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Rozdział V
Maść Wilkinsona i cyjanek potasu. Leczenie świerzbu
i tyfusu w obozach koncentracyjnych

Słowem wstępu
Obozy koncentracyjne były miejscem, w którym więźniowie tracili życie nie
tylko z powodu wyczerpującej pracy, ekstremalnych warunków bytowych,
niedostatecznej opieki lekarskiej, eksperymentów medycznych i morderczych
ewakuacji, ale także z powodu epidemii.W niniejszym rozdziale postanowiłam
pokazać, jak walczono z dwoma najbardziej popularnymi chorobami: tyfusem
i świerzbem, zarówno w obozie Auschwitz, jak i Stutthof. W tekście można
znaleźć także odwoływania do innych obozów, celem ukazania szerszej
perspektywy problemu. Na wstępie należy przypomnieć krótką historię
obozówAuschwitz i Stutthof.
Wskutek przepełnienia więzień i stale powiększającej się liczby areszto-

wanych Polaków postanowiono założyć obóz koncentracyjny Auschwitz.
Pierwszy transport więźniów przyjechał do obozu 14 czerwca 1940 r.
z więzienia w Tarnowie. Regularnie rozbudowywany, stał się od 1942 r.
ośrodkiem ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Komendantami
Auschwitz byli: SS-ObersturmbannführerRudolfHöß, który zarządzał nimod
1940 r. do 1943 r., następnie SS-Obersturmbannführer Arthur Lieben-
henschel od 1943 r. do 1944 r. oraz SS-Sturmbannführer Richard Baer, który
pełnił funkcję komendanta aż do wyzwolenia obozu. W skład kompleksu
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Auschwitz wchodził: obóz macierzysty Auschwitz I, obóz zagłady Auschwitz-
Birkenau, a takżeobózpracyprzymusowejwzakładachBuna-WerkeAuschwitz
Monowitz. Obóz wyzwolono 27 stycznia 1945 r. Zdaniem historyków
do Auschwitz trafiło co najmniej 1,3 miliona osób, w tym: 1,1 mln Żydów,
ok. 150 tys. Polaków, 23 tys. Romów i ok. 30 tys. osób innych narodowości
[Libionka 2017:238].
Obóz koncentracyjny Stutthof został założony 2 września 1939 r. w pobliżu

wsi Sztutowo, znajdującej się 36 km od Gdańska. Tego samego dnia przysłano
do niego pierwszy transport, liczący 150 osób [Grabowska-Chałka 2014:19].
Od jesieni 1939 r. Stutthof nosił nazwę Obozu Jeńców Cywilnych Stutthof.

1 października 1941 r. został przekształcony w obóz pracy wychowawczej,
podporządkowany urzędowi Gestapo w Gdańsku, a 7 stycznia 1942 r. zyskał
status państwowego obozu koncentracyjnego i od tej pory podlegał
centralnym władzom SS w Berlinie. Pierwszym komendantem był SS-
Hauptsturmführer Max Pauly, który zarządzał całym obozem od dnia utwo-
rzenia aż do 31 sierpnia 1942 r. Drugim komendantem został
SS-Sturmbahnführer Paul Werner Hoppe. 9 maja 1945 r. obóz wyzwolono.
Łącznie zarejestrowano w obozie ok. 110 000 więźniów, z czego aż ok. 65 000
poniosło śmierć [Coradello 2011:72].

Epidemiologia

Tyfus plamisty / dur wysypkowy (plamisty)
Dur plamisty wywoływany jest przez bakterię należącą do rodziny riketsji.
Riketsje to pasożyty wewnętrzne występujące u człowieka i owadów. Powo-
dują 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. Choroba przenosi się przez
zranioną skórę lub przez kontakt z błoną śluzową. Drapanie się, a co za tym
idzie rozcieranie ciała wszy, pogłębia infekcję [Dziubek 2003:170].
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Tyfus brzuszny / dur brzuszny
Dur brzuszny to choroba zakaźna wywoływana przez gram ujemną pałeczkę
duru brzusznego Salmonella typhi. Zachorowania szerzą się poprzez bezpo-
średni kontakt z owadami — nosicielami pałeczek duru z kału na żywność,
a także przez zanieczyszczoną wydalinami wodę i żywność. Okres wylęgania
choroby wynosi przeciętnie 10–14 dni [Dziubek 2003:140].

Świerzb
Świerzb wywoływany jest przez pasożyta zewnętrznego — świerzbo-
wca ludzkiego. Choroba polega na tym, że pasożyt drąży w skórze korytarze,
wokół których pojawiają się silny świąd, zaczerwienienie i opuchlizna.
Wwyniku uszkodzeńmoże dojść do zliszajowacenia skóry [Buczek 2005:144].
Do zarażenia dochodzi przede wszystkim przez bezpośredni kontakt z chorym.
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lnym Gubernatorstwie wśród
polskich twórców, w 1942 r.
Autor: G. Peiler.



