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Praca przymusowa w Hennigsdorfie (Osthavelland, Niemcy) w latach 1940 - 1945
Przemysł w Hennigsdorf i Nieder Neuendorf
Miejscowości Hennigsdorf i Nieder Neuendorf
były pierwotnie małymi wioskami nad Hawelą,
około 7 kilometrów na północ od Spandau, na
północno – zachodnich obrzeżach Berlina.
W latach 1867/68 na północ od Hennigsdorfu
zbudowano
cegielnię,
którą
stopniowo
rozbudowywano i od 1885 r. przekształcono w
duże przedsiębiorstwo.
W roku 1872 fabryka amunicji w Spandau
zbudowała na północ od Nieder Neuendorf
rezerwowe składy prochu, na które składało się
około 20 obiektów oraz mały port.
W latach 1910/11 pomiędzy tymi obiektami a
Hennigsdorfem powstały pierwsze fabryki
koncernu AEG (Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft): fabryka porcelany (izolatorów),
fabryka
urządzeń
grzewczych,
farb,
lokomotyw.
W roku 1910 w byłym tartaku AEG rozpoczął
budowę samolotów i założono na zachód od
Nieder Neuendorf lotnisko przyfabryczne.
W latach wojny 1914/15 zbudowano dużą
fabrykę samolotów, którą trzeba było w 1919 r.
zamknąć.
W 1917 roku koncern AEG zbudował na
północ od cegielni odlewnię żelaza, z której
rozwinęła się walcownia stali Hennigsdorf
(późniejsza Mitteldeutsche Stahlwerke /
Friedrich Flick).

Ilustracja 1: Mapa Hennigsdorf i Nieder
Neuendorf ok. 1920 r. (Staatsbibliothek
Berlin, Preussischer Kulturbesitz).

Ilustracja 2: Nagłówek dokumentu zakładów AEG (Stadtarchiv Hennigsdorf).
Lata 1933 do 1945
W wyniku rozpoczętych zbrojeń w latach 1935 – 1939 zbudowano na zachód od Hennigsdorf
bazę lotniczą Schönwalde. Istniejące w Hennigsdorfie zakłady przemysłowe AEG
przestawiono na produkcję zbrojeniową i wzrosło zapotrzebowanie na dużą liczbę
pracowników. Do roku 1939 pracowników rekrutowano z całego terytorium Niemiec, działo
się to dobrowolnie, a także pod presją urzędów pracy.
Już w 1938 r. wzdłuż Eschenallee ustawiono drewniane baraki mieszkalne typu „Gebrüder
Döscher”, każdy dla 100 „robotników wykwalifikowanych”. Do każdych dwóch budynków
należała łaźnia. Od czerwca 1939 roku na Apfelallee pojawiły się kolejne baraki tego typu.

Ilustracja 3: Baraki na Apfelallee. Ilustracja 4: Baraki na Eschenallee (Stadtarchiv
Hennigsdorf / kolekcja H. Fritsch / Günter Piwellek).
Wybuch wojny 1 września 1939 roku, najazd na Polskę, zwiększył zapotrzebowanie na siłę
roboczą w Niemczech. Wielu mężczyzn zostało powołanych do Wehrmachtu, kobiety były w
stanie wypełnić tylko niektóre luki w zakładach produkcyjnych. Z tego powodu już na
początku roku 1940 rozpoczęło się przymusowe deportowanie robotników do Niemiec z
okupowanej Polski. Odbywało się to brutalnie i w sposób metodyczny. Mężczyźni i kobiety w
wieku od 14 do 60 lat, niekiedy rodziny z dziećmi, byli wyznaczani do prac przymusowych
przez Arbeitsamty. Unikanie wyjazdu groziło represjami dla odmawiającego i jego rodziny konfiskatą mienia, skierowaniem do obozu koncentracyjnego a nawet śmiercią. Zabieranie na
roboty przymusowe odbywało się często w postaci tzw. łapanek. Ludzi zatrzymywano na
ulicach, a na wsi zabierano niekiedy bezpośrednio z prac polowych. Zakłady zbrojeniowe w
Hennigsdorfie w znacznym stopniu opierały swoje zatrudnienie na robotnikach
przymusowych.

Ilustracja 5: Podpisy na dokumencie AEG z roku 1942 (Stadtarchiv Hennigsdorf).
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Napływ robotników przymusowych spowodował konieczność wybudowania po obu stronach
Apfelallee kolejnych baraków typu „Döscher”. Każdy barak mieścił 100 osób i był
podzielony na sztuby (izby). Utworzono dwa obozy: męski dla 600 i kobiecy dla 100 osób.
Baraki przy Apofelallee i Eschenallee nazwano „Westlager” (obóz zachodni).

