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Rösöga [sic], dnia 17/I 1946 r.  

 

Helena Dziedzicka przyjmujący protokół asystent Instytutu  

przepisany 

Protokół przesłuchania świadka 144 

Staje Pani Chojnacka Marja urodzon [sic] 8/9 1923 

w Łodzi , zawód robotnica 

wyznanie rzyms.-katol. , imiona rodziców Zofia 

ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce na Polesiu 

obecne miejsce zamieszkania Rosöga 

 

pouczony o ważności prawdziwych zeznań, oraz o odpowiedzialności i skutkach fałszywych zeznań, 

oświadcza, co następuje: 

przebywałem w obozie koncentracyjnym w Auschwitz 

w czasie od 20/II 1942 do 20/IV 1942 jako więzień polityczny  

pod numerem nie pamięta [dopisek] 22212 Ravensbr. [/dopisek] i nosiłem trójkąt koloru czerwonego 

z literą P 

następnie przebywałem w Ravensbrück [dopisek] zał. 2 ark. [/dopisek] 

od 30/IV 1942 do lata 1943 

w Neubrandenburg od lata 43 do marca 1945; Ravensbruck parę dni, od połowy marca 43 do w Bergen-Belsen, 

do końca wojny 

 

 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: 

Marja Chojnacka    

zeznanie zawiera: 1) Niespodziewane spotkanie z matką w obozie. 2) Obcięcie włosów. Ciasnota i brudy. 

Wyżywienie. Apele. Praca. Bicie i kopanie przy pracy. Brak wody i ubikacji w blokach. 2) [sic] Praca w 

barakach SS. w Ravensbr. Przyłapanie świadka na „organizacji” paczek żywn. Kara – bunker i stójka w wodzie. 

Ciężka praca przy drzewie. 3) Neu-Brandenburg. Praca przy fabrykacji bomb. Sabotaż popełniany przez 

świadka – nieudowodniony. Uniknęła śmierci lecz była zbita, skopana i przeniesiona do ciężkiej pracy przy 

budowie baraków. Pracowały zimą bez bielizny i pończoch. 4) Bergen-Belsen. Warunki mieszkaniowe. 

Znęcanie się nad więźniarkami. Stosy trupów. Różne obrazki z pracy i obozu, charakteryzujące warunki życia 

więźniów i robotników. Brudy i wszy w obozie. 

 

 

 

 

 BLOMS BOKTRYCKERI, LUND 

1945 
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 Zeznania Chojnackiej Marji ur. 8/9 - 1923 

Byłam u bauera najprzód. Pracowałam ciężko w polu. Moja ciocia zachorowała, chciałam jechać na urlop, ale 

mi [nieczytelne skreślenie] pozwolenia nie dali, więc uciekłam. Złapali mnie i prosto wywieźli do lagru, do 

Auschwitz. W lagrze spotkałam niespodziewanie matkę, od której dłuższy czas nie miałam wiadomości. Na 

drugi dzień zabrano matkę i wywieziono, nie wiem dokąd. 

 Po przyjeździe wykąpali nas w zimnej wodzie. Dostałam wrzodów i dlatego wywieźli mnie do 

Ravensbrück. W Łaźni obcięto mi włosy. Na blokach było strasznie zimno, woda się lała przez dziurawe dachy. 

Spałyśmy po 2 na jednym łóżku, na siennikach podartych, pod jednym kocem na dwie. Do jedzenia była jarzyna 

z wodą na obiad, raz w tygodniu marmoladę i kawałek masła, chleb na 4. Kawa rano i wieczorem. 

