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WPROWADZENIE 

 Podczas drugiej wojny światowej dokonano 
niewyobrażalnych zbrodni na ziemiach polskich. To właśnie te 
tereny wybrali Niemcy na miejsce budowy pierwszych obozów 
zagłady i to właśnie tutaj podjęto się zadania biologicznego 
niszczenia narodów, poprzez masowe zabijanie i wyniszczanie 
ludzi doświadczeniami medycznymi oraz morderczą pracą, bez 
zapewnienia im choćby odpowiednich racji żywnościowych. 
To właśnie tutaj lekarze SS, którzy wcześniej składali przysięgę 
Hipokratesa, mówiącą:  

 (...) Sposób życia urządzać będę chorym dla ich dobra, podług 
sił moich i zdolności, dalekim będąc od wszelkiego uszkodzenia 
i krzywdy wielkiej. Nigdy nikomu, ani na żądanie, ani na prośby 
niczyje, nie podam trucizny, ani też nigdy takiego sam nie powezmę 
zamiaru. Do czyjegokolwiek domu wnijdę, celem wejścia mojego 
będzie jedynie dobro chorego, jakoż nigdy kierować mną nie będzie 
rozmyślne bezprawie ani występek (...)1, 

stawali się oprawcami, ponieważ nie leczyli chorych, a wręcz 
skazywali ich na śmierć, uczestniczyli w akcjach masowej 
zagłady, asystowali przy egzekucjach, fałszowali faktyczne 
przyczyny zgonów i bez względu na stan zdrowia 

1aJ. Sehn, Niektóre aspekty prawne tzw. eksperymentów 
dokonywanych przez hitlerowskich lekarzy SS w obozach 
koncentracyjnych, Przegląd Lekarski 1961, nr 1a, s. 35. 
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przeprowadzali na nich zbrodnicze eksperymenty medyczne: 
„(...) Był taki lekarz, który do swojej nauki w sztuce operowania 
wybierał tylko ludzi zdrowych, aby <<nie babrać się 
w gównie>>, jak to mówił o prawdziwie chorych”2. Zbrodnicza 
medycyna była przeprowadzana na szeroką skalę w wielu 
obozach koncentracyjnych. Doświadczenia miały służyć 
potrzebom armii, realizacji planów powojennych i podbudowie 
teorii rasistowskich. Lekarze przeprowadzali niektóre badania 
na zlecenie firm farmaceutycznych czy instytutów medycznych. 
Większość medyków kierowała się dodatkowo chęcią własnego 
rozwoju i pragnieniem zdobycia wyższego tytułu naukowego. 

Doświadczenia na więźniach w Auschwitz można podzielić 
na: 
 eksperymenty biologiczne, do których należało m.in.: 
opracowanie metody sterylizacji i kastracji, badania 
antropologiczne, badania krwi, opracowanie metod zwalczania 
markieranctwa wśród żołnierzy Wehrmachtu, sztuczne 
zakażanie zdrowych więźniów poprzez wstrzykiwanie krwi 
chorych, badania zmian w narządach pod wpływem chorób, 
które wiązało się z zabiciem więźnia i wykonaniu sekcji zwłok;  
 eksperymenty farmakologiczne, których celem było 
przetestowanie na więźniach przeróżnych preparatów, ziół 
i leków;  
 eksperymenty chirurgiczne, które był wykonywane w celach 
samoszkoleniowych przez lekarzy SS, którzy nie mieli żadnego 

2 R. Diem, Wspomnienia lekarza więźnia z Oświęcimia, Przegląd 
Lekarski 1988, 45 nr 1, s. 142. 
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przygotowania chirurgicznego, bądź pragnęli poszerzyć swoje 
horyzonty wiedzy. 
 Dostęp do przeogromnej ilości „materiału” do badań 
sprawił, że nazistowscy lekarze zapragnęli zrealizować 
najbardziej utopijne doświadczenia medyczne, nawet wtedy gdy 
nie miały one większego sensu i znaczenia. Dokonywali oni 
eksperymentów bez skrupułów i bez litości. Los więźniów był 
im obojętny. W bardzo wielu wypadkach zostanie „królikiem 
doświadczalnym” było równoznaczne z wyrokiem śmierci. 
 Dokumentacja medyczna w znacznym stopniu została 
zniszczona, zatem wiedza o eksperymentach jest oparta przede 
wszystkim na pozostałości dokumentacji oraz na zeznaniach 
osób, które przeżyły obozy. 
 Niniejsza praca została napisana na podstawie materiałów 
archiwalnych, które nabyłam dzięki uprzejmości Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz specjalistycznej literatury. 

Katarzyna Okoniewska 





Rozdział 1 

POWSTANIE I ROZWÓJ SZPITALA 

Szpital w obozie macierzystym 

 Izba chorych powstała na samym początku istnienia obozu, 
w budynku dawnego Monopolu Tytoniowego. Pierwszymi 
pacjentami byli więźniowie ciężko pobici bądź wycieńczeni 
długo trwającymi ćwiczeniami fizycznymi. Niespełna miesiąc 
później, już na terenie obozu, zaczął kształtować się szpital 
(Häftlingskrankenbau, inaczej HKB). Szpital był wliczony 
w ogólną numerację, która w sierpniu 1941 r. uległa zmianie: 
blok 21 wcześniej posiadał numer 16, blok 28 stał się blokiem 
20, blok 20 przemianowano na 15, blok 19 zamieniono na 14, 
a blok 10 dostał numer 12. Podstawowymi blokami, 
wchodzącymi w skład HKB były: 

19: Schonungsblock dla więźniów rekonwalescentów oraz 
niezdolnych do pracy; 

20: blok chorób zakaźnych; 
21: blok chirurgiczny, przebywali tutaj więźniowie cierpiący 

na choroby niezakaźne; 
28:ablok przyjęć i chorób wewnętrznych, wraz 

z ambulatorium, kostnicą, magazynem środków higieniczno-
sanitarnych i składnicą apteczną; 
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10: blok był powiązany ze szpitalem w momentach 
największych epidemii chorób, w późniejszym okresie stał się 
miejscem eksperymentów medycznych; 

13: blok przeznaczony dla chorych na tyfus plamisty1. 
Początkowo było to miejsce, które przypominało zbiorowisko 
chorych i umierających ludzi. Zwierzchnikami obozowych 
szpitali byli lekarze SS: Max Popiersch, Siegfried Schwela, Oskar 
Dienstbach, Kurt Uhlenbroock, Eduard Wirths (w obozie 
macierzystym w Auschwitz), Erwin von Helmersen, Heinz 
Thilo, Rudolf Horstman (w obozie męskim w Birkenau). 
Nadzór nad szpitalem w obozie kobiecym pełnili lekarze SS: 
Bruno Kitt, Wehrner Rohde, Rudolf Horstmann, Fritz Klein, 
Hans Wilhelm Konig oraz Josef Mengele. Sanitariuszami SS 
byli m.in.: Hans Nierzwicki i Herbert Scherpe. 

Ekstremalne warunki życia w obozie sprawiły, że liczba 
chorych stale rosła. SS-mani bezustannie znęcali się nad 
więźniami, co prowadziło do powstawania licznych złamań oraz 
trudno gojących się ran z wysiękami ropnymi. Najczęstszą 
przypadłością była choroba głodowa, której towarzyszył 
durchfall2, załamanie psychiczne i skrajne wycieńczenie. Lata 
1942-1943 przeszły do historii jako okres największych 
epidemii, rozwinął się tyfus plamisty, gruźlica i czerwonka. 
Wszelkie schorzenia pochłaniały wielu chorych. 

1 Archiwum Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświadczenia, t. 36, 
s. 13.
2 Biegunka.
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Służba medyczna 

Najważniejszą rolę w masowej zagładzie sprawowała 
obozowa służba medyczna. Pełniła ona dwie zupełnie odmienne 
role: pierwsza była rolą leczniczą i tyczyła się ona wszystkich SS-
manów, którzy potrzebowali pomocy lekarskiej, druga zaś 
dotyczyła samych więźniów i polegała na wyniszczaniu ich 
organizmów, kierowaniu do komór gazowych, bądź 
poddawaniu häftlingów3 eksperymentom medycznym. 

SS-Lagerarzt 

SS-Lagerarzt pracował codziennie i miał swój pokój w bloku 
21. Pracę zaczynał od przyjęcia meldunku i korespondencji po
czym udawał się do ambulatorium, gdzie lekarz-więzień
przedstawiał mu chorych, których należało przyjąć. Od 1942 r.
stało się normą, że Lagerarzt codziennie wybierał po kilkanaście
osób do zabicia fenolem. Następnie praktykował na więźniach
zabiegi chirurgiczne, podpisywał akty zgonu lub przygotowywał
pisma do komendatury. Dla więźniów wiadomym było,
że skoro Lagerarzt zjawiał się w sali chorych to było to związane
przede wszystkim z wybieraniem ludzi do gazu bądź
eksperymentów medycznych.

Funkcję Lagerarzt-a, prowadzili w Oświęcimiu następujący 
członkowie SS (wg stopnia SS): 

 SS-Brigadeführer Dr Carl Clauberg,
 SS-Sturmbannführer Dr Eduard Krebsbach,

3 Jedno z obozowych określeń dotyczących więźniów. 
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 SS-Hauptsturmführer Dr Benno Adolph,
 SS-Hauptsturmführer Dr Friedrich Entress,
 SS-Hauptsturmführer Dr Horst Fischer,
 SS-Hauptsturmführer Dr Karl-Josef Fischer,
 SS-Hauptsturmführer Dr Otto Heidl,
 SS-Hauptsturmführer Dr Erwin von Helmersen,
 SS-Hauptsturmführer Dr Rudolf Horstmann,
 SS-Hauptsturmführer Dr Willibald Jobst,
 SS-Hauptsturmführer Dr Josef Mengele,
 SS-Hauptsturmführer Dr Heinrich Plaza,
 SS-Hauptsturmführer Dr Erich Sauther,
 SS-Hauptsturmführer Dr Friedrich Schluter,
 SS-Hauptsturmführer Dr Heinz Thilo,
 SS-Hauptsturmführer Dr Alfred Trzebinski,
 SS-Hauptsturmführer Dr Helmuth Vetter,
 SS-Hauptsturmführer Dr Karl Wotke,
 SS-Obersturmführer Dr Otto Blaschke,
 SS-Obersturmführer Dr Fritz Klein,
 SS-Obersturmführer Dr Hans Kremer,
 SS-Obersturmführer Dr Johann Paul Kremer,
 SS-Obersturmführer Dr Franz Lucas,
 SS-Obersturmführer Dr Franz Georg Meyer,
 SS-Obersturmführer Dr Robert Neumann,
 SS-Obersturmführer Dr Werner Rohde,
 SS-Obersturmführer Dr Heinz Schattenberg,
 SS-Untersturmführer Dr Walter Goebel (asystent Dra

Carla Clauberga),
 SS-Untersturmführer Dr Hans Koenig,
 SS-Untersturmführer Dr Herbert Wuttke
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 SS-Hauptscharführer Friedrich Ontl,
 SS-HauptscharführeraAntonaWilhelma(kierownik

szpitala),
 SS-Oberscharführer Joseph Klehr,
 SS-Oberscharführer Herbert Scherpe,
 SS-Unterscharführer Karl Bara,
 SS-Unterscharführer Ferdinand Brauner,
 SS-Unterscharführer Emil Hantl,
 SS-Unterscharführer Eduard Jambor,
 SS-Unterscharführer Hans Nierzwicki4.

SS-Standortarzt 

Standortarzt był naczelnym lekarzem garnizonu SS 
i kierował całą służbą medyczną. W Oświęcimiu służbę tę 
sprawowali:  

 SS-Sturmbannführer Dr Max Popiersch,
 SS-Sturmbannführer Dr Kurt Uhlenbroock,
 SS-Sturmbannführer Dr Eduard Wirths,
 SS-Hauptsturmführer Dr Oskar Dienstbach,
 SS-Hauptsturmführer Dr Bruno Kitt,
 SS-Hauptsturmführer Dr Siegfried Schwela,
 SS-Obersturmführer Dr Franz von Bodmann.

4 A. Lasik, Obsada osobowa służby zdrowia SS w latach 1940-1945, Zeszyty 
Oświęcimskie 20, 1993, ss. 261-324.  
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Skład pozostałej grupy służby zdrowia SS w KL Auschwitz: 

Dentyści garnizonowi 
 SS-Sturmbannführer Dr Raimond Ehrenberger,
 SS-Sturmbannführer Dr Karl Teuber,
 SS-Hauptsturmführer Dr Willy Frank,
 SS-Hauptsturmführer Dr Alfred Meimeth,
 SS-Hauptsturmführer Dr Elimer Precht.

Dentyści 
 SS-Hauptsturmführer Dr Wilhelm Schulte,
 SS-Obersturmführer Dr Andreas Rett,
 SS-Obersturmführer Dr Willi Schatz,
 SS-Untersturmführer Josef Simon.

Apteka obozowa 
 SS-Sturmbannführer Dr Viktor Capesius (kierownik),
 SS-Sturmbannführer Adolf Kroemer,
 SS-Hauptsturmführer Henry Storch,
 SS-ObersturmführeraGerhardaGerbera(asystent

kierownika).

Instytut Higieny 
 SS-HauptsturmführeraDraBrunoaWebera(dyrektor

Instytutu),
 SS-Obersturmführer Dr Hans Delmotte,
 SS-Untersturmführer Dr Hans Münch.
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 W skład personelu medycznego należy także wliczyć 
Sanitätsdienstgrade wydział sanitariuszy, który pomagał 
w szpilowaniu więźniów oraz SS-Desinfektionskommando, które 
wsypywało do komór gazowych cyklon B. 

Szrajbsztuba 

W szrajbsztubie pracowała grupka najinteligentniejszych 
więźniów na dwie zmiany: dzienną i nocną. Mieściła się ona 
naprzeciwko pokoju Lagerarzta. Do jej obowiązków należało: 
prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wypisywanych 
chorych z szpitala oraz raporty dzienne o stanie personalnym, 
które były wręczane SS-manowi w czasie lagrowych raportów. 
Jeśli raport zawierał błąd wówczas więzień odpowiedzialny 
za jego sporządzenie był wysyłany do bunkra. Prowadzono także 
kwestionariusze, które zawierały dane personalne więźnia, 
historię jego przeszłości, przebyte choroby, dane 
spokrewnionych osób, których trzeba powiadomić w razie 
wypadku/śmierci, datę zwolnienia z lagru, kiedy i gdzie został 
przeniesiony, a także datę śmierci. 

Na początku istnienia obozu, kiedy to wyroki śmierci 
wykonywał pluton egzekucyjny, wypisywano w kwestionariuszu 
faktyczną przyczynę zgonu, czyli śmierć na skutek egzekucji. 
Zapisy uległy zmianie kiedy zaczęto zabijać więźniów bez 
powodu i wówczas zaznaczano, iż śmierć była wynikiem ciężkiej 
choroby (np. jeżeli więzień cierpiał na chorobę głodową 
wówczas wpisywano, że zmarł w wyniku ogólnego wyniszczenia 
ustroju Allgemeine Körperschwäche). Rudolf Höss w trakcie 
procesu przyznał, że dla wszystkich zabitych więźniów zawsze 
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dorabiano fikcyjną historię choroby wg wskazówek 
niemieckiego lekarza obozowego. Jako przyczynę śmierci można 
było wpisać jedną z kilkunastu chorób które spisano 
w specjalnym katalogu, który został sporządzony właśnie przez 
lekarza. Najczęściej były to: porażenie serca, ostra niewydolność 
krążenia, obrzęk płuc przy osłabieniu mięśnia sercowego, 
zapalenie płuc, ogólne zakażenie5. Po śmierci więźnia 
Blockführer wystawiał meldunek. Powyższy dokument wraz 
z kartoteką docierał do pisarzy, którzy sporządzali 
dokumentację pośmiertną i wprowadzali każdy przypadek 
śmierci do książki zmarłych. Sama dokumentacja składała się z: 
meldunku o zgonie w ośmiu egzemplarzach, raportu do 
komendatury w czterech egzemplarzach zawierający dane 
personalne zmarłego, raport lekarski dotyczący rozpoznania 
choroby, wraz z opisem jej przebiegu i leczenia, poświadczenie 
śmierciw jednym egzemplarzu dla Urzędu Stanu Cywilnego, 
Leichenschau, czyli oględziny lekarskie zwłok w sześciu 
egzemplarzach i Sektionsbericht, protokół sekcyjny, także 
w sześciu egzemplarzach6. 

Szrajbsztuba prowadziła nie tylko powyższą dokumentację, 
ale także korespondencję Lagerarzta i na jej podstawie 
sporządzała sprawozdania miesięczne i kwartalne.  

5 APMA-B, Proces Hössa t. 22, s.45.   
6 J. Olbrycht, Sprawy zdrowotne w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, 
Przegląd Lekarski 1962, nr 1a, s. 62. 
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Warunki bytowe więźniów w obozowym szpitalu 

 W każdym większym obozowym szpitalu znajdowało się 
ambulatorium, które było bardzo często oblegane przez 
więźniów, zwłaszcza po porannym apelu. W KL Auschwitz 
ambulatorium mieściło się na piętrze bloku 287. Więźnia 
przyjmowano w obecności lekarza SS (w przypadku szpitala 
w obozie kobiecym, była to naczelna lekarka Ena Weiss, 
a w latach późniejszych w obecności lekarek-więźniarek). 
Jednym z warunków, które trzeba było spełnić by do niego trafić 
była gorączka- minimum 39 stopni Celsjusza8. Liczba miejsc 
była ograniczona i przyjmowano do szpitala tylko tyle osób, 
ile zmarło w danym dniu. Na samym początku swego działania, 
ambulatorium było traktowane przez więźniów jako szansa 
uniknięcia morderczej pracy czy długotrwałych apeli. Niestety 
sytuacja zmieniła się dość szybko i miejsce to zaczęto traktować 
jako przedsionek do komory, co sprawiło, że nawet najbardziej 
chory więzień próbował uniknąć dostania się do HKB oraz na 
wszystkie możliwe sposoby starał się ukryć chorobę. 

Więźniowie będący w stanie skrajnego wyczerpania leżeli 
nago lub w brudnych ubraniach, w przepełnionych barakach, 
początkowo na siennikach, a w późniejszym czasie na 
trzykondygnacyjnych pryczach. Na takiej pryczy, która 
nierzadko przesiąknięta była moczem, kałem i innymi 
wydzielinami leżało 3-4 więźniów, którzy do dyspozycji mieli 
jeden brudny, podarty i zapchlony koc. Wszystkie 
pomieszczenia szpitalne były zapchlone  i  zawszone, poza tym 

7 M. Hałat, Sala bloku 7 Krankenbau w Auschwitz I, „Pro Memoria”, s. 29. 
8 I. Strzelecka, Szpital w obozie kobiecym w Birkenau, „Pro Memoria”, s. 22. 
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w barakach grasowały szczury, które obgryzały najsłabszych 
więźniów. 
 Swoje potrzeby więźniowie załatwiali do wiader ustawionych 
w każdym pomieszczeniu. Były one przepełnione co 
powodowało, że pomieszczenia były mokre i stale 
zanieczyszczone. Więźniowie chorujący na durchfall, 
niejednokrotnie nie byli w stanie dotrzeć do kubłów 
i zanieczyszczali przejścia między pryczami. Nieprzytomni 
więźniowie załatwiali się pod siebie brudząc nie tylko miejsce 
do spania, ale także więźniów leżących pod nimi. W latach 
późniejszych wybudowano pierwsze ubikacje i wówczas wszyscy 
chorzy, bez względu na stan swojego zdrowia, właśnie tam 
musieli załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne. 
 Początkowo nie rozdzielano chorych według chorób. 
Cierpieli oni na różne choroby zakaźne i leżeli na jednej pryczy 
zarażając siebie nawzajem. Zdarzały się też sytuacje kiedy chore 
kobiety całymi dniami leżały przy zwłokach swoich 
współtowarzyszek9. Schorowani więźniowie byli zwolnieni od 
obowiązku uczestnictwa w apelach, jednak w trakcie kontroli 
stanu liczbowego musieli leżeć na baczność z wyciągniętymi na 
zewnątrz koców rękami10. 
 Jan Dziopek, sanitariusz od lutego 1941 r., tak zrelacjonował 
sytuację w salach szpitalnych: 

Przydzielono mi jedną salę, na której leżeli chorzy na 
odmrożenia. Straszny był stan tych ludzi. Przy złym odżywianiu 

9 I. Strzelecka, Warunki bytowe więźniów w szpitalach obozu oświęcimskiego, 
Przegląd Lekarski 1990, 47 nr 1, s. 101. 
10 Tamże, s. 102. 
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rany nie tylko się nie goiły, ale z dnia na dzień powiększały się. 
Niezwykła ilość ropy wylewała się z tych ran. Pogniły biedakom 
palce u rąk, nóg, potworzyły się flegmony11 na całym ciele. Do 
opatrunków używaliśmy bandaży papierowych, które były 
nietrwałe i po jednej nocy trzeba było je zmieniać. Smród na sali 
mimo otwierania okien był nie do zniesienia12. 

 W latach 1943-1944 warunki w szpitalu uległy poprawie. 
Więźniowie zaczęli otrzymywać paczki żywnościowe, poza tym 
docierało więcej lekarstw. Zmiana ta nie miała jednak 
pozytywnego wpływu na ilość wyleczonych więźniów. 
Na początku działalności wypisy ze szpitala dokonywane były 
po określonym czasie bez względu na stan zdrowia chorego, 
który dodatkowo był oficjalnie uznany za zdolnego do pracy. 
Spore zmiany zaszły w 1943 r. kiedy to popularne stały się 
selekcje w szpitalach, mające na celu wysłanie chorych do 
komory gazowej. Zaczęto też dezynfekować sale szpitalne. 
W Monowicach co kilka miesięcy przeprowadzano odnowę 
pomieszczeń i malowano wszystkie ściany, podłogi i łóżka13. 
 Mimo ciężkich warunków, największą niedogodnością dla 
chorych więźniów był brak wody. Spragnieni ludzie posuwali się 
do picia wody, którą wcześniej używano do mycia podłogi. 

W bloku 28 oprócz ambulatorium mieściły się także: 

 magazyny szpitalne, apteka, apteka zielarska komanda
zielarskiego,

11 Ostre zapalenie ropne. 
12 APMA-B, Proces Hössa, t. 8, k. 69. 
13 A. Makowski, Szpital więźniarski w Monowicach (KL Auschwitz III), Zeszyty 
Oświęcimskie 15, 1974. S. 152. 
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 gabinet laryngologiczny,
 kuchnia dietetyczna,
 laboratorium analityczne,
 kostnica,
 pokój masażysty,
 sala operacyjna, pełniąca rolę prosektorium,
 pracownia rentgenowska,
 tzw. duża sala Stube 7.

Gabinet laryngologiczno-okulistyczny 

 Przychodnia powstała w 1941 r. i prowadził ją laryngolog 
Leon Wasilewski (numer obozowy 13503). Oprócz tej poradni 
funkcjonowała jeszcze jedna utworzona przez Antoniego 
Więckowskiego (numer obozowy 75894), jednak nie miał on, 
ani własnego pomieszczenia, ani  odpowiedniego wyposażenia 
(jedynie stolik i dwa krzesła). Prócz tego okulista posiadał 
przyrząd do badania wad wzroku, a także płyny do 
przemywania i leczenia oczu. Więckowski rozdawał 
potrzebującym okulary, które wcześniej dostawał po zmarłych 
więźniach. Operacje odbywały się w znieczuleniu 
miejscowym14. Poradnia nie istniała jednak długo, gdyż 
w grudniu 1942 r. Więckowski zmarł na atak serca. 

Zielarze 

Zespół krajaczy ziół mieścił się naprzeciwko pracowni 
rentgenowskiej i powstał z inicjatywy Władysława Fejkla 

14 T. Orzeszko, Relacja chirurga z obozu oświęcimskiego, Przegląd Lekarski 
1971, nr 1, s. s. 44. 
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(numer obozowy 5647). Pomysł zrodził się nie tylko z powodu 
ciągłych braków aptecznych, ale także na prośbę kobiet 
zamkniętych w bloku eksperymentalnym doktora Clauberga, 
by mogły wychodzić na zewnątrz. Komando pracowało od rana 
do południa wiosną i jesienią 1944 r. Zebrane zioła (kwiat lipy, 
podbiału, jaskółcze ziele, miętę oraz liście pokrzywy) suszono 
i krojono, po czym przekazywano do Krankenbau i apteki SS.  

Laboratorium 

Laboratorium rozwijało się wraz z Krankenbau i mieściło się 
w końcu parteru bloku 28. Początkowo wykonywano w nim 
tylko badania krwi i moczu, jednak z czasem poszerzał się ich 
zakres15. Analizy bakteriologiczne, chemiczne oraz serologiczne 
wykonywano w Instytucie Higieny SS w Rajsku. 

Wyposażenie laboratorium było bardzo skromne. Były 
w nim dwa mikroskopy oraz podstawowy sprzęt do badań. 
Pracowało w nim dwóch chemików: Czesław Dominikiewicz 
oraz Kazimierz Kurski (numer obozowy 6783), laboranci: Feliks 
Malanowski (numer obozowy 64830) i Zygmunt Turzański 
(numer obozowy 615). Całym zespołem do 1944 r. kierował 
Witold Kosztowny (numer obozowy 672). 
 Laboratorium fałszowało wyniki, w przypadku kiedy chory 
był zagrożony wysłaniem do gazu, bądź kiedy SS-man 
podejrzewał więźnia o nadmierne spożycie alkoholu. 

15 J. Olbrycht, Sprawy zdrowotne w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, 
Przegląd Lekarski 1962, nr 1a, s. 65. 



24   Rozdział 1 

Kostnica 

 Kostnica mieściła się w piwnicy bloku 28 i składała się 
z dwóch pomieszczeń: pierwsze było pomieszczeniem w którym 
przebywali nosiciele zwłok, drugie zaś było wyposażone w paki 
i nosze. Nosiciele zwłok pracowali bardzo intensywnie od rana 
aż do wieczora i znosili zwłoki z całego terenu obozu. 

Pokój masażysty 

 Początkowo znajdował się w bloku 28. Masażem zajmował 
się więzień Ludwik Bas, który mimo tego iż nie zajmował się 
wcześniej masażem, rozreklamował go do tego stopnia, 
że przeniesiono go na rewir SS-mański. Zakład przejął z czasem 
Vladimir Hanak, który chętnie udzielał pomocy chorym, 
a z czasem postanowił wprowadzić gimnastykę leczniczą, 
zwłaszcza dla tych häftlingów, którzy byli po durze 
wysypkowym16. 

Pracownia rentgenowska 

Pracownia została wybudowana w marcu 1941 r. Korzystano 
w niej z aparatu Siemens, którym kierował Stanisław Zelle 
(numer obozowy 1611). Pomieszczenie znajdowało się obok sali 
sypialnej dla pielęgniarzy na końcu korytarza bloku 28. Na 
samym początku lekarzami byli Leon Głogowski (numer 
obozowy 1281) i Tadeusz Gąsiorowski (numer obozowy 1396), 
którzy byli amatorami. Dopiero w czerwcu 1941 r. pracownia 

16 W. Fejkiel, Więźniarski szpital w KL Auschwitz, Oświęcim 1994, ss. 40-41. 
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zyskała specjalistę: rentgenologa Czesława Gawareckiego 
(numer obozowy 14852). Po rozstrzelaniu Gawareckiego 
zastępcą został Samson Fodor. 
 Pracownia, podobnie jak laboratorium, ochraniała chorych 
poprzez wydawanie fałszywych wyników badań, zwłaszcza 
w przypadku gruźlicy.  

Duża sala Stube 7 i jej książka ewidencyjna 

 Wpisami do książki ewidencyjnej zajmował się Franciszek 
Sobkowiak (numer obozowy 15493). Każdego dnia 
odnotowywał on numery i nazwiska więźniów, których 
przyjęto, opisywał chorobę i dalszy los chorych. Zgon 
zaznaczano kredką czerwoną, gdy więzień zmarł w Sali 7, 
a niebieską, gdy poniósł śmierć poza nią17. 

Przychodnia dentystyczna 

 Przychodnia powstała w 1940 r. i była umieszczona na 
końcu parteru bloku chirurgicznego numer 21. Miała osobne 
wejście od strony bloku 10, a korytarz był częścią poczekalni. 
Organizatorem przychodni był Janusz Kuczbara (numer 
obozowy 4308). Była ona kompletnie wyposażona, posiadała 
aparat rentgenowski oraz pełny zestaw wyposażenia 
chirurgicznego. Przychodnię podzielono na gabinet 
chirurgiczny (w którym przede wszystkim wyszukiwano złotych 
protez, a także pojedynczych złotych zębów u zamordowanych 
więźniów) oraz protezownię. Na początku funkcjonowania 

17 M. Hałat, Sala 7 bloku 28 Krankenbau w Auschwitz I, „Pro Memoria”, 
s. 30.



26   Rozdział 1 

gabinetu jedynie usuwano zęby jednak wraz z jego rozwojem 
zaczęto wykonywać inne zabiegi, nawet wyjątkowo ciężkie 
przypadki leczenia szczęki18. 
 Dentystyka miała także drugą placówkę, ta jednak pracowała 
wyłącznie dla SS-manów. To właśnie tutaj znajdowało się 
laboratorium dentystyczne19. 

„Zakład Medycyny Sądowej” 

 Swą działalność rozpoczął w 1942 r. i był prowadzony przez 
prof. Jana Olbrychta (numer obozowy 46688). Sekcje 
przeprowadzano w bloku 20, gdzie składano ciała więźniów 
zabitych fenolem. Pierwsze zwłoki, które podano obdukcji 
należały do Wacława Szymborskiego. W czasie sekcji 
wykonywano wycinki konkretnych organów i wysyłano na 
badanie do Instytutu Higieny SS w Rajsku. 

Szpitale w Auschwitz-Birkenau 

 Na terenie Birkenau utworzono pięć szpitali obozowych. 
Dwa największe szpitale dla mężczyzn i szpital dla kobiet 
funkcjonowały na odcinkach BIIf i BIa, a pozostałe na BIb, BIIa 
i BIIb20. 

18 W. Fejkiel, Więźniarski szpital w KL Auschwitz, Oświęcim, 1994, s. 41-42. 
19 J. Olbrycht, Sprawy zdrowotne w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, 
Przegląd Lekarski 1962, nr 1a, s. 66. 
20 I. Strzelecka, Rozwój szpitali obozowych w Oświęcimiu-Brzezince, Przegląd 
Lekarski 1984, 41 nr 1, s. 85. 
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Pierwszy szpital obozowy 

 Pierwszy szpital powstał w maju 1942 r. Do lipca 1943 r. 
znajdował się na odcinku BIb w blokach 7 i 8, a kilka miesięcy 
później także w 12. Największa rolę odegrał blok 7, który był 
przeznaczony dla najbardziej rozchorowanych więźniów, 
niezdolnych do pracy. Zdarzało się, że liczba więźniów 
skazanych na zagazowanie była z góry określona, zatem jeżeli 
było na niej więcej osób, niż w całym bloku, wówczas brak 
uzupełniano personelem lub więźniami z bloku 821. Przeciętnie 
przebywało w nim od 800 do 1000 więźniów, a w momentach 
nasilenia aż do 1500 osób22. Ci, dla których nie było miejsca 
w bloku, leżeli na podwórzu. Średnio dwa razy w tygodniu 
zdecydowaną większość więźniów wysyłano do gazu. W lipcu 
1943 r. szpital ten przeniesiono na BIIf. 
 Kierownikami szpitala, był m.in.: Werner Rhode, Friedrich 
Entress, Heinz Thilo, Josef Mengele.  

Szpital dla kobiet 

 Drugi szpital obozowy powstał w sierpniu 1942 r. 
Umieszczono w nim, na terenie BIa, kilkanaście tysięcy 
więźniarek przeniesionych z obozu macierzystego. Rozdzielono 
je pomiędzy blokami 22-26. Blok 25 zwano blokiem śmierci, 
bowiem przebywały w nim kobiety wyselekcjonowane do gazu, 

21 I. Strzelecka, Pierwszy szpital obozowy w Brzezince, Przegląd Lekarski 1984, 
41 nr 1, s. 90. 
22 I. Strzelecka, Rozwój szpitali obozowych w Oświęcimiu-Brzezince, Przegląd 
Lekarski 1984, 41 nr 1, s. 86. 
. 
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ciężko chore i skrajnie wycieńczone. Pod koniec listopada 1944 
r. szpital przeniesiono na odcinek BIIe (wcześniej mieścił się tam
obóz cygański).
 Funkcje lekarzy SS pełnili: Werner Rhode, Fritz Klein, Hans 
Wilhelm König, Josef Mengele. 
     Na czele szpitala stała Revierlageralteste, która reprezentowała 
personel szpitalny przed Lagerarztem. Podlegał jej personel 
lekarski, pielęgniarki, blokowe, pisarki, laboratorium oraz 
apteka. Każdy barak szpitalny podlegał blokowej. Blokowa 
musiała nadzorować pracę sztubowych, pisarek, odźwiernych, 
lekarek blokowych, pielęgniarek i ich pomocnic. Decydowała 
także o tym, którą więźniarkę można przyjąć do ambulatorium 
bądź baraku szpitalnego. 

