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Z„Zabierano ich w nocy, 
z własnych mieszkań, 
związanych prowadzono 
przez ulicę, obchodzono 

się [z nimi] brutalnie. […] Przez trzy 
dni co wieczór po całodziennym wy-
gładzaniu wyprowadzano ich na dzie-
dziniec i zmuszano do podpisywania 
deklaracji »dobrowolnego zgłosze-
nia się do robót w Prusach«. […] Nie 
osiągnąwszy zamierzonego celu, wy-
wieziono ich do Okręgu Heidekrug 
w Prusach Wschodnich i zatrudniono 
przy budowie kolei” – relacjonował 
Józef Wolczyński, świadek wydarzeń, 
które rozegrały się w Łodzi w pierw-
szych dniach listopada 1916 roku.

„Gdy dzisiaj mowa jest o pracy 
przymusowej, kojarzona jest z tym 
z reguły jedynie II wojna światowa. 
W rzeczywistości jednak praca przy-
musowa była stosowana również pod-
czas I wojny światowej. […] Już w la-
tach 1914–1918 niemieckie urzędy 
przymusowo rekrutowały i zatrudnia-
ły w Rzeszy i na okupowanych obsza-
rach tysiące pracowników” – przypo-

Siłą, bez uprzedzenia
Filip Gańczak

Już w czasie I wojny światowej niemieckie władze okupacyjne 
wykorzystywały Polaków do pracy przymusowej. 
Dziś w podręcznikach historii próżno szukać 
informacji na ten temat.

mina dr Christian Westerhoff, historyk 
z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, 
którego książka Zwangsarbeit im 
Ersten Weltkrieg (Praca przymusowa 
podczas I wojny światowej) ukazała 
się w tym roku w Niemczech, Austrii 
i Szwajcarii.

Głodny przemysł
Przełom XIX i XX wieku to w nie-
mieckiej gospodarce okres znakomitej 
koniunktury. Do Niemiec – tak jak do 
USA – Polacy przyjeżdżali wówczas 
za chlebem. Szybko rozwijający się 
przemysł wciąż potrzebował nowych 
rąk do pracy.

Wybuch I wojny światowej i prze-
dłużające się działania zbrojne zna-
cząco pogłębiły niedobór siły robo-
czej. W Niemczech w ciągu nieco 
ponad czterech lat wojny powołano 
do wojska 13 mln osób, tj. prawie 
wszystkich mężczyzn w wieku po-
borowym! Tych ludzi brakowało na 
polach i w produkującym dla armii 
przemyśle. Na potrzeby Wielkiej 
Brytanii i Francji pracowały liczne 

kolonie zamorskie. Rzesza Niemie-
cka nie dość, że nie miała tak licz-
nych kolonii, to jeszcze dotkliwie 
odczuwała skutki blokady morskiej. 
Musiała więc szukać innych sposo-
bów na zwiększenie produkcji prze-
mysłowej. Względy pragmatyczne 
zwyciężyły nad moralnością.

Już późnym latem 1914 roku wła-
dze niemieckie zakazały powrotu do 
domów robotnikom z Rosji, którzy 
w chwili wybuchu wojny znajdowali 
się na terytorium Rzeszy. W ten spo-
sób zobowiązano do pracy dla Niemiec 
ok. 300 tys. osób, w tym wielu Pola-
ków z zaboru rosyjskiego. To jednak 
nie było wystarczające.

Narastała pokusa, by sięgnąć po 
siłę roboczą z terenów okupowanych. 
Tych zaś przybywało. Już w 1914 roku 
Niemcy zajęły prawie całą Belgię i ka-
wałek Francji. Rok później pod okupa-
cją Niemiec i Austro-Węgier znalazło 
się terytorium Królestwa Polskiego. 
Z jego północnej części Niemcy utwo-
rzyli Generalne Gubernatorstwo War-
szawskie (GGW). Z czasem państwa 
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  Robotnicy rolni pod 
nadzorem niemieckiego 
żołnierza, I wojna światowa; 
dokładna data i miejsce 
nieznane
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centralne wypierały Rosjan z kolej-
nych terenów na wschód od Królestwa 
Polskiego. Powstał tu obszar admini-
stracyjny znany jako Ober Ost.