Auschwitz

Leczenie świerzbu
Świerzb obejmował u więźniarek niemal całe ciało.Wskutek wtórnych zakażeń
dochodziło do powstania ropni skóry. Aby zlikwidować ciągłe uczucie
swędzenia, kobiety stosowały okłady z moczu. Do obozu kobiecego
przemycano z obozu macierzystego niewielkie ilości maści siarkowej lub maści
Wilkinsona. (Maść siarkową—wg. Farmakopei Polskiej II — wykonywało się
poprzez wymieszanie 30 cz. siarki oraz 70 cz. smalcu wieprzowego
benzoesowego; maśćWilkinsona— łącząc 15 cz. siarki, 10 cz. węglanuwapnia,
30 cz. mydła potasowego, 30 cz. smalcu wieprzowego i 15 cz. dziegciu
sosnowego — przyp. red. A. S.). Nie mogło to jednak zaspokoić rosnących
potrzeb. Za wykradzione z obozowej „Kanady” (magazynu, w którym
składowano zagrabione mienie ofiar skierowanych na zagładę) kosztowności
można było zorganizować od więźniarek funkcyjnych niemiecki lek —
Mitigal. Wobec stałego wzrostu zachorowań lekarze SS, w obawie o własne
zdrowie, zdecydowali się dostarczać do obozu kobiecego maść
przeciwświerzbowcową (Krätzesalbe). Stosowano ją pod nadzorem lekarza
lub sanitariusza SS w ten sposób, że wszystkie chore ustawiano nago w kolejce,
po czym pielęgniarki nabierały na ręce maści i smarowały nią kolejno
podchodzące więźniarki. Czynność ta powtarzana była przez kolejne trzy
lub cztery dni w atmosferze pośpiechu, krzyków i bicia. Po zakończeniu
„kuracji” kobiety kierowano do kąpieli w zimnej wodzie bez mydła, po której
otrzymywały brudną bieliznę. Z powodu nieskuteczności prowadzonego
leczenia epidemia świerzbu w obozie kobiecym trwała do końca jego istnienia.
W listopadzie 1943 r. świerzb rozszerzył się do tego stopnia, że lekarz

obozowy Josef Mengele rozkazał urządzić osobny blok 20 dla chorych na tą
chorobę. Jako formę leczenia 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
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zewnętrznym);
3. w trzeciej był 4 % kwas solny (w niektórych przypadkach nawet 6%).

Kąpiel wywoływała ból, zwłaszcza u chorych o dużych i głębokich ranach
[APMA-B, Zespół Oświadczenia t. 15:62].

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 Romów. Po kąpieli
w ciepłej wodzie, chorzy zanurzali się w zimnych roztworach, po czym stojąc
godzinami na dworze nago, czekali na swoje zdezynfekowane ubrania
[Völklein 2001:279].

Epidemie duru wysypkowego
Pierwsze przypadki zachorowań na dur zanotowano z końcem 1941 r.,
wówczas chorowało 620 więźniów [Fejkiel 1994:94], a czas trwania gorączki
sięgał nawet do 17 dni. W lutym 1942 r. wybuchła olbrzymia epidemia, która
rozszerzyła się we wszystkich trzech podstawowych obozach (Oświęcim I,
Brzezinka, Buna) i w podobozach, a częściowo dotknęła też żołnierzy SS
i ludność cywilną w okolicach Oświęcimia. Epidemia zwana była ruską, gdyż
rozwinęła się w lagrze radzieckich jeńców wojennych, a roznieśli ją więźniowie
funkcyjni, którzy zarazili się od jeńców. Choroba przybrała na sile
w momencie przybycia transportu Żydów z zachodniej Europy. Bakteria duru
przeniosła się na nich i rozwinęła, ponieważ owi Żydzi byli dobrze odżywieni
i w efekcie choroba zyskała na zjadliwości. W związku z zaistniałą sytuacją,
kierownictwo obozu postanowiło zagazować wszystkich chorych, którzy
znajdowali się w szpitalu wraz z personelem. Po tym wydarzeniu, każdego
gorączkującego więźnia bądź mającego wysypkę, zabijano fenolem.
W pierwszym okresie były to zastrzyki dożylne, w późniejszym zaś dosercowe.
Liczba zabitych wynosiła od kilkudziesięciu do ponad stu osób dziennie,
a momentami nawet do 300 więźniów dziennie.
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Na podstawie zachowanej dokumentacji można wywnioskować, że
w okresie od 12 marca do 30 listopada 1942 r. zarejestrowano oficjalnie 4167
przypadków stwierdzonego duru wysypkowego [Kłodziński 1965:51].
W drugim kwartale 1943 r. zezwolono na leczenie chorych na dur plamisty.