Wstawałyśmy o 5 rano. Apel trwał godzinę lub dwie, jak komendantowi przyszło do głowy. Po apelu szłyśmy 

do pracy, pracowałam przy piasku, budowałyśmy lagry. Pracowałyśmy 12 g. do 6 p.p. z przerwą godzinną na 

obiad. Obiad miałyśmy w polu, w czasie przerwy kładłyśmy się ze zmęczenia. Chodziłyśmy też do bauerów do 

pracy. Który był dobry dawał nam coś do jedzenia, jak był zły, nie dawał nic. W pracy, jak kto nie pracował, 

auzjerki biły nas. Auzjerka Herman była bardzo zła dla nas. Biła nas i kopała. Wieczorem był apel znowu trwał 

godzinę. W bloku nie miałyśmy wody musiałyśmy iść na podwórko myć się. Po 8 w. nie wolno było wychodzić 

z bloku, bloki zamknięte były na noc. Ubikacja była z daleka, za blokiem. W bloku były Polki i Rosjanki, 

żyłyśmy w zgodzie ze sobą, pomagałyśmy sobie. Dwa miesiące chodziłam do tej pracy, potem był transport do 

Ravensbrück. Jakeśmy przyjechałyśmy [sic] wykąpano nas i przebrano w pasiaki, potem poszłam na blok. 

Blokowa zapisała mnie do rewiru, bo byłam bardzo chora. Leżałam 2 tyg. potem wyzdrowiałam. Poszłam do 

pracy, sprzątałam pokoje SS manów. Organizowałam paczki żywnościowe z pokojów SS mańskich, złapali 

mnie 

  



 

 

i poszłam do bunkra na 2 tyg. Stałam w wodzie po kolana w celi w piwnicy, codziennie co drugi dzień przez pół 

godziny. Po 2 tyg. wyszłam b. słaba, bo przez cały czas dostawałam tylko chleb i wodę. Potem poszłam do 

pracy do noszenia wielkich bel drzewa. Nosiłyśmy po 6 jedną belę, uginałyśmy się pod ciężarem. Potem 

blokowa zapisała mnie na transport i pojechałam do Neu-Brandenburg. Dostawałyśmy tam lepsze życie, więcej 

kartofli, czyściej było gotowane. Apele były tylko po godzinie, albo krócej, zależało to od humoru auzjerki. 

Auzjerki nie były złe, kazały się tylko słuchać ale nie były bardzo srogie. Robiłyśmy bomby, zakładałyśmy 

włączenia elektryczne; potem porwałam izolatory gumowe wtedy, kiedy naboje wyszły już z kontroli, przed 

odejściem na blok, poszłam po ciemku, tam gdzie stały skrzynki gotowe do wywozu, i 50 sztuk zniszczyłam 

[dopisek nad tekstem] dziennie [/dopisek]. Miałam w kieszeni obcążki i nożyk. Robiłam to codziennie. Jak 

wszystko popsułam, dowiedzieli się po [sic] przyszło z frontu że naboje złe. Zaczęli mnie śledzić. Powiedzieli 

że to ja zrobiłam, ale nie mieli pewności, ja się nie przyznałam. Dostałam 25 batów, skopali i zbili, żebym się 

przyznała ale nic się nie dowiedzieli. Było podejrzenie na kilka dziewcząt ale najwięcej się do mnie przyczepili. 

Potem mi dali ciężką pracę w lesie. Budowałyśmy bloki fabryczne i schrony maszyn. Było nas 120 dziewcząt. 

Budowałyśmy 5 hal fabrycznych. Nosiłyśmy cegły rozrabiałyśmy wapno. Było to wszystko na początku zimy, 

było zimno i ciężko, byłam przy tej pracy 3 miesiące, w sukienkach z krótkimi rękawami, bez majtek i 

pończoch. Potem pojechałam do Ravensbrück i tam nie pracowałam aż do marca 45. Potem wyjechałam do 

Bergen-Belsen. Złapali mnie na ulicy lagrowej, ustawili w piątki, doktór nas obejrzał. Niektórym zabierali 

rzeczy, jak która miała coś lepszego. Zabrali nam łyżki, i noże i miski. Poszłyśmy do pociągu. Jechałyśmy 

osobowym pociągiem. Ciasno było strasznie. Do jedzenia nic nie dostałyśmy, jechałyśmy dzień i noc. W 

Bergen Belsen policzono nas i zaprowadzono do baraku, spałyśmy tam 

  



 

 

na podłodze. Jak dziewczynki zaczęły dokazywać i podawać przez druty papierosy mężczyznom, przenieśli nas 

dalej do kamiennego bloku, spałyśmy tam na cemencie, przykryte tylko paltem. Przez 8 dni byłyśmy bez 

chleba, byłyśmy strasznie głodne. Dawano nam zupę z brukwi z wodą. Widziałam sama, jak do zupy 

dosypywano nam jakieś proszki. Apel był krótki, dwa razy dziennie, i wieczorem po apelu szłyśmy spać. 