Początkowo Niemcy liczyli, że 
z okupowanych terenów do pracy 
w Rzeszy będą się zgłaszać ochotnicy. 
Gdy te rachuby zawiodły, wiosną 1916 
roku do prac w rolnictwie zapędzono 
20 tys. osób z okolic francuskiego 
Lille, w tym wiele kobiet i dziewcząt. 
6 czerwca do pracy na rzecz niemie-
ckiej administracji zobowiązana zosta-
ła ludność Ober Ostu. Najgorsze miało 
jednak dopiero nadejść.

Naciski Ludendorffa
29 sierpnia 1916 roku zmieniło się 
kierownictwo niemieckich sił zbroj-
nych (OHL). Na czele Sztabu Ge-
neralnego stanął feldmarszałek Paul 
von Hindenburg, generalnym kwa-
termistrzem został gen. Erich Luden-
dorff. Trwała w tym czasie krwawa 
bitwa nad Sommą, pochłaniająca ty-
siące ofi ar. Zarówno Hindenburg, jak 
i Ludendorff byli przekonani, że je-
dynym sposobem na wygranie woj-
ny jest pełna mobilizacja wszystkich 
dostępnych sił i środków. Wysunię-
to projekt, by wprowadzić obowią-
zek pracy dla wszystkich dorosłych 
Niemców, ale zdecydowanie odrzucili 
go socjaldemokraci i związki zawodo-
we. Ludendorff żądał w tej sytuacji, by 
przymus pracy wprowadzić na wszyst-
kich okupowanych terenach. „Ewen-
tualne wątpliwości związane 
z prawem międzynarodowym 
nie mogą nam przeszkodzić. 
Muszą ustąpić nieuniknionej po-
trzebie, by całą siłę roboczą znaj-
dującą się pod niemiecką władzą 
doprowadzić do jak najbardziej 
produktywnego wykorzystania na 
potrzeby gospodarki wojennej” – 
wtórował mu Ernst von Wrisberg 
z Ministerstwa Wojny.

Pomysł poparli czołowi przemy-
słowcy, którym zależało na zwięk-
szeniu produkcji dla wojska. Carl 
Duisberg przekonywał, że przymu-
sowa rekrutacja pozwoli pozyskać 

500–700 tys. bezrobotnych z okupo-
wanej Belgii. Walther Rathenau po-
stulował w liście do Ludendorffa, by 
przeprowadzić „podobną akcję w Pol-
sce”, co miało zapewnić niemieckiej 
gospodarce 100–200 tys. robotników.

Konwencja haska z 1907 roku po-
zwalała wykorzystywać ludność cy-
wilną zajętych terenów jedynie do prac 
na potrzeby armii okupacyjnej. Gene-
rał Traugott von Sauberzweig zachęcał 
jednak, by nie interpretować tych zapi-
sów zbyt rygorystycznie, bo – jak tłu-
maczył – „nasi wrogowie też nie postę-
powali inaczej”. 3 października 1916 
roku wydano zarządzenie, że bezrobot-
ni z terenów okupowanych mogą być 
zmuszani do pracy także poza miej-
scem zamieszkania. Za sprzeciw moż-
na było trafi ć na trzy lata do więzienia. 
Wkrótce do pracy w Rzeszy deporto-
wano ok. 60 tys. Belgów. Przymusowe 
rekrutacje dotknęły również okupowa-
ne ziemie polskie.

Polowanie na ludzi
Hans von Beseler, zwierzchnik Gene-
ralnego Gubernatorstwa Warszawskie-
go, wydał 4 października 1916 roku 
rozporządzenie o „zwalczaniu wstrętu 
do pracy”. Odpowiednie obwieszcze-
nia w tej sprawie pojawiły się w gaze-
tach i na murach. Do pracy na rzecz 
okupanta mieli być przymuszani tylko 

bezrobotni, jednak nagminnie nacią-
gano przepisy. Przymusowo rekruto-
wano na przykład ludzi, którzy popeł-
nili drobne wykroczenia, byli nędznie 
ubrani lub brudni. Urządzano też dzi-
kie łapanki.