Systematyczne akcje „odwszawiania” poprawiły nieco warunki bytowe
i ograniczyły w pewnym stopniu epidemie tyfusu i innych chorób zakaźnych.
Pod koniec roku śmiertelność z powodu duruwynosiła zaledwie 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” [Fejkiel 1994:95]. 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
śmiertelne [Pestka 2009:66–68].
Leczenie chorych polegało na stałym nawadnianiu. U nieprzytomnych

więźniów stosowano nawadnianie kroplowe z użyciem roztworu soli fizjolo-
gicznej z glukozą. Pracę mózgu i krążenie wzmacniano kardiazolem oraz
kofeiną. Jeżeli dostępne były sulfonamidy, wówczas stosowano je przy
powikłaniach płucnych i ropnych.

Działalność więźniów
Leki docierały do obozu drogą konspiracyjną. Z zakładów Bujwida
w Krakowie dr Maria Mostowska z mężem w 1942 r. i 1943 r. przekazała
12 000 ampułek dla zaszczepienia 4 000 więźniów w Oświęcimiu [Kłodziński
1965:49–50]. Wszyscy więźniowie wkładali wiele wysiłku, by pomóc
przewlekle chorym. Służba sanitarna, prawie wyłącznie polska, walczyła
o każdego chorego, a z jeszcze większym wysiłkiem przeciwdziałała
poczynaniom władz sanitarnych SS.
Nie dysponując odpowiednim zasobem lekarstw, starano się z jak największą

troską o pielęgnację chorego, nadrobić te braki. Organizowano drogą
nielegalną, czyli poprzez kradzież lub kontakty zewnętrzne, i wewnętrzne poza
wiedzą władz obozowych,. Podawano możliwie dużo „herbaty” (herbata
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rozcieńczona dużą ilością wody) z kuchni i potajemnie gotowano ją w salach
chorych, bo odwodnionym pacjentom należało zapewnić płyn. Apteka
potajemnie robiła glukozę z cukru gronowego, nielegalnie przysyłanego „drogą
umowną” w paczkach z „wolności”. Starano się utrzymać maksymalną
czystość w salach chorych, zmieniać wmiarę możliwości sienniki i we własnym
zakresie prać koce, utrzymywać czystość chorych przez mycie ich w łóżkach.
Poprowadzono na „własną rękę” dyżury lekarsko-pielęgniarskie w nocy.
Stosowano przeciwodleżynową profilaktykę. Chorym po kryzysie, gdy apetyt
gwałtownie się wzmagał, dostarczano podwójne racje żywnościowe.
W porozumieniu z przyjaciółmi z kuchni obozowej dodatkowe zupy, biały
chleb, czasem udawało się zdobyć cebulę, czosnek, pomidory, ogórki, cytryny
czy jajko. Wszystko to działo się nieoficjalnie, w ukryciu przed okiem SS.

Eksperymenty medyczne
Zaistniała sytuacja stała się okazją do przeprowadzenia serii eksperymentów
medycznych. Na polecenie dr Helmutha Vettera stosowano preparat Be 1034
na 50 więźniach, którzy chorowali na tyfus, jednak nie dawał on
zadowalających wyników. W wypadku śmierci należało dokonać sekcji zwłok
i ocenić, jakie zmiany zaszły w narządach. Jedynym preparatem, który dał
wynik pozytywny w walce z tyfusem był Periston [APMA-B, Proces Załogi
t. 59 I:67]. Osobom chorym na tyfus plamisty podawano także szczepionkę
z żółtka jaja kurzego w ilości 10 cm³. Początkowo obniżała ona temperaturę
ciała, jednak szybko wzrastała ponownie i zmieniała przebieg choroby
[Mikulski 1967:7]. Vetter eksperymentował także z samym tyfusem, miano-
wicie dokonywał między innymi infuzji dożylnych 1–10 cm³ krwi z osób
chorych na zdrowe. Prowadził dokładne badania nad rozwojem choroby— ile
czasu się rozwija i jaki jest jej przebieg.
Z tyfusem eksperymentował także dr Eduard Wirths. Jego badania polegały

na sztucznym zakażaniu 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 instytutu badawczego
wOświęcimiu [APMA-B, Proces Hössa t. 28:34–35].
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W styczniu/lutym 1944 r. Wirths otworzył w bloku 10 salę dla chorych
na tyfus i świerzb, i próbował na nich innych doświadczeń. Chorym na tyfus
wstrzykiwał dożylnie cyjanek potasu o różnych stężeniach, a więźniarki
cierpiące na świerzb polecił nacierać substancją z cyjankiem potasu
(rozcieńczony 1:10000) [APMA-B, Proces Hössa t. 17:63]. Gdy więźniowie
dowiedzieli się o składzie specyfiku, wówczas zaczęli nacierać pacjentki wodą
i oznajmili Wirthsowi, że kuracja nie działa.
Warto dodać, że w obozie Buchenwald także przeprowadzano badania

