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Zamienić  ból na myślenie o pięknu. 

Kształcenie młodych kobiet jako forma ratowania życia  

w świetle wspomnień z niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego 

dla kobiet FKL Ravensbrück Wandy Półtawskiej,  

Urszuli Wińskiej i Karoliny Lanckorońskiej  

Turn the pain and affliction into thinking about the beauty.  

Teaching young women as a form of saving one's life  

in the light of memories from the all-female German Nazi  

concentration camp FKL Ravensbrück of Wanda Półtawska,  

Urszula Wińska and Karolina Lanckorońska  

 

 
Abstrakt: Wstęp: W artykule podjęto refleksję nad znaczeniem przeciwstawienia się polskich kobiet - 
więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego FKL Ravensbrück - praktykom 
niemieckich władz (strażnikom i personelowi medycznemu tego obozu) stosowanych wobec 
uwięzionych. Jedną z form przeciwstawienia się totalitaryzmowi III Rzeszy było tajne nauczanie.  
W FKL Ravensbrück więźniarki nauczycielki uczyły współwięźniarki - „króliki”. Terminem tym 
określono kobiety poddane eksperymentom medycznym na terenie obozu: 74 Polki i 12 kobiet innych 
narodowości. Prof. Karolina Lanckorońska dołączyła do grupy obozowych, konspiracyjnych kadr 
nauczycielskich i współpracowała m.in. z dr Urszulą Wińską.  
Metoda: Bazą źródłową analizy są opublikowane wspomnienia wojenne więźniarek, m. in. prof. 
Karoliny Lanckorońskiej, dr Wandy Półtawskiej i materiały źródłowe pochodzące z ankiety 
przeprowadzonej po wojnie przez doc. dr U. Wińską i zespół byłych współwięźniarek.  
Wnioski: W podsumowaniu ukazano kwestię ochrony wartości przez ludzi poddanych – wbrew ich 
woli – życiu w warunkach ekstremalnych. Tajne nauczanie podjęte w FKL Ravensbrück ocaliło życie 
fizyczne większości uczennic poprzez wzbudzenie w nich wiary w niezbywalne prawo do życia, 
godność ludzką, w Boga.  
Słowa kluczowe: cierpienie, doświadczenia medyczne, II wojna światowa, niemiecki FKL 
Ravensbrück, polskie więźniarki -„króliki”, tajne nauczanie, wartości  
 
Abstract: Introduction: The article tackles the significance of the opposition of Polish women – the 
prisoners of the all-female German Nazi concentration camp - FKL Ravensbrück – to the practices of 
the German authorities (guards and the medical staff of that camp) used against the inmates. One 
form of the resistance against the Third Reich totalitarianism was the secret education. In FKL 
Ravensbrück the teacher-prisoners were educating their fellow inmates – the so called “Rabbits” 
[human guinea pigs – translator's note]. This term was coined to refer to the women who underwent 
some medical experiments at the concentration camp: 74 Polish women and 12 women of other 
nationalities. Prof. Karolina Lanckorońska joined the group of the underground camp teachers and 
collaborated, among others, with Dr. Urszula Wińska.  
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Method: The source base of the analysis are the published war memoirs of the imprisoned women, 
including prof. Karolina Lanckorońska, Dr.. Wanda Półtawska and the source materials from the 
survey conducted right after the war by doc. Dr. U. Wińska and the team of her former fellow 
inmates.  
Conclusions: The summary displays the issue of protecting the values of people who had been 
subjected to live in the extreme conditions against their will. The secret teaching organised in FKL 
Ravensbrück saved the physical life of most students by giving them faith in the inalienable right to 
life, human dignity, and in God.  
Key words: suffering, medical experiments, World War II, German FKL Ravensbrück, Polish female 
prisoners – the “Rabbits”, secret teaching, values  

 

Wstęp  

 

Stefan Zweig napisał w 1940 roku: […] literatura najbliższych lat będzie miała charakter 

bardziej dokumentacyjny niż czysto fikcyjny i twórczy [tj. kreujący wydarzenia i postaci – przyp. 

B. F.] (Zweig 1948; Filipowicz 2020). Refleksja nad obliczem niemieckiego totalitaryzmu, 

którego S. Zweig padł ofiarą jako austriacki pisarz pochodzenia żydowskiego, będzie 

dotyczyła wspomnień wojennych Wandy Półtawskiej z d. Wojtasik (ur. w 1921 roku), 

Urszuli Wińskiej z d. Wandasiewicz (1902–2003) i Karoliny Lanckorońskiej (1898–2002). 

Przed wrześniem 1939 roku Wanda Półtawska była uczennicą Liceum Sióstr Urszulanek w 

Lublinie. Urszula Wińska, po studiach filologicznych na Uniwersytecie Jana Kazimierza we 

Lwowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, pracowała jako polonistka - najpierw 

w Ropczycach, później w Bochni. Doktoryzowała się w 1932 roku. Karolina Lanckorońska, 

polska uczona, profesor historii sztuki, wykładała - przed agresją Niemiec na Polskę  

i w okresie okupacji sowieckiej - na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.  

W artykule podjęta jest refleksja nad znaczeniem osobistego zaangażowania polskich 

kobiet więźniarek w opór wobec totalitaryzmu III Rzeszy w okresie II wojny światowej 

(Żaryn, Żaryn, 2019). Kobiety te, wskutek zaplanowanych przez państwo niemieckie 

prześladowań ludności cywilnej na terenach okupowanej Polski, dołączyły do tysięcy 

stawiających mu opór Polek. Były uwięzione przez Niemców zarówno na terenach tzw. 

Generalnego Gubernatorstwa, jak i m.in. w niemieckim kobiecym obozie koncentracyjnym  

w Ravensbrück (dalej FKL Ravensbrück – Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück), 

zbudowanym w 1938 roku 85 km od Berlina. Teren ten znajdował się w prywatnym majątku 

Heinricha Himmlera (1900-1945) – jednego z głównych przywódców Niemiec nazistowskich 

(Manvell, Fraenkel 2021). 

Opór, o którym mowa, umożliwiał przeżycie wieloletniego ciągu ekstremalnych 

wydarzeń. Dawał siłę moralną konieczną do fizycznego przetrwania.  

We „Wspomnieniach wojennych” profesor Lanckorońskiej (Lanckorońska, 2001) o 

kobietach i mężczyznach, dorosłych i dzieciach, którym okupanci odebrali przyrodzone 

każdemu człowiekowi dobra - dobro wolności fizycznej, dobro rozwoju w zdrowiu i 

podstawowe dobra duchowe, takie jak godność osoby ludzkiej, niezbywalne prawo do 
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życia, naturalnej śmierci i godnego pogrzebania ciała zmarłego, prawo do kształcenia, życia 

dobrami kultury i prawo do afirmacji Boga - znajdujemy kod przeciwstawienia się złu. Kod 

ten - wyrażony jako dictamen rationis - jest afirmacją wartości, cnót i prawa podyktowanych 

przez rozum, o czym uczy filozofia realistyczna (Sertillanges, 1936, s. 267).  

O przeżyciach w obozie w Ravensbrück zapamiętanych przez kobiety, które przeżyły 

ten obóz i zechciały - po trzydziestu trzech latach – wziąć udział w ankiecie opracowanej 

przez zespół byłych więźniarek pod kierunkiem doc. dr Urszuli Wińskiej, uczona napisała w 

opracowaniu pt. „Zwycieżyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück” (Wińska, 1985). 

Poszerzone, drugie wydanie tych materiałów źródłowych, ukazało się po 21 latach (Wińska, 

2006). Biografie i historie przyjaźni między Ravensbrüczankami po wojnie zostały 

opracowane przez U. Wińską w książce „Więzi: losy więźniarek z Ravensbrück” (Wińska, 

1992).  

Wanda Półtawska, najmłodsza z ww. byłych więźniarek Ravensbrück, napisała swój 

pamiętnik z obozu koncentracyjnego latem 1945 roku: „bezpośrednio po powrocie, i aż do 

stycznia 1961 r. przeleżał w szufladzie – początkowo nie był przeznaczony do druku” 

(Półtawska 2009a, s. 7). Zatytułowała go „I boję się snów”. Wzięła udział wraz ze 157 innymi 

kobietami – byłymi więźniarkami FKL Ravensbrück - w ankiecie prowadzonej przez doc. dr 

Wińską, wysłanej do 400 kobiet. Jako respondentka, figuruje pod obojgiem nazwisk: 

Wojtasik-Półtawska. Na liście opisującej uczestniczki badania ankietowego podano m.in. jej 

numer obozowy (7709), rok, miejsce aresztowania i uwięzienia przez Niemców (1941, 

Lublin), to, że była wtedy uczennicą, powód aresztowania (przynależność do Związku 

Walki Zbrojnej) i wykonywany po wojnie zawód – dr medycyny, lekarka psychiatra 

(Wińska, 1985, s. 205). Refleksje o doświadczeniach obozowych podjęła po latach we 

wspomnieniach „Beskidzkie rekolekcje” (Półtawska, 2009b).  