Wojciech Trąmpczyński, późniejszy 
marszałek Sejmu i Senatu, w czasie 
I wojny światowej był posłem do nie-
mieckiego Reichstagu. Skarżył się, że 
„w praktyce […] za uchylających się 

  Plakat zachęcający do zgłaszania się 
do pracy w Niemczech, Białystok, 
1917 rok

  Generał Hans von Beseler



Fot. Bibliothek für Zeitgeschichte in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart
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od pracy byli uznawani nawet ci, którzy 
mieli stałe zatrudnienie na miejscu. Siłą 
zabierano rzemieślników z ich miesz-
kań, a rolników z pól”. Z kolei Rada 
Główna Opiekuńcza, charytatywna or-
ganizacja założona za zgodą władz oku-
pacyjnych, alarmowała: „Najmniejszy 
opór karany jest bezwzględnie; ocią-
gających się prowadzą jak zbrodniarzy 
ze związanymi rękoma, pod konwo-
jem żołnierzy. Stan materialny, zdro-
wie, wiek i płeć nie grają tu żadnej roli, 
zabierają robotników przez gwałt, bez 
wskazania dokąd i po co”.

Wolfgang von Kries, szef niemie-
ckiej administracji cywilnej na oku-
powanych terenach GGW, przyzna-

wał, że dochodziło do „polowania na 
ludzi”. Czasami dotykało to również 
chorych, starców albo kobiety mają-
ce pod opieką nieletnie dzieci. Wspo-
mniany Józef Wolczyński, działacz 
społeczny i późniejszy poseł na Sejm, 
podawał, że w Łodzi tylko co czwarta 
osoba z przymusowo rekrutowanych 
do pracy była bezrobotna.

Zaprotestowały działające na pol-
skich ziemiach partie polityczne. PPS, 
SDKPiL i żydowski Bund wspólnie 
wezwały robotników, by nie stawiali 
się w urzędach i ukrywali się przed ła-
pankami. Ludzie chowali się w lasach, 
tworzyli grupy samoobrony lub nawet 
sami się okaleczali, byle nie zostać za-
ciągniętym do pracy przymusowej.

Bataliony śmierci
Przymusowe rekrutacje dotykały głów-
nie mężczyzn. Część trafi ła do obozów 
przejściowych w Łodzi i Warszawie. 
Tam byli m.in. odwszawiani, poddawa-
ni dezynfekcji i szczepieni. Stawiano 
ich przed wyborem: „dobrowolny” wy-
jazd do pracy w Niemczech lub wciele-
nie do batalionu robotniczego.

Cywilne Bataliony Robotnicze 
(ZAB) znajdowały się pod nadzorem 
wojska i były wykorzystywane do 
najróżniejszych prac na terenie Ober 
Ostu: budowy dróg i torów kolejo-
wych, naprawy mostów czy osusza-
nia bagien. Przymusowych robotników 
kierowano też do prac rolnych, wycin-
ki drzew, a nawet budowy umocnień 
dla wojska. Mieli zluzować niemie-
ckich żołnierzy i jeńców wojennych.

W batalionach panowały ciężkie 
warunki. Robotnicy żyli w obozach za 
drutem kolczastym. Baraki były brud-
ne i wilgotne, a zimą nie chroniły do-
statecznie przed mrozem. Niektórzy 
czasowo nocowali pod gołym niebem. 
Większość nie miała ubrania na zmianę. 
Brakowało również lekarstw. Szerzyły 
się tyfus, dur plamisty, gruźlica, chole-
ra i zapalenie płuc. Wielu wysłanych 
do prac na wschodzie nie wróciło do 
domów. Cierpiały na tym rodziny, po-
zbawione często głównego żywiciela.

