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Fotografia policyjna Wojciecha Papieża (nr 334) 
z niemieckiego obozu pracy dla polskich dzieci 
przy ul. Przemysłowej w Łodzi. /2/

Fotografia policyjna Jerzego Grendy (nr 343) 
z niemieckiego obozu pracy dla polskich dzieci 
przy ul. Przemysłowej w Łodzi. /2/ 

Jej rodzice zajmują się przemytem 
i stale są poza domem. W mieszkaniu 
znaleziono nielegalne zapasy żywno-
ści, dlatego jej rodzice są wciąż poszu-
kiwani z polecenia niemieckich władz 
sądowniczych w Poznaniu.

Niemieckie uzasadnienie skierowania do 
obozu Sabiny Waligórskiej 

 (ur. 1929 r. w Poznaniu) 1943 r. /2/

Ja i moja siostra Krystyna [nazwi-
sko po mężu Migacz] podpaliliśmy ja-
kieś zabudowania wspomnianego go-
spodarza i za to zostaliśmy osadzeni 
w łódzkim obozie.

Zeznanie Janusza Prusinowskiego  
(ur. 1934 r. w Warszawie), 1971 r. /2/

Po okresie jednego roku pobytu we 
Wronkach wywieziono mnie wraz 
z  innymi [osadzonymi] do karnego 
obozu pracy, przeznaczonego dla dzie-
ci i młodzieży w Łodzi. 

Zeznanie Henryka Chrzanowskiego  
(ur. 1928 r. w Bydgoszczy), 1969 r. /2/
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Fotografia policyjna Brygidy Sierant z niemiec-
kiego obozu pracy dla polskich dzieci przy 
ul. Przemysłowej w Łodzi. /2/

Bez opieki rodzicielskiej, zanie-
dbana w wyglądzie, w kilku przypad-
kach kierowała mniejszymi dziećmi, 
które umiejętnie wchodziły do sklepów 
i kradły kartki żywnościowe.

Niemieckie uzasadnienie skierowania  
do obozu Augustyny Borowiec  

(ur. 1929 r. w Jaworznie), 1943 r. /2/

Matka nie troszczyła się o dzie-
ci i nie miała stałego miejsca pobytu 
i wciąż ukrywała się nie chcąc być wy-
wiezioną do pracy w Niemczech.

Niemieckie uzasadnienie skierowania  
do obozu Teresy Małeckiej  

(ur. 1929 r. w Gnieźnie), 1943 r. /2/

Fotografia policyjna niezidentyfikowanego 
więźnia z niemieckiego obozu pracy dla pol-
skich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi. /2/

Po zakończeniu drugiej wojny światowej pamięć o niemieckim obozie pracy 
dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi – usytuowanym na terenie 
Litzmannstadt Ghetto – zaczęła słabnąć, a niemal wszelkie pozostałości po 
nim uległy zniszczeniu. 

Najwięcej materiałów na temat obozu zebrała Okręgowa Komisja Ba-
dania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi, która prowadziła w tej sprawie śledz-
two od 1969 r. W grudniu 1970 r. zatrzymano w Łodzi byłą funkcjonariuszkę 
obozową Eugenię Pol (do 1945 r. posługiwała się nazwiskiem Pohl), która 
w czasie wojny podpisała volkslistę i pracowała w obozie od 1943 r. Sądzo-
no ją w latach 1972–1975 i za zbrodnie na dzieciach skazano na 25 lat wię-
zienia. Pol wolność odzyskała w 1989 r. i powróciła do Łodzi, gdzie zmarła 
w 2003 r. 

Eugenia Pol nie była jedynym funkcjonariuszem obozowym skazanym 
przez polski wymiar sprawiedliwości. W listopadzie 1945 r. powieszono Sy-
donię Bayer, zaś rok później stracono Edwarda Augusta. Procesu nie do-
czekał natomiast Teodor Busch, zakatowany w celi przez współwięźniów 
w 1945 r. Nie osądzono również polskich pracowników zatrudnionych przez 
niemiecki Urząd Pracy w obozie, choć w trakcie przygotowań do procesu 
przeciwko Pol zbierano od nich zeznania.

Zdjęcie lotnicze powstałego z początkiem lat 
60. XX w. osiedla mieszkaniowego, w miejscu 
po niemieckim obozie. /2/

Więźniarki obozu, za nimi nadzorczyni  
Eugenia Pol. /2/

40
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Orzekający w jej procesie Wojewódzki Sąd w Łodzi nie potwierdził infor-
macji byłego więźnia obozu i funkcjonariusza Wojewódzkiego Urzędu Bez-
pieczeństwa Publicznego we Wrocławiu Józefa Witkowskiego (do 1961 r. 
posługiwał się nazwiskiem Gacek), że do obozu trafiło ogółem ok. 12 000 
nieletnich i przeżyło jedynie 900 dzieci. Za materiał dowodowy nie uznano 
również jego publikacji Hitlerowski obóz koncentracyjny dla małoletnich 
w Łodzi, którą wydano w 1975 r. w nakładzie 2 700 egzemplarzy. Dlatego 
sąd oraz Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce stopnio-
wo obniżały liczbę więźniów obozu i jego ofiar. Ostateczne dane sugerują, 
że przez niemiecki obóz w Łodzi przeszło od 2 000 do ponad 3 000 polskich 
dzieci. Niespełna 200 więźniów zmarło lub zostało zamordowanych, choć 
z imienia i nazwiska ustalono jedynie jedną trzecią ofiar.

Wpis na volkslistę Eugenia Pol otrzymała 
w 1941 r. /2/

Gmach obecnego Sądu Okręgowego na pl. Dą-
browskiego 5 w Łodzi, gdzie toczył się proces 
przeciwko byłej nadzorczyni obozowej. /2/

Zdjęcie lotnicze poobozowego terenu  
z 1949 r. /1/

Dziś, utrwalając historię obozu, sięgamy po nieliczne fotografie oraz odtwa-
rzamy cyfrowo jego obiekty. Korzystamy z planu stworzonego na potrzeby 
procesu Eugenii Pol i porównujemy go ze zdjęciami Łodzi z okresu wojny, 
jak też z fotografiami lotniczymi z wczesnych lat powojennych. Do wysta-
wy dołączamy również relacje więźniów i sądowe zeznania, odnosząc je do 
miejsc związanych z obozem.