nad iniekcjami. Eksperymentom podlegały cztery rodzaje szczepionek: dwie
z niemieckiej firmy farmaceutycznej Behringsgewerke, Gildemeistera, Weigla,
Kopenhagen (z wątroby myszy) i szczepionkę Weimar z Buchenwaldu
(wyprodukowana z płuc królika). Więźnia sztucznie zakażano tyfusem
poprzez przymocowanie do jego tułowia klatki z zakażonymi wszami
lub zastrzykiem ze świeżej krwi chorych na tyfus. Następnie badano wartość
poszczególnych szczepionek. Doświadczenia te pokazały, że Weimar był
najskuteczniejszy. Do badań wykorzystano łącznie 524 więźniów, a 97 z nich
zmarło [Eksperymenty w KL Buchenwald].
9 stycznia 1943 r. Oddział Doświadczalny Duru Plamistego w Buchen-

waldzie, 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 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. Doświadczenia
wykonano na 126 więźniach, z czego zmarło co najmniej 22 [Eksperymenty
w KL Buchenwald].
Prof. Bakteriologii EugenHaagen, powiązany z obozemNatzweiler, doszedł

do wniosku, że większą wartość mogłyby mieć szczepionki przeciwdurowe
zawierające osłabione, lecz żywe riketsje [Spitz 2013:212]. Po analizie
pierwszych niepowodzeń, doszedł do wniosku, że przez zmniejszenie dawki
szczepionki lub przez dłuższe przetrzymywanie w niekorzystnych warunkach,
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uda się pomniejszyć lub zniwelować ujemne skutki szczepień, zachowując
pełną zdolność antygenową. Późną jesienią 1943 r. prowadził eksperymenty
na 90więźniach. Podzielił ich na dwie grupy i wstrzykiwał szczepionkęw różny
sposób: za pomocą skaryfikacji i w zastrzykach domięśniowych. Jednak wyniki
były jeszcze gorsze. Na procesie zeznawał, że reakcje poszczepienne były
gwałtowniejsze, ale wśród zaszczepionych nie zaobserwował przypadków duru
plamistego. W tej serii doświadczalnej zmarło 29 więźniów.

Stutthof

Epidemie tyfusowe
Chorych na tyfus w zasadzie nie leczono. Najgorzej sytuacja przedstawiała się
w rewirze żydowskim. Brakło w nim wszystkiego co było potrzebne
do leczenia i pielęgnacji. Personel szpitalny w KL Stutthof organizował tylko
doraźną pomoc. Robiono wszystko, by jak najwięcej ludzi uratować
i zahamować rozszerzającą się wciąż epidemię. Obowiązywało kilkukrotne
odwszawianie, organizowano kąpiel i zmianę bielizny. Nie był to skuteczny
środek zaradczy, przynosił jednak ulgę.
Główną przyczyną występowania wszawicy był fakt, że w obozie jeden

komplet bielizny nosiło się od chwili otrzymania przy wprowadzeniu
do obozu, aż do jej całkowitego zniszczenia. W latach 1939–1941
nowoprzybyli więźniowie w ogóle nie otrzymali ubrań obozowych i nosili to,
w czym przyszli do lagru.W najgorszej sytuacji byli więźniowie osadzeni już od
września 1939 r. Ubrani w letnią odzież musieli przetrwać wyjątkowo mroźną
zimę 1939/1940 r. W tej odzieży więźniowie spali, pracowali, jednak nie mogli
jej wyprać ani wymienić. Z czasem zaczęto wymieniać bieliznę i odbywało się
to najczęściej raz na trzy tygodnie, ale zdarzało się, że miało miejsce raz na sześć
tygodni. Nową odzież otrzymywali chorzy, których przyjęto na leczenie
do szpitala obozowego. Dbający o siebie więźniowie prali ubrania w zimnej
wodzie w umywalniach, jeżeli nie mieli lepszychmożliwości wmiejscach pracy.
Oczywiście nie wszyscy zadawali sobie ten trud, a zdecydowana większość nie
miała odpowiednich warunków na swoich stanowiskach pracy i dlatego
trudno było się uchronić przed insektami [AMS, Relacje i wspomnienia
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t. I:251]. Jak powiedział były więzień Jan Jarzębowski: „w czasie upałów
dokuczały pchły, a poza tym przez cały rok wszy” [AMS, Relacje
i wspomnienia t. I:166].
W obozie Stutthof wybuchło kilka epidemii tyfusu. Czytając relacje

więźniów można zauważyć, jak głęboko zapadła im w pamięci nie tylko sama
choroba i środki zaradcze stosowane przez SS, ale przede wszystkim ilość
insektów, z którą więźniowie musieli walczyć każdego dnia w lagrze. Dla
przykładu przytoczono fragment relacji byłej więźniarki Wandy Bizewskiej
i CzesławaMajewskiego:

