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Bogumił Rudawski

Obóz pracy przymusowej w Nekli. Zarys historyczny

Nekla, podobnie jak całe przedwojenne województwo poznańskie, została na mocy 
dekretu Adolfa Hitlera z 8 października 1939 r. wcielona do III Rzeszy. Okupowana Wielko-
polska znalazła się w nowej jednostce administracyjnej, nazwanej w styczniu 1940 r. Okrę-
giem Rzeszy Kraj Warty (Reichsgau Wartheland). W jej granice włączono też większą część 
ziemi łódzkiej z Łodzią oraz fragmenty województwa pomorskiego i warszawskiego. Twór 
administracyjny, jakim był Kraj Warty, nie miał większego uzasadnienia geograficznego i hi-
storycznego, a był raczej wyrazem wybujałych ambicji jego wielkorządcy Arthura Greise-
ra. Decyzją o dalekosiężnych skutkach było włączenie w granice okręgu Łodzi, bowiem to 
w tym mieście znajdowało się znaczące skupisko ludności pochodzenia żydowskiego. 

Polityka niemiecka realizowana w okręgu inspirowana była rasistowską i antysemicką 
ideologią narodowo-socjalistyczną, w której za uprzywilejowany uchodził wyłącznie naród 
niemiecki, a inne narodowości (rasy) – w tym słowiańska – były uważane za gorsze. Żydzi, 
uznani za nieludzi, mieli zostać całkowicie wymordowani. Nadrzędnym celem władz nie-
mieckich była germanizacja okupowanych ziem i uczynienie z nich „bastionu” niemiecko-
ści. Polityka niemiecka w Kraju Warty przybrała różne formy i przebiegała w kilku etapach, 
a jej podstawowym wyznacznikiem było szerokie spektrum brutalnych represji wymierzo-
nych w obywateli polskich. Dość wspomnieć tu o mordach i publicznych egzekucjach, ma-
sowych wysiedleniach i wywłaszczeniach, obowiązku pracy, upośledzeniu w dziedzinie 
polityki społecznej oraz życia kulturalnego1. 

Największe represje wymierzone były jednak w ludność pochodzenia żydowskie-
go. Początkowo objęto ją wysiedleniami do Generalnego Gubernatorstwa, które miało być 
miejscem skupiającym wszystkich Żydów – na Lubelszczyźnie planowano utworzyć spe-
cjalny „rezerwat”. Ponieważ jednak akcja deportacyjna nie objęła całej populacji żydowskiej 
w Kraju Warty, przystąpiono do tworzenia gett. Najwcześniejsze z nich powstały w rejencji 
łódzkiej, jednej z trzech, obok rejencji poznańskiej i inowrocławskiej, głównych jednostek 
administracyjnych Kraju Warty. Największe getto utworzono 8 lutego 1940 r. w samej Łodzi. 
Ogółem w gettach zlokalizowanych w Kraju Warty przebywało ok. 260 tys. osób2. 

W drugiej połowie 1941 r. podjęto akcję likwidacji gett prowincjonalnych (m.in. w Kut-
nie, Włocławku, Zduńskiej Woli, Gostyninie, Pabianicach, Łasku, Sieradzu), a ich mieszkań-
cy byli mordowani oraz wysiedlani do getta w Łodzi, które stało się centralnym miejscem 
przebywania Żydów w okręgu. Jednocześnie w tym czasie pełnego kształtu zaczęły nabierać 
plany całkowitej eksterminacji Żydów w Kraju Warty. Już w październiku 1941 r. podjęto 
pierwsze próby masowych mordów na Żydach w powiecie konińskim. 8 grudnia 1941 r. 
uruchomiono obóz natychmiastowej zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem. Pochłonął on 

1	 Historiografia	na	temat	Kraju	Warty	jest	obszerna.	Warto	w	tym	miejscu	przywołać	dwie	standardowe	
pozycje:	Cz.	Łuczak	Pod niemieckim jarzmem (Kraj Warty 1939-1945),	Poznań	1996	oraz	Cz.	Madajczyk,	
Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce,	t.1-2,	Poznań	1970.

2	 M.	Alberti,	„Nikczemna perfidia, niska, bezmierna chciwość oraz zimne, wyrachowane okrucieństwo” – 
ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej w Kraju Warty,	[w:]	Zagłada Żydów na polskich terenach wcie-
lonych do Rzeszy,	Warszawa	2008,	s.	69-84;	D.	Dąbrowska,	Zagłada skupisk żydowskich w „Kraju Warty“ 
w okresie okupacji hitlerowskiej,	[w:]	Biuletyn	Żydowskiego	Instytutu	Historycznego,	1955,	nr	13-14,	s.	
122-184.
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od 150 do 200 tys. istnień ludzkich. Śmierć poniosła tam również duża część mieszkańców 
getta łódzkiego3. 

Ocaleniem, choć tylko pozornym, stała się dla mieszkańców getta praca. Przymus pra-
cy egzekwowano wobec Żydów od początku wojny. Żydzi kierowani byli do różnych prac, 
które musieli wykonywać bezpłatnie. Pracom często towarzyszyło bicie oraz znęcanie się 
fizyczne i psychiczne. Z czasem eksploatacji ludności żydowskiej nadano bardziej zorgani-
zowane formy, czemu sprzyjała również jej koncentracja w gettach4. Chaim M. Rumkowski, 
Przełożony Starszeństwa Żydów w łódzkim getcie, chciał przekonać Niemców, iż getto może 
być wydajnym i przynoszącym dochody władzom niemieckim ośrodkiem produkcyjnym. 
Miało stać się ono opłacalnym przedsiębiorstwem, a jego mieszkańcy mieli być samowystar-
czalni. Polityka ta przyniosła rzeczywiście początkowo sukcesy i udało się odroczyć w czasie 
wymordowanie mieszkańców getta, które funkcjonowało do sierpnia 1944 r. i było najdłużej 
działającym na terenie okupowanej Europy ośrodkiem tego typu5. 

Inną formą pracy (a zarazem dramatycznej walki o przetrwanie) było kierowanie 
mieszkańców gett do obozów pracy. Plany osadzenia Żydów w specjalnych obozach i wy-
korzystania ich pracy zaczęły konkretyzować się u władz niemieckich jesienią 1940 r. Były 
one związane bezpośrednio z budową autostrady Frankfurt nad Odrą – Poznań6. W pełni 
rozwinęły się one wiosną 1941 r. oraz po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej (22 czerwca 
1941 r.)7. Wcześniej, w listopadzie 1940 r., Rumkowski wydał odezwę do „zdrowych i sil-
nych mężczyzn w wieku od 18 do 40 lat” wzywającą do podjęcia pracy poza gettem. Jak pi-
sał, łudząc mieszkańców getta, „za pracę [poza gettem] otrzymają robotnicy wynagrodzenie 
pieniężne, mieszkanie i pełne wyżywienie. Z wynagrodzenia potrącone zostaną koszty wy-
żywienia. Pozostałość wynagrodzenia można będzie przekazywać rodzinom zamieszkałym 
w getcie. Wymieniona praca stanowić będzie ulgę dla bezrobotnych, gdyż: 1. uzyskają moż-
ność pracy i zarobkowania, 2. będą syci – otrzymają bowiem pełne wyżywienie, 3. osiągną 
możność wspierania swych rodzin w getcie”8. Działania te spotkały się z dużą przychylno-
ścią władz niemieckich, w tym niemieckiego Zarządu Getta w Łodzi, bowiem przeniesiono 
w ten sposób finansowy ciężar utrzymania getta na ręce samych Żydów. Zarazem Niemcy 
zyskali tanią siłę roboczą, którą można było bezwzględnie eksploatować w niemieckiej go-
spodarce. Niemiecka administracja Kraju Warty naciskała zresztą na efektywne „rozwiąza-
nie” problemu utrzymania i dalszego funkcjonowania gett, a zwłaszcza kwestii jego „niepro-
duktywnych” mieszkańców. Tym samym przymus pracy, który dotychczas stosowano wobec 
Żydów, został zintensyfikowany.

3	 M.	Alberti,	Die Verfolgung und Vernichtung der Juden im Reichsgau Wartheland 1939-1945,	Wiesbaden	
2006,	s.	412-458,	472-499;	zob.	też	P.	Montague,	Chełmno. Pierwszy nazistowski obóz zagłady,	Wołowiec	
2014.

4	 A.	Ziółkowska,	Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej (1941-
1943),	Poznań	2005,	s.	18-22.

5	 Kronika getta łódzkiego/ Litzmannstadt Getto 1941-1944,	red.	naukowa	J.	Baranowski,	K.	Radziszewska,	A.	
Sitarek,	M.	Trębacz,	J.	Walicki,	E.	Wiatr,	P.	Zawilski,	t.	I,	1941,	Łódź	2009,	s.	XXIII-XXIV.

6	 P.	Klein,	Die „Gettoverwaltung Litzmannstadt“ 1940-1944. Eine Dienststelle im Spannungsfeld von Kom-
munalbürokratie und staatlicher Verfolgungspolitik,	Hamburg	2009,	s.	224,	A.	Ziółkowska,	Obozy pracy 
przymusowej …,	s.	37.

7	 M.	Alberti,	Die Verfolgung und Vernichtung …,	Wiesbaden	2006,	s.	285-286.
8	 Archiwum Ringelbluma.	Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy.	Tom	10:	Losy Żydów łódzkich (1939-

1942),	opr.	Monika	Polit,	Warszawa	2013,	s.	142.
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Organizację przymusu pracy wobec Żydów określało kilka aktów prawnych wydawa-
nych zarówno przez władze centralne, jak i władze regionalne. W konsekwencji w zakresie 
tym panował niemały chaos prawny (co było zresztą typowe również dla innych obszarów 
funkcjonowania Rzeszy Niemieckiej), który zapewniał dużą swobodę niższym instancjom 
władzy. Główną inicjatywę w zakresie organizacji pracy dla Żydów w Kraju Warty wyka-
zywał Ernst Kendzia, kierownik Krajowego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz jednocześnie 
szef departamentu pracy w Urzędzie Namiestnika Rzeszy w tym okręgu. Potwierdzeniem 
znaczenia Kendzi był wydany 12 września 1941 r. okólnik Krajowego Urzędu Pracy, który 
ustanawiał, iż praca Żydów poza obszarem gett poddana zostanie jednolitemu kierownictwu 
właśnie instytucji podległych Kendzi. Oznaczało to, iż na terenie Kraju Warty za organizację 
pracy przymusowej, a przynajmniej jej dużej części, odpowiadały niemieckie urzędy pracy. 
Drugą ważną instytucją, zaangażowaną w tę działalność, był Niemiecki Front Pracy (Deut-
sche Arbeitsfront, DAF), czyli największa i jedyna legalna w III Rzeszy centralna organizacja 
związkowa działająca pod egidą NSDAP. W 1942 r. DAF przejął nadzór nad wieloma żydow-
skimi obozami pracy. Przejawiało się to chociażby w ujednoliceniu numeracji żydowskich 
obozów pracy9. 

Pierwsze obozy pracy przymusowej dla Żydów zaczęły powstawać jeszcze w 1939 r., 
jednak dopiero, o czym już wspomniano, w 1941 r. zintensyfikowano działania w tym zakre-
sie. W połowie 1941 r., z inicjatywy E. Kendzi, deportowano do Poznania tysiąc żydowskich 
robotników z łódzkiego getta. W sumie, podczas całej okupacji funkcjonowało w Kraju War-
ty, jak wylicza niemiecki historyk Michael Alberti, ponad 180 obozów tego typu. Najwięcej 
z nich, bowiem ok. 160, działało w okresie od połowy 1942 r. do początków 1943 r. Prawdo-
podobnie przez te wszystkie obozy przeszło kilkanaście-kilkadziesiąt tysięcy osób. Należy 
zauważyć, iż równocześnie z największym wzrostem liczby obozów pracy w Kraju Warty 
przypadło apogeum pacyfikacji miejscowych gett i eksterminacji Żydów w Chełmnie nad 
Nerem. Praca stała się jednym z elementów fizycznego wyniszczenia tych ludzi10. 

Żydzi osadzani w obozach zatrudniani byli przede wszystkim przy budowie i mo-
dernizacji szlaków komunikacyjnych – autostrad, dróg bitych i linii kolejowych, a dalej przy 
robotach komunalnych oraz pracach melioracyjnych i robotach związanych z rolnictwem. 
Byli oni w zasadzie traktowani jak więźniowie, a ich praca przybrała wręcz formę niewolni-
czą. Najdobitniej świadczą o tym warunki płacy. Początkowo Żydzi – przynajmniej formalnie 
– otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 0,30 RM (Reichsmark) brutto za godzinę pracy. 
Od kwoty tej potrącano jednak podatki, a jej część przekazywano na konto Zarządu Getta 
w Łodzi. Rozporządzeniem z 26 czerwca 1942 r. wprowadzono nowe regulacje w zakresie 
płac, które pozbawiały Żydów jakiegokolwiek wynagrodzenia. W zamian ustanowiono tzw. 
opłatę za wypożyczenie Żyda (Judenleihgebühr). Wynosiła ona 0,70 RM za jeden dzień pracy 
każdego robotnika żydowskiego. Opłatę tę był zobowiązany regulować pracodawca, który 
zatrudniał Żydów, przekazując pieniądze do Zarządu Getta11. 

Spośród funkcjonujących obozów pracy dla ludności żydowskiej ważne znaczenie 
dla władz niemieckich miały obozy budowlane zlokalizowane przy szlakach kolejowych. 
Niemcy rozbudowywali oraz modernizowali bowiem istniejącą sieć kolejową, co było 

9	 A.	Ziółkowska,	Obozy pracy przymusowej …,	s.	26-33.
10	 M.	Alberti,	Die Verfolgung und Vernichtung …,	s.	285-290.
11	 A.	Ziółkowska,	Obóz Zbiorczy Niemieckiego Frontu Pracy nr 24 w Swarzędzu,	[w:]	Zeszyty	Swarzędzkie,	

2011,	nr	3,	s.	110-111.
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związane w pierwszej kolejności z militarnymi planami III Rzeszy. Linie kolejowe w Kraju 
Warty, zwłaszcza te równoleżnikowe, prowadzące z zachodu na wschód, miały umożliwić 
szybki i sprawny transport wojsk. W Wielkopolsce funkcjonowało co najmniej 12 obozów 
pracy związanych z rozbudową linii kolejowych. Większość z nich usytuowana była wzdłuż 
trasy kolejowej z Berlina do Warszawy, przede wszystkim na odcinku Zbąszyń-Konin. Obozy 
powstały m.in. w Zbąszyniu, Poznaniu, Swarzędzu, Wrześni, Otocznej i Koninie. Zlecenio-
dawcą robót była Dyrekcja Niemieckiej Kolei Rzeszy, która przekazywała wykonanie prac 
prywatnym firmom niemieckim. Firmy te zwracały się z kolei do Zarządu Getta w Łodzi 
o dostarczenie poprzez miejscowe Urzędy Pracy żydowskich robotników do pracy. Było to 
zresztą rozwiązanie stosowane także w innych obozach pracy12. 

Nekla była jednym z obozów kolejowych. Dzieje tego obozu nie doczekały się do-
tychczas większego całościowego opracowania naukowego. Jest on jedynie wzmiankowany 
w literaturze13. Krótki opis obozu można znaleźć również w wydanej w 1979 r. przez Główną 
Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz Radę Ochrony Pomników Walk i Mę-
czeństwa encyklopedii14. 

Zasadnicze znaczenie dla poznania historii obozu mają więc zachowane źródła hi-
storyczne. Pozwalają one, mimo pewnych braków, na odtworzenie kilku aspektów funkcjo-
nowania tego miejsca, w tym np. stanu osobowego pracowników-więźniów. Źródłową pod-
stawę niniejszego opracowania stanowią dwa rodzaje dokumentów. Pierwszym z nich są 
dokumenty administracji niemieckiej, wytworzone przez firmę, która zatrudniała Żydów do 
pracy oraz przez Zarząd Getta w Łodzi, skąd zostali przywiezieni robotnicy. Zachowane do-
kumenty tych instytucji (jest to w większej części korespondencja urzędowa) dotyczą przede 
wszystkim spraw finansowych, związanych z regulacją „opłat za wypożyczenie Żydów” 
oraz przydziałów odzieży. Umożliwiają one dość precyzyjnie prześledzenie zmian w licz-
bie osób przebywających w obozie oraz określenie personaliów wielu spośród osadzonych 
w obozie. Materiały te znajdują się w Archiwum Państwowym w Łodzi, w dokumentach 
Zarządu Getta, stanowiących część zasobu „Akt miasta Łodzi”15. Ważnym uzupełnieniem tej 
dokumentacji są akta osobowe dwóch komendantów obozu, zdeponowane w zespole „Nie-
miecki Front Pracy ‘Kraju Warty’ w Poznaniu” w Archiwum Państwowym w Poznaniu16. Ma-
teriały z obu archiwów dotyczą w zasadzie tylko żydowskiej części obozu. Zupełnie osobną 
– niemniej istotną – partię dokumentacyjną stanowią materiały zgromadzone w Instytucie 
Pamięci Narodowej w Poznaniu w związku z prowadzonymi postępowaniami prokurator-
skimi ws. zabójstw dokonanych na więźniach obozu. W tym wypadku mamy do czynienia 
w przeważającej mierze z zeznaniami świadków. Ich analiza pozwala rozpoznać inne aspek-
ty funkcjonowania obozu w Nekli, dotyczące bardziej okrutnej codzienności, wszechobec-
nego terroru i fizycznej eksploatacji osadzonych17. 
12	 A.	Ziółkowska,	Obozy pracy przymusowej …,	s.	40-43.
13	 Zob.	np.	S.	Mazurkiewicz,	Nekla. Historia miasta. Monografia na jubileusz 600-lecia,	Września-Nekla	

2007,	s.	69.
14 Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny,	Warszawa	1979,	s.	332.
15	 Archiwum	Państwowe	w	Łodzi	(dalej	APŁ),	Akta	miasta	Łodzi,	sygn.	29700,	Sonderkonto	12300.	Arbe-

itsamt	Jarotschin,	Kalisch	Judenlager:	Nekla	(Kreis	Schroda),	Otoschno	(Kreis	Wreschen),	Kolmar	(Krs.	
Kolmar),	Usch	(Krs.	Kolmar),	Unterwalden,	Hügelhausen,	Niklau,	Alt-Latzig	(Krs.	Kolmar),	k.	41-245.

16	 Archiwum	Państwowe	w	Poznaniu	(dalej	APP),	Niemiecki	Front	Pracy	w	„Kraju	Warty”	w	Poznaniu,	sygn.	
321,	Reiss	Walter	oraz	sygn.	390,	Teichmann	Willi.

17	 Oddziałowe	Archiwum	Instytutu	Pamięci	Narodowej	w	Poznaniu	(dalej	IPN),	Akta	sprawy	mordów	dokona-
nych	na	terenie	żydowskiego	obozu	pracy	przymusowej	w	miejscowości	Nekla	(KP.	III.S.4/67).
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Urzędowa, pełna nazwa obozu w Nekli brzmiała: „Gemeinschaftslager der DAF, Nr 
22, Nekla”, co należy rozumieć jako „Obóz Zbiorczy Niemieckiego Frontu Pracy nr 22 w Ne-
kli”. Potocznie w dokumentach określa się go jako „Judenlager” – obóz żydowski, ale nie od-
daje to w pełni rzeczywistości o tym miejscu. Określenie „obóz zbiorczy” oznaczało bowiem, 
iż osadzono tam zarówno Żydów, którzy stanowili zdecydowaną większość robotników, ale 
poza nimi skoszarowano w obozie także Polaków. Obie grupy były ściśle od siebie izolowane 
i funkcjonowały oddzielnie18. 

Organizacyjnie obóz podlegał Niemieckiemu Frontowi Pracy. Żydów do obozu kiero-
wał z łódzkiego getta (poprzez Zarząd Getta) właściwy terytorialnie Urząd Pracy w Jaroci-
nie, oddział w Środzie Wielkopolskiej19. W zakresie spraw policyjnych nadzór sprawowała 
natomiast placówka Gestapo w Jarocinie20. Wynika z tego, iż co najmniej cztery instytucje 
partycypowały w jakikolwiek sposób w działalności tego ośrodka. 

Jak już wspomniano, obóz powstał na potrzeby rozbudowy linii kolejowej Poznań-
-Warszawa, a prace polegały na układaniu drugiego toru kolejowego21. Pracami kierowała 
firma budowlana „Otto Trebitz. Tiefbau” z Berlina, która posiadała swój oddział w Poznaniu. 
Przedsiębiorstwo to wykorzystywało pracę żydowskich więźniów oraz polskich pracowni-
ków w obozach w Nekli, w Koninie oraz w Kobylempolu (Gutenbrunn) k. Poznania22. 

Obóz zlokalizowany został bezpośrednio przy istniejącej linii kolejowej. Był ogro-
dzony drutem kolczastym, a wchodziło się do niego przez bramę, nad którą umieszczono 
niemiecką nazwę obozu: „Gemeinschaftslager”23. Więźniowie mieszkali w drewnianych ba-
rakach, zbudowanych wokół centralnego placu. Było ich prawdopodobnie 10, cześć z nich 
przeznaczona została dla Żydów. Inne baraki zajmowali polscy pracownicy. Ponadto jeden 
z baraków przydzielony był dla załogi niemieckiej, a kolejny dla strażników. Co najmniej je-
den barak musiał służyć na cele gospodarcze, tj. kuchnię oraz magazyn. Poza tym, na terenie 
obozu znajdował się murowany budynek przeznaczony na dezynfekcję (został on rozebrany 
po wojnie), a przy placu obozowym stała także kantyna24. Baraki postawione zostały naj-
prawdopodobniej przez firmę „Otto Trebitz”25. 

Cały kompleks obozowy istniał dwa lata – od wiosny 1942 r. do wiosny 1944 r. Pierw-
szą pewną informacją źródłową, dotyczącą początków działania obozu, jest kilkustronicowe 

18	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	7-8,	Protokół	przesłuchania	świadka	S.	Andrzejczaka,	19.04.1968	r.	oraz	k.	
16-19,	Protokół	przesłuchania	świadka	S.	Twarożka,	19.06.1969	r.

19	 APŁ,	Akta	miasta	Łodzi,	sygn.	29700,	k.	86-87,	pismo	firmy	do	Zarządu	Getta	z	dn.28.8.1942	r.
20	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	20-24,	Protokół	przesłuchania	świadka	K.	Koralewskiego,	25.01.1974	r.,	k.	

43-47,	Protokół	przesłuchania	świadka	F.	Frąckowiaka,	04.07.1974	r.	oraz	k.	121-123,	Notatka	służbowa	z	
badań	akt	archiwalnych	dotyczących	„Judenlager”	sporządzona	18.02.1977	r.

21	 APŁ,	Akta	miasta	Łodzi,	sygn.	29700,	k.	90,	pismo	firm	do	Zarządu	Getta	z	dn.12.8.1942	r.;	IPN,	Akta	
sprawy	mordów	…,	k.	16-19,	Protokół	przesłuchania	świadka	S.	Twarożka,	19.06.1969	r.

22	 APŁ,	Akta	miasta	Łodzi,	sygn.	29700,	k.	64-65,	pismo	firmy	Otto	Trebitz	do	Zarządu	Getta	z	dn.12.	
11.1942	r.oraz	k.	223-224,	pismo	firmy	Otto	Trebitz	do	Zarządu	Getta	dot.	przydziału	odzieży	dla	Żydów	
z	26.03.1943	r.;	IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	7-8,	Protokół	przesłuchania	świadka	S.	Andrzejczaka,	
19.04.1968	r.	oraz	k.	14-15,	Protokół	przesłuchania	świadka	W.	Majewskiego,	11.03.1969	r.;	A.	Ziółkowska,	
Obozy pracy przymusowej,	256-263.

23	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	76-78,	Protokół	przesłuchania	świadka	F.	Kordusa,	21.02.1977	r.
24	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	9-10,	Protokół	przesłuchania	świadka	A.	Hadady,	19.04.1968	r.,	k.	16-19,	

Protokół	przesłuchania	świadka	S.	Twarożka,	19.06.1969	r.,	k.	48-50,	Protokół	przesłuchania	świadka	S.	
Sobczaka,	26.07.1976	r.,	k.	127-129,	Protokół	przesłuchania	świadka	F.	Zmyślonego,	20.04.1977	r.	oraz	k.	
142,	Odręczny	szkic	sytuacyjny	obozu.

25	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	79-81,	Protokół	przesłuchania	świadka	K.	Szumigały,	21.02.1977	r.
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rozliczenie płacowe (Lohnabrechung) za okres od 29 marca do 30 kwietnia 1942 r26. Wskazu-
je ono, iż prace przy torach kolejowych rozpoczęły się najpóźniej 29 marca 1942 r., a przy-
najmniej od tego dnia wykorzystywano przy nich Żydów. Datę tę można uznać za począ-
tek funkcjonowania obozu27. Wiadomo jednak, że późniejszy pierwszy komendant obozu, 
Walter Reiß, skierowany został do Nekli na początku lutego 1942 r., prawdopodobnie, aby 
nadzorować budowę baraków. Wskazuje to na fakt, iż prace na terenie przyszłego obozu 
trwały od lutego 1942 r.28 W dniach 4 i 5 stycznia 1943 r. grupę 162 Żydów zakwaterowanych 
w Nekli przekazano do obozu w Kobylempolu29. Równoznaczne to było z likwidacją żydow-
skiej części obozu, która w sumie działała przez ponad 9 miesięcy. Po wywiezieniu Żydów 
prowadzono dalej prace przy rozbudowie linii kolejowej. Pracowali już jednak wyłącznie 
Polacy. W tej formie obóz działał najprawdopodobniej do wiosny 1944 r.30 

Trudno jednoznacznie stwierdzić, ilu Polaków przebywało w obozie. Jeden z zatrud-
nionych, Stanisław Andrzejczak, szacował liczbę polskich pracowników na ok. 150 osób. 
Do tej informacji podchodzić jednak należy z dużą ostrożnością, ponieważ nie znajduje ona 
potwierdzenia w innych przekazach. Niewykluczone, że liczba ta była mniejsza. Na pewno 
nie była ona stała, ponieważ nie wszyscy polscy pracownicy przebywali na terenie obo-
zu. Niektórzy z nich mieszkali poza obozem i zgłaszali się do pracy rano. Polacy mogli też 
opuszczać obóz oraz w soboty i niedzielę odwiedzać rodziny. Polscy pracownicy pochodzili 
z Nekli oraz z okolicznych powiatów31.

Pewniejszymi danymi dysponujemy w stosunku do pracowników żydowskich. W ne-
kielskim obozie pracowało przymusowo w sumie do ok. 1000 Żydów i jest to zapewne 
maksymalna liczba żydowskich robotników32. Dzięki zachowanej niemieckiej dokumenta-
cji finansowej nazwiska większości z nich udało się ustalić. Zostały one wyszczególnione 
w Imiennym wykazie żydowskich pracowników przymusowych obozu w Nekli, dołączonym 
do tej publikacji. Liczba żydowskich więźniów też nie była stała i ulegała częstym zmia-
nom. Najwięcej Żydów przebywało w obozie prawdopodobnie w czerwcu 1942 r., kiedy to 

26	 APŁ,	Akta	miasta	Łodzi,	sygn.	29700,	k.	193-212,	Rozliczenie	płac	za	okres	od	29.03	do	30.04.1942	r.
27	 Żadnego	potwierdzenia	w	źródłach	nie	znajduje	informacja	jakoby	obóz	powstał	w	roku	1941	r.	Datę	tę	

podają	niektóre	z	przesłuchiwanych	po	wojnie	osób,	jak	np.	S.	Andrzejczak	(zob.	IPN,	Akta	sprawy	mordów	
…,	k.	7-8,	Protokół	przesłuchania	świadka	S.	Andrzejczaka,	19.04.1968	r.)	oraz	A.	Hadada,	zastrzegając	
jednak:	„nie	pamiętam	już	dokładnie”	(zob.	IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	9-10,	Protokół	przesłuchania	
świadka	A.	Hadady,	19.04.1968	r.),	czy	też	S.	Twarożek	(zob.	k.	16-19,	Protokół	przesłuchania	świadka	
S.	Twarożka,	19.06.1969	r.).	Najprawdopodobniej	mamy	tu	do	czynienia	z	pomyłką.	Do	informacji	tych	
odniósł	się	sceptycznie	też	sędzia	Miron	Białachowski,	który	za	prawdopodobny	okres	utworzenia	obozu	
podał	przełom	lat	1941/1942	(zob.	IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	152-158,	Sprawozdanie	z	czynności	
śledczych	w	sprawie	zbrodni	dokonanych	w	żydowskim	obozie	pracy	przymusowej	w	Nekli/	Gemeinscha-
ftslager	der	DAF	Nr	22).	Za	mało	prawdopodobną	należy	też	uznać	jesień	1941	r.,	która	pojawia	się	we	
współczesnej	dokumentacji	prokuratorskiej	(zob.	IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.369,	fragm.	dokumentu	
„Postanowienie	o	umorzeniu	śledztwa”	z	15.07.2014	r.).

