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IInformując o niemieckim obo-
zie dla dzieci polskich w Łodzi, 
w latach sześćdziesiątych poda-
wano, że jego bramę przekroczyło 

nawet 15 tys. nieletnich. Zginąć miało 
ok.  30 proc. z nich, co oznaczało, że był 
to jeden z bardziej represyjnych obozów 
niemiec kich w Polsce. Koło propagan-
dy, popularyzującej temat obozu, ruszyło 
w 1965 roku. Wówczas ukazał się list 
biskupów polskich do biskupów nie-
mieckich, w którym znalazły się słynne 
słowa „udzielamy wybaczenia i prosimy 
o nie”. Dla Władysława Gomułki, I se-
kretarza Komitetu Centralnego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, wyda-
rzenie to stało się dogodnym preteks-
tem do zintensyfi kowania propagandy 
antykościelnej i antyniemieckiej. Spo-
łeczeństwo bowiem dwadzieścia lat po 
wojnie nie było jeszcze gotowe wyba-
czyć Niemcom. Dzieci mogły być kartą 
przetargową w tym sporze i jako nie-
winne ofi ary wojny doskonale nadawały 
się do wykorzystania. Dodatkowo, wraz 
ze wzrostem nastrojów antysemickich 
w kraju, można było eksponować cier-
pienie polskich dzieci i spychać w cień 
zagładę Żydów.

Kolejne lata badań pokazały jed-
nak, że skala niemieckich zbrodni 

w łódzkim obozie była mniejsza, 
niż wcześniej zakładano. W 1979 

roku w redagowanym przez 
Czesława Pilichowskiego in-

Pamięć 
i niepamięć
artur ossowski

Ile ofiar pochłonął niemiecki obóz dla polskich 
dzieci w Łodzi? Publikowane liczby różnią się 
między sobą nawet pięciokrotnie. Rozbieżności 
wynikają m.in. z tego, że tragedia młodocia-
nych więźniów stała się w latach sześćdziesią-
tych elementem propagandy antyniemieckiej.


 Ð Zdjęcie policyjne Elżbiety Konarskiej, 

wykonane po przybyciu do obozu
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formatorze encyklopedycznym Obo-
zy hitlerowskie na ziemiach polskich, 
1939–1945 podano, że więźniów ośrod-
ka przy ul. Przemysłowej było 3735. 
Kilkuset z nich zmarło lub zostało za-
bitych. 20 lat później Okręgowa Ko-
misja Ścigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu w Łodzi uznała za 
wiarygodną liczbę ok. 2 tys. osadzonych 
i potwierdziła śmierć niespełna osiem-
dziesięciorga dzieci. Skąd te różnice? 
Czy wynikają one wyłącznie z błędów 
szacunkowych? Czyżby wszelkie dane 
były tworzone za sprawą nacisków po-
litycznych? Kluczem do rozwikłania 
zagadki może być nieżyjący już Józef 
Witkowski, który przez kilkadziesiąt lat 
nagłaśniał temat i był nim osobiście za-
interesowany.

Pomnik z plotką w tle
9 maja 1971 roku, w 26. rocznicę za-
kończenia II wojny światowej i w Dniu 
Zwycięstwa, odsłonięto na łódzkich 
Bałutach Pomnik Martyrologii Dzie-
ci, nazywany przez mieszkańców Pęk-
niętym Sercem. Obelisk wzniesiono 
w – istniejącym dopiero od niespełna 
dwóch lat – parku miejskim im. Pro-
mienistych (od 1991 roku – Szarych 
Szeregów). Uroczystość zgromadzi-
ła kilkanaście tysięcy osób. Wzniosłe 
przemówienie wygłosił m.in. wicepre-
mier Wincenty Kraśko, lecz w centrum 
uwagi pozostawali byli więźniowie oraz 
uczniowie z pobliskiej Szkoły Podsta-
wowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci 
Łodzi. W szkole tej można było obej-
rzeć pamiątki po obozie, zdjęcia, foto-
kopie dokumentów oraz jego makietę. 
Nie obyło się bez zgrzytu, ponieważ po 
zakończeniu uroczystości rozsiewano 
plotkę, jakoby wśród widzów rozpozna-
no i zatrzymano byłą funkcjonariuszkę 
obozu, Eugenię Pol. Informacja była tak 
sugestywna, że natychmiast podchwyci-
ły ją łódzkie gazety. Prasa informowa-
ła o szoku zgromadzonych i zemdleniu 
jednej z więźniarek. Nie była to jednak 
prawda, gdyż podejrzana o zbrodnie na 
polskich dzieciach od pięciu miesięcy 
przebywała w więzieniu. Czyżby po-
głoskę rozsiewała Służby Bezpieczeń-