„Zawszawienie było wprost nie do opisania. Pamiętam kobietę przyjętą
do rewiru. Odzież trzeba było natychmiast spalić. Roiło się wprost
od insektów. Po ścięciu włosów skóra głowy była jedną olbrzymią raną pokrytą
grubą warstwą wszów i gnid. Po zanurzeniu głowy w misce z wodą,
powierzchnia wody pokryła się grubym kożuchem wszów”. [AMS, relacja
Wandy Bizewskiej:4]

„Gdy chory umierał i ciało zaczęło stygnąć, mrowie robactwa uciekało
wszystkimi dziurami z łachmanów zmarłego i przenosiło się na tych, którzy
jeszcze żyli. Kto tego nie przeżył i nie widział, nie jest w stanie wyobrazić sobie
tego potwornego widowiska, jakim było przenoszenie się chmary robactwa
różnej wielkości w poszukiwaniu nowego żerowiska. Odsunięcie się od kona-
jącego czy umarłego było niemożliwe z braku miejsca. Trupy wynoszono raz
dziennie z rana i wszy prawie zawsze miały dość czasu, aby przenieść się
na następnego chorego, który zmuszony był leżeć w sąsiedztwie zmarłego
czasem nawet do 24 godzin”. [AMS, Relacje i wspomnienia t. V:37]

W 1941 r. w obozie panowała pierwsza epidemia tyfusu plamistego
i w związku z tym zamknięto obóz dla nowych transportów. Jak wspomina
były więzień Adam Mirowski: „Nie pracowaliśmy, wszyscy leżeli na swoich
miejscach i czekali na śmierć”. [AMS, Relacje i wspomnienia t. XVII:109.].
SS-mani w ogóle nie wchodzili w tym czasie na teren obozu, ograniczali się
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jedynie do podstawienia pod bramę lagru, w białych ochronnych kitlach
i rękawicach, pojemników z zupą. Dopiero po ustaniu epidemii odwszawiono
pozostałych przy życiu więźniów, dano im nową odzież i drewniaki. Tyfus
zebrał potężne żniwo — zmarła niemal połowa więźniów [AMS, Relacje
i wspomnienia t. XVII:109].
W 1942 r. doszło do wybuchu epidemii tyfusu brzusznego. Jedną

z pierwszych ofiar śmiertelnych był, bardzo szanowany w obozie, lekarz-
więzień dr Stefan Mirau, który opiekując się chorymi, zaraził się chorobą.
Cytując za byłym więźniem dr JulianemWęgrzynowiczem:

„[…] w czasie epidemii było fizyczną niemożliwością dojść do każdego chorego
osobno, no i zabrakłoby nam lekarstw, ale te najważniejsze były. W tym czasie
nie było jeszcze krematoriów, wywożono zmarłych na Zaspę, wtedy, gdy zmarł
dr. Mirau wybudowano dla niego specjalną, piękną trumnę i to trumnę
dębową, pięknie wymalowaną. Znany był w obozie jako człowiek — w całym
tego słowa znaczeniu, humanista, z pełnym zacności podejściem do każdego”.
[AMS, Relacje i wspomnienia t. VI:245–246].

Ponadto zachorowało także kilku SS-manów, z których jeden zmarł.

Przebieg odwszawiania
Jedynym środkiem zaradczym, który był stosowany przez załogę SS było
odwszawianie. Pierwszy taki zabieg miał miejsce w pierwszych kilku
miesiącach istnienia KL Stutthof, w lutym 1940 r. W celu odwszawienia
zawożonowówczas więźniów doGdańska (w latach 1942–1943, czyli do czasu
wybudowania komory gazowej, przewożono ubrania do odwszawialni
w Nowym Porcie). Grupa liczyła średnio 80 osób. Ubrania umieszczano
w kotłach do odparowania, a więźniowie w dwóch grupach liczących po 40
osóbmogli wziąć kąpiel. Każdy dostawał kawałeczek szaregomydła. Następnie
każdy otrzymywał swoje mokre ubrania, które należało założyć i wrócić w nich
do obozu. Według byłego więźnia Feliksa Sadłowskiego, po powrocie
do obozu więźniów zaprowadzono do sztuby, na której nie było wszy [AMS,
Relacje i wspomnienia t. V:76].
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Z czasem odwszawianie zaczęto przeprowadzać stacjonarnie. Jego przebieg
można zobrazować na podstawie relacji Kazimierza Wojciechowskiego:

„[…] baraki oklejono papierem (szpary w drzwiach i oknach) i puszczono gaz
w celu wytrucia wszy.Mymusieliśmy zostawić wszystkie swoje rzeczy na bloku
X i nago przebiec do bloku XIV. Na bloku XIV ostrzyżono nas do gołej skóry
i polano głowę cieczą wapienną, którą trzeba było też się wyszorować,
a następnie umyć się pod zimnym prysznicem. Po takiej dezynfekcji wydano
nam ubrania i wpędzono do sztuby w tym baraku. Ostatnia epidemia tyfusu
zwiększyła umieralność więźniów w Stutthofie i krematorium, mimo że
pracowało całą dobę nie nadążyło ze spalaniem zwłok. W niedzielne
popołudnia […] należało bić wszy z ubrania. Biada temu u którego blokowy je
znalazł. Następnie trzeba było wyprać koszulę w zimnej wodzie. Po takim
praniu należało włożyć mokrą koszulę na siebie”. [AMS, Relacje
i wspomnienia, t. XVIII:131–132].