28	 APP,	Niemiecki	Front	Pracy	w	„Kraju	Warty”	w	Poznaniu,	sygn.	321,	Reiss	Walter,	k.	19.
29	 APŁ,	Akta	miasta	Łodzi,	sygn.	29700,	k.	48-53,	poświadczenie	zmian	w	stanie	osobowym	z	dn.10.01.1943	

r.,	k.	215-217,	pisma	do	Zarządu	Getta	z	24.1.	oraz	28.	1.1943	r.
30	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	43-47	Protokół	przesłuchania	świadka	F.	Frąckowiaka,	04.07.1974	r.
31	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	7-8,	Protokół	przesłuchania	świadka	S.	Andrzejczaka,	19.04.1968	r.,	k.	11-

13,	Protokół	przesłuchania	świadka	B.	Frąckowiaka,	22.05.1968	r.,	k.	43-47,	Protokół	przesłuchania	świadka	
F.	Frąckowiaka,	04.07.1974	r.

32	 Liczbę	taką	podaje	w	sprawozdaniu	podsumowującym	śledztwo	z	dnia	30	maja	1977	r.	sędzia	Miron	
Białachowski,	zob.	IPN,	k.	152-158,	Sprawozdanie	z	czynności	śledczych	w	sprawie	…	Zob.	też:	IPN,	Akta	
sprawy	mordów	…,	k.	76-78,	Protokół	przesłuchania	świadka	F.	Kordusa,	21.02.1977	r.	Liczba	ta	bliska	jest	
również	moim	wyliczeniom	sporządzanym	na	podstawie	dokumentów	niemieckich.
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na dzień 30 czerwca 1942 r. odnotowano w dokumentach 704 osoby33. Był to maksymalny 
stan personalny żydowskiej części obozu. Już wkrótce jednak liczba ta uległa zdecydowanej 
redukcji. O ile jeszcze 7 lipca 1942 r. stan osobowy określony zostaje na 599 Żydów, o tyle 
dzień później wynosi on zaledwie 288 osób34. Gwałtowne zmniejszenie liczby zatrudnionych 
wiąże się z tym, iż 7 lipca 1942 r. wywieziono z obozu dużą grupę Żydów określonych jako 
„niezdolnych do pracy”35. Z dużym prawdopodobieństwem, tak duża liczba osób uznanych 
za nieproduktywne, związana była z epidemią krwawej biegunki, która wybuchła w obo-
zie. Żydzi, pozbawieni dostępu do lekarstw, masowo umierali, a Niemcy - zaalarmowani 
epidemią - najpewniej wywieźli z obozu w nieznanym kierunku wszystkie chore osoby36. 
Od tego momentu do dnia 2 sierpnia 1942 r. w obozie przebywało stale ok. 260 osób. Na po-
czątku sierpnia przetransportowano ok. 100 więźniów z Nekli do obozu pracy przymusowej 
w Poznaniu (występującego pod nazwą Poznań-Wschód, Posen-Ost)37. Od tego czasu liczba 
Żydów w obozie wahała się w granicach 120-160 osób38. Te fluktuacje w stanie osobowym 
Żydów w Nekli oddaje poniższy wykres: 

33	 APŁ,	Akta	miasta	Łodzi,	sygn.	29700,	k.	132-167,	Rozliczenie	płac	za	okres	od	1.06	do	30.06.1942	r.
34	 APŁ,	Akta	miasta	Łodzi,	sygn.	29700,	k.	60-61,	Judenlager	Nekla.	Leihgebühren-Abrechnung,	pismo	Zarzą-

du	Getta	do	firmy	z	dn.8.12.1942	r.
35	 APŁ,	Akta	miasta	Łodzi,	sygn.	29700,	k.117-120,	poświadczenie	zmian	w	stanie	osobowym	za	dzień	

7.07.1942	r.	pt.	„Abtransport	der	Arbeitsunfähigen”.
36	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	43-47	Protokół	przesłuchania	świadka	F.	Frąckowiaka,	04.07.1974	r.;	A.	

Ziółkowska,	Obozy pracy przymusowej …,	s.	173.
37	 APŁ,	Akta	miasta	Łodzi,	sygn.	29700,	k.	102,	poświadczenie	zmian	w	stanie	osobowym	za	dzień	7.08.1942	

r.,	k.	104-105,	poświadczenie	zmian	w	stanie	osobowym	za	dzień	2.08.1942	r.	Prawdopodobnie	chodzi	tu	o	
obóz	zlokalizowany	przy	ul.	Gnieźnieńskiej	w	Poznaniu.

38	 APŁ,	Akta	miasta	Łodzi,	sygn.	29700,	k.	45-46,	Judenlager	Nekla.	Leihgebühr-Abrechnung,	pismo	
Zarządu	Getta	z	dn.	23.2.1943	r.,	k.	56,	Judenlager	Nekla.	Leihgebühr-Abrechnung,	pismo	Zarządu	Getta	
z	dn.	1.2.1943	r.,	k.	60-61,	Judenlager	Nekla.	Leihgebühren-Abrechnung,	pismo	Zarządu	Getta	do	firmy	z	
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Podsumowując zatem: stan osobowy polskich i żydowskich pracowników, za reali-
styczny można przyjąć szacunek, iż przez obóz „przeszło” w sumie ok. 1 100 osób. 

Robotnikami przymusowymi w Nekli byli wyłącznie mężczyźni. Żydzi wysłani zosta-
li do obozu z getta łódzkiego i w zdecydowanej części pochodzili z regionu łódzkiego. Takie 
stwierdzenie pozwala wysnuć analiza częściowo zachowanych danych osobowych (rok uro-
dzenia, miejsce pochodzenia) niektórych robotników (dysponujemy danymi ponad 240 pra-
cowników, czyli ok. 25%, spośród wyszczególnionych w Imiennym wykazie... osób). Wysłani 
z getta w Łodzi Żydzi pochodzili w przeważającej mierze z trzech miejscowości: z Łaska 
(73 osoby), Bełchatowa (68 osób) oraz Włocławka (40 osób). Duże były również grupy miesz-
kańców Łodzi (13 osób), Zelowa (10 osób), Widawy (5 osób) oraz Warty i Izbicy Kujawskiej 
(po 4 osoby). Ponadto jako miejsce pochodzenia wspomniane są również m.in. Pabianice, 
Wieluń, Brzeziny, Burzenin, Kłodawa. Wszyscy ci ludzie znaleźli się w Łodzi po pacyfikacji 
i likwidacji miejscowych gett. I tak przykładowo getto we Włocławku zlikwidowane zostało 
we wrześniu 1941 r., a jego mieszkańcy po części wymordowani oraz częściowo przewiezie-
ni do Łodzi. W Łasku i Bełchatowie getta zaczęto likwidować wiosną 1942 r., a zamknięto je 
w sierpniu 1942 r. Prawdopodobnie jednak część pracowników trafiła do nekielskiego obozu 
bezpośrednio z tych mniejszych, prowincjonalnych gett (lecz przez niemiecką administrację 
getta w Łodzi), jeszcze przed ich likwidacją. 

Najstarsze osoby, które pracowały przymusowo w Nekli,  urodziły się w 1884 r., za-
tem w chwili przebywania w obozie (1942 r.) miały prawie 60 lat. W grupie tej znaleźli się: 
Mendel Makowski, Peisach Mendelbaum oraz Mende Szer. Wszyscy zmarli w obozie. Zmarł 
również urodzony rok później, w 1885 r., Kira Ciechanowski. Najliczniej reprezentowane 
były roczniki 1903 – 1924, czyli mężczyźni w przedziale wiekowym 18 – 39 lat (160 osób, 
prawie 70% spośród osadzonych). Najmłodszymi robotnikami była czwórka chłopców, uro-
dzonych w 1927 r. Kalma Rosenwald został powieszony 14 sierpnia 1942 r. Hersz Dawid 
Wolfowicz zmarł z wycieńczenia. Z wycieńczenia zmarł również Aron Robak, który w chwili 
śmierci nie miał skończonych nawet 15 lat. Z kolei Aron Polak zmarł prawdopodobnie z po-
wodu epidemii panującej w obozie. Grupa niepełnoletnich (przyjmując osoby nie starsze niż 
18 lat, czyli urodzone najwcześniej w 1924 r.) liczyła co najmniej 22 chłopców. Aż 15 z nich 
zmarło w obozie, w tym dwóch zostało powieszonych (poza Kalmą Rosenwaldem zginął tak 
Szymsza Jurkiewicz). 

Żydowscy pracownicy podlegali ścisłemu nadzorowi. DAF skierował do obozu ko-
mendanta, który odpowiadał za całość spraw związanych z obozem. W Nekli stanowisko 
to sprawowało dwóch Niemców – Walter Reiß oraz Willi Teichmann39. Reiß i Teichmann 
stanowili trzon niemieckiej załogi obozu. Poza tym wśród Niemców znajdowali się specjali-
ści sprawujący fachowy nadzór nad prowadzonymi robotami kolejowymi40. Do pilnowania 
robotników wyznaczono pracowników prywatnej firmy „Wach- und Schiessgesellschaft”. Do 
obozu skierowano kilku strażników-wachmanów. Firma ta dozorowała również inne obo-
zy, np. we Wrześni i Otocznej41. Strażnicy wyróżniali się tym, iż nosili czarne mundury 

dn.8.12.1942	r.
39	 Komendantom	poświęcony	został	osobny	rozdział.
40	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.86-89,	Protokół	przesłuchania	podejrzanego	Cz.	Stefańskiego,	

28.12.1948	r.
41	 APŁ,	Akta	miasta	Łodzi,	sygn.	29700,	k.	67,	pismo	firmy	Otto	Trebitz	do	Zarządu	Getta	z	dn.3.	11.1942	r.;	

IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.265-266,	Protokół	przesłuchania	podejrzanego	P.	Jeske,	16.06.1948	r.
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oraz broń. Funkcje obozowych wachmanów pełnili w zasadzie wyłącznie Polacy42, a ich 
komendantem na terenie obozu był Piotr Jeske, który odznaczał się dużą brutalnością wobec 
żydowskich więźniów, ubliżając im słownie oraz bijąc43. 

Przerażanie wśród żydowskich więźniów musiał budzić także Erwin Büscher, funk-
cjonariusz Gestapo z Jarocina. Ten pochodzący z Wrześni Niemiec (ur. 5 marca 1907 r.44) 
odznaczał się szczególnym okrucieństwem i sadyzmem wobec przebywających w gestapow-
skim więzieniu Polaków45. W nekielskim obozie był on obecny przy wszystkich egzekucjach 
Żydów. Egzekucje miały charakter publiczny i dokonywane były poprzez powieszenia na 
znajdującej się na obozowym placu szubienicy46. Büscher przyglądał się wieszaniu, a nie-
kiedy pomagał katowi, usuwając kopnięciem stołek spod nóg skazanego na śmierć. W obo-
zowych egzekucjach zginęło co najmniej 19 osób47. W tym kontekście należy wspomnieć 
jeszcze o znajdującym się na terenie obozu więzieniu, które podlegało Gestapo. Musiało 
być ono często wykorzystywane przez komendantów obozu, ponieważ tylko w pierwszej 
połowie lipca 1942 r. przebywało w nim dziennie po kilkunastu (w niektóre dni po 20 lub 
więcej) „aresztantów”48. 

Podobnie jak inni przedsiębiorcy firma „Otto Trebitz” zobowiązana została od odpro-
wadzania opłaty za wypożyczenie Żyda. Tylko w okresie od 1 lipca do 31 października 1942 
r. musiała przekazać na konto Zarządu Getta kwotę ponad 16 611 RM49. 

Nietrudno się domyślić, iż w żydowskiej części „Gemeinschaftslager der DAF, Nr 22, 
Nekla” panowały tragiczne warunki higieniczne. Do tego głodowe racje żywnościowe, praca 
ponad siły i nieustanny strach były przyczyną chorób oraz śmierci50. Niemiecki przedsię-
biorca starał się w Zarządzie Getta o przydział obuwia i odzieży dla swoich pracowników. Nie 
było to powodowane jednak troską o stan więźniów, co bardziej własnym interesem. Pracow-
nicy firmy twierdzili bowiem, iż widok „półnagich ciał pracowników” budzi „powszechne 

42	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	3-5,	Protokół	przesłuchania	świadka	Cz.	Stefańskiego,	9.03.1949	r.,	k.	
16-19,	Protokół	przesłuchania	świadka	S.	Twarożka,	19.06.1969	r.,	k.265-266,	Protokół	przesłuchania	po-
dejrzanego	P.	Jeske,	16.06.1948	r.,	k.	277-278,	Protokół	przesłuchana	świadka	Cz.	Stefańskiego,	23.06.1948	
r.,	k.	281-282,	Protokół	przesłuchania	świadka	S.	Zimnego,	23.06.1948	r.,	k.	284-285.	Protokół	przesłu-
chania	świadka	S.	Jankowiaka,	28.06.1948	r.,	k.	286-287,	Protokół	przesłuchania	świadka	M.	Banaszaka,	
28.06.1948	r.,	k.	288-289,	Protokół	przesłuchania	świadka	S.	Nowaczyka,	30.06.1948	r.

43	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.265-266,	Protokół	przesłuchania	podejrzanego	P.	Jeske,	16.06.1948	r.,	k.	
292,	pismo	Powiatowego	Urzędu	Bezpieczeństwa	Publicznego	ws.	Jeske,	19.07.1948	r.,	k.	293,	Protokół	
przesłuchania	J.	Banaszka,	7.11.1947	r.,	k.	294-294,	Protokół	przesłuchania	T.	Gadzińskiego,	24.06.1948	r.,	
k.	296-297,	Protokół	przesłuchania	S.	Kaczmarka,	28.06.1948.	S.	Kaczmarek	jako	pracownik	szpitala	często	
przebywał	na	terenie	obozu	w	odwszawiali	i	był	świadkiem	co	najmniej	kilku	brutalnych	scen	z	udział	
wachmanów.	Po	wojnie	Jeske	za	swoją	działalność	w	okresie	okupacji	postawiony	został	przed	sądem.	Ten	
jednak	go	uniewinnił	(zob.	IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	325,	Sentencja	wyroku,	13.12.1948	r.).

44	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.52,	Odpis	zupełny	aktu	urodzenia.
45	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	32-39,	Protokół	przesłuchania	świadka	B.	Kowalskiego,	02.04.1974	r.,	k.	

82-83,	Protokół	przesłuchania	świadka	P.	Marciniaka,	10.06.1948	r.
46	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	14-15,	Protokół	przesłuchania	świadka	W.	Majewskiego,	11.03.1969	r.
47	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.86-89,	Protokół	przesłuchania	podejrzanego	Cz.	Stefańskiego,	28.12.1948	

r.,	k.	152-158,	Sprawozdanie	z	czynności	śledczych	w	sprawie	zbrodni	dokonanych	w	żydowskim	obozie	
pracy	przymusowej	w	Nekli/	Gemeinschaftslager	der	DAF	Nr	22.

48	 APŁ,	Akta	miasta	Łodzi,	sygn.	29700,	k.	58-59,	pismo	firmy	do	Zarządu	Getta	z	dn.5.01.1943	r.,	k.	93,	
pismo	do	Zarządu	Getta	z	dn.	15.10.1942	r.

49	 APŁ,	Akta	miasta	Łodzi,	sygn.	29700,	k.	58,	pismo	firmy	do	Zarządu	Getta	z	dn.5.01.1943	r.,	k.	60-61,	
Judenlager	Nekla.	Leihgebühren-Abbrechnung,	pismo	Zarządu	Getta	do	firmy	z	dn.8.12.1942	r.

50	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	7-8,	Protokół	przesłuchania	świadka	S.	Andrzejczaka,	19.04.1968	r.,	k.	43-
47	Protokół	przesłuchania	świadka	F.	Frąckowiaka,	04.07.1974	r.
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zgorszenie”51. Żydom próbowali pomagać Polacy, szmuglując dla nich – pod groźbą suro-
wych kar – żywność52. Arie Goldstein, jeden z nielicznych, który przeżył obóz, wspominał 
po latach 8-letnią dziewczynkę, która zostawiała mu pod kamieniem chleb53. Jednak i tak 
katastrofalne warunki obozowe były przyczyną licznych zgonów. Co do wielkości strat oso-
bowych panują duże rozbieżności. Komendanci obozu, gdyż tylko oni mieli do tego prawo, 
zgłosili od maja do września 1942 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nekli, właściwym tery-
torialnie dla obozu, 166 zmarłych54. Zmarłych chowano w zbiorczych mogiłach „na ziemi 
parafialnej” przy szosie w kierunku Czerniejewa, a transportem zwłok z obozu do mogił 
zajmował się miejscowy rolnik niemiecki Ewald Liersch55. Wiosną 1958 r. Polski Czerwony 
Krzyż przeprowadził ekshumacje zwłok, które zostały przewiezione do Poznania i złożone 
na cmentarzu miłostowskim56. Według protokołu sporządzonego podczas ekshumacji stwier-
dzono liczbę 306 pochowanych w zbiorowej mogile osób57. Niektórzy świadkowie w swoich 
zeznaniach podają jeszcze wyższe liczby. Kazimierz Szumigała stwierdził, iż w obozie zmar-
ło co najmniej 368 osób58. Franciszek Zmyślony podał liczbę ponad 400 zmarłych Żydów59. 
Pewne jest, iż umieralność w żydowskiej części obozu była dużo większa, niż deklarowali 
to komendanci. Przykładowo, nie odnotowano nigdzie ponad 300 więźniów (prawdopodob-
nie zakażonych krwawą biegunką lub tyfusem) wywiezionych z Nekli 7 lipca 1942 r. Ich 
wszystkich należy również uznać za zmarłych. Już tylko te pobieżne obliczenia pokazują, iż 
z przebywających w Nekli żydowskich robotników zmarła – wg bardzo ostrożnego rachunku 
– co najmniej połowa (czyli ok. 500 osób). 

Nie powinno też dziwić, iż powszechny strach, głód i choroby zachęcały niektórych 
więźniów do ucieczki z obozu60. Tylko w lipcu 1942 r. próbę ucieczki podjęło 12 osób. Naj-
większa grupa, bowiem 5 więźniów, oddaliła się z obozu 2 lipca. Byli to Jakub Altszul, Hersz 
Laskowski, Szlama Zahl oraz Jabub i Leiser Taferberg. Trzy dni później próbowali uciec 
Abram Kluczkowski i Szymon Kleinowicz. Również 7 lipca Niemcy odnotowali dwóch Ży-
dów – Kalmana Bozykowskiego (Borzykowskiego) oraz Monka Lembergera – , którzy uciekli 
z obozu. W następnych dniach próbę tę podjęło jeszcze trzech mężczyzn: Aron Podolski (17 
lipca), Icek Sznajdermann (24 lipca), Hersz Grün (25 lipca). Nie jest pewne, czy wymienio-
nym powyżej osobom udało się uciec z obozu. Prawdopodobnie jednak w większości zostali 
pochwyceni i powieszeni61. Komendant Teichmann nie podał tych śmierci do księgi zgonów. 

Obóz pracy przymusowej w Nekli był zaledwie jednym z 160 obozów tego typu 
w Kraju Warty. Prawdopodobnie był jednym z większych założeń tego typu. Jego dzieje, 
zaledwie naszkicowane powyżej, na pewno nie wyczerpują całego tematu i winny stanowić 
51	 APŁ,	Akta	miasta	Łodzi,	sygn.	29700,	k.	64-65,	pismo	firmy	Otto	Trebitz	do	Zarządu	Getta	z	dn.	

12.11.1942	r.
52	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	9-10,	Protokół	przesłuchania	świadka	A.	Hadady,	19.04.1968	r.
53	 Zob.	artykuł	„Powrót	po	50	latach”.
54	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	76-78,	Protokół	przesłuchania	świadka	F.	Kordusa,	21.02.1977	r.,	k.	67-74,	

Wykaz	osób	narodowości	żydowskiej,	które	zginęły	w	obozie	w	Nekli.	Lista	ta	była	wielokrotnie	powielana.
55	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	76-78,	Protokół	przesłuchania	świadka	F.	Kordusa,	21.02.1977	r.,	k.	79-81,	

Protokół	przesłuchania	świadka	K.	Szumigały,	21.02.1977	r.
56	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	113-114,	Protokół	przesłuchania	świadka	A.	Jackowskiej,	17.09.1975	r.
57	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	147,	Protokół	nr	170/K	o	ekshumacji	zwłok	znajdujących	się	na	terenie	

Nekla,	pow.	Września,	woj.	Poznań;	A.	Ziółkowska,	Obozy	pracy	przymusowej	…,	s.	193.
58	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	79-81,	Protokół	przesłuchania	świadka	K.	Szumigały,	21.02.1977	r.
59	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	127-129,	Protokół	przesłuchania	świadka	F.	Zmyślonego,	20.04.1977	r.
60	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	16-19,	Protokół	przesłuchania	świadka	S.	Twarożka,	19.06.1969	r.
61	 A.	Ziółkowska,	Obozy pracy przymusowej …,	s.	212;	zob.	też	Imienny wykaz …
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przesłankę dla dalszego poznania tego okrutnego rozdziału historii. W ten sposób, jak sądzę, 
możemy pełniej i lepiej zrozumieć, na czym polegało zjawisko pracy przymusowej i w jaki 
sposób stała się ona elementem niemieckiego ludobójstwa, dokonanego na Żydach podczas 
II wojny światowej.

Odręczny szkic położenia... . Źródło: IPN w Poznaniu
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Szkic sytuacyjny. Źródło: IPN w Poznaniu

Widok pola, na którym położony był obóz od strony skrzyżowania linii kolejowej 
z drogą Nekla - Środa Wlkp. Źródło: IPN w Poznaniu 
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Obelisk upamiętniający miejsce obozu. Źródło: IPN w Poznaniu

Miejsce chowania zamordowanych Żydów przy drodze Nekla-Czerniejewo, ozna-
czone znakiem „X” przy kępie drzew iglastych posadzonych na terenie, na którym 
Żydzi zostali pochowani. Widok od strony północnego wyjazdu z Nekli w kierunku 

Czerniejewa. Źródło: IPN w Poznaniu
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Miejsce chowania zamordowanych Żydów oznaczone znakiem „X”. 
Widok od strony drogi Nekla-Czerniejewo. Źródło: IPN w Poznaniu

Wezwanie do zapłaty przez firmę „Otto Trebitz” opłat za „wypożyczenie” Żydów 
do obozu w Nekli w listopadzie i grudniu 1942 r. 

Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi (APŁ), Akta Miasta Łodzi, sygn. 29700, k. 56
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Pismo firmy „Otto Trebitz” do Zarządu Getta w Łodzi ws. przydziału odzieży 
dla żydowskich pracowników przymusowych obozu w Nekli 

Źródło: APŁ, Akta Miasta Łodzi, sygn. 29700, k. 64-65
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Poświadczenie śmierci 10 żydowskich pracowników w dniu 14.08.1942 r. 
wystawione dla Zarządu Getta w Łodzi w celach rozliczeniowych 

Źródło: APŁ, Akta Miasta Łodzi, sygn. 29700, k. 100
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Jerzy Osypiuk

Funkcjonowanie obozu w świetle zeznań świadków 
przed Okręgową Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Poznaniu

W okresie powojennym władze podjęły śledztwa dotyczące przypadków śmierci lub 
znęcania się nad ludnością cywilną podczas okupacji. Podstawę prawną stanowił dekret Pol-
skiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 roku, wykorzystywany 
również później do zwalczania opozycji i podziemia niepodległościowego.

Na podstawie dekretu „O wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy 
winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu 
Polskiego”1 podjęto śledztwa przeciwko załogom obozów pracy przymusowej (kierownictwo, 
funkcyjni i strażnicy). Instytucjami powołanymi do zbadania zbrodni niemieckich na terenie 
Polski lub poza jej granicami w latach 1939-1945 były Główna i Okręgowe Komisje Badania 
Zbrodni Niemieckich w Polsce (1945-1949)2, przekształcone w 1949 r. w Główną i Okręgowe 
Komisje Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (1949-1984).

To właśnie ta instytucja przeprowadziła śledztwo „W sprawie mordów dokonanych na 
terenie żydowskiego obozu pracy przymusowej w miejscowości Nekla”, oznaczonego sygna-
turą OKP.III.Ds.4/67. Śledztwo prowadzone było od 12.06.1967 r., początkowo przez sędziego 
Sądu Okręgowego J. Suchockiego, delegowanego do OKBZH, a następnie (od marca 1969) 
przez sędziego Sądu Okręgowego Mirona Białachowskiego (z taką samą delegacją). Przesłu-
chania świadków, w miarę pojawiania się nowych okoliczności, trwały do 1977 roku.

Śledztwo zostało zawieszone przez sędziego Mirona Białachowskiego 30 maja 1977 
roku. Jak napisano w uzasadnieniu, z powodu wykonania wszystkich czynności śledczych 
na terenie Polski, a przesłuchanie przebywających poza granicami kraju Waltera Reissa, Willi 
Teichmanna i Erwina Büschera ani zapoznanie się z innymi dowodami w Republice Federal-
nej Niemiec, nie było możliwe3. 

Zgromadzone protokoły przesłuchań świadków pozwalają na wyrobienie sobie po-
glądu na temat tego, co działo się na terenie obozu pracy przymusowej w Nekli, i kto był 
odpowiedzialny za tę sytuację.

Zamieszczone w dalszej części karty z zeznaniami świadków pochodzą ze zbiorów  
Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Akta sprawy mordów 
dokonanych na terenie żydowskiego obozu pracy przymusowej w miejscowości Nekla (KP. 
III.S.4/67)

1	 Dziennik	Urzędowy	1946,	nr	69,	poz.	377.
2	 Główna	Komisja	badania	Zbrodni	Niemieckich	w	Polsce	https://pl.wikipedia.org/wiki-

/G%C5%82%C3%B3wna_Komisja_Badania_Zbrodni_Niemieckich_w_Polsce	(dostęp	29.09.2018).
3	 IPN,	Akta	sprawy	mordów…,	k.	150-151,	Postanowienie	o	zawieszeniu	postępowania.
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Zawieszone 30 maja 1977 r. śledztwo zostało wznowione 30 sierpnia 2013 r. przez 
Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, działa-
jącą w ramach Instytutu Pamięci Narodowej.

W wyniku przeprowadzonych w toku tego śledztwa czynności procesowych, mają-
cych na celu ustalenie składu osobowego niemieckiej załogi obozu, w tym sprawców zbrod-
ni na osadzonych w obozie więźniach, zdołano ustalić jedynie nazwiska dwóch kierow-
ników obozu: Reiß i Teichmann. Nie ustalono ich bliższych danych personalnych ani też 
nazwisk szeregowych strażników obozowych. Za zbrodnie w obozie w Nekli odpowiada 
również funkcjonariusz Gestapo – Erwin Büscher, który - według zeznań licznych świad-
ków - kierował kilkoma egzekucjami w obozie. Nie ustalono jego powojennych losów. Był 
to przedwojenny obywatel Polski, mieszkaniec Wrześni, urodzony w 1907 roku. Z uwagi na 
datę jego urodzin uznano ponad wszelką wątpliwość, że nie żyje. Pozostałych sprawców nie 
wykryto. Dlatego też śledztwo w sprawie zbrodni w obozie pracy przymusowej dla Żydów 
w Nekli należało umorzyć wobec niewykrycia sprawców, a w stosunku do  Erwina Büschera 
wobec jego  śmierci4. 

Śledztwo umorzono 15 lipca 2014 r.

4	 IPN,	Akta	Główne	Prokuratora	w	sprawie	dokonanych	w	okresie	od	wiosny	1942	r.	do	jesieni	1942	r.	w	obo-
zie	pracy	przymusowej	dla	ludności	żydowskiej	w	Nekli	masowych	zabójstw	osadzonych	tam	osób	przez	
niemiecką	załogę	w/w	obozu.	S.	63/13/Zn,	Tom	II,	k.	368-370,	Postanowienie	o	umorzeniu	śledztwa	15.07.	
2014	r.

Dokumentacja fotograficzna w aktach śledztwa KP. III.S.4/67. Źródło: IPN w Poznaniu
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Bogumił Rudawski

Komendanci obozu

Funkcję komendanta (Lagerführer) obozu pracy przymusowej w Nekli pełniło dwóch 
Niemców: Walter Reiß oraz Willi Teichmann. 

Walter Reiß1 skierowanie do „nowoprzejętego obozu nr 22” w Nekli otrzymał 6 lutego 
1942 r. Przypuszczać należy, że nadzorował budowę obozowej infrastruktury, w tym przede 
wszystkim baraków, w których najpóźniej 29 marca 1942 r. zakwaterowano pierwszych ro-
botników żydowskich. Do Nekli wysłał go Niemiecki Front Pracy (DAF), któremu, o czym 
była już mowa, obóz podlegał od samego początku. Z DAF Reiß był związany już od kilku 
lat, a dokładnie od 3 kwietnia 1934 r. 

