
EKSPLOATACJA ROBOTNIKÓW POLSKICH W NIEMIECKIM PRZE
MYŚLE I ROLNICTWIE W LATACH 1939—1945

W okresie II wojiny światowej stało się oczywiste, że wyzysk i wy
tępienie człowieka przez człowieka stanowią dwa aspekty tego samego 
zagadnienia. Hitleryzm nie był niczym innym, jak otwartą dyktaturą 
najbardziej reakcyjnych elementów kapitalizmu finansowego, a jego 
metody masowego wytępiania ludności podbitej były wynikiem systemu 
wyzysku człowieka przez człowieka. Wywiezienie do Niemiec ponad 
8 milionów osób z całej Europy1 i wyzyskiwanie ich w niemieckiej 
gospodarce wojennej stanowi nadzwyczaj drastyczny przykład tych 
związków.

Gdy po wojnie szukano winnych, świadectwo wielu milionów przy
musowo wywiezionych osób przyczyniło się też do tego, że zaczęto 
ich widzieć nie tylko wśród przywódców faszystowskich, SS i gestapo, 
lecz również wśród koncernów przemysłu zbrojeniowego oraz różnych 
spekulantów wojennych.

Wiadomości o nieludzkich warunkach życia i pracy olbrzymiej ilości 
robotników przymusowych docierając do opinii publicznej spowodo
wały, że wiele osób, które nie rozumiały przyczyn faszyzmu, zaczęło 
pojmować przestępczą rolę niemieckiego kapitału monopolistycznego. 
Charakter niemieckiego imperializmu uwidocznił się w pełni w syste
mie pracy przymusowej oraz ścisłych związkach pomiędzy imperializ
mem a faszyzmem.

Toteż mimo nacisku i przeciwdziałania różnych czynników kapita
listycznych Amerykański Trybunał Wojskowy brał pod uwagę pracę

1 Powołujemy się na dane w „Kriegswirtschaftlichen Kräftebilanz”. W tym 
źródle niemieckim podano, że w maju 1944 r. zatrudniano 7,1 mil. robotników 
zagranicznych, a w listopadzie 1944 r. 7,6 mil. Liczby te są raczej za niskie 
niż za wysokie. Podają one jedynie zdolnych do pracy w danym okresie robotni
ków zagranicznych, którzy nie znajdowali się w obozach koncentracyjnych lub AEL 
(Arbeitserziehungslager). Dane w: Deutsche Industrie im Kriege 1939—1945, 
Berlin 1954.



przymusową jako punkt oskarżenia. Spośród 41 oskarżonych w trzech 
procesach przemysłowych, przeciwko IG-Farben, koncernowi Kruppa 
i koncernowi Flicka, skazano 18 osób między innymi za branie udziału 
w realizowaniu programu pracy przymusowej oraz nieludzkie trakto
wanie robotników zagranicznych 2.

Niemniej już w Norymberdze pełnomocnicy amerykańskiego kapi
tału finansowego robili wszystko, by złagodzić to niebezpieczne oskar
żenie imperializmu niemieckiego, starając się przepisać gros oskarżeń 
na konto SS i państwa faszystowskiego, które przedstawiano jako 
„władcę monopoli”.

Rozumowanie to przyjęli w latach następnych apologeci imperia
lizmu zachodnioniemieckiego. Ci „historycy” wynaleźli przeciwieństwo 
pomiędzy burżuazją monopolistyczną a faszyzmem i przedstawiają 
reżym hitlerowski jako niezależną, ponadklasową dyktaturę, która 
wszystkich, łącznie z największymi koncernami, zmusiła do zbrodni
czego postępowania. Amerykański publicysta Lochner wyraził to na
stępująco: „Die Faust der Absoluten lastete auf der Industrie nicht 
weniger schwer als auf anderen Bereichen” 3. Nadworni historycy 
IG-Farben, August Knieriem 4 i inni podkreślili, że „obronna i wojenna 
gbspodarka” przemysłu zajęła miejsce jako czynnik podrzędny w poli
tyce państwowej oraz że w warunkach gospodarki wojennej uległ da
leko idącemu wzmocnieniu aparat państwowy.

Tego rodzaju legendy znajdują niewątpliwie odbiorców. Są one 
tym niebezpieczniejsze, że służą obecnie do tego, by przesłonić nie
zmiennie reakcyjną i agresywną istotę imperializmu niemieckiego.

*  *

*

W okresie II wojny światowej z samej tylko Polski wywieziono do 
Niemiec prawie 2 miliony osób, z których więcej niż 300 000 już nigdy 
nie powróciło do kraju5 * * * * * II. Te które przeżyły wojnę, straciły przeważnie

2 Por. T. T a y l o r ,  Die Nürnberger Prozesse, Zürich 1950, s. 163.
3 L. P. L o c h n e r ,  Die Mächtigen und der Tyrann. Die deutsche Industrie 

von Hitler bis Adenauer, Darmstadt 1955, s. 269.
4 A. K n i e r i e m ,  Nürnberg — Rechtlinie, und menschliche Probleme, Stutt

gart 1953; W. O. R e i c h e 11, Das Erbe der IG-Farben, Düsseldorf 1956.
5 Liczba strat jest szacunkowa. Odpowiada ona mniej więcej różnicy pomiędzy

danymi Franka o wywiezionych z Generalnej Guberni do Niemiec a danymi
Urzędu Statystycznego. Frank podał w lipcu 1944 r. 1,2 mil., a w statystyce po
dano 760 000, do której to liczby należy doliczyć jeszcze około 200 000 Ukraińców
z Generalnej Guberni. Nadto nie wspomniano o stratach wśród Polaków z tere
nów przyłączonych; por. też Ruchy migracyjne między Odrą a Bugiem w dobie
II wojny światowej (ZAP, Studia i rozprawy, Poznań—Warszawa 1960, s. 27 i 53).



na obczyźnie rodzinę lub dzieci. Olbrzymia liczba tych osób opuściła 
Niemcy w stanie choroby i kalectwa.

Czy było to jedynie dziełem pewnej grupy kryminalistów, Sauckela, 
Himmlera i Francka? Jeszcze wyraźniej niż przy każdym innym prze
stępstwie wojennym uwidoczniło się w systemie pracy przymusowej, 
że zainteresowane w niej były głównie monopole i junkrzy. Im wię
cej wyjętych spod prawa robotników mogły otrzymać monopole, tym 
więcej mogły przyjąć zamówień zbrojeniowych, tym stawały się bo
gatsze i potężniejsze. Generał Hannken, ówczesny główny pełnomocnik 
do spraw żelaza i stali, wyjaśnił w Norymberdze: „Die Tendenz der 
Industriellen war, so viel Aufträge als möglich zusammenzuraffen, 
auch wenn ihre Kapazität schon erschöpft war und sie nicht mehr 
ausführen konnten” 6.

Niejednokrotnie mógł stwierdzić amerykański Trybunał, że np. 
W koncernie Flicka stale próbowano zwiększać normy produkcyjne, 
a podwyższone już uznać następnie za punkt wyjściowy bieżących 
żądań w stosunku do robotników przymusowych7. Także Rohling, 
który „[erwiesenermassen] die nationalsozialistische Regierung mit 
Anregungen überschüttet [hatte] die Einwohner der besetzten Gebiete 
zum zwangsweisen Einsatz Kriegsarbeitern heranzuziehen” 8, dążył do 
tego, by zapewnić swoim zakładom zamówienia zbrojeniowe do granic 
ich możliwości produkcyjnych i przewyższyć swych konkurentów 9.

Tego rodzaju zysk oraz dążenie niemieckiego imperializmu do pa
nowania nad światem stanowiły jedną z zasadniczych przyczyn stałego 
napływu robotników zagranicznych i jeńców wojennych. Wywożono 
ich do Niemiec przy zastosowaniu barbarzyńskich metod terroru, aby 
tam, przy pomocy faszystowskiego aparatu przemocy, wyzyskać ich 
do celów wojennych. Wszystko wskazuje, że masowe sprowadzanie 
robotników zagranicznych planowano i przygotowywano już przed 
wojną, ponieważ bezpośrednio po zajęciu Polski zaczęto organizować 
tzw. urzędy pracy oraz transport Polaków do Niemiec. W trzy dni 
po rozpoczęciu wojny powstał pierwszy tego rodzaju urząd w Rybniku. 
Przy końcu września było już na terenie Polski 70 urzędów pracy, 
a w połowie listopada 115 10. 6 7 8 9 10

6 Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Protokół procesu 
przeciwko R. Maurerowi prowadzonego przed Sądem Najwyższym PRL, t. I, s. 48 
(dalej w skrócie: Proces Maurera);

7 Proces przeciw Koncernowi IG-Farben, który toczył się przed Amerykań
skim Trybunałem Wojskowym w Norymberdze, Fali nr 6. Wyrok t. 166, s. 132 i n. 
(dalej w skrócie: Proces IG-Farben).

8 Tamże.
9 Tamże.

10 „Reichsarbeitsblatt”, 1939, s. 370 i n.



Pierwszym bezpośrednim użytkownikiem wywożonej siły roboczej 
byli przede wszystkim junkrzy, którym Hitler przyrzekł nieograni
czone zaopatrzenie w tanich robotników polskich 11. Już w tym okre- 
się, gdy tempo powoływania robotników do Wehrmachtu było stosunkowo 
słabe, czynili przemysłowcy wszelkie możliwe starania, aby na drodze 
państwowej lub prywatnej zmusić fachowych robotników zagranicz
nych do pracy w ich zakładach.

Z chwilą napadu na Związek Radziecki, kiedy to coraz wyraźniej 
rysowały się różnice pomiędzy potrzebami wojennymi a własnymi 
możliwościami produkcyjnymi przemysłu, starano się złagodzić je 
przez masowe powiększanie liczby robotników pracujących w zakła
dach. W takich warunkach zatrudnianie robotników przymusowych 
w okresie wojny totalnej stało się masowe, zwłaszcza że wzrosła bar
dzo poważnie liczba osób powołanych do wojska, która w maju 1942 r. 
osiągnęła 8,6 mil.11 12, a wojna dawała wszelkie szanse na olbrzymie docho
dy, gdy tylko znajdowała się do wyzysku odpowiednia ilość siły roboczej. 
Przemysł na czele z monopolami wywierał wzmożony nacisk na aparat 
faszystowski, by otrzymać w miejsce powołanych do wojska możliwie 
największą liczbę robotników przymusowych. Właśnie koncerny okre
ślały charakter owego zastępowania i w interesie swoich zysków do
prowadziły do zorganizowania aparatu zaopatrującego przemysł w siłę 
roboczą. W obliczu zwiększającego się niedostatku tej siły, który wy
stąpił w latach 1941—1942, nacisku wzrastającej produkcji zbrojenio
wej oraz oporu narodów ujarzmionych, poważnie nasiliła się też walka 
konkurencyjna o większe „kontyngenty”. Wynikiem takiego rozwoju 
sytuacji było także scentralizowanie w rękach państwowych kompe
tencji w zakresie zaopatrzenia w siłę roboczą, ponieważ stanowiło ono 
przesłankę planowej i bezwzględnej intensyfikacji „zaopatrzenia w ro
botników przymusowych”. W związku z tym 21 marca 1942 r. nastą
piła nominacja Fritza Sauckela, gauleitera Turyngii, na generalnego 
pełnomocnika do spraw rozdziału siły roboczej (Generalbevollmächtigten 
für Arbeitseinsatz — GBA). Stworzono więc nowy urząd, który jako 
centralny urząd państwowy posiadał nieograniczone pełnomocnictwa 
w zakresie zaopatrywania i „zarządzania” siłą roboczą. Wraz z nomi
nacją Sauckela zamierzano doprowadzić do skoordynowania wszystkich 
poczynań zmierzających do masowego przywozu robotników przy
musowych. Prowadziło to do znacznego wzmocnienia państwa w tym 
zakresie, co stało się przesłanką rozszerzenia potęgi monopoli prze

11 Konferencja Hitlera z Frankiem, Kochem, Schirachem, 2 X 1940, [w:] Polen, 
Deutschland und die Oder-Neisse-Grenze, Berlin 1959, s. 145.