Ilustracja 6: Wejście do obozu przy Apfelallee / Apfel-Allee (Stadtarchiv Hennigsdorf).
Inne obozy znajdowały się dalej na północ w Hennigsdorfie, a także na
wschód od Haweli (w fabryce fortepianów Johannes Schiller Neubrück).

Ilustracja 7: Książka pracy dla obcokrajowców (Klaus Euhausen).
W 1941 r. poza robotnikami przymusowymi z krajów okupowanych i robotników z państw
sojuszniczych w zakładach AEG pracowali też jeńcy wojenni. W maju na rogu ulic (dzisiaj)
Pappelallee i Erlenweg wybudowano drewniany barak dla straży obozowej. Nieco później na
Spandauer Landstrasse / róg Apfelallee powstał w baraku typu „Döscher“ szpital dla
cudzoziemców.
Od początku wojny Hennigsdorf miał już doświadczenie z atakami bombowymi. Zrzucane
bomby i odłamki z pocisków przeciwlotniczych powodowały uszkodzenia budynków i były
zagrożeniem dla ludzi. Dla obrony przed skutkami ataków powietrznych między barakami
przewidziano zygzakowate rowy przeciwodłamkowe.

Ilustracja 8: Rysunek
konstrukcyjny baraku
straży, 1941 rok
(Stadtarchiv Hennigsdorf).
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Ilustracja 9: Rysunek konstrukcyjny szpitala obozowego, 1942 rok (Stadtarchiv Hennigsdorf).
W czerwcu 1941 roku, po ataku na Związek Radziecki, drastycznie wzrosła liczba jeńców
wojennych oraz robotników przymusowych w Hennigsdorfie i Nieder Neuendorfie. Dla ich
zakwaterowania zaczęto wynajmować także lokale prywatne. Ponieważ w czasie wojny i tak
zakazano i ograniczono organizowanie imprez tanecznych i wypoczynkowych AEG zawarło
umowy najmu pomieszczeń z zajazdami „Marzahn”, „Havelschloss” i „Eichenhain”, w tym
ostatnim głównie dla Polek. W zajazdach były gotowe kuchnie oraz sanitariaty i wystarczyło,
że sale taneczne zamieniono na sypialnie.

Ilustracja 10: „Havelschloss” około 1941 r. (kolekcja H. Plath).
W okresie 1942/43 wynajęto również statek (pływające schronisko turystyczne dla
młodzieży) w którym przy Nieder Neuendorf zakwaterowano około 50 Polek.

Ilustracja 11: Pływające schronisko
młodzieżowe, statek „Walter Wagnitz”,
Berlin koniec lat 30 XX wieku
(Klaus Euhausen).
W drugiej połowie 1942 roku - na polecenie prezydenta okręgu Poczdamskiego i za zgodą
Ministra Uzbrojenia i Amunicji Rzeszy – na wschód od dawnej prochowni, po obu stronach
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starej Spandauer Landstrasse powstał kolejny obóz dla pracowników AEG. Żeby odróżnić go
od baraków przy Apfelallee i Eschenallee obóz ten został nazwany „Ostlager” lub
„Russenlager”, od narodowości przebywających tam głównie osób.
Plan sytuacyjny przedstawia:
-

na południu „Männerlager II” - obóz męski II - (dla 1380 mężczyzn - 18 baraków
mieszkalnych, kuchnia, kantyna i dwa baraki medyczne),

-

na północ od tego obozu baraki dla administracji (4 baraki, w tym barak dezynsekcyjny)
a dalej „Männerlager I” - obóz męski I - (dla 1570 mężczyzn – 23 baraki mieszkalne,
kuchnia, kantyna i dwa baraki medyczne),

-

na wschód „Frauenlager” - obóz kobiecy - (dla 600 – 900 kobiet – 13 baraków
mieszkalnych, kuchnia, kantyna, barak medyczny i łaźnia).

Wszędzie między barakami wykopano rowy przeciwodłamkowe, a potem wybudowano
schrony ziemne. W jednej z dawnych prochowni urządzono piwnicę na ziemniaki, a w innej
oczyszczalnię ścieków.