Profesor Karolina Lanckorońska była więziona przez Niemców w FKL Ravensbrück 

od 9 stycznia 1943 roku do 5 kwietnia 1945 roku. Doktor Urszula Wińska w okresie od  

9 września 1941 roku do 28 kwietnia 1945 roku. Wanda Półtawska od 23 września 1941 roku 

do 13 lutego 1945 roku, po czym ewakuowana przez władze obozowe wraz z transportem 

oświęcimskim – pod zmienionym nazwiskiem jako Henryka Daczyńska (83 175) – do 

Neustadt-Glewe, była więźniarką do 2 maja 1945 roku (Półtawska 2019a; Stefanek, 

Zaborowski 2018).  

 

1. Kobiety “króliki” – polskie więźniarki - uczennice tajnych kompletów w 

niemieckim FKL Ravensbrück  

 

Analiza oparta jest na wspomnieniach z niemieckiego obozu koncentracyjnego w 

Ravensbrück W. Półtawskiej, U. Wińskiej i K. Lanckorońskiej. Wspomnienia napisane przez 

profesor Lanckorońską tuż po zakończeniu II wojny światowej, w 1946 roku, opublikowano 
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w Polsce dopiero w 2001 roku (Kalinowski, Orman 2001). W świetle realiów obozowego 

życia, dokumenty te przedstawiają wybory etyczne podejmowane przez Polki. Pośród nich 

znalazło się tzw. „równanie w górę”. Takim wyrażeniem doktor Wińska określiła pracę 

kulturalno-wychowawczą zorganizowaną potajemnie, szczególnie dla więźniarek – 

„królików” (Wińska 1985, s. 118) odwracając ich uwagę od bólu i moralnego cierpienia. 

Celem metodycznie prowadzonych tajnych kompletów było nade wszystko wzbudzenie w 

kobietach poddanych eksperymentom buntu wobec personelu obozu, odmowa udziału w 

operacjach, afirmacja wolności i godności.  

Polki, w szacunkowej liczbie ponad 34 000, stanowiły 25% wszystkich więźniarek 

kobiecego, niemieckiego FKL Ravensbrück. Gdy 9 stycznia 1943 roku Niemcy osadzili w nim 

profesor Karolinę Lanckorońską, od pięciu miesięcy na terenie tego obozu trwały 

doświadczenia medyczne. Prowadził je, na wybranych i głównie polskich więźniarkach, 

niemiecki personel medyczny. Biogramy więźniarek FKL Ravensbrück, poddanych 

operacjom doświadczalnym, opracowała i przedstawiła Wanda Kiedrzyńska - była 

więźniarka Ravensbrück, autorka pierwszej polskiej monografii na temat założenia i 

funkcjonowania tego obozu. W opracowaniu tym uwzględnione zostały biogramy 74 kobiet 

(Kiedrzyńska 2019, s. 286-316). Na końcu artykułu podano listę współwięźniarek 

zanotowaną w zeznaniu Wandy Wojtasik (zob. fot. nr 1; Stefanek, Zaborowski, 2018).  

Większość z nich prowadziła przed aresztowaniem działalność konspiracyjną w 

rodzącym się Polskim Państwie Podziemnym (Dąbkiewicz, 2018; Żebrowski, 2017). Złożyły 

przysięgę w Związku Walki Zbrojnej. Pośród nich były harcerki, m. in. wspomniana 

wcześniej Wanda Wojtasik. Po aresztowaniu przez Gestapo, udręczone fizycznie i 

psychicznie podczas przesłuchiwań, tzw. „badań”, przeprowadzonych w siedzibach 

Gestapo na terenie tzw. Generalnego Gubernatorstwa, kobiety zostały osadzone w różnych 

więzieniach, w zależności od miejsca, gdzie je aresztowano. Był to oddział kobiecy Pawiaka - 

tzw. Serbia - lub Zamek Lubelski. Pierwszy, spośród pięciu Sondertransport więźniarek do 

FKL Ravensbrück z Zamku w Lublinie zanotowany został pod datą 4 kwietnia 1941 r. i liczył 

cztery kobiety. Drugi Sondertransport dotarł 18 sierpnia 1941 roku. Do FKL Ravensbrück 

dowieziono wówczas 18 kobiet. Trzeci opuścił Lublin 21 września 1941 roku. Liczył 150 

kobiet. Kolejny, lubelsko-warszawski, przybył 30 maja 1942 roku i liczył 306 kobiet. W 

grupie tej znajdowało się 56 kobiet, które więziono na Zamku Lubelskim. Ostatni wyruszył z 

Lublina 22 maja 1944 roku i nazywany jest ewakuacyjnym (Drywa, Oratowska, 2015, s. 82-

83).  

Sondertransport drugi i trzeci posłużył niemieckim lekarzom z załogi więziennej FKL 

Ravensbrück do wyboru 74 kobiet. 70 kobiet pochodziło z Lublina, cztery z Warszawy. 

Wszystkie zostały poddane doświadczeniom medycznym. Ponadto Niemcy poddali 

eksperymentom 12 kobiet innych narodowości (Strebel, 2018, s. 329). Najmłodszą więźniarką 

poddaną operacjom eksperymentalnym była Barbara Pietrzyk. Miała 16 lat. Najstarsza, 
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Apolonia Rakowska, była prawdopodobnie 45-letnią kobietą. Została zastrzelona w FKL 

Ravensbrück 28 września 1943 roku. Oprócz niej rozstrzelano pięć innych kobiet, których 

rany po operacji były jeszcze żywe, a 5 Polek i 12 kobiet innych narodowości zmarło 

bezpośrednio po wykonanych na nich operacjach. Wśród rozstrzelanych były: Maria Gnaś 

(w FKL Ravensbrück od września 1941 roku, zabita 12 lutego 1943 roku), Rozalia Gutek (w 

FKL Ravensbrück od września 1941 roku, zabita 28 września 1943 roku), Maria 

Pajączkowska (zabita 28 września 1943 roku, przed aresztowaniem i osadzeniem na 

Pawiaku, zostawiła w domu małoletnią córkę Ewę) i Maria Zielonka (przed aresztowaniem 

działała w konspiracyjnych strukturach Komendy Obrońców Polski, osadzona w FKL 

Ravensbrück od września 1941 roku, zabita 28 września 1943 roku).  

Eksperymenty medyczne, jakich dokonali na polskich więźniarkach niemieccy 

lekarze, zostały przeprowadzane w okresie od początku sierpnia 1942 roku do połowy 

sierpnia 1943 roku. Operacje typu A i B, jak je określiła doktor Zofia Mączka, więźniarka 

polityczna z Krakowa, osadzona w FKL Ravensbrück i „zatrudniona” w obozowym szpitalu 

jako rentgolog od 24 lipca 1942 roku do 24 lipca 1943 roku (Kiedrzyńska, 2019, s. 194-199, 

zob. tamże przyp. 272 ; Mączka, 1947), polegały na: wywołaniu zakażenia m.in. gronkowcem 

złocistym, przez wprowadzenie do rany więźniarki lub wstrzyknięcie do mięśnia zarazków 

przywożonych z sanatorium Hohenlychen (typ A eksperymentu medycznego) oraz 

przeszczepianiu kości, wycinaniu fragmentów mięśni i wycinaniu części nerwów na 

podudziu (typ B eksperymentu medycznego). Rodzaj operacji niemiecki personel medyczny 

notował na gipsie założonym na nogi więźniarek (zob. fot. nr 2).  

Pierwszą turę operacji, wykonaną 1 sierpnia 1942 roku, przeszło sześć więźniarek: 

Wanda Wojtasik, Maria Gnaś, Aniela Okoniewska, Maria Zielonka, Rozalia Gutek i Wanda 

Kulczyk (Półtawska 2009a, s. 73-74). W ostatniej turze, 15 sierpnia 1943 roku, operacji zostały 

poddane po raz pierwszy trzy więźniarki - Helena Piasecka, Stefania Sieklucka, Joanna 

Szydłowska, po raz wtóry dwie - Władysława Karolewska i Halina Piotrowska (Kiedrzyńska 

2019, s. 196-198). Helena Piasecka przed transportem do FKL Ravensbrück urodziła w 

więzieniu na Zamku w Lublinie bliźnięta, które przeżyły wojnę. Podczas operacji w FKL 

Ravensbrück była poddana brutalnej przemocy, jej usta były zakneblowane, nogi 

przytrzymywane przez personel z SS.  

Zarówno Halina Piotrowska, jak i inne kobiety, była operowana w bunkrze – 

więzieniu obozowym. Utrwalenie pamięci o tym jest istotne, gdyż dotyczy operacji 

przeprowadzonej po buncie Polek, które odmówiły bezwolnego poddania się kolejny raz 

eksperymentowi (Lanckorońska, 2001, s. 266-267; relacja Zofii Kormańskiej-Kolańskiej: 

Wińska, 1985, s. 307-309). Niemcy ukrywali fakt prowadzenia eksperymentów. Wiedza o 

nich nie powinna była być znana ani w obozie, ani poza jego obrębem. Więźniarki poddane 

operacjom miały być zgładzone (Półtawska, 2009a, s. 109), dowody – a więc kobiety (!), które 

operacje przeszły - zlikwidowane (relacja Marii Kuśmierczuk: Wińska, 1985, s. 234). 
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Przeprowadzenie operacji w więzieniu obozowym - bunkrze, zamiast w sali rewiru, 

potęgowało strach. Bunkier w FKL Ravensbrück znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie 

biura personelu obozowego, krematorium i komory gazowej (Lorens, Małachowska, 2020, s. 