Na początku istnienia szpitala, chore więźniarki układano na 
odrębnych pryczach i w zależności od choroby, w różnych 
blokach, jednak ten porządek szybko zanikł i z biegiem czasu 
zaczęto przyjmować do każdego baraku więźniarki chore na 
wszystkie możliwe choroby. 
 W 1944 r. utworzono izbę ginekologiczną, w której 
pracowała doktor Irena Konieczna (numer obozowy 55037) 
wraz z pielęgniarkami. W izbie, na polecenie lekarza SS, 
dokonywano zabiegów aborcji, a w nieistniejącym już dziś 
baraku 30 przeprowadzano zabiegi sterylizacji. 
 Lekarki-więźniarki pracujące w obozowym szpitalu starały 
się nieść pomoc najbardziej potrzebującym poprzez dzielenie się 
z nimi jedzeniem, czy poprzez stawianie fałszywych diagnoz 
dotyczących stanu zdrowia. 
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Pozostałe szpitale: 

 Kierownictwu szpitala na terenie BIIf, było 
podporządkowane trzy mniejsze szpitale, utworzone w latach 
1943-194423. Powstały one na odcinkach obozów familijnych 
BIIb, BIIe, odcinku, w którym więźniowie odbywali 
kwarantannę oraz utworzono ambulatorium obozowe na BIId. 
 Szpital w obozie cygańskim założono w marcu 1943 r. 
Mieścił się w blokach 30 i 32, a następnie został poszerzony 
o bloki 22, 24, 26 i 28. Przebywali w nim więźniowie chorujący
na dur wysypkowy i poostałe choroby zakaźne. Często
przebywali tam Cyganie cierpiący na nomę. Lekarzami
naczelnymi byli: Josef Mengele i Franz Bernhardt Lucas,
zastępowani w niektórych okresach przez Heinza Thilo i Fritza
Kleina. Po likwidacji obozu cygańskiego wszyscy pacjenci
zostali zagazowani, a zatrudnieni lekarze skierowani do karnej
kompanii lub wywiezieni w głąb Rzeszy do innych obozów.
 Kolejny szpital (czwarty) założono we wrześniu 1944 r. dla 
Żydów z Theresienstadt. Personel lekarski został wybrany 
spośród więźniów z Teresina. 11 i 12 lipca 1944 r. zlikwidowano 
obóz czeski, niemal wszyscy więźniowie zginęli w komorach 
gazowych. Pozostała część pozostała do dyspozycji Mengele. 
 Piąty szpital powstał w kwietniu 1944 r. na odcinku BIIa. 
Więźniami, których umieszczono w blokach 3-6 i 9-16, 
opiekował się lekarz-więzień Otto Wolken. Blok 16 istniał do 
listopada 1944 r., a pozostałe działały niespełna dwa miesiące24. 

23 Tamże, s. 86. 
24 Tamże, s. 87. 
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Szpital w Monowicach 

Szpital (z dobrze zorganizowaną pomocą lekarską) 
utworzono zaraz po założeniu obozu w Monowicach. Zarządzali 
nim m.in.: Bruno Kitt, Helmuth Vetter, Friedrich Entress 
i Horst Fischer. Pomieszczenia szpitalne mieściły się 
w drewnianych barakach, które były ogrzewane25. 
W początkowym okresie istnienia szpitala nie zależało nikomu 
na jak najdłuższym utrzymywaniu więźniów przy życiu, jednak 
sytuacja zmieniła się od około połowy 1943 r. i dokonywano 
wszelkich starań, by ludzie pracujący dla I.G. Farben byli 
odpowiednio leczeni. We wrześniu 1943 r. szpital obejmował 
6 baraków i mieściło się w nim kolejno: ambulatorium wraz 
z oddziałami pomocniczymi, trzy oddziały wewnętrzne, oddział 
chirurgiczny i oddział zakaźny26. W latach późniejszych 
utworzono dodatkowo oddział weneryczno-skórny27. 
 W oddziale wewnętrznym znajdowało się 18 łóżek 
dwupiętrowych. Nasilenie chorych było zróżnicowane. 
Na przełomie lat 1943/1944 liczba chorych w oddziale wynosiła 
średnio ok. 70 osób. Leczono głównie obłożnie chorych. Do 
szpitala przyjmowani więźniów rano, następnie kąpali się 
i ubierali w czystą bieliznę. Schorzenia rozpoznawano głównie 
poprzez wykonanie podstawowych badań (morfologia krwi, 
badanie moczu) i rozmowę z więźniem, która nastarczała 

25 E. Niedojadło, „Szpital” obozowy w Bunie, Przegląd Lekarski 1965, nr 1, 
s. 121.
26 A. Makowski, I oddział wewnętrzny szpitala obozu koncentracyjnego Buna-
Monowice, Przegląd Lekarski 1969,  nr 1, s.71.
27 E. Niedojadło, „Szpital” obozowy w Bunie, Przegląd Lekarski 1965, nr 1,
s. 121.



Powstanie i rozwój szpitala  31 

niemałych trudności z racji wymieszania w obozie różnych 
narodowości i w związku z tym często korzystano z pomocy 
tłumaczy. Więźniowie chorowali najczęściej na: zapaść 
krążeniową, ropniak opłucnej, zapalenie płuc, zapalenie stawów 
oraz zapalenie mięśni. 

Czas pobytu chorego w szpitalu wynosił maksymalnie trzy 
tygodnie. W przypadku wydłużającej się choroby przekazywano 
chorego do obozu macierzystego lub kierowano go do Birkenau 
na zagazowanie. Dzień w szpitalu zaczynał się zaraz po porannej 
toalecie. Chorym mierzono temperaturę, porządkowano ich 
łóżka, podawano śniadanie, wydawano leki i wykonywano 
zabiegi. Co około 3 dni lekarz był zobowiązany do uzupełniania 
karty gorączkowej. Do najczęściej przydzielanych leków 
należały: aspiryna, calcium, cibazol, prontosil, tabletki 
przeciwbólowe, zioła wykrztuśne i środki odkażające. 

Monowice posiadały aparat rentgenowski zbudowany przez 
personel szpitala oraz chorych, dzięki zdobytym z fabryki 
materiałom. Podobna sytuacja miała miejsce z aparatem do 
wstrząsów elektrycznych. 
 W listopadzie 1943 r. na terenie Auschwitz III powstał dom 
publiczny, zwany potocznie Puffem. Władze obozowe otoczyły 
zarówno więźniarki jak i klientów Puffu opieką lekarską, aby nie 
dopuścić do rozwoju chorób wenerycznych na terenie obozu. 
W wyznaczone dni przybywała do domu publicznego osoba, 
która pełniła nad wszystkim nadzór, był to: 

1. oficer SS- najczęściej Lagerfuhrer Schöttl lub jego
zastępca,

2. podoficer SS,
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3. sanitariusz niemiecki,
4. lekarz-więzień- dr Budziaszek, dr Rutkowski, dr Antoni

Makowski,
5. sanitariusz-więzień- Eugeniusz Niedojadło.

Lekarze-więźniowie wykonywali dezynfekcję oraz badania 
profilaktyczne zarówno przed jak i po odbyciu stosunku. 
Z zeznań dra Antoniego Makowskiego wynika, że wykonywał 
takie badania przez okres dwóch miesięcy, średnio trzy razy 
w tygodniu28. Jednak mimo tego, dochodziło do zarażeń 
chorobami wenerycznymi. W takim przypadku kobieta leżała 
pod barakiem rewiru i czekała na śmierć29, a winowajcy szukano 
pośród więźniów, którzy korzystali z jej usług. 

W latach 1944/1945 tylko nieliczni chorowali na choroby 
zakaźne: dur brzuszny i wysypkowy. Osoby podejrzane 
o schorzenie były kierowane do Birkenau lub zagazowywane.
Najczęściej występującym schorzeniem była biegunka i do jej
leczenia stosowano lekarstwa z białej glinki, którą mieszano
z węglem lub krople opium. Liczebność obozu wynosiła
wówczas 10 tysięcy więźniów, zaś Polacy stanowili ok. 10%
ogólnej liczby. Stan liczbowy szpitala wynosił około 500
chorych i liczył personel w ilości 50 osób30. Kierownictwo
obejmował Stanisław Budziszek, a pisarzem był Stefan Heiman.
 Szpital zatrudniał bardzo dobrych specjalistów w swoich 
dziedzinach. Oddział weneryczno-skórny prowadził dr Holly, 
który z zawodu był dermatologiem. Najczęściej spotykanymi 

28 APMA-B, Oświadczenia t. 51, s. 34. 
29 APMA-B, Oświadczenia t. 159, s 87. 
30 E. Niedojadło, „Szpital” obozowy w Bunie, Przegląd Lekarski 1965, nr 1, 
s. 121.
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chorobami były: liszajec, grzybica woszczynowa, figówka 
gronkowcowa, pęcherzyca zwykła i błonica skóry. Choroby te 
leczono drogą epilacji oraz okładów z maści bornej, za pomocą 
roztworu kwasu bornego, zasypek dermatologicznych 
i kseroformowych czy mieszanek składających się z wody 
destylowanej, gliceryny, talku i pudru cynkowego. 
 Zimą 1944 r. dostarczono do szpitala wielu chorych 
z odmrożeniami. Z powodu braku specjalistycznych leków, 
odmrożenia oddzielano od zdrowej skóry za pomocą okładów 
z roztworu soli hipertonicznej lub maści ichtiolowej. Po 
usunięciu tkanek stosowano opatrunki z maści tranowej 
i balsamu peruwiańskiego, których zadaniem było 
przyspieszenie regeneracji skóry. Tylko ciężkie przypadki 
kończyły się amputacjami. 
 W styczniu 1945 r. znaczną część häftlingów przebywających 
w szpitalu ewakuowano wraz z pozostałymi więźniami. 
Ogromna liczba tych osób zmarła już na początkowym etapie 
Marszu Śmierci, a część z tych, którzy zdecydowali się zostać na 
miejscu (około 300 osób) zostali unicestwieni przez SS. 

Sposoby leczenia chorób zakaźnych 

Do jesieni 1941 r. w Auschwitz nie było ani oddziału, ani 
osobnego pomieszczenia dla więźniów, którzy byli nosicielami 
chorób zakaźnych. Gruźlików izolowano w bloku 
szonungowym, a chorych na zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych w sali naprzeciwko. Sytuacja uległa zmianie, kiedy 
to 6 kwietnia 1941 r. do obozu przybył transport lubelski 
zakażony durem wysypkowym, wówczas chorzy zostali 
natychmiast umieszczeni w osobnym bloku: 12. W sierpniu 



34   Rozdział 1 

1941 r. przeniesiono ich do nowo utworzonego oddziału 
zakaźnego w bloku 20. Pierwsza połowa bloku szybko zapełniła 
się chorymi na dur. Pozostałe pomieszczenia przeznaczono dla 
chorych na choroby wewnętrzne31. 

Podstawowym leczeniem chorób zakaźnych była woda oraz 
opieka nad chorymi. 

Tyfus plamisty /Dur wysypkowy (plamisty) 

Dur plamisty wywołany jest przez zarazek należący do 
rodziny riketsji. Riketsje to pasożyty wewnętrzne występujące 
u człowieka i u owadów. Powodują porowatość ściany przewodu 
pokarmowego. Są wydalane wraz z kałem i wymiocinami. 
Riketsje znajdujące się na ubraniu zachowują zdolność zakażania 
przez około 3 tygodnie. Do zakażenia dochodzi poprzez kontakt 
człowieka z kałem chorej wszy odzieżowej, w trakcie drapania 
skóry, rozcierania ciał wszy, wcierania kału wszy w zranioną 
skórę lub błony śluzowe32. 

Warunki do rozwoju choroby w obozie były idealne, 
ponieważ w Auschwitz panowała plaga wszy i pcheł, które 
więźniowie garściami zbierali ze swojej bielizny, skóry czy 
z siennika. Latem 1941 r. epidemia osiągnęła szczyt, wówczas 
na dur chorowało 620 więźniów33. Chorowali przede wszystkim 
Polacy i Żydzi słowaccy. Czas trwania gorączki sięgał nawet do 
17 dni. 

31 W. Fejkiel, Więźniarski szpital w KL Auschwitz, Oświęcim 1994, s. 87. 
32 Z. Dziubek, Choroby zakaźne i pasożytnicze, Warszawa 2003, s, 170. 
33 W. Fejkiel, Więźniarski szpital w KL Auschwitz, Oświęcim 1994, s. 94. 
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W lutym 1942 r. wybuchła druga epidemia (zwana też 
ruską, gdyż rozwinęła się w lagrze radzieckich jeńców 
wojennych). Epidemię roznieśli więźniowie funkcyjni, którzy 
zarazili się od jeńców. Choroba przybrała na sile w momencie 
przybycia transportu Żydów z zachodniej Europy. Zarazek duru 
przeniósł się na nich i rozwinął, ponieważ owi Żydzi byli dobrze 
odżywieni i w efekcie choroba zyskała na zjadliwości. 

W 1942 r. kierownictwo obozu postanowiło, pod pozorem 
akcji zwalczania tyfusu plamistego, zniszczyć roznosicieli 
choroby. W tym celu wydano upoważnienie do wyniszczenia 
wszystkich chorych, którzy znajdują się w szpitalu wraz 
z personelem szpitalnym. Podstawą tejże akcji był tajny rozkaz 
z grudnia 1941 r., który został wydany  przez ówczesnego szefa 
urzędu, który wysłał z kolei do obozów koncentracyjnych 
komisję lekarską, której zadaniem było oczyszczenie tychże 
obozów z niepożądanych elementów w drodze wybiórki 
i specjalnego traktowania pod szyfrem cyfrowym 14f1334.
W Oświęcimiu wybrano 800 osób, które zagazowano. W tym 
samym celu zaczęto zabijać ludzi poprzez iniekcje trucizn. 
Na początku wstrzykiwano wodę utlenioną, benzynę, ewipano-
fenol, później wyłącznie fenol. W pierwszym okresie były to 
zastrzyki dożylne, w późniejszym zaś dosercowe. Pierwsze próby 
zabijania za pomocą zastrzyków odbyły się na blokach 28 i 21, 
po czym przeniesiono akcje na blok 20. Liczba zabitych 
wynosiła od kilkudziesięciu do ponad stu osób dziennie, 
a momentami nawet do 300 więźniów dziennie. Zastrzykami 

34 S. Kłodziński, Próby biologicznego wyniszczenia narodu polskiego pod pozorem 
”walki z gruźlicą” w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945r., Przegląd 
Lekarski 1962, nr 1 a, s.42. 
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zabijano nie tylko ludzi starych i chorych, ale także młodych 
tylko dlatego, że nie byli zdolni do pracy. 
 W 1943 r. epidemia stopniowo osłabła, głównie poprzez 
zamordowanie większości zarażonych häftlingów i dlatego też 
zaprzestano zabijania fenolem i pozwalano więźniom chorować. 
Pod koniec r. śmiertelność z powodu duru wynosiła kilka 
procent. Chorobę ciężej przechodzili dobrze odżywieni 
więźniowie, toteż częściej umierali więźniowie niemieccy i SS-
mani. Stąd też zrodziło się powiedzenie „tyfus lubi 
muzułmanów, bo umierają tylko wyżarci”35. Żadna 
ze szczepionek nie chroniła przed zapadnięciem na tyfus, 
jedynie osłabiała wpływ choroby na organizm. Szczepionka 
Rudolfa Weigla powodowała, że przebieg duru był 
delikatniejszy i nie prowadził do zgonu. W przypadku innych 
szczepionek efekty były podobne, zdarzały się jednak przypadki 
śmiertelne36. 
 Leczenie chorych polegało na stałym nawadnianiu. 
U nieprzytomnych więźniów stosowano nawadnianie kroplowe 
z użyciem roztworu soli fizjologicznej z glukozą. Dynamikę 
mózgu i krążenie wzmacniano kardiazolem i kofeiną. 
Sulfonamidy stosowano w momencie kiedy dochodziło do 
powikłań płucnych i ropnych, jednak pod warunkiem że środek 
był dostępny. 

Latem 1942 roku wszystkich chorych z bloku 20 z całym 
personelem (746 osób) przewieziono do Birkenau do komór 
gazowych. Blok poddano dezynsekcji za pomocą Cyklonu B. 

35 W. Fejkiel, Więźniarski szpital w KL Auschwitz, Oświęcim 1994, s. 95. 
36 W. Pestka, Do zobaczenia w piekle. Kresowa apokalipsa: Ukraina, Polska, 
Białoruś, Warszawa 2009, ss. 66-68. 
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Po tym wydarzeniu, każdego gorączkującego więźnia, bądź 
mającego wysypkę zabijano fenolem. 

Dla porównania należy przedstawić jak w innych obozach 
wyglądała sprawa z tyfusem. W Natzweiler zarażano więźniów 
tyfusem poprzez powierzchniowe oraz głębokie nacięcia 
przedramienia na dwa sposoby: podskórnie lub domięśniowo. 
Część więźniów była zarażana poprzez wstrzyknięcie dożylne 
świeżej krwi z wirusem tyfusu. Szczepionka Weigla była za 
droga, więc stosowano szczepionkę wyprodukowaną na bazie 
żółtka jaja kurzego37. 

Szczepionki testowane były także w Buchenwaldzie. 
Eksperymentom podlegały cztery rodzaje szczepionek: dwie 
z niemieckiej firmy farmaceutycznej Behringsgewerke, 
Gildemeistera38 i Weigla. Więźniów podzielono na grupy, po 
czym przez kilka następnych tygodni podawano im lepsze 
jedzenie (by wyniki badań były dokładniejsze), by w końcu ich 
zaszczepić. Do pierwszego zarażenia doszło 3 marca 1942 r. 
Więźnia sadzano na krześle, związywano go, a następnie 
mocowano do jego tułowia, klatki z zakażonymi wszami. 

Później jednak zmieniono metodę na zastrzyki ze świeżej krwi 
chorych na tyfus.Zdaniem Eugena Kogona, pisarza bloku 46 w 
obozie Buchenwald, do badań nad skutecznością ów 
szczepionek wykorzystano łącznie 524 więźniów, a 97 z nich 
zmarło39. Badania te potwierdziły tezę, że szczepionki 
wyprodukowane z płuc zwierząt są skuteczne. Buchenwald 

37 V. Spitz, Doktorzy z piekła rodem, tłum. Zaus J., Zakrzewo 2013, s. 212. 
38 Tamże, s. 214. 
39ahttp://www.majdanek.com.pl/eksperymenty/buchenwald.htmla(dostęp 
8.10.2013) 

http://www.majdanek.com.pl/eksperymenty/buchenwald.html
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zaczął zatem produkować własną szczepionkę Weimar w oparciu 
o metodę prof. Paula Girouda. Dla więźniów sporządzano ją
również, była ona jednak znacznie gorszej jakości.

9 stycznia 1943 r. Oddział Doświadczalny Duru Plamistego 
w Buchenwaldzie, został przemianowany na Oddział Badań nad 
Durem Plamistym i Wirusów Instytutu Higieny Waffen SS. 
Tydzień później rozpoczęły się doświadczenia nad leczeniem 
duru. Pierwszymi medykamentami, które testowano były 
preparaty: błękit metylowy i acridin. Obydwa leki były bardzo 
źle tolerowane przez chorych. Wymiotowali oni aż do 12 razy 
dziennie, ponadto występowały krwotoki. Ponieważ wyniki 
badań nie były pozytywne, opracowano Rutenol, którego 
tolerancja była znacznie lepsza. Spośród 39 osób 
wykorzystanych do eksperymentów tego typu zmarło 21. 
W sumie doświadczenia wykonano na 126 więźniach, z czego 
zmarło co najmniej 2240. 

Gruźlica 

 Jak pokazywały niemieckie statystyki, w Polsce pięć razy 
więcej obywateli niż w Niemczech chorowało na gruźlicę. Artur 
Greiser wysłał do Himmlera list, w którym proponował, by 
wytępić przypadki gruźlicy wśród społeczeństwa gdyż: 

 Niemcy zakażają się w sposób przerażająco narastający (…) 
z coraz większym niepokojem melduję niebezpieczeństwo 
zakażenia wśród niemieckich dzieci. Cały szereg osób na 

40ahttp://www.majdanek.com.pl/eksperymenty/buchenwald.htmla(dostęp 
8.10.2013) 
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kierowniczych stanowiskach, szczególnie z policji, zakaziło się 
w ostatnim czasie, a przez to, na skutek konieczności ich leczenia, 
wyłączonych zostaje ze spraw wojskowych. Na skutek pilności tej 
sprawy proszę o akceptację, by można było poczynić przygotowania 
kolejnej akcji w stosunku do Polaków objętych otwartą gruźlicą41. 

Projekt ten został określonym jedynym, możliwym 
rozwiązaniem, co potwierdził prof. dr med. Blome, który 
zasugerował jakie kroki należy podjąć. Proponował trzy 
sposoby: 

1. eksterminację;
2. ścisłą izolację chorych (obóz śmierci) o jak najciaśniejszym
zamknięciu, co doprowadziłoby do szybkiego umierania
chorych. Charakter izolacji można było załagodzić poprzez
dołączenie pielęgniarzy;
3. tworzenie rezerwatów dla gruźlików, w których  warunki
odpowiadałyby ścisłej izolacji42.

W Auschwitz chorych na gruźlicę izolowano w bloku 
szonungowym. Oddział gruźlicy w bloku 20 otwarto dopiero 
po uśmierceniu chorych na dur w sierpniu 1942 r. Gruźlików 
leczono głównie wapnem, kontrolnie prześwietlano rentgenem, 
po czym uśmiercano ewipanem43. Eksperymenty gruźlicze 

41 S. Kłodziński, Próby biologicznego wyniszczenia narodu polskiego pod pozorem 
„walki z gruźlicą” w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945 r., Przegląd 
Lekarski 1962, nr 1 a, s. 73. 
42 Tamże, s. 74. 
43 W. Fejkiel, Więźniarski szpital w KL Auschwitz, Oświęcim 1994, s. 106. 
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przeprowadzano w Neuengamme zaròwno na osobach 
dorosłych, jak i dzieciach. 
 Dr Kurt Heissmeyer był specjalistą w zakresie chorób 
wewnętrznych i płucnych. Przeprowadzał habilitację na temat 
zwalczania gruźlicy na drodze zwiększania potencjału 
immunizacyjnego poprzez dodatkowe zakażenie chorych 
gruźlicą. W związku z ową habilitacją uzyskał zgodę na 
prowadzenie badań w obozach, głównie w Neuengamme. Swoje 
ściśle tajne eksperymenty rozpoczął na dorosłych, którym nie 
zdradził niczego na temat charakteru tych badań, gdyż jak 
uznał, „nie było to potrzebne, skoro więźniowie obozów 
koncentracyjnych byli wyjęci spod prawa”44. Efektem 
doświadczenia było pogorszenie się stanu zdrowia wszystkich 
więźniów. Heissmeyer oświadczył w trakcie rozprawy sądowej 
po wojnie, że przerwał eksperymenty i zażądał, aby przysłać do 
niego dzieci, na których chciał zastosować taką samą surowicę 
jak w przypadku osób dorosłych. Tłumaczył, że chciał 
przeprowadzić badania, które miały uodpornić dzieci, bądź 
stwierdzić już nabytą odporność. 
 W listopadzie 1944 r. przywieziono do Neuengamme dzieci 
z Oświęcimia. Z fragmentu wspomnień dr Pauliny Trockiej, 
która opiekowała się dziećmi w podróży, wynika, że było ich 20: 
10 chłopców i 10 dziewczynek w wieku od 6 do 12 lat45. Dzieci 
były pochodzenia żydowskiego różnych narodowości. 
Heissmeyer zastosował wcierki podskórne hodowli prątków 
gruźliczych w okolicy mięśnia piersiowego. Efektem była 

44 G. Schwarberg, B. Suchowiak, Dzieciobójca. Eksperymenty lekarza SS 
z Neuengamme, Warszawa 1987, s. 36-37. 
45 APMA-B. Wspomnienia, t. 232, s. 60. 
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wysoka gorączka, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wcierki. 
Tydzień po zabiegu wycinano dzieciom jeden z węzłów 
limfatycznych i wysyłano w jałowej probówce do Berlina. Po 
kilku tygodniach dzieci poddano operacji w znieczuleniu 
miejscowym i wykonano kilkucentymetrowe nacięcia skóry pod 
pachą, by usunąć węzły chłonne, które następnie umieszczano 
w formalinie i zaczęto hodować na nich szczepy gruźlicze. 
Ze szczepów przygotowywano zawiesinę, która ponownie była 
podana dzieciom w formie zastrzyku. Iniekcje powtarzano co 
dwa tygodnie. Reakcja skórna na każdy kolejny zastrzyk była 
delikatniejsza niż we wcześniejszym wypadku. Prócz tego 
większość dzieci gorączkowała nawet w piątym miesiącu od dnia 
zabiegu. W trzecim miesiącu ponad niemal wszystkie dzieci 
miały powiększone gruczoły śródpiersiowe, w czwartym – 
występowały pojedyncze zmiany w płucach, w szóstym – 
tworzyły się w płucach jamy46. Na zdjęciach rentgenologicznych 
można było zauważyć, że u dzieci powstały ogromne 
owrzodzenia gruźlicze. Ze względu na mocne osłabienie 
organizmu dzieci trzeba było przynosić na badania47. Wskutek 
zbliżania się aliantów nadszedł z Berlina rozkaz, by przenieść 
dzieci do podobozu BullenHuser Damm i tam je zamordować. 
Polecenie stracenia dzieci poprzez powieszenie wykonano 
w nocy z 20 na 21 kwietnia 1945 r. w piwnicach szkoły. Tam 
nakazano im rozebrać się, po czym zaaplikowano morfinę 

46 S. Kłodziński, Zbrodnicze eksperymenty z zakresu gruźlicy dokonywane 
w hitlerowskich obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej, Przegląd 
Lekarski nr 1a, 1962, s. 78. 
47 S. Kłodziński, Zbrodnicze doświadczenia z zakresu gruźlicy w Neuengamme. 
Działalność Kurta Heissmeyera, Przegląd Lekarski nr 1, 1969, s.86-88. 
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i powieszono na hakach założonych na rurach centralnego 
ogrzewania, w międzyczasie w innych pomieszczeniach 
wieszano ich opiekunów oraz 24 Rosjan48. Heissmeyer 
wykonywał identyczne badania na świnkach morskich, które 
były oznaczone tym samym numerem obiektu 
doświadczalnego. Tłumaczył później, że nie widział wówczas 
żadnej różnicy między świnkami morskimi a żydowskimi 
dziećmi49. 

Drugi typ doświadczeń z prątkami gruźlicy przeprowadził 
w 1944 r. Wybrano 25 mężczyzn z małymi jednostronnymi 
zmianami gruźliczymi w płucach. Poprzez tchawicę i oskrzele 
wprowadzono do płuca zdrowego więźnia, za pomocą sondy, 
plwocinę zakażoną prątkami Kocha. Po upływie około dwóch 
tygodni po wykonaniu Rentgena stwierdzono, że powstał 
naciek w miejscu, w którym widać było koniec sondy. Proces 
tworzenia się zmian gruźliczych obserwowano cały czas za 
pomocą promieni rentgenowskich. Po eksperymencie więźniów 
zgładzono50. 

Według lekarza-więźnia Stanisława Sterkowicza 
eksperymenty Heissmeyera dowiodły, że układ limfatyczny 
tworzy przez pewien czas zaporę, która uniemożliwia 
przedostanie się prątków do płuc, a zdrowe płuca nie posiadają 
swoistej odporności. Heissmeyer zdawał sobie sprawę z tego, 

48 S. Sterkowicz, Pseudomedyczne eksperymenty w obozie Neuengamme, Przegląd 
Lekarski nr 1, 1977, ss. 133-137. 
49 G. Schwarberg, B. Suchowiak, Dzieciobójca. Eksperymenty lekarza SS 
z Neuengamme, Warszawa 1987, s. 110. 
50 S. Kłodziński, Zbrodnicze eksperymenty z zakresu gruźlicy dokonywane 
w hitlerowskich obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej, Przegląd 
Lekarski 1962, nr 1a, s. 79. 
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że gruźlicy nie można wyleczyć metodami, które stosował, 
i że wobec istniejącej choroby dalsze zakażenie, które 
przeprowadzał w sposób sztuczny, było szczególnie 
niebezpieczne. Wywołując stan zapalny nie stosował on ściśle 
określonej dawki zarazków, przez co jakiekolwiek próby 
wyciągania wniosków naukowych były bezwartościowe51. 

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 

Za wywołanie choroby odpowiedzialne są meningokoki. 
Meningokokami można się zarazić poprzez bezpośredni kontakt 
z wydzieliną z dróg oddechowych chorego lub drogą 
kropelkową52. W trakcie choroby może dochodzić do utraty 
świadomości pacjenta. 
 W Auschwitz o rozwoju epidemii w obozie przesądziła 
ciasnota pomieszczeń. Pierwsza epidemia zapalenia opon 
mózgowo-rdzeniowych pojawiła się w listopadzie 1940 r. 
i trwała do lutego 1941 r. Chorych izolowano w osobnym 
pomieszczeniu na końcu korytarza bloku szonungowego. 
Przebieg choroby był bardzo różny i bardzo ciężki, czasami 
występowały objawy toksycznej posocznicy i powikłania. 
Chorzy byli nieprzytomni. Na skórze pojawiały się wykwity 
i krwawe wylewy. Śmiertelność była wysoka i osiągała nawet 
40% chorych, mimo prawidłowego leczenia ich sulfonamidami, 
prontosilem i sulfatiazolem53. 

51 S. Sterkowicz, Zbrodnicze eksperymenty medyczne w obozach koncentracyjnych 
Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1981, s. 67. 
52 Z. Dziubek, Choroby zakaźne i pasożytnicze, Warszawa 2003, ss. 110-111. 
53 W. Fejkiel, Więźniarski szpital w KL Auschwitz, Oświęcim 1994, s. 102. 
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Róża 

Czynnikiem chorobotwórczym są paciorkowce. Zakażenie 
następuje w wyniku urazu mechanicznego, bądź też 
w przypadku, gdy bakterie przedostają się do skóry (drobne 
skaleczenia skóry i ukąszenia)54. 

Róża to jedna z tych chorób, które panowały od początku 
założenia obozu aż do końca jego istnienia. Najczęściej 
pojawiała się u starych i wynędzniałych więźniów. Skóra była 
ledwo zaczerwieniona i niemal nie posiadała obrzęku. Czasami 
występowały stany podgorączkowe. Tych więźniów leczono tak, 
jakby mieli zakażenie skóry, a więc używano maści z ichtiolem 
i posyłano do pracy. U młodszych zaś przebiegała ostro 
z gorączką, dreszczami i zmianami w obrazie krwi. Zapalna 
część skóry była obrzękła i czerwona, dodatkowo występowały 
pęcherze. Mimo poprawnego leczenia sulfonamidami 
występowały zgony55. 

Najwięcej zachorowań było na bloku 11. Tam najczęściej 
występowała róża przyranna. Władze obozowe postanowiły 
szybko uporać się z problemem i zamiast wyleczyć chorych, 
wydała rozkaz, aby ich zabić56. 

54 Z. Dziubek, Choroby zakaźne i pasożytnicze, Warszawa 2003, s. 92. 
55 W. Fejkiel, Więźniarski szpital w KL Auschwitz, Oświęcim 1994, s. 103. 
56 R. Diem, Wspomnienia lekarza więźnia z Oświęcimia, Przegląd Lekarski 
1988, 45 nr 1, s. 141. 
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Malaria 

Choroba pasożytnicza wywołana przez pierwotniaka 
z rodzaju Plasmodium. Malaria przenoszona jest przez 
komarzyce z rodzaju Anopheles57. 

Malarię przywieźli do obozu Auschwitz Żydzi greccy. 
Komary przenosiły chorobę na zdrowych więźniów i SS -
manów. Chorobę leczono małymi dawkami salwarsanu 
i preparatem Be 1034, który zawierał związek akrydynowy, 
który działał nie tylko na malarię, ale także na dur. 

