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29 kwietnia 1945 roku żołnierze
amerykańscy wyzwolili obóz 
koncentracyjny Dachau. Był to 
pierwszy obóz koncentracyjny 
utworzony na ziemiach 
III Rzeszy na mocy rozkazu 
Heinricha Himmlera z 21 marca 
1933 roku, tzw. obóz modelowy 
(Musterlager). To tam wypra-
cowano metody zarządzania, 
regulaminy, struktury, które 
wprowadzono później w innych 
obozach. Właśnie w Dachau 
po raz pierwszy pojawiły się 
pasiaki, jak zwykło się określać 
ubiór więźniów obozów 
koncentracyjnych. 
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Dla osadzonych pasiak był 
symbolem zdegradowania 
godności ludzkiej, znakiem 
poniżenia. Ubiór obozowy 

został wprowadzony po inspekcji prze-
prowadzonej w latach1938–1939 przez 
Theodora Eickego (fot. 1), komendan-
ta obozu Dachau w latach 1933–1934, 
a następnie inspektora obozów koncen-
tracyjnych i oddziałów wartowniczych. 
Pasiak miał być elementem wyróżnia-
jącym więźniów, a tym samym utrud-
niającym ucieczkę. Po przekroczeniu 
bram obozu więźniowie w pasiakach 

stawali się w oczach esesmanów wy-
łącznie numerami, „podludźmi”. Nad-
zorcy obozów pilnowali, by pasiak był 
w należytym stanie, tj. miał przyszyte 
wszystkie guziki i załatane dziury, choć 
w warunkach obozowych nie było to 
łatwe. Za nieprzestrzeganie tych zasad 
można było dostać nawet karę chłosty.

Przepisowy pasiak męski składał się 
z koszuli, kalesonów, marynarki, spodni 
oraz okrągłej czapki bez daszka, a dam-
ski z sukienki z długimi rękawami i bia-
łej chustki na głowę. W zimie mężczy-
znom wydawano dodatkowo płaszcz 

Krótka historia 
jednego pasiaka
Ewa Wójcicka

  Więźniowie francuscy 
po wyzwoleniu KL Dachau



STOP-KLATKA 11

nował warsztat, w którym produko-
wano m.in. mundury dla SS (fot. 3). 
W 1939 roku wyrób pasiaków prze-
jęło przedsiębiorstwo SS Deutsche 
Gesellschaft für Textil- und Lederver-
arbeitung mbH (Texled) – Niemiec-
kie Zakłady Przetwórstwa Tekstyliów 
i Skóry sp. z o.o. Produkcję – nie tylko 
szycie, lecz także administrowanie 
fabrykami – skrupulatnie planowa-
no. Istotną rolę w kierowaniu tym 
przedsięwzięciem odgrywał Głów-
ny Urząd Gospodarki i Admini-
stracji SS (SS-Wirtschafts- und 
Verwaltungshauptamt), powoła-
ny 31 stycznia 1941 roku. Dzielił 
się na pięć jednostek oznaczo-
nych literami A, B, C, D i W. 
W strukturze Amtsgruppe D (od-
powiedzialnej za obozy koncen-
tracyjne) funkcjonowały Amt B 
II, B IV oraz D IV, do których 
kompetencji należało m.in. usta-
lenie zapotrzebowania na mate-
riał i przędzę do produkcji ubrań 
obozowych. Od 1940 roku pasiaki 
były wytwarzane przez więźniar-
ki KL Ravensbrück. Jednym z po-
wodów rozpoczęcia produkcji właś-
nie w tym obozie był funkcjonujący 
na jego terenie Industriehof (kompleks 

bez podszewki, a kobietom żakiet i szare 
pończochy. Wszystko to było uszyte ze 
słabych jakościowo tkanin w szaro-nie-
bieski pasy. Na nogi więźniowie dosta-
wali drewniaki, tzw. holenderki (fot. 2).

