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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

Praca przygotowana:  Anna Bednarek,  Kinga Błoszyk,  
Anna Buszka 

 
pod kierunkiem mgr Katarzyny B. Głodowskiej 

 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu 

 

 

 

 

Katedra Nauk Społecznych 

Zbrodnicza medycyna. 
Szpitale w obozie  
koncentracyjnym  

Dachau, Sachsenhausen 
i Majdanek.  
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Metoda badawcza 

 analiza literatury i prasy na temat obozów     
koncentracyjnych III Rzeszy  

 

 analiza treści wspomnień, dokumentów osobistych 
 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

 

 zbrodnicza medycyna 
 
 
 KL Dachau, KL Sachsenhausen, KL Majdanek  

Słowa kluczowe 

 
  
 
 rewiry 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Cel 

 
 Dachau 
 Sachsenhausen 
 Majdanek 

Szpitale w powyższych obozach miały za 
zadanie nie tylko leczyć, pielęgnować, lecz 

także stawały się miejscem śmierci 
niewinnych osób z rozkazu władz SS. 

 

Celem pracy było przestawienie zbrodniczej 
medycyny w czasach socjalizmu w trzech obozach 

koncentracyjnych: 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu 

 

 

 

 

Katedra Nauk Społecznych 

Wstęp 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Wstęp 

  „Rozporządzenie wyjątkowe o ochronie narodu państwa"  
     z dnia 28 lutego 1933r. 
 
  Generalny Plan Wschodni  (niem. Generalplan Ost, GPO)  

 
  "Wielkogermańska Rzesza" (Niem. Das Grossgermanische Reich)  

 
  "Nowy Ład" (Niem. Neue Ordnung)  

 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Wstęp 

Niektórzy z nich trafili także do obozów 
koncentracyjnych, gdzie odbywała się 
masowa zagłada niewinnych ludzi.  

Podczas II Wojny Światowej personel 
medyczny odegrał ważną rolę w ratowaniu 
rannych żołnierzy na wszystkich  frontach.  
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Wstęp 

Poprzez swoją rzetelną pracę personel 
polskiego pochodzenia próbował stworzyć 

minimum warunków potrzebnych do przeżycia 
w szpitalu obozowym.  

Wyróżniający się lekarze i pflegerzy 
kierowali się dobrem drugiego człowieka, 

próbowali wszystkim pacjentom w 
ostatnich chwilach ich życia zapewnić 

godną śmierć. 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu 

 

 

 

 

Katedra Nauk Społecznych 

Powstanie obozów 
koncentracyjnych 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Powstanie obozów koncentracyjnych 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

Powstanie obozów koncentracyjnych 

 Obozy koncentracyjne to miejsca uwięzienia i 
odosobnienia, pracy niewolniczej oraz masowej zagłady, 
organizowane przez władze niemieckiej 1933-45 na 
ziemiach III Rzeszy i państw okupowanych; kierowane 
przez  SA i potem SS, policję i Wehrmacht 

 

 Pierwotny cel –wyniszczenie opozycji, 1939-45 
rozbudowane, stały się instrumentem terroru, 
eksploatacji siły roboczej oraz ludobójstwa podbitych 
narodów, głównie słowiańskich oraz Żydów.  
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Powstanie obozów koncentracyjnych 

 1933-39 powstały m.in. w Dachau, Sachsenhausen, 
Buchenwaldzie, Ravensbrück 

 

 Po 1939 m.in. w Oświęcimiu-Brzezince, na 
Majdanku, w Treblince, Sobiborze 

 

 Rozróżnia się obozy stopniowej i masowej zagłady   
i natychmiastowej masowej zagłady po 1941 w kilku 
obozach zbudowano komory gazowe, w których 
wymordowano ok. 2,5 mln ludzi 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Powstanie obozów koncentracyjnych 

