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Rozdział I

Obóz w Ravensbrück –
rys historyczny
Gdy wypowiadamy słowo „Ravensbrück”, od razu przychodzi nam
na myśl największy nazistowski obóz koncentracyjny dla kobiet. Inne walory
turystyczne tego regionu, chociażby położenie nieopodal jezior: Röblinsee,
Baalensee, Schwedtsee, umykają w zetknięciu z ponurą historią tego miejsca.
Obóz został położony w odległości około 80 km od Berlina, stolicy Niemiec,
niedaleko miejscowości Fürstenberg, w niemieckiej Brandenburgii. Stał się
miejscem męczeństwa i śmierci tysięcy więźniarek pochodzących z różnych
stron świata.
Gdy Adolf Hitler doszedł do władzy w 1933 r., zaczął się w całych Niemczech czas terroru, masowe aresztowania i osadzanie w więzieniach bądź
w obozach koncentracyjnych jego przeciwników politycznych. Już w 1933 r.
powstały pierwsze tego typu obozy w Dachau i Oranienburgu1. W tym samym
roku powstał także pierwszy niemiecki kobiecy obóz koncentracyjny ulokowany w Nohringen w okręgu Nordheim. Stamtąd więźniarki zostały przeniesione do innego więzienia, które znajdowało się w Lichtenburgu koło Torgau2.
1

2

S. Persson, Białe autobusy. Pakt z Himmlerem i niezwykła akcja ratowania więźniów obozów kon
centracyjnych, Warszawa 2012, s. 26; S. Helm, Kobiety z Ravensbrück. Życie i śmierć w hitlerowskim
obozie koncentracyjnym dla kobiet, Warszawa 2017, s. 33.
A. Zapalec, Polskie kobiety represjonowane w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach
po jej zakończeniu. Charakterystyka zjawiska [w:] Przetrwałam. Doświadczenia kobiet więzionych
w czasach nazizmu i stalinizmu, wybór i opracowanie: M. Buko, K. Madoń-Mitzner, M. Szymańska,
Warszawa 2017, s. 429.
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Szacuje się, że do 1939 r. w całych Niemczech zorganizowano około stu
obozów, wliczając w to również różnego rodzaju filie i tzw. podobozy3. Podlegały one Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy, Głównemu Urzędowi
Gospodarki i Administracji SS oraz Inspektoratowi Obozów Koncentracyjnych,
który w 1942 r. został włączony do GUGiA4. Odpowiedzialnym za powstanie
obozów był Heinrich Himmler, który lubił umieszczać je w miejscach naturalnie pięknych – i najlepiej nie na widoku5. W połowie II wojny światowej
było ich 15 tys.6.
Na początku trafiali do nich komuniści i socjaldemokraci. Później przyszedł czas na wyznawców różnych religii, np. katolików, „badaczy Pisma Św.”,
czyli świadków Jehowy oraz wierzących z kościołów protestanckich. Pamiętać
należy również o obowiązującym wówczas artykule 175 niemieckiego Kodeksu
karnego, na mocy którego ścigano i karano homoseksualistów. W dalszej kolejności, od 1938 r., osadzano w tych miejscach ludność narodowości żydowskiej.
Po wybuchu wojny cały system funkcjonowania sieci obozów koncentracyjnych został rozciągnięty na kraje okupowane.
Reżim Hitlera nie oszczędzał również kobiet. Oprócz więźniarek zatrzymanych ze względów politycznych, do więzień trafiały także kryminalistki,
prostytutki, złodziejki, czyli osoby wywodzące się ze środowisk kryminogennych. Z czasem jednak okazało się, że w więzieniach zaczyna brakować miejsca i dlatego zrodziła się koncepcja wybudowania obozu z przeznaczeniem
tylko dla kobiet. Decyzja o jego lokalizacji nieopodal miejscowości Fürstenberg
zapadła w 1938 r. Sarah Helm, autorka monografii o Ravensbrück, stwierdziła, że na wybór Himmlera wpływ miało naturalne piękno okolicy. On wierzył w to, że „oczyszczanie niemieckiej krwi powinno przebiegać w bliskości
natury, a orzeźwiające powietrze niemieckich lasów odgrywało główną rolę
w mitologii Heimat – niemieckiej ojczyzny” 7. Nie bez znaczenia była również
bliskość Berlina, która umożliwiała Himmlerowi częste przyjazdy na inspekcje
do obozu, oraz położenie w odległości 45 km od Ravensbrück męskiego obozu

3
4
5
6
7

S. Persson, op. cit., s. 27.
A. Zapalec, op. cit., s. 429.
S. Helm, op. cit., s. 11.
Ibidem, s. 17.
Ibidem, s. 47.
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w Sachsenhausen. To właśnie tamtejsi więźniowie przystąpili w listopadzie
1938 r. do prac związanych z jego budową.
Zdaniem Sarah Helm pierwszy transport trafił do Ravensbrück 15 maja
1939 r. i liczył 867 więźniarek. „W ciągu kilku godzin od przyjazdu […], pierwsze z 867 więźniarek przewiezionych z Lichtenburga do Ravensbrück zostało
rozebranych, umytych, skontrolowanych, czy nie mają wszy, a w wielu przypadkach ogolonych […]. Każda otrzymała numer, wydrukowany na małym
białym kawałku materiału. Odpowiadał numerowi, jaki dostały przy przyjęciu do Lichtenburga – od 1 do 867”8. Na tej podstawie można sądzić, że przed
15 maja 1939 r. nie było innych transportów kobiet do Ravensbrück. Gdyby
było inaczej, to więźniarki z Lichtenburga otrzymałyby dalsze w kolejności
numery obozowe.
Jednak w aktach śledztwa prowadzonego przez Oddziałową Komisję
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie na temat obozu
w Ravensbrück znajduje się dokument, z którego wynika, że pierwszy transport miał miejsce w marcu 1939 r., a we wspomnianym wyżej dniu 15 maja
nastąpiło otwarcie obozu. Brakuje jednak informacji bardziej szczegółowych,
np. skąd przybył ten transport i ile wówczas kobiet trafiło do Ravensbrück9.
Wiadomo natomiast, że najliczniejszą grupę więźniarek stanowiły Polki.
Jako pierwsze 23 września 1939 r. trafiły tu mieszkanki państwa niemieckiego
pochodzące ze Śląska, Pomorza, Ziemi Lubuskiej i Prus Wschodnich. 2 listopada
1939 r. do obozu trafiło pięć kobiet z terenu okupowanej Polski. Duże transporty Polek zaczęły napływać do Ravensbrück od kwietnia 1940 r. W następnych latach, 1941–1943, miały miejsce kolejne transporty, które liczyły od 1 tys.
do 1,5 tys. kobiet. Najwięcej kobiet przywieziono w 1944 r., wtedy w obozie pojawiło się ponad 16 tys. więźniarek, z czego około 12 tys. to kobiety
ewakuowane z powstańczej Warszawy. W tym samym roku w Ravensbrück
znalazły się jeszcze kobiety przywiezione z KL Auschwitz10. Ogółem przyjmuje się, że przez obóz w Ravensbrück przewinęło się około 40 tys. Polek.

8
9

10

Ibidem, s. 52.
Oddziałowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie (dalej:
OKŚZpNP Sz), S. 32.2017.Zn, t. I, Informacja historyczna dotycząca hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück oraz przeprowadzonych w przeszłości postępowań dot. zbrodni popełnionych w przedmiotowym obozie, 7 XI 2016 r., k. 92.
A. Zapalec, op. cit., s. 430.
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Dokładna ich liczba jest niemożliwa do ustalenia, gdyż wiele dokumentów
zostało zniszczonych, a w tych, które się zachowały, występują braki11.
Oprócz Polek w obozie przebywały również kobiety z innych państw.
Rosjanek było 18 tys., Francuzek – 8 tys., Holenderek – 1 tys.12 Znalazły się tam
również Brytyjki, Niemki, Żydówki, Romki. Ogółem przyjmuje się, że gehenny
życia w tym obozie doświadczyło około 130 tys. kobiet13.
Komendantami obozu byli: Günther Tamaschke, który nadzorował
budowę obozu i był jego komendantem od maja do końca sierpnia 1939 r.;
następnie: Max Koegel (od września 1939 r. do sierpnia 1942 r., oficjalnie został
komendantem obozu 1 stycznia 1940 r.)14 i Fritz Suhren (sierpień 1942 r. –
kwiecień 1945 r.)15. Zdaniem Anieli Puchty, jednej z więźniarek, Koegel był
postrachem obozu. „Bardzo się go bałyśmy – wspomina – jego zjawienie się
wywoływało popłoch. Bił także i kopał, skazywał na bunkier, na chłosty –
towarzysząc osobiście przy takich egzekucjach”16. O Suhrenie napisała, że
w stosunku do więźniarek zachowywał się w miarę przyzwoicie17.
11
12
13
14

15

16

17

Ibidem; S. Helm, op. cit., s. 14.
S. Helm, op. cit., s. 14.
Ibidem, s. 12; A. Zapalec, op. cit., s. 430.
Otto Max Koegel – urodził się 16 X 1895 r. w Füssen. Do SS wstąpił 1 VI 1932 r. i otrzymał numer:
37644. Od 11 IV 1933 r. pracował w Dachau jako strażnik. Następnie był zatrudniony w KL Lichtenburg jako szef obozu więziennego. Od maja 1939 r. pracował w KL Ravensbrück, najpierw jako szef
obozu więźniarskiego, a następnie, od 1 I 1940 r., jako komendant obozu. Znany był z szeroko stosowanego terroru i pruskiego drylu w kierowaniu obozem. Od 8 VIII 1942 r. do 29 X 1942 r. był komendantem obozu na Majdanku. Od kwietnia 1943 r. do kwietnia 1945 r. był ostatnim komendantem
Flossenbürga. W kwietniu 1945 r. znalazł się w składzie sędziowskim, który skazał Wilhelma
Canarisa na karę śmierci. Po wojnie został aresztowany przez Amerykanów. W więzieniu popełnił
samobójstwo 26 VI 1946 r. Źródło: OKŚZpNP Sz, S. 32.2017.Zn, t. 1, k. 91.
Fritz Suhren – urodzony 10 VI 1908 r. w Varel/Oldenburg. 1 XII 1928 r. wstąpił do NSDAP, a w grudniu 1931 r. do SS. Komendantem obozu KL Ravensbrück był od 1 IX 1942 r. do czasu likwidacji
obozu. To z jego rozkazu w styczniu 1945 r. przebudowano zwykła szopę na prowizoryczną komorę
gazową. Do 23 IV 1945 r. zamordowano w niej około 6 tys. kobiet, dzieci i mężczyzn. Po wojnie
został aresztowany. 16 XI 1946 r., na trzy tygodnie przed rozpoczęciem procesu w Hamburgu, zdołał
uciec. Ukrył się w Eppenschlag w Bawarii, przyjmując pracę zwykłego robotnika w miejscowym
browarze. Odnaleziono go po anonimowym donosie na policję. Na czas przesłuchania sprowadzono
byłe więźniarki z Ravensbrück, by wzięły udział w konfrontacji. Rozpoznały w nim dawnego
komendanta obozu. 10 III 1950 r. został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonał pluton egzekucyjny 12 VII 1950 r. w lesie między Rastatt a Baden-Baden. Źródło: OKŚZpNP Sz, S. 32.2017.Zn,
t. 1, k. 91–92.
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie (dalej: AIPN Sz), 753/171, Protokół przesłuchania świadka nr 395: Puchta Aniela, 11 VII 1945 r., k. 7. We wszystkich cytowanych dokumentach
została zachowana oryginalna pisownia.
Ibidem.
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Z kolei funkcje głównych dozorczyń obozu w KL Ravensbrück pełniły:
Johanna Langefeld18 i Dorothea Binz19. Opinia Anieli Pucht na temat Langefeld
jest potwierdzeniem zdania innych Polek o ludzkim traktowaniu kobiet przez
Niemkę. „[…] Odnosiła się specjalnie do Polek bardzo dobrze – zezna po wojnie
pani Aniela – nic jej zarzucić nie można. […] Meldunki blokowych Niemek często bagatelizowała. Więźniarkom często dawała fotografie nadeszłe dla nich
z Polski dla obejrzenia, choć musiała je potem zabierać”20. Zupełnym przeciwieństwem Langefeld była Binz, znana w obozie z brutalnego traktowania
kobiet. Władzę w poszczególnych blokach sprawowały tzw. blokowe i sztubowe21. W 1943 r. powołano dodatkowo tzw. policję lagrową składającą się przeważnie z więźniarek narodowości niemieckiej.
O tym, jak wyglądało życie w takim obozie, dowiadujemy się m.in. z relacji zebranych przez Polski Instytut Źródłowy w Lund. Zespół nadzorowany
przez Zygmunta Łakocińskiego zgromadził w latach 1945–1946 setki wspomnień kobiet, które przeszły przez piekło Ravensbrück. To one swoją narracją
rzucają światło na codzienne życie w obozie, opisując jego wygląd, niemiecką

18

19

20
21

Johanna Langefeld – urodziła się 5 III 1900 r. w Essen. Od 30 IX 1937 r. w NSDAP. Od 1 III 1938 r.
pracowała w KL Lichtenburg, a rok później została główna dozorczynią tego obozu. Funkcję dozorczyni w KL Ravensbrück pełniła najpierw od dnia powstania tego obozu do kwietnia 1942 r.,
a następnie od listopada 1942 r. do 1943 r. W międzyczasie była także kierowniczką kobiecego
obozu w Auschwitz. Po wojnie została aresztowana i osadzona w Ludwigsburgu. W trakcie oczekiwania na proces załogi Ravensbrück została wydana stronie polskiej i osadzona w krakowskim
więzieniu na Montelupich. W 1946 r. zbiegła z więzienia prawdopodobnie dzięki pomocy byłych
więźniarek z Ravensbrück i ukrywała się w Polsce aż do 1958 r. Następnie wróciła do Monachium.
Pracowała w fabryce BMW. Zmarła w Augsburgu 26 I 1975 r. We wspomnieniach więźniarek
z Ravensbrück została ułaskawiona. To jedyna dozorczyni, którą byłe więźniarki wspominają
pozytywnie. Źródło: OKŚZpNP Sz, S. 32.2017.Zn, t. 1, k. 107.
Dorothea Binz – urodziła się 16 III 1920 r. w Düsterlake, niedaleko Ravensbrück. W 1939 r. zgłosiła się do lokalnego biura SS z prośba o przyjęcie do pracy. 1 września tego samego roku została
skierowana do obozu w Ravensbrück. Służyła początkowo w kuchni i pralni. Następnie nadzorowała bunkier, w którym torturowano i mordowano więźniarki. Od września 1940 r. do lipca
1943 r. była kierowniczką bloku karnego. Funkcję głównej dozorczyni obozu pełniła od sierpnia 1943 r. do kwietnia 1945 r. Słynęła z brutalności. Osobiście wymierzała kary cielesne. Szczuła
więźniarki psem, brała udział niemal we wszystkich egzekucjach. Gdy w 1944 r. do Ravensbrück
trafiło wiele więźniarek z Auschwitz-Birkenau, Majdanka, Stutthofu i gdy wybudowano komory
gazowe, dokonywała licznych selekcji wśród więźniarek. W obozie budziła powszechny strach.
Została aresztowana 3 V 1945 r. i skazana na karę śmierci przez powieszenie w pierwszym procesie personelu Ravensbrück w Hamburgu. Wyrok wykonano 2 V 1947 r. Źródło: OKŚZpNP Sz,
S. 32.2017 Zn, t. 1, k. 102–103.
AIPN Sz, 753/171, Protokół przesłuchania świadka nr 395: Puchta Aniela, 11 VII 1945 r., k. 6.
AIPN Sz, 753/431, Protokół przesłuchania świadka nr 331: Witasek Rozalia, 27 V 1946 r., k. 4.

11

załogę, relacje pomiędzy więźniarkami, życie religijne oraz rzeczy najstraszniejsze, czyli operacje medyczne i śmierć tysięcy kobiet w komorach gazowych.
Każda z więźniarek po przyjedzie do obozu została oznaczona trójkątem,
zwykłą łatą, którą należało przyszyć na lewym rękawie kaftana. Kolor czarny
oznaczał kobiety zakwalifikowane do kategorii „aspołecznych”, czyli prostytutki, drobne złodziejki, lesbijki. Zielony oznaczał zawodowe przestępczynie,
z kolei czerwony został zarezerwowany dla więźniarek politycznych. Badaczki
Pisma Świętego nosiły trójkąt koloru fioletowego, a Żydówki żółtego22.
Kolor czerwony nosiła m.in. Zofia Czajkowska. Urodziła się 22 grudnia
1910 r. Z zawodu była nauczycielką, mieszkała w Sandomierzu. Do Ravensbrück trafiła 21 sierpnia 1940 r. i była tam do końca, czyli do kwietnia 1945 r.
Jak sama twierdzi, została osadzona w obozie jako osoba „niepożądana na wolności”. Przybyła do Ravensbrück w transporcie liczącym około 130 osób. Sama
podróż trwała cztery dni i cztery noce. Gdy pojawiły się w obozie, ustawiono
je przed łaźnią i zaprowadzono do kąpieli. Najpierw musiały jednak oddać
wszystkie prywatne rzeczy, w tym kosztowności i pieniądze. Po kąpieli odbyły
się oględziny lekarskie. Wszystkim kobietom ogolono głowy. Więźniarki otrzymały letnią bieliznę obozową, tzn. koszulę i majtki, letnią sukienkę koloru
stalowego i drewniaki. Ich ekwipunek stanowiły również biustonosze, pończochy bawełniane, paski do sukienek, fartuchy i białe chusteczki na głowę.
Gdy zaprowadzono je na blok, dostały do jedzenia: dwa kawałki chleba, 10 dkg
kiełbasy, łyżkę tłuszczu oraz nakrycie. Pani Zofia otrzymała numer 1462. Nie
oznacza to wcale, że w 1940 r. było tyle więźniarek w Ravensbrück. Numerów
osób zmarłych i zwolnionych nie przydzielano nikomu. Dlatego liczba więźniarek w obozie mogła być mniejsza, niż wskazywałby na to numer obozowy,
który otrzymała pani Czajkowska. Gdy pojawiła się w obozie, były już tam
niemieckie komunistki i kobiety „asocjalne”. Nie brakowało Romek, Czeszek,
Żydówek i Polek, których było najwięcej. Niemal wszystkie Polki były więźniarkami politycznymi i głównie należały do inteligencji.
Zofia Czajkowska zapamiętała, że przestrzeń obozu miała kształt prostokąta. Bloki stały w dwóch rzędach i było ich dwadzieścia osiem. W skład obozu
wchodziły również budynki kuchenne i łaźnia oraz biura administracyjne,

