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70. rocznica wyzwolenia
obozu kobiecego w Ravensbrück
W dniach 17-19 kwietnia 2015 roku uczennice klas II A i I A
pod opieką nauczyciela historii pana Macieja Kopcia pojechały do
Niemiec, aby uczestniczyć w obchodach upamiętnienia 70-tej
rocznicy wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück.
Organizatorami wyjazdu byli Szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski oraz Prezes
Koła Szczecin Polskiego Związku Byłych Więzień i Obozów
Koncentracyjnych Stanisław Pilip.
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Podczas pobytu odwiedziliśmy Obóz Sachsenhausen i Obóz
Ravensbrück, byliśmy na krótkiej wycieczce w Berlinie wraz z
przewodnikiem oraz oglądaliśmy prezentację wywiadów
młodzieży „ O tym nie można zapomnieć- spotkania z kobietami,
które przeszły piekło obozów i łagrów”. Główne uroczystości
odbyły się w niedzielę. Wzięliśmy udział w mszy świętej pod
przewodnictwem Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, składaliśmy
wieniec (od XIII LO) upamiętniający 70-tą rocznicę wyzwolenia
Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück oraz wysłuchaliśmy
wystąpień wielu zaproszonych gości między innymi żony
Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej i Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Pani Małgorzaty Omilanowskiej.
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Ten wyjazd był dla nas bardzo ważnym i pouczającym
wydarzeniem. Mogliśmy cofnąć się do okresu II wojny światowej
i uświadomić sobie, jak straszny los spotkał naszych przodków,
którzy przebywali w obozach koncentracyjnych.

Kamila Falkowska
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Obóz koncentracyjny dla kobiet Ravensbrück
(1939-1945)
W 1939 roku w pruskiej wiosce Ravensbrück koło kurortu Fürstenberg w dawnej Meklemburgii
na zlecenie SS powstał największy na niemieckim terytorium obóz koncentracyjny dla kobiet.
Wiosną 1939 roku do Ravensbrück trafły pierwsze więźniarki z obozu koncentracyjnego
Lichtenburg. W kwietniu 1941 roku stworzono tu obóz dla mężczyzn, który również podlegał
komendantowi obozu kobiecego. W czerwcu 1942 roku w bezpośrednim sąsiedztwie powstał tak
zwany »prewencyjny obóz młodzieżowy Uckermark«, dla młodych kobiet i dziewcząt.
Obóz kobiecy do 1945 roku sukcesywnie powiększano. SS zlecało
budowę coraz większej liczby więźniarskich baraków, a jesienią 1942
roku dodatkowo postawiono namiot. Na terenie otoczonym obozowym
murem powstał »Industriehof«, kompleks przemysłowy z zakładami,
których produkcja bazowała na tradycyjnych zajęciach kobiecych, jak
szycie, tkanie czy wyplatanie. W pobliżu obozu firma Siemens &
Halske wybudowała 20 hal produkcyjnych, w których późnym latem
1942 roku zaczęto przymusowo zatrudniać więźniarki. W czasie
wojny na terenie całych Niemiec powstało ponad 40 podobozów, w
których więźniarki Ravensbrück zmuszane były do niewolniczej pracy.
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Rejestr więźniów za lata 1939-1945 obejmuje ok. 132 tys. kobiet i dzieci, 20 tys. mężczyzn oraz ok. 1 tys. dziewcząt. Do
Ravensbrück deportowano przedstawicieli ponad 40 narodowości, m.in. Żydów oraz Sinti i Romów. Liczba ofar sięga dziesiątek
tysięcy zamordowanych, zmarłych z głodu, chorób, w wyniku eksperymentów medycznych. W ramach akcji »14 f 13«
mordowano więźniarki i więźniów uznanych za ułomnych bądź niezdolnych do pracy. Wraz z nimi w komorze gazowej
»Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego Bernburg« ginęli również Żydzi. U schyłku 1944 roku w obozie kobiecym Ravensbrück, w
jednym z baraków obok krematorium, SS uruchomiło prowizoryczną komorę gazową. Od stycznia do kwietnia 1945
zamordowano tutaj 5-6 tys. więźniów.
Krótko przed końcem wojny w wyniku akcji Międzynarodowego
oraz Szwedzkiego i Duńskiego Czerwonego Krzyża ewakuowano do
Szwecji, Szwajcarii i Francji ok. 7,5 tys. więźniarek. Zgodnie z
rozkazem Himmlera komendant Fritz Suhren zarządził ewakuację
obozu. Ponad 20 tys. więźniarek i więźniów popędzono w wielu
kolumnach marszowych na północny zachód. 30 kwietnia 1945 roku
obóz Ravensbrück został wyzwolony przez Armię Czerwoną.
Znajdowało się w nim ok. 2 tys. chorych.

Dla większości kobiet, mężczyzn i dzieci wyzwolenie nie oznaczało
kresu gehenny. Wiele osób zmarło w najbliższych tygodniach,
miesiącach i latach, a inni ocaleni przez dziesięciolecia odczuwali
tragiczne skutki pobytu w obozie.
http://www.ravensbrueck.de/mgr/neu/polski/
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