  Pierwotnie w szpitalach obozowych mieli leczyć się tylko
    i wyłącznie Naziści 

  Dla przetrzymywanych utworzono prowizoryczne 
    szpitale HKB 

 

 Lekarzom SS zależało tylko na zniszczeniu jak największej 
 liczby ludzi nieprzydatnych dla III Rzeszy 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Powstanie obozów koncentracyjnych 

 

 Po 1941 roku w blokach szpitalnych zaczął pracę  
 wyspecjalizowany personel pielęgniarski  
  oraz sanitarny 
 

 Lekarzom SS zależało tylko na zniszczeniu jak największej 
 liczby ludzi nieprzydatnych dla III Rzeszy 

 

 
  Natomiast od 1942 r. lekarze - więźniowie mogli 

zająć się leczeniem więźniów w kacetach  
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Powstanie obozów koncentracyjnych 

Sachsenhausen 

Majdanek 

Dachau 

http://history1900s.about.com/library/holocaust/nmap2.htm, data wejścia 4.01.2010 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu 

 

 

 

 

Katedra Nauk Społecznych 

KL Dachau 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

KL Dachau 

z www.ushmm.org data wejścia 13.08.2009 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

KL Dachau 

z scrapbookpages.com data wejścia 06.01.2010  z blogs.queens.edu data wejścia 04.01.2010 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

KL Dachau 

KL Dachau 

22 marzec 
1933 

powstanie 

udokumentowano  
148 000 zgonów więźniów 

 przetrzymywanych w  
nieludzkich warunkach 

ograniczony 
dostęp do 

leków 
i opatrunków 

większa liczba osób,  
którym nie udało się 

pomóc 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

KL Dachau 

obóz więźniarski 

obóz koncentracyjny 

obóz ćwiczeniowy 

 
plantacja ziół 

Topografia obozu 
 
 20 kwiecień 1945 

z commons.wikimedia.org , data wejścia  06.01.2010      

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

KL Dachau 

Od początku 
funkcjonowania KL Dachau 

specjalistyczna opieka 
medyczna praktycznie nie 

istniała.  

z www.auschwitz.org data wejścia 16.08.2009 

 

Wzmacniano jedynie 
morale więźniów, 

pocieszano 
umierających 

współtowarzyszy 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

KL Dachau 

W późniejszym okresie  
pielęgnowanie polegało  

na zdejmowaniu starych opatrunków  
z rany oraz obmyciu jej wodą,  

której często brakowało  
na bloku szpitalnym 

 i nie zaspokajało potrzeb  
wszystkich chorych więźniów. 

Pomoc medyczna była udzielana także 
poprzez zakładanie sączków, drenów oraz 
szyn. Stosowano maści, które wytwarzano 

w tajemnicy przed SS-manami 

Pielęgniarze asystowali także 
przy zabiegach chirurgicznych, 

często z przymusu – będąc 
przy tym świadkami 

okrucieństw zadawanym 
więźniom przez lekarzy - SS. 

z ushmm.org data wejścia 05.01.2010 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

KL Dachau 

Naziści fałszowali dokumentację medyczną wpisując w kartach zgonu 
nieprawdziwą przyczynę śmierci  

obowiązki pielęgniarek 

� rozdzielenie skąpej  
ilości jedzenia 

� kąpanie i mycie 
chorych  

� pomiar temperatury 
ciała i tętna 

� wybór najciężej 
chorych z kolejki 
oczekujących na 
przyjęcie 

� rozdawanie 
leków 

 

� läusekontrole 

� podanie wody 

� udzielenie wsparcia 
psychicznego  
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

KL Dachau 

Pod koniec istnienia obozów 
koncentracyjnych więźniowie 

zaczęli nawet wprowadzać 
pewne uproszczone procedury 

medyczne  

Narzędzia chirurgiczne 
sterylizowano 

Po 1943 roku starsi pielęgniarze 
dobierali pomocników spośród 
chorych po rekonwalescencji 

z www.auschwitz.org, data wejścia 13.08.2009 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu 