57, 61). Do bunkra kierowane były kobiety skazane na egzekucję (Lanckorońska, 2001, s. 

242).  

Po drugiej operacji Halina Piotrowska ukrywała się. Obrona operowanych – przez 

współwięźniarki wszystkich narodowości w okresie tzw. „łapania króli” zimą 1945 r. była 

owocem buntu więźniarek „królików”. Po tym, jak Niemcy zebrali informacje na temat 

wyników operacji, więźniarki „króliki” znalazły się na liście osób do zgładzenia. Wanda 

Półtawska wspomina ucieczki przed niemieckim nadzorczyniami, esesmanami i 

wynalezione kryjówki służące „strasznej grze w chowanego”: schron na strychu baraku, w 

skrzyniach ustawionych na ulicy obozowej, w magazynie z bielizną, przebranie się za 

więźniarkę oświęcimiankę, Ukrainkę czy Cygankę, schron w wykopanej dziurze pod 

barakiem, do której spływały nieczystości i fekalia (Półtawska, 2009a, s. 140-151).  

Wcześniej utajniony, napisany sympatycznym atramentem na wewnętrznej stronie 

koperty imienny wykaz operowanych więźniarek został wysłany przez Wandę Półtawską na 

jej domowy adres: „Frau Wojtasikowa Anna Generalgouvernement Lublin Lubartowerstr 32 

w 25.” List opatrzony był w znaczek o odcieniu czerwonym przedstawiający podobiznę 

Hitlera z profilu. Wartość znaczka: 12 phenigów (zob. Kiedrzyńska 2019, fotografia na końcu 

książki, bez nr strony). Data listu do matki to 5 czerwiec 1943 r. (zob. fotografię ze Zbiorów 

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie, za: Lorens, 

Małachowska 2020, s. 31). Meldunek „na 180 słów, głównie o „królikach”, egzekucjach”, o 

postawach Polek, o zwiększaniu zabudowań obozowych, spisała też – przez 

wykropkowanie go w słowniku polsko-łacińskim – Karolina Lanckorońska. Dokument 

dotarł do gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w listopadzie 1943 roku (Lanckorońska, 2001, 

s. 271).  

Władysława Karolewska, jedna z wielu operowanych więźniarek, przeżyła wojnę i 

zeznawała jako świadek w Procesie Norymberskim (Lubecka, 2020; 2021). Jej zdjęcie o 

sygnaturze 62707, wykonane w Warszawie 13 września 1945 r. przez Antoniego Kunickiego, 

znajduje się w zbiorach Instytutu Źródłowego w Lund (Stanuch, 2018, s. 76).  

 

2. Nauka wartości w ramach tajnych kompletów prowadzonych przez Polki w 

niemieckim FKL Ravensbrück  

 

Profesor Karolina Lanckorońska uczestniczyła – jako więźniarka – w tajnym 

nauczaniu. Realizowano je od początku wojny. Już w październiku 1939 roku – na terenie 

całego okupowanego przez Niemców Kraju – rozpoczęła swoją działalność Tajna 

Organizacja Nauczycielska, w skrócie TON. Była częścią konspiracyjnych struktur Polskiego 
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Państwa Podziemnego, jego piątego pionu (Karski, 2014, s. 256-257). Podczas kształcenia 

młodzieży – uczniów i studentów – zginęło ponad 10 tysięcy polskich nauczycieli. W 2000 

roku, w Parku Kazimierzowskim w Warszawie, u podnóża Pałacu Kazimierzowskiego i w 

pobliżu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego wzniesiono granitowy pomnik (zob. fot. nr 

3). Jest on poświęcony nauczycielom tajnych kompletów. Ufundowano go ze składek 

nauczycielskich. Ma kształt otwartej książki. Jego twórcą jest rzeźbiarka – Antonina 

Wysocka-Jańczak (1942 - 2011). Na lewej „karcie” tego pomnika, w górnym rogu, widnieje 

symboliczne okno. Podczas wojny sposób zawieszenia firanki w oknie, uchylenia okna lub 

ustawienia doniczki z kwiatami na parapecie był znakiem bezpieczeństwa lub zagrożenia. 

Po rozpoznaniu treści tej wiadomości uczniowie lub nauczyciele tajnych kompletów mogli 

wejść do danego mieszkania – tajnej szkoły – lub nie. W oknie pomnika umieszczono literę 

„P” – znak Polski Walczącej.  

Nauczanie w niemieckim FKL Ravensbrück odbywało się w różnych miejscach. 

Podczas apelu, na uliczkach obozowych, na pryczach w baraku. Za dnia i w nocy. Tajne 

komplety w Ravensbrück były fenomenem. Zakonspirowano je do tego stopnia, że o 

dziewczętach pobierających naukę nie wiedziały ich współwięźniarki (Lorens, 

Małachowska, 2020, s. 39). W kształceniu uczestniczyło 110 polskich dziewcząt. Dnia 25 

lutego 1945 roku odbył się na terenie obozu egzamin. Zorganizowała go komisja złożona z 

polskich kadr nauczycielskich, więźniarek. Po zakończeniu wojny wszystkie dziewczęta – 

uczennice więźniarki z FKL Ravensbrück - otrzymały świadectwa ukończenia szkoły 

powszechnej. Jedną z nich była Wanda Wojtasik.  

O znaczenie tajnego nauczania, jako części podziemnego życia obozu, pytano już w 

pierwszym punkcie II części ankiety, tuż po danych personalnych. Ankietę opracował latem 

1977 roku i skierował do byłych więźniarek FKL Ravensbrück zespół doc. dr Urszuli 

Wińskiej, ona sama i obozowe koleżanki (Wińska, 1985, s. 393-394). Te z kobiet, do których 

wysłano arkusz ankiety, a które nie mogły na nią odpowiedzieć z przyczyn obiektywnych, 

proszono o zwrócenie formularzy i podanie powodu braku udzielenia odpowiedzi. 

Kilkanaście kobiet odesłało ankietę z taką informacją. Oprócz wyjaśnienia, że udział w 

ankiecie jest niemożliwy z powodu chorób, dwie młode respondentki napisały, że lekarz 

zabronił im „wracać do przeżyć obozowych” (Wińska 1985, s. 8). Po wojnie, na drodze 

powrotu do życia w zdrowiu fizycznym i psychicznym nie powinny pojawiać się u nich 

wspomnienia o doznanym cierpieniu. Należało wykluczyć więc okoliczności prowokujące 

występowanie nasilenia syndromu poobozowego. O syndromie tym Wanda Półtawska 

napisała, że spędzał jej sen z powiek, szczególnie w okresach zmęczenia (Półtawska, 2009a, s. 

8). Dokuczliwość tego uporczywego zjawiska wskazuje na trwanie osoby w chorobie 

poobozowej (PTSD – post-traumatic stress discorder). Problem ten jest centralnym 

zagadnieniem podejmowanym podczas logoterapii. Jest to terapia osoby chorej z psychiatrą, 

podczas której osoba chora ma możliwość nazwania, wypowiedzenia przeżytych cierpień i 
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podjęcia świadomej analizy wpływu doznanych upokorzeń i bólu fizycznego na dewastację 

jej umysłu (Ryn, 2019, s. 86; Półtawska, 2019b).  

Odmowa udziału w ankiecie i napisanie o jej powodach przez respondentki może 

zatem świadczyć o tym, że mimo pamiętania o przeżyciach ekstremalnych kobiety te 

posiadały wewnętrzne poczucie kontroli, poczucie sprawczości i umiejętność oceny skutków 

udziału w ankiecie. Podczas analizy życiowych priorytetów, a takim jest niewątpliwie życie 

w harmonii duchowo-cielesnej, doszło w tym wypadku do urzeczywistnienia wartości 

wyboru i poświadczenia wartości woli i sensu życia. Poczucie to wymaga zawsze 

zintegrowania minionych przeżyć z przeżyciami i doświadczeniem życia teraźniejszego 

(Frankl, 2020; Ruczaj, 2020a, s. 323-325; Ruczaj, 2020b, s. 338). Informacja o odmowie udziału 

w badaniu jest więc cenna jako materiał badawczy. Z takim też założeniem doc. dr Urszula 

Wińska opublikowała wyniki przeprowadzonej ankiety (Wińska, 1985, s. 8).  

W ankiecie dr Wińskiej wzięło udział m.in. pięć kobiet poddanych w FKL 

Ravensbrück doświadczeniom medycznym. Najstarsza z nich to Joanna Szydłowska-

Krusche, urodzona w 1907 roku, nauczycielka, zaaresztowana i przywieziona do obozu z 

Lublina w 1941 roku. Powodem jej aresztowania był udział w działalności konspiracyjnej 

ZWZ. Młodsza od niej Zofia Kormańska-Kolańska, urodzona w 1912 roku, również 

nauczycielka, została zesłana do obozu w 1941 roku za przynależność do ZWZ. 