12 Por. J. K u c z y ń s k i ,  Die Geschichte der Lage der Arbeiter in Deutschland 
1933—1945, t. II, cz. 1, Berlin 1953, s. 267.



mysłu zbrojeniowego, które były wystarczająco silne, by podporządko
wać sobie ten aparat. W chwili objęcia urzędu przez Sauckela sytuacja 
przedstawiała się tak, że obok oficjalnych urzędów zaopatrywania 
w robotników zajmowała się tym również bardzo duża ilość organów 
gospodarczych i państwowych. System ten był więc nieprzejrzysty 
i trudny do skontrolowania 13. O ile w poszczególnych gałęziach prze
mysłu, np. w przemyśle chemicznym o kontyngencie robotników decy
dowała aktualna „grupa gospodarcza”, w wypadku ministerium prze
mysłu lotniczego tzw. „Menschenbörse”, grupa osób, których zadaniem 
była wyłącznie sprawa zatrudniania oraz wzrost wydajności pracy 
robotników przymusowych14, to obok tego duża liczba zakładów nie 
skierowywała zapotrzebowania do Ministerstwa Pracy Rzeszy, lecz 
do innych organów centralnych, aby zapewnić realizację swych postu
latów przy pomocy specjalnych rozkazów oraz alarmujących wy
jaśnień 15 *.

Najmniej kontrolowano prywatną akcję werbunkową, którą na sze
roką skalę prowadziły zarówno małe zakłady, jak i koncerny, aby 
otrzymać przede wszystkim fachowych robotników zagranicznych1G.

Tego rodzaju zróżnicowany system zaopatrywania się w przymuso
wą siłę roboczą nie odpowiadał w pełni interesom koncernów, zmierza
jących do osiągnięcia największych zysków, jak też szybkiemu zwię
kszaniu zamówień, i wymagał racjonalnej organizacji deportowanych 
oraz surowej kontroli wszystkich wniosków o przydział siły roboczej. 
Stąd właśnie wywodzi się wzmocnienie aparatu państwa w tym za
kresie, które znalazło wyraz w mianowaniu Sauckela na generalnego 
pełnomocnika do spraw rozdziału siły roboczej. Nominacji tej dokonano 
w bezpośrednim interesie wielkich koncernów, ponieważ oznaczała ona, 
w związku ze zmianą struktury w faszystowskiej gospodarce wojennej, 
która nastąpiła w roku 1942, scentralizowaną, mocną organizację rynku 
pracy i bezwzględne uprzywilejowanie postulatów pierwszej potrzeby 
wielkich przedsiębiorstw na niekorzyść małych. Sauckel był nieograni
czonym władcą milionów ludzi we wszystkich zajętych państwach. 
Za nim stały monopole, mające za pośrednictwem opanowanych przez 
nie tzw. Związków Rzeszy, w skład których wchodziły też najmocniej
sze koncerny, wpływ nie tylko na rozdział siły roboczej, ale również 
na decyzje o przydzielaniu zamówień i surowców, kontrolę i zmiany

13 Protokoły Międzynarodowego Trybunału Wojskowego z procesu przeciwko 
głównym przestępcom wojennym (dalej w skrócie: MTW), 142 t., Norymberga 
1947 i n., t. XV, s. 239. Zeznanie von M. Timma.

14 Stadtarchiv Berlin, Rep. 103, Zg. 101/153, nr 3. Sprawy personalne. Teczka 
Weser-Flugzeugbau.

15 MTW, dok. 318-EC, s. 316.
i# MTW, t. XV, s. 259.



produkcji, unieruchamianie zakładów itp. Związki Rzeszy najczęściej 
z ominięciem urzędów pracy, ponad zbiorczymi organami państwowymi 
do spraw gospodarki wojennej, Centralnego Planowania, wyzyskując 
swą pozycję, przedstawiały postulaty bezpośrednio Sauckelowi i je 
przeprowadzały. Pogróżki i zażalenia kierowane przez nie do Sauckela 
stawały się pobudką i przyczyną coraz częstszych i zaostrzających się 
akcji rekrutacyjnych17. Związek Stalowy Rzeszy (Reichsvereinigung 
Eisen — RVE) i Związek Węglowy Rzeszy (Reichsvereinigung Kohle — 
RVK) jako najmocniejsze związki wywierały stały nacisk na organy 
zaopatrzenia.

Wkrótce po założeniu RVK doprowadził ten związek, za pośrednic
twem Göringa, do tego, że wystarano się o 10 do 12 tysięcy ukraińskich 
górników węglowych. Ta tzw. „Akcja Krzywy Róg” rozpoczęła w pew
nym okresie masowe wywożenie górników sowieckich, mimo sceptycz
nego stanowiska, jakie zajęli wobec niej niektórzy przywódcy faszy
stowscy. „Akcja Krzywy Róg” powstała z inicjatywy przemysłu gór
niczego i była pierwszym ogniwem w łańcuchu akcji specjalnych dla 
przemysłu węglowego i żelaznego18. W maju 1942 r. prezydent RVK 
ułożył się z Sauckelem, że obok bieżącego werbunku robotników wło
skich rekrutowani będą szczególnie robotnicy sowieccy i w coraz wię
kszym stopniu nastąpi koncentrowanie się na terenach radzieckich 
jako źródle rekrutacji siły roboczej 19. W wyniku długotrwałych sta
rań RVK doprowadzono w 1943 r. do tego, że otrzymał ten związek 
pierwszeństwo przy przydziale jeńców wojennych20. W państwowych 
organach kierowniczych wyrobiły sobie monopole takie stano
wisko, że mogły wyzyskać swoją potęgę w stosunku do słabych za
kładów, w tym również w sprawach siły roboczej. Przewagę tę w pełni 
sankcjonowało państwo, co było charakterystyczne dla faszystowskiej 
gospodarki wojennej.

W interesie potentantów przemysłowych leżało ograniczenie liczby 
„werbowników” za granicą, którzy w coraz szerszym stopniu szkodzili 
ogólnej „działalności” GBA oraz prywatnym akcjom „mocnych”. Równo
cześnie z poczynaniami, które skazywały słabsze zakłady przemysłowe 
na „urzędową” drogę zaopatrywania się w przymusową siłę roboczą, 
wzmocniły koncerny swoje prywatne agentury werbunkowe w krajach 
okupowanych. Nigdy nie był urząd GBA na tyle silny, mimo swych

’17 Proces przeciwko Koncernowi Flicka, Norymberga, Fali nr 5, t. XLI, Zezna
nie Letschsa (dalej w skrócie: Proces Flicka).

is Proces przeciwko Koncernowi Kruppa, Norymberga, Fali nr 10, t. 88, 
dok. NI-4104 i dok. 1512-NI, s. 52 (dalej w skrócie: Proces Kruppa).

19 Tamże, t. 88, s. 155.
20 Proces Flicka, t. I, Akt oskarżenia.



pełnomocnictw, by przynajmniej ograniczyć samodzielne polowanie 
koncernów na robotników przymusowych. Akcja ta raczej rozszerzyła 
się, w miarę jak wzrastały starania o większe zamówienia zbrojeniowe 
i bezwzględne zwiększanie zdolności produkcyjnych zakładów. Tak jak 
przedtem pracowali np. „werbownicy” dla IG-Farben we Francji, Bel
gii, Włoszech i Jugosławii 21. Należeli oni do koncernu, który ich opła
cał. Żaden zakaz nie mógł uszczuplić ich wyjątkowych uprawnień, 
ponieważ zdobyli oni uznanie państwowe jako przedstawiciele 
G. B. Chem. (Generalbevollmächtigten für Sonderfragen der chemi
schen Erzeugung), jednego z tych nowych państwowo-monopolistycz- 
nych urzędów. W podobny sposób wystarali się o państwowe pełno
mocnictwa agencji koncernu Flicka jako przedstawiciele RVK22 
czy RVE23. Byli przeto organem państwowym i mogli działać bez 
przeszkód opierając się na autorytecie państwa.

Jak jednak wyglądały te akcje specjalne koncernów podczas całej 
wojny? Z akt fabryki filmów Wolfen, należącej do koncernu IG-Farben, 
wynika, że jedną z metod było tzw. szkolenie robotników w Belgii 
i Francji. Zawierano przy tym „układy” z kolaborującymi firmami, 
które przewidywały „szkolenie” odpowiedniej liczby robotników 
francuskich. Jak określono w punkcie piątym umowy z duńską firmą, 
za „wyszkolenie ucznia” otrzymywał przedsiębiorca 450 marek; w za
mian zobowiązywał się, po sześciotygodniowym kursie, przekazać ucznia 
w charakterze spawacza władzom niemieckim, które następnie po
dejmowały się skierować go do Niemiec 24. Poza tym, K. Krauß, główny 
pełnomocnik (G. B. Chem.), przewodniczący rady nadzorczej IGß-Farben, 
usiłował pokryć całą Francję siecią francuskich werbowników, zobo
wiązanych za pewną „premię od głowy” do werbowania robotników dla 
IG-Farben. Inną metodę stosował np. Kunstfaserwerk Schwarza. Wy
zyskując bezrobocie panujące w Polsce w 1940 r., agenci tego zakładu 
grozili zatrudnionym w „Zellgarń AG Litzmanstadt” 400 polskim robot
nikom, że jedynie wówczas będą dalej zatrudnieni, gdy udadzą się 
na 3-miesięczne przeszkolenie do Schwarza w produkcji wiskozy 
i obsłudze aparatów chemicznych25. Przy pomocy pogróżek i świado
mego wprowadzania w błąd zabrano 400 polskich robotników do Nie
miec, których, o ile nie -udało im się zbiec, wyzyskiwano do końca 
wojny. Znamienna dla cynizmu, z jakim prowadzono tę akcję, jest

21 Proces IG-Farben, Fali nr 6, dok. NI-2972. Zeznanie Karola Kraußa.
22 Proces Flicka, t. XL, s. 100 i n .
23 Proces Kruppa, t. 87, s. 98.
24 S. Q u i l i t z s c h ,  Zur verbrecherischen Rolle der IG-Farben. Am Beispiel 

der Filmfabrik Agfa-Wolfen, Wolfen (1960), s. 23.
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wypowiedź kierownika zakładu wobec urzędu pracy: „Aber Sie werden 
auch verstehen, dass zur Erlangung von Arbeitskräften jeder Weg 
begangen werden miiss, der einigermassen Aussicht auf Erfolg zu 
haben scheint” 2fi.

Jedną z częściej stosowanych metod „wolnego werbowania przez 
firmy” było gwałtowne przenoszenie całej załogi tzw. zakładów gałę
ziowych. Np. dyrektor zajętych przez Hasag w drodze sekwestru za
kładów w Skarżysku Kamiennej, w których pracowało 2000 robotni
ków, w tym 800 kobiet, uwięził ich i wysłał pod eskortą do Rzeszy* 27.

Wszystko to były jedynie dodatkowe środki. Wypływały one „z ini
cjatywy” zarządów koncernów i wskazują na brak skrupułów z ich 
strony. Ścisłe powiązanie między burżuazją monopolistyczną a apara
tem państwowym, uwidaczniające się w postaci „półpaństwowych” 
i „półprywatnych” werbowników, dało się zauważyć także w urzędzie 
GBA Sauckela, a nawet w państwowych organach zaopatrzenia.

Jak ujawnił Sauckel w Norymberdze, np. jeden współpracownik 
wydziału osobowego GBA, starosta Berg, człowiek łączący Sauckela 
z kancelarią partii, pracował po kryjomu z polecenia i na koszt firmy 
Krupp28. Tym samym ten koncern zbrojeniowy posiadał w samej 
centrali swego przedstawiciela i dzięki temu miał nie tylko kontrolę 
nad ogólnym rozdziałem siły roboczej, lecz także odpowiednie wpły
wy, by otrzymać możliwie najwięcej robotników przymusowych. 
Oprócz tego należał Krupp do tych przemysłowców, którzy także oso
biście oddziaływali na Sauckela, by poza normalnymi przydziałami 
siły roboczej otrzymać jeszcze dodatkowe jej kontyngenty29. „Wer
bownicy” firmy Krupp działali w Holandii, Belgii, Francji, Włoszech 
i Polsce30.

W okresie drugiej wojny światowej monopole nie ograniczyły się 
jedynie do wyzyskiwania robotników przymusowych, lecz same aktyw
nie uczestniczyły w organizowaniu i przeprowadzaniu deportacji oraz 
obrabowywaniu milionów robotników zagranicznych.