 

 

 

 

Katedra Nauk Społecznych 

Wpływ warunków 
higieniczno – sanitarnych     
i zaplecza medycznego 

szpitali funkcjonujących na 
terenie obozów                  

KL Dachau na proces 
pielęgnowania chorych 

więźniów 

 



2010-03-28 

15 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Warunki sanitarne a proces pielęgnowania 

warunki w jakich przebywali chorzy więźniowie w szpitalach 
obozowych  były przerażające, urągające podstawowym 
wymogom higieny i zasadom opieki nad chorymi.  

 

 
brakowało wszystkiego: począwszy od miejsca dla chorych  
i leków, poprzez bandaże i materiały opatrunkowe, czyste 
narzędzia chirurgiczne, na pościeli, kocach i odpowiednim 
odzieniu kończąc 

  sposób ich funkcjonowania był odmienny od znanego nam 
szpitala 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Warunki sanitarne a proces pielęgnowania 

 szpitale w hitlerowskich 
obozach koncentracyjnych 
były na ogół przedsionkami 
śmierci 

 warunki sanitarne i sama 
konstrukcja szpitalnych 
bloków nie sprzyjała 
procesowi leczenia: 
piętrowe prycze, brak wody 
w blokach szpitalnych oraz 
słaba dostępność toalet i  
ustępów 

 
z ewa.bicom.pl data wejścia 04.01.2010 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Warunki sanitarne a proces pielęgnowania 

Pomieszczenia szpitalne 
były zapchlone i zawszone, 

koce ruszały się od 
wszelakiego robactwa  

Jedynym elementem, który 
przypominał szpital to 

prowadzone   karty 
gorączkowe i historia 
choroby, która była 

wypełniana przez lekarzy- 
więźniów 

Photograph #08854 z www.ushmm.org, data wejścia 11.08.2009 

A zjawienie się lekarza SS oznaczało jedynie niebezpieczeństwo 
czyli wybiórkę na gaz lub śmiertelny zastrzyk z fenolu 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

Warunki sanitarne a proces pielęgnowania 

 chorzy w szpitalu, niekiedy w 
ciężkich stanach leżeli ubrani w 
brudne, podarte koszule lub nago 

 leżeli na papierowych siennikach 
przesiąkniętych moczem, kałem i 
wszelkiego rodzaju wydzielinami 

 pobyt w szpitalu obozowym dla 
ciężko chorych ludzi był „instrumentem 
wyniszczenia” z http://wyborcza.pl/51,76842,4820908.html?i=5 data wejścia 13.08.2009 

Photograph #08858 z www.ushmm.org, data wejścia 11.08.2009 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

Warunki sanitarne a proces pielęgnowania 

Pielęgnowanie dodatkowo 
utrudniały szczury, które 
nocami obgryzały zwłoki 

zmarłych więźniarek, 
atakowały nieprzytomne i 

najbardziej osłabione 
chore. 

   Katastrofalne warunki higieniczne były przyczyną chorób skórnych, 
przede wszystkim świerzbu. Wielu więźniów nękała gruźlica, malaria, 
zapalenie opon mózgowych, oraz choroba głodowa, wywołana 
nieodpowiednim i niewystarczającym wyżywieniem. 

z mickeymartins.com data wejścia 04.01.2010 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu 

 

 

 

 

Katedra Nauk Społecznych 

KL Lublin 
Majdanek 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

KL Lublin Majdanek 

www.mapofpoland.pl data wejścia 18.01.2010r. 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

KL Lublin Majdanek 

KL Lublin 
Majdanek 

Jesień 1941 

powstanie 

Początkowo przeznaczony 
 dla radzieckich jeńców 

wojennych 

Od 1942 
roku 

Miejsce masowej 
zagłady Żydów 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

KL Lublin Majdanek 

W obozie początkowo chorych 

rozstrzeliwano, aby dur i inne 

choroby zakaźne nie 

rozprzestrzeniły się wśród 

niemieckich funkcjonariuszy 

 

Rewir zaczął działać dopiero 

rok po utworzeniu obozu.  

http://www.majdanek.com.pl, data wejścia 02.01.2010 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

KL Lublin Majdanek 

Pracę utrudniały trzypiętrowe prycze oraz brak wody w szpitalu. Jednakże 

pielęgniarki wykonywały swe czynności z pilnością i z sercem. 