Walter Reiß urodził się 9 lutego 1896 r. we Frankfurcie nad 
Odrą w robotniczej rodzinie. Ojciec, Otto Reiß, był rymarzem. 
Walter zdobył natomiast wykształcenie jako kelner. W 1914 r. po-
wołany został do armii, w której służył aż do zakończenia I wojny 
światowej w 1918 r. W 1919 r., był przez kilka miesięcy członkiem 
Grenzschutzu, paramilitarnej organizacji, która przeciwstawiała 
się odłączeniu od Rzeszy Niemieckiej terenów wschodnich (w tym 
Wielkopolski i Górnego Śląska). Po demobilizacji znalazł pracę w 
swoim zawodzie. Najpóźniej w 1922 r. przeniósł się do Essen, gdzie 
zatrudniony był w kilku restauracjach. W tym samym roku ożenił 
się. Nie miał dzieci. 1 czerwca 1930 r. wstąpił do NSDAP, a cztery 
lata później zgłosił akces do DAF. Jego życie zawodowe zmieniło 
się diametralnie w 1937 r., kiedy został zatrudniony przez Nie-
miecki Front Pracy. Z organizacją tą Reiß był związany do 15 lute-
go 1943 r. Dla DAF-u wykonywał w zasadzie tylko jedną funkcję – był, jeśli można to tak ująć, 
zawodowym komendantem obozowym. Jak wynika z jego akt osobowych, stanowisko to peł-
nił w co najmniej dziewięciu obozach, a Nekla była jego przedostatnim miejscem pracy. Naj-
pierw, 23 września 1937 r., DAF mianował go komendantem obozu budowlanego w Briest 
nad Hawelą, małym brandenburskim miasteczku położonym 60 km na zachód od Berlina 
(obecnie Havelsee). Od 1936 r. w Briest stacjonowała Luftwaffe, która rozbudowywała miej-
scowe lotnisko oraz zakłady lotnicze. Właśnie w związku z tą rozbudową uruchomiono tam 
obóz, najprawdopodobniej dla pracowników budowy. Następnie Reiß przeniesiony został 
do Bitburga (przy granicy z Luksemburgiem), gdzie do końca stycznia 1939 r. był również 
„komendantem obozu”. W lutym 1939 r. powrócił do Prus, gdzie w miasteczku Brandenburg 
kierował obozem. Funkcję tę formalnie pełnił do 31 października 1940 r. W międzyczasie, 26 
sierpnia 1939 r., został powołany do Wehrmachtu i wziął udział w wojnie z Polską. Służył 
w stopniu kaprala. W Wehrmachcie pozostał do 21 maja 1940. Najpóźniej na przełomie paź-
dziernika i listopada 1940 r. Reiß przybył na polecenie DAF do Poznania, stolicy Kraju Warty. 
Już 4 listopada (formalnie 1 listopada) został wysłany do obozu szkoleniowego dla młodych 
mężczyzn w Antoninach pod Szamocinem. Podobnie jak we wcześniejszych miejscach, rów-
nież i tu wyznaczono go na komendanta. Po trzech miesiącach, 1 lutego 1941 r., znalazł się 

1	 APP,	Niemiecki	Front	Pracy	w	„Kraju	Warty”	w	Poznaniu,	sygn.	321,	Reiss	Walter,	akta	osobowe.

Walter Reiß
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w obozie zbiorczym DAF w Kaliszu, aby 15 marca tego roku otrzymać skierowanie do obozu 
w Szreniawie. Z kolei 15 maja 1941 r. wyznaczono go na komendanta obozu Warthelager 
pod Biedruskiem. Obóz ten należał do Wehrmachtu, a został utworzony w miejsce byłego 
pruskiego poligonu. Podczas okupacji Warthelager służył jako miejsce internowania polskich 
i angielskich jeńców wojennych. Wreszcie, w lutym 1942 r., Reiß udał się z Biedruska do 
Nekli. Komendantem nekielskiego obozu Reiß był stosunkowo krótko, bowiem do 8 maja 
1942 r. Formalnie zwolniony został jednak dopiero miesiąc później, 8 czerwca 1942 r. Pełnił 
zatem tę funkcję 3 miesiące. Ostatnim miejscem jego pracy była Łódź, gdzie przebywał do 
połowy lutego 1943 r. Nieznane pozostają jego dalsze losy. 

Jako komendant w Nekli Reiß był źle oceniany przez swoich przełożonych. Twierdzili 
oni, iż kierowanie obozem „przerosło” go. Cieniem na pracy kładły się także malwersacje 
finansowe, których dopuścił się w Nekli. Otóż, Niemiec przywłaszczył sobie 600 RM prze-
znaczonych na wyżywienie więźniów. Sprawa szybko wyszła na jaw, a Reiß musiał zwrócić 
pieniądze. 

Następcą Reißa na stanowisku komendanta był Willi Teichmann, choć z obozem był 
związany od marca 1942 r.2 Podobnie jak poprzednik, Teichmann pełnił tę funkcję począt-
kowo z ramienia DAF. 

Willi Teichmann urodził się 11 maja 1905 r. w Mnichowie 
pod Gnieznem. Pochodził z rodziny rolniczej. Skończył szkołę 
handlową i zdobył zawód rzeźnika. Pracował w zawodzie, będąc 
ekspedientem m.in. w Gnieźnie i Janowcu Wielkopolskim. W paź-
dzierniku 1937 r. otworzył w Gnieźnie własny zakład rzeźniczy, 
który zamknął w marcu 1939 r. z powodu, jak to określił w swo-
im krótkim życiorysie, „bojkotu organizowanego przez Polaków”. 
Przed wojną mieszkał w Janowcu Wielkopolskim. Był żonaty, miał 
czwórkę dzieci. W sierpniu 1939 r. uciekł z Janowca przed „pol-
skim terrorem”. Powrócił tam w listopadzie 1939 r. i przejął sklep 
rzeźniczy należący do Polaka. 

Był aktywny politycznie. W 1935 r. przystąpił do Zjedno-
czenia Niemieckiego (Deutsche Vereinigung), działającej na Pomo-
rzu i w Wielkopolsce organizacji mniejszości niemieckiej o silnym 
profilu narodowo-socjalistycznym. Jak wynika z jego fragmentarycznej korespondencji z 
DAF, był nastawiony bardzo antypolsko. W lutym 1940 r. wstąpił do Narodowo-Socjalistycz-
nego Korpusu Motorowego (Nationalsozialistische Kraftfahrkorps, NSKK), który był podle-
głą partii nazistowskiej jednostką paramilitarną. Natomiast 1 kwietnia 1940 r. przystąpił do 
DAF. Na początku stycznia 1942 r. skierował do lokalnych władz Niemieckiego Frontu Pracy 
wniosek o przydzielenie pracy - i rzeczywiście - dwa miesiące później wysłano go do obozu 
w Nekli, gdzie otrzymał stanowisko „podkomendanta obozu” (Unterlagerführer). Początko-
wo został zatrudniony na trzymiesięczny okres próbny, a w maju 1942 r. – jak wiadomo 
– przejął obowiązki komendanta. W służbie Niemieckiego Frontu Pracy pozostał do końca 
sierpnia 1942 r. Wówczas złożył rezygnację z przynależności do DAF i przeszedł do fir-
my „Otto Trebitz”, pozostając jednak na swoim stanowisku. Funkcję komendanta piastował 

2	 APP,	Niemiecki	Front	Pracy	w	„Kraju	Warty”	w	Poznaniu,	sygn.	390,	Willi	Teichmann,	akta	osobowe.

Willi Teichmann
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najprawdopodobniej do końca działania nekielskiego obozu. Teichmann był znany z tego, 
iż po obozie poruszał się zawsze z pejczem i zachowywał się agresywnie wobec więźniów3. 

3	 IPN,	Akta	sprawy	mordów	…,	k.	84-86,	Protokół	przesłuchania	świadka	F.	Zmyślonego,	20.04.1977	r.

Pierwsza strona kwestionariusza osobowego W. Reißa. 
Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu (APP); 

Niemiecki Front Pracy w „Kraju Warty”(NFP), sygn. 321
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Wywód przodków Waltera Reißa do czwartego pokolenia. Obowiązek taki 
na funkcjonariuszy NSDAP nakładały rasistowskie ustawy norymberskie. 

Źródło: APP, NFP, sygn. 321

Urzędowe skierowanie Waltera Reißa do Nekli. Reiß został formalnie komendantem 
6.02.1942 r. Źródło: APP, NFP, sygn 321, k. 19
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Notatka służbowa o niegospodarności Reißa w zarządzaniu obozem. 
Źródło: APP, NFP, sygn. 321, k. 15

Notatka służbowa informująca o wyrównaniu przez Reißa różnicy 600 RM w finan-
sach obozu powstałej w okresie jego zarządu. Źródło: APP, NFP, sygn. 321, k.8
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Wynagrodzenia Waltera Reißa w poszczególnych miejscach pracy. 
Źródło: APP; NFP, sygn. 321, k.40

Zaświadczenie wydane przez kierownika obozu o zbadaniu przez obozowego lekarza 
Polaków Ignacego Jańca i Leona Galusińskiego i przekazaniu ich do dyspozycji 

Urzędu Pracy w Gostyniu. Źródło: APP, NFP, sygn. 321, k.13
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Teczka personalna Waltera Reißa (z lewej) i Willego Teichmanna (z prawej)
w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Pierwsza strona kwestionariusza osobowego W. Teichmanna. 
Źródło: APP, NFP, sygn. 390
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Dokument potwierdzający przekazanie funkcji kierownika obozu 
Willemu Teichmannowi. Źródło: APP, NFP, sygn. 390, k. 17



89

Informacja o wynagrodzeniu Willego Teichmanna. Źródło: APP, NFP, sygn. 390, k. 12
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Jerzy Osypiuk

Erwin Erhard Büscher – funkcjonariusz Gestapo  
odpowiedzialny za egzekucje w obozie w Nekli w świetle 
zeznań świadków przed OKBZH w Poznaniu

SS-Hauptscharführer Erwin Erhard 
Büscher1, syn Augusta i Elzy z domu Schne-
ider, urodził się dnia 5 marca 1907 r. we 
Wrześni.

Dnia 4 marca 1929 r. we Wrześni za-
warł związek małżeński z Marią Stachorską, 
córką Franciszka i Apolonii z d. Biegońska, 
urodzoną 11 maja 1905 r. we Wrześni. Z 
małżeństwa tego urodziło się: we Wrześni /
do 1940 r./ 8 dzieci, z których troje zmarło; 
w Jarocinie 2 dzieci, z których jedno zmarło.

Czynną służbę wojskową i ćwicze-
nia rezerwy E. Büscher odbywał w 68 pp. /
Września/. Do wybuchu wojny pracował 
jako robotnik w miejscowej cukrowni. Po 
zakończeniu działań wojennych w 1939 r. 
wstąpił do SS i został zatrudniony najpierw 
jako strażnik więzienny /do początku 1940 
r./ a następnie jako funkcjonariusz /”Krimi-
nal Angesteliter”/ zamiejscowej placówki 
gestapo w Jarocinie, ul. Kościuszki 19 /Staat-
spolizeistelle Poseen - Aussendienststelle in 
Jarotschin, Herman Göring Str.19/, której to 
placówce podlegały powiaty: Jarocin, Śrem, 
Środa i Września.

Przeciwko Erwinowi Büscherowi prowadzone były śledztwa w sprawie III.Ds.53/68 /
akta dnia 22.XI.1974 r. zostały przesłane do Centrali w Ludwigsburgu/, III.Ds.2/68 /obóz ży-
dowski w Otocznej/ i III.Ds.5/68 /obóz żydowski we Wrześni/.

1	 IPN,	Akta	sprawy	mordów…,	k.	158,	Sprawozdanie	z	czynności	śledczych	w	sprawie	zbrodni	dokonanych	
w	żydowskim	obozie	pracy	przymusowej	w	Nekli	(Gemeinschaftslager	der	DAF	Nr	22).

Erwin Erhard Büscher. Zdjęcie w aktach 
śledztwa w zbiorach IPN w Poznaniu
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Pierwszy od lewej Erwin Erhard Büscher, krótko przed wybuchem wojny. 
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

Zamieszczone w dalszej części karty z zeznaniami świadków pochodzą ze zbiorów  
Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Akta sprawy mordów 
dokonanych na terenie żydowskiego obozu pracy przymusowej w miejscowości Nekla (KP. 
III.S.4/67).
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Służba wartownicza w obozach pracy przymusowej 
dla Żydów w Otocznej i Nekli w zeznaniach świadków
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Obóz pracy przymusowej we wspomnieniach miesz-
kańców gminy Nekla

Marian Wojtkowiak

Nie pamiętam, w którym to było roku wojny1. Z moją babką udawaliśmy się koleją 
do Kostrzyna, do ciotki Antkowiakowej, siostry dziadka. Poszliśmy na dworzec. W pobliżu 
dworca, od strony Stroszek, stały baraki, ogrodzone drutem kolczastym, w których byli wię-
zieni Żydzi, zatrudnieni przy budowie drugiego toru kolei. Przy barakach był ogródek, w 
którym uprawiano warzywa do wspólnej kuchni. Mówiono, że jest tutaj więziony jeden Żyd 
z Gdyni. Budynek dworcowy był całkiem pusty i wysprzątany. W okienku siedział kasjer, 
który sprzedając nam bilety, mówił po niemiecku. Zdaje się, że był to Polak, ale mówienie 
po polsku było surowo zabronione ”streng verboten”, o czym informowała wywieszona nad 
kasą kartka. Podobnie jak w restauracji Arndta w rynku, wisiała kartka z napisem „Für Polen 
und Hunde – streng verboten”. 

Drzwi do budynku dworca były dwuskrzydłowe, a na środku progu wymalowana bia-
łą farbą krecha. Żydzi, pracujący tu na torach, musieli przez te drzwi przechodzić. Mieli pra-
wo przechodzić tylko lewą stroną. Gdy byli pędzeni do pracy, przy tych drzwiach stał kapo, 
i gdy tylko któryś z Żydów przekroczył tę linię, dostawał po nogach lub plecach bykowcem 
lub kluczem do przykręcania szyn. Nadzorcą był sadystyczny „kapo”, na pół umundurowa-
ny, niskiego wzrostu, krępy i patrzył na nas podejrzliwie. Jak mówili, używał tego klucza 
często. Uderzenie takim narzędziem zawsze powodowało złamanie kości nogi, obojczyka lub 
nawet czaszki. Na torach Żydzi ładowali tłuczeń na niski wagon, taki 10-cio tonowy z prze-
chylanymi bokami. Na „grymasy” nabierali po kilka kamyków i z wielkim trudem wrzucali 
na platformę. Tacy byli słabi. Gdy trzeba było ten wagon popchnąć, to otoczyło go chyba ze 
30-tu więźniów i pomimo krzyków i bicia nie mogli ruszyć z miejsca. Dopiero gdy zawołano 
do pomocy dwóch polskich kolejarzy – ruszyli – i popchnęli o jakieś 100 metrów.

1	 Fragment	wspomnień	Mariana	Wojtkowiaka	„Nekla, świat mojego dzieciństwa”	opublikowany	w	„Ślady 
pamięci. Wojtkowiaków służba ojczyźnie”,	Nekla	2013,	str.	90-91.
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Izabela Dudek

Nie będę opisywała całego, ponad dwuletniego okresu pracy u szefa, ale niektóre wy-
darzenia w skrótach muszę opisać, bo są ważne1. Jedno z nich dotyczyło mnie.

Pasłam krowę w rowach przy szosie i w lesie. W lesie teren był dla mnie nieograni-
czony, tak sobie szef załatwił. Wiadomo było, że ta dziewczynka z krową, to służąca Reimera. 
Może było późne lato 1941 lub lato 1942 r. Pasłam krowę nad brzegiem lasu. W pobliżu, na 
swoim polu, pasła krowy Niemka w moim wieku, Eli Marielke. Przyszła jeszcze jedna dziew-
czynka, nie pamiętam dokładnie, kto i razem siedziałyśmy na brzegu lasu. Eli miała zapałki, 
zgarnęła ściółkę, podpaliła szyszki i patrzyłyśmy, jak ładnie się pali… Nieopodal miał też 
swoje pole Niemiec Grüning, ten, który głowę dawał, że Ojciec wróci. Nagle Eli pobiegła do 
krów, choć nie były w szkodzie. Dziewczynka pobiegła do lasu, myślałam, że po szyszki, a ja 
siedziałam sobie tyłem odwrócona do pola i nie wiedziałam, co się dzieje. Za moimi plecami 
odezwał się Grüning. Tyle naszczekał na mnie, mało jeszcze rozumiałam. Ogień zadeptał 
i odszedł. Eli do mnie już nie przyszła. W ostatniej chwili musiały go zobaczyć i dlatego 
uciekły. 

Ze strachu pognałam krowę dalej, myśląc, że na tym sprawa się skończyła. Wieczorem 
Grüning przyszedł do szefa. Krzyczał niesamowicie, pokazywał gestem ręki na szyję i wy-
dawał przy tym dziwny charkot. Padło słowo „juden”. Szef zawołał mnie bliżej i zapytał, kto 
miał zapałki. Dopiero wówczas domyśliłam się, że to na pewno o mnie chodzi. Powiedziałam 
prawdę, że Eli miała zapałki, podpaliła szyszki i patrzyłyśmy, jak się ładnie palą. Wtenczas 
szef rozdarł się na Gruninga, aż się zrobił czerwony, a tamten, odwracając się, wyszedł.

- Wiesz, co powiedział?
- Zrozumiałam tyle, że mówił o powieszeniu Żydów w Nekli.
- Powiedział, że ty będziesz powieszona razem z Żydami w papierowej koszuli. Nie 

bój się, nie dam cię powiesić, ale do Eli nie chodź, choćby paliła na swoim polu.
Poszłam do obory, patrzyłam na krowę, nie wiedziałam, co mam robić. Modliłam 

się, prosiłam Ojca na wszystkie świętości, żeby miał mnie w swojej opiece. Przeżyłam taki 
strach, jaki może czuć człowiek, który wie, że niedługo umrze. Straszne uczucie. Ojciec za 
niepodpalony ogień, ja za to samo – myślałam.

 
Nie opuszczaj mnie drogi Tatko, 
Ty, który byłeś mi Ojcem i Matką.
A jeśli mi czegoś będzie trzeba,
Pomóż mi tam prosto z nieba.

Po trzech dniach szef powiedział
- Jak myślisz, powieszą cię, czy nie?
Stałam z głową opuszczoną, każda cząstka ciała we mnie drgała. Nie powiedziałam 

nic, tylko myślałam; uklęknę przed nim, obłapię za nogi, będę prosiła, skomlała jak pies, 
żeby mnie tylko uratował…
1	 Fragment	wspomnień	Izabeli	Dudek,	córki	Wincentego	Domagały,	organisty	z	Opatówka,	rozstrzelanego	22	

maja	1941	r.	w	Małej	Górce	„To też można nazwać szczęściem. Wspomnienia z lat 1939-1945”,	opublikowa-
nych	w	zbiorze	wspomnień	„Za to, ze byli Polakami”,	Nekla	2015,	str.	46-47.
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- Nie bój się, wszystko załatwione, tylko dobrze pracuj. 
- Dziękuję. Chwyciłam go za rękę, pocałowałam i szybko wybiegłam. Byłam uratowa-

na. Przez dłuższy czas nie oszczędzałam się, byłam mu bardzo wdzięczna.
W tym czasie, gdy wydarzyła się moja sprawa, Żydzi pracowali przy torach kolejo-

wych. Budowali drugi tor. Mówiono, że od samego Poznania ten drugi tor kładli. Założyli 
do stacji Podstolice i na tym prace przerwano. Gdy Żydzi pracowali w pobliżu podstolic-
kiego dworca, codziennie ich przyprowadzano z Nekli, a po pracy z powrotem do Nekli. 
Byli wygłodzeni i ledwie szli. Czasem tych najsłabszych odwoził jakiś gospodarz, Polak. Nie 
wiem, czy z rozkazu, czy z dobrego serca ich odwozili. Czasem widziałam, że odwoził ich 
pan Walkowski, który miał gospodarstwo bliżej stacji. Podkładaliśmy w torebkach gotowane 
ziemniaki w mundurkach, stawialiśmy pod drzewami, kiedy mieli przechodzić. Przecho-
dzili przez Zasutowo, kiedy pracowali już na ostatnim odcinku tych torów… To nie trwało 
długo, może około miesiąca, a kolumna była coraz mniejsza. Ogólnie było wiadomo tyle, że 
przejściowo przebywają ci Żydzi w Nekli i codziennie tych słabszych wieszają w papiero-
wych workach. Podkładaliśmy to jedzenie w trosce, żeby mogli dłużej żyć.

Jeśli piszę „podkładaliśmy”, to znaczy, że anonimowi ludzie, między innymi ja. Nikt 
się nie afiszował. Nikt by się do tego nie przyznał. Wtenczas to było surowo karane, ale 
torebki stały gdzieniegdzie w centrum wsi i nie wiadomo było, kto je podkładał przy drze-
wach.  Przykro było patrzeć, jak jeden więzień przez drugiego przepychali się, bo każdy z 
nich, kiedy już wchodzili do wsi, chciał iść z brzegu kolumny, żeby te dary zdobyć dla siebie. 
Głód sprawiał, że z dobrej woli jeden drugiemu nie użyczyłby ani jednego kęsa. Powstawało 
przepychanie, wyrywanie sobie nawzajem jedzenia, przez co Niemcy bili ich kolbami. Ale 
to ich chyba nie bolało, bo głód był silniejszy. Biedni ludzie. Dobrze, że ich bliscy nie mo-
gli tego widzieć, bo serca by im popękały z żalu. Czasem, widząc to, myślałam; dobrze, że 
Ojciec głodował tylko parę dni. Teraz Go już nic nie obchodzi, może lepiej, że już nie żyje? 
Ci Żydzi tyle upodlenia muszą znosić po to, żeby i tak na końcu być powieszonymi. Myślę, 
że nikomu z nich nie udało się przeżyć. Przecież ci ludzie byli tępieni z wyrachowaniem, 
bezwzględnie i okrutnie.
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Adam Stefaniak

Historia Marii M.

Jesteśmy na tym świecie tyle warci, ile potrafimy uczynić dla innych.

Znam historię pewnej kobiety od dawna. Jednak na wyraźną odmowę zgody na opu-
blikowanie jej wojennych przeżyć, byłem bezradny. Nie pomogła argumentacja z naszej stro-
ny, że za o wiele mniejsze i wątpliwej wiary zasługi ludzie wypinali piersi do odznaczeń. 
Gdzie czasem przypisywali sobie zasługi innych, już nieżyjących znajomych. Odpowiadała 
zawsze pogodnie: „nie dla zasług i odznaczeń to robiłam” i „Bóg mi to policzy w niebie”. 
Dałbym spokój naleganiom, gdyby nie pewien fakt. Wydarzenie to miało miejsce w 1999 r. 
Pewnego dnia dwóch Żydów, których Maria uratowała od śmierci głodowej, przyjechało jej 
szukać. Chodzili po Nekli, wypytując ludzi o „Marii”, która w tamtym czasie mieszkała bli-
sko ich baraków, w których mieszkali. Mimo że żyją jeszcze ludzie, którzy powinni pamiętać 
te wydarzenia, nikt nie wskazał miejsca zamieszkania Marii. A może po prostu poszukujący 
nie mieli szczęścia trafić na odpowiednią osobę, która właściwie by wskazała.

Maria również zabroniła zgłaszać jej osobę w odpowiedzi na apel Fundacji „Sprawie-
dliwy Wśród Narodów Świata”. Chodziło o osoby niosące pomoc Żydom w czasie II wojny.

Dokładnie nie wiadomo, ile osób uratowała. Jej pomoc, zwłaszcza w przygotowywa-
niu i przekazywaniu żywności Żydom niewolniczo pracującym przy budowie nasypu kole-
jowego między Neklą a Podstolicami, odbywała się na dużą skalę.

Dlatego też opiszę tę historię, nie podając imienia i nazwiska bohaterki, której życio-
rys mógłby służyć jako scenariusz do filmu o dużym ładunku emocjonalnym.

Gdy wybuchła wojna, była bardzo młodą dziewczyną. Mieszkała w małym domku 
u starego człowieka, który spośród dość licznego rodzeństwa wybrał właśnie Marię na swą 
opiekunkę na starość i jednocześnie spadkobierczynię małego, 2,5 hektarowego gospodar-
stwa. Ziemia była licha, i żeby jakoś wyżyć, oboje dorabiali u większych gospodarzy. Po 
wybuchu wojny Niemcy założyli obozy pracy wzdłuż torów kolejowych. Umieścili w nich 
i wykorzystywali do pracy niewolniczej Żydów. Zatrudniali też Polaków. W sąsiedztwie 
gospodarstwa Marii funkcjonował taki obóz żydowski. Praca polegała na przemieszczaniu 
ogromnych ilości piasku ze żwirowni na budowę nasypu kolejowego. Trzeba wiedzieć, że 
przed wojną trasa kolejowa Poznań - Warszawa była jednotorowa, a ze względu na strategicz-
ny charakter tej trasy Niemcy postanowili dobudować drugi tor. Nie tylko ciężka praca była 
udręką dla pracujących, lecz także niewystarczające wyżywienie. Nie wiadomo, co jedli ci 
ludzie, ale pewne jest, że za mało.

Maria codziennie przygotowywała karmę dla świń, których nie wolno im było się 
pozbyć, bo przeznaczone były dla Rzeszy. Oprócz świń karmiła również konia, krowę i kilka 
kur.

Jakie było jej przerażenie, gdy pewnego wieczoru, wcho¬dząc do chlewika, ujrzała 
również przerażone, wytrzeszczone oczy i wychudłą sylwetkę młodego człowieka. Wybierał 
on z drewnianego koryta poduszone ziemniaki, przeznaczone na karmę dla świń. Pozwoliła 
mu zabrać jeszcze dla innych współwięźniów.
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Na drugi dzień historia powtórzyła się. Tylko zamiast jednego zjawiło się dwóch, na-
stępnego dnia trzech. Zapas ziemniaków szybko się kurczył. Niemcy oczekiwali utuczonych 
świnek (wszystkie były policzone i oznakowane), a tu brakowało karmy. Brakującą część 
zdobywała od innych rolników. Płacili za jej pracę i pracę starszego jej podopiecznego, Jana 
Owczarzaka - karmą dla zwierząt, czyli śrutą, ziemniakami i słomą. Później, zamiast go-
towanych ziemniaków zaczęła piec na płycie pieca placki ze śruty, czasem z domieszką 
parowanych ziemniaków i mąki. W ciągu dnia, wychodząc w pole, podrzucała te produkty 
żywnościowe w umówione miejsca pod płotem obozu, skąd w nocy Żydzi je zabierali. Pew-
nie nikt by się o tym nie dowiedział, gdyby nie zachowanie Żydów. Kiedy Maria wychodziła 
w pole, jechała do Nekli wozem lub szła do Nekli pieszo, cała zmiana robotników żydow-
skich kłaniała się jej do samej ziemi. Czynili to systematycznie, mimo jej zakazów i próśb. 
Tylko głupi nie domyśliłby się, o co chodzi. Oprócz Marii jeszcze kilkoro dzieci przynosiło 
pod obóz kawałki chleba, ziemniaki i co tylko się dało. Prawdopodobnie Niemcy wiedzieli o 
dokarmianiu więźniów.

Przyszedł jednak moment, którego się najbardziej obawiała. Skończyły się wszelkie 
zapasy żywności. Bieda i głód zagościły na dobre u Marii i Jana, u innych także. Skończyło 
się podrzucanie czegokolwiek pod obóz. Była już zima, a w obozie więźniowie zaczęli maso-
wo umierać z głodu, chłodu i wycieńczenia. 

Pewnego wieczoru ktoś zapukał do okna kuchenki, w której przebywała Maria. Domy-
śliła się, że to Srulek. Takie miał imię lub pseudonim ów młody Żyd. Pseudonim pochodził 
zapewne stąd, że był on najmłodszym więźniem w obozie. Miał zaledwie 14 lat i dostał się 
do obozu, jako opiekun swego starego ojca. Maria zamarła z przerażenia. Miała tylko dla 
siebie i „dziadka” po jednym kołaczu. Długo nie otwierała. Ten zaś wznosił błagalne prośby, 
przeszywające jej serce bólem i bezradnością. Wreszcie nie wytrzymała i oddała mu oby-
dwa ostatnie kołacze. Długo oboje z dziadkiem nie mogli zasnąć, modląc się o jakąś pomoc 
dla siebie i więźniów. Modlitwy chyba zostały wysłuchane, bo zaraz, na drugi dzień, jeden 
mieszkaniec Nekli, który uznawany był za Niemca, i który widać wiedział o działalności 
Marii, przywiózł koniem worek ziemniaków, trochę zboża i mąki, oczywiście w wielkiej 
tajemnicy. Człowiek ten nazywał się Liersch. Dowoził jeszcze parę razy różne produkty, a 
Maria piekła placki, gotowała ziemniaki, po które nocą przychodzili więźniowie. Dostawy 
te uratowały nie tylko inwentarz żywy Marii, ale wielu więźniów. Jak powszechna musiała 
to być „tajemnica”, skoro wiedzieli o tym wszyscy wokoło. Maria zdawała sobie sprawę z 
powagi sytuacji, ale, jak mówiła, nie miała już wyjścia.

 Strażnicy obozowi przymykali oczy na nocne wyprawy więźniów pod płot obozu, bo 
dla nich ważniejsze było to, że więźniowie nie uciekali. Sąsiedzi Marii pytali ją wiele razy, 
czy się nie boi, bo przecież za pomoc Żydom Niemcy rozstrzeliwali lub wysyłali do obozu. 
Ona zawsze z uśmiechem odpowiadała: „jeśli taka będzie wola Boża.... Ale ja nic złego nie 
robię, więc i mnie nic złego spotkać nie może”.

Oprócz codziennego podrzucania żywności ważne, zwłaszcza latem, było picie. Usta-
wiała wtedy przy płocie wiadro z wodą, pod które, na różne przemyślane sposoby podcho-
dzili więźniowie, by się napić.