22

S. Helm, op. cit., s. 53.
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magazyny, pracownie i rewir23. Bloki były zelektryfikowane, skanalizowane
i miały dostęp do wody. Każdy blok dzielił się na dwie części, sypialnię i jadalnię. W każdej sypialni były łóżka trzypiętrowe, a każda z kobiet miała swoje
własne miejsce do spania. Zofia Czajkowska w swojej relacji nie kryła, że
podawała informacje odnoszące się do początków swojego pobytu w Ravensbrück. Do tego, co wydarzyło się później, nie chciała powracać. Dlatego też, gdy
czytamy jej relację (a przypomnę, że do obozu trafiła w roku 1940), niektóre
opisy kontrastują z relacjami innych więźniarek na temat chociażby wyglądu
obozu lub warunków do spania w latach późniejszych. Wspomina na przykład o tym, że nie tylko każda z więźniarek miała własne łóżko, ale że na
każdym z nich znajdowało się białe prześcieradło i powłoka w kratkę na koce
i poduszkę24. Trzeba przyznać, że w tamtym czasie był to pewien rarytas,
ponieważ w latach późniejszych, gdy liczba kobiet w obozie znacznie wzrosła, o własnym łóżku można było tylko pomarzyć. Zdarzały się przypadki, że
z jednego posłania korzystały dwie, trzy kobiety. Ponadto bardzo dbano o czystość. W jadalni wokół ścian były szafki, każda była przeznaczona dla trzech
więźniarek, trzymały w niej naczynia i przybory toaletowe. Ściereczka, ręcznik i naczynia musiały być ułożone według określonych zasad. Oprócz szafek
w jadalni znajdowały się również stoły, przy których zasiadało od 16 do 20
więźniarek i jadło posiłki. W bloku nie można było chodzić w drewniakach,
należało je zdjąć przed blokiem, a do środka wchodziło się w pończochach
i zakładało się tzw. laczki. Był to rodzaj pantofli uszytych ze skrawków sukienek obozowych25.
Z kolei Wanda Jarzycka, która do Ravensbrück trafiła w 1944 r., przed
komisją w Lund zeznała, że w obozie znajdowały się „bloki tzw. transportowe i pracy. Transportowe były znacznie większe, z około 500 łóżkami,
na których umieszczano od 1,5 tys. do 2 tys. i więcej osób. W miesiącach
zimowych znaczna część łóżek uległa zniszczeniu na skutek przeciążenia, a ilość więźniarek znacznie wzrastała, zanim odpłynęła do fabryk […].
Bloki pracy (niektóre z nich użyto również jako transportowe) były znacznie mniejsze z około 400 łóżkami, na których umieszczano przeciętnie

23
24
25

Rodzaj obozowego szpitala i przychodni opatrunkowej.
AIPN, 753/9, Protokół przesłuchania świadka nr 69: Czajkowska Zofia, 29 XII 1945 r., k. 1–2.
Ibidem.
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800–1000 ludzi. Bloki zaś od pierwszego do czwartego numeru były tzw. reprezentacyjne. Tam prawie każda więźniarka miała dla siebie łóżko lub trzy [spały]
na dwóch łóżkach”26.
Gdy Wanda Jarzycka znalazła się w Ravensbrück, był to już jednak
znacznie większy obóz. „Składał się z pięciu rzędów bloków, poprzedzielanych ulicami. Główna ulica, tzw. lagrowa, prowadziła od placu przed kuchnią do drugiej bramy po przeciwnej stronie, prowadzącej do osobnej części
obozu, tzw. Industriehof27, do którego przylegał męski obóz28, połączony bramą.
Z lewej strony lagrowej był: rewir, kamery, strafblok29, pralnia i betryby30,
a po prawej stronie od numeru 1–4 bloki mieszkalne, reszta – do nr 11 – bloki
rewirowe chorych, a na końcu betryby. Trzy następne rzędy były mieszkalnymi blokami, z tym że dwa ostatnie rzędy stanowiły tzw. duże bloki
transportowe. Zamiast 25 bloku był duży celt [Zelt]31, gdzie trzymano nadchodzące i odchodzące transporty w najokropniejszych warunkach. Wszystkich bloków było 32. Ostatni rząd bloków od nr 27 do 32 w styczniu 1945 r.
odrutowano. Tam przeprowadzano najpierw selekcje na Jugendlager i za druty
spędzano po selekcji z innych bloków przed wyprowadzeniem na obóz
śmierci Jugendlager”32.
Porównując ze sobą te dwie relacje, można łatwo dostrzec, że wraz
z trwającą wojną obóz w Ravensbrück powiększał się. Wybudowany w kształcie prostokąta i otoczony murem o wysokości czterech metrów, na którym
widoczne były druty pod napięciem elektrycznym i przy k
 tórym esesmani
z psami patrolowali teren. Obóz był początkowo zaplanowany na przyjęcie
15 tys. więźniarek. Jego rozbudowa miała związek z napływającą coraz większą liczbą kobiet. Jarzycka stwierdza: „W chwili mego przybycia do obozu
liczba więźniarek wynosiła ponad 30 tys., a w miesiącach zimowych
podobno 42 tys. Liczby te odnoszą się tylko do głównego, tzw. starego obozu.

26
27
28
29

30
31
32

AIPN Sz, 753/44, Zeznanie opracowane osobiście nr 87: Jarzycka Wanda Maria, 8 I 1946 r., k. 3.
Strefa przemysłowa w obozie.
Obóz dla mężczyzn został założony w 1941 r.
Karny blok wydzielony. Więźniarki, które tam trafiały, miały na przykład zakaz prowadzenia
rozmów przy pracy. Spędzały tam minimum pół roku.
Warsztaty pracy w obozie.
Rodzaj namiotu.
AIPN Sz, 753/44, Zeznanie opracowane osobiście nr 87: Jarzycka Wanda Maria, 8 I 1946 r., k. 1–2.
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Największy procent stanowiły Polki, a oprócz nich były tam wszystkie europejskie narodowości – widziałam nawet dwie Murzynki”33.
Ponadto do 1945 r. powstało ponad 70 podobozów KL Ravensbrück.
Do rozbudowy infrastruktury obozowo-przemysłowej w 1941 r. użyto mężczyzn, dla których został wzniesiony odrębny obóz, znajdujący się nieopodal
żeńskiego. Na marginesie warto zaznaczyć, że przez męski obóz KL Ravensbrück przeszło ponad 20 tys. więźniów, w tym około 6,5 tys. Polaków34.
Powróćmy do relacji Zofii Czajkowskiej. Stwierdza ona, że obozowe
życie rozpoczynało się już bardzo wcześnie. Więźniarki wstawały codziennie o czwartej rano. Myły się, ubierały, słały łóżka i dostawały kubek czarnej
kawy. Następnie wychodziły na zewnątrz i stawały do apelu. Dalszą część dnia
wyznaczała praca trwająca od godziny szóstej do dwunastej. Później kobiety
powracały do obozu na obiad. Aby go zjeść, niektóre kolumny kobiet musiały
pokonać w jedną stronę odległość 4 km. Na jedzenie było przeznaczonych tylko
kilka minut. O godzinie trzynastej rozlegał się dźwięk obozowej syreny, wzywający na południowy apel roboczy. Praca w godzinach popołudniowych trwała
początkowo do godziny siedemnastej, a później została przedłużona do osiemnastej. Tzw. wieczorny apel ilościowy trwał niekiedy do godziny dwudziestej
pierwszej. Po nim jedzono kolację, reperowano własną bieliznę, a wraz z dźwiękiem pierwszej syreny kobiety szły spać.
Jedzenie obozowe było bardzo skromne. W południe więźniarki otrzymywały ¾ litra zupy, tzw. Eintopf. Była to mieszanina różnych warzyw z odrobiną tłuszczu lub skrawkami mięsa. Wieczorne menu składało się z jakieś zupy
lub ewentualnie trzech lub czterech kartofli i liścia surowej sałaty. Otrzymywały również 20 lub 25 dkg chleba jako przydział na następny dzień. W niedzielę lub święta więźniarki mogły liczyć na 10 dkg margaryny, trochę serka
lub 5 dkg kiełbasy.
Kobiety pracowały w obozie i poza nim. Zajmowały się budowaniem
dróg, stawianiem budynków, wyrębem lasu. Były angażowane do prac kanalizacyjnych, załadunku i rozładunku pociągów, niwelowania nierówności
33

34

Ibidem, k. 3. Sara Helm stwierdza, że „w szczytowym punkcie Ravensbrück więziono 45 tys. kobiet”.
Zob. S. Helm, op. cit., s. 12.
OKŚZpNP Sz, S. 32.2017.Zn, t. 1, Informacja historyczna dotycząca hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück oraz przeprowadzonych w przeszłości postępowań dot. zbrodni popełnionych w przedmiotowym obozie, 7 XI 2016 r., k. 93.
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na drogach, w ogrodach, na polach. Pracowały przy hodowli zwierząt, roślin
i kwiatów, a także dla niemieckiej firmy Siemens. Zakład ten znajdował
się około półtora kilometra od obozu. Produkowano w nim części do radia
i telefonów35.
Rozalia Witasek zapamiętała, że więźniarki pracowały m.in. w szwalni,
gdzie można było się dostać tylko za protekcją, z opinią wysoko wykwalifikowanej krawcowej. W Kunstgewerbe szyto ozdobne szczegóły ubrań, tzn.
paski, rzeźbiono w drewnie, robiono koronki i haftowano. Rzeczy te sprzedawano następnie na zewnątrz obozu lub dozorczynie zatrzymywały je dla
siebie. W Industriewerke szyto mundury dla żołnierzy, w zakładach szewskich
naprawiano obuwie. Szyto także futra dla Niemców walczących na wschodzie
oraz skarpetki. Należało wyrobić sześć skarpetek na tydzień, tzn. trzy pary.
Taka był norma36.
„Przy pracy bardzo często bito i nie pozwalano wypocząć” – wspomina
Czajkowska37.
Pracowały ponad siły. Do toalety mogły chodzić tylko w ściśle określonych godzinach. Na skorzystanie z niej poza wyznaczonymi godzinami trzeba
było mieć karteczkę od lekarza. Praca zimą była bardzo ciężka. Były lekko
ubrane, ręce i twarz pękały im od mrozu, ponieważ pracowały bez rękawic
i szalików. Lato nie poprawiało sytuacji. Grube suknie, niewygodne buty nie
ułatwiały wykonywania prac fizycznych w dużym upale. Pozbawione odrobiny wody padały z wycieńczenia. „Władze dążyły do tego, aby tymi ciężkimi warunkami nas zniszczyć, było to zupełnie celowe, same dozorczynie
mówiły, że dla nas szkoda kulki, same warunki nas zniszczą” – podsumowała
Zofia Czajkowska38.
Irena Kieruczenko dodała, że w tamtej sytuacji każda więźniarka usiłowała zorganizować coś do jedzenia. Te, które pracowały na zewnątrz obozu,
miały okazję przynieść trochę brukwi, buraków lub kartofli. Było to jednak
ryzykowne ponieważ, gdy aufseherka39 dokonała rewizji i znalazła jakieś jedzenie, od razu wsadzała do bunkra lub strafblocku. Więźniarki ze strafblocku
35
36
37
38
39

AIPN Sz, 753/279, Protokół przesłuchania świadka nr 19: Bukalak Leokadia, 3 XII 1945 r., k. 5.
AIPN Sz, 753/431, Protokół przesłuchania świadka nr 331: Witasek Rozalia, 27 V 1946 r., k. 4.
AIPN Sz, 753/9, Protokół przesłuchania świadka nr 69: Czajkowska Zofia, 29 XII 1945 r., k. 3.
Ibidem.
Nadzorczyni.
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wykonywały najcięższe roboty i przy pracy musiały śpiewać niemieckie piosenki. W bunkrze nie dostawały jedzenia i musiały wytrzymać tak kilka dni,
siedząc w zupełnie ciemnym pomieszczeniu40.
Latem 1942 r. założono przy Ravensbrück podobóz dla młodzieży: Jugend
schutzlager Uckermark. O życiu w nim wspomina Kazimiera Wardzyńska,
która w Ravensbrück przebywała od maja 1942 r. do stycznia 1945 r. T
 rafiła
do obozu jako więzień polityczny. W Uckermark spędziła trzy miesiące od stycznia do kwietnia 1945 r. Po wojnie zeznała, że obóz dla nieletnich Niemek znajdował się 3 km od Ravensbrück, w pięknym lasku sosnowym nad brzegiem
jeziora. Pod koniec wojny obóz ten stał się jednak miejscem, do którego trafiały
osoby starsze i schorowane. W dniu 22 stycznia 1945 r. skierowano do niego
z Ravensbrück około 1500 osób. W ciągu kilku następnych dni liczba ta wzrosła do 4000. Kobiety były zwabiane obietnicą odpoczynku od bardzo ciężkiej
pracy. Rzeczywistość okazał się zgoła odmienna. Życie w nim stało się piekłem. Kobiety poddawano surowej selekcji. „A więc wybierano mizerniejsze,
spuchnięte, starsze, ułomne […], wybierano je, popychając, bijąc, krzycząc […],
spisywano je i zamykano w bloku szóstym” – zeznała W
 ardzyńska41. A blok
ten był… blokiem śmierci.
Dalsza opowieść p. Kazimiery jest bardzo przejmująca. „Z nastaniem
ciemności przyjeżdżał samochód ciężarowy, zabierał ofiary na nowo bite
i popychane, często wrzucane za ręce i nogi na samochód. W wypadkach,
gdy któraś chciała pomóc chorym przy wejściu do samochodu lub protestowała przy wrzucaniu ciężko chorych, padała odpowiedź esesmana: Laßen
Sie das, es ist nicht, das ist schon Scheisse (Zostaw to, to jest nic, to jest już
gówno). Samochód ten odwoził kobiety do […] komory gazowej obok obozu
w Ravensbrück i zaraz wracał po pozostałe. Z komory gazowej po 15 minutach zwłoki ofiar przerzucano do dobrze znanego nam krematorium, a ogniste języki z kominów, obserwowane całe dnie z baraków Ravensbrück, słały
skargi, oskarżenia hen pod niebiosa o nowej dokonanej zbrodni, o nowych
setkach uśmierconych kobiet. W sposób wyżej opisany zostały stracone dnia
27 lutego 1945 r. z jednego bloku 4a – 167 kobiet i 4b – 49, razem 216 osób,

40
41

AIPN Sz, 753/25, Protokół przesłuchania świadka nr 32: Kieruczenko Irena, 7 XII 1945 r., k. 6.
AIPN Sz, 753/362, Protokół przesłuchania świadka nr: 136: Kazimiera Wardzyńska, 18 XI 1945 r.,
k. 2.
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same Polki z transportu ewakuowanych z Warszawy, mające przeważnie
numery od 57000 do 59000, od 65000 do 67000 i od 73000 do 76000. Tegoż
samego dnia z innych bloków wybrano jeszcze około 200 osób, a późnym wieczorem dwa samochody ciężarowe wywoziły na stracenie nowe 400 ofiar”42.
W podobnym tonie wypowiedziała się Maria Kamińska. Do Jugendlager
została przeniesiona na początku stycznia 1945 r. Ona również potwierdza,
że obóz ten, początkowo przeznaczony dla młodzieży, stał się z czasem miejscem, do którego trafiały osoby starsze i schorowane i które stamtąd były
wywożone do komór gazowych. W tym obozie było bardzo dużo osób ciężko
chorych. Kamińska wspomina, że „fetor był okropny”. Potwierdza jednocześnie, że blok szósty był blokiem śmierci. Kto do niego trafił, już stamtąd nie
wychodził. „Z bloku tego ładowano kobiety na auta i wywożono z obozu”43.
O ucieczce z bloku śmierci nie było mowy. Kamińskiej były znane dwa przypadki prób ucieczki, ale szczegółów na ten temat nie zdradziła. Natomiast
podobnie jak cytowana wcześniej Kazimiera Wardzyńska, przytacza opis
pozbywania się przez hitlerowców osób wytypowanych w wyniku selekcji
na śmierć. „Niejednokrotnie obserwowałam ze swoją grupą pań wywożenie
z bloku szóstego i zauważyłyśmy, że auto po załadowaniu wracało najwyżej
w dziesięć minut; był to czas zbyt krótki, aby dojechać do obozu w Ravensbrück – w międzyczasie słyszałyśmy serię strzałów karabinowych. To nasunęło nam przypuszczenie, że osoby musiały być stracone w pobliskich lasach.
Wywożenie takie odbywało się codziennie wieczór, w godzinach mniej więcej 21.00–23.00. Wywożenie dotyczyło tylko bloku szóstego, ale zawsze spodziewałyśmy się, że i nas kiedyś to czeka. Pamiętam, jak jednego wieczoru
podobne auta zatrzymały się wskutek jakiegoś defektu pod naszym blokiem.
Kobiety ogarnęła panika, poczęły wyskakiwać oknem”44. Śmiertelność w tym
obozie była bardzo duża. W opinii Marii Kamińskiej dziennie umierało około
20 osób. W oparciu o źródła można stwierdzić, że w okresie pomiędzy 2 lutego
a 5 kwietnia 1945 r. w Uckermark zginęło 6200 kobiet45.

