
[PL] „Badanie rasowe“ polskich dzieci w jednym z obozów w Łodzi, 1940. (AIPN Łódź).

[PL] Rejestracja wysiedlonych Polaków w obozie przy ul. Kopernika w Łodzi, ok. 1940. (AIPN Łódź).

[PL] Rejestracja wysiedlonych Polaków w obozie przy ul. Kopernika w Łodzi, ok. 1940. (AIPN Łódź).

Zdjęcie poniżej:
 Brama obozu przy ul. Łąkowej w Łodzi.  ( AIPN Łódź).

[PL] Brama wejściowa do obozu w Potulicach.  (AIPN)[PL] Dom poprawczy w Cerekwicy  (ok. r. 1918)  , przekształcony w 1939 r. na obóz dla wysiedlanych Polaków. (ZMP).

Hintergrundbild: 
Tor des Durchgangslagers an der ul. Łąkowa in Łódź. Quelle AIPN Łódź.

[DE] Das ehemalige Erziehungsheim (vor 1918) in Cerekwica wurde 1939 als Durchgangslager genutzt . Quelle ZMP.

[DE] Lagerordnung in Cerekwica, 1939. Quelle APP.

[DE] Registrierung ausgesiedelter Polen im Lager an der ul.Kopernika in Łódź, ca. 1940. Quelle AIPN Łódź.

[DE] Registrierung ausgesiedelter Polen im Lager an der ul. Kopernika in Łódź, ca. 1940. Quelle AIPN Łódź.

[PL] Wysiedleni Polacy w obozie w Dobrzycy, 1939. (MZD).

[PL] Zawieziono nas do Łodzi , to był duży transport z okolic Wolsztyna. Zaprowadzono 
nas do dużej hali fabrycznej, mieliśmy tam kawałek barłogu ze zgniłą słomą, zawszoną i 
zapchloną. Potem byliśmy poddani badaniu rasowemu, my dzieci jako jedyni, staliśmy 
nago przed komisją, sprawdzano, czy mamy rysy germańskie.
Maria Talaga, wysiedlona z Wolsztyna (Nagranie z 2007 r,, ZMP).

[DE] Ausgesiedelte Polen im Lager Dobrzyca, 1939. Quelle MZD.

[DE] Się schafften uns nach Łódź, es war ein großer Transport aus der Gegend von Wolsztyn. 
Man führte uns in eine große Fabrikhalle, wir bekamen dort eine mit verfaultem Stroh 
ausgeschüttete Ecke. Das Stroh war verlaust und voller Flöhe. Danach stellten sie 
rassebiologische Untersuchungen an uns an. Wir mussten uns nackt vor einer Kommission 
aufstellen, und sie prüften, ob wir „germanische Züge“ hätten.
Maria Talaga, ausgesiedelt aus Wolsztyn. (Aufnahme 2007. Quelle ZMP).

[DE] Die Aufenthaltsbedingungen im Lager waren furchtbar. Im Januar 1940 herrschte 
extremer Frost. Wir wurden in ungeheizten Hallen auf Stroh untergebracht. Nach drei 
Tagen verwandelte sich dieses Stroh in Brei. Also legten wir Zeitungen oder Kleidungsstücke 
auf den nackten Beton. Allein im ersten Monat starben 114 Kinder infolge der furchtbaren 
Bedingungen: es gab keine Heizung, nur eine Toilette pro Stockwerk, auf dem 1500 
Gefangene untergebracht waren, es fehlte an Arzneimitteln und warmer Kleidung.
Kazimierz Russek, Łódź (Aufnahme 2007. Quelle ZMP).

[PL] Warunki były tragiczne. W styczniu 1940 r. była okrutnie mroźna zima. Położono nas
na słomie w nieogrzewanych halach. Ta słoma po trzech dniach zamieniła się 
wsieczkę. Kładziono na goły beton gazety lub odzież.
W pierwszym miesiącu zmarło 114 dzieci na skutek tragicznych warunków: braku
ogrzewania, jedna ubikacja na jedno piętro, gdzie było 1,5 tys. więźniów, brak był
lekarstw, ciepłego odzienia.
Kazimierz Russek, Łódź (Nagranie z 2007 r., ZMP).

[DE] Die Kinder litten an Scharlach, Diphterie und Hirnhautentzündung, weil die 
hygienischen Bedingungen entsetzlich waren. Es fehlte an Wasser zum Waschen, das 
Essen war miserabel: morgens Malzkaffee und eine Wassersuppe.
Krystyna Zawadzka, Łódź. (Aufnahme 2007. Quelle ZMP).

