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POLSKI INSTYTUT ŹRÓDŁOWY 

W LUND 

 

 

Frostavallen, dnia 18.3.1946 r. 

 

Helena Miklaszewska przyjmujący protokół asystent Instytutu  

przepisany 

Protokół przesłuchania świadka 233 

Staje Pan [sic] Maria Chodyńska urodzon [sic] 23.7.1892 r. 

w Boguszynie pow. Jarocin , zawód pani domu 

wyznanie rzym. kat. , imiona rodziców Michał, Julianna 

ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce Bolechowo pow. Poznań 

obecne miejsce zamieszkania Frostavallen 

 

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

oświadcza, co następuje: 

przebywałeam w obozie koncentracyjnym w Ravensbrücku 

w czasie od ? 9.1944 r. do ? 10.1944 r. jako więzień polityczny – 

[dopisek między linijkami] dziesięć dni [/dopisek] 

pod numerem nie pamiętam i nosiłem trójkąt koloru  czerwonego 

z literą „P” 

następnie przebywałem w Wattenstedt [sic] 

od ? 10.1944 r. do 15 4.1945 r. 

od  15.4.1945 – 25.4.1945 r. w Ravensbrücku. 

 

Maria Chodyńska   

 

 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: 

 

 Zeznania obejmują 7 str. pisma ręcznego i zawierają: 

1. zaaresztowanie i osadzenie w obozie w Ravensbrücku; 

2. przyjęcie do obozu, kilkodniowe czekanie przed łaźnią, spotkanie z transportem z 

Oświęcimia, kąpiel, przebranie i umieszczenie na bloku 17-ym; 

3. pobyt w Wattenstedt, urządzenie obozowe i bloku, stosunki na rewirze, porządek dnia 

obozowego, stosunki między Polkami, praca w fabryce; ewakuacja obozu. 

 

 

 

 

 

 BLOMS BOKTRYCKERI, LUND 

1945 
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Dalszy ciąg zeznań p. Marii Chodyńskiej 

 

 

 

Dokładnie nie wiem za co zostałam osadzona w obozie koncentracyjnym. Zostałam zaaresztowana wraz z całą 

rodziną: mąż i dwie córki, w Bolechowie. Do domu 29 sierpnia 1944 r. przyszła policja i poczęła wypytywać się 

o moich synów, powiedziałam że o jednym od czasu kiedy poszedł na wojnę w 1939 r. nie mam wiadomości, 

zaś drugi przebywa w Poznaniu [dopisek nad tekstem] a trzeci był za policjanta w krakowskim [/dopisek]. 

Wtedy policjanci odpowiedzieli mnie, że „za dobrze mu powodziło się i stał się bandytą”. Domyśliłam się 

wtedy, że prawdopodobnie syn mój musiał uciec do partyzantki. Po zaaresztowaniu oddano nas w ręce gestapo. 

Kolejno przebywałam w więzieniu w Krakowie i Poznaniu. Nigdzie nie miałam wytoczonej sprawy, ani nawet 

nie wzięto mnie na przesłuchania. A końcem września 1944 r. wraz z córkami wywieziono mnie do obozu 

koncentracyjnego do Ravensbrücku. Transport, którym jechałam nie był duży, mógł liczeć [sic] koło 80-ciu 

osób, ale dokładnie nie pamiętam ile. Do obozu przyjechałam wieczorem, dość późno, ale było jasno, bo świecił 

księżyc. Wysiadłyśmy z wagonów, a SS-mani, którzy jechali z nami nas prowadzili. Nie znali oni okolicy i 

wypytywali się po drogę do obozu. Pamiętam, że szłyśmy przez las, a potem koło domów, droga nie była długa. 