Z powodu wzrastającej ilości więźniów, z końcem kwietnia 1943 r., w obozie
zapanowała tak duża epidemia tyfusu brzusznego, że komenda obozu —
przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa — musiała zarządzić
kwarantannę. Tyfus jednak rozprzestrzenił się aż do sąsiedniej wsi Stegny.
Komendatura wydała rozkaz zobowiązujący wszystkich więźniów, personel
cywilny i załogę obozu do przestrzegania higieny osobistej, zachowania
czystości w latrynach oraz niezezwalający na picie wody nieprzegotowanej.
Baraki w Nowym Obozie były wykończone do tego stopnia, że można było
opuścić Stary Obóz, a więźniów umieścić w nowych, niezawszonych barakach.
Więźniowie przez dwa tygodnie nie chodzili do pracy. W tym czasie Stary
Obóz i wszystkie miejsca pracy w pomieszczeniach zdezynfekowano [AMS,
Relacje i wspomnienia t. I:174].
Z zeznań byłej więźniarki Stanisławy Potrykus wynika, iż w związku

z podjęciemwalki z wszawicą, raz wmiesiącu zaczęto przydzielać na cały barak,
jedną paczkę trucizny Delitia, zwanej przez więźniów „Delicją” lub wcierano
w ciała więźniów Cuprex [AMS, Relacje i wspomnienia t. XII:201]. „Delitia”
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był to środek dezynfekcyjny, używany przeciw wszom i szczególnie skuteczny
przeciw pchłom. Nazwa pochodzi od miejscowości Delitzsch pod Berlinem.
Środek ten występował w dużych tabletach. Krążki „delicji” były rozpuszczane
w napełnionych wodą betonowych miskach w umywalniach. Wyznaczonego
dnia wieczorem blokowy zarządzał zbiórkę przed barakiem z bielizną w ręku.
Wpuszczeni kolejno więźniowie mieli obowiązek zamoczenia i wyprania
bielizny. Dopiero po skontrolowaniu jej mogli wejść do jadalni i sypialni. Nie
byłomiejsca na suszenie mokrej bielizny, a mając kompletną, żaden więzień nie
próbował jej powiesić w obawie przed kradzieżą. Kładło się zatem mokrą
bieliznę do łóżka pod siebie, a z rana jeszcze wilgotną zakładało na siebie.
W ramach tzw. „samoobrony” raz w tygodniu przeglądano własną odzież
i wybijano insekty. Po tych czynnościach blokowy i sztubowy, przy pomocy
innych, dokonywali kontroli. Według Henryka Tempczyka za znalezioną wesz
groziło bicie [AMS, Relacje i wspomnienia t. I:252]. Mimo prób zwalczenia
wszy, pod koniec lata 1944 r. rozpoczęła się kolejna epidemia tyfusu
plamistego.

Inne sposoby walki z tyfusem
W obozie żydowskim stosowano potajemnie zastrzyki glukozy. Sama glukoza
nie jest lekiem na tyfus, ale podtrzymywała pracę serca i dodatkowo dawała
świadomość chorym, że podaje im się lek. Codziennie lekarki żydowskie
dawały więźniarkom zastrzyki, utrzymywały czystość w bloku i załatwiały
dodatkowe porcje jedzenia [AMS, Relacje i wspomnienia t. XV:137]. Efektem
takiego działania była dość niska śmiertelność wśród kobiet, jednak mimo to,
zdarzały się okresy wyższej śmiertelności, zwłaszcza w początkowym okresie
istnienia obozu. Pod koniec listopada 1944 r. personel rewiru żydowskiego
poddano szczepieniu przeciw tyfusowi. Na temat szczepionki chodziły po
obozie rożne pogłoski. Niektórzy twierdzili, że nie były to szczepienia
ochronne, ale zastrzyki eksperymentalne. Cytując za Wanda Bizewską:

„Osobiście jestem o tym, jak najbardziej przekonana. Szczepienie było tylko
pozorem. Ja również zostałam zaszczepiona. Otrzymałam kilka zastrzyków
w dostępach kilkudniowych. Jest w każdym razie faktem, że wszystkie
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zaszczepione zachorowały wkrótce na tyfus. Przechodziłam go bardzo ciężko
z różnymi poważnymi powikłaniami. Wystąpiły u mnie bóle nóg tak
dokuczliwe, że mogłam przejść zaledwie parę kroków bez odpoczynku.
Dołączyły się do tego dolegliwości kobiece z których już się nie wyleczyłam.
Miałam zaniki pamięci, napady strachu. Byłam całkowicie wyczerpana
i osłabiona. Chorowałam bardzo długo i dlatego nie poszłam na ewakuację.
Zostałam w obozie do wyzwolenia, do końca wojny”. [AMS, Relacja Wandy
Bizewskiej:9].