Odsłonięcie pomnika Martyrologii Dzieci Pol-
skich w Parku im. Młodzieżowego Oddzia-
łu Gwardii Ludowej „Promieniści” (obecnie 
Park im. Szarych Szeregów) – Łódź, 9 maja 
1971 r. /2/
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Plan obozu z rekonstruowanymi obiektami 
w rzucie izometrycznym. Ich numerację – 
w przypadku opisywanych miejsc – powtórzono 
na panelach wystawienniczych. Eksponując 
zarazem, w postaci dużych kolorowych zdjęć, 
odtworzoną komputerowo obozową infra-
strukturę. /3/
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Koncepcja powołania obozu dla polskich dzieci pojawiła się już latem 
1941 r. Wzorowano się na podobnym ośrodku pracy dla nieletnich Niemców 
w Moringen (Mohringen/Solling) w Dolnej Saksonii, gdzie więziono również 
chłopców z Czechosłowacji oraz Polski. 

W czerwcu 1942 r. z Litzmannstadt Ghetto Niemcy wyłączyli pięciohekta-
rową działkę, przeznaczając ją pod obóz pracy dla polskich dzieci. Strefę wy-
znaczono w kwartale ulic Górniczej, Emilii Plater, Brackiej i Przemysłowej. 
Na potrzeby kacetu wykorzystano kilkanaście przedwojennych budynków, 
które wcześniej przez dwa lata użytkowali zamknięci w getcie Żydzi.

Pierwszych więźniów w łódzkim obozie zarejestrowano 11 grudnia 1942 r., 
choć formalnie rozpoczął on działalność już dziesięć dni wcześniej. W nie-
mieckiej terminologii określano go mianem Polenjugendverwahrlager der 
Sicherheitspolizei in Litzmannstadt (pol. Obóz Izolacyjny/Wychowawczy dla 
Młodych Polaków Policji Bezpieczeństwa w Łodzi), co wskazywało na jego 
przeznaczenie, narodowościowy charakter, wiek więźniów oraz określało 
organ nadzorujący. Natomiast strona polska, opisując znaczenie obozu, 
eksponowała przede wszystkim cel jego powstania, charakter podległości 
i wiek osadzonych, stosując nazwę Prewencyjny Obóz Policji Bezpieczeń-
stwa dla Młodzieży Polskiej w Łodzi.

Z początku nie orientowaliśmy się, 
co to jest za obóz i jakie warunki tu 
zapanują, ponieważ tych warunków 
nie znaliśmy. Czym dłużej tu byli-
śmy, tym bardziej dyscyplina się za-
ostrzała, tym łatwiej było spostrzec, 
że wszystko zmierza do udręczenia, 
umęczenia nas. 

Relacja Stefana Marczewskiego 
(ur. 1930 r. w Łodzi), 1962 r. /2/

List otrzymywało się raz w miesią-
cu. Gdy w ciągu miesiąca otrzymywało 
się jakąś karę, to straciło się możliwość 
otrzymania listu. To też była kara. 
Pierwszy list, który otrzymałam, do-
stałam z rąk Polowej [Eugenia Pol]. 

Nam powiedziano, byśmy w li-
stach pisały, że jest nam tutaj dobrze, 
że bawimy się lalkami. Gdy nie napi-
sałyśmy tak, to pozbawiano nas listu 
od rodziców. Słyszałam, że rzekomo 
za dobre sprawozdanie dostawało się 
do kółka sprawnościowego i tam było 
trochę lepiej. Wiem, że dziewczynki 
donosiły do nadzorczyń, jak zachowu-
ją się inne dzieci.

Zeznania Barbary Olejniczak  
(ur. 1933 r.), 1973 r. /2/

Widok obozowej smolarni – fotografia zrekon-
struowana komputerowo metodą cyfrową na 
podstawie zachowanych relacji więźniów i pla-
nów obozu. /3/

11

Murowany budynek dwurodzinny o nietypo-
wym kształcie rombu. W warunkach obozo-
wych pełnił rolę kwarantanny dla nowo przy-
wiezionych więźniów i nazywany był „Haus V”. 
Przetrwał do czasów obecnych – obiekt od-
tworzony cyfrowo. /3/

20

Widok odwzorowanego cyfrowo drewnianego 
budynku wielorodzinnego, w którym pod scho-
dami znajdowało się pomieszczenie, gdzie 
w okresie funkcjonowania obozu naprawiano 
drewniaki więźniów. Natomiast rzeczy odebra-
ne osadzonym w obozie dzieciom gromadzono 
w tzw. magazynie depozytów na poddaszu. 
W nomenklaturze obozowej obiekt nr 25 nosił 
nazwę „Haus IV”. /3/

25

Odwzorowany cyfrowo budynek obozowej 
poczty. /3/

23

Przez kilka miesięcy funkcjonowania obozu 
„Haus VIII” był niewykorzystywany ze względu 
na zły stan techniczny. Następnie przeniesio-
no do niego dzieci mające kłopoty z drogami 
moczowymi. Na dalszym planie podobóz dla 
dziewcząt i aleja obozowa (obecnie ul. Tadeusza 
Mostowskiego) – rekonstrukcja cyfrowa. /3/

34a
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Apel więźniów przed drewnianym budynkiem 
wielorodzinnym „Haus VIII”. /2/

Budynek gospodarczy, gdzie przebywał jeden 
z więźniów pełniący funkcję obozowego tręba-
cza – widok zrekonstruowany cyfrowo. /3/

Wartownia pełniąca rolę punktu kontrolnego 
dla korzystających z bramy „B”. W miejscu tym 
odbywały się niekiedy widzenia, tu przyjmo-
wano paczki dla więźniów i wymierzano kary 
chłosty osadzonym – obiekt odwzorowany cy-
frowo. /3/

Do Łodzi zsyłano dzieci z innych miejscowości, obozów i więzień 
m.in. z Wielkopolski i Kujaw – Potulice, Kiekrz, Mosiny, Poznań; z Górne-
go Śląska – Mysłowice, Kietrz, Pogrzebień oraz z Pomorza Gdańskiego – 
Wejherowo. Najmniej było więźniów z Generalnego Gubernatorstwa – Kra-
ków, Warszawa oraz Lublin. Sztubowymi i blokowymi mianowano z reguły 
młodocianych Polaków z zakładu wychowawczego dla nieletnich w Grod-
kowie (niem. Grottkau) na Opolszczyźnie, gdyż znali język niemiecki i byli 
zdyscyplinowani.

29

55

Bicie dzieci było na porządku 
dziennym i to z najmniejszego powo-
du, a nawet bez powodu. Wśród więź-
niów, którzy bili współwięźniów, był 
tzw. „Góral” i „Sylwek”. Więźniowie ci 
byli przez nas tak nazywani. Umieli 
oni dobrze po niemiecku. Byli to doro-
śli więźniowie. Sylwek miał pochodzić 
z [Górnego] Śląska, a „Góral” z kra-
kowskiego [obecnie woj. małopolskie].