 

 

obowiązki pielęgniarek 

� rozdzielenie skąpej  
ilości jedzenia 

� karmienie i czesanie 
włosów 

� pomiar temperatury 
ciała i tętna 

� pranie koszul 

� zmiana sienników 

� podawanie 
basenów i 
wynoszenie 
fekaliów za barak 

 

� prowadzenie dokumentacji 
medycznej 

� notowanie zleceń 
lekarskich 

� wykonywanie toalety 
ciężko chorych 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

KL Lublin Majdanek 

pozyskane od władz szpitala 

Dr Perzanowska wraz z wykwalifikowanymi 

pielęgniarkami dbały o wyposażenie sal 

szpitalnych w: 

 stoły, stołki, sienniki, miski, łyżki, koce, żarówki  

 

przyniesione z innych baraków 

 

 termometry, baseny, sterylizatory, strzykawki, 

leki i naczynia kuchenne.  

www.history1900s.about.com data wejścia 18.01.2010r. 

  

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

KL Lublin Majdanek 

Później zaopatrzenie napływało z inicjatywy społeczeństwa lubelskiego  

Niewykwalifikowane  

pielęgniarki 

Utworzyły 

 węzeł  

sanitarny 

Ich obowiązkiem  

było: 

 Dbanie o czystość 

 

 Zwalczanie wszawicy 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu 

 

 

 

 

Katedra Nauk Społecznych 

Wpływ warunków 
higieniczno – sanitarnych     
i zaplecza medycznego 

szpitali funkcjonujących na 
terenie obozu KL Lublin 
Majdanek na proces 

pielęgnowania chorych 
więźniów 

 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Warunki sanitarne  

początki funkcjonowania 
obozu KL Majdanek były 
bardzo trudne  

 

głód, zimno, praca 
ponad siły, terror 
zwiększały 
zachorowalność i 
śmiertelność w obozie  

 
 

http://www.majdanek.com.pl, data wejścia 02.01.2010 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Warunki sanitarne 

 początkowo więźniowie spali w 
barakach na gołych deskach. Jako 
pościel służył im siennik wypchany 
zbutwiałą słomą oraz dwa koce 
jeden jako prześcieradło, zaś drugi 
do przykrycia  

 dopiero z czasem baraki 

wyposażono w prycze, na których 

spać musiało po dwie, trzy osoby, 

gdy te przeznaczone były tylko dla 

jednej  
http://www.majdanek.com.pl, data wejścia 02.01.2010 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

Warunki sanitarne 

Ubranie więźnia składało się z 

płóciennej bielizny, kurtki i 

spodni z cienkiego drelichu w 

biało-niebieskie pasy.  

Strój na zimę nie różnił się za 

bardzo od tego na lato, a 

jedynym dodatkiem była okrągła 

czapeczka, płaszcz, skarpetki, 

oraz barchanowa bielizna, które 

podczas mrozów nie spełniały 

swoich funkcji.  

http://www.majdanek.com.pl, data wejścia 02.01.2010 

Prace drogowe 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

Warunki sanitarne 

Więźniowie dostawali posiłki trzy razy dziennie  

na śniadanie było 

przeważnie ćwierć 

litra czarnej kawy 

zbożowej, mięty, lub 

napoju z mieszanki 

ziół  

na obiad więźniowie dostawali 

jedynie zupę, w zależności od 

pory roku była to: brukwianka, 

kartoflanka, zupa z kapusty i 

krupnik zimą, a zupa z brukwi, 

trawy, zielska i jarmużu latem  

ma kolację więźniowie 

dostawali tzw. pajdę 

chleba, 1 litr 

niesłodzonego naparu z 

ziół lub kawy zbożowej 

 