Eksperymenty z malarią prowadzono także w obozie Dachau 
(od lutego do kwietnia 1945) i zajmowali się nimi dr Claus 
Schilling, dr Rudolph Bracht i Kurt Plőttner. Testom poddano 
ponad 1084 więźniów58, których zainfekowano poprzez 
przykładanie do nagiego ciała klatki z zarażonymi komarami. 
Więźniowie jednak bronili się przed ukąszeniami komarów 
poprzez smarowanie się przyprawą do sałatek, która działała na 
komary zabójczo. Część häftlingów służyła jako materiał do 
badania odporności organizmu po powtórnych zakażeniach, 
a druga część jako materiał do pasaży zarazków. Z czasem jednak 
zadecydowano, że skuteczniejszą metodą zarażenia będą 
zastrzyki z wydzieliną komarów. Efektem było wywołanie 
trzeciaczki, a więc napadu dreszczy występujących intensywnie 
co trzy dni. Malarię leczono neo-salvasanem, chininą, 

57 Z. Dziubek, Choroby zakaźne i pasożytnicze, Warszawa 2003, s. 272. 
58 V. Spitz, Doktorzy z piekła rodem, tłum. Zaus J., Zakrzewo 2013, s. 130. 
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atebrinum, piramidonem oraz peryferium59. W wyniku tych 
doświadczeń zmarło około 440 więźniów60. 

Szpital obozowy w sztuce 

 Wśród więźniów obozu Auschwitz znajdowało się wielu 
plastyków, którzy wybrane wspomnienia przenosili na papier za 
pomocą pędzla i akwareli. Celem była chęć przekazania światu 
prawdy o tym co działo się za drutami, i co na zawsze już wyryło 
się w pamięci osób, które przeżyły piekło obozu. Najwierniejszy 
przekaz spotkać można w pracach, które zostały wykonane za 
czasów przebywania więźnia artysty w obozie, bądź tuż po 
wyzwoleniu. Świeżość pracy sprawia, że doskonale można 
odczuć panującą tam atmosferę poprzez obserwację 
precyzyjnego odtworzenia obrazu. 
 Za nielegalne wykonywanie prac plastycznych (portrety 
i karykatury więźniów, kartki okolicznościowe, rysunki z czasów 
pobytu w szpitalu) groziła śmierć. Legalne malowanie 
prowadzono tylko i wyłącznie za zgodą SS. 
 Większość więźniów, która doczekała wyzwolenia obozu 
intensywnie zaczęła tworzyć obrazy na wolności. Pośród wielu 
tematów najpopularniejszym była tematyka medyczna. Owe 
dzieła to swoiste oskarżenie katów, a także ostrzeżenie przed 
tym, by to co działo się w Auschwitz nigdy się już nie 
powtórzyło. 

59 Tamże, s. 134. 
60ahttp://www.majdanek.com.pl/eksperymenty/dachau.htmla(dostęp 
16.10.2013) 



Fot. 1 Pokój lekarski w bloku 20 
(zdjęcie z wystawy wykonane przez autorkę 

 w Muzeum w  2012 roku) 
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Fot. 5 Chory więzień 
Autor: Mieczysław Kościelniak, Warszawa 1947 

(Źródło:ahttp://auschwitz.org/gfx/auschwitz/_thumbs/pl/ 
defaultgalerie/1011/1/1/92_20080703_1089653749_pmo-i-1-

7c,oHuCn6impHCVqcKHZpY.jpg 



   Fot. 6 Odwiedziny u chorego 
Autor: Mieczysław Kościelniak, Polska 1946 

(Źródło: http://auschwitz.org/gfx/auschwitz/_thumbs/pl/ 
defaultgalerie/1011/1/1/52_20080703_1126957112_pmo-

i-2-115c,oHuCn6impHCVqcKHZpY.jpg 



Fot. 7 Matka i zamordowane dziecko 
Autor: Mieczysław Kościelniak, Polska 1946 

(Źródło: http://auschwitz.org/gfx/auschwitz/_thumbs/pl/ 
defaultgalerie/1011/1/1/47_20080703_1948803508_pmo-

i-2-127c,oHuCn6impHCVqcKHZpY.jpg 



                              Fot. 8 Śmierć z głodu 
Autor: Mieczysław Kościelniak, Polska 1945 

 (Źródło:ahttp://auschwitz.org/gfx/auschwitz/_thumbs/pl/ 
defaultgalerie/1011/1/1/48_20080703_1688052190_pmo-i-2-

119c,oHuCn6impHCVqcKHZpY.jpg 
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                                  Fot. 9  Kurt Heissmeyer 
(Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/ 

thumb/e/e2/Kurt-heissmeier1.jpg/220px-Kurt-heissmeier1.jpg) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Rozdział 2 

INSTYTUT HIGIENY SS 

Instytut Higieny SS utworzono w 1942 r. Placówka ta 
podlegała bezpośrednio Głównemu Urzędowi Higieny SS, a ten 
z kolei Głównemu Urzędowi Sanitarnemu SS. W latach 1943-
1945 dyrektorem Instytutu był Joachim Mrugowsky, a szefem 
Instytutu dr Bruno Weber. Oprócz niego w Instytucie 
pracowali: Franz Fugger, Walter Hoffman, Hans Zabel i Karl 
Pergner. Kancelaria zakładu znajdowała się na strychu budynku 
koło komendantury, a pracownia na parterze bloku 20 i w bloku 
10. W 1944 r. Instytut przeniesiono do Rajska, gdzie
funkcjonował do dnia ewakuacji obozu Auschwitz.

Instytut posiadał następujące działy: 

1. bakteriologiczny,
2. chemiczny,
3. histologiczny,
4. hydrobiologiczny,
5. serologiczno-teoretyczny,
6. stację Wassermanna,
7. kuchnię pożywek.

Materiał badawczy pochodził przede wszystkim ze szpitali SS. 
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Bulion dla pożywek 

W każdym Instytucie tego typu przygotowuje się wodę 
mięsną, zazwyczaj z wołowiny, cielęciny i koniny, która służy do 
wyhodowania konkretnych drobnoustrojów. Kilogram mięsa 
bez tłuszczu należy zmielić, zalać litrem wody i pozostawić 
w temperaturze ok. 4°C na całą noc. Następnym krokiem jest 
zebranie tłuszczu z powierzchni wywaru, podgrzanie bulionu do 
45°C i podtrzymywanie owej temperatury przez godzinę. 
Otrzymany roztwór trzeba przesączyć i uzupełnić wodą 
destylowaną do pierwotnej objętości1. Jednak w kuchni 
pożywek Instytutu Higieny sprawa wyglądała nieco inaczej. 
Franz Fugger i Hans Zabel przeprowadzali sekcje zwłok 
więźniów rozstrzelanych i pobierali z nich mięso na bulion 
ludzki, który był przeznaczony na pożywkę dla bakterii tyfusu, 
dyfterii i gruźlicy. W czasie największego nasilenia 
produkcyjnego przywożono 3-4 razy miesięcznie po 30-40 kg 
mięsa ludzkiego2. Były to mięśnie ud i pośladków, czasem klatki 
piersiowej. Więźniowie zatrudnieni w laboratorium jedli 
początkowo wygotowane mięso, sądząc że pochodzi z rzeźni 
obozowej. W 1943 r. dr Mikołaj Korn (numer obozowy 32387) 
znalazł na wycinku mięsa kawałek skóry i stwierdził, że jest to 
mięso ludzkie, co zostało potwierdzone po wykonaniu 
dokładnych badań w laboratorium. Były więzień, Jakub Lewin 

1 S. Ślopek, Mikrobiologia lekarska: podręcznik dla studentów akademii 
medycznych i lekarzy, Warszawa 1955, ss. 483-484. 
2 S. Kłodziński, Laboratorium Instytutu Higieny SS w Oświęcimiu. Bulion 
z mięsa ludzkiego, Przegląd Lekarski 1969, nr 1, s. 68. 
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(numer obozowy 28476), który pracował w dziale serologii, 
wspominał owo wydarzenie w ten sposób: 

 Zatrudniony w pożywkarni więzień miał wykryć pierwszy owe 
czerwone mięśnie, a na jednym kawałku fragment białawej 
skóry ludzkiej, pokrytej jasnymi włosami. Robiła wrażenie skóry 
kobiecej3. 

 Do przygotowywania bulionu ludzkiego przyczynił się 
Bruno Weber wraz z Fuggerem i Zablem. Razem jeździli oni po 
następną dostawę ludzkiego mięsa, z którego regularnie 
przygotowywano średnio około 10-15 litrów rosołu4. 

Bruno Weber 

 Bruno Weber urodził się 21 maja 1915 r. w Trewirze. Był 
doktorem medycyny, bakteriologiem, kierownikiem Instytutu 
Higieny SS w Rajsku, a także pełnił funkcję lekarza 
w Oświęcimiu Brzezince na odcinku BIIa. Weber brał udział 
w selekcjach transportów, a w obozie macierzystym często 
asystował przy egzekucjach5. W Birkenau prowadził 
doświadczenia nad durem wysypkowym, malarią oraz badania 
nad aglutynacją czerwonych ciałek krwi.  

Na uwagę zasługują eksperymenty z użyciem środków 
narkotycznych, które miały służyć do wydobycia od ludzi 
zeznań. W trakcie procesu we Frankfurcie nad Menem były 
lekarz-więzień Władysław Fejkiel zeznał, że Bruno Weber 

3 Tamże, s. 69. 
4 APMA-B, Proces Hössa, t. 26 k. 191. 
5 APMA-B, Oświadczenia t.8, k. 1202. 
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i Werner Rohde zapytali dr Horst'a Fischer'a czy istnieje środek, 
który mógłby sprawić, że można kogoś zmusić do wyjawienia 
informacji z podświadomości. Doktor Fischer podał im 
fałszywe dane, a aptekarz Victor Capesius przygotował preparat. 
Z zeznań świadka wyniknęło, że doktor Rohde wybrał z bloku 
19 małą grupę häftlingów (trzy, cztery osoby) i rozkazał podać 
im do picia wcześniej przygotowaną kawę6. Po doświadczeniu 
więźniowie opuścili pokój w stanie silnego podniecenia. 
Następnego dnia powtórzono czynność, jednak więźniowie 
zostali wyniesieni na blok na noszach, tylko jeden był 
przytomny. Po kilkunastych godzinach wszyscy zmarli7. 
 Drugim rodzajem eksperymentu było wstrzykiwanie 
więźniom domięśniowo preparatu narkotycznego, a następnie 
obserwowano reakcje. Po około kwadransie wyprowadzano 
więźniów na półgodzinne ćwiczenia gimnastyczne, po czym 
zadawano im przeróżne pytania. Stwierdzono u nich senność, 
brak orientacji i zaburzenia świadomości8. 
 Podobne testy kontynuowano w Dachau. Na zlecenie 
Wolframa Sieversa, jesienią 1944 r. doktor Kurt Plötner 
próbował wymusić zeznania, używając meskaliny i wykorzystał 
do tego celu ok. 30 więźniów9. Liczba zmarłych nie jest jednak 
znana. 

6 H. Langbein, Auschwitz przed sądem. Proces we Frankfurcie nad Menem 1963-
1965. Dokumentacja, tłum. Grotowicz W., Oświęcim 2011, s. 497. 
7 APMA-B, Proces Hössa, t. 7b, s. 182. 
8 A. Jakubik, Z. Ryn, Eksperymenty pseudomedyczne w hitlerowskich obozach 
koncentracyjnych, Przegląd Lekarski 1973, 30 nr 1, s. 66. 
9ahttp://www.majdanek.com.pl/eksperymenty/dachau.htmla(dostępa12.11. 
2013) 
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Oznaczanie grup krwi 

W Instytucie wyrabiano surowicę do oznaczania grup krwi. 
Mieczysław Kieta (numer obozowy 59590) zeznał na procesie 
Rudolfa Hössa, że Bruno Weber poszukiwał nowych metod 
oznaczania grup krwi. W związku z tym, że do badań 
potrzebował sporej ilości materiału, załoga SS wyjeżdżała parę 
razy w tygodniu na blok 11, gdzie zaraz po rozstrzelaniu więźnia 
podstawiała pod jego zwłoki słoje, do których spływała krew 
i która trafiała potem do Instytutu. Załoga wyjeżdżała stamtąd 
z kilkudziesięcioma słojami, każdy o objętości litra lub 700 cm 
i zawsze wracała z wszystkimi pełnymi10. Pobieranie krwi 
należało także do Zaber'a, który był malarzem. Wybierał on 
przypadkowych więźniów i ściągał od nich jednorazowo nawet 
do 500 cm3 krwi. Uzyskiwano ją też w dużych ilościach przy 
masowych rozstrzeliwaniach w bloku 11. Prócz tego hodowano 
w Rajsku trzy barany, potem także dwa konie, które miały 
służyć do pobierania krwi, jednak oszczędzano je i brano krew 
od więźniów. 

10 Tamże, s. 193. 
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CHOROBA GŁODOWA W KL 
AUSCHWITZ I EKSPERYMENTY 

ŻYWIENIOWE 

 Na chorobę głodową cierpiało ponad 90% więźniów 
wszystkich obozów koncentracyjnych. Towarzyszyła ona niemal 
wszystkim pozostałym schorzeniom i ukształtowała postać 
więźnia oraz obraz jego życia w obozie. 

Prawidłowe odżywianie powinno zawierać odpowiednią 
ilość składników odżywczych, które wzmacniają organizm 
i dodają mu energii. Jeżeli niedobór tych składników będzie 
trwał tylko krótki okres czasu, wówczas dochodzi do 
nieznacznej utraty wagi. Jeśli jednak głodzenie trwa dłużej, 
dochodzi do bardzo poważnych zmian w narządach i wtedy 
mówi się o chorobie głodowej. Istnieją dwie postacie głodu - 
fizjologiczna i patologiczna. O fizjologicznej mówi się 
w przypadku zwierząt, które na czas zimy zapadają w sen, 
a o patologicznej, gdy zostaje odcięty dostęp do pokarmu na 
dłuższy czas. U człowieka głodzonego rozróżnia się dwa okresy 
choroby: 

1. Stan niedoboru pokarmowego. Organizm zużywa własne
zapasy tłuszczów. Może dojść do osłabienia mięśni oraz
uwydatnienia obrysów kości. Głodzeni oddają mniej moczu,
mają zwolnioną czynność jelit, dręczy ich bezustanne uczucie
głodu, często mówią o jedzeniu, są drażliwi;
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2. Właściwa choroba spowodowana głodem. Organizm
wyczerpuje własne rezerwy odżywczo- energetyczne, a po ich
wykorzystaniu zużywa ciała białkowe, powodując zniszczenia
tkanki. Samotrawienie rozpoczyna się od największego
magazynu rezerw jakim jest wątroba. Na początku pogarsza się
stan skóry, a włosy matowieją i zaczynają wypadać. Następnie
obniża się ciepłota ciała do 36°C, spada ciśnienie krwi i serce
zaczyna pracować wolniej. Oczy są zamglone, początkowo
reagują na jedzenie, jednak szybko obojętnieją nawet wobec
niego. Klinicznymi objawami choroby głodowej są dodatkowo:
obrzęki występujące najczęściej na kończynach dolnych, zespół
zmian skórnych oraz biegunka. Biegunki były w obozie bardzo
częste i dotyczyły niemal każdego więźnia. Biegunki wczesne
miały charakter fermentacyjny bądź zakaźny i dość szybko
przemijały. Te właściwe, wywołane chorobą głodową, pojawiały
się u wygłodzonych chorych i ustępowały tylko pod wpływem
poprawy wyżywienia. Więzień zapadał na chorobę głodową
zazwyczaj po upływie około 3 miesięcy, co znalazło swoje
odbicie w powiedzeniu SS-manów: „Przyzwoity więzień nie
powinien żyć dłużej niż trzy miesiące. Jeśli żyje dłużej to jest
złodziejem”1 lub „Tutaj Żyd żyje dwa tygodnie, Klecha żyje trzy
tygodnie, a normalny więzień żyje trzy miesiące”2.

 Więźniów cierpiących na chorobę głodową nazywano 
muzułmanami, dlatego że w rozwiniętym stadium choroby 
dochodziło do spowolnienia ruchów w wyniku zaniku mięśni 
oraz ścięgien, co powodowało że więźniowie poruszali się bardzo 

1 Wilhelm Brasse. Fotograf 3444. Auschwitz 1940-1945, red. Potocka M.A., 
Kraków 2011, s. 25. 
2 Tamże, s. 25. 
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wolno, a gdy upadali na ziemię powoli wyciągali ręce przed 
siebie, co przypominało modlących się muzułmanów. 

Kuchnia dietetyczna i podstawowe wyżywienie 

 Kuchnia powstała i funkcjonowała dzięki grupie ludzi, która 
organizowała obozową służbę zdrowia. Mieściła się na parterze 
bloku 28, wchodzącego w skład kompleksu szpitala obozowego 
i miała powierzchnię ok. 40 m². Na początku swej działalności 
była miejscem rozdziału żywności. W kuchni zostały 
zainstalowane dwa kociołki o pojemności 25 l oraz 50 l 
w których przygotowywano herbatę. W następnych latach 
rozbudowano ją i przygotowywano w niej ok. 350 l różnych 
pokarmów płynnych (co zaspokajało potrzeby jedynie 1/10 
chorych3): herbatę ziołową, kleik (dla więźniów chorych na 
biegunkę i pozostałe choroby przewodu pokarmowego) i zupę 
bezsolną z minimalną ilością mięsa i ziemniakami - dla osób 
cierpiących na schorzenia nerek. W obozie najlepsze wyżywienie 
było na samym początku jego działalności, wówczas więzień 
otrzymywał porcje jedzenia, którego wartość określało się na 
1300 kalorii. Zważywszy na to, że więźniowie pracowali nawet 
po 12 godzin dziennie, niezależnie od pogody, kaloryczność 
posiłków była zbyt niska (Komitet Fizjologów Sekcji Higieny 
Ligii Narodów ustalił, że ciężko pracujący człowiek powinien 
otrzymywać na dobę około 4800 kalorii). Pożywienie składało 
się z ok. 20 g białka, 20 g tłuszczu oraz 300 g węglowodanów. 

3 J. Kiwała., Kuchnia dietetyczna w szpitalu obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu, Przegląd Lekarski 1964, nr 1, s. 80. 
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Więzień otrzymywał za dnia następujące posiłki: 

1. około litra zupy brukiewno-ziemniaczanej, która była
przygotowywana ze zgniłych części brukwi lub ziemniaków, 
a oprócz tego dokładano do niej mąkę żytnią i kaszę jaglaną. 
Niekiedy podawano pożywne zupy przygotowywane z chleba 
i ciast, które odebrano świeżo przybyłym transportom. Do zup 
dodawano nieraz ślimaki. 

2. 250 g chleba i naprzemiennie takie dodatki jak 50 g
margaryny, kiełbasy, sera, pasztetówki, marmolady i dodatkowo 
kawę zbożową. 

Chorzy więźniowie dostawali zupy przygotowywane 
z płatków owsianych, grysiku, kaszy, makaronu z dodatkiem 
sproszkowanego mleka. Wzbogacano je okruchami spleśniałego 
chleba i dla urozmaicenia dorzucano zanieczyszczone resztki 
żywności, co powodowało, że w posiłku można było znaleźć 
gwoździe, żyletki i prezerwatywy4. 
 W latach późniejszych wartość kaloryczna posiłków znacznie 
spadła i utrzymywana była na poziomie 1000 kalorii, a z czasem 
była nawet jeszcze niższa. Rano więźniowie otrzymywali zupę 
(rzadką zacierkę), kawę zbożową albo kawę żołędziową. 
Zasadnicze pożywienie wydawano wieczorem: pół litra 
wodnistej zupy z brukwi albo ziemniaczankę. Do tego 
dodawano kawę lub wywar ziołowy. Chleb dzielono zazwyczaj 
na cztery osoby, jednak dochodziło do tego, że bochenek 
dzielony był na dziesięć osób. Podawano do niego różne 
dodatki: albo 50 g margaryny lub jedną łyżkę marmolady, albo 

4 Tamże, ss. 80-81. 
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50 g smalcu lub jedną sztukę serka chłopskiego. Prócz tego raz 
w tygodniu otrzymywano plasterek kiełbasy. Więźniowie byli 
tak wygłodzeni, że po śmierci kolegi byli w stanie pobić się 
o małą, brudną kromkę chleba5.

Wartość odżywcza wydawanych pokarmów 

 Badania chemiczne i biologiczne umożliwiły ustalenie 
jakości wydawanych w obozie posiłków. Pożywienie, które było 
przeznaczone dla SS-manów, było bogatsze w składniki 
pokarmowe i zawierało mniejszą ilość wody i wyższą ilość 
białka, niż produkty, które były wydawane więźniom. Dla 
przykładu: 

 kiełbasa przeznaczona dla więźniów miała w swoim składzie
od 66,8% do 78,5% wody i od 13,2% do 16,2% białka,
a kiełbasa dla SS-manów zawierała 54,8% wody i 18,2% białka;

 pasztetówka dla więźniów zawierała bacterium coli
i bacterium proteus, a zatem bakterie kałowe;

 mięso odpowiadało wg klasyfikacji berlińskiej klasie II nr 7
i pochodziło ze starej, wychudzonej krowy. Często znajdowało
się w stadium początkowego rozkładu;

 pasta rybna zawierała 6,2% tłuszczu, 14,9% białka, 19,2%
minerałów (w tym 11,4% soli kuchennej) i 59,7% wody.
W paście nie oznaczono bacterium coli i proteus;

5 T. Orzeszko, Relacja chirurga z obozu oświęcimskiego, Przegląd Lekarski 1971, 
nr 1, s. 51. 
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 w 1944 roku zaczęto wydawać więźniom zepsute konserwy6.

Od drugiej połowy 1942 r. roku władze obozowe zezwoliły
na przysyłanie więźniom paczek żywnościowych, które były 
okradane z bardziej wartościowych produktów przez SS-
manów. Przywilej otrzymywania paczek nie obejmował Żydów 
i sowieckich jeńców wojennych. 
 W 1947 r. roku jeden z anglosaskich badaczy postanowił 
zaobserwować jaki wpływ na szczury będzie miała dieta 
wprowadzona w obozach koncentracyjnych. Już po upływie 
trzech miesięcy (zatem tak jak u ludzi) pojawił się zespół zmian 
charakterystycznych dla choroby głodowej7. 

Eksperymenty żywieniowe 

 Sytuacja ta stwarzała dogodne warunki dla lekarzy, którzy 
pragnęli wykorzystać ogromne właściwości, jakie dawały obozy 
bogate w materiał badawczy. Wg opinii lekarzy-więźniów przy 
chorobie głodowej należało zastosować specjalną dietę, która 
wzmocniłaby organizm i usunęłaby niedobór witamin, 
a dodatkowo powinno się umieścić chorych w ciepłym 
pomieszczeniu i przyodziać w odpowiednie, ciepłe ubrania. 
Jednak lekarze zafascynowani chorobą głodową postanowili 
skorzystać z możliwości jaki dawał obóz koncentracyjny 
i wykonać szereg eksperymentów żywieniowych, których 
głównym celem był rozwój ich zainteresowań i chęć zdobycia 

6 APMA-B, neg. 542/44. 
7 J. Olbrycht, Sprawy zdrowotne w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, 
Przegląd Lekarski 1962, nr 1a, s. 40. 
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wyższego tytułu naukowego, a nie pragnienie niesienia pomocy 
więźniom. 
 W okresie od listopada 1942 r. do stycznia 1943 r. Ernst 
Schenck, niemiecki lekarz  i inspektor ds. wyżywienia, 
odwiedził wszystkie jednostki Waffen SS, by przeprowadzić 
badania nad chorobą głodową. Na temat wyżywienia więźniów 
w obozach napisał, że podana żywność jest dobrej jakości. 
W przypadku 23% więźniów stwierdził wychudzenie i obrzęki 
głodowe, i jako formę leczenia zaproponował podanie im 
drożdży piwnych. 

W 1943 r. Główny Urząd Gospodarki i Administracji zaczął 
przeprowadzać badania nad wytworzeniem Biosyny tj. białka, 
które znajduje się w grzybni pleśniaków szlachetnych, w celu 
rozwiązania problemów żywnościowych w obozach 
koncentracyjnych. W efekcie wytworzono kiełbasę z owej 
grzybni, która z rozkazu Himmlera miała być podawana 
więźniom. Wyglądem i zapachem przypominała ona 
wątrobiankę, jednak wg. badań Ernsta Martina wyniknęło, 
że produkowano ją „z odpadów ze ścieków powstających przy 
otrzymywaniu celulozy”8. Latem tego roku rozpoczął się 
eksperyment w obozie Mauthausen, który trwał sześć miesięcy 
i był przeprowadzony na trzystu siedemdziesięciu więźniach. 
Podzielono ich na trzy grupy: 

pierwsza grupa- licząca 150 osób, która otrzymywała 
pożywienie pozbawione białka. Więźniowie spożywali przez 
osiem miesięcy gęstą zupę z dodatkiem śrutowatego ziarna, a 
poza nią nie dostawali nic innego do jedzenia. Już na początku 

8 Zeznanie Ernsta Martina z 21.03.1966. Zst AR 3322/65, k. 1013. 
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zmarła znaczna część badanych, ponieważ pożywienie wywołało 
silne obrzęki i obciążało przewód pokarmowy; 

druga grupa- licząca 110 osób, otrzymywała pożywienie 
normalne i dodatkowo drożdże piwne; 

trzecia grupa- licząca 110 osób, otrzymywała standardowe 
pożywienie obozowe9. 

 Efektem doświadczenia była śmierć 56 osób w grupie 
pierwszej, 17 osób w grupie drugiej i 43 osób w grupie trzeciej. 
Ponadto 48 osób wysłano do obozu dla rekonwalescentów, 
który mieścił się w zamku Hartheim, ponieważ uznano je za 
mało odporny materiał doświadczalny10. Więźniowie, którzy 
przeżyli, do końca życia borykali się z dolegliwościami 
żołądkowo-jelitowymi. 

Zagadnieniem choroby głodowej, występującej u więźniów 
oświęcimskich, zajmowali się: 

dr Siegfried Schwela11, który podawał chorym i wyczerpanym 
więźniom homeopatyczne dawki wyciągu z arniki (kilka 
kropli)12, 

dr Eduard Wirths, który dodawał więźniom do posiłków małe 
dawki drożdży o wadze ok. 0,5-1 grama i liście pokrzywy13, 

9 E. Klee, Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, tłum. Kalinowska-Styczeń E., 
Kraków 2011, s. 178. 
10 Raport o grupach żywieniowych, dz. cyt., s. 55. 
11 Siegried Schwela zmarł w obozie na tyfus w 1942 r. 
12 APMA-B, Proces Załogi t. 59, k. 23-25. 
13 Tamże, k. 23-25. 
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dr Johann Paul Kremer, prowadził doświadczenia nad 
brunatnym zanikiem wątroby i badania nad organizmami 
wycieńczonymi chorobą głodową. Gdy któryś z więźniów 
szczególnie go zainteresował, wówczas polecał sanitariuszowi, by 
ten zawiadomił go o terminie, w którym chory zostanie zabity 
za pomocą zastrzyku. Zanim doszło do zaszpilowania układano 
chorego jeszcze za życia na stole sekcyjnym, a Kremer 
przeprowadzał wywiad odnośnie wagi przed zatrzymaniem. Po 
zebraniu informacji sanitariusz podchodził do chorego i zabijał 
go zastrzykiem w okolicę serca14. 

 W dalszym etapie lekarze więźniowie pobierali od zabitego 
wycinki z wątroby i trzustki, które Kremer konserwował 
i wysyłał do dalszych badań. 

W oficjalnych dokumentach zarówno Lagerarzta, jak 
i Komendatury choroba głodowa nie istniała. Zapisywano 
w nich jedynie biegunkę oraz ogólne osłabienie ustroju. Były 
więzień Władysław Fejkiel wspominał, jak zasłyszał niegdyś 
rozmowę między członkami komisji sanitarnej, a Lagerarztem 
na temat złego stanu fizycznego więźniów. Lekarz obozowy 
wytłumaczył komisji, że stan wynika z tego, że: 

Są to Polacy, naród dziki. W normalnych warunkach żywili się 
głównie roślinami pastewnymi i pili wódkę. Obecnie na lepszym 

14 J. Sehn, Niektóre aspekty prawne tzw. Eksperymentów dokonywanych przez 
hitlerowskich lekarzy SS w obozach koncentracyjnych, Przegląd Lekarski 1961, 
nr 1a, s. 39. 
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odżywianiu, nie mogą się do niego przyzwyczaić i cierpią na 
choroby przewody pokarmowego15. 

 Po wyzwoleniu obozu, na przełomie lutego i marca 1945 r., 
sowiecka specjalna komisja sądowo-lekarska zbadała 2819 
ocalonych chorych więźniów i orzekła, że spośród nich 91% 
(tj. 2189 osób), chorowało wskutek skrajnego wyczerpania 
i głodowego wyniszczenia organizmu, np. waga więźniarki 
nr A 27858 o wzroście 155 cm wynosiła 23 kg, a waga 
więźniarki nr 44884 o wzroście 160 cm jedynie 25 kg. 
Dokonane sekcje 536 zwłok ustaliły, że w 474 wypadkach 
śmierć nastąpiła wskutek wyniszczenia głodowego16.  

15 W. Fejkiel, Więźniarski szpital w KL Auschwitz, Oświęcim 1994, s. 75. 
16 J.aOlbrycht, Sprawy zdrowotne w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, 
Przegląd Lekarski 1962, nr 1a, s. 40. 
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Rozdział 4 
EKSPERYMENTY 

FARMAKOLOGICZNE 

 

 Dokumentacja dotycząca eksperymentów 
farmakologicznych, jest w dużym stopniu niekompletna, 
wynika z niej jednak, że doświadczenia rozpoczęły się 
w Oświęcimiu jesienią 1941 r., czyli zaraz po przybyciu do 
obozu Helmutha Vettera i trwały z różnym nasileniem do 
1944 r. Badania te były prowadzone na zlecenie koncernów 
farmaceutycznych i według ich instrukcji. 

Helmuth Vetter 

 Helmuth Vetter urodził się w 1910 r. w Turyndze. 
W 1933 r. wstąpił  do SS. W 1935 r. został doktorem medycyny, 
a w 1938 r. został zatrudniony w I.G. Leverkusen. Był lekarzem 
obozowym w Dachau, Auschwitz i Mauthausen oraz 
współpracownikiem niemieckich firm: I. G. Farbenindustrie 
oraz Bayer, których produkty reklamował w okresie 
międzywojennym, także w Polsce1. Na więźniach badał 
tolerancję preparatów farmakologicznych (zwłaszcza Be 1034, 
Rutenolu i 3582 Rutenolu granulatu), ich wpływ na organizm 
oraz przeprowadzał zabiegi bez medycznego uzasadnienia. 
Za wydanie pozytywnej opinii o leku pobierał premię od 
koncernu I.G. Farbenindustrie. Od kwietnia 1942 r. do stycznia 

                                                           
1 APMA-B, Proces Załogi, t. 59, k. 55. 
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1943 r. odpowiadał za stan sanitarny wszystkich podobozów KL 
Auschwitz. 

Będąc w Auschwitz w 1942 r. Vetter wysłał do Berlina pismo 
z propozycją, aby wszystkie noworodki narodzone w obozie 
zniemczyć. Odpowiedź była odmowna2. 

Mauthausen 

W obozie Mauthausen Vetter testował na więźniach 
zastrzyki z benzyny, fenolu i wody utlenionej. Wybrane osoby 
kierował do bloku 31 zwanego Bahnhofem lub ostatnim 
przystankiem do nieba. Byli więźniowie zeznawali, że często 
słyszeli stamtąd krzyki i widzieli ciała wyrzucane przez okna: 

(…) wypełniał się wieloma więźniami, których sprowadzano 
tam wieczorem z różnych bloków i którzy rankiem wychodzili 
stamtąd martwi. My z bloku 30 wiedzieliśmy o tym, bo esesmani 
zakrywali nasze okna zasłonami, byśmy nie mogli nić zobaczyć, ale 
zapach gazu czuło się doskonale. Ciała wyrzucali na dół z okien, 
na mały dziedziniec3. 

Na przełomie marca/maja 1943 r. zamordowano na bloku 31 
ok. 1000 więźniów4.  
 Sam Vetter wspominany był, jako miły i grzeczny, ale było 
powszechnie wiadomo że odpowiadał za śmierć wielu osób. 