Zeznanie Mieczysława Stawickiego  
(ur. 1927 r. w Inowrocławiu), 1973 r. /2/
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Była duża rywalizacja o chleb. 
Dzieci były tak głodne, że obgryzły so-
bie ręce. Jak komuś przysłano paczkę, 
to dziecko miało lepiej, inne dzieci nie 
miały co jeść. Jak przyszła duża pacz-
ka z jedzeniem, to Niemcy odbierali 
część jedzenia. Mówiono, że odejmują 
dla tych, co nic nie otrzymywali; nie-
wykluczone, że zabierali dla siebie.

Zeznania Gertrudy Skrzypczak z d. Nowak  
(ur. 1930 r. w Żegrówku), 1975 r. /2/

Mapa okupowanej Polski – jesień 1941 r. /2/

W obozie był jeden z więźniów 
w  starszym wieku, którego zadaniem 
było zwoływanie za pomocą trąbki 
dzieci na apele. Na głos trąbki musie-
liśmy biegiem biec na plac apelowy. 
Więzień ten, którego nazwiska nie 
znam, bił również dzieci.

Zeznanie Mieczysława Stawickiego  
(ur. 1927 r. w Inowrocławiu), 1973 r. /2/

Większość więźniów nosiło drelichowe unifor-
my, ale najmłodszym dzieciom pozwalano po-
ruszać się po obozie w ubraniach, w których ich 
przywieziono. /2/

Młodzież w tym obozie pochodziła 
z  różnych części kraju i to z Warsza-
wy, z Łodzi, z Poznania, z Mosiny pod 
Poznaniem, z Gdańska, ze Śląska. 
Zdarzały się wypadki, że przywożono 
młodzież, których rodzice przebywali 
w Oświęcimiu [Auschwitz].

Zeznanie Emilii Mocek z d. Kamińska  
(ur. 1930 r. w Poznaniu), 1969 r. /2/
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6-8

Plan  obozu  z  rekonstruowanymi 
obiektami – widok z góry. Wewnątrz 
obozu  wygrodzono  mniejszą  strefę 
dla  więźniarek,  widoczne  zygzaki 
to  szczeliny  przeciwlotnicze.  Kadra 
obozowa  dysponowała  natomiast 
schronem, oznaczonym na planie nu-
merem „1”. /3/



18 19

Teren obozu podzielono na dwie strefy: męską i żeńską. W związku z tym, 
iż większość więźniów to chłopcy, przeznaczono dla nich 75 proc. obszaru. 
Dziewczęta, które trafiały do obozu, zakwaterowano w pozostałej części – 
wygrodzonej od kwietnia 1943 r. Wzniesiono również kilka baraków wię-
ziennych, komórki gospodarcze, magazyny, garaże, szklarnie i latryny, choć 
najczęściej przystosowywano już istniejące obiekty. Ogółem wykorzystano 
35 budynków i baraków, z których jedynie 10 pełniło funkcję mieszkalną.

Budynek, w którym mieścił się warsztat wy-
robu sztucznych kwiatów, klejenia torebek 
i prostowania igieł tkackich – rekonstrukcja 
cyfrowa. /3/

Ja zostałam przydzielona do „Blu-
mensztuby”, tzn. wytwórni sztucz-
nych kwiatów. Nadzór nad koman-
dem w  „Blumensztubie” sprawowała 
wachmanka [Maria] Linke i częścio-
wo Genowefa Pohl [vel Eugenia Pol], 
która wybierała nas do pracy w cie-
plarni u  ogrodnika. [Maria] Linke 
i Pohl karały nas za drobne przewinie-
nia chłostą, chłosta polegała na tym, że 
kijem biły nas gdzie popadło. Ja sama 
dostałam lanie od Linke, ale widzia-
łam również jak biła dziewczynki 
także Pohl, której było obojętne, w jaką 
część ciała bije. Podobno wykonywała 
rozkazy [Sydonii] Bayer [stracona 
9 listopada 1945 r.].

Zeznanie Heleny Ofiary z d. Leszczyńska  
(ur. 1931 r. w Poznaniu), 1970 r. /2/

Przyjęcie nowo przybyłych więźniów. 
Na pierwszym planie dziewczęta, niebawem 
zostaną oddzielone od chłopców. /2/ 

Apel młodszych chłopców – jesień 1943 r. /2/

38
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Według założeń władz niemieckich do obozu mieli trafiać więźniowie w wie-
ku od 12 do 16 lat. Praktyka pokazała jednak, że w transportach były rów-
nież kilkuletnie dzieci, wymagające stałej opieki. Najmłodszymi zajmowały 
się osadzone w obozie dziewczęta, które dozorowały budynek zwany „izo-
latką” lub „domem dla małych dzieci”. 

Pamiętam, że na placu były urzą-
dzane apele i wówczas komisja wy-
bierała wśród dzieci i młodzieży 
odpowiednie osoby w celu ustalenia 
przydatności do zniemczenia. Dzieci 
i młodzież, które były wybrane przez 
komisję, były wysyłane do obozu w Po-
znaniu, lecz bliższych szczegółów nie 
znam. Pamiętam taki fakt, że do na-
szego obozu przywieziono troje dzieci 
z jednej rodziny (matka i ojciec zginęli 
w obozie w Auschwitz). Dzieci nazy-
wały się: Jerzy [ur. 1928 r.], Gertruda 
[ur. 1930 r.] i Edward [ur. 1937 r.] 
Nowakowie z Mosiny pod Poznaniem. 
Pamiętam, że czteroletni Edward zo-
stał wywieziony do Poznania do domu 
dziecka i stamtąd miała go zabrać 
rodzina niemiecka. Nic nie wiem na 
ten temat, aby do naszego obozu były 
przywożone noworodki.