Produkcją pasiaków zajmowały 
się początkowo różne szwalnie, toteż 
pierwsze partie różniły się krojem, sze-
rokością pasów i rodzajem surowca. 
Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy 
pierwsze ubiory dla więźniów szyto 
właśnie w Dachau. Jest to możliwe, 
ponieważ na terenie obozu funkcjo- 
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przemysłowy), złożony głównie z pra-
cowni, takich jak tkalnie czy szwalnie, 
a więc przeznaczonych do zajęć typo-
wo kobiecych (fot. 4). Początkowo pro-
dukcja była skoncentrowana w jednym 
baraku, wyposażonym w maszyny do 
szycia oraz urządzenia do wykonywa-
nia dziurek w ubraniach. W czerwcu 
1942 roku rozszerzono ją o dalsze trzy 

bloki o wymiarach 52 x 10 m. Pozwo-
liło to na zwiększenie produkcji obozo-
wych ubrań do czterystu sztuk dziennie. 
Ubiór dla więźniów był wytwarzany 
również w KL Sachsenhausen. Szybki 
przyrost liczby obozów spowodował 
trudności w zaopatrzeniu w przepiso-
wą odzież. Dlatego w lutym 1943 roku 
inspektorat obozów koncentracyjnych 
wydał zalecenie, aby do czasu uzupeł-
nienia braków więźniów pracujących 

w komandach na terenie obozu ubierać 
w odpowiednio oznakowane ubrania 
cywilne. Na ten cel przeznaczono naj-
gorsze, najczęściej zniszczone rzeczy 
zamordowanych Żydów (fot. 5).

W obozach koncentracyjnych funk-
cjonujących na ziemiach polskich 
okupowanych przez III Rzeszę pasia-
ki wprowadzano w różnych okresach. 
Na przykład na Majdanku pojawiły 
się przypuszczalnie pod koniec 1941 
roku, w KL Stutthof zaś – w styczniu 
1942 roku.

W kwietniu 2015 roku Julita Dorota 
Marlena Portait przekazała Instytuto-
wi Pamięci Narodowej jeden z takich 
ubiorów (fot. 6). Pasiak należał do jej 
wuja, Jeana Pugeta, który urodził się 
28 marca 1909 roku w Warszawie. Był 
najmłodszym z trojga dzieci Jana Fran-
ciszka Pugeta, który prowadził w War-
szawie fi rmę introligatorską. Przedsię-
biorstwo działało w Warszawie od 1878 
roku pod szyldem „J. Puget i synowie”. 
Na pewno istniało jeszcze w 1942 roku, 
o czym świadczy wpis na 141 stronie 
książki telefonicznej dla dystryktu war-
szawskiego (Amtliches Fernsprechbuch 
für den Distrikt Warschau) następującej 
treści: „Puget J. u. Söhne, Schachtel-, 
Plakat- u. Siegelfbr. Marienstadtstr. 16, 
625 18”. Trudno ustalić dokładne kole-
je losów Jeana Pugeta w okresie woj-
ny oraz okoliczności, w jakich trafi ł do 
obozu koncentracyjnego. Z księgi ewi-
dencyjnej więźniów zespołu Konzen-
trationslager Dachau o sygnaturze 
IPN GK 128/45, t. 12 dowiaduje-
my się, że przybył wraz z trans-
portem więźniów z KL Natz-
weiler 4 września 1944 roku 
i otrzymał numer 99460. 

5

4

Fo
t.

 A
IP

N

Fo
t.

 A
IP

N



STOP-KLATKA 13

W elektronicznej bazie Międzynaro-
dowej Służby Poszukiwawczej w Bad 
Arolsen są dokumenty wystawione przez 
administrację KL Dachau (Gefangenen-
-Eigentumsverwaltung), zawierające 
spis przedmiotów, które miał ze sobą 
Jean Puget w chwili osadzenia w obozie. 
Były to zegarek i sygnet.

Przekazany pasiak to zimowa wersja 
ubioru więziennego. Składa się z kurtki 
zapinanej na lewą stronę i spodni w sza-
ro-niebieskie pasy. Na marynarce wid-
nieje ręcznie naszyty czerwony trójkąt 
z napisaną w środku literą F (od nazwy 
narodowości – Franzose). Czerwonym 
trójkątem oznaczano więźniów poli-
tycznych. Poniżej umieszczano prosto-
kątny skrawek materiału z ręcznie na-
pisanym numerem obozowym. (fot. 7) 
Pasiak Jeana Pugeta po raz pierwszy 
został zaprezentowany przez pracow-
ników Centrum Udzielania Informacji 
o Ofi arach II Wojny Światowej IPN 
podczas nocy muzeów w maju ubie-
głego roku.
Ewa Wójcicka – archiwistka, pracowniczka 
Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN6
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