Była tam Polka, Stenia Starostkowna, strasznie biła nas i znęcała się nad Polkami. Dostałam od niej parę razy w 

twarz, aż mi krew poszła. Wysyłała ludzi do kamery gazowej. Byłam bardzo słaba, uderzyła mnie gdy nie 

chciałam iść po chleb, a ja byłam tak słaba, że się ruszać prawie nie mogłam. Jak przyszłam na blok położyłam 

się bo już nie miałam sił i rozchorowałam się na durchwall [sic]. Jak byłam chora, na bloku leżałam, auzjerka 

pytała dlaczego leżę, że trzeba wyjść na apel. Wstałam i upadłam zemdlona, auzjerka chciała mnie uderzyć ale 

dała spokój. Na końcu, auzjerki się kręciły i kazały żeby wszędzie była cisza. Przed samym wkroczeniem 

Anglików, kogoś wywieźli samolotem z lagru, ale nie wiem kogo. Jak wkroczyli Trupy składali na kupkę i 

palili, a smród rozchodził się po całym lagrze. Za naszym blokiem była mała komora do narzędzi, narzędzia 

wywieziono, a tam składano trupy. Na lagrze wszędzie leżały trupy. Jedna dziewczynka szła po obiad koło 

kopców kartofli, chciała wziąść [sic] trochę dla towarzyszek, zobaczył wachman i strzelił do niej, zabił na 

miejscu. 

 Kiedy byłam w pracy [dopisek nad tekstem] u bauera [/dopisek] na wolności, przychodził do mnie 

jeden Polak, kiedy siedzieliśmy w izbie, bauer strzelił do Polaka z rewolweru. Skaleczyło go trochę w rękę. 

Podałam bauera do sądu i powiedziałam, że on dlatego strzelał do Polaka, bo w nocy chciał przyjść do mnie i 

zgwałcić mnie. Uwierzyli mnie nie bauerowi, [dopisek nad tekstem] bo byłam nieletnia [/dopisek] bo jego żona 

nie żyła, i dostał 8 lat cukhausu [sic]. 

 W Królewcu pracowałam w hotelu, Polacy niedaleko mieszkali w baraku, było im tam zimno i bardzo 

głodno. Przynosiłam im wino, chleb, torty i co mogłam; był 

  



 

 

tam jeden folksdeusch [sic], doszło do sprzeczki. On mówił, że nie kocha ojczyzny, że jemu lepiej z Niemcami. 

Polacy utopili go w morzu. Były dochodzenia, ale nie doszli kto to zrobił. Niemki strasznie były za Polakami. 

Dostawały za to więzienie i lager. 

 W Bergen Belsen po 8 dniowym pobycie w bloku kamiennym przeniesiono nas do innego bloku, ale 

tam też spałyśmy na podłodze. 

 Widziałam jak przywieźli auto towarowego [sic] pełne mężczyzn w pasiakach. Byli strasznie 

wynędzniali. Bili ich jak wychodzili z auta, dużo padło na miejscu. 

 Jak byłam jeszcze na wolności, jeden Niemiec złapał Polkę młodą dziewczynę, przywiązał do drzewa 

za ręce i nogi i gwałcił ją: dziewczyna krzyczała, włożył jej kawałek drzewa w usta. Widziałam to sama, po 

[sic] przechodziłam wtedy przez ogród. 

 Jak doiłam krowy, nie umiałam tego robić więc mnie bauerka dała po pysku i musiałam się tego 

nauczyć. U bauera bardzo mnie bili. 