42
43
44
45

Ibidem, k. 3.
AIPN Sz, 753/7, Protokół przesłuchania świadka nr 67: Kamińska Maria, 27 XII 1945 r., k. 4.
Ibidem, k. 5.
AIPN GK, 159/66, Typowe przestępstwa, b.d., k. 52.
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Bardzo ciężka praca, bicie, głodowe racje żywnościowe, zmęczenie
zarówno fizyczne, jak i psychiczne, to były czynniki, które sprawiły, że
do dawnego obozu dla młodzieży trafiały osoby wycieńczone, schorowane,
krótko mówiąc takie, z których załoga obozu nie miała już jakiegokolwiek
pożytku. Do Jugendlager były przenoszone na śmierć. Pod koniec marca 1945 r.
obóz na Uckermark zaczęto likwidować. Pozostałe przy życiu kobiety powróciły do Ravensbrück.
W historię obozu w Ravensbrück już trwale wpisały się eksperymenty
medyczne, które były przeprowadzane na więźniarkach w latach 1942–1944.
Czemu miały one służyć? Dowództwo wojsk niemieckich było zniecierpliwione
brakiem postępów w leczeniu niemieckich żołnierzy z odniesionych na froncie wojennym ran. Przypomnijmy, że w 1941 r. Niemcy rozpoczęli kampanię
na wschodzie Europy. W tym celu zaczęto na więźniarkach z Ravensbrück
testować różne medyczne środki, które miały na celu znalezienie rozwiązań
niezbędnych w leczeniu rannych niemieckich żołnierzy. Można więc stwierdzić, że eksperymenty medyczne służyły rozwojowi medycyny wojskowej.
Przedmiotem tych eksperymentów stały się, jak to już wcześniej wspomniałem, więźniarki z Ravensbrück, które podczas zabiegów chirurgicznych celowo
raniono, a następnie w ich rany wprowadzano bakterie i obserwowano, jaki
będzie skutek. „Pacjentkom” podawano następnie różne leki, aby zaobserwować ich działanie i ocenić wpływ na stan zdrowia kobiet. Dlatego też kobiety,
które wytypowano do tych eksperymentów, określano potocznie „królikami”.
Operacje doświadczalne były przeprowadzane na młodych i często zdrowych
kobietach. Nikt nie pytał ich o zdanie, nikt nie pytał ich o pozwolenie. Same
nie miały wiedzy na temat tego, po co są zabierane do izby lekarskiej. Zabiegi
te polegały na:
1. Wywołaniu zakażenia, by sprawdzić skuteczność działania sulfonamidów. Kobietom robiono nacięcie na nodze, a następnie wstrzykiwano
różne rodzaje bakterii (zgorzel gazowa, tężec, staphylococcus aureus),
wywołując zakażenie. Dodatkowo do ran wkładano różne materiały,
np. kawałki szkła, drewna, papieru, symulując w ten sposób warunki,
jakie istniały na froncie podczas działań wojennych. Na zainfekowane
nogi zakładano gips. Niektórym kobietom podawano sulfonamidy, innym
nie podawano żadnych leków.
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2. Łamaniu lub nacinaniu kości, a następnie przeszczepianiu kości z jednej
nogi na drugą. W ten sposób obserwowano proces regeneracji kości.
3. Wycinaniu części mięśni i nerwów kończyn dolnych46.
Tym „operacjom” poddane zostały głównie Polki, które do Ravensbrück
przybyły m.in. tzw. transportem lubelsko-warszawskim 23 września 1941 r.47
Obecnie wiemy, że wymienionym wyżej zabiegom poddano 86 więźniarek,
w tym 74 Polki48. Ponadto od 120 do 140 kobiet narodowości romskiej i Sinti
poddano sterylizacji49.
Alicja Jurkowska trafiła do Ravensbrück w 1941 r. Była jedną z tych
kobiet, które doświadczyły cierpienia z powodu medycznych eksperymentów. „Wszystkie operacje były dokonywane przez dra Gebhardta50 – zeznała
46

47

48

49

50

OKŚZpNP Sz, S. 32.2017.Zn, t. 1, Informacja historyczna dotycząca hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück oraz przeprowadzonych w przeszłości postępowań dot. zbrodni popełnionych w przedmiotowym obozie, 7 XI 2016 r., k. 93–94.
AIPN Sz, 753/181, Protokół przesłuchania świadka nr 513: Jurkowska-Serafinowa Alicja, 7 VII 1946 r.,
k. 5.
W gronie operowanych znalazły się: Wanda Wojtasik, Maria Gnaś, Aniela Okoniewska, Maria
Zielonka, Rozalia Gutek, Wanda Kulczyk, Urszula Karwacka, Władysława Karolewska, Jadwiga
Kamińska, Krystyna Iwańska, Alicja Jurkowska, Zofia Kormańska, Janina Iwańska, Maria
Karczmarz, Zofia Kawińska, Janina Mitura, Aniela Sobolewska, Krystyna Dąbska, Zofia Stefaniak,
Zofia Sokulska, Stefania Łotocka, Stanisława Młodkowska, Maria Pietrzak, Alfreda Prus, Zofia Sas-
‑Hoszowska, Weronika Kraska, Apolonia Rakowska, Maria Nowakowska, Maria Pajączkowska,
Weronika Szuksztul, Maria Kuśmierczuk, Kazimiera Kurowska, Maria Kapłon, Czesława Kostecka,
Leokadia Kwiecińska, Pelagia Maćkowska, Irena Krawczyk, Aniela Lefanowicz, Zofia Kiecol,
Genowefa Kluczek, Stanisława Jabłońska, Jadwiga Łuszcz, Barbara Pietrzyk, Izabela Rek, Stanisława
Śledziejowska, Barbara Pytlewska, Zofia Baj, Irena Backiel, Leonarda Bień, Bogumiła Bąbińska,
Maria Cabaj, Maria Grabowska, Stanisława Czajkowska, Helena Hegier, Maria Broel-Plater, Krystyna
Czyż, Anna Sienkiewicz, Jadwiga Bielska, Wacława Andrzejak, Jadwiga Dzido, Eugenia Mikulska,
Jadwiga G
 isges, Eugenia Mann, Wojciecha Buraczyńska, Pelagia Michalik, Janina Marczewska,
Władysława Marczewska, Janina Marciniak, Stanisława Michalik, Halina P
 iotrowska, Zofia
Modrowska, Helena Piasecka, Stefania Sieklucka, Joanna Szydłowska. Oprócz Polek zoperowane
zostały jeszcze Ukrainka Maria Hreczana, Niemka Maria Konwitska oraz 10 upośledzonych więźniarek różnej narodowości. Alfreda Prus, Zofia Kiecol, Aniela Lefanowicz, Kazimiera K
 urowska,
Weronika Kraska zmarły podczas operacji. Po operacji Niemcy rozstrzelali: Apolonię Rakowską,
Marię Pajączkowską, Rozalię Gutek, Mariannę Gnaś, Anielę Sobolewską, Marię Zielonkę. W nieznanym kierunku została wywieziona Aniela Okuniewska, natomiast Jadwiga Łuszcz została
prawdopodobnie wykradziona ze szpitala więziennego na Daniłowiczowskiej w Warszawie.
Źródło: OKŚZpNP Sz, S. 32.2017.Zn, t. 27, Operacje doświadczalne więźniarek w Ravensbrück, b.d.,
k. 5346; t. 31, „Króliki” z Ravensbrück, b.d., k. 6328.
OKŚZpNP Sz, S. 32.2017.Zn, t. I, Informacja historyczna dotycząca hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück oraz przeprowadzonych w przeszłości postępowań dot. zbrodni popełnionych w przedmiotowym obozie, 7 XI 2016 r., k. 93.
Dr Karl Franz Gebhardt, ur. 23 XI 1897 r. w Haag w Bawarii. Ortopeda. Przewodniczący Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Był zaprzyjaźniony z Heinrichem Himmlerem. Byli rówieśnikami,
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po wojnie – któremu asystowali dr Fischer51 i lekarze rewirowi, tj. Oberhauser
(kobieta)52, Rosenthal53 i Szydłowski (Schidlausky)” 54.
Trzeba przyznać, że w ocenie personelu medycznego Ravensbrück opinie więźniarek trochę się różnią. Cytowana wcześniej Aniela Puchta uważała, że Rosenthal traktował więźniarki przyzwoicie55. Z kolei Jadwiga
Natkańska wystawiła mu po latach złe świadectwo. „Mały, z wystającą dolną
szczęką, o tępym wyrazie twarzy (zresztą taki miał też i umysł), twarz bardzo

51

52

53

54

55

mieszkali w tym samym mieście Landshut i uczęszczali do tej samej szkoły. Gebhardt był głównym lekarzem szpitala w Hohenlychen. Specjalizował się m.in. w leczeniu urazów u sportowców. Od 1 V 1933 r. był członkiem NSDAP. W 1943 r. wygłosił w Wojskowej Akademii Medycznej
w Berlinie, w obecności około dwustu lekarzy, referat zatytułowany „Specjalne doświadczenia
medyczne dotyczące sulfonamidów”. W ten sposób świat dowiedział się o traktowaniu więźniów
jako królików doświadczalnych. Nikt wówczas głośno nie zaprotestował. Eksperymenty medyczne
Gebhardt przeprowadzał na kobietach z Ravensbrück. W procesie norymberskim został skazany
na karę śmierci. Wyrok wykonano 2 VI 1948 r. w więzieniu Landsberg. Źródło: OKŚZpNP Sz,
S. 32.2017.Zn, t. 1, k. 93.
Dr Fritz Ernst Fischer, ur. 5 X 1912 r. w Berlinie, chirurg. Studiował w: Bonn, Berlinie, Lipsku.
Członek NSDAP od 1 V 1937 r. Po odniesionej ranie na froncie wschodnim trafił do Hohenlychen,
gdzie pełnił funkcję lekarza dla kobiet w obozie w Ravensbrück. Współpracował z dr. Gebhardtem.
Po wojnie został skazany przez Amerykański Trybunał Wojskowy na dożywocie. Kara ta została
zamieniona, w 1951 r., na 15 lat więzienia. W nagrodę za dobre sprawowanie został zwolniony
z więzienia w 1955 r. Został zatrudniony w laboratorium medyczno-naukowym zakładów chemicznych C.H. Böhringer & Son w Ingelheim, Rhine. Zmarł w 1980 r. w Nürnberg. Jedyny spośród
niemieckich lekarzy zbrodniarzy, który odczuwał wyrzuty sumienia za czyny, jakich dopuścił się
wobec polskich kobiet w Ravensbrück. Źródło: OKŚZpNP Sz, S. 32.2017.Zn, t. 1, k. 93.
Dr Herta Oberheuser, ur. 15 V 1911 r. w Kolonii. Uzyskała specjalizację z dermatologii. Do NSDAP
wstąpiła w 1937 r. Gdy w 1940 r. przeczytała ogłoszenie o poszukiwaniu lekarza do obozu szkoleniowego koło Berlina, zgłosiła się i została przyjęta. Skierowano ją do Ravensbrück. Brała udział
w zbrodniczych eksperymentach na więźniarkach. Po wojnie została skazana na 20 lat więzienia. W kwietniu 1952 r. została zwolniona za dobre sprawowanie. Prowadziła praktykę lekarską
jako pediatra. Wskutek licznych protestów byłych więźniarek została pozbawiona wykonywania prawa zawodu lekarza w 1960 r. Zmarła 24 I 1978 r. w Linz nad Renem. Źródło: OKŚZpNP Sz,
S. 32.2017.Zn, t. 1, k. 102.
Dr Rolf Rosenthal, urodzony 22 I 1911 r. w Braunschweig. W Ravensbrück pracował w latach
1941–1943. Zasłynął ze swych sadystycznych skłonności i niehumanitarnego obchodzenia się
z ranami pooperacyjnymi osób poddanych medycznym eksperymentom, szczególnie gdy był pod
wpływem alkoholu. Został skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 3 V 1947 r.
Źródło: OKŚZpNP Sz, S.32.2017.Zn, t. 1, k. 103.
Dr Gerhard Schiedlausky, ur. 14 I 1906 r. w Berlinie. Naczelny lekarz w obozie koncentracyjnym
w Ravensbrück od 18 XII 1941 r. do sierpnia 1943 r. Pracował także w: Dachau, Mauthausen,
Buchenwaldzie. W Ravensbrück brał udział w selekcjach więźniarek, przerywał ciąże, zabijał więźniarki chore umysłowo. Po wojnie był sądzony w Hamburgu. Został skazany na karę
śmierci. Wyrok wykonano 3 V 1947 r. w więzieniu w Hammeln. Źródło: OKŚZpNP Sz, S. 32.2017.
Zn, t. 1, k. 95.
AIPN Sz, 753/171, Protokół przesłuchania świadka nr 395: Puchta Aniela, 11 VII 1945 r., k. 6.
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wydłużona, oczy niebieskie, włosy ciemnoblond […]. Był to potwór”56. W swojej relacji zasugerowała nawet, że o ile nie czynił tego osobiście, to mógł być
świadkiem mordowania małych dzieci. „Bił okropnie chore i kopał na sali przy
badaniu” – tymi słowami Natkańska kończy swoją relację o nim57.
Na czas operacji cały personel sanitarny izby chorych, składający się
z więźniarek, był usuwany, a pozostawały tylko Niemki – pielęgniarki ze służby
medycznej SS. Dwie zostały sprowadzone w momencie rozpoczęcia operacji
w obozie58. Gdy kobiety próbowały dowiedzieć się czegoś na temat dokonywanych operacji, usłyszały tylko, że nie powinny narzekać, opierać się i buntować, gdyż operacje „są przeprowadzane dla dobra ludzkości”59.
Wzruszającym świadectwem cierpienia i męstwa zachowanego w sytuacji dla więźniarki bardzo niekorzystnej jest poniższa relacja Alicji Jurkowskiej.
Fragment jest dość obszerny, gdyż bardzo dobrze ukazuje to, przez co musiały
przejść polskie kobiety w Ravensbrück. Dostarcza również wielu cennych
informacji na temat tego, czym były eksperymenty medyczne w Ravensbrück,
jak przebiegały i czym skutkowały. Alicja Jurkowska relacjonuje:
„Jeśli chodzi o jakiekolwiek wypowiedzi personelu operującego, to przypominam sobie, jak jedna z operowanych w mojej grupie – Urszula Karwacka
– zapytała Gebhardta w czasie opatrunku o cel operacji. Według niego odpowiedzi na to pytanie winni udzielić lekarze obozowi, ale ci wstrzymywali się
od jakichkolwiek wyjaśnień. Tylko Oberhauser, po wielokrotnych zapytaniach,
powiedziała, abyśmy się nie obawiały, gdyż są różne jeszcze zastrzyki i środki,
które trzeba ulepszyć, ale zapewniała, że na skutek operacji nie poniesiemy
żadnego szwanku i będziemy mogły chodzić.
Jakie były warunki higieniczne w czasie samej operacji, nie mogę
powiedzieć, gdyż zostałam uśpiona przed przewiezieniem do pokoju operacyjnego. Jednak na podstawie opatrunków stwierdzam, że podstawowe
zasady higieny nie były przestrzegane: lekarze rąk nie myli, często do otwartych ran przychodzili z papierosem czy cygarem w zębach, gazę i bandaże
opatrunkowe brali i zakładali na rany brudnymi rękoma. Lekarze obozowi,
56
57
58

59

AIPN Sz, 753/28, Protokół przesłuchania świadka nr 447: Natkańska Jadwiga, 14 VIII 1946 r., k. 6.
Ibidem.
AIPN Sz, 753/181, Protokół przesłuchania świadka nr 513: Jurkowska-Serafinowa Alicja,
7 VII 1946 r., k. 2.
Ibidem.
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mężczyźni, tzn. Rosenthal i Schidlausky, prawie zawsze przychodzili w stanie
podchmielenia lub pijani. Na przykład przed moją operacją Rosenthal wybełkotał do nas, że tego dnia za dużo wypił […]. Moja operacja należała do rzędu
zakażeniowo-mięśniowych. Zarazki zostały wprowadzone operacyjnie: przecięto mi mięśnie prawej nogi aż do kości na długości około 15 cm. O rodzaju
i ilości wprowadzonego zarazka nic nie jestem w stanie powiedzieć. Przez
dwa tygodnie wypływały z rany wielkie ilości ropy. Po tym okresie całe
cięcie pokryło się dzikim mięsem, które spalono lapisem. Na regularne opatrunki chodziłam przez siedem miesięcy, lecz niewielkie ilości ropy wychodziły i znacznie później, gdyż na skutek zimna rana się otwierała i ropienie
powracało. Oprócz tego rana moja była zanieczyszczona drobnymi kawałkami
kości, wprowadzonymi widać w czasie operacji, które i utrudniały leczenie
i powodowały otwieranie się rany. Ostatni taki kawałek wyszedł w listopadzie ubiegłego roku, czyli przeszło cztery lata po operacji.
Przez trzy dni po operacji noga pozostawała w gipsie, zaś podczas dwóch
najbliższych opatrunków, tj. około sześciu dni – rany nie widziałam, gdyż
na czas opatrunku przykrywano mi twarz prześcieradłem. Dopiero w czasie
trzeciego z rzędu opatrunku, kiedy czułam, że rana została oczyszczona z ropy,
odrzuciłam prześcieradło z twarzy i zobaczyłam, że jest szerokie na 3–4 cm
cięcie, przez które widać kość. Więcej nie zdążyłam zobaczyć, gdyż ponownie
mnie zakryto. Przy drugim z kolei opatrunku, kiedy jeszcze rany nie oglądałam, czułam, że oddzielono i naciągnięto jakieś ścięgno czy pasmo mięśnia tak,
że miałam wrażenie, że kolano zeszło się z kostką, po czym usłyszałam szczęk
nożyczek – nastąpiło rozluźnienie tego mięśnia, widać coś mi wycięto […].
Niekiedy Rosenthal, Schidlausky i siostry Niemki robiły opatrunki w sposób specjalnie bolesny, urażając ranę. Kiedy zapytywali mnie, czy boli, znając
ich tendencje – siliłam się na spokój, że ani trochę bólu nie czuję, co doprowadzało ich do pasji. Znacznie lepiej było z opatrunkami, kiedy po okresie trzech tygodni poczęły przeprowadzać je więźniarki Polki, pracujące w izbie chorych […].
Mniej więcej przez tydzień po operacji miałam temperaturę stale między 39 a 40 stopni, zaś po tym spadała stopniowo i przeszła w stały stan
podgorączkowy. Chcąc utrudnić obserwację i doświadczenia Niemcom, starałyśmy się wszystkie nie podawać prawdziwej temperatury. To samo odnosi
się do naszego samopoczucia, miejsc najbardziej bolesnych i wszelkich pytań,
związanych z operacjami.
23

Na skutek operacji do dziś dnia powracają stany podgorączkowe, połączone z jednoczesnym bólem nogi. Czasem, bez żadnej przyczyny, noga puchnie w kostce – nawet bez jednoczesnego bólu. Stale nie mogę dłużej chodzić
albo stać, bo noga łatwo się męczy i silnie odczuwam wszelkie zmiany pogody.
W okolicach samej blizny jest jedno miejsce, które wygląda jakby zbierający wrzód – czerwienieje i rośnie, mocno swędzi i jest bardzo bolesne przy
dotknięciu, po czym po pewnym czasie rozchodzi się […].
Jeśli chodzi o nasze samopoczucie, to mimo że każda z nas wewnętrznie
czuła się bardzo kiepsko, to jednak starałyśmy się zachować na zewnątrz jak
najbardziej pogodę ducha, udając dobry humor i nadrabiając miną. Nieporuszanie własnych dolegliwości i odczuć miało na celu stwarzanie pogodniejszej,
dla wszystkich lżejszej atmosfery. Było to tym bardziej konieczne, że spodziewałyśmy się szybkiego zlikwidowania grupy króliczej, zwłaszcza że z naszego
transportu lubelsko-warszawskiego brano parę kobiet na egzekucje, a między nimi operowane […]. W obozie Niemcy starali się wytworzyć opinię, że
wszystkie króliki zgłosiły się ochotniczo i operacje robione są za naszą zgodą,
lecz ogół temu nie wierzył, a późniejsze nasze protesty, posunięte aż do buntu –
otworzyły oczy reszcie.
Jeśli chodzi o stosunek obozu do operowanych, to był on nadzwyczajny.
Wszystkie koleżanki starały się na każdym kroku okazać pomoc »królikom«,
a z nadchodzących właśnie paczek urządzono akcję dożywiania. Specjalnie
na wyróżnienie zasługują koleżanki pracujące w kuchni, które stale wyswabadzały, co się tylko dało, z niemieckich magazynów, aby nas zaopatrzyć
w żywność. Tak samo wszystkie te, które były wywożone do pracy poza obóz,
uważały za obowiązek przemycać żywność dla operowanych koleżanek”60.
Nie ulega wątpliwości, że wszystkie kobiety, które zostały poddane
operacjom, miały zginąć rozstrzelane przez pluton egzekucyjny. Jurkowska
wspomina o tym, a także o buncie, które wybuchł w obozie i miał na celu
ochronę „królików” przed egzekucją. Jak ten bunt przebiegał, wyjaśnia ona
sama: „Mój transport lubelsko-warszawski, który przybył do Ravensbrück
23 września 1941 r., obejmował około 420 kobiet. Jak później się dowiedziałyśmy – cała nasza grupa miała wyroki śmierci i kobiety zabierane na egzekucje
w większej części należały właśnie do tego transportu. Również z tej grupy
60