stwa, która nie chciała wyjawić, że od 
wielu lat wiedziała o istnieniu kobie-
ty i jej przeszłości? Takie przypusz-
czenie ma pewne podstawy, ponieważ 
Pol w ogóle się nie ukrywała i po 1945 
roku nadal mieszkała w Łodzi. Praco-
wała jako intendentka w przyzakłado-
wych przedszkolach, legitymując się 
doskonałymi referencjami. Dodatkowo 
trenowała w jednym z łódzkich klubów 
sportowych rzut oszczepem oraz biegi. 
Grała także w koszykówkę i siatkówkę, 
a prywatnie spotykała się z byłymi więź-
niami obozu oraz działaczami Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację.

Gehenna obozu
18 stycznia 1945 roku był ostatnim 
dniem funkcjonowania Prewencyjne-
go Obozu Policji Bezpieczeństwa dla 
Młodzieży Polskiej w Łodzi (Polen-
Jugendverwahr lager der Sicherheitspo-
lizei in Litzmannstadt). Nie odbył się 
apel, żaden ze strażników nie wypędzał 
dzieci z baraków. Nadzorcy w pośpie-
chu opuszczali obóz, wsiadając do cię-
żarówki. Po ich odjeździe brama główna 
od strony ul. Przemysłowej 72 pozostała 
otwarta. Do Łodzi błyskawicznie zbli-

żały się oddziały 1. Frontu Białoruskie-
go, docierając na przedmieścia Zgierza. 
Wielu Niemców ogarnęła panika, lecz 
niektórzy folksdojcze nie chcieli opusz-
czać miasta. Wśród nich była również 
dwudziestodwuletnia nadzorczyni obo-
zowa Eugenia Pohl, która wiosną 1945 
roku spolszczyła swoje nazwisko i zapi-
sywała je od tej pory jako Pol. Nie uwa-
żała, że kogoś skrzywdziła. Według niej, 
więzionymi dziewczynkami opiekowała 
się wzorowo, karząc lub nagradzając je 
za wykonaną pracę.

Po odjeździe oprawców dzieci wydo-
stały się z baraków. Najsilniejsze z nich 
ruszyły na ulice opustoszałej Łodzi. Ich 
dziwny korowód obserwowali nielicz-
ni przechodnie. Chłopcy mieli na sobie 
przyduże swetry i marynarki, a jeden 
z malców nosił sukienkę oraz wełnianą 
chustę. Większość była obuta w drew-
niaki. Dla łodzian widok tak dużej grupy 
niedożywionych dzieci musiał był szo-
kiem, gdyż o istnieniu obozu wiedziało 
zaledwie kilkadziesiąt osób. Nie mówio-
no o nim ani nie wymieniano go w mel-
dunkach Armii Krajowej, chociaż istniał 
od grudnia 1942 roku. Z trzech stron 
okalało go getto, a mur był zarazem gra-

