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Wernisaż wystawy Arkadiusza Szlachetki „Dzielne
Kobiety z Neubrandenburga”. Przystanek Historia
w Krakowie
W spotkaniu wzięły udział byłe więźniarkami KL Ravensbrück i
ich rodziny. O pierwiastkach zła i dobra tkwiących w każdym
człowieku mówiła w swoim wystąpieniu dr Wanda Półtawska
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Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Stowarzyszenie „Rodzina Więźniarek
Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück” to organizatorzy wernisażu wystawy
autorstwa Arkadiusza Szlachetki pt. „Dzielne Kobiety z Neubrandenburga”. Wzruszające
spotkanie odbyło się 15 marca 2018 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w
Krakowie (ul. Dunajewskiego 8), gdzie można oglądać ekspozycję. Przybliża ona warunki
pobytu i pracy Polek wywiezionych przez Niemców do Ravensbrück i przydzielonych do
jednego z podobozów zewnętrznych w Naubrandenburgu. Tysiące kobiet wykonywały
niewolniczą pracę w fabryce zbrojeniowej berlińskiego przedsiębiorcy Curta Hebera. Wiele z
nich zmarło.

Przed 4 grudnia 1944 r. Niemcy wywozili ciała zmarłych w Neubrandenburgu do KL
Ravensbrück, gdzie palili je w krematorium, a prochy wysypywali do pobliskiego jeziora
Schwedt. Potem zwłoki kobiet zakopywali na polu przy cmentarzu w Neubrandenburgu. W
tamtejszej zbiorowej mogile, z której istnienia do niedawna nie zdawano sobie w Polsce sprawy,
spoczywa ponad czterdzieści Polek. Dokument z ich nazwiskami odnalazł w 2017 r. autor
wystawy, Arkadiusz Szlachetka, poszukując miejsca spoczynku swojej prababci, Marii
Ratajczak. Była ona więźniarką Ravensbrück, a w 1944 r. została przeniesiona wraz z innymi
kobietami do obozu zewnętrznego w Neubrandenburgu, z przydziałem do fabryki
zbrojeniowej. Maria Ratajczak zmarła 14 kwietnia 1945 r. Pochowano ja w zbiorowej mogile
wraz z 42 Polkami. 

Podczas czwartkowego wernisażu głos zabierali m.in. dyrektor Oddziału IPN w Krakowie, dr
hab. Filip Musiał i prezes Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu
Koncentracyjnego Ravensbrück”, prof. dr hab. Elżbieta Kuta. Jednymz głównych punktów
programu było przejmujące wystąpienie dr Wandy Półtawskiej, byłej więźniarki KL
Ravensbrück, lekarki, wykładowcy akademickiej, przyjaciółki papieża Jana Pawła II, Damy
Orderu Orła Białego. Mówiła o swoich obozowych doświadczeniach i przywoływała wielokrotnie
nauczanie św. Jana Pawła II. Apelowała, by nikogo nie osądzać, bo w każdym tkwi pierwiastek
dobra i zła. Nie znamy niestety odpowiedzi na pytanie, dlaczego czasem zło bierze górę.
Możemy tylko dążyć do prawdy, bez jej interpretowania dla bieżących potrzeb.   

Wystawa „Dzielne Kobiety z Neubrandenburga” pozostanie w Centrum Edukacyjnym
„Przystanek Historia” IPN w Krakowie do 13 kwietnia 2018 r. 

Zgłoszenia od grup zainteresowanych lekcją historyczną związaną z tematyką
wystawy (w terminie od 16 do 30 marca) przyjmuje Roksana Szczypta-Szczęch,
tel. 12 211 70 23, e-mail: roksana.szczech@ipn.gov.pl
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