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Rosöga, dnia 17.I 1946 r. 
 
Krystyna Karier przyjmujący protokół asystent Instytutu  

przepisany 

Protokół przesłuchania świadka 143 
Staje Pani Cieplak Stanisława urodzona 15.X 1890 r. 
w Małym Trzęśniewie pow. Koło , zawód gospodarstwo 
wyznanie rzymsk.-kat. , imiona rodziców Walenty i Konstancja 
ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce Cirawy [sic] pow. Koło 
obecne miejsce zamieszkania Rosöga 
 
pouczony o ważności prawdziwych zeznań, oraz o odpowiedzialności i skutkach fałszywych zeznań, 
oświadcza, co następuje: 
przebywałem w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück 
w czasie od kwietnia 43 do lut. 45 jako więzień polityczny  
pod numerem 42240 i nosiłem trójkąt koloru  czerwony 
z literą „P” 
następnie przebywałem w obozie pracy w Rychlinie 
od lut. 45 do kwietnia marca 1945 
 później 2 tygodnie w Ravensbrück 
 ″ Jugendlager 
 ″ Ravensbrück. 
 
 Na pytanie, czy w związku z pobytem, względnie pracą moją w obozie koncentracyjnym mam 
jakieś szczególne wiadomości w przedmiocie organizacji obozu koncentracyjnego, trybu życia i 
warunków pracy więźniów, postępowania z więźniami, pomocy lekarskiej i duchowej oraz warunków 
hygienicznych w obozie, oraz szczególnych wydarzeń, tudzież wszelkiego rodzaju przejawów życia 
więźniów w obozie, podaję, co następuje: 

CIEPLAK 
 

Zeznania Świadka p. Cieplak Stanisławy obejmują 6 1/2 stron ręcznego pisma i zawierają: 
1) Aresztowanie na skutek oskarżenia w listopadzie 1941 i wypuszczenie na wolność. Powtórne aresztowanie na 

mocy wyroku sądu w dniu 18.III.1942 r. 
2) Dwumiesięczny pobyt w więzieniu w Kole, a następnie przewiezienie do więzienia we Wronkach. 
3) Praca rozdzielana do cel więziennych – szycie mundurów. 
4) Pralnia w więzieniu. 
5) Przeniesienie do więzienia w Filejma [dopisek nad tekstem] (Filehne) [/dopisek] (8 km od Wronek) – praca w 

fabryce i kary za niewykonanie przepisanej ilości i bicie za pomoc udzielaną innym więźniarkom. 
[znak „verte”]     

 BLOMS BOKTRYCKERI, LUND 
1945 
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6) Wyżywienie, stosunek do chorych – kary za udzielanie pomocy chorym. 
7) Rewizje; śmierć w celi bez pomocy lekarskiej – pogrzeb więźniarki na niemieckim cmentarzu. 
8) 5-cio miesięczny pobyt (wtórny) w więzieniu we Wronkach. 
9) Podróż do obozu koncentr. w Ravensbrück etapami przez więzienia w Poznaniu, Toruniu i Szczecinie. 
10) Obrazek z podróży: transportowanie więźniów skutych do więzienia. 
11) Obóz w Ravensbrück: przebranie, numer, praca pomocnicza w kuchni. 
12) Praca na außen – szczucie psami osób słabszych, zastrzelenie innej więźniarki, bicie. 
13) Niespodziewanie wywiezienie do Rychlina – luty 1945 r. 
14) Warunki życia więźniarek w obozie w Rychlinie – zamykanie bloków na noc, apele, praca – kopanie okopów, 

śmiertelność, wyżywienie, prawdopodobny stan liczbowy. 
15) Wywiezienie słabych i chorych do obozu w Ravensbrück na skutek segregacji, dokonanej przez komisję z 

Berlina. 
16) Przybycie do obozu w Ravensbrück – tydzień pracy i przeniesienie do obozu Jugendlager. 
17) Śmiertelność w obozie Jugendlager – wywożenie do komór gazowych i sceny, towarzyszące temu. 
18) Powrót do obozu w Ravensbrück. 
19) Przybycie do Szwecji i pielęgnacja. 
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Zeznania p. Cieplak Stanisławy, ur. 1890.15.X w Małym Trzęśniewie, pow. Koło 
 