 Ð Pierwszy transport dotarł do obozu 
prawdopodobnie 11 grudnia 1942 roku
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nicą cmentarza żydowskiego. Pod obóz 
zagospodarowano wydzielony z getta 
teren o powierzchni 5 ha, gdzie przez 
niemal 25 miesięcy więziono polskich 
nieletnich obu płci do lat szesnastu. Po-
wstanie obozu, wzorowanego m.in. na 
niemiec kim obozie dla chłopców w Mo-
ringen w Dolnej Saksonii, zaaprobował 
w końcu 1941 roku szef SS Heinrich 
Himmler. Do łódzkiego kacetu kiero-
wano przede wszystkim dzieci z rejencji 
inowrocławskiej, łódzkiej, poznańskiej 
i katowickiej. Najwięcej dzieci przybyło 
z Potulic, Mysłowic, Kietrza oraz Po-
grzebienia, gdzie funkcjonowały obo-
zy wysiedleńcze i izolacyjne. Ogółem 
dzieci ze Śląska stanowiły ok. 38 proc. 
osadzonych. Dużo było również Wiel-
kopolan, wśród nich kilkadziesiąt malu-
chów ze spacyfi kowanych w 1943 roku 
Mosin. Stosunkowo niewiele było na-
tomiast dzieci z Łodzi, które niemie-
cka policja zatrzymywała głównie za 
włóczęgostwo, handel uliczny lub kra-
dzieże. Represjonowano także dzieci, 
których rodzice działali w ruchu oporu 
i zostali zamordowani przez okupanta 
lub zesłani do obozu koncentracyjnego.

Łódzki obóz podzielono na część 
chłopięcą oraz dziewczęcą. W sektorze 
dziewczęcym przetrzymywano również 
bardzo małe dzieci obu płci, przysto-
sowując dla nich murowany jednopię-
trowy budynek. Chłopięca część obozu 
stanowiła ok. 75 proc. całej powierzchni 
ośrodka i znajdowało się tam 35 budyn-
ków i baraków, z których dziesięć pełni-
ło funkcję mieszkalną (osiem murowa-
nych oraz dwa drewniane). Podobóz dla 
dziewcząt i najmniejszych dzieci zajmo-
wał resztę terenu, a dziewczęta stłoczo-
no w ceglanym baraku.

Początkowo izolowano w obozie około 
dwustu dzieci, lecz po dwóch latach było 
ich już pięć razy więcej. W lipcu 1944 
roku wraz ze swą fi lią rolną w Dzierżąz-
nej pod Zgierzem skupiał on ok. 1,2 tys. 
więźniów. Poza niewielką liczbą strażni-
ków (wraz z wybuchem Powstania War-
szawskiego ich liczba zmniejszyła się do 
około trzydziestu) w obozie zatrudniono 
kilkunastu polskich i żydowskich maj-
strów. Tak nieliczna załoga nie mogła 

nadzorować jednorazowo kilku tysięcy 
dzieci, lecz najwyżej kilkuset małolet-
nich więźniów.

W styczniu 1945 roku liczba dzieci 
była mniejsza i prawdopodobnie nie 
przekraczała dziewięciuset. Po zajęciu 
Łodzi przez Armię Czerwoną ok. 230 
byłych więźniów skierowano do Miej-
skiego Pogotowia Opiekuńczego przy 
ul. Kopernika 36, pozostałych umiesz-
czono w szpitalach lub przygarnęły ich 
osoby postronne. Wielu nieletnich więź-
niów rozproszyło się jednak i, nie zwa-
żając na przesuwający się front, podą-
żyło w rodzinne strony.

