
 

 

POLSKI INSTYTUT ŹRÓDŁOWY 

W LUND 

 

 

Trelleborg, dnia 13/VI.1946 r. 

 

Magister praw Bożysław Kurowski przyjmujący protokół asystent Instytutu  

Protokół przesłuchania świadka 352 

Staje Pani Gonciarz Anna urodzona 8/IX.1903 

w Rynkszowicach [sic] p. Częstochowa , zawód rolniczka 

wyznanie rzymsko-katol. , imiona rodziców Jan i Aniela 

ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce Brzeziny pow. Częstochowa 

obecne miejsce zamieszkania tamże 

 

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

oświadcza, co następuje: 

przebywałem w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück 

w czasie od listopada 1943 do stycznia [dopisek] wiosny [/dopisek] 1945 jako więzień polityczny  

pod numerem [brak] i nosiłem trójkąt koloru  czerwonego 

z literą „P” 

następnie przebywałem w Bergen Belsen 

od wiosny 1945 r. do lipca 1945 r. 

 

 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 cztery strony ręcznego pisma i opisują: 

1. Aresztowanie matki czworga dzieci podstępnie w związku z śmiercią syna. – Warunki pracy i 

wyżywienia u bauera. – Ucieczka w czasie urlopu – Ukrywanie się przez siedem miesięcy w polu w 

pobliżu własnego domu. 

2. Ponowne aresztowanie – Wybicie kobiecie zębów w czasie bicia – 

3. W więzieniu w Blachowni: bicie nagich partyzantów i oblewanie wiadrami zimnej wody – Egzekucja 

w lesie – 

4. W Ravensbrück: Ciężka praca – Brak kontaktu z rodziną przez dwa lata. 

5. W Bergen Belsen: Wleczenie trupów – Kanibalizm. – Uwolnienie przez Anglików. 

 

 BLOMS BOKTRYCKERI, LUND 

1945 
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Zeznania świadka Gonciarz Anny ur. 8/IX.1903 r. w Rynkszowicach p. Częstochowa, z zawodu rolniczki. 

Aresztowanie matki czworga dzieci – Prace u Bauera – 

– Ucieczka i ukrywanie się w polu przez szereg miesięcy – Bicie – 

 W 1941 r. zostałam zawiadomiona, że 22-letni syn mój Józef został rozstrzelany na Górnym Śląsku. 

Pojechałam więc do Rzeszy Niemieckiej, by go pochować. Niestety nie zdążyłam, ale w tym czasie 

zaaresztowano mnie z miejsca i odstawiono mnie w tej gminie do Bauera do robót rolnych. Przez 4 miesiące 

potrącano mnie całe wynagrodzenie z tytułu pracy u Bauera z uzasadnieniem, że to za syna muszę płacić. 

Później pracowałam we dworze, gdzie również mnie częściowo potrącali, tak, że otrzymywałam we dworze 

jedynie 4 RM. wynagrodzenia przez okres 2 lat oraz całodzienne utrzymanie i mieszkanie. Wykonywałam 

wszystkie prace rolne w polu. Na utrzymanie otrzymywałyśmy 25 funtów kartofli tygodniowo na osobę, 1/2 

litra odciąganego mleka oraz węgiel na opał. Natomiast chleb, masło, mięso i inne artykuły trzeba było kupować 

na kartki z tych wyżej wymienionych 4 marek na kartki [sic]. Racje te nie wystarczały zupełnie i wobec głodu 

trzeba było przykraść kartofle we obozie dworze. Polek było dużo i mieszkałyśmy w pokojach po 3 i 4-ry. 

Przykro mi nieraz było, jak inne kobiety pracujące ze mną na akord dostawały nieraz tygodniowo 40 RM., a ja 

otrzymałam jedynie 4 RM., gdyż ciągle mnie potrącano za syna. Od narzeczonej syna dowiedziałam się, że 

został zabity wieczorem, kiedy w stanie nietrzeźwym przekroczył godzinę policyjną. O śmierci syna 

otrzymałam telegram z policji. Było to na terenie Śląska należącego w 1939 r. do Niemiec. W czasie pracy bicia 

nie było. Po upływie 2 lat otrzymałam urlop na okres 2 tygodni do Polski do męża. Dzieci w domu w liczbie 

czworo, z których najmłodsze miało lat osiem [dopisek nad tekstem] sześć [/dopisek] były bardzo obdarte, bo 

były bez opieki kobiecej. Po upływie urlopu nie pojechałam więc do pracy, a ukrywałam się siedem mie- 

