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MASOWA ZAGŁADA �YDÓW W KOMORACH GAZOWYCH 
 

 Mniej wi�cej w tym samym czasie, kiedy wywieziono z obozu pierwszy 
transport chorych do zakładu eutanazji w Sonnenstein i rozpocz�to zabi- 
janie za pomoc� zastrzyków fenolu, jak wspomniano wy�ej, na zarz�dzenie 
szefa Policji Bezpiecze�stwa i Słu�by Bezpiecze�stwa R. Heydricha do 
obozu przybywały wprost na egzekucje du�e grupy radzieckich je�ców 
wojennych. Na nich wła�nie kierownik obozu Fritzsch postanowił wypró- 
bowa�, w ramach poszukiwa� odpowiedniego �rodka do masowego tru- 
cia �ydów, gaz cyklon B, stosowany dot�d w obozie do celów dezyn- 
sekcyjnych. 

Po przeprowadzeniu w sierpniu 1941 roku kilku prób na niewielk� skal�, 
w dniu 3 wrze�nia 1941 roku kolejny transport około 600 je�ców radzieckich 
zap�dzono do piwnic bloku nr 11 (gdzie umieszczono równie� 250 chorych 
wyselekcjonowanych ze szpitala obozowego) i po zasypaniu okien ziemi� 
wpuszczono do �rodka gaz. Poniewa� w dniu nast�pnym stwierdzono, �e 
niektórzy jeszcze �yj�, podwojono dawk� gazu i ponownie zamkni�to pomiesz- 
czenia. W nocy 4 wrze�nia wezwano wi��niów karnej kompanii oraz piel�g- 
niektórzy ze szpitala obozowego i odprowadzono na dziedziniec bloku nr 11, 
gdzie o�wiadczono im, �e b�d� skierowani do specjalnej pracy, o której pod 
gro�b� �mierci nie wolno nikomu wspomina�. Nast�pnie polecono im zało�y� 
maski gazowe i sprowadzono do piwnic, gdzie le�ały zwłoki zagazowanych. 
Musieli je stamt�d wynie�� na podwórze, zdj�� odzie� i bielizn�, a nast�pnie 
zawie�� do krematorium. Praca ta trwała dwa dni. Poniewa� na czas 
gazowania trzeba było usun�� z bloku wszystkich wi��niów (mie�cił si� w nim 
areszt obozowy i przebywała karna kompania) i pó�niej długo wietrzy� 
znajduj�ce si� tam pomieszczenia, nast�pne grupy je�ców u�miercano w znaj- 
duj�cej si� przy krematorium kostnicy – dawnym bunkrze amunicyjnym, 
obszernym pomieszczeniu o powierzchni 78m2. A oto przebieg likwidacji 
kolejnego transportu 900 je�ców: 

„W czasie wyładowywania transportu zrobiono w suficie kostnicy kilka 
dziur. Rosjanie musieli rozebra� si� w przedsionku, po czym wchodzili zupełnie 
spokojnie do kostnicy, powiedziano im bowiem, �e maj� by� odwszeni. 
Transport wypełnił akurat cał� kostnic�. Nast�pnie zamkni�to drzwi, a przez 
otwory wsypano gaz. Nie wiem, jak długo trwało u�miercanie, ale przez 
dłu�szy czas słycha� było jaki� szmer. Przy wrzucaniu gazu kilku je�ców 
krzykn�ło «gaz»,. po czym rozległ si� gło�ny ryk i zacz�to napiera� od 
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wewn�trz na drzwi, jednak drzwi wytrzymały napór. Dopiero po kilku 
godzinach otwarto i przewietrzono pomieszczenia”1. 

W ten sam sposób likwidowano równie� pó�niejsze transporty je�ców. 
Komendant KL Auschwitz, Rudolf Höss, odpowiedzialny za przygotowanie 

na swym terenie akcji masowej zagłady �ydów, stwierdziwszy skuteczno�� 
działania cyklonu B uznał, �e jest on lepszym �rodkiem do masowego 
trucia ludzi ni� stosowany w zakładach eutanazji tlenek w�gla. Wkrótce 
te� powiadomił o tym Adolfa Eichmanna z Głównego Urz�du Bezpiecze�stwa 
Rzeszy w czasie jednej z jego kolejnych wizyt w O�wi�cimiu, zwi�za- 
nych z przygotowaniem do rozpocz�cia „ostatecznego rozwi�zania kwestii 
�ydowskiej.” Wspólnie postanowili, �e cyklon B b�dzie u�yty do zagłady 
�ydów. 

