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Vyhladzovací tábor Chełmno nad Nerem (SS Sonderkommando Kulmhof)
Nachádzal sa v okrese Turek (Landkreis Turek) v kaliskom vládnom
obvode (Regierungsbezirk Kalisch) provincie Reichsgau Wartheland,
okolo 70 km od Lodži, blízko železničnej stanice v Kołe.

Vyhladzovací tábor založený v novembri 1941 fungoval ako SS-Sonderkommando Kulmhof.

Veliteľmi boli postupne SS-Sturmbannführer Herbert Lange a SS-Hauptsturmführer Hans Bothmann

(od roku 1942).

Od 8. decembra 1941 do 7. apríla 1943, a od 26. júna do 14. júla 1944 bolo Chełmno strediskom

likvidácie Židov z get v provincii Reichsgau Wartheland a z lodžského geta. Zahynuli tu tiež Židia z

Rakúska, Belgicka, Francúzska, Holandska a Maďarska, ako aj poľské deti z regiónu Zamojszczyzna

(v ktorej Nemci počas vojny nariadili akciu vysídlenia), Poliaci z inštitúcií sociálnej starostlivosti z

Lodži a Włocławka, okolo 5 tisíc sovietskych zajatcov, Rómovia a pravdepodobne 82 českých detí z

Lidic.

Zo železničnej stanice v Kołe boli ľudia deportovaní úzkorozchodnou železnicou do tábora, kde ich

zabíjali výfukovými plynmi v špeciálne skonštruovaných autách – plynových komorách. Telesné

pozostatky zavraždených obetí boli zahrabané v masových hroboch. Od jari 1942 boli telá obetí

vykopávané a spaľované buď na otvorenom priestranstve alebo v krematóriu. V apríli 1943 bol

tábor zlikvidovaný – baraky a krematórium boli rozobraté a personál tábora bol zaradený do služby

vo Waffen-SS. Na jar 1944 bol vyhladzovací tábor v Chełmne opätovne uvedený do prevádzky,

pričom vznikla aj nová infraštruktúra. Ľudia – tak ako pred tým – boli zabíjaní v špeciálne

skonštruovaných autách – plynových komorách a telá obetí boli spaľované v dvoch novo

postavených krematóriách. Od júla 1944 do tábora už neprichádzali žiadne transporty a baraky boli

demontované. V noci zo 17. na 18. januára 1945 esesáci zastrelili niekoľko posledných táborových

väzňov-robotníkov.

V tábore v Chełmne nad Nerem zahynulo okolo 160 – 200 tisíc osôb, najmä Židov.
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