W listopadzie 1941 r. zabrano ode mnie z mieszkania watę, którą przędłam na wełnę – oskarżano mnie. 
Puszczono mnie na wolność i wytoczono mi sprawę sądową – która odbyła się dnia 18.III.1942 r. Wyrok zapadł 
na rok więzienia, a tymczasem siedzę do dzisiaj. Z sądu zabrano mnie do więzienia w Kole – tak źle nie było – 
brano nas do roboty – było jedzenie. Byłam tam dwa miesiące, poczem zabrano mnie do Wronek. Wieziono nas 
kilkanaście samochodem więziennym – każda była zamknięta w klatce – kiedy zaczęłam śpiewać pieśń, 
przyszedł Niemiec, otworzył klatkę i dał mi po głowie. We Wronkach było więzienie, w którym było pewnie ze 
3 tysiące kobiet i b. dużo mężczyzn. Zewłoczyli [sic] z nas ubranie i tak chodziłyśmy cały dzień spisywali nas. 
Po zapisaniu zważyli nas, wielu obcięto włosy, kiedy schowałam cząstkę różańca we włosy, [dopisek nad 
tekstem] to [/dopisek] Niemka uderzyła mnie tak, że się skrwawiłam. 
 Jeszcze w Kole miałam takie zdarzenie, że pieniądze, które miałam w kieszonce, która była dziurawa, 
spadły mi do wnętrza do palta. Niemka, która robiła rewizję i znalazła te pieniądze, stłukła mnie tak, że aż 
kobiety płakały. 
 We Wronkach ubrano nas potem w więzienne kraciaste sukienki i białe fartuchy – trzęsłyśmy się z 
zimna – latem albo zimą chodziłyśmy jednakowo ubrane, mając pod sukienką tylko cienkie majteczki. 
Zamknięto nas w celi po 7, 8 w celi – sienniki składałyśmy na kupkę, a w nocy spałyśmy jedna na drugiej. 
Przyniesiono nam mundury do szycia – siedziałyśmy na tych mundurach – ale trzeba było bardzo uważać, jak 
tylko zadzwoniły klucze, to schodziłyśmy. Na siennikach nie wolno nam było za dnia siedzieć – tylko na 
posadzce. Jak było mróz ściskałyśmy się jedna do drugiej – tak było zimno miałyśmy jeden koc każda, ale w 
celi było niepalone. Musiałyśmy wykonać – trzeba było uszyć w ręku 5 mundurów dziennie. Jak się nie 
wykonało – to się obrywało. Ja też dostałam kilka raz [sic]. Raz i drugi człowiek dostał, a trzeci szło się do 
karca. Ja w karcu Dzięki Bogu [sic] nie byłam. Szyłam miesiąc a potem prosiłam „haupki” – Niemki, aby mnie 
zmieniła [sic] bo nie mogłam już szyć. Dała mnie wtedy 
  



