
 

BIBLIOGRAFIA  

pierwsza kompleksowa bibliografia dot. obozu przy Przemysłowej w Łodzi 

Udostępniona poniższej bibliografia jest wykazem publikacji na temat obozu przy ulicy 

Przemysłowej, jakie ukazały się w Polsce od 1946 do chwili obecnej. Zawiera opisy 

polskojęzycznych publikacji książkowych, artykułów prasowych, filmów, sztuk 

teatralnych oraz niepublikowanych prac naukowych a także wybrane pozycje 

zagraniczne. Została sporządzona w układzie chronologicznym. Ma formę otwartą i 

sukcesywnie będzie uzupełniania o nowe opisy bibliograficzne. 

PROSZĘ O PRZESYŁANIE KOLEJNYCH OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH, KTÓRE ZŁOŻĄ SIĘ 

NA PEŁNĄ BIBLIOGRAFIĘ DAWNEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU DLA 

DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI. 

Urszula Sochacka – kierownik projektu Obóz przy (?) ulicy Przemysłowej w Łodzi oraz “Obóz przy ulicy 

Przemysłowej w Łodzi – rozwój i promocja strony www dedykowanej pamięci o mało znanym dziecięcym 

obozie”. 

• 1946 
• Maria Niemyska-Hessenowa, Dzieci z „Lagru” w Łodzi, „Służba Społeczna”, Łódź 

1946, nr 1, s. 79–85. 

• Jan Duchnowski, Dziecko polskie oskarża. Z obozu koncentracyjnego w Łodzi, „Nowa 

Epoka”, 1946, nr 15–16, s. 11. 

• 1960 
• Jakub Poznański, Pamiętnik z getta łódzkiego, Łódź 1960. 

• Józef Wnuk, Zbrodnie wobec dzieci, „Sztandar Ludu”, 1960, nr 222–223, s. 3. 

• 1961 
• Dzieci polskie w obozie pracy w Łodzi i Dzierżąźni, w: Dzieci polskie oskarżają 

(1939–1945), red. Józef Wnuk, Helena Radomska-Strzemecka, Warszawa 1961, s. 

93–111. 

• 1962 
• Kirył Sosnowski, Dziecko w systemie hitlerowskim, Warszawa–Poznań 1962. 

• Zbigniew Klejn, Dzieci za drutami [hitlerowski obóz dla młodocianych Polaków w 

Łodzi], „Świat”, 1962, nr 30, s. 16–17. 

• 1964 
• Zbigniew Klejn, Mali więźniowie Łodzi „Gazeta Poznańska”, 1964, nr 33, s. 4. 

• Ewa Ostrowska, Mamo, przyjdź na widzenie, „Argumenty”, 1964, nr 50, s. 1–2. 

• 1965 
• Wiesław Jażdżyński, Reportaż z pustego pola, Łódź 1965. 



• Wiesław Jażdżyński, Reportaż z pustego pola (fragm.), „Odgłosy”, 1965, nr 12, s. 1, 

3. 

• Mirosław Cygański, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w Łodzi 1939–1945, Łódź 1965. 

• Kronika getta łódzkiego. Styczeń 1941–maj 1942, t. 1, oprac. Danuta Dąbrowska, 

Lucjan Dobroszycki, Łódź 1965. 

• Adam Stanisław Chodakowski, Obóz dla dzieci polskich w Łodzi, w: Z dziejów 

okupacji hitlerowskiej na Ziemi Łódzkiej w latach 1939-1945. Materiały z seminarium 

popularno-naukowego zorganizowanego przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni 

Hitlerowskich i Zarząd Okręgu ZBoWiD w Łodzi przy udziale Zarządu 

Wojewódzkiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Łodzi odbytego w dniu 27 

II 1965 r., aut. Mirosław Cygański i in., Łódź 1965, s. 98–105. 

• 1966 
• Kronika getta łódzkiego. Czerwiec–grudzień 1942, t. 2, oprac. Danuta Dąbrowska i 

Lucjan Dobroszycki, Łódź 1966. 

• Jerzy Gliksman, Upamiętnić tragedię dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 3.03.1966. 

• Jerzy Gliksman, Piekło dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 15.03.1966. 

• Jerzy Gliksman, Katownia dzieci pod Zgierzem, „Głos Robotniczy”, Łódź 17.03.1966. 

• Jerzy Gliksman, Upamiętnić tragedię dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 18.03.1966. 

• Jerzy Gliksman, Tragedia 12 tysięcy dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 19.03.1966. 

• Jerzy Gliksman, Tragedia dzieci będzie upamiętniona, „Głos Robotniczy”, Łódź 

4.04.1966. 

• Jerzy Gliksman, Martyrologia dzieci będzie upamiętniona, „Głos Robotniczy”, Łódź 

12.04.1966. 

• Jerzy Gliksman, 1 czerwca – wielka uroczystość na miejscu byłego obozu 

koncentracyjnego, „Głos Robotniczy”, Łódź 23.04.1966. 

• Jerzy Gliksman, Nowe dowody hitlerowskich zbrodni wobec dzieci, „Głos 

Robotniczy”, Łódź 28.04.1966. 

• Jerzy Gliksman, Przygotowania do czerwcowej uroczystości * Gromadzenie 

dokumentów i pamiątek, „Głos Robotniczy”, Łódź 29.04.1966. 

• Jerzy Gliksman, Świadkowie hitlerowskich zbrodni oskarżają, „Głos Robotniczy”, 

Łódź 12.05.1966. 

• Maria Niemyska-Hessenowa, Dzieci z „Lagru”, „Polityka”, nr 20/480, Warszawa 

16.05.1966, s. 6–7. 

• Jerzy Gliksman, Upamiętnienie tragedii dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 18.05.1966. 

• Jerzy Gliksman, Tragiczny los małych więźniów, „Głos Robotniczy”, Łódź 

19.05.1966. 

• XI LO im. M. Kajki. Na obelisk pamięci ofiar hitlerowskiego barbarzyństwa, 

„Dziennik Łódzki”, Łódź 19.05.1966. 

• Jerzy Gliksman, Rośnie fundusz upamiętnienia tragedii dzieci, „Głos Robotniczy”, 

Łódź 27.05.1966. 

• Jerzy Gliksman, Upamiętnienie martyrologii dzieci, „Głos Robotniczy” (cykl 

artykułów), Łódź 28.05.1966. 



• Jerzy Gliksman, Inicjatywa koła PCK u „Marchlewskiego” godna upowszechnienia, 

„Głos Robotniczy”, Łódź 30.05.1966. 

• Jerzy Gliksman, Upamiętnienie męczeństwa dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 

1.06.1966. 

• Jerzy Gliksman, Manifestacja w miejscu byłego obozu dla dzieci, „Głos Robotniczy”, 

Łódź 2.06.1966. 

• Jerzy Gliksman, Piekło dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 2.06.1966. 

• Jerzy Gliksman, Młodzież poznaje okrutną historię dziecięcego obozu, „Głos 

Robotniczy”, Łódź 14.06.1966. 

• Jerzy Gliksman, Na tropie porwanych dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 17.06.1966. 

• Jerzy Gliksman, Wystawa martyrologii dzieci łódzkich, „Głos Robotniczy”, Łódź 

1.09.1966. 

• Jerzy Gliksman, Upamiętnienie miejsc walk i martyrologii, „Głos Robotniczy”, Łódź 

3.12.1966. 

• Sprawcy zbrodni na dzieciach muszą być ukarani, „Głos Robotniczy”, Łódź 

3.12.1966. 

• Jerzy Gliksman, Dalsze wpłaty na budowę pomnika, „Głos Robotniczy”, Łódź 

14.12.1966. 

• Porwani za młodu, „Głos Robotniczy”, Łódź 14.12.1966. 

• Jerzy Gliksman, Tragedia 12 tysięcy dzieci za drutami łódzkiego obozu. Dalsze 

dowody hitlerowskich zbrodni wobec dzieci, „Głos Robotniczy”, 1966, nr 66, s. 3–4; 

nr 117, s. 3. 

• Lech Borski, Słowo SS-mana Mentla, „Walka Młodych”, 1966, R. 17, nr 23, s. 4–5. 

• 1967 
• Żołnierze na pomnik martyrologii dzieci łódzkich, „Głos Robotniczy”, Łódź 

26.01.1967. 

• Józef Witkowski, W sprawie łódzkiego obozu, „Wieczór Wrocławia”, nr 26, Wrocław 

3.05.1967. 

• Roman Czamański, Przeżyło ich niewielu. Więźniowie z Jugendwahrlager, „Gazeta 

Poznańska”, 1967, nr 167, s. 5. 

• 1968 
• Dzieci oskarżają, „Głos Robotniczy”, Łódź 1.05.1968. 

• Pomnik martyrologii dzieci polskich, „Dziennik Łódzki”, Łódź 10–11.11.1968. 

• Projekty pomnika martyrologii dzieci, „Głos Robotniczy”, Łódź 20.11.1968. 

• Zofia Tokarz, Hitlerowskie zbrodnie na dzieciach, „Za Wolność i Lud”, nr 220, 

Warszawa 16–30.06.1968. 

• Andrzej Szczypiorski, Dzieciom, „Za Wolność i Lud”, nr 6, Warszawa 16–31.03.1968. 

• Dzieci polskie w obozie w Łodzi, „WTK Wrocławski Tygodnik Katolicki”, 1968, nr 

22, s. 5. 

• Józef Witkowski, Hitlerowski obóz dla dzieci od 2–17 lat. Terminatorzy, „Słowo 

Polskie”, 1968, nr 12, s. 4–5. 



• Józef Witkowski, Hitlerowski obóz dla dzieci od 2–17 lat. Ze wspomnień więźnia, 

„Słowo Polskie”, 1968, nr 78, s. 4–5. 

