RUDOLF HÖSS
▪ Urodził się 25 listopada 1900 w Baden-Baden, zmarł 16 kwietnia 1947r. w

Oświęcimiu) – SS-Obersturmbannführer, komendant niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w latach
1940–43, członek NSDAP i SS. Zbrodniarz wojenny.

DZIECIŃSTWO HOSSA
▪ Pierwsze lata swego życia spędził w

podbadeńskiej miejscowości. Gdy miał 7
lat, jego rodzina przeprowadziła się do
Mannheim. Wychowywał się w katolickiej
rodzinie, ojca nazywał wręcz fanatycznym
katolikiem. Ojciec planował, iż jego syn
zostanie kiedyś kapłanem. Höss był nawet
ministrantem. W wieku 13 lat zrezygnował
jednak z poświęcenia dla wiary, a to za
sprawą złamania tajemnicy spowiedzi
przez jednego z księży. Od tamtej pory
przestał on darzyć szacunkiem zawód
księdza. Rok później zmarł mu ojciec. Po
wybuchu I wojny światowej Rudolf zgłosił
się do służb pomocniczych Czerwonego
Krzyża. Po wydarzeniach na froncie oraz
codziennych spotkaniach z wojną Rudolf
postanowił zostać żołnierzem.

ŻYCIE PRYWATNE
▪ Był żonaty (żona Hedwig z domu Hensel),

miał pięcioro dzieci (synowie: Klaus, HansRudolf, córki: Heidetraut, Ingebrigitt i
Annegret) . Podczas służby w Auschwitz
mieszkał w willi zabranej przedwojennym
właścicielom (polskiej rodzinie Sojów),
którą siłami więźniów przekształcił w
luksusową rezydencję z pięknym parkiem
dookoła. Willa była położona w pobliżu
budynku komendantury obozowej.

WYROK ŚMIERCI NA B. KOMENDANCIE
OBOZU AUSCHWITZ-BIRKENAU.
▪ Höss zajmował czołowe miejsce na polskiej liście nazistowskich zbrodniarzy. 2

kwietnia 1947 roku sąd wydał na niego jedyny możliwy wyrok – śmierć przez
powieszenie. Ostatecznie na miejsce egzekucji wybrano plac, gdzie w czasie wojny
znajdował się budynek obozowego gestapo. Tam miała stanąć szubienica.

▪ „Człowiek, który zamordował i przyczynił się do śmierci tylu milionów ludzi, powinien

zginąć tam, gdzie zginęły jego ofiary” – napisali do ministerstwa sprawiedliwości
byli więźniowie Auschwitz.

RUDOLF HESS
▪ Ur. 26 kwietnia 1894 w Aleksandrii, zm. 17 sierpnia 1987 w Berlinie– niemiecki

żołnierz, następnie działacz partyjny, jeden z przywódców nazistowskiej III Rzeszy.
Był jednym z najbliższych współpracowników A. Hitlera i do zakończenia swej
kariery politycznej w maju 1941 zastępcą Hitlera i formalnie trzecią, po Hermannie
Göringu, osobą w państwie. Drugą połowę życia, ostatnich czterdzieści sześć lat
spędził w niewoli i w zakładach karnych.

DZIECIŃSTWO HESSA
▪ Młodemu Rudolfowi nie brakowało niczego- rodzina Hessów
zawdzięczałato rodzinnemu przedsiębiorstwu Fritza Hessa.
Ten jednak wolał poświęcać się zabawie i przyjemnościom
niż nauce, choć od początku uważano go za dziecko
inteligentne i bystre. Mimo iż rodzina Hessów zamieszkała na
stałe w Egipcie, nie zerwała kontaktu z krajem przodków
(Niemcami). Co roku Fritz Hess zabierał rodzinę w daleką
podróż, aby odwiedzić Niemcy. W wieku 14 lat, Rudolf
rozpoczął kształcenie w swojej pierwszej szkole. Wcześniej
uczył się w domu, a wiedzę przekazywał mu prywatny
nauczyciel. W 1912 roku Rudolf wyjechał do Hamburga, aby
rozpocząć praktykę w firmie Feldt Stein & Co. Latem 1914
roku, jako jeden z pierwszych, Rudolf Hess zgłosił się na
ochotnika do armii niemieckiej.

U BOKU HITLERA
▪ W 1920 roku Hess wstąpił do NSDAP, dzięki

czemu mógł przebywać bliżej A. Hitlera. W
1922 roku Hess znalazł się w formacji
Sturmabteilung. Po upadku puczu
monachijskiego (1923) Hess dobrowolnie
poddał się karze, by wraz z Adolfem
Hitlerem zostać osadzonym w Twierdzy
Landsberg. Mury więzienia opuścił 01.01
1925r. i w ślad za tym, w lutym 1925r. Rudolf
Hess został osobistym sekretarzem Hitlera.
W partii dojrzewał. W 1930 roku mógł już
objąć stanowisko przewodniczącego
Centralnej Komisji Politycznej NSDAP. W
grudniu 1932 natomiast został delegatem do
Reichstagu, a od 21 kwietnia 1933, będąc
jednym z najbardziej lojalnych i oddanych
towarzyszy Hitlera, Hess otrzymał stanowisko
zastępcy führera w łonie NSDAP.

LATA PO WOJENNE
▪ W 1945 roku osądzono Hessa w Norymberdze i skazano na karę więzienia

dożywotniego. Karę odbywał w słynnym później więzieniu Spandau w Berlinie
Zachodnim, gdzie przebywał do dnia 17 sierpnia 1987 roku, wtedy to bowiem
zmarł śmiercią samobójczą.
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