Doszłyśmy do dużej bramy na prawo stali SS-mani, oni nas przeliczyli, a potem wpuszczono nas do wnętrza 

obozu, i niedaleko płóciennego szałasu, na placu przed budynkiem łaźni spędziłyśmy całą noc i dzień. W tym 

czasię [sic] raz w dzień dano nam zupy. Na drugą noc wpuszczono nas do szałasu, było to dla nas bardzo 

szczęśliwie, bo było zimno i padał deszcz. W tym samym czasię przyszedł do obozu transport z Oświęcimia. W 

tym transporcie było bardzo dużo ludzi stali oni przez cały czas na dworze i deszczu, nie dano im jeść, byli 

głodni i bardzo krzyczeli. Cały nasz transport miał dużo chleba i marmolady, bo na drogę dostałyśmy tego dużo 

od „Opieki nad Więźniami” w Krakowie. Chleb ten dałyśmy transportowi z Oświęcimia. Na drugi dzień rano 

wzięto nas do kąpieli. Przed kąpielą oddałyśmy wszystkie nasze rzeczy prywatne. Po kąpieli dostałyśmy 

koszulę i majtki, spódniczkę z bluzką, rzeczy te były pokrzyżowane. Bielizna i ubranie była b. licha, zniszczona. 

Poń- 
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czoch nie dostałyśmy żadnych, a buty zatrzymałyśmy własne. Włosy nam ogolono, a na głowę nie dostałyśmy 

żadnego okrycia. Potem przeprowadzono nas na blok 17. Blok był względnie czysty, koce były w powłokach 

płóciennych w kratkę granatową. W każdym łóżku spało dwie osoby [sic]. Na bloku miałyśmy umywalnię z 

wodą i ubikację. Umyć było się można. Zarząd bloku stanowiły więźniarki, nie były one Polkami, o jednej z 

nich mówili, że była to Francuzka, ona nas bardzo wymyślała. Naogół [sic] zarząd bloku nie był dobry. Kiedy 

zostałyśmy umieszczone na bloku, poczęłyśmy codziennie brać udział w apelach, ale do pracy nie 

wychodziłyśmy wcale. 

Rano wstawałyśmy b. wcześnie, ubierałyśmy się, słałyśmy łóżka i z garnuszkami wychodziłyśmy na apel, trwał 

on dość długo. Po apelu wchodziłyśmy do bloku i przy wejściu dostawałyśmy 1/3 litra kawy z którą 

wchodziłyśmy do sypialni, na łóżka i tu ją piły. Po jakich dwuch [sic] lub trzech godzinach wychodziłyśmy z 

bloku, ustawiałyśmy się jak do apelu i kolejno otrzymałyśmy 1/2 litra jarzyny gotowanej, czasami do tego 

dodano nam dwa ziemniaki gotowane w łupinach. Po obiedzie wracałyśmy do bloku. Tu siędziałyśmy [sic] do 

wydania kolacji. Kolację otrzymywałyśmy w bloku. Składała się ona z 1/2 litra kaszy, czasami 2 ziemniaki i 

porcja chleba koło 20 dk. W soboty i w niedzielę na kolację dostawałyśmy kawę, a do chleba plasterek kiełbasy 

lub kiszki trochę margaryny, czasami zamiast wędliny serek i łyżkę marmolady. 

Po dziesięciu dniach pobytu wywołano nas na transport i pojechałyśmy do Wattenstedt. Obóz ten był mniejszy 

niż w Ravensbrücku, mógł mieć koło 10 bloków. Niedaleko nas znajdował się obóz dla mężczyzn. Teren obozu 

był otoczony drutem na elektryzowanym [sic]. Na zewnątrz obozu znajdowały się latarnie dość wysokie gęsto 

rozmieszczone, które oświetlały od zmroku teren obozu. W czasie nalotów i alarmów latarnie gaszono. Wokół 

obozu były wieże strażnicze, SS-mani chodzili wokół terenu i pilnowali więźniarek. Obóz leżał w polu na 

otwartej przestrzeni, wokół nie widać było żadnego miasta, jedy- 
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nie budynek dworca kolejowego. Fabryka od obozu leżała o 20-cia minut drogi w skupisku innych fabryk, 

których tam było dość dużo, nie były one osłonięte, lecz leżały na otwartym polu. 

Bloki w obozie były drewniane i murowane, były one zelektryfikowane, skanalizowane, miały umywalnie i 

ubikacje wewnątrz bloków. Jednakże nie wszystkie bloki były jednakowo urządzone, niektóre bloki ubikacje 

miały nazewnątrz [sic] na podwórzu. Każdy blok tworzył jedną izbę, miał dwa piecyki żelazne, do których 

jednak oficjalnie opału nie przydzielano. W izbie bloku stały dwu piętrowe łóżka z materacami i w zimie na 

każdym łóżku było trzy koce [sic], zaś od lutego po dwa koce. 