 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

Warunki sanitarne  

zupy z zielska nazwane były "zupami śmierci", gdyż po ich zjedzeniu 

więźniowie niejednokrotnie dostawali choroby żołądkowej, po której 

następował zgon  

Niedopalone szczątki 

ludzkie przed piecami tzw. 

"nowego krematorium"  

http://www.majdanek.com.pl, data wejścia 02.01.2010 
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Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu 

 

 

 

 

Katedra Nauk Społecznych 

KL Sachsenhausen 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

 
  
 

KL Sachsenhausen  

Więźniowie powracający po pracy do  
obozu Sachsenhausen przez wieżę A 

www.holocaustresearchproject.org , data wejścia 4.01.2010 

Konzentrazionslager 
Sachsenhausen był 
niemieckim obozem 

koncentracyjnym założony 
we wrześniu 1936,              

w pobliżu Oranienburga; 
około 30 km na północ od 
Berlina. Funkcjonował do 

22 kwietnia 1945.  
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KL Sachsenhausen  

Napis „Praca czyni wolnym” na bramie  
prowadzącej do obozu 

http://www.newberlintours.com , data wejścia 4.01.2010 

Komendantami 
narodowosocjalistycznego 

 obozu byli: 
�  Michel Johann Lippert  

- 12 lipca 1936 - październik 1936 
�  Karl Otto Koch  

- październik 1936 - 16 lipca 1937 
�  Hans Helwig  

- 1 sierpnia 1937 - 1 maja 1938 
�  Hermann Baranowski  

- 1 maja 1938 - 5 lutego 1940 
�  Hans Loritz  

- 5 lutego 1940 - 1 września 1942 
�  Anton Kaindl  

- 1 września 1942 - 22 kwietnia 1945 
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KL Sachsenhausen  

Plan obozu Sachsenhausen 

http://www.holocaustresearchproject.org , data wejścia 4.01.2010 

Wybudowany na obszarze 

zamkniętym w równoramiennym 

trójkącie, w środku podstawy 

którego umieszczono wieżę A  

z bramą wejściową. Na jego 

terenie szkoliło się wielu 

wysokich funkcjonariuszy SS, 

którzy później obejmowali 

funkcje w innych obozach. 
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KL Sachsenhausen  

Utworzono zasadnicze podziały 
w grupach strażniczych  
i sztabie komendantury  

w sześciu oddziałach obozowych: 
komendantura, oddział 

polityczny, obóz prewencyjny, 
administracja, lekarz obozowy 

i kwaterunkowy, była to 
podstawowa struktura 

narodowosocjalistycznych KL. 

Do KL Sachsenhausen- Oranienburg przeniesiono inspektorat 
nadzoru nad wszystkimi obozami KL III Rzeszy, podlegała mu 

ponad setka podobozów i komand zewnętrznych.  
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KL Sachsenhausen  

W obozie dokonywano zbrodniczych 
eksperymentów medycznych na 

więźniach, które często kończyły się 
śmiercią lub kalectwem.  

W 1941 roku przeprowadzono na 
jeńcach sowieckich próby 

gazowania w zaadaptowanych do 
tego celu ciężarówkach, których 
potem używano m.in. w ośrodku 
zagłady Kulmhof i w KL Majdanek. 
W 1942 roku zbudowano komorę 

gazową, krematoria i izbę 
przeznaczoną do egzekucji przez 

rozstrzelanie. Widok na wieże A - straży obozu i baraki 

http://www.holocaustresearchproject.org , data wejścia 4.01.2010 
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KL Sachsenhausen  

Więźniowie byli używani do 
pracy niewolniczej dla 

niemieckich firm, m.in. zakłady 
lotnicze Heinkel  

w Oranienburgu, czy fabryki 
Siemens lub AEG w niedalekim 

Berlinie. 

