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W renesansowym zamku w Górnej Austrii naziści uśmiercili 30 tys. osób uznanych 
za „niegodne życia”. Było wśród nich ponad tysiąc obywateli przedwojennej Polski.

W
 nocy z 10 na 11 kwietnia 1940 roku do domu 
Władysława Roszaka wtargnęło gestapo. Go-
spodarz został zatrzymany i przewieziony do 
katowni niemieckiej policji politycznej. Stam-

tąd po kilkumiesięcznym ciężkim śledztwie przetransportowa-
no go do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, a następnie 
do Dachau. Ślad po Roszaku urwał się na kilkadziesiąt lat.

W grudniu 1944 roku do Linzu w Górnej Austrii zbliżały 
się oddziały armii amerykańskiej. Doktor Rudolf Lonauer, 
kierownik pobliskiego ośrodka Hartheim, pośpiesznie zacierał 
ślady swojej działalności, niszcząc dokumentację. Dziś wiemy, 
że właśnie w Hartheim splotły się losy Roszaka i Lonauera…

Na życzenie Führera
Jesienią 1939 roku Adolf Hitler – po odbytej w sopockim 
Grand Hotelu naradzie z niemieckimi psychiatrami – nakazał 
powołanie instytucji odpowiedzialnej za systematyczną reali-
zację programu eliminacji „niegodnych życia istnień”. Dyrek-
tywa w tej sprawie zapoczątkowała ściśle tajną „Aktion T-4” 
i późniejszą „Aktion 14f13”. Były to akcje likwidacji osób 
zakwalifi kowanych jako „zbędnych” dla III Rzeszy. Jednym 
z miejsc masowych mordów w ramach „Aktion T-4” i „Ak-
tion 14f13” stał się malowniczo położony zamek Hartheim.

W dokumentacji nazistowskiej transporty odchodzące do 
zamku nigdy nie zawierały miejsca przeznaczenia, określano 
je jako „transporty inwalidów” lub transporty pacjentów skie-
rowanych do leczenia sanatoryjnego. Tymczasem przywożeni 
do Hartheim byli od razu prowadzeni do komory gazowej. 
Tych, którzy mieli złote zęby lub mostki, oznaczano wcześ-
niej na plecach czerwonym krzyżykiem. Później zatrudnieni 
w ośrodku lekarze SS przygotowywali akty zgonu, wpisując 
przyczyny śmierci z listy otrzymanej z centrali T-4. Następnie 
w poszczególnych obozach wystawiano dokumenty zgonu, 
wskazując nieprawdziwe miejsce śmierci (z reguły dany obóz 
koncentracyjny), nieprawdziwy czas (z reguły późniejszy) 
i nieprawdziwą przyczynę (z reguły naturalną). Przez lata 
członkowie rodzin byli więc przekonani, że ich bliscy zginęli 
w innym miejscu, innym czasie i z innego powodu.

Wyjątkowe śledztwo
Przejmując jako prokurator IPN sprawę zamku śmierci Hart-
heim, zastanawiałem się, jakie może być zainteresowanie 
zbrodniami tak odległymi. Czego możemy nie wiedzieć 
o mordach popełnionych blisko siedemdziesiąt lat temu? 
Jakie znaczenie ma zamek w Austrii dla polskiej pamięci 
narodowej? Co stało się z Władysławem Roszakiem?

Hartheim – zamek śmierci
Marek Rabiega
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Okazało się, że zainteresowanie tym tematem jest nadal 
bardzo duże. W trakcie śledztwa w sprawie zbrodni w Hart-
heim zgłaszały się osoby z całej Europy, a także z USA – 
dzieci, wnuki, a nawet prawnuki ofi ar – chcąc złożyć zezna-
nia i domagając się przekazania ustaleń, odtworzenia losów 
ich bliskich, wskazania winnych. Kontaktowali się ze mną 
Polacy, Niemcy, Amerykanie.

Śledztwo w sprawie Hartheim było ciekawe z kilku wzglę-
dów. Po pierwsze, w jego toku wykazano perfi dne fałszerstwo 
władz hitlerowskich. Otóż zamek Hartheim funkcjonował 
w czasie wojny pod nazwą Zakład Użyteczności Publicz-
nej, Fundacja Opieki Zakładowej. W istocie był utajnionym 
miejscem masowych mordów. Trafi ali tu ludzie chorzy psy-
chicznie, a także niezdolni do pracy robotnicy obozów kon-
centracyjnych w Mauthausen-Gusen i Dachau.