Nacisk przemysłu zbrojeniowego znalazł swoje pełne odbicie w ogło
szonym przez Sauckela 20 kwietnia 1942 r. tzw. „Programm des Arbeits
einsatzes”. Znamienną cechą tego programu było żądanie bezwzględ
nego zwiększenia przywozu robotników. Przy tym podkreślił Sauckel

2G Tamże, t. 81/7, s. 34 i n.
27 Tagebuch von Hans Frank, t. I, Warszawa 1942, s. 173. Oryginał w Głów

nej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Wyciąg z 17 III 1942; por. 
też Documenta occupationis, t. VI, Poznań 1958, s. 287.

28 MTW, dok. 318-EC, s. 315, i Proces Kruppa, t. 94, dok. NI-1098. Wy
jaśnienie Sauckela złożone pod przysięgą.

29 Tamże.
30 Proces Kruppa, t. 95, dok. NIK-5995. Zeznanie oskarżonego.



wyraźnie, że przewidziane środki przymusu skoncentrują się szczegól
nie na „zajętych terenach wschodnich” 31.

W liście GBA do Rosenberga, głównego komisarza do spraw tere
nów wschodnioeuropejskich, z 3 października 1942 r. pisano: „Alle 
Anweisungen, die die Anwerbung von Arbeitern vorübergehend ein
schränkten, gelten als aufgehoben” 32. Z wiadomością tą łączy się na
stępujący rozkaz: „przy bezwzględnym zastosowaniu wszystkich środ
ków” ściągnąć w przeciągu pół roku 2 mil. robotników, przeważnie 
z terenu Związku Radzieckiego. Był to list żelazny dla urzędów zaopa
trzenia. W wyniku deportacji wyludniono na Ukrainie i Białorusi pra
wie zupełnie całe wsie i okolice, aby uczynić zadość żądaniom przemysłu 
zbroj enio wego.

W obliczu pozornie niepowstrzymanego marszu wojsk hitlerowskich 
w pierwszych miesiącach po napaści na Związek Radziecki wierzyli 
faszyści, że mogą już przejść do realizowania planowego wyniszczenia 
podbitej ludności, skoro pozwolili zagłodzić lub zamrozić w obozach 
bądź wymordować w obozach śmierci setki tysięcy jeńców wojennych 33. 
Rozwój wypadków wojennych i heroiczny opór społeczeństwa radziec
kiego spowodowały załamanie się tej „akcji”. Fakt, że w tym wy
padku realizowano podobnie barbarzyńskie cele jak wobec ludności 
żydowskiej, skomentował Himmler w przerażający sposób: „Wir 
haben damals [1941 — podkr. moje E. S.] die Masse Mensch nicht so 
gewertet, wie wir sie heute als Rohstoff als Arbeitskraft werten. Was 
letzten Endes, wenn ich in Generationen denke, nicht schade ist, was 
aber heute, wegen des Verlustes der Arbeitskraft, bedauerlich ist. Die 
Gefangenen sind nach Zehntausenden und Hunderttausenden an 
Entkräftung, an Hunger gestorben” 34. Pod wpływem wydarzeń z po
czątku 1942 r. skierowano większość jeńców radzieckich przeważnie 
do kopalń węgla. W dalszym ciągu, mimo wyzyskiwania sił roboczych, 
nie znikły zamysły jej zniszczenia, lecz jedynie opóźniano dokonanie 
zbrodni. O fakcie tym świadczą dane statystyczne OKW. 4 września 
1944 powiadomiło ono główny związek przemysłu węglowego, Związek 
Węglowy Rzeszy, że liczby robotników są daleko mniejsze od przyrze
czonych, „dass der durchschnittliche monatliche Verbrauch (!) an

31 MTW, dok. 016-PS, s. 62.
32 MTW, dok. 017-PS, s. 73.
33 MTW, t. II, s. 162. Prezydent Krajowego Urzędu Pracy Westfalii, Okręg 

Węgla Kamiennego Ruhra, Essen, donosił 3 II 1942 r.: „Nach Mitteilung der 
militärischen Stellen in Nov. 1941 ist nicht mehr von der Zahl 3,8 Mill. aus
zugehen bei den sowjetischen Kriegsgefangenen. Fleckfiebererkrankungen haben 
bis vor kurzem noch täglich etwa 1500 Todesfälle zur Folge gehabt”. Proces 
Flicka, t. XL, NI-5222.

34 Mowa Himmlera w Poznaniu, X 1943. MTW, dok. 1919-PS, s. 112.



sowjetischen Kriegsgefangenen im Steinkohlenbergbau rund 5 000 
Kräfte oder 3,3% [betrage]”, przy czym górnictwo górnośląskie wy
różnia się jeszcze szczególnie, gdyż podczas sześciu miesięcy „odeszło” 
10 963 jeńców radzieckich, a przysłano 43 714 35.

Ze sprawozdań OK W, którego właśnie ze względu na radzieckich jeń
ców wojennych nie można podejrzewać o żadne uczucia ludzkie, wy
nika, że nawet usiłowania ze strony wojskowej pozostały bez rezultatu, 
„dem Bergbau zu einer im Interesse der Erhaltung der Arbeitskraft der 
Kriegsgefangenen liegenden Haltung zu veranlassen” 36. Tak jak przed
tem „[wurden] Kranke vorzeitig unter Tage eingesetzt” 37. Chorych 
robotników przymusowych świadomie zamęczano na śmierć, aby móc 
zameldować o „zużyciu” i żądać nowych, zdolnych do pracy sił robo
czych.

Jest faktem, że traktowanie deportowanych zarówno ze Związku 
Radzieckiego, jak i Polski zmierzało z zasady do tego, aby w wyniku 
pracy zniszczyć ich, oo polecono przede wszystkim koncernom. Stąd 
też usiłowania przemysłu zbrojeniowego zmierzały do tego, aby otrzy
mywać właśnie od Sauckela Polaków i tzw. „robotników wschodnich”. 
Od tych z góry pozbawionych praw kategorii robotników zagranicz
nych, którym od razu nie musiano zapewnić reprodukcji siły roboczej, 
spodziewano się najwyższego zysku dodatkowego. To, że motywem 
tego „upodobania” do Polaków i robotników wschodnich był właśnie 
ten powód, uwidoczniło się szczególnie drastycznie w piśmie członka 
rady nadzorczej, Weissa, do Flicka. Wyjaśniał on w nám: „Auf Grund 
der in Breslau gemachten Erfahrungen konnte ich mir denken, dass 
es vielfach leichter ist, mit russischen Kriegsgefangenen eine entspre
chende Leistung herauszuholen als mit italienischen, spanischen und 
sonstigen Zivilarbeitern, die man zudem noch wie ein rohes Ei behandeln 
muss” 38. Skargi na nieznaczne polepszenie położenia „robotników 
zachodnich” napływały także z innych stron. W Centralnym Plano
waniu skarżono się: „Am schlechtesten sei BMW daran, weil sie nicht 
die Russen haben, die sie haben müssten, sondern meist Franzosen” 39.

Na początku 1943 r. odrzuciła np. Braunkohlenwerk Thräna der 
Salzdetfurth-AG ofertę na zatrudnienie „robotników zachodnich”, po
nieważ towarzystwo akcyjne: „nur in der Lage sei, Polen oder Ost
arbeiter unterzubringen” 40. Oznacza to, że przepisane sposoby trakto

35 Proces Flicka, t. XLI, dok. NI-2812.
36 Tamże. Sprawozdanie z 29 I 1944.
37 Tamże.
38 Proces Flicka, t. XL, dok. NI-5236.
39 Proces Milcha, t. X, s. 83.
40 Archiwum Zakładowe Braunkohlenwerk Thräna (dalej w skrócie: AZ Ihr.), 

teczka: Ausländer (1 I 1943 — 31 X 1943).



wania Polaków i robotników wschodnich odpowiadały najzupełniej 
żądaniom przemysłowców. W poufnym sprawozdaniu Weser Flug
zeugbau-Gesellschaft w Bremie z 28 kwietnia 1942 r. kierownik za
kładów określił „wolność” zachodnich robotników cywilnych jako 
trudną przeszkodę w pełnym wyzyskaniu siły roboczej. Aby nie było 
nieporozumienia, domagał się zrównania na „okres wojny” warunków 
życiowych wszystkich robotników zagranicznych z warunkami robotni
ków polskich i wschodnich. Ponieważ warunki te były jeszcze różne, 
chciał wybrać robotników poszczególnych narodowości oraz badać 
i selekcjonować ich jak niewolników według walorów fizycznych 
i duchowych 41.

Ta stała krytyka istniejących ewentualnie jeszcze resztek wolności 
oznaczała zupełnie wyraźnie, jaki decydujący udział we wzrastającym 
ogólnym obostrzeniu warunków życiowych wszystkich robotników za
granicznych miał kapitał monopolistyczny.

POŁOŻENIE POLSKICH ROBOTNIKÓW PRZYMUSOWYCH W NIEMCZECH

Amerykański publicysta L. P. Lochner postawił sobie za zadanie 
ratowanie czci przemysłowców niemieckich, którzy: „das Los der 
Fremdearbeiter zu verbessern trachteten, welches ihnen eine Regime 
aufgezwungen hatte, das der Industrie an Macht / überlegen war” 42. 
U A. Kmieriema, W. O. Reichelta i innych zjawiło się nawet jako 
„istotny” argument stwierdzenie, że przemysł z własnej woli zorgani
zował jednak przymusowym robotnikom „dodatkową” zupę. W rzeczy
wistości jednak stanowiło to jedynie czynnik, przy którego pomocy 
zwiększano produkt dodatkowy.

Jak wskazują niezliczone dowody, imperialiści wielokrotnie zmie
rzali do tego, by zaostrzyć i tak nielitościwe przepisy państwowe 
w sprawie traktowania robotników i wyzyskać ich bardziej, niż to 
przewidywały istniejące polecenia SS i GBA.

Jak jeszcze wyjaśnimy poniżej, właśnie te usiłowania przemysłow
ców zmierzały ostatecznie do coraz większego wyrównywania warun
ków egzystencji robotników wschodnich i Polaków w stosunku do 
osób przebywających w obozach koncentracyjnych. W ogóle badanie 
położenia tych robotników pozwala wysunąć twierdzenie, że robotnicy 
przymusowi odpowiadali zupełnie życzeniom monopolistów, gdy znaj
dowali się w sytuacji podobnej położeniu więźniów obozów koncen
tracyjnych. Dopiero warunki, które zmuszały więźniów do najcięższej 
pracy, wydawały się dawać gwarancję, że koszty do dochodu ukształ
tują się w pożądanym stosunku. Aby to bliżej wyjaśnić, pragniemy

41 Stadtarchiv Berlin, Rep. 103, Zg 101/153, nr 3.
42 L o c h n e r ,  op. cit., s. 283.



skrótowo naszkicować położenie deportowanych Polaków w Niemczech. 
Przy końcu 1942 r. powołał Sauckel komisję rządową, która rozpoczęła 
kontrolę kilku obozów na terenach przemysłowych Niemiec zachodnich. 
Krok ten spowodowany był alarmującymi wiadomościami o stanie ro
botników zagranicznych w tych obozach i o gwałtownym wzroście 
liczby ofiar na skutek nieludzkiego ich traktowania. Przy podejmo
waniu decyzji o powołaniu komisji nie odgrywały żadnej roli względy 
ludzkie, lecz fakt, że wzrastający opór narodów uciskanych coraz bar
dziej utrudniał zdobywanie robotników przymusowych, których w wię
kszości kierowano do pracy w koncernach. Ponieważ właśnie piszący
0 alarmującym położeniu robotników zagranicznych sami byli prze
stępcami wojennymi, a komisja Sauckela w najmniejszym stopniu 
nie była zainteresowana w usunięciu nowoczesnego niewolnictwa, dane 
jej o sytuacji robotników przymusowych stanowią pewne świadectwo 
potwornego przestępstwa koncernów.