Właśnie tę Marię pamiętał Srulek, który w roku 1999 przyjechał odwiedzić miejsce 
swej niewolniczej pracy oraz odnaleźć Marię. Z nim przyjechał jeszcze kolega, dawny wię-
zień, ale jego imienia ani pseudonimu Maria nie mogła sobie przypomnieć.
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Któregoś dnia stało się to, czego spodziewała się wcześniej. Do domu Marii i dziadka 
Jana zapukali Niemcy i dali im, nie wiadomo z jakich powodów, jeden dzień na przygoto-
wanie się do wyjazdu. Dla Marii był to trudny, pełen napięcia dzień, bo 75 letniego dziadka 
Niemcy chcieli wywieźć gdzie indziej. Domyślała się, gdzie…. Kiedy rano, ok. 6.00, podje-
chały samochody ciężarowe już zapakowane ludźmi, Maria stawiła opór, żądając, by dziadek 
Jan jechał razem z nią.

„Będę za niego pracowała i dzieliła się pożywieniem”, oświadczyła. Ten upór mógł 
się dla niej źle skończyć. Wiadomo, jak Niemcy takie sprawy załatwiali. Komendant nie bez 
zdziwienia się zgodził.

Podróż do Niemiec (Badenia) nie była łatwa. Trwała ponad tydzień. Załadowano ich 
do wagonów towarowych w Poznaniu, gdzie stłoczeni, o chlebie rzadko serwowanym, o 
wodzie i w chłodzie, po kilku przesiadkach dotarli do większego miasteczka. Tam czekali na 
nich ci, którym przyjezdni mieli być przydzieleni. Na początku spotkania dowódca konwoju 
rozmawiał z komendantem miejscowej żandarmerii i gestykulując wskazywał na Marię i 
Jana. Zostali oni przydzieleni dwojgu Niemców, na samym końcu całego procesu rozdziału 
„niewolników”. Miejscowy komendant policji chciał odesłać Jana do jakiegoś obozu. Bardzo 
stanowcze zachowanie Marii co do dziadka Jana oraz ponowne oświadczenie, że będzie za 
niego pracować i go żywić, spowodowało, że Niemka, ostatnia z oczekujących, zabrała ich do 
siebie, na gospodarstwo. Była to Roza Landle i parobek  Fritz,  z miejscowości  koło Meers-
burga (dokładnej nazwy miejscowości  nie pamiętamy), gospodarujący na ponad dwudziestu 
hektarach ziemi  i dwóch hektarach łąk. Mąż Rozy był w tym czasie na wojnie, a ona, matka 
trójki dzieci, prowadziła wraz z parobkiem gospodarstwo rolne. W tym czasie gospodarstwa 
tego typu, oprócz uprawy roli, prowadziły hodowlę zwierząt na ubój. Nowi gospodarze po-
siadali trzy konie i sześć krów. Kto kiedykolwiek pracował na gospodarstwie wie, ile tam 
było pracy, gdy nie było ciągników. Dodatkowo hodowali drób: kury, gęsi, indyki, itp. Z opo-
wiadań Marii wynika, że Niemka Roza obdarowała ją wielkim zaufaniem. Mimo że nie wol-
no było poruszać się pracującym „niewolnikom” samodzielnie poza miejscem zamieszkania, 
Maria często sama wyjeżdżała do miasta po przydziały towarów (deputaty). Bywało, że męż-
czyźni niemieccy zaczepiali ją, wtedy z dumą pokazywała opaskę i mówiła: „ich bin Polen”.

Dziadek Jan najczęściej pasał krowy i je „obiegał”, sprzątał obornik, zadawał suchą 
paszę, poił. Niemka Roza miała wiele pracy przy dzieciach (same dziewczynki), więc Maria 
miała moc pracy w kuchni, w polu, a zwłaszcza przy drobiu. Karmienie ich, utrzymywa-
nie w zagrodzie, zbieranie i sortowanie jaj, utrzymywanie porządku wokół domu sprawiało, 
że mogła być zmęczona. Jednak miała czas na pomoc dziadkowi przy jego obowiązkach. 
Zwłaszcza zimą, szykowała karmę dla krów, znosiła słomę na ściółkę, „obiegała” jeszcze 
kozę i cielaka. Twardy i mocny mężczyzna miałby co robić! Parobek zajmował się końmi, 
ale w wolnych chwilach co nieco robił w obejściu domu, zwłaszcza w ogrodzie, oraz pra-
cował końmi w polu. Poprawne traktowanie dwójki Polaków przez Niemkę powodowało, że 
sąsiedzi często ją krytykowali.  Z początku Maria i Jan do jedzenia dostawali resztki ze stołu 
i proste pożywienie (gotowane ziemniaki, brukiew, czasem owoce), ale później Niemka sa-
dzała ich przy wspólnym stole i jedli to samo, co Niemcy. Jakie było zdziwienie i zaskoczenie 
sąsiadów, gdy zobaczyli córki Rozy jadące z Marią wozem konnym do miasteczka.

Zdarzyła się jej kiedyś przygoda. Jadąc po coś z dziewczynkami do miasta, znalazła 
przy drodze leżącego Niemca. Nie zastanawiała się ani chwili. Zatrzymała wóz i zaczęła go 
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„cucić” – jak sama mówiła. Chyba zbieg okoliczności sprawił, że z przeciwnej strony jechał 
też wóz z ludźmi i jak się okazało, znajomymi leżącego Niemca, który „dochodził do siebie”. 
Gdy zaczęli jej dziękować za pomoc, Maria znowu pokazała opaskę i powiedziała „ich bin 
Polen”.  Nie wywołało to jakiejś konsternacji, ale to, że niemieckie dzieci jechały z nią, już 
tak. Znajomi zabrali leżącego i odjechali.

Po sąsiedzku, dosyć daleko jak na sąsiadów (ok. pięćset metrów), pracował u Niem-
ców Serb - Luka, któremu Maria przypadła do serca.  Odrzucała jego zaloty mówiąc: jest woj-
na, kto wie, co się jeszcze może zdarzyć, dajmy temu spokój. Po wojnie chciał nawet jechać 
do Polski. Nagle ślad po nim zaginął i więcej się nie pojawił. Ktoś mówił, że było kilku ludzi 
zabitych podczas nalotu samolotów alianckich, które bombardowały okoliczne miejscowo-
ści w okolicach Meersburga. 

Córki Rozy długo nie mogły pogodzić się z tym, że „Marii”- jak na nią mówiły, ma 
od nich wyjechać na zawsze. Nie wiedziały jeszcze, że ich ojciec zginął na froncie. Maria 
z ciężkim sercem opuszczała Rozę i jej córki. Najstarsza miała już 15 lat, czyli była jak na 
tamte czasy już dorosłą osobą. Dadzą sobie radę, powiedziała, i po wkroczeniu Aliantów, nie 
zaraz, ale po jakichś trzech, czterech tygodniach, kiedy zorganizowano transport, razem z 
dziadkiem Janem ruszyli w podróż powrotną.

Był to najtrudniejszy okres w całym pobycie w niewoli. Dlatego że transport był cha-
otyczny, nieprzewidywalny, jechali przez południowe Niemcy, Czechy (do Liberca), potem 
do Polski - bez jedzenia i picia. Za pokarm służyło to, co udało im się zdobyć podczas postoju 
gdzieś w polu. I te nieustanne kontrole, przeładunki z pociągu do pociągu, czasem lokowanie 
ludzi z dwóch wagonów do jednego, nadzorowane przez „rusaków”. Ciągłe gnębienie tych, 
co wracali do ojczyzny swej, przez niepodanie im jedzenia ani picia. Robili to czasem przy-
padkowi ludzie, którzy znaleźli się w pobliżu. 

Po dwóch tygodniach dotarli do Środy Wlkp., a stamtąd pieszo do Nekli. Do pustego 
domu, ale obsianego pola, bez jednego zwierzęcia w gospodarstwie, bez narzędzi i naczyń. 
Podobno spustoszyli to „wyzwoliciele”, ale prawdopodobne jest też, że okoliczni mieszkań-
cy. Dziadek Jan doczekał się „wnuczek”, co prawda przyszywanych, ale umierał szczęśliwy, 
że miał taką opiekę.

Maria Trawińska, z domu Matuszewska, dożyła 92 lat, mimo ciężkiego życia i biedy 
była szczęśliwą osobą. Głęboka wiara w Boga pozwalała jej żyć bez strachu i mimo wielu 
chorób była pogodną i życzliwą osobą, a czasem, nawet mając niewiele, potrafiła pomagać 
innym.
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Władysława Kordus z domu Majewska

Przed wojną mój Ojciec miał sklep spożywczo-kolonialny w Nekli. Po wejściu Niem-
ców sklep został nam zabrany, a jego „ właścicielem” został Niemiec ze Środy, którego na-
zwiska nie znam. Ojciec, co prawda, pozostał w sklepie jako pracownik, lecz cały dochód 
musiał przekazywać nowemu „właścicielowi”. W 1942 roku, gdy powstał w Nekli obóz dla 
Żydów, miałam już 5 lat i pamiętam, że często do sklepu przychodził komendant tego obozu. 
Jego nazwiska nie znam. Ubrany był w ciemnogranatowy mundur i czapkę z daszkiem. Nosił 
wysokie buty, nazywane wtedy oficerkami. Najczęściej zjawiał się w godzinach południo-
wych. Obowiązywała przerwa obiadowa, dlatego często sklep był zamknięty. Siadał wtedy 
na barierce dla rowerów przed sklepem. Towarzyszył mu zawsze potężny wilczur, którego 
trzymał na smyczy. W drugiej ręce miał stale gruby pejcz.

Pamiętam także, że zmarłych lub zamordowanych Żydów wywożono na wozie kon-
nym na pole kościelne przy drodze do Czerniejewa. Słyszałam, że niektórzy dawali jeszcze 
oznaki życia. Działo się to zazwyczaj wieczorem. Byli tam zbiorowo grzebani.

Władysław Kopeć - brat mojej cioci, Ludwiki Majewskiej, posadził obok ich ciał kilka 
drzew, dla zachowania pamięci o miejscu ich chowania. Po wojnie ciała ich zostały ekshu-
mowane na jeden z cmentarzy poznańskich. Dziś teren ten jest zabudowany.

Tarnowo Podgórne, 21.9.2018 r.
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Maria Chromińska z domu Tokłowicz

Gdy podczas okupacji Niemcy przystąpili do rozbudowy linii kolejowej Poznań – 
Września, w Nekli założony został obóz pracy, w którym zamieszkali polscy i żydowscy ro-
botnicy, wykonujący tę pracę.  Z uwagi na doskonałą znajomość języka niemieckiego, zatrud-
niony został w biurze firmy prowadzącej prace budowlane  Maksymilian Szurkowski, drugi 
mąż mojej babci. Przed pierwszą wojną światową, jak zdecydowana większość Wielkopolan, 
odbył służbę w wojsku niemieckim i uczestniczył w tej wojnie.

Do pracy w tym biurze w charakterze gońca polecił mojego czternastoletniego brata, 
Antoniego Tokłowicza. Jego zadaniem było bieganie wzdłuż torów i przekazywanie bryga-
dzistom zespołów wykonujących prace budowlane poleceń przełożonych lub przynoszenie 
do obozowego biura określonych bieżących informacji o postępach prac lub występujących 
problemach. Wykonując tę pracę i widząc niedolę ciężko pracujących Żydów, bardzo przej-
mował się tym, co codziennie oglądał. Niedożywieni i wychudzeni pracownicy słaniali się 
dosłownie na nogach. Wychodząc do pracy, brat zabierał ze sobą kanapki z chleba posmaro-
wanego smalcem. Nie wzbudzając podejrzeń nadzorujących, podkładał te kanapki w umó-
wionych miejscach, najczęściej pod większymi kamieniami. Odbierali je Żydzi. Na szczęście 
te działania Antka nie zostały wykryte. Była to skromna forma pomocy ludziom w potrzebie.

Nekla, 8 października 2018 r.
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Stanisława i Adolf Hadadowie

Adolf Hadada
Po powrocie z wojny mój ojciec, Andrzej Hadada, we wrześniu 1939 r. musiał zamel-

dować się w Wójtostwie. Obok nas, na rynku, mieszkał Niemiec - Szmidt. Miał kilka par koni 
zaprzęgowych i prowadził firmę transportową. Ojciec tam się zatrudnił jako pracownik do 
obsługi zaprzęgu.

Brat ojca, Stanisław Hadada, aktywnie zaangażował się w czasie powstania wielko-
polskiego. W 1939 r. został aresztowany i wywieziony do Fortu VII w Poznaniu. Również mój 
ojciec, z racji swojego nazwiska, po zameldowaniu się w Wójtostwie, znalazł się na czarnej 
liście. Gdy po pożarze obory w maju 1941 r. w Małej Górce nastąpiły w okolicy areszto-
wania, ojciec, wraz z kilku innymi mieszkańcami Nekli, został aresztowany i wywieziony 
do Fortu VII. W dniu 22 maja 1941 r. był z kilkudziesięcioma innymi więźniami Fortu VII 
przywieziony na miejsce pożaru w Małej Górce. Rozstrzelano tam 25 mężczyzn. Jak później 
opowiadano, tak się złożyło, że ojciec był 26 na liście i na szczęście uniknął tragicznego losu 
kolegów. Po zakończeniu egzekucji i załadowaniu ciał na ciężarówkę, pozostałych więźniów 
zwolniono. Wrócił do pracy u Szmidta, gdzie pracował przez całą wojnę.

Na początku 1942 roku powstał w Nekli przy torach obóz pracy dla Żydów, wyko-
rzystywanych do prac ziemnych przy budowie drugiego toru. Polegało to na poszerzeniu 
nasypu i zmontowaniu drugiego toru. Do tych prac zaangażowano firmę Szmidta, w której 
pracował ojciec. W taki sposób ojciec miał kontakt z Żydami pracującymi przy załadunku 
piasku na wozy Szmidta, u którego był woźnicą. W okolicach Nekli piasek wydobywano z 
dwóch żwirowni. Pierwsza, żwirownia Jańca, znajdowała się w okolicy, gdzie dzisiaj znajdu-
je się oczyszczalnia ścieków. Druga na terenie pomiędzy Kokoszkami a Stroszkami. Dzisiaj, 
jadąc do Środy przez Kokoszki, dojeżdżając do lasu, skręcamy w lewo. Tam, na jego skraju, 
po prawej stronie znajdowała się żwirownia. Nie było wtedy tego lasu. Stamtąd wożono wo-
zami konnymi piach na bocznicę kolejową i przeładowywano na wagony, którymi dowożono 
go na miejsce budowy poszerzanego nasypu kolejowego.

Utkwił mi w pamięci pewien epizod z tym związany. Jako 9-letni chłopak nosiłem 
ojcu do pracy obiad. Pamiętam dobrze, że pozwalano mi na bocznicy wdrapać się na taki 
wagon, na którym był już załadowany piasek. Dobrze mi się biegało po tym piasku. Obok, 
na bocznicy kolejowej, stał niemiecki transport wojskowy ze sprzętem. Widać było armaty, 
samochody i inny sprzęt wojskowy, zakryte wagony towarowe, w których siedzieli na pod-
łodze żołnierze z opuszczonymi nogami i stojący za nimi koledzy, opierający się o założone 
barierki zabezpieczające w otwartych drzwiach wagonów. Jeden z wagonów był zwykłym 
osobowym wagonem dla kadry oficerskiej.

Żydzi z obozu ładowali kamienie na platformę. Gdy wyzbierali kamienie, trzeba było 
nieco przepchnąć wagon. Wyczerpani ciężką pracą Żydzi próbowali przepchnąć wagon, ale 
brakowało im sił. Pilnujący ich strażnik w czarnym mundurze wszedł na platformę z kamie-
niami, krzycząc na Żydów, z całych sił zaczął okładać pejczem po plecach popychających 
wagon nieszczęśników. Nie przynosiło to żadnych rezultatów. Wagon ani drgnął. Obserwu-
jący to żołnierze z transportu wojskowego zaczęli się śmiać. Im bardziej strażnik okładał 
więźniów, tym głośniejszy śmiech dochodził z wagonów żołnierzy. Po chwili z wagonu 
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kolejowego wyszedł oficer, nic nie mówiąc do żołnierzy, skierował się w stronę platformy, 
którą usiłowali przepchnąć Żydzi. Przestraszyłem się, ale obserwowałem sytuację dalej. Ofi-
cer wspiął się na wagon z kamieniami, zabrał bykowiec z ręki ubranego w czarny mundur 
strażnika i zaczął tym pejczem okładać strażnika, który w milczeniu zeskoczył z platformy i 
zaczął uciekać, aby uniknąć wymierzenia kary. Oficer zszedł z platformy i skierował się do 
swojego wagonu, mówiąc coś po niemiecku do swoich żołnierzy, którzy, widząc odwrócenie 
ról, zamilkli. Widać, że był to prawdziwy człowiek, niegodzący się na upodlanie Żydów. Po 
upływie ok. pół godziny od tego zdarzenia, transport wojskowy ruszył w dalszą drogę na 
wschód. Zapamiętałem tę sytuację na całe życie.

Na początku funkcjonowania obozu ludzie nie wiedzieli, że będą tak traktowani. Z 
upływem czasu, ciężka ponad siły praca powodowała wyczerpanie więźniów, co prowadziło 
do coraz częstszych zgonów. Najpierw umierali pojedynczo, z upływem czasu nawet po kil-
ka osób. Zmarłych wywożono z obozu na wyznaczone miejsce grzebania, położone na polu 
należącym do probostwa, a które dzierżawił Majewski.

Prace związane z wywożeniem zmarłych na miejsce pochówku zlecono Niemcowi 
mieszkającemu na Zawodziu, Ewaldowi Lierschowi. Był to starszy, bardzo porządny czło-
wiek. Miał Polkę za żonę. Konie były jego oczkiem w głowie. Pracował końmi w tartaku i 
świadczył usługi transportowe.

- Jak wyglądał taki transport? Kto kopał groby?

Stanisława Hadada z domu Burzyńska
- Mieszkaliśmy tutaj, na narożniku, gdzie mieszka brat, obok wjazdu do dzisiejszego 

hotelu Nekla. Od chwili sprowadzenia się z Kujaw do Nekli prowadziliśmy piekarnię. Zaczy-
nał dziadek, później prowadził ją ojciec. Jako dzieci widzieliśmy przewożenie zmarłych Ży-
dów. Mama i babcia gotowały ziemniaki w łupinach i w żelaznym garnku były postawione w 
uliczce (przy bramce). Nie wiem, skąd mama wiedziała, kiedy będą przechodzili Żydzi idący 
z łopatami za wozem z ciałami zmarłych kolegów, których mieli pochować przy drodze do 
Czerniejewa w pewnym oddaleniu od niej. Zadaniem nas, dzieci, było wrzucać ugotowane 
ziemniaki na wóz. Mama tego nie robiła, z uwagi na bezpieczeństwo i ewentualne represje. 
Rodzicom wydawało się, ze dzieciom może to ujść płazem. Gdy zbliżał się wóz ze zmarłymi, 
woźnica wyhamowywał i zbliżał się w stronę płotu, a ja z młodszym rodzeństwem wrzucali-
śmy ziemniaki na wóz. Pokazywaliśmy też gestykulując palcami, chcąc uzyskać informację, 
ilu zmarłych jest przewożonych, bo nie było widać zza burt tego wozu. Na początku przewo-
żono pojedynczych zmarłych. Z upływem czasu boki wozu były specjalnie podwyższone, 
aby zmieściło się znacznie więcej zmarłych. Wtedy za wozem maszerowało ok. 8-10 Żydów, 
których pilnował strażnik w czarnym mundurze.

Adolf Hadada
- Zajeżdżali na miejsce. Kopali dół odpowiedni do ilości zmarłych i zasypywali zie-

mią. Ciała były układane kolejno, jedno obok drugiego. Gdy wracali – mieliśmy też uszyko-
wane ziemniaki. Mieszkaliśmy po drugiej stronie,  na rogu, gdzie mieszkają Kuberkowie i 
Skąpscy. Płot był drewniany, mieliśmy na żerdzi poukładane ugotowane ziemniaki. Woźnica 
podjeżdżał pod płot, a my rzucaliśmy je na wóz. Pilnujący strażnik pokrzykiwał, ale nie robił 
krzywdy, tylko trochę hałasu. Woźnica to był dusza człowiek. Zawsze ułatwiał więźniom 
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żydowskim odebranie wszystkich ziemniaków. Pamiętam, że na plecach mieli naszyte żółte 
gwiazdy Dawida, jako znak rozpoznawczy.

Nekla, 26 sierpnia 2018 r.
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Ryszard Kordus

Powrót po 50 latach1

W ostatnich dniach czerwca 1992 r. przyjechał do Nekli obywatel izraelski pan Arie 
Goldstein.

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że był on więźniem obozu 
pracy, istniejącego w 1942 roku na terenie Nekli, przy stacji kolejowej. Rodzina Goldsteinów 
zamieszkiwała w Widawie, w woj, łódzkim, i tam też została w 1942 roku aresztowana i 
osadzona w obozie w Chełmnie nad Nerem. Stamtąd niespełna 14-letni Arie trafił do obozu 
w Nekli.

W tym czasie obóz już funkcjonował, lecz z uwagi na liczne ofiary wymagał stałego 
uzupełnienia więźniów. Więźniowie mieszkali w barakach, w których była rozrzucona na 
podłodze słoma do spania. Aby słoma nie roznosiła się po całym baraku, ograniczona była 
czymś w rodzaju korytka, sporządzonego z przybitych do podłogi desek o wysokości kilku-
nastu centymetrów. Nawet to pozornie niewinne urządzenie służyło do zabijania. Jeden z 
dozorców rozkazywał bowiem położyć się wybranemu więźniowi na podłodze w ten sposób, 
aby szyja przypadała na owe korytko. Wtedy oprawca wskakiwał na kark więźnia i dusił go 
nogami tak długo, aż ten tracił życie. W czasie pobytu p. Goldsteina w obozie, scena taka 
powtórzyła się kilkakrotnie.

Arie Goldstein zatrudniony był przy obsłudze konia, którym wyciągał wagoniki ze 
żwirem ze żwirowni do rampy załadowczej na stacji w Nekli. Następnie żwir ten transporto-
wany był na linię kolejową Nekla - Podstolice, celem wykonania nasypu pod drugi tor. Panu 
Goldsteinowi, z jego wielokrotnych codziennych przejazdów ze żwirowni do stacji kolejo-
wej, szczególnie utkwiła w pamięci około 8-letnia dziewczynka, która bardzo często podkła-
dała mu chleb pod kamień leżący przy trasie jego przejazdu i pokazywała mu wzrokiem, że 
ma tam szukać jedzenia. Zapamiętał także z tych czasów starszą kobietę, która namawiała go 
do ucieczki z obozu, obiecując, że przechowa go u siebie. Po zakończeniu prac na odcinku 
Nekla - Podstolice p. Goldstein z pozostałymi więźniami przewieziony został do podobnego 
jak w Nekli obozu Poznań - Wschód, a następnie do Oświęcimia i jeszcze później do Dachau. 
Tam też został wyzwolony przez wojsko amerykańskie wiosną 1945 roku. Wrócił wówczas 
do Widawy. Ponieważ z całej rodziny pozostał sam, pod koniec lat czterdziestych wyjechał 
na stałe do Izraela.

Według jego oceny, z około 300 więźniów, którzy stale byli w obozie w Nekli, wojnę 
przeżyło najwyżej 5 osób. On przeżył, gdyż dopisało mu szczęście. Pewnego razu np. dozor-
ca dla rozrywki urządził sobie bieg więźniów. Pan Goldstein jako młody chłopak wygrał ten 
wyścig, a jego konkurenta dozorca zastrzelił natychmiast po biegu, gdyż - jego zdaniem -  nie 
przykładał się do biegu. Arie Goldstein przyjechał do Polski po raz pierwszy od lat czterdzie-
stych, a mimo to doskonale mówi po polsku.

Nasz gość nie ukrywa, że jest zaskoczony polską rzeczywistością, gdyż w jego kraju 
panuje przekonanie o wielkim antysemityzmie panującym w Polsce oraz o katastrofalnej sy-
tuacji żywnościowej. Byli nawet doradcy, którzy namawiali go, aby zabrał na cały okres po-
dróży żywność. On sam nie uznaje takiej opinii i jest pełen wdzięczności dla Polaków, którzy 

1	 Artykuł	opublikowany	w	„Przeglądzie Nekielskim”		nr	21	z	lipca	1992	r.
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pomogli mu przetrwać okres okupacji hitlerowskiej. Do tak wypaczonego obrazu Polski w 
Izraelu przyczyniła się wieloletnia izolacja między naszymi krajami po wojnie izraelsko-
-arabskiej. Nasz gość nie ukrywał też swojego zdziwienia, że w niedzielę otwartych jest tyle 
sklepów, co w Izraelu, w dniu święta religijnego, jest prawnie zakazane. Tak więc jeszcze po 
50 latach poznajemy nowe fakty z historii naszej ziemi, a sam bohater tych wydarzeń nie 
ukrywał wzruszenia na widok miejsc, w których tyle przeżył.

Pamiątkowy wpis na rewersie fotografii

Po prawej Arie Goldstein w towarzystwie pp. Władysławy i Ryszarda Kordusów 
oraz żony i córki, podczas drugiej wizyty w Nekli 11.08.2002 r. 

Zdjęcie ze zbiorów Ryszarda Kordusa
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Jacek Liersch, wnuk Ewalda

Ewald Maximilian Liersch

Tak właściwie to nie wiem, jak rozpocząć ten 
tekst, aby nie być posądzonym o trywializm. Tekst o 
człowieku bardzo mi bliskim, a z drugiej strony zu-
pełnie przeze mnie niepamiętanym. Bo inaczej być po 
prostu nie mogło. Gdy mój dziadek, Ewald Liersch, 
odchodził z tego ziemskiego padołu do tego lepsze-
go ze światów, był 14  lipca 1964 roku. Dziadek miał 
osiemdziesiąt lat, ja byłem wtedy raptem czteroletnim 
chłopcem i byłoby ogromnym nadużyciem z mojej 
strony stwierdzenie, że pamiętam dziadka. Jego osoba, 
wizerunek, to raczej zbiór luźnych, nielicznych infor-
macji, które zachowałem w pamięci przez tych wiele 
lat, a które zasłyszałem od rodziców, wujostwa, star-
szego kuzynostwa czy babci Bronisławy, żony dziadka. 
Dodam też, że przez 55 lat nie miałem możliwości zo-
baczyć nawet jakiegokolwiek zdjęcia dziadka. Czemu 
tak się stało, nie wiem. Może to też jeden z elementów 
tej historii. Teraz to wszystko nagle nabiera jakiegoś 
szalonego tempa i dowiaduję się o moim dziadku rze-
czy niesamowitych, budzących we mnie, a i myślę że 
w innych członkach naszej rodziny, radość i dumę. 

I jak to czasem w życiu bywa, wszystko zaczyna 
się od jakiegoś niespodziewanego impulsu. W przypadku tej historii, przynajmniej dla mnie, 
impuls ten dotarł z dalekiej Australii. Tak, z Australii. „Sprawcą” był Syd Craythorn, poto-
mek rodziny Lierschów. Jego przodkowie wyemigrowali do dalekiej Australii w poszukiwa-
niu swego miejsca na Ziemi. I to on zapragnął poznać koleje losów swoich przodków. W swej 
wędrówce dotarł do Nekli, gdzie spotkał nieocenionego p. Jerzego Osypiuka, który naprędce 
zaaranżował spotkanie z Eugeniuszem i Danutą Liersch. Czemu o tym wspominam? Bo kilka 
tygodni po tym spotkaniu i powrocie Syda do Australii, otrzymałem drogą mailową pięknie 
wykonany słowno-fotograficzny zapis jego wizyty w Europie, ze szczególnym uwzględnie-
niem  podróży do kraju pradziadów. Przeglądając ten materiał, w pewnym momencie za-
marłem. Na jednej ze stron było zdjęcie dziadka Ewalda! Przeżyłem niesamowity szok, bo w 
wieku 55 lat wreszcie mogłem zobaczyć twarz mojego dziadka! Nie mogłem ukryć łez, wszak 
cały czas byłem przekonany, że nie zachowało się żadne Jego zdjęcie. Dlaczego tak długo 
musiałem czekać na ten moment? Nie wiem. Raz jeszcze stwierdzę, że być może to jeden z 
elementów tej wojennej historii, nieodgadniony fragment życiorysu mojego dziadka i tego, 
co wydarzyło się wiele lat temu. Może kiedyś się dowiem. Może…

 Ciąg dalszy nastąpił zupełnie niespodziewanie w jedną z wrześniowych nocy roku 
2018. Siedząc przy komputerze otrzymałem informację od Jerzego Osypiuka o okupacyj-
nych dokonaniach mego dziadka Ewalda, Niemca z pochodzenia. To bardzo ważne, że w 

Ewald Maximilian Liersch
Zdjęcie ze zbiorów 

Eugeniusza Lierscha
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tym miejscu mówię o tym, że był on Niemcem. Bo przecież Nekla, jak i wiele innych miej-
scowości w Polsce, była wielonarodowościowym tyglem. Byli Polacy, Żydzi, Niemcy i inne 
nacje. Mój dziadek, potomek nekielskich olędrów, urodził się we wsi Kokoszki z ojca Karola 
Lierscha i matki Wilhelminy Lemke, drugiego lutego 1884 roku. To wiem na pewno z doku-
mentów, które się zachowały. Bardzo nieliczne informacje o dziadku Ewaldzie  to już tylko, a 
może i aż to, co zdołałem zapamiętać z ustnych przekazów moich najbliższych.