  



 

 

sięcy, spałam w polu, w stodołach, u sąsiadów i od czasu do czasu jak się dało przychodziłam do domu, by 

zająć się dziećmi i gospodarstwem. Przeważnie jednak przebywałam w polu, gdyż poszukiwano mnie stale i 

najwięcej policja nocą odwiedzała nasz dom z psami. Było to straszne życie. Po siedmiu miesiącach takiej 

tułaczki czterech policjantów niemieckich pewnej nocy o godz. 2-ej przy pomocy psów wynaleźli mnie na 

strychu w sianie. Przez całą wieś, jak jaką zbrodniarę pod karabinami i przy pomocy psów, wlekli mnie Niemcy 

na Gestapo w Blachowni. Siedziałam tam dwa miesiące w celi za kratami. Zbito mnie dwa razy, otrzymałam 

uderzenie pięścią w zęby i w ten sposób straciłam cztery zęby na przedzie. (Świadek istotnie ma brak zębów na 

przedzie w górnej szczęce – uwaga asystenta przyjmującego protokół). W celi było nas dwie Polki, spałyśmy na 

deskach, było dużo pluskiew i pchieł [sic]. 

W więzieniu w Blachowni: bicie nagich partyzantów i oblewanie wiadrami zimnej wody. 

W czasie mego pobytu w więzieniu w Blachowni siedziało także dwuch [sic] partyzantów, zakutych w kajdany. 

Jeden z nich miał około 24 lat, a drugi ponad 30-ci. Mniej więcej dwa razy tygodniowo Gestapowcy wzywali 

nas do góry na 3-ie piętro i we dwie byłyśmy obecne przy torturach, stosowanych na wymienionych 

partyzantach. Odbywało się to w ten sposób, że dwaj Gestapowcy zdejmowali partyzantom kajdany z rąk, 

poczem [sic] ci ostatni musieli się rozebrać do naga i położyć na ławki, do których ich następnie powrozem 

przywiązano. Jeden z Gestapowców mówił po polsku i pytaniami kazał zadawanymi kaza wymuszał zeznania, 

dopytując się „ile ich t.zn. partyzantów było i gdzie oni są.” Każdy z partyzantów dostał nieraz po 25 uderzeń 

batami kozackimi. Przy takich batach choćby nie winien był, to się musiał przyznać i oni też stopniowo 

przyznawali się do wymuszonej winy. Myśmy we dwie w tym czasie musiały oblewać zbitych, nieprzytomnych 

wiadrami wody. Ciała ich były nieraz czarne i na pośladkach mieli oni strupy od bicia. Wylałyśmy czasami 

dwa, czasami trzy wiadra wody, a po- 

  



 

 

tem musiałyśmy odstawić ławki i posprzątać w celi. W sumie byłyśmy obecne około sześć razy przy tych 

torturach, a następnie jednego z tych partyzantów powieszono w pobliskim lesie. Wszyscy więźniowie byli 

obecni przy tym powieszeniu, przyczem mężczyźni wykopali dół. Zawieźli nas autem do tego lasu. – W 

Blachowni były trzy więzienia, najgorzej mieli polityczni i partyzanci, którzy siedzieli przeważnie w 

ciemnicach i byli bici. Więźniowie, którzy siedzieli za ucieczkę z pracy były lepiej mieli lżej i byli lepiej 

traktowani. – 

Z więzienia z Blachowni wywieziono mnie do Lublińca na prace rolne, gdzie byłam 3 tygodnie, poczem 

zawezwano i odwieziono mnie do Polizei Presidium we Wandalburgu na Górnym Śląsku [sic]. Siedziałam tam 

w celi bez pracy 1 1/2 miesiąca. Wreszcie wywieziono mnie do Ravensbrücka. 

Ciężka praca w Ravensbrück – Brak kontaktu z rodziną. 