Śmiertelność w batalionach była bar-
dzo wysoka, a produktywność pracy ni-
ska. Nic dziwnego. Robotnicy pracowa-
li za darmo lub półdarmo, otrzymując 

Dantejskie sceny
Październik i listopad 1916 roku to apogeum przymusowej rekrutacji robotników 
w okupowanym przez Niemcy Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim. 
Do Rady Głównej Opiekuńczej napływały w tym czasie alarmujące meldunki:

•  „W powiecie przasnyskim i w samym Przasnyszu wywieziono siłą w początkach 
października około 2000 robotników i robotnic do Prus. […] prowadzono 
przez miasto duże grupy ludzi, w tej liczbie młodzieży, głośno płaczących 
i protestujących, pod eskortą wojskową. Ludzi brano od robót przy szosie, bez 
uprzedzenia i dania możliwości przygotowania się do drogi”.

•  „W powiecie płockim porozlepiano plakaty zachęcające do dobrowolnego 
zapisywania się robotników na wyjazd do Prus. Po kilku dniach jednak rozpoczął 
się przymusowy pobór. Zagarniano robotników pracujących przy szosach, lecz 
również w wioskach gospodarzy i ich dzieci. Gospodarzowi Kuczkowskiemu 
w Niszczycach, który ma dwóch synów na wojnie, zabrano trzeciego syna, który 
pracował w gospodarstwie”.

•  „[W okolicach Płocka] władze niemieckie w ostatnich dniach rozpoczęły obławy po 
nocach. Zabierają przymusowo z chałup mężczyzn od 17 do 42 lat, nie licząc się 
z tym, że nieraz pozbawiają rodzinę jedynego żywiciela. Zabierają też dziewczyny 
w wieku 16–18 lat”.

•  „W okręgu [nadbużańskim] są gminy z wójtami i bez wójtów (większość). 
W pierwszych zwrócono się do wójtów z żądaniem dostarczenia listy robotników: 
chrześcijan mężczyzn i kobiet, Żydów zaś tylko mężczyzn, którzy bez szkody dla 
gospodarstwa mogą być wzięci do robót wojskowych. […] wójt gminy Rokitno 
odpowiedział, że takich nie ma. Lecz sołtysi zaczęli przez zemstę przysyłać 
władzom nazwiska swoich wrogów osobistych i tych patrole wojskowe zabrały. […]

Robotników wywożą do robót wojskowych, jak okopy, tartaki itp., na pobliski 
front, gdzie zastępują nimi wywożonych do Niemiec jeńców rosyjskich. Karmią ich 
z kuchni polowych, ale nie płacą nic lub bardzo mało”.

•  „Zabierają tylko chrześcijan, mężczyzn i dziewczyny. Z samego Tomaszowa 
[Mazowieckiego] wywożą, jak mówią na mieście, po dwa pociągi dziennie.

Odbywają się takie sceny: jedna z matek, której zabrano syna, uklękła przed 
magistratem i zaczęła wzywać pomsty niebios. Zaaresztowano ją. Inna nie została 
aresztowana, ponieważ utopiła się, rzucając się do rzeki z mostu”.

Źródło: Archiwum Akt Nowych, 
cyt. za: Mieczysław Motas, Irena Motasowa, 

Zagadnienie wywozu siły roboczej z Królestwa Polskiego do Niemiec, 
„Teki Archiwalne” 1955 nr 4, s. 21–25.
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bardzo skromne racje żywnościowe. 
Często byli bici przez strażników. Kon-
takt listowny z bliskimi był albo bardzo 
ograniczony, albo w ogóle niemożliwy.

Oburzenie i rozgoryczenie
Von Kries podawał, że na terenie GGW 
przymusowa rekrutacja dotknęła ogó-
łem „ok. 5 tys. robotników, w większo-
ści Żydów”. W literaturze pojawiają 
się również znacznie wyższe liczby – 
nawet 350 tys. – ale nie mają one po-
twierdzenia w źródłach.

Wiadomo, że na obszarze Ober Ostu 
zmuszono do pracy więcej ludzi niż 
w GGW. Przymusowe akcje rekruta-
cyjne prowadzono tu m.in. w Wilnie, 
Grodnie, Lidzie czy Suwałkach, a więc 
miastach, które znalazły się później 
w granicach II Rzeczypospolitej.

