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Miejsce i czas wydarzeń Lublin, II wojna światowa

Słowa kluczowe niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie, obóz
hitlerowski Majdanek, Erich Muhsfeldt (1913-
1948), ludobójstwo

 
Miejsca rozstrzeliwań więźniów, palenia i grzebania zwłok
Z rozstrzeliwań masowych [ciała]  były  w dwóch miejscach palone.  Palone było
naprzeciwko krematorium w dół, tam były budynki wysiedlonego Słowika. A dalej, za
tą stodołą były tak zwane pola Dziwy – tam było kilka dołów, w tych dołach wcześniej
jeszcze, przed rozstrzeliwaniem masowym, zwozili Rosjan, bo pierwsi jeńcy, jacy byli
w obozie na Majdanku to byli Rosjanie, oni umierali, a oprócz tego epidemie były,
tyfus itd., to [Niemcy] przyprowadzali [Rosjan] i rozstrzeliwali ich w tych dołach, walili
w te doły. To był jeden z tych dołów, a drugi dół był obok krematorium, trochę niżej,
tam był taki dół, że budynek mógł wejść duży. I tam w ten dół też walili i rozstrzeliwali
Rosjan.
Jak te Dziwy [pola] i dół, Niemcy zrobili potężne palenisko, tam położyli podwozie
samochodowe, ramę taką potężną na słupkach, kładli olbrzymie stosy tam na piętra,
okładali drewnem, później czymś to podpalali i ładne dni paliły się te stosy. To był
jeden stos, a następnie wozili [na] palenisko do Krępca, wozili Lanz Bulldogiem. Był
taki na kołach gumowych Lanz Bulldog mocny, ciągał dwie przyczepy z podwójnymi
kołami i jeszcze były pomosty dodatkowe zrobione. I ciężar był taki, że jak wyjeżdżał
z Majdanka na szosę piasecką, to pod tę górkę nie mógł za bardzo ciągnąć ciągnik,
to Muhsfeldt leciał koło niego i tam mu pompką jeszcze coś robił. Ciągle to było, za
każdym razem miał kłopoty z wyjazdem pod górkę, a później jak wyjechał, [jak] się
rozpędził, to już jechał normalnie. Muhsfeldt to był pierwszy szef krematorium, on brał
we wszystkich rozstrzeliwaniach udział.
Później Niemcy te doły, [które zapełnione] były trupami, zaczęli rozkopywać. Zostało
wybrane wszystko i spalone, żeby śladów nie było. I do dzisiaj chyba te dwa miejsca
nie są oznaczone.
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