Relacja Zofii Szope z d. Maciejczak  
(ur. 1929 r. w Krzywosądzy), 1969 r. /2/

Od wiosny 1943 r. umieszczano w tym bu-
dynku jedynie dzieci do ósmego roku życia, 
które władze niemieckie przygotowywały do 
zgermanizowania, przekazując je następnie 
do ośrodków Lebensborn w Ludwikowie oraz 
w Puszczykowie. Zanim wdrożono procedurę 
wynaradawiania, mali więźniowie byli bada-
ni w pobliskim obozie rasowym (przed wojną 
klasztor oo. Bernardynów) przy ul. Spornej 73 
(obecnie ul. Pankiewicza 5) – rekonstrukcja 
przestrzeni obozowej i budynku metodą cyfro-
wą. /3/

Jerzy Nowak (ur. 1928 r. w Żegrówku), tra-
fił do obozu w wieku 15 lat. Po kilku miesią-
cach wywieziono go do obozu pracy w Potu-
licach, a następnie do Żabikowa. W grudniu 
1944 r. skierowano do obozu koncentracyjne-
go w Gross-Rosen. Zginął prawdopodobnie 
w obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen pod 
koniec wojny. /2/

Gertruda Skrzypczak z d. Nowak, siostra Jerzego  
(ur. 1930 r. w Żegrówku). /2/ 

Wzniesiono również cztery wieże strażnicze, 
które zrekonstruowano cyfrowo. /3/

35 W

Obóz z trzech stron opasano trzymetrowym 
płotem ze ściśle do siebie przylegających desek 
i zwieńczono drutem kolczastym – odwzorowa-
nie przestrzeni obozowej metodą cyfrową. /3/

G

Przebywałem na Przemysłowej 
od 1944 r. do czasu wyzwolenia 
[19 stycznia 1945]. Przebywałem oko-
ło siedmiu miesięcy. Z oskarżoną [Eu-
genią Pol] nie miałem do czynienia. 
Miałem starszego kolegę, postanowił 
uciec z obozu, nie udało mu się i został 
zastrzelony. Ja się o tym dowiedzia-
łem, bo ucieczka odbyła się w nocy. 
On uciekał w mojej marynarce i mnie 
później ściągano na przesłuchania. Od 
Polowej nie doznałem żadnych obra-
żeń. Była też ucieczka krawca [Żyda], 
przebranego w mundur niemiecki, 
złapano go pod Warszawą, przywieźli 
go do obozu i tam go rozstrzelali.

Zeznanie Stanisława Owczarka  
(ur. 1929 r. w Łodzi), 1975 r. /2/
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Mój warsztat był w męskiej czę-
ści obozu. Oskarżona [Eugenia] Pol 
chodziła po obozie w granatowym ko-
stiumie, Pol do mnie mówiła złą niem-
czyzną, umiała słabo po niemiecku. 
W czasie epidemii tyfusu było dużo 
zgonów, ale ja ich nie widziałem, bo 
nie mogłem wychodzić z getta. Doktor 
[Emil] Vogel też nie widział umarłych 
dzieci, on je leczył jak mógł, a później 
wywożono je. Jednorazowo było dzie-
ci [w obozie] około siedmiuset. Dzieci 
były wybierane na rasę [do zgerma-
nizowania]. Dzieci polskie były po 
rodzicach, których rozstrzelano lub 
wywieziono do obozu. Praca była tyl-
ko dla samej pracy, aby dzieci zmę-
czyć. Nie było z niej żadnego pożyt-
ku. Dziewczynki chodziły w ciężkich 
drewniakach. Ubranie letnie prawie 
nie różniło się od zimowego. Nie wi-
działem żadnych palt, ani pończoch. 
Nie było żadnych lekarstw, mierzyło 
się temperaturę, robiło okłady z zim-
nej wody. Nie było nawet aspiryny. 
Tydzień temu byłem u doktora Vogla, 
on prosił abym przekazał, że rola leka-
rza [w obozie] była bardzo ograniczo-
na. [...] Wachmani też chorowali na 
tyfus, byli oni leczeni. Niemcy wtedy 
nie wchodzili do obozu. Chorowali 
Polacy. Nie wiem, czy oskarżona Pol 
chorowała na tyfus. [...] Nie posiada-
łem żadnych złotych zębów, jak byłem 
w Oświęcimiu [Auschwitz], może dla-
tego uniknąłem śmierci. Byłem w wie-
lu obozach, udało mnie się uniknąć 
śmierci. Ja byłem w obozach zagłady, 
ich nie można porównywać z obozem 
przy ul. Przemysłowej, bo to był obóz 
pracy.

Zeznanie elektryka Waltera Weila  
(ur. 1907 r. i zesłanego w 1941 r. z Pragi 

do Litzmannstadt Ghetto), 1974 r. /2/

Był to teren obozu, na który przy-
byliśmy samochodami marki francu-
skiej, Reynolds. Obóz znajdował się 
w trakcie organizacji, niemniej goto-
wy do przyjęcia pewnej grupy ludzi. 
Wydano nam po jednym kocu, łyżce 
i misce oraz skierowano na blok nr 1. 
Pierwszego dnia wypisano mi numer 
127. Na podstawie rozmów przepro-
wadzonych z kolegami dowiedziałem 
się, że ostatni numer w tym dniu za-
mykał się cyfrą 131 więźniów.

Relacja Jana Woszczyka  
(ur. 1929 r. w Ostrowy Górnicze), 1969 r. /2/

Był to pierwszy dom zaadoptowany na potrzeby 
obozu przez robotników żydowskich, przymu-
szonych do pracy przez nadzorujących ich Niem-
ców. W nomenklaturze obozowej określano go  
„Haus I”. /2/

Do obozu zostałem przywiezio-
ny 18  grudnia 1942 r. Przebywałem 
w bloku nr 1 [Haus I]. […] Pracowa-
łem w  różnych działach. Pierwsza 
praca moja to była praca przy rozbie-
raniu ruder oraz przy niwelowaniu 
i  naprawie dróg, które miały służyć 
w obozie. Przy pracy nas bito i kopano. 
[…] Z początku spaliśmy na piętro-
wych łóżkach, pod jednym kocem i na 
siennikach. Z  wyczerpania, z  zimna 
i z wycieńczenia dzieci robiły pod sie-
bie. Kiedy zdarzyło się to trzykrotnie, 
wtedy izolowano takie dziecko w spe-
cjalnym baraku, gdzie spało się na 
pryczach pod jednym kocem [obiekt 
nr 25].