• Józef Witkowski, Hitlerowski obóz dla dzieci od 2–17 lat. Eksterminacja polskich 

dzieci, „Słowo Polskie”, 1968, nr 84, s. 5. 

• Józef Witkowski, Hitlerowski obóz dla dzieci od 2–17 lat. Warunki sanitarne i 

zdrowotne, „Słowo Polskie”, 1968, nr 88, s. 4. 

• Józef Witkowski, Hitlerowski obóz dla dzieci od 2–17 lat. Zwykły dzień, „Słowo 

Polskie”, 1968, nr 95, s. 4. 

• Józef Witkowski, Hitlerowski obóz dla dzieci w Łodzi, „Przegląd Lekarski”, 1968, nr 

1, s. 73–81. 

• Józef Witkowski, „Terminatorzy”, „Za Wolność i Lud”, 1968, nr 6, s. 8, 19. 

• Zdzisław Włoszczyński, Byłem numerem (wspomnienia więźnia obozu dla dzieci 

polskich w Łodzi), „Drużyna”, 1968, nr 14, s. 1, 4–5. 

• Józef Witkowski, Hitlerowski obóz dla dzieci w Łodzi, „Przegląd Lekarski”, nr 1, 

Kraków 1968. 

• 1969 
• Tatiana Kozłowicz, Karny obóz pracy dla dzieci i młodzieży w Łodzi, w: Zbrodnie 

hitlerowskie na dzieciach i młodzieży polskiej 1939-1945, oprac. Zofia Tokarz, 

Warszawa 1969, s. 17–37. 

• Pomnik martyrologii dzieci polskich w stadium realizacji, „Głos Robotniczy”, Łódź 

21.11.1969. 

• Józef Witkowski, Dalsze informacje o „Polen-Jugendverwahrlager” w Łodzi. 

„Witaszkowcy”, „Przegląd Lekarski”, 1969, nr 1, s. 97–108. 

• Józef Witkowski, Nieznana radość zabijania dzieci, „Odra”, 1969, nr 1, s. 3–13. 

• Monika Chądzyńska, Czas nie zatarł śladów, „Głos Nauczycielski”, 1969, nr 19, s. 1, 

10. 

• 1970 
• Na planie „Twarz Anioła”, „Głos Robotniczy”, Łódź 18.02.1970. 

• By pamięć o nich nigdy nie zginęła, „Głos Robotniczy”, Łódź 18.02.1970. 

• Cała Łódź buduje pomnik męczeństwa dzieci!, „Głos Robotniczy”, Łódź 23.04.1970. 

• Czesław Kempisty, Wyniki badań lekarskich byłych więźniów obozu dla dzieci w 

Łodzi, „Przegląd Lekarski”, 1970, nr 1, s. 24–27. 

• Twarz anioła, reż. Zbigniew Chmielewski, Stanisław Loth, Warszawa 1970. 

• Mach, Cierpienie anioła, „Zwierciadło”, 1970, nr 20, s. 4–5. 

• 1971 
• Geheime Reichssache Kinderlager. Schicksale in Polen, reż. Klaus Bednarz, 1971. 

• Wizja lokalna, reż. Zbigniew Kamiński, 1971. 

• Ewa Grodziska, Jeszcze jeden świadek, „Nowiny Jeleniogórskie”, nr 18/674, Jelenia 

Góra 6.05.1971. 

• Halina Batorowicz, Symbol naszych uczuć dla gehenny dzieci. Odsłonięcie pomnika 

martyrologii polskiej młodzieży, „Głos Robotniczy”, 1971, nr 109, s. 1, 2. 



• Tadeusz Raźniewski, Chcę żyć, Łódź 1971. 

• Waldemar Uchman, Czy mają zaginąć ślady tej zbrodni?, „Express Ilustrowany”, 

1971, nr 171, s. 3. 

• Czesław Kempisty, Stefan Frejtak, Wstępne wyniki badań lekarskich byłych więźniów 

obozu dla dzieci i młodzieży w Łodzi, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni 

Hitlerowskich w Polsce”, 1971, t. 23, s. 206–217. 

• Piotr Goszczyński, Głos pękniętego serca, „Głos Robotniczy”, 1971, nr 108, s. 1, 2. 

• Jerzy Kraskowski, Przed wielką ogólnopolską uroczystością harcerską, „Dziennik 

Łódzki”, 1971, nr 104, s. 4. 

• Józef Potęga, Twarze aniołów…, „Dziennik Łódzki”, 1971, nr 13, s. 6. 

• Jerzy Kraskowski, Odsłonięcie Pomnika Martyrologii Dzieci. Chorągiew Łódzka ZHP 

otrzymała imię Bohaterskich Dzieci Polskich, „Dziennik Łódzki”, 1971, nr 110, s. 1. 

• Ziemowit Skibiński, Wstrząsający dokument, „Odgłosy”, 1971, nr 31, s. 7. 

• Janusz Wieczorek, Pamięci dzieci polskich ofiar hitleryzmu. Z przemówienia min. na 

uroczystości odsłonięcia pomnika w Łodzi, „Za Wolność i Lud”, 1971, nr 21, s. 6–7. 

• Tragedia najmłodszych, „Za Wolność i Lud”, 1971, nr 24, s. 18. 

• Henryk Rudnicki, Niemi świadkowie zbrodni popełnionych na dzieciach polskich w 

obozie przy ul. Przemysłowej i w Dzierżąznej, „Głos Robotniczy”, 1971, nr 41, s. 6. 

• Zofia Tarnowska, Eugenia Pohl vel Pol zbrodniarka hitlerowskiego obozu dla dzieci, 

„Dziennik Łódzki”, 1971, nr 218, s. 3. 

• Wyciąg z „aktu” oskarżenia, „Dziennik Łódzki”, 1971, nr 109, s. 3. 

• Józef Witkowski, Hitlerowski obóz dla dzieci w Łodzi, w: Okupacja i medycyna. 

Wybór artykułów z „Przeglądu Lekarskiego-Oświęcim” z lat 1961–1970, wyboru 

dokonali Jerzy Rawicz i kom. red. „Przeglądu Lekarskiego”, Warszawa 1971, s. 193–

204. 

• 1972 
• Józef Witkowski, Moringen – hitlerowski obóz dla małoletnich, „Przegląd Lekarski”, 

nr 1, Kraków 1972. 

• Józef Witkowski, Dzierżązna – filia łódzkiego obozu dla dzieci, „Przegląd Lekarski”, 

nr 1, Kraków 1972. 

• Józef Witkowski, Sytuacja sanitarna w hitlerowskim obozie dla dzieci w Łodzi, 

„Przegląd Lekarski”, nr 1, Kraków 1972, s. 140–151. 

• BR., Przyjdzie teraz zdać rachunek…, „Za Wolność i Lud”, 1972, nr 10, s. 6–7. 

• Maria Bukowska, Zbrodnia na dziecku. Hitlerowski obóz dla dzieci i młodzieży w 

Łodzi, „Za Wolność i Lud”, 1972, nr 21, s. 9, 12. 

• Stanisław Grzelecki, W imię pamięci…, „Życie Warszawy”, 1972, nr 73, s. 11. 

• Danuta Kaczyńska, Zbrodnie, których zapomnieć nie sposób. Za murami ulicy 

Przemysłowej, „Życie Warszawy”, 1972, nr 100, s. 3. 

• DK, Czeskie dzieci na Przemysłowej, „Życie Warszawy”, 1972, nr 108, s. 3. 

• Wołosz, Sprawa Eugenii Pohl zwrócona do uzupełnienia śledztwa, „Życie 

Warszawy”, 1972, nr 137, s. 4. 



• Izydor Hałas, Odsłonięcie Pomnika Martyrologii Dzieci [Łódź 9.V.1971], „Rocznik 

Łódzki”, 1972, t. 16, s. 493–495. 

• Janina Hinczowa, Hołd pamięci, „Za i Przeciw”, 1972, nr 38, s. 23. 

• Jerzy Klamann, Odebrano Wam życie – dziś dajemy Wam tylko pamięć, „Biuletyn 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 1972, nr 3–4, s. 2, 3. 

• Tadeusz Kur, Notatki z procesu Eugenii Pohl, „Prawo i Życie”, 1972, nr 6, s. 7–8; nr 

7, s. 5; nr 8, s. 8. 

• Józef Potęga, Twarz „anioła”, „Dziennik Łódzki”, 1972, nr 33, s. 1. 

• Danuta Wernic, Dramat dzieci, „Kierunki”, 1972, nr 17, s. 6. 

• Józef Witkowski, Dzierżązna – filia łódzkiego obozu dla dzieci, „Przegląd Lekarski”, 

1972, nr 1, s. 151–157. 

• Mieczysław Wlazło, „Przeżyłem obóz przy ul. Przemysłowej…” Relacja więźnia nr 1, 

rozm. J. Sapa, „Sztandar Młodych”, 1972, nr 67, s. 7. 

• 1973 
• Pomógł małej więźniarce z obozu na ul. Przemysłowej, „Dziennik Łódzki”, nr 78/73, 

Łódź 1–2.04.1973. 

• Rozalia Górna, Zagadka sprzed 28 lat. Kto pomógł małej więźniarce z obozu na ul. 

Przemysłowej?, oprac. Józef Potęga, „Dziennik Łódzki”, 1973, nr 78, s. 5. 

• 1974 
• Dzieci „terrorystów”, „Tydzień”, 1974, nr 16, s. 8–9. 

• 1975 
• Józef Witkowski, Hitlerowski obóz koncentracyjny dla małoletnich w Łodzi, Wrocław 

1975. 