2 APMA-B, Zespół Opracowania, t.69, Szpital kobiecy. 
3 A. Carpi, Dziennik z Gusen: wstrząsająca relacja więźnia zilustrowana 
grafikami wykonanymi w obozie, tłum. Budzyński B., Zakrzewo 2009, 
s. 51.
4ahttp://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/dachautrial/531.pdf
(dostęp 13.12.2013)
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Aldo Carpi, więzień Gusen, który z zawodu był malarzem, 
wspominał że Vetter często opowiadał o sobie i swojej rodzinie, 
i zlecił mu namalowanie dwóch obrazów olejnych5. Vetter 
mieszkał w pobliżu obozu Gusen wraz z żoną i dwoma 
córeczkami. 

Auschwitz 

Stanisław Kłodziński, były lekarz-więzień, tak oto 
wspominał rozpoczęcie eksperymentów farmakologicznych 
w Oświęcimiu: 

 Vetter doręczył mi różne preparaty, między innymi preparaty 
wyrobu I.G. Farbenindustrie w Leverkusen, oznaczono je jako Be 
1034. Oświadczył, że są to preparaty próbne, że były one już 
wypróbowane w innych obozach, że nie są szkodliwe i powinny dać 
najprawdopodobniej pozytywne wyniki w stosowaniu przeciw 
tyfusowi plamistemu6. 

Vetter polecił aby preparat Be 1034 podawać w następujących 
dawkach: 

1. w tabletkach 4 razy dziennie po 0,25 g przez cały okres
gorączkowania (13 dni),
2. następnie 6 razy dziennie po 0,25 g aż do 12 tabletek
dziennie,
3. w zastrzykach dożylnie 2 razy dziennie po 5 cm3 przez
cały okres gorączkowy powiększając dawkę do 4 razy

5 Tamże, s. 57. 
6 APMA-B, Proces Hössa, t. 59, k. 66. 
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dziennie po 5 cm3; w zastrzykach domięśniowo w tych 
samych dawkach jak w zastrzykach dożylnych7. 

 Rodzaje leku i dawka były dobrane do każdego chorego 
indywidualnie. Vetter zlecił także prowadzenie, zgodnie 
z dostarczonym przez niego wzorem, bardzo dokładnych 
historii chorób i notowanie wyników obserwacji: 

1. zachowanie się języka- wysychanie, obłożenie itd.,
2. przebieg temperatury,
3. tempo akcji serca,
4. obserwowanie wykwitów skórnych,
5. zachowanie centralnego systemu nerwowego, układu

siateczkowo-błonkowego,
6. wynik analizy moczu8.

 W wypadku śmierci należało dokonać sekcji zwłok i ocenić, 
jakie zmiany zaszły w narządach. 
 Preparat Be 1034 stosowano w przypadku tyfusu 
plamistego, brzusznego i róży9. Władysław Fejkiel, zeznał 
że stosował Be 1034 na polecenie Vettera na 50 więźniach, 
którzy chorowali na tyfus. Preparat jednak nie dawał 
zadowalających wyników, więc zamieniono go na 3582 
(Rutenol granulat), który miał wyraźny wpływ na podniesienie 
temperatury ciała. W 74% przypadków dopiero po trzech, 

7 Tamże, k. 65-66. 
8 S. Kłodziński, Zbrodnicze doświadczenia farmakologiczne na więźniach obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu, Przegląd Lekarski 1965, nr 1, 
s. 44.
9 APMA-B, Proces Hössa, t. 59, k. 66-67.
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maksymalnie czterech dniach temperatura ciała zaczynała 
oscylować ku normalnej, w 12% temperatura spadła pod koniec 
trwania kuracji, zaś w przypadku 14% nie zauważono żadnych 
powiązań10. 

Osobom chorym na tyfus plamisty (we wczesnym stadium 
chorobowym) podawano także szczepionkę z żółtka jaja kurzego 
w ilości 10 cm3. Początkowo obniżała ona temperaturę ciała, 
jednak szybko wzrastała ona ponownie i komplikowała przebieg 
choroby11. 

Vetter eksperymentował także z samym tyfusem, 
mianowicie dokonywał między innymi infuzji dożylnych od 
1 do 10 cm3 krwi z osób chorych na zdrowe. Prowadził 
dokładne badania nad rozwojem choroby tj. ile czasu się rozwija 
i jaki jest jej przebieg. Efektem była śmierć więźniów, którzy 
zostali poddani owemu eksperymentowi. Jedynym preparatem, 
który dał wynik pozytywny w walce z tyfusem był Periston12. 
Stosowano go w formie zastrzyków dożylnych. Lekarze-
więźniowie posiadali go w dużych butlach. W celu podania 
dożylnego łączono koniec butli ze strzykawką poprzez 
gumowego węża. Płyn był kleisty i słodki, a przed 
wstrzyknięciem należało go lekko podgrzać, co po podaniu 
miało wpływ na zwiększenie ciepłoty ciała więźnia. Preparat 
zastosowano tylko u 5 chorych:  u czterech lek zastosowano 
w momencie  rozwinięcia się duru, a u jednej osoby 
w dziewiątym dniu choroby. Ostatni chory zmarł wskutek 

10 APMA-B, Proces Załogi, t. 59 I, s. 62. 
11aJ. Mikulski, Eksperymenty farmakologiczne w obozie Oświęcim-Brzezinka, 
Zeszyty Oświęcimskie 10, 1967, s. 7. 
12 APMA-B, Proces Załogi, t. 59 I, s. 67. 
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osłabienia mięśnia sercowego. Wyciągnięto następujące 
wnioski: 

1. chorzy chętnie przyjmowali lek,
2. nie stwierdzono negatywnego działania Peristonu na
organizmy więźniów,
3. lek poprawiał ogólne samopoczucie chorych. Poza tym
następowało uwilgotnienie języka, śluzówki jamy ustnej
i krtani. Specyfik łagodził bóle głowy i działał
przeciwzapalnie,
4. nie wywierał wpływu na czas trwania choroby,
5. wpływał pozytywnie na podwyższenie ciśnienia krwi,
6. spadek wagi ciała był 10-krotnie niższy13.

Stanisław Witek, były więzień numer 9355, chorował na 
tyfus i został poddany badaniom farmakologicznym, które 
przebiegały w następujący sposób: 

Tabletki podawano mi w odstępach czasu, 3 razy dziennie, 
narastająco - co do ilości sztuk. Jedne z tabletek były wielkości 
aspiryny, koloru buraczkowego o smaku gorzko-mdłym 
i pozostawiały długi czas gorycz w ustach. Łatwo się rozpuszczały 
i barwiły usta na kolor buraczkowo-amarantowy14. 

 Na drugi dzień więzień zaczął odczuwać skutki uboczne 
w postaci nudności, zawrotów, bólów głowy i żołądka. Po kilku 

13 S. Kłodziński, Zbrodnicze doświadczenia farmakologiczne na więźniach obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu, Przegląd Lekarski 1965, nr 1, 
s. 45.
14 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 50, ss. 141-142.
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dniach wystąpiło u niego drżenie rąk, biegunka i obrzęk nóg15. 
Preparaty 3582 (Rutenol granulat) i Rutenol stosowano 

także w przypadku gruźlicy płuc, jednak ocena ich działania 
była negatywna. Po przyjęciu leków występowały skutki 
uboczne w postaci wymiotów, utraty apetytu i spadek wagi. 
Z 50 häftlingów na których testowano Rutenol-granulat zmarło 
15, z czego kilka osób bezpośrednio po zakończeniu kuracji, zaś 
reszta w trakcie jej trwania: 

• 6 osób zmarło wskutek osłabienia mięśnia sercowego,
• 6 z powodu charłactwa16,
• 2 z powodu zapalenia mózgu,
• 1 z powodu silnej gorączki17.

 Podczas leczenia duru wysypkowego preparatem 3582, 
łagodniały bóle głowy, stawów i mięśni. Suchość jamy ustnej, 
języka i podniebienia zostawały takie same. 62% chorych było 
przytomnych w czasie leczenia, 26% odzyskiwała przytomność 
w trakcie leczenia, 12% chorych było nieprzytomnych przez 
cały proces prowadzenia eksperymentu18. Na podstawie badań 
krwi i moczu stwierdzono również, że lek nie miał wpływu na 
odczyn zapalny całego procesu chorobowego. 

Fejkiel zeznał, że Helmuth Vetter często kontrolował wyniki 
badań, jednak nie był zadowolony z efektów badań osiągniętych 

15 Tamże, s. 143. 
16 Skrajne wyniszczenie organizmu. 
17 APMA-B, Proces Załogi, t. 59, k. 6. 
18 S. Kłodziński, Zbrodnicze doświadczenia farmakologiczne na więźniach obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu, Przegląd Lekarski 1965, nr 1, 
s. 42.
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w Oświęcimiu i oświadczył, że w Mauthausen w przypadku 
gruźlicy, wyniki były bardzo dobre i chorzy przybierali nawet do 
20 kg na wadze przy standardowym pożywieniu obozowym19. 

Na przełomie 1943/1944 r. Vetter wybrał spośród więźniów 
chorujących na tyfus plamisty 20 osób, którym robiono 
zastrzyki z białego, mętnego płynu. Prócz tego otrzymywali też 
preparat Be bez oznaczenia. Osobom tym kilka razy pobierano 
krew i wykonywano punkcje lędźwiowe. W ciągu 24 godzin 
wystąpiło u tych osób porażenie, które otrzymywało się ok. 
6 tygodni i w trakcie tego czasu znaczna część więźniów 
zmarła20. 

Friedrich Karl Entress 

 Friedrich Entress urodził się 8 grudnia 1914 r. w Poznaniu. 
Egzamin państwowy zdał w czerwcu 1939 r. 22 listopada 
1939 r. wstąpił do SS. Służbę obozową rozpoczął w 1940 r. 
w Sachsenhausen. Pełnił funkcję lekarza obozowego w KL 
Gross-Rosen od 3 stycznia do 10 grudnia 1941 r. 11 grudnia 
1941 r. został przeniesiony do KL Auschwitz jako lekarz 
obozowy w Brzezince i w Monowicach21. Przeprowadzał 
doświadczenia medyczne dotyczące duru wysypkowego, poza 
tym zajmował się eksperymentami chirurgicznymi 
i farmakologicznymi. Wobec więźniów zachowywał się bardzo 
oschle, a zwłaszcza wobec Polaków, mimo tego że urodził się 

19 APMA-B. Proces Załogi, t. 59, k. 60. 
20aJ. Mikulski, Eksperymenty farmakologiczne w obozie Oświęcim-Brzezinka, 
Zeszyty Oświęcimskie 10, 1967, s. 7. 
21 Rudolf Höss, Perry Broad, Johann Paul Kremer Oświęcim w oczach SS, red. 
Polska I., tłum. Kocwa E., Rawicz J.,  Oświęcim 2007, s. 215. 
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w polskim mieście. Podobnie było w sytuacjach, gdy spotykał 
znajome osoby w obozie, które były przez niego traktowane jak 
powietrze. W związku z takimi sytuacjami, chciał się wykazać 
przed SS-manami i robił wszystko co mógł, by odciąć się od 
polskości22. Entress miał krótki staż zawodowy, zatem na 
więźniach chciał zdobyć praktykę, co doprowadziło do tego, 
że wykonywał operacje zbędne, np.: sztucznie łamał kości w celu 
opanowania techniki nakładania opatrunków usztywniających, 
operował wyrostki, wykonywał amputacje etc. W tym celu 
zorganizował salę operacyjną, która była wyposażoną bardzo 
prymitywnie, ale dostatecznie. Brał udział w selekcjach chorych: 
„bez najmniejszych emocji, wprost mechanicznie, jak automat, 
spoglądał na każdego chorego i bez słowa wskazywał ręką 
w kierunku bramy wjazdowej”23. 

W 1942 r. zyskał tytuł doktora. 21 października 1943 r. 
został przeniesiony do Mauthausen, a od 3 sierpnia 1944 r. był 
lekarzem w Gusen. 
 Zbigniew Włodarski (numer obozowy 150172) został 
poddany eksperymentom farmakologicznym i chirurgicznym 
u doktora Entressa, który zalecił podanie mu zastrzyku 
w pośladek. Ostrzykujący go pielęgniarz powiedział mu, że jest 
to zastrzyk przeciwko tyfusowi. Dwa dni później Włodarski 
silnie gorączkował, poza tym zaczęły tworzyć się czerwono-sine 
obrzęki na lewej nodze, przy stopie, pod lewą pachą i lewym 
łokciem. Kilka dni później powstały ropnie. Więzień został 

22 R. Lifton, The Nazi doctors: medical killing and the psychology of Genocide, 
USA 1986, s. 263. 
23aI. Strzelecka, Eksterminacyjna funkcja szpitali obozowych w KL Auschwitz, 
Przegląd Lekarski 1990, 47 nr 1, s. 105. 



84    Rozdział 4

zaprowadzony do salki chirurgicznej, gdzie został zoperowany. 
Co drugi dzień miał też pobierane próbki ropy 
z poprzecinanych ropni. Dopiero po zakończeniu badań, 
dowiedział się że był poddany eksperymentom na flegmony24. 
 Rudolf Diem (numer obozowy 10022) zeznał, że Entress 
często wykonywał zastrzyki dożylne i domięśniowe. Po kilku 
dniach zaczęły pojawiać się objawy zakażenia ogólnego oraz 
ropowice. Przez około 10 dni lekarz leczył je osobiście, poprzez 
przemywanie, stosowanie maści i płynów, zaś później zostawiał 
ofiary pod opieką lekarzy-więźniów25. W związku z brakiem 
leków, leczenie przedłużało się, a więźniowie kończyli 
z niedowładem obwodowym lub umierali. Entress nakładał na 
rany opatrunki nasączone iperytem. Zmiany na skórze 
zmieniały się w martwice poiperytowe, które regularnie 
przemywano naftą. Miejsca zmienione były fotografowane, 
zdarzało się też, że miejsca martwicze były wycinane. 

Władysław Tondos (numer obozowy 18871) zeznał, że na 
zlecenie Entressa w lipcu 1943 r. utworzono kolejną grupę 
doświadczalną. Wydzielono 20 osób chorych na gruźlicę 
w osobnej sali bloku 20 i leczono ich za pomocą Rutenolu26. 
Chorzy byli leczeni preparatem w proszku, po czym zmieniono 
go na granulki i dawkowano po 3 łyżeczki dziennie przez 5 dni. 
Po 5 dniach następowała tygodniowa przerwa. Entress polecił, 
by chorym wykonywać badania rentgenowskie, badania moczu 

24 APMA-B, Zespół Wspomnienia, t. 228, s. 138. 
25 APMA-B, Zespół Wspomnienia, t. 172, ss. 141-142. 
26aJ. Mikulski J., Eksperymenty farmakologiczne w obozie Oświęcim-Brzezinka, 
Zeszyty Oświęcimskie 10, 1967, s. 15. 
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i plwociny27. Sekcje zmarłego więźnia przeprowadzał na 
polecenie Entressa więzień Auschwitz prof. dr. Jan Olbrycht. 
Eksperyment przeżyło zaledwie czterech więźniów28. Poza tym 
Entress i Vetter uczyli się na gruźlikach leczenia odmy 
i zakładania drenu do jamy opłucnej. Obaj lekarze zajmowali 
się zarażaniem zdrowych osób, krwią chorych na dur 
wysypkowy. Entress chciał sprawdzić w którym momencie 
choroby krew chorego jest najbardziej zakaźna, zaś Vetter 
zastanawiał się nad problemem kwarantanny. Krew pobierano 
od chorego każdego dnia i wstrzykiwano ją zdrowym 
häftlingom. Badanie pokazało, że w ciągu 3-4 dni od momentu 
obniżenia się gorączki, nie ma ryzyka zakażenia. Podobnie jak 
inni lekarze, po wykonaniu doświadczenia na chorych, 
uśmiercali ich poprzez wysłanie do gazu lub podanie im 
zastrzyku z fenolu. 

27aS. Kłodziński, Zbrodnicze doświadczenia farmakologiczne na więźniach 
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, Przegląd Lekarski 1965, nr 1, s. 43. 
28aJ. Mikulski, Eksperymenty farmakologiczne w obozie Oświęcim-Brzezinka, 
Zeszyty Oświęcimskie 10, 1967, s. 15. 
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13 Friedrich Karl Entress 
( Źródło: http://poznan.wikia.com/wiki/Friedrich_Entress ) 
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POSZUKIWANIE 
NAJSKUTECZNIEJSZEGO ŚRODKA 

DO UŚMIERCANIA WIĘŹNIÓW 

 W sierpniu 1941 r. zaczęto eksperymentalnie podawać 
zastrzyki z różnymi substancjami, takimi jak: woda utleniona, 
benzyna, wodór, ewipan i fenol, w celu sprawdzenia ich 
skuteczności w uśmiercaniu więźniów1. Próby wstrzykiwania 
środków trujących rozpoczął Entress w bloku 28. Zaczął od 
wody utlenionej, jednak nie był zadowolony z efektów, więc 
szukał czegoś lepszego. Fenol był tani, łatwy w użyciu, nie 
niszczył szkła ani metalowych części strzykawki, działał żrąco 
i powodował denaturację białek. Śmierć zadaną poprzez 
zastrzyk nazywano szpilowaniem, szprycowaniem lub 
fenolowaniem. Więźniowie byli zabijani w ten sposób z różnych 
powodów: lekarz uznał ich choroby za nieuleczalne lub byli to 
np. więźniowie z akcji specjalnych. Miejscem egzekucji była 
początkowo kostnica. Szpilowanie zdarzało się też w bloku 
chirurgicznym, później jednak utworzono specjalną salkę 
w bloku 202. Tuż obok wejścia do pokoju stał mały stolik, na 
którym znajdowały się butelki z fenolem i strzykawki, a tuż 
obok stało krzesło, na którym sadzano ofiarę. 

1 H. Langbein, Auschwitz przed sądem. Proces we Frankfurcie nad Menem 1963-
1965. Dokumentacja, tłum. Grotowicz W., Oświęcim 2011, s. 529. 
2 APMA-B, Oświadczenia, t. 36, s. 3. 
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Zabieg fenolowania wykonywali: 

o dr Hans Wilhelm König,
o dr Horst Schumann,
o dr SS Horst Fischer,
o dr SS Georg Franz Mayer,
o dr SS Josef Mengele,
o dr SS Kurt Uhlenbrock,
o SDG Oberscharführer Josef Klehr,
o SDG SS Unterscharführer Emil Hantl,
o SDG SS Unterscharführer Hans Niedzwicki,
o SDG SS Unterscharführer Herbert Scherpe3.

 Prócz wyżej wymienionych osób mordowali także 
więźniowie: Mieczysław Pańszczyk, Alfred Stesel, Feliks 
Walentynowicz, Jerzy Szymkowiak i dr Leibus Landau. 
Zdaniem Stanisława Głowy Mieczysław Pańszczyk uśmiercił 
w ciągu 2 lat około 15 000 więźniów4. 

W okresie początkowym stosowano zastrzyki dożylne, 
jednak śmierć następowała wolniej, niż w przypadku 
wstrzyknięcia fenolu bezpośrednio w serce. Zastrzyk 
wykonywano igłą o długości 10 cm. Wstrzykiwano 30% 
roztwór fenolu. Była to substancja tak silna, że na zwłokach 
powstawała ciemna plamka ze spalenia tkanki w okolicach śladu 
wbitej igły5. 

3 S. Kłodziński, Fenol w KL Auschwitz-Birkenau, Przegląd Lekarski 1963, 
nr 1a, s. 65. 
4 APMA-B, Oświadczenia, t. 36, k.3. 
5 Tamże, k. 3. 
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Josef Klehr zrelacjonował, w jaki sposób zabijał więźniów: 

 Trudno było trafić w żyły i wtedy jeden z lekarzy SS wpadł na 
pomysł, by fenol wstrzykiwać bezpośrednio do komory serca. 
Wymacywałem między żebrami serce. Kandydaci na śmierć byli 
pojedynczo wprowadzani do pokoju zastrzyków i sadzani na 
stołku, tak że potem zapadali się w sobie, nie spadając na podłogę. 
Potem zabierano ich do kostnicy, a stamtąd (…) do krematorium. 
Oni wiedzieli co ich czeka, ale się nie bronili. Byli całkowicie 
wycieńczeni. Pozostały z nich same szkielety. (…) Raz albo 2 razy 
w tygodniu szedłem do aptekarza, aby pobrać fenol6. 

Zabieg szpilowania wykonywany przez Mieczysława 
Pańszczyka wyglądał nieco inaczej. Dwóch sanitariuszy 
nazwiskiem Schwarz i Gelbhard przekładało za głowę więźnia 
jego rękę i zasłaniało mu oczy przechylając go do tyłu, 
a następnie poprzez podłożenie kolana pod jego kręgosłup 
powodowali wypięcie piersi więźnia. Wówczas Pańszczyk wbijał 
igłę w klatkę piersiową, po czym oddawał Klehrowi strzykawkę 
i przygotowywał kolejną dla następnej osoby7. Więźniowie tuż 
przed szprycowaniem krzyczeli. Wówczas Klehr kazał im 
podnieść lewą rękę do góry i zasłonić sobie usta. Chwalono się 
tym, że w ciągu minuty można było zabić nawet trzech 
więźniów. Sam Klehr zeznał, że zwykle szpilowano 2 razy 
w tygodniu, za każdym razem 12/15 ludzi. Tak było przez okres 

6 APMA-B, Proces Hössa, t. 6, k. 206. 
7 APMA-B, Oświadczenia, t. 36, k.5. 
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2-3 miesięcy8. Jednak nie każde szpilowanie kończyło się
śmiercią więźnia. Czesław Głowacki, były więzień, wspominał
że bezpośrednio po fenolowaniu jednemu z więźniów udało się
wstać i usiąść na ławce, jednak wtedy podszedł do niego Klehr
i zaszpilował go drugi raz. Skazani dość często nie zdawali sobie
sprawy z tego co ich czeka. Obrazuje to fragment zeznania
Kremera:

 „Klehr miał na sobie kitel lekarski, opukał kobietę 
i powiedział: „Pani choruje na serce i dał jej zastrzyk w serce. Ona 
zmarła natychmiast. Wtedy uciekłem. To była solidna strzykawka, 
chyba z 10 albo 20 cm3”a9oraz Weissa, który był świadkiem 
szpilowania swojego ojca, Klehr wówczas powiedział: „Proszę 
usiąść, dostaniecie zastrzyk przeciwko tyfusowi”10. 

 Zwłoki zamordowanych nabierały barwy różowo-sinej, pod 
skórą występowały wybroczyny, a spojówki były przekrwione. 
Zwłoki sztywniały kilka godzin później11. Na podstawie 
obserwacji zauważono, że fenol podany w roztworze stężonym 
w ilości 10-15 ml wywoływał śmierć w ciągu 15 sekund. Szacuje 
się, że w wyniku szprycowania życie straciło około 30 000 
więźniów12. 

8 H. Langbein, Auschwitz przed sądem. Proces we Frankfurcie nad Menem 1963-
1965. Dokumentacja, tłum. Grotowicz W., Oświęcim 2011, s. 433. 
9 Tamże, s. 524-528. 
10 aTamże, s. 524-528. 
11 S. Kłodziński, Fenol w KL Auschwitz-Birkenau, Przegląd Lekarski 1963, 
nr 1a, s. 63. 
12 H. Langbein, Auschwitz przed sądem. Proces we Frankfurcie nad Menem 
1963-1965. Dokumentacja, tłum. Grotowicz W., Oświęcim 2011, s. 433. 
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 Osoby poddawane powyższym badaniom nie zgłaszały się na 
nie dobrowolnie, używano wobec nich nacisku i podstępu. Dla 
więźniów, którzy w obozie byli skazani na ekstremalne warunki 
egzystencji, był to niemalże wyrok śmierci. Celem tych 
doświadczeń nie było dobro więźnia, ale obserwacja działania 
konkretnych preparatów, nawet wtedy gdy szkodziły one 
chorym. Używane środki często prowadziły do powikłań, które 
kończyły się zgonem. Lekarze przeprowadzający eksperymenty 
nie byli do tego odpowiednio przygotowani. Nie przerywali 
badań w okresach krytycznych i spokojnie dalej podawali leki, 
obserwując powolną śmierć więźniów, by w końcu 
przeprowadzić sekcję zwłok w celu wysnucia na jej podstawie 
odpowiednich wniosków. 
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Rozdział 6 

JOSEF MENGELE - ANIOŁ ŚMIERCI 
Z AUSCHWITZ 

 Josef Mengele urodził się 16 marca 1911 r. w Günzburgu. 
Jego ojciec był właścicielem firmy Karl Mengele & Söhne, która 
produkowała maszyny rolnicze. Josef był bardzo zdolnym 
dzieckiem. Jako nastolatek napisał bajkę „Podróże do 
Lichtensteinu”, a wpływy z przedstawienia przekazał na dom 
dziecka. W 1935 r. zyskał tytuł doktora za pracę na temat 
definiowania rasy na podstawie kształtu szczęki1. W 1936 r. zdał 
państwowy egzamin lekarski. Niespełna rok później został 
asystentem w Instytucie Dziedziczności, Biologii i Czystości 
Rasowej Trzeciej Rzeszy na Uniwersytecie Frankfurckim. 
W 1937 r. wstąpił do NSDAP. W 1940 r. wcielono go do 
Wehrmachtu. Stał na polu bitwy od czerwca 1941 r. do czerwca 
1943 r. podczas walk na froncie wschodnim. Odznaczono go 
Krzyżem Żelaznym I Klasy, Krzyżem Żelaznym II Klasy 
i medalem za udział w wojnie. Dodatkowo uhonorowano go 
czarną odznaką za odniesione rany, medalem niemieckiej 
pomocy społecznej i Wojennym Krzyżem Zasługi II Klasy 
z Mieczami2. Do Auschwitz przyjechał 30 maja 1943 r. za 
namową swojego protektora uczelnianego prof. Otmara von 

1 H. Kubica, Dr Mengele i jego zbrodnie w obozie koncentracyjnym Oświęcim-
Brzezinka, Zeszyty Oświęcimskie 20, 1993, s. 327. 
2 G. Posner, J. Ware, Mengele. Polowanie na Anioła Śmierci, tłum. Nowakowski 
P., Kraków 2000, s. 17. 
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Verschuera3, który zajmował się badaniami nad bliźniętami, 
twierdząc że jest to najskuteczniejsza metoda umożliwiająca 
odkrycie sposobu dziedziczności cech u człowieka, a także 
chorób. W Oświęcimiu Josef Mengele prowadził badania nad 
ciążą mnogą, nomą, dziedzicznością oraz cechami rasowymi 
(dwa ostatnie rodzaje badań były prowadzone w porozumieniu 
z Instytutem Badań Antropologicznych i Biologiczno-
Rasowych). 
 Eduard Wirths zachwalał Josefa Mengele, pisząc że jest on 
taktowny, skromny, godny zaufania, ma nieskazitelne maniery, 
cieszy się sympatią i poważaniem4, zaś Hans Münch określił go, 
jako utalentowanego naukowca, „(…) ale połączenie wiedzy 
naukowej, oportunizmu i ambicji, której mu nie brakowało, 
może mieć bardzo różne skutki”5. 
 Podczas zwalczania epidemii Mengele sam zachorował na 
tyfus plamisty. Często stał na rampie i dokonywał selekcji nowo 
przybyłych więźniów, wraz z SS-manami wyszukiwał ofiar do 
eksperymentów, zwłaszcza bliźniąt i karłów. Matki zwykle 
szybko oddawały swoje dzieci, sądząc, że czeka je lepszy los. 
Więźniowie, którzy nadali mu przydomek Anioł Śmierci, 
wspominali go w taki sposób: 

3 H. Kubica, Dr Mengele i ślady jego zbrodni, Przegląd Lekarski 1989, 46 nr 1, 
s. 98.
4 Y. Koren, E. Negev, Sercem byliśmy wielcy. Niezwykła historia żydowskiej
rodziny karłów ocalałej z Holocaustu, tłum. Michalik M., Katowice 2006,
ss. 111-112.
5 U. Völklein, Josef Mengele doktor z Auschwitz, przeł. Kuć A, Poprawska U.,
Warszawa 2011, s. 23.
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 Był to mężczyzna wyglądający jak amant filmowy, z gładką, 
przyjemną twarzą, o niezwykle regularnych rysach. Zawsze nosił 
na sobie mundur, wyglądał czysto i elegancko, gdziekolwiek się 
pojawił, roztaczał atmosferę strachu i niepewności, ponieważ było 
wiadomo, że przeprowadzał selekcje i wysyłał ludzi do gazu6. 

EKSPERYMENTY NA OSOBACH DOROSŁYCH 

Leczenie świerzbu 

 W listopadzie 1943 r. w obozie rozszerzył się świerzb do tego 
stopnia, że Mengele rozkazał urządzić blok 20 dla chorych na tą 
chorobę. Świerzb ogarniał całe ciało. 
Jako formę leczenia, Mengele zaproponował kąpiel w trzech 
cementowych wannach: 

1. w pierwszej- znajdowała się gorąca woda, do której więzień
wchodził na około 5 minut, po czym przechodził do następnej
wanny;
2. w drugiej- znajdował się tiosiarczan sodu, związek
posiadający właściwości redukujące, przeciwgrzybicze
i przeciwpasożytnicze (przy podaniu zewnętrznym);
3. w trzeciej- był 4 % kwas solny (w niektórych przypadkach
nawet 6%). Kąpiel wywoływała ból, zwłaszcza u chorych
o dużych i głębokich ranach7.

6 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 125, s. 147. 
7 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 15, s. 62. 
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 Chorzy musieli kolejno wchodzić do każdej wanny 
i zanurzyć się w roztworze. Kąpiel miała na celu dezynfekcję 
ognisk zapalnych i uniemożliwienie dalszego rozwoju choroby, 
poprzez unieszkodliwienie roztoczy. Kuracja trwała 3 dni, 
a w tym czasie czynności kąpielowe powtarzano po 5 razy. 
Pozytywne wyniki leczenia otrzymywano tylko wtedy, gdy 
choroba była słabo rozwinięta. Podobna sytuacja miała miejsce, 
gdy odświerzbiano Cyganów. Urządzenie znajdowało się na 
bloku 22, a zabieg przeprowadzano bardzo podobnie. Po kąpieli 
w ciepłej wodzie, chorzy zanurzali się w zimnych roztworach, 
po czym stojąc godzinami na dworze nago, czekali na swoje 
zdezynfekowane ubrania8. 

Elektowstrząsy 

 Doświadczenia z elektrowstrząsami odbywały się 
w Monowicach i miały odpowiedzieć na pytanie: ile woltów 
napięcia zniesie człowiek zanim umrze? Samo pomieszczenie, 
w którym odbywały się eksperymenty, było duże i mogło się tam 
znaleźć około pięciu noszy. W jednym z kątów pomieszczenia 
stali lekarze i obserwowali co się dzieje, był wśród nich Josef 
Mengele i dr Fischer. Na podłodze znajdowały się kable 
elektryczne. Ernst Michel, który był więźniem-kierownikiem 
sanitariuszy, zeznał że po przywiezieniu więźniów (najczęściej 
były to kobiety), podłączano im wszystkie potrzebne do 
doświadczenia kable: na rękach, skroniach i na nogach. Po tych 

8 U. Völklein, Josef Mengele doktor z Auschwitz, przeł. Kuć A., Poprawska U., 
Warszawa 2011, s. 279. 
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czynnościach sanitariusze opuszczali salę, po czym wracali do 
niej po około 30-45 minut i zdejmowali kable z ciał: 

 Rzucało się w oczy, że więźniarki (...) były w konwulsjach. 
Niektóre miały pianę na ustach. Inne miały w ustach chustki, które 
potem (...) mieliśmy wyciągnąć. Przy odłączaniu urządzeń nie 
widziałem oparzeń na ich ciałach. Widziałem natomiast, (...) 
że były martwe9. 

 Drugi sposób wykonywania badania nieco różnił się od 
pierwszego, przede wszystkim dlatego  że aparatura do 
elektrowstrząsów, miała także służyć do leczenia umysłowo 
chorych. Zabieg polegał na ułożeniu pacjentki na łóżku 
zakrytym ceratą (osoby poddawane elektrowstrząsom oddawały 
mocz), do głowy przyczepiano jej przewody w postaci 
słuchawek radiowych, a w usta wkładano lejek. Po wykonaniu 
doświadczenia, pacjentkę odnoszono do ambulatorium, gdzie 
w przeciągu 30 minut odzyskiwała przytomność10. Zabiegi 
wykonywano przed południem, kiedy ambulatorium było 
puste. 

Sterylizacja 

 Mengele mimo tego, że nie miał kwalifikacji w dziedzinie 
ginekologii, zapragnął iść śladem Carla Clauberga i Horsta 
Schumanna i spróbować swych sił w sterylizacji. Anioł Śmierci 
próbował zabiegów operacyjnych (usuwanie macicy, jąder), 
zastrzyków powodujących zrosty jajowodów, naświetlań 

9 Tamże, ss. 280-281. 
10 APMA-B, Oświadczenia, t. 88a, s. 167. 
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promieniami rentgenowskimi (w znacznie większych dawkach 
niż wyżej wymienieni lekarze), a także kuracji hormonalnych, 
które miały zatrzymać menstruację. Dodatkowo 
eksperymentował z afrodyzjakami, mającymi podnieść libido 
żołnierzy niemieckich. 