Ibidem, k. 2–5.
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brano obiekty doświadczalne. Jasne więc było, że po przeprowadzeniu
doświadczeń Niemcy zlikwidują wszystkie »króliki«, jako namacalny dowód
swych zbrodni. Zabierając na egzekucje, Niemcy nigdy nie mówili, że w tym
celu wywołują, lecz zawsze była mowa o transportach, lecz wszyscy zdawali sobie doskonale sprawę – gdyż za każdym razem ubrania wywołanych
na taki transport wracały w krótkim czasie pokrwawione do obozowego
magazynu. Toteż gdy 2 lutego 1945 r. przyszedł rozkaz przygotowania transportu ze wszystkich pozostałych przy życiu »królików« – w liczbie 64 – postanowiłyśmy, spodziewając się pomocy ze strony obozu, nie zgłosić się, biorąc
jednocześnie pod uwagę panujące w obozie stosunki. W owym czasie bowiem
w naszym obozie umieszczono ewakuowany Oświęcim [transport ten trafił
do Ravensbrück w styczniu 1945 r. – Z.S.], jak również – wcześniej ewakuowaną Warszawę (sierpień–wrzesień 1944 r.) tak, że obóz był przepełniony,
a Niemcy dokładnie nie wiedzieli, jaki jest stan obozu i kto żyje, a kto nie –
gdyż wiele zgonów w grupie oświęcimskiej nie zostało im podanych. Toteż,
gdy nadszedł rozkaz dla 64 – nie zgłosiłyśmy się, mimo że nam opowiadano,
że w związku z przewidywaną ewakuacją obozu władze niemieckie chciały
nam dopomóc i wywieźć nas osobnym transportem, abyśmy nie musiały iść
piechotą. Usiłowania wydobycia nas z szeregów więźniarek siłą napotkały
na opór zdecydowany całego obozu. Następnie część operowanych koleżanek ponaszywała sobie numery nieżyjących kobiet z grupy Oświęcimia, inne
pozamieniały numery, baraki i wygląd zewnętrzny, a pończochy osłaniały
operowane nogi. Pięć spośród operowanych wygrzebało sobie jamę pod blokiem. Dzięki pozamienianym numerom kilkunastu z naszej grupy udało się
opuścić obóz wraz z więźniarkami wysłanymi do kopania rowów. Bezwarunkowo trudną rzeczą byłoby dla Niemców wybrać spośród 40 tys. więźniarek
wszystkie operowane, ale nie było to niemożliwe. Być może, że w związku
z wydarzeniami na frontach w tym czasie, władze obozowe poczęły mięknąć
i szukać dla siebie samych pewnych atutów. Faktem jest, że przeglądu całego
obozu nie zarządzili i jakby pogodzili się ze stanem buntu w naszej grupie”61.
Alicja Jurkowska po wyzwoleniu obozu trafiła do Szwecji. Po wojnie zamieszkała w Anglii, w Plymouth. Złożyła też zeznania, które trafiły
do akt procesu przeciwko załodze Ravensbrück, który odbył się w Hamburgu
61