• Czesław Kempisty, Spraw Norymbergi ciąg dalszy, Warszawa 1975. 

• 1976 
• Jerzy Gawroński, Pamięć o hitlerowskich zbrodniarzach jest i będzie żywa, rozm. H. 

Stęlówna, „Express Ilustrowany”, 1976, nr 84, s. 3. 

• Legista, Stara sprawa, „Słowo Powszechne”, 1976, nr 94, s. 4. 

• P, Skazanie nadzorczyni obozu hitlerowskiego dla dzieci, „Życie Warszawy”, 1976, nr 

46, s. 6. 

• Sąd Najwyższy zatwierdził wyrok na E. Pohl, „Dziennik Popularny”, 1976, nr 44, s. 2. 

• 1978 
• Aleksander Pytke, Nowe dokumenty oskarżają… Obóz dziecięcy przy ul. 

Przemysłowej, „Głos Robotniczy”, Łódź 15–16.04.1978, nr 86, s. 5. 

• Aleksandra Repetowska, Więzień nr 2916, „Dziennik Popularny”, 1978, nr 97, s. 6. 

• Zdzisław Szczepaniak, Gdzie są dzieci z tamtych lat?, „Dziennik Popularny”, 1978, nr 

249, s. 3. 

• 1979 
• Aleksander Pytke, Zbrodnie najcięższe…, „Głos Robotniczy”, Łódź 28–29.07.1979. 



• Aleksander Pytke, Najmłodsi męczennicy. Ocalić od zapomnienia, „Głos Robotniczy”, 

1979, nr 100, s. 4. 

• Aleksander Pytke, Zbrodnie najcięższe… Uchronić od zapomnienia, „Głos 

Robotniczy”, 1979, nr 168, s. 4. 

• M.M, Odebrano Wam życie – dajemy Wam tylko pamięć, „Głos Robotniczy”, 1979, nr 

181, s. 3. 

• M. Gomolicka, Wojna nie oszczędziła nawet dzieci. Pamięć ciągle żywa, „Głos 

Robotniczy”, 1979, nr 186, s. 3. 

• Halina Anderska, Dzieciom na ratunek, „Trybuna Ludu”, 1979, nr 253, s. 3. 

• Jolanta Bok-Kujar, Los tych dzieci niech będzie przestrogą. Międzynarodowe 

Sympozjum Medycyny FIR, „Za Wolność i Lud”, 1979, nr 43, s. 9; nr 44, s. 7. 

• Obóz dla dzieci, w: Czas niewoli, czas śmierci. Martyrologia dzieci polskich w okresie 

okupacji hitlerowskiej, red. Roman Hrabar, Zofia Tokarz, Jacek E. Wilczur, przedm. 

Janusz Wieczorek, wstęp Lesław M. Bartelski, Warszawa 1979, s. 71–78. 

• Roman Hrabar, Obóz dla dzieci i młodzieży w Łodzi przy ul. Przemysłowej, w: 

Zbrodnie hitlerowskie wobec dzieci i młodzieży Łodzi oraz okręgu łódzkiego. 

Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 12 VI 1979 w Łodzi, kom. red. Jan Fijałek 

i in., red. Antoni Galiński, Julia Zamojska, Łódź 1979, s. 113–133. 

• Ryszard Rosin, Korespondencja dzieci i młodzieży z obozu przy ul. Przemysłowej w 

Łodzi, w: Zbrodnie hitlerowskie wobec dzieci i młodzieży Łodzi oraz okręgu łódzkiego. 

Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 12 VI 1979 w Łodzi, kom. red. Jan Fijałek 

i in., red. Antoni Galiński, Julia Zamojska, Łódź 1979, s. 135–146. 

• Anna Kot, „Odebrano Wam życie, dziś dajemy Wam tylko pamięć”, „WTK 

Wrocławski Tygodnik Katolicki”, 1979, nr 28, s. 6–7. 

• Urszula Orzelska, Dajemy Wam pamięć, „Walka Młodych”, 1979, nr 22, s. 20–21. 

• Józef Witkowski, O dzieciach bez dzieciństwa, „Polska”, 1979, nr 12, s. 18–19, 24. 

• Bożena Wojciechowska, Gdyby byli jeszcze dziećmi, „Tydzień”, 1979, nr 44, s. 10–11. 

• 1980 
• Zofia Tokarz, Dzieci w obozach hitlerowskich na ziemiach polskich w latach 1939-

1945. Ludobójstwo hitlerowskie przed sądem ludzkości i historii, w: Zbrodnie i 

sprawcy, red. Czesław Pilichowski, Warszawa 1980. 

• Józef Wnuk, Losy dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1980, s. 
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promocje-filmu-o-niemieckim-obozie-dla-dzieci.html (dostęp: 22.01.2021) 

• IAR, Niemiecki obóz dla polskich dzieci w Łodzi. Historyk: olbrzymia trauma dla 

małych więźniów 

https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2665009,Niemiecki-oboz-dla-polskich-

dzieci-w-Lodzi-Historyk-olbrzymia-trauma-dla-malych-wiezniow (dostęp: 

23.01.2021) 

• Hubert Bekrycht, Jacek Walczak, IPN: Facebook odblokował promocję filmu o 

niemieckim obozie dla polskich dzieci w Łodzi https://dzieje.pl/wiadomosci/ipn-

facebook-odblokowal-promocje-filmu-o-niemieckim-obozie-dla-polskich-dzieci-w-

lodzi (dostęp: 25.01.2021)  

• Bartosz Jankowski, Film o hitlerowskim obozie dla polskich dzieci przy ul. 

Przemysłowej w Łodzi odblokowany. Facebook zmienił decyzję 

https://tulodz.pl/kultura,inne,film-o-hitlerowskim-obozie-dla-polskich-dzieci-przy-ul-

przemyslowej-w-lodzi-odblokowany-facebook-zmienil-

decyzje,new,mg,3,68.html,9971 (dostęp: 25.01.2021)  

• A.Wolski, K.Czapczyk, IPN przygotował film o dziecięcym obozie w Łodzi, 

https://www.epiotrkow.pl/news/IPN-przygotowal-film-o-dzieciecym-obozie-w-

lodzi,42535 (dostęp: 26.01.2021)  

• PAP, Facebook odblokował film o hitlerowskim obozie dla polskich dzieci w Łodzi, 

https://wiadomosci.onet.pl/lodz/facebook-odblokowal-film-o-hitlerowskim-obozie-

dla-polskich-dzieci-w-lodzi/e6083m5 (dostęp: 31.01.2021)  

• Facebook po raz kolejny zablokował posty IPN dotyczące niemieckich zbrodni na 

polskich dzieciach https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/137849,Facebook-po-raz-

kolejny-zablokowal-posty-IPN-dotyczace-niemieckich-zbrodni-na-po.html (dostęp: 

06.02.2021)  

• Facebook odblokował profil IPN z postem dotyczącym niemieckich zbrodni na 

polskich dzieciach https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/137902,Facebook-

odblokowal-profil-IPN-z-postem-dotyczacym-niemieckich-zbrodni-na-polski.html 

(dostęp: 09.02.2021)  

• Facebook odblokował promocję filmu o obozie na Przemysłowej za granicą!      

https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/136790,Facebook-odblokowal-promocje-filmu-

o-      obozie-na-Przemyslowej-za-granica.html  

• Facebook blokuje promocję filmu IPN Oddział w Łodzi! 

https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/136648,Facebook-blokuje-promocje-filmu-

IPN-Oddzial-w-Lodzi.html  

https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/136648,Facebook-blokuje-promocje-filmu-IPN-Oddzial-w-Lodzi.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/136648,Facebook-blokuje-promocje-filmu-IPN-Oddzial-w-Lodzi.html
https://dorzeczy.pl/kr,aj/169652/ipn-w-lodzi-facebook-zablokowal-zagraniczna-promocje-filmu-o-niemieckim-obozie-dla-dzieci.html
https://dorzeczy.pl/kr,aj/169652/ipn-w-lodzi-facebook-zablokowal-zagraniczna-promocje-filmu-o-niemieckim-obozie-dla-dzieci.html
https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2665009,Niemiecki-oboz-dla-polskich-dzieci-w-Lodzi-Historyk-olbrzymia-trauma-dla-malych-wiezniow
https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2665009,Niemiecki-oboz-dla-polskich-dzieci-w-Lodzi-Historyk-olbrzymia-trauma-dla-malych-wiezniow
https://dzieje.pl/wiadomosci/ipn-facebook-odblokowal-promocje-filmu-o-niemieckim-obozie-dla-polskich-dzieci-w-lodzi
https://dzieje.pl/wiadomosci/ipn-facebook-odblokowal-promocje-filmu-o-niemieckim-obozie-dla-polskich-dzieci-w-lodzi
https://dzieje.pl/wiadomosci/ipn-facebook-odblokowal-promocje-filmu-o-niemieckim-obozie-dla-polskich-dzieci-w-lodzi
https://tulodz.pl/kultura,inne,film-o-hitlerowskim-obozie-dla-polskich-dzieci-przy-ul-przemyslowej-w-lodzi-odblokowany-facebook-zmienil-decyzje,new,mg,3,68.html,9971
https://tulodz.pl/kultura,inne,film-o-hitlerowskim-obozie-dla-polskich-dzieci-przy-ul-przemyslowej-w-lodzi-odblokowany-facebook-zmienil-decyzje,new,mg,3,68.html,9971
https://tulodz.pl/kultura,inne,film-o-hitlerowskim-obozie-dla-polskich-dzieci-przy-ul-przemyslowej-w-lodzi-odblokowany-facebook-zmienil-decyzje,new,mg,3,68.html,9971
https://www.epiotrkow.pl/news/IPN-przygotowal-film-o-dzieciecym-obozie-w-lodzi,42535
https://www.epiotrkow.pl/news/IPN-przygotowal-film-o-dzieciecym-obozie-w-lodzi,42535
https://wiadomosci.onet.pl/lodz/facebook-odblokowal-film-o-hitlerowskim-obozie-dla-polskich-dzieci-w-lodzi/e6083m5
https://wiadomosci.onet.pl/lodz/facebook-odblokowal-film-o-hitlerowskim-obozie-dla-polskich-dzieci-w-lodzi/e6083m5
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/137849,Facebook-po-raz-kolejny-zablokowal-posty-IPN-dotyczace-niemieckich-zbrodni-na-po.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/137849,Facebook-po-raz-kolejny-zablokowal-posty-IPN-dotyczace-niemieckich-zbrodni-na-po.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/137902,Facebook-odblokowal-profil-IPN-z-postem-dotyczacym-niemieckich-zbrodni-na-polski.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/137902,Facebook-odblokowal-profil-IPN-z-postem-dotyczacym-niemieckich-zbrodni-na-polski.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/136790,Facebook-odblokowal-promocje-filmu-o-%20%20%20%20%20%20obozie-na-Przemyslowej-za-granica.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/136790,Facebook-odblokowal-promocje-filmu-o-%20%20%20%20%20%20obozie-na-Przemyslowej-za-granica.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/136648,Facebook-blokuje-promocje-filmu-IPN-Oddzial-w-Lodzi.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/136648,Facebook-blokuje-promocje-filmu-IPN-Oddzial-w-Lodzi.html