Doświadczenia na kobietach ciężarnych i płodach 

 Na przełomie sierpnia/września 1944 r. zaczęto dokonywać 
zabiegów aborcji. Aborcje były wykonywane na bloku 22 
i w ambulatorium oddziałów męskich na odcinku F, bloku 2. 
Kobiety będące w ciąży średniozaawansowanej, miały przejść 
zabieg tzw. łyżeczkowania, jednak zdarzały się też przypadki 
wykonywania skrobanki powyżej 5 miesiąca11. Po zabiegu 
kobiety leżały przez kilka tygodniu w łóżku, dlatego że były tak 
osłabione zabiegiem, że nie mogły same stać. 

Prócz łyżeczkowania, stosowano także metodę zastrzyków 
(w ilości od 5 do 20), przeważnie u kobiet z ciążą starszą niż 
5 miesięcy12. Zastrzyki wywoływały przedwczesny poród 
i podawano je w przeróżne części ciała. Po iniekcji kładziono 
kobietę na stole i narzędziami chirurgicznymi rozszerzano 
macicę. Aborcje wykonywano bez narkozy, podobnie jak wiele 
innych zabiegów. Dzieci od razu zabierano od matki, niektórym 
pobierano krew z tętnicy skroniowej do badania, zdarzało się 
jednak, że niedoświadczony lekarz dokonujący pobrania 
wbijał się w mózg i dziecko od razu umierało. Jeśli 

11 APMA-B, Proces Hössa, t. 1a, k. 145-151. 
12aAPMA-B,aInne Zespoły. Akta Radzieckiej Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskiej w KL Lublin, Ravensbruck, Auschwitz, sygn. IŻ-1/1, t. 3, 
k. 23-25.
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w ciągu 14 dni nie udało się dokonać aborcji, wówczas kobiety 
kierowano do gazu. 

Ostatnim sposobem wczesnego wywoływania porodu, było 
wprowadzenie do pochwy tzw. kateteru, czyli kawałka gumy13. 
Po założeniu kobieta musiała długo chodzić po sali.  
 Powyższe doświadczenia miały nie tylko za cel wynalezienie 
najlepszego środka do wykonywania aborcji, ale także chęć 
zbadania przez Mengele żywych jeszcze zarodków. Jedna 
z lekarek-więźniarek zeznała, że na polecenie Josefa Mengele 
musiała przeprowadzać ogromną ilość aborcji. Pewnej nocy, 
podczas przeprowadzana zabiegu, na rewir przyszedł Mengele, 
który przy okazji odkrył, że w piecu który służył do sterylizacji 
gotowały się ziemniaki: 

 Dostał ataku wściekłości, rzucił mnie na podłogę i zaczął mnie 
kopać (...) tak że przez dwa czy trzy miesiące miałam w moczu 
krew. (...) Kiedy (...) ostatnim wysiłkiem powiedziałam: << Herr 
Obersturmführer, mam dla pana coś niezwykłego >>, i podałam 
mu słój z embrionem, ten człowiek kompletnie się zmienił. 
Natychmiast się uspokoił i w widoczny sposób był uszczęśliwiony 
(...)s14 

 Prócz powyższych zabiegów, wprawiano się w pochwowym 
cięciu cesarskim15, a cyganki sztucznie zarażano tyfusem, by 
sprawdzić czy łożysko działa na dziecko jak bariera ochronna16. 

13 APMA-B, Proces Hössa, t. 1a, k. 150-151. 
14 U. Völklein, Josef Mengele doktor z Auschwitz, przeł. Kuć A., Poprawska U., 
Warszawa 2011, s. 289-290. 
15 APMA-B, Proces Hössa, t. 3a, k. 181. 
16 APMA-B, Proces Hössa, t. 28, k. 34. 
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Eksperymenty na noworodkach 

 Ruth Elias (numer obozowy 73643) zeznała, że tuż po 
urodzeniu córeczki Mengele nakazał zabandażować jej piersi, 
aby nie mogła karmić. Ruth dawała córce co tylko mogła, 
jednak ona sama nie dostawała zbyt wiele jedzenia - jedynie 
kawałek chleba i czarną kawę. Mengele odwiedzał ją codziennie 
i pytał, jak się czuje, po czym obserwował jej dziecko 
i odchodził. Jednego dnia poinformował ją, że nazajutrz 
zostanie zabrana. Z pomocą przyszła jej czeska lekarka, która 
przekazała jej morfinę w strzykawce, którą Ruth miała uśmiercić 
swoje dziecko17. Na drugi dzień, gdy Mengele dowiedział się 
o śmierci dziecka, powiedział jej, że miała dużo szczęścia
i że wyjedzie najbliższym transportem z obozu. W przekonaniu
Ruth, Mengele chciał sprawdzić, ile noworodek jest w stanie
wytrzymać bez jedzenia18. W związku z tym, że noworodki
z góry były skazywane na śmierć głodową niemal w każdym
obozie, wiadomo że mogły wytrzymać bez jedzenia nawet do
kilkunastu dni:

 Nieustanny płacz i niemoc zaradzenia temu stawały się udręką 
nie do wytrzymania (...) w 17 dniu życia Stefanek już nie płakała 
Leżał cichutko i czekał. W południe umarł (...). Policjantka 

17 T. L. Friedman, Jerusalem Listens To the Victims Of Mengele, The New York 
Times, 7 lutego. 1985. 
18 M. Minorowicz McBride, Anioł Śmierci- Josef Mengele, Discovery Historia, 
2008. 
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zabrała moje i jedno inne dziecko pod pachę, jak lalki, do 
spalenia19. 

Doświadczenia chirurgiczne 

 Prócz operacji sterylizacyjnych, Mengele przeprowadzał 
operacje chirurgiczne, m.in.: częściowe resekcje owrzodziałych 
żołądków, usuwanie śledziony, próbę pobrania szpiku kostnego. 
Ta ostatnia została zrealizowana jesienią 1944 r. Operacja 
polegała na nacięciu w kilku miejscach nogi, a następnie 
wydłubaniu części kości podudzia i przeciągnięciu przez 
podudzie rury. Więzień nie otrzymał znieczulenia. Po zabiegu 
ranę owinięto bandażem. Przez około 1,5 miesiąca, dostarczano 
więźnia na salę operacyjną, regularnie co trzy/cztery dni. 
Za każdym razem przywiązywano go do łóżka, a na twarz 
zarzucano koc: „(…) strzykawką lekarską ściągali mi coś 
z mojego otwartego podudzia. Sanitariusz powiedział, że (...) 
pobierają szpik kostny”20. 

BADANIA NAD BLIŹNIĘTAMI 

 Bliźnięta były przedmiotem szczególnego zainteresowania 
Mengelego. Uważał on, że podobieństwa to cechy 
odziedziczone, a różnice między nimi powstają w wyniku 
wpływu czasu oraz warunków zewnętrznych21. Pierwsze 

19 Kiedrzyńska W., Książka porodów w Ravensbrück, Przegląd Lekarski 33, nr 
1, 1976, s. 98. 
20 U. Völklein, Josef Mengele doktor z Auschwitz, przeł. Kuć A., Poprawska U., 
Warszawa 2011, ss. 295-296. 
21aG. Posner, J. Ware, Mengele. Polowanie na Anioła Śmierci, tłum. 
Nowakowski P., Kraków 2000, s. 6. 
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doświadczenia nad bliźniętami rozpoczął w obozie cygańskim 
na dzieciach. Był wobec nich bardzo miły, łagodny, dbał o ich 
wyżywienie i rozdawał im słodycze. Dzieci nazywały go dobrym 
wujkiem. 
 Na terenie obozu cygańskiego w barakach 29 i 31 Mengele 
polecił zbudować Kindergarten, w którym umieszczał wszystkie 
dzieci. Bloki przeznaczone na ów ogród były w nieco lepszym 
stanie niż pozostałe baraki, były wybielone i ozdobione 
malunkami. Teren za blokiem 31 urządzono na plac zabaw. 
Później okazało się, że ów ogródek był miejscem, z którego 
Mengele czerpał „żywy materiał” do swoich eksperymentów. 
W saunie za blokiem 32 urządził pracownię, w której 
dokonywał pomiarów antropologicznych, oraz opisów wykroju 
ust, barwy oczu i barwy skóry22. 
 Mengele zatrudnił jako swoją asystentkę więźniarkę 
dr Martynę Puzynę, której zadaniem było pomaganie 
w wykonywaniu pomiarów oraz segregacji dokumentacji, 
sekretarkę Janinę Prażmowską oraz malarkę Dinę Gottliebovą, 
która wykonywała malunki porównawcze kształtów nosów, ust, 
rąk etc. Prócz porównań Dina malowała portrety Cyganów. Jak 
wspominała później: 

 dr Mengele nie lubił kolorowej fotografii, on chciał wszystkie 
kolory i odcienie skory najdokładniej skopiować w naturalnych 
barwach (…) Pewnego razu musiałam malować usta i gardło 

22 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 102, k.70-78. 
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chorego chłopca. Pamiętam, że Mengele siłą otworzył mu usta. 
Gardło i podniebienie miał chłopak zupełnie czarne23. 

 Mengele interesował się także dziećmi żydowskimi, 
zwłaszcza z anomaliami wrodzonymi. Bliźnięta do lat dwóch 
oraz ich matki umieszczono w baraku 22 (BIa), zaś bliźnięta 
starsze, karłów i kaleki w baraku 15 (BIIf ). Dzieci te były 
chronione przed selekcjami oraz złym traktowaniem ze strony 
funkcyjnych i SS- manów. Pozostawały jedynie do dyspozycji 
Mengelego, który poddawał jeprzeróżnym eksperymentom. 
 Schemat postępowania lekarskiego obejmował badania 
wieloetapowe pod kątem kliniczno-psychiatrycznym. 
W pierwszej kolejności przeprowadzano wywiad chorobowy, 
który miał pomóc w ustaleniu przebytych chorób, ale także 
wskazać ewentualne choroby dziedziczne bądź encefalopatię. 
Kolejnym etapem były oględziny lekarskie, na podstawie 
których stwierdzano formacje czaszki (np. otwarte ciemiączko), 
formacje żuchwy (anomalia podniebienia), skrzywienia zębów, 
skrzywienia kręgosłupa, deformacje palców, wreszcie 
zajmowano się organami wewnętrznymi i gruczołami. 
Następnie wykonywano badania systemu nerwowego: 
sprawdzano odruchy powiek, kończyn górnych i dolnych, 
mobilność, siłę, wrażliwość, chód, dysmetrię. Po tej serii badań 
wnioskowano, czy występują oznaki jakiejkolwiek degeneracji, 
zaburzenia wzrostu bądź bezwład. W ostatniej części tego 
eksperymentu zajmowano się kwestiami psychiatrycznymi oraz 
kontrolą, a więc prócz wyglądu i zachowania, oceniano 

23 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 102, k.74. 
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orientację (np. pytano o datę i miejsce pobytu), 
spostrzegawczość (np. szybkość wskazania wybranego pola na 
oznaczonej tablicy), pamięć (np. powtórzenie z pamięci 
przeczytanego zdania), rozwój duchowy (wiedza – zadawano 
pytania np.: „co wiesz o obecnej wojnie?”), zdolność rozumienia 
(np. „dlaczego tutaj jesteś?”), sylogizm słowny, osiągnięcia 
szkolne, życie uczuciowe (zdolność do pobudzeń) oraz 
perwersje instynktowne. Na podstawie tych badań wystawiano 
diagnozę: debilitus mentalis, psychism normal, schisidus 
temperament lub autinismus. 
 Najtragiczniejsze w skutkach były doświadczenia 
chirurgiczne, wykonywane przez Josefa Mengele. Była 
więźniarka, która pełniła funkcję w baraku dla Zwillingów 
w obozie cygańskim, Vera Alexander, zeznała: 

 (...) przyszedł esesman i zabrał z polecenia Mengelego dwoje 
dzieci. Byli to moi ulubieńcy, Guido i Nino, lat około 4. Jeden 
z nich był garbaty. W dwa dni albo trzy dni później esesman 
przyniósł ich z powrotem w strasznym stanie. Byli oni jak bliźnięta 
zszyci. Garbaty był przyszyty do drugiego dziecka plecami 
i nadgarstkami. Mengele połączył ich żyły. Rany ich ropiały, 
ponieważ były brudne. Czuć było straszny smród gangreny. Dzieci 
krzyczały całą noc24. 

 Prócz operacyjnych starań połączenia dzieci w bliźnięta 
syjamskie Anioł Śmierci zajmował się także innymi operacjami. 
Więzień Moshe Ofer zeznał, że Mengele dokonywał cięć 

24 U. Völklein, Josef Mengele doktor z Auschwitz, przeł. Kuć A., Poprawska U., 
Warszawa 2011, s. 147. 
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w jądrach, wstrzykiwał w nie chemikalia i operował kręgosłupy 
garbatych. Pozostałe badania wykonywali z polecenia 
Mengelego więźniowie lub lekarze specjaliści z danej dziedziny. 
Jeden z nich powiedział później: 

 Dokonywałem dla niego pomiarów bliźniąt, pobierałem 
i badałem ich krew. Pracowałem pod jego nadzorem. Nie miał do 
mnie zaufania. Posądzał mnie o sabotaż i celowe fałszowanie 
wyników25. 

Do omawianej grupy eksperymentów należały m.in.: 

1. Badania okulistyczne. Sprawdzano czy rozstaw oczu
u bliźniąt jest taki sam, porównywano odcienie tęczówek
zgodnie z tabelą kolorów26, ponadto zakrapiano oczy różnymi
preparatami, a następnie obserwowano, co się z nimi dzieje27.
Mengele był zafascynowany występowaniem różnokolorowych
tęczówek u tej samej osoby. Jancu Vexler zeznawał:

 (…) widziałem tam drewniany stół, na nim były gałki oczne. 
Wszystkie miały numerki i karteczki. Oczy były koloru 
bladożółtego, jasnoniebieskiego, zielonego i fioletowego28. 

W celu zmiany koloru oczu zakraplano je (zarówno 
niemowlętom, dzieciom jak i ludziom starszym) za pomocą 

25 APMA-B, Oświadczenia, t. 15, s. 62. 
26 E. Mozes Kor, Przetrwałam. Życie ofiary Josefa Mengele, Warszawa 2014, 
s. 53.
27 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 125, s. 125.
28 G. Posner, J. Ware, Mengele. Polowanie na anioła śmierci, tłum. Nowakowski
P., Kraków 2000, s. 25.
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nieustalonych środków chemicznych. U osób dorosłych 
powodowały one ropienie, u dzieci utratę wzroku (całkowitą lub 
częściową), zaś u niemowląt śmierć. Po doświadczeniu dzieci 
uśmiercano i preparowano ich gałki oczne. Poza tym Mengele 
zabijał bliźniaki, których barwa oczu różniła się między sobą. 
Znany jest przypadek, kiedy zafenolował dzieci, gdyż jeden 
z bliźniaków miał jedno oko niebieskie, a drugie szare. W takich 
przypadkach liczyły się tylko i wyłącznie gałki oczne. 

2. Badania antropometryczne. Dzieci rozbierano do naga
i godzinami wykonywano pomiary różnych części ciała29. Na
ciałach rysowano czerwonym ołówkiem znaki i mierzono
odległości między nimi, z użyciem jak najdokładniejszych
przyrządów: suwmiarek, kątomierzy, cyrkli.

3. Badania morfologiczne. Dzieciom pobierano krew z palca
lub żyły (do 20 cm3). Krew konserwowano i przeznaczano dla
żołnierzy frontowych30. W wyniku częstego pobierania krwi
dzieci zaczynały cierpieć na anemię. Poza tym przetaczano krew.
W przypadku bliźniąt przetaczanie krwi wykonywane było
wymiennie. Doświadczenie to prowadzono, aby zobaczyć jak
organizm zareaguje na krew bliźnięcia. Oprócz krwi pobierano

29 E. Mozes Kor, Przetrwałam. Życie ofiary Josefa Mengele, Warszawa 2014, 
s. 53.
30aE. Piekut-Warszawska, Dzieci w obozie oświęcimskim (wspomnienia
pielęgniarki), Przegląd Lekarski 1967, nr 1, s. 205.
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także kał, ślinę oraz płyn mózgowo-rdzeniowy i wysyłano do 
Instytutu Higieny w celu wykonania analiz31. 

4. Badania rentgenologiczne. Nagie dzieci stawały przed
aparatem rentgenowskim na 5-15 minut, w tym czasie
wykonywano kilka fotografii rentgenowskich. Po wykonaniu
zdjęcia omawiano je dokładnie.

5. Badania uzębienia. Wykonywano odlewy gipsowe szczęk
i porównywano je.

 Prócz powyższych schematów istniały także karty ogólnej 
analizy, które przechowywali więźniowie - lekarze, i które 
zawierały różnorodne informacje, w zależności od rodzaju 
badań, np.: 

 badania ogólne - pytania na temat towarzyskości czy
temperamentu,

 badania ortopedyczne - karłowatość i gigantyzm
w rodzinie,

 dermatologia  -  ogólny stan skóry, badania dentystyczne- 
rodzaj zgryzu,

 badania neurologiczne  -   wyczucie muzyczne.

 Była więźniarka Eva Kor zeznała, że bliźnięta poddawano 
jeszcze jednemu doświadczeniu, które polegało na zadawaniu 

31 Kubica H., Dr Mengele i ślady jego zbrodni, Przegląd Lekarski 1989, 
46, nr 1, s. 101. 
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pytań i wydawaniu komend w celu sprawdzenia, które z bliźniąt 
przewodzi. Oględziny lekarskie trwały średnio około 8 godzin32. 
 Wszystkie powyższe ankiety i badania miały być tylko 
wstępem do późniejszych operacji doświadczalnych. Ostatnim, 
najważniejszym etapem eksperymentów było przeprowadzenie 
sekcji zwłok. Bliźnięta zabijano jednocześnie poprzez 
fenolowanie. Zabezpieczone w trakcie sekcji organy wysyłano 
do Instytutu Badań Antropologicznych i Biologiczno-
Rasowych z oznaczeniem Pilne, przesyłka ważna dla celów 
wojennych. 

Niekiedy Mengele zabijał dzieci sam, zwłaszcza jeśli pożądał 
konkretnych wyników. Erszebet Fleischmann wyznała, że była 
świadkiem, kiedy to jeden z niemowlaków-trojaczków: 

 (…) został na polecenie Mengelego, po podaniu narkotyku, 
przecięty na oczach matki na stole operacyjnym wzdłuż na dwie 
części33. 

Zwłoki dziecka zostały zabrane do Berlina w celu ich zbadania. 
 Mengele zlecił sfotografowanie bliźniąt, którymi się 
zajmował. Fotografie wykonywał w obozie Wilhelm Brasse 
( numer obozowy 3444). Jedyne zdjęcie, które się zachowało 
przedstawia dwie pary bliźniaczek. Po zakończeniu serii zdjęć 
z bliźniakami, Mengele zapowiedział Brassemu, że kolejnym 
razem przyśle to niego karły, które mają być fotografowane 

32 E. Mozes Kor, Przetrwałam. Życie ofiary Josefa Mengele, Warszawa 2014, 
s. 54.
33 U. Völklein, Josef Mengele doktor z Auschwitz, przeł. Kuć A, Poprawska U.,
Warszawa 2011, s. 147.
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nago, w trzech pozycjach: z przodu, z boku i z tyłu (podobnie 
jak bliźniaki). Brasse wykonał dla Anioła Śmierci łącznie około 
400-500 fotografii34.

Rudolf Diem (numer obozowy 10022) opowiadał, że jeśli
jedno dziecko zmarło na zapalenie płuc, wówczas drugie zostało 
zabijane i przeprowadzano na nim sekcję zwłok, by stwierdzić, 
czy u niego również pojawiły się objawy tejże choroby35. 
 Anioła Śmierci interesowało także, czy w wyniku stosunku 
seksualnego bliźniaków, urodzą się następne bliźnięta. 
Eksperymenty były realizowane, jednak nie wiadomo jaki 
przyniosły wynik. Jedna z bliźniaczek, która miała zostać 
poddana takiemu eksperymentowi, sprzeciwiła się Mengelemu, 
na co on odpowiedział, że w związku z tym, że są tylko 
więźniarkami, nie mają nic do powiedzenia36. Celem 
powyższych badań było znalezienie i opracowanie sposobu, aby 
każda niemiecka kobieta zachodziła w ciążę bliźniaczą.  

Szacuje się, że Mengele wykonał swoje zbrodnicze 
eksperymenty na ok. 1500 bliźniętach, z których przeżyło mniej 
niż 10037. 

34 A. Dobrowolska, Fotograf z Auschwitz, Warszawa 2013, ss. 131-132. 
35 U. Völklein, Josef Mengele doktor z Auschwitz, przeł. Kuć A., Poprawska U., 
Warszawa 2011, s. 148. 
36 Y. Koren, E. Negev, Sercem byliśmy wielcy. Niezwykła historia żydowskiej 
rodziny karłów ocalałej z Holocaustu, tłum. Michalik M., Katowice 2006, 
ss. 145-146. 
37 R. J. Lifton, What Made This Man? Mengele, The New York Times, 
21 lipca 1985. 
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BADANIA NA KARŁACH 

Szkielety 

 Mengele umieszczał karły w osobnych blokach, fotografował 
je, dokonywał pomiarów antropologicznych, pobierał krew 
i preparował ich szkielety. Asystent Mengelego Miklós Nyiszli, 
w swojej książce pt.: „Byłem asystentem doktora Mengele”, 
opisał historię pewnego ojca i syna. Ojciec był garbaty, syn zaś 
miał chromą nogę, skorygowaną stalowym butem. Oba 
przypadki były zdaniem Mengele idealnym przykładem 
degeneracji Żydów, więc polecił Nyiszli’emu, by ten wykonał 
dokładne pomiary, a następnie sporządził kliniczne karty badań, 
w których miał znaleźć się powód owych anomalii. Mengele 
z ogromnym zainteresowaniem wysłuchał diagnozy Nyiszli’ego: 
ojciec cierpiał na rachitis czyli krzywicę, syn zaś na hypomelię tj. 
brak wykształcenia niektórych stawów38. Z jeszcze większym 
zainteresowaniem wysłuchał raportu z badań przeprowadzo-
nych na osobach żywych oraz wyników sekcji zwłok, po czym 
zadecydował, że zwłok nie można spalić, ale należy spreparować 
i wysłać do muzeum antropologicznego w Berlinie. Ojciec i syn 
zostali zastrzeleni, po czym wykonano sekcję zwłok, a następnie 
zaczęto preparować szkielety. 

Preparację przeprowadzało się na dwa sposoby: 

1) poprzez trawienie - zwłoki umieszczano na określony czas
w kąpieli z roztworu wapna chlorowanego, powodując spalenie

38 M. Nyiszli, Byłem asystentem doktora Mengele, tłum. Olszański T., Oświęcim 
2010, ss. 140-143. 



Josef Mengele – Anioł Śmierci z Auschwitz  119 

wszystkich miękkich części. Krokiem następnym było 
umieszczenie kości w benzynie, co prowadziło do ich 
odtłuszczenia i wybielenia; 

2) wygotowanie- zwłoki gotowało się do momentu, aż mięso
bez problemów  można było oddzielić od kości. Tak jak
w powyższym przypadku, sposób ten należało zwieńczyć kąpielą
szkieletu w benzynie.
 Wykonano metodę wygotowania w beczkach, które 
ustawiono na podwórzu. Doszło jednak do sytuacji, 
że wygłodzeni więźniowie, niewiedzący co znajduje się 
w beczkach, rzucili się na mięso. 
 Podobna historia miała miejsce w czerwcu 1944 r., kiedy to 
orkiestra obozowa dawała specjalny koncert dla Mengelego 
i pięćdziesięciu karłów. Po koncercie Mengele zaprowadził karły 
do komory. Instytut miał przygotować ze zwłok 50 szkieletów39. 

Syfilis 

 Jeden z karłów, mający ponad metr wzrostu i poruszający się 
jedynie o kulach był codziennie zabierany do Cyganki 
chorującej na syfilis. Esesmani zmuszali go do stosunków 
seksualnych z nią. Każdego dnia badali go dwa razy dziennie 
i sprawdzali czy już się zaraził40. Kiedy liliput nie miał już siły, 

39 E. Klee, Medycyna Trzeciej Rzeszy i jej ofiary, tłum. Kalinowska-Styczeń E., 
Kraków 2011, s. 455. 
40 Y. Koren, E. Negev, Sercem byliśmy wielcy. Niezwykła historia żydowskiej 
rodziny karłów ocalałej z Holocaustu, tłum. Michalik M., Katowice 2006, 
s. 146.
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wówczas pielęgniarz rozbierał go, przytrzymywał i pchał na 
dziewczynę. Mężczyzna zmarł z wycieńczenia. 

Ovitz'owie 

Rodzina Ovitz’ów to jedyna ocalała z obozu rodzina. W jej 
skład wchodzili: Rozika, Franzika, Avram, Freid, Sara, Micky, 
Elizabeth, Perl, Leah, Arie i Shimson, który był głową rodziny. 
Shimson był żonaty dwa razy. Rozika i Franzika pochodziły 
z pierwszego małżeństwa. Niemal wszyscy chorowali na 
dysplazję kręgosłupowo-nasadową. Z punktu widzenia 
Mengelego, rodzina była gatunkiem niezwykłym, który 
należało zbadać, bowiem pomiędzy chorymi znajdowały się też 
zupełnie zdrowe osoby. Chcąc by rodzina przeżyła jak najdłużej, 
zapewnił jej możliwie najlepsze warunki bytowe, a mianowicie: 
własne łóżka, lepsze jedzenie oraz pozwolenie na zatrzymanie 
własnych ubrań. Jego eksperymenty polegały przede wszystkim 
na: pobieraniu im szpiku kostnego, wyrywaniu zębów, włosów 
i rzęs w celu znalezienia choroby genetycznej, wlewaniu 
naprzemiennie zimnej wody i wrzątku do uszu, wykonywaniu 
zastrzyków do niemal wszystkich narządów ciała, oślepianiu 
chemicznymi kroplami, badania śliny, moczu i kału, 
i trwających godzinami pomiarów antropometrycznych. 
Co kilka dni pobierano karłom krew: 

 Igła była duża, ilość pobieranej krwi ogromna, a że zawsze 
byliśmy osłabieni z głodu, często traciliśmy przytomność. (...) 
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Kładziono nas na pryczy i kiedy dochodziliśmy do siebie, znów nam 
pobierali krew41. 

Badania krwi były wykonywane pod kątem choroby Takayasu42, 
reszty NaCl i witaminy C, by wykluczyć tyfus i ocenić 
funkcjonowanie nerek i wątroby43. Anioł Śmierci wykonywał 
ogromną ilość prześwietleń rentgenowskich oraz zdjęć. 
Zamężne karlice przywiązywał do stołu i badał ginekologicznie, 
a także zadawał mnóstwo pytań odnośnie przodków, by 
wyrysować drzewo genealogiczne. Rodzina była przekonana, 
że zostanie zamordowana po zakończeniu eksperymentów, 
jednak dożyła wyzwolenia obozu. 

RAK WODNY (NOMA) 

 Rak wodny to choroba, która poprzez bakteryjne zapalenie 
śluzówek prowadzi do zniszczenia tkanek jamy ustnej 
i policzków. Schorzenie było bardzo rozpowszechnione w XVIII 
i XIX w. w Europie, jednak już na początku XX w. nie było 
często spotykane. W obozie koncentracyjnym Auschwitz na 
nomę chorowali głównie Cyganie, a zwłaszcza dzieci. 
 Spośród chorych na nomę wybrano kilka osób, które 
wysłano do leczenia w ambulatorium dentystycznym w obozie 
macierzystym. Lekarze poszukiwali bakterii odpowiedzialnych 
za schorzenie i badania wykazały obecność krętka w symbiozie 

41 Tamże, s. 86. 
42 Zapalenie tętnic, które najczęściej pojawia się u kobiet i ma podłoże 
genetyczne. 
43 Tamże, s. 90. 
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za schorzenie i badania wykazały obecność krętka w symbiozie 
z pałeczką wrzecionowatą oraz inne drobnoustroje. 
 Chorzy przedstawiali sobą straszny widok, dlatego że ich 
gnijące tkanki odpadały od kości, co powodowało ubytek 
i odsłonięcie kości szczęki. Według opisu Tadeusza 
Szymańskiego (numer obozowy 11785) przebieg choroby 
wyglądał następująco: 

zapalenie jamy ustnej 
↓ 

pojawiał się posokowaty ropień   
↓ 

 na poziomie zębów pojawiała 
się sina plamka 

↓ 
 wskutek rozpadu tkanek powstawała przetoczka 

↓ 
powiększanie się ubytku 

↓ 
obnażenie zębów, dziąseł oraz kości szczęki, a w drastycznych 

przypadkach ubytek sięgał szyi44. 

 Rozpad tkanek wydawał charakterystyczny zapach, co 
powodowało, że już w pierwszym etapie choroby można było 
postawić diagnozę. Mimo to Mengele poświęcał tym pacjentom 
mnóstwo czasu, dokładnie ich oglądał, robił zdjęcia lub 

44 T. Szymański, Przypadki noma (rak wodny) w obozie cygańskim Oświęcim-
Brzezinka, Przegląd Lekarski 1962, nr 1, s.69. 
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nakazywał obozowemu malarzowi Vladimirowi Zlamalowi, by 
narysował twarze chorych bądź utrwalił je akwarelą45. 
 Początkowo chore dzieci przewożono do przychodni 
w obozie macierzystym, gdzie leczenie ograniczało się do 
przepłukania jamy ustnej wodą utlenioną, która chwilowo 
usuwała zapach rozkładających się tkanek, po czym zraszano 
brzegi rany prontosilem i nakładano opatrunek. 
Chorzy na raka wodnego przebywali w bloku 22, którym 
kierował dr Bertold Epstein, światowej sławy pediatra 
i dr Rudolf Weisskopf, którego specjalizacją była dermatologia. 
Do dr Epstein'a Mengele zwrócił się, mówiąc: 

 Jesteśmy wrogami- pan już stąd nie wyjdzie. Jeśli jednak będzie 
pan pisał dla mnie prace naukowe i pozwoli mi je publikować pod 
moim nazwiskiem, może pan przedłużyć swoje życie46. 

 Na polecenie Josefa Mengele wyżej wymienieni lekarze 
wybierali spośród wszystkich chorych na nomę małą grupę osób, 
które następnie były dobrze odżywiane (podawano im mięso, 
warzywa, wartościowe pieczywo) i przebywały w normalnych 
warunkach (posiadały m.in. wygodne, ładnie pościelone łóżka), 
a oprócz tego były leczone farmakologicznie. W leczeniu 
chorych stosowano takie preparaty, jak: sulfamidy, witaminy - 
zwłaszcza witaminę C, oraz mieszankę talku z prontosilem47. 

45 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 87, s. 97. 
46 Y. Koren, E. Negev, Sercem byliśmy wielcy. Niezwykła historia żydowskiej 
rodziny karłów ocalałej z Holocaustu, tłum. Michalik M., Katowice 2006,  
ss. 82-83 
47 T. Szymański, Przypadki noma (rak wodny) w obozie cygańskim Oświęcim-
Brzezinka, Przegląd Lekarski 1962, nr 1, s.70. 
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Celem takiego postępowania było m. in. stwierdzenie zależności 
rozwoju choroby od warunków bytowych oraz intensywności 
leczenia. Jeśli zaobserwowano poprawę, sporządzano adnotację 
i zdjęcia, po czym skazywano więźnia ponownie na typowe 
obozowe życie bądź przenoszono na inne łóżko i decydowano, 
by nie podawać diety odżywczej. Po tej zmianie stan chorych 
pogarszał się, co doprowadzało do otwarcia się rany policzka. 
Po ponownej adnotacji i wykonaniu fotografii Mengele 
zaprowadzał chorych do tzw. Sauny (BIIe), z której już nie 
wracali. 
 Z relacji Jana Češpivy, który był lekarzem i więźniem obozu 
od stycznia do czerwca 1943 r., wiadomo, że podjęto próbę 
leczenia nomy: 

 Wycinałem dzieciom raka z jamy ustnej i starałem się, żeby mi 
pozwolono używać do ich leczenia rentgena (…)48. 
Zeznawał także, że ze zwłok dzieci zmarłych na nomę 
wykonywano preparaty całych głów: 

 Głowy martwych dzieci były preparowane dla Akademii SS 
w Grazu. Wiem o tym, ponieważ adresowałem przesyłki. Głowy 
były wkładane do formaliny i przechowywane w krematorium IIs49 

po to, by następnie poddać je badaniom histopatologicznym. 
Leczeniem nomy zajął się także Schumann, który podobnie jak 
Jan Češpiva, podjął się leczenia rentgenologicznego. Zajmował 
się on dziećmi w wieku od 3 do 16 lat. Więźniowe wspominali, 

48 APMA-B, Proces Hössa, t. 28, s. 33. 
49 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 74, s. 32. 
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że w obozie mówiło się także o sztucznym przeszczepianiu nomy 
z chorych na zdrowe dzieci. Badania nad rakiem wodnym ustały 
wraz z likwidacją obozu cygańskiego. 
 17 stycznia 1945 r. Mengele opuścił Auschwitz i zabrał ze 
sobą wyniki badań nad bliźniętami i karłami. Dokumentację 
dr Puzyny włożył do dwóch pudeł i kazał wynieść do 
oczekującego na odjazd samochodu. 
 W 1984 r. Eva Kor założyła fundację CANDLES (Children 
of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiments Survivors), której 
celem było zrzeszenie wszystkich osób, które jako dzieci przeżyły 
eksperymenty medyczne50. W 1995 r. otworzyła Muzeum 
Holocaustu oraz Centrum Edukacji CANDLES w Terra Haute 
w Indianie. 