Kontrole przeprowadzono w licznych obozach Essener Steinkohlen- 
-Bergwerke AG, w kilku fabrykach IG-Farben, Kruppa i Związku Sta
lowego 43. W ostatecznej opinii stwierdziła „komisja”, że koncerny 
powierzyły „den Ostarbeiter seinem Schicksal ... weil man ihn lediglich 
als aus dem weiten Ostraum leicht zu ergänzendes Produktionsmittel 
betrachte” 44. Tak np. w zakładach Kruppa żyli razem Polacy i robot
nicy wschodni w domach z okratowanymi oknami, otoczonymi gęstym 
płotem z drutem kolczastym. W obozie tym, jak to faszyści sami. stwier
dzili pisemnie, panowała ciemność i brakowało wentylacji, było robactwo. 
Ponieważ usunięto zawszone materace, robotnicy musieli spać na siat
kach drucianych. Jeśli chodzi o kary, to wspomina się dalej w sprawo
zdaniu, że „wurde der Auffassung begegnet, dass Prügel im Bergbau 
zwangsläufig dazu gehöre”. Takie było położenie ludzi zmuszonych 
do najcięższej pracy pod ziemią. Po długim dniu pracy nie ustawały 
cierpienia psychiczne i udręczenia. Zarówno w miejscu pracy, jak
1 w obozie czyniono wszystko, aby człowieka zhańbić i poniżyć.

Aby „przy najniższych kosztach” osiągnąć wyższe korzyści, np. za
oszczędzić na budowie baraków, Essener Steinkohlen-Bergwerke AG 
interpretowało w ten sposób istniejące rozporządzenia, że ich skutecz
ność, gdy chodzi o okrucieństwo, zwiększała się znacznie. Tak np. 
„uprościł” Flick przepisy, określając Polaków i obywateli ze Związku 
Radzieckiego jako robotników wschodnich i stosownie do tego narzu
cając Polakom przepisy ograniczające bardziej swobodę, które obowią
zywały robotników radzieckich. W jednej z odpowiedzi koncernu, 
w której zajęto stanowisko wobec sprawy odpowiedzialności Towa

43 Proces Flicka, t. I. Akt oskarżenia.
44 Tamże.



rzystwa Akcyjnego, stwierdzono otwarcie, że znane jest katastrofalne 
położenie. Obóz „Katarzyna” przygotowano zgodnie z przepisami 
dla radzieckich jeńców wojennych i wyzyskano go przejściowo jako 
obóz pomocniczy dla robotników wschodnich oraz Polaków. Również 
w innym obozie zgromadzono robotników różnych narodowości, aby 
zapełnić w nim miejsce. Ogrodzenie z drutu kolczastego i zakratowane 
okna — kontynuowano dalej w sprawozdaniu — nie będą usunięte, 
ponieważ jeszcze ciągle należy się liczyć z przybywaniem jeńców wo
jennych 45. Przykład ten nie był bynajmniej wyjątkowy, lecz wskazuje 
na to, jak koncerny w ogóle rozumiały ustawodawstwo. W piśmie 
Essener Steinkohlen Bergwerke-AG zaznaczono cynicznie, że wydaje 
się, iż komisja pozostaje w wyraźnej sprzeczności z „urzędowo poda
nym kierunkiem”, ponieważ przedstawiane położenie robotników przy
musowych odpowiada istocie oficjalnych rozporządzeń46,

Podobne stosunki panowały także w innych częściach Niemiec. Wska
zują na to sprawozdania o położeniu, które kierowano do Rady Głów
nej Opiekuńczej jako rzekomej organizacji Czerwonego Krzyża. W piś
mie z 17 maja 1944 r. wyjaśnia tzw. Komitet Opiekli, że położenie ro
botników ulokowanych w obozach masowych pogorszyło się szczególnie 
od czasu, gdy zaczęto przywozić do Niemiec całe rodziny z dziećmi. 
Wielokrotnie przekazywano Polaków do obozów dla robotników wschod
nich, co odbijało się bardzo ujemnie na ich zdrowiu. Gdy mężczyźni, 
kobiety i starsze dzieci znajdowali się w fabrykach, młodsze dzieci po
zostawały bez opieki47. Wzrastające w takich warunkach starsze 
i młodsze dzieci zagrożone były w zastraszającym stopniu przez gruźli
cę. RGO wskazywała dalej na dużą liczbę młodych mężczyzn, których 
jako niezdolnych do pracy wysłano z powrotem z Rzeszy do Generalnej 
Guberni48. Naszkicowany w tym sprawozdaniu obraz warunków ży
ciowych Polaków przedstawiony jest na podstawie dużej ilości opisów, 
które drogą okrężną kierowali poszkodowani do Komitetu Opieki pro
sząc o pomoc.

Również ze skargi 40 robotników Zellwollwerkes w Schwarza (Tu
ryngia) wynika, że przy katastrofalnych warunkach mieszkaniowych 
rozwijały się bardzo szybko choroby. Zwiększała się ilość insektów, 
ponieważ brakowało zarówno mydła, jak i proszku do mycia49. 
Np. w Satzdettfurth-AG przydział środków do prania dla Polaków

45 Tamże, t. XL, dok. NI-3012.
46 Tamże.
47 Proces Kruppa, t. 94.
48 Tamże.
49 AZ Schw., t. 80/13, s. 5. Od 22 IX 1940.



wynosił połowę skąpych racji dla Francuzów oraz Belgów i nie wystar
czał zarówno do mycia, jak i prania50.

Śledztwo prowadzone przez stronę oskarżającą w procesie Kruppa 
wykazało, że także pomieszczenia dla robotników przymusowych w jego 
zakładach były w pewnym stopniu zawszone, tak że np. pewien le
karz wzbraniał się wejść na teren obozu w Essen. W wyniku tych 
świadomych zaniedbań szerzyły się choroby, w wielu wypadkach na
wet tyfus plamisty. W jednym z badań lekarskich z lat 1941—1943 
skonstatowano np., że w latach 1942—1943 zwiększyła się ilość robac
twa w obozach magdeburskich51. Gdy w r. 1942 na 613 obozów znaj
dowały się insekty w 153, a więc prawie w 25°/o ogółu obozów, 
to w r. 1943 procent ten wynosił już 32,7. We wspomnianej pracy, 
w której jedynie marginesowo poruszono to zagadnienie, zaznaczono, 
że wszy i pluskwy miały dogodne warunki do gnieżdżenia się w ba
rakach z drewna i łóżkach, które jedynie rzadko dezynfekowano. Po
nadto z pomieszczeń tych nieregularnie wywożono odpadki 52. Po zbom
bardowaniu kilku wielkich obozów przez tydzień nie było w nich 
wody, co powodowało, że ich mieszkańcy, mając ograniczoną wolność 
poruszania się, nie mogli się myć. Ze względu na oszczędzanie środ
ków opałowych baraki opalano jedynie w ściśle określonych godzi
nach 53. W większości ich znajdowało się za mało klozetów. Kierownik 
zakładu w Schwarza pisał w jednym z listów, że w wyniku nieod
powiednich warunków sanitarnych istnieje poważne niebezpieczeń
stwo wybuchu epidemii54.

Jak możemy przekonać się z ciekawej dysertacji medycznej 
T. Schrannera55, obok chorób zakaźnych występowały szczególnie 
wśród robotników polskich uszkodzenia ciała, będące rezultatem nie 
tylko systematycznych zaniedbań, lecz także stałego przemęczenia, 
braku odprężenia, a także głodu. Badania prowadzone na terenie Wied
nia nad polskimi robotnikami przemysłowymi wykazały, że w wyniku 
wieloletniej pracy przymusowej występowały u nich ciężkie schorzenia 
układu trawiennego. Przeprowadzone badania lekarskie ujawniły, że 
13,8% wszystkich występujących wśród mężczyzn chorób i 7,2% wśród 
kobiet to schorzenia układu trawiennego56. Był to znacznie wyższy
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procent niż wśród Kroatów, Bułgarów, Greków, a nawet robotników 
wschodnich57. Niesłychanie ujemnie odbiło się na robotnikach polskich 
i to, że głodzono ich wszystkich już od r. 1939/40, i to zarówno w ujarz
mionej Polsce, jak i faszystowskich Niemczech. Polacy chorowali ma
sowo szczególnie na gruźlicę i inne choroby płuc. Aczkolwiek z obawy 
przed zarażeniem przeprowadzano przed transportem do Niemiec szcze
pienia przeciwko gruźlicy, mimo to wśród wysłanych z powrotem, tj. in
walidów i niezdolnych do pracy, znajdowała się znaczna liczba ofiar, 
które zachorowały na gruźlicę w Niemczech. T. Schranner ustalił, że 
w r. 1940/41 wśród Polaków przywiezionych na roboty, lecz których 
ze względu na zły stan zdrowia odesłano do domu, 7,9% chorowało 
na płuca. Przy ponownym badaniu pozostałych, po zatrudnieniu 
w przemyśle, już w roku 1940/41, okazało się, że 15,12% wszystkich 
Polaków uznanych za chorych miało gruźlicę. Procent ten wzrósł 
w r. 1941/42 do 17 58. Przyczyną tego był niewątpliwie głód, który 
powodował, że ludzie nie mogli znieść bez szkody pracy w ciągłym 
napięciu, zwłaszcza że znaczna część Polaków przybywała do Niemiec 
ze złym stanem zdrowia. Wszyscy zgromadzeni w obozie robotnicy 
żywili się we wspólnej kuchni zakładu. Częściowo otrzymywali oni 
tygodniowe kartki żywnościowe, które oddawali w kantynie za obiady 
i zimne posiłki, częściowo mieli jedynie numerki żywnościowe. W ta
kich wypadkach nieraz robotnicy nie mogli otrzymać porcji, która im 
formalnie „przysługiwała”. Jak świadczy przykład z Zellwollwerk 
Schwarza, sprzeniewierzono tam znaczną część i tak nędznych racji. 
Badanie wykazało, że racje żywnościowe Polaków, np. w czerwcu 
1940 r., były znacznie niższe niż ustalone w przepisach, w wyniku 
czegO' uzyskano czysty zysk w wysokości 10 567 marek59. W jakim sta
nie już w roku 1940 znajdowali się robotnicy w tym zakładzie, wska
zuje skarga pewnego tamtejszego kierownika budowy. Okazało się, 
że 9 polskich robotników, których przysłano do pracy, było tak sła
bych, że w ogóle nie mogli nosić zaprawy wapiennej i cegieł 60. W wielu 
zakładach zdecydowano się od końca 1941 r. żywić Polaków razem 
z robotnikami wschodnimi, wskutek czego położenie i tak wyniszczo
nych robotników pogorszyło się katastrofalnie61. To zastosowane przez 
koncerny „uproszczenie” wskazuje, że godziły się one całkowicie z ra
sistowskimi i himmlerowskimi planami wyniszczenia, które bez róż
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nicy przewidywały bezwzględny wyzysk zarówno Polaków, jak oby
wateli Związku Radzieckiego, a w końcu „wyniszczenie przez pracę”.

System wyżywienia robotników przymusowych z państw wschod
nich był częścią faszystowskiego programu wyniszczenia. Potworny 
najazd prawie na wszystkie państwa Europy i bezwzględne obrabowy
wanie rolnictwa, szczególnie polskiego i radzieckiego, przyczyniły się 
do tego, że Niemcy do r. 1943/44 rozporządzały nadwyżką środków 
żywności. Według szacunku US-Strategi Bombing Surey spożycie lud
ności niemieckiej zmniejszyło się w latach 1941/44 o 20%, a ilość rozdzie
lonych kalorii w r. 1943/44 utrzymała się na poziomie 1939/40 r.62 
Dopiero w czerwcu 1943 r. racje mięsa spadły o 50%; Wyżywienie 
Polaków nie było więc wynikiem złego zaopatrzenia spowodowanego 
wojną, lecz odpowiadało imperialistycznym zbrodniczym celom.

Sytuacja żywnościowa stała się jeszcze hardziej krytyczna w 1945 r., 
gdy faszyści usiłowali zdobyć środki żywności w pierwszym rzędzie 
kosztem robotników zagranicznych. Racje chleba zniżono do połowy, 
a także racje ziemniaków były bardzo nikłe. W tej sytuacji robotnicy 
zagraniczni musieli ryzykować wszystko, by utrzymać się przy życiu 
do czasu, aż Niemcy hitlerowskie ostatecznie zostaną złamane. Polacy 
z narażeniem życia zaopatrywali się w chleb. W okresie tym pracujący 
Polacy w piekarniach, fabrykach środków żywności i na wsi pomagali 
z całych sił swym głodującym współtowarzyszom63. Wprawdzie bom
bardowania i postępujące ogólne rozpadanie się faszystowskiego aparatu 
przemocy ułatwiały tego rodzaju poczynania, niemniej nawet w ostat
nich godzinach wielu robotników zagranicznych przypłaciło je życiem, 
ponieważ faszyści karali bezwzględnie nawet za najmniejsze kradzieże.