Relacja Jana Ryszarda Kuczyńskiego  
(ur. 1929 r. w Łodzi), 1962 r. /2/

Wydanie nowo przybyłym więźniom obozo-
wego oporządzenia przed skierowaniem do 
„Haus I”. /2/

54

Ściany działowe w poszczególnych pokojach 
budynku zostały wyburzone, by stworzyć 
cztery izby więzienne. Na planie obozu ów – 
zrekonstruowany cyfrowo – obiekt znajdował 
się na rogu ul. Brackiej i ul. Emilii Plater. /3/ 

54

Od strony obecnej ul. Spornej obóz przylegał 
do muru cmentarza żydowskiego – widok  
odtworzony cyfrowo /3/

M

Najbliżej cmentarnego ogrodzenia znajdowała 
się ślusarnia i warsztat elektryczny – widok 
zrekonstruowany cyfrowo. /3/

5
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Dzieci najczęściej przywożono z Dworca Łódź 
Kaliska, gdzie w czasie okupacji zatrzymywa-
ły się pociągi z Górnego Śląska, Wielkopolski 
i Kujaw. Brama główna znajdowała się u wylotu 
ul. Przemysłowej 27, która przed wojną docho-
dziła jedynie do ul. Brackiej, lecz jej nie przeci-
nała, tędy wjeżdżały samochody oraz tą drogą 
niemiecka policja kryminalna wprowadzała 
na teren obozu zatrzymanych małoletnich ło-
dzian. /2/

A

Gdy wszystko było przygotowane 
do dokonywania zdjęć, Lagerführer 
[komendant obozu] wydał zarządze-
nie fotografowania wszystkich dzieci, 
które były już w lagrze, jak i tych, któ-
re będą do lagru przybywać. Fotogra-
fie miały być robione w dwóch pozach 
– en face i z profilu. Ponadto miały być 
wypełnione formularze zawierające 
wszystkie dane personalne oraz krótki 
rysopis każdego dziecka i odciski pal-
ców. Wówczas stało się dla mnie jasne, 
że lagier ten nie jest tylko dla dzieci 
bezdomnych i nie mających opieki, ale 
jest to najzwyklejszy obóz koncentra-
cyjny w mniejszym wydaniu, odpo-
wiednio dla jego delikwentów.

Zeznanie Józefa Borkowskiego  
(obozowy fotograf i przedwojenny policjant), 

1971 r. /2/
Elżbieta Nowak z d. Konarska (ur. 1933 r. w Po-
znaniu), trafiła do obozu w wieku 10 lat. /2/

Nieznany więzień, którego w obozie zareje-
strowano 29 listopada 1943 r. /2/

Odciski palców Gertrudy Skrzypczak z d. No-
wak, której zdjęcie widnieje na wcześniejszym 
panelu, obok fotografii jej brata – Jerzego. 
Pobieraniem odcisków zajmował się przedwo-
jenny policjant o nazwisku Boratyński. /2/

Drewniany budynek wielorodzinny z podda-
szem zaadoptowanym na pracownię dakty-
loskopijną i atelier fotograficzne. W głównej 
części budynku mieścił się magazyn pościeli 
i odzieży. W przybudówce przetrzymywano na-
tomiast dzieci chore na świerzb (niem. Krätze), 
stąd więźniowie miejsce to nazywali „krecą” – 
widok odtworzony cyfrowo. /3/

13
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Od jesieni 1942 r. przebywałem 
z bratem, a w 1943 r. do obozu przy-
wieziono siostrę. Jestem Polakiem, 
chociaż mam niemieckie nazwisko. 
Do obozu zostałem przywieziony za 
to, że rodzina moja nie chciała podpi-
sać volkslisty. W obozie tym w 1943 r. 
znalazła się również moja siostra 
Gertruda. Dostałem wiadomość, że 
przywieziono moją siostrę, z którą wi-
działem się. Mówiła mi, że oskarżona 
[Eugenia Pol] ją bije. […] Wyniesiono 
ją z baraku, z izby chorych, a właści-
wie to ja nie wiem skąd, to był niski 
barak, podobny do karceru. Po  tym 
przypadku – już nigdy siostry Gertru-
dy nie widziałem. Pozostał mi tylko 
żal w sercu.

Zeznanie Bronisława Weinholda  
(ur. 1932 r. w Myśliwcu), 1974 r. /2/

 

12

Zorientowałem się, że będę strzygł 
tutaj więźniów: dzieci i młodzież 
i będę także pielęgniarzem. Moje miej-
sce pracy było niskie i małe, i ciemne, 
jak komórka 2m x 2,5m. Trudno było 
się w niej swobodnie obracać. Podłoga 
była cementowa, dlatego dzieciom, 
które chodziły boso było zimno, gdy 
musiały na niej stać. Na początku 
sam musiałem wykonywać całą pracę: 
strzyżenie wszystkich dzieci. Potem 
nauczyłem 4-5 chłopców strzyc i było 
mi już łatwiej. […] Spełniałem oprócz 
roli fryzjera również funkcję pielę-
gniarza na „krankensztubie”, czyli 
izbie chorych [obiekt nr 42], gdzie izo-
lowano dzieci, które z wycieńczenia 
robiły pod siebie. W tych okropnych 
warunkach, jakie tam panowały, dba-
łem o czystość w izbie chorych. 

Zeznanie Stanisława Mikołajczyka  
(obozowy fryzjer), 1971 r. /2/

Gertruda Weinhold (ur. 1929 r. w Myśliwcu), tra-
fiła do obozu w wieku 14 lat. Zmarła 1 sierpnia 
1944 r. /2/

30

Drewniany budynek z gankiem zamieniony na 
ambulatorium dla więźniów. Obok w niewiel-
kiej przybudówce rezydował również obozowy 
fryzjer, który golił nowo przybyłych więźniów – 
cyfrowa rekonstrukcja fotografii. /3/

Drewniany barak więzienny. Od stycznia 
1944 r., wraz z wybuchem epidemii tyfusu, 
przekształcony w ambulatorium dla kadry 
obozowej – rekonstrukcja cyfrowa. /3/

Na przykład jeżeli więzień źle 
przechodził obok wachmana, źle uło-
żył odzież lub [starł] kurze w baraku 
za to bito. Kara chłosty była publicz-
na, było od piętnastu do dwudziestu 
pięciu batów. Bito na apelu ogólnym, 
bito na stołeczku i bito biczem, liczo-
no baty głośno, czasami musiał liczyć 
bity.

Zeznanie Gabrieli Penteluk z d. Jeżewicz  
(ur. 1929 r. w Mosinie), 1974 r. /2/

 

Na somatykę [tkanki organizmu] 
więźniów, jak i na ich psychikę dzia-
łały trzy zasadnicze czynniki urazowe 
doznane w obozie: głód, zimno oraz 
bicie. Dzieci były świadkami znęcania 
się załogi obozowej nad ich kolega-
mi i częstokroć ich śmierci w  następ-
stwie doznanych obrażeń. Przeżycia 
związane z brutalnym traktowaniem 
w  obozie wykraczały poza granicę 
przeżyć każdego dorosłego człowieka 
i poza granicę przeciętnej ludzkiej wy-
trzymałości. Pozostawiły one po sobie 
trwały ślad w postaci przewlekłych 
schorzeń i trwałego kalectwa, znacz-
nie ograniczając lub całkowicie unie-
możliwiając zdolności do pracy. Obec-
nie chorobowość byłych więźniów jest 
od pięciu do dziesięciokrotnie wyższa 
od chorobowości osób, które nie prze-
bywały w obozach.

