
 

 

Wanda Grzb (Wanda Grzbówna) 1912-2002 

 (nr obozowy 7269) – II sondertransport, 

więźniarka polityczna, w 1939 r. pracowała w 

Biurze Ewidencji Ludności Zarządu 

Miejskiego w Tarnowie, włączona w 

działalność konspiracyjną przez kierownika 

biura Mieczysława Steina (zmarły w 1941 r. 

w KL Auschwitz), który kierował także 

komórką legalizacyjną w Komendzie 

Obwodu ZWZ, aresztowana w listopadzie 

1940 r., osadzona w tarnowskim 

przejściowym więzieniu, kilkakrotnie 

przesłuchiwana przez gestapo w budynku 

gestapo i w na terenie więzienia. Wywieziona 

do KL, w obozie do ewakuacji koniec 

kwietnia 1945 r.  

 
Anna Jęglet (Anna Jeglet) 1897-1983 

(nr obozowy 7254) – II sondertransport, 

więźniarka polityczna,  

siostra Walerii Wypiór;  

życiorys Anny Jeglet: 
http://www.rodzinaravensbruck.pl/index.php/2020/09/04/anna-

jeglet-nr-obozowy-7255-siostra-walerii-wypiorowej-nr-

obozowy-7254 

 

 
 

/ 
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Anna Madej 1901-1983  

(nr obozowy 7182) – 

II sondertransport, więźniarka polityczna, 

aresztowana przez gestapo w Tarnowie 

17.02.1941,  

w KL Ravensbruck do 1.03.1943 stamtąd 

przewieziona do podobozu w 

Neubrandenburgu gdzie była więziona do 30 

kwietnia 1945. 

 
  

Genowefa Spólnik 1897-1979  

(nr obozowy 7256) – II sondertransport, 

więźniarka polityczna, aresztowana w 

Tarnowie 20.10.1940, KL Ravensbruck – \do 

28.04.1945; do obozu dostała się wraz z 

córką Anną. Życiorys Genowefy w 

opracowaniu Marii Żychowskiej pt.: 

„TARNOWIANKI W RAVENSBRUCK”. 

opublikowanym w Roczniku Tarnowskim 

(2017-2018/22-23; str.: 32-87). Patrz link: 
http://www.rodzinaravensbruck.pl/index.php/category/bibliogra

fia/ 

 
 

 

 

Anna Spólnik (Spólnikówna)  

1919- 2001(nr obozowy 7257) –  

II sondertransport, więźniarka polityczna, 

aresztowana 29.06.1940 przez tarnowskie 

gestapo, razem z Matką Genowefą dostała się 

do KL Ravensbrück. Życiorys Anny w 

opracowaniu Marii Żychowskiej pt.: 

„TARNOWIANKI W RAVENSBRUCK”. 

opublikowanym w Roczniku Tarnowskim 

(2017-2018/22-23; str.: 32-87). Patrz link: 
http://www.rodzinaravensbruck.pl/index.php/category/bibliogra

fia/ 
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Maria Tarwińska (Stycuła) 1911- 2007  

(nr obozowy 7283) – II sondertransport, 

więźniarka polityczna, aresztowana przez 

gestapo za działalność konspiracyjną w 

Tarnowie 20.10.1940, KL Ravensbruck – do 

28.04.1945. Życiorys Marii Tarwińskiej w 

opracowaniu Marii Żychowskiej pt.: 

„TARNOWIANKI W RAVENSBRUCK”. 

opublikowanym w Roczniku Tarnowskim 

(2017-2018/22-23; str.: 32-87). Patrz link: 
http://www.rodzinaravensbruck.pl/index.php/category/bibliogra

fia/ 

  

Waleria Wypór (Wypiórowa).1899 – 1948 

(nr obozowy 7254) aresztowana w Tarnowie 

4 grudnia 1940 r. – tarnowskie więzienie -

12.09.1941 Ravensbruck; siostra Anny Jeglet 

(nr ob. 7255).  

Życiorys Walerii Wypór: 
http://www.rodzinaravensbruck.pl/index.php/2020/09/04/waleri

a-wypiorowa-nr-obozowy-7254-siostra-anny-jeglet-nr-

obozowy-7255/ 
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