Więźniowie obozu Sachsenhausen w 1938 roku 

http://wapedia.mobi/pl/Sachsenhausen_(KL)  , data wejścia 4.01.2010 

Więźniami byli obywatele 
wielu narodowości: Polacy, 
Niemcy, jeńcy sowieccy, 

Romowie, Sinti, później Żydzi. 
Był to obóz tzw. "zielony", czyli 
przebywali w nim na początku 
więźniowie "nie-polityczni" jak 
również lotnicy brytyjscy czy 

dzieci. 
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KL Sachsenhausen  

W obozie więziono między 
innymi 183 profesorów 

 i pracowników naukowych 
Uniwersytetu 

Jagiellońskiego  i Akademii 
Górniczo-Hutniczej w 

Krakowie, z których 120 
zwolniono po osobistej 

interwencji Mussoliniego,  
 14 zmarło w czasie  
pobytu w obozie.  

W obozie tym był 
przetrzymywany biskup 

polskiego Kościoła 
Ewangelickiego –  
Juliusz Bursche  

i jego trzej przyrodni bracia: 
Edmund (pastor), Alfred 
(adwokat) i Teodor 

(architekt - jedyny z braci, 
który przeżył okupację). 

Przeciętnie w obozie przebywało około 50 000 osób – ogółem przez 
obóz i jego filie przeszło ich ponad 200 000, z których dziesiątki 

tysięcy zginęły, choć dokładną liczbę ofiar trudno ustalić. 
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KL Sachsenhausen  

Więźniarka obozu Sachsenhausen 

http://www.holocaustresearchproject.org , data wejścia 4.01.2010 

Więźniów wykorzystywano do 
pracy niewolniczej, podczas 

której byli oni mordowani oraz 
umierali z wycieńczenia i chorób. 

Przymusowi robotnicy w Sachsenhausen 

http://www.holocaustresearchproject.org , data wejścia 7.01.2010 
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Zbrodniarze 
III Rzeszy 
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Od września 1933 do grudnia 1934 

     Rudolf Franz Ferdinand Höß  

      służył czynnie w KL Dachau. 

Od grudnia 1934 do sierpnia 1938 był 
adiunktem komendanta obozu w KL 
Sachsenhausen, od grudnia 1939 został 
kierownikiem tego obozu. 

Od maja 1940 do listopada 1943 komendant 
KL Auschwitz i dowódca garnizonu SS. 

Wyrokiem Najwyższego Trybunału Narodowego w Warszawie 
skazany 2 kwietnia 1947 na karę śmierci.  

Wyrok wykonano 16 kwietnia 1947 w Oświęcimiu.  

Zbrodniarze III Rzeszy 

z www.wikipedia.org , data wejścia 4.01.2010 
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Heinrich Himmler, 

     jeden z głównych przywódców 
hitlerowskich Niemiec      i 
zbrodniarzy wojennych, 
współtwórca i szef kolejno: od 1929 
SS, od 1934 gestapo, od 1936 policji, 
od 1943 minister spraw 
wewnętrznych, po aresztowaniu w 
1945 roku popełnił samobójstwo. 

Był założycielem pierwszego obozu 
koncentracyjnego w Dachau. 

 

Zbrodniarze III Rzeszy 

z www.dhm.de , data wejścia 4.01.2010 
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Carl Clauberg, 

     doktor medycyny, ginekolog, 
profesor medycyny na 
Uniwersytecie w Królewcu             
i Kilonii. Z uwagi na charakter 
prac badawczych, jego 
działalność zainteresowała 
Heinricha Himmlera, który 
poszukiwał tanich i skutecznych 
metod przeprowadzania masowej 
sterylizacji kobiet. 