Jak wspominała moja mama, był bardzo wierzącym człowiekiem. I chyba też między 
innymi i z tego wynikała jego sympatia i otwartość wobec każdego człowieka, niezależnie od 
narodowości i pochodzenia. Od dziecięcych lat związany z rolnictwem, jego gospodarstwo i 
domostwo znajdowało się na ulicy Zawodzie. Dzisiaj są dwie wersje, który budynek do niego 
należał. Trudno też wytłumaczyć, dlaczego on i jego rodzina w pewnym momencie znaleźli 
lokum pod adresem Rynek 5. Wszak to centrum Nekli! A dziadek był przecież rolnikiem. 
Mój tata, a jego najmłodszy syn, wspominał wiele razy o wielkiej miłości ojca do koni. Miał 
ich kilka. Jeden miał - jakbyśmy to dziś nazwali - ksywkę „Figaka”. Ta nazwa wzięła się stąd, 
że każdy, kto próbował przygotować tę klacz do zaprzęgu, a nie wiedział o jej fanaberiach, 
to najczęściej otrzymywał cios tylnymi kończynami. Koń po prostu fikał tylnymi odnóżami. 
Tylko dziadek mógł dojść do tej klaczy i ją spokojnie przygotować do pracy. Ale jak to mówią, 
zwierzę pozna się na dobrym człowieku. Praca na roli była tylko jednym z elementów jego 
pracy zarobkowej. Woził też z nekielskich lasów drewno do tartaku. Świadczył też i inne 
usługi transportowe. Raz w tygodniu woził płody rolne na Plac Bernardyński w Poznaniu. 
Najczęściej były to czwartki. I choć był osobą żarliwie wierzącą, miał swoje słabości. Trochę 
ulegał zabobonom. Otóż, aby dotrzeć na czas z towarem, wyjeżdżał nocną porą do Poznania. 
Miejscem absolutnie najtrudniejszym w tej eskapadzie były okolice nekielskiego cmentarza. 
Przejeżdżając obok niego, mając na furmance jakąś tam lampę, w chwili zgaśnięcia tego 
źródła światła dziadek zawracał z drogi. Uważał, że to znak, że nie powinien dalej jechać. 
Później, gdy zaczynało świtać i światło nie było już potrzebne, pędził do Poznania.  Inne 
wspomnienie to czas, gdy dziadek nie wychodził już z domu i zmożony był ciężką choro-
bą. Były to lata 1963-1964. Moja mama wspominała ten czas jako bardzo trudny dla niego. 
Chorobę znosił z ogromną pokorą. I choć my dość rzadko bywaliśmy w Nekli, gdyż mój 
tata - jako jedyny z dzieci - „wyemigrował” do dużego miasta Poznania, to jednak w czasie 
choroby dziadka te wyjazdy do Nekli były częstsze. I wtedy to mój drugi dziadek, który był 
muzykiem, nauczył mnie pewnej niemieckiej piosenki, zatytułowanej  „Kuckuck, kuckuck 
ruft’s aus dem Wald”. I ja tę piosenkę dziadkowi Ewaldowi kiedyś zaśpiewałem… I choć 
kompletnie nie wiedziałem, o czym śpiewam, bo raczej trudno tego wymagać od czterolet-
niego brzdąca, to reakcja dziadka była ponoć przecudowna. Wyściskał mnie i łzy płynęły po 
jego policzkach. Ja tego nie pamiętam, ale wierzę, że to, co przekazała mi moja mama, było 
faktem. I za każdym razem, gdy jestem przy Jego grobie, nucę te kilka taktów. Dziwne, że 
dziadka nie pamiętam, a piosenka wciąż siedzi w głowie. I pewnie na tych kilku faktach, tak 
różnych i wyrwanych z różnych okresów jego życia mógłbym zakończyć tę opowieść. Może 
jeszcze tylko bym dodał, że co roku w Święto Wszystkich Świętych lub Dzień Zaduszny 
jesteśmy na Jego i mojej babci, Bronki, grobie. A tuż obok spoczywa ich córka, Wanda. A od 
niedawna - moja matka chrzestna, Emma.

I gdy już wydawało mi się, że wiem wszystko, choć zupełnie niewiele o Jego życiu, 
historia - a raczej dobrzy ludzie - dopisali nieoczekiwanie ciąg dalszy. A mam nieodparte 
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wrażenie, że to jeszcze nie koniec. Niedziela 16 września 2018 roku była dla mnie kolej-
nym wyjątkowym dniem. Wyjątkowym, bo pierwszy raz „na żywo” spotkałem się z człowie-
kiem wyjątkowym. Tak, Jerzy Osypiuk to człowiek, któremu Nekla i okolice zawdzięczają 
ogromnie dużo. Bez niego, bez jego wiedzy, bez jego pasji poszukiwania, nie byłoby tych 
wszystkich historii. Bez drążenia historii, naszych korzeni, umieramy pomaleńku w naszych 
małych ojczyznach, a potem w wymiarze narodu. Chwała więc takim ludziom, którym chce 
się poszukiwać. Ja przenigdy nie dowiedziałbym się o swoim dziadku tylu faktów, gdyby nie 
spotkanie z Jerzym. To niedzielne, wrześniowe spotkanie, zaaranżowane ot tak, trwało pra-
wie pięć godzin. I przez te pięć godzin dowiedziałem się o moim dziadku więcej, niż przez 
58 lat mojego żywota. Powiem tak, warto było. I gdy z Jerzym przemierzaliśmy autem drogę 
ze stacji kolejowej w Nekli, gdzie w czasie wojny mieścił się obóz pracy przymusowej, do 
miejsca, gdzie w 1942 roku chowano ciała więźniów z tegoż obozu, nasunęła mi się myśl: 
co mógł czuć wtedy mój dziadek? On, Niemiec, wiozący na swym wozie ciała niewinnych 
osób, Żydów, do miejsca ich pochówku. Bo taki, jako Niemiec, miał obowiązek nakazany 
przez niemieckie władze. I on te decyzje wykonywał zapewne pod rygorem kary w razie 
niewykonania tego rozkazu. Pamiętajmy, że trwała wojna. Jego konny wóz z metalowymi ko-
łami toczący się po nekielskim bruku. I jego odwaga, bo jak dziś inaczej nazwać ten akt, aby 
tym, którzy maszerowali za wozem prawie dwa kilometry, aby na polu pod lasem pochować 
swych współbraci niedoli, dać choć odrobinę człowieczeństwa. Zwykłą szansę najedzenia 
się. Przy współpracy innych osób o pięknych sercach. Dziś to może brzmi wręcz dziwacznie 
i infantylnie, ale wtedy był to akt niezwykły! Czym spowodowany? Myślę, że wiarą w Boga, 
miłością i szacunkiem do drugiego człowieka, a chyba i tym, że wojna zabrała mu dwóch 
najstarszych synów. Ot tak, bo byli dorośli i mieli niemieckie pochodzenie. I choć wtedy na 
pewno nosił nadzieję, że synowie wrócą szczęśliwie cali i zdrowi z wojennej zawieruchy, 
to jednak myślę, że miał tę straszną zadrę w sercu. Za ten wstrętny, wojenny czas. Dziadek 
Ewald nie doczekał informacji o powojennym losie swoich synów. Jeden z nich, Edwin, zgi-
nął pod Monte Cassino, walcząc jako żołnierz Wehrmachtu, drugi z synów, Ludwig, uciekł 
z niemieckiej armii, ale wpadł w ręce Sowietów. Na szczęście znajomość kilku języków i 
znakomita umiejętność prowadzenia samochodów uratowały mu życie i w końcu wylądo-
wał w armii amerykańskiej, będąc kierowcą jednego z generałów. Po wojnie osiadł w Niem-
czech, w Monachium. Pamiętam też dzień 25 lipca 1973 roku. To była pierwsza po wojnie 
wizyta Ludwiga Lierscha i jego żony, Moniki, w Polsce. Rozczulające chwile na nekielskim 
cmentarzu przy grobie ojca… A potem spotkanie z mamą Bronisławą i resztą rodzeństwa. 
Na przemian łzy i śmiech. Pamiętam to doskonale, bo byłem wtedy już trzynastoletnim mło-
dzieńcem. Szkoda wielka, że dziadek nie doczekał tej cudownej chwili powrotu syna do 
Nekli. Wracając do osoby dziadka Ewalda, myślę sobie, że te rodzinno-wojenne zawirowania 
były chyba szalenie istotnym elementem jego zachowań. Był zdeterminowany i zdecydowa-
ny na wszystko. A przecież ryzykował ogromnie wiele. Bo przecież pomoc Żydom, Polakom, 
była karana w sposób okrutny. Karą śmierci. A w domu pozostawała jeszcze żona i czworo 
młodszych dzieci. 

Ta cała historia tak naprawdę nie dociera do mnie jeszcze. Wciąż mam wrażenie, że to 
wszystko, co się wtedy wydarzyło, to jakiś sen. Tragiczny, ale jakże też zarazem piękny. Że 
można być CZŁOWIEKIEM nawet w tak parszywych czasach jak wojna. Obyśmy nigdy wię-
cej nie musieli żyć w takich okolicznościach i być poddawani takim testom człowieczeństwa. 
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A Tobie, Dziadku Ewaldzie, tak po prostu dziękuję. Odszedłeś w 32. urodziny swojego naj-
młodszego syna, a mojego taty. Przypadek? Pewnie tak. Tych przypadków troszkę nam się w 
rodzinie przytrafiło. Ale Twoje życie jednak przypadkiem nie było. I jestem z CIEBIE najzwy-
czajniej dumny. Tak po prostu.

Poznań, 23 września 2018 r.

Akt urodzenia Ewalda Maxymiliana Lierscha. 
Źródło: APP; USC Nekla, sygn.31
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Bogumił Rudawski

Imienny wykaz żydowskich pracowników przymuso-
wych obozu w Nekli

Wykaz obejmuje 921 ułożonych alfabetycznie 
nazwisk żydowskich pracowników przymusowych obo-
zu w Nekli. Spis nie jest kompletny i zapewne nigdy, 
chociażby z powodu braków w źródłach historycznych, 
nie będzie. Wydaje się jednak, iż udało się odtworzyć 
zdecydowaną większą część stanu osobowego obozu 
(ok. 90%).

Wykaz przygotowany został na podstawie doku-
mentów firmy „Otto Trebitz”, korzystającej z pracy więź-
niów, i niemieckiej administracji obozowej oraz księgi 
zgonów przechowywanej w Urzędzie Stanu Cywilnego 
(USC) w Nekli.

Z dokumentów administracji obozowej oraz ad-
ministracji firmy wykorzystane zostały przede wszyst-
kim tzw. poświadczenia o zmianie liczbowym w stanie 
pracowników (Veränderungsnachweis), wystawiane 
przez pracowników przedsiębiorstwa i przekazywane 
w celach rozliczeniowych do Zarządu Getta w Łodzi. 
Poświadczenia te, na których zawsze spisywano imię i 
nazwisko robotnika, sporządzone zostały za okres od 1 
lipca 1942 r. do 5 stycznia 1943 r. Dużo informacji per-
sonalnych dostarczyła korespondencja między obiema instytucjami, dotycząca przydziału 
odzieży dla Żydów. Rzadziej wykorzystywanym źródłem były natomiast rozliczenia płacowe 
(Lohnabrechnung), głównie z tego powodu, iż nie zawierają one pełnych danych osobowych. 

Bardzo ważnym źródłem do odtworzenia stanu osobowego w obozie jest księga zgo-
nów Urzędu Stanu Cywilnego w Nekli (Sterbebuch des Standesamts Nekla). Ten niezwykle 
ważny i cenny dokument wymaga pewnego komentarza. Księga ta prowadzona była tylko dla 
roku 1942. Obejmuje ona 166 nazwisk Żydów, którzy zmarli w obozie. W księdze odnotowa-
no nazwiska tylko części zmarłych w obozie. Każdorazowo podano imię i nazwisko zmar-
łego, datę i miejsce narodzin, miejsce zamieszkania oraz datę i przyczynę śmierci. Ponadto 
urzędnik odnotowywał dzień dokonania wpisu oraz osobę, która przekazywała informację 
o śmierci więźnia. W tym ostatnim wypadku byli to wyłącznie komendanci obozu – Walter 
Reiß oraz Willi Teichmann. Dokonanie wpisu do księgi komendant potwierdzał własnoręcz-
nym podpisem. Drugi podpis nanosił właściwy urzędnik. Większość danych osobowych 
zmarłych jest pełna, tylko w kilku przypadkach brakuje daty urodzin lub miejsca wcześniej-
szego zamieszkania. 

Reiß był w USC cztery razy (od 5.05 do 8.05 1942 r.) i zgłosił w sumie śmierć 33 osób. 
Rodzi się podejrzenie, iż przybył do urzędu, gdy już wiedział, iż zostanie odwołany ze swojej 
funkcji. Teichmann pojawił się w urzędzie 15 razy (od 28.05 do 22.09.1942 r.) i zgłosił śmierć 

Jakub Izaak Lisner
Źródło: Yad Vashem, Hall 

of Names, Page of Testimony 
for Yaakov Icek Lisner (CAS 

187204)
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133 osób. Jak się wydaje, nie zawsze wskazane daty śmierci tożsame są z  rzeczywistym 
czasem zgonu, co można stwierdzić w konfrontacji z innymi dokumentami. Komendanci 
podawali również przyczyny zgonów, wśród których pojawia się przede wszystkim „osłabie-
nie” (Schwäche), wskazane w ponad 100 zgłoszonych przypadkach. Najpewniej nie zawsze 
odpowiadało to stanowi faktycznemu1. Tylko Teichmann w kilku wypadkach przekazał, iż 
konkretny robotnik „został powieszony” (aufgehängt werden). Należy podkreślić, iż potwier-
dzał to własnym podpisem. Jako przyczynę śmierci wskazuje się też gruźlicę (Lungentuber-
kulose), kłopoty z sercem (Herzlähmung, Herzledeiden, Herzschwäsche), czasami nowotwór, 
np. rak żołądka (Magenkrebs) lub wątroby (Leberkrebs). Można też zauważyć, że bardziej 
różnorodne przyczyny śmierci podawał Reiß. Teichmann ograniczał się w wielu przypad-
kach do „osłabienia”. 

Wpisy do księgi przerwano we wrześniu 1942 r. Być może Teichmann uznał, iż nie 
ma potrzeby prowadzenia dalej tej księgi. Może otrzymał takie wytyczne? A może już wów-
czas było wiadomo, iż żydowska część obozu zostanie zlikwidowana?

Na podstawie księgi sporządzono po wojnie co najmniej dwie listy zmarłych w ne-
kielskim obozie osób. Chronologicznie pierwsza jest chyba „Lista zamęczonych i zamor-
dowanych w obozie pracy w Nekli w 1942 roku”, dostępna obecnie m.in. w Yad Vashem. 
Lista ta zawiera mnóstwo błędów i przeinaczeń, które poważnie fałszują stan faktyczny. 
Zdecydowanie rzetelniej przygotowany został „Wykaz osób narodowości żydowskiej, które 
zginęły w obozie w Nekli w 1942 roku”. Listę tę sporządzono w 1974 r. na potrzeby śledztwa 
Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu. Zawiera ona kilka drobnych 
błędów, np. w odczycie nazwisk. 

Co niezwykle ważne, nazwiska żydowskie we wszystkich opisanych powyżej doku-
mentach zapisane były przeważnie w sposób fonetyczny, z pomięciem reguł języka polskiego 
i jidysz, a niekiedy i niemieckiego. Z tego powodu utrudnia to właściwą identyfikację wielu 
osób. Dlatego należy podchodzić do niniejszego wykazu z pewną ostrożnością i mieć świa-
domość ewentualnych pomyłek. Wszelkie wątpliwości i niejasności, wynikające w głównej 
mierze z różnych form zapisu nazwisk i miejscowości, zostały zaznaczone. Dokonałem po-
lonizacji niektórych imion zapisywanych po niemiecku, jak np. Josef (Józef), David (Da-
wid), Jakob (Jakub). Dodałem też, w oczywistych przypadkach, polskie znaki diakrytyczne. 
Zresztą zaznaczone są one też niekiedy w dokumentach niemieckich. Poza tym, zachowano 
pisownię imion zgodną z przekazami źródłowymi.

Przy nazwiskach podano dodatkowe informacje o więźniach. Czasami są one nad 
wyraz zdawkowe, ale jest to jedyny ślad, jaki zachował się po pracownikach obozu. Za-
chowano też niekiedy język pewnego rodzaju procedur administracyjnych, którym zostali 
poddani więźniowie. Przykładowo pojawiające się często określenie „uznany za niezdolnego 
do pracy” było typowe dla języka niemieckiej administracji okupacyjnej, a oznaczało wyrok 
śmierci. 

Większość imion i nazwisk żydowskich więźniów obozu w Nekli zachowała się tylko 
dlatego, iż były one potrzebne do sporządzania zwykłych rozliczeń finansowych między 
firmą „Otto Trebitz” a Zarządem Getta w Łodzi. Świadomość tego faktu nie pozostaje bez 
znaczenia przy lekturze poniższego wykazu.

 

1	 A.	Ziółkowska,	Obozy pracy przymusowej …,	s.	170-171.
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Lp. Nazwisko i imię Informacje dodatkowe

1.  Abramowicz Abram Ur. w 1917 r., pochodził z Bełchatowa. Zmarł w 
obozie 20.04.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
gruźlica. Zgłoszony w księdze zgonów USC Ne-

kla (akt zgonu nr 10) przez Waltera Reißa.

2.  Abramowicz Abram Ur. 28.05.1923 r., pochodził z Bolesławca (k. 
Wieruszowa). Dn. 10.08.1942 r. przywieziony 

do obozu przez Gestapo, oficjalnie zmarł cztery 
dni później, 14.08.1942 r. Zgłoszony w księdze 

zgonów USC Nekla (nr 158) przez Willego Teich-
manna. Nie podano przyczyny zgonu. Okolicz-

ności wskazują na powieszenie.

3.  Aizek Laib Ur. w 1916 r., pochodził z Bełchatowa. Zmarł w 
obozie 20.04.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– gruźlica. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 9) przez Waltera Reißa.

4.  Ajsenbaum Moszek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

5.  Ajsenberg (Ajzenberg) 
Binem

Ur. 1.07.1916 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. 

W pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 
r.) wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole 

(Posen-Gutenbrunn). 

6.  Ajsenberg Fisel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

7.  Ajsenberg Mordek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

8.  Altszul Jakub Dn. 2.07.1942 r. podjął próbę ucieczki z obozu

9.  Amsel Machel (Michał) Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej. W pierwszym 
dniu likwidacji obozu w Nekli (4.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.
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10.  Apel Machel Dn. 7.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód (Posen-Ost). 

11.  Aranowicz Kopel Ur. 10.05. 1911 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł w obozie 21.04.1942 r. Rzekoma przyczy-
na zgonu – zawał. Zgłoszony w księdze zgonów 

USC Nekla (nr 13) przez Waltera Reißa.

12.  Aronowicz Ber Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu. 

13.  Aronowicz Zejlik Ur. 12.07.1918 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł 29.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 114) przez Willego Teichmanna.

14.  Aszer Icek Szmul Ur. 14.07.1904 r., pochodził z Łaska. Zmarł 
24.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 90) przez Willego Teichmanna.

15.  Baczkowski Majer Dn. 26.09.1942 r. przewieziony do więzienia w 
Kole. 

16.  Bajser Fiszel Ur.15.05.1923 r., pochodził z Żychlina. Zmarł 
27.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 58) przez Willego Teichmanna.

17.  Bauer Hersz Losk Pochodził z Łaska. Zmarł w obozie 8.06.1942 r. 
Rzekoma przyczyna zgonu – osłabienie. Zgłoszo-

ny w księdze zgonów USC Nekla (nr 70) przez 
Willego Teichmanna.

18.  Bauer Nuta Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

19.  Bauer Szlama Ur. 24.05.1887 r. Pochodził z Bełchatowa. Zmarł 
20.04.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – rak 
żołądka i osłabienie. Zgłoszony w księdze zgo-

nów USC Nekla (nr 7) przez Waltera Reißa.
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20.   Baum Dawid Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

21.  Behim (Behm) Szmul Ur. 1.10.1914 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

22.  Benczkowski Majer Ber Dn. 22.10.1942 r. przetransportowany do więzie-
nia w Kole. 

23.  Benedykt Lewi Icek Ur. w 1901 r., pochodził z Widawy. Zmarł w 
obozie 22.04.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 

– zawał. Zgłoszony w księdze zgonów USC 
Nekla (nr 14) przez Waltera Reißa.

24.  Benus Iser Ur. 5.04.1898 r., pochodził z Bełchatowa. Zmarł 
23.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 88) przez Willego Teichmanna.

25.  Bergmann Chaim Ur. 28.04.1923 r., pochodził z Łodzi. Przetrans-
portowany do obozu przez Gestapo 8.07.1942 
r., zmarł w obozie kilka dni później 16.07 lub 

17.07.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 142) przez Willego Teichmanna.

26.  Bergmann Hersz Ur. 1.06.1917 r., pochodził z Bełchatowa. Prze-
bywał w obozie najpóźniej od października 1942 
r. W pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 
r.) wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

27.  Bergmann Idel Ur. 3.08.1911 r., pochodził z Zelowa (powiat 
łaski), przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 
r. z obozu pracy przymusowej w Otocznej. W 

pierwszym dniu likwidacji obozu (4.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

28.  Bergmann Tojwie Ur. 1.01.1888 r., pochodził z Bełchatowa. Prze-
bywał w obozie na pewno w październiku 1942 

r. Zm. 29.11.1942 r. 
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29.  Berkenstadt Icek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

30.  Berkenstadt Szlama Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód

31.  Berkenwald Majer Ur. 10.01.1893 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

32.  Berkmann Izrael Ur. 24.08.1900 r., pochodził z Lubicza. Dostar-
czony do obozu przez Gestapo 21.08.1942 r., 
zmarł tego samego dnia. Zgłoszony w księdze 

zgonów USC Nekla (nr 160) przez Willego Teich-
manna. Nie podano przyczyny zgonu. Być może 

został powieszony. 

33.  Berkowicz Beneion 
(Bencion)

Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

34.  Berkowicz Berek (Berel) Ur. 1.09.1901 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

35.  Berkowicz Kopel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

36.  Berkowicz Leiser Ur. 21.02.1894 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł 10.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– „zatrucie krwi”. Zgłoszony w księdze zgonów 
USC Nekla (nr 37) przez Willego Teichmanna.

37.  Berkowicz Majer Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

38.  Berkowicz Moszek Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

39.  Besserman Zyskind Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.
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40.  Beum Dawid Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

41.  Beum Szejman Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu

42.  Bialck Icek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

43.  Bialek (Białek?) Jakub Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

44.  Bialek Herzka (Herecka) Ur. 28.07.1903 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

45.  Bialek (Białek) Riven Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

46.  Białkiewicz Józef Zmarł w obozie dn. 14.07.1942 r.

47.  Biedarka Abram Zmarł w obozie dn. 17.07.1942 r.

48.  Biedlecki Zalma Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

49.  Biegeleisen (Biegeleizen) 
Abraham Józef

Ur. 14.06.1909 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

50.  Biegeleizen Rafał W pierwszym dniu likwidacji obozu (4.01.1943 
r.) wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

51.  Bierenstoch Moszek 
Mondka

Ur. w 1897 r., pochodził z Bełchatowa. Z za-
wodu włókniarz. Zmarł w obozie 29.04.1942 r. 
Rzekoma przyczyna zgonu – skurcze żołądka. 

Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla (nr 20) 
przez Waltera Reißa.



156

52.  Bivelevka (?) Abram Ur. 14.04.1911 r. Zmarł w obozie 16.07.1942 r. 
Rzekoma przyczyna zgonu – osłabienie. Zgłoszo-
ny w księdze zgonów USC Nekla (nr 132) przez 

Willego Teichmanna.

53.  Birenzweig Benjamin Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

54.  Birenzweig Faro Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

55.  Birkenstadt Szlama Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

56.  Birz Szmul Ur. 14.03.1892 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł 17.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie ciała. Zgłoszony w księdze zgonów 
USC Nekla (nr 48) przez Willego Teichmanna.

57.  Bitner Finek Przywieziony do obozu przez Gestapo dn. 
14.07.1942 

58.  Blankiet Berek Ur. 21.02.1924 r., pochodził z Łaska, przebywał 
w obozie na pewno w październiku 1942 r. 

59.  Blau Dawid Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

60.  Blaukief Berel W pierwszym dniu likwidacji obozu (4.01.1943 
r.) wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

61.  Blech Szlama Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

62.  Blum Henoch Dn. 4.10.1942 r. przekazany Urzędowi Pracy w 
Wieluniu. 

63.  Boden Wolf Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

64.  Bogacki Izrael Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.
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65.  Bogański Mojsze Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód.

66.  Borenwald Wolf Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu. 

67.  Borenzweig Hersz Ur. 24.09.1921 r., pochodził z Łodzi. Zmarł 
29.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 111) przez Willego Teichmanna.

68.  Bornstein Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

69.  Bornstein Chaim Ur. 4.03.1909 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

70.  Bornstein Kasril Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

71.  Bornstein Machel Ur. 2.03.1908 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu likwidacji obozu (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

72.  Bornstein Szmul Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

73.  Boruszek Abram Pochodził z Łodzi. Zmarł w obozie 3.07. lub 
4.07.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-

bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 
(nr 124) przez Willego Teichmanna.

74.  Borzykowski Kauman Ur. 7.04.1919 r., pochodził z Bełchatowa. Zmarł 
w obozie 13.04.1942 r. Rzekoma przyczyna zgo-
nu – zawał serca. Zgłoszony w księdze zgonów 

USC Nekla (nr 1) przez Waltera Reißa. 
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75.  Bozakowski Jakub Ur. 15.02.1905 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu likwidacji obozu (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole. 

76.  Bozykowski (Borzykow-
ski) Kalman

Dn. 7.07.1942 r. podjął próbę ucieczki z obozu

77.  Brajtbart Aron Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

78.  Brajtbart (też jako Breit-
bart) Hersz

Ur. 20.12.1923 r., pochodził z Bolesław-
ca. Dostarczony do obozu przez Gestapo 

dn. 10.08.1942 r., zmarł cztery dni później, 
14.8.1942 r. Zgłoszony w księdze zgonów USC 
Nekla (nr 159) przez Willego Teichmanna. Nie 

podano przyczyny zgonu. Okoliczności wskazu-
ją na powieszenie.

79.  Bramson Michael 
(Michał) 

Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód.

80.  Bran Heraz Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

81.  Brannik Benick Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

82.  Brauer Dawid Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu

83.  Braun Aron Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

84.  Braun Szyja Ur. 10.12.1892 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł 12.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 42) przez Willego Teichmanna.
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85.  Brem Abraham Aron Ur. 15.10.1914 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

86.  Brem Srulek Ur. 4.04.1904 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

87.  Brem Szyja Ur. 18.09.1923 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu likwidacji obozu (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.   

88.  Bren (Brem) Henoch 
(Hendach)

Ur. 1.08.1922 r., pochodził z Łaska. Dn. 
6.07.1942 r. dostarczony do obozu przez Ge-

stapo. Zmarł 16.07 lub 17.07.1942 r. Rzekoma 
przyczyna zgonu – osłabienie. Zgłoszony w księ-
dze zgonów USC Nekla (nr 139) przez Willego 

Teichmanna.

89.  Breslaer (Bresler) Fajwel Ur. 23.10.1911 r., pochodził z Łaska, przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

90.  Bresler Gawryl Ur. 1.04.1913 r., pochodził z Bełchatowa. Zmarł 
w obozie 14.05.1942 r. Rzekoma przyczyna 

zgonu – osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów 
USC Nekla (nr 46) przez Willego Teichmanna.

91.  Brokmacher Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

92.  Broszyński Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

93.  Broszyński Szmul Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

94.  Brumucki Józef Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.
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95.  Brzeziński Gedala 
(Gedalando)

Ur. 4.03.1922 r., pochodził z Włocławka. Dn. 
17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 

Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu, 
zmarł w obozie dwa dni później 19.7.1942 r. 

Rzekoma przyczyna zgonu – ogólne osłabienie. 
Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla (nr 

146) przez Willego Teichmanna.

96.  Buda Chaskiel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

97.  Buda Idel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

98.  Bursztyn Hersz Zmarł w obozie dn. 14.07.1942 r.

99.  Burzyn Garszon 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy przy-
musowej w Swarzędzu

100.  Cechowicz Kojfmann Ur. 15.09.1905 r., pochodził z Włocławka. Prze-
bywał w obozie najpóźniej od października 1942 

r. W pierwszym dniu jego obozu (4.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

101.  Chabzia Hersz Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej.

102.  Chaczyński Szmul 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy przy-
musowej Poznań-Wschód.

103.  Chalski Leiser Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

104.  Chaweis Herszel W pierwszym dniu likwidacji obozu (4.01.1943 
r.) wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

105.  Chocha Mordka Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

106.  Choite Dawid Ur. 20.04.1920 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
w obozie 12.06.1942 r. Rzekoma przyczyna 

zgonu – osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów 
USC Nekla (nr 73) przez Willego Teichmanna.
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107.  Chudy Godel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

108.  Ciechanowski Jakub Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

109.  Ciechanowski Kira Ur. 2.07.1885 r. Pochodził z Bełchatowa. Zmarł 
20.04.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – rak 

żołądka i wątroby. Zgłoszony w księdze zgonów 
USC Nekla (nr 8) przez Waltera Reißa.

