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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji wnosi projekt uchwały 

w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o kobiecym 

obozie koncentracyjnym KL Ravensbrück. 

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem uchwały 

upoważniony jest senator Zbigniew Romaszewski. 

 

 

  Przewodniczący Komisji 

  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

  (-) Stanisław Piotrowicz 
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

z dnia  
 

w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o kobiecym obozie 

koncentracyjnym KL Ravensbrück 

 
 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie przypomnieć, że 30 kwietnia 2011 roku mija 

kolejna rocznica wyzwolenia przez Armię Czerwoną niemieckiego KL Ravensbrück. 

W czasie II wojny światowej w KL Ravensbrück osadzono 132 tysiące kobiet i dzieci, 

z których zginęło około 92 tysiące. Liczbę Polek szacuje się na około 40 tysięcy. W latach 

1942-1944 w KL Ravensbrück przeprowadzano zbrodnicze doświadczenia pseudomedyczne 

na więźniarkach – w większości młodych Polkach. Operacjom kostnym i mięśniowym 

poddano 86 więźniarek, w tym 74 Polki, przy czym wiele z tych, które przeżyły, zostało 

kalekami. 

Szczególnie istotne jest podkreślenie, o czym zdaje się zapominać nie tylko polska, ale 

i międzynarodowa opinia publiczna, że w obozie KL Ravensbrück największą grupę etniczną 

stanowiły Polki i że wyłącznie na nich wykonywane były eksperymenty pseudomedyczne. 

Armia Czerwona oswobodziła KL Ravensbrück 30 kwietnia 1945 r., jednakże wyzwolenie 

obozu nie zakończyło ich cierpień. Wiele kobiet zmarło z wycieńczenia. Te, które przeżyły, 

musiały się przedzierać do Polski przez zanarchizowany wojną kraj. 

Niezmierzone cierpienia, jakim poddane było pokolenie Polaków żyjących w czasie 

II wojny światowej, są coraz częściej zapominane. Młode pokolenie coraz mniej wie o tych 

strasznych czasach. Warto upamiętnić Polki, kobiety zwykłe i niezwykłe i oddać należne im 

miejsce w historii, pamiętając o ich patriotyzmie, bohaterskiej walce o zachowanie 

człowieczeństwa w skrajnie trudnych warunkach.  

Oddajemy hołd naszym rodaczkom, zamęczonym, zamordowanym i zmarłym 

w kobiecym obozie KL Ravensbrück oraz żyjącym, byłym więźniarkom obozu - Świadkom 

Historii. 
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Dla ocalenia od zapomnienia męczeństwa polskich kobiet, Senat Rzeczypospolitej 

Polskiej ogłasza kwiecień miesiącem obchodów rocznicy wyzwolenia kobiecego obozu 

koncentracyjnego KL Ravensbrück. 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski". 
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