do pralni. Musiałam uprać 200 sztuk dziennie – były to i koszule męskie, kalesony, powłoczki. Nie dawano 
mydła, ani proszku, a trzeba było porządnie uprać. Jak nie było porządnie uprane, to przynosiła choćby 3 razy 
do powtórnego uprania. Człowiek był strasznie słaby – byłam cała mokra i spocona, bo trzeba było się spieszyć. 
Pracowałam tam 2 miesiące i znowu pracowałam przy mundurach – znowu 2 miesiące. Potem przewieziono nas 
do Filejmy – było nas na 4 kobiety. Nie mogłam bowiem sobie dać radę przy mundurach i znowu prosiłam o 
przeniesienie wtedy przewieziono mnie do Filejmy jakieś 8 km od Wronek – też więzienie. Z więzienia 
chodziłyśmy jakieś 3 km do fabryki. Plotłyśmy sznurki – plotki takie jak palce ze słomy, perzu i z trawy. Trzeba 
było upleść 100 m. dziennie. Jak się nie uplotło, to nie dostawało się jeść. Pracowało nas 90 kobiet – wszystkie 
Polki wybierały takie z gospodarstwa, które więcej umiały robić. Ja też nie dostałam kilka razy jeść – a to nie 
dostałam chleba, a to ani chleba, ani zupy. Nawet mogłam upleść, ale były takie, które nie mogły, więc ja nie 
chciałam więcej pleść. Kiedyś, gdy plotłam po kryjomu dla kogoś, złapała mnie Niemka – dostałam ja i ta, 
której pomagałam. Potem plotłam już te 100 m i chociaż mogłam upleść więcej, to nie plotłam dla siebie, a dla 
innych pokryjomu [sic]. Obiad miałyśmy 15 min. – trzeba było prędko jeść, a która nie zdążyła – nie zjadła. Ta, 
która miała karę – stała przez te 15 min bez jedzenia, aby ją wszystkie widziały, że to jest ta, która nie zrobiła 
tych 100 m. A ile razy jedzenie było surowe – nie dość że jałowe i bez soli, a jeszcze surowe, że jeść nie było 
można. Ale z głodu jadłyśmy. Dostawałyśmy tak jak w lagrach – zupa rzadka – jak dobrze zrobiła 100 m – to 
dostała 1 litr, jak gorzej – to 3/4 litra i chleba 10 dkg. Jak przywieziono do więzienia słabe i chore, co nie mogły 
iść – to woziłyśmy je na wózku – malutki wózek na 4 kołach – do fabryki. Pierwszego dnia, kiedy nie miałyśmy 
tego wózka niosłyśmy je w kipach do kartofli. Niosłyśmy, zmieniałyśmy się i dalej niosłyśmy. A one kiedy nie 
mogły robić – i kiedy pomogłam im, musiałam za karę przez 3 dni nosić łupiny w kipach – te 3 km. 
  



Raz też, kiedy nie uplotłam bo mnie bolał palec 100 m. nosiłam łupiny przez 4 dni. Wymyślała Niemka: „ty 
faul”, ale kiedy jej pokazałam, że mnie boli palec, to jakoś następnego dnia chociaż nie uplotłam, nic nie 
mówiła. 
 A jak jedna zgubiła nożyk – w gwiazdkę – dostałyśmy wszystkie. A kiedy przyszłyśmy z fabryki do 
więzienia rozebrano nas do rewizji i stałyśmy przez 2 godz. boso i nago na śniegu. Taką miałyśmy gwiazdkę – 
wszystkie płakałyśmy. Na drugi dzień znalazła ten nożyk w śmieciach, ale gwiazdkę nam wyprawiono. 
 I to tak było kilka razy te rewizje – nic nie wolno było mieć; jak która owinęła się papierem, to dostała; 
jak kiedyś miałam przy sobie igłę, to również zbiła mnie – dostałam tak, że przewróciłam się. Rewizje były 
często – człowiek owinął sobie nogi papierem (pończochy były krótkie jak tu skarpetki, majtki również cienkie i 
krótkie) – więc chociaż nogi owinęłyśmy papierem [dopisek nad tekstem] bito nas przy rewizji, rozbierając do 
naga [/dopisek]. Miałyśmy drewniaki – jak kiedyś była ślizgawica, to pozdejmowałyśmy drewniaki i szłyśmy 
boso. 
 Kiedy pewnego razu jedna kobieta dostała zapalenie płuc (była to z poznańskiego kobieta, mówiła po 
niemiecku, więc sama tłumaczyła to Niemkom, że jest chora) nie mogła iść do pracy. Wypędzono ją jednak i 
prawie że niosłyśmy ją do fabryki. Tam gdy nie mogła robić (miała wysoką gorączkę, siniały jej już palce i nos i 
usta miała zupełnie białe), biła ją jeszcze Niemka. Kiedy zemdlała, położyłyśmy ją na słomie – przyszła jedna 
lepsza strażniczka, która rozumiała po polsku – przykryła ją płaszczem, ale tylko do tej chwili, gdy nie przyszła 
druga, gorsza. Potem sprowadziła wózek i położyłyśmy ją i jeszcze jedną chorą na ten wózek i ja go 
dociągnęłam do więzienia. Tam ją obmyłam i za pół godziny w celi umarła. Nie mogłyśmy się dowołać nikogo 
– o mało nie wyważyłyśmy drzwi, ale nikt nie przyszedł, ani nie zapalono nam światła. Na drugi dopiero dzień, 
przez okno (które było wysoko i trzeba się było skrobać do niego) wywołałam „haupkę” i powiedziałam, że 
jedna umarła. Nie pamiętam nazwiska – tylko imię Kazia. Wtedy haupka przyszła i sprowadziła lekarza. Był to 
Niemiec również. Powiedział, że umarła na atak serca – a ona miała zapalenie płuc. Zabrano ją z celi na kocu i 
  