50 https://candlesholocaustmuseum.org/ (dostęp 24.05.2017) 





Fot. 18 Josef Mengele 
(Źródło: http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/10/25/ 

1414251468343_wps_20_Dr_Josef_Mengele_Nazi_Doc.jpg) 



Fot. 19 Dziewczynki (2 pary bliźniąt) na których Mengele 
wykonywał doświadczenia.  

(Źródło: http://auschwitz.org/gfx/auschwitz/_thumbs/pl/ 
defaultgalerie/1008/10/1/20080605_1634798946_ekspery

menty_2,oHuCn6impHCVqcKHZpY.jpg) 
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Fot. 21 Rak wodny (noma) 
(Źródło: https://upload.wikimedia.org/ 
wikipedia/commons/6/6b/Noma.jpg) 
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EKSPERYMENTY NAD 
MARKIERANCTWEM 

Emil Kaschub 

 Emil Kaschub urodził się 3 kwietnia 1919 r. w Menguth. 
W Auschwitz pojawił się, jeszcze jako student medycyny, 
w 1944 r. z polecenia Wehrmachtu, by przeprowadzić 
eksperymenty nad markieranctwem, ponieważ żołnierze 
podejmowali się prób symulacji przeróżnych schorzeń w celu 
uzyskania zwolnień. Najczęściej symulowane były owrzodzenia 
kończyn, do których dochodziło poprzez używanie środków 
drażniących oraz zażywanie substancji przeciwmalarycznych, 
które wywoływały żółtaczkę. Kaschub pracował w bloku 28 
w obozie macierzystym, do którego okresowo dojeżdżał. 
Więźniów wybranych do pozorowania żółtaczki umieszczono 
w sali nr 13 tegoż bloku1. 

Sztuczne wywoływanie owrzodzeń 

Badania zostały przeprowadzone w dwóch grupach: 
1. W grupie pierwszej wstrzykiwano głęboko pod skórę około
2-3 ml nafty. Zwykle po około ośmiu dniach w miejscu
wstrzyknięć pojawiały się jałowe ropnie, które nacinano,

1 S. Sterkowicz , Zbrodnie hitlerowskiej medycyny, Warszawa 1987, s. 166. 
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a wydzielinę z rany zbierano do wyjałowionych naczyń 
i wysyłano do Wrocławia do badań. 
2. W grupie drugiej skórę drażniono środkami chemicznymi.
Powstałe zmiany w skórze leczono roztworem octanu glinu.
Zwykle po kilku dniach pojawiały się rozległe, trudno gojące się
owrzodzenia. Pobierane wycinki do badań histopatologicznych
również przesyłano do Wrocławia2.

 Emil Kaschub po przeprowadzeniu doświadczeń, 
wykonywał fotografie i prowadził album. Umieszczał przy 
ranach tabliczki na których zaznaczał dzień choroby, jakie 
środki chemiczne zostały użyte i rozmiary rany3. Badania te 
trwały od sierpnia do października 1944 r. W porównaniu 
z badaniami żółtaczkowymi skutki ich były poważniejsze, 
powodowały bowiem trudno gojące się rozległe owrzodzenia. 
Czy w następstwie tych prób zdarzały się przypadki śmierci, nie 
dało się ustalić. Każda grupa liczyła 10-12 więźniów. Ogółem 
więc Kaschub użył do swych doświadczeń ponad 20 więźniów4. 
 Tomasz Bardij opowiedział, jak wyglądały eksperymenty 
związane z wywoływaniem owrzodzeń: 

 (...) Emil Kaschub osobiście brał każdego z nas i specjalną piłką 
zdejmował wierzchnią warstwę skóry z łydki a potem powstałą 
ranę jednym smarował jakąś maścią, innym płynem. (...) a potem 
obserwował nas, tzn. proces jątrzenia skóry lub ściągania rany. 
Każdego dnia fotografował nasze rany i jak dochodziły do 

2 Tamże, s. 167. 
3 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 9, ss. 1319-1320. 
4 S. Sterkowicz, Zbrodnie hitlerowskiej medycyny, Warszawa 1987, s. 167. 
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rozkładu, wycinał każdemu z nas kawałeczek skóry wraz z ciałem 
i zabierał je. (...) W czasie gdy Kaschub fotografował zarażone 
części naszego ciała, staliśmy na stole, (...) przy czym pytał: 
<< No i jak, boli >> a otrzymawszy twierdzącą odpowiedź mówił: 
<< a jak niemiecki żołnierz cierpi wszelkie niedogodności za was, 
parszywych Żydów >>5. 

 Niektórych więźniów leczono z flegmon, w nadziei na 
znalezienie odpowiedniego środka. Wstrzykiwano im w udo 
ropowicę, pobierano próbki z ran, a następnie używano 
przeróżnych maści6. 
 Inny więzień Żak Frejdin opowiedział, jak wyglądał 
eksperyment przeprowadzony na nim. Mianowicie na łydkach 
obu nóg i na obu rękach rozdrapano mu skórę. Ową ranę na 
nogach pospano czarnym proszkiem i zabandażowano, zaś rany 
na rękach posypano innym proszkiem- lekarz poinformował go, 
że to sól. W ciągu pobytu na bloku 28, tj. przez 10 dni 
opatrunek zmieniano mu pięciokrotnie i każdorazowo 
zasypywano rany proszkami7. Z jątrzącej się rany pobierano 
ciesz i wysyłano na badania. 

Sztern Abramowicz zeznał, że häftlingom wstrzykiwano naftę 
pod skórę nóg. Prócz nafty, stosowano 80% rozczyn kwasu 
octowego w celu podrażnienia skóry, po czym zdejmowano cały 
jej płat i wysyłano do badań „U tych, u których powodowało to 
głębokie obrażenie skóry, wycinano je razem z mięsem”8. 

5 APMA-B, Inne Zespoły, 1/1, t. 2, s. 75-79. 
6 APMA-B, Oświadczenia, t. 73, s. 3. 
7 APMA-B, Inne Zespoły, ½, t. 42, s. 84. 
8 APMA-B, Proces Hössa, t.8, k.11. 
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W wyniku tego eksperymentu występowała nekroza tkanek. 
U wielu więźniów powstawały ciężkie flegmony, zropienia 
całych podudzi i ud. Więzień-lekarz dr Jakub Wolman zeznał, 
że jeden z więźniów na którym przeprowadzono badania miał: 

 na jednym podudziu ranę wygojoną, jednak widoczna była 
wyraźnie ograniczona blizna o rozmiarach 4 x 8 cm, tam gdzie 
wycięta była tkanka9. 

Pozorowanie żółtaczki 

 Przyjmowanie Atebryny w większych ilościach mogło być 
stosowane przez żołnierzy dla pozorowania nagminnego 
zapalenia wątroby, choroby, która na pewien okres wyłączała ich 
ze służby frontowej. W Auschwitz tzw. próby żółtaczkowe 
trwały od 22 sierpnia do 25 października 1944 r.  i polegały na 
aplikowaniu więźniom przez okres trzech tygodni 15-20 
tabletek Atebryny, codziennym pobraniu próbek moczu 
i wysłaniu ich do Wrocławia. Nie są znane skutki tych 
doświadczeń, prawdopodobnie nie było ofiar śmiertelnych. 
W sumie w doświadczeniach tego typu wykorzystano co 
najmniej 10 więźniów10. Na podstawie badań moczu Emil 
Kaschub opracował wnioski, jak odróżnić żółtaczkę 
symulowaną od prawdziwej 

9 APMA-B, Proces Hössa, t. 5a, k. 111. 
10ahttp://www.majdanek.com.pl/eksperymenty/auschwitz.htmla(dostęp 
10.12.2013) 
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Fot. 23 Uszkodzenie skóry ramienia powstałe 
w wyniku eksperymentów 

(Źródło: APMA-B: nr neg. 466) 
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STERYLIZACJA 

 W nazistowskich Niemczech panowało przekonanie, 
że Niemcy to jedyny naród, który jest przedstawicielem czystej, 
idealnej, białej rasy, znajdującej się na szczycie hierarchii 
rasowej. Naród niemiecki uważał się za nadludzi, podczas gdy 
resztę ludności określał mianem podczłowieka. W wyniku 
takiego myślenia powstała idea eliminacji podludzi, którymi 
byli w szczególności Żydzi, Romowie, Słowianie i inni, którzy 
nie wpisywali się w ramy aryjskie. Doprowadziło to do serii 
działań takich, jak Akcja T4 czy przymusowa 
sterylizacja/kastracja obywateli niearyjskich. Przywódcy 
niemieccy uważali, że pozbawienie płodności kobiet i mężczyzn 
na masową skalę pomoże w  eliminacji niepotrzebnych 
elementów, w taki jednak sposób, by zapewnić tanią siłę 
roboczą, którą będzie można łatwo kontrolować. 
W Oświęcimiu lekarze mieli za zadanie opracować szybką 
metodę sterylizacji więźniów. 

14 lipca 1933 r. wydano ustawę dotyczącą higieny rasowej 
Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (GezVeN) 
i wskazań eugenicznych do przeprowadzania operacji 
sterylizacji i kastracji. Wskazania dotyczyły obywateli 
niemieckich i obywateli innych krajów, którzy nawet w wyniku 
obezpłodnienia nie mieli zamiaru opuścić granic ziem 
niemieckich i zostali uznani za dziedzicznie chorych na 
następujące choroby: 
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1. wrodzony idiotyzm,
2. schizofrenię,
3. choroby maniakalno-depresyjne,
4. dziedziczną padaczkę ,
5. dziedziczną pląsawicę,
6. dziedziczną ślepotę,
7. dziedziczną głuchotę,
8. ciężkie fizyczne deformacje (również dziedziczne).

 Na samym początku zabiegi przeprowadzano humanitarnie 
i ich celem było wyłącznie pozbawienie danej osoby możliwości 
rozrodu. Osoba skazana na obezpłodnienie, mogła poprzez 
udanie się do zakładu zamkniętego, w którym nie można było 
nawiązywać kontaktów seksualnych, zwolnić się z zabiegu1. 

Carl Clauberg 

Carl Clauberg urodził się 28 września 1898 r. w Wupperhof. 
Wyruszył na I Wojnę Światową, a w 1917 r. dostał się do niewoli 
brytyjskiej. Po powrocie do Kilonii w 1919 r. zapisał się na 
studia medyczne. 1 kwietnia 1925 r. zyskał tytuł doktora. 
Pracował w Klinice Chorób Kobiecych Uniwersytetu w Kilonii, 
gdzie zajmował się płodnością kobiet. W 1933 r. uzyskał 
habilitację i wstąpił do NSDAP. W sierpniu 1937 r. został 
mianowany profesorem ginekologii i położnictwa Uniwersytetu 
w Królewcu. Zajmował się przede wszystkim leczeniem 
bezpłodności u kobiet mających niedrożne jajowody. Kuracja 

1 S. Kasperek, Powikłania zabiegów sterylizacyjnych w latach 1934-1938 na 
Śląsku Opolskim, Przegląd Lekarski 1974,  31 nr 1, s.82. 
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polegała na podawaniu wysokich dawek syntetycznych 
estrogenów. W 1940 r. kierował kliniką położniczą w szpitalu 
św. Jadwigi w Chorzowie. Doktor Carl Clauberg był 
autorytetem w leczeniu bezpłodności kobiet. Heinrich 
Himmler zainteresował się tym słynnym lekarzem 
i zaproponował mu współpracę, początkowo w Ravensbrück, 
nad wykryciem możliwie najlepszego sposobu sterylizacji, 
a więc działania, które miało być przeciwieństwem tego, czym 
wcześniej zajmował się Clauberg.  

W 1941 r. Reichsarzt SS dr Ernst Grawitz wystosował pismo, 
w którym prosił Heinricha Himmlera o zezwolenie dotyczące 
utworzenia nowego instytutu badawczego Carla Clauberga 
w jego własnej klinice w Chorzowie. Grawitz zaznaczył w liście, 
że Clauberg potrzebuje na miejscu kobiet, na których może 
wykonywać doświadczenia i zaznaczył, że doktor potrzebuje 
swojej aparatury, którą specjalnie skonstruował na rzecz 
eksperymentu oraz, że doświadczenie wymaga, by stale był 
w dyspozycji. W związku z tym, że doświadczenie miało 
ogromną rangę, Grawitz wysunął prośbę, aby w Chorzowie lub 
w pobliżu tej miejscowości wybudować w okolicy instytutu 
mały obóz2. 
 W tym samym roku Clauberg wysłał do Heinricha 
Himmlera pismo, w którym przedstawił zakres swojej 
działalności oraz schemat organizacyjny instytutu badawczego. 
Zwrócił poza tym uwagę na fakt, że wpływ na zdolność do 
rozmnażania się, może mieć sposób w jaki gospodaruje się 
ziemią : 

2 APMA-B: nr neg. 435/a. 
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 Pytanie brzmi, czy dobre ogólne odżywianie się pożywieniem 
zdobytym w wyniku intensywnego gospodarowania może obniżyć 
płodność, a jeśli tak jaki czynnik jest za to odpowiedzialny3. 

 Prócz tego doktor proponował zgłębić wiedzę na królikach, 
które są zwierzętami najpłodniejszymi, a na dodatek dość 
zmiennymi pod względem płodności. Clauberg wyszedł zatem 
z propozycją, by instytut miał do wykorzystania: ziemię dziką 
bądź źle zagospodarowaną, personel, który uprawiałby ziemię, 
kilkaset królików, klatki dla zwierząt i personel zajmujący się 
królikami. Oprócz tego zaznaczył, by w każdym pomieszczeniu 
umieścić od 5-10 kobiet, które będzie można poddać  zabiegowi 
specjalną aparaturą. 
 W lipcu 1942 r. z kwatery głównej Führera wysłano pismo 
potwierdzające ustalenia narady, która odbyła się kilka dni 
wcześniej. Reichsführer SS obiecał prof. Claubergowi, że obóz 
KL Auschwitz jest do jego dyspozycji dla eksperymentów na 
zwierzętach i ludziach4. Pisał również, że za pomocą kilku 
podstawowych eksperymentów musi dojść do wynalezienia 
metody, która doprowadzi do sterylizacji w taki sposób, aby 
obiekty badawcze niczego nie zauważyły. Reichsführer sugerował 
poza tym, aby Clauberg wraz ze specjalistą w dziedzinie 
rentgenologii prof. dr Hohlfelderem opracował sterylizację 
mężczyzn za pomocą promieni rentgenowskich. Efektem 
korespondencji było rozpoczęcie realizacji zadania już pod 
koniec 1942 r. w baraku 30 w obozie kobiecym w Brzezince. 
Parę miesięcy później, w kwietniu 1943 r., komendant obozu 

3 APMA-B: nr neg. 437/a. 
4 APMA-B: nr neg. 170. 
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macierzystego Rudolf Höss oddał Claubergowi blok 10 na 
terenie Auschwitz I. Z relacji byłego więźnia Seweryna Frączka 
wynika, że wstęp do bloku był ostro zakazany. Blok był zawsze 
zamknięty i strzeżony przez wartownika SS. Poza tym budynek 
różnił się od pozostałych, ponieważ jego okna zabite były 
deskami, które uniemożliwiały obserwację sąsiedniego bloku 11 
oraz jego dziedzińca wraz ze Ścianą Śmierci. Standardowo 
przebywało w jego dwóch salach stale od około 150/200 do 
około 400 Żydówek5. Alina Brewda zeznała, że „Kobiety do 
doświadczeń kupił sobie [Clauberg], płacąc po 1 marce 
tygodniowo za więźniarkę”6. 
 W następnym piśmie Clauberg doniósł Heinrichowi 
Himmlerowi, że opracował nieoperacyjną metodę, dzięki której 
będzie można przeprowadzić sterylizację nawet tysiąca kobiet 
w jeden dzień z użyciem odpowiedniej aparatury i przy pomocy 
10 osób personelu pomocniczego: 

 Odbywa się to przez jednorazową iniekcję od strony wejścia 
macicy i może być przeprowadzone przy zwykłym, znanym 
każdemu lekarzowi, badaniu ginekologicznemu7. 

Johannes Goebel 

Johannes Goebel urodził się w 1891 r. w Siegen. 
Z wykształcenia był chemikiem8, zatrudnionym w Schering 
AG. W 1933 r. wstąpił do NSDAP. W kwietniu 1942 r. przybył 

5 APMA-B: nr neg. 171. 
6 APMA-B, Proces Hössa, t. 21, k.137-139. 
7 APMA-B: nr neg. 442. 
8 APMA-B, Oświadczenia, t. 14, s. 64. 
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do Auschwitz, w którym sprawował funkcję asystenta Carla 
Clauberga. Sam Clauberg załatwił specjalnie dla Goebla dom 
w pobliżu obozu. Zadaniem Goebla było opracowanie składu  
zastrzyków sterylizujących oraz testowanie środków 
kontrastowych (m.in.: lipiodol i jodypina) do celów 
rentgenowskich. Z inicjatywą testowania płynów 
kontrastowych wystąpił przemysł niemiecki, który dążył do 
zastąpienia jodowych środków kontrastowych innymi 
zamiennikami. W związku z zaistniałą sytuacją Goebel zaczął 
tworzyć płyny wg swojej receptury. Jednak nie były one dobre, 
dlatego że nie dawały wyraźnych zdjęć, a na dodatek 
wstrzykiwanie ich do dróg rodnych było znacznie bardziej 
bolesne dla kobiet, niż eksperymenty Clauberga9. Słychać było 
krzyk ofiar poddawanych zabiegowi. Zdarzało się, że więźniarki 
dostawały zapaści lub chorowały na silne zapalenia. Za swoją 
działalność Goebel został odznaczony Wojennym Krzyżem 
Zasługi II Klasy z mieczami. 
 Na początku 1945 r. uciekł do KL Gross-Rosen, a następnie 
do Ravensbrück, w którym kontynuował swoje doświadczenia. 
Goebel był traktowany w Procesie Norymberskim jedynie jako 
świadek. Zmarł 11 sierpnia 1952 r. 

Przebieg eksperymentów niechirurgicznych: środki 
chemiczne 

Na podstawie relacji Moniki Dombke (numer obozowy 
24208) można zobrazować, jak mniej więcej wybierano 
dziewczęta oraz kobiety do eksperymentów Clauberga. 

9 APMA-B, Proces Hössa, t. 21, k.137-139. 
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W trakcie porannego apelu jeden z SS-manów przeglądał 
kobiety i poprzez ankietę dotyczącą wieku wybierał młodsze 
i zdrowsze więźniarki. Wybrane kobiety zaprowadzono do 
Röntgenstation na blok 30. Tam lekarz pytał, czy dana 
więźniarka już rodziła czy jeszcze nie, czy ma regularną 
menstruację, musiała też podać datę ostatniej miesiączki i jakie 
przebyła choroby. Po wywiadzie i selekcji doktor nakazywał 
pozostać kilku/kilkunastu kobietom w celu dalszych badań. 
Była więźniarka tak oto wspomina zabieg: 

Mnie kazał rozebrać się do naga następnie pobrał wymiary 
kości miednicy. Potem kazano mi się położyć na długim stole, 
przymocowano a nogi umieszczono w uchwytach, które były na 
końcu stołu (…) Podczas badania wprowadzono mi do organów 
rodnych  jakimś przyrządem, przy dużym bólu gęstawy płyn. Nie 
wiem dokładnie co mi wtedy zrobiono, krzyczałam z bólu 
i przerażenia, nigdy przedtym nie byłam w gabinecie 
ginekologicznym. Na stole ginekologicznym musiałam leżeć przez 
kilka minut10. 

Po badaniu kobiety wracały na blok 30 i przebywały w nim 
przez kilka dni, w trakcie których lekarze obmacywali im 
brzuchy, kontrolowali drogi rodne, mierzyli temperaturę 
i wykonywali zdjęcia rentgenowskie. Po zwolnieniu ze szpitala 
dostawały zalecenie, by po miesiącu zgłosić się ponownie do 
doktora Clauberga. Kolejnym etapem było sprawdzenie 
wyników zabiegu za pomocą wprowadzenia do macicy płynu 
kontrastowego i naświetlania promieniami rentgenowskimi. 

10 APMA-B, Oświadczenia, t. 54, s. 152. 
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Do eksperymentu niechirurgicznego z użyciem środków 
chemicznych wybierano dziewczęta i kobiety zamężne, jednak 
eksperymentowano także na małych dziewczynkach. Były one 
przeważnie w przedziale wiekowym 13-35 lat i rekrutowano je 
głównie z Zugangów. Doświadczeń nie przeprowadzano 
codziennie. Poza tym nie wykonywano zabiegów sterylizacji, 
jeśli w danym dniu przeprowadzono już kastrację mężczyzn. 
Testowanie metody bezoperacyjnej przebiegało pod pozorem 
badania ginekologicznego i polegało na wprowadzeniu do 
kobiecych dróg rodnych środka chemicznego opracowanego 
specjalnie przez doktora, ale także takich substancji, jak 
formalina, azotan srebra, lipiodol i jodypina. Wszystkie te 
odczynniki wywoływały bardzo ostry stan zapalny, 
wielomiesięczne bóle, uczucie palenia i darcia w brzuchu, 
wymioty i obfite krwotoczne wydzieliny. Dla wielu kobiet ból 
był nie do zniesienia. Więźniarki umierały w straszliwych 
męczarniach. Po ustąpieniu zapalenia następowało zrośnięcie 
jajowodów, a co się z tym wiązało, zniszczona została funkcja 
działania jajników. W wyniku tych eksperymentów kobiety 
szybciej się starzały i młode dziewczyny szybko zaczęły wyglądać 
jak staruszki11. Zabiegi przeprowadzane były brutalnie i bardzo 
często wywoływały ostre komplikacje w postaci zapalenia 
otrzewnej i krwotoków, które z kolei doprowadzały do zgonu 
więźniarki. Dużą liczbę kobiet uśmiercono, by następnie 
przeprowadzić sekcję zwłok. 

11 S. Kłodziński, Z zagadnień ludobójstwa „sterylizacja” i kastracja promieniami 
Roentgena w obozie oświęcimskim. Dr Horst Schumann , Przegląd Lekarski 
1964, nr 1, s.109. 
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Kontrola pozabiegowa: 

Wstrzykiwany preparat był drażniącym środkiem 
chemicznym 5%-10% roztworem formaliny12. Roztwór wnikał 
pod ciśnieniem do jajowodów. Był wstrzykiwany jednocześnie 
z substancją kontrastującą neo-rontyum (zwaną inaczej płynem 
Goebbla)13. Był to olejowy środek cieniujący, który 
w przypadku złego zastosowania mógł powodować zatory. Po 
okresie około 6 tygodni od operacji, poddawano kobiety 
kontroli poprzez wykonanie badania HSG. Jeżeli wykazało ono 
choćby niewielką drożność jajowodów, wówczas ponownie 
wstrzykiwano roztwór, jednak o silniejszym stężeniu. 

Horst Schumann 

Horst Schumann urodził się 1 maja 1906 r. w Halle. 
W 1930 r. wstąpił do NSDAP. 3 lata później zyskał tytuł 
doktora medycyny. Od 1939 r. pełnił funkcje kierownika 
w zakładzie dla nieuleczalnie chorych i złożył przysięgę 
odnośnie dochowania tajemnicy w sprawie wszystkiego co 
będzie miało miejsce na terenie zakładu. Schumann, który 
w zakładzie podpisywał się jako dr Klein, zajmował się 
eutanazją. Pacjenci, którzy przybyli do zakładu, ginęli w ciągu 
24 godzin. Schumann wydawał wyroki dziennie na około 70 
osób, które chorowały na schizofrenię, osoby niepoczytalne, 
chore na padaczkę, bądź mające wrodzone zaburzenia 

12 Cz. Głowacki, Z dokumentacji zbrodniczych doświadczeń Carla Clauberga, 
Przegląd Lekarski 1976, 33 nr 1, s. 86. 
13 Tamże, s. 86. 
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rozwojowe14. Gdy Hitler wstrzymał akcję uśmiercania chorych, 
wówczas Schumann kontynuował swoje dzieło w obozach 
koncentracyjnych. 

W Auschwitz pojawił się 28 lipca 1941 r. wraz z komisją, 
lekarską, która miała zadecydować którzy więźniowie, powinni 
zostać wyselekcjonowani i skierowani na śmierć. Wyrok padł na 
inwalidów, przewlekle chorych i ułomnych. Łącznie wybrano 
do gazu 575 więźniów15. Zostali zabici w zakładzie w Saksonii, 
poprzez wprowadzenie do łaźni tlenku węgla. Na stałe 
przyjechał do obozu w listopadzie 1942 r. Więźniowie 
zeznawali, że chodził w mundurze lotniczym, a jego zachowanie 
wobec nich było bardzo chłodne i zdystansowane. 

Przebieg eksperymentów niechirurgicznych: rentgen 

Eksperymenty polegały na naświetlaniu promieniami 
rentgena okolic jajników w kilku seansach. Po paru tygodniach 
wykonywano operację, która polegała na otwarciu brzucha 
(laparotomia) i wycięciu jednego jajnika (owortomia). Operacja 
miała służyć do wykazania zmian degeneratywnych jajników. 
Dorota Lorska (numer obozowy 52325) twierdzi jednak, że wie 
od więźniów, którzy pracowali w pracowni histologii, 
że preparatów nie badano16. Więźniowie, którzy pracowali 
z Schumannem, nie orientowali się początkowo w sytuacji i nie 
do końca wiedzieli, co się właściwie dzieje. Doktor zlecił im, by 

14 Y. Ternon, S. Helman, Eksterminacja chorych psychicznie w III Rzeszy, przeł. 
Baumritter E., Warszawa 1974, s. 140. 
15 Sprawy lekarzy obozowych z Oświęcimia, Biuletyn Informacyjny nr. 3 (112), 
Oświęcim 1970. 
16 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t.8, ss. 1201-1202. 
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mówili, że zajmuje się on leczeniem tyfusu17.  Naświetlania rtg 
odbywały się w Brzezince, zaś kastracje w obozie centralnym. 
Schumann poddawał zabiegowi sterylizacji przede wszystkim 
dziewczęta w wieku od 15 do 19 lat oraz chłopców i młodych 
mężczyzn w wieku od 18 do 28 lat, w 90% byli to greccy Żydzi 
i Żydówki18. 
 Kobiety i dziewczęta, które miały zostać poddane 
doświadczeniu, rozbierały się do naga, po czym były wzywane 
do obszernej pracowni. Pacjentki ustawiano pomiędzy 
aparaturą, która dotykała narządów kobiecych z przodu i z tyłu. 
Aparaturę rentgenowską stanowiły dwa słupy wyprodukowane 
przez firmę Siemens; pomiędzy nimi ustawiony był stołek, na 
którym stała osoba poddawana doświadczeniu. Poza tym 
urządzenie naświetlające było ruchome, więc można było 
przesuwać je na dogodną wysokość19. Sprzęt był uruchamiany 
przez Schumanna z kabiny, która zbudowana była z betonowej 
ściany obitej grubą blachą ołowianą i okienek z grubego szkła. 
Wewnątrz pomieszczenia był pulpit sterowniczy20. Odległość 
między kabiną a aparaturą wynosiła 3-4 metry. Początkowo 
naświetlanie trwało kilkanaście minut, jednak z czasem uległo 
skróceniu do 5 minut. Zdaniem Kazimierza Szwemberga 
(numer obozowy 62760), który zakładał instalację świetlną 
w aparatach rentgenowskich, czas przeznaczony na sterylizację 
skrócono w późniejszym okresie  do poniżej minuty21. 

17 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 54, ss. 172-173. 
18 APMA-B, Proces Hössa, t. 17, s. 64. 
19 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 36, s. 86. 
20 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 54, s. 172. 
21 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 49, s. 85. 
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Kazimiera Topór, która była sprzątaczką w baraku 30, 
stwierdziła, że liczba osób, która była dopuszczona do tych 
doświadczeń, mogła wynosić max. 50 osób w danym dniu. 
W przypadku chłopców i mężczyzn zabieg naświetlania 
promieniami rentgena wyglądał podobnie jak u kobiet. Do 
baraku byli oni przyprowadzani przez blokowego Wołodię. 
Naświetlania przeprowadzano na dwa sposoby: częściowy 
i całkowity. Do naświetlania częściowego używano ołowianych 
płytek do osłony, których z kolei nie stosowano w przypadku 
naświetlania całościowego. Naświetlanie promieniami 
rentgenowskimi początkowo trwało 5-10 minut i stosowano 
promienie w różnych dawkach.  

Osoby, które były poddane niewielkiemu promieniowaniu, 
miały objawy oparzeń I stopnia, jednak te, które poddano 
masywnemu napromieniowywaniu, cierpiały na silne 
oparzenia, powodujące powstanie otwartych, głębokich 
i trudno gojących się ran. Bardzo częstą reakcją na 
doświadczenie były nudności, wymioty, rany oparzeniowe 
powierzchowne, zapalenie otrzewnej, sączące egzemy skórne, 
zrosty i ogromny ból, który temu towarzyszył. Jednak nawet 
w takich przypadkach ofiary koniecznie musiały wrócić  do 
pracy. Jeśli nie były w stanie pracować, wówczas zostały 
skazywane na komorę gazową. Duża liczba häftlingów umierała 
wskutek tego doświadczenia. 

Chirurgiczna kontrola pozabiegowa 

 Kontrola posterylizacyjna dziewcząt i kobiet polegała na 
tym, że wycinano w jednej serii jeden jajnik, w kolejnej drugi. 
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Same operacje trwały krótko i wykonywano je w znieczuleniu 
rdzeniowym. Jednak operacje nie zawsze były poprzedzane 
naświetlaniem promieniami rentgenowskimi. Przesyłki 
z wyciętymi jajnikami kierowano do Hamburga na badanie 
mikroskopowe. Niestety wskutek operacji, które nie były 
przeprowadzane w sterylnych warunkach, pacjentki umierały. 
Poza tym posiadały bardzo rozległe rany, z których wyciekała 
ropa. Po ich wygojeniu występowały u kobiet takie objawy, jak: 
brak miesiączki, tycie, nadmierne owłosienie, pocenie się, 
zmiany psychiczne, częstomocz, nerwobóle, pobudliwość. 
Część pacjentek nadal bardzo cierpiała, gdyż jama brzuszna 
pozostawała otwarta i w wyniku wykrwawienia bądź zakażenia 
więźniarki umierały, zdarzało się też, że kobiety w takim stanie 
wysyłano do pracy. 

Kontrola pozabiegowa u mężczyzn wyglądała bardzo 
podobnie. Wycinano części jądra lub jąder,  albo dokonywano 
amputacji jedno- lub dwustronnych22. Następnie wysyłano do 
Hamburga do dalszych badań. 

Innym sposobem sterylizacji/kastracji było testowanie 
działania niektórych leków. Związek chemiczny występujący 
w roślinie caladium seguinum podany doustnie lub w formie 
zastrzyków, miał wywoływać po dłuższym czasie bezpłodność 
zarówno u kobiet jak i mężczyzn, jednak nie ma wystarczających 
informacji na temat tego eksperymentu23. 

Zabiegi sterylizacji obaj lekarze wykonywali dodatkowo 

22 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 53, s. 206. 
23 S. Kłodziński, Z zagadnień ludobójstwa „sterylizacja” i kastracja promieniami 
Roentgena w obozie oświęcimskim. Dr Horst Schumann, Przegląd Lekarski 
1964, nr 1, s. 111. 