Przywieziono ją transportem z Lublina. Podobnie trzy pozostałe kobiety. Były 

równolatkami: Maria Kuśmierczuk, urodzona w 1920 roku, studentka farmacji, osadzona w 

obozie w 1941 roku, Wanda Wojtasik-Półtawska, urodzona w 1921 roku, więziona na Zamku 

w Lublinie, osadzona w obozie w 1941 roku i Genowefa Kluczek-Kącka urodzona w 1921 

roku, uczennica, zaaresztowana, przywieziona do obozu z Lublina w 1942 roku.  

Dr Urszula Wińska, Joanna Szydłowska-Krusche i prof. Lanckorońska były dla 

wymienionych młodych kobiet nauczycielkami. Wspomnienia tych dwóch grup dotyczą 

obszarów i wartości kształcenia konspiracyjnego.  

Dr U. Wińska, która wypełniła ankietę, odpowiedziała, że znalazła się w FKL 

Ravensbrück w 1941 roku. Już w pierwszych chwilach pobytu w obozie zrozumiała, że 

ludzkie reakcje, np. udzielenie pomocy drugiej kobiecie, są w Ravensbrück karane. Po 

pobycie w obozowym bunkrze doświadczyła afazji i braku ciągłości logicznego myślenia. 

Zmiana tego stanu przyszła w momencie uświadomienia sobie, że jest potrzebna, 

szczególnie młodym więźniarkom - Polkom szukającym sposobu na postawienie tamy złu 

pochodzącemu z otaczającego ich zepsucia eksponowanego m.in. przez współwięźniarki 

Niemki - prostytutki. Dr Wińska, do której przyszły zwracając się o pomoc, zrozumiała, że 

barierę taką należy zbudować myślami. „To była walka”, napisała (Wińska, 1985, s. 23). 

Ukształtowana w wysokiej kulturze domu rodzinnego, na uniwersytecie, z doświadczeniem 

zawodowym jako polonistka i zaangażowana w działalność harcerską w wolnej Polsce, 
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miała świadomość naglącej potrzeby stawienia oporu władzom obozowym, by w ten sposób 

pozwolić odrodzić się – mimo zniewolenia – młodszym od niej kobietom.  

Drogą utrzymania wewnętrznej niezależności i sposobem ucieczki od zamierzonej 

przez Niemców opresji było wrócenie do wzorów piękna i wartości poznanych przed wojną. 

Odkrycie znaczenia tego kodu kulturowego i możliwość, w konspiracji, życia nim nie 

pozwoliło na destrukcję osobowości. Umożliwiało wzmożenie sił wewnętrznej mobilizacji 

ku dobru. Pozwalało na tworzenie więzi ze współwięźniarkami, scalając duchowy potencjał 

tak jednostki, jak i grupy. Znalezienie się w grupie narodowej posługującej się wspólnym 

językiem i przywołującej te same principia życia społecznego, budowało wspólnotę 

obozową. Tym bardziej, gdy kobiety zrozumiały, że ich walka o duchowe przetrwanie 

zaszczepiona jest w walkę o przetrwanie całego narodu (Wińska, 1985, s. 39). Poczucie 

wspólnoty narodowej, korzystanie z talentów recytatorskich i wokalnych koleżanek spajało 

siły jednostkowe i grupowe. Dało się to odczuć szczególnie w okresie egzekucji i możliwości 

zamieszkiwania w bloku tylko z Polkami: „Wtedy odczułyśmy i zrozumiały, czym była więź 

wspólnoty narodowej” (tamże, s. 43) ważna dla wszystkich Polek, a szczególnie dla tych, 

które czekały, z wyrokiem śmierci, na wezwanie na egzekucję (tamże, s. 74).  

Organizacja tajnych kompletów była rodzajem odpowiedzi na lekcję filozoficzną o 

Absolucie. Ratowała od szaleństwa, od samobójstwa, od „przedpiekła”. Realizowała misję 

tajnej drużyny harcerskiej „Mury” (Wińska, 1985, s. 92-93, 100). Pierwotne struktury 

kompletów w FKL Ravensbrück powstały w 1940 roku. Marta Baranowska (ur. w 1903 roku) 

wymienia nazwiska pierwszych nauczycielek: Elżbieta Kotarska, Helena Salska, Kazimiera 

Głębocka, Renée Skalska, Halina Boltowa. Informuje o zmianie kształtu nauczania 

wprowadzonej przez Wandę Madlerową, Marię Bujalską, Urszulę Wińską, Janinę 

Peretjatkowicz (geografia i astronomia) i Julię Szartowską (tamże, s. 141). Wanda Półtawska 

wspomina też Teresę Bromowicz, Halinę Chorążynę, Helenę Tyrankiewiczową (fizyka), 

Zofię Mączkę (anatomia), Karolinę Lanckorońską (historia sztuki) (tamże, s. 142). Renée 

Skalska wspomina douczanie dziewcząt prowadzone wespół z Halą Ryffertówną, Lusią 

Miklaszewską, Marysią Deputowską i Wandą Pałęcką (tamże, s. 143). 

Tajnemu nauczaniu, nazywając je „wychowującym”, dr Urszula Wińska poświęciła 

osobny punkt ankiety (Wińska, 1985, s. 140-155). O swoich wykładach, których słuchaczką 

była m.in. Wanda Półtawska, napisała, że były odpowiedzią na potrzebę „królików” 

myślenia o czymś konkretnym, o czymś, co odgrodzi je wewnętrznie od rytmu obozowego 

życia. Wbrew dziejącym się potwornościom (eksperymenty medyczne, przymusowa praca, 

apele, selekcje do śmierci przez uduszenie w komorze gazowej, egzekucje przez 

rozstrzelanie, palenie zwłok w krematorium, kary, głód, choroby, kradzieże, gwałty 

lesbijskie, rekrutacja do obozowego domu publicznego), od grudnia 1941 roku do 18 

kwietnia roku następnego, przepracowała z uczennicami literaturę okresu staropolskiego i 

oświecenia. Szczególna uwaga została poświęcona utworom okresu romantycznego. 
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Wykorzystano utwory patriotyczne. Analizę zaproponowaną podczas tajnej lekcji 

przeprowadzonej w bloku kontynuowano podczas przypadkowych lub umówionych 

spotkań na terenie obozu, w trakcie rutynowych obowiązków: drogi na apel, drogi do kotła 

z pożywieniem, pracy na zmianie dziennej czy nocnej. Dyskutowano o problemach, 

rozwiązywano zagadki dotyczące literatury i historii. Podczas spacerów niedzielnych na 

tzw. obozowej ulicy uczono m.in. języków obcych.  

Teresa Bromowicz (ur. w 1912 roku) jesienią 1943 roku i na wiosnę 1944 roku 

prowadziła systematyczny kurs literatury dla „królików” (za: Wińska, 1985, s. 153). Liczba 

szkół była proporcjonalna do zespołów tworzonych przez grupy „królików”. T. Bromowicz 

uczyła języka ojczystego, historii o fakcie, że zastąpił łacinę. Zapamiętała lekcję z 

licealistkami, prowadzoną na tzw. trzeciaku, czyli trzecim piętrze pryczy. Wykład zmieniał 

poczucie rzeczywistości, wyprowadzał umysłowo z obozu. Zanurzał w rytmie zwykłego 

życia przed wojną. Pozwalał wierzyć, że pozyskana wiedza będzie owocować promocją 

życia po wojnie, otworzy bramy do szkół wyższego poziomu. W takich okolicznościach, 

przy omawianiu twórczości Mikołaja Reja, przyszła wiadomość przyniesiona przez 

współwięźniarki - o planie zagłady „królików” (tamże).  

Kształcenie podczas tajnych kompletów budziło do życia duszę. Było podstawą 

wzniecenia moralnego buntu kobiet „królików”. Bunt z połowy sierpnia 1943 roku opisała w 

ankiecie dr Wińskiej cytowana już Zofia Kormańska-Kolańska (za: Wińska, 1985, s. 307-309). 

Udział w konspiracyjnych lekcjach i wykładach nie pozwolił kobietom na bezwiedne 

oddanie życia, co zaplanowali Niemcy. Dzięki kształceniu kobiety „króliki” wydobyły się 

spod narzuconego im jarzma. Nie pozwoliły się wyrodzić z kultury, z duchowości, z 

nadprzyrodzonej sfery życia człowieka. Umęczone podczas ukrywania się na polujące na nie 

władze obozowe, mimo cierpienia i gotowości do poddania się, zostały uratowane przez 

swoje nauczycielki, które obdarzyły ich „niepokonaną wewnętrzną wolnością”, jaką same 

promieniowały (Wińska, 1985, s. 357). Kształcenie, jakie otrzymały kobiety „króliki”, w myśl 

modlitewnej poezji napisanej przez dr Urszulę Wińską, prowadziło je - w wolności - do 

wolnego domu, o który błagały w modlitwie zanoszonej w obozie. Domem, do którego 

tęskniły, była Ojczyzna, Polska. W ujęciu poetyckim drogą do Niej było „powiększenie 

duszy” (tamże, „Credo” i „Litania”, s. 377-379). We wspomnieniach ocalałych kobiet, m. in. 