Ibidem, k. 5–6.
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na przełomie grudnia 1946 r. i stycznia 1947 r. Uzupełniając jej relację, należy
wspomnieć, że w charakterze lekarzy pracowali w obozie także: dr Percival
Treite62 oraz dr Walter Sonntag63.
Operacje doświadczalne to nie jedyne zło, które spotykało więźniarki
z Ravensbrück. Równie dotkliwe były przesłuchania i kary wymierzane
za rzekome przewinienia kobiet. Czasami kara spotykała więźniarkę za przemycenie do obozu niewielkiej ilości jedzenia. Innym razem jeszcze dotkliwsza
była kara za udzielenie pomocy w próbie ucieczki z obozu. Doświadczyła tego
np. Elżbieta Kwiczala, która 19 kwietnia 1943 r. została aresztowana i oskarżona o pomoc dwóm Polkom w ucieczce. Była przesłuchiwana przez Ludwiga
Ramdohra64, który w obozie zasłynął ze zorganizowania wśród więźniów sieci
tajnych współpracowników. Musiał wiedzieć, o czym rozmawiają i co planują
więźniarki, kiedy są same w bloku.
Kara, jaką Elżbiecie Kwiczale wymierzyli komendant Suhren i komisarz
Ramdohr, polegała na spędzeniu 15 tygodni w ciemnicy. Ciemnicą była cela
z zaciemnionym oknem, bez wentylacji. Przesłuchania odbywały się przeważnie w nocy. Pierwsze osiem dni spędziła bez jedzenia. Spała na gołej podłodze.
Po ośmiu dniach otrzymała 25 dkg chleba i ½ litra czarnej kawy. Dostarczono jej również koc, prześcieradło, ręcznik i pryczę bez siennika, odebrano
za to ciepłą sukienkę i bieliznę. Pani Elżbieta została także poddana torturom.
Jak sama zeznaje, polegały one na tym, że w przysiadzie niskim ręce skuto
jej pod kolanami. Na szyję założono pas skórzany i do skutych rąk przyciągnięto mocno szyję. Następnie przyniesiono sześć koców, które zarzucono jej
na głowę. Na dole koce starannie podwinięto, tak aby nawet odrobina powietrza nie dostała się do środka. Okna były szczelnie pozamykane i zaciemnione.
W takiej pozycji trzymano ją przez trzy godziny, aż do utraty przytomności.
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Dr Percival Treite „Percy”, ur. 10 IX 1911 r. w Berlinie, ginekolog. W Ravensbrück pracował
od września 1943 r. Przeprowadzał sterylizację młodych Romek. Został skazany na śmierć
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„Co pół godziny przychodził p. Ramdor, trochę koce podniósł, zbadał mi puls
i zadawał pytania, na które mogłam tylko odpowiedzieć – nie”65. W bunkrze
spędziła 11 i pół miesiąca, w samej ciemnicy przebywała 15 tygodni, głodowała przez 19 tygodni, otrzymała 25 batów, dwukrotnie była torturowana
(duszenie i topienie). Na przesłuchaniach spędziła łącznie 80 godzin.
„P. Ramdor przekupywał sobie różne typy paczkami konfiskowanymi Haftlingom siedzącym w bunkrze, żeby dla niego pracowały na terenie Ravensbrück. P. Ramdor posługiwał się przeważnie takimi typami, które
fałszywie do p. Ramdora oskarżały Haftlingów, osoby Bogu ducha winne,
stawały się męczennicami, a nieraz i życie przypłaciły. Ramdor często się
wyrażał, jakoby nie chciał krzywdzić Haftlingów, tylko musiał słuchać rozkazów p. Suhrena. Zaś co ja mogłam zauważyć, to p. Suhren setnego nie wiedział,
co p. Ramdor z Haftlingami wyprawia. Po każdej takiej szatańskiej zabawie
p. Ramdor żądał, by przyrzec mu na słowo honoru, że do nikogo nie powiem,
co przeżywałam. Jeżeli zaś powiem, to nawet się nie spodzieję, kiedy na nowo
znajdę się w ciemnicy…”66.
Przedstawione relacje kreślą straszliwy obraz sytuacji panującej w obozie.
Ciężka praca, niewielkie racje żywieniowe, dotkliwe kary – często za wyimaginowane przewinienia, eksperymenty medyczne, przesłuchania, to wszystko
sprawiało, że o popadnięcie w obłęd nie było trudno. „W obozie zdarzały się
przypadki samobójstw przez rzucanie się na druty wysokiego napięcia – zezna
po latach Maria Moldenhawer – dla odstraszenia innych pozostawiano ciało
na drutach przez kilka dni i oficjalnie pokazywano je więźniarkom. Blok, gdzie
zdarzyło się samobójstwo, był ukarany, a samobójczyni, w razie nieudanej
próby, po wyzdrowieniu szła do bunkra i była bita”67.
Relacje, jakie panowały w obozie pomiędzy więźniarkami, również były
złożone. Nie brakuje świadectw wzajemnego wspierania się, dodawania sobie
otuchy, niesienia pomocy. Życie w tym miejscu sprzyjało jednak nasileniu
się różnych patologii, polegających chociażby na formułowaniu fałszywych
oskarżeń, wzajemnym denuncjowaniu. Trzeba pamiętać o tym, że oprócz
kobiet uwięzionych z motywów politycznych, aresztowanych za działalność
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AIPN Sz, 753/250, Protokół przesłuchania świadka: Kwiczala Elżbieta, 25 II 1946 r., k. 1–2.
Ibidem, k. 3.
AIPN Sz, 735/245, Protokół przesłuchania świadka nr 420: Moldenhawer Maria, 25 VII 1946 r., k. 7.
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konspiracyjną, były także więźniarki wywodzące się ze środowisk kryminalnych, aresztowane za oszustwa, kradzieże i inne wykroczenia. Nie brakowało
prostytutek, a także osób upośledzonych. Te drugie były „szybko wykańczane”68. Unikając jakiegokolwiek generalizowania, można stwierdzić, że w tym
niemieckim obozie koncentracyjnym zaistniały warunki sprzyjające rozwojowi zachowań, które normalnie zostałyby uznane za aspołeczne. Przyczynili
się do tego sami Niemcy, którzy tysiące kobiet wtłoczyli w machinę swojego przemysłu, traktując je jako tanią siłę roboczą i przedmiot medycznych
eksperymentów. Te z kobiet, które padały z wyczerpania, zmęczenia i głodu
były odseparowywane od reszty i kierowane do Jugendlager, a tam kierowane
do komór gazowych. Inne kierowano do „transportu”, co stanowiło eufemistyczne określenie wywózki poza obóz, za którego granicami czekała na nie
już tylko śmierć. Ponadto kobiety, wyrwane ze swoich naturalnych rodzinnych środowisk, były pozbawione jakiegokolwiek oparcia, doskwierał im brak
kontaktów z bliskimi. Niektóre z nich zaczęły z czasem skłaniać się ku sobie,
co z kolei sprzyjało rozwojowi miłości lesbijskiej. Źródłem tych relacji, w opinii Marii Moldenhawer, była samotność panująca wśród kobiet. „Rozwijająca
się w nieprawdopodobny sposób wśród Niemek miłość lesbijska przesiąka
również do zespołów polskich. W wielu wypadkach wynika to z samotności
i histerii, lecz zewnętrznie robi odrażające wrażenie” – napisała po wojnie69.
Była więźniarka Ravensbrück wspomina także, że od 1943 r. zjawiskiem
powszechnym w obozie była obecność dzieci. Trafiały tam m.in. kobiety będące
w ciąży jeszcze przed aresztowaniem, które rodziły, będąc już więźniarkami
Ravensbrück. Dzieci było bardzo dużo, w różnym wieku, mieszkały w blokach
razem z matkami, miały numery porządkowe i były zobowiązane do udziału
w długich apelach, zarówno w lecie, jak i w zimie. Z początku po przywiezieniu
większej partii, dzieci dostawały dodatkową zupę i mleko, jednak w ilościach
niewystarczających70. Zdaniem Moldenhawer śmiertelność wśród niemowląt
sięgała w obozie 90 proc.71
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Ibidem.
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Jak radzono sobie w takich warunkach? Co stanowiło element odskoczni
od tej trudnej, traumatycznej rzeczywistości? Halina Charaszewska-Bruckman
pisze: „Dla podtrzymania równowagi psychicznej zbierałyśmy się potajemnie
na pogadanki na różne tematy, streszczałyśmy w cyklach opowiadań dawniej
przeczytane książki, urządzałyśmy wieczory pieśni, powstała nawet grupa
teatralna. Większe uroczystości świąteczne jednoczyły wszystkie narodowości, których w ostatnim półroczu dużo przybyło (Rosjanki, Ukrainki, Jugosłowianki, Łotyszki, Czeszki, Estonki, kilka Francuzek, jedna Holenderka, jedna
Niemka). Inicjatorkami były zawsze Polki, a właściwie: głównie Polki” 72. Maria
Moldenhawer dodaje: „Na terenie obozu zaczyna się rozwijać na wielką skalę
artystyczna twórczość obozowa, wczem Polki przodują aż do końca, nawet
po przybyciu licznych więźniarek innych narodowości. Wiersze, rysunki, artystyczne wyroby z guzików, trzonków od szczotek do zębów stoją na wysokim
poziomie. Szereg odczytów i zebrań dyskusyjnych na tematy literackie, jasełka
obozowe, dają pewne odprężenie i wypoczynek” 73.
Ważna była także wzajemna pomoc. Doświadczyła jej m.in. Elżbieta
Gemzer. Więźniarka dużo chorowała. W tej sytuacji obawa o wysłanie
do jugendlagru, gdzie czekała na nią śmierć, była jak najbardziej uzasadniona. W grudniu 1945 r. zeznała, że ze względu na zły stan zdrowia należało
potajemnie zmienić jej kartotekę. „To również charakteryzowało nasze życie
w obozie i wzajemną pomoc” – powiedziała wówczas. „Koleżanki pracując
w rewirze, spaliły moją kartotekę właściwą, a wystawiły mi czystą, gdzie już
wszystkie choroby, które przeszłam w obozie, nie były zaznaczone. To również
pozwoliło mi przetrwać obóz, im też zawdzięczam życie”74.
Niesienie pomocy potrzebującym cechowało m.in. działalność tajnej
żeńskiej drużyny harcerskiej o nazwie „Mury”. Powstała ona w 1941 r., a jej
nazwa była symbolem odcięcia się od trudnej, obozowej rzeczywistości.
Harcerki pomagały współwięźniarkom w pracy, organizowały jedzenie, leki. Angażowały się w działalność artystyczną, religijną, edukacyjną.
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Prowadziły akcje sabotażowe. Starały się oddziaływać na innych pogodą
ducha i uśmiechem75.
Ponadto dla wierzących istotna była dbałość o właściwe życie religijne.
Pani Halina Charaszewska ostatnie półtora roku wojny spędziła w obozie
w Grunebergu koło Berlina. Trafiła tam z Ravensbrück. W jej relacji widać,
że tym, co podtrzymywało ją na duchu, była modlitwa. Jej brat ks. kanonik
Charszewski z Dobrzynia został zamordowany w maju 1940 r. w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. W swej relacji wspomina, że w niedzielę,
jeśli się tylko udało, kobiety urządzały grupowe nabożeństwa, co było surowo
zabraniane. „Co dzień, gdy światła już gasły, odmawiałyśmy w swoich pokojach wspólne pacierze. Jedną ze stale odmawianych modlitw przez wszystkie
polskie więźniarki była litania ułożona przeze mnie w czasie pracy w fabryce,
w okresie największych prześladowań i szantażów. Treść jej podaję niżej:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty
a Nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami…
Od powietrza, głodu, ognia i wojny – zachowaj nas Panie…
Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, kalectwa
i wrażych intryg – wybaw nas Panie…
Z honorem przetrwać niewolę – dopomóż nam Panie
Słabych i wątłych na duszy i ciele wspieraj,
chorych uzdrawiaj – prosimy cię Panie…
Jedność, męstwo i trzeźwa rozwaga niechaj
nas krzepią – uczyń to Panie…
Serca i mózgi wrogów naszych oświeć – prosimy cię Panie…
Z zawieruchy wojennej, lagrów i więzień – wyprowadź nas Panie…
Sumienia nasze sprawiedliwością natchnij – prosimy cię Panie…
Niechaj krew niewinnych – rąk naszych
nigdy nie splami, spraw to, o Panie…
Ale w gniewie słusznym ramię nasze wspieraj,
dodaj sił i odwagi – prosimy cię Panie…
Od walk bratobójczych i waśni domowej – uchroń nas Boże…
Przez Twe święte zmiłowanie pokój, wolność – powróć nam Panie,
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Na ziemi Ojczystej, pod rodzinną strzechą, lub pod
gołym niebem z najbliższymi – połącz nas Boże…
Do nowej twórczej pracy w zdrowiu i sile stanąć dozwól nam Panie,
Ludziom dobrej woli, idącym drogą prawdy
i miłości – pobłogosław wielki Boże,
Ludziom grzesznym, którzy uznali swe winy – bądź miłościw Panie,
Tym, którzy noszą Twe święte imię w sercu, ale wciąż cierpią
za winy praojców – przebacz sprawiedliwy Boże…
Duszom poległych i zmarłych za świętą sprawę niepodległej
Ojczyzny – racz przyświecać dobry Boże…
A jeśliś nam sądził śmierć rychłą, daj umrzeć
pożytecznie – prosimy cię Panie.
Ale Wszechmogący Boże w Trójcy zjednoczony – staw w wyroki swoje,
Abyśmy wyszli z labiryntu straszliwej ciemności
niewoli czynić światło prawdziwej wolności
My grzeszni Ciebie Boga prosimy – wysłuchaj nas Panie,
Jezu przepuść, Jezu wysłuchaj, Jezu Synu Boga Prawdziwego
Otwórz nam Swe miłujące Serce jako żywą księgę, abyśmy
czytając, czerpali zeń moc i prawość dla dusz naszych.
Duchu św. ześlij nas łaskę Swej mądrości, abyśmy
zawsze wiedzieli jak czynić mamy…
Maryjo, Matko Syna, któregoś zrodziła w natchnieniu Bożym,
Ale której łzy ludzkie i ziemskie cierpienie nie
były obcymi – przyczyń się za nami,
Wszyscy święci i Święte, w których sercu
Iskra Boża rozgorzała tak silnie,
I żeście się stali podobnymi Chrystusowi – módlcie się za nami,
O Duchy wielkich naszych przodków,
przekażcie tchnienie geniuszu swego myśli i woli naszej,
Dusze drogich nam zmarłych – czuwajcie z nami,
Abyśmy idąc naprzód nie popadli w stare
grzechy i błędy nasze. Amen” 76.
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Modlitwa była surowo zabroniona. Jakikolwiek przejaw życia religijnego był karany. Mimo to zdarzały się sytuacje, które więźniarkom dodawały
otuchy i pozwalały przetrwać trudne momenty. O jednej z nich opowiedziała
w szwedzkim Vrigstad Helena Gieburowska, która jako więzień polityczny
spędziła w Ravensbrück pięć lat. Jej opowieść dotyczy potajemnego udzielenia komunii św. „Dwa razy w obozie, w 1944 r., w sierpniu, przeniesiono
z zewnątrz, z sanatorium podobno, konsekrowaną komunię św. przez księdza
katolickiego. Komunię św. otrzymała któraś z pracujących w kolumnie w sanatorium od wspomnianego księdza Niemca i następnie jedna z sióstr zakonnych – więźniarka – rozdzielała. Sama również jeden raz przyjęłam i wiem,
że kilkadziesiąt w tajemnicy komunię św. przyjęło. Była to po kilku latach
duża radość i uroczystość. Wiem, że jedna z tych przyjmujących, z Pawiaka,
następnego dnia poszła na śmierć przez rozstrzelanie i była z tego bardzo
szczęśliwa, czem przed wchodzeniem do karetki więziennej dała wyraz wobec
św. Róży mówiąc, że »dzień wczorajszy daje mi siłę i szczęście duże…«. Dla
mnie chwila tej komunii św. była chwilą jedną z najpiękniejszych i najszczęśliwszych w życiu i dała dużo sił do wytrwania do końca. Pamiętam, że dla
wszystkich było to przeżycie wielkie i niewyczerpane były tematy tej jedynej
komunii św. – »Jezu, jesteś ze mną, a ja z Tobą aż do chwili wyzwolenia…« –
mówiłyśmy sobie”77.
Wyzwolenie obozu przez Armię Czerwoną nastąpiło 30 kwietnia 1945 r.
Zanim do tego doszło, część więźniarek została z Ravensbrück ewakuowana
dzięki pomocy Szwedzkiego Czerwonego Krzyża. Całą akcją kierował hrabia
Folke Bernadotte. Była to największa akcja humanitarna przeprowadzona
na terytorium Trzeciej Rzeszy podczas trwającej jeszcze wówczas wojny78.
W opinii Wandy Jarzyckiej „pierwsze autobusy Szwedzkiego Czerwonego
Krzyża przybyły z początkiem kwietnia po chorych z rewiru. Powitane były
z wielkim entuzjazmem, choć cichym – lecz już w kilka godzin bezsensowne
rozumowanie spowodowało umiejętne wycofanie się kilku osób z tej pierwszej ewakuacji i ucieczkę z rewiru na blok”79. Lęk, który się wówczas pojawił,
był wynikiem nieufności, z jaką więźniarki odnosiły się do każdego rodzaju
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transportu. Obawiały się, że tzw. białe autobusy to nowy podstęp Niemców,
polegający na przemalowaniu aut na inny kolor, aby wykończyć chore więźniarki z rewiru. Początkowa niechęć została jednak przełamana i w kolejnych
„odstępach kilkudniowych zabierał Szwedzki Czerwony Krzyż po kolei: Francuzki, Belgijki, Holenderki, Żydówki, a w końcu Polki, które stale zadawały
sobie pytanie – a kiedy na nas kolej przyjdzie?”80.
Pomiędzy 20 a 25 kwietnia do białych autobusów trafiły również i Polki.
Duży transport Polek wyruszył z obozu pociągiem 25 kwietnia. Liczył 4,5 tys.
kobiet. Jak zeznała Wanda Jarzycka, pociąg ten ruszył w kierunku wolności81.
Trudno dokładnie określić, ile osób udało się w 1945 r. wywieźć do Szwecji. Początkowo akcja ta była jakoś przez Niemców koordynowana, jednak
w miarę zbliżania się końca wojny i w tym względzie zapanował chaos,
a do autokarów zabierano tyle osób, ile zdołano w nich zmieścić. Problemem
jest więc brak dokładnej ewidencji. Sune Persson przytacza w swojej książce
dokument Czerwonego Krzyża, z którego wynika, że do Szwecji trafiło łącznie 20 937 kobiet i mężczyzn. Wskazując na poszczególne narodowości, w tej
grupie znalazło się:
– Duńczyków i Norwegów: 8000,
– Polaków: 5911,
– Francuzów: 2629,
– Żydów: 1615,
– Niemców: 1124,
– Belgów: 632,
– Holendrów: 387,
– Węgrów: 290,
– Bałtów (obywateli państw bałtyckich): 191,
– Luksemburczyków: 79,
– Słowaków: 28,
– Brytyjczyków: 14,
– Amerykanów: 9,
– Rumunów: 6,
– Finów: 5,
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– Włochów: 4,
– Hiszpanów: 3,
– osób innych narodowości: 982.
Jednak Persson uważa, ze liczba uratowanych sięga co najwyżej 17 555
osób . Jak zwykle w takich przypadkach można operować danymi „od – do”,
ponieważ faktyczna liczba uratowanych może być trudna do określenia
ze względu m.in. na brak dokumentów i pewien chaos, który towarzyszył
akcji ewakuacji byłych więźniarek Ravensbrück. Jednak nie te dane są najważniejsze. Najistotniejsze jest to, że ileś istnień ludzkich zostało uratowanych
i po zakończeniu wojny mogły złożyć swoje świadectwo.
Analizując historię obozu w Ravensbrück w oparciu o dokumenty
Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund, można pokusić się o pewną periodyzację. Pierwszy okres to lata 1939–1941. Wówczas ma miejsce budowa i otwarcie obozu oraz przyjęcie pierwszego transportu kobiet. Jest to czas organizacji,
czas, w którym „dookoła bloków były bardzo starannie utrzymane trawniki
i rabaty kwiatowe. Ulice wymiecione, a bloki bardzo czyste”84.
W tym czasie do Ravensbrück przybywają transporty z Polkami, które
„starały się do pewnego stopnia pomagać sobie wzajemnie”, jednak nie czyniły
tego jeszcze na taką skalę jak później85. „Charakterystyką pierwszego okresu
– napisze Maria Moldenhawer – jest stosowanie w całej pełni tak zwanych
niemieckich »metod wychowania« w stosunku do podbitego narodu. Polegały one przede wszystkim na zabijaniu w jednostce indywidualności i wiary
we własne siły, zatracaniu ambicji i chęci reagowania na zniewagi. Budzenie
wzajemnych nienawiści klasowych i narodowych, podejrzliwość i donosicielstwo należały również do programu”86.
Drugi okres to lata 1941–1944. Maria Moldenhawer tak charakteryzuje
ten czas: „Stopniowo w drugiej połowie 1941 oraz w latach 1942 i 1943 zaczęło
się tworzyć w obozie polskie społeczeństwo […]. Polki jako pracownice wzbudzały zaufanie władz. Ponieważ większość wewnętrznych zajęć obozowych
83
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była wykonywana dla więźniarek (kuchnia, szpital, pralnie i cerowalnie),
dawało to moralną podstawę do sumiennej pracy na tych odcinkach. Dzięki
dostaniu się Polek na stanowiska tego typu rozwinęła się wzajemna pomoc
odgrywająca ogromną rolę w życiu obozowym.
W początkach tego okresu pierwotna dyscyplina była jeszcze w mocy,
lecz stosunkowo szykany stały się mniejsze […]. Zaznacza się tu jednak wyraźnie wzrost czynnika ciężkich i tragicznych w konsekwencjach zarządzeń
pochodzących z rozkazu władz centralnych, które z całą bezwzględnością
były wykonywane przez władze obozowe, w przeciwieństwie do dotychczasowych »domorosłych« udręczeń. Są to: rozstrzeliwania Polek przywiezionych
z więzień, początek operacji doświadczalnych, prześladowanie Bibelforszerek87
i komunistek, rewizje blokowe – przeprowadzane w celu wykrycia konspiracji politycznej, wysyłanie transportów do fabryk amunicji, transportów
chorych i nienormalnych na stracenie, werbowanie do domów publicznych
dla żołnierzy niemieckich itd. […]. Warunki aprowizacji pogarszają się gwałtownie. Racje żywnościowe zostają zmniejszone, a produkty są często zgniłe
i niejadalne”88. Sytuacja ta sprawiła, że wzajemna pomoc rozwijała się na szerszą skalę. Głównie chodziło o zorganizowanie jedzenia. Sprzyjała temu praca
w obozowej kuchni. Sporo kobiet nakrytych na tym „procederze” było bitych
i zsyłanych do bloku karnego, niemniej jednak pomoc nie ustawała, choć jak
zaznacza Moldenhawer, tak jak w każdej społeczności, tak i w tej obozowej
„spotyka się typy, które dla własnej i przyjaciółek wygody wynoszą z kuchni
produkty przeznaczone do wspólnego kotła”89.
Reformy wprowadzane przez nazistów w tym okresie polegały także
na tym, że poszczególne narodowości zgrupowane zostały w oddzielnych
blokach. Tak zwane bloki narodowościowe były bardziej narażone na ponoszenie odpowiedzialności zbiorowej. Jak twierdzi Moldenhawer „pozostawienie części transportów polskich w starej części obozu, a ulokowanie innych
w nowej, z bardzo ścisłym zakazem komunikowania się stworzyło jeszcze
jedną okazję do obław, kar, rewizji itp.”90 Niemcy dążyli do rozbijania wszelkich
grup, a także wytworzyli w obozie atmosferę tymczasowości. Kobiety nie były
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Chodzi o badaczki Pisma Św.
AIPN Sz, 753/245, Protokół przesłuchania świadka nr 420: Moldenhawer Maria, 25 VII 1946 r., k. 9.
Ibidem.
Ibidem.
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pewne tego, co je czeka następnego dnia. Dla tych, które były już w Ravensbrück od dłuższego czasu, to poczucie tymczasowości stawało się nie do zniesienia. W tym okresie powstał również obóz dla młodzieży (Jugendlager), który
został z czasem przeznaczony dla osób starszych i schorowanych. Stamtąd
codziennie zabierano „pewną ilość kobiet do komory gazowej”91.
Okres trzeci trwa od drugiej połowy 1944 r. do czasu wyzwolenia obozu
przez żołnierzy Armii Czerwonej w kwietniu 1945 r. Początek wyznacza transport Polek ewakuowanych z Warszawy po zdławieniu powstania warszawskiego. Obraz tamtych dni bardzo przejrzyście kreśli cytowana już Maria
Moldenhawer. „Można powiedzieć, że był to czas nieznanej w dziejach martyrologii – stwierdza – rozbestwienia ginącego reżimu i rozpaczliwej walki więźniów, by mimo wszystko utrzymać się na powierzchni. O ile w pierwszym
okresie, dzięki rozsądnemu podporzadkowaniu się drobiazgowemu regulaminowi, można było stosunkowo bezpiecznie przetrwać obóz, o tyle w tym czasie
osobisty spryt i inicjatywa mogły wyratować od niebezpieczeństwa. Odporność fizyczna odgrywała również zasadniczą rolę.
Zespół więźniarek dzieli się wyraźnie na dwa światy. Pierwszy, złożony
z więźniarek przebywających długo w obozie, mających już swoje możliwości
i stałą pracę, oraz drugi: nowe, które o ile same lub przy pomocy dawnych nie
zorganizowały sobie życia w obozie, były przeznaczone na zagładę […].
Przybywające transporty są tak liczne, że przyjmowanie ich trwa kilka
dni. Pozostają one na dworze zarówno w lecie, jak i w zimie. Starannie kiedyś
utrzymane trawniki są barłogiem dla oczekujących…”92.
W tym okresie rozpoczyna się także stopniowa ewakuacja obozu.
W miarę zbliżania się frontu, więźniarki są przenoszone do innych obozów,
znajdujących się dalej od nadciągających wojsk. Starsze i schorowane kobiety
masowo trafiają do komór gazowych. Krematorium pracuje w dzień i w nocy.
Ostatnim akcentem w historii tego tragicznego miejsca są transporty Szwedzkiego Czerwonego Krzyża.
„Wygląd obozu zmienia się w nieprawdopodobny sposób […], trawniki
przestają istnieć. Bloki nie są odmalowane, większość szyb wybita i okna
zakryte papierami lub kolorowymi szmatami. O każdej porze dnia więźniarki
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AIPN Sz, 753/348, Protokół przesłuchania świadka nr 58: Berus Władysława, 14 XII 1945 r., k. 1.
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kręcą się po ulicach obozu. Dawniej podczas pracy nikt nie miał prawa spacerować po obozie […]. Wnętrza bloków wyglądają jak domy noclegowe dla włóczęgów. Tylko w nielicznych jeszcze blokach był robiony porządek”93.
Dokładne określenie liczby kobiet, które zmarły w Ravensbrück, rodzi
podobny problem do tego, ile osób udało się Szwedzkiemu Czerwonemu Krzyżowi ewakuować z obozu. Cytowany już Persson szacuje, że śmierć poniosło około 92 tys. kobiet. Podaje również, że śmiertelność w obozie wynosiła
70 proc., a to oznacza, że przez Ravensbrück przewinęło się około 132 tys.
kobiet94. Sarah Helm ma inne zdanie na ten temat. Brytyjska dziennikarka
z dystansem odnosi się do liczby 90 tys., podanej podczas procesów załogi
Ravensbrück w Hamburgu przez Brytyjczyków. „Obliczenia brytyjskie były
zbyt pobieżne – stwierdza Helm – i nie brały pod uwagę zwolnień dokonywanych co roku ani kobiet zwalnianych z podobozów. Konkretniejsze dane
przyniosłyby raczej nie akademickie dyskusje, lecz wykopaliska – z pewnością ujawniłyby kolejne prochy, kolejne masowe groby”95. W swojej konkluzji Helm stwierdza: „Pierwotny szacunek 90 tys. ofiar był niemal na pewno
zbyt wysoki. Liczba między 40 a 50 tysiącami – zależnie od tego, jakie zgony
uwzględniono – jest prawdopodobnie najbardziej zbliżona do prawdy. Ale czy
dokładna liczba faktycznie ma znaczenie? Ocalone uważają, że nazwiska są
dużo ważniejsze od liczb”96.
Po zakończeniu wojny, do 1948 r. odbyło się siedem procesów sądowych
załogi w Ravensbrück. W pierwszym z nich, który toczył się od 5 grudnia
1946 r. do 3 lutego 1947 r., na ławie oskarżonych zasiadło 16 osób. Wśród
nich byli m.in. Ludwig Ramdohr, Rolf Rosenthal, Gerhard Schiedlausky, Dorothea Binz, Percy Treite. Podczas tego procesu zapadło 11 wyroków śmierci
przez powieszenie oraz cztery wyroki skazujące na karę więzienia od 10
do 15 lat. Wszystkie wymienione powyżej osoby zostały skazane na karę
śmierci, z wyjątkiem dr. Percy’ego Treite’a, który zanim doszło do wykonania
wyroku, popełnił samobójstwo 8 kwietnia 1947 r. Wyroki śmierci wykonano
2 i 3 maja 1947 r. Na ławie oskarżonych miał również zasiąść Fritz Suhren,
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Ibidem.
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lecz udało mu się zbiec. Schwytano go w 1949 r. i wydano władzom francuskim. Został rozstrzelany 12 lipca 1950 r.
Drugi proces załogi Ravensbrück miał miejsce od 5 do 27 listopada 1947 r.
Oskarżonym był wówczas tylko Friedrich Opitz, esesman, który zarządzał
jedną z fabryk, w której pracowały więźniarki. Został skazany na śmierć przez
powieszenie. Wyrok wykonano 26 lutego 1948 r.
Trzeci proces był tzw. procesem obozu zagłady Uckermark i odbył się
w dniach 14–28 kwietnia 1948 r. Dotyczył osób, które odpowiadały za selekcje
więźniarek do komór gazowych oraz ich maltretowanie. Na pięć osób, wobec
których sformułowano akt oskarżenia, trzy zostały uznane za winne, a dwie
uniewinniono, gdyż nie pełniły służby w Uckermark w chwili, gdy stał się on
obozem zagłady.
Czwarty proces odbył się w maju i czerwcu 1948 r. Na ławie oskarżonych zasiadło pięć osób, zaliczanych do personelu medycznego Ravensbrück.
Jedną z tych osób był dr Walter Sonntag, skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok na nim został wykonany 17 listopada 1948 r.
W czerwcu 1948 r. odbył się piąty proces załogi Ravensbrück. Wszystkim oskarżonym, a było to trzech esesmanów, postawiono zarzut dokonywania morderstw na więźniach obozu. Uznano ich za winnych zarzucanych im
czynów. Arthur Conrad został skazany na śmierć przez powieszenie, Walter
Schenk trafił do więzienia na 20 lat, a Heinrich Schafer na 2 lata.
Miesiąc później odbył się szósty proces. Na ławie oskarżonych zasiadło
kolejnych dwóch esesmanów (Kurt Rauxloh i Kurt Lauer), oskarżonych o maltretowanie więźniów. Obaj zostali skazani na kary odpowiednio dziesięciu
i piętnastu lat pozbawienia wolności.
W tym samym miesiącu trwał również siódmy proces, tym razem
dotyczący sześciu byłych strażniczek SS, pełniących służbę w Ravensbrück.
Zarzuty sformułowane wobec nich miały związek z dokonywaniem selekcji wśród więźniarek i kierowaniem ich do komór gazowych. Strażniczkom
zarzucano także bicie i katowanie kobiet. Z tego grona dwie uniewinniono
ze względu na brak dowodów (Anne Klein i Christine Holthower), Ilse Vettermann skazano na 12 lat więzienia, a Luise Brunner na trzy lata pozbawienia wolności. Najsurowsze kary spotkały Emmę Zimmer i Idę Schreiter.
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Obie zostały skazane na karę śmierci. W obu przypadkach wyrok wykonano
20 października 1948 r.97
Zaprezentowany rys historyczny obozu w Ravensbrück, dotyczący jego
żeńskiej części, został przedstawiony na podstawie relacji byłych więźniarek,
zgromadzonych przez Polski Instytut Źródłowy w Lund.
Śladem po tych traumatycznych wydarzeniach są nie tylko rany
na ciele i duszy odniesione przez polskie kobiety w wyniku eksperymentów,
widoczny znak zadanego im bólu i cierpienia, ale również testament, zawierający zobowiązanie do podjęcia działań na rzecz zachowania pokoju i niedopuszczenia do nowego konfliktu zbrojnego, który kolejnym pokoleniom
mógłby przynieść cierpienie podobne do tego, którego same doświadczyły.
Treść tego testamentu jest następująca:
„Testament »królików« Ravensbrückich
My, niżej podpisane Wanda Wojtasik-Półtawska, nr obozowy 7709, Stanisława Śledziejowska-Osiczko nr obozowy 7712
i Wojciecha Buraczyńska-Zeiske, nr obozowy 7926, w imieniu całej
grupy Polek, byłych więźniarek obozu Ravensbrück, operowanych
doświadczalnie, tzw. królików, oświadczamy, iż na przełomie lat
1944/1945 napisałyśmy w obozie testament, którego treść pamiętamy. Wzmianki o tym dokumencie znajdują się w:
Wanda Półtawska, I boję się snów, Warszawa 1962, 1964, 1967,
Kraków [1964]
Aby świat się dowiedział. Nielegalne dokumenty z obozu
w Ravensbrück, Oświęcim 1989, s. 48–49.
Będąc pewne, że nie wrócimy z obozu, zrobiłyśmy rzecz dziwną jak
na ten czas i to miejsce: napisałyśmy królewski testament. Była to inicjatywa
Władki Dąbrowskiej. »Króliki« napisały testament, w którym licząc się z tym,
że nie wrócą z obozu, a Niemcy wojnę przegrają, wyraziły swoją wolę, aby
po wojnie założono szkołę, wielki zakład wychowawczy dla kobiet. Zakład ten