150   Rozdział 8 

w KL Ravensbrück. W tamtejszym obozie zabiegowi 
poddawano przeważnie chore psychicznie Niemki i dziewczynki 
cygańskie w wieku 8-12 lat. Schumann dodatkowo zajmował 
się także zabijaniem płodu w łonie matki poprzez użycie 
promieni rentgenowskich (dawki były różne w celu określenia 
skuteczności promieniowania oraz możliwości zbadania ich 
szkodliwego działania) oraz usuwaniem płodu metodami 
chirurgicznymi24. 

Eduard Wirths 

Eduard Wirths urodził się 4 września 1909 r. 
w Geroldshausen. Od 1 maja 1933 r. był członkiem NSDAP 
oraz SS. W 1935 r. ukończył studia medyczne. W swojej 
pierwszej pracy zajmował się dbałością o czystość rasy. Od 
1937 r. pracował jako asystent w klinice ginekologicznej. 
Od 1941 r. był lekarzem w pułku SS. Karierę lekarza obozowego 
rozpoczął w kwietniu 1942 r. w KL Dachau. W lipcu 
przeniesiono go do KL Neuengamme, a od lipca pełnił służbę 
lekarza garnizonowego w Auschwitz-Birkenau, gdzie pozostał aż 
do ewakuacji obozu. Później pełnił podobną funkcję w obozach 
Mittelbau, Bergen-Belsen i Neuengamme.  Został odznaczony 
Krzyżem Żelaznym II Klasy i Wojennym Krzyżem Zasługi II 
i I Klasy z Mieczami. Rudolf Hoss wspominał Wirthsa w ten 
sposób: 

Wirths był dobrym lekarzem z silnie rozwiniętym poczuciem 
obowiązku, był bardzo sumienny i ostrożny. Miał szerokie 

24 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 54, s. 170. 
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wiadomości z zakresu wszystkich dziedzin medycyny i stale starał 
się poszerzać swoje wiadomości i umiejętności, był jednak bardzo 
miękki i dobroduszny, dlatego też potrzebował silnej podpory 
i kogoś, na kim mógłby się oprzeć. Skrupulatnie wykonywał 
wszelkie otrzymane rozkazy i polecenia. W wątpliwych 
przypadkach upewniał się co do ich słuszności25. 

 Z kolei francuska lekarka-więźniarka Adelaide Hautval 
mówiła o nim, że był to „typ pełen sprzeczności”26. Określiła 
Wirths'a jako człowieka, który potrafił być wrażliwy, jednak 
wykazywał momentami fanatyczny nazizm i popełniał 
w związku z tym jawne zbrodnie. 
 Wirths interesował się w szczególności możliwością 
wczesnego rozpoznawania raka szyjki macicy. Zaangażował 
w sprawę swojego brata, Helmutha, który z zawodu był 
lekarzem ginekologiem. Helmuth Wirths pracował w klinice 
chorób kobiecych i był asystentem prof. Hansa Hielmanna, 
specjalisty od wykrywania raka szyjki macicy, który w tym celu 
stworzył kolposkopię, jako metodę rozpoznawania choroby. 
 Doświadczenia Wirthsa polegały na amputowaniu szyjek 
macicy celem zbadania wcześniejszych postaci raka. Zabiegi 
wyglądały w ten sposób, że najpierw bardzo dokładnie badano 
kobiety, a następnie poddawano je kolposkopowaniu. Dzięki 
dokładnemu obejrzeniu błony śluzowej w szyjce macicy, można 
było zauważyć, czy występują charakterystyczne zmiany 
nabłonka i które części miejsc rodnych mogą być podatne na 

25 APMA-B, Proces Hössa, t. 21, k. 140-142. 
26 H – J. Lang, Kobiety z bloku 10. Eksperymenty medyczne w Auschwitz, tłum. 
Borg E., Warszawa 2013, s. 138. 
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powstania raka27. Kobiety dzielono następnie na dwie grupy, 
w zależności od tego jaki wynik uzyskano. Kobiet zdrowych nie 
poddawano dalszym zabiegom, zaś pozostałe były operowane 
z użyciem narkozy. Operacja polegała na pobraniu małych 
wycinków z macicy, które następnie utrwalano i wysyłano do 
Hamburga, by poddać je badaniom mikroskopowym. Rudolf 
Höss, zeznając przed Trybunałem Narodowym w 1947 r. 
powiedział, że przyglądał się zabiegom osobiście i że Wirths 
pokazywał mu małe plamki na gotowych już wycinkach 
pochwy, które miały być pierwszym znamieniem raka28.  
Zabiegi nie były bolesne, nie były śmiertelne, dokonywano je 
w narkozie ewipanowej. Nie dały też żadnych wyników 
aczkolwiek sam Wirths twierdził, że dzięki operacjom zapobiegł 
rozrostowi nowotworu. 
 Wspomniana już wcześniej Adelaide Hartval, zeznała, 
że w późniejszym czasie, wyruszyła kolejna seria 
eksperymentów. Szyjkę macicy przemywano kwasem octowym 
lub związkami jodu. Jeżeli szyjka nie reagowała na preparat, 
oznaczało to że zmiany nie występują, jeśli jednak doszło do 
denaturacji i pojawiło się białe przebarwienie, wówczas 
oznaczało to że na szyjce znajdują się zmiany chorobowe29. 

Wirths dokumentował swoje badania za pomocą fotografii. 
Wilhelm Brasse, zeznał, że na początku 1944 r. Wirths przyszedł 
do niego i poinformował, że przyśle do zdjęć grupę kobiet. 

27 A. Wiktorowicz, Medycyna w Auschwitz,  Gazeta Lekarska  2006, nr 3 (183), 
s. 27.
28 APMA-B, Proces Hössa, t. 21, k. 140.
29 H – J. Lang, Kobiety z bloku 10. Eksperymenty medyczne w Auschwitz, tłum.
Borg E., Warszawa 2013, s. 139.
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Brasse dostał wskazówki od innego lekarza-więźnia 
Maximiliana Samuela, jak zdjęcia mają wyglądać. Pierwszymi 
kobietami, było pięć Żydówek, którym towarzyszyły dwie 
pielęgniarki, które przyniosły ze sobą fotel ginekologiczny. 
Kobiety dostawały zastrzyk z ewipanu, który działał usypiająco, 
w przypadku jeśli więźniarka była Żydówką wówczas nie 
dostawała żadnych środków znieczulających. Następnie 
układano je na fotelu ginekologicznym, po czym doktor 
Samuel: 

 (…) długimi kleszczami zakończonymi jakby łyżeczką, 
stopniowo, delikatnie wyciągnął przez pochwę macicę. Kiedy 
macica była na zewnątrz, pokazywał mi krwawe nacieki (...) 
zwrócił uwagę również na białe żyłki i polecił je dobrze oświetlić, 
żeby były wyraźne i ostre30. 

Brasse sfotografował łącznie około 18 macic. 
Prócz fotografowania, Wirths zlecał więźniom wykonywanie 

dokładnych rysunków charakterystycznych lub typowych 
zmian ujścia macicy. Możliwe, że za wzór posłużyły fotografie 
Brasse. 
 Kolejnym typem doświadczeń przeprowadzanych przez 
Wirthsa było sztuczne zakażanie tyfusem ciężarnych kobiet. 
Celem eksperymentu było sprawdzenie czy łożysko działa jak 
bariera ochronna przeciw zarazkom i jaki wpływ na dziecko 
będzie miało ów celowe zakażenie. Po porodzie pobierano 
dzieciom krew z tętnicy skroniowej i przewożono ją do 

30 Wilhelm Brasse. Fotograf 3444. Auschwitz 1940-1945,  red. Potocka M.A., 
Kraków 2011, ss. 83-84. 



154   Rozdział 8 

instytutu badawczego w Oświęcimiu31. W styczniu/lutym 
1944 r. Wirths otworzył w bloku 10 salę dla chorych na tyfus 
i świerzb, i próbował na nich innych doświadczeń, m.in: 
chorym na tyfus wstrzykiwał dożylnie cyjanek potasu o różnych 
stężeniach, a więźniarki cierpiące na świerzb polecił nacierać 
substancją o zapachu cyjanku potasu (roztwór rozcieńczony 
w proporcjach 1:10000)32. Gdy więźniowie dowiedzieli się 
o składzie specyfiku, wówczas zaczęli nacierać pacjentki wodą
i oznajmili Wirthsowi, że kuracja nie działa.

Wszyscy wyżej wymienieni lekarze prowadzili badania nad 
sztucznym zapłodnieniem. W tym celu sprowadzano więźniów 
do obozu macierzystego. Początkowo pobierano spermę od 
młodych Żydów. Uzyskiwano ją drogą masturbacji, a więc do 
odbytu więźnia wprowadzano korbę i drażniono, aż do 
wytrysku. Później zaczęto pracować nad wytworzeniem 
sztucznego nasienia męskiego, jednak na podstawie zeznań 
więźniów można wyciągnąć wnioski, że eksperyment dał 
ujemny wynik. Sztuczna sperma wstrzyknięta do dróg rodnych 
kobiet, wywoływała zakażenia. Wszystkie kobiety, które brały 
udział w tym doświadczeniu, bez względu na wynik, zostały 
zabite. Schumann doprowadzał do zbliżeń pomiędzy osobami, 
które brały udział w jego eksperymentach. Godzinami 
dyskutował o tym z doktorem Wirthsem. Więzień, który był 
świadkiem tych rozmów, stwierdził, że „Schumann starał się 

31 APMA-B, Proces Hössa, t. 28, ss. 34-35. 
32 APMA-B, Proces Hössa, t. 17, s. 63. 
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mówić o tym dowcipnie, zachowując jednak kulturę 
rozmowy”33. 

Władysław Dering 

Władysław Dering urodził się 6 marca 1903 r. 
w Iwankowicach. Latem 1940 r. trafił do KL Auschwitz 
i otrzymał numer obozowy 1723. Do sierpnia 1941 r. pełnił 
w obozie funkcje lekarza ambulatoryjnego. W sierpniu 1943 r. 
podjął pracę jako lekarz obozowy, a z czasem stał się naczelnym 
lekarzem. W ekstremalnych warunkach stworzył i bardzo 
dobrze prowadził oddział chirurgiczny. W styczniu 1944 r. 
został przeniesiony do bloku 10, w którym został asystentem 
Carla Clauberga i Horsta Schumanna, i podobnie jak oni, 
wykonywał operacje sterylizacyjne. Operacje, które przeważnie 
wykonywał sam, przeprowadzał w znieczuleniu. Alina Brewda 
z zawodu ginekolog, prywatnie koleżanka Deringa ze studiów, 
a od września 1943 r. więźniarka Auschwitz, wspomniała 
w swych zeznaniach, że Dering chwalił się jej, że przeprowadził 
w obozie 17 tysięcy operacji, z czego aż 16,5 tysiąca było 
operacjami czysto eksperymentalnymi, wykonywanymi 
głównie na zlecenie SS-manów. Operacjom Deringa często 
przypatrywał się Schumann, który wraz z nim bawił się w bicie 
rekordów: Dering przyjął raz zakład, że zoperuje 12 dziewcząt 
w 1,5 godziny. Poza tym chełpił się, że w ciągu 2 godzin potrafi 
przeprowadzić operacje usunięcia 60 jąder34. W wyniku seryjnej 
operacji, której poddał owe dwanaście dziewcząt, jedna z nich 

33 APMA-B, Oświadczenia, t. 53, ss. 206-207. 
34 APMA-B, Proces Hössa, t. 17, s. 65. 
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zmarła wskutek krwotoku wewnętrznego, druga - z powodu 
ostrego zapalenia otrzewnej. Felicja Pleszowska, pielęgniarka 
z bloku 10, mówiła o Deringu: „(...) pracował jak rzeźnik, 
nie zmieniając instrumentów”35. Mimo tych opinii wiadomo, 
że kilka razy uratował życie Witoldowi Pileckiemu (który darzył 
go ogromnym zaufaniem), organizował leki dla chorych 
więźniów, ratował pacjentów od śmierci w komorach gazowych 
i przeprowadzał potajemne operacje, które pomagały więźniom 
przetrwać. 

Dering był bardzo zakompleksionym człowiekiem, zdaniem 
niektórych więźniów bardzo tchórzliwym, ale też 
zarozumiałym, co ludzi zniechęcało do niego. Pod koniec 
stycznia 1944 r. został zwolniony z obozu36. Po wojnie jego 
nazwisko znalazło się na liście zbrodniarzy wojennych. 
Władysław Bartoszewski w taki oto sposób skomentował 
działalność tej kontrowersyjnej postaci: 

Stawał co dzień przed strasznymi dylematami. Kogo ratować? 
Tego, co cierpi, czy tego, kto ma szansę przeżycia? (…). Wykonać 
rozkaz esesmana czy odmówić z pobudek moralnych i wydać na 
siebie wyrok śmierci? Tego nie rozstrzygnie w sposób jednoznaczny 
żaden ludzki sąd37. 

35 H – J. Lang, Kobiety z bloku 10. Eksperymenty medyczne w Auschwitz, tłum. 
Borg E., Warszawa 2013, s. 133. 
36 J. Sehn, Niektóre aspekty prawne tzw. Eksperymentów dokonywanych przez 
hitlerowskich lekarzy SS w obozach koncentracyjnych, Przegląd Lekarski 1961, 
nr 1a, s. 35. 
37ahttp://www.newsweek.pl/polska/doktor-z-auschwitz,63483,1,1.html 
(dostęp 24.05.2017) 
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Maximilian Samuel 

Samuel był wielokrotnie odznaczonym oficerem za czasów 
I Wojny Światowej38. Samuel mówił o sobie, że był odkrywcą 
ewipanu. Z zeznań więźniów wynika, że miał około 60 lat. 
Z zawodu był ginekologiem. W sierpniu 1942 r. został 
deportowany z Francji do Auschwitz. Dr Wirths początkowo 
zlecał mu drobne zabiegi, jednak później przerzucił całą pracę 
na Samuela, którą raz na jakiś czas kontrolował. Samuel 
zajmował się na bloku 10 przede wszystkim greckimi, 
belgijskimi i holenderskimi żydówkami. Każdą z nich poddawał 
badaniu, polegającym na włożeniu do organów płciowych 
wziernika samotrzymającego, a następnie przez kolposkop 
oglądał część pochwową szyjki macicy. Białe plamki oznaczały 
zmiany przedrakowe. Przemywał je jodem i obserwował czy 
zachodzą jakieś zmiany. Jedna z więźniarek zeznała, że profesor 
zwilżył ją jakąś substancją, po której miała zawroty głowy, obfite 
krwawienia i żółte plamienia. Następnie Samuel wykonał 
zdjęcia jej wewnętrznym organom płciowym. 

Kolejnym zabiegiem, już operacyjnym, było wycinanie 
w znieczuleniu ogólnym ewipanowym bądź miejscowym, 
fragmentów macicy na których zauważono zmianę. Operacje 
przeprowadzano bez żadnej zgody ze strony kobiet. Trwały one 
krótko i dokonywano ich w pośpiechu. Początkowo amputacja 
trwała około 20 minut, później już tylko 5. Jedna z więźniarek 
wspomniała, że Samuel wycinał wyłącznie śluzówkę, nie 
naruszając tkanki mięśniowej. Poza tym zwróciła uwagę, 

38 APMA-B, Oświadczenia, t. 53, s. 207. 
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że narzędzia były sterylizowane. Wycinki macic wysyłano 
przeważnie do Hamburga, w celu dalszych badań. 
W niektórych przypadkach Samuel całkowicie zamykał wejście 
do macicy. 

Maximilian Samuel został wyznaczony przez Schumanna do 
wycinania jajników, w celu sprawdzenia działania 
rentgenowskiej metody sterylizacji. Wszystkie wycięte jajniki 
konserwowano, a następnie wysyłano do Instytutu Medycyny 
Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego.  Jedna z więźniarek 
wspomniała, że Samuel zastąpił Schumanna w trakcie operacji 
i powiedział jej, że dobrze że Schumann musiał odejść od stołu 
operacyjnego: ”(...) chciałbym, żebyś żyła i miała po mnie 
pamiątkę. Jeśli przeżyjesz, to będziesz mogła zostać matką”39. 

To nie jedyna relacja tego typu. Więźniarki miały wrażenie, 
że Samuel ignorował polecenia Schumanna i zamiast dwóch 
jajników usuwał tylko jeden. Wobec kobiet okazywał 
współczucie, dodawał im otuchy, tłumaczył im na czym 
dokładnie polega zabieg i uspokajał je. Kiedyś zwrócił się do 
jednej młodej Greczynki ze słowami ”Gdy kiedyś tam będziesz 
miała dzieci, to pomyśl o mnie”40. Ona wspominała go jeszcze 
bardzo długo po wojnie, bowiem urodziła czterech synów, jeden 
z nich otrzymał imię Max. 

Możliwe, że Samuel chciał wycofać się z uczestnictwa 
w doświadczeniach, jednak liczył na to, że jeżeli się sprawdzi, to 
uda mu się doprowadzić do uwolnienia z obozu jego córki Lisy 
Lotty Samuel, która była w KL Auschwitz-Birkenau. Został 

39 H – J. Lang, Kobiety z bloku 10. Eksperymenty medyczne w Auschwitz, tłum. 
Borg E., Warszawa 2013, s. 129. 
40 Tamże, s. 130. 
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zastrzelony w krematorium III. Zarówno dr Wirths jak 
i dr  Schumann uważali, że Samuel był niechlujny i gadatliwy. 

Powojenna sytuacja zdrowotna osób wysterylizowanych/ 
wykastrowanych 

Na przełomie października/listopada 1945 r. zbadano 
kilkanaście osób poddanych badaniom Horsta Schumanna. 
Poniżej kilka przykładów: 

KOBIETY 

E.A., 22 lata, zamężna. Naświetlana promieniami RTG, trzy
miesiące później operowana. Od momentu zabiegów nie
miesiączkuje. Stan obecny: zawroty głowy, obfita potliwość,
częstomocz.

F.S., 20 lat, panna. Naświetlana promieniami RTG, trzy
miesiące później operowana. Stan obecny: brak miesiączki,
zawroty głowy, ataki pocenia się, przyspieszone bicie serca,
częstomocz, nerwobóle.

R.A., 20 lat, panna. Naświetlana promieniami RTG, następnie
operowana przez dr Schumanna, miejsce operowane ropiało.
Przez 3 miesiące leżała na pryczy. Od tego czasu nie
miesiączkuje, ma częste zawroty głowy, jest nerwowa
i pobudliwa41.

41 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 7, ss. 1037-1040. 
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MĘŻCZYŹNI 

H.M., 20 lat. Obustronna kastracja (pierwsze jądro usunięto
w lipcu 1943 r., drugie we wrześniu 1943 r.). Obecny stan: brak
zarostu, delikatnie rozwinięte piersi, nerwica seksualna.

A.G., 27 lat. Naświetlanie promieniami RTG. Badanie z dnia
17 września 1945 r. wykazało, że w nasieniu nie znajdują się
plemniki.

A.F., 21 lat. Naświetlanie promieniami RTG, po 40 dniach
wycięcie jednego jądra. Nasienie zawiera liczne, nieporuszające
się plemniki42.

Wszystkie badane osoby były w bardzo złej kondycji 
psychicznej. 

42 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 7, s. 1040. 



Fot. 24 Carl Clauberg 
(Źródło: http://www.holocaustresearchproject.org 
/nazioccupation/images/Carl%20Clauberg.jpg) 



Fot. 25 Johannes Goebel 
(Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 

commons/thumb/b/bc/Jo.Goebel.jpg/220px-
Jo.Goebel.jpg) 



Fot. 26 Horst Schumann 
(Źródło: http://www.deathcamps.org/occupation 

/pic/bigaumen08.jpg) 



Fo
t. 

27
 E

du
ar

d 
W

irt
hs

 
(Ź

ró
dł

o:
 h

ttp
s:/

/w
w

w.
fil

m
fe

st
iv

al
.n

l/F
io

na
As

se
ts/

00
00

01
/0

00
00

14
0/

 
sc

al
ed

/1
40

15
.jp

g)
 

 

 

 



Fo
t. 

28
 O

bo
zo

w
a 

fo
to

gr
af

ia
 W

ła
dy

sła
w

a 
D

er
in

ga
 

(Ź
ró

dł
o:

 h
ttp

://
cy

ra
.w

bl
og

u.
pl

/fi
le

s/
20

15
/0

2/
W

%
C

5%
82

ad
ys

%
C

5%
82

aw
-

D
er

in
g.

jp
g)

 

http://cyra.wblogu.pl/files/2015/02/W%C5%82adys%C5%82aw-Dering.jpg
http://cyra.wblogu.pl/files/2015/02/W%C5%82adys%C5%82aw-Dering.jpg




Rozdział 9 

KOLEKCJA SZKIELETÓW 

 

 August Hirt urodził  się 29 kwietnia 1898 r. w Mannheim. 
W 1921 r. został asystentem w Instytucie Anatomii 
w Heidelbergu. W 1925 r. habilitował się, a w 1930 r. został 
profesorem. W 1941 r. został ordynatorem Instytutu Anatomii 
w Uniwersytecie Rzeszy w Strasburgu oraz kierownikiem 
oddziału Instytutu do badań naukowo-wojskowych Ahnenerbe 
(Dziedzictwo Przodków). Hirt początkowo zajmował się 
doświadczeniami na zwierzętach z użyciem iperytu, 
a w późniejszym okresie wraz z prof. Bickenbachem pracowali 
także nad fosgenem. W wyniku tych eksperymentów nabawił 
się ran i trafił do szpitala. Pod koniec 1942 r. zaczął 
przeprowadzać takie same doświadczenia na ludziach. W ich 
wyniku więźniowie cierpieli straszne męki, ponieważ gaz 
bojowy powodował: oparzenia, ślepotę, a w ostatniej fazie 
przeżerał płuca1. W przypadku bardzo wysokich stężeń, w czasie 
około 2-5 minut, następował zgon. Hirt zajmował się także 
badaniem szczepionek przeciwdurowych. 

W 1941 r. Hirt złożył raport generalnemu sekretarzowi 
Instytutu Badań nad Dziedzicznością, dotyczący jego badań 
naukowych na temat m.in.: kolekcji czaszek prawie wszystkich 
ras. Pisał w nim, że niemal nie posiada czaszek rasy żydowskiej, 

                                                           
1 E. Klee, Auschwitz medycyna III Rzeszy i jej ofiary, tłum. Kalinowska-Styczeń 
E., Kraków 2011, s. 352-353. 
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co utrudnia ich opracowanie oraz studia nad nimi, a także 
zaznaczył, że: 

 Mamy możliwość uzyskania ważnego dokumentu naukowego, 
zabezpieczając czaszki bolszewickich żydowskich komisarzy, którzy 
stanowią odrażający, lecz charakterystyczny świat podludzi2. 

 Prócz tego opisał jak jego zdaniem powinno wyglądać 
pozyskanie materiału naukowego. Sugerował, aby wydać 
zlecenie Wehrmachtowi, by przekazywał bolszewickich 
żydowskich komisarzy żandarmerii polowej, która 
natychmiastowo powinna meldować bieżący stan i miejsce 
pobytu ludzi wziętych do niewoli. Następnie lekarz 
upoważniony do  zabezpieczenia materiału miał wykonać 
fotografie, pomiary antropologiczne, ustalić pochodzenie, datę 
urodzenia oraz inne dane osobowe pochwyconych. Po 
wykonaniu powyższych czynności należało zgładzić Żydów 
w taki sposób, aby nie uszkodzić głowy, po czym miano odciąć 
ją od reszty tułowia i przesłać w blaszanym naczyniu 
wypełnionym płynem konserwującym do uniwersytetu Rzeszy 
w Strasburgu. 
 7 lipca 1942 r. Heinrich Himmler zdecydował, że należy 
utworzyć Instytut Wojskowych Badań Celowych, a przede 
wszystkim trzeba wspierać Hirta w jego badaniach pod każdym 
względem, nie tylko finansowym3. Dnia 1 listopada 1942 r. 

2 S. Kłodziński, Zbiór szkieletów żydowskich dla Uniwersytetu III Rzeszy 
w Strasburgu (Z działalności prof. dr Augusta Hirta), Przegląd Lekarski 1964, 
nr 1, ss. 96. 
3 E. Klee, Auschwitz medycyna III Rzeszy i jej ofiary, tłum. Kalinowska-Styczeń 
E., Kraków 2011, s. 350. 
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Rudolf Brandt wystosował pismo do Głównego Urzędu 
Bezpieczeństwa Rzeszy, w którym informował, że Reichsführer 
SS zlecił, aby August Hirt otrzymał materiał, którego potrzebuje 
do badań i prosił o ułatwienie w tworzeniu zespołu szkieletów. 
Reichsführer zlecił wykonanie prac w obozie koncentracyjnym 
w Natzweiler w związku z czym dr Bruno Beger przebywający 
w KL Auschwitz dokonał selekcji spośród więźniów, którzy 
przebywali na kwarantannie i tym sposobem znaleziono 115 
osób: 79 Żydów, 30 Żydówek, 2 Polaków oraz 4 Azjatów4. 
Wybrano osoby, które posiadały szczególne cechy w budowie 
ciała i miały charakterystyczne cechy rasy. 
 Nadzy więźniowie zostali dokładnie zmierzeni, porównano 
ich  budowę anatomiczną, a także wykonano odciski twarzy, po 
czym zostali sfilmowani oraz sfotografowani. W związku z tym, 
że w Auschwitz istniało zagrożenie epidemią tyfusu, Beger 
postanowił wyjechać i zostawił wyniki pomiarów, których 
dokonano u 109 więźniów. W końcowym efekcie deportowano 
do Natzweiler 86 więźniów5. Wykonano zdjęcia rentgenowskie 
i oznaczanie grup krwi. Jeden z sanitariuszy obozowych 
zrelacjonował, że Berger wzywał kobiety na oddział chorych, 
aby prześwietlić im czaszki w taki sposób, aby widoczne były 
części miękkie. Podobnie wyglądało to w przypadku mężczyzn. 
Po wykonaniu rentgena, pobrano od więźniów krew w celu 
ustalenia ich grupy 

Na podstawie zeznań Johanna Paula Kremera z 1945 r. przed 
Trybunałem Wojskowym można określić, jak wyglądało 

4 APMA-B: nr mikr. 350/13. 
5 H – J. Lang, Kobiety z bloku 10. Eksperymenty medyczne w Auschwitz, tłum. 
Borg E., Warszawa 2013, s. 177. 
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przygotowanie do kolekcji szkieletów. Mianowicie Kremer 
otrzymał rozkaz, aby przyjąć do obozu około 80 więźniów 
z Oświęcimia i aby spotkać się z Hirtem w celu uzyskania 
dalszych wskazówek. Na spotkaniu Kremer został 
poinformowany, że więźniowie mają być zagazowani i że zwłoki 
należy dostarczyć do instytutu anatomii, po czym otrzymał 
0,25 litra soli cyjanowodoru do wykonania egzekucji. Na 
pytanie sędziego: „Czy gdyby więźniowie nie zostali w ten 
sposób zabici, czy zamordowałby pan ich kulą?” Kremer 
odpowiedział: ”Próbowałbym jeszcze raz zadusić ich gazem, 
rzucając drugą dawkę gazu do komory gazowej. Wypełniając te 
czynności nie miałem żadnego uczucia, ponieważ otrzymałem 
rozkaz, aby tych 80 więźniów w ten sposób zabić”6. 

18 grudnia 1946 r. Henryk Henrypierre zeznawał przed 
Trybunałem, że pracował w instytucie anatomii w Strasburgu 
jako preparator, i że w czerwcu 1943 r. dostał polecenie od 
Hirta, aby przygotować baseny z 55 % syntetycznym alkoholem 
na zwłoki, które przychodziły partiami: 

1) pierwsza partia liczyła sobie 30 zwłok kobiet, które „były
jeszcze ciepłe, oczy były otwarte i błyszczące. Widać było
ślady krwi koło nosa i ust. Nie stwierdzało się stężenia
pośmiertnego”7;

2) druga partia, która nadeszła kilka dni później- 30 zwłok
mężczyzn. Ciała były w takim stanie jak w pierwszym
przypadku;

6 S. Kłodziński, Zbiór szkieletów żydowskich dla uniwersytetu III Rzeszy 
w Strasburgu, Przegląd Lekarski 1964, nr 1, ss.97-99. 
7 Tamże, s. 99. 
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3) trzecia partia - 26 zwłok mężczyzn.

Każdorazowo preparator spisywał ich numery
z przedramienia, po czym zakonserwował je w specjalnie do 
tego przeznaczonych słojach. Dodatkowo każdemu zmarłemu 
mężczyźnie obcinano po lewym jądrze i wysyłano do 
laboratorium Hirta. Gdy zwłoki spreparowano, wówczas 
ułożono je w zbiornikach, w którym przeleżały cały następny 
rok. Tuż przed wkroczeniem aliantów do Strasburga August 
Hirt kazał poćwiartować zwłoki i spalić je, co jednak nie do 
końca udało się wykonać i pozostałe ciała przemieszano 
w kadziach prosektoryjnych.  

2 czerwca 1945 r. August Hirt popełnił samobójstwo. 
W 2015 r. pojawiła się wiadomość, że Instytut Medycyny 
Sądowej Uniwersytetu w Strasburgu nadal przechowuje szczątki 
ciał. Tematem zajął się Raphael Toledano, który w trakcie badań 
do swojej pracy naukowej znalazł list dyrektora Instytutu 
Camille Simonin, które było skierowane do sędziego 
zajmującego się sprawą Augusta Hirta. W piśmie znajdowały się 
dokładnie informacje co do ilości pojemników oraz rodzaju 
pobranych tkanek, a także miejsce ich ukrycia. Po wejściu do 
pomieszczenia okazało się, że w bardzo dokładnie opisanych 
słojach znajdowały się tkanki 86 Żydów. Na jednym ze słoi 
można było znaleźć numer więźnia, który nazywał się 
Menachem Taffel8. 

8ahttp://historia.wp.pl/title,Skandal-we-Francji-Na-uniwersytecie-w- 
Strasburgu-znaleziono-szczatki-86-zagazowanych-Zydow,wid,17720380, 
wiadomosc.html (dostęp 17.05.2017) 





Fot. 29 August Hirt 
(Źródło: https://encrypted-

tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDnVi1Xonj7pT1A
ZG77wEAJICGJxGPJLaaeJYYJnhBYasw3orAM8j3FA) 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDnVi1Xonj7pT1AZG77wEAJICGJxGPJLaaeJYYJnhBYasw3orAM8j3FA
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDnVi1Xonj7pT1AZG77wEAJICGJxGPJLaaeJYYJnhBYasw3orAM8j3FA
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDnVi1Xonj7pT1AZG77wEAJICGJxGPJLaaeJYYJnhBYasw3orAM8j3FA




Rozdział 10 

DZIAŁALNOŚĆ HANS'A MÜNCH'A 

 Hans Münch urodził się w 1911 r. we Freiburgu. Był 
doktorem medycyny i bakteriologiem. Był kierownikiem 
Naczelnej Organizacji Studentów Rzeszy. W 1937 r. wstąpił do 
NSDAP, a w 1939 r. podejmował się w Bawarii zastępstw za 
lekarzy, którzy byli powoływani do wojska. W 1943 r. przystąpił 
do SS i rozpoczął pracę w Instytucie w Rajsku. W Auschwitz 
Münch zajmował się wywoływaniem stanów zapalnych oraz 
tyfusem, często pod przykrywką ratowania kobiet przed 
zagazowaniem1. 

W bardzo wielu relacjach więźniarki mówią o nim jak 
o jedynym ludzkim lekarzu SS:

Już pierwsza jego wizyta w laboratorium bloku 10 była dla nas
niezwykłym zaskoczeniem. (...) Wszedł do pracowni nie tak 
gwałtownie jak inni esesmani, bez psa, zamknął za sobą drzwi 
i przedstawił się: << Dzień dobry. Doktor Münch jestem >> 
i podał dwom koleżankom i mnie rękę2. 