Nie znamy dokładnej daty rozpocz�cia masowej zagłady �ydów w KL 
Auschwitz. Pojedyncze, nieliczne jeszcze transporty zacz�to u�mierca� w ko- 
morze gazowej przy krematorium I w obozie macierzystym prawdopodobnie 
ju� jesieni� 1941 roku. Na szersz� skal� zacz�to przywozi� transporty �ydów 
ze 	l�ska po konferencji w Berlinie-Wannsee. 

Pocz�tkowo u�miercano tych ludzi, podobnie jak radzieckich je�ców 
wojennych, w kostnicy przy krematorium obozowym. Transporty przybywały 
kolej� na znajduj�c� si� w pobli�u obozu ramp� wyładowcz�, sk�d pod eskort� 
esesmanów prowadzono nowo przybyłych na dziedziniec krematorium. W tym 
czasie zamykano wszystkie drogi dojazdowe oraz przej�cia, po których nikt nie 
miał prawa si� porusza�. Ofiary po rozebraniu si� wprowadzano do kostnicy 
—- komory gazowej. Mówiono im, �e udaj� si� do ła�ni, a po k�pieli 
i dezynfekcji otrzymaj� posiłek i zostan� skierowani do pracy. W momencie 
wpuszczenia gazu, w celu stłumienia krzyków i j�ków konaj�cych ludzi, 
wł�czano silnik podstawionego specjalnie w tym celu samochodu. 

Po pewnym czasie wł�czano mechaniczn� wentylacj�, nast�pnie po przewiet- 
rzeniu komory gazowej wi��niowie z obsługi krematorium przyst�powali do 
palenia zwłok. Wszystko to odbywało si� w najgł�bszej tajemnicy, przy udziale 
ograniczonego do minimum kr�gu esesmanów z kierownictwa obozu i wy- 
działu politycznego. W akcjach tych uczestniczyli m.in.: Maximilian Grabner, 
Franz Hössler, dezynfektor Adolf Theuer. 

Niewielka wydajno�� krematorium, w którym w czasie doby mo�na było 
spali� około 340 zwłok, oraz trudno�� utrzymania w tajemnicy całej akcji 
spowodowały przerzucenie jej, tak jak pierwotnie zakładano, do Brzezinki. 
W wytypowanym ju� podczas pierwszej wizyty Eichmanna budynku mieszkal- 
nym jednego z wysiedlonych mieszka�ców Brzezinki zamurowano okna, 
wzmocniono i uszczelniono zamykane na �ruby drzwi, w �cianach zewn�trz- 
nych zrobiono specjalne otwory wrzutowe. Na drzwiach wej�ciowych znaj- 
dował si� napis: „Do ła�ni”. Tak urz�dzon� komor� gazow� nazwano 
bunkrem nr l. 

 
1 Wspomnienia Rudolfa Hössa komendanta obozu o�wi�cimskiego, Warszawa 1965, 

s. 150. Krematorium I w obozie macierzystym czynne było od sierpnia 1940 r. Pocz�tkowo 
było przeznaczone do spalania zwłok wi��niów zmarłych �mierci� naturaln� lub w wyniku 
egzekucji. 

�ydów przeznaczonych do u�miercenia gazem przywo�ono na ramp� wyłado- 
wcz� dworca towarowego w O�wi�cimiu, a stamt�d odprowadzano do bunkra. 
Pocz�tkowo nieregularnie, a od lipca 1942 roku stale, przeprowadzano selekcj� 
przybywaj�cych transportów. Po otoczeniu poci�gu szczelnym kordonem 
esesmanów otwierano wagony, polecano ludziom wychodzi� na zewn�trz 
i przyst�powano natychmiast do ich rozdzielania. W jednej kolumnie ustawia- 
no wzdłu� rampy m��czyzn, w drugiej kobiety i dzieci. Czynno�ci tej 
towarzyszył płacz i krzyki ludzi, którzy niepewni swego losu obawiali rozsta� 
si� ze sob�. Ludzie musieli po kolei podej�� do lekarzy SS, którzy na podstawie 
zewn�trznego wygl�du decydowali o ich przydatno�ci do pracy. Ruchem r�ki 
lekarz kierował jednych na prawo, drugich na lewo, 

