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75 lat po niemieckiej zbrodni na Radogoszczu

Wyk³ad wyg³osi³ wieloletni kustosz w Mu
zeum Tradycji Niepodleg³o�ciowych Oddzia³
w £odzi Wojciech �ródlak, ilustruj¹c go sze
regiem  ciekawych  i  czêsto  ma³o  znanych
fotografii obozu i £odzi sprzed wojny i po jej
wybuchu. Ów materia³ ilustracyjny �wietnie
uzupe³nia³ opowie�æ Wojciecha �ródlaka.

Wyk³adowca podkre�li³, ¿e przez lata wo
kó³ obozu na Radogoszczu utrwali³o siê sze
reg mitów  i  przek³amañ,  co  do  charakteru
obozu, miejsca i liczby ofiar.

Radogoszcz to w rzeczywisto�ci dwa miej
sca i trzy funkcje. Historia wiêzienia radogos
kiego zaczê³a siê w fabryce w³ókienniczej Mi
cha³ Glazera przy ul. Li�ciastej 17 od obozu
przej�ciowego. Dopiero od stycznia 1940  r.
tamten  obóz  zosta³  przeniesiony  do  fabryki
Samuela Abbego przy ul. Zgierskiej
w zwi¹zku z prowadzon¹ przez Niem
ców od listopada 1939 r. tzw. Intelligenz
aktion Litzmanstadt, czyli akcj¹ ekster
minacji ³ódzkiej inteligencji. Na podsta
wie  przygotowanych  list  aresztowano
znanych dzia³aczy spo³ecznych  i poli
tycznych oraz inteligencjê. Du¿¹ grup¹
byli nauczyciele i ksiê¿a. Dla celów tej
akcji  przygotowano  fabrykê Abbego,
która by³a wtedy obozem przesiedleñ
czym, do osadzenia ok. 15002000 lu
dzi.

Od stycznia 1940 r. na Radogosz
czu funkcjonowa³ równocze�nie obóz
przej�ciowy dla osób, które miano wed
³ug niemieckiego prawa os¹dziæ i ska
zaæ oraz przesiedleñczy dla osób, które
kierowano w inne miejsca osiedlenia.
Oba by³y pod nadzorem SS.

Z dniem 1 lipca 1940 r. w fabryce
Abbego przy ul. Zgierskiej zaczê³o fun
kcjonowaæ wiêzienie policyjne, Erwei
tertes Polizeigefägnis, Radegast, czyli rozsze
rzone wiêzienie policyjne. W marcu 1943 r. do
tego wiêzienia do³¹czono obóz pracy karnej
na Sikawie (obecnie mie�ci siê tu areszt �led
czy dla kobiet przy ul. Beskidzkiej), a obóz
zmieni³ nazwê naErweitertes Polizeigefäg
nis und Arbeitserziehungslager (rozszerzone
wiêzienie policyjne i obóz pracy wychowaw
czej). By³o to wiêzienie dla mê¿czyzn. Pocz¹t
kowo przebywali tu nieliczni ̄ ydzi, ale po ut
worzeniu getta wszystkich tam przeniesiono.
Od 1941 r. byli te¿ Rosjanie, ale nie znamy
ich liczby. Wiêkszo�æ to jeñcy, którzy ucieka
li z obozów.
  Zachowa³o  siê  niewiele  zdjêæ  fabryki
Abbego. Fabryka powsta³a w koñcu lat 20.
W 1939 r. fabryka prze¿ywa³a wiele trudno�
ci ekonomiczne i prawie nie funkcjonowa³a.
Na zachowanym zdjêciu widaæ komin, który
czêsto  uznawano  za  komin  krematorium.
Tymczasem by³ to komin kot³owni fabrycznej,
a krematorium w wiêzieniu radogoskim nie
by³o. W 1942 r. zamalowano do po³owy wy
soko�ci okna dawnej fabryki. Wcze�niej wyg
l¹danie przez te okna kosztowa³o ¿ycie kilku
nastu wiê�niów  zastrzelonych  przez Niem
ców. Naprzeciwko wiêzienia  znajdowa³  siê
bowiem przystanek tramwajów podmiejskich.

Do dzi� stoi tu czerwony charakterystyczny
budynek z ceg³y. Wiê�niowie i ich bliscy wy
patrywali siê staj¹c na przystanku i w oknie
wiêziennym.
  Warunki w obozie Glazera by³y tragicz
ne, a wiê�niowie spali na betonowej pod³o
dze przykrytej jedynie s³om¹. W fabryce Ab
bego warunki by³y lepsze, a budynek zaadap
towa³ na wiêzienie, na polecenie Niemców,
spo³eczny komitet pomocy wiê�niom Rado
goszcza. Warto dodaæ, ¿e szczególnie okrut
nie traktowani byli ksiê¿a, bardzo czêsto zmu
szano do wynoszenia nieczysto�ci z do³ów
kloacznych.