Sabotaż
Bez wątpienia warto wspomnieć o sabotażu, który miał miejsce w obozie
Stutthof. Więźniowie chcieli przenieść tyfus do takich miejsc, gdzie najmniej się
gospodziewano,awięcdooddalonychosetkikilometrówodStutthofu jednostek
wojskowych. Uszyte mundury i bielizna żołnierska były paczkowane w warszta-
tach obozowych, i przesyłane również do wyjeżdżających na front. Była więźnia-
rkaWanda Bizewskaw swoich powojennychwspomnieniach spisała informacje,
że w czasie trwania epidemii tyfusu, otrzymała polecenie zbierania wszy
od chorujących na tyfus z bloku żydowskiego do ampułek i probówek, w które
zaopatrywali ją lekarze-więźniowie dr Roszkowski i drWojewski:

„Robiłam to pod pozorem dokonywania badań laboratoryjnych. Wszy te były
dostarczane do warsztatów krawieckich i tam zawszawiano nimi mundury
i bieliznę przed samą wysyłką. Małe naczynka z zakażonymi wszami odbierał
ode mnie Antoni Bizewski. Przynajmniej dwa razy dziennie był on w lagrze
żydowskim celem zebrania danych dotyczących aktualnego stanu osobowego
poszczególnych bloków dla porannego i wieczornego apelu obozowego. I to
była okazja. Przez bramę obozową bez trudności przenosił „prezent płk
Majewskiego” i oddawał w odpowiednie miejsce. Paczuszki te odbierali
czasami i inni nieznani mnie więźniowie. Oddawałam je naturalnie
na odpowiednie hasło.” [AMS, Relacja Wandy Bizewskiej:7].
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Wszy były też podrzucane przez elektryków do pomieszczeń SS-mańskich.
Były więzień Czesław Majewski wspominał, że zdarzały się też wypadki, że
więźniowie radzieccy podrzucali je do prywatnego mieszkania komendanta
obozu lub jego zastępcy [AMS, Relacje i wspomnienia t. XVII:59]. Owady
przenoszono też do szwalni kobiet, które szyły dla wojska ciepłą odzież. Akcja
ta trwaładolistopada1944r.,kiedydoStutthofuprzyjechałakomisjawojskowa,
mająca za zadanie zbadać przyczyny zawszawienia paczek z mundurami
i bielizną.Powodemprzyjazdu,byływypadki zachorowania żołnierzy jednostek
wojskowychwKołobrzegu i Szczeciniena tyfusplamisty [AMS,RelacjaWandy
Bizewskiej:8]. Komisja doszła do wniosku, że więźniowie pracujący
w warsztatach krawieckich i przy kompletowaniu zamówienia, byli zawsza-
wieni. Żydom kazano się rozebrać i znaleziono u kilku dużą ilość insektów
na ubraniu. Zawszawione rzeczy oddano do dezynfekcji, a ludzi poddano
kąpieli.Wtymcelusprowadzonoobozowąstrażpożarną.Strażakówpodzielono
na dwie grupy, które ustawiono po dwóch stronach baraków.Między barakami
ustawiono nagich krawców i polewali ich zimną wodą. Z powodu szoku wielu
więźniów zmarło [AMS, Relacje i wspomnienia t. XVII:60].

Ewakuacja obozu
Ewakuacja obozu rozpoczęła się w momencie, gdy w lagrze zaczęła rozwijać się
ostatnia epidemia tyfusu. W związku z tym, że KL Stutthof ewakuowano
na dwa sposoby: drogą morską i pieszo, różnie radzono sobie ze schorzeniem.
Podczas drogi morskiej liczyło się jedynie to, by móc odgrodzić się
od chorujących więźniów. Jak zrelacjonował były więzień Zbigniew
Raczkiewicz, zdrowe osoby wykonały z desek znalezionych na pokładzie barki
górny pokład, na którym przebywali chorzy [AMS, Relacje i wspomnienia
t. VI:183]. Ciała zmarłych więźniów zostały wyrzucone za burtę, albo płynęły
wraz ze zdrowymi.
W jednym z miejsc docelowych, takich jak Malmö, na ocalałych czekały

tłumy ludzi. Policja i straż pożarna nie dopuszczała byłych więźniów
do przybyłych, dlatego że niektórzy z nich chorowali jeszcze na tyfus.
Więźniowie schodzili ze statku wg narodowości. Pierwszeństwo mieli chorzy.
Zabierano wszystkie rzeczy, ubrania i natychmiast palono. Wszystkich
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więźniów najpierw zawieziono do odwszawialni, a następnie do szkoły, która
została zamieniona na szpital. Ocalałymi zajęli się bardzo troskliwie lekarze
szwedzcy. Były więzień Roman Smoczyński zrelacjonował, że pomimo tego
kilka osób zmarło w szpitalu na tyfus [AMS, Relacje i wspomnienia
t. IX:276.].
Innym przykładem jest ewakuacja piesza. Losy chorych na tyfus różniły się