W zale�no�ci od aktualnego zapotrzebowania na sił� robocz�, struktury 
wieku i płci przywo�onych osób od kilku do kilkudziesi�ciu procent (przeci�t- 
nie około 20% transportu) ludzi młodych, silnych i zdrowych kierowano 
do obozu, natomiast pozostałych – chorych, kalekich, matki z dzie�mi, 
kobiety w ci��y oraz osoby o słabszej konstrukcji fizycznej – przeznaczano na 
�mier�. Wprowadzano ich po przeno�nych schodkach na podstawione w tym 
celu samochody ci��arowe i przewo�ono do bunkra. W razie braku wystar- 
czaj�cej liczby samochodów cz��� ludzi prowadzono pieszo na przełaj przez 
ł�ki, na których stan�ły pó�niej baraki trzeciego odcinka budowlanego obozu 
w Brzezince. Eskortuj�cy esesmani starali si� ludzi nie prowokowa�, a wr�cz 
przeciwnie, kłamliwymi informacjami rozpraszali obawy co do czekaj�cego ich 
losu. Uspokajaj�co musiał działa� na ludzi zewn�trzny wygl�d stoj�cego na 
uboczu wiejskiego domu, który wiosn� otaczały kwitn�ce w sadzie drzewa. Po 
przybyciu na miejsce uprzedzano ludzi o czekaj�cej ich dezynfekcji i k�pieli, 
polecano rozebra� si� w przeznaczonych do tego celu dwóch barakach 
i nast�pnie wprowadzano do wn�trza domu. Osoby przeczuwaj�ce podst�p, 
których zachowanie mogłoby wywoła� panik�, dyskretnie odprowadzano za 
budynek i zabijano strzałem w tył głowy z broni małokalibrowej. 

Do podzielonej na dwa pomieszczenia komory wchodziło jednocze�nie 
około 800 osób. Tych, dla których nie starczyło miejsca, natychmiast 
rozstrzeliwano. Po zamkni�ciu drzwi na rygle i zakr�ceniu �rub, specjalnie 
przeszkoleni dezynfektorzy SS przez otwory w �cianach wpuszczali do �rodka 
gaz cyklon B w postaci przesi�kni�tych cyjanowodorem grudek ziemi okrzem- 
kowej. 	mier� ludzi znajduj�cych si� w komorze gazowej nast�powała w ci�gu 
kilku minut w wyniku wewn�trznego „uduszenia”, spowodowanego zatrzyma- 
niem, pod wpływem działania cyjanowodoru, procesu wymiany .tlenu mi�dzy 
krwi� i tkankami. Prawie natychmiast gin�li ludzie stoj�cy w pobli�u otworów., 
wrzutowych; szybciej umierali krzycz�cy, ludzie starzy, chorzy i dzieci. 
Dla pewno�ci, aby nikt nie pozostał przy �yciu, komor� gazow� otwierano 
dopiero po upływie pół godziny. W okresach du�ego nasilenia transportów 
czas gazowania skracano, do dziesi�ciu minut. Najwi�cej zwłok znajdowano 
w pobli�u drzwi, którymi ludzie próbowali ucieka� przed rozprzestrzeniaj�- 
cym si� w komorze gazem. Zwłoki, zalegaj�ce cał� powierzchni� komory 
gazowej, znajdowały si� w pozycji półprzysiadu, cz�sto sczepione ze sob�. 
Ciała były powalane kałem, wymiotami i krwi�. Skóra przybierała ró�owe 
zabarwienie. 
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Po przewietrzeniu komory gazowej wyjmowano zwłoki, ładowano na 
�elazne wózki i po torach kolejki w�skotorowej przewo�ono kilkaset metrów 
dalej, gdzie zakopywano je w gł�bokich dołach. 

Ju� po rozpocz�ciu akcji masowej zagłady �ydów Eichmann przywiózł 
rozkaz Himmlera nakazuj�cy obcinanie zwłokom kobiet włosów oraz wy- 
jmowanie wszystkim u�mierconym złotych z�bów. Włosy te po pół marki za 
kilogram sprzedawano niemieckim firmom tekstylnym jako surowiec do 
produkcji włosianki. Odbiorc� włosów była m.in. firma Alex Zink w Roth 
koło Norymbergi. Złote z�by natomiast przetapiano w sztaby w budynku 
szpitala SS w obozie macierzystym i wysyłano do Głównego Urz�du Sanitar- 
nego SS w Berlinie (SS-Sanitätshauptamt). Ze zwłok zdejmowano równie� 
obr�czki, pier�cionki, kolczyki. 