Po drugie, całość dokumentacji ośrodka Hartheim została 
w drugiej połowie grudnia 1944 roku zniszczona. Mimo to 
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu w Szczecinie ustaliła w toku prowadzonego śledz-

twa nazwiska 1143 obywateli polskich zamordowanych 
w zamku. Było to możliwe dzięki dotarciu do rozproszonej 
dokumentacji znajdującej się na terenie Niemiec, Austrii, 
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski. Ponadto 
ustalono personalia około trzydziestu osób z obsługi zakładu 
oraz kilkudziesięciu osób odpowiedzialnych za zbrodnię. 
Wykazano ich udział w mordach i powojenne losy. Okaza-
ło się, że wielu z tych ludzi nigdy nie stanęło przed sądem.

Po trzecie wreszcie, Hartheim było kuźnią przyszłych 
kadr zbrodniarzy. Kierownikiem biura ośrodka był SS-
-Obersturmbannführer (podpułkownik) Christian Wirth, 
członek NSDAP. Był on odpowiedzialny za to, by zakład 
w Hartheim przynosił zyski. Pobił kiedyś Vinzenza Nohe-
la, pracownika ośrodka – bo ten pozwolił, aby złoty ząb 
jednej z ofi ar wpadł jej do gardła. Z Hartheim Wirth został 
przeniesiony do Polski, gdzie nadzorował eksterminację 
osób narodowości żydowskiej w obozach w Chełmnie, 
Bełżcu, Sobiborze i Treblince. Funkcję przedstawiciela 
policji w ośrodku Hartheim pełnił Franz Stangl. Był jedną 
z osób realizujących wówczas akcję T-4. Następnie został 
komendantem obozów w Sobiborze i Treblince.

Sprawiedliwość nierychliwa
Wielu ze zbrodniarzy odpowiedzialnych za mordy w Hart-
heim nigdy nie zostało skazanych. Część zginęła w czasie 
działań wojennych, część przepadła bez wieści, jeszcze 
inni po 1945 roku zostali uniewinnieni przez sądy, uciekli 
do Ameryki Południowej albo spokojnie dożyli swych dni 
w Niemczech. W obliczu 

zimnej wojny Zachodu 
ze Wschodem ściganie 
zbrodni nazistowskich 
zeszło na dalszy plan.

I tak na przykład Wer-
ner Blankenburg, ofi cer 
administracyjny w kan-
celarii Hitlera i jeden 
z głównych odpowie-
dzialnych za akcję T-4, 
zmarł jesienią 1957 roku 
w Stuttgarcie. Po woj-
nie żył pod fałszywym 
nazwiskiem i nigdy nie 
trafi ł do więzienia.

Doktor Georg Renno, 
zastępca kierownika 
ośrodka w Hartheim, do 
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  Protokół 
przesłuchania 
jednego ze świadków 
w sprawie zbrodni 
w Hartheim

  Sfałszowany akt zgonu jednego z zamordowanych w Hartheim; 
w dokumencie podano nieprawdziwą datę (9 lipca 1942 roku), 
miejsce (Dachau) i przyczynę śmierci (uszkodzenie serca 
z powodu zwyrodnienia mięśnia sercowego); w rzeczywistości 
osoba, której akt dotyczy, została zamordowana w komorze gazowej 
w Hartheim 24 lutego 1942 roku, a fałszerstwo miało ukryć prawdę 
o zbrodniach dokonywanych na zamku
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1961 roku skutecznie ukrywał się na terenie RFN, kiedy to został 
zatrzymany. Prokuratura Generalna we Frankfurcie nad Menem 
wszczęła przeciwko niemu postępowanie. Jednak proces niemiło-
siernie się ślimaczył. Ostatecznie postępowanie zostało umorzone 
w 1975 roku z powodu złego stanu zdrowia oskarżonego. Renno 
żył jednak jeszcze 22 lata. Według ustaleń Oddziałowej Komi-
sji w Szczecinie odpowiadał za śmierć kilkunastu tysięcy osób.

Wspomniany Christian Wirth, który tak dbał o każdy złoty 
ząb zamordowanego, zginął w maju 1944 roku z rąk party-
zantów jugosłowiańskich.