Deportacje przymusowych robot-
ników z Belgii wywołały ostre prote-
sty na arenie międzynarodowej. Głos 
w tej sprawie zabrała także Stolica 
Apostolska. Losem przymusowych 
robotników z ziem polskich znacznie 
trudniej było zainteresować światową 
opinię publiczną. Centralnej Agencji 

Polskiej w Lozannie udało się jed-
nak nagłośnić w szwajcarskiej prasie 
problem pracy przymusowej w GGW. 
Sprawą zajęli się również posłowie do 
niemieckiego Reichstagu, co odnoto-
wał 8 grudnia 1916 roku także ame-
rykański „New York Times”.

W połowie grudnia 1916 roku Niem-
cy po cichu wycofali się z przymuso-
wej rekrutacji na terenie Generalne-
go Gubernatorstwa Warszawskiego. 
Latem 1917 roku zapadła decyzja, by 
rodzinom tych, którzy zmarli w Cy-
wilnych Batalionach Robotniczych, 
wypłacić jednorazowe rekompensaty.

Kryły się za tym nie tyle względy 
humanitarne, ile brak wymiernych 
efektów ekonomicznych i chłodna po-
lityczna kalkulacja. Cesarze Niemiec 
i Austro-Węgier 5 listopada 1916 roku 
zapowiedzieli utworzenie niepodległe-
go, choć związanego z państwami cen-
tralnymi Królestwa Polskiego. Wkrót-
ce okupanci przystąpili do tworzenia 
Polskiej Siły Zbrojnej, która miała wal-
czyć przeciwko Rosji – i bardzo liczyli 
na napływ ochotników. To m.in. dlate-
go do batalionów robotniczych starano 
się kierować przede wszystkim Żydów.

Złagodzenie reżimu okupacyjnego 
na niewiele się zdało. Polacy już i tak 
zrazili się do Niemców. Zwłaszcza po 
tym, jak w lutym 1917 roku pierwsi 
przymusowi robotnicy z Łodzi wró-
cili do domów z robót w Prusach 
Wschodnich. „Mają oni poodmraża-
ne ręce i nogi, są zupełnymi kaleka-
mi, niezdolnymi do żadnej pracy, ani 
tym bardziej do utrzymania rodzin, 
które tu pozostawili na opiece insty-
tucji dobroczynnych” – raportowała 
Łódzka Miejscowa Rada Opiekuńcza. 
Nadal trwała wówczas przymusowa 
rekrutacja na terenie Ober Ostu. „Tak-
że w okupowanym przez Austriaków 
Generalnym Gubernatorstwie Lubel-
skim rekrutowano przymusowo pol-
skich robotników, i to na większą skalę 
niż w GGW” – mówi dr Stephan Lehn-
staedt z Niemieckiego Instytutu Histo-
rycznego (DIH) w Warszawie.

Przymusowa praca okazała się eko-
nomicznie nieefektywna. Jednak nazi-
ści, którzy w 1933 roku doszli do wła-
dzy w Niemczech, w czasie II wojny 
światowej znów sięgnęli po tę meto-
dę walki z niedoborem siły roboczej. 
„W wojsku i kręgach prawicowych 
zwyciężyło przekonanie, że postępo-
wanie w czasie I wojny światowej było 
nie zbyt brutalne, lecz przeciwnie – zbyt 
delikatne” – tłumaczy Westerhoff. Przy-
wódcy Trzeciej Rzeszy doszli do wnio-
sku, że w przyszłej wojnie trzeba zmo-
bilizować siłę roboczą w sposób lepiej 
zorganizowany i jeszcze bardziej bez-
względny. „Jeśli w czasie I wojny świa-
towej pracowały w Niemczech prawie 
trzy miliony cudzoziemców (w tym dwa 
miliony jeńców wojennych), to w cza-
sie II wojny światowej już osiem milio-
nów” – wylicza Westerhoff. Ale to już 
temat na osobny artykuł.

Filip Gańczak

Dziękuję dr. Christianowi 
Westerhoffowi, 
dr. Stephanowi 
Lehnstaedtowi, 
wydawnictwu Ferdinand 
Schöningh i Bibliothek 
für Zeitgeschichte 
w Stuttgarcie za 
bezpłatne udostępnienie 
materiałów