Wiê�niowie mieli przebywaæ tu krótko.
Zabierano ich na gestapo na ul. Andstadta
przed  s¹d  specjalny. Rozprawa  polega³a  na

sprawdzeniu danych, stawiano zarzut. Wyda
wano od razu wyrok  i by³a  to na ogó³ kara
�mierci. Natychmiast ³adowano wiê�niów na
samochody i rozstrzeliwano w lasach luæmier
skich. W ten sposób zgin¹³ by³y prezydent £o
dzi. Byæ mo¿e uda³oby mu siê prze¿yæ, ale gdy
Aleksy R¿ewski zosta³ wyczytany jako Alek
sander R¿ewski, sprostowa³ pomy³kê i podzie
li³ los pozosta³ych wiê�niów zamordowanych
na Luæmierzu.

Dziêki zachowanym zapiskom wiemy, ¿e
w obozie by³o ok. 1600 wiê�niów. Ostatni
transport odszed³ st¹d 11 stycznia 1945 r., tu¿
przed masakr¹  przyby³o  ok.  200  osób. Do
znanych wiê�niów nale¿eli: Henryk Debich,
lekarz W³adys³aw Dzier¿yñski, rozstrzelany
w Zgierzu, W³odzimierz Skoczylas i Aleksy
R¿ewski.

Komendantem wiêzienia  na Radogosz
czu by³ Walter Pelzhausen, a najbardziej ok
rutnym wachmanem by³ Józef Heinrich, s³a
wetny  �krwawy  Józio�,  nierozpoznany  na
zdjêciach przez wiê�niów, dziêki czemu unik
n¹³ odpowiedzialno�ci.
  Radogoszcz nie by³ miejscem egzekucji.
Wyj¹tkiem by³a próba ucieczki, gdy znale
ziono podkop, wówczas Pelzhausen rozstrze
la³ 10 wiê�niów. Organizowano za to ordy

narne inscenizacje, kiedy aran¿owano egze
kucje i robiono zdjêcia.
  Nie zosta³ odnaleziony rozkaz na podsta
wie którego zamordowano wiê�niów. Naj
prawdopodobniej  opierano  siê  na  rozkazie
Koppego, Wy¿szego Dowódcy SS w Kraju
Warty i Generalnym Gubernatorstwie, dla te
renu GG, w którym nakazywano, by w sytuac
ji, gdy niemo¿liwy jest transport wiê�niów,
likwidowaæ ich, a cia³a spaliæ:O ile sytuacja
frontowa bêdzie tego wymagaæ, to nale¿y we
w³a�ciwym czasie poczyniæ kroki do ca³kowi
tej likwidacji wiê�niów. Przy zaskakuj¹cym
rozwoju sytuacji, która uniemo¿liwi przetrans
portowanie wiê�niów, to wiê�niów zlikwido
waæ, przy czym rozstrzelani musz¹ byæ wed
³ug mo¿liwo�ci usuniêci (spaliæ, wysadziæ bu
dynki itp.). W podobny sposób post¹piæ z ̄ y
dami (�) W ¿adnym wypadku nie nale¿y do
pu�ciæ, aby wiê�niowie w wiêzieniach lub ̄ y
dzi byli uwolnieni przez przeciwnika.
  Wobec szybko nadci¹gaj¹cej Armii Czer
wonej, Niemcy zamknêli wiê�niów i podpa
lili budynki. Wiê�niowie szybko zorientowa
li siê ¿e wiêzienie jest otoczone od frontu, wiêc

próbowali ucieczki od ty³u. Niektórym uda³o
w ten sposób ocaleæ. Schronili siê te¿ w wie
¿yczce stra¿niczej, ale Niemcy wrzucali gra
naty oraz w zbiorniku z wod¹. Niemal wszy
scy,  których Niemcy  nie  zd¹¿yli  zastrzeliæ
sp³onêli ¿ywcem. Ocala³o ok. 30 wiê�niów.
Pocz¹tkowo mówi³o siê o 2500 ofiar, a nie
które �ród³a nawet o 4500. Z badañ wynika,
¿e mog³o ich byæ 1300 plus ok. 200 Rosjan.

Po wej�ciu wojsk sowieckich, Radogoszcz
odwiedzili bardzo licznie ³odzianie. Prelegent
opowiada³ o znajomej, która tu przysz³a jako
10letnia dziewczynka. Ojciec przyprowadzi³
rodzinê ze s³owami: macie o tym pamiêtaæ
na zawsze. Dla dziecka by³ to szok i  do dzi�
prze�laduje j¹ to wspomnienie.
  Nie  zachowa³a  siê  niemal  ¿adna  doku
mentacja obozowa. Radogoszcz zosta³ od ra
zu objêty ochron¹ konserwatorsk¹, ale w po
wojennym zamêcie nie wynika³o z tego wie
le. Trzeba by³o zorganizowaæ ¿ycie miasta.
Wielkie zas³ugi dla dokumentowania zbrod
ni mia³ dziennikarz Henryk Rudnicki. Zbiera³
zachowane �lady, z jego inicjatywy powsta
³a komisja i spisano pierwsze relacje �wiad
ków. Z inicjatywy Rudnickiego powsta³a te¿
w 1948 r. pierwsza tablica na �cianie ko�cio³a
pw. Zes³ania Ducha �wiêtego.