97

OKŚZpNP Sz, S. 32.2017.Zn, t. 1, Informacja historyczna dotycząca hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück oraz przeprowadzonych w przeszłości postępowań dot. zbrodni popełnionych w przedmiotowym obozie, 7 XI 2016 r., k. 94–97.
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miałby wychowywać takie kobiety, które swoją postawą i działalnością nie
dopuszczą do wojny i zbrodniczych eksperymentów na ludziach, jakich dokonano na nas w Ravensbrück; szkołę pod znakiem Nigdy więcej wojny.
Testament ten został podpisany przez wszystkie jeszcze żyjące w tym
czasie w obozie »króliki«. Dokument ten został wysłany tajemną drogą przez
kolumnę więźniarek pracujących w Neustrelitz i przekazany polskim jeńcom
wojennym w tamtejszym Stalagu.
Ponieważ jak dotąd oryginał testamentu nie został odnaleziony, odtwarzamy treść, którą zachowałyśmy dobrze w pamięci i sercach na zawsze,
w nadziei, że zostanie zrealizowany”98.
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Podaję za: OKŚZpNP Sz, S. 32.2017.Zn, t. 31, Testament „królików” Ravensbrückich, b.d., k. 6269.
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Polski Instytut Źródłowy
w Lund
Na temat tej instytucji nie ma zbyt wielu opracowań. Podstawowym
źródłem informacji jest publikacja Eugeniusza Kruszewskiego, wydana w Londynie w 2001 r., ukazująca historię tej instytucji i jej naukowy dorobek99.
Niezbędnych informacji dostarcza nam również artykuł Jana Drausa100.
O założycielu Instytutu, Zygmuncie Łakocińskim, wspomina z kolei Andrzej
Nils Uggla101, natomiast Tadeusz Nowakowski ukazał postać Ludwiki Broel-Plater, która kierowała Instytutem w Lund102.
Geneza powstania Instytutu była następująca. Po wybuchu II wojny
światowej poselstwo RP w Sztokholmie zwróciło się z prośbą do polskich lektorów zaangażowanych na szwedzkich uniwersytetach z prośbą o nawiązanie współpracy. Reakcją na to życzenie było zorganizowanie w dniach 26–28
stycznia 1940 r. w Sztokholmie zjazdu lektorów języka i kultury polskiej,
w którym udział wziął m.in. Zygmunt Łakociński103 z Lund. Ustalono wówczas,
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Zob. E.S. Kruszewski, Polski Instytut Źródłowy w Lund (1939–1972): zarys historii i dorobek,
Londyn 2001.
Zob. J. Draus, Nauka Polska na emigracji 1945–1990 [w:] Historia Nauki polskiej, t. 10: 1944–1989, cz. 2.
Instytucje, red. L. Zasztowt, J. Schiller-Walicka, Warszawa 2015, s. 485–682.
Zob. A.N. Uggla, Polacy w Szwecji w latach II wojny światowej, Gdańsk 1996.
Zob. T. Nowakowski, Polacy w Szwecji. Słownik biograficzny emigracji polskiej w Szwecji, b.m.w.,
1992.
Zygmunt Łakociński, ur. 20 VI 1905 r. w Wiedniu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości jego rodzina przeprowadziła się do Krakowa. W latach 1920–1924 uczęszczał na naukę do
Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie, gdzie zdał egzamin dojrzałości. Studiował historię sztuki na
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że Łakociński zorganizuje archiwum i bibliotekę, które z czasem określono
mianem Polskiego Instytutu Źródłowego (PIŹ). Stało się tak w marcu 1944 r.
Powstał więc ośrodek naukowy, którego zadaniem było kolekcjonowanie,
rejestrowanie i opracowywanie materiałów dotyczących przyczyn wybuchu
wojny oraz jej konsekwencji dla Polski. Eugeniusz Kruszewski jako początek
powstania Instytutu przyjmuje datę 17 września 1939 r., czyli dzień sowieckiej
napaści na Polskę. Ma to również związek z poleceniem władz polskich gromadzenia różnych materiałów i opracowywania raportów dla Poselstwa RP
w Sztokholmie104. Jednak w świetle tego, co zostało napisane powyżej, bardziej
zasadne wydaje się przyjęcie daty zjazdu sztokholmskiego.
Realia wojny w 1945 r. sprawiły, że PIŹ, zachowując swój dotychczasowy
profil, podjął się kolejnego niezwykle ważnego zadania. Tysiące kobiet, które
w ramach akcji hrabiego Bernadotte trafiły do Szwecji, w tym również i Polki,
stały się nośnikami niezwykle cennych informacji na temat życia w niemieckich obozach koncentracyjnych. Łakociński wraz ze swoją żoną postanowili ten
fakt wykorzystać. Potrzebne stało się jednak znalezienie odpowiedniego personelu i źródeł finansowania całego przedsięwzięcia. Postawiono sobie za cel:
1. „dokumentowanie zbrodni i całokształtu życia w obozach i więzieniach
w formie protokółowanego przesłuchania; zapisanie możliwie wszystkich
faktów, których przesłuchiwani byli ofiarami, świadkami, a także faktów, które znali ze słyszenia, oraz opiniowanie wiarygodności świadka
i komentowanie faktów opisywanych w jego zeznaniach, tudzież zbieranie opinii rzeczoznawców, lekarzy itp.;
2. gromadzenie dokumentów przywiezionych przez więźniów do Szwecji
(rozkazy SS, spisy więźniów) oraz ich opracowanie w myśl historiografii;
3. kompletowanie listy zmarłych;
4. sporządzenie skorowidzu miejsc zbrodni (więzienia, getta, obozy koncentracyjne, obozy pracy, ewakuacje itd.);
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Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia i staże zagraniczne Łakociński odbywał we Wiedniu, B
 erlinie,
Budapeszcie. Ponadto był w: Danii, Norwegii, Belgii, Holandii, Francji. Doktoryzował się w 1932 r.
W latach 1928–1934 pracował w Oddziale Kultury i Sztuki. Do Szwecji przybył w 1934 r., po tym
jak władze polskie zgłosiły jego kandydaturę na stanowisko lektora języka polskiego i kultury
polskiej Uniwersytetu w Lund. Na tym stanowisku pozostał do 1947 r. Zmarł w Lund 1 VI 1987 r.
Został pochowany w Polsce.
E.S. Kruszewski, op. cit., s. 14, 18.
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5. zbieranie osobistych wspomnień;
6. sporządzanie słownika lagrowego;
7. zbieranie i przechowywanie strojów więźniów, łatek, przedmiotów użytkowych, wszelkich pamiątek życia w obozach;
8. prowadzenie kroniki Instytutu”105.
Łakociński doszedł więc do wniosku, że warto zebrać te relacje oraz postarać się o stworzenie katalogu więźniów poszczególnych obozów koncentracyjnych. Zebrana w ten sposób dokumentacja miałaby niebagatelne znaczenie
dla badań historycznych. Wielu Polaków, którzy w 1945 r. trafili na szwedzki
kontynent, miało świeżo w pamięci wydarzenia minionych 5–6 lat.
Łakociński zwrócił się o pomoc do Instytutu Spraw Międzynarodowych
w Sztokholmie z prośbą o pomoc w zorganizowaniu działalności, czyli skompletowaniu zespołu i uzyskaniu finansowania. Określił jednocześnie zasady
funkcjonowania tego Instytutu oraz przedstawił wykaz osób, które razem
z nim prowadziłyby tę działalność. Jako ciekawostkę można potraktować fakt,
że kandydaci przez niego zaproponowani byli polskimi więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych. Być może Łakociński brał pod uwagę to, że
ze względu na własne, bolesne doświadczenia, będą potrafili bez trudu zweryfikować relacje innych Polaków o tym, co działo się za obozowymi murami.
Projektem Łakocińskiego zainteresował się prof. Sven Dahl, wówczas dyrektor wspomnianego wyżej Instytutu Spraw Międzynarodowych.
On z kolei przedstawił ten projekt szwedzkiemu Ministerstwu Pracy i Opieki
Społecznej. Szwedzkie władze do tej inicjatywy odniosły się pozytywnie,
zezwalając na zorganizowanie w ramach Instytutu Spraw Międzynarodowych – P
 olskiego Zespołu Studiów. Siedziba tego zespołu znajdowała się
w Lund. Zatrudnienie w charakterze pracowników archiwalnych znaleźli
w nim byli polscy więźniowie, w liczbie nieprzekraczającej 20 osób. Po różnych organizacyjnych perturbacjach zespół w Lund oficjalnie rozpoczął prace
22 października 1945 r. W gronie pracowników znaleźli się m.in. Helena
Dziedzicka, Helena Miklaszewska, Bożysław Kurowski, Krystyna Karier,
Luba Melchior, Józef Nowaczyk, Halina Strzelecka, Ludwika hr. Broel-Plater,
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Ibidem, s. 26.
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Irena Jaworowiczowa106. Jego skład osobowy się zmieniał, m.in. ze względu
na powroty do Polski niektórych pracowników. Z Łakocińskim współpracowali również dr Wanda Kiedryńska – historyczka, doc. Wanda Moszczyńska
– historyczka, Wanda Madlerowa – biolożka, Helena Salska – historyczka,
Felicja Panakówna – filolożka, Jadwiga Szałan-Kopijowska – aktorka, Anna
Kuliniczowa – farmaceutka, Anna Sztarkówna – urzędniczka, Anna Barbara
Rohloff, dr Halina Sawicka – historyczka, Stanisława Płaskowicka – historyczka literatury, Wanda Kaźniakowska – prawniczka, Stefan Kazimierz Rzepkiewicz – adwokat, Jerzy Lubomir Sobocki – inżynier, prof. Adam Szczypiorski,
płk Zygmunt Trzaska-Reliszko107.
Zespół Łakocińskiego uzyskał niezbędne środki finansowe nie tylko
na opłacenie zatrudnionych pracowników, lecz także na sfinansowanie
podróży do różnych ośrodków, w który przebywali polscy więźniowie obozów
koncentracyjnych. Pracownicy tego zespołu starali się dotrzeć do jak największej liczby osób dotkniętych traumą życia w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Stawiali przy tym konkretne pytania. Oprócz kwestii podstawowych,
takich jak dane osobowe więźnia, interesowały ich informacje bardziej szczegółowe. Aby zebranym relacjom nadać charakter bardziej ujednolicony, przygotowali zestaw pytań. Poruszona problematyka była następująca:
1. W jakim okresie i pod jakim zarzutem przebywał Pan/Pani w obozie
koncentracyjnym?
2. Opis obozu, nazwa, położenie, krajobraz.
3. Jak przyjmowano do obozu nowo przybyłych (kąpiel, przebranie, dezynfekcja, badanie lekarskie, numer, „trójkąt”)?
4. Jak przedstawiał się stan obozu w chwili przybycia (liczba narodowa,
rodzaj więźniów: polityczni, kryminalni, asocjalni)?
5. Jakie były warunki mieszkaniowe w obozie (plan obozu, plan bloków,
urządzenia)?
6. Ubiór więźniów: czy istniał jakiś specjalny rodzaj tego ubioru?
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Ibidem, s. 41. Prof. Draus jako początek działalności zespołu podaje datę o miesiąc późniejszą, czyli
22 XI 1945 r. Zob. J. Draus, op. cit., s. 634–635. Jest to data błędna, ponieważ 22 X 1945 r. figuruje
chociażby w statucie PIŹ.
J. Draus, op. cit., s. 634–635.
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7. Jak więźniowie byli odżywiani (uwzględnić poszczególne okresy, pomoc
Czerwonego Krzyża, pomoc koleżeńską, zdobywanie jedzenia drogą nielegalną przez poszczególne kolumny)?
8. Jaki był ustrój władz w obozie (uwzględnić władze esesmańskie i więźniów na funkcjach obozowych)?
9. Do jakich prac używani byli więźniowie (uwzględnić prace w obozie
i poza obozem, wyjazdy do fabryk, kopanie rowów strzeleckich)?
10. Jak się przedstawiał zwykły dzień w obozie, a jak świąteczny?
11. Czy istniały kary i kto je wymierzał?
12. Czy istniała pomoc lekarska i duchowa i w jakich rozmiarach?
13. Jakie były warunki zdrowotne obozu (higiena, zawszenie, świerzb, pchły,
pluskwy, odwszawianie, kanalizacja i elektryfikacja obozu)?
14. Czy w obozie byli umysłowo chorzy?
15. Jakie były wydarzenia przełomowe w obozie (wyroki śmierci i ich rodzaje,
ucieczki, werbowanie do domów publicznych)?
16. Czy dokonywano w obozie operacji doświadczalnych, selekcji, czy istniała komora gazowa?
17. Jaka była śmiertelność w obozie i jak postępowano z ciałami zmarłych?
18. Jak postępowano z kobietami ciężarnymi i niemowlętami, a jak z dziećmi
starszymi?
19. Jakie wydarzenia z obozu zrobiły szczególnie silne wrażenie?
20. Czy zmuszano do podpisywania listy przynależności do narodu niemieckiego, wstępowania do wojska niemieckiego itp.?
21. Czy istniały premie?
22. Czy istniały jakieś rozrywki organizowane przez władze obozu?
23. Jak na psychikę więźnia wpływała atmosfera obozu (zanik pamięci,
utrata mowy, ataki szału, samobójstwa)?
24. Czy istniało współżycie między więźniami, ewentualnie jak się układało
(uwzględnić grupowanie więźniów według narodowości, stosunek różnych narodowości, rola Niemek, Żydzi, życie erotyczne)?
25. Czy istniały nielegalne kontakty z osobami na wolności?
26. Jak odbywała się ewakuacja obozu?108
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AIPN Sz, 753/44, Zeznanie opracowane osobiście nr 87: Jarzycka Wanda Maria, 8 I 1946 r., k. 11.
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Dzięki odpowiedziom na powyższe pytania naukowcy otrzymali wiele
cennych informacji z tzw. pierwszej ręki na temat warunków i życia w niemieckich obozach koncentracyjnych. Trzeba pamiętać o tym, że zebrany materiał
rzuca światło nie tylko na żeński obóz w Ravensbrück. Ukazuje także rzeczywistość innych obozów, rozlokowanych zarówno w Niemczech, jak również na
terenach okupowanych przez Niemców.
Niestety, po ośmiu miesiącach ciężkiej pracy, kres działalności zespołu
położyło pismo szwedzkiego Ministerstwa Pracy, które w porozumieniu
z Instytutem Spraw Międzynarodowych poleciło zakończenie prac w ostatnim
dniu września 1946 r. Przez okres prawie rocznej działalności zgromadzono
setki protokołów, będących zapisem rozmów z byłymi więźniami niemieckich
obozów koncentracyjnych oraz różnego rodzaju rysunki, szkice, plany obozów,
zbiory poezji, dane o komendantach obozów itp. Przyczyny takiej decyzji nie
są do końca jasne109.
Kolejny etap w historii PIŹ przypada na lata 1947–1972. Pomimo rozwiązania zespołu Łakociński kontynuował swoją działalność. W pracach pomagali mu Polacy, którzy po wojnie nie powrócili do Polski, lecz osiedlili się
na stałe w Szwecji.
W tym okresie zbiory zeznań świadków zostały zdeponowane na okres
25 lat w Instytucie Hoovera w Stanach Zjednoczonych. Kontakt w tej sprawie Łakociński nawiązał z Amerykanami w 1947 r., a wszystko pomyślnie
sfinalizowano w pierwszej połowie 1948 r. Ciekawostką jest fakt, że część
przekazanych zbiorów miała charakter zamknięty i w sporządzonej na tę okoliczność umowie ustalono, że nie może być ujawniona przed 1995 r. Znalazły
się tam m.in. materiały na temat stosunków polsko-radzieckich w okupowanej Polsce, a także oryginalne listy, dowody tożsamości, szkice itp. Tymczasem biblioteka i archiwum PIŹ trafiły jako depozyt, w 1964 r., do biblioteki
Uniwersytetu w Lund110.
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Kruszewski stawia tezę, że być może duża efektywność pracy zespołu oraz wypływające na światło dzienne ogromne zbrodnie niemieckie, uruchomiły „nieznane siły” o charakterze pronazistowskim, które zaczęły oddziaływać na szwedzki rząd i oczekiwać zerwania współpracy z zespołem
Łakocińskiego. Więcej zob. E. Kruszewski, op. cit., s. 59–60.
E. Kruszewski, op. cit., s. 14 i 86–87.
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Z kolei rok 1972 zapisał się w historii PIŹ śmiercią Ludwiki hr. Broel-
-Plater, która do końca swych dni, tj. do 28 lutego, kierowała biurem Instytutu
w Lund. W tym samym roku Łakociński przeszedł na emeryturę.
Następne lata upłynęły pod znakiem działań na rzecz zabezpieczenia
zgromadzonych zbiorów, ich scalenia i zdeponowania w jednym miejscu.
14 marca 1974 r. nastąpiło przekazanie prywatnego archiwum Łakocińskiego,
zeznań świadków, części zbiorów muzealnych PIŹ jako depozytu do biblioteki
uniwersyteckiej w Lund. Natomiast zbiór książek oddano Instytutowi Historii
Uniwersytetu w Lund. Zbiór ten znalazł się następnie w Instytucie Slawistyki,
aby ostatecznie, wzorem innych dokumentów, trafić do biblioteki uniwersyteckiej w Lund. W 1999 r. władze uczelni podjęły decyzję o udostępnieniu zbiorów szerszemu gronu badaczy. Marzeniem Łakocińskiego było, aby wszystkie
zgromadzone przez lata materiały trafiły do biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wcześniej okazało się to niemożliwe ze względu na fakt, iż Polska
pod rządami komunistów nie była krajem w pełni suwerennym. Niestety, nie
doczekał się spełnienia tego marzenia, gdyż zmarł 1 stycznia 1987 r.
Z relacjami byłych więźniów zebranymi przez Łakocińskiego i jego
zespół możemy zapoznać się, wchodząc m.in. na stronę internetową Uniwersytetu w Lund. Tam zostały zamieszczone skany oryginalnych protokołów
przesłuchań. Na dokumentach tych zostały zanonimizowane dane osobowe
osób składających zeznanie. Możemy więc zapoznać się z historią danego więźnia bądź więźniarki, ale nie będziemy wiedzieć, kto za tą historią się kryje.
Zbiór ten nosi nazwę „Voices from Ravensbrück”111.
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Zob. Lunduniversity.lu.se/Lunduniversity library/voices from Ravensbrück, dostęp: 15 V 2017.
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Rozdział III