Jednym z kryterium traktowania robotników zagranicznych, które 
zależało zupełnie od przemysłowców, gdyż oni je określali, była ochro
na przeciwlotnicza. W złożonym pod przysięgą państwową zeznaniu 
robotnika belgijskiego J. G. o obronie przeciwlotniczej w zakładach 
Kruppa stwierdzono: „In Dechenschule-Lager war es uns verboten, 
herauszugehen, um den deutschen Schutzraum zu erreichen, der 10 
Meter vom Lager entfernt war. Unser ganzer Schutz bestand aus einem 
Graben, der mit einer Lage Ziegelsteine und etwas Erde darüber 
abgedeckt war. Dies erklärt, warum wir am 23. October 1944, als eine 
Bombe nicht einmal auf unseren Graben, sonder in der Nähe fiel, 
zwischen 60 und 70 Tote hatten, ohne die Verwundeten zu zählen” 64. 
W raporcie strat Harpener Bergbau-AG do Flicka z 14 lipca 1943 r. 
stwierdzono np.‘ że po jednym z nalotów bombowych na kopalnie
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Ruhry zabito 5 Niemców i 42 cudzoziemców, natomiast ciężko raniono 
4 Niemców i 15 cudzoziemców65. Stosunek tych liczb uwidocznia, 
w-jakiej mierze robotnicy cudzoziemscy narażeni byli na ataki po
wietrzne.

W pewnym stopniu brzemienny w następstwa dla deportowanych 
okazał się fakt, że do ich dyspozycji stała bardzo mała ilość lekarzy, 
a w ogóle opieka lekarska była zupełnie niewystarczająca. Gdy Polak 
był chory, zabroniono, nawet niemieckiemu majstrowi (Vorarbeiter), 
odesłać go do obozu66. O tym, czy dana choroba zostanie uznana 
i w ogóle czy lekarz będzie mógł odwiedzić chorego, decydował pracow
nik odpowiedzialny za robotników przymusowych w zakładzie, 
np. w Zellwollwerk Schwarza kierownik kontroli placu (Platzkontrolle), 
którego wybrano na to stanowisko ze względu na nieopisany sadyzm. 
Ten oprawca prześladował bezwzględnie każdego niemieckiego robot
nika, który zająłby się chorym Polakiem. Groził, że „bezwzględnie 
wytępi” wszystkich tych, którzy ze względów humanitarnych zaopa
trywaliby robotników zagranicznych w dodatkową żywność lub jedynie 
z koleżeństwa zagadnęli do nich 67. O warunkach zdrowotnych robotni
ków u Kruppa powiedział w Norymberdze dr Jäger, dawny lekarz 
obozowy, że zaopatrzenie obozów w instrumenty medyczne, bandaże, 
lekarstwa i inne środki sanitarne było zupełnie niewystarczające68, 
tak że tyfus osutkowy rozszerzył się w niezwykłym stopniu69.

Jak już wskazaliśmy, wzrastający brak siły roboczej oraz zamiar 
„racjonalnego” wyzyskania istniejących sił skłoniły faszystowskie orga
ny zaopatrujące przy końcu wojny do wydania polecenia przemysłow
com, by we własnym interesie traktowali robotników zagranicznych 
nieco znośniej. Odpowiedzią na to był np. następujący protest zakła
dów Zellwolle-AG: „als dann die scharfen Verordnungen des GBA 
Sauckel herauskamen und schlagartig eine humane Behandlung (!) 
einsetzen musste, verschwand auch schlagartig die herausgeholte Lei
stung”. W większości wypadków zaproponowali przemysłowcy inne 
metody zwiększenia wydajności. W jednym z przemówień podkreślił 
E. Milch, inżynier fabryki samolotów, kierownik Centralnego Plano
wania, że akord oraz środki przymusu muszą ulec dalszemu zwiększe
niu. Oprócz tego domagał się w brutalnych słowach, aby przy pomocy 
pałki zwiększyć wydajność70. Jak przyznali oskarżeni w Ł procesie
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Kruppa, w tym samym czasie na polecenie kierownictwa zakładu wy
konano pałki skórzane oraz rózgi stalowe i rozdano je obozom, w któ
rych przebywali robotnicy zagraniczni71. Koncerny IG-Farben, Krupp 
i Siemens w celu „zwiększenia wydajności” założyły należące do zakła
dów obozy koncentracyjne, tak jak to robiło SS, którego zyski płynące 
z nadmiernego wyzysku więźniów tych obozów budziły zaciekawienie 
i zazdrość monopoli. Obozy te miały im ułatwić szerzenie strachu 
i trwogi wśród wszystkich niechętnych do pracy i zatrzymanie w za
kładzie osób „godnych kary”, które zadenuncjowano SS. Według 
zeznania F. v. Bülowa, kierownika straży w zakładach Kruppa, 
tzw. obóz Dechen-Schule założono przy końcu 1943 r.72, aby godni kary, 
których wskazała firma Krupp, mogli dalej w niej pracować. Obozy 
karne na terenie zakładów Kruppa były zależne zupełnie od koncernu. 
Wszyscy świadkowie stwierdzili jednogłośnie, że ani SS, ani policja 
nie wystawiała w nich warty, lecz o c h r o n a  z a k ł a d ó w  Krup
pa 73. Kierownictwo zakładów postanowiło założyć tego rodzaju obóz 
19 września 1942 r. W r. 1945 bronił się Krupp, że również w podob
nych okolicznościach działy się gdzie indziej gorsze rzeczy. W latach 
1940—1945 Krupp, IG-Farben i Siemens czynili jednak wszystko, 
aby pod każdym względem poprzeć „inicjatywę” SS. Z własnej 
inicjatywy zorganizował Krupp, z opłacanych przez niego agentów 
gestapo, pewien aparat, który dostarczał mu ofiar do obozu tzw. 
Dechen-Schule i Neerfeld-Schule. Rekrutowały się one z robotników 
zagranicznych pracujących w zakładach Kruppa. Jak zeznał w Norym
berdze kierownik obozu, Kupkę, płaciła firma specjalne dodatki gestapo 
za „szczególne świadczenia” 74. W sprawozdaniu jednego z dawnych 
więźniów, który przedstawił szczegółowo warunki, w jakich żyli ludzie 
w tych obozach, a które nie różniły się od warunków w obozach kon
centracyjnych, stwierdzono: Krupp wiedział, co czynił. Ci, których 
poddano leczeniu i którzy ponownie wrócili do fabryki, „propagowali”: 
„Arbeitet und widersetzt Euch nicht, sonst erwartet Euch der Tod” 75.

Podobnie jak Krupp, także Röchling w okręgu Saary oraz Siemens 
w Berlinie-Haselhorst posiadali zakładowe obozy koncentracyjne, 
w których zginęły z wyczerpania tysiące robotników zagranicznych 
ściągniętych przymusowo na roboty76.
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W daleko większym stopniu niż Siemens, Krupp i Röchling usiłowała 
IG-Farben wyzyskać stworzone przez SS metody i urządzenia tortur 
do osiągnięcia możliwie największych korzyści z deportowanych. Jak 
wiadomo, nie poprzestała ona na założeniu we własnym zakładzie 
prywatnego obozu karnego, lecz rościła sobie prawo do obozu zagłady 
w Oświęcimiu jako prywatnego, niewyczerpanego źródła siły robo
czej. Przeto w r. 1941 wybudowała w Monowicach Buna Werk, bez
pośrednio obok Oświęcimia, aby w pełni wyzyskać potencjał ludzki77. 
Na skutek nacisku, jaki wywierał wielki koncern, zapewnił Himmler 
dla IG-Farben priorytet przy przydzielaniu więźniów z Oświęcimia78. 
Po trzech latach w obozie IG-Buna, w którym stale przebywało 10 000 
osób, zmarło 120 000 79. Zapotrzebowanie jednak na siłę roboczą było 
bez porównania większe. SS mogło zgromadzić zaledwie taką liczbę 
robotników, jakiej domagała się IG-Farben. W wypadku, gdy więzień 
nie osiągał pożądanej wydajności pracy, meldowano kapo oraz sto
sownie do umowy między IG-Farben i S S 80 zastępowano go innym. 
W większości ofiarami tej metody byli Żydzi ze wszystkich krajów 
Europy. Aby poza tym powiększyć liczbę robotników, zmusił także 
koncern tzw. r o b o t n i k ó w  c y w i l n y c h  do pobytu w Mono
wicach na podobnych warunkach. Np. w sprawozdaniu z 30 czerwca 
1942 r. dotyczącym prac budowlanych stwierdzono, że należałoby do
starczyć 680 polskich robotników przymusowych 81. Priorytet przy „za
stępczych” dostawach, jaki posiadał koncern w związku ze swoją po
zycją, pozwolił IG-Farben w jeszcze większym stopniu niż w wypadku 
innych koncernów „odtrącić” wszystkich niemiłych robotników przy
musowych, w tym także robotników cywilnych, i wydać SS. Wyraziło 
się to w ogromnej ilości denuncjacji i dostarczaniu robotników do AEL 
oraz do obozów koncentracyjnych. Szczególnie typowa dla roli IG-Far- 
ben była intensywna współpraca jej straży zakładowej z gestapo przy 
nadzorowaniu robotników. W zakładzie Schkopau82 pewien człowiek 
pełnił funkcję łącznika między IG-Farben a gestapo. Rozporządzał on 
policją cywilną, która na jego rozkaz podejmowała aresztowania 
i przesłuchania. W samym tylko listopadzie 19^4 r. zaaresztowano na
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mocy jego poleceń 50 robotników francuskich 83. W obliczu poważnego 
braku siły roboczej przy końcu wojny również IG-Farben zaczęło po
stępować w ten sposób, że starała się nie wypuścić z rąk żadnego ro
botnika zagranicznego, który był zdolny do pracy. Stąd to, podobnie 
jak Krupp i Rohling, którzy uczynili to już przedtem, doszła IG-Farben 
do przekonania, że należy założyć p r y w a t n e  AEL i dostarczać 
do nich „winnych kary” zamiast do obozów koncentracyjnych. Na 
wniosek W. Diirrfeldsa założył koncern na początku 1944 r. „obóz 
wychowawczy” w Monowicach, który nie podlegał SS, lecz koncernowi 
chemicznemu, i służył do tego, aby uświadamiać codziennie robotni
kom przymusowym, co im grozi, gdy nie wypełnią żądań zakładu84. 
Poza tym ofiarowała się także IG-Farben wychować zbiegów, a także 
innych winnych kary z różnych zakładów, na ludzi chętnych do pracy 
i odciążyć w ten sposób SS.

Obok prywatnego obozu koncentracyjnego w Monowicach istniał 
taki sam w Spergau k/Leuna85. Także ten tzw. AEL podlegał bez
pośrednio IG-Farben-Werk Leuna, tzn. nie płacono żadnej kwoty SS 
za znajdujące się w nim osoby. We wszystkich tych prywatnych obo
zach koncentracyjnych przemysłu, które wprawdzie wolniej, niemniej 
stale wykazywały tendencję do rozszerzania się, panowały podobne 
metody traktowania jak w obozach koncentracyjnych S S 86. Fakt ten 
zasługuje tym bardziej na uwagę, że wskazuje wyraźnie, iż przemysł 
wcale nie wzbraniał się przed metodami stosowanymi w obozach kon
centracyjnych, a zastrzeżenie wobec SS wypływało jedynie z dążenia 
do zysku i walki konkurencyjnej.

Istnienie prywatnych obozów koncentracyjnych w Spergau, Mono
wicach i Dechen-Schule jest również przykładem ścisłego związku 
pomiędzy faszyzmem a imperializmem. Sposób traktowania przebywa
jących w nich robotników nie wynika z żadnego „krytycznego poło
żenia”, lecz z dążenia do osiągnięcia dodatkowego zysku, który uczynił 
z niemieckich imperialistów nowoczesnych właścicieli niewolników. 
Nikt inny, jak tylko same koncerny rozstrzygały o traktowaniu ro
botników przymusowych w przemyśle i właśnie one ciągnęły korzyści 
ze zniewolenia i ucisku milionów robotników zagranicznych.