Zarząd bloku składał się z blokowej Polki i stubowej Rosjanki, obydwie były dobre. 

Główną opiekunką obozu była Polka Lonia, nazwiska nie znam, była ona bardzo dobra. 

Na czele obozu stał komendant SS-man i oberynka SS-manka. Władze były względne, komendant prawie nie 

pokazywał się, więcej udzielała się oberynka, ale narzekać na nią nie można, nie gnębiła ludzi, była dobra. 

W obozie był rewir, naczelną lekarką była Polka z Warszawy, była ona bardzo dobra, więźniarkom dużo 

pomagała, leczyła solidnie, dbała o chorych. Do rewiru można było dostać się mając 38° gorączki. Sama byłam 

w rewirze dwa razy, raz leżałam raz [sic] sześć tygodni, a raz trzy tygodnie. Co mnie było dokładnie nie wiem, 

raz miałam gorączkę, bolały mnie krzyże. Dostawałam w rewirze tabletki [dopisek nad tekstem] i zastrzyki 

[/dopisek] i zawszę dożywiania [sic] t.j. dietę, obok normalnego pożywienia jakie otrzymywały więźniarki. 

Lekarka była bardzo dobra, opiekowała się mną dobrze i zauważyłam, że wszystkiemi choremi [sic] opiekowała 

się jednakowo troskliwie. 

Kiedy przybyłam do rewiru, dostałam czystą pościel i własne łóżko, łóżka były dwu piętrowe. Kiedy chorych 

było bardzo dużo zdarzało się, że spało po dwie w jednym łóżku, ale kiedy robiło się miejsce, zaraz chore 

rozdzielano. 

Choroby w obozie specjalnie nie szerzyły się, nie było epidemii. 
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Wypadków śmiertelnych w obozie nie znam. 

Rano do pracy budziła nas gwizdkiem aufsierka, była to może 3.30 godz. Zaraz wychodziły więźniarki po kawę, 

którą „wozikiem” pod blok przywoziła specjalna kolumna. Po wstaniu ubierałyśmy się, myłyśmy się, słałyśmy 

łóżka, otrzymywałyśmy kawę. Wychodziłyśmy z bloku, ustawiałyśmy się pod bramą piątkami i tu odbywał się 

apel. Trwał on ze 30 minut, a potem szłyśmy do pracy. W fabryce pracowałyśmy 12 godzin, z przerwą koło 

godziny na obiad, który otrzymywałyśmy w fabryce. Na obiad otrzymywałyśmy zupę z jarzyn, liści lub krup. 

Początkowo litr, a następnie 3/4 litra. Wieczorem po pracy wracałyśmy do obozu, na bloki, i tu dostawałyśmy 

kolację: chleb i kawę, a dwa razy w tygodniu zupę. Po kolacji szłyśmy spać. 

Oficjalnie modlić się nie było wolno i ksiądz na teren obozu nie miał wstępu, ale my tajemnie modliłyśmy się. 

Żadnej opieki od Czerwonego Krzyża nie miałyśmy. Przez cały czas pobytu w tym obozie pozwolono nam dwa 

razy wysłać kartę w języku niemieckim do rodzin. Nieoficjalnego kontaktu z ludnością cywilną nie miałam, ale 

słyszałam, że za pośrednictwem ludności cywilnej pracującej w fabryce można było wysłać potajemnie list do 

rodziny. 

W grupię [sic] więźniarek tworzyły się koła poszczególnych narodowości: Polki trzymały się „przy kupie”, 

Rosjanki łączyły się razem, Francuzki też ze sobą trzymały się. Współżycie w poszczególnych grupach 

narodowościowych było. Polki tworzyły g koło bardzo ścisłe, stosunki koleżeńskie były wśród nas silnie 

rozwinięte, próbowałyśmy pocieszyć się i podtrzymać na duchu. W grupię naszej nie widziałam specjalnego 

przygnębienia i załamywania się kobiet. Każda z nas miała mocną wolę przetrwania zła, które nas spotkało. 