110.  Cukier Jehoszna Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

111.  Cukier Lajzer Ur. 9.10.1911 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
29.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 112) przez Willego Teichmanna.

112.  Cukiermann Jankiel 
Nusel

Ur. w 4.07.1916 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł 12.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 40) przez Willego Teichmanna.

113.  Cymberknopf Abraham 
Icek

7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy przy-
musowej Poznań-Wschód.

114.  Cymberknopf Moses Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

115.  Cyncynatus Junia Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

116.  Cyncynatus Szymon Ur. 28.12.1897 r., pochodził z Bełchatowa. 
Przebywał w obozie najpóźniej od paździer-
nika 1942 r. W pierwszym dniu likwidacji 
obozu (4.01.1943 r.) wywieziony do obozu 

Poznań-Kobylepole. 

117.  Cyrowski Henoch Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.
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118.  Daitsch Mojnek Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej.

119.  Dawidowicz Aron 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-
sowej Poznań-Wschód.

120.  Dawidowicz Beheim W pierwszym dniu likwidacji obozu (4.01.1943 
r.) wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

121.  Dawidowicz Beneion 
(Bencion) 

Ur. 11.11.1917 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r.  

122.  Dawidowicz Benzin 
(Bencion)

Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej.

123.  Dawidowicz Mojece Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

124.  Dembiński (Dembiurski) 
Zachariasz

Ur. 21.01.1906 r., pochodził z Żychlina. Przy-
wieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 

pracy przymusowej w Otocznej. W pierwszym 
dniu likwidacji obozu (4.01.1943 r.) wywieziony 

do obozu Poznań-Kobylepole.

125.  Dessa Binem Ur. 1899 r., pochodził z Łaska. Przebywał w obo-
zie najpóźniej od października 1942 r.   

126.  Dessa Bincur (może ta 
samo osoba co Dessa 

Binem)

W pierwszym dniu likwidacji obozu (4.01.1943 
r.) wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

127.  Dessa Jankel Ur. 22.12.1920 r., pochodził z Łaska. Zmarł 
19.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 85) przez Willego Teichmanna.

128.  Diament Israel Ur. 5.10.1905 r., pochodził z Warty. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.
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129.  Dobrzyński Chil Aron Ur. 10.10.1895.r., pochodził z Bełchatowa (ul. 
Narutowicza 8). Zmarł w obozie 4.05.1942 r. 

Rzekoma przyczyna zgonu – ogólne osłabienie. 
Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla (nr 32) 

przez Waltera Reißa.

130.  Dobrzyński Eifran 
(prawdopodobnie Efra-

im) Jacyk

Ur. 22.09.1904 r., pochodził z Bełchatowa (ul. 
Kosińskiego 5), tkacz. Zmarł w obozie 3.05.1942 
r. Rzekoma przyczyna zgonu – skurcze żołądka. 
Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla (nr 31) 

przez Waltera Reißa.

131.  Doja Abram Ur. 5.08.1923 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
26.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 95) przez Willego Teichmanna.

132.  Dojez (Dojcz) Moszek Ur. 25.08.1910 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
drugim dniu jego likwidacji (05.01.1943 r.) wy-

wieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

133.  Dojn Szyja Ur. 21.07.1895 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
w obozie 27.06.1942 r. Rzekoma przyczyna 

zgonu – osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów 
USC Nekla (nr 105) przez Willego Teichmanna.

134.  Drewnowski Zelik Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

135.  Dykermann Symcha Ur. 16.09.1900 r., pochodził z Łodzi. Zmarł 
25.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 92) przez Willego Teichmanna.

136.  Dyszel Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

137.  Działoszyński Lajb Ur. 8.12.1899 r., pochodził z Burzenina. Zmarł 
25.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 93) przez Willego Teichmanna.
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138.  Działoszyński Tojwie 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-
sowej Poznań-Wschód. 

139.  Działowski Chil Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

140.  Działowski Leib Ur. 6.08.1913 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie na pewno od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

141.  Działowski Mendel Ur. 6.11.1920 r., pochodził z Zelowa. Zm.4.07. 
lub 5.07. 1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – 
osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 126) przez Willego Teichmanna.

142.  Dziewigeski (Dziewiec-
ki) Icek

Ur. 25.08.1910 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
drugim dniu jego likwidacji (05.01.1943 r.) wy-

wieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

143.  Dzieleszyński Icek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

144.  Dziubas Gesel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

145.  Echter Anczel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

146.  Eisenberg Efraim Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

147.  Eisner Zalma Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

148.  Elenberg Efraim Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do Nekli z 
obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

149.  Engel Majer Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.
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150.  Epicmann Icek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

151.  Erlich Pinkus Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

152.  Erster Binem Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

153.  Ezer Abraham Dn. 12.07.1942 r. przekazany do Landstedt (nie 
udało się ustalić, o jaką miejscowość chodzi). 

154.  Ezer Dawid Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

155.  Fajflowicz Jakub Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

156.  Fajflowicz Zelik Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

157.  Fajnkuchen Canc Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

158.  Falkowski (Fałkowski) 
Nathan

Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

159.  Farber Efraim Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

160.  Farzescewski Dawid Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

161.  Fasenan Michael 
(Michał) 

Zmarł w obozie dn. 17.07.1942 r.

162.  Federmann Gecel Ur. 26.06.1920 r. Pochodził z Bełchatowa. Zmarł 
16.04.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – gruź-
lica. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 5) przez Waltera Reißa.

163.  Feil Hermann Zmarł w obozie dn. 27.07.1942 r. 
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164.  Fejdermann Wolf Ur. 15.02.1906 r., pochodził z Bełchatowa. Prze-
bywał w obozie najpóźniej od października 1942 
r. W pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 
r.) wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

165.  Feld Chil Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

166.  Felta Majer Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

167.  Fenster Heniek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

168.  Fenster Hermann Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

169.  Fenster Ignatz Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

170.  Ferzel Hermann Ur. 6.10.1895 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
27.07.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – „słabe 
serce”. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 148osi) przez Willego Teichmanna.

171.  Fick Cawril Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

172.  Fieber Lander Zmarł w obozie 6.8.1942 r. 

173.  Fiekarski Jakub Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

174.  Finkel Moszek Ur. 10.05.1888 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł w obozie 20.04.1942 r. Rzekoma przyczy-
na zgonu – zawał. Zgłoszony w księdze zgonów 

USC Nekla (nr 12) przez Waltera Reißa.

175.  Fiszer Wolf Ur. 21.02.1889 r., pochodził z Bełchatowa, 
szlifierz. Zmarł w obozie 23.04.1942 r. Rzekoma 
przyczyna zgonu – gruźlica. Zgłoszony w księ-
dze zgonów USC Nekla (nr 15) przez Waltera 

Reißa.
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176.  Fiszler Isew Ur. 15.06. 1911 r., pochodził z Łodzi. Zmarł 
16.07.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 143) przez Willego Teichmanna.

177.  Fiszlewicz Józef Ur. 17.09.1916 r., pochodził z Włocławka. Prze-
bywał w obozie najpóźniej od października 1942 
r. W pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 
r.) wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.   

178.  Fiszlewicz Uren Ur. 3.01.1911 r., pochodził z Włocławka. Przeby-
wał w obozie najpóźniej od października 1942 r. 
W pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

179.  Fiszow Fever Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód

180.  Flamenbaum Luzer Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

181.  Flan Fajwisz Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

182.  Flat(t) Chaskiel Ur. 5.05.1917 r., pochodził z Zelowa, przywie-
ziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu pracy 
przymusowej w Otocznej. W pierwszym dniu 
likwidacji obozu (4.01.1943 r.) wywieziony do 

obozu Poznań-Kobylepole.

183.  Flaumadebaum Abram Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

184.  Flaumadebaum Icek Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

185.  Flaumbaum Abram Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

186.  Flaumbaum Icek Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 
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187.  Fossmann (Fosman) 
Michał (Michael)

Ur. 9.10.1906 r., pochodził z Łodzi. Przetrans-
portowany do obozu przez Gestapo 8.07.1942 r. 
Zmarł 16.07.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 144) przez Willego Teichmanna.

188.  Fredmann Jakub Ur. 24.10.1914 r., pochodził z Włocławka. Prze-
bywał w obozie najpóźniej od października 1942 

r. 

189.  Frenkel Juda Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód. 

190.  Frenkel Szyja Ur. 24.11.1903 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października1942 r.  

191.  Frenkel Szymon Ur. 8.01.1909 r. 2.07.1942 r. dostarczony do 
obozu przez Gestapo, zmarł w obozie dn. 

17.07.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 134) przez Willego Teichmanna.

192.  Frenkel Uszer (Unech) Ur. 15.03.1907 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole. 

193.  Friedel Mordka Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

194.  Friedel Szmul Dawid Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

195.  Friedlich Szymon Ur. 12.07.1923 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł 11.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– skurcze żołądka. Zgłoszony w księdze zgonów 
USC Nekla (nr 38) przez Willego Teichmanna.
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196.  Friedmann (Frydmann) 
Jakub

Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
W pierwszym dniu likwidacji obozu (4.01.1943 
r.) wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

197.  Fromer (Fromez) Josek Ur. 11.05.1921 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
16.07 lub 17.07.1942 r. Rzekoma przyczyna 

zgonu – osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów 
USC Nekla (nr 141) przez Willego Teichmanna.

198.  Fudałowicz Berich Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

199.  Fudałowicz Boris Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

200.  Fudałowicz Józef Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód.

201.  Fuks Fajwisz (Fajrin) Ur. 1.08.1922 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

202.  Fuks Herszel Ur. 1897 r., pochodził z Łaska, przebywał w 
obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

203.  Fuks Szyja Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

204.  Garniec Abram Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

205.  Gartner Abram Dn. 6.07.1942 r. dostarczony do obozu przez 
Gestapo.

206.  Gaudacz Jakub Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.
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207.  Gąsiorowski (Gonsio-
rowski) Szmerel

Ur. 11.09.1903 r., pochodził z Włocławka. 
Przebywał w obozie najpóźniej od paździer-
nika 1942 r. W pierwszym dniu likwidacji 
obozu (4.01.1943 r.) wywieziony do obozu 

Poznań-Kobylepole.   

208.  Gąsiorowski Zeli Dostarczony do obozu przez Gestapo10.08.1942 
r.  

209.  Gdanski Josek Ur. 10.09.1913 r., pochodził z Łaska. Zmarł 
27.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 102) przez Willego Teichmanna.

210.  Gedik Zelik Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

211.  Gelbart Emanuel Ur. 18.12.1918 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

212.  Geneicrowski Mojsze Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

213.  Gerndorf Chaim Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

214.  Gertnez Abram Ur. 15.12.1921 r., pochodził z Łaska. Zmarł 
16.07.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 140) przez Willego Teichmanna.

215.  Gerst Izrael Icek Prawdopodobnie wywieziony z obozu przez 
Gestapo 26.09.1942 r.

216.  Gerszt Jakub Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

217.  Gertner Abram Zmarł w obozie dn. 17.07.1942 r.
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218.  Glasberg Dawid Ur. 16.07.1906 r., pochodził z Włocławka. Prze-
bywał w obozie najpóźniej od października 1942 
r. W pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 
r.) wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.   

219.  Glaser (Glasser) Dawid Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód.

220.  Glick Lipmann Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

221.  Glicksmann (Glück-
smann) Bendit

Ur. 5.05.1921 r., pochodził z Bełchatowa. Prze-
bywał w obozie najpóźniej od października 1942 
r. W pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 
r.) wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.  

222.  Gliksmann (Glikmann) 
Lajzer

Ur. 12.11.1910 r., pochodził z Zelowa. Zmarł 
10.08.1942 r. Powieszony w obozie. Zgłoszony 
w księdze zgonów USC Nekla (nr 153) przez 

Willego Teichmanna.

223.  Glicksmann Majer Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

224.  Gliksmann Mojsze Ur. 6.01.1896 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
w obozie 28.06.1942 r. Rzekoma przyczyna 

zgonu – osłabienie Zgłoszony w księdze zgonów 
USC Nekla (nr 108) przez Willego Teichmanna.

225.  Gliksmann Wolf Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

226.  Glück Liepmann Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.
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227.  Glücksmann Leiser (Lej-
ser, Leizer)

Dostarczony do obozu przez Gestapo 10.08.1942 
r. Zmarł tego samego dnia. Osoba o tym samym 
nazwisku zgłoszona została w księdze zgonów 

USC Nekla (nr 26) przez Waltera Reißa. Wg wpi-
su w księdze urodził się 10.12.1892 r., pochodził 

z Bełchatowa. Zmarł 1.05.1942 r. z powodu 
„chronicznych bólów serca”. 

228.  Gnpy (?) Mojsze Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

229.  Golanka Pinkus Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

230.  Goldbart Abram Ur. 17.06.1905 r., pochodził z Sieradza. Przy-
wieziony do Nekli 11.10.1942 r. z obozu pracy 
przymusowej w Otocznej. W pierwszym dniu 
likwidacji obozu (4.01.1943 r.) wywieziony do 

obozu Poznań-Kobylepole.

231.  Goldbart Józef Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód.

232.  Goldberg Chaim Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

233.  Goldberg Hersz Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

234.  Goldberg Mendel Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

235.  Goldberg Mojsze Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

236.  Goldberg Szymna Ur. 7.03.1905 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.   
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237.  Goldberg Wigdor Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

238.  Goldblum Chaskiel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

239.  Goldblum Israel Pochodził z Bełchatowa. Zmarł 21.05.1942 r. 
Rzekoma przyczyna zgonu – osłabienie. Zgłoszo-

ny w księdze zgonów USC Nekla (nr 52) przez 
Willego Teichmanna.

240.  Goldmann Majer Ur. 7.05.1913 r. Dostarczony do obozu przez 
Gestapo dn. 10.08.1942 r., oficjalnie zmarł cztery 
dni później, 14.08.1942 r. Zgłoszony w księdze 

zgonów USC Nekla (nr 157) przez Willego Teich-
manna. Nie podano przyczyny zgonu. Okolicz-

ności wskazują na powieszenie.

241.  Goldmann Szulim Ur. 10.10.1888 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł 14.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 45) przez Willego Teichmanna.

242.  Goldstein (Goldsztein) 
Abram

Ur. 3.04.1908 r., pochodził z Włocławka. Przeby-
wał w obozie najpóźniej od października 1942 r. 
W pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.   

243.  Goldstein Arie Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

244.  Goldsztein Szaja Ur. 31.12.1925 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
26.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 96) przez Willego Teichmanna.

245.  Golhalf Mordka Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany do obozu.

246.  Gontarz Gedala Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód. 
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247.  Gontarz Icek Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód.

248.  Gotthalf Hersz Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

249.  Grabowski Henoch 
(Hejnoch)

Ur. 14.07.1907 r., pochodził z Włocławka. 
Przebywał w obozie najpóźniej od paździer-
nikua1942 r. W pierwszym dniu jego likwi-
dacji (4.01.1943 r.) wywieziony do obozu 

Poznań-Kobylepole.

250.  Grabowski Hersze Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

251.  Grabowski Mordka Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

252.  Grabowski Wolf 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-
sowej Poznań-Wschód. 

253.  Granek Israel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

254.  Granek Szoel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

255.  Granken Lipman Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

256.  Granowicz Hersz Ur. 25.12.1910 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
w obozie 25.06.1942 r. Rzekoma przyczyna 

zgonu – osłabienie Zgłoszony w księdze zgonów 
USC Nekla (nr 94) przez Willego Teichmanna.

257.  Grauch Zelik Meyer Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.
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258.  Grin Jankel Ur. 30.06.1901 r., pochodził z Bełchatowa. Zmarł 
w obozie 13.06.1942 r. Rzekoma przyczyna 

zgonu – osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów 
USC Nekla (nr 74) przez Willego Teichmanna.

259.  Grin Mojsze Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

260.  Grinbaum Jukel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

261.  Grinszpan Wolf Ur. 6.09.1895 r., pochodził z Łaska. Zmarł 
28.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 107) przez Willego Teichmanna.

262.  Grodacz Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

263.  Grodanz (Grodacz) Aron Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

264.  Grunka Mojsze Zmarł w obozie 17.07.1942 r. 

265.  Gruszka Mojsze Ur. 16.06.1914 r., pochodził z Kalisza. Uznany 
za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. odtran-

sportowany z obozu. Nazwisko to widnieje 
również w księdze zgonów USC Nekla (nr 130). 
Za przyczynę zgonu podano powieszenie (au-

fgehängt werden). Jako data śmierci figuruje tam 
16.07.1942 r.  

266.  Grün Getzel Prawdopodobnie wywieziony z obozu przez 
Gestapo 26.9.1942 r.

267.  Grün Hersz Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 

25.07.1942 r. podjął próbę ucieczki z obozu. 

268.  Grünblatt Lipman Ur. 10.04.1924 r., pochodził z Bełchatowa. Prze-
bywał w obozie najpóźniej od października 1942 
r. W pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 
r.) wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.
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269.  Grüner (Gryner) Chil Ur. 11.01.1916 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

270.  Grüner (Gryner) Josek Ur. 10.07.1902 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

271.  Gryczman Munio Ur. 7.11.1919 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.   

272.  Grynberg Finel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

273.  Grzybowski Leib Ur. 19.08.1924 r., pochodził z Krośniewic. 
Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej. W pierwszym 

dniu likwidacji obozu (4.01.1943 r.) wywieziony 
do obozu Poznań-Kobylepole.

274.  Gulbas Szyja Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

275.  Gutermann Hiller Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

276.  Gutowski Dawid Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

277.  Gutwihu Binem Ur. 15.04.1921 r., pochodził z Łodzi. Zmarł w 
obozie 28.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 110) przez Willego Teichmanna.

278.  Guziorowski Zeli Zmarł w obozie 14.8.1942 r. 

279.  Hamburger Szmul Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.
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280.  Handelsmann Icek Ur. w 1887 r., pochodził z Bełchatowa. Zmarł w 
obozie 25.04.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– gruźlica. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 17) przez Waltera Reißa.

281.  Harendorf Szymek Ur. 8.03.1916 r., pochodził z Włocławka. Przeby-
wał w obozie najpóźniej od października1942 r. 
W pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.    

282.  Hasen Jakub Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

283.  Haspel Idel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

284.  Heber Icek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

285.  Heinmann Sanek Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

286.  Helis(z)kowski Jakub Ur. 15.03.1924 r., pochodził z Golin (być może 
Golina, pow. koniński). Przywieziony do Nekli 
dn. 11.10.1942 r. z obozu pracy przymusowej 

w Otocznej. W pierwszym dniu likwidacji 
obozu (4.01.1943 r.) wywieziony do obozu 

Poznań-Kobylepole.

287.  Herberg Jakub Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

288.  Hercberg (Herzberg) 
Hersz

Ur. 8.10.1907 r., pochodził z Warty. Przebywał 
w obozie na pewno w październiku 1942 r. W 

pierwszym dniu likwidacji obozu (4.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

289.  Herszkowicz Chil ur. 2.01.1924 r., pochodził z „Wola-Wenz.” 
(prawdopodobnie Wielka Wola). Przywieziony 
do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu pracy przy-
musowej w Otocznej. W pierwszym dniu jego 
likwidacji (4.01.1943 r.) wywieziony do obozu 

Poznań-Kobylepole.
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290.  Herszkowicz Józef Ur. 14.02.1892 r., pochodził z Warty. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji  (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.   

291.  Herszkowicz Moszek 
Aren

Ur. 22.12.1898 r., pochodził z Bełchatowa, 
farbiarz. Zmarł 3.05.1942 r. Rzekoma przyczyna 
zgonu – ogólne osłabienie. Zgłoszony w księdze 
zgonów USC Nekla (nr 30) przez Waltera Reißa.

292.  Herszlikowicz Dawid Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

293.  Herzkowicz Lyina 
(prawdopodobnie 

Herszkowicz)

Pochodził z Bełchatowa. Zmarł w obozie 
20.04.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – gruź-
lica. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 11) przez Waltera Reißa.

294.  Hildeshaim Alje Ur. 20.07.1895 r., pochodził z Sieradza. Przywie-
ziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu pracy 
przymusowej w Otocznej. W pierwszym dniu 
likwidacji obozu (4.01.1943 r.) wywieziony do 

obozu Poznań-Kobylepole.

295.  Himmelfahrt Szmul Prawdopodobnie wywieziony z obozu przez 
Gestapo 26.9.1942 r.

296.  Holender Molicek Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

297.  Horowicz Icek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

298.  Horowicz Lipman Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

299.  Hozmann Salama Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

300.  Hubermann Abram Ur. 28.04.1925 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł 13.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 43) przez Willego Teichmanna.
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301.  Hutman Manes Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

302.  Ickowicz Dawid Pochodził z Sieradza, przywieziony do Nekli 
11.10.1942 r. z obozu pracy przymusowej w 

Otocznej.

303.  Igel Chaim Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

304.  Iglicki Judei (Juda) Ur. w 1908 r., pochodził prawdopodobnie z 
Wielkiej Woli (k. Tomaszowa Mazowieckiego). 
Zmarł w 16.07 lub 17.07.1942 r. Powieszony w 

obozie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 
(nr 131) przez Willego Teichmanna.

305.  Imergut Abram Ur. 12.08.1895 r., pochodził z Koźminka. Zmarł 
26.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 99) przez Willego Teichmanna.

306.  Isbicki Aron Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

307.  Isbicki Terek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

308.  Izbicki Bendit Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej. W pierwszym 

dniu likwidacji obozu (4.01.1943 r.) wywieziony 
do obozu Poznań-Kobylepole.

309.  Izbicki Berek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

310.  Izeinfeld Moses Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej.

311.  Jablonka (Jabłonka) Icek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.
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312.  Jablonka (Jabłonka) Wolf Ur. 25.11.1892 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
1.07.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-

bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 
(nr 119) przez Willego Teichmanna.

313.  Jachimowicz Jakub Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

314.  Jachimowicz Zajbus Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

315.  Jagoda Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

316.  Jagoda Benjamin Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

317.  Jakobczak Icek Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

318.  Jakubowicz Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

319.  Jakubowicz Alter Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

320.  Jakubowicz Bendit Ur. 1.03.1915 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

321.  Jakubowicz Chaim Ur. 12.12.1912 r., pochodził z Burzenina. 
17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 

Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
Niecały miesiąc później, 7. 08.1942 r. przeka-
zany do obozu pracy przymusowej Poznań-

-Wschód. Prawdopodobnie w pierwszym dniu 
likwidacji obozu (4.01.1943 r.) wywieziony do 

obozu Poznań-Kobylepole.

322.  Jakubowicz Israel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.
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323.  Jakubowicz Józef Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

324.  Jakubowicz Juda Ur. 12.08.1917 r., pochodził z Łaska. Przywie-
ziony do Nekli 11.10.1942 r. z obozu pracy 

przymusowej w Otocznej. W pierwszym dniu 
likwidacji obozu (4.01.1943 r.) wywieziony do 

obozu Poznań-Kobylepole.

325.  Jakubowicz Leib Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

326.  Jakubowicz Leiser Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

327.  Jakubowicz Mejer 
(Majer)

Ur. 10.04.1904 r., pochodził z Zelowa. Dostar-
czony do obozu przez Gestapo dn. 10.08.1942 

r., zmarł oficjalnie cztery dni później, 14.8.1942 
r. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla (nr 
162) przez Willego Teichmanna. Nie podano 
przyczyny zgonu. Okoliczności wskazują na 

powieszenie.

328.  Jakubowicz Moszek Ur. 26.08.1886 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł 23.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 54) przez Willego Teichmanna.

329.  Jakubowicz Szulem Ur. 10.04.1904 r., pochodził z Włocławka. Prze-
bywał w obozie najpóźniej od października 1942 
r. W pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 
r.) wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

330.  Jakubowicz Uszer Ur. 21.01.1923 r., pochodził z Bełchatowa (ul. 
Narutowicza 7). Zmarł w obozie 29.04.1942 r. 
Rzekoma przyczyna zgonu – osłabienie serca. 

Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla (nr 21) 
przez Waltera Reißa.
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331.  Jakubowicz Wolf Ur. 15.03.1904 r., pochodził z Burzenina. 
17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 

Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
W pierwszym dniu likwidacji obozu (4.01.1943 
r.) wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.  

332.  Jakubowicz Zalma Przetransportowany do obozu przez Gestapo 
30.07.1942 r. Zm. 31.8.1942 r. 

333.  Jalonka Pinkus Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

334.  Janow Nuta Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

335.  Jedwab Izak Zmarł w obozie 14.07.1942 r.

336.  Jekowiwicz Dawid W pierwszym dniu likwidacji obozu (4.01.1943 
r.) wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

337.  Jelen Hersz Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

338.  Jenon Eljasz Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód.

339.  Jerozolimski Chil Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

340.  Joab Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

341.  Jochimowicz Lajbus Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

342.  Joskowicz Józef Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.
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343.  Jurkiewcz Szymsza Ur. 15.12.1925 r., pochodził z Zelowa. Dostar-
czony do obozu przez Gestapo dn. 10.08.1942 

r., zmarł oficjalnie cztery dni później, 14.8.1942 
r. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla (nr 
163) przez Willego Teichmanna. Nie podano 
przyczyny zgonu. Okoliczności wskazują na 

powieszenie.

344.  Kadelkiewicz Meilech Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

345.  Kaderkiewicz Riven Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

346.  Kajser Ezril Ur. 24.12.1924 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
29.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 113) przez Willego Teichmanna.

347.  Kaliszer Herbert Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

348.  Kalski Lajser Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

349.  Kamiński Moszek Majer Ur. 2.05.1895 r., pochodził z Bełchatowa. Zmarł 
w obozie 30.04.1942 r. Rzekoma przyczyna zgo-
nu – zawał serca. Zgłoszony w księdze zgonów 

USC Nekla (nr 24) przez Waltera Reißa.

350.  Kalsowicz Elkana Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

351.  Kamiński Ruben Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

352.  Kamiński Zalina (Zelma) Ur. 1.03.1917 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.   

353.  Kane Majer Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.
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354.  Karo Tojwie Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

355.  Karosak Sener Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

356.  Kaufmann Baruch Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód. 

357.  Kempinski Isak (Izak) Ur. 10.02.1895 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu likwidacji obozu (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

358.  Kempner Szyja Dostarczony do obozu przez Gestapo 10.08.1942 
r. Zmarł tego samego dnia. 

359.  Keplowicz Luser Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

360.  Kikoler Gedach Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

361.  Kikoler Selig Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

362.  Kikolski Zelek Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód. 

363.  Kipperwas Szulem Ur. 25.12.1895 r., pochodził z Bełchatowa (ul. 
Piotrkowska 10), szlifierz. Zmarł 2.05.1942 r. 

Rzekoma przyczyna zgonu – „chroniczne bóle 
serca”. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 29) przez Waltera Reißa.
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364.  Kirsztein (Kirschsztajn) 
Hersz

Ur. 25.12.1916 r., pochodził z Zelowa. Przy-
wieziony do Nekli 11.10.1942 r. z obozu pracy 
przymusowej w Otocznej. W pierwszym dniu 
likwidacji obozu (4.01.1943 r.) wywieziony do 

obozu Poznań-Kobylepole.

365.  Klein Ale Idel Ur. 24.04.1909 r., pochodził z Łaska. Zmarł 
26.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 98) przez Willego Teichmanna.

366.  Klein Alter Ur. 14.07.1915 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.  

367.  Klein Juda Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

368.  Klein Wygdor Ur. 26.05.1920 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu likwidacji obozu (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.  

369.  Kleinowicz Szymon Dn. 5.07.1942 r. podjął próbę ucieczki z obozu

370.  Kleinplac Józef Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

371.  Klempner Szaja Ur. 9.06.1911 r., pochodził z Zelowa. Zmarł 
10.08.1942 r. Powieszony. Zgłoszony w księ-

dze zgonów USC Nekla (nr 154) przez Willego 
Teichmanna.

372.  Kliger Mordek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

373.  Kluczkowski Abram Dn. 5.07.1942 r.  podjął próbę ucieczki z obozu

374.  Klug Nusem Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej. W pierwszym 

dniu likwidacji obozu (4.01.1943 r.) wywieziony 
do obozu Poznań-Kobylepole.
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375.  Kluj Benjamin 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy przy-
musowej Posen-Wschód.

376.  Knopf Dawid Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

377.  Kobus Samuel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

378.  Kochmann Szymon Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

379.  Kohn Abram Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

380.  Kohn Dawid Michael 
(Michał)

Ur. 1.03.1921 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
19.07 lub 20.07.1942 r. Rzekoma przyczyna 

zgonu – ogólne osłabienie. Zgłoszony w księ-
dze zgonów USC Nekla (nr 147) przez Willego 

Teichmanna.

381.  Kohn Heimann Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód. 

382.  Kohn Michael Ewia Zmarł w obozie 19.7.1942 r.

383.  Kolski Szmul Ur. 13.10.1917 r., pochodził z Zagórowa. Przy-
wieziony do Nekli 11.10.1942 r. z obozu pracy 
przymusowej w Otocznej. W pierwszym dniu 
likwidacji obozu (4.01.1943 r.) wywieziony do 

obozu Poznań-Kobylepole.

384.  Kolton Leib Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

385.  Kone Hojsze Ur. 2.10.1900 r., pochodził z Łaska. Zmarł 
27.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 102) przez Willego Teichmanna.
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386.  Konstans Jakub Icek 
Majer

Ur. 8.06.1889 r., pochodził z Bełchatowa. Z 
zawodu tkacz. Zmarł 2.05.1942 r. Rzekoma 

przyczyna zgonu – ogólne osłabienie. Zgłoszo-
ny w księdze zgonów USC Nekla (nr 27) przez 

Waltera Reißa.