Ilustracja 12: Obozy pracy na terenie dawnej prochowni około 1942/43 r.: po obu stronach
starej wiejskiej drogi „Ostlager” (R), na południu baraki po obu stronach Apfelallee (A) i
baraki wzdłuż Eschenallee (E) (Staatsbibliothek Berlin, Preussischer Kulturbesitz).
Na początku 1943 r. stara strażnica dawnej prochowni została zamieniona na posterunek
policyjny i dwie cele aresztu.
W Hennigsdorf i Nieder Neuendorf liczących w 1939 r. około 13.000 mieszkańców w ponad
30 obozach przebywało od 8 do 9 tysięcy robotników dobrowolnych, przymusowych i jeńców
wojennych. Okoliczności w jakich przybyli do Hennigsdorfu i Nieder Neuendorfu były różne.
Tak samo różnie byli zakwaterowani, żywieni, leczeni. Ludzie z państw sojuszniczych III
Rzeszy przybyli mniej lub bardziej dobrowolnie, mogli swobodnie poruszać się, mieli więcej
praw. Przywiezieni przymusowo, wbrew ich woli, mieli ograniczone prawa i byli gorzej
traktowani. Polaków oznaczono na ubraniach znakiem identyfikacyjnym („P” - jak Polak).
Najgorzej traktowano sowieckich jeńców wojennych oraz więźniów obozów
koncentracyjnych. Byli pilnowani przez strażników na terenie obozu, w drodze do i z pracy, a
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także przy pracy. Udokumentowane jest stosowanie drakońskich kar, aż do zabójstw przy
próbach ucieczki.
W obozach wiele osób zmarło z powodu chorób (np. gruźlicy), wypadków przy pracy,
bombardowań i działań wojennych. Na cmentarzu leśnym w Hennigsdorfie utworzono
kwaterę obcokrajowców („Ausländerreihe“), a na północ od huty cmentarz rosyjski
(„Russenfriedhof“).
Życie w barakach dla robotników przymusowych było prymitywne i z czasem pogorszyło się.
W jednej izbie baraku dla Polek mieszkało do 20 kobiet. Barak nieocieplony, bez sufitu, zimą
ogrzewany jednym kubłem węgla dziennie. Zamiast łóżek drewniane, piętrowe prycze. Do
przykrycia powleczony poszewkami koc, poduszka wypchana sianem i prześcieradło na
cienkim sienniku. Prymitywne przyrządy do osobistej higieny - miednica, dzbanek na wodę.
Co jakiś czas wizyta w obozowej łaźni. Łyżki aluminiowe, miski i kubki fajansowe jako
naczynia stołowe. Ubogie żywienie oparte o chleb, ziemniaki, brukiew, margarynę,
marmoladę. Porcje w miarę postępu czasu coraz mniejsze. Wyżywienie organizowane przez
władze obozowe i zakłady AEG, w związku z czym robotnicy nie mieli kartek
żywnościowych, nie mogli kupić dodatkowej żywności. Pomoc rodzin robotników w postaci
paczek żywnościowych przerwana z nadejściem frontu. Potem ogromny głód w obozie.
Symboliczny przydział mydła i środków piorących. Katastrofalna sytuacja z odzieżą
łagodzona dostarczeniem do obozu ubrań po Żydach zamordowanych w obozach masowej
zagłady. Ogrodzony i pilnowany przez wachmanów teren obozu. Całodzienny nadzór w
obozie. Ograniczenie poruszania się poza obozem. Łamany niekiedy przez robotników zakaz
odwiedzania Hennigsdorfu, Berlina, kawiarni, kina. Kary finansowe i aresztu w bunkrze
nakładane przez policję dla osób łamiących zakazy. Brak życia kulturalnego. Rozrywki to
spacery nad brzegiem Haweli, spotkania koleżeńskie w kantynie (świetlicy) i od czasu do
czasu występy artystyczne przyjezdnych lub amatorskich obozowych zespołów przerywane
przez alarmy lotnicze.
Praca w fabryce na stanowiskach fachowych, na obrabiarkach i przy montażu, ale także, z
braku kwalifikacji, na stanowiskach pomocniczych, często ponad siły, także w szkodliwych
warunkach (np. przy obróbce aluminium). Wiele wypadków przy pracy; zgniecenie robotnika
przez urwany z suwnicy blok stali, oskalpowanie głowy przy pracy na wiertarce. Stosunek
pracowników niemieckich i majstrów różny; obojętny, przyjazny ale często wrogi, zależny od
pogarszającej się sytuacji wojennej. Wynagrodzenie za pracę symboliczne przy braku
możliwości wydania pieniędzy (np. tylko piwo w kantynie), wyżywienie na stołówce
fabrycznej nie pozwalające na regenerację sił.
Od drugiej połowy roku 1944 brak kontaktu listowego robotników z rodzinami
zamieszkałymi na terenach, z których wyparto wojska niemieckie. Do kłopotów dnia
codziennego doszło zmartwienie o los najbliższych. Szczególnie cierpieli ludzie deportowani
z burzonej po powstaniu Warszawy. Stan ten był pogłębiony atmosferą w obozach i
zakładach. Nieustanne alarmy, uporczywe plotki o mającym nastąpić wysadzeniu obozu w
powietrze.
Hennigsdorf i Nieder Neuendorf były na trasie wypraw bombowych aliantów na Berlin, a
także w rejonie, gdzie zainstalowano środki przeciwlotnicze – działa, reflektory, urządzenia
podsłuchowe. Dochodziło nad obozem do bitew powietrznych, spadały strącone samoloty,
bomby oraz odłamki pocisków. Były ofiary wśród mieszkańców obozów. Od jesieni 1944 r.
codzienne (w dzień i w nocy) alarmy lotnicze i przeloty samolotów dezorganizujące życie.
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Front był nieuchronnie coraz bliżej. Codziennie zwiększała się liczba kobiet niemieckich
chodzących w żałobie, biegających w czasie przerw w pracy do tablic informacyjnych, gdzie
wywieszano jaka dzielnica Berlina zburzona i jaki jest postęp wojsk. W styczniu w
Hennigsdorfie zjawili się pierwsi uchodźcy ze wschodnich części kraju. W szkołach
zakwaterowano żołnierzy.
11 marca 1945 r. doszło do wypadku
promu na przeprawie z Hennigsdorf i
Nieder Neuen-dorf. W lodowatej
wodzie utonęło około 13 osób, w tym
także obcokrajowcy z obozu pracy
AEG.