• Joanna Skonieczna, „Mały Oświęcim” - Jolanta Sowińska-Gogacz, Błażej Torański 

https://radioszczecin.pl/395,2769,maly-oswiecim-jolanta-sowinska-gogacz-blazej-tor 

(dostęp: 15.02.2021) 

• Błażej Torański, Mikołaj Mirowski, Piekło w Litzmannstadt 

https://www.tygodnikpowszechny.pl/pieklo-w-litzmannstadt-166331 (dostęp: 

21.02.2021)  

• Obóz przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Piekło polskich dzieci [DYSKUSJA 

ONLINE] https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/139526,Oboz-przy-ulicy-

Przemyslowej-w-Lodzi-Pieklo-polskich-dzieci-DYSKUSJA-ONLINE.html (dostęp: 

04.03.2021)  

• Aleksandra Duralska, To wydarzyło się naprawdę. Niemiecki obóz pracy dla polskich 

dzieci w Łodzi https://www.1944.pl/artykul/to-wydarzylo-sie-naprawde.-niemiecki-

oboz-pr,5149.html (dostęp: 18.05.2021)  

•  Hubert Bekrycht, W Łodzi powstanie muzeum upamiętniające ofiary niemieckiego 

obozu dla polskich dzieci, online: https://dzieje.pl/wiadomosci/w-lodzi-powstanie-

muzeum-upamietniajace-ofiary-niemieckiego-obozu-dla-polskich-dzieci (dostęp: 

21.05.2021 )  

• IAR, W Łodzi powstanie muzeum upamiętniające ofiary nazistowskiego obozu dla 

dzieci. RPD: nie możemy zapomnieć o tej historii, 

https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2738765,W-Lodzi-powstanie-muzeum-

upamietniajace-ofiary-nazistowskiego-obozu-dla-dzieci-RPD-nie-mozemy-

zapomniec-o-tej-historii (dostęp: 21.05.2021)  

• W Łodzi powstanie muzeum upamiętniające ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu 

dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej https://www.radiolodz.pl/posts/70076-w-

lodzi-powstanie-muzeum-upamietniajace-ofiary-niemieckiego-nazistowskiego-obozu-

dla-polskich-dzieci-przy-przemyslowej (dostęp: 21.05.2021)  

• W Łodzi powstanie muzeum upamiętniające ofiary nazistowskiego obozu dla polskich 

dzieci https://lodz.tvp.pl/53927361/w-lodzi-powstanie-muzeum-upamietniajace-

ofiary-nazistowskiego-obozu-dla-polskich-dzieci (dostęp: 21.05.2021).  

• https://www.facebook.com/groups/jestemlodz/permalink/3720234674769588/ 

(dostęp: 21.05.2021) 

• MS,https://www.stefczyk.info/2021/05/21/nazistowski-oboz-dla-polskich-dzieci-na-

przemyslowej-w-lodzi-powstanie-muzeum-upamietniajace-ofiary-obozu/(dostęp: 

21.05.2021)  

• Mirosław Malinowski, W Łodzi będzie muzeum upamiętniające ofiary niemieckiego 

nazistowskiego obozu dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej 

https://expressilustrowany.pl/w-lodzi-bedzie-muzeum-upamietniajace-ofiary-

niemieckiego-nazistowskiego-obozu-dla-polskich-dzieci-przy-ul-przemyslowej/ar/c1-

15626447 (dostęp: 24.05.2021),  
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• Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla 

polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) – w Łodzi powstaje nowa instytucja kultury 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/muzeum-dzieci-polskich--ofiar-totalitaryzmu-

niemiecki-nazistowski-oboz-dla-polskich-dzieci-w-lodzi-1942-1945--w-lodzi-

powstaje-nowa-instytucja-kultury   (dostęp: 31.05.2021)  

• IPN Łódź, https://www.facebook.com/IPN.Lodz/posts/149953630503061 (dostęp: 

31.05.2021)  

• ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I 

SPORTU z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - 

Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla 

polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) https://www.infor.pl/akt-

prawny/U86.2021.151.0000047,zarzadzenie-ministra-kultury-dziedzictwa-

narodowego-i-sportu-w-sprawie-utworzenia-panstwowej-instytucji-kultury-muzeum-

dzieci-polskich-ofiar-totalitaryzmu-niemiecki-nazistowski-oboz-dla-polskich-

dziec.html  (dostęp: 31.05.2021)  

• Katarzyna Krzykowska, Bartłomiej Pawlak, Dzieci z niemieckiego obozu przy 

Przemysłowej będą miały swoje muzeum. "Powołaliśmy nową instytucję kultury" 

https://www.tysol.pl/a66494-Dzieci-z-niemieckiego-obozu-przy-Przemyslowej-beda-

mialy-swoje-muzeum-Powolalismy-nowa-instytucje-kultury (dostęp: 31.05.2021)  

• Rusza Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Przypomniany incydent z 

Facebookiem https://www.tvp.info/54099889/muzeum-dzieci-polskich-ofiar-

totalitaryzmu-minister-kultury-piotr-glinski-powolal-nowa-instytucje-w-lodzi (dostęp: 

31.05.2021)   

• https://lodz.tvp.pl/54101577/w-lodzi-bedzie-muzeum-dzieci-polskich-ofiar-

totalitaryzmu?fbclid=IwAR0w8ZcKMIHeabGMj1q-Rp821xvLNxOmC-

_GsdRbTWRlUoECNGg_GTsABBI (dostęp: 31.05.2021) 

• Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla 

polskich dzieci w Łodzi (1942–1945) – w Łodzi powstaje nowa instytucja kultury 

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/144715,Muzeum-Dzieci-Polskich-ofiar-totalitaryzmu-

Niemiecki-nazistowski-oboz-dla-polski.html (dostęp: 31.05.2021)  

• https://lodz.tvp.pl/54101577/w-lodzi-bedzie-muzeum-dzieci-polskich-ofiar-

totalitaryzmu?fbclid=IwAR0w8ZcKMIHeabGMj1q-Rp821xvLNxOmC-

_GsdRbTWRlUoECNGg_GTsABBI (dostęp: 31.05.2021) 

• Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla 

polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) – w Łodzi powstaje nowa instytucja kultury 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/muzeum-dzieci-polskich--ofiar-totalitaryzmu-

niemiecki-nazistowski-oboz-dla-polskich-dzieci-w-lodzi-1942-1945--w-lodzi-powstaje-

nowa-instytucja-kultury (dostęp: 31.05.2021) 

•  W Łodzi powstanie Muzeum Dzieci Polskich- Ofiar Totalitaryzmu 

https://radioszczecin.pl/6,424221,w-lodzi-powstanie-muzeum-dzieci-polskich-ofiar-t 

(dostęp: 31.05.2021)  
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• Nadanie statutu Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski 

obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945). https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-

resortowe/nadanie-statutu-muzeum-dzieci-polskich-ofiar-totalitaryzmu-niemiecki-

35892727 (dostęp: 31.05.2021) 

• Tomasz Walczak, „Odebrano Wam życie, dziś dajemy Wam tylko pamięć”. 