Przedstawiona sądowi opinia lekarza  
medycyny dr. Czesława Kempisty, 1974 r. /2/

 

F

Główna obozowa aleja (obecnie część ul. Prze-
mysłowej), widok w kierunku ul. Górniczej – 
miejsce odwzorowane cyfrowo. /3/

C

Mniejsza brama obozowa dla żydowskich ro-
botników z getta, wozów aprowizacyjnych 
i furgonów wywożących chore dzieci do szpita-
la lub ich ciała na cmentarz katolicki św. Woj-
ciecha przy ul. Kurczaki 81 w Łodzi. Widok od 
strony ul. Górniczej w kierunku ul. Przemysło-
wej – fotografia zrekonstruowana cyfrowo. /3/
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Wewnątrz obozu znajdowała się jeszcze jed-
na brama, którą można było się dostać z czę-
ści przeznaczonej dla więźniów do podobozu 
dla więźniarek. Widok od strony ul. Tadeusza 
Mostowskiego – fotografia odtworzona cyfro-
wo. /3/

W obozie tym przebywałam od 
lata 1943 r. do października 1944 r. 
Z obozu zostałam zwolniona za usil-
nym staraniem moich rodziców. Do 
obozu zostałam przywieziona latem 
1943 r. (dokładnej daty sobie nie przy-
pominam) wraz z dużą grupą dziew-
czynek, z których obecnie pamiętam 
Krystynę Pacut, Salomeę Fraś,  Marię 
Orlicką i Augustynę Borowiec (wszyst-
kie byłyśmy mieszkankami Jaworzna) 
i są to nazwiska panieńskie. 

Relacja Ireny Bogacz z d. Hardyn  
(ur. 1930 r. w Jaworznie), 1970 r. /2/

Ubranie takie składało się ze spód-
niczki, bluzki i kubraka oraz na nogi 
otrzymałam trepy i jakieś skarpety. 
Bielizna obozowa składała się z maj-
tek o dużych rozmiarach i jakiejś ko-
szuli. Następnie wszystkie zostałyśmy 
zaprowadzone do dziewczęcej części 
obozu, która znajdowała się wewnątrz 
opisanego przeze mnie „zielonego au-
tobusu” [tak Niemcy nazywali obóz]. 
Nie potrafię określić, w którym roku 
zostałam przywieziona do łódzkiego 
obozu dla dzieci i młodzieży polskiej 
przy ul. Przemysłowej, pamiętam, że 
kiedy przywieziono mnie, było jeszcze 
ciepło, tj. chodziłyśmy wtedy w samych 
sukienkach i dopiero po upływie ja-
kiegoś czasu pozwolono nam założyć 
kubraki. Wówczas w obozie mogło być 
ok. 30-40 dziewcząt. 
Zeznanie Danuty Teresy Siwek z d. Jakubowska  

(ur. 1939 r. w Poznaniu), 1971 r. /2/

Wizytacja obozu przez szefa niemieckiej poli-
cji kryminalnej w Łodzi SS-Sturmbannführera 
Karla Ehrlicha, którego oddelegowano w grud-
niu 1941 r. z Chemnitz do Łodzi. /2/

Trzecią zewnętrzną bramę usytuowano od 
ul. Brackiej i wytyczono ją na osi ul. Tadeusza 
Mostowskiego. W pobliżu niej urządzono war-
townię, gdzie od 1944 r. przyprowadzano dzie-
ci na widzenie z rodzicami. Widok od strony 
ul. Brackiej – cyfrowa rekonstrukcja przestrze-
ni obozowej. /3/

B

D
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Najważniejszym obiektem w obozie, przez 
dwadzieścia pięć miesięcy jego istnienia, była 
komendantura, ulokowana w przedwojennym 
budynku przy ul. Przemysłowej 34, nieopo-
dal głównej bramy. Widok – zrekonstruowane-
go cyfrowo – budynku od strony ul. Przemysło-
wej. Dom przetrwał do czasów obecnych. /3/

O doniosłości funkcji i roli, jaką 
obóz przy ul. Przemysłowej odgry-
wał w systemie wyniszczenia Narodu 
Polskiego świadczy fakt, że komen-
dant łódzkiej policji kryminalnej SS-
-Sturmbannführer Karl Ehrlich był 
jednocześnie komendantem obozu. 
On to bowiem osobiście wizytował 
obóz, brał udział w  selekcji dziewcząt 
i  chłopców dla potrzeb urzędu rasy 
i  decydował o  przejmowaniu człon-
ków załogi obozowej. Do codziennego 
zarządzania sprawami obozu powo-
łani byli przez niego kierownicy obo-
zu, w osobach: Hans Fuge (od zało-
żenia obozu do wiosny 1943 r.), Arno 
Wrack (do końca 1943 r.), Karl Enders 
(do  19  stycznia  1945  r.). Stosownie 
do planu organizowanego obozu, po-
dzielony on został na sześć odrębnych 
oddziałów. Oddział VI był oddziałem 
dla dziewcząt. Kierowała nim nad-
zorczyni Sydonia Bayer [stracona 9 li-
stopada 1945  r.], mająca do pomocy 
Genowefę Pohl [po 1945  r. zmieniła 
personalia na Eugenia Pol].
Z aktu oskarżenia przeciwko byłej nadzorczyni 

obozu Eugenii Pol, 1974 r. /2/

Przypomniałam sobie, że miałam 
w  Łodzi koleżankę szkolną, Niemkę, 
za pomocą której mogłabym znaleźć 
jakąś pracę, będąc w takiej sytuacji. 
Zależało mi na pracy, obojętnie jakiej, 
aby tylko nie być tak strasznie narażo-
ną. Koleżanka moja – Kriga Schilbert 
– zatrudniona była w Kripo [niemiec-
ka policja kryminalna] jako sekre-
tarka głównego komendanta [Karla] 
Ehrlicha. Dzięki niej dostałam się we 
wrześniu 1943 r. do obozu dziecięcego. 
Wtedy dopiero zorientowałam się, co 
to jest za obóz. Zobaczyłam w jakich 
warunkach żyją te bite, maltretowane 
dzieci. […] Byłam bardzo tym wszyst-
kim przestraszona.
 Zeznanie Stefani Otto  

(obozowa krawcowa), 1971 r. /2/

Pracowałem później w baraku, 
gdzie z warkoczy słomy robiliśmy 
pantofle dla Niemców. Po jednej stro-
nie baraku robiono spody, po drugiej 
wierzchy. Minimum normy dla dzie-
ci było wykonanie sześćdziesięciu ele-
mentów, przy których się pracowało 
(spody i  wierzchy) przez cały dzień. 
Za wykonanie normy dostawało 
się  dodatkowy obiad, lub  tzw. fach-
mańskie, czyli na wieczór dodatko-
wą porcję zupy lub dodatkową pajdę 
chleba. Przeszedłem potem do wikli-
niarzy, którzy robili kosze [budynek 
nr 17]. W czasie pracy zachorowałem 
na świerzb. Przechodziłem w obozie 
wszelkie możliwe choroby, począw-
szy właśnie od świerzbu, przez tyfus, 
szkarlatynę i jaglicę. 