Fabryka w Wattenstedt wyrabiała amunicję, pracowałyśmy w jednej dużej hali, było tam ciepło i odpowiednio 

przewietrzone. Pracowałyśmy wszystkie przy maszynach 

 

 

Maria Chodyńska 
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Praca była ciężka, wymagała dużo siły. Trzeba było uważać przy maszynach, aby noże nie obcięły palców. Ja 

przy maszynach łopatą odgarniałam odpadki żelaza i wynosiłam do kosza. Przy robocie musiałam spieszyć się, 

obsługiwałam kilka maszyn i musiałam wszędzię nadarzyć [sic] wygarniać, bo w przeciwnym razie maszyna 

mogłaby stanąć. A to naturalnie byłoby surowo karane. Praca moja wymagała stania przez cały dzień. Ale 

niekiedy byłam tak przemęczona, że chowałam się za maszyną i przysiadałam na parę minut, aby odpocząć. To 

było rządko [sic], zawsze wolałam stać i nie narażać się. 

Fabryka pracowała 24 godziny bez przerwy. Pracowałyśmy na dwie zmiany: nocną i dzięnną [sic]. Jednego 

tygodnia pracowałam na noc, a drugiego na dzień. Pracę w nocy miałam taką samą jak i w dzień. Ale robota na 

noc była zawszę bardziej męczącą, bo w dzień nie można było wyspać się tak jak w nocy i zawszę chciało się 

więcej spać. W fabryce pracowałyśmy i w noc i w dzień przy świetle elektrycznym, nie widziałyśmy światła 

dziennego. Rano wychodziłyśmy po ciemku z obozu, a powracałyśmy wieczorem jak było już zupełnie szaro. 

Dzień i światło dzienne zobaczyłam dopiero jak zbombardowano fabrykę. 

Naogół niedziele były dniami roboczemi, ale co czwartą niedzielę miałyśmy wolną. 

W czasię gdy pracowałam w fabryce, była ona dwa razy bombardowana, raz wieczorem. Wtedy była ona tylko 

uszkodzono. Kiedy bombardowano fabrykę drugim razem była niedziela wolna od pracy, nikogo w fabryce nie 

było, została ona zupełnie zniszczona. Ofiar w ludziach nie było żadnych. Przy pierwszym bombardowaniu 

zginął jeden majster Czech, który pracował na robotach wolnych. 

Po zbombardowaniu w połowie stycznia poczęto nas używać do różnych robót: odgartywania śnięgu [sic], 

zawala- 
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nia dziur od bomb, a potem do roboty przy piasku. Robota w polu nie była ciężka, ale przy pracy tej marzłyśmy, 

bo było wtedy jeszcze zimno. 

Parę dni przed ewakuacją obozu nie pracowałyśmy zupełnie. 

Kiedy w obozie zarządzono ewakuację leżałam chora w rewirze. Wszystkie kobiety zdrowe poszły 

pięchotą [sic] do stacji, chore zostały odwiezione samochodami ciężarowemi. Nie załadowano nas jednak do 

wagonów, gdyż komendant obozu odwołał rozkaz ewakuacyjny. Nad wieczorem komendant wydał ponownie 

rozkaz ewakuacji, chorzy mieli chwilowo zostać, lekarka nie więdząc [sic] jaki będzie los chorych zachęcała 

wszystkie te, które mogą [dopisek nad tekstem] chodzić aby [/dopisek] wyszły ze zdrowemi, wtedy 

zdecydowałam się pójść z córkami. Na dworzec szłam piechotą, a tu załadowano nas do wagonów towarowych. 

Przez cały dzień nie dostałyśmy nic do zjedzenia. Na drogę dano każdej chleb trochę margaryny i pasztetówki. 

Jechałyśmy dość długo, wreszcie przybyłyśmy do Ravensbrücku. Tutaj byłam jeszcze 10 dni, przez cały czas 

chorowałam. Dnia 25.4.1945 r. wyjechałam do Szwecji. 

Na str. 2 dopisano: „a trzeci był za policjanta w krakowskim”, na str. 4 „zastrzyki”, na str 7 „chodzić, aby”. 

 

P.p.p. 

   Maria Chodyńska 

 

Zeznaniom należy dać wiarę. 

  Helena Miklaszewska 

 

 

 