Uroczystości pod Pomnikiem Martyrologii Dzieci „Pękniętego Serca” 

https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/odebrano-wam-zycie-dzis-dajemy-wam-tylko-

pamiec-uroczystosci-pod-pomnikiem-martyrologii-dzieci-peknietego-serca-

id41152/2021/6/1/ (dostęp: 01.06.2021)   

• Będą nowi kustosze pamięci o dzieciach z „Obozu na Przemysłowej” 

http://obserwatoriumedukacji.pl/beda-nowi-kustosze-pamieci-o-dzieciach-z-obozu-na-

przemyslowej/ (dostęp: 01.06.2021)  

• MUZEUM DZIECI POLSKICH – OFIAR TOTALITARYZMU. NIEMIECKI 

NAZISTOWSKI OBÓZ DLA POLSKICH DZIECI W ŁODZI (1942-1945) – W ŁODZI 

POWSTAJE NOWA INSTYTUCJA KULTURY 

http://muzealnictwo.com/2021/06/muzeum-dzieci-polskich-ofiar-totalitaryzmu-

niemiecki-nazistowski-oboz-dla-polskich-dzieci-w-lodzi-1942-1945-w-lodzi-powstaje-

nowa-instytucja-kultury/ (dostęp: 01.06.2021) 

•   Anna Gronczewska, Muzeum Dzieci Polskich powstaje w Łodzi. Czym się będzie 

zajmować? https://dzienniklodzki.pl/muzeum-dzieci-polskich-powstaje-w-lodzi-czym-

sie-bedzie-zajmowac/ar/c15-15657994 (dostęp: 13.06.2021) 

• Małgorzata Irena Skórska, Zapomniany mały Oświęcim w Łodzi. Rozmowa z Błażejem 

Torańskim, współautorem książki "Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi", online: 

https://dziennikzachodni.pl/zapomniany-maly-oswiecim-w-lodzi-rozmowa-z-

blazejem-toranskim-wspolautorem-ksiazki-maly-oswiecim-dzieciecy-oboz-w-

lodzi/ar/c13-15705080, (dostęp: 10.07.2021)  

• Natalia Waloch, Czy rzecznik praw dziecka opowie o tym, jak Polacy z AK 

prześladowali ocalałe z Zagłady sieroty? https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-

obcasy/7,100865,27381678,czy-rzecznik-praw-dziecka-opowie-o-tym-jak-polacy-z-

ak-przesladowali.html (dostęp: 28.07.2021). 

• Rafał Stefaniuk, Historię można poznać jedynie całościowo 

https://naszdziennik.pl/polska-kraj/241083,historie-mozna-poznac-jedynie-

calosciowo.html (dostęp: 29.07.2021)  

• Miłada Jędrysik, Nacisk na opowiadanie o męczeństwie polskich dzieci podczas II 

wojny jest nieprzyzwoity [WYWIAD]  https://oko.press/meczenstwo-polskich-dzieci-

wywiad/  (dostęp: 22.08.2021) 

• Radosław Wilczek, Magdalena Dąbek, Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z byłymi 

więźniami obozu przy Przemysłowej w Łodzi. W ciągu 2 lat powstanie muzeum tego 

miejsca https://www.radiolodz.pl/posts/72839-rzecznik-praw-dziecka-spotkal-sie-z-

bylymi-wiezniami-obozu-przy-przemyslowej-w-lodzi-w-ciagu-2-lat-powstanie-

muzeum-tego-miejsca-

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/nadanie-statutu-muzeum-dzieci-polskich-ofiar-totalitaryzmu-niemiecki-35892727
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/nadanie-statutu-muzeum-dzieci-polskich-ofiar-totalitaryzmu-niemiecki-35892727
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/nadanie-statutu-muzeum-dzieci-polskich-ofiar-totalitaryzmu-niemiecki-35892727
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/odebrano-wam-zycie-dzis-dajemy-wam-tylko-pamiec-uroczystosci-pod-pomnikiem-martyrologii-dzieci-peknietego-serca-id41152/2021/6/1/
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/odebrano-wam-zycie-dzis-dajemy-wam-tylko-pamiec-uroczystosci-pod-pomnikiem-martyrologii-dzieci-peknietego-serca-id41152/2021/6/1/
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/odebrano-wam-zycie-dzis-dajemy-wam-tylko-pamiec-uroczystosci-pod-pomnikiem-martyrologii-dzieci-peknietego-serca-id41152/2021/6/1/
http://obserwatoriumedukacji.pl/beda-nowi-kustosze-pamieci-o-dzieciach-z-obozu-na-przemyslowej/
http://obserwatoriumedukacji.pl/beda-nowi-kustosze-pamieci-o-dzieciach-z-obozu-na-przemyslowej/
http://muzealnictwo.com/2021/06/muzeum-dzieci-polskich-ofiar-totalitaryzmu-niemiecki-nazistowski-oboz-dla-polskich-dzieci-w-lodzi-1942-1945-w-lodzi-powstaje-nowa-instytucja-kultury/
http://muzealnictwo.com/2021/06/muzeum-dzieci-polskich-ofiar-totalitaryzmu-niemiecki-nazistowski-oboz-dla-polskich-dzieci-w-lodzi-1942-1945-w-lodzi-powstaje-nowa-instytucja-kultury/
http://muzealnictwo.com/2021/06/muzeum-dzieci-polskich-ofiar-totalitaryzmu-niemiecki-nazistowski-oboz-dla-polskich-dzieci-w-lodzi-1942-1945-w-lodzi-powstaje-nowa-instytucja-kultury/
https://dzienniklodzki.pl/muzeum-dzieci-polskich-powstaje-w-lodzi-czym-sie-bedzie-zajmowac/ar/c15-15657994
https://dzienniklodzki.pl/muzeum-dzieci-polskich-powstaje-w-lodzi-czym-sie-bedzie-zajmowac/ar/c15-15657994
https://dziennikzachodni.pl/zapomniany-maly-oswiecim-w-lodzi-rozmowa-z-blazejem-toranskim-wspolautorem-ksiazki-maly-oswiecim-dzieciecy-oboz-w-lodzi/ar/c13-15705080
https://dziennikzachodni.pl/zapomniany-maly-oswiecim-w-lodzi-rozmowa-z-blazejem-toranskim-wspolautorem-ksiazki-maly-oswiecim-dzieciecy-oboz-w-lodzi/ar/c13-15705080
https://dziennikzachodni.pl/zapomniany-maly-oswiecim-w-lodzi-rozmowa-z-blazejem-toranskim-wspolautorem-ksiazki-maly-oswiecim-dzieciecy-oboz-w-lodzi/ar/c13-15705080
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,100865,27381678,czy-rzecznik-praw-dziecka-opowie-o-tym-jak-polacy-z-ak-przesladowali.html
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,100865,27381678,czy-rzecznik-praw-dziecka-opowie-o-tym-jak-polacy-z-ak-przesladowali.html
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,100865,27381678,czy-rzecznik-praw-dziecka-opowie-o-tym-jak-polacy-z-ak-przesladowali.html
https://naszdziennik.pl/polska-kraj/241083,historie-mozna-poznac-jedynie-calosciowo.html
https://naszdziennik.pl/polska-kraj/241083,historie-mozna-poznac-jedynie-calosciowo.html
https://oko.press/meczenstwo-polskich-dzieci-wywiad/
https://oko.press/meczenstwo-polskich-dzieci-wywiad/
https://www.radiolodz.pl/posts/72839-rzecznik-praw-dziecka-spotkal-sie-z-bylymi-wiezniami-obozu-przy-przemyslowej-w-lodzi-w-ciagu-2-lat-powstanie-muzeum-tego-miejsca-zdjecia?fbclid=IwAR0K7ix2lkpASZPoh77aZX6SKL56KUhCTV8obhXDGfoHkWTALaDTf7gdSIc%20
https://www.radiolodz.pl/posts/72839-rzecznik-praw-dziecka-spotkal-sie-z-bylymi-wiezniami-obozu-przy-przemyslowej-w-lodzi-w-ciagu-2-lat-powstanie-muzeum-tego-miejsca-zdjecia?fbclid=IwAR0K7ix2lkpASZPoh77aZX6SKL56KUhCTV8obhXDGfoHkWTALaDTf7gdSIc%20
https://www.radiolodz.pl/posts/72839-rzecznik-praw-dziecka-spotkal-sie-z-bylymi-wiezniami-obozu-przy-przemyslowej-w-lodzi-w-ciagu-2-lat-powstanie-muzeum-tego-miejsca-zdjecia?fbclid=IwAR0K7ix2lkpASZPoh77aZX6SKL56KUhCTV8obhXDGfoHkWTALaDTf7gdSIc%20


zdjecia?fbclid=IwAR0K7ix2lkpASZPoh77aZX6SKL56KUhCTV8obhXDGfoHkWT

ALaDTf7gdSIc (dostęp: 11.09.2021) 

• Choć byli tylko dziećmi... https://www.tvp.info/55816736/jedenascioro-ocalalych-

wiezniow-obozu-dla-polskich-dzieci-przy-ul-przemyslowej-przyjechalo-na-spotkanie-

do-lodzi (dostęp: 11.09.2021) 

• Za dwa lata ma być otwarte Muzeum Dzieci Polskich – Ofiar Totalitaryzmu w Łodzi 

https://dzieje.pl/za-dwa-lata-ma-byc-otwarte-muzeum-dzieci-polskich-ofiar-

totalitaryzmu-w-lodzi (dostęp: 11.09.2021) 

• Rzecznik Praw Dziecka przeprasza ocalałych z "małego Auschwitz". Muzeum 

powstanie w ciągu dwóch lat https://dzienniklodzki.pl/rzecznik-praw-dziecka-

przeprasza-ocalalych-z-malego-auschwitz-muzeum-powstanie-w-ciagu-dwoch-

lat/ar/c1-

15798952?fbclid=IwAR27Yf3NJgWB0AwO5bVhBMT9xPjKKlJ4204Sowd2h1nemh

iMcWwgolPdr1M (dostęp: 12.09.2021) 

• Rzecznik Praw Dziecka przeprasza ocalałych z "małego Auschwitz". Muzeum 

powstanie w ciągu dwóch lat https://dzienniklodzki.pl/rzecznik-praw-dziecka-

przeprasza-ocalalych-z-malego-auschwitz-muzeum-powstanie-w-ciagu-dwoch-

lat/ar/c1-

15798952?fbclid=IwAR27Yf3NJgWB0AwO5bVhBMT9xPjKKlJ4204Sowd2h1nemh

iMcWwgolPdr1M (dostęp: 12.09.2021) 

• Bartłomiej Pawlak, Urząd Miasta Łodzi ws. siedziby Muzeum Dzieci Polskich: trwa 

inwentaryzacja zasobów miasta https://dzieje.pl/wiadomosci/w-projekcie-ustawy-o-

symbolach-panstwowych-rp-min-zamiana-zwrotek-w-hymnie-narodowym (dostęp: 