wynieśli do osobnej celi. Potem pozwolono dwum [sic] więźniarkom pochować ją w trumnie na niemieckim 
cmentarzu. Ubranie jej własne sprowadzono z Wronek – bo tam je miała. 
 Byłam tam 8 miesięcy. Stamtąd przewieziono mnie spowrotem [sic] do Wronek – znowu szyłam 
mundury. Pewna młoda dziewczyna, która nie zrobiła 100 m. została ukarana głodem i poszła do karcu. 
Spotykałyśmy ją na t.zw. freistundzie – spacer 15 min przed pracą – ja składałam chleb już wcześniej – i kiedy 
tego dnia z wielkimi trudnościami podałam jej chleb, zostałam pobita przez Niemkę tak, że ząb mnie wyleciał. 
Drugi raz we Wronkach byłam 5 mies. 
 Wyjechało nas 12 kobiet – zatrzymywałyśmy się w więzieniu 2 tygodnie w Poznaniu, w Toruniu, w 
Szczecinie po 2–3 dni. I tak przybyłyśmy do Ravensbrück transportem 200 kobiet – w kwietniu 1943 około 20 
kw. Numer otrzymałam 42240. 
 Jeszcze wracam do podróży: kiedy przyjechałyśmy do Szczecina, było nas 200 kobiety i 70 Niem 
mężczyzn. Skuto nas wtedy kajdanami po 2 osoby. Jak zwykle płakałam, to wtedy śmiałam się, że 
branzolety [sic] otrzymałyśmy. Miałam tak chude ręce, że spadła mnie kajdanek. Niemiec który pytał mojej 
sąsiadki pytał ją co ja mówię do niej – kiedy dowiedział się, że nazywam ją branzoletą i śmieje [sic] się – mimo, 
że zobaczył, że spadła mi nie założył mi powtórnie. Szliśmy wszyscy skuci i obstawieni ogromnymi psami. A 
kiedy wsadzono nas do celi – całą noc stałyśmy, tak było ciasno. 
 Jak przyjechałyśmy do Ravensbrück – dano nam jeść, a ponieważ przed kąpielowym było dużo ludzi, 
nocowałyśmy na dworze. Ten kto pierwszy przybył do obozu był pierwszy kąpany. Na drugi dzień dopiero 
kąpano nas. A kiedy nas ubrano dano nam sukienki krótkie po kolana i drewniane trepy, które nie mogłam 
udźwignąć. Kwarantannę odbyłam na bloku 29 – 4 tygodnie. Po tych 4 tygodniach zapisałam się do kuchni – 
nosiłam z piwnic brukiew, kartofle do kotłów i do piwnic. Wynosiłam i wywoziłam taczkami łupiny. 

[trzy krzyżyki] 
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 Dalszy ciąg zeznań p. Cieplak Stanisławy, ur. 15.X.1890 w Małym Trzęśniewie pow. Koło. 
 