387.  Kopel Jojne (Jojna) Ur. 2.02.1902 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej października 1942 r. W 

pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.   

388.  Koplowicz Ajzik Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

389.  Korn Alter Pinkus Ur. 29.04.1896r., pochodził z Łaska. Zmarł 
27.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 56) przez Willego Teichmanna.

390.  Korn Nathan Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

391.  Kornatowski Dawid Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

392.  Koryto Icek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

393.  Kowalski Chaim Ur. 22.12.1925 r., pochodził z Włocławka. Uzna-
ny za niezdolnego do pracy, przeznaczony do 

transportu z dn. 7.07.1942 r. zmarł tego samego 
dnia w obozie. Rzekoma przyczyna zgonu – 

osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 
Nekla (nr 151) przez Willego Teichmanna.

394.  Kowalski Pinkus Ur. 23.12.1916 r., pochodził z Włocławka, 
przebywał w obozie na pewno w paździer-
niku 1942 r. W pierwszym dniu likwidacji 
obozu (4.01.1943 r.) wywieziony do obozu 

Poznań-Kobylepole.   

395.  Kowalski Fissek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.
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396.  Koziol (Koziel) Gerszon Ur. 15.05.1908 r., pochodził z Warty. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu likwidacji obozu (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.   

397.  Koźmiński Dawid Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

398.  Krankopf Chiel Ur. 10.03.1894 r., pochodził z Łaska. Zmarł 
21.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 86) przez Willego Teichmanna.

399.  Kronmann Wolf Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

400.  Kryszpel Jakub Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

401.  Krzepicki Szmul Ur. 8.09.1908 r., pochodził z Sieradza. Przeby-
wał w obozie najpóźniej od października 1942 r. 
W pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.    

402.  Krzniecki Szmul Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej.

403.  Kuczyński Bojes Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód.

404.  Kuczyński Dawid Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

405.  Kuczyński Moniek Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

406.  Kufel/ Kufela Benjamin Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód.
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407.  Kujawski Henryk Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

408.  Kuperstein Wigdor Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

409.  Kurek Calel Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

410.  Kurz Hersz-Wolf Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

411.  Kuszkat Dawid Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

412.  Kutner Icek Ur. 5.11.1911 r., pochodził z Łaska. Przywiezio-
ny do Nekli 11.10.1942 r. z obozu pracy przymu-
sowej w Otocznej. W pierwszym dniu likwidacji 

obozu (4.01.1943 r.) wywieziony do obozu 
Poznań-Kobylepole.

413.  Kura Icek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

414.  Kwarnitz Icek Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

415.  Kwasuch Icek Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

416.  Kwiat Ezgral Ur. 30.08.1903 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
14.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 76) przez Willego Teichmanna.

417.  Kwiatkowski Majer Ur. 25.05.1910 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu likwidacji obozu (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.  



190

418.  Kwiatkowski Szmul 
Hersz

Ur. 1.10. 1915 r., pochodził z Łaska. Zmarł 
31.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – gruź-
lica. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 63) przez Willego Teichmanna.

419.  Lachmann Józef Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

420.  Lachmann Riven Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

421.  Lademann Mojser Józef Zmarł w obozie 30.05.1942 r. Rzekoma przy-
czyna zgonu – osłabienie. Zgłoszony w księ-
dze zgonów USC Nekla (nr 62) przez Willego 

Teichmanna.

422.  Lajbegger Szyja Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

423.  Lajserowicz Mendel Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

424.  Lajzerowicz (Lejzuro-
wicz) Józef

Ur. 1.10.1907 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.   

425.  Lajzerowicz Szlama Dn. 4.10.1942 r. przekazany Urzędowi Pracy w 
Wieluniu. 

426.  Lamberger Mosik Pochodził z Bełchatowa. Zmarł w obozie 
14.04.1942 r. 

427.  Landau Abram Ur. 25.04.1922 r., pochodził z Zagórowa. Przy-
wieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 

pracy przymusowej w Otocznej. W pierwszym 
dniu likwidacji obozu (4.01.1943 r.) wywieziony 

do obozu Poznań-Kobylepole.

428.  Landau Aron Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.
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429.  Langenes Chaskiel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

430.  Lanfert Chaim Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

431.  Laska Daniel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

432.  Laska Jankiel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

433.  Laska Mordek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

434.  Laskowski Hersz Dn. 2.07.1942 r. podjął próbę ucieczki z obozu

435.  Lemberger Monek Dn. 7.07.1942 r. podjął próbę ucieczki z obozu 

436.  Lemberger Mosik Zmarł w obozie 14.04.1942 r. Rzekoma przyczy-
na zgonu – zawał serca. Zgłoszony w księdze 

zgonów USC Nekla (nr 2) przez Waltera Reißa.

437.  Lendowski Leiser Zmarł w obozie 14.08.1942 r. 

438.  Lendowski Menedel Zmarł w obozie 14.07.1942 r. 

439.  Lepek Icek Ur. 7.03.1890 r., pochodził z Włocławka. Przeby-
wał w obozie najpóźniej od października 1942 r. 
W pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

440.  Lepek Josek Ur. 28.10.1905 r., pochodził z Włocławka. Prze-
bywał w obozie najpóźniej od października 1942 
r. W pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 
r.) wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

441.  Lerer (Lever) Dawid Ur. 1.07.1919 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od październiku 1942 r. W 
pierwszym dniu likwidacji obozu (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.
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442.  Lerkowicz Mojsze Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

443.  Leskowicz Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

444.  Lesler Motel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

445.  Leszczynski Abram (na-
zwisko zapisane też jako 

Lenczyński)

Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej. W pierwszym 

dniu likwidacji obozu (4.01.1943 r.) wywieziony 
do obozu Poznań-Kobylepole.

446.  Leszczyński Icek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

447.  Leszczyński Joachim Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

448.  Lewi Chaim Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

449.  Lewi Jakub Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

450.  Lewicki Szlama Zmarł w obozie 2.07.1942 r.

451.  Lewin Mojsze Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

452.  Lewiński Abram Ur. 14.02.1925 r., przebywał w obozie najpóźniej 
od października 1942 r. W drugim dniu jego 

likwidacji (05.01.1943 r.) wywieziony do obozu 
Poznań-Kobylepole.

453.  Lewiński Icek Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód.
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454.  Lewiński Szlama Ur. 7.06.1904 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
2.07.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-

bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 
(nr 122) przez Willego Teichmanna.

455.  Lewiński Wolf Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej.

456.  Lewkowicz Chamal Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

457.  Lewkowicz Abram Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej. W pierwszym 

dniu likwidacji obozu (4.01.1943 r.) wywieziony 
do obozu Poznań-Kobylpole.

458.  Lewkowicz Fiszel Ur. 5.07.1923 r., pochodził z Bełchatowa. 
Przebywał w obozie najpóźniej od paździer-
nika 1942 r. W pierwszym dniu likwidacji 
obozu (4.01.1943 r.) wywieziony do obozu 

Poznań-Kobylepole.  

459.  Lewkowicz Hojne W pierwszym dniu likwidacji obozu (4.01.1943 
r.) wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

460.  Lewkowicz Ide Arje Ur. 5.10.1906 r., pochodził z Łaska. Zmarł w 
obozie 29.05.1942 r. Jako przyczynę zgonu 

podano „wypadek z własnej winy”. Zgłoszony w 
księdze zgonów USC Nekla (nr 59) przez Wille-

go Teichmanna.

461.  Lewkowicz Idel Ur. 6.08.1904 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

462.  Lewkowicz Leon Ur. 30.11.1922 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu likwidacji obozu (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.   

463.  Lewkowicz Mojsze Ur. 20.12.1900 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie na pewno w październiku 1942 r. 
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464.  Lewkowicz Moszek Ur. 9.12.1909 r., pochodził z Bełchatowa. Zmarł 
w obozie 24.06.1942 r. Rzekoma przyczyna 

zgonu – osłabienie Zgłoszony w księdze zgonów 
USC Nekla (nr 89) przez Willego Teichmanna.

465.  Lewkowicz Rachmil Ur. 21.01.1914 r., pochodził z Brzezin. 4.07.1942 
r. dostarczony do obozu przez Gestapo. Zmarł 
kilkanaście dni później, 16.07.1942 r. Rzekoma 

przyczyna zgonu – osłabienie. Zgłoszony w księ-
dze zgonów USC Nekla (nr 137) przez Willego 

Teichmanna.

466.  Liatkowski Mojsze Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

467.  Liberman Icek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

468.  Lichtenstein Moszek 
Laib

Ur. 16.03.1896 r., pochodził z Włocławka (ul. 
Wschodnia 46). Zmarł 20.05.1942 r. Rzekoma 

przyczyna zgonu – osłabienie. Zgłoszony w księ-
dze zgonów USC Nekla (nr 51) przez Willego 

Teichmanna.

469.  Liebermann Chaim Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód. 

470.  Liebrowicz Mordka Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

471.  Liebszytz Jekol Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

472.  Liepszyc Aron Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

473.   Limszek Ile Nachel Ur. 12.03.1923 r., pochodził prawdopodobnie z 
Ozorkowa Zmarł 16. 07.1942 r. Rzekoma przy-
czyna zgonu – osłabienie. Zgłoszony w księdze 

zgonów USC Nekla (nr 136) przez Willego 
Teichmanna.
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474.  Lipiński Nuham 
(Nuchem)

Ur. 22.06.1911 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł 3.07. lub 4.07. 1942 r. Rzekoma przyczyna 
zgonu – osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów 
USC Nekla (nr 123) przez Willego Teichmanna.

475.  Lipkowicz Fawisz Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

476.  Lipkowicz Syska Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

477.  Lipmanowicz Dawid Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

478.  Lipski Józef Pochodził z Łaska. Zmarł 17.05.1942 r. Rzekoma 
przyczyna zgonu – osłabienie. Zgłoszony w księ-

dze zgonów USC Nekla (nr 50) przez Willego 
Teichmanna.

479.  Lipszge Wolf Ur. 6.04.1922 r., pochodził z Łaska. Zmarł 
19.06.1942 r. Powieszony w obozie. Zgłoszony w 
księdze zgonów USC Nekla (nr 82) przez Wille-

go Teichmanna.

480.  Lipszyc Aron Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

481.  Lipszyc Israel Ur. 20.05.1916 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.   

482.  Lipszyc Israel Icek Ur. 29.04.1914 r., pochodził z Widawy. Zmarł w 
obozie 2.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – 
zawał serca. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 28) przez Waltera Reißa.

483.  Lipszyc Szoel Ur. 13.07.1923 r., pochodził z Bełchatowa. Prze-
bywał w obozie najpóźniej od października 1942 
r. W pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 
r.) wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.
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484.  Lis Fischel Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

485.  Lisak Monek Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 

7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy przy-
musowej Poznań-Wschód. 

486.  Lisner Hersz Ur. 1.01.1902 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

487.  Lisner Izaak Ur. 4.01.1917 r., pochodził z Łaska. Zmarł w 
obozie 30.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 115) przez Willego Teichmanna.

488.  Lisner Szmul Ur. 25.07.1923 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
pierwszym dniu jego likwidacji (4.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.   

489.  Liszak Meilisch Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

490.  Litman Icek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

491.  Litmanowicz Aron 
Mojsze

Ur. 10.07.1920 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł 27.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 103) przez Willego Teichmanna.

492.  Litmanowicz Pinkus Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

493.  Liwnek Idel Machel Dostarczony do obozu przez Gestapo 4.07.1942 
r., zmarł dwa tygodnie później, 17.07.1942 r.

494.  Lubertowski Fajwal Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.
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495.  Lubiński Szmul Ur. 6.04.1899 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
w obozie 16.05.1942 r. Rzekoma przyczyna 

zgonu – osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów 
USC Nekla (nr 47) przez Willego Teichmanna.

496.  Lubochiński Ezlama Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

497.  Lumlewicz Hersz Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

498.  Lustig Erwin Ur. 24.03.1899 r., pochodził z Łodzi. Zmarł 
2.07.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-

bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 
(nr 121) przez Willego Teichmanna.

499.  Machabański Chemia Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

500.  Machabański Szlama Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

501.  Maigzels (brak imienia) Ur. 15.02.1892, pochodził z Bełchatowa (ul. 
Piotrkowska 36). Zmarł w obozie 29.04.1942 r. 
Rzekoma przyczyna zgonu – osłabienie serca. 

Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla (nr 22) 
przez Waltera Reißa.

502.  Majzner Samuel Ur. 8.12.1914 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie najpóźniej od października 1942 r. W 
drugim dniu jego likwidacji (05.01.1943 r.) wy-

wieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

503.  Magdanik Galina Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

504.  Makowski Calek Ur. 19.11.1889 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
2.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-

bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 
(nr 64) przez Willego Teichmanna.

505.  Makowski Leib Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.
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506.  Makowski Mendel Ur. 19.12.1884 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł 6.07.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 

– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 
Nekla (nr 128) przez Willego Teichmanna.

507.  Makowski Moszek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

508.  Malewajczyk (Malewań-
czyk) Dawid

Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód. 

509.  Malicki Ezra Ur. 16.11.1916 r., pochodził z Łodzi. Zmarł w 
obozie 1.07.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 117) przez Willego Teichmanna.

510.  Malz Markus (Marek) W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

511.  Mancla (Mancha) Eljasz Ur. 23.10.1924 r., pochodził z Bełchatowa. Prze-
bywał w obozie najpóźniej od października 1942 
r. W drugim dniu jego likwidacji (05.01.1943 r.) 

wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

512.  Markiewicz Aron W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

513.  Markiewicz Icek W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

514.  Markiewicz Kopel W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

515.  Markowicz Chaim W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

516.  Markowicz Szyja Jankiel Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód. 
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517.  Markowski Mendel Zmarł w obozie 6.07.1942 r.

518.  Marzeński Szyja Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

519.  Medaljon Juda Saib Ur. 15.11.1903 r. Pochodził z Bełchatowa. Zmarł 
w obozie 17.04.1942 r. Rzekoma przyczyna zgo-
nu – gruźlica. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 4) przez Waltera Reißa.

520.  Melmann Haskel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

521.  Menche Abram Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

522.  Menche Chaim Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

523.  Menche Hersz W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

524.  Mendelbaum Szmul Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

525.  Mendlewicz Peisach Ur. 2.07.1884 r., pochodził z Wielunia. Zmarł w 
obozie 12.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 72) przez Willego Teichmanna.

526.  Mendlik Israel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

527.  Michałowicz Israel Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

528.  Milchstein Israel Ur. 29.04.1903 r., pochodził z Łaska. Zmarł 
11.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – ogól-

ne osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 
Nekla (nr 39) przez Willego Teichmanna.
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529.  Milewski Rafał Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód. 

530.  Milich Ela Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód. 

531.  Milgram Szymon W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

532.  Miller Chaim Symcha Ur. 8.10.1892 r., pochodził z Bełchatowa (Naru-
towicza 8). Zmarł 3.06.1942 r. Rzekoma przy-
czyna zgonu – osłabienie. Zgłoszony w księ-
dze zgonów USC Nekla (nr 67) przez Willego 

Teichmanna.

533.  Miller Icek Zmarł w obozie 3.07.1942 r. 

534.  Milner Izrael Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

535.  Milner Jakub Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód. 

536.  Milner Pejsa Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 

537.  Miluch Efraim W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

538.  Mincenmacher Hersz Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

539.  Mine Szulam Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

540.  Miner Feisach Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 
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541.  Mogelmicki (Mogelnicki) 
Jakub

Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

542.  Mogelnicki Szmul Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

543.  Monkowicz Jakub W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

544.  Monkowicz Gawriel Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

545.  Monkowicz Hersz Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód. 

546.  Montlik Wolf Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

547.  Morgenstern Matys Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

548.  Moskowicz Leib Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

549.  Moszkowicz Aron Majer Ur. 11.08.1901 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł 13.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 44) przez Willego Teichmanna.

550.  Moszkowicz Chaim Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

551.  Moszkowicz Eljasz Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

552.  Moszkowicz Jakub Ur. 12.05.1890 r., pochodził z Łaska. Przebywał 
w obozie na pewno w październiku 1942 r.   
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553.  Moszkowicz Wigdor Ur. 15.03.1924 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł 24.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 91) przez Willego Teichmanna.

554.  Motyl Adam Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód. 

555.  Musskat Gedela Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

556.  Narzelski Józef W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

557.  Narzelski Szulem W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

558.  Natuszak Gesel Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

559.  Neiholz (Naiholz) 
Gitmann

Ur. 15.03.1921 r., pochodził z Izbicy Kujaw-
skiej. Dostarczony do obozu przez Gestapo dn. 

10.08.1942 r. Zmarł oficjalnie cztery dni później, 
14.08.1942 r. Zgłoszony w księdze zgonów USC 
Nekla (nr 161) przez Willego Teichmanna. Nie 

podano przyczyny zgonu. Okoliczności wskazu-
ją na powieszenie.

560.  Nelken Chil Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

561.  Niedźwiecki Roszek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

562.  Nostowicz Luzer W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

563.  Nowak Herszel Ur. 16.03.1906 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł 27.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 101) przez Willego Teichmanna.
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564.  Nowak Lajb Idel Ur. 15.02.1908 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł 26.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 97) przez Willego Teichmanna.

565.  Nyss Berel Zmarł w obozie 28.12.1942 r. 

566.  Nyss Jakub W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

567.  Oberzanek Szlama Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

568.  Ofenbach Chaskiel Ur. 21.03.1920 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
w obozie 14.06.1942 r. Rzekoma przyczyna 

zgonu – osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów 
USC Nekla (nr 75) przez Willego Teichmanna.

569.  Ogrodowski Jakub Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

570.  Ogrodowski Jankel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

571.  Ogrodowski Lendel Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

572.  Ojzarowicz Mojsze W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

573.  Okladek Hersz Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

574.  Orsbnik (?) Szmul Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

575.  Osięciński Baruch Przetransportowany do obozu przez Gestapo dn. 
30.07.1942 r. Zmarł w obozie 2.08.1942 r. 

576.  Osijewski Baruch Ur. 20.09.1920 r., pochodził z Izbicy. Zmarł 
2.08.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – cho-
roba serca. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 149) przez Willego Teichmanna.
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577.  Osiński Chuna (Chuma) Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej. W drugim dniu 
likwidacji obozu (05.01.1943 r.) wywieziony do 

obozu Poznań-Kobylepole.

578.  Osiński Dawid Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej. W drugim dniu 
likwidacji obozu (05.01.1943 r.) wywieziony do 

obozu Poznań-Kobylepole.

579.  Osiński Jachil (Chil) Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej. W drugim dniu 
likwidacji obozu (05.01.1943 r.) wywieziony do 

obozu Poznań-Kobylepole.

580.  Osiński Wolf Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej. W drugim dniu 
likwidacji obozu (05.01.1943 r.) wywieziony do 

obozu Poznań-Kobylepole.

581.  Pakentreger Bajnisz Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

582.  Pancer Fajwin Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

583.  Pasamolik Chil Ur. w 17.05.1894 r., pochodził z Bełchatowa, 
z zawodu tkacz. Zmarł w obozie 23.04.1942 r. 
Rzekoma przyczyna zgonu – gruźlica. Zgłoszo-
ny w księdze zgonów USC Nekla (nr 16) przez 

Waltera Reißa.

584.  Paszein Józef Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

585.  Pick Ludwig Ur. 8.09.1886 r., pochodził z Łodzi. Zmarł 
15.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 77) przez Willego Teichmanna.

586.  Piernikarz Binem Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.
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587.  Pigula Mojsze Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

588.  Pigula Mordka Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

589.  Pila Szama Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

590.  Piotrkowski Gawril W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

591.  Piotrkowski Gawril K. W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

592.  Piotrkowski Szlama W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

593.  Piotrowski Bainiez Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

594.  Plewiński Aleksander Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

595.  Plewiński Chaim Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej.

596.  Pluskawa Pinkus Ur. 2.02.1921 r., pochodził z Zelowa. Dostar-
czony do obozu przez Gestapo dn. 10.08.1942 

r. Zmarł oficjalnie cztery dni później, 14.8.1942 
r. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla (nr 
160) przez Willego Teichmanna. Nie podano 
przyczyny zgonu. Okoliczności wskazują na 

powieszenie. 

597.  Podemski Abram Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej.

598.  Podemski Rachwil Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

599.  Podliński Abram W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.
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600.  Podolski Aron Dn. 17.07.1942 r. przetransportowany do obozu 
w Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzę-
dzu. 25.07.1942 podjął próbę ucieczki z obozu. 

601.  Podolski Icek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

602.  Polak Aron Ur. w 1927 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
7.07.1942 r.

603.  Poncz Abram Ur. 10.10.1914 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł 7.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – 
ogólne osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów 
USC Nekla (nr 36) przez Willego Teichmanna.

604.  Pondowski Josek Ur. 30.07.1893 r., pochodził spod Kłodawy. 
Zmarł w obozie 29.04.1942 r. Rzekoma przyczy-
na zgonu – osłabienie serca. Zgłoszony w księ-
dze zgonów USC Nekla (nr 19) przez Waltera 

Reißa.

605.  Posalski Józef Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

606.  Pukacz Kalma W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

607.  Pukacz Luzer W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

608.  Presseisen Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

609.  Przechadzki Henoch Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

610.  Przedborski Chil Ur. w 1893 r., pochodził z Bełchatowa. Zmarł 
6.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – bóle 

serca. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 
(nr 35) przez Willego Teichmanna.

611.  Przedecki Juda Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.
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612.  Przybylski Heniek Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód.

613.  Radzik Józef Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

614.  Radziejewski Juda Ur. 5.09.1923 r., pochodził z Łaska. Zmarł 
27.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 100) przez Willego Teichmanna.

615.  Rajbarcht Hersz Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

616.  Raje Chaekel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

617.  Raje Szymon Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

618.  Rajek Mendel Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

619.  Rajemann Benjamin Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

620.  Rak Icek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

621.  Reich Mendel Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

622.  Reichbart Hersz Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

623.  Reichmann Jakub Ur. 30.09.1893 r., pochodził z Widawy. Zmarł 
27.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 57) przez Willego Teichmanna.
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624.  Riz Felin Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

625.  Riz Józef Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

626.  Robak Aron Ur. 20.07.1927 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
w obozie 6.07.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 129) przez Willego Teichmanna.

627.  Rochmann Israel Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

628.  Rodal Abraham Icek W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

629.  Rog Lajzer Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej.

630.  Rogala Moniek Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

631.  Rojewski Auszel Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

632.  Rosemplawski Mordka Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

633.  Rosenbaum Izrael Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

634.  Rosenberg Jakub Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

635.  Rosenberg Monek W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

636.  Rosenblatt Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

637.  Rosenkopf Zacharjasz W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.
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638.  Rosenstein Chaim W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

639.  Rosenstein Hersz Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

640.  Rosenstein Szymon Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

641.  Rosental Samuel Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

642.  Rosenwaks Hersz Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

643.  Rosenwald Jakub Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

644.  Rosenwald Kalma Ur. 12.05.1927 r., pochodził z Zelowa. Dostar-
czony do obozu przez Gestapo dn. 10.08.1942 r. 
Zmarł oficjalnie cztery dni później, 14.08.1942 
r. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla (nr 
164) przez Willego Teichmanna. Nie podano 
przyczyny zgonu. Okoliczności wskazują na 

powieszenie.

645.  Rosenzweig Icek Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód.

646.  Rosenzweig Izrael Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

647.  Rotholz Leiser Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

648.  Rotholz Szyja Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód. 
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649.  Rotkop (Rothkopf) 
Wigdor

Przetransportowany do obozu przez Gestapo dn. 
30.07.1942 r. Zm. 31.08.1942 r. 

650.  Rotmann Hersz Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 

Prawdopodobnie wywieziony z obozu przez 
Gestapo 26.9.1942 r.

651.  Rotstein Hersz Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód.  

652.  Roz Chemia Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

653.  Rozanes Zacharjasz W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

654.  Rozenbrunn Majer Ur. 5.03.1910 r. Zmarł 29.05.1942 r. Jako przy-
czynę zgonu podano „wypadek z własnej winy”. 
Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla (nr 60) 

przez Willego Teichmanna.

655.  Rozenek Izrael Ur. 24.10.1905 r., pochodził z Łodzi. Zmarł w 
obozie 13.07.1942 r. Jako data śmierci występuje 
także 13.08.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – 
„słabe serce”. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 152) przez Willego Teichmanna.

656.  Rubin Baruch Ur. 10.01.1911 r., pochodził z Żychlina. Zmarł 
19.06.1942 r. Powieszony w obozie. Zgłoszony w 
księdze zgonów USC Nekla (nr 84) przez Wille-

go Teichmanna.

657.  Rubinstein Dawid Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

658.  Ruk Leizer W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

659.  Ruszecki Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.
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660.  Ruszecki Musen Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

661.  Ruszecki Szlama Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

662.  Rutmann Manes Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

663.  Rybak Jakub W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

664.  Rybiński Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

665.  Rybiński Leib Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

666.  Ryż Feliks Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

667.  Ryż Józef Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

668.  Rzepnik Leiser Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

669.  Rzesławki Dawid Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

670.  Rzesławski Tojwie Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

671.  Rzeszewski Pinkus Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

672.  Sachoczewski Zach Ur. 20.05.1908 r., pochodził z Żychlina. Zmarł 
19.06.1942 r. Powieszony w obozie. Zgłoszony w 
księdze zgonów USC Nekla (nr 83) przez Wille-

go Teichmanna.

673.  Sadekierski Szulem Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.
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674.  Sajl Abram Ur. 14.02.1896 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł 16.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 79) przez Willego Teichmanna.

675.  Sahl Uner W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

676.  Sakwa Chaim W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

677.  Salomończyk Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

678.  Salomończyk Moszek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

679.  Salsberg Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

680.  Sarna Berek Ur. 1.10.1925 r., pochodził z Żychlina. Zmarł 
19.06.1942 r. Powieszony w obozie. Zgłoszony w 
księdze zgonów USC Nekla (nr 81) przez Wille-

go Teichmanna.

681.  Satt Josek Lajb Ur. 10.01.1894 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł 4.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – 
ogólne osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów 

USC Nekla (nr 33) przez Waltera Reißa.

682.  Sayler Hersz Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

683.  Schwarz Ajser Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

684.  Schwarzbard Barck Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

685.  Seidmet Szymon Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.
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686.  Sendowski Leiser Ur. 15.01.1917 r. Dostarczony do obozu przez 
Gestapo dn. 10.08.1942 r. Zmarł cztery dni póź-
niej, 14.08.1942 r. Zgłoszony w księdze zgonów 
USC Nekla (nr 165) przez Willego Teichmanna. 

Nie podano przyczyny zgonu. Okoliczności 
wskazują na powieszenie.

687.  Serzant Jankiel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

688.  Serzant Szyja Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

689.  Sgalek Israel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

690.  Sieracki Izrael Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

691.  Sieracki (Sieradzki) 
Szlama

Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód. 

692.  Sieradzki Henio Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

693.  Sieradzki Icek Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

694.  Sieradzki Mordka Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

695.  Sieradzki Moszek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

696.  Sieradzki Rafał Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

697.  Silberstajn Israel Ur. 5.05.1892 r., pochodził z Bełchatowa. Zmarł 
12.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 41) przez Willego Teichmanna.



214

698.  Sliska Zuken Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

699.  Sobiecki Abram W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

700.  Soena Józef Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

701.  Solnik Manan Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

702.  Sosna Abraham Zelik W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

703.  Spiegelmann Gedala Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

704.  Spieler Juda Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej.

705.  Spielmann Wolf Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

706.  Spilka Dawid Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

707.  Spiswak Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

708.  Spiler Abram W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

709.  Srumutka Natan 
(Drumutka?)

Pochodził z Pabianic. Zmarł w obozie 6.07.1942 
r. Rzekoma przyczyna zgonu – osłabienie. Zgło-

szony w księdze zgonów USC Nekla (nr 127) 
przez Willego Teichmanna.

710.  Stahl Józef Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

711.  Stahl Koytmann Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.
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712.  Stajer Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

713.  Sternadzki Izrael Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

714.  Sternfeld Chaim Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

715.  Strykowski Dawid Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

716.  Strykowski Efraim Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

717.  Strykowski Fissel 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy przy-
musowej w Swarzędzu.

718.  Strykowski Mojace Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

719.  Strykowski Pinkus Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

720.  Stupaj Juda Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

721.  Stupaj Szlama Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

722.  Surduk Majer Ur. 26.03.1904 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
28.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 109) przez Willego Teichmanna.

723.  Suzanowski Jankiel Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

724.  Sytner Fiszel Ur. 6.01.1923 r., pochodził z Wielkiej Woli. 
Zmarł 16.07.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 145) przez Willego Teichmanna.
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725.  Swedziejewicz (Swę-
dziejewicz) Abram

Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód. 

726.  Szachtel Józef Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

727.  Szaimonowicz Lipmann W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

728.  Szamszonowicz 
Lipmann

10.12.1942 r. przetransportowany z obozu w 
Otocznej. 

729.  Szaro Hersz W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

730.  Szary Herszko Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej.

731.  Szaufeld Monek W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

732.  Szczycki Israel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

733.  Szczycki Leibus Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

734.  Szefler Lajb Przetransportowany do obozu przez Gestapo dn. 
30.07.1942 r. Zmarł w obozie 31.08.1942 r. 

735.  Szer Israel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

736.  Szer Mende Ur. 12.04.1884 r., pochodził z Łaska. Zmarł 
24.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 55) przez Willego Teichmanna.
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737.  Szermann Chynoch 
(Henoch)

Ur. 23.05.1891 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł w obozie 1.05.1942 r. Rzekoma przyczyna 
zgonu – suchoty. Zgłoszony w księdze zgonów 

USC Nekla (nr 25) przez Waltera Reißa.