We wspomnieniach obóz przy ul. Prze-
mysłowej w Łodzi jawił się jako miejsce 
przewlekłego głodu i okrutnych kar cie-
lesnych. Tęsknota dzieci za rodzicami 
wyzierała niemal z każdego listu, wysy-
łanego jedynie raz na pół roku. W kore-
spondencji, pisanej przeważnie w języ-
ku polskim (choć władze obozu kazały 
pisać po niemiecku), prosiły rodziców 
o żywność i domagały się ich przyjaz-
du. Najbardziej zdesperowane nakła-
niały ich nawet do przyjęcia obywatel-
stwa niemiec kiego. Od wiosny 
1944 roku z obozu zaczęto 
stopniowo zwalniać dzieci 
i kierować je do różnych 
zakładów pracy. Szes-
nastolatków jednak 
wciąż wysyłano do 
Groß-Rosen, Ravens-
brück lub Auschwitz-
-Birkenau, a część 
dzieci przejęła Filia 
Głównego Urzędu do 
spraw Rasy i Osadni-
ctwa SS w Łodzi.

Nadrzędnym obo-
wiązkiem więzionych 
dzieci była praca. Naj-
więcej chłopców skiero-
wano do tzw. iglarni, gdzie 
prostowali igły tkackie, oraz 
do łapciarni, gdzie wyplatali 

słomiane warkocze i zszywali je w nie-
foremne zimowe buty dla żołnierzy nie-
mieckich walczących w Związku So-
wieckim. Dziewczęta zaś szyły odzież 
roboczą, naprawiały mundury i wyrabia-
ły sztuczne kwiaty. Od wiosny 1943 roku 
najsilniejsze z nich zaczęto kierować do 
majątku rolnego w Dzierżąznej, który 
miał dostarczać żywność do obozu.

Do końca stycznia 1945 roku na te-
ren obozu powrócili właściciele domów 
i lokatorzy, których Niemcy wysiedli-
li, gdy tworzyli getto łódzkie. W lutym 
1945 roku mieszkańców znowu wyrzu-
cono, ponieważ cały teren przejęli So-
wieci. Do ponownego zasiedlenia do-
mów na tym obszarze doszło wiosną 
1947 roku, ale można się było do nich 
wprowadzać wyłącznie za imiennym 
zezwoleniem Zarządu Miasta Łodzi. 
Szybko rozebrano baraki i zdemonto-
wano płot obozu oraz cztery wieże. Dal-
sza rozbiórka przestrzeni poobozowej 
nastąpiła na początku lat sześćdziesią-
tych, kiedy w kwartale ulic okalających 

 Ð Pomnik Martyrologii 
Dzieci, stan obecny
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obóz: Emilii Plater, Górniczej, Spornej 
i Brackiej wzniesiono kilka bloków oraz 
zmniejszono cmentarz żydowski.

Rozproszyli się również byli więźnio-
wie, osiedlając się większymi grupami 
w Gdyni, Gdańsku, Poznaniu, Katowi-
cach, Jaworznie oraz Łodzi. Przez lata 
wydawało się, że o ich gehennie zapo-
mniano. Zeznania zaczęli składać na ogół 
dopiero w latach 1965–1975, próbując 
przypomnieć sobie szczegóły, zwłasz-
cza nazwiska i numery współwięźniów.

Proces – i wciąż pytania
Na szczęście niektóre materiały archi-
walne po obozie zostały odnalezione 
w Łodzi i Katowicach. Większość prac 
wykonała – istniejąca do 1949 roku – 
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni 
Niemieckich w Łodzi. Kolejne możli-
wości szczegółowego badania zbrod-
ni niemieckich pojawiły się dopiero 
w marcu 1965 roku, kiedy to powstała 
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Łodzi pod przewod-
nictwem prezesa Sądu Wojewódzkiego 
na m. Łódź, Jerzego Ksawerego Przy-
bylskiego. W 1969 roku zastąpił go pro-
kurator wojewódzki, Aleksander Wod-
ny, a po czterech latach jego obowiązki 
przejął prezes Sądu Wojewódzkiego 
w Łodzi, Jerzy Gawroński. Bez ich za-
angażowania proces byłej nadzorczyni 
nie doszedłby do skutku i nie doczekał-
by się fi nału w sądzie. Presja wywiera-