KL Sachsenhausen 

z www.majdanek.com.pl  , data wejścia 4.01.2010 
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Zbrodnicza 
medycyna 
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Eksperymenty pseudomedyczne 
przeprowadzane w KL Sachsenhausen 
miały m.in. na celu rozwijanie, 
testowanie leków i metod leczenia 
urazów oraz chorób, z którymi 
borykali się nazistowscy wojskowych.  

 

Zbrodnicza medycyna 

 
W obozach KL Sachsenhausen, Dachau, Buchenwald                
i Neuengamme naukowcy badali związki potrzebne do 
wytworzenia szczepionek i surowic, które miały posłużyć w 
profilaktyce i leczeniu chorób zakaźnych, takich jak: malaria, 
tyfus, gruźlica, dur brzuszny, żółta febrę i żółtaczka zakaźna. 
W Sachsenhausen więźniów poddawano działaniu fosgenu 
(tlenochlorek węgla) i gazu musztardowego w celu zbadania 
możliwości antidotum.  

Więźniowie obozu  
Sachsenhausen na placu apelowym 

http://www.holocaustresearchproject.org , data wejścia 7.01.2010 
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Dr med. Heinz Baumkötter 

    (ur. 7 lutego 1912, zm. 2001) - lekarz SS   
m.in. w obozie KL Sachsenhausen oraz         
SS-Hauptsturmführer (kapitan). Numer 
legitymacji SS: 278430. 

 
W latach 1942-1945 pełnił funkcję naczelnego lekarza obozu    
w Sachsenhausen. Do jego obowiązków należało asystowanie   
i czuwanie nad należytym przebiegiem wszelkich egzekucji 
(rozstrzeliwania, wieszanie i trucie gazem) i wykonywaniem 
kary chłosty. Dodatkowo znęcał się nad więźniami nakazując 
im po każdorazowym chłostaniu dokonywać przysiadów             
i skoków. Przeprowadzał także selekcje niezdolnych do pracy 
więźniów przeznaczając ich na śmierć. Baumkötter wykonywał 
również w Sachsenhausen pseudoeksperymenty medyczne. 

Zbrodnicza medycyna 

http://www.elholocausto.net, , data wejścia 7.01.2010 
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     Horst Hempel (ur. 3 lutego 1910, data śmierci nieznana),        
w  latach 1941 - 1945 pełnił służbę w obozie Sachsenhausen 
jako kierownik bloku (Blockführer) i pisarz obozowy 
(Lagerschreiber). Brał udział w masowych mordach na jeńcach 
radzieckich oraz dopuszczał się indywidualnych morderstw       
i innych aktów sadyzmu wobec więźniów. 

 

Proces załogi KL Sachsenhausen 

      
Radziecki Trybunał Wojskowy w Berlinie skazał go podczas 

procesu załogi Sachsenhausen na karę dożywotniego 
pozbawienia wolności połączonego z ciężkimi robotami. 
Zwolniono go około roku 1955 na mocy umowy 
amnestyjnej zawartej między ZSRR i RFN. Został jednak 
ponownie aresztowany, tym razem przez władze 
zachodnioniemieckie i skazany przez sąd w Düsseldorfie 
15 października 1960 na karę 5 lat pozbawienia wolności. 
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Proces załogi Sachsenhausen wytoczony został przez 
aliantów funkcjonariuszom hitlerowskich obozów 
koncentracyjnych. Dotyczył on zbrodni popełnionych 
w kacecie, a na ławie oskarżonych zasiedli byli 
członkowie załogi obozu oraz dwóch więźniów 
funkcyjnych (tzw. kapo). Proces toczył się w dniach 
23-31 października 1947 przed Radzieckim 
Trybunałem Wojskowym w Berlinie. 