Śledztwo prowadzone
przez Oddziałową
Komisję Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi
Polskiemu w Szczecinie
Relacje zgromadzone przez Polski Instytut Źródłowy są również traktowane jako cenne źródło historyczne w śledztwie prowadzonym przez szczecińską Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Historia pozyskania tychże materiałów archiwalnych jest następująca. Dnia
14 grudnia 2001 roku Konsul Generalny RP w Szwecji telefonicznie przekazał Dyrektorowi Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu informację, że w szwedzkich zasobach bibliotecznych znajdują
się pisemne relacje 500 więźniarek obozu koncentracyjnego Ravensbruck.
W oparciu o tę informację Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu podjął decyzję o podjęciu czynności zmierzających
do pozyskania tych materiałów. W tym celu nawiązano bezpośredni kontakt z Uniwersytetem w Lund, w którego bibliotece przechowywano te materiały. Uniwersytet w Lund zadeklarował gotowość sporządzenia kopii tych
materiałów i przekazanie ich Instytutowi Pamięci Narodowej, jeśli Instytut
pokryje koszty tych czynności i koszty ewentualnej przesyłki. Dnia 11 maja
2004 roku Biblioteka Uniwersytetu w Lund poinformowała IPN, że może
przekazać kserokopie pisemnych relacji więźniów. Dyrektor Głównej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wystąpił z pismem z dnia
9 września 2004 roku zawierającym prośbę o przekazanie tychże materiałów.
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W efekcie, w lutym 2005 roku Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu otrzymała z Biblioteki Uniwersytetu w Lund kopie protokołów przesłuchań byłych więźniów.
16 września 2016 r. OKŚZpNP w Szczecinie przejęła do dalszego prowadzenia śledztwa po byłej GKBZH w Polsce. Śledztwa te dotyczyły zbrodni
popełnionych w okresie II wojny światowej na obywatelach polskich w obozie
koncentracyjnym w Ravensbrück. W materiałach, które trafiły do prokuratora
Krzysztofa Bukowskiego z OKŚZpNP w Szczecinie, delegatura w Koszalinie, znajdowały się akta zawieszonych śledztw dotyczących podobozów obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Co ciekawe, brakowało jednak informacji na temat
śledztwa w sprawie głównego żeńskiego obozu. Analiza ewidencji prowadzonej przez GKBZH również nie wykazała, aby takie śledztwo zarejestrowano.
Dla każdego historyka może się to okazać czymś dziwnym i niezrozumiałym.
GKBZH prowadziła śledztwa w sprawie podobozów, a nie było śledztwa
w sprawie głównego żeńskiego obozu w Ravensbrück. Jest to o tyle osobliwe, że w Ravensbrück zginęły tysiące polskich kobiet, a mimo to śledztwa
nie uruchomiono112.
W przejętych przez Komisję materiałach znajdowały się kopie kilkuset
dokumentów, wśród nich były również i te wytworzone przez Polski Instytut Źródłowy w Lund. Na ich podstawie postanowieniem z 27 marca 2017 r.
prokurator OKŚZpNP w Szczecinie wszczął śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskich, będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości, w postaci
ludobójstwa, popełnionych przez funkcjonariuszy III Rzeszy w okresie od 1939
do 1945 r. na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück, polegających na zabójstwach więźniarek tego obozu różnej narodowości, tj. o czyn z art. 1 pkt. 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary
dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się
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Poszukując odpowiedzi na to pytanie, poruszamy się w sferze hipotez. Biorąc pod uwagę fakt,
że działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich przypadła na czasy PRL, można
domniemywać, że przyczynę stanowiły kwestie, które dla ówczesnych władz komunistycznych
nie były najistotniejsze. Podjęcie śledztwa w tej sprawie wymagałoby od prokuratorów przyjrzenia się sytuacji kobiet o różnych poglądach politycznych. Wiadomo natomiast, że oprócz
komunistek w obozie tym przebywały także kobiety, które należały do Armii Krajowej oraz
zostały ewakuowane z Warszawy po upadku powstania warszawskiego. Nie były to fakty, które
ze względu na panujący w Polsce komunizm traktowano by priorytetowo. Można więc przyjąć
założenie, że to względy polityczne stały się przyczyną niepodjęcia śledztwa w sprawie głównego
obozu żeńskiego w Ravensbrück.
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nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dziennik
Ustaw z 1946 roku, numer 69, pozycja 377 z późniejszymi zmianami) w związku
z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
W wyniku przeprowadzonych czynności wstępnych zebrano również
inne materiały, oprócz tych wytworzonych przez Polski Instytut Źródłowy
w Lund, które potwierdziły zdarzenia, do jakich dochodziło na terenie żeńskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, a które polegały m.in. na dokonywaniu zabójstw więźniarek różnej narodowości. Więźniarki mordowano
pojedynczo i masowo. Zbiorowych egzekucji dokonywano zarówno na polskich kobietach, mających za sobą działalność w ruchu oporu, jak i również
na Żydówkach. Zmaltretowane i niezdolne do jakiejkolwiek pracy uśmiercano
za pomocą zastrzyku dosercowego z fenolu i w komorach gazowych.
Śledztwo prowadzone przez prokuratora Krzysztofa Bukowskiego zmierza przede wszystkim w kierunku ustalenia pełnej listy osób pokrzywdzonych, pozyskania danych i zgromadzenia relacji ostatnich żyjących jeszcze
ofiar, ewentualnie żyjących członków rodzin ofiar Ravensbrück, a także sporządzenia w miarę kompletnej listy załogi omawianego obozu. W czasie pracy
nad niniejszym tekstem ustalono dane i przesłuchano 140 świadków; w tej
grupie zdecydowaną większość stanowią dzieci więźniarek. Ponadto ustalono
dane 116 członków załogi obozowej113.
Prowadzenie śledztwa w sprawie żeńskiego obozu w Ravensbrück nie
jest sprawą łatwą. Prokurator narażony jest na szereg trudności, które mogą
stanowić poważną przeszkodę w uzyskaniu konkretnych danych. Przede
wszystkim istotny jest upływ czasu. Wiele byłych więźniarek Ravensbrück
już nie żyje, a te, które jeszcze pozostały przy życiu, nie zawsze mają ochotę
powracać do traumatycznych wspomnień. Podobnie jest z rodzinami byłych
ravensbriczanek. One również nie zawsze chcą odsłaniać kulisy życia swoich
bliskich w tym strasznym obozie. Ponadto prowadzone śledztwo wymaga
wielu kwerend zarówno w instytucjach polskich, jak i zagranicznych – i chociaż zachowało się do naszych czasów sporo materiału archiwalnego, to jednak wiele dokumentów zostało zniszczonych, więc dokładne przytoczenie
konkretnych danych może być utrudnione.
113

Stan na dzień 30 IV 2018 r.
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Dotychczas prokuratorowi Bukowskiemu udało się zgromadzić w sprawie Ravensbrück siedemdziesiąt tomów akt114. Śledztwo nie jest jeszcze zakończone i trudno dokładnie określić, kiedy dobiegnie końca. Cały czas mówimy
tutaj o głównym obozie żeńskim, natomiast na podjęcie oczekują także inne
postępowania dotyczące zbrodni nazistowskich popełnionych na terenie
np. podobozów w Malchow, Neustadt-Gewele, Barth, Neubrandenburg,
Peenemunde itd.
Prowadzone przez OKŚZpNP w Szczecinie śledztwo nabiera pewnego
historycznego charakteru. Po 73 latach od zdobycia obozu trudno mieć nadzieję
na to, że ktoś z załogi jeszcze żyje, a nawet jeśli tak jest, że uda się sformułować akt oskarżenia przeciwko niemu. Jego sens bardziej zasadza się na tym,
aby podjąć, przeprowadzić i doprowadzić do finału to, czego nie podjęto w czasach PRL, tzn. rzetelnego udokumentowania zbrodni dokonanych na kobietach
w Ravensbrück. Dzięki temu dokumentacja zebrana w trakcie prowadzonego
postępowania może mieć istotne znaczenie dla badaczy. Jest ponadto wielce
prawdopodobne, że wielu danych nie uda się ustalić, ale może, jak to już powyżej zostało napisane, nie to jest najważniejsze. Ważne natomiast, że dzięki
temu śledztwu nasza wiedza poszerzy się o kolejne nazwiska kobiet, dotąd
nieznanych.

114

Serdecznie dziękuję prokuratorowi Markowi Rabiedze – naczelnikowi OKŚZpNP w Szczecinie – za
inspirację do zajęcia się tym tematem, a prokuratorowi Krzysztofowi Bukowskiemu z Delegatury
w Koszalinie za pomoc, konsultację i umożliwienie wglądu w akta śledztwa.
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Rozdział IV

Historiografia polska
i niemiecka na temat
Ravensbrück
Oczywiście dotychczasowy wywód przeprowadzony w publikacji poświęconej Ravensbrück, oparty na dokumentach z Lund i materiałach
ze śledztwa nie oznacza, że nie ma innych źródeł omawiających zbrodnie
w Ravensbrück. Przede wszystkim bogate w dokumenty na ten temat są
archiwa Instytutu Pamięci Narodowej. Ponadto relacje z obozu znajdziemy
m.in. na stronach internetowych Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami, w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, w Archiwum Ośrodka „Karta” oraz
w archiwach państwowych i muzeach.
Obszerna jest również literatura wspomnieniowa na ten temat. Publikacje Wandy Półtawskiej (różne wydania)115, Urszuli Wińskiej116, Wandy
Kiedrzyńskiej117 przez długi czas stanowiły w Polsce główne źródło informacji o zbrodniach Niemców w Ravensbrück. Ponadto w obszernym wywiadzie
z Dariuszem Zaborkiem o życiu w obozie opowiadała Alicja Gawlikowska-Świerczyńska118. Oprócz polskich autorów, wstrząsający obraz życia w tym
niemieckim obozie zagłady przedstawiła także Anja Lundholm119.
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W. Półtawska, I boję się snów, Częstochowa 2009.
U. Wińska, Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück, Gdańsk 1985.
W. Kiedrzyńska, Ravensbrück. Kobiecy obóz koncentracyjny, Warszawa 1965; eadem, Ravensbrück,
Warszawa 2019.
D. Zaborek, Czesałam ciepłe króliki. Rozmowa z Alicją Gawlikowską-Świerczyńską, Wołowiec 2014.
A. Lundholm, Wrota piekieł. Ravensbrück, Warszawa 2014.
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Relacje byłych więźniarek znajdują się również w pracach o charakterze
zbiorowym. Przykładem może być wspólne dzieło Archiwum Historii Mówionej
i Ośrodka „Karta”. Doświadczenia kobiet więzionych w czasach nazizmu i stalinizmu ukazały Maria Buko, Katarzyna Madoń-Mitzner i Magda Szymańska120.
Pierwszymi osobami, które zdecydowały się opowiedzieć o tym, co działo
się za murami obozu, niedaleko od Fürstenbergu, były zatem bezpośrednie
uczestniczki tych wydarzeń. Jest to o tyle ważne, że nie każda z kobiet, co jest
zrozumiałe, miała w sobie wystarczająco dużo siły, aby jeszcze raz przeżywać
tę traumę, pisząc lub opowiadając na ten temat. Wiele kobiet wolało zachować milczenie i nie powracać do bolesnej przeszłości. Ta sytuacja pokazuje,
jak różnie zachowują się ludzie w obliczu nieszczęścia. Jedni czują potrzebę
opowiedzenia o tym, co przeżyły – inne wręcz odwrotnie. Szanując prawo
do zachowania milczenia, należy docenić te kobiety, które zdecydowały się
na złożenie świadectwa przed zespołem z Lund.
W przywołanych publikacjach dominuje oczywiście temat osobistych
przeżyć i doświadczeń, ale są one również bogate pod względem ikonograficznym, zawierają teksty zaliczane do kategorii obozowej poezji oraz stanowią
ważne źródło różnych danych na temat kobiet w Ravensbrück121. Można więc
stwierdzić, że to głównie byłe ravensbriczanki były inicjatorkami różnych spotkań i autorkami opracowań na temat obozu.
Długo przyszło nam czekać na naukowe opracowanie niemieckich
zbrodni w Ravensbrück. Do najważniejszych publikacji na ten temat zaliczyć należy monografię Sarah Helm122 oraz Bernharda Strebela123. Brytyjska
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Przetrwałam, wybór i opracowanie: M. Buko, K. Madoń-Mitzner, M. Szymańska, Warszawa 2017.
Przykładowo do wspomnień Urszuli Wińskiej została dołączona ankieta, którą opracował zespół
byłych więźniarek Ravensbrück. Składa się ona z trzech części. Pierwsza zawiera prośbę o podanie danych personalnych. W drugiej zamieszczono w formie czterech punktów pytania dotyczące
udziału w życiu obozu (prace kulturalno-oświatowe, tajne nauczanie, życie religijne, twórczość
artystyczna, dożywianie, pomoc zdrowotna, ratowanie przed śmiercią, przesyłanie z obozu wiadomości nielegalnych itp.). W ankiecie pojawiły się także pytania o najsilniejsze przeżycia w obozie, które miały wpływ na zachowanie określonej postawy oraz dotyczące ewentualnego pobytu
w bunkrze i sztraf bloku. Trzecia część jest rodzajem apelu skierowanym do byłych więźniarek,
a zarazem uzasadnieniem podjętych działań. Chodziło o to, aby historie poszczególnych kobiet
„nie poszły w mrok zapomnienia”. Ankietę opracowano w lipcu i sierpniu 1977 r. Świadczy ona
o prowadzeniu własnych badań naukowych przez byłe więźniarki Ravensbrück.
S. Helm, Kobiety z Ravensbrück. Życie i śmierć w hitlerowskim obozie koncentracyjnym dla kobiet,
Warszawa 2017.
B. Strebel, Kl Ravensbrück. Historia kompleksu obozu, Gdańsk 2018.
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dziennikarka, bazując na źródłach i relacjach kobiet, odtworzyła całą historię obozu, od chwili jego założenia do momentu wyzwolenia przez żołnierzy
Armii Czerwonej w kwietniu 1945 r. Swoją uwagę skoncentrowała głównie
na kobietach, niewiele miejsca poświęcając obozowi męskiemu, założonemu
w 1941 r. A szkoda, ponieważ w historiografii obozowej brakuje opracowań
na ten temat.
Godna polecenia jest także publikacja Nikolausa Wachsmanna, który
tematykę Ravensbrück umieścił w szerszym spektrum historii nazistowskich
obozów koncentracyjnych124. Na polskim rynku wydawniczym ukazała się
również książka Sune’a Perssona, która omawia w sposób szczegółowy jeden
z wątków tragicznej historii Ravensbrück. Chodzi o akcję tzw. białych autobusów, czyli ewakuację więźniów w 1945 r.125
Warto także nadmienić, że kobiety z Ravensbrück współcześnie stały
się bohaterkami publikacji, które ich losy ukazały w szerszym aspekcie działalności w życiu publicznym. Jako przykład może posłużyć Irena Pawlewska-
-Szydłowska, była więźniarka Pawiaka, Ravensbrück i Neubrandenburga,
o której pisała Magdalena Semczyszyn126, a także Wanda Półtawska, wspominana przez Piotra Wiertelaka127.
Wykraczając poza chronologiczne granice II wojny światowej warto
także sięgnąć po publikację Krzysztofa Ruchniewicza, która traktuje o polskich
zabiegach o odszkodowania niemieckie128. Z tego względu, że cały czas koncentrujemy się na jednym z wielu nazistowskich obozów koncentracyjnych,
ważne będzie poszukanie odpowiedzi na pytanie, jak w historiografii niemieckiej ten problem został ukazany. Okazuje się, że w okresie powojennym
literatura niemiecka (zarówno ta pisana w RFN, jak i w NRD) traktowała zagadnienie nazistowskich niemieckich obozów koncentracyjnych niejako na marginesie rozważań o specyfice hitlerowskiego systemu społeczno-politycznego,
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N. Wachsmann, Historia nazistowskich obozów koncentracyjnych, Warszawa 2016.
S. Persson, Białe autobusy. Pakt z Himmlerem i niezwykła akcja ratowania więźniów obozów koncen
tracyjnych, Warszawa 2012.
M. Semczyszyn, Kobieta-społecznik w trudnych czasach. Irena Pawlewska-Szydłowska (1892–1982)
[w:] Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX–XXI w.), t. 1, red. U. Kozłowska,
T. Sikorski, A. Wątor, Radzymin–Warszawa 2016, s. 393–411.
P. Wiertelak, Niezłomność charakteru w czasach próby. Emanacja świętości księdza Karola Wojtyły
na działalność medyczną i społeczną Wandy Półtawskiej w duszpasterstwie rodzin [w:] Obywatelki
na obcasach…, s. 429–450.
K. Ruchniewicz, Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45-1975, Wrocław 2007.
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ideologii, ustroju gospodarczego i okolicznościach zdobycia przez narodowych
socjalistów władzy w 1933 r. Obóz dla kobiet w Ravensbrück nie cieszył się
zainteresowaniem badaczy, co wynikało również z faktu, że brakowało źródeł urzędowych na ten temat, a relacje świadków podawano w wątpliwość.
Pomimo zapoczątkowania pogłębionych eksploracji Holocaustu, począwszy od drugiej połowy lat 60. XX w., uczeni w republice bońskiej skupiali
się przede wszystkim na kompleksie Auschwitz-Birkenau i „znanych” obozach w starej Rzeszy, takich jak KL Dachau, Sachsenhausen czy Buchenwald.
W analizie tych ośrodków eksterminacji dominowała zresztą perspektywa
narracji z pozycji świata mężczyzn, która pomijała z reguły losy ofiar kobiet,
i traktowała nazistowskie „uniwersum drutu kolczastego” niejako bezosobowo,
tj. jako strukturalny oraz organiczny element procesu „kumulatywnej radykalizacji” polityki rasowej III Rzeszy129.
Do końca lat 80. w RFN i NRD ukazało się więc niewiele prac poświęconych w sposób bezpośredni KL Ravensbrück, a sam obóz pozostawał na obrzeżach zainteresowania historyków130. Dzieła te miały charakter ogólny bądź
wspomnieniowy i brakowało w nich odwołań do źródeł dokumentacyjnych,
w tym do materiałów śledczych prokuratury zachodnioniemieckiej czy do akt
procesów załogi Ravensbrück (1946–1948).
W przypadku piśmiennictwa enerdowskiego pozycje te nosiły dodatkowo zabarwienie ideologiczne spod znaku zadekretowanego antyfaszyzmu.
Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 r., między innymi w wyniku udostępnienia
zasobów archiwalnych państw postkomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, otworzyły się nowe perspektywy badań nad KL Ravensbrück
i powstało wiele wartościowych prac, które poruszały szerokie spektrum zagadnień dotyczących historii głównego obozu i losu więzionych tam kobiet, dzieci
oraz mężczyzn umieszczonych w różnych podobozach (praca przymusowa,
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Zob. szerzej K. Orth, Die Historiografie der Konzentrationslager und die neuere KZ-Forschung, „Archiv
für Sozialgeschichte” 2007, t. 47, s. 579–598.
Zob. m.in. H. Franz, Frauen im Konzentrationslager Ravensbrück, Halle 1946; E. Buchmann, Die
Frauen von Ravensbrück, Ost-Berlin 1959; Frauen-KZ Ravensbrück, Komitee der Antifaschistischen
Widerstandskämpfer in der DDR. Autorenkollektiv unter Leitung von G. Zörner, Ost-Berlin 1971
(rozszerzone wydanie książki Die Frauen von Ravensbrück z 1959 r.); E. Buchmann, Die Frauen von
Ravensbrück, Ost-Berlin 1959; I. Arndt, Das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, „Studien zur
Geschichte der Konzentrationslager” 1970, s. 93–120; idem, Das Frauenkonzentrationslager Ravens
brück, „Dachauer Hefte” 1983, z. 3, s. 125–158; Ch. Müller, Die Klempnerkolonne in Ravensbrück:
Erinnerungen des Häftlings Nr. 10/787, Berlin 1981.
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różnorodne aspekty życia codziennego „społeczności więźniarek”, system
tzw. więźniarek funkcyjnych, nazistowska kadra dowódcza, eksperymenty
medyczne, przemoc seksualna, ciąże i narodziny w warunkach obozowych,
formy oporu osadzonych, „asocjalni”, zachowania homoseksualne). Wydawano także edycje źródeł i opracowane wspomnienia świadków czasu131.
Warto odnotować, że począwszy od lat 90. ważne miejsce w badaniach nad
KL Ravensbrück odgrywa perspektywa feministyczna. Studia historyczek
z tego nurtu wyznaczają sobie zadanie „uwolnienia kobiet od anonimowości, która kryje się za słowem »więźniarka«”132. Podobny cel tylko w kontekście sprawców przyświeca analizie działalności nadzorczyń obozowych z SS
i szerszym refleksjom nad rolą płci w machinie zbrodni III Rzeszy133.