13.09.2021) 

• Bartłomiej Pawlak, 1.Maj: decyzja władz Łodzi o przekazaniu budynku kluczowa do 

rozpoczęcia budowy Muzeum Dzieci Polskich https://dzieje.pl/i-maj-decyzja-wladz-

lodzi-o-przekazaniu-budynku-kluczowa-do-rozpoczecia-budowy-muzeum-dzieci 

(dostęp: 13.09.2021) 

• Urząd Miasta Łódź ws. Siedziby Muzeum Dzieci Polskich: trwa inwentaryzacja 

zasobów miasta https://radio.opole.pl/104,482156,urzad-miasta-lodzi-ws-siedziby-

muzeum-dzieci-pol (dostęp: 13.09.2021) 

• Maj. Decyzja władz Łodzi o przekazaniu budynku kluczowa do rozpoczęcia budowy 

Muzeum Dzieci Polskich https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C945869%2Cmaj-

decyzja-wladz-lodzi-o-przekazaniu-budynku-kluczowa-do-rozpoczecia (dostęp: 

13.09.2021) 

• Agata Gwizdała, Apel Ocalałych do prezydent Hanny Zdanowskiej. Chodzi o siedzibę 

Muzeum Dzieci Polskich https://www.radiolodz.pl/posts/72907-w-lodzi-wciaz-bez-

decyzji-ws-muzeum-dzieci-polskich-apel-ocalonych-do-prezydent-hanny-

zdanowskiej?fbclid=IwAR3KzoY8hV_Ni5Rk8D3OblZeg5tskfSK27ewVIK54Hqtj_yf

MfdtZJvqj4A (dostęp: 14.09.2021) 
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• Historyk z IPN: wspieramy Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu od strony 

merytorycznej https://dzieje.pl/wiadomosci/historyk-z-ipn-wspieramy-muzeum-dzieci-

polskich-ofiar-totalitaryzmu-od-strony (dostęp: 19.09.2021) 

• Dowody niemieckiego bestialstwa https://wiadomosci.tvp.pl/56029647/dowody-

niemieckiego-bestialstwa?fbclid=IwAR3IDfi7pabveukHV8qr7R8e-

xy4IHlxuFtfm3CxOlcepB6wftVP1xlOPpA (dostęp: 24.09.2021) 

• Magdalena Dąbek, Anna Barańska- Bekrycht, Odnaleziono wstrząsające dokumenty - 

listy dzieci z niemieckiego obozu przy ul. Przemysłowej 

https://www.radiolodz.pl/posts/73158-odnaleziono-niezwykle-dokumenty-listy-dzieci-

z-niemieckiego-obozu-przy-

przemyslowej?fbclid=IwAR3ew9NtnCK770cj1XBG8FqYEJ7yg1ZgBvuQQRUadrU1

Jp5PrviwPK2cdPo (dostęp: 24.09.2021) 

• https://radiowarszawa.com.pl/nieznane-listy-dzieci-z-obozu-koncentracyjnego-w-

lodzi/ (dostęp: 24.09.2021) 

• Badacze Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu odkryli listy dzieci więzionych 

w niemieckim obozie koncentracyjnym w Łodzi 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/badacze-muzeum-dzieci-polskich--ofiar-

totalitaryzmu-odkryli-listy-dzieci-wiezionych-w-niemieckim-obozie-koncentracyjnym-

w-lodzi (dostęp:24.09.2021) 

• Anna Gronczewska, Odnalezione listy dzieci z obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi. 

Co mali więźniowie pisali do rodzin? https://dzienniklodzki.pl/odnalezione-listy-

dzieci-z-obozu-przy-ul-przemyslowej-w-lodzi-co-mali-wiezniowie-pisali-do-

rodzin/ar/c1-15819807 (dostęp: 24.09.2021) 

• "Proszę o trochę szarego mydła i łyżkę, bo nie mam czym jeść...". Odnaleziono listy 

dzieci z obozu koncentracyjnego https://wiadomosci.onet.pl/lodz/odnaleziono-listy-

dzieci-z-obozu-koncentracyjnego/5cnp22b (dostęp: 24.09.2021) 

• Odnaleziono listy więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci 

https://lodz.tvp.pl/56026228/odnaleziono-listy-wiezniow-niemieckiego-obozu-

koncentracyjnego-dla-dzieci (dostęp: 24.09.2021) 

• Odnaleziono wstrząsające listy z dziecięcego obozu koncentracyjnego w Łodzi 

https://stacja7.pl/z-kraju/odnaleziono-wstrzasajace-listy-z-dzieciecego-obozu-

koncentracyjnego-w-lodzi/ (dostęp: 24.09.2021)  

• Odnaleziono listy więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci 

https://wiadomosci.wp.pl/odnaleziono-listy-wiezniow-niemieckiego-obozu-

koncentracyjnego-dla-dzieci-6686639673080352a (dostęp: 24.09.2021)  

• Odnaleziono wstrząsające dokumenty - listy dzieci z niemieckiego obozu przy ul. 

Przemysłowej https://www.radiolodz.pl/posts/73158-odnaleziono-niezwykle-

dokumenty-listy-dzieci-z-niemieckiego-obozu-przy-przemyslowej (dostęp: 

24.09.2021)  

• "To, co udało się dzieciom opisać, jest wstrząsające". Odnaleziono listy z obozu w 

Łodzi https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2813531,To-co-udalo-sie-

dzieciom-opisac-jest-wstrzasajace-Odnaleziono-listy-z-obozu-w-Lodzi (dostęp: 

24.09.2021) 
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• Odnaleziono listy dzieci - więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego 

https://tvn24.pl/lodz/lodz-listy-wiezniow-niemieckiego-obozu-koncentracyjnego-dla-

dzieci-odnalezione-przez-badaczy-muzeum-dzieci-polskich-ofiar-totalitaryzmu-

5426336 (dostęp: 24.09.2021) 

• Karol Wojteczek, „Mamusiu, proszę o trochę sacharyny…”. Wstrząsające listy z 

dziecięcego obozu odnalezione  https://pl.aleteia.org/2021/09/24/mamusiu-prosze-o-

troche-sacharyny-wstrzasajace-listy-z-dzieciecego-obozu-odnalezione-galeria/ 

(dostęp: 24.09.2021)  

• Odnaleziono listy więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci 

https://m.niedziela.pl/artykul/72409/Odnaleziono-listy-wiezniow-niemieckiego 

(dostęp: 24.09.2021)  

• Nieznane listy dzieci z obozu koncentracyjnego w Łodzi 

https://www.polskieradio.pl/399/7980/Artykul/2813588,Nieznane-listy-dzieci-z-

obozu-koncentracyjnego-w-Lodzi (dostęp: 24.09.2021)  

•  Magdalena Dąbek, Anna Barańska- Bekrycht, Odnaleziono wstrząsające dokumenty - 

listy dzieci z niemieckiego obozu przy ul. Przemysłowej  

https://www.radiolodz.pl/posts/73158-odnaleziono-niezwykle-dokumenty-listy-dzieci-

z-niemieckiego-obozu-przy-

przemyslowej?fbclid=IwAR3ew9NtnCK770cj1XBG8FqYEJ7yg1ZgBvuQQRUadrU1

Jp5PrviwPK2cdPo (dostęp: 24.09.2021) 

• Magdalena Żuraw, "Upiecz mi Mamusiu naleśników 20…". Odnaleziono wstrząsające 

listy dzieci więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym 

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/upiecz-mi-mamusiu-

nale%C5%9Bnik%C3%B3w-20%E2%80%A6-odnaleziono-

wstrz%C4%85saj%C4%85ce-listy-dzieci-wi%C4%99zionych-w-niemieckim-obozie-

koncentracyjnym/ar-AAOM36C (dostęp: 24.09.2021) 

• Agnieszka Wyderka, Odnaleziono wstrząsające listy dzieci z obozu koncentracyjnego. 

"Upiecz mi Mamusiu naleśników 20..." https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-

odnaleziono-wstrzasajace-listy-dzieci-z-obozu-

koncentracyjne,nId,5503275#crp_state=1 (dostęp: 25.09.2021) 

• Małgorzata Michalska- Galbfach Przy Pomniku Pękniętego Serca zapłonął znicz 

żywego ognia pamięci https://lodz.tvp.pl/56071622/przy-pomniku-peknietego-serca-

zaplonal-znicz-zywego-ognia-pamieci (dostęp: 27.09.2021) 

• https://www.facebook.com/Golaszewski.Lodz/posts/420209362799667  (dostęp: 

27.09.2021) 

• Przed Pomnikiem Pękniętego Serca zapłonął „żywy ogień pamięci” 

https://uml.lodz.pl/aktualnosci-lodzpl/artykul-lodzpl/przed-pomnikiem-peknietego-

serca-zaplonal-zywy-ogien-pamieci-id43961/2021/9/27/ (dostęp: 27.09.2021) 

• Przed Pomnikiem Pękniętego Serca zapłonął „żywy ogień pamięci” 

https://uml.lodz.pl/aktualnosci-lodzpl/artykul-lodzpl/przed-pomnikiem-peknietego-

serca-zaplonal-zywy-ogien-pamieci-id43961/2021/9/27/ (dostęp: 27.09.2021)  

• https://www.facebook.com/Golaszewski.Lodz/posts/420209362799667  (dostęp: 

27.09.2021) 
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•  Beata Janowska, Zapłonął znicz "żywego ognia pamięci". Uczczono pamięć dzieci z 

niemieckiego obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi [ZDJĘCJA] 

https://www.radiolodz.pl/posts/73228-uczczono-pamiec-dzieci-z-niemieckiego-obozu-

przy-ul-przemyslowej-w-lodzi-zdjecja (dostęp: 27.09.2021) 