Zofii Kormańskiej-Kolańskiej, kształcenie w obozie zahartowało charakter i nauczyło 

postawy bohaterskiej nie po to, by dokonywać jednorazowych brawurowych zrywów ale po 

to, by być wytrwałą na co dzień, skuteczną, nieugiętą wobec zła, a wrażliwą i pomocną 

wobec cierpień innych (Wińska, 1985, s. 351-352).  

Prof. Lanckorońska, odnosząc się do sensu tajnych kompletów, podkreśliła, że 

tajemnice nauki zgłębiane przez uczennice słuchające wykładów przenosiły ich myśli, 

odrywały od ludzi, od Zła, a kierowały ku nieskończoności, ku kosmosowi – ku 

uporządkowaniu, którego człowiek zniszczyć nie może (Lanckorońska, 2001, s. 280). 
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Wspominając Sulę, studentkę prawa z Salonik, równolatkę polskich dziewcząt „królików”, 

przybyłą do FKL Ravensbrück z transportem Greczynek późną jesienią 1944 roku, napisała o 

nieoczekiwanej nici porozumienia. Sula przypominała swoją postawą nieśmiertelnych 

Greków. Mimo cierpienia była dumna. Potwierdziła swoje kulturowe, starożytne 

pochodzenie, gdy usłyszała od Karoliny Lanckorońskiej strofy Homera. Bez zaproszenia 

podjęła je i deklamowała „Iliadę”. Słuchające jej kobiety, nie znając języka greckiego, 

zrozumiały, że prawdziwy świat, szlachetny i niezniszczalny, wywołany niespodziewanie z 

serca i pamięci człowieka, znajduje się poza obozem, poza „piętnem niewoli” nazistowskich 

Niemiec (Lanckorońska, 2001, s. 302).  

„Wspólnota królicza”, którą wspominała w ankiecie dr Wińskiej Genowefa Kluczek-

Kącka (Wińska, 1985, s. 303), była grupą rozśpiewaną, chociaż śpiewać nie było wolno, 

rozmodloną, uważną na słowa, które znaczyły życie mimo ogromu otaczającego ich 

cierpienia. Ucieczka w dobra kultury, w filozofię przyrody, w metafizykę, w rozumienie 

przewagi ducha nad materią była dobrem poszukiwanym i potrzeba jego posiadania 

wzrastała w FKL Ravensbrück. Zapotrzebowanie to nie wygasało mimo stale podsycanego 

ofiarami zbrodni niemieckich pieca krematorium (Lanckorońska, 2001, s. 311, 324). Karolina 

Lanckorońska była świadoma tego, że ofiarując wykłady swoim uczennicom, otrzymywała 

od nich równie wiele. Obie strony powracały do wartości, w których się urodziły i 

wychowały. W kompletach ratowała je pamięć Narodu. Bez tej pamięci nie byłoby „koła 

ratunkowego”, jakie jedne drugim rzucały.  

Problemem cierpienia zajął się m.in. profesor Władysław Tatarkiewicz (1886-1980), 

który podczas okupacji, jak wielu nauczycieli akademickich, prowadził tajne komplety 

Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenia ekstremalne z czasów wojny wpłynęły na to, by 

w książce „O szczęściu” - rozpoczętej przez profesora już w latach 20-tych XX-wieku i 

skończonej, jak mu się wydawało, w sierpniu 1939 r. – nowy VIII rozdział o cierpieniu 

pojawił się po rozdziale VII o przyjemnościach i VI o szczęściu i nieszczęściu. Pomyślana 

jako teoretyczna książka ta stała się poniekąd retrospektywą wiedzy o człowieku - 

skonfrontowaną podczas okupacji Polski przez Niemcy i Związek Sowiecki – opowiedzianą 

językiem literackim. Mimo tego, tak jak i w przypadku wspomnień wojennych prof. 

Lanckorońskiej, wspomnień dr Półtawskiej i tych, które opracowała doc. dr Wińska, tezy 

naukowe z dziedziny filozofii – w odniesieniu do duchowości człowieka, świata wartości i 

wyboru wartości, „wytrzymały próbę nieoczekiwanych doświadczeń”, jakie przyniosła 

wojna (Tatarkiewicz, 2015, s. 10). Doświadczenia ekstremalne nie załamały linii kształcenia o 

wartościach i życia wartościami. Przylgnięcie do wartości stało się twierdzą obronną wobec 

napierającego w różnych postaciach zła zarówno dla nauczycieli tajnych kompletów, jak i 

ich słuchaczy.  

Dr Urszula Wińska postawiła w ankiecie pytanie o udział respondentek w życiu 

religijnym. Wiązało się ono z próbą podjęcia analizy dotyczącej umocowania wartości 
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chroniących życie i człowieczeństwo osoby żyjącej w warunkach ekstremalnych. We 

wprowadzeniu do publikacji wyników ankiety podkreśliła, że mimo zaplanowanego 

ludobójstwa i jego realizacji poprzez skuteczne szkolenie niemieckiej kadry stosującej terror, 

wyniszczającej ludzi a zarazem korzystającej z nich w celu osiągnięcia - najmniejszym 

kosztem - korzyści ekonomicznych, III Rzesza nie przewidziała „możliwości wewnętrznego, 

duchowego oporu uwięzionych kobiet” (Wińska, 1985, s. 13).  

Wanda Półtawska, po latach analiz czynionych dla samej siebie, by nie żyć w 

udręczeniu wspomnieniami z więzienia i z niemieckiego obozu koncentracyjnego, i, by jako 

lekarz psychiatra, móc pomagać swoim pacjentom, wskazała w tym zakresie na wartość, 

jaką jest wiara w Boga (Półtawska, 2009, s. 32).  

Decyzja o przyjęciu takiego stanowiska była owocem kontemplacji nauki zapisanej w 

Ewangeliach, praktykowania życia duchowego, zwłaszcza adorowania Najświętszego 

Sakramentu i modlitwy. Odkrywanie przez Półtawską sensu granicznego cierpienia nie 

dokonywało się w samotności. Towarzyszyły jej osoby, które kochała: mąż, rodzina, 

przyjaciele, a pośród nich m.in. ks. Karol Wojtyła. We wspomnieniach opublikowanych w 

książce „Beskidzkie rekolekcje” Wanda Półtawska podkreśliła rozumienie Bożego źródła 

godności ciała człowieka przez Wcielenie Chrystusa (Półtawska, 2009b, s. 153).  

Nauka filozofii klasycznej o niezbywalnej godności osoby ludzkiej odnoszącej się do 

duszy i ciała przyniosła – jak oparta na filozofii teologia katolicka - odpowiedź na pytanie o 

metafizyczną wartość ogólnie rozumianej czystości, a tym samym czystości ciał kobiet 

„królików”. Wartość ta - a wraz z nią wartość samego życia uwięzionych młodych kobiet – 

została zanegowana przez niemieckich lekarzy i pielęgniarki: dra ginekologii i położnictwa 

Carla Clauberga (1898-1957), dra chirurgii Fritza Ernesta Fischera (1912-1980), dra ortopedii 

Karla Franza Gebhardta (1897-1948), Elizabeth Marschall (1886-1947), dra dermatologii 

Herty Oberheusera (1911-1978), dra ginekologii Rolfa Rosenthala (1911-1947), naczelnego 

lekarza w FKL Ravensbrück dra Gerharda Schiedlauskyego (1906-1947), Very Selvequart 

(1919-1947), dra ginekologii, drugiego, po dr R. Rosenthalu, naczelnego lekarza w FKL 

Ravensbrück Percivala Treitego (1911-1947) i trzeciego naczelnego lekarza FKL Ravensbrück 

- dra Richarda Hansa Trommera (1910-1945) (za: Lorens, Małachowska, 2020, s. 81-82).  

Tajne nauczanie kobiet „królików” chroniło je przed wewnętrznym unicestwieniem, 

a więc poczuciem utraty człowieczeństwa - co miało prawo się pojawić na skutek cierpień 

zadawanych kobietom przez niemieckich lekarzy i załogę obozu - a wcześniej, jeszcze na 

terenie Generalnego Gubernatorstwa, przez tortury i odebranie im prawa do życia. 

Kształcenie w konspiracji obozowej ratowało więc pamięć o normach chroniących życie, o 

pięknie życia (Lorens, Małachowska, 2020, s. 39). Próba ratowania w ten sposób pamięci o 

tym, co dobre, wzniosłe, rodzinne, pozostawione w Polsce, była zatem drogą do zachowania 

życia tych młodych kobiet, mimo iż doznały bólu wskutek doświadczeń medycznych i życia 

w obozie. Uczenie o wartościach kobiet więźniarek „królików” w Ravensbrück i praktyka 
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działania w oparciu o wartości ocaliły je przed śmiercią duchową a w konsekwencji - 

fizyczną.  

