
 

 

 
 
 

LISTA MIEJSC KAŹNI 
 

 
 
 
 
 

województwo łódzkie 
 

 

Łódź 
• cmentarz komunalny Doły – mogiła ofiar ekshumowanych na terenie 

poligonu Brus, zamordowanych w listopadzie 1939 r. 

• obelisk u zbiegu ul. Krańcowej i Syrokomli (wejście na teren b. poligonu 

Brus) z tablicą pamiątkową „miejsce zagłady Polaków ofiar totalitarnych 

systemów hitlerowskiego i komunistycznego rozstrzelanych i 

pogrzebanych w bezimiennych grobach na terenie dawnego poligonu 

Brus w czasie okupacji niemieckiej i w latach powojennych w Łodzi” 

• fabryka Glazera przy ul. Liściastej 17 – obóz przejściowy dla osób 

aresztowanych przez gestapo w ramach Intelligenzaktion 

• gmach XII LO przy ul. Anstadta 7 – w czasie wojny siedziba gestapo 

• szpital w Kochanówce im. J. Babińskiego przy ul. Aleksandrowskiej 159 

– miejsce kaźni ok. 1500 osób niepełnosprawnych w ramach akcji T4, 

zamordowanych 13-28 marca 1940 r. 

 

 

powiat łódzki wschodni 

• Brzeziny, w dniach 6-8 września 1939 r. zamordowano ok. 150 osób 

podczas bombardowania miasta 

 

 

powiat pajęczański 

• Działoszyn, cmentarz przy ul. Cmentarnej – pomnik pamięci poległych 

we wrześniu 1939 r., podczas bombardowania pierwszego dnia wojny 

zamordowano ok. 230 osób 

 

 

 



powiat sieradzki 

• Sieradz, cmentarz żydowski przy ul. Zakładników – 14 listopada 1939 r. 

na cmentarzu Niemcy zamordowali 20 osób 

• Sieradz, ul. Wodna – 15 września 1939 r. Niemcy rozstrzelali przy 

jednym z budynków ok. 10 osób 

• Sieradz, Zakład Karny przy ul. Orzechowej 5 – obóz przejściowy dla osób 

aresztowanych w regionie jesienią 1939 r. 

• Warta, szpital Psychiatryczny przy ul. Sieradzkiej 3 – w ramach akcji T4 

w dniach 2-4 kwietnia 1940 r. ze szpitala wywieziono i zamordowano ok. 

580 pacjentów 

• Złoczew, w dniach 3-4 września 1939 r. niemieccy żołnierze spalili 

miasto i  zamordowali ok. 200 osób 

 

powiat wieluński 

• Borowiec, pomnik ok. 20 żołnierzy 72. Pułku Piechoty zamordowanych 1 

września 1939 r. 

• Wieluń, pomnik w miejscu dawnego szpitala Wszystkich Świętych przy 

ul. Piłsudskiego – podczas bombardowania miasta 1 września 1939 r. 

zamordowano ok. 600-1200 osób 

 

powiat zgierski 

• Lućmierz-Las – mogiła ofiar Intelligenzaktion zamordowanych jesienią 
1939 r., ok. 500 ofiar 

 