 Jak uciekałam wyniosłam swoje rzeczy w krzaki. Wyszłam przez okno po ciemku z domu. Poszłam 

pieszo parę kilometrów i z jakiejś małej stacji pojechałam pociągiem do Soldau. Wysiadłam przed granicą i 

szłam pieszo. Doszłam do granicy. Gestapo mnie zauważyło i złapali mnie. Zawieźli mnie z powrotem do 

Königsbergu. Siedziałam na prezydjum policji parę dni. Tam spotkałam Polaka, który mi opowiadał, że widział 

ścinanie głowy, [nieczytelne skreślenie] na karę śmierci poszło dużo ludzi, za zabicie świniaka, handel wódką i 

t.d. Było tam też i krzesło elektryczne i ręka elektryczna, która dusiła za gardło. W prezydjum wisiały fotografie 

heftlingów [sic] wynędzniałych i chudych. 

 Dziewczynki wysyłały listy na lewo, sama im wysyłałam, gdy chodziłam z Wachmanką na pocztę, 

pomagałam jej i wtedy wysyłałam listy naszym dziewczynkom. W fabryce [nieczytelne skreślenie] majstrowie 

czasem dali papierosa którejś dziewczynce, gdy zobaczył to inny majster, denuncjował go 

 

Marja Chojnacka    
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 Dalszy ciąg zeznań Chojnackiej Marji ur. 8/9 - 23 r. 

i ten co dał często szedł do ciupy na parę dni. 

Hale, w których pracowały heftlingi odgrodzone były drutami o wysokim napięciu, w innych halach pracowali 

cywilni mężczyźni. 

 Były dwie dziewczyny Polka i Ruska, zrobiły podkop pod drutami, przeszły w nocy za druty i uciekły 

parę kilometrów, poszły w pasiakach do jakiegoś mieszkania prosząc o jedzenia. Bauerka jak zobaczyła pasiaki 

zatelefonowała do lagru. Przyjechali SS. i zabrali je nie wiem gdzie, bo do lagru nie wróciły. Opowiadała nam 

to jedna wachmanka, dobra kobieta. 

 Raz wzięłam paczkę z jedzeniem z kamery SS mańskiej zobaczył to SS man, zaczął mnie strasznie bić, 

zalałam się krwią. Wsadzili mnie na 2 tyg. do bunkra o chlebie i wodzie. W bunkrze było łóżko o gołych 

deskach, spałam tylko w sukience, bez przykrycia. 

 Jedna blokowa chroniła starsze kobiety i słabe, nie chciała ich dać do roboty. Blokowa oparła się 

rozkazowi SS mana, za to poszła do bunkra na 14 dni, a potem by myła ustępy, dali jej najgorszą pracę. 

 Niemki były straszne, potępiały nas wszystkie. W szpitalu były różne narodowości. Jedna Czeska 

lekarka powiedziała o chorej, że musi być pielęgnowana, wachmanka odpowiedziała, że w lagrze nie ma 

pielęgnacji. Jedna Polka leżała chora na tyfus razem ze swoją ciotką ciotka umarła, ta chciała wyciągnąć trupa 

ale był tak ciężki że nie mogła dać rady. Po trupach chodzili inni, bo nie było komu uprzątać tych trupów. 

Panował tyfus plamisty i brzuszny. Wszów [sic] było strasznie dużo. 

Jeden mężczyzna Polak polityczny był powieszony na oczach całego lagru męskiego. Szubienicę widziałam 

sama, ale na egzekucję zwołano tylko męski lager, nie wiem za co go powieszono. 

H. Dzie.  przeczytano i podpisano.  Marja Chojnacka 

Uwagi asyst. instyt. Heleny Dziedzickiej przyjmującej protokół 

[znak „verte”] 
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 Świadek Chojnacka Marja, prosta, niewykształcona, ale sprytna, i spostrzegawcza i odważna, robi 

wrażenie dodatnie i zeznaniom jej można dać wiarę. 

Helena Dziedzicka 

 


