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Słowa kluczowe niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie, obóz
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Gazowanie więźniów obozu na Majdanku
Przy szosie piaseckiej, gdzie jest pomnik, była pierwsza brama wjazdowa, przez
którą się zganiało wszystkich jeńców. I stąd ta dróżka, co idzie, to przez tę drogę
wszystkie transporty szły bezpośrednio na łaźnię obok komory. Było [pole] ogrodzone
z tyłu za pierwszą łaźnią, bo [była] pierwsza łaźnia, później była druga łaźnia i komory
gazowe. To oni tam zganiali wszystkich i stamtąd grupami odpowiednio brali do łaźni,
tam rozbierali, niby puścili wodę, a za chwilę przeprowadzali od części kąpielowej
przez takie pomieszczenie drugie, gdzie tam był ten Cyklon, magazyn był, do komory
gazowej. Pierwsza komora gazowa [tzw.] wąska, gdzie dezynfekcję przeprowadzali, z
boku stała wytwornica gazu i oni tą wytwornicą robili gaz do dezynfekcji, natomiast ta
duża komora była normalnie do gazowania Cyklonem, tam była drabina z boku,
wychodził ten, [na którego] mówili Sturmman, nie wiem jak on się nazywał, później go
stracili  na Majdanku,  SS-owca,  który  był  szefem komór gazowych i  łaźni,  to  on
właśnie tam ten Cyklon [wrzucał]. Ale jak gazowali, to stawiali traktor, Lanz Bulldoga
stawiali z boku, z tyłu, tam gdzieś później, z przyczepami i Lanz Bulldog pracował –
ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba – tak że jeśli krzyk nawet jakiś był, to nie słyszałem
wcale,  tak  głośno  tym  Lanz  Bulldogiem  [zagłuszali].  Dwadzieścia  minut  –
zagazowane – i komando waliło na przyczepy.
Nad tymi łaźniami stała jeszcze wiata na słupach. I pod wiatą stał jeszcze samochód-
gazownia, samochodowa gazownia, i stał jeszcze jakiś agregat, o którym mówili, że
to było pierwsze krematorium jezdne, które stało między pierwszym a drugim polem,
że pierwsze palenie [było za pomocą niego]. W tym miejscu, w tym międzypolu, były
później pralnie, tam wszystkie ubrania prali, to wszystko, co zmieniali, do zmiany, tam
było prane.
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