 

Podsumowanie  

 

Wewnętrzny świat wartości, których podstawę stanowi odniesienie do Boga, może 

człowiekowi żyjącemu w bezpiecznych warunkach wydawać się nienaruszalny i 

niezmienny. To przekonanie może być wystawione na próbę w warunkach opresyjnych. 

Próba ta może wiązać się nie tylko z możliwością zniesienia bólu fizycznego. Ważne jest 

także trwanie w poczuciu, że wartości dające podstawę przeżycia fizycznego i stanowiące 

moralną siłę człowieka, są chronione przez inne osoby lub choćby jedną osobę bardziej 

wytrwałą w cierpieniu i bardziej odporną na przymus życia w ekstremalnych warunkach 

obozowych.  

Totalitarnym planom i praktykom terroru nazistowskich Niemiec stosowanym 

wobec społeczeństwa polskiego (Mazurkiewicz, 2021, s. 291-377) przeciwstawiły się polskie 

kobiety, nauczycielki, świadome praw neuropsychologii i potrzeb duchowych człowieka. Po 

zakończeniu wojny pozostały ze sobą w ścisłym kontakcie, tworząc Stowarzyszenie Rodzina 

Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück. Jedną z jego założycielek 

była Wanda Półtawska, za co, m.in., została uhonorowana w 2019 roku tytułem „Kustosz 

Pamięci Narodowej” (Nagroda… 2020, s. 211). Stosowanie odniesień rodzinnych poprzez 

nazywanie Marii Liberakowej (1899-1971) matką, współwięźniarek - siostrami, było ważne z 

wielu powodów. Pozwoliło określić duchowe więzi istniejące między kobietami. 

Wskazywało na istotę rodziny i to, że rodzina rozumiana była jako najważniejsza wspólnota 

społeczna. Zakorzeniało w jej wartościach, rozpaczliwie podtrzymywało - w konspiracji - 

otrzymane w Polsce wychowanie patriotyczne. Służyło – poprzez obronę wartości i 

kształcenie - odbudowaniu narodu. Wskazywało na rolę opieki sprawowanej przez silniejsze 

duchowo kobiety nad słabszymi od siebie (Wińska 1985, s. 66-67; Lanckorońska 2001, s. 222, 

229, 239, 326-327, 332). Dla prof. Lanckorońskiej, która została zwolniona z obozu na 

początku kwietnia 1945 roku, drugą, po obozowej, symboliczną rodziną, stał się 2. Korpus 

Polski. W Rzymie, przydzielona do Wydziału Oświaty, zorganizowała studia wyższe dla 

żołnierzy Gen. Andersa. Domy większości z nich po konferencjach Wielkiej Trójki w Jałcie 

(luty 1945 rok) i Poczdamie (lipiec-sierpień 1945 rok) znalazły się w strefie wpływów 

Związku Radzieckiego (Lanckorońska, 2001, s. 334-335; Davies 2015, s. 513-533; Dybciak 

2021, s. 30-33).  

Stan dokumentacji dotyczącej śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie w 

sprawie zbrodni dokonanej na Polkach w głównym niemieckim obozie żeńskim w 

Ravensbrück liczył 30 kwietnia 2018 roku 70 tomów akt. (Stanuch, 2018, s. 49-52). Relacje 

pochodzące ze zbiorów Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund – będące cennym źródłem 
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historycznym dla prowadzenia tego śledztwa – dopełniają jednocześnie dokumentację 

dotyczącą wartości, jakimi kierowały się Polki prowadzące m.in. tajne nauczanie. 

Dokumentacja ta została zebrana i opublikowana jako wynik ankiety przeprowadzonej 

przez dr Wińską i jej zespół. Choć uniwersalne, wartości te zostały celowo wyrugowane 

przez nazistowskie Niemcy z ich stosunku wobec podbitych narodów w celu realizacji 

zbrodni (Polak, Galij-Skarbińska, 2019, s. 276-278). Kobietami poddanymi eksperymentom 

medycznym w FKL Ravensbrück były głównie Polki zesłane przez Niemców do tego obozu 

za działalność polityczną prowadzoną w okupowanej Polsce.  

Zdanie tytułowe „Zamienić ból na myślenie o pięknu”, jako parafraza fragmentu 

pamiętnika Wandy Półtawskiej (Półtawska, 2009a, s. 82), odnosi się do pierwszych potrzeb 

człowieka, jakimi są poczucie bezpieczeństwa i bycie kochanym. Mimo wspomnień Wandy 

Półtawskiej o domu rodzinnym, przyrodzie, ukochanym Rafale, w obozie dręczył ją ból 

egzystencjalny. Kołem ratunkowym, które utrzymywało ją i jej koleżanki „króliki” przy 

życiu, było uczestniczenie w zorganizowanym tajnym kształceniu. „Króliki” - w napisanym 

przez siebie i grupowo podpisanym testamencie - wyraziły wolę, by w ramach 

odszkodowań, jakie państwo polskie otrzyma od Niemców za popełnione na Narodzie 

Polskim zbrodnie, założono „wielki zakład wychowawczy dla kobiet. Będzie on 

wychowywać takie kobiety, które nie dopuszczą do wojny i do zbrodniczych 

eksperymentów na ludziach” (Półtawska, 2009a, s. 133). Pamięć o walce o sens istnienia, 

doznanym przez kobiety poddanym operacjom bólu i życiu w cierpieniu jest jednocześnie – 

dzięki zaistnieniu tajnych kompletów – pamięcią o wolności duchowej człowieka (Szarek 

2019; zob. fot. nr 4).  

***  

 

W artykule wykorzystano wspomnienia opublikowane po II wojnie światowej przez 

Polki osadzone podczas okupacji Polski w niemieckim nazistowskim kobiecym obozie 

koncentracyjnym – FKL Ravensbrück. Kobiety te były więźniarkami politycznymi 

doświadczonymi w działalności niepodległościowej podjętej już w pierwszych tygodniach 

po napaści Niemiec i Związku Sowieckiego na nasz kraj w 1939 roku. Pośród nich znalazła 

się m. in. prof. Karolina Lanckorońska, wykładowca historii sztuki na Uniwersytecie Jana 

Kazimierza we Lwowie. W momencie wybuchu wojny miała 41 lat. Niemcy więzili ją w 

obozie przez 27 miesięcy. Doktor Urszula Wińska, nauczycielka języka polskiego w Bochni, 

miała 37 lat gdy trafiła do obozu gdzie była więziona 44 miesiące. Wanda Wojtasik-

Półtawska, uczennica liceum Sióstr Urszulanek w Lublinie miała 18 lat i była więźniarką 

przez 43 miesiące. Doktor Wińska stała się jedną z organizatorek tajnego nauczania na 

terenie FKL Ravensbrück. Nauczaniem, do którego dołączyła prof. Lanckorońska, objęto 

m.in. młode kobiety poddane w obozie eksperymentom medycznym. Wykonywali je 
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niemieccy lekarze. Pośród 74 Polek, nazywanych z powodu doświadczeń medycznych 

„królikami”, znalazła się Wanda Wojtasik-Półtawska.  

W świetle wspomnień o tajnym nauczaniu ukazana jest bezcenna wartość dydaktyki 

ucząca humanizmu. Jej celem, mimo konspiracji i stałego zagrożenia utraty życia, było 

przywrócenie poczucia godności i budowanie więzi. Służyła temu wiedza o duchowo-

fizycznej jedności osoby ludzkiej i nadrzędnej roli duchowości posiadającej moc 

wzmacniania sił fizycznych i ratowania od śmierci. Wartość ta potwierdzona jest w 

wynikach badań ankietowych opublikowanych przez dr Urszulę Wińską. W ankiecie wzięło 

udział 158 Polek (na 400, do których ankietę wysłano), byłych więźniarek FKL Ravensbrück.  

Wspomnienia wojenne i obozowe są świadectwem wydarzeń historycznych. Służą 

uczeniu o praktykach zniewolenia i niszczenia narodu polskiego przez Niemców. Napisanie 

wspomnień pozwoliło jednocześnie podjąć kobietom terapię. Zgodnie z nauką (zob. m. in. 

prace Wiktora Frankla i Zdzisława Ryna – ucznia Antoniego Kępińskiego) opowiedzenie 

przeżyć poprzez złożenie świadectwa pozwala nazwać doznany ból i jego przyczyny. 

Przyczynia się do ukojenia cierpienia i przywrócenia życiu sensu.  
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Załączniki:  

 
Załącznik 1. 
 