Cały osobisty dobytek przywo�ony do obozu ludzie musieli zostawi� na 
rampie wyładowczej. Mówiono im, �e rzeczy zostan� dowiezione oddzielnie do 
obozu. Rzeczy te wi��niowie wchodz�cy w skład specjalnego komanda 
(Aufräumungskommando), w �argonie obozowym zwanego „Kanad�”, łado- 
wali na oczekuj�ce ju� samochody i przewozili do specjalnych magazynów 
(patrz s. 170), Niewielk� cze�� tych rzeczy eksponowano w prezentowanym 
dygnitarzom SS w czasie wizytacji obozu „muzeum”, mieszcz�cym si� w bloku 
nr 24 w obozie macierzystym. 

Latem 1942 roku ze wzgl�du na wzmo�ony napływ transportów uruchomiono 
nast�pn� komor� gazow�, która podobnie jak w przypadku bunkra nr l mie�ciła 
si� w zaadaptowanym domu mieszkalnym. Komora ta, zwana bunkrem nr 2, 
posiadała cztery pomieszczenia, w których jednorazowo mo�na było u�mierci� 
około 1200 osób. Wła�nie na przykładzie funkcjonowania tej komory gazowej 
zaprezentowano Himmlerowi w czasie jego dwudniowej wizytacji obozu o�wi�cim- 
skiego w lipcu 1942 roku cały proces gazowania, od odbioru transportu 
i selekcji na rampie pocz�wszy, na opró�nianiu bunkra sko�czywszy. Obecni 
byli przy tym równie� Gauleiter i nadprezydent Górnego 	l�ska SS-Brigade- 
führer Fritz Bracht oraz dowódc� SS i policji okr�gu południowo-wschódniego 
z siedzib� we Wrocławiu SS-Obergruppenführer Ernst Scnmauser. 

Wkrótce po tej wizycie przybył do obozu SS-Standartenführer Paul Blobel 
z referatu Eichmanna, prowadz�cy od czerwca 1942 roku akcj� zacierania 
�ladów masowych egzekucji dokonywanych na terenach Polski i Zwi�zku 
Radzieckiego, z rozkazem odkopania wszystkich mogił i spalenia zło�onych 
w nich zwłok. W celu zapoznania si� z technik� palenia zwłok udali si� 16 
wrze�nia 1942 roku do Chełmna nad Nerem: komendant obozu Rudolf Höss, 
SS-Untersturmführer Franz Hössler z wydziału zatrudnienia oraz SS-Unter- 
sturmführer Walter Dejaco. Po obejrzeniu istniej�cych tam eksperymentalnych 
urz�dze� (m.in. próbowano niszczenia wi�kszych ilo�ci zwłok przy pomocy 
materiałów wybuchowych) stwierdzono, �e najskuteczniejsz� i najszybsz� 
metod� usuwania zwłok jest spalanie na otwartym powietrzu. 

Pod koniec wrze�nia 1942 roku zacz�to w obozie o�wi�cimskim pali� zwłoki 
nowo zagazowanych na stosach, na których układano na przemian z drewnem 
po 2000 ciał. Równocze�nie przyst�piono do palenia zwłok zakopanych 
w dołach. Ogie� podtrzymywano przez polewanie ich odpadami z przeróbki 
ropy naftowej lub metanolem oraz tłuszczem wytapiaj�cym si� z ciał ludzkich. 

Wszystkie te czynno�ci pomocnicze, a wi�c usuwanie zwłok z komór 
gazowych, obcinanie włosów, wyrywanie z�bów i palenie ciał, wykonywali 
wi��niowie wchodz�cy w skład specjalnej grupy roboczej, zwanej Sonderkom- 
mando, Wybierano ich przewa�nie spo�ród wi��niów �ydowskich pochodz�- 
cych z krajów, z których aktualnie przybywały transporty. Stan liczbowy tego 
komanda dostosowywany był do potrzeb, uwarunkowanych nasileniem w po- 
szczególnych okresach akcji zagłady. Wi��niowie ci, w celu odizolowania od 
innych, byli zakwaterowani oddzielnie – w obozie macierzystym w O�wi�ci- 
miu w piwnicach bloku nr 11, w obozie w Brzezince w specjalnie wydzielonym 
dla nich bloku, a od połowy 1944 roku w ró�nych pomieszczeniach kremato- 
riów. 