738.  Szklarczyk Salomon Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

739.  Szklower Arje Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

740.  Szkolnik Liepmann Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

741.  Szlamowicz Mordcha W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

742.  Szlejsinger Mordek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

743.  Szlepak Ber Leib Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

744.  Szmulewicz Szmul Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

745.  Sznajdermann Icek Dn. 24.07.192 r. podjął próbę ucieczki.

746.  Szpiro Motel W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

747.  Szrukein Lipmann Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

748.  Sztajnik Salomon Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

749.  Sztajnmann Calel Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

750.  Sztanke Moszek Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 
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751.  Szteikwiński Józef Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

752.  Sztein Leiser Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

753.  Sztiwerlmann Szmul Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

754.  Sztulsaft Dawid Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

755.  Sztulsaft (Stuhlsaft) 
Izrael

Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

756.  Sztulsaft Józef Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

757.  Sztyler Icek Ur. 25.03.1910 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
w obozie 4.07.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 125) przez Willego Teichmanna.

758.  Szumlewicz Zelik (Selik) Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej. W drugim dniu 
likwidacji obozu (05.01.1943 r.) wywieziony do 

obozu Poznań-Kobylepole.

759.  Szykier Majer Ur. 26.05.1922 r., pochodził z Widawy. Zmarł 
5.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – skur-
cze żołądka. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 34) przez Willego Teichmanna.

760.  Szwarc Dawid Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód.

761.  Szwarc Jakub Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

762.  Szwarc Ojser Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.



219

763.  Szwarcberg Szlama Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej. W drugim dniu 
likwidacji obozu (05.01.1943 r.) wywieziony do 

obozu Poznań-Kobylepole.

764.  Szwarcberg (Schwarz-
berg) Szulem

Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód. 

765.  Szwarcberg (Schwarz-
berg) Tobil

Pochodził z Bełchatowa. Zmarł w obozie 
16.04.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – gruź-
lica. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 3) przez Waltera Reißa.

766.  Szwarzberg Szmul Ur. w 1926 r., pochodził z Bełchatowa. Zmarł 
17.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – ogól-

ne osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 
Nekla (nr 49) przez Willego Teichmanna.

767.  Szwencenowicz Chuna Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód. 

768.  Śliwka Hersz Ur. 10.06.1926 r., pochodził z Lubrańca. Do-
starczony do obozu przez Gestapo 10.08.1942 
r. Tego samego dnia powieszony. Zgłoszony w 

księdze zgonów USC Nekla (nr 155) przez Wille-
go Teichmanna.

769.  Śliwka Mojsze W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

770.  Świder Alek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

771.  Świderski Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

772.  Świętosławski Dawid Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.
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773.  Tabaczyński Pinkus Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód.

774.  Taferberg Jakub Dn. 2.07.1942 r. podjął próbę ucieczki z obozu. 

775.  Taferberg Leiser Dn. 2.07.1942 r. podjął próbę ucieczki z obozu. 

776.  Tajemann Szulen Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

777.  Tanczewski Józef Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

778.  Tanczewski Leibus Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

779.  Tannenbaum Jakub W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

780.  Tannenbaum Moszek Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej. W drugim dniu 
likwidacji obozu (05.01.1943 r.) wywieziony do 

obozu Poznań-Kobylepole.

781.  Tauber Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

782.  Tempel Aron Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

783.  Tempel Chaim Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

784.  Tenenbaum Icek Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

785.  Tenenbaum Szlama Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.
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786.  Tiberg Sender Ur. 8.01.1922 r., pochodził z Bełchatowa. Zmarł 
7.08.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – „słabe 
serca”. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 150) przez Willego Teichmanna.

787.  Tiebert Jende Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

788.  Tieger Nuchem (Tiger 
Buchem)

Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu 
w Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzę-

dzu. Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

789.  Tischler Iser Przetransportowany do obozu przez Gestapo 
8.07.1942 r

790.  Tobiasz Icek Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

791.  Tobiasz Jakub Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

792.  Tobiasz (Tobjasz) Tojwia Ur. w 1892 r., pochodził z Izbicy. Dn. 2.07.1942 
r. dostarczony do obozu przez Gestapo. Zmarł 

dwa tygodnie później, 17.07.1942 r.

793.  Tobjerz (Tobjasz?) Tomja Ur. w 1898 r., pochodził z Izbicy. Zmarł w 
obozie 16.07.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 
Nekla (nr 133) przez Willego Teichmanna. Nie-
wykluczone, iż Tobiasz Tojwia i Tobierz Tojwia 

są ze sobą tożsami. 

794.  Tohorz Szmul Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

795.  Tondowski Abram Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

796.  Tondowski Caim 
(Chaim)

Ur. 25.05.1922 r., pochodził z Brzezin. 
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797.  Tondowski Idel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

798.  Tondowski Moszek W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

799.  Toper Grienen Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

800.  Toper Majer Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

801.  Topor Abram Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

802.  Toporak Hersz W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

803.  Toporek Szlama Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

804.  Torenheim Majer Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

805.  Trarkalz Ber 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy przy-
musowej w Swarzędzu.

806.  Traube Benjamin Ur. w 13.01.1921 r., pochodził z Pabianic. Zmarł 
16.07 lub 17.07.1942 r. Rzekoma przyczyna 

zgonu – osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów 
USC Nekla (nr 135) przez Willego Teichmanna.

807.  Traube Eljasz Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej. W drugim dniu 
likwidacji obozu (05.01.1943 r.) wywieziony do 

obozu Poznań-Kobylepole.

808.  Traube Motek Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.
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809.  Traube Szlama Pochodził z Łaska. Zmarł w obozie 29.05.1942 r. 
Rzekoma przyczyna zgonu – osłabienie. Zgłoszo-

ny w księdze zgonów USC Nekla (nr 61) przez 
Willego Teichmanna.

810.  Treger Jakub Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

811.  Troskolaski Majer Ur. 20.09.1904 r., pochodził z Łaska. Zmarł 
1.07.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-

bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 
(nr 116) przez Willego Teichmanna.

812.  Trudowski Chaim Zmarł w obozie 17.07.1942 r.

813.  Trykowski Rafał Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

814.  Trzaskala Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

815.  Trzaskala Jakub Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

816.  Tulkowski Jakub Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

817.  Tulkowski Mojżesz Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

818.  Tulkowski Salomon Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

819.  Tuszener Benion Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

820.  Tyberg Hersz Jakub Ur. 22.08.1920 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł w obozie 26.04.1942 r. Rzekoma przy-
czyna zgonu – gruźlica. Zgłoszony w księdze 

zgonów USC Nekla (nr 18) przez Waltera Reißa.

821.  Tyrulski Józef Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 
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822.  Tyszler Izer Zmarł w obozie 17.07.1942 r.

823.  Twardowski Aron Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

824.  Unger Majer Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

825.  Wagemann Abram 
Nehem

Ur. w 1922 r., pochodził z Łaska. Zmarł 
16.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 78) przez Willego Teichmanna.

826.  Wagmann Israel Ur. 10.05.1899 r., pochodził z Łaska. Zmarł w 
obozie 22.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 87) przez Willego Teichmanna.

827.  Wajber Lajb Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód.

828.  Waje Hersz W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

829.  Wajnberg Wygdor W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

830.  Wajsberg Dawid W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

831.  Wajskohl Pinkus Z. W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

832.  Wajss Izrael W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

833.  Wajz Hersz Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej.

834.  Wakemann Majer Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.
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835.  Warszawski Moszek W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

836.  Warszawski Pinkus Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

837.  Warszawski Szymon Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

838.  Warzelski Jonas Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu. To samo nazwisko 

(zapisane błędnie jako „Warzwlski”) pojawia się 
też na liście osób przekazanych 2.08.1942 r. do 

obozu pracy przymusowej Poznań-Wschód. 

839.  Weber Rafał Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

840.  Weiland Benjamin Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

841.  Weile Dawid Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

842.  Weis Samcha Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

843.  Wesołowski Meilich Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

844.  Wesołowski (Wessołow-
ski) Moszek

Ur. 20.04.1917 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
3.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-

bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 
(nr 66) przez Willego Teichmanna.

845.  Weißberg Abram Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

846.  Weiz Szymon Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

847.  Welzmann Abram W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.
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848.  Wertel Jakub Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

849.  Widawski Israel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

850.  Widawski Pinkus 
Bencien

Ur. 29.08. 1903 r., pochodził z Łaska. Zmarł 
8.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-

bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 
(nr 69) przez Willego Teichmanna.

851.  Widawski Szmul Hiler Ur. 11.06.1905 r., pochodził z Widawy. Zmarł 
w obozie 29.04.1942 r. Rzekoma przyczyna 

zgonu – ogólne osłabienie. Zgłoszony w księdze 
zgonów USC Nekla (nr 23) przez Waltera Reißa.

852.  Wiedlecki Leib Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

853.  Wiener Wolf Ur. 10.02.1924 r., pochodził z Łodzi. Zmarł 
17.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 80) przez Willego Teichmanna.

854.  Wieruszewski Dawid Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej. W drugim dniu 
likwidacji obozu (05.01.1943 r.) wywieziony do 

obozu Poznań-Kobylepole.

855.  Wieruszewski Nusem 
Majer

Przywieziony do Nekli dn. 11.10.1942 r. z obozu 
pracy przymusowej w Otocznej. W drugim dniu 
likwidacji obozu (05.01.1943 r.) wywieziony do 

obozu Poznań-Kobylepole.

856.  Wieruszewski Szymon Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

857.  Wigdor Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

858.  Wigodny Szyja Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.
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859.  Wilde (Wildner) Izrael Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód.

860.  Winter Leib Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

861.  Winter Tobias Ur. 16.06.1904 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
w obozie 1.07.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 120) przez Willego Teichmanna.

862.  Wista Abram Ur. 25.11.1889 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
27.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 106) przez Willego Teichmanna.

863.  Wiśniewski Iser Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

864.  Wiśniewski Michel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

865.  Wobian Monek Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

866.  Wojdosławski Abram Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

867.  Wolf Dawid W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

868.  Wolf Moszek Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

869.  Wolf Szlama W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

870.  Wolfowicz Hersz Dawid Ur. 7.04.1927 r., pochodził z Bełchatowa. Zmarł 
23.05.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 53) przez Willego Teichmanna.
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871.  Wolkenstein Benion Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

872.  Wolkenstein Efraim Ur. 10.01.1920 r., pochodził z Łaska. Zmarł 
2.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-

bienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 
(nr 65) przez Willego Teichmanna.

873.  Wolmann Aleksander Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

874.  Wollmann Aron Prawdopodobnie wywieziony z obozu przez 
Gestapo 26.9.1942 r.

875.  Woźniak Zygmunt Ur. 9.06.1920 r., pochodził z Włocławka. Zmarł 
14.08.1942 r. Zgłoszony w księdze zgonów USC 
Nekla (nr 156) przez Willego Teichmanna. Nie 

podano przyczyny zgonu. Okoliczności wskazu-
ją na powieszenie.

876.  Wróblewski Szlama Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

877.  Wrocławski Hersz Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

878.  Wydański Monek Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

879.  Wydawski Gedala W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

880.  Wydawski Jakub W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

881.  Wydniewski Abe Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.

882.  Wygocki Jakub Zmarł w obozie 14.07.1942 r.

883.  Wygodzki Szmuel Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.
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884.  Wysocki Ezra W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

885.  Wywiecki Abram Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

886.  Zajmvel Szmul Ur. 6.03.1898 r., pochodził z Łaska. Zmarł 
7.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – osła-
bienie ciała. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 68) przez Willego Teichmanna.

887.  Zaglikowski Homan Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

888.  Zahl Szlama Dn. 2.07.1942 r. podjął próbę ucieczki z obozu.

889.  Zajdmet Szymon Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

890.  Zamelmann Icek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

891.  Zaniecki Antek W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

892.  Zarkowski Gawril Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

893.  Zarkowski Szlama Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

894.  Zawadzki Samuel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

895.  Zeligfeld Szmul Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

896.  Zelonak Mendel Dn. 2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód. 

897.  Ziegler Abram Dn. 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej w Swarzędzu.
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898.  Zielonka Mendel Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu.

899.  Ziger Jakub Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

900.  Zilbermann Josek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

901.  Zilberstein Mordka Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

902.  Zimmermann Binen Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

903.  Zombek Israel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

904.  Zweighaftig Chaim 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy przy-
musowej Poznań-Wschód.

905.  Zychowski Laibis Ur. 10.03.1926 r. Pochodził z Bełchatowa. Zmarł 
20.04.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu – gruź-
lica. Zgłoszony w księdze zgonów USC Nekla 

(nr 6) przez Waltera Reißa.

906.  Zygier Szolek W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

907.  Zygmuntowicz Józef Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

908.  Zygmuntowicz Majer Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

909.  Zygmuntowicz Mendel Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

910.  Zylbermann Icek Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

911.  Zylbermann Menochem Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.
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912.  Zylberring Idal Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

913.  Zylbersztajn Mojżesz Ur. 28.09.1914 r., pochodził z Łodzi. Zmarł w 
obozie 10.06.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 
– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 

Nekla (nr 71) przez Willego Teichmanna.

914.  Zylberstein Efraim W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

915.  Zylberstein Jakub W drugim dniu likwidacji obozu (05.01.1943 r.) 
wywieziony do obozu Poznań-Kobylepole.

916.  Zyskind Juda Uznany za niezdolnego do pracy i 7.07.1942 r. 
odtransportowany z obozu.

917.  Zysmann Henoch Dn. 7. 08.1942 r. przekazany do obozu pracy 
przymusowej Poznań-Wschód.

918.  Zytner Finel Zmarł w obozie 17.07.1942 r.

919.  Żuchowski Lajbun 13.07.1942 r. przekazany do obozu pracy przy-
musowej w Swarzędzu.

920.  Żuchowski Mojsze Ur. 10.02.1892 r., pochodził z Bełchatowa. 
Zmarł 1.07.1942 r. Rzekoma przyczyna zgonu 

– osłabienie. Zgłoszony w księdze zgonów USC 
Nekla (nr 118) przez Willego Teichmanna.

921.  Żychliński Hersz Dn. 17.7.1942 r. przetransportowany do obozu w 
Nekli z obozu pracy przymusowej w Swarzędzu. 
2.08.1942 r. przekazany do obozu pracy przymu-

sowej Poznań-Wschód.



232

Akt zgonu nr 114, Zejlik Aronowicz, ur. 12 lipca 1918 r. w Bełchatowie, zmarł 
z osłabienia 29 czerwca 1942 r. Akt zgonu nr 115; Izaak Lisner, ur 4 stycznia 1917 r. 
w Łasku, zmarł z osłabienia 30 czerwca 1942 r. Źródło: USC Nekla, Księga Zgonów

Akty zgonów więźniów, w których jako 
przyczynę śmierci wskazano powieszenie. 

Źrodło: USC Nekla, Księga Zgonów
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Współczesny widok miejsca, w którym funkcjonował obóz. Foto: Jerzy Osypiuk
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Alicja Kobus

Refleksje

Czytając publikację Gemeinschaftslager der DAF Nr 22. Obóz pracy przymusowej dla 
Żydów w Nekli w latach 1942-43, każde ujęte w niej słowo dotyczące mojego Narodu, stwier-
dzam, iż to co zostało w niej przedstawione, stanowi olbrzymią trudność w ludzkim rozu-
mieniu ogromu tej tragedii. 

Wszystkie ofiary - dziecko, kobieta, mężczyzna są bardzo bliskie mojemu sercu. Nie 
sposób zagłębiać się w tej bolesnej treści, nie płacząc nad jej przekazem. Jesteśmy tylko 
przechodniami na tej ziemi i czy musimy być wobec siebie tak okrutni? Pragnę z całego 
serca podziękować Autorom książki, Panu Bogumiłowi Rudawskiemu oraz Panu Jerzemu 
Osypiukowi, którzy bardzo wnikliwie oraz z wielkim zaangażowaniem przekazują nam tę 
publikację dla pamięci przyszłych pokoleń, żebyśmy nie zapomnieli, bez względu na wyzna-
nie, pochodzenie. Jest to tragedia, która nigdy nie może się powtórzyć.

Moim marzeniem jest, żeby niniejsza publikacja znalazła się w programach edukacyj-
nych szkół, ucząc młode pokolenia wzajemnego szacunku i tolerancji. Niech jej treść będzie 
przestrogą dla tych, którzy chcą zgotować drugiemu człowiekowi piekło na ziemi.

Alicja Kobus
Wiceprzewodnicząca
Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
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Grzegorz Kucharczyk

Refleksje

Być może specyficzny nastrój spowodowany okolicznościami, w których oddałem się 
lekturze publikacji Gemeinschaftslager der DAF Nr 22. Obóz pracy przymusowej dla Żydów 
w Nekli w latach 1942-43, zadecydował o nabraniu przeze mnie przekonania, iż mam do 
czynienia z opracowaniem będącym czymś więcej niż interesującym zbiorem dokumentów 
i relacji przedstawiających tragedię ok. 1000 Żydów poddanych zbrodniczej eksploatacji w 
miejscu, którego nazwa nie przystawała do rzeczywistości, nie wskazywała bowiem na jego 
eksterminacyjny charakter. Po pracę Bogumiła Rudawskiego i Jerzego Osypiuka sięgnąłem, 
żyjąc atmosferą obchodów Wszystkich Świętych i Zaduszek. W czasie, w którym mieszkańcy 
Polski w szczególny sposób łączą się z Przeszłością. Wyjątkowość tej atmosfery polega przede 
wszystkim na sposobie, w jaki ludzie myślą o zmarłych bliskich. Często można odnieść wra-
żenie, że traktuje się ich, jakby wciąż byli wśród nas. Jednakże przekonanie, iż nikt, kto żył 
z innymi w pokoju, nie powinien zaznać powtórnej śmierci, tj. zostać pogrążonym w mro-
kach niepamięci, każe wielu osobom zapalać znicze także na opuszczonych i bezimiennych 
mogiłach. Ba, nie tylko na mogiłach, lecz również w miejscach, w których doszło do tragedii 
zakończonych ludzką śmiercią. Odruch solidarności każe nam chronić przed samotnością 
tak żywych, jak i zmarłych.

Jest w tym zwyczaju coś budującego. I pewnie po raz kolejny doświadczyłbym za-
dowolenia spowodowanego świadomością istnienia pięknej polskiej tradycji, gdybym nie 
uzmysłowił sobie, właśnie dzięki lekturze Gemeinschaftslager der DAF Nr 22, iż niewiedza 
połączona z niedostatkiem empatii może prowadzić – tym razem w symbolicznym sensie 
– do powtórnego społecznego wykluczenia dużej liczby osób. Chodzi o polskich Żydów, 
którym najpierw hitlerowskie Niemcy odmówiły prawa do życia i którzy – jeśli ich śmierć 
zostanie spowita mrokiem zapomnienia – ponownie mogą zostać wyjęci poza społeczny na-
wias. Zostaną umiejscowieni na marginesie historii. Stanie się tak, jeśli pozbawieni wiedzy 
o ich tragicznym losie, będziemy z obojętnością przechodzili obok miejsc, w których odeszli 
z tego świata…

Opracowanie broni przed takim społecznym wykluczeniem żydowskie ofiary obozu 
pracy przymusowej w Nekli. Informuje o okrucieństwach, których dopuszczała się niemiec-
ka załoga obozu, prezentuje trudne warunki życia więźniów oraz okoliczności, w jakich pra-
cowali i ginęli. Wstrząsających doznań dostarcza lektura zamieszczonych w opracowaniu 
protokołów przesłuchań świadków, sporządzonych przez Okręgową Komisję Badania Zbrod-
ni Hitlerowskich w Poznaniu podczas śledztwa „W sprawie mordów dokonanych na terenie 
żydowskiego obozu pracy przymusowej w miejscowości Nekla”. Poruszające są wspomnie-
nia mieszkańców gminy Nekla, przechowujących pamięć o cierpieniu Żydów osadzonych 
w nekielskim obozie pracy. We wspomnieniach podane są także przykłady wsparcia, jakiego 
starali się udzielić żydowskim współbraciom zamieszkali w okolicy Polacy. 

Więźniami obozu w Nekli w zdecydowanej większości byli Żydzi pochodzący z re-
gionu łódzkiego, nieznani mieszkańcom Nekli i jej okolic. Jest naturalne, że w pierwszym 
rzędzie chronimy pamięć o ludziach spotkanych w naszym życiu oraz o osobach, które choć 
nie są nam osobiście znane, w środowiskach, w których funkcjonujemy, traktowane są jako 
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– mówiąc potocznie – ważne. Praca Bogumiła Rudawskiego i Jerzego Osypiuka, będąca ele-
mentem serii Nekielskie Zeszyty Historyczne, ma na celu uczynienie wspomnienia tragedii 
Żydów ważną częścią pamięci historycznej współczesnych mieszkańców gminy Nekla. Na-
daje żydowskim ofiarom obozu status swoich, czyli ludzi, obok których nie można przejść 
obojętnie i którzy – nawet po śmierci – nie powinni pozostać samotni…

Dzięki publikacji Gemeinschaftslager der DAF Nr 22. Obóz pracy przymusowej dla Ży-
dów w Nekli w latach 1942-43 Bogumiła Rudawskiego i Jerzego Osypiuka istotnie „możemy 
pełniej i lepiej zrozumieć, na czym polegało zjawisko pracy przymusowej i w jaki sposób 
stała się ona elementem niemieckiego ludobójstwa”. To nie tylko ciekawe opracowanie hi-
storyczne, lecz także instrument służący rozwijaniu empatii.

Grzegorz Kucharczyk
Kierownik
Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII w Poznaniu
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Rafał Witkowski

Refleksje

Większość Żydów z wielkopolskich miast została wywieziona przez okupacyjne władze nie-

mieckie do gett w Generalnym Gubernatorstwie zimą 1939/1940 r. W ten sposób wielu niemieckich 

burmistrzów mogło z dumą ogłosić, że ich miasto było „wolne od Żydów”. Kilkanaście miesięcy póź-

niej Żydzi pojawili się w Wielkopolsce ponownie, tym razem jako więźniowie licznych obozów pracy 

przymusowej. Pochodzili oni z getta łódzkiego, a niemiecka machina wojenna, już wówczas prowadzą-

ca wojnę totalną, bezwzględnie wykorzystywała żydowskich robotników, traktując wyczerpującą pracę 

w nieludzkich warunkach jako element realizacji zagłady narodu. Bogumił Rudawski i Jerzy Osypiuk 

przywołali pamięć o jednym z takich obozów, jaki od wiosny 1942 do wiosny 1944 r. funkcjonował 

w Nekli i uczynili to w sposób godny pochwały i naśladowania. Chcąc zachować pamięć o tragicznym 

losie Żydów, którzy zmarli z głodu, chorób, wyczerpania lub zostali zbici, przygotowali książkę poka-

zującą jedno miejsce – Gemeinschaftslager der DAF Nr 22 Nekla (Obóz Zbiorczy Niemieckiego Fron-

tu Pracy nr 22 w Nekli) w różnych, uzupełniających się perspektywach. Historyczne wprowadzenie, 

w którym ukazano rozwój systemu obozów pracy przymusowej oraz dzieje obozu w Nekli, jest dobrze 

udokumentowanym tłem do następnych rozdziałów. Dowiadujemy się, w jakim sposób obóz w Nekli 

wpisywał się w niemiecką politykę eksterminacji Żydów i Polaków oraz jakie korzyści mogły z tego 

czerpać prywatne przedsiębiorstwa, w tym przypadku niemiecka firma budowlana „Otto Trebitz”. Na-

stępnie oddali Autorzy głos świadkom wydarzeń, którzy w latach siedemdziesiątych XX w. składali 

zeznania przed polskimi instytucjami śledczymi o zbrodniach popełnionych przez Niemców. Słusznie 

Autorzy przytoczyli te relacje w całości, gdyż każda myśl i każde zdanie jest w tych relacjach istotne. 

Dzieje obozu nie sposób ograniczyć tylko do przetrzymywanych w nim przymusowo więźniów, 

dlatego w kolejnym rozdziale Autorzy przybliżyli koleje losu komendantów obozu: Waltera Reissa oraz 

Willego Teichmanna, czy gestapowca Erwina Büschera. Życiorys tych nazistów jest kolejnym de facto 

głosem w dyskusji o przyczyny i skalę zaangażowania „zwykłych Niemców” w funkcjonowanie dyk-

tatury faszystowskiej. 

Ważnym fragmentem książki jest relacja wspomnieniowa związana z wizytą w Nekli jednego 

z ocalonych Żydów, Arie Goldsteina, który przyjechał wiele lat po wojnie, by jeszcze raz zobaczyć miej-

sce kaźni (w relacji Ryszarda Kordusa). Ciekawym fragmentem są także wspomnienia mieszkańców 

Nekli o obozowej rzeczywistości, latach okupacji, Żydach, którzy byli w tym obozie przetrzymywani. 

Mimo upływu lat tragiczne wydarzenia wojny nadal pozostały w pamięci wielu osób …

Książkę zamyka wykaz oparty o archiwalia przechowywane w różnych instytucjach, zawie-

rający nazwiska 921 Żydów, którzy w ciągu dwóch lat istnienia obozu w nim przebywali. Dzięki tej 

żmudnej pracy ofiary prześladowań odzyskały swoje imię i nazwisko, przestając być „numerem” albo 

„bezimiennym martwym ciałem, zakopanym w zbiorowej mogile”. Bogumił Rudawski i Jerzy Osypiuk 

przyczynili się do zachowania pamięci o Żydach z nekielskiego obozu pracy i przywrócili im godność, 

odszukując i zapisując ich imiona. Niech ta książka będzie inspiracją dla innych, by przygotować po-

dobne opracowania o setkach pozostałych obozów pracy w Wielkopolsce, w których umierali Żydzi 

i Polacy.

prof. dr hab. Rafał Witkowski

Instytut Historii UAM 

Prodziekan ds. dydaktycznych na Wydziale Historycznym UAM 
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Wykaz źródeł pochodzenia fotografii i dokumentów
 Opublikowane w książce zdjęcia i dokumenty pochodzą ze zbiorów: Archiwum 
Państwowego w Łodzi, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Instytutu Pamięci Naro-
dowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, Euge-
niusza Lierscha, Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, Jerzego 
Osypiuka, Urzędu Stanu Cywilnego w Nekli, Yad Vashem - Hall of Names w Jerozolimie.

Podziękowania
 Szczególne dziękuję Panu doktorowi Bogumiłowi Rudawskiemu, pracownikowi 
Instytutu Zachodniego w Poznaniu za to, że bez chwili wahania przyjął zaproszenie do 
udziału w naszym projekcie wydawniczym. To Jego wiedzy, determinacji i bezintere-
sownej życzliwości publikacja zawdzięcza swój kształt.
 Dziękuję Dyrekcji Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu za udostępnienie bo-
gatych materiałów archiwalnych Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, 
które pozwoliły na poznanie historii funkcjonowania obozu pracy przymusowej dla 
Żydów w Nekli. Podziękowania kieruję również pod adresem Dyrekcji Archiwów Pań-
stwowych w Łodzi i Poznaniu oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Nekli za udostępnienie 
materiałów źródłowych. Dziękuję również dawnym i obecnym mieszkańcom Nekli za 
przywołanie w swojej pamięci wspomnień związanych z obozem lub udostępnienie 
wspomnień swoich bliskich.
 Do powstania tej książki przyczyniło się wiele osób, którym serdecznie dziękuję 
za okazaną pomoc. 

Jerzy Osypiuk

 Karol Balicki, Mariusz Borowiak, Maria Chromińska, Tomasz Chromiński, 
Agnieszka Deckert, Adolf Hadada, Stanisława Hadada, Krystyna Jagodzińska, Wojciech 
Jędraszewski, Artur Kaczmarski, Alicja Kobus, Ryszard Kordus, Władysława Kordus, 
Henryk Krystek, Grzegorz Kucharczyk, Eugeniusz Liersch, Jacek Liersch, Sebastian  
Mazurkiewicz, Violetta Nowak, Waldemar Odrobny, Jacek Papla, Michał Pawełczyk, 
Renata Pijewska, Rafał Reczek, Bogumił Rudawski, Adam Stefaniak, Mirosław Więcko-
wiak, Rafał Witkowski, Marian Wojtkowiak, Piotr Zawilski.

 Projekt wydawniczy został zrealizowany ze środków budżetowych Gminy Ne-
kla, Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”, Nekielskiego Stowa-
rzyszenia Kulturalnego, przy wydatnym wsparciu finansowym Darczyńców. 
 

Wszystkim składam serdeczne podziękowania
      Jerzy Osypiuk
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O autorach

Bogumił Rudawski - dr, historyk, pracownik Instytutu Zachod-
niego w Poznaniu. Zajmuje się dziejami II wojny światowej oraz okupa-
cji niemieckiej w Polsce. Autor książki „Grabież mienia w Kraju Warty 
1939-1945. Działalność Urzędu Powierniczego w Poznaniu”.

Jerzy Osypiuk
Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, nauczyciel w gminie Nekla, od 1997 r. 
prowadzi własną działalność gospodarczą; regionalista, działacz spo-
łeczny i kulturalny. Doprowadził do rewitalizacji 8 cmentarzy ewan-
gelickich na terenie gminy Nekla. Pomysłodawca i od początku (2011) 
prezes Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego. Inicjator i koordyna-
tor wielu projektów edukacyjno-historyczno-wydawniczych. Redaktor 
szeregu publikacji o regionie. Współzałożyciel Wielkopolskiego Towarzy-
stwa Genealogicznego „Gniazdo”.

 