Do 
Głównej Komisji Badania 

Zbrodni Niemieckich  
 

Wanda Wojtasik  
Lublin,  
Lubartowska 29 m. 9  
 

Aresztowano mnie 17 lutego 1941 roku o godzinie 7.30. Przyszedł po mnie jeden gestapowiec 
w mundurze (silny brunet z blizną na brodzie, którego jego towarzysz nazywał Adolfem) i drugi 
cywil jako tłumacz. Na moje zapytanie, dlaczego mam z nimi iść, powiedział: – My som gestapo. W 
gmachu gestapo (przy ul. Uniwersyteckiej) po badaniach, które trwały do godziny 2.30 w nocy, 
zaprowadzono mnie do piwnicy. Badania prowadził ten sam brunet pytając o rzekomą moją 
przynależność do antyniemieckiej organizacji. Przywiązał mnie do stołu w ten sposób, że róg silnie 
wbijał mi się w lewą pierś (na skutek tego uformował mi się ogromny wrzód). Bił mnie sam pejczem 
po plecach i stopach. Po zeznaniach zaprowadził mnie do celi, gdzie na desce spałyśmy po dwie (cela 
ciemna z cementową posadzką).  

Po dwóch dobach, nie kończąc śledztwa, zawieźli mnie na Zamek i zapakowano mnie do 
maleńkiej celi nr 34, gdzie było sześć łóżek, a 22 osoby, w tym połowa karnych. W więzieniu dawali 
nam 25 dkg chleba i pół litra krupniku. Najbardziej dał się nam we znaki zakaz wychodzenia do 
ubikacji – wypuszczano nas raz na dobę na parę minut, poza tym w celi był kubeł, którego pojemność 
nie wystarczała. Wody do mycia dawano nam jedno wiadro na dobę. 

8 marca przeniesiono nas do górnej celi, gdzie wprawdzie było widniej, ale sytuacja była 
jeszcze gorsza, bo było nas 58, a [nieczytelne] tylko jeden ten sam kubeł.  

Specjalnie sadystycznie nastawiona była oddziałowa Ukrainka Pogrebna, która dała nam się 
mocno we znaki. 

Następne dwa tygodnie spędziłam na kwarantannie świerzbowej w maleńkiej celi, tzw. 
sekretce, w piwnicy – cela bardzo wilgotna, w sąsiedztwie klozetów, cement jako łóżko, nas osiem, a 
oprócz nas trzech same prostytutki (jedna w ostatnim, rozkładającym się stadium syfilisu). 

W lipcu przeniesiono mnie z grupą politycznych do celi 38, gdzie panowała (dosłownie) 
znana lubelska prostytutka (znana na terenie więzienia jako wieczna recydywistka) Marysia Genca, 
która wraz ze swoim dworem bandytek specjalnie szykanowała polityczne.  

21 września 1941 roku z tej celi zabrano mnie transportem (154 kobiety) do obozu 
koncentracyjnego Ravensbrück, gdzie dostałam numer 7709. Pracowałam tam kolejno przy kopaniu 
darni (w jesieni, gdy ziemia już była zamarznięta), kopaniu rowów, przesypywaniu piasku (pilnowały 
nas aufseherki z psami) noszeniu ziemi i kamieni na nosiłkach, wyładowywaniu kamienia ze statku, 
rzucaniu cegieł, noszeniu worów cementu (60 kg) wożeniu koksu i ziemi w taczkach, a potem przy 
szyciu dużych słomianych butów dla wartowników (najpierw osiem, a potem dwanaście godzin na 
dobę na zmianę, jeden tydzień dziennej, jeden tydzień nocnej pracy).  

Następnie, od 3 marca 1942 roku, pracowałam w tak zwanym Sanitatslager – w warsztacie, 
gdzie robiło się z potrójnego papieru ogromne płachty do przenoszenia rannych. Moja praca polegała 
na toczeniu ogromnego wału papieru (300 kg) i odmierzaniu arkuszy. Przy tej pracy wywiązało mi 
się, prawdopodobnie na skutek nadmiernego forsowania mięśni, zapalenie gruczołów limfatycznych 
pod lewą pachą, co doktorka obozowa Oberheuser (SS) rozwiązała, przecinając mi rękę w dwóch 
miejscach bez narkozy, a nawet bez miejscowego znieczulenia. 
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W tym warsztacie pracowałam do 27 lipca 1942 roku. Tego dnia cały nasz transport wezwano 
nach vorne, tzn. do komendanta, odczytano listę i puszczono z powrotem na blok. Po dwóch dniach 
wezwano nas znowu, tym razem do rewiru (szpitala) i tam zbadano pierwszą dziesiątkę (ja byłam 
wśród nich). Badanie ograniczało się do przedefilowania nago przed lekarką, która oglądała ręce i 
nogi, tak że odnosiłyśmy wrażenie, że chodzi o wybór do pracy.  

Następnego dnia wezwano tylko tę zbadaną dziesiątkę. Byłam pewna, że idziemy na egzekucję. 
Wykąpano nas i kazano położyć się do łóżek (trzeba zaznaczyć, że byłyśmy wtedy po dwunastu godzinach 
nocnej pracy), za chwilę przyszła siostra i zrobiła nam podskórne zastrzyki w prawe udo po pięć centymetrów 
sześciennych jakiegoś jasnożółtego płynu. Zastrzyk wywołał ogromne osłabienie, mdłości, przyspieszenie tętna. 
Nie mogłam wstać, bo mi się szalenie kręciło w głowie. Za parę minut przyszła znowu siostra z brzytwą i 
ogoliła nam nogi do kolan (ciągle nie miałyśmy pojęcia, co to wszystko ma znaczyć). Następnie wjechał wózek i 
pierwszą z brzegu zabrano. Za jakiś kwadrans wróciła (jak się okazało, chirurg tego dnia nie przyjechał). Po 
południu czułyśmy się o tyle lepiej, że ja mogłam usiąść. Wtedy puszczono nas znowu na blok. Reakcja po tym 
zastrzyku była tak silna, że ja po raz pierwszy w życiu po dojściu na blok, na apelu liczebnym zemdlałam. Po 
trzech dniach wzięto mnie znowu do szpitala i znowu to samo czekanie nie wiadomo na co, znowu taki sam 
zastrzyk i wjechał wózek operacyjny. Kolejno kładziono nas na wózek (byłyśmy tak osłabione, że ja nie mogłam 
wstać o własnych siłach), zawożono na korytarz przed salę operacyjną, gdzie lekarz miejscowy Schiedlausky 
zrobił mi zastrzyk dożylny tak piorunująco działający, że nie zdążyłam zacząć liczyć. 

Obudziłam się nad wieczorem (operacja była o dziewiątej rano) z szalonym bólem nogi i 
głowy. Prawą nogę miałam do kolana w gipsie. Wieczorem miałam temperaturę 40,1 stopnia, 
dostałam na noc zastrzyk morfiny (mówiła tak siostra, która nam je dawała). Całą noc – jak szereg 
następnych – nie spałam, ból był wprost potworny. Do rana stopa spuchła do podwójnych 
rozmiarów, gips wrzynał mi się w kostkę i kolano, udo było czerwone i obrzęknięte, noga zaczęła 
cuchnąć. Po trzech dniach pierwszy opatrunek. Zaraz po wjeździe na salę opatrunkową siostra 
powiedziała o mnie, że to ta, co rozumie po niemiecku. Przykryli mi głowę prześcieradłem i lekarz 
nieznany mi (zobaczyłam go, zanim mnie przykryli) rozciął gips i potem miałam wrażenie, że coś 
wyciągał mi z nogi, wydawało mi się, że mam dwie dziury (mylnie, okazało się potem, że miałam 
jedną ranę) – jedna na kostce, a druga wyżej i że on coś ciągnie ze środka. To było więcej niż bardzo 
bolesne. Następne opatrunki były robione co drugi dzień i zawsze robił je ten sam obcy lekarz. 
Gorączkę miałam ciągle 39,9 – 40 stopni, noga była ciągle spuchnięta i czerwona, a spod gipsu (który 
nakładano mi mimo rozcięcia) ciekła dosłownie ciurkiem brązowa cuchnąca ciecz. Następne 
opatrunki nie były już tak bardzo bolesne i już potem nie miałam wrażenia, że mi coś wyciągają.  

Stan taki trwał do dwóch tygodni (u mnie najdłużej spośród całej naszej grupy, a było nas sześć). W 
pierwszym tygodniu w ogóle nic (dosłownie) nie jadłam, dawali nam wtedy tzw. dietę (przecieraną jarzynę i 
purée z kartofli). Po dwóch tygodniach gorączka trochę spadła (wtedy, 14 sierpnia 1942, zoperowano drugą 
grupę dziewięciu osób) i zaczęłam jeść. Noga ciągle jednakowo bolała. Po dwóch tygodniach zdjęto mi gips 
całkowicie, okazało się wtedy, że miałam jedną ranę do kości powyżej kostki na prawej nodze, długości około 
8 – 10 cm, a szeroką na dłoń. Rana była zielonożółta.  

Ważne jest, że na początku ciągle przychodziły nas oglądać różne komisje – lekarze 
mundurowi i cywilni – oprowadzała ich lekarka Oberheuser, która nas codziennie oglądała i starannie 
co dzień rano oglądała nasze nogi. Byłyśmy ponumerowane, były numery I, I T.K., II, II T.K., III, III 
T.K. (ja byłam numer ostatni – III T.K – i u mnie reakcja była najsilniejsza z mojej grupy). Na moje 
pytanie, dlaczego zostałyśmy zoperowane, Oberheuser odpowiedziała, żebyśmy miały silniejsze nogi. 
Potem na zapytanie jednej z koleżanek (Jadzi Kamińskiej), dlaczego nas operują, odpowiedziała: – 
Dlatego, że w transporcie lubelskim jest najwięcej ładnych kobiet. Jednym słowem zbywano niczym 
nasze wielokrotne pytania.  