• Małgorzata Michalska- Galbfach, Przy Pomniku Pękniętego Serca zapłonął znicz 

żywego ognia pamięci https://lodz.tvp.pl/56071622/przy-pomniku-peknietego-serca-

zaplonal-znicz-zywego-ognia-pamieci (dostęp: 27.09.2021) 

• Paweł Gabara, Nie zapomnimy „Małego Auschwitz” 

https://www.niedziela.pl/artykul/155740/nd/Nie-zapomnimy-%E2%80%9EMalego-

Auschwitz (dostęp: 28.09.2021) 

• Piotr Drzewiecki, Łódź: Znicz pamięci dla dzieci 

https://www.niedziela.pl/artykul/72565/Lodz-Znicz-pamieci-dla-dzieci (dostęp: 

29.09.2021) 

• Losy Łodzi - Obóz przy Przemysłowej. The Paths of Lodz - Camp at Przemyslowa 

https://www.youtube.com/watch?v=HxUWeU2nXEE (dostęp: 08.10.2021)  

• Konkursy na temat pamięci o obozie przy Przemysłowej w Łodzi 

https://tulodz.pl/wiadomosci-lodz/konkursy-na-temat-pamieci-o-obozie-przy-

przemyslowej-w-lodzi/LRI9BuzNTBmj91VNgIlb (dostęp: 26.10.2021)  

• https://www.youtube.com/watch?v=wRZRspznx9k (dostęp: 29.10.2021) 

•  Joanna Chrzanowska, Bartosz Jankowski, Łódzki raper o dzieciach z Przemysłowej. 

"Każdemu z nich pękło serce"  https://tulodz.pl/wiadomosci-lodz/lodzki-raper-o-

dzieciach-z-przemyslowej-w-lodzi-kazdemu-z-nich-peklo-serce-

wideo/2jU2ZgvTTkzgIYykawoi (dostęp: 29.10.2021) 

• Historia w rapowym teledysku https://lodz.tvp.pl/56652830/historia-w-rapowym-

teledysku (dostęp: 29.10.2021) 

• "Było takie miejsce". Raper Basti o historii polskich dzieci z niemieckiego obozu pracy 

w Łodzi - "Mały Oświęcim" https://poland.us/strona,13,41022,0,bylo-takie-miejsce.-

raper-basti-o-historii-polskich-dzieci-z-niemieckiego-obozu-pracy-w-lodzi-tzw.-maly-

oswiecim.html (dostęp: 30.10.2021)  

•  Michał Szukała, Raper Basti przypomina historię dzieci z niemieckiego obozu pracy 

w Łodzi https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/raper-basti-przypomina-historie-dzieci-z-

niemieckiego-obozu-pracy-w-lodzi (dostęp: 31.10.2021) 

• Raper Basti nagrał teledysk o łódzkim obozie pracy dla dzieci ukrytym za murami 

getta https://www.scenakultury.pl/1828/raper-basti-nagral-teledysk-o-lodzkim-obozie-

pracy-dla-dzieci-ukrytym-za-murami-getta/ (dostęp: 31.10.2021)  

• Raper śpiewa o dzieciach z niemieckiego obozu pracy przy ul. Przemysłowej 

https://www.radiolodz.pl/posts/74179-raper-spiewa-o-dzieciach-z-niemieckiego-

obozu-pracy-przy-ul-przemyslowej (dostęp: 31.10.2021) 

• Z wizytą w Łodzi,  https://spkleszczow.pl/z-wizyta-w-lodzi/ (dostęp: 02.11.2021) 
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• Raper o niemieckim obozie dla polskich dzieci, http://isakowicz.pl/raper-o-

niemieckim-obozie-dla-polskich-dzieci/ (dostęp: 02.11.2021) 

• Raper Basti o historii polskich dzieci z niemieckiego obozu pracy w Łodzi 

http://www.solidarni2010.pl/41323-raper-basti-o-historii-polskich-dzieci-z-

niemieckiego-obozu-pracy-w-lodzi.html (dostęp: 03.11.2021)  

• Obóz na Przemysłowej oczami ocalałego, 

https://www.archidiecezja.lodz.pl/film/oboz-na-przemyslowej-oczami-ocalalego-lodz-

2021 (dostęp: 04.11.2021) 

• Tomasz Walczak, Pamięci dzieci bez dzieciństwa. Marsz dla ofiar i byłych więźniów 

obozu przy ulicy Przemysłowej https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/pamieci-dzieci-

bez-dziecinstwa-marsz-dla-ofiar-i-bylych-wiezniow-obozu-przy-ulicy-przemyslowej-

id45019/2021/11/4/ (dostęp: 04.11.2021)  

• Marsz Pamięci w Łodzi https://lodz.tvp.pl/56756944/marsz-pamieci-w-lodzi (dostęp: 

04.11.2021) 

• Pamięci dzieci z obozu przy Przemysłowej [ZDJĘCIA] 

https://www.radiolodz.pl/posts/74286-pamieci-dzieci-z-obozu-przy-przemyslowej 

(dostęp: 04.11.2021) 

• W Łodzi upamiętniono więźniów niemieckiego obozu dla polskich dzieci 

https://dzieje.pl/wiadomosci/w-lodzi-upamietniono-wiezniow-niemieckiego-obozu-

dla-polskich-dzieci (dostęp: 04.11.2021)  

• Marsz pamięci pod pomnik Martyrologii Dzieci w Łodzi 

https://lodz.tvp.pl/56756306/marsz-pamieci-pod-pomnik-martyrologii-dzieci-w-lodzi 

(dostęp: 04.11.2021)  

• Bp Marczak: wspominając złą nowinę z przeszłości, prosimy Boga, by uchronił nas od 

niej w przyszłości https://www.niedziela.pl/artykul/73921/Bp-Marczak-wspominajac-

zla-nowine-z (dostęp: 04.11.2021) 

• Marsz  Pamięci Dzieci z Obozu na Przemysłowej 

https://www.archidiecezja.lodz.pl/galeria/marsz-pamieci-dzieci-z-obozu-na-

przemyslowej-2021 (dostęp: 04.11.2021)  

•  Modlitwa w intencji dzieci pomordowanych w Obozie na Przemysłowej 

https://www.archidiecezja.lodz.pl/film/modlitwa-w-intencji-dzieci-pomordowanych-

w-obozie-na-przemyslowej-lodz-2021 (dostęp: 04.11.2021)  

• Bp. Marczak: Każdy człowiek jest ważny, https://www.archidiecezja.lodz.pl/film/bp-

marczak-kazdy-czlowiek-jest-wazny-lodz-2021 (dostęp: 04.11.2021) 

• ŁÓDŹ PAMIĘTA http://tvtoya.pl/news/show/29191,1 (dostęp: 04.11.2021)  

•  ULICAMI ŁODZI PRZESZEDŁ MARSZ PAMIĘCI O DZIECIACH 

HITLEROWSKIEGO OBOZU https://www.radiomaryja.pl/informacje/ulicami-lodzi-

przeszedl-marsz-pamieci-o-dzieciach-hitlerowskiego-obozu/ (dostęp: 04.11.2021)  
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• Ulicami Łodzi przeszedł Marsz Pamięci o dzieciach hitlerowskiego obozu 

https://radio.opole.pl/104,502463,ulicami-lodzi-przeszedl-marsz-pamieci-o-dzieciac 

(dostęp: 04.11.2021)  

• Obóz przy Przemysłowej https://www.pankiewicz.edu.pl/events/oboz-przy-

przemyslowej/ (dostęp: 05.11.2021) 

• Wizyta wicepremiera Piotra Glińskiego w Łodzi, 

https://www.gov.pl/web/kultura/wizyta-wicepremiera-piotra-glinskiego-w-lodzi 

(dostęp: 05.11.2021) 

• W Łodzi powstanie muzeum upamiętniające ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu 

dla polskich dzieci https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/144212,W-Lodzi-

powstanie-muzeum-upamietniajace-ofiary-niemieckiego-nazistowskiego-

obozu.html?fbclid=IwAR0tha7psf0w48TuhJPEReh66bJt1-

3kpoWkZx_43pHP9cxtq1ib-vB1zoY  

• Cykl spotkań o historii obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi 

https://www.facebook.com/events/481183919417910/?ti=ls  

• „Eee...tam takiego obozu nie było...” 

https://www.facebook.com/events/593897148076907/  

• W Łodzi powstanie muzeum upamiętniające ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu 

dla polskich dzieci https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/144212,W-Lodzi-

powstanie-muzeum-upamietniajace-ofiary-niemieckiego-nazistowskiego-

obozu.html?fbclid=IwAR0tha7psf0w48TuhJPEReh66bJt1-

3kpoWkZx_43pHP9cxtq1ib-vB1zoY 

• Uroczystości upamiętniające dzieci z obozu na Przemysłowej 

https://lo42lodz.pl/wpis/uroczystosci-upamietniajace-dzieci-z-obozu-na-przemyslowej 

(dostęp: 10.11.2021)  

• Helena Kowalik, Eugenia Pohl skatowała na śmierć dzieci w obozie w Łodzi. W PRL 

była przedszkolanką, https://historia.wprost.pl/reportaze-sadowe/10544285/eugenia-

pohl-skatowala-na-smierc-dzieci-w-obozie-w-lodzi-w-prl-byla-przedszkolanka.html 

(dostęp: 14.11.2021)  

• Obóz koncentracyjny dla dzieci w Łodzi. Największa hańba Niemców, 

https://dorzeczy.pl/historia/230644/oboz-koncentracyjny-dla-dzieci-w-lodzi-

najwieksza-hanba-niemcow.html (dostęp: 24.11.2021)  