Relacja Jana Ryszarda Kuczyńskiego  
(ur. 1929 r. w Łodzi), 1962 r. /2/31

Zrekonstruowany cyfrowo drewniany budynek 
– nazywany przez więźniów „łapciarnią”. Wy-
platano w nim słomiane warkocze i zszywano 
je w nieforemne buty, wysyłane następnie do 
jednostek niemieckich walczących na froncie 
wschodnim. /3/

16

Drewniany budynek, w kształcie litery „L”. 
Do 1944 r. naprawiano w nim wojskowe buty, 
następnie ulokowano pracownię wikliniarską. 
Wyplatano w niej kosze na pociski i podkłady 
pod koła samochodów ciężarowych – fotografia 
odtworzona cyfrowo. /3/

17
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Praca w tej iglarni była bardzo 
ciężka i wyczerpująca. Polegała na 
tym, że pracownik otrzymywał igłę 
[dziewiarską] długości piętnastu cen-
tymetrów, zakończoną jakby haczy-
kiem. Igłę tą trzeba było delikatnie 
opukiwać młoteczkiem do idealnej po-
wierzchni na kowadle zegarmistrzow-
skim. Do czego były przeznaczone te 
igły nie wiem. Codziennie należało 
wykonać normę to znaczy  wyprosto-
wać około dwustu igieł. Za niewyko-
nanie norm pozbawiano jedzenia lub 
kierowano do karceru.

Relacja Henryka Chrzanowskiego  
(ur. 1928 r. w Bydgoszczy), 1969 r. /2/

W budynku wydzielono również dwie sale dla 
niemieckich strażników oraz zatrudnionych 
w obozie Polaków (nadzorców i majstrów). /2/

Chłopców przydzielano również do „iglarni”, 
gdzie prostowali igły tkackie. /2/

Widok – zrekonstruowanego cyfrowo – muro-
wanego, dwupiętrowego budynku z charakte-
rystyczną wysuniętą klatką schodową. W nim 
mieściły się trzy duże sale dla osadzonych oraz 
„iglarnia”. /3/
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Baraki znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia oddzielają-
cego teren podobozu dla dziewcząt od strefy dla chłopców. Zbudowano je 
wiosną 1943 r. z gotowych elementów. Dwa z nich wykorzystywano jako 
pomieszczenia mieszkalne dla więźniów, zaś te bliżej wewnętrznego płotu 
spełniały rolę hal warsztatowych. W szwalni szyto elementy umundurowa-
nia oraz obozową odzież roboczą. Zadania te wykonywali na równi chłopcy, 
jak też dziewczęta, które dodatkowo cerowały przestrzeliny lub rozdarcia 
w mundurach.

Zacząłem pracować u krawców. 
Pracownia mieściła się koło kuchni 
na pierwszym piętrze. Pracowałem 
tam do czasu wyjścia z obozu. Perso-
nel składał się m.in. z Żydów [skie-
rowanych przez Niemców do pracy 
w  obozie] – majstrem był Zylberste-
in, który pomagał mi zaopatrywać 
się w żywność. Tam też zdarzył się 
kiedyś znamienny wypadek. Szyliśmy 
i  naprawialiśmy ubrania więzienne. 
W  trakcie pracy złamało mi się czó-
łenko od maszyny. To była straszna 
rzecz. Na pewno by mi na sucho to nie 
uszło. Majster przyniósł jednak z getta 
nowe czółenko, założył je do maszyny 
i nikt nie dowiedział się o moim prze-
winieniu.
 Relacja Stefana Marczewskiego  

(ur. 1930 r. w Łodzi), 1962 r. /2/

Niemieccy funkcjonariusze wizytują obozową 
szwalnię usytuowaną w baraku. /2/

Jeden z czterech obozowych baraków, za nim 
następny barak, pełniący rolę szwalni. Na dal-
szym planie widoczne budynki podobozu dla 
więźniarek – cyfrowa rekonstrukcja. /3/
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Ostatnim dniem funkcjonowania obozu był 18 stycznia 1945 r. Rankiem 
strażnicy opuścili placówkę, a po ich odjeździe główna brama obozu, od 
strony ul. Przemysłowej, pozostała otwarta. Do Łodzi błyskawicznie zbli-
żała się Armia Czerwona, wkraczając do miasta następnego dnia. W opu-
stoszałym obozie odnaleziono jedynie kilkaset dzieci, zmarzniętych oraz 
osłabionych głodem i chorobami. Dwieście z nich, jako sieroty, przez ko-
lejne lata pozostawało w Łodzi, zajmując początkowo budynek Miejskiego 
Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Kopernika 36. Najwięcej poszkodowa-
nych było wśród dzieci skierowanych do karnej kompanii.

Niektóre z dziewcząt wyrabiały również sztuczne kwiaty z papieru, na 
drutach wykonywały czapki, rękawice, szaliki oraz szydełkowały i wy-
szywały obrusy. Od wiosny 1943 r. najsilniejsze z nich wysyłano do 
ok. 160-hektarowego majątku rolnego w Dzierżąznej, gdzie pracowały 
w polu, oporządzały zwierzęta gospodarcze i odławiały ryby ze stawu.