131

132
133

Zob. m.in. Frauen in Konzentrationslagern: Bergen-Belsen, Ravensbrück, red. C. Füllberg-Stolberg et
al., Bremen 1994; Ravensbrückerinnen, red. S. Jacobeit, Berlin 1995; eadem (red.), „Ich grüße Euch als
freier Mensch”. Quellenedition zur Befreiung des Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück im April
1945, Berlin 1995; eadem (red.), Forschungsschwerpunkt Ravensbrück. Beiträge zur Geschichte des
Frauen-Konzentrationslagers, red. S. Jacobeit et al., Berlin 1997; B. Strebel, Die „Rosa-Winkel-Häftlinge”
im Männerlager des KZ Ravensbrück [w:] Verfolgung von Homosexuellen im Nationalsozialismus,
red. H. Diercks, Bremen 1999, s. 34–41; idem, Das KZ Ravensbrück. Geschichte eines Lagerkomplexes,
Paderborn 2003; idem, Das Männerlager im KZ Ravensbrück 1941–1945, „Dachauer Hefte” 1998,
z. 14. s. 141–174; G. Philipp, Kalendarium der Ereignisse im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück
1939–1945, Berlin 1999; … und dennoch blühten Blumen. Frauen-KZ Ravensbrück. Dokumente, Berichte,
Gedichte und Zeichnungen vom Lageralltag 1939–1945, red. H. Schwarz, G. Szepansky, Potsdam 2000;
Ch. Schikorra, Kontinuitäten der Ausgrenzung: „asoziale” Häftlinge im Frauen-Konzentrationslager
Ravensbrück, Berlin 2001; S. Schäfer, Zum Selbstverständnis von Frauen im Konzentrationslager.
Das Lager Ravensbrück, Berlin 2002; R. Sommer, Das KZ-Bordell. Sexuelle Zwangsarbeit in natio
nalsozialistischen Konzentrationslagern, Paderborn 2009; Das Frauen-Konzentrationslager Ravens
brück. Geschichte und Erinnerung. Ausstellungskatalog, red. A. Beßmann, I. Eschebach, Berlin 2013;
S. Hördler, Die Schlussphase des Konzentrationslagers Ravensbrück. Personalpolitik und Vernichtung,
„Zeitschrift für Geschichtswissenschaft” 2008, nr 3, s. 222–248; A. Kretzer, NS-Täterschaft und
Geschlecht: der erste britische Ravensbrück-Prozess 1946/47 in Hamburg, Berlin 2009; S. M. Baumann,
Menschenversuche und Wiedergutmachung. Der lamde Streit um Entschädigung und Anerkennung der
Opfer nationalsozialistischer Humaneexperimente, München 2009.
Cyt. za: S. Helm, op. cit., s. 15.
Doktorowi Wojciechowi Wichertowi z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN-KŚZpNP
w Szczecinie dziękuję za okazaną pomoc w analizie i opisie zagadnienia niemieckiego obozu
w Ravensbrück.
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Jeszcze przed rozpoczęciem prac nad niniejszą publikacją autor tegoż
wstępu interesował się tematyką życia religijnego w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych. Celem prowadzonych prac badawczych
było uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy doświadczenia związane z życiem
w tych obozach zbliżało, czy też oddalało od Boga? Na ile wiara pomagała przetrwać te najtrudniejsze chwile, a na ile warunki życia i rozliczne przeżycia
związane z pobytem w obozie były początkiem końca wiary?
W trakcie prowadzonych badań do archiwum IPN w Szczecinie trafiły
kopie materiałów wytworzonych przez Polski Instytut Źródłowy w Lund.
Było to jesienią 2016 r. Zostały one zarejestrowane w spisie IPN Sz 753. W nich
ukazane zostały kwestie m.in. dotyczące życia religijnego w obozach. Okazały się zatem ważnym materiałem źródłowym, niezbędnym w dalszych pracach empirycznych. Lektura tychże dokumentów skłoniła również autora
do głębszej refleksji nad historią nazistowskich obozów koncentracyjnych,
w tym m.in. obozu w Ravensbrück. Efektem jest niniejsza publikacja.
Do szczecińskiego archiwum trafiło dokładnie 466 protokołów134. Od razu
zaznaczyć trzeba, iż dokumenty te nie dotyczą tylko Ravensbrück. Na stronach
poszczególnych protokołów zapisane są ludzkie, często dramatyczne historie
związane z pobytem w nazistowskich obozach koncentracyjnych na terenie
134

Ogółem wszystkich protokołów jest 514.
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Niemiec lub na terenach okupowanych przez Niemcy. Majdanek, Auschwitz-Birkenau, Stutthof, Buchenwald, Bergen-Belsen, Sachsenhausen, Dachau,
Neungamme – życie i praca w tych i innych tego typu miejscach znalazła
swoje odzwierciedlenie w zeznaniach świadków.
Dla badającego te źródła istotne było znalezienie pewnego klucza
wyboru właściwych dokumentów, tak aby potencjalnego czytelnika nie przytłoczyć kolejną masą informacji o niemieckich obozach koncentracyjnych.
W podjęciu właściwej decyzji pomogła wiedza na temat wszczęcia, omawianego
już w tekście, śledztwa w sprawie głównego żeńskiego obozu w Ravensbrück.
Realizacja tego zadania stała się okazją do zaprezentowania źródeł historycznych na temat tego obozu, które jak dotąd nie były publikowane w takiej liczbie. Prace nad wydaniem tych materiałów zbiegły się w czasie z ukazaniem się
w Polsce monografii Sarah Helm, wielokrotnie już w tekście cytowanej, co stanowi potwierdzenie tezy o dużym zainteresowaniu historią Ravensbrück.
Kolejna publikacja nie stanowi więc może jakiegoś novum w historiografii.
Ma ona charakter popularnonaukowy. Autorowi zależało na zaprezentowaniu
dokumentów wytworzonych przez Polski Instytut Źródłowy w Lund, którego
historia i działalność nie jest powszechnie w Polsce znana. W ten oto sposób
wszczęcie śledztwa w sprawie Ravensbrück stało się impulsem do zaprezentowania szerszemu gronu czytelników dokumentów dotyczących tego obozu,
wytworzonych przez zespół Zygmunta Łakocińskiego, stanowiąc jednocześnie
okazję do zaprezentowania historii tego Instytutu.
Niezbędna okazała się analiza i wybranie spośród 466 protokołów
tych relacji, które dostarczają najwięcej informacji o funkcjonowaniu obozu
w Ravensbrück. Pominięte zostały więc te dokumenty, w których relacje
o Ravensbrück stanowią znikomą część. Byłe więźniarki bardziej bowiem koncentrowały swoją uwagę na doświadczeniach wyniesionych z innych obozów,
kwestie Ravensbrück traktując marginalnie. Wynikało to z faktu, że obóz ten
był pewnego rodzaju przystankiem na mapie ich „podróży” po różnych obozach
koncentracyjnych. Spędziły w nim tylko miesiąc, czasami były jeszcze krócej,
ostatecznie większość czasu przebywając w innym obozie na terenie okupowanym przez Niemców. Ich relacje nie wnoszą zatem nic nowego do naszej
wiedzy o Ravensbrück. Zdarzają się nawet relacje, w których o Ravensbrück
nie ma w ogóle mowy. Na potrzeby niniejszej publikacji zrezygnowano także
z tych relacji, które zostały napisane ręcznie. W tym przypadku powód był
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prozaiczny: często zdarzało się, że wspomnienia te zostały napisane w sposób
nieczytelny, trudny do zrozumienia. Zamieszczono tylko takie, których charakter pisma pozwala na odczytanie tego, co działo się w obozie.
W ten sposób spośród 466 relacji wyodrębniono 125 protokołów. Niewątpliwym atutem tych wspomnień jest fakt, że zostały one zebrane w 1945
i 1946 r., a więc krótko po wojnie. Są to więc relacje wolne od jakiegokolwiek
relatywizmu, pełne emocji, świeżych wspomnień, zgromadzone tuż po tym, jak
kobiety opuściły obóz. Wówczas ludzka pamięć nie została jeszcze naznaczona
piętnem upływającego czasu.
Warte podkreślenia jest także to, że pierwszymi odbiorcami tych wspomnień byli pracownicy Polskiego Instytutu Źródłowego, którzy sami mieli
za sobą obozowe doświadczenia i którzy tak na gorąco dokonywali oceny tych
relacji. Czasami były to krótkie, zwięzłe komunikaty. Przykładowo Helena
Miklaszewska przysłuchując się relacji Modesty Oknińskiej stwierdziła, że jej
zeznaniom należy dać wiarę, dodając jednocześnie, że jest to „osoba bardzo
schorowana, patrząca nieufnie na ludzi, przybita obozem i życiem. Pewne
fakty zatarły się już w jej pamięci, inne pamięta dokładnie i odtwarza żywo”135.
Miklaszewska oceniała również zeznanie Stefanii Hryniew. Napisała, że
jest to dziewczyna prosta, bez żadnej fantazji „podaje swe wrażenia z pobytu
w obozie bardzo zwięźle. Odpowiada na pytania raczej ściśle, zeznanie jej
zasługuje na zupełną wiarę”136.
Z kolei Helena Dziedzicka, przyjmując zeznanie Kazimiery Wardzyńskiej,
stwierdziła, że świadek jest jej osobiście znany ze wspólnego pobytu w obozie. „Protokół nr 136 jest jej zeznaniem, opracowanym i spisanym samodzielnie na moją prośbę jako asystenta Polskiego Instytutu Źródłowego – napisała
Dziedzicka – świadek, p. Wardzyńska, z racji swego stanowiska (przydzielona
karnie ze Strafbloku w Ravensbrück na Jugendlager – była tam sztubową)
miała tam możliwość stwierdzenia podanych w niniejszym zeznaniu faktów. Na podstawie kilkuletniej znajomości jej stwierdzam, że p. Wardzyńska
jest osobą niezdolną do przesady – toteż zeznania jej zasługują w zupełności
na wiarę”137.
135
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AIPN Sz, 753/399, Protokół przesłuchania świadka nr 71: Oknińska Modesta, 30 XII 1945 r., k. 6.
AIPN Sz, 753/66, Protokół przesłuchania świadka nr 66: Hryniew Stefania, 27 XII 1945 r., k. 3.
AIPN Sz, 753/362, Protokół przesłuchania świadka nr 136: Wardzyńska Kazimiera, 18 XI 1945 r.,
k. 8.
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W innym przypadku Dziedzicka, która sama przebywała w Ravensbrück od 23 września 1941 r. do 23 kwietnia 1945 r., koryguje zeznania świadka
Ireny Kieruczenko, stwierdzając między innymi, że nie wszystkie ciężko chore
więźniarki były zatruwane. Dziedzicka uważa, że zależało to głównie od szczęścia i fantazji lekarzy niemieckich. Wiele osób ciężko chorych ocalało, dzięki
pomocy pielęgniarek, które kryły chorych i w miarę możliwości wymazywały
ich nazwiska z list śmierci. Ponadto zaznaczyła, że od maja 1944 r. w obozie
nie uśmiercano już niemowląt. Co prawda zabierano je od matek, ale matka
przychodziła karmić je w ciągu dnia. Natomiast pod koniec 1944 r. utworzono
blok matek z niemowlętami138.
Inny z asystentów Instytutu zeznał, że p. Rozalia Witasek „z wyraźną
przyjemnością, w poczuciu spełnianego w ten sposób obowiązku społecznego”
relacjonowała to, co działo się w obozie. „Ma się wrażenie – napisała Irena
Jaworowicz – że świadek na kilka godzin przed odjazdem do kraju i rozpoczynaniem niejako nowego okresu życia – pragnie drogą ścisłych, obiektywnych
zeznań z dziejów czteroletniego pobytu w obozach koncentracyjnych godnie
zakończyć ten odcinek swojego życia i dać świadectwo prawdzie. Zeznania
zasługują bezwzględnie na wiarę”139.
Zebrane tuż po wojnie przez zespół Łakocińskiego relacje były więc
na bieżąco weryfikowane i to buduje ich wiarygodność. Gdy analizuje się te
relacje, dostrzec można pewne różnice. Można stwierdzić, że każda z więźniarek zapamiętała akurat to, co dla niej było najważniejsze. Niektóre zachowały
w pamięci ogólne dane dotyczące obozu w Ravensbrück. Potrafiły na przykład
podzielić życie w obozie na pewne okresy i w ten sposób pobieżnie opisać to,
co się wówczas działo. Nie pamiętały jednak szczegółów. Nie pamiętały albo
nie chciały pamiętać. Może wyparły je ze swej pamięci? Zasadniczo podawały
tylko ogólne wiadomości związane z Ravensbrück.
Inne z kolei potrafiły ze szczegółami omawiać np. doświadczenia
medyczne dokonywane w obozie. Brzmią one bardzo wiarygodnie, tak jakby
w swej pamięci odnotowały każdy detal dokonanego zabiegu. Nie brakuje również świadectw, w których więźniarki przekazują szczegółowe daty, a nawet
dobrze pamiętają nazwiska osób, które poznały w obozie, w tym również
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AIPN Sz, 753/32, Protokół przesłuchania świadka nr 32: Kieruczenko Irena, 7 XII 1945 r., k. 9–10.
AIPN Sz, 753/431, Protokół przesłuchania świadka nr 331: Witasek Rozalia, 27 V 1946 r., k. 7.
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esesmanów, a także polskich współwięźniarek. Rozbieżności dotyczą jednak
ocen poszczególnych członków załogi. Dla przykładu Aniela Puchta uznała,
że doktor Rosenthal dobrze traktował więźniarki, natomiast dla Jadwigi Natkańskiej był to potwór140.
Ponadto niektóre z więźniarek lepiej zapamiętały początki życia w obozie, kiedy to odznaczał się on pewną czystością i dobrą organizacją, a zupełnie
pomijały w swoich relacjach bądź nie chciały mówić na temat tego, co działo
się w obozie i jak on wyglądał w latach następnych. Brzmi to tak, jakby w swej
pamięci dokonały pewnej selekcji i w jej wyniku zapamiętały i omówiły tylko
te kwestie, które kojarzyły się im z czymś pozytywnym, a zupełnie wyparły
ze swej pamięci to, co miało konotacje ewidentnie negatywne.
Każdy z protokołów ma swoją określoną strukturę. Każde zeznanie
otrzymywało kolejny numer. Na początku byłe więźniarki podawały podstawowe dane na swój temat. Oprócz imienia i nazwiska oraz daty i miejsca
urodzenia były to: wyznanie religijne, narodowość, zawód, imiona rodziców,
obywatelstwo, ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce oraz obecne miejsce
zamieszkania. Następnie mówiły o tym, od kiedy do kiedy przebywały w obozie, jaki miały numer i jak były klasyfikowane.
Każde zeznanie poprzedzała ta sama formuła: „Na pytanie, czy w związku
z pobytem, względnie pracą 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 higienicznych w obozie oraz szczególnych wydarzeń, tudzież wszelkiego rodzaju przejawów życia więźniów w obozie, podaję,
co następuje”. I tu następowała relacja stanowiąca odpowiedź na postawione
w ukazanej powyżej formule problemy. Niektóre z relacji są bardzo szczegółowe, zawierają po kilkanaście stron. Przykładowo zeznanie Marii Moldenhawer liczy ich ponad dwadzieścia. Inne są bardziej lakoniczne. Czasami są
to tylko dwie–trzy strony, ale średnia to około sześć–osiem stron opisu życia
w Ravensbrück.
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Por. AIPN Sz, 753/171, Protokół przesłuchania świadka nr 395: Puchta Aniela, 11 VII 1945 r., k. 6
oraz AIPN Sz, 753/28, Protokół przesłuchania świadka nr 447: Natkańska Jadwiga, 14 VIII 1946 r.,
k. 6.
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Ktoś może zapytać, czemu służą tego typu publikacje? Po co po wielu
latach od zakończenia wojny epatować złem, do którego dochodziło w takich
obozach jak Ravensbrück? Przede wszystkim nie można dopuścić do tego, aby
pamięć o cierpieniach kobiet w obozach koncentracyjnych uległa zapomnieniu. Gdy głos ostatniej z nich zamilknie, do ludzkiej wyobraźni będą przemawiać ich wspomnienia zawarte w tego typu publikacjach. Są one swoistym
głosem przestrogi i apelem, skierowanym do całego świata: nigdy więcej wojny!
Lektura tych dokumentów nie jest łatwa. Stanowią one z jednej strony
trudne do zrozumienia świadectwo uprzedmiotowienia, a może nawet upodlenia drugiego człowieka, z drugiej jednak pokazują, że w ekstremalnie trudnych
warunkach byli ludzie, których stać było na prawdziwe męstwo.
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Ilustracje

Zdjęcia z albumu SS
z obozu koncentracyjnego
dla kobiet Ravensbrück
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Nadzorczynie w obozie koncentracyjnym dla kobiet Ravensbrück z okazji wizyty
Reichsführera SS Heinricha Himmlera ustawiły się w szeregu – w tle front
skrzydła, gdzie znajdowały się łaźnie i kuchnia obozowa, ok. 1941 r.
Fotograf nieznany, Miejsce Przestrogi i Pamięci Ravensbrück, Foto-Nr. 1622
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Zdjęcia z albumu SS z obozu koncentracyjnego dla kobiet Ravensbrück

Heinrich Himmler, Max Koegel i inni oficerowie oraz przełożona nadzorczyń
(Oberaufseherin) Johanna Langefeld przechodzą obok nadzorczyń,
które witając gości, ustawiły się przy froncie skrzydła, gdzie znajdowały się
łaźnie i kuchnia obozowa, ok. 1941 r.
Fotograf nieznany, Miejsce Przestrogi i Pamięci Ravensbrück, Foto-Nr. 1624
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Budynek komendantury i administracji obozu koncentracyjnego dla kobiet
Ravensbrück, ok. 1940 r. (siedziba wydziałów: komendant i jego adiutanci,
Wydział Polityczny, lekarz obozowy, stanowisko cenzury poczty i apteka.
Przed komendanturą pracują więźniarki. Za nią widać wartownię i skrzydło
garażowe obozu).
Fotograf nieznany, Miejsce Przestrogi i Pamięci Ravensbrück, Foto-Nr. 1634
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Zdjęcia z albumu SS z obozu koncentracyjnego dla kobiet Ravensbrück

Widok obozu barakowego z rzędami baraków 1. i 2. obozu koncentracyjnego
dla kobiet Ravensbrück przy ul. Lagerstraße 1. Zdjęcie to wykonano z wieży
komendantury. Z przodu dach skrzydła garażowego, za nim kominy kuchni
więźniarskiej. Z przodu po lewej stronie, wśród ustawionych na kształt litery
H baraków znajduje się wzniesiony ok. 1940 r. budynek szpitalny dla więźniów.
Jego nazwa „rewir dla chorych” lub „rewir” pochodzi od określenia izb chorych
w koszarach wojskowych. W latach 1943–1945 SS często przekształcała baraki
mieszkalne w izby chorych. Ostatecznie jedną piątą wszystkich tych baraków
przyporządkowano rewirowi szpitalnemu.
Fotograf nieznany, Miejsce Przestrogi i Pamięci Ravensbrück, Foto-Nr. 1642
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Pomieszczenie ambulatoryjne w rewirze dla chorych, ok. 1941 r.
Fotograf nieznany, Miejsce Przestrogi i Pamięci Ravensbrück, Foto-Nr. 1658
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Zdjęcia z albumu SS z obozu koncentracyjnego dla kobiet Ravensbrück

Praca więźniarek w zakładzie krawieckim, ok. 1941 r.
Fotograf nieznany, Miejsce Przestrogi i Pamięci Ravensbrück, Foto-Nr. 1679
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Praca więźniarek przy rozbudowie terenu obozu, ok. 1940 r.
Fotograf nieznany, Miejsce Przestrogi i Pamięci Ravensbrück, Foto-Nr. 1680
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Zdjęcia z albumu SS z obozu koncentracyjnego dla kobiet Ravensbrück

Praca więźniarek przy tworzeniu mat z trzciny wykonywana pod kontrolą
nadzorczyni, ok. 1941 r.
Fotograf nieznany, Miejsce Przestrogi i Pamięci Ravensbrück, Foto-Nr. 1688
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Więźniarki przy ładowaniu wagonu, ok. 1941 r.
Fotograf nieznany, Miejsce Przestrogi i Pamięci Ravensbrück, Foto-Nr. 1699
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Fotografie
byłych więźniarek
Ravensbrück*

* AIPN GK, 62707–62712, 67052–67110
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Szkice Marii Hiszpańskiej-Neumann jako przykład
twórczości artystycznej
realizowanej w obozie
Ravensbrück*

* AIPN BU, 3056/1–22
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