Vinzenz Nohel, który w Hartheim zajmował się kremowa-
niem zwłok, tuż po wojnie został aresztowany. Jego zezna-
nia w dużej mierze pozwoliły na ustalenie, co działo się za 
murami zamku. Amerykański Trybunał Wojskowy w Dachau 
skazał Nohela na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykona-
no w maju 1945 roku w więzieniu w Landsbergu.

Byli wreszcie i tacy, którzy ponieśli karę za inne czyny. 
Franz Stangl, ofi cer policji z Hartheim, po zakończeniu wojny 
uciekł do Brazylii. Na skutek starań Szymona Wiesenthala – 
słynnego „łowcy nazistów” – został w 1967 roku aresztowany 
i przekazany władzom RFN. Trzy lata później sąd w Düs-
seldorfi e skazał go na dożywocie jako odpowiedzialnego za 
śmierć kilkuset tysięcy Żydów w Treblince. W czerwcu 1971 
roku Stangl zmarł w więzieniu na atak serca.

Bardzo ciekawy i znamienny jest przykład personelu po-
mocniczego w ośrodku Hartheim. W 1947 roku grupa pielęg-
niarek służących w tym zakładzie stanęła przed Sądem Kra-
jowym w Linzu. Prokurator zarzucał im pomoc w zabójstwie 

– poprzez rozbieranie osób prze-
widzianych do uśmiercenia 
i uczestnictwo w wymor-
dowaniu. Sąd uznał jednak, 
że nie można przypisać im 
winy w tym zakresie. Przyjął 
mianowicie, że jako pracow-
nice opieki medycznej były 
one zobowiązane do pracy, 
a za ewentualną odmowę jej 
świadczenia mogły ponieść 
karę, nawet w postaci umiesz-
czenia w obozie koncentra-
cyjnym. Sąd przyjął zatem, że 
co prawda pomogły one przez 
swoje działania w uśmierceniu 
ludzi, jednakże uczyniły to pod 
przymusem. W listopadzie 1947 
roku pielęgniarki zostały unie-
winnione. Była to sytuacja ty-
powa dla całego rozliczenia ze 
zbrodniami nazistowskimi.

Charakterystyczną postawą było wówczas zasłanianie się 
wykonywaniem rozkazu. Wielu zbrodniarzy nazistowskich 
utrzymywało przed sądem, że swojej zbrodniczej działalno-
ści dopuścili się wbrew swym przekonaniom, a nawet woli. 
Tłumaczyli się właśnie wykonywaniem rozkazu, koniecz-
nością wojenną albo zrzucali odpowiedzialność na osoby im 
podległe, na które rzekomo nie mieli wpływu. Zgromadzone 
w śledztwach Oddziałowej Komisji w Szczecinie dowody 
całkowicie temu przeczą.

Splecione losy
Rozpoczęliśmy tę opowieść od Władysława Roszaka. Ślad po 
nim urwał się w Dachau w 1941 roku. 66 lat później, w roku 
2007, w toku śledztwa Oddziałowej Komisji w Szczecinie udało 
się ustalić, że 24 lutego 1942 roku Roszak został przetranspor-
towany do Hartheim specjalnie do tego celu przystosowanym 
autobusem (pojazdy te miały np. oznaczenia Poczty Rzeszy Nie-
mieckiej i zamalowane szyby). Tam zamordowano go w komo-
rze gazowej, a jego ciało spalono, prochy zakopując po wschod-
niej stronie zamku – wraz z prochami ok. 30 tys. innych osób.

Rudolf Lonauer – kierownik ośrodka, a jednocześnie czło-
nek NSDAP i ofi cer SS – nie miał zamiaru oddać się do ame-
rykańskiej niewoli. Popełnił samobójstwo 5 maja 1945 roku. 
Wcześniej zabił żonę i dwie kilkuletnie córki.

Artykuł opracowałem na podstawie materiałów zebranych 
w toku śledztwa S 55/05/Zn w sprawie zbrodni dokonanej przez 
funkcjonariuszy III Rzeszy w zamku Hartheim w Austrii. 
Od 2 kwietnia 1940 do połowy grudnia 1944 roku 
zamordowano tam nie mniej niż 1143 obywateli polskich.

Marek Rabiega – prokurator Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie
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