  28  stycznia 1945  r. pod murami Rado
goszcza odprawiono mszê �wiêt¹. 18 lutego
odby³ siê pogrzeb ofiar. Pochowano ich na
cmentarzu �w. Rocha przy ul. Zgierskiej. Kil
ka rozpoznanych ofiar pochowano w imien
nych mogi³ach.

Szybko rozpoczê³o siê te¿ �ciganie zbrod
niarzy. Pelzhausena aresztowano stosunkowo
szybko, we Frankfurcie nad Menem, gdzie
mieszka³.  Proces  odby³  siê  w  dniach  812
wrze�nia 1947 r. w s¹dzie okrêgowym na pla
cu D¹browskiego. Jego adwokatem by³ Sta
nis³aw Gombiñski, który w czasie woj ny

by³  zreszt¹  w  policji  warszawskiego
getta. Prawdopodobnie ¿aden ³ódzki ad
wokat  nie  chcia³  broniæ  Pelzhausena.
Nie  wiadomo,  czy Gombiñski  zosta³
przymuszony, czy podjêcie siê sprawy
nie mia³o  zwi¹zku  z  postêpowaniem
przeciw niemu za dzia³alno�æ w policji
¿ydowskiej. Pelzhausen broni³ siê, ¿e
w tym dniu nie by³o go w obozie. Zosta³
skazany na karê  �mierci, któr¹ wyko
nano 1 marca 1948 r. w wiêzieniu na
Sterlinga. Zw³oki przekazano go zak³a
du medycyny s¹dowej. Zwi¹zek wiê�
niów politycznych chcia³, ¿eby egze
kucjê wykonano na Radogoszczu, ale
nie wyra¿ono na to zgody. Procesów
nie by³o du¿o, a kary nie by³y wysokie.
Wielu zamieniano karê �mierci na wiê
zienia i do�æ szybko zwalniano, niektó
rzy dostali kilkuletnie wyroki. Ostatni
proces mia³ miejsce w 1972 r.
W 1955 r. utworzono niewielkie mu
zeum. Ale  dopiero  dziêki Michalinie

Tatarkównie  powsta³o  muzeum  i  mauzo
leum,  bo wreszcie  uda³o  siê  znale�æ  na  to
pieni¹dze. Otwarto je w 1961 r.
  Prelegent podkre�li³,  ¿e do  tej  pory nie
powsta³a ¿adna monografia obozu na Rado
goszczu. Poleci³ te¿ lektury, do których warto
siêgn¹æ, np. wspomnienia Marii Nowackiej,
prokuratora w procesach radogoskich. Stanis
³awa Rapalskiego, By³em w piekle, wspom
nienia z Radogoszcza, wyd. II lub III, Stani
s³awa  Lewickiego, Radogoszcz, Miros³awa
Cygañskiego, Z dziejów okupacji hitlerow
skiej w £odzi 1939 1945. Nietrudno zauwa
¿yæ, ¿e  wszystkie to pozycje napisane przed
wieloma laty. Sporo materia³ów mo¿na te¿
znale�æ w  internecie, warto  obejrzeæ m.in.
wstrz¹saj¹cy film z p³on¹cego jeszcze wiê
zienia z cia³ami ofiar oraz z pogrzebu.
  Mamy nadziejê, ¿e to interesuj¹ce spotka
nie przypomnia³o ³odzianom o ofiarach bes
tialskiej  niemieckiej  zbrodni  sprzed  75  lat.
Warto odwiedziæ muzeum, tym bardziej, ¿e
w ostatnich latach mniej mówi siê i pisze
o ofiarach niemieckiej okupacji w £odzi.

Od 18  lutego mo¿na  tam ogl¹daæ now¹
okoliczno�ciow¹ wystawê.

NOTOWA£A: IKA

16 stycznia odby³o siê spotkanie otwarte po�wiêcone obozowi na Radogoszczu w £odzi,
w zwi¹zku z 75. rocznic¹ podpalenia obozu i spalenia wiê�niów przez wycofuj¹cych siê
Niemców. By³a to najwiêksza zbrodnia niemiecka w centralnej Polsce pope³niona w jednym
czasie i miejscu. Ostatnio jakby mniej mówi³o siê o niemieckich zbrodniach w £odzi, a prze
cie¿ to sprawy, o których mamy obowi¹zek pamiêtaæ.

  Wojciech �ródlak

 Wiê�niowie obozu na Radogoszczu