Ilustracja 13: Prom Hennigsdorf Nieder Neuendorf podczas
„ekstremalnej zimy” 1928 – 29 r.
(Stadtarchiv Hennigsdorf).
15 marca 1945 r. na teren zakładów AEG oraz obozów zostały zrzucone z samolotu ulotki w
różnych językach z ostrzeżeniem, że zakłady będą bombardowane i należy uciekać z
zagrożonego terenu. Kierownictwo zakładów i obozu podporządkowało się tej informacji i
ogłoszono, że w przypadku alarmu robotnicy mają opuścić teren zakładów i kryć się w
schronach na terenie obozów.
Nalot nastąpił w niedzielę, 18 marca. Samoloty bombowe sił powietrznych USA nadleciały
wzdłuż Haweli od północy. Zakłady AEG zostały zniszczone w 80%, praktycznie przestały
istnieć. Pogięte żelazne konstrukcje, gruz, stopione od ognia i rozbite obrabiarki, zrujnowane
drogi i place. Dużo niewybuchów. Zakłady przestały produkować i kilka tysięcy robotników
wolnych i przymusowych przestało być potrzebnych.
Większość baraków w obozach opustoszało, bo ich mieszkańcy, robotnicy wolni (np. Czesi,
niektórzy Francuzi) dostali zgodę na powrót do domów. Zniknęli też Włosi, którzy zostali
umundurowani, uzbrojeni i wysłani na front.
Po kilku dniach podjęto decyzję w sprawie robotników przymusowych, którzy w obozach
pozostali. Zaczęto formować brygady robotnicze do budowy umocnień obronnych wokół
Berlina. Brygady te pod kierownictwem niemieckich nadzorców, inwalidów wojennych,
emerytów, żołnierzy, codziennie wychodziły z obozów i w okolicy, albo dalej, po podroży SBahnami, kopały okopy, rowy przeciwczołgowe, schrony. Był to okres bardzo ciężki.
Brakowało żywności. Miska zupy, kawałek chleba dziennie nie dawał siły koniecznej przy
takich pracach. Niektórzy nadzorcy byli bezlitośni. Wyznaczali normy do wykonania,
dochodziło do pobić robotników. Umocnienia były budowane także wzdłuż linii kolejowych
atakowanych i bombardowanych przez samoloty alianckie w ciągu dnia, co powodowało
dodatkowe zagrożenia i ofiary.
W kwietniu 1945 r. zaczęły się ucieczki mieszkańców Berlina i najbliższych miejscowości z
zagrożonych inwazją terenów. Z obozów pracy AEG SS-mani ewakuowali więźniów obozu
koncentracyjnego - kilkaset kobiet, uczestniczek powstania warszawskiego.
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Wczesnym rankiem 22 kwietnia 1945 roku oddziały sowieckie i polskie stanęły przed
zniszczonymi wcześniej mostami na Haweli. Ciężkie walki trwały trzy dni. Hennigsdorf i
pobliskie miejscowości zostały ostrzelane ogniem artylerii i dział czołgowych. Od wybuchu
pocisków oraz strzelaniny zginęło wielu żołnierzy obu stron, a także mieszkańców
Hennigsdorfu, Nieder Neuendorfu i Papenberge. Na teren obozów spadło dużo pocisków, a
potem trwały tam walki. Było wiele ofiar. Zginęło między innymi 5 Polaków, Czech,
Rosjanin i Grek, dużo osób raniono.
W tych dniach doszło do wielu zabójstw, napadów, rabunków i gwałtów na zajętym terenie.
Żołnierze sowieccy doraźnie wymierzali sprawiedliwość strzelając do ludzi według uznania.
Były próby gwałtów w obozie kobiecym uniemożliwione przez polskich żołnierzy. Źle
traktowani wcześniej robotnicy przymusowi mszcząc się splądrowali i podpalili dom leśnika
Nieder Neuendorf. Ta atmosfera spowodowała, że wielu mieszkańców Hennigsdorfu i
pobliskich miejscowości powodowanych strachem popełniło samobójstwa, także rozszerzone,
całymi rodzinami.
Ciężkie walki wokół Hennigsdorf i Nieder Neuendorf zakończyły się 25 kwietnia 1945 r., a
tym samym robotnicy przymusowi i jeńcy z obozów pracy przy zakładach AEG mogli wrócić
do swoich krajów.