Na terenie obozu pracowałam 
w  pralni, później sprzątałam biu-
ra. Moim nadzorcą była oskarżona 
[Eugenia] Pol i kierowniczka obozu 
[Sydonia] Bayer [stracona 9 listopa-
da 1945 r.]. Ja nie byłam często bita. 
Za wszy dostałam od Pol dwadzieścia 
pięć batów, a drugi raz też dwadzie-
ścia pięć batów za zaginięcie pończoch, 
ja ich nie wzięłam. Słyszałem, że dwie 
dziewczynki zmarły. […] Były w ba-
rakach sztubowe [nadzorczynie grupy 
więźniów, wyznaczone przez władze 
obozowe. Wyżej od nich w hierarchii 
były więźniarki pełniące funkcję blo-
kowych]: Mela i Anna, one chodziły 
razem z Pol, miały u niej względy. One 
poganiały nas do pracy. Później byłam 
w obozie [koncentracyjnym] Ravens-
brück, miałam tam lepiej, dostałam 
lepsze jedzenie, mnie nie bili. Znałam 
język niemiecki.
Zeznanie Eugenii Krzywickiej  z d. Kazimierczak  

(ur. 1928 r. w Mosinie), 1975 r. /2/

Pragnę nadmienić, że w pralni ko-
tły były wpuszczone w piece, lecz po-
ziom ich górny był wysokości mojej gło-
wy, czyli ok. 120 cm. Przy piecach stały 
drewniane schodki, na których dzieci 
stawały, aby wyciągnąć bieliznę. Sto-
jąc na szczycie tych schodków dziecko 
miało górny poziom kotła na wysokości 
piersi. Wystarczyło popchnąć i dziecko 
wpadło do kotła.
 Zeznanie Leokadii Zielińskiej z d. Dziedzic  

(ur. 1929 r. w Kaliszu), 1971 r. /2/

Budynek wielorodzinny z czterema izbami 
więziennymi (dwie na parterze i dwie na pię-
trze). Na dole znajdowało się pomieszczenie 
dla nadzorczyni, a na górze przy dwóch izbach 
więziennych usytuowano pokój tzw. więźnia-
rek funkcyjnych. W nomenklaturze obozowej 
budynek ten określano mianem „Haus VII”, zaś 
na planie obozu, opracowanym na potrzeby 
sądu, był „obiektem nr 40” – fotografia zrekon-
struowana cyfrowo. /3/
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Widok – zrekonstruowanych cyfrowo – zabu-
dowań byłej fabryki cukierków – największego 
obiektu w podobozie dla dziewcząt. Od stycz-
nia 1944 r., kiedy trwała epidemia tyfusu, od-
każano w tym miejscu odzież. Uruchomiono 
również łaźnię, lecz nie wszystkie dzieci mogły 
z niej skorzystać. W budynku była także pral-
nia, na której potrzeby doprowadzano wodę 
z pobliskiej studni, napędzanej dwoma koła-
mi zamachowymi, wprawianymi w ruch przez 
więźniów. /3/

414141

W czasie pracy w charakterze ku-
charki miałam możliwość widzieć, 
co gotuje się dla dzieci, obsługi polskiej 
i niemieckiej. Gotowane śniadania, 
obiady i  kolacje różniły się od siebie 
w  sposób zasadniczy, tzn. Niemcy 
mieli najlepsze wyżywienie, Polacy za-
trudnieni w charakterze „wychowaw-
ców” gorsze, a najgorsze wyżywienie 
otrzymywali więźniowie lagru [obo-
zu]. Jedzenie „wychowanków” obozu 
składało się ze śniadania, na które da-
wano kawę i pajdkę chleba, z obiadu 
na który była wodnista zupa i  z  ko-
lacji składającej się z chleba i kawy. 
[…] Każdorazowo posiłek zabierany 
był przez więźniów pod nadzorem 
„wychowawców”. Dzieci nosiły ciężkie 
kotły z kawą i zupą. Do  każdego ko-
tła było wyznaczone dwoje dzieci, bez 
względu na płeć.

Zeznanie Wacławy Sobczyńskiej  
(obozowej kucharki), 1971 r. /2/

Odwzorowany cyfrowo widok murowanego 
budynku wielorodzinnego z charakterystycz-
nym wysokim kominem, który wzniesiono już 
w okresie funkcjonowania obozu, gdy budynek 
zamieniono na kuchnię obozową. /3/
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Więźniowie wyruszają do pracy, aby odśnieżyć 
teren obozu. /2/

W początku 1943 r. (maj, czer-
wiec) dla dzieci, które nie chciały lub 
nie umiały pracować, tak jak to so-
bie Niemcy życzyli, otworzono barak 
nr  3. W tym baraku drużyna (bry-
gada) karna, oznaczona była czer-
wonym pasem na ubraniu, na prawej 
ręce i prawej nodze. Jeżeli gdzie in-
dziej praca trwała do godziny 16:00, 
u nas (w  brygadzie karnej) trwała 
aż do zmroku. Biegiem się poruszali-
śmy, skakaliśmy „żabkę”, szczuto nas 
psami. To ostatnie często powtarzali 
[Edward] August [volksdeutsch, stra-
cony 29 grudnia 1946 r.] i wymieniony 
przedtem Józef Stankiewicz [zmarł 
w  1971 r.]. Jeżeli ktoś został w tyle, nie 
mógł nadążyć biec, był wówczas bity 
i kopany. Pracowaliśmy także w  nie-
dzielę w pocie i znoju, od świtu do 
nocy. To był najgorszy blok, w którym 
przebywałem.

Relacja Jana Kuczyńskiego  
(ur. 1929 r. w Łodzi), 1962 r. /2/

W obozie był także blok karny 
oznaczony numerem 3, w którym 
umieszczano więźniów przybywa-
jących bezpośrednio z więzień oraz 
innych, którzy dopuszczali się wykro-
czeń przeciwko dyscyplinie obozowej. 
Ja wraz z bratem przebywałem we 
wspomnianym wyżej bloku za rzeko-
me przygotowywanie ucieczki. Więź-
niowie z  bloku karnego posiadali spe-
cjalnie znakowany ubiór, a mianowicie 
mieli wymalowane czerwone pasy na 
bluzie i spodniach, byli przydzielani 
do cięższych prac, wykonywali dodat-
kowe prace po godz. 18:00 i nie spali na 
siennikach lecz na gołych deskach. 

Zeznanie Teofila Tratowskiego  
(ur. 1931 r. w Międzychodzie), 1971 r. /2/

W kolejce po obozową strawę. /2/

Zrekonstruowany metodą cyfrową kolejny 
z czterech obozowych baraków, w którym 
przebywali więźniowie z tzw. karnej kompa-
nii. Obiekt osadzeni nazywali „barakiem III”, za 
nim następny barak będący obozową szwalnią 
(obiekt nr 46). Wzdłuż baraków mur oddziela-
jący strefę dla więźniarek. /3/
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Prace przy niwelowaniu terenu w obozie. 
Chłopców pilnuje jeden z cywilnych nadzorców 
(postać na drugim planie, widoczna z prawej 
strony) – Józef Stankiewicz. /2/
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