• Łódź: na cmentarzu odnaleziono groby polskich dzieci - ofiar niemieckiego obozu 

koncentracyjnego, https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2856722,Lodz-na-

cmentarzu-odnaleziono-groby-polskich-dzieci-ofiar-niemieckiego-obozu-

koncentracyjnego (dostęp: 26.11.2021)  

• Anna Gronczewska,  Odnaleziono groby dzieci zamordowanych w obozie przy 

Przemysłowej w Łodzi, https://lodz.naszemiasto.pl/odnaleziono-groby-dzieci-

zamordowanych-w-obozie-przy/ar/c1-8565383 (dostęp: 26.11.2021)  

• PAP, Łódź: Odnaleziono groby ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci, 

https://www.niedziela.pl/artykul/74653/Lodz-Odnaleziono-groby-ofiar-niemieckiego 

(dostęp: 26.11.2021)  
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• Sylwia Bagińska, W Łodzi ujawniono groby dzieci. To ofiary niemieckiego obozu 

koncentracyjnego, https://wiadomosci.wp.pl/w-lodzi-ujawniono-groby-dzieci-to-

ofiary-niemieckiego-obozu-koncentracyjnego-6709083814455936a (dostęp: 

26.11.2021)  

• „Niemiecki obóz w Łodzi dla polskich dzieci” – dodatek prasowy Oddziału IPN w 

Łodzi, https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-

do/155063,Niemiecki-oboz-w-Lodzi-dla-polskich-dzieci-dodatek-prasowy-Oddzialu-

IPN-w-Lodzi.html (dostęp: 26.11.2021) 

• PAP, TVP 3 Łódź, Odnaleziono groby dzieci zamordowanych przez Niemców w 

obozie koncentracyjnym https://www.tvp.info/57139295/lodz-niemiecki-oboz-

koncentracyjny-dla-dzieci-odnaleziono-ciala-dzieci-zamordowanych-przez-niemcow 

(dostęp: 26.11.2021)  

• Anna Gronczewska, Odnaleziono groby dzieci zamordowanych w obozie przy 

Przemysłowej w Łodzi, https://dzienniklodzki.pl/odnaleziono-groby-dzieci-

zamordowanych-w-obozie-przy-przemyslowej-w-lodzi/ar/c1-15923377 (dostęp: 

26.11.2021)  

• Agnieszka Urazińska, Odkryto groby 77 dzieci z niemieckiego obozu 

koncentracyjnego przy Przemysłowej w Łodzi, 

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,27847706,historycy-z-lodzi-odkryli-groby-77-

dzieci-zameczonych-w-obozie.html (dostęp: 26.11.2021)  

• Małgorzata Jakiel, Karol Wojteczek, Jurek – lat 9. Zygmuś – lat 12. Odnaleziono 

groby więźniów dziecięcego obozu w Łodzi [zdjęcia], 

https://pl.aleteia.org/2021/11/26/jurek-lat-9-zygmus-lat-12-odnaleziono-groby-

wiezniow-dzieciecego-obozu-w-lodzi-zdjecia/ (dostęp: 26.11.2021) 

• Agnieszka Wyderka, Wstrząsające odkrycie w Łodzi. "Te dzieci skrzywdzono za życia 

i po śmierci",  https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-wstrzasajace-odkrycie-w-lodzi-

te-dzieci-skrzywdzono-za-zycia,nId,5670298#crp_state=1 (dostęp: 26.11.2021) 

• Odnaleziono groby ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci, 

https://lodz.tvp.pl/57136764/odnaleziono-groby-dzieci-z-obozu-przy-przemyslowej-w-

lodzi (dostęp: 26.11.2021)  

• Odnaleziono miejsca pochówku dzieci z niemieckiego obozu przy ul. Przemysłowej w 

Łodzi, https://www.radiolodz.pl/posts/74918-odnaleziono-miejsca-pochowku-dzieci-z-

niemieckiego-obozu-przy-ul-przemyslowej-w-lodzi (dostęp: 26.11.2021)  

• MUZEUM DZIECI POLSKICH, http://tvtoya.pl/news/show/29360,1 (dostęp: 

26.11.2021)  

• Dodatek prasowy Oddziału IPN w Łodzi „Niemiecki obóz w Łodzi dla polskich dzieci” 

https://www.wykop.pl/link/6385351/dodatek-prasowy-oddzialu-ipn-w-lodzi-niemiecki-

oboz-w-lodzi-dla-polskich-dzieci/ (dostęp: 27.11.2021)  

• TVN24 Łódź, PAP, Łódź. Znaleźli zapomniane miejsca pochówków dzieci - więźniów 

niemieckiego obozu koncentracyjnego, https://tvn24.pl/lodz/lodz-muzeum-dzieci-

polskich-ofiar-totalitaryzmu-odnalezione-groby-ofiar-obozu-koncentracyjnego-dla-

dzieci-5503998 (dostęp: 27.11.2021)  

• Dodatek prasowy Oddziału IPN w Łodzi „Niemiecki obóz w Łodzi dla polskich dzieci” 

https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/155051,Dodatek-prasowy-IPN-Oddzial-w-

Lodzi-Niemiecki-oboz-w-Lodzi-dla-polskich-dzieci.html (dostęp: 27.11.2021) 
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• ŁÓDŹ: ODKRYTO GROBY OFIAR NIEMIECKIEGO OBOZU 

KONCENTRACYJNEGO DLA DZIECI https://www.radiomaryja.pl/informacje/lodz-

odkryto-groby-ofiar-niemieckiego-obozu-koncentracyjnego-dla-dzieci/ (dostęp: 

27.11.2021) 

• Joanna Chrzanowska, Odnaleziono groby dzieci z obozu przy Przemysłowej w Łodzi. 

Fakty szokują [zdjęcia], https://tulodz.pl/wiadomosci-lodz/odnaleziono-groby-dzieci-

z-obozu-przy-przemyslowej-w-lodzi-fakty-szokuja-zdjecia/nnAL1WndvCVyBFmaxAzB 

(dostęp: 27.11.2021)  

• Magdalena Łysiak, Odnaleziono 77 grobów dzieci – więźniów niemieckiego obozu dla 

dzieci,  https://niezalezna.pl/420396-odnaleziono-77-grobow-dzieci-wiezniow-

niemieckiego-obozu-dla-dzieci (dostęp: 27.11.2021)  

• Konkursy na temat pamięci o obozie przy Przemysłowej w Łodzi, 

https://tulodz.pl/wiadomosci-lodz/konkursy-na-temat-pamieci-o-obozie-przy-

przemyslowej-w-lodzi/LRI9BuzNTBmj91VNgIlb (dostęp: 27.11.2021) 

• [TYLKO U NAS] DR I. MAJ: NAPRAWIAMY LATA ZANIEDBAŃ W SPRAWIE 

MIEJSC POCHÓWKÓW DZIECI Z NIEMIECKIEGO OBOZU 

KONCENTRACYJNEGO PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-i-maj-naprawiamy-lata-

zaniedban-w-sprawie-miejsc-pochowkow-dzieci-z-niemieckiego-obozu-

koncentracyjnego-przy-ul-przemyslowej-w-lodzi/ (dostęp: 27.11.2021) 

• Łódź: odnaleziono miejsce pochówku dzieci - więźniów obozu przy ul. Przemysłowej, 

https://dorzeczy.pl/historia/231949/lodz-odnaleziono-miejsce-pochowku-dzieci-

wiezniow-obozu-przy-przemyslowej.html (dostęp: 27.11.2021) 

• Łódź: odnaleziono miejsce pochówku dzieci - więźniów obozu przy ul. Przemysłowej, 

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/nauka-i-

technika/%C5%82%C3%B3d%C5%BA-odnaleziono-miejsce-poch%C3%B3wku-

dzieci-wi%C4%99%C5%BAni%C3%B3w-obozu-przy-ul-przemys%C5%82owej/ar-

AARcqre?li=BBr5Fav (dostęp: 27.11.2021)  

• https://www.youtube.com/watch?v=sqy1AXTMg_c (dostęp: 27.11.2021) 

• Kartka z kalendarza. Obóz dla dzieci na Przemysłowej. Jakie panowały w nim 

warunki? https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/kartka-z-kalendarza-oboz-dla-dzieci-

na-przemyslowej-jakie-panowaly-w-nim-warunki-id45825/2021/12/1/ (dostęp: 

01.12.2021) 

• Alicja Kozłowska- Obóz na Przemysłowej - 79 rocznica jego utworzenia 

https://lodz.tvp.pl/57221134/oboz-na-przemyslowej-79-rocznica-jego-utworzenia 

(dostęp: 01.12.2021)  

• Obchody 79. rocznicy utworzenia niemieckiego obozu przy ul. Przemysłowej 

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/obchody-79-rocznicy-utworzenia-niemieckiego-

obozu-przy-ul-przemyslowej (dostęp: 01.12.2021)  

• Hubert Bekrycht, 79. rocznica powstania niemieckiego obozu koncentracyjnego dla 

polskich dzieci https://dzieje.pl/wiadomosci/79-rocznica-powstania-niemieckiego-

obozu-koncentracyjnego-dla-polskich-dzieci (dostęp: 01.12.2021) 

• Obóz w Łodzi. Gehenna ulicy Przemysłowej https://www.rp.pl/plus-

minus/art19162161-oboz-w-lodzi-gehenna-ulicy-przemyslowej (dostęp: 03.12.2021)  

• Hubert Bekrycht, Niemiecki dziecięcy obóz koncentracyjny to miejsce, które nie 

powinno powstać https://mlodagdynia.pl/pl/11_wiadomosci/47574_niemiecki-
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