W my�l zarz�dzenia Eichmanna wi��niowie ci mieli by� likwidowani po 
ka�dej wi�kszej akcji. Faktycznie likwidowano ich w kilkumiesi�cznych 
odst�pach czasu, pozostawiaj�c jednak przy �yciu tzw. fachowców: palaczy, 
mechaników i funkcyjnych. 

Jedno z pierwszych Sonderkommand – licz�ce około 80 wi��niów – za- 
trudnione przy zakopywaniu zwłok zagazowanyh w bunkrach l i 2 zlik- 
widowano w sierpniu 1942 roku. Kolejne – licz�ce około 150-300 wi��niów 
– zatrudnione przy tych�e bunkrach w okresie od wrze�nia do ko�ca 
listopada 1942 roku oraz przy spalaniu 107 000 zwłok zakopanych wcze�niej 
w masowych grobach zagazowano 3 grudnia 1942 roku w komorze gazowej 
przy krematorium I2. 

Zarówno bunkry gazowe, jak i doły spaleniskowe były traktowane jako 
urz�dzenia tymczasowe. Funkcjonowały one do. czasu uruchomienia czte- 
rech i specjalnie do tego celu zaprojektowanych, komór gazowych i kremato- 
riów. 

Ich budow� podj�to latem w 1942 roku i prowadzono w przyspieszonym 
tempie do połowy roku nast�pnego. Codziennie zatrudniano przy niej, na 
dziennej i nocnej zmianie, po kilkuset wi��niów. Najwcze�niej – 22 marca 
1943 roku – oddano do u�ytku krematorium IV, nast�pnie 31 marca 
– krematorium II, 4 kwietnia – krematorium V i 25 czerwca – krematorium 
III. Krematorium II, podobnie jak identyczne w konstrukcji krematorium III, 
posiadało pi�� pieców trzyretortowych z dwoma paleniskami generatorowymi 
w ka�dym piecu. Natomiast krematoria IV i V miały po jednym piecu 
o�mioretortowym z czterema paleniskami. 

Jeszcze przed oficjalnym oddaniem do u�ytku krematoriów, na pocz�tku 
marca 1943 roku, w obecno�ci specjalnej komisji zło�onej z wy�szych oficerów 
SS przybyłych z Berlina, przedstawicieli władz obozowych oraz in�ynierów 
i pracowników firmy Topf und Söhne, przeprowadzono próbny rozruch 
krematorium II. Wi��niowie Sonderkommanda, zapoznani z funkcjonowaniem 
urz�dze� krematoryjnych przez sprowadzonego z KL Buchenwald w dniu 
5 marca 1943 roku kapo tamtejszego krematorium, Augusta Brucka, rano 
rozpalili palniki generatorów i podtrzymywali w nich ogie� do godziny 16. 
 

2 Prze�ycia psychiczne wi��niów skierowanych do Sonderkommando opisuje w swych notat- 
kach jeden z jego członków, Załmen Lewental. W�ród koszmarnej zbrodni. Notatki wi��niów 
z Sonderkommando odnalezione w O�wi�cimiu, Zeszyty O�wi�cimskie 1971 nr specjalny (II), s. 
133-135. 
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Nast�pnie w obecno�ci członków wspomnianej komisji, którzy z zegarkiem 
w r�ku �ledzili przebieg rozruchu, do ka�dej retorty wło�ono po 3 ciała (ł�cznie 
45 zwłok). Poniewa� spalanie ich, wbrew oczekiwaniom, przedłu�yło si� do 40 
minut, polecono rozgrzewa� piece przez kilkana�cie dni. Ostatecznie, jak 
wynika z pisma Zentralbauleitung der Waffen SS und Polizei Auschwitz do 
grupy urz�dowej C w SS-WVHA z 28 czerwca 1943 roku3, dobow� wydajno�� 
dla poszczególnych krematoriów ustalono nast�puj�co: 

 
Krematorium I             340 zwłok 
Krematorium II          1440 zwłok 
Krematorium III         1440 zwłok 
Krematorium IV           768 zwłok 
Krematorium V            768 zwłok 

 
Zatem ł�cznie we wszystkich krematoriach mo�na było spali� na dob� 4756 

zwłok. Była to wydajno�� teoretyczna, zakładaj�ca bezawaryjn� ci�gło�� pracy 
krematoriów z uwzgl�dnieniem czasu przeznaczonego na bie��c� konserwacj�, 
od�u�lowanie palenisk itp. Według członków Sonderkommanda wydajno�� ta 
była dwukrotnie wy�sza; w okresie du�ego nasilenia transportów w kremato- 
riach II i III spalano na dob� ł�cznie do 5000 zwłok, a w krematoriach IV 
i V do 3000 zwłok4. 