W Ravensbrück byłam na bloku nr 39. Chodziłam do pracy w lesie, gdzie kopałyśmy drzewo. Obiad 

otrzymywałyśmy przy pracy w lesie. Aufseherki czasem biły, kopały, szczuły psami. Kolonkami były Żydówki 

węgierskie, Niemki. Ponadto pracowałam w polu przy burakach. Wynosiłyśmy buraki tragami. Traktowanie 

było bardzo ciężkie. Ręce mdlały od noszenia i wtedy kopały nas i biły kolonki, aufseherki. Zmęczone byłyśmy 

bardzo, od rana godziny czwartej do wieczora siódmej byłyśmy ciągle na nogach. Bardzo też dużo umierało. Od 

głodu, nędzy i wyczerpania nieraz dziesięć w jednym bloku umierało w ciągu nocy. Paczek nie otrzymywałam 

w zasadzie. Jedynie dwie małe paczki otrzymywaałam od znajomych z Niemiec. W całym okresie pobytu w 

obozach nie otrzymałam od męża ani rodziny żadnej wiadomości, mimo, że kilka razy napisałam. Dopiero w 

Szwecji otrzymałam pierwsze telegramy i wiadomości. Mąż i dwie córki oraz dwuch synów żyją i jestem 

dlatego szczęśliwa. Mąż wogóle [sic] nie był aresztowany w czasie wojny. Gdybym nie była pojechała na 

pogrzeb syna prawdopodobnie [nieczytelne skreślenie] 

  



 

 

4. 

 

nie byłabym też aresztowana i oszczędziłabym sobie tych ciężkich przeżyć. 

W Bergen Belsen: – Wleczenie trupów – Kanibalizm. 

W Bergen Belsen ludzie marli stosami i trupy leżały przez całe miesiące. Poprostu [sic] mech rósł na nich. 

Widziałam jak od rana do wieczora mężczyźni wlekli trupy na powrozach do dołów krematoryjnych i przy tym 

Niemcy bili tych wlekących. Widziałam też, jak kobiety z głodu gotowały sobie ludzkie mięso. Traktowanie też 

było bardzo złe. Kopanie, bicie było na porządku dziennym, ale za to teraz w Szwecji miałyśmy bardzo dobrze. 

Uwolnienie przez Anglików. 

Jak Anglicy nas wybawili z tej ciężkiej niewoli, tośmy się ręce składali do Boga. Wszyscy się bardzo 

cieszyliśmy. Byłam bardzo opuchnięta i samochodami Czerwonego Krzyża zabrano nas do szpitala, a później 

do Szwecji. – 

Dziś wyjeżdżam w transporcie do rodziny mojej w Polsce. 

 Przeczytano, podpisano, przyjęto: 

 

Bożysław Kurowski 

asystent Instytutu 

Aniela Gonciarz 

świadek 

Uwagi asystenta Instytutu przyjmującego protokół: 

 Świadek p. Gonciarz, to kobiecina prosta i w prostocie swej szczera. Chwilami ma łzy w oczach, 

chwilami zdobi ją uśmiech radości, że to wszystko przeżyła i że jedzie do rodziny. Niektóre szczegóły trudno 

było z nią wyjaśnić jak np. dociec dokładnie związku między śmiercią syna i jej aresztowaniem, a następnie 

potrącanie dużych sum z jej zarobków „za syna”. Świadek sam tego nie wie – nie zna przecież języka 

niemieckiego. Mogło tu chodzić o jakieś „odszkodowanie” za syna, a niewątpliwie chodziło o niewolnika do 

pracy. Ot, nadarzyła się kobieta polska, biedna, zbolała z powodu utraty syna – należy ją jeszcze więcej męczyć, 

wziąć zaprządz [sic] do pracy i wyzyskać w ciągu lat. Mimo braku dokładnego rozeznania skomplikowanych 

[dopisek nad tekstem] nieraz [/dopisek] dla prostego umysłu zjawisk go otaczających – nie mam żad- 

[dopisek kontynuowany na lewym marginesie] nych zastrzeżeń co do wiarygodności świadka w przedmiocie 

zeznanych okoliczności. – Ponieważ trudno mi znaleźć w słowniku geograficznym przytoczoną przez świadka 

miejscowość Wandalburg – nie jest wykluczone, że jest to tylko przybliżona nazwa. B. Kurowski, asyst. 

Instytutu. [/dopisek] 