 Po jakimś czasie byłam chora – ponieważ w Revierze nie miałam gorączki – dano mi zwolnienie z 
kuchni na 2 tygodnie. Mimo, że przechodziłam zapalenie płuc nie byłam w Revierze, potem pracowałam u 
Bauera, potem znowu chorowałam; następnie pracowałam przy piasku. Dawałam chleb koleżankom – one mnie 
prowadziły; pewnego razu, gdy podczas nalotu miałyśmy wrócić do obozu – przewróciłam się i dostałam 
jeszcze od aufsehrki. Mimo, że i ja i kolonka mówiła, że nie mogę pra- Największe cować [sic], aufsehrka 
mówiła, że muszę. 
 Pewnego razu przy piasku – jedna oddaliła się trochę od pracujących – SS-man strzelił i zabił ją. 
Umarłą przyniosłyśmy do obozu. 
 Innym razem pies rzucił się na jedną z więźniarek, która była słaba i nie robiła tyle ile potrzeba i 
szarpał ją tak, że na drugi dzień umarła. 
 Kiedy pracowałam w takiej kolumnie, gdzie pracowano przy porządkowaniu rzeczy po ewakuacji 
Warszawy – jedna wzięła swetr – przy rewizji znaleziono przy sobie 2 swetry to ją tak zbił, że na drugi dzień 
również umarła. 
 W lutym 1945 r. przyszłam z roboty i kazano nam się ustawić – zabrano nas wtedy do Rychlina – 300 
czy 400 kobiet. Wieziono nas samochodami 1 dzień bo to było 70 km. Jak nas tam zamknięto w bloku po pracy 
to mogłyśmy się podusić. Było nas 700 kobiet na bloku. Sienniki leżały na podłodze – spałyśmy dwie na jednej 
– każda miała koc, ale nie używałyśmy ich, bo gdy nas spędzono i pozamykano okiennice nie mogły się 
nakrywać. Kobiety mdlały i co chwila chodziły i zlewały się w łazience wodą. A marły po 20 w nocy. I 
spałyśmy tak do rana z nimi. O piątek [sic] otwierano na apel – zgrzane i zmęczone wychodziłyśmy na apel i 
stałyśmy do godz. najmniej 11-ej. Chodziłyśmy do pracy do kopania okopów. Po dwu tygod. byłam tak słaba, 
że nie mogłam już pracować – wtedy dano mnie na blok, gdzie tak umierały. Te co pracowały, mieszkały na 
innych blokach, a te, co nie pracowały, umieszczane były na blokach śmiertelnych. Dostawałyśmy tam chleb na 
10 cz. 
  