Także dla junkrów otworzyły się olbrzymie możliwości uzyskania 
dużych dochodów z wojny łupieżczej w wyniku masowej deportacji. 
W pierwszych miesiącach wojny warunki osadzonych w dobrach 
ziemskich robotników polskich kształtowały się w podobny sposób jak
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podczas pierwszej wojny światowej i Republiki Weimarskiej87. Po
laków umieszczano w prymitywnych warunkach i żywiono jak tanie 
bydło robocze oraz pędzono do pracy pod silnym nadzorem „doświad
czonych” katów.

Istotną cechą masowego zatrudniania polskich robotników rolnych 
od r. 1939 było to, że „ w y p r ó b o w a n e ” p r z e z  p r u s k i c h  
j u n k r ó w  m e t o d y  p r z e m o c y  zgadzały się z rozporządzeniami 
państwowymi i z pomocą władzy wprowadzono je w całym rolnictwie. 
Jak pokazuje jednak rozwój wypadków, od marca/kwietnia 1940 r. 
nie zadowolił się faszyzm przejęciem osławionych tradycji pruskich 
junkrów. W szybkim tempie wydano nowe rozporządzenia w sprawie 
zarobków i sposobu traktowania robotników, które w gruncie rzeczy 
realizowały wszystkie „polecenia” i pragnienia staroniemieckiej reak
cji. Na tej drodze spełniły się marzenia Zitzeitza, Bassewitza, Maltzahna 
i Schwerina, którzy od dziesiątków lat byli zainteresowani, by pod
upadające ich dobra utrzymać w porządku przy pomocy taniej polskiej 
siły roboczej, i zmierzali do tego, aby móc wyzyskiwać ją w sposób 
nieograniczony.

Jak w takich warunkach kształtowało się położenie polskich robot
ników rolnych w Niemczech?

Nazistom nie udało się w pełni wprowadzić na wsi brutalnych 
przepisów w sprawie traktowania robotników. W rezultacie badania 
warunków życiowych możemy dojść do pewnych uogólnień, które od
noszą się do większości polskich robotników rolnych. Jednym z za
sadniczych czynników, który określał warunki życia wszystkich Pola
ków pracujących w gospodarce rolnej, było olbrzymie ograniczenie 
wolności ich poruszania się.

Punkt wyjścia do stałego nadzorowania deportowanych, szczegól
nie wszystkich Polaków, miały stanowić obowiązkowe znaki rozpoznaw
cze. Przeprowadzano stałe kontrole w folwarkach i na polach oraz na
kładano ciężkie kary pieniężne na tych, którzy nie nosili w widocz
nym miejscu znaku „P”. Aby deportowanym przeszkodzić w ucieczce 
oraz złamać ich siłę oporu, użyli faszyści wszystkich sił do odizolowa
nia od siebie pracujących w poszczególnych folwarkach robotników 
i uniemożliwienia kontaktu z rodakami. Dlatego też nie pozwolono 
żadnemu Polakowi opuścić miejscowości, w której pracował, bez pozwo
lenia policji88. W jednym ze sprawozdań z 1940 r. stwierdzono, że ro

87 Por. B. D r e w n i a k ,  Robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim (1890 
—1918), Poznań 1959, s. 262 i n.; J. N i c h t w e i s s, Die ausländischen Saison
arbeiter in der Landwirtschaft der östlichen und mittleren Gebiete des Deutschen 
Reichs, Berlin 1959.

88 Polen, Deutschland und die Oder-Neisse-Grenze, s. 145.



botnikom przymusowym zabroniono nawet opuszczać folwark po pracy. 
W tym celu wydało gestapo zakaz wychodzenia w zimie od godziny 
20 do 6, a w lecie od 21 do 5. Egzekwowanie tego rodzaju zarządzeń 
przymusowych w gospodarstwach chłopskich było w większości wy
padków sprawą policji. Zależało ono od stanu organów wykonawczych 
i donosicielskich, przy pomocy których można było kontrolować i kie
rować poczynaniami ludności wiejskiej. Dopiero stopniowo udało się 
gestapo wynaleźć metodę, przy pomocy której zmuszano niemieckich 
chłopów do wprowadzenia w życie tych rozporządzeń. Rolę organizacji 
śledzącej odegrał przy tym „Reichsnährstand” ze swoją rozgałęzioną 
siecią tzw. miejscowych przywódców chłopskich89. Obok placówek ge
stapo były to właśnie te organa, które wyzyskiwały swą dokładną 
znajomość stosunków miejscowych, aby z jednej strony propagować 
wśród pewnych chłopów i właścicieli dóbr zastosowane metody prze
mocy, z drugiej donosić o „przyjaznych Polakom” chłopach. Pewien 
pogląd na rolę, jaką odgrywali „przywódcy chłopscy”, daje sprawo
zdanie z powiatu Aschaffenburg. Donoszono w nim wyższym organom: 
we wsiach spotyka się zbyt wiele humanitaryzmu wobec polskiej cze
ladzi. Chodzi obecnie o to, aby chłopów „über die Polengefahr zu 
schulen, damit sie die Peitsche als ein ständiges Hilfemittel zu Rate 
ziehen” 90.

Jak możemy przekonać się na przykładzie Badenii, współpraca róż
nych organów doprowadziła do tego, że położenie Polaków w rolnictwie 
w r. 1941 pogorszyło się dalej. Na początku tego roku Krajowy Zwią
zek Chłopów Badenii rozpowszechniał wśród ludności nowe rozporzą
dzenia wydane przez wyższych przywódców SS i partii, dotyczące wpro- 
wadżenia kary chłosty. W piśmie okrężnym Krajowy Związek Chłopów 
powiadomił wszystkie Powiatowe Związki Chłopów: „Das Züchtigungs
recht steht jedem Betriebsführer für die Landarbeiter polnischen 
Volkstums zu, sofern gutes Zureden und Belehrungen ohne Erfolg 
waren. Der Betriebsführer darf in einem solchen Fall von keiner 
Dienststelle deswegen zur Rechenschaft gezogen werden” 91. W żadnym 
wypadku, powiedziano, nie mają Polacy prawa składać skarg92. Wy
raźnie także zabroniono jakiejkolwiek zmiany miejsca pracy. W wy
niku tego otwarto bramy i drzwi samowoli. Polak nie miał żadnych 
możliwości uchylić się od szykan i zalężny był zupełnie od woli „praco

89 R u s i ń s k i ,  op. cit., t. I, s. 273.
90 Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich... Protokół procesu J. Biihle- 

ra prowadzonego przed Sądem Najwyższym PRL, t. 125, s. 93 (dalej w skrócie: 
Proces Bühlera).

91 MTW, dok. EL-068. Okólnik Krajowego Związku Chłopskiego Badenii... 
pkt 12.

92 Tamże, pkt 1; por. też MTW, t. XV, s. 32.



dawcy”. Wyjaśniano w tym względzie: „Die Landarbeiter polnischen 
Volkstums haben so lange ... [täglich] zu arbeiten, wie es im Interesse 
des Betriebes gelegen ist und vom Betriebsführer verlangt wird. Eine 
zeitliche Begrenzung bestehet nicht” 93.

Również w czasie wolnym od pracy skazani byli ci ludzie na byt 
więzienny. SS zabroniło odwiedzania kina i gospód. Aby dyskryminację 
polskich robotników uczynić bardziej widoczną, wywieszano na gospo
dach w pierwszym roku wojny tablice z napisem: „Für Polen keinen 
Zutritt” lub „Für Polen und Hunde Eintritt verboten” 94. Jak pod
kreślono ponownie w piśmie okólnym, także zebrania w stajniach lub 
pomieszczeniach mieszkalnych były surowo zabronione. Aby odebrać 
polskim robotnikom ostatnią możliwość wzajemnego kontaktowania 
się, zabroniono im pod karą używać rowerów. Krajowy Związek Chło
pów cytował rozkaz Himmlera, który nakazywał Polaków „aus der 
Hausgemeinschaft zu entfernen und in Stallungen unterzubringen”. 
W następnym okresie zabronili faszyści ludności niemieckiej zasiadać 
z Polakami do jednego stołu. Aby uczynić każdego polskiego robotnika 
podejrzanym i stworzyć przepaść nie do pokonania pomiędzy Niemcami 
a Polakami, rozprzestrzeniano, z dużym nakładem kosztów i wysiłku, 
kłamstwa o krwawej niedzieli bydgoskiej i rzekomym wymordowaniu 
przez Polaków 58 000 Volksdeutschów95. Te ohydne kłamstwa, które 
wykorzystał Hitler do usprawiedliwienia napadu na Polskę, spełniały 
obecnie ten cel, że usprawiedliwiały wszystkie okropności i przestęp
stwa faszyzmu popełniane na ujarzmionym narodzie polskim. Przez 
szkalowanie Polaków usiłowali naziści wzniecić i stale odnawiać uczu
cie nienawiści, co potrzebne im było, aby realizować swoje rozporzą
dzenia. Przy pomocy ulotek i poleceń przywódców chłopów wpajano 
stale ludności wiejskiej hasła: „Haltet klaren Abstand von den Polen!”, 
„Lasst Polen nicht mit an Euren Tisch essen!”, „Bei Feiern und Festen 
haben die Polen nichts zu suchen”, „Lasst keinen Zweifel daran, dass 
Ihr die Herren im eigenen Lande seid” 96. Z brutalną przemocą wystę
powało SS przeciwko wszelkim oznakom ściślejszych stosunków po
między polskimi mężczyznami a kobietami niemieckimi. Stosownie do 
rozkazu Himmlera najmniejsze podejrzenie pozwalało szpiegom poli
cyjnym denuncjować Polaków w gestapo. W samym tylko' okresie od 
18 kwietnia 1941 do 7 stycznia 1942 powieszono w Baden i Elsass 9 pol

93 Tamże, pkt 11.
94 R u s i ń s k i ,  op. cit., t. II, s. 90.
95 Por. K. M. P o s p i e s z a l s k i ,  Sprawa 58 000 Volksdeutschów (Documenta 

occupationis, t. VII, Poznań 1959); F. H. G e n t  z e n,  Die Legende von „Bromber
ger Blutsonntag” und die deutsche Fünfte Kolonne in Polen, September 1939, 
Berlin 1959, s. 41—82.

96 AZ Schw., t. 61/8. Pismo ulotne.



skich robotników, ponieważ widziano ich z kobietami niemieckimi97. 
Na rozkaz RSHA tego rodzaju wypadków nie należało „der Justitz zu 
übergeben, da sie es nicht zufriedenstellend löse” 98. Mordowano Po
laków bez śledztwa, wyroku sądowego i zawiadomienia krewnych. 
Meldunek otrzymywał wyłącznie Himmler 99.

Przykłady z ostatniego roku wojny świadczą, że faszyści porywali 
zarówno starsze dzieci robotników przymusowych, jak i młodsze, uro
dzone w Niemczech, aby je germanizować. Ponieważ polscy robotnicy 
przymusowi byli przywiązani do miejsca pracy, w większości nie opa
nowali niemieckiego i nie mieli żadnej swobody poruszania się, stali 
bezradni wobec tych brutalnych metod rabunku. Najczęściej udawało 
się nazistom tak zatrzeć ślady, że nawet poszukiwania Międzynarodowej 
Służby Poszukiwań Dzieci (IRO-Internationalen Kindersuchdienstes 10°), 
którą powołano po rozbiciu faszyzmu, pozostawały często bez rezul
tatu. Jak wynika z wypowiedzi nr 8 w procesie norymberskim prze
ciwko Greifeldowi, kierownikowi Głównego Urzędu do Spraw Rasy 
i Zasiedlania, .w posiadaniu urzędów rasy znajdowało się przy końcu 
wojny ogółem około 92 000 dzieci cudzoziemców. Z dochodzeń IRO 
wynika, że 70—80% wszystkich poszukiwanych dzieci w Niemczech 
i Austrii stanowiły dzieci polskie. Łatwo z tego wywnioskować, jak 
olbrzymia była liczba matek polskich, które obok poniżenia, głodu 
i nędzy cierpiały także z powodu uprowadzenia ich małych dzieci101.