na na oskarżającego Eugenię Pol pro-
kuratora Zbigniewa Piechotę musiała 
być duża, ponieważ informacje na te-
mat obozu łódzkiego zaczęły się poja-
wiać w artykułach prasowych. W latach 
1968–1969 kilkakrotnie przesłuchano 
byłą strażniczkę i 11 grudnia 1970 roku 
zatrzymano ją pod zarzutem zabójstwa 
sześciorga dzieci. Sprawy nie można 
już było przewlekać, gdyż w tym sa-
mym roku telewizja wyemitowała fi lm 

dokumentalny Obóz na Przemysłowej, 
nakręcony przez absolwentki Wyższej 
Szkoły Filmowej w Łodzi, Danutę Hal-
ladin i Lidię Zonn. W dziewiętnastomi-
nutowym materiale wyeksponowano los 
dzieci z Mosiny oraz wspomniano o ich 
nadzorczyni Pol, a liczbę dzieci w obo-
zie oszacowano na 12 tys. W styczniu 
1971 roku masowy odbiorca otrzymał 
również fi lm fabularny Twarz anioła, 
reżyserowany przez Zbigniewa Chmie-
lewskiego. W prologu do fi lmu szaco-
waną liczbę więźniów zmniejszono do 
ok. 10 tys. Współautorem scenariusza 
był Stanisław Loth, a konsultantem – 
były więzień, Tadeusz Raźniewski, któ-
ry wydał wspomnienia obozowe pod ty-
tułem Chcę żyć. Zainteresowanie fi lmem 
było tak duże, że na jego planie poja-
wił się nawet ambasador USA w Polsce, 
Walter Stoessel, co wzmogło oczywiście 
aktywność Służby Bezpieczeństwa.

Filmy, książki i wystawy musiały wy-
wrzeć wrażenie na świadkach. Dlatego 
w zeznaniach składanych w latach 1971–
–1973 przed Sądem Wojewódzkim 
w Łodzi nierzadko cytowali oni publi-
kacje lub opisywali wydarzenia zgodnie 
z obrazem fi lmowym. Stopniowo jednak 

 Ð Komendant obozu Karl Ehrlich na placu apelowym

 Ð Więźniarki przed barakiem, 
za nimi nadzorczyni Eugenia Pohl 
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zmniejszała się podawana liczba dzieci 
przetrzymywanych w obozie. W 1972 
roku, za zgodą sądu, „Głos Robotniczy” 
oraz „Dziennik Łódzki” informowały 
już jedynie o ok. 6 tys. więźniów. Dwa 
lata później łódzki sąd uznał za wiary-
godną liczbę ok. 4 tys. Nawet eksper-
ci (prawnik Roman Hrabar z Katowic 
oraz lekarz i były więzień niemieckich 
obozów Czesław Kempisty z Wrocła-
wia) nie negowali tych ustaleń, skupiając 
się na roli germanizacyjnej obozu oraz 
jego skutkach zdrowotnych dla małych 
więźniów. Problemem było jednak do-
wiedzenie bezpośredniej winy oskarżo-
nej, ponieważ próba udowodnienia jej 
udziału w zabójstwie sześciorga dzieci 
nie powiodła się. Adwokatem Eugenii 
Pol był Stanisław Maurer, który w latach 
osiemdziesiątych zasłynął obroną opo-
zycjonistów w procesach politycznych, 
m.in. Grzegorza Palki oraz Jerzego Kro-
piwnickiego. Zręcznie zbijał argumenty 
oskarżenia, wykazując, że za śmierć nie-
których z tych dzieci skazano już inną 
funkcjonariuszkę obozu, Sydomię Ba-
yer, którą powieszono w listopadzie 
1945 roku w Łodzi.

