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10. Rok 1943, Szamotuły. Fot. zbiory Ośrodka KARTA
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Ilustracja 10. Szamotuły, gdzie zrobiono to
zdjęcie, leżały podczas okupacji na obszarach
włączonych bezpośrednio do Rzeszy. Jeżeli
przymus pracy obowiązywał w całej okupowanej Polsce, to na ziemiach przyłączonych
był on egzekwowany bezwzględnie, obejmując osoby od 14 do 65 roku życia (choć częste
były przypadki zatrudniania zarówno osób starszych, jak i młodszych). O ile w Generalnym
Gubernatorstwie istniała jeszcze ograniczona
możliwość wyboru i zmiany pracy, Polacy żyjący
na ziemiach włączonych do Rzeszy byli takiego
przywileju całkowicie pozbawieni. Warto również
zauważyć, że była to praca źle opłacana, często
w fatalnych warunkach, bez urlopów (również
macierzyńskich). Im też bardziej odczuwano brak
siły roboczej, tym częściej powoływano do pracy
kobiety, często nie biorąc pod uwagę na przykład stanu zdrowia czy faktu posiadania przez
nie dzieci, które pozostawały bez opieki. Nie liczyły się również kwalifikacje i Polki kierowano
przede wszystkim do prostych i uciążliwych prac
w przemyśle lub rolnictwie. Na przykład w tzw.
Kraju Warty (Poznańskie, Łódzkie) w 1943 r. kobiety stanowiły 53,4% wszystkich zatrudnionych
w rolnictwie. Uchylanie się od obowiązku pracy
groziło całą paletą kar – od wysokiej grzywny, kar
cielesnych po zesłanie do obozu koncentracyjnego. Publiczne golenie głów było upokarzającą
karą stosunkowo często stosowaną przez władze
niemieckie wobec kobiet za różne przewinienia
(tak np. karano Niemki za tzw. zhańbienie rasy,
czyli kontakty seksualne z cudzoziemskimi jeńcami lub robotnikami przymusowymi). Warto
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nadmienić, że w całej okupowanej Europie podziemie wymierzało taką samą karę kobietom
utrzymującym intymne kontakty z okupantami.
Trudno powiedzieć za co widoczna na zdjęciu kobieta została poddana tak hańbiącej karze.
Po wyglądzie można wnioskować, że pochodziła
z zamożniejszej grupy społecznej i raczej nie
zajmowała się wcześniej pracą fizyczną. Może
więc odmówiła jej wykonywania? Kara jest wykonywana publicznie, „widzowie” stoją jednak
tak, że kadr ich nie obejmuje. Z powodów oczywistych widoczna jest przede wszystkim oskarżona i władze (należy się domyślać wśród nich
miejscowych funkcjonariuszy policji oraz kierownictwa NSDAP). Ich obecność legitymizuje
wyrok – to zapewne oni go wydali i teraz demonstracyjnie nadzorują wykonanie. Również osoba
obcinająca włosy kobiecie nie jest fryzjerem, ale
najprawdopodobniej członkiem miejscowego
oddziału partii narodowosocjalistycznej. Gdyby
był to na przykład członek SS, zapewne wystąpiłby w mundurze. – J.K.–
Fotografia dotyczy łamania:
◊ zakazu niewolnictwa i pracy przymusowej
◊ prawa do ochrony przed okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem,
◊ prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd,
◊ prawa do fachowej obrony w postępowaniu
przed organami aparatu państwowego,
◊ prawa do decydowania o swoim życiu,
◊ prawa do nietykalności osobistej,
◊ prawa do swobodnie wybranej pracy.