Od tego czasu na otwartym powietrzu spalano zwłoki tylko w razie napływu 
wi�kszych transportów, kiedy nie mo�na było nad��y� ze spaleniem ich 
w krematoriach. Ze wzgl�du na nieograniczon� wydajno�� dołów spalenis- 
kowych ilo�� spalanych zwłok uzale�niona była w zasadzie od liczebno�ci 
transportów i przepustowo�ci komór gazowych. Najwi�ksze nasilenie zagłady 
miało miejsce wiosn� i latem 1944 roku, w okresie deportacji �ydów 
w�gierskich. Przepustowo�� czterech wymienionych wy�ej krematoriów i ko- 
mór gazowych okazała si� wówczas niewystarczaj�ca, w zwi�zku z czym 
uruchomiono ponownie bunkier 2, odkopano stare doły spaleniskowe, wyko- 
pano dodatkowo pi�� wielkich dołów przy krematorium V, a tor kolejowy, na 
który wtaczano poci�gi z lud�mi, doprowadzono a� pod same krematoria. 

Krematoria były otoczone wokół ogrodzeniem z drutu kolczastego, posiada- 
ły oddzielne wej�cie, a od strony obozu zasłoni�te były płotem z wikliny. 
Estetycznie utrzymane klomby kwiatowe nadawały całemu otoczeniu niewinny 
wygl�d. 

Wybudowane przy krematoriach II i III komory gazowe i rozbieralnie 
znajdowały si� pod ziemi�. Na �cianach obszernej rozbieralni, oprócz od- 
powiednich napisów, umieszczono ponumerowane wieszaki i ustawiono pod 
nimi ławki. W komorze gazowej natomiast znajdowała si� instalacja wodo- 
ci�gowa i imitacje natrysków. Ludzi wchodz�cych do komory doprowadzano 
do przeciwległej �ciany, za kordon stoj�cych przy niej esesmanów. W miar�, 
wypełniania si� komory gazowej cofali si� oni w stron� drzwi. W ten sposób do 
 

3  SS im Einsatz. Eine Dokumentation über die Verbrechen der SS, Berlin 1960, s. 269. APMO 
BW 30/42/2. 

4 APMO. Proces Hössa, t. 11 k. 139, zeznania członka Sonderkommando Henryka Taubera. 

komory gazowej o powierzchni 210 m2 i wymiarach 3072, 4 m (podzielonej 
pó�niej na dwa pomieszczenia) mo�na było wtłoczy� około 2000 ludzi. 

W krematoriach IV i V ze wzgl�dów oszcz�dno�ciowych komory gazowe 
wybudowano nie pod ziemi�, lecz na powierzchni. Ka�da z tych komór była 
podzielona pocz�tkowo na trzy, pó�niej na cztery pomieszczenia o ł�cznej 
pojemno�ci około 2000 ludzi. Podobnie jak w bunkrach wrzutnie gazu 
w komorach gazowych przy krematoriach IV i V znajdowały si� w �cianach 
bocznych. Natomiast w komorach gazowych przy krematoriach II i III gaz 
wpuszczano przez otwory w stropie, od których prowadziły a� do posadzki 
specjalne słupy, skonstruowane z kilku warstw g�stej siatki drucianej, z rucho- 
mym rdzeniem. Dezynfektor SS po otwarciu puszki z cyklonem wrzucał jej 
zawarto�� na specjalny sto�ek rozdzielczy, dzi�ki czemu grudki ziemi okrzem- 
kowej równomiernie rozmieszczały si� wewn�trz rdzenia słupa wrzutowego, co 
przyspieszało gazowanie. Według zezna� byłego komendanta obozu Hössa do 
u�miercenia 1500 osób zu�ywano 5-7 kg cyklonu (w latach 1942-1943 firma Tesch 
und Stabenow dostarczyła do obozu 19652,69 kg cyklonu B). Przez specjalny 
wziernik w drzwiach nadzoruj�cy przebieg gazowania lekarz SS mógł obserwowa� 
wn�trze komory gazowej. Do nielicznych osób, oprócz lekarzy SS i obsługi 
krematoriów, które były �wiadkami u�miercania ludzi w komorach gazowych, 
nale�ał komendant obozu Rudolf Höss. Oto co pisze on na ten temat: 