Prokuratorowi Zbigniewowi Piecho-
cie nie pomagało również powołanie na 
świadka Józefa Witkowskiego, który 
znał oskarżoną od wielu lat i kilkakrot-
nie się z nią spotykał, ale – jak zaznaczył 
– nie żywił do niej żadnej urazy. Nikt 
z zeznających nie przypominał go so-
bie. Pamiętano go raczej z okresu zbie-
rania relacji na temat obozu i rozmów 
ze świadkami w trakcie trwania procesu 
Eugenii Pol. Ostatecznie, na wniosek 
sądu, nowy świadek ujawnił swoje na-
zwisko i poinformował, że do 1958 roku 
był znany jako Józef Gacek. Potwier-
dził również, że w latach 1945–1956 był 
funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeń-
stwa we Wrocławiu. Do niemieckiego 
obozu w Łodzi trafi ł jako dziewięcio-
letnie dziecko, przesłane w 1943 roku 
z Mysłowic, gdzie przetrzymywano go 
wraz z siostrą i matką. Nowe nazwisko 
przyjął od drugiej żony i z nią mieszkał 
we Wrocławiu. W 1961 roku zdał ma-
turę dla pracujących i cztery lata póź-
niej został zatrudniony w OKBZH we 
Wrocławiu. Sprawie obozu poświęcił 
wiele lat życia. W 1975 roku opubliko-
wał monografi ę Hitlerowski obóz kon-
centracyjny dla małoletnich w Łodzi, 

co ugruntowało jego pozycję znawcy 
tej tematyki. Był bardzo aktywny, prze-
de wszystkim konsolidował środowisko 
byłych więźniów, opiniując pozytywnie 
ich wnioski o członkostwo w Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację. 

Ostatecznie sąd nie uwzględnił wie-
lu argumentów obrony, lecz odstąpił od 
wymierzania kary śmierci i 2 kwietnia 
1974 roku skazał pięćdziesięciojedno-
letnią Eugenię Pol na 25 lat więzienia. 
26 maja osadzono ją w bydgoskim wię-
zieniu w Fordonie. Wolność odzyskała 
w 1986 roku i powróciła do Łodzi, gdzie 
po siedemnastu latach zmarła w samot-
ności i bezdzietnie. Nigdy nie przyznała 
się do żadnego z zarzucanych jej sześciu 
morderstw, choć sąd uznał, że współ-
uczestniczyła w zabójstwie trzech mło-
docianych więźniarek: Urszuli Kaczma-
rek, Teresy Jakubowskiej oraz Janiny 
Bammes. Józef Witkowski – człowiek, 
który przyczynił się do zatrzymania Eu-
genii Pol, zawiadamiając łódzką pro-
kuraturę o jej przeszłości – działał nie 
tylko z ramienia OKBZH we Wrocławiu 
i Głównej Komisji Badania Zbrodni Hit-
lerowskich w Warszawie, lecz także od 
1983 roku był pracownikiem Państwo-
wego Muzeum Gross-Rosen. W latach 
osiemdziesiątych zaczęto negować jego 
ustalenia co do liczby dzieci w łódzkim 
obozie, w tym liczby ofi ar, a nawet po-
wątpiewano w prawdziwość niektórych 
relacji wykorzystanych w jego publika-
cji. Ponownie analizowano dokumenty, 
na które się powoływał, próbując bez 
powodzenia stworzyć spójny obraz hi-
storii obozu.

Dziś nieprawda o obozie miesza się 
z prawdą. Konieczne są dalsze badania. 
Na szczęście nie zapomina się o cier-
pieniach dzieci z ul. Przemysłowej. 
W debacie od kilku miesięcy uczest-
niczą prasa, radio i telewizja. Głos za-
bierają hierarchowie Kościoła katoli-
ckiego oraz pracownicy Oddziału IPN 
w Łodzi. Trudno jednak oderwać się 
od poprzednich ustaleń, które nadal 
cytują media, powołując się na starsze 
publikacje.
Artur Ossowski – historyk, pracownik 
Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w ŁodziFo
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