Ani na podstawie znanych nam przekazów, ani stojących do dyspo
zycji sprawozdań byłych deportowanych nie da się przedstawić peł
nego obrazu niewolniczych warunków, w jakich musieli oni żyć. Z za
sady zostawiali faszyści miejscowym władzom „wolność”, która przy
czyniała się do rozszerzania systemu przymusu zależnie od okoliczności. 
Potwierdza to też jedna wypowiedź Himmlera 102. W ten sposób nakła
dano na Polaków pewne kary przy końcu tygodnia, zabraniano chodze
nia do łaźni, wyznaczano określone godziny zakupów itd. Tego rodzaju 
praktyka przybrała takie rozmiary, że Himmler polecił rozkazać miej

97 Proces Biihlera, t. 126, s. 8.
98 Tamże, s. 29.
99 Proces Biihlera, t. 126, s. 42; L. P o 1 i a k o w, J. Wu l f ,  Das Dritte Reich 

und seine Diener, Berlin—Grunewald 1956, s. 399.
100 IRO była następczynią UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration).
101 N. S z u m a n n, R. H r a b a r, Germanizacje dzieci polskich w świetle do

kumentów (Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 
t. V, s. 111); R. H r a b a r ,  Hitlerowski rabunek dzieci polskich (1939—1945), Ka
towice 1960.

102 Landeshauptarchiv Potsdam, 1/3156, t. I, s. 25.



scowym urzędom, aby ze względów politycznych nie wydawały pisem
nych ogłoszeń 103.

Szczegółowe postanowienia taryfowe z jednej i liczne wypowiedzi 
byłych robotników przymusowych z drugiej strony pozwalają stwier
dzić, że wysokość miesięcznych zarobków wynosiła od 8,50 marki 
(dla 14—15-letnich) do 26,50 marki (dla robotników mających ponad 
21 lat)104. Nadto klauzula o mniejszej wydajności pracy dawała każde
mu kierownikowi zakładu możność określenia robotnika jako „für 
die ihnen übertragenen Arbeiten minderleistungsfähig” i wynagradza
nia go poniżej taryfy płac105. Gdy dana osoba pracowała dłużej niż 10 
tygodni, „pracodawcy” przysługiwało prawo dopłacenia do zarobków 
po 1 marce na tydzień. Kwotę tę można było wówczas wypłacić, gdy 
„[das] Beschäftigungsverhältnis ordnungsgemäss gelöst werden wür
de” 106. Przy pomocy tej „sumy zastawnej” zamierzało państwo hitle
rowskie powstrzymać Polaków przed ucieczką. Podobne metody sto
sowali także junkrzy już podczas pierwszej wojny światowej w sto
sunku do robotników sezonowych.

W wypadku choroby utrzymanie i leczenie zapewniono dalej tylko 
w tym wypadku, gdy polski robotnik pracujący na godziny płacił 
za dzień 0,50 marki, a otrzymujący wynagrodzenie miesięczne 0,90 
marki107. Ponieważ przy głodowych zarobkach robotnicy nie mogli 
zebrać żadnych oszczędności, z reguły potrącano im tę kwotę z za
robków.

Niskie zarobki uniemożliwiały robotnikom rolnym udzielanie po
mocy rodzinom pozostawionym w Polsce. Szczególnie ojców rodzin sta
wiało to w przykrej sytuacji, ponieważ do rozpaczliwego życia i cięż
kiej pracy w Niemczech dochodziła jeszcze troska o los rodzin. Posta
nowienia o zarobkach odbijały się jednak katastrofalnie nie tylko na 
rodzinach czy dzieciach deportowanych. Bardzo często sami robotnicy 
musieli sobie kupować najpotrzebniejsze rzeczy. Ponieważ przy pra
cach rolnych zużywanie się ubioru roboczego było szczególnie duże., 
a odnowienie z powodu braku pieniędzy i bonów możliwe jedynie 
w minimalnym stopniu, odzież robotników przybierała stan katastro
falny, który zagrażał zdrowiu ciężko pracujących. W większości wy
padków transportowano do Niemiec ludzi nie przygotowanych, w nie
wystarczającym ubraniu i złym obuwiu. Ponadto mówiono im jeszcze 
w r. 1940, że wrócą po żniwach. Dlatego też rzadko dysponowali oni

103 Tamże, s. 37.
104 „Reichstarifordnung”. R u s i ń s k i ,
105 Tamże, s. 275, § 7.
108 Tamże, s. 277, § 14.
107 Tamże, s. 276, § 9.

op. cit., t. II, s. 274, dodatek, s. 283.



zimowym i roboczym ubraniem. W krótkim czasie położenie polskich 
robotników rolnych stało się tak poważne, że wielu Polaków musiało 
pracować boso i jak meldowały w październiku 1940 r. urzędy pracy, 
należało się liczyć z przerwami w pracy 108.

W meldunkach gestapo z Rzeszy mówiono już 29 kwietnia 1940 r., 
że Polacy są „vollkommen heruntergerissen”, „mit um die Füsse gewik- 
kelten Lappen und' Säcken herumliefen bzw. Schuhsohlen mit Drath 
umwickelt hätten” 109 * 111. W innym sprawozdaniu znalazła się ponadto 
skarga, że Polacy posiadali jedynie obszarpaną bieliznę i nie mieli 
zmianyno. Zamiast regularnie otrzymywać od wywiezionych robotni
ków część ich zarobków dostawali krewni wezwania, aby przysłali do 
Niemiec pozostawione przez deportowanych ubrania i bieliznę, szcze
gólnie ubranie robocze, jak też buty1U. W ten sposób usiłowali fa
szyści sięgnąć również po resztki dobytku ludności. Ze względu na 
złe zaopatrzenie w Polsce wysyłający sami bardzo potrzebowali tych 
rzeczy. Przy pomocy takich środków usiłowano obniżyć jeszcze ,,wy
datki” na robotników niewolniczych.

ANTYFASZYSTOWSKI OPÓR POLSKICH ROBOTNIKÓW PRZYMUSOWYCH

Gdy faszyści niemieccy podejmowali obłąkańcze plany agresji, 
uwzględniali w swych rachubach, abstrahując od bogactw naturalnych 
państw ujarzmionych, także siłę roboczą społeczeństw prawie całej 
Europy. Wpłynęło to niewątpliwie na wynik wojny, gdyż zmuszona 
przez faszystów do produkcji zbrojeniowej ludność krajów okupowa
nych przeszkadzała ich zamiarom i mimo zastosowania najbrutalniej- 
szej przemocy opierała się daleko idącemu wyzyskowi. W walce tej, 
składającej się z niezliczonej ilości wielokrotnie do dnia dzisiejszego 
nie zbadanych pojedynczych akcji antyfaszystowskiego oporu, ode
grali też ważną rolę zagraniczni robotnicy przymusowi. Pod okiem 
faszystowskiego katą, w obliczu komór gazowych i szubienicy, jeszcze 
w więzieniu przyczyniło się wielu tych ludzi do tego, że w wyniku 
akcji sabotażowej powstawały trudności przy produkcji wojennej 
i zaopatrywaniu frontu, co przyśpieszało klęskę hitleryzmu. Ze względu 
na organizowanie grup oporu, propagandę antyfaszystowską i pro
wadzoną w najcięższych warunkach walkę przeciwko zniechęceniu 
i zwątpieniu kolegów, przez sabotaż i akcję przyczyniającą, się do 
spadku produkcji masy robotników zagranicznych w Niemczech stały

tos proces Btihlera, t. 125, s. 118.
109 Archiwum Instytutu Marksizmu-Leninizmu (dalej w skrócie: IML), Ber
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się czynnikiem, który naziści musieli uwzględniać we wszystkich ra
chubach. Również deportowani Polacy, których przykład interesuje 
nas specjalnie w tym szkicu, mieli w tej walce istotny udział112. Na
leżeli oni do pierwszych, którzy pokazali faszystom, że ani demagogia, 
ani brutalny terror nie są w stanie na dłuższą metę złamać oporu 
narodów przeciwko zagrażającym ludzkości planom agresorów. Nie 
zwracając uwagi na zagrożenie swego życia, już od początku wojny 
sprzeciwili się oni wywozowi do Niemiec i tym samym zmusili fa
szystów do szybkiego sięgnięcia po, siły zbrojne, z których korzystano 
przy wywożeniu na roboty przymusowe. Masowe ucieczki spowodo
wały, że musiano zrewidować i zmniejszyć dotychczasowe plany wy
wozu. W tym pierwszym etapie nie zorganizowanej walki ukazywały 
się pisma ulotne i biuletyny, które nawoływały społeczeństwo do jedno
litego i zdecydowanego oporu. W jednym z faszystowskich sprawo
zdań z 8 lipca 1940 r. o położeniu w powiecie puławskim donoszono, 
że uciekinierów pokrzepiało na duchu pismo ulotne „Polska żyje”. 
W piśmie tym stwierdzono, że młodzież słusznie buntuje się przeciwko 
wyjazdowi do Niemiec. Plan wyzyskania Polskich mężczyzn w Niem
czech — jak to nazywano — pomyślany był jedynie z korzyścią dla 
Niemiec faszystowskich, dla zniszczenia zdrowotności i moralnej siły 
oporu najlepszych jednostek wśród młodzieży polskiej. Ulotka konklu
dowała: „Nie może być żadnej wątpliwości, o co idzie. Najlepszą odpo
wiedź daje wieś, która z własnej inicjatywy organizuje się do obrony 
i w najprzeróżniejszy sposób broni się przed rolą zhańbionych niewol
ników” 113. : ^

Ofiarna i odważna walka ludności wiejskiej miała dla agresorów 
przykre następstwa, ponieważ ilość transportów pozostawała daleko 
w tyle w stosunku do żądań faszystowskiej gospodarki wojennej, a zapo
wiedziany pyszałkowato przez Franka przywóz miliona robotników 
w r. 1940 urzeczywistniono jedynie w części114. Wynikiem uporczywej 
walki narodu polskiego było też to, że zamiast przewidzianej do maja 
1940 r. liczby 500 000 robotników deportowano jedynie 160 000 robotni
ków rolnych i 50 000 przemysłowych 115 *. Chociaż w pierwszych latach 
wojny, szczególnie po napadzie na Związek Radziecki, koncentracja 
sił zbrojnych w Polsce była nadzwyczaj duża i każdy opór związany

112 Por. obszerne przedstawienie walki polskich robotników przymusowych 
w faszystowskich Niemczech w pracy E. S e e b e r ,  Die Verschleppung polnischer 
Bürger...

113 proces Bühlera, t. 27, s. 105.
114 Proces Kruppa, t. 94, dok. 1375-PS. Pismo Franka z 25 I 1940.
115 Tagebuch von Hans Frank..., t. I, 1940, s. 333, z 21 IV 1940. Konferencja
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był z wielkim niebezpieczeństwem, niemniej skarżył się w jesieni 
1941 r. gubernator Warszawy, że: „polizeiliche Hilfe nicht gross genung 
[sei]”, aby zaaresztować dużą liczbę przeznaczonych do odtransporto
wania Polaków, którzy się nie zgłosili116.

Załamanie się planów wojny błyskawicznej w Związku Radzieckim 
stworzyło nowe warunki walki z okupantem. Szczególnie po zwycię
stwie armii radzieckiej pod Stalingradem ruch oporu w Polsce przy
brał na sile. W wyniku planowych napadów na urzędy pracy udało 
się partyzantom rozszerzyć wśród faszystowskich „urzędników” admini
stracji Franka strach i obawę, tak że zmniejszyła się bardzo skutecz
ność ich działania.

Ważną rolę w walce przeciwko deportacji odegrało np. zastrze
lenie Hoffmanna, kierownika urzędu pracy w Warszawie. Znaczenie 
tych zamachów było tym większe, gdy równocześnie w urzędach nisz
czono wszystkie kartoteki i akta 117.

Ponadto usiłowali partyzanci pomóc w ucieczce Polakom zgro
madzonym w tzw. obozach przejściowych 118, a nawet uderzać na całe 
transporty robotników przymusowych, aby uwolnić ich z zamkniętych 
wagonów bydlęcych. Jednej z grup oporu udało się np. zatrzymać po
ciąg podczas jazdy. Partyzanci zagrozili bronią konwojentom towarzy
szącym pociągowi i uwolnili wiezionych Polaków119 120.

Komendy urzędów pracy ciągle podejmowały nagłe napady na wsie, 
podjeżdżały autami ciężarowymi, obstawiały domy policją i wypędzały 
bezbronnych mieszkańców. W latach 1943—1944 ruch oporu był 
jednak na tyle silny, że musiano zaniechać tego rodzaju „transpor
tów” na obszarach trudnych do przebycia lub przejazdach przez lasy. 
Jego aktywność, znajomość terenu i szybkie orientowanie się w sytuacji 
uniemożliwiały faszystom podejmowanie nocnych napadów bez uży
cia dużej ilości policji.