„Przez wziernik w drzwiach mo�na było widzie�, jak osoby stoj�ce najbli�ej 
przewodów wrzutowych natychmiast padały martwe. Blisko jedna trzecia ofiar 
umierała od razu. Inni zaczynali si� tłoczy�, krzycze� i chwyta� powietrze. 
Wkrótce jednak krzyk obracał si� w rz��enie, a po paru minutach wszyscy 
le�eli. Najdłu�ej po upływie 20 minut nikt si� ju� nie poruszał”5. 

Po wł�czeniu wentylatorów i usuni�ciu gazu z wn�trza komory gazowej 
otwierano drzwi, wyci�gano zwłoki, (kobietom, obcinano włosy) i transpor- 
towano je przy pomocy elektrycznej windy towarowej do znajduj�cego si� na 
powierzchni budynku krematorium, po Czym układano je przy piecach. 

Nast�pnie po zdj�ciu bi�uterii i usuni�ciu złotych z�bów kładziono je na 
specjalnych noszach (pocz�tkowo wózku) i wsuwano do piecu. Czas spalania 
3-5 zwłok wynosił około 20-30 minut. Popiół z resztkami nie dopalonych ko�ci, 
po rozdrobnieniu w specjalnych tłuczkach, topiono w rzekach lub wywo�ono 
samochodami ci��arowymi do wsi Harme�e, gdzie wrzucano go do stawów 
rybnych, zasypywano nimi bagna, albo te� nawo�ono pola obozowych 
gospodarstw rolnych. Wyrywane trupom złote z�by przetapiano na miejscu 
w specjalnym tyglu zainstalowanym w jednym z pomieszcze� krematorium III. 
Strychy krematoriów, ogrzewanych ciepłem znajduj�cych si� pod nimi pieców, 
wykorzystywano jako suszarnie włosów pomordowanych. 

Wszystkie te prace pomocnicze wykonywali wi��niowie Sonderkommanda 
pod nadzorem esesmanów. W latach 1942-1945 szefami krematoriów byli: 
SS-Hauptscharführer Otto Moll (skazany na kar� �mierci w procesie w Dachau 
i stracony 28 maja 1946 r.), SS-Hauptscharführer Hirsch, SS-Unterscharführer 
Steinberg, SS-Scharführer Buch i SS-Oberscharführer Erich Muhsfeld (stracony 
 

5  Wspomnienia Rudolfa Hössa ...,s, 209. 
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na mocy wyroku Najwy�szego Trybunału Narodowego w Polsce z 22 grudnia 
1947 r.). Najwi�kszy stan Sonderkommanda, około 900 osób, został osi�gni�ty 
z pocz�tkiem lata 1944 roku, w okresie szczytowego nasilenia akcji zagłady 
�ydów w�gierskich. Według stanu na dzie� 30 sierpnia 1944 roku na dziennej 
i nocnej zmianie pracowało w czterech krematoriach w Brzezince 874 
wi��niów. 

W zwi�zku ze zmniejszeniem si� liczby transportów kierowanych do obozu 
na zagład�, pod koniec lata 1944 roku postanowiono powoli likwidowa� 
wi��niów Sonderkommanda. We wrze�niu 1944 roku skierowano z Birkenau 
do obozu Auschwitz około 200 z nich i zagazowano podst�pnie w pomiesz- 
czeniu nigdy dot�d nie u�ywanym do tego celu. Przy próbie likwidacji 
nast�pnej grupy, w dniu 7 pa�dziernika 1944 roku wybuchł bunt, w wyniku 
którego zgin�ło w walce lub zostało zamordowanych kilkuset wi��niów. 
Według stanu na dzie� 9 pa�dziernika 1944 roku Sonderkommando liczyło ju� 
tylko 212 wi��niów. Czternastu z nich aresztowano w dniu nast�pnym 
i osadzono w bunkrach bloku nr 11 w obozie macierzystym. Znajdował si� 
w�ród nich jeden z organizatorów buntu – Jankiel Handelsman z Radomia. 
Pozostałych 198 wi��niów zatrudniono w krematoriach II, III i V. Zniszczone 
w czasie buntu krematorium IV było w tym czasie nieczynne. 