Ilustracja 14: Polscy robotnicy przymusowi w Hennigsdorfie: Nad Hawelą lato 1944.
Polnische Zwangsarbeiter in Hennigsdorf: An der Havel Sommer 1944
(Roman Zwierzchowski)

Okres powojenny
Po zakończeniu walk w Hennigsdorfie i Nieder Neuendorf Armia Czerwona zajęła dwa
miejsca przy Haweli. Sowieci zbudowali most pontonowy miedzy Heiligensee i Nieder
Neuendorf, a później most drewniany.
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Obcokrajowcy wyjechali i do Hennigsdorfu napłynęli wysiedleńcy, którzy musieli opuścić
swoje ojczyste strony na wschód od Odry i Nysy. Przez lata stojące wzdłuż Apfelallee i
Eschenallee baraki po robotnikach przymusowych służyły im do celów mieszkalnych. Baraki
„rosyjskiego obozu” zostały zlikwidowane około 1948 roku. Dużo zostało sprzedanych
chętnym w okolicy i w całej Brandeburgii, część trafiła do tzw. Neusiedler (nowych
osadników) u których służyły jako szopy i obory. Jeden barak został wykorzystany w
Heiligensee, inny stał przez dziesięciolecia jako sala lekcyjna na dziedzińcu liceum w
Hennigsdorfie.

Ilustracja 15: Baraki przy Apfelallee zamieszkałe przez wysiedleńców zza Odry i Nysy
(Stadtarchiv Hennigsdorf)
W latach 1951/52 zbudowano Kanał Hawelski który przeciął Apfelallee i część stojących tam
baraków trzeba było zburzyć.

Ilustracja 16: Dawny barak kąpielowy –
łaźnia w 2019 r. (Klaus Euhausen)
Od 2016 roku w starym ratuszu w Hennigsdorfie znajduje się wystawa poświęcona historii
miasta oraz „Pracy przymusowej w Hennigsdorfie”.

Ilustracja 17: Karty identyfikacyjne
do wejścia do obozu pracy i fabryki
AEG na wystawie w ratuszu
(Klaus Euhausen)
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https://www.facebook.com/klaus.euhausen
Sonstige Seiten / Inne strony:
https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/28-Frauen-in-einer-Baracke
https://www.dz-ns-zwangsarbeit.de/alltag-zwangsarbeit-1938-1945/prolog-und-geschichtedes-ortes/
https://www.zwangsarbeit-archiv.de/zwangsarbeit/ereignisse/polenerlasse/index.html
https://www.zwangsarbeit-archiv.de/zwangsarbeit/ereignisse/entschaedigung/index.html
https://www.bpb.de/mediathek/227598/gute-deutsche-schlechte-deutsche
https://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/geschichte/auslaendisch/polen/index.html
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