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Ravensbrück – Miejsce Pamięci i Przestrogi KZ

Historia

  

W 1938 r. w Ravensbrück został utworzony kobiecy obóz koncentracyjny, do którego w 1941 r. przyłączono również obóz
męski. Latem 1942 r. w bezpośrednim sąsiedztwie powstał obóz koncentracyjny dla młodzieży KZ Uckermark [patrz: 
Moringen]. Podczas wojny utworzono dodatkowo ponad 70 podobozów, w których więźniarki i więźniowie pracowali w
przemyśle zbrojeniowym. Kobiety, przede wszystkim Polki, wykorzystywano do eksperymentów medycznych. W końcu 1944 r.
w obozie wybudowano komorę gazową, w której zagazowano od 5 do 6 tys. osób. SS zarejestrowało w sumie 132 tys. kobiet i
dzieci, 20 tys. mężczyzn i 1 tys. dziewcząt obozu karnego dla niepełnoletnich „Jugendschutzlager Uckermark”. Dokładna liczba
ofiar nie jest znana, było to prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy osób. 

Christoph Kreutzmüller

   

Pamięć

  

   

Miejsce pamięci zostało otwarte w 1959 r. W centrum terenu stoi rzeźba z brązu „Dźwigająca” dłuta Willa Lamberta, który
zaprojektował również pomnik deportowanych na berlińskiej Große Hamburger Straße. Aż do wycofania się wojsk radzieckich
[a później wojsk WNP] w 1994 r. większa część terenu obozu była niedostępna. Z biegiem czasu jednak również pozostałe
części byłego obozu oraz osiedle dla członków SS mają zostać włączone do Miejsca Pamięci. Miejsce pamięci pojmuje się jako
centrum dokumentacji nazistowskich badań nad płcią. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w wystawie, na której przedstawione
są również indywidualne losy ofiar. Obok zwiedzania z przewodnikiem i seminariów oferowane są również workcamps. 

Christoph Kreutzmüller
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Informacje praktyczne

Ravensbrück – Miejsce Pamięci i Przestrogi KZ

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück Straße der Nationen, 16798 Fürstenberg/Havel 
tel. +49 33093 603-85
http://www.ravensbrueck.de
e-mail: paedagogik@ravensbrueck.de
Czynne: wystawa wtorek-niedziela 9:00-17:00/18.00 (latem). Teren miejsca pamięci: październik-kwiecień: codziennie 9-17,
maj-wrzesień: codziennie 9-20
Wstęp wolny; oprowadzanie: do 15 osób 15 €; do 30 osób 25 €; dodatek za język obcy 25 €.
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Galeria

 

Himmler Besuch / Wizyta Himmler

 

Stammlager / Stalag

 

Häftlinge bei Erdarbeiten und Schieben von Loren SS-Propaganda-Album des Frauen-KZ Ravensbrück, um 1941
Nachweis: Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück
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