i garnuszek zupy tak duży jak szklanka. Tam byłam trzy tygodnie na tym bloku, byłam tak słaba, że wiatr mnie 
przewracał. Jak przyjechałam do Rychlina byłyśmy już 3-im transportem, mówiono, że było już 5 tys. 
 Na końcu lutego lub na początku marca – raczej na pewno w marcu przyjechała Komisja pewno że z 
Berlina – wybierali chorych i słabych. Było wśród nich dużo dobrych ludzi – dali nam wtedy lepsze jedzenie i 
więcej. 
 Lager był ogrodzony drutem i słomą poprzetykane druty, aby nie można było widzieć to, co się dzieje 
w lagrach wojskowych [dopisek nad tekstem] niemieckich [/dopisek], które były obok. Były ciągłe 
bombardowania. 
 Przywieziono nas do Ravensbrück – gdzie byłam tydzień lub trochę więcej i gdzie kiedyś po pracy 
aufsehrka zawołała nas, abyśmy wyszły i zaprowadzono nas na Jugendlagrze [sic]. Poszło nas wtedy b. dużo – 
może 300 – była duża gromada. Jeść nam dawano tak jak w Rychlinie. 
 Blokowa w obozie w Ravensbrück poszła i powiedziała, że my przyszłyśmy od roboty [sic], ale nic nie 
pomagało, musiałyśmy pójść. 
 Na Jugendlagrze marły kobiety jak muchy. Ciągle wybierano i kiedyś jak wybierano, to na 700 kobiet 
wybrano 400 kobiet. Kiedyś w nocy zajechały samochody w nocy – pobudziłam kobiety – płakałyśmy strasznie, 
bo myślałyśmy, że po nas. Tymczasem samochody te – a było ich osiem zajechało przed blok 6, na którym 
zgromadzone były te, które zostały poprzedniego dnia wybrane. Samochody podjeżdżały tyłem do samych 
drzwi i do bloku wszedł SS man – kobiety musiały się rozbierać i nago wchodziły do auta. Kiedy płakały 
strasznie i krzyczały „co z nami robicie” – bito ich jeszcze i wpędzano do auta. 
 Widziałam takie wywożenie dwa razy – pierwszy raz było to 200 kobiet – bo tylko było 4 auta, a do 
auta wchodziło po 50 kobiet. 
 Kobiety kryły się każda gdzie mogły, przechodziły już wybrane do gazu do kolumny zdrowych. Gdy 
SS-man zauważył, to strasznie bił. Mnie blokowa mówiła, żebym się kryła, ale ja mówiłam, że „Wola Boska” i 
nie chowałam się. 
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 Po Wielkiej Nocy przepędzono nas znowu do Ravensbrück kiedy szłyśmy to padałyśmy, nie 
mogłyśmy iść. Jedna aufsehrka biła nas, a druga pozwoliła tym, co nie mogły iść wolno. 
 W Ravensbrück poszłyśmy na blok 27. Kiedy dostałyśmy paczki Czerwonego Krzyża, to ja swoją 
oddałam, bo nie mogłam już nic jeść. Żyłam tylko wodą. 
 Wreszcie pociągiem wyruszyłam do Szwecji. Paczki swoje dałam koleżankom, które mnie prowadziły. 
Kiedy w pociągu zmuszały mnie, abym jadła – nic nie mogłam. Mogłam tylko pić. Pociągiem jechałam 6 dni, 
aż wreszcie 2 maja przybyłam do Szwecji do Lund. Ważyłam wtedy 28 km [sic]. Kiedy nie mogłam po wyjściu 
z pociągu ruszyć się z ziemi. Lekarz sam wziął mnie na ręce i zaniósł do kąpieli, a potem zaniósł mnie wprost 
do łóżka – w szpitalu przeleżałam do lipca, skąd do Lanckrony [sic] przybyłam; jeszcze noszono mnie na 
noszach. 
 W Lund zrobiono mi 2 razy zdjęcie ze mnie. Miałam nogi popuchnięte jak banie i prosiłam lekarza, 
aby mi dał zastrzyk na uśpienie. Lekarz powiedział mi że będę żyła, tylko muszę dużo jeść – był jak ojciec – 
opiekował się przez cały czas mego pobytu w Lund. 
 Z Landskrony przybyłam do Sanatorium Rosöga, obecna moja waga jest 45 kg. 
Kr. Karier   P.p.p.   [trzy krzyżyki] 
 Zeznania świadka p. Cieplak Stanisławy zasługują najzupełniej na wiarę. Żywość umysłu tej prostej 
kobiety, którą zaledwie stać było, aby raz podpisać się (I-szy egzemplarz), jej żywotność mimo wielkiego 
osłabienia i chęć pomocy względem innych towarzyszek niedoli, której dała wyraz w swoich zeznaniach budzi 
podziw. 

Krystyna Karier    
Lund, 29.I.46 
 
 
 
 
 Uwaga. 
 Świadek p. Cieplak – kobieta drobna, słaba i zmęczona budzi zdecydowanie sympatię – opowiada 
chętnie, żywo przeżywając te wspomnienia; ma często łzy w oczach, które stara się opanować, uśmiechając 
poprzez łzy. 

[znak „verte”] 
  



[stempel] 
POLSKI INSTYTUT ŹRÓDŁOWY 

W LUND 
[/stempel] 

Szczególne wrażenie zrobiła na mnie jej prośba, skierowana do lekarza (w Szwecji) o danie jej zastrzyku „na 
uśpienie”. Była tak zmęczona przeżyciami obozowymi, że nie chciała żyć; przeżywszy tyle lat wśród Niemców, 
których etyka pozwalała na niszczenie ludzi starych i słabych – prosi o zastrzyk śmiertelny, – nie zdając sobie 
sprawy, że tego rodzaju postępowanie dopuszczalne było tylko w Niemczech. 
 

  Kr. Karier 
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