Trzeba zaznaczyć, że byłyśmy ściśle odseparowane od reszty szpitala. Przed nami był pusty 
pokój, gdzie miała dyżur siostra, a do pokoju naszego wchodziły tylko siostry SS. Z nóg naszych bił 
tak potężny zapach zgniłego mięsa, że każdy, kto wchodził, cofał się i otwierał okno. W nocy z 
początku była siostra, potem, gdy gorączka trochę spadła i gdy zoperowano następne, zamykano nas 
po prostu na klucz. Po trzech tygodniach słabą i z zupełnie otwartą raną wysłano mnie na blok, gdzie 
musiałyśmy spać na gołych siennikach bez prześcieradeł. Noga ropiała mi tak bardzo, że gdy szłam 
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na opatrunek, zostawiałam za sobą kałużę ropy. Przez trzy miesiące bez przerwy noga ropiała, potem 
zaczęła się goić. Około grudnia zaczęłam chodzić, mocno kulejąc, a dopiero na wiosnę 1943 roku 
zaczęłam normalnie chodzić, z tym, że prawą nogę miałam ciągle słabszą i bolącą.  

Na wiosnę zabrano nas do pracy, miałyśmy robić na drutach. W każdym razie miałyśmy 
prawo do lżejszej pracy, poza sporadycznymi wypadkami jak np. wtedy, kiedy nas zabrano do 
ładowania kamieni ze statku (po czym miałam pierwszy w życiu atak sercowy). Po operacji zostało mi 
bardzo silne osłabienie mięśnia sercowego (według orzeczenia lekarki Czeszki pracującej w szpitalu 
obozowym), co się bardzo powoli wyrównuje.  

Do 13 lutego 1945 roku byłam w obozie Ravensbrück, gdzie warunki higieniczne stawały się 
coraz gorsze, w miarę jak przybywało kobiet (wszy, pchły, pluskwy, prusaki, świerzb). Tego dnia 
wyjechałam z obozu z transportem oświęcimskim pod nazwiskiem Henryka Daczyńska 83 175, co 
uratowało mnie przed egzekucją, jaka miała się odbyć 5 lutego 1945 (od 5 do 13 lutego ukrywałam się 
wraz z innymi operowanymi na terenie obozu).  

Ostatnie trzy miesiące do 2 maja 1945 roku spędziłam w Neustadt-Glewe, gdzie trzymano nas 
w najokropniejszych warunkach, stłoczone po 60 i więcej kobiet w małych pokojach, bez łóżek, bez 
koców. Spałyśmy pokotem na gołej podłodze, a było tak ciasno, że ani w dzień, ani w nocy nie można 
było wyprostować nóg (naturalnie wszy w szalonych ilościach). Dawano nam najpierw szóstą, potem 
ósmą, a na ostatni miesiąc dziesiątą część kilograma chleba, często spleśniałego, raz na dobę i raz na 
dobę ćwierć litra zupy z suszonej brukwi gotowanej zupełnie bez soli.  

Po takim szalonym głodzie zapadłam na tzw. durchfall (głodowa biegunka), z czego 
wyleczyłam się z miejsca, gdy po wkroczeniu aliantów 2 maja zjadłam trochę kaszy (po prostu była to 
typowa choroba głodowa). 

Jeśli chodzi o Ravensbrück, operowane były 74 Polki, pięć umarło po operacji:  

1) Zofia Kiecol (Chełm);  
2) Amelia Lefanowicz (Biłgoraj);  
3) Kazimiera Kurowska (powiat puławski);  
4) Freda Prusówna (Zamość);  
5) Weronika Kraska (umarła z objawami tężca).  
 
Wszystkie zmarłe miały, tak jak i ja, operację zakaźną. Oprócz tego były operacje kostne i 

mięśniowe powtarzane do pięciu razy. Z operowanych sześć zostało rozstrzelanych:  

1) Maria Pajączkowska (transport warszawski 10 lutego 1945);  
2) Marianna Gnaś (transport lubelski) 11 lutego 1943;  
3) Rozalia Gutek (transport lubelski, lat 20) 23 września 1943;  
4) Pelagia Rakowska 23 września 1943;  
5) Aniela Sobolewska (transport lubelski) 23 września 1943;  
6) Maria Zielonka (transport lubelski) 23 września 1943.  
 
Poza tym jedną z operowanych, Jadwigę Łuszcz, zabrano w czerwcu 1943 roku i wywieziono 

rzekomo na Pawiak. Dotąd nie ma o niej żadnej wieści.  

Drugą, Anielę Okoniewską, zabrano także w czerwcu na roboty po uprzednim (w 
październiku 1942) odczytaniu jej aktu ułaskawienia jej kary śmierci.  

Pozostały 62 operowane (w tej chwili już 61, Pelagia Michalik zmarła w Lublinie). 

Z transportu naszego, który liczył 154 osoby (z Zamku lubelskiego), rozstrzelano około 35, w 
tym 13 politycznych jednocześnie 18 kwietnia 1942 roku:  

1) Romana Sekuła,  
2) Maria Apnio,  
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3) Maria Waśniewska,  
4) Apolonia Chrostowska,  
5) Grażyna Chrostowska,  
6) Emilia Radecka,  
7) Genowefa (?) Adamiak,  
8) Renata Żytkowa,  
9) Zofia Grabska,  
10) Wersocka,  
11) Maria Muckowa,  
12) Maria Dobrowolska,  
13) Kazimiera Banowa.  
 
Jedną z naszego transportu, Teodozję Szych, zabito zastrzykiem po ataku nerwowym.  

Cyfry, które podaję, mogę poprzeć dowodami („lewe” listy), a zeznania uzupełnić, o ile są 
mało wyczerpujące. Podkreślić chcę, że najgorszy był dla mnie okres operacji, kiedy nie wiedziałam, 
czy będę chodziła i kiedy zdawałam sobie sprawę, że w ten sposób służę im i przyczyniam się do ich 
przewagi. Straty moralnej nie jest w stanie nic nigdy wyrównać. 

Jeżeli Komisja Badania Zbrodni Niemieckich uzna to za potrzebne, gotowa jestem ustnie 
złożyć zeznania bardziej szczegółowe. Uważam, że najpotworniejszy był fakt, że w imię „wiedzy” 
lekarze, ludzie zdawałoby się na pewnym poziomie, dokonywali operacji doświadczalnych na 
ludziach, gdy przecież w tych samych lekarskich kołach kwestia wiwisekcji na zwierzętach była 
szeroko dyskutowana. Trzeba zaznaczyć, że na operacje brano nas albo podstępem, albo siłą – mimo 
naszych ciągłych protestów indywidualnych i zbiorowych. 

Wanda Wojtasikówna,  
ur. 2 listopada 1921 r., Lublin  
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Zdjęcie zeznania Wandy Wojtasik (Półtawskiej), "Zapisy Terroru" [na: ZapisyTerroru.pl, 

dostęp: 10 XII 2021], [oryginał w: Archiwum IPN w Warszawie, IPN GK 182/164, k. 182-

189].  
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1. Zdjęcie rysunku Sylwii Resteckiej przedstawiające nogę operowanej więźniarki – 

Wandy Wojtasik-Półtawskiej - w FKL Ravensbrück. Źródło, za zgodą wydawcy: 

Stefanek, T., Zaborowski, L. (2018). Zarysy pamięci, Warszawa: Instytut Solidarności i 

Męstwa im. Witolda Pileckiego.  
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2. Zdjęcie pomnika poświęconego Nauczycielom Tajnego Nauczania w Parku Kazimierzowskim 
w Warszawie. Fot. Bogusława Filipowicz  
Tekst na pomniku: “W hołdzie polskim nauczycielom organizatorom i uczestnikom tajnego nauczania 
w latach 1939- 1945 – Związek Nauczycielstwa Polskiego. Listopad 2000”. Na odwrocie głazu ze 
znakiem “P” widnieje wyryty podpis: 2000 AWJ.  
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3. Zdjęcie tablicy pamięci o polskich więźniarkach niemieckiego nazistowskiego obozu 

FKL Ravensbrück z dziedzińca Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie. Fot. 

Bogusława Filipowicz  

Tekst na tablicy:  

“Jeśli zapomnę o NICH, Ty Boże na niebie Zapomnij o mnie” – Adam 

Mickiewicz III cz. “Dziadów”. PAMIĘCI 32 000 bohaterskich polskich kobiet, 

dziewcząt i dzieci, zamordowanych lub zmarłych z chorób i głodu, pozostało na 

zawsze w piaskach Maklemburgii – Ravensbrück w latach 1939-1945. Hołd Ich 

Cieniom składają te, którym los pozwolił wrócić do Ojczyzny. Klub b. więźniarek 

obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Warszawa AD 2000.  


