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1 Usytuowanie  
 

Drogi i place zlokalizowane są wewnątrz ogrodzenia obozu. Drogi północna, zachodnia 
i południowa biegną wzdłuż ogrodzenia obozu, natomiast wschodnia droga zlokalizowana jest 
bliżej baraków i od ogrodzenia wschodniego oddzielona jest  pasem niskiej zieleni. Drogi 
wewnętrzne między poszczególnymi barakami łączą się z drogą zachodnią i wschodnią. Wjazd 
na teren obozu odbywa się poprzez bramę prowadzącą do wewnętrznej drogi południowej, 
centralny wjazd na plac parkingowy oraz wjazd bezpośrednio na wewnętrzną drogę północną 
biegnącą przy Pomniku Bohaterom Powstania Warszawskiego.   
 
2 Drogi   
 

Droga wewnętrzna po stronie wschodniej biegnie od drogi południowej poprzez plac 
parkingowy do drogi północnej. Droga jest zlokalizowana w odległości około 4,50 do 5,00m 
od lica baraków. Szerokość drogi wynosi od 2,70 do 2,90m, na części około 40m łączy się 
z placem parkingowym.     

Droga wewnętrzna północna przebiega od wjazdu z ulicy Muzealnej do drogi zachodniej 
obozu. Droga jest zlokalizowana w odległości około 1,20 do 1,30m od lica ogrodzenia. Szerokość 
drogi wynosi od 3,00 do 3,10m.  

Droga wewnętrzna zachodnia łączy drogi skrajne - północną i południową oraz wewnętrzne 
drogi biegnące wzdłuż baraków. Droga jest zlokalizowana w odległości około 1,20 do 1,50m 
od lica ogrodzenia. Szerokość drogi wynosi od 2,75 do 3,00m.  

Droga wewnętrzna południowa przebiega od bramy wjazdowej z ulicy Muzealnej do drogi 
zachodniej obozu. Droga jest zlokalizowana w odległości około 2,50 do 2,60m od lica baraku oraz 
około 2,10 do 2,20m od lica ogrodzenia. Szerokość drogi wynosi od 2,80 do 3,20m.  

Drogi wewnętrzne pomiędzy barakami usytuowane na kierunku wschód – zachód, łączą się 
z drogą wschodnią i zachodnią. Szerokość dróg wynosi od 2,30 do 3,00m. 

Usytuowanie dróg pokazano na planie. 
 
3 Place   
 

Plac parkingowy zlokalizowany przy głównym wjeździe z ulicy Muzealnej i łączy się z drogą 
wewnętrzną wschodnią oraz drogami wewnętrznymi między barakami III i IV. Plac jest 
zlokalizowany jest przy baraku nr III, w którym jeden z segmentów jest odbudowany i 
udostępniony dla zwiedzających. Wymiar placu 40,00 na 19,00m.  

Usytuowanie placu pokazano na planie. 
 

4 Nawierzchnia dróg i placów  
 
Pierwotnie wszystkie drogi posiadały nawierzchnię gruntową wzmocnioną warstwą pospółki 

piaskowej. W latach 1990 - 1995 wszystkie drogi i plac parkingowy pokryto warstwą żużla 
paleniskowego. W roku 2015 drogę wewnętrzną wschodnią od placu parkingowego aż po drogę 
wewnętrzną północną pokryto warstwą drobnego tłucznia bazaltowego.  
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Drogi i place obozu.  

 
 

 

 
Widok na drogę zewnętrzną prowadzącą z miejscowości 

Szadurczyce poprzez Pomnik Martyrologii Jeńców Wojennych 
do Łambinowic. 

 

 

 
Widok na drogę wewnętrzną i wjazd w północnej części obozu. 

 

 

 
Widok na drogę wewnętrzną wschodnią w kierunku północnym.  

 

 

 
Widok na drogę wewnętrzną w zachodniej części obozu.  

 
 

Widok na drogę wewnętrzną wschodnią w kierunku 
południowym.  

 

 

Widok na drogę wewnętrzną pomiędzy barakiem nr  6 i 7w 
kierunku zachodnim.  
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 Drogi i place obozu.  
 

Widok na drogę wewnętrzną południową w kierunku 
zachodnim.  

 

 

Widok na drogi wewnętrzne pomiędzy barakiem nr  3 i 4 w 
kierunku wschodnim.  

 

Widok na drogę wewnętrzną wschodnią w kierunku 
północnym.  

 

 

Widok na plac parkingowy wewnątrz obozu.  
 

 

  
Zbliżenie na nawierzchnie z żużla  - droga 

wewnętrzna.  
 

 

  
Zbliżenie na nawierzchnie z 
grysu bazaltowego  - droga 

wewnętrzna .  
 

 

  
Zbliżenie na nawierzchnie z grysu 
bazaltowego  - droga zewnętrzna.  

 