W ostatnim okresie istnienia obozu u�yto wi��niów Sonderkommanda do 
zacierania �ladów zbrodni. W pa�dzierniku 1944 foku zatrudniono ich przy 
rozbiórce �cian spalonego krematorium IV, a w listopadzie, po wstrzymaniu 
masowej zagłady, demontowali oni urz�dzenia techniczne komór gazowych 
i rozbierali piece w krematoriach II i III, które pó�niej zostały wysadzone 
w powietrze. W dniu 26 listopada tego� roku spo�ród około 200 wi��niów 
Sonderkommanda wybrano 100 i skierowano rzekomo do KL Gross-Rosen, 
a faktycznie zabito w pobli�u obozu. 5 stycznia 1945 roku 5 członków 
Sonderkommanda wywieziono do KL Mauthausen i tam rozstrzelano, 30 
pozostawiono do obsługi ostatniego czynnego krematorium V, a 70 zatrud- 
niono przy oczyszczaniu i plantowaniu dołów spaleniskowych, demonta�u 
urz�dze� technicznych w gomorach gazowych i krematoriach oraz cz��ciowej  
ich rozbiórce (dachy, kominy, piece)6. 

Wi��niowie ostatnich dwóch grup opu�cili obóz 18 stycznia 1945 roku, 
udaj�c si� pod eskort� esesmanów wraz z innymi ewakuowanymi pieszo 
w kierunku Wodzisławia 	l�skiego. Spo�ród nich wojn� prze�yło zaledwie 
kilkudziesi�ciu wi��niów, m.in.: 

Alter Feinsilber vel Stanisław Jankowski, który przybył do obozu 27 marca 
1942 roku z Drancy i otrzymał numer obozowy 27675. W listopadzie 1942 
roku wcielony został do Sonderkommanda. Zbiegł w czasie ewakuacji obozu 
w styczniu 1945 roku w Jastrz�biu. 

Szlama Dragon, który przybył do obozu 7 grudnia 1942 roku z getta 
w Mławie i otrzymał numer obozowy 80359. Był członkiem Sonderkommanda 
od 10 grudnia 1942 roku. Zbiegł w okolicy Pszczyny w czasie ewakuacji obozu; 
 

6 R�kopisy Nieznanego Autora i Chaima Hermanna (W:) W�ród koszmarnej zbrodni, s. 116, 
161-170, 184. 

Henryk Tauber, który przybył do obozu 19 stycznia 1943 roku z getta 
w Krakowie. Byt członkiem Sonderkommanda od lutego 1943 roku, zbiegł 
w czasie ewakuacji wi��niów w styczniu 1945 roku. 

Wi��niowie ci zło�yli polskim władzom s�dowym obszerne zeznania doty- 
cz�ce urz�dze� i przebiegu masowej zagłady w komorach gazowych7. 

Ponadto po wojnie w pobli�u krematoriów odnaleziono sze�� zakopanych 
w ziemi r�kopisów członków Sonderkommanda: m.in. Załmena Gradow�- 
kiego, Załmena Lewentala, Chaima Hermana, wi��nia o imieniu Lejb oraz 
�yda greckiego, o nazwisku Nadzari (vel Marcel Nadjary, Nadsari, Nadjar). 
Stanowi� one, obok zezna� wy�ej wymienionych wi��niów, bezcenny, a zara- 
zem wstrz�saj�cy dokument – �wiadectwo zbrodni8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7  APMO. Proces Hossa, t. 1, k. 3-28, t. 11, k. 103-121 i 122-150. Zeznania Jankowskiego, 

Dragona i Taubera; zeznanie Jankowskiego .opublikowane równie� (W:) W�ród koszmarnej 
zbrodni..., s. 30-66, 

8 R�kopisy: Gradowskiego, Lewentala, Hermana i Nieznanego Autora (W:) 
W�ród koszmarnej zbrodni..., s. 67-184; r�kopis Lejba, Zeszyty O�wi�cimskie 1972 nr 14, s. 15-62. 

 
 