Następnym krokiem było atakowanie samochodów również w biały 
dzień. Tak np. w maju 1943 r. skarżył się kierownik wydziału pracy 
okręgu radomskiego, że nawet w dzień atakują partyzanci komendę 
policji specjalnej urzędu pracy w Kielcach, zastrzelono np. agenta urzę
du pracy i uwolniono zaaresztowanego Polaka 12°.

118 Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Berichte des Gouverneurs, sier
pień 1941.

117 Tamże.
118 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (dalej w skrócie: ŻIH). 

Sprawozdanie o położeniu z 12 I 1943.
119 Tagebuch Hans Franks w MTW, t. XXIX, s. 296 i n.
120 Tamże.



Każda poszczególna akcja grup oporu miała bezpośredni wpływ na 
„transporty”, ponieważ opór wiązał siły faszystowskie, a tym samym 
odciągał je od plądrowania i rabunku ludności.

Utrudnianie deportacji stanowiło jedynie pewną formę sabotażu 
faszystowskich zbrojeń wojennych. Równocześnie chodziło też o to, 
by przekonać wszystkich Polaków wywiezionych do Niemiec, że walka 
narodu polskiego przeciwko ciemiężcom może i musi być prowadzona 
dalej z całych sił w faszystowskim rolnictwie i przemyśle. Przy po
mocy pism ulotnych i propagandy szeptanej budzono przekonanie, 
że każdy sabotaż w niemieckim uzbrojeniu przyczynia się do skrócenia 
okresu ucisku Polaków i przyśpiesza złamanie faszyzmu.

Począwszy od pierwszych tygodni pracy przymusowej w Niem
czech do końca wojny ucieczka stanowiła najbardziej maisową formę 
walki deportowanych Polaków przeciwko faszystowskiemu uciskowi. 
Według tzw. „meldunków z Rzeszy”, które sporządzało gestapo, zaare
sztowano w r. 1942, przeważnie zbiegów, następującą ilość osób, które 
zrzekły się pracy 121.

Niewątpliwie procent udanych ucieczek zmniejszył się z upływem 
wojny wskutek wzmocnienia się faszystowskiego aparatu przemocy, 
niemniej wielu deportowanym udało się zbiec do Polski i ukryć wśród 
rodaków 122, gdzie żyli przeważnie ze szmuglu środków żywności i czę
sto uczestniczyli aktywnie w ruchu oporu.

Abstrahując od udanych wypadków zbiegostwa, już samo podej
mowanie' ucieczki miało istotne znaczenie w walce przeciwko faszy
stom.

Niepewność i obawa faszystów przed powstaniem w kraju spowo
dowała, że wstrzymywano wysyłkę na front lub ściągano z frontu 
tysiące Niemców zdolnych do walki, aby zorganizować ich w tzw. 
Straż Wiejską. Oddziały te, zorganizowane specjalnie w r. 1942 123 
do strzeżenia jeńców wojennych oraz robotników cudzoziemskich, po

121 IML, 42/8/a, s. 00069; 42/1/a, s. 227—232; tamże, s. 128—133; tamże, s. 22—26.
122 Tamże, 42/8/a, s. 00041.
123 Zur Geschichte der Ordnungspolizei 1936—1945, praca zbiorowa, Koblenz
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wstały przede wszystkim na wsi, a następnie też w miastach, i otrzy
mały specjalne wyszkolenie od policji porządkowej. Głównym celem, 
tej policji pomocniczej, organizowanej z dużym nakładem kosztów, 
było — jak przewidywał to plan Hitlera z 1942 r. — urządzanie co 
pewien okres obław na zbiegłych cudzoziemców, jak też zapobieganie 
innym wystąpieniom 124.

W wyniku masowego zbiegostwa zmuszeni zostali w końcu faszyści 
odejść nawet od swych początkowych metod urządzania obław wy
łącznie przez sipo (oddział „Alfa”) i przeprowadzać ogólne akcje przy 
użyciu wszystkich sił policyjnych, łącznie ze Strażą Wiejską i Strażą 
Miejską (oddział „Beta”) 125. Oznaczało to, że masowe zbiegostwo do
prowadziło w znacznym stopniu do tego, iż wiązało faszystowskie siły 
zbrojne i w ten sposób odciągało je z frontu.

Na podstawie wyzyskanych dokumentów można stwierdzić, że 
aktywność oraz stan organizacyjny polskich grup w Niemczech wzrosły 
znacznie po napadzie Niemiec na Związek Radziecki. Gestapo z Hano
weru meldowało np., że zarówno z listów, jak wzrastającej aktywności 
Polaków wynika, iż udział Związku Radzieckiego w wojnie uważali 
oni za zapowiedź pewnej klęski faszystów126. Przyczyniło się to do 
powstania w następnych latach braterskich stosunków pomiędzy Po
lakami a obywatelami Związku Radzieckiego. Jak udowodnił w swoich 
wartościowych badaniach historyk radziecki Brodski, w różnych miej
scowościach Niemiec, np. w Hansa-Metallwerke w Stuttgarcie, po
wstały ośrodki oporu organizowane pod kierunkiem polsko-radzieckim, 
które nie zważając na grożące niebezpieczeństwo gotowe były do aktyw
nej walki zbrojnej 127.

We wszystkich częściach Niemiec rosła ilość organizowanych przez 
Polaków wypadków sabotażu w przemyśle zbrojeniowym, który sta
nowił najczulszy punkt faszystowskiej gospodarki. Główne wysiłki ro
botników polskich koncentrowały się na przemyśle amunicyjnym, ma
teriałów podstawowych i chemicznym, jak również na ruchu towaro
wym, aby wszystkimi możliwymi środkami hamować posiłki i w ten 
sposób osłabić front.

Ze znanej nam olbrzymiej ilości sabotaży wybierzmy jedynie kilka. 
Polscy robotnicy przymusowi spowodowali np. w sierpniu 1942 r. 
w Düsseldorfie poważną awarię w przemyśle zbrojeniowym, uszka
dzając kabel, przez który przepływał prąd o napięciu 500 woltów,

124 J. A. B r o d s k i ,  Oswoboditielnaja borba sowietskich ludiej w faszistskoj 
Giermanii (1943—1945 g.) (Woprosy Istorii, 1957, 3, s. 87).

125 Tamże.
126 IML, 41/3/a, s. 195.
127 Por. B r o d s k i ,  op. cit., s. 89—90.



w  wyniku czego nastąpiło krótkie spięcie oraz chwilowe przerwanie 
pracy 128.

Duże znaczenie miała także akcja przeprowadzona przez dwóch pol
skich robotników w Toruniu. Przy wysmarowywaniu form odlewniczych 
do granatów użyli oni zamiast przepisanego czarnego stalowego piasku 
formierskiego żółtego piasku formierskiego, co spowodowało, że 5000 
granatów piętnastocentymetrowych nie nadawało się do użytku i mu
siano je przetopić 129.

Szczególnie skuteczny był sabotaż, gdy chodzi o ruch towarowy. 
Wynika to z pewnej notatki Zellwollwerk Schwarza, w której znajdo
wała się następująca skarga: „dass Stückgutssendungen, auch unter 
der Voraussetzung, dass sie nicht fehlgeleitet werden, eine Laufzeit 
von ca. 3 bis 4 Wochen haben” 13°. Spowodowane było to tym, jak 
wyjaśniał kierownik zakładu, że „jedynie robotnicy zagraniczni” pra
cowali na dworcach towarowych.

Poważne wyniki przyniosło propagowane przez międzynarodowy 
ruch oporu hasło: „Pracuj powoli”, do którego stosowała się większość 
robotników polskich. Wielokrotnie skarżyły się koncerny, że wydajność 
pracy Polaków nie sięga wyżej niż 65—75% wydajności robotników 
niemieckich 131. Niewątpliwie nie grały przy tym głównej roli głodowe 
racje oraz słabość robotników, lecz ich wrogie, bojowe stanowisko wo
bec faszystowskich wyzyskiwaczy.

W wyniku ogólnego wysiłku polskich robotników i niemieckich 
komunistów udało się stworzyć w zakładach szeroki front antyfaszy
stowski. Współpraca ta doprowadziła w końcu do tego, że podniosła 
się skuteczność akcji, której przykładem może być np. walka w zakła
dach Hasag w Lipsku132. Zwłaszcza podczas alarmów przeciwlotni
czych udawało się przeprowadzić polskim i niemieckim robotnikom 
szereg akcji nielegalnych, jak pomieszać różne części do budowy 
panzerfaustów czy uszkodzić miny przez rozluźnienie niektórych ich 
elementów. W wyniku tego rodzaju poczynań uszkodzono też nie
zliczone ilości szybkostrzelnej broni pokładowej, którą produkowano 
również w tym zakładzie 133.

Jak stwierdzili jednogłośnie pozostali przy życiu towarzysze nie
mieckiej grupy oporu w Hasagu, z biegiem czasu akcja ta przybrała

128 IML, Berlin, 42/7/a, a. 00185.
129 Tamże, 42/1/a, s. 210.
130 AZ Schw., t. 57/78.
131 Wg statystyki podanej w czerwcu 1942 r. przez Sauckela cytowanej u K u- 

c z y ń s k i e g o ,  op. cit., s. 271.
132 Wspomnienia Maxa Waltera, Archiv des Museums für die Geschichte der 

Leipziger Arbeiterbewegung, Akta 49.
133 Tamże.



takie rozmiary, że odbierający broń oficerowie odrzucili na początku 
1945 r. zakup w tej fabryce i nakazali dokładną kontrolę. Przeznaczono 
10 000 marek temu, kto wykryje nielegalną pracę w zakładzie. Mimo 
tego tempo pracy osiągnęło swój najniższy punkt właśnie w okresie 
nadzoru gestapo 134.

Heroiczna walka polskich i niemieckich robotników w zakładach 
zbrojeniowych jest chlubną kartą w historii walki oporu robotników 
polskich i niemieckich. Była ona przykładem proletariackiego inter
nacjonalizmu, który także w warunkach terroru faszystowskiego nigdy 
nie został zachwiany. Komuniści niemieccy wyjaśniali niestrudzenie, 
że wojna i deportacja milionów robotników zagranicznych nie były 
nigdy w interesie narodu niemieckiego, lecz leżały wyłącznie w inte
resie prowadzących wojnę. Przy pomocy pism ulotnych i nielegalnych 
audycji radiowych wyjaśniali oni 5 robotnikom niemieckim, że tania 
siła robotników zagranicznych ma służyć również do tego, aby zniżyć 
zarobki robotników niemieckich, że wojna i wywożenie na przymusowe 
roboty robotników różnych narodowości łączyły się z uciskiem ro
botników niemieckich135. W przemówieniu radiowym z Moskwy 
13 sierpnia 1942 r. nawoływał robotników niemieckich członek KC KPD 
Wilhelm Florian: „Mit eurem eigenen wie mit dem Schweiss der 
ausländischen Zwangsarbeiter führt die Verbrecherbande den Krieg 
weiter, durch den die europäischen Arbeiter, darunter auch ihr, fester 
in faschistische Ketten der Unfreiheit geschlagen werden sollen ... 
Stellt eine feste Kampffront zwischen euch und den ausländischen 
Brüdern her für die rascheste Beendigung des Krieges mit allen Mit
teln, für den Sturz der faschistischen Machthaber in Deutschland” 136.

Zachowanie się wobec podbitych przez faszystów narodów było nie 
tylko kryterium uczciwości oporu przeciwko Hitlerowi, lecz w równym 
stopniu świadectwem stosunku do własnego narodu. Skoro uczciwi anty- 
faszyści w Niemczech stali się wiernymi towarzyszami uciskanych ro
botników zagranicznych w walce o wyzwolenie, bronili oni najgłęb
szych interesów narodowych, ponieważ Niemcy mogły być jedynie 
wówczas wolne, gdy na zawsze zerwą z polityką ucisku obcych na
rodów, gdy zostanie złamana bez reszty nie tylko władza Hitlera, lecz 
także szowinistycznego, antyhumanitarnego i antynarodowego nie
mieckiego imperializmu.

134 Tamże.
135 IML, Berlin 41/8/a, s. 00268. Tekst wykrytej przez gestapo przesyłki.
136 L. E i n i c k e, Die antifaschistische Bewegung... (Beiträge zur Geschichte 
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