[PL] Dzieci chorowały na szkarlatynę, dyfteryt, zapalenie opon mózgowych, bo 
warunki higieniczne były straszne. Brak wody do mycia, marne wyżywienie: rano 
kawa zbożowa, zupa jak woda.
Krystyna Zawadzka, Łódź. (Nagranie z 2007 r., ZMP).

[PL] Pamiętam, że pewnego razu przywieziono mleko. Mama z garnuszkiem szła 
po to mleko, które było postawione na ognisku. Przechodził jakiś gestapowiec i 
kopnął 
w te garnki i to całe mleko się wylało.
Krystyna Trojanowska, Łódź. (Nagranie z 2009 r., ZMP).

[DE] Ich erinnere mich daran, wie eines Tages Milch geliefert wurde. Meine Mutter 
ging mit einem Topf, welche holen. Die Milch wurde auf einem Lagerfeuer 
erwärmt. Da kam irgendein Gestapobeamter und trat gegen die Töpfe, so dass die 
ganze Milch
verschüttet wurde.
Krystyna Trojanowska, Łódź. (Aufnahme 2009. Quelle ZMP).

[DE] Überprüfung der „Rassezugehörigkeit” in einem Durchgangslager in Łódź, 1940. Quelle AIPN Łódź. 

[DE] Tor des Durchgangslagers in Potulice. (Quelle AIPN).

Regulamin
obozu dla internowanych w Cerekwicy

1. Obóz we wszystkich kwestiach dotyczących internowanych podlega Staroście w Jarocinie.
2. Na naczelnika obozu powołuje się Siegismunda Czarneckiego. Osoba ta otrzymywać będzie wytyczne co do prowadzenia obozu od mojego pełnomocnika.
3. W ramach powyższych wytycznych obowiązkiem naczelnika obozu jest dbanie o spokój i porządek w obozie. Należy przestrzegać jego zaleceń.
4. Internowanym nie wolno opuszczać obozu wzgl. jego obrębu.
5. Ze względu na zagrożenie pożarem palenie tytoniu jest zabronione w izbach mieszkalnych.
6. Internowanym nie wolno kontaktować się ze światem zewnętrznym. Zabrania się przyjmowania gości, listów, paczek oraz innych przesyłek.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant straży obozowej może w niewielkim wymiarze zezwolić na wyjątki. Obowiązuje bezwzględny zakaz
wstępu odwiedzających do pomieszczeń obozowych.
7. Członkowie rodzin mogą spotykać się codziennie w obrębie obozu od godz. 8 do godz. 20. Od godz. 20 do godz. 8 zabrania się wszelkich kontaktów
pomiędzy oddziałami dla mężczyzn i dla kobiet. Internowani mogą przebywać w swoich izbach oraz przedsionkach tychże. Na cele spacerów dostępny jest
teren obozu z wyjątkiem części gospodarczej codziennie od godz. 9 do godz. 16.
8. Spośród męskiej załogi naczelnik obozu wyznacza w miarę potrzeby osoby do prac takich jak przeniesienie opału, sprzątanie izb itd., a spośród załogi płci
żeńskiej do prowadzenia kuchni i utrzymywania w czystości izb.
9. Pobudka i ścielenie łóżek codziennie od godz. 7 do godz. 7.45. Apel załogi męskiej o godz. 7.45 w dolnym przedsionku. Śniadanie o godz. 8, obiad o godz. 
12, kolacja o godz. 17. Apel załogi męskiej o godz. 19.30, capstrzyk o godz. 20.
10. Opieka medyczna będzie uregulowana odrębnie. Pokoje dla chorych znajdują się w nowym zakładzie.
11. Szczegółowe obwieszczenia, nakazy i zakazy będą ogłoszone na tablicy w przedsionku dolnym.
12. Należy bezwzględnie przestrzegać nakazów naczelnika policji obozowej oraz członków policji obozowej, którzy są rozpoznawalni po ich mundurach wzgl. 
– w przypadku członków policji pomocowej – po noszonych opaskach ze swastyką na lewym górnym ramieniu. Kwatera straży obozowej znajduje się w 
budynku dyrekcji zakładu.
13. Złamanie przepisów niniejszego Regulaminu będzie surowo karane. Próby ucieczki będą udaremnione użyciem broni.

Szef administracji cywilnej
Za poleceniem Starosty

Inspektor żandarmerii
Cerekwica, dnia 27 października 1939

(podpis nieczytelny)

[PL] Regulamin obozu w Cerekwicy (APP.)

[DE] Lagerordnung in Cerekwica, 1939. Quelle APP.

[PL] Regulamin obozu w Cerekwicy (APP.)
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