w zależności od osób, które sprawowały pieczę nad daną grupą wymarszową.
Podczas jednego z wymarszy silnie gorączkujących chorych umieszczono
w szopie, która posłużyła za tymczasową izolatkę. Komisja składająca się
z dwóch lekarzy SS: Hauptsturmführera Otto Heidla i Hauptscharführera
Teodora Trauguta Meyera, wraz z sanitariuszem robiła wywiad odnośnie
do stanu chorych z lekarzami-więźniami, w celu rozpoznania stanu chorego
i zadecydowaniu o jego dalszych losach. Niektórzy z lekarzy-więźniów starali
się uchronić chorych przed natychmiastową egzekucją, ukrywając faktyczny
stan i rodzaj choroby.

Leczenie świerzbu w Stutthof
O sposobie leczenia świerzbu w Stutthof niewiele wiadomo. Dzięki relacji
więźniów, można wywnioskować, że na świerzb dawano czarną maść (według
FP II wykonuje się ją z 30 cz. rtęci metalicznej, 15 cz. lanoliny, 37 cz. smalcu
wieprzowego i 18 cz. łoju baraniego—przyp. red. A. S.) którą otrzymywało się
drogą nielegalną [AMS, Relacje i wspomnienia t. I:178; t. V:157]. Źle
wyleczona choroba niosła ze sobą bolesne powikłania. Były więzień Jan
Jarzębowski zrelacjonował: „[…] po miesiącu zaczęły mi się robić wrzody
wielkości śliwek. Na nogach miałem cztery, wyskakiwały na całym ciele, były
bardzo bolesne”. [AMS, Relacje i wspomnienia t. I:178].
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Podsumowanie
Na podstawie powyższych analiz i relacji, można zauważyć, że początkowo
lekarze SS nie przywiązywali większej wagi do zwalczania przyczyn tyfusu.
Przeważnie zgon któregoś z członków załogi zmuszał władze do podjęcia
jakichkolwiek kroków zaradczych. W ramach zwalczania epidemii,
w zależności od obozu, więźniów mordowano bądź pozostawiano na pewną
i powolną śmierć. By ograniczyć częstotliwość zachorowań i wybuchów
epidemii przeprowadzano częstsze dezynfekcje odzieży, odkażanie baraków
mieszkalnych oraz kąpiele w łaźniach. Epidemie tyfusu przyczyniły się do
przeprowadzania różnorakich eksperymentów medycznych, nie tylko
związanych z samą chorobą, ale także ze szczepionkami, które miały ratować
życie przede wszystkim żołnierzom niemieckim walczącym na froncie.
Badania przeprowadzane przez lekarzy SS, nie wniosły nic nowego da badań
nad tyfusem.

☞Ilustracja 2. Epidemia duru
plamistego w getcie
warszawskim wmaju 1941 r.
Bundesarchiv, Bild
101I-134-0782-35 / Knobloch,
Ludwig / CC-BY-SA 3.0.
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Title: Wilkinson's ointment and potassium cyanide. Treatment of scabies and typhus in
concentration camps

Anstract: In the concentration camps the conditions for the expansion of various types of diseases were
ideal, mainly due to the prevailing dirt, plague of lice and fleas, which prisoners hand-picked from their
underwear, skin, and paillasse. Hospital was the place where people were killed, there was almost no
medicines and medical care. Prisoners had weakened organisms which had no longer the immunity to fight
the disease by themselves. The most common diseases included scabies and typhus.
For the treatment of scabies there was used a special ointment, which usually had to be organized from the
outside of the camp. A poorly cured disease caused ulcers to form in prisoners. A person who was afraid to
report to the hospital was awaiting illness, which often led to death or serious illness.
Typhus was the greatest enemy of the prisoners. At first, SS doctors did not attach much importance to
combating its causes, the death of the SS member forced the camp authorities to take preventive measures.
As part of the fight against the epidemic, depending on the camp, the prisoners were murdered, or left to a
certain and slow death. To reduce the incidence of epidemics there were conducted: more frequent
fumigation of clothing, the disinfection of barracks, and showers for prisoners.

Keywords: concentration camps, scabies, typhus, Auschwitz, Stutthof

Powyższy tekst jest zmodyfikowanym rozdziałem opublikowanym pierwotnie w monografii Acta
Uroboroi — w kręgu epidemii (M. Dąsal (red.)) w 2018 r. pod tytułem Epidemie w obozach
koncentracyjnych, czyli jak więźniowie i załoga SS leczyli świerzb i tyfus.
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