1ahttps://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/Munch.html 
(dostęp 15.01.2014) 
2 D. Lorska, Wspomnienia z bloku nr 10. Dr Hans Munch, Przegląd Lekarski 
1966, nr 1, s. 105. 
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 Gdy Münch dowiedział się, że lekarze SS prowadzą wybiórki 
do gazu, wyraźnie sprzeciwił się temu i załatwił sobie zwolnienie 
z tej funkcji. Do więźniarek odnosił się życzliwie. Przydzielony 
do eksperymentów musiał się czymś wykazać, jednak te 
doświadczenia różniły się od wszystkich innych jakie 
wykonywano w obozie. 
 Rywka Grynberg zeznała, że dostała od doktora aż 86 
zastrzyków, zawierających surowicę, w klatkę piersiową i plecy3. 
Po zabiegu wokół nakłuć pojawiły się czerwone kręgi, a później 
czyraki, które przecinano. Tym sposobem Münch sprawdzał jak 
przebiegała reakcja na obrzęki podskórne. Jeżeli próba była 
pozytywna, wówczas więźnia przygotowywano do 
przeprowadzania na nim eksperymentów na odczulanie. 
 Inna więźniarka Renèe Krämer wspominała, że była ofiarą 
doświadczeń bakteriologicznych. Dostała od pielęgniarki 42 
nakłucia, zaś kolejna więźniarka Elly Besser aż 156. Po kilku 
tygodniach doszło do drugiej serii zastrzyków. Więźniarki były 
po nich bardzo osłabione. Miejsca nakłuć były czerwone, a po 
czasie pokrywały się strupami. 
 Pod kierownictwem Müncha przeprowadzano także badania 
mikroskopowe nad śliną i w związku z tym utworzono tzw. 
komando plujących. Kobiety dostawały z samego rana 
probówki, do których pluły (do pełna), a dodatkowo pobierano 
im 15 ml krwi. Osocze mieszano ze śliną i tym specyfikiem 
próbowano leczyć tyfus4. W laboratorium sprawdzano miano 
aglutynacji elementów charakterystycznych dla danej grupy 

3 H- J. Lang, Kobiety z bloku 10. Eksperymenty medyczne w Auschwitz, tłum. 
Borg E., Warszawa 2013, s. 166 
4 Tamże, s. 168. 
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krwi w ślinie, jak i w samej krwi. W późniejszym czasie 
dołączono badania moczu. Poza tym Münch uważał, że istnieje 
związek pomiędzy zapaleniem korzeni zębowych 
a reumatyzmem. Wg kilku relacji wynika, że wyrywał więźniom 
po kilka zębów naraz, bez znieczulenia. Efekty badań nie są 
jednak znane. 
 Po ewakuacji Auschwitz, spędził kolejne 3 miesiące 
w Dachau. Na podstawie licznych relacji można 
wywnioskować, że Münch wielokrotnie pomagał więźniom 
i w związku z tym wiele razy narażał swoje życie, m.in: 
dostarczał lekarstwa dla chorych, wysyłał korespondencje 
więźniów, zaś podczas ewakuacji niósł pomoc więźniom, którzy 
zasłabli. Po wojnie w pierwszym procesie oświęcimskim został 
jako jedyny uznany za niewinnego. Po procesie wyjechał do 
Niemiec i otworzył tam praktykę lekarską. W latach 
późniejszych często udzielał wywiadów i wypowiadał się na 
temat obozów koncentracyjnych, jak i panującym w nim 
głodzie. W 1995 r. za namową byłej więźniarki Evy Kor, Münch 
przyjechał do Auschwitz z okazji 50. rocznicy wyzwolenia 
obozu: 

 (...) Podczas tego spotkania uświadomiłam sobie ze 
zdziwieniem, że go lubię. Poprosiłam go, aby pojechał ze mną do 
Auschwitz na pięćdziesiątą rocznicę wyzwolenia obozu, a także 
podpisał oświadczenie, że wszystko, co mi powiedział o obozie 
podczas tamtej rozmowy, jest prawdą [dotyczy spotkania Evy Kor 
z Münchem w 1993 r.]. Ku mojemu zaskoczeniu, zgodził się na 
wszystko. Długo myślałam, jak mogłabym mu za to podziękować. 
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W końcu napisałam list, w którym przebaczyłam nie tylko jemu, 
ale i doktorowi Mengele5.   

 Zapytany przez jedną więźniarkę, jak on mógł wytrzymać 
w takim piekle, odpowiedział że bał się represji w stosunku do 
swojej żony i trójki dzieci, i gdyby szło tylko o niego to starałby 
się stamtąd wydostać. Przyznał też, że pił coraz więcej alkoholu, 
by przestać reagować na to co dzieje się w obozie6. Münch zmarł 
w 2011 r. 

5aWywiad z Evą Mozes Kor: http://kobieta.onet.pl/eva-mozes-kor-
zrozumialam-ze-tylko-wybaczajac-moglam-na-powrot-stac-sie-szczesliwa/ky 
7kb (dostęp 10.05.2017)  
6 D. Lorska, Wspomnienia z bloku nr 10. Dr Hans Munch, Przegląd Lekarski 
1966, nr 1, s. 106. 



Fot. 30 Hans Münch 
(Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/d/d9/ 

Dr_Hans_W_Muench_%28SS%29.jpg/230px-
Dr_Hans_W_Muench_%28SS%29.jpg) 
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WPŁYW EKSPERYMENTÓW 
MEDYCZNYCH NA DZIECI 

 

 Wszystkie wyżej wymienione eksperymenty medyczne 
przeprowadzane były bez jakiejkolwiek zgody, tyczy się to także 
dzieci i ich opiekunów. Powodowały one ogromne cierpienie, 
kalectwo i śmierć, a także poobozową traumę i strach przed 
lekarzami. Doświadczenia były wykonywane bez skrupułów 
przez lekarzy i naukowców, zazwyczaj tylko po to, aby uzyskać 
nowy tytuł. Najbardziej szokuje jednak fakt, że ich 
przeprowadzanie nie wywołało poważniejszych protestów 
w środowisku lekarzy. 

Kilka lat po wyzwoleniu przeprowadzono serię badań, które 
miały odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ miało przebywanie 
w obozie na cechy osobowości dzieci: 
• grupa najmłodsza, to osoby urodzone na terenie obozu 

(18 osób),  
• dzieci, które przebywały w obozie; brakuje ich danych 

osobowych, jednak nie przekraczają 6 roku życia 
(16 osób),  

• dzieci w wieku powyżej 6 lat (16 osób)1. 
 46 dzieci na 50 badanych podało, że są nerwowe, poza 

                                                 
1aW. Półtawska, A. Jakubik, J. Sarnecki, J. Gątarski, Wyniki badań 
psychiatrycznych osób urodzonych lub więzionych w dzieciństwie w hitlerowskich 
obozach koncentracyjnych, Przegląd Lekarski 1966, nr 1, ss. 22-23. 
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tym wymieniały takie dolegliwości jak częste bóle głowy oraz 
zaburzenia snu; niektóre cierpiały na bezsenność, inne wręcz 
przeciwnie - senność odczuwały także za dnia, jeszcze inne miały 
makabryczne sny. Poza tym wywnioskowano, że silne lęki 
częściej występowały u dzieci starszych niż u młodszych, 
poczucie osłabienia i znużenia nie pojawiało się tylko w grupie 
najmłodszych, poza tym dzieci cierpiały na bóle stawów, bóle 
serca i miały złe samopoczucie. Najbardziej zaawansowane 
objawy występowały u dzieci, które spędziły w obozie ponad 
dwa lata. Jedna z dziewczynek wyznała w trakcie wywiadu 
lekarskiego: 
 (...) jestem taka zrezygnowana, mój los został 
w Oświęcimiu, ileż razy przychodzą mi takie myśli, żeby sobie 
odebrać życie, bo sama nie mogę dać sobie rady (...) Potępiam ich 
[Niemców] i bardzo się boję, ciągle się ich boję, gdyby nie Niemcy, 
życie moje byłoby inne 2. 

Na podstawie wszystkich zeznań, wyłoniono trzy grupy dzieci: 
 11 z nich miało wyraźne napadowe okresy drażliwości,

połączone z zawrotami głowy, obniżony poziom
intelektu, problemy z zapamiętywaniem, poza tym
występował jeden przypadek padaczki,

 13 miało tendencje aspołeczne, impulsywny charakter
lub skłonności depresyjne,

 26 miało wyraźne tendencje lękowe, nerwice
o niewielkim nasileniu, dużą wrażliwość oraz
niedojrzałość uczuciową3.

2 Tamże, s. 25. 
3 Tamże, s. 31. 



Wpływ eksperymentów medycznych na dzieci    183 

 Na podstawie rozmów z dziećmi okazało się, że mimo iż się 
nie znały, to czuły do siebie sympatię, co najprawdopodobniej 
było spowodowane tym, że wszystkie przebywały w obozie. 
Pobyt w nim miał bardzo podobny wpływ także na osoby 
dorosłe. 





Rozdział 12 

WYKORZYSTYWANIE ZWŁOK 
WIĘŹNIÓW 

W obozach koncentracyjnych nie tylko ograbiano ludzi 
z mienia i zmuszano ich do przymusowej pracy, czy udziału 
w eksperymentach medycznych ale także zajmowano się 
utylizacją zwłok. 

Uzębienie 

23 września 1940 r. Heinrich Himmler wydał rozkaz 
usuwania złotego uzębienia z jam ustnych zmarłych więźniów 
i rozkazał, aby zarządy obozów dostarczały je do centralnej 
administracji SS raz w miesiącu. Następnie Urząd Sanitarny 
przydzielał złoto placówkom dentystycznym SS. Sytuacja uległa 
zmianie i w rozporządzeniu z 19 października 1943 r. SS-
WVHA wytyczyła Bank Rzeszy jako jedynego odbiorcę złota 
i innych kosztowności. Zdarzało się jednak, że przywłaszczali je 
sobie członkowie załogi obozowej. 

Podczas przyjmowania więźnia do obozu przeglądano jego 
uzębienie i dokonywano adnotacji odnośnie występowania 
szlachetnych koron. 

Więźniowie dentyści należący do tzw. Sonderkommand 
musieli dokładnie przeglądać uzębienie zagazowanych 
więźniów:  
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Przeszukują jeszcze ciepłe zwłoki, wyrywa się złote żeby, 
wszystkie sztuczne zęby. Nic nie szkodzi, że w pośpiechu łamie się 
okostną; następnych siedmiuset czeka już swojej kolejki1.   

Wyrwane zęby oczyszczano w kwasie solnym, po czym 
przetapiano je na sztabki o wadze od 0,5 do 1 kg, a czasami na 
krążki o wadze 140 g2. Nie były to jednak jedyne czynności, 
bowiem więźniowie pracujący w protezowniach, przygoto-
wywali zęby także do wykonania protez dla SS-manów. 
 W 1945 r. na podstawie 2900 meldunków dotyczących 
usunięcia zębów ze zwłok, wyliczono że z 2904 zmarłych 
wyrwano 16 325 zębów wykonanych ze złota i stopów metali 
szlachetnych3. 

Włosy 

 Podczas procedury przyjmowania więźniów do obozów, 
jedną z pierwszych czynności, które wykonywano, było golenie 
głowy mające nie tylko charakter higieniczny, ale przede 
wszystkim utrudniający więźniom ucieczkę z obozu. 

W 1942 r. SS-WVHA wydało rozporządzenie dotyczące 
gromadzenia włosów o minimum 2 cm długości. Od tej pory 
miały one stać się surowcem przemysłowym. Służyły nie tylko 
do wykonywania filcu, ale przede wszystkim miały być z nich 

1 S. Kłodziński, Z zagadnień „gospodarczej” eksploatacji zwłok ludzkich 
w Niemczech hitlerowskich, Przegląd Lekarski 1965, nr 1, s. 95. 
2 A. Strzelecki, Wykorzystanie zwłok ofiar obozu, Zeszyty Oświęcimskie 21, 
Oświęcim 1995, s. 96. 
3 APMA-B, Zespół Proces Hössa, t.3, k.84-86. 
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wytwarzane „stopy pończoch przeznaczonych dla załóg łodzi 
podwodnych i pończochy filcowe dla kolejnictwa”4. 

Od 1943 r. obozy koncentracyjne przekazywały wszystkie 
ścięte włosy do zakładów: Teppichfabrik, G. Schoeffler AG, Alex 
Zink, Bremer Wollkammerei oraz do firmy Held, a za każdy 
kilogram otrzymywały 0,5 marki.  

Na terenie Auschwitz suszarnia obciętych włosów 
znajdowała się w krematorium III. Włosy myto najpierw 
w roztworze salmiaku, by usunąć z nich zanieczyszczenia, 
następnie rozkładano na ciepłej podłodze lub przewieszano 
przez sznur, który znajdował się pomiędzy ścianami. Kilku 
więźniów rozczesywało je i pakowało do worków. Włosy 
przygotowywano do wysyłki m.in. na terenie garbarni nad rzeką 
Sołą: 

Włosy kobiece oczyszczaliśmy ze szpilek i innych przedmiotów, 
rozczesywaliśmy rękoma i załadowywaliśmy do worków, które 
następnie były wysyłane. Jeden transport około 1500 kg 
załadowaliśmy na stacji kolejowej w Oświęcimiu. Za złe 
sortowanie włosów wymierzano nam karę chłosty5. 

Po wyzwoleniu Auschwitz w magazynach znajdowało się ok. 
7000 kg włosów ludzkich. Przy założeniu, że przeciętna waga 
włosów jednego człowieka wynosi 40-50 g można przyjąć, 
że należały do ok. 140 000 osób6. 

4 Tamże, s. 99. 
5 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 21, k. 83. 
6 A. Strzelecki, Wykorzystanie zwłok ofiar obozu, Zeszyty Oświęcimskie 21, 
Oświęcim 1995, s. 104. 
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Skóra 

Skóra, zwłaszcza wyjątkowo gładka i jasna lub pokryta 
oryginalnym tatuażem, była przedmiotem szczególnego 
zainteresowania SS-manów. Sam Friedrich Entress przysyłał do 
Wilhelma Brasse więźniów, którzy mieli wyjątkowe ozdoby na 
skórze, aby wykonywał dla niego fotografie. Brasse zeznał, 
że pewnego dnia pojawił się u niego palacz okrętowy, który na 
plecach miał tatuaż przedstawiający raj wraz z Ewą i Adamem. 
Kilka dni później ujrzał w krematorium rozpiętą skórę właśnie 
po tym więźniu. Lekarz obozowy kazał ją starannie 
wygarbować, by mógł sobie z niej zrobić okładkę na książkę7. 

Podobne sytuacje miały miejsce w wielu obozach. 

Kości, popiół 

 Kości i popiół po spalonych ludziach, rozdrabniano 
tłuczkami8 i zakopywano w dołach, zasypywano nimi 
zagłębienia, wsypywano je do Soły lub okolicznych stawów 
i wykorzystywano je jako nawóz. Pośród popiołów można było 
znaleźć guziki, spinki do włosów, zęby, fragmenty szczęk i kości. 

7 Wilhelm Brasse. Fotograf 33444. Auschwitz 1940-1945, red. Potocka M.A., 
Kraków 2011, s. 67. 
8 APMA-B, Proces Hössa, t. 11, k. 110. 
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PROCES ZAŁOGI 

Załodze Auschwitz wytyczono w Polsce dwa procesy: 
pierwszy toczył się w Warszawie w marcu 1947 r. i oskarżonym 
był komendant obozu Rudolf  Höss, zaś drugi rozpoczął się 25 
listopada 1947 r. w Krakowie i dotyczył 40 członków obozowej 
załogi. 

Rudolf Höss został wydany Polsce przez brytyjskie władze 
okupacyjne Niemiec 25 maja 1946 r. W tym samym roku 
ekstradowano do Polski 320 członków załogi obozu z czego 120 
zostało osadzonych w więzieniu Montelupich, zaś pozostali 
oczekiwali na proces w więzieniach na terenie kraju1. Każdy 
oskarżony otrzymał odpowiednio wcześniej akt oskarżenia oraz 
obrońcę z urzędu. 

Z notatek prokuratora Tadeusza Cypriana wynika, 
że w pierwszym etapie procesu taktyka oskarżonych polegała na 
nie współoskarżaniu, co sprawiło że skazani mogli liczyć 
na swoje wsparcie. Winę zwalano na Rudolfa Hössa, bądź 
nieżyjących już zbrodniarzy, ewentualnoe takich którzy 
przebywali w ukryciu m.in. na Josefa Mengele. W mowach 
końcowych oskarżeni zeznawali, że chcieli ulżyć niedoli 
więźniów, pracowali zgodnie ze swoim sumieniem, musieli 
wykonywać rozkazy i nikt nie przyznał się do winy 

1 S. Kobiela, Proces załogi KL Auschwitz- Birkenau w Krakowie 1947 r., 
Wiadomości Bocheńskie 2008, nr 1 (76), ss. 30-31.   
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w przeciwieństwie do Rudolfa Hössa2. Byłego komendanta KL 
Auschwitz skazano 2 kwietnia 1947 r. na karę śmierci przez 
powieszenie. Wyrok wykonano 16 kwietnia 1947 r. na terenie 
obozu w Oświęcimiu. 

22 grudnia 1947 r. ogłoszono wyrok: 

Karę śmierci otrzymali:  
Arthur Liebehenschel (komendant obozu),  
Hans Aumeier (Lagerführer),  
Max Gebner (szef obozowego gestapo),  
Karl Möckel (kierownik administracji obozowej),  
Maria Mandl (kierowniczka obozu kobiecego w Birkenau),  
Franz Kraus (oficer informacyjny),  
Ludwig Plagge (Rapportführer),  
Fritz Buntrock (Rapportführer),  
Wilhelm Gehring (komendant podobozu),  
Otto Lätsch (zastępca komendanta podobozu),  
Heinrich Josten (dowódca kompanii wartowniczej),  
Josef Kollmer (dowódca kompanii wartowniczej), 
Erich Muhsfeldt (kierownik krematoriów w Birkenau), 
Hermann Kirschner (urzędnik administracji obozowej), 
HansaSchumachera(kierownikaobozowegoamagazynu 
żywnościowego), 
August Bogusch (urzędnik w kancelarii kierownika obozu), 
Therese Brandl (SS-Erstaufseherin), 
Paul Szczurek (Blockführer), 
Paul Götze (Blockführer) 

2 S. Kobiela, Proces załogi KL Auschwitz- Birkenau w Krakowie 1947 r. cz. 4, 
Wiadomości Bocheńskie 2009, nr 1 (80), s. 15. 



Proces załogi  191 

Herbert Paul Ludwig (Blockführer), 
Kurt Hugo Müller (Blockführer), 
Johann Paul Kremer (lekarz obozowy), 
Artur Breitwieser (urzędnik administracji obozowej). 

Wyrok kary dożywotniego więzienia otrzymali: 
Detleff Nebbe (sierżant kompanii wartowniczej), 
Karl Seufert (nadzorca w bloku więziennym), 
Hans Koch (członek obozowej służby dezynfekcyjnej), 
Luise Danz (nadzorczyni), 
Adolf Medefind (strażnik), 
Anton Lechner (strażnik). 

Karę 15 lat pozbawienia wolności: 
Franz Romeikat (urzędnik administracji obozowej), 
Hans Hoffman (obozowe gestapo), 
Hildegard Martha Lächert (nadzorczyni), 
Alice Orlowski (nadzorczyni), 
Johannes Weber (pracownik w kuchni obozowej), 
Alexander Bülow (strażnik), 
Eduard Lorenz (strażnik). 

Pozostali członkowie:  
Richard Schröder (urzędnik rachunkowy - 10 lat pozbawienia 
wolności), 
Erich Adam Dinges (szofer obozowy - 5 lat pozbawienia 
wolności),  
Karl Jeschke (strażnik - 3 lata pozbawienia wolności),  
Hans Münch (lekarz w Instytucie Higieny SS – został 
uniewinniony).  
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Członkowie załogi skazani na śmierć wysyłali do Prezydenta 
Bolesława Bieruta listy z prośbą o ułaskawienie. Na podstawie 
ustawy o amnestii z 27 kwietnia 1956 r. prezydent Bierut 
zamienił karę śmierci na dożywocie m.in.: Johannowi 
Kremerowi i Arturowi Breitweisserowi3. W tym miejscu należy 
nakreślić dalsze losy Kremera. W 1958 r. został zwolniony 
i powrócił do RFN, gdzie ponownie stanął przed sądem 
i skazany został na 10 lat więzienia, jednak zaliczono mu karę, 
którą odbył w Polsce i ułaskawiono, odbierając mu jednocześnie 
prawo do wykonywania zawodu. 

24 stycznia 1948 r. na szubienicy w więzieniu Montelupich 
powieszono pozostałych 21 zbrodniarzy skazanych na śmierć.  

Drugi proces członków toczył się w dniach od 20 grudnia 
1963 r. do 10 sierpnia 1965 r. przed sądem we Frankfurcie nad 
Menem. Dla byłej załogi Auschwitz wyznaczono następujące 
kary: 

1. Wilhelm Boger (gestapo obozowe) i Josef Klehr (sanitariusz
SS; zaraz po wojnie został schwytany przez wojska amerykańskie
i skazany na pobyt w obozie pracy; zwolniono go w 1948 r.
aresztowany ponownie w 1960 r. i osądzony w drugim procesie
Auschwitz; zmarł w 1988 r.) otrzymali kary dożywotniego
pozbawienia wolności + 15 lat pozbawienia wolności;
2. Stefan Baretzki (Blockführer)- dożywotnie pozbawienie
wolności + 8 lat pozbawienia wolności;
3. Franz Johann Hofmann (Schutzhaftlagerführer),Oswald

3 S. Kobiela, Proces załogi KL Auschwitz- Birkenau w Krakowie 1947 r. cz. 5 
zakończenie, Wiadomości Bocheńskie” 2009, nr 3 (82), s. 30.  
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Kaduk (Rapportführer) i Emil Bednarek (kapo)- dożywotnie 
pozbawienie wolności; 
4. Robert Mulka (adiutant komendanta obozu) 14 lat
pozbawienia wolności;
5. Hans Stark (gestapo obozowe) 10 lat pozbawienia wolności,
6. Victor Capesius (aptekarz obozowy) 9 lat pozbawienia
wolności (więzienie opuścił jednak znacznie wcześniej);
7. Willy Frank (dentysta obozowy) i Karl Höcker (adiutant
komendanta obozu) 7 lat pozbawienia wolności;
8. Bruno Schlage (strażnik) 6 lat pozbawienia wolności;
9. Klaus Dylewski (gestapo obozowe) 5 lat pozbawienia
wolności;
10. Herbert Scherpe (sanitariusz SS) 4,5 roku pozbawienia
wolności;
11. Pery Broad (gestapo obozowe) 4 lata pozbawienia wolności;
12. Emil Hantl (sanitariusz SS) 3,5 roku pozbawienia wolności;
13. Franz Lucas (lekarz obozowy) 3 lata i 3 miesiące
pozbawienia wolności;
14. Artur Breitwieser, Willi Schatz (dentysta obozowy), Johann
Schoberth (gestapo obozowe)- zostali uniewinnieni4.

Powojenne losy lekarzy niesądzonych w Auschwitz

Carl Clauberg 

8 czerwca 1945 r. został aresztowany  przez wojska radzieckie 
i przewieziony do ZSRR. W 1948 r. odbył się jego proces 

4ahttp://www1.jur.uva.nl/junsv/brd/brdengfiles/brdeng595.htma(dostęp 
24.05.2017) 



194   Rozdział 13 

w Moskwie. Na jego mocy Clauberg został skazany na karę 
pozbawienia wolności na okres 25 lat. W 1955 r. wrócił do 
RFN. Planował założyć własną klinikę, w związku z czym 
ogłosił w prasie, że szuka zdolnych maszynistek. 21 listopada 
został aresztowany, pozbawiony tytułów naukowych przez 
Niemiecką Izbę Lekarską oraz odebrano mu pozwolenie na 
wykonywanie zawodu. Zmarł 9 sierpnia 1957 r. w Kilonii, 
w trakcie przygotowań do procesu5. 

Władysław Dering 

Wyjechał po wojnie na Zachód, gdzie przez pewien czas był 
oficerem II Korpusu generała Andersa we Włoszech, a następnie 
przeprowadził się do Anglii. Pracował jako lekarz w Somalii. 
Zmarł w Hiszpanii na raka płuc w 1966 r. 

Friedrich Entress  

Został skazany na karę śmierci w procesie załogi obozu 
Mauthausen i Gross-Rosen. Wyrok wykonano 28 maja 1947 r.  

Kurt Heissmeyer 

Po wojnie otworzył w Magdeburgu gabinet jako lekarz 
specjalista w dziedzinie chorób płuc. Odnaleziono go w 1959 r. 
zupełnie przypadkowo. Dyplomowany ekonomista 
z Norymbergii przeczytał w jednej z gazet artykuł 
o eksperymentach gruźliczych, jakie prowadzono kilkanaście lat

5ahttp://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Clauberg.html 
(dostęp 15.03.2014) 
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wcześniej w Neuengamme. Tak się złożyło, że znał nazwisko 
Heissmeyer  i w związku z tym, wysłał list do Hansa Schwarza 
(generalnego sekretarza w Hamburgu) pytając czy ten lekarz 
o którym był artykuł, jest tą samą osobą, która zajmuje się
chorobami płuc w Magdeburgu. Schwarz wysłał pytanie do
komitetu ANTIFA, która zajęła się sprawą. 13 grudnia 1964 r.
aresztowano Heissmeyera6. Początkowo zupełnie nie
przyznawał się do winy. Dopiero z czasem zaczął opowiadać
o swoich badaniach i wskazał gdzie znajduje się zakopana
skrzynia z wynikami doświadczeń. 10 marca 1964 r. oficjalnie
przyznał, że traktował ludzi jak króliki doświadczalne.
W 1966 r. skazano go na dożywocie. Zmarł na zawał serca
9 sierpnia 1967 r.

Emil Kaschub 

Po wojnie zajął się chirurgią w szpitalu Agaplesion Bethanien 
Krankenhaus we Frankfurcie nad Menem. Zmarł w 1977 r. 

Josef Mengele 

 Tuż przed końcem wojny Josef Mengele został schwytany 
i umieszczony w obozie jenieckim pod Monachium. Uniknął 
automatycznego aresztowania, dlatego że nie posiadał tatuażu 
z grupą krwi, typowego dla SS-manów. Mimo intensywnych 
poszukiwań i ogromnej nagrody finansowej w wysokości 10 
mln marek, nie udało się pochwycić Anioła Śmierci. W 1949 r. 
wyjechał do Argentyny. Pomogła mu w tym organizacja byłych 

6 G. Schwarberg, B. Suchowiak, Dzieciobójca. Eksperymenty lekarza SS 
z Neuengamme, Warszawa 1987, s. 103. 



196   Rozdział 13 

oficerów hitlerowskich, która zdobyła dla niego blankiet 
dokumentu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, w którym 
był zapisany jako Helmut Gregor. Mengele obsesyjnie wręcz 
obawiał się tego, że zostanie pochwycony. Niegdyś jego żona 
Irene powiedziała mu, że jeżeli kiedykolwiek wpadnie, to będzie 
to wina jego charakterystycznego, wysokiego czoła. Mengele 
zdecydował pozbyć się problemu i postanowił poddać się 
operacji plastycznej, którą jednak przerwał w trakcie (dostał 
znieczulenie miejscowe i mógł obserwować przebieg zabiegu), 
gdyż zauważył, że chirurg nie zna się na rzeczy. W październiku 
1957 r. w Buenos Aires wykupił udziały w firmie Fadro Farm, 
która dobrze się rozwijała i przyniosła mu bogactwo7. Firma 
produkowała leki przeciwko gruźlicy. Mengele badał najnowsze 
medykamenty, jednak po roku wycofał się ze spółki. W lipcu 
1959 r. sąd we Freiburgu wydał nakaz aresztowania Josefa 
Mengele i wystąpił do Argentyny o ekstradycję. W 1960 r. 
Mossad wpadł na ślad Mengele, jednak jednocześnie wytropił 
Eichmanna. Jako że ten drugi był najbardziej poszukiwanym 
przestępcą wojennym, Mossad postanowił złapać jego, 
a Mengele uciekł w międzyczasie do Paragwaju8. Na miejscu 
poznał Wolfganga Gerharda, który miał liczne znajomości 
wśród hitlerowców, którzy się tam ukrywali. Gerhard załatwił 
Mengele kryjówkę u małżeństwa Stammerów. Ponownie 
zmienił nazwisko, teraz nazywał się Hans Hochbichler. Jako że 
stosunki z małżeństwem Stammerów nie układały mu się 

7 U. Völklein, Josef Mengele doktor z Auschwitz, przeł. Kuć A., Poprawska U., 
Warszawa 2011, ss. 434-435. 
8ahttp://www.rp.pl/artykul/2,185091_Mossad_pozwolil_zbiec_Mengelemu_
by_zachowac_Eichmanna_.html (dostęp 19.03.2014) 
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najlepiej (Mengele był władczy, chciał o wszystkim decydować 
sam), wyjechał do Sao Paolo. 7 lutego 1979 r. w trakcie kąpieli 
w morzu doznał udaru mózgu i w jego wyniku zmarł. Został 
pochowany jako Wolfgang Gerhard. 10 czerwca 1985 r. 
dokonano ekshumacji jego zwłok. Badania antropometryczne 
oraz porównanie uzębienia zwłok z kartą Mengele potwierdziły 
zgodność. Zgadzały się także obrażenia czaszki zgodne z tymi, 
których doznał na froncie wschodnim i obrażenia miednicy, 
których nabawił się w wypadku motocyklowym9. 

Inspektor ds. wyżywienia spędził 10 lat w niewoli 
radzieckiej, a po powrocie do Niemiec dostał zakaz 
wykonywania zawodu lekarza  

Horst Schumann 

Mieszkał do 1951 r. w RFN, jednak w obawie przed 
aresztowaniem wyemigrował do Japonii. W 1955 r. zbiegł do 
Sudanu, zaś 4 lata później do Nigerii. Aresztowano go 
w 1966 r. w Ghanie i ekstradowano do RFN. Akt oskarżenia 
nie dotyczył jednak zbrodni popełnionych w Oświęcimiu, lecz 
w zakładach dla nieuleczalnie chorych. Zdaniem prokuratury 
Schumann poniósł odpowiedzialność za śmierć 819 osób 
w Grafeneck i 13 730 osób w Sonnenstein. Dodatkowo wzięto 
pod uwagę wybiórkę w Buchenwaldzie 190 osób 
i w Oświęcimiu 575 więźniów10. Międzynarodowy Komitet 
Oświęcimski domagał się, by do aktu oskarżenia dodać 

9ahttps://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007060 (dostęp 
05.02.2017) 
10 Sprawy lekarzy obozowych z Oświęcimia, Biuletyn Informacyjny nr 3 (112), 
Oświęcim 1970. 
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zbrodnie popełnione na terenie obozu KL Auschwitz, jednak 
w trakcie procesu adwokat Schumanna wystąpił z protestem 
przeciwko Komisji z uzasadnieniem, że Komisja bezprawnie 
wtrąca się do wymiaru sprawiedliwości w NRFa11. Proces 
przeciwko Schumannowi umorzono ze względu na jego zły stan 
zdrowia. Zmarł w 1983 r. 

Helmuth Vetter 

Został skazany w procesie załogi SS Mauthausen na śmierć. 
Do ostatniej chwili nie przyznał się do tego co zrobił, twierdząc 
że nic nie wiedział o tym, by ktokolwiek zabijał zastrzykami 
dosercowymi za pomocą benzyny i wody utlenionej12. Został 
powieszony 2 lutego 1949 r. 

Eduard Wirths 

Oddał się do dyspozycji władz brytyjskich 13 sierpnia 
1945 r. Próbował popełnić samobójstwo i targnął się na swoje 
życie 20 sierpnia 1945 r., tydzień później zmarł13. 

Ustawą polskiego Sejmu 2 lipca 1947 r. na obszarze dwóch 
zachowanych części obozu Auschwitz I i Auschwitz-Birkenau 
utworzono Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau. 

11aAdwokat ludobójcy Horsta Schumana przeciwko Międzynarodowemu 
Komitetowi Oświęcimskiemu, Biuletyn Informacyjny nr 11 (120), Oświęcim 
1970.   
12ahttp://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/dachautrial/531. 
pdf (dostęp 27.03.2014) 
13 http://www.majdanek.com.pl/biogramy/w.html  (dostęp 25.03.2014) 
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W 1979 r. miejsca te wpisano na Listę Obiektów Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. 
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Podczas drugiej wojny światowej dokonano  
niewyobrażalnych zbrodni na ziemiach polskich. 

To właśnie te tereny wybrali Niemcy na miejsce 
budowy pierwszych obozów zagłady i to właśnie 

tutaj podjęto się zadania biologicznego  
niszczenia narodów, poprzez masowe zabijanie  

i wyniszczanie ludzi doświadczeniami  
medycznymi oraz morderczą pracą, bez  

zapewnienia im choćby odpowiednich racji  
żywnościowych.

(…) Dokumentacja medyczna w znacznym stopniu 
została zniszczona, zatem wiedza  

o eksperymentach jest oparta przede wszystkim  
na pozostałości dokumentacji oraz  

na zeznaniach osób, które przeżyły obozy.
 Niniejsza praca została napisana  

na podstawie materiałów archiwalnych,  
(…) Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 
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