Proces załogi KL Sachsenhausen 

http://www.scrapbookpages.com/Sachsenhausen, data wejścia 7.01.2010 

Sześć walizek wypełnionych zębami 
więźniów obozu  Sachsenhausen 
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Ława oskarżonych liczyła 16 osób, wśród 
których znaleźli się Anton Kaindl (ostatni 
komendant Sachsenhausen), naczelny 
lekarz obozu Heinz Baumkötter i kapo Paul 
Sakowski (główny wykonawca egzekucji 
na więźniach obozu).  
Wszyscy oskarżeni zostali uznani za 
winnych popełnienia zbrodni wojennych      
i przeciw ludzkości. Wyrok ogłoszono          
1 listopada 1947. 14 oskarżonych 
skazanych zostało na dożywocie połączone 
z ciężkimi robotami, a pozostali dwaj na 
15 lat więzienia połączonego z ciężkimi 
robotami. 

Proces załogi KL Sachsenhausen 

http://www.scrapbookpages.com/Sachsenhausen, data wejścia 7.01.2010 

Proces Antona Kaindla, ostatniego 
komendanta obozu  Sachsenhausen 
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Wnioski 

Warunki w szpitalach 

obozowych odbiegały od 

powszechnie przyjętych zasad 

opieki pielęgniarskiej i lekarskiej 

Brak środków leczniczych  

oraz sanitarnych umożliwiających 

polepszenie stanu zdrowia  

potrzebującym było dodatkowym 

narzędziem unicestwienia „wrogów narodu 

niemieckiego” 

W KL Dachau i KL Sachsenhausen  

były lepsze warunki i opieka zdrowotna  

niż w KL Majdanek 

z alex.tsd.net.au data wejścia 06.01.2010 

Uniwersytet Medyczny  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Katedra Nauk Społecznych 

Wnioski 
Mimo ciężkich warunków 
higieniczno-sanitarnych, 
panujących w szpitalach 

obozowych oraz 
okrutnego reżimu 

nakładanego przez 
funkcjonariuszy SS, 

pracującym w szpitalach 
pielęgniarkom i lekarzom 
udało się uratować wielu 

więźniów 

było to możliwe dzięki 
pełnej poświęcenia i 

zaangażowania pracy, 
bardzo ryzykownej 

i niosącej za sobą wiele 
wyrzeczeń 

www.auschwitz.org, data wejścia 13.08.2009 
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Wnioski 

Powinniśmy też pamiętać, iż 
zjawisko to ma wymiar 

ponadczasowy. Niesienie pomocy 
drugiemu człowiekowi, pacjentowi- 

na przekór wszystkiemu- jest 
wbudowane w trud zawodów 

medycznych. 

Dlatego nie powinniśmy zapominać o 
tym, co miało miejsce w rewirach i 

starać się bardziej doceniać 
rozwój współczesnej medycyny.  

 

Z Photograph #08858 z www.ushmm.org, data wejścia 11.08.2009 
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   „Nigdy jeszcze ludzkość nie 

doznała takiego upodlenia jak 

wtedy, gdy na szubienicach  

i w komorach gazowych  

ginęły dzieci.” 

 

  Sentencja wyroku 

norymberskiego 

www.wikipedia.org data wejścia 18.01.2010r. 
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Nie należy wydawać osądu o 

ludziach, zdarzeniach. 

Bezpośrednio nie byliśmy więźniami 

kacetów.  

 Nie znamy dokładnie realiów 

życia obozowego,  

warunków w jakich przyszło im żyć. 

Na pewno należy pamiętać  

aby nigdy więcej nie doszło do takiej 

tragedii. 
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27 styczeń obchodzony jest na całym 

świecie jako Dzień Pamięci o ofiarach 

ludobójstwa.  
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Zapraszamy na kolejny wykład 

Eksperymenty medyczne 

18 marca 2010 

www.psr.racjonalista.pl/kk.php/s,6657 data wejścia 18.01.2010r. 
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Dziękujemy za uwagę 

Grudzień 2010 

Poznań 


