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neute Unterstützung des Projektes, 
ebenso geht der Dank an Pomerania 
e.V., F. C. Flick Stiftung gegen Frem-
denfeindlichkeit, Rassismus und In-
toleranz, Mecklenburg Vorpommern 
und die Stiftung EVZ (Erinnerung, Ver-
antwortung, Zukunft), ohne die das 
Projekt nicht möglich gewesen wäre. 

Das eWerk hat sich mit seinen en-
gagierten Mitarbeitern wieder als op-
timaler Veranstaltungsort für dieses 
Projekt erwiesen. Wir bedanken uns 
bei den Lehrern und Schülern und al-
len freien Mitarbeitern und Helfern, 
ohne deren Engagement das Projekt 
nicht hätte stattfinden können.

wprowadzenie 
dwunasty tydzień spotkań

Centrum Dokumentacyjne Pro-
ra już po raz dwunasty zorgani-
zowało w Sassnitz na Rugii majo-
wy (17.05.-22.05.2015) Tydzień 
Spotkań pod hasłem „Pokonać 
Granice“. Czterech polskich by-
łych robotników przymusowych, 
Wanda Kamińska, Stanisław Kul-
czycki, Janina Hain und Irena Ce-
ranek, przyjechało wraz z osoba-
mi towarzyszącymi do Sassnitz, 
by spotkać się z młodzieżą i dzie-
ląc własnym doświadczeniem 
przekazywać pamięć tej karty hi-
storii.

Mimo podeszłego wieku chcie-
li wykorzystać okazję, by odwie-
dzić miejsca, w których w cza-
sach II wojny światowej za spra-
wą nazistów przeżyli wiele cier-
pienia, szykan i głodu. Powrót 
do tych miejsc jest dla wszyst-

kich byłych przymusowych robotni-
ków wielkim emocjonalnym, ale i fi-
zycznym wyzwaniem.

Niemiecka młodzież to uczniowei 
dwóch szkół, Regionalnej Szkoły w 
Sassnitz i Szkoły „Nad morzem”, rów-
nież w Sassnitz. Polska młodzież przy-
jechała z ośrodka OHP w Szczecinie. 
Obie grupy młodych ludzi z otwarto-
ścią, zaciekawieniem i szacunkiem po-
dejmowały dialog ze świadkami histo-
rii.

Razem odwiedzili te miejsca na wy-
spie Rugii, gdzie podczas wojny ro-
botnicy przymusowi zmuszeni byli do 
ciężkiej pracy w często bardzo złych 
warunkach. Na warsztatach młodzi lu-
dzie poznawali techniki przeprowa-

einleitung 
die zwölfte Begegnungswoche

Das Dokumentationszentrum Prora 
hat die zwölfte Begegnungswoche 
„Grenzen überwinden - Pokonać gra-
nice“ vom 17.5.-22.5.2015 in Sassnitz 
auf Rügen ausgerichtet. Vier polni-
sche ehemalige Zwangsarbeiter, Wan-
da Kamińska, Stanisław Kulczycki, Ja-
nina Hain und Irena Ceranek haben 
sich in diesem Jahr mit jeweils einem 
Angehörigen auf den Weg nach Sass-
nitz gemacht, um sich zu erinnern, 
den Jugendlichen zu begegnen und 
von ihren Erlebnissen zu erzählen. Die 
Zeitzeugen wollten trotz des hohen 
Alters die Gelegenheit wahrnehmen, 
die Orte, an denen sie während der 
NS-Zeit Zwangsarbeit, Misshandlun-
gen und Hunger ausgesetzt waren, 
aufzusuchen. Für alle ehemaligen 
Zwangsarbeiter bedeutete dieser 
Besuch eine große Herausforderung 
emotionaler, aber auch körperlicher 
Natur. 

Die deutschen Jugendlichen sind 
Schüler der Regionalen Schule Sass-
nitz und der Förderschule in Sassnitz 
„Am Meer“. Die polnischen Jugend-
lichen kamen aus dem Berufsförder-
werk in Szczecin. Die deutschen und 
die polnischen Schüler begegneten 
den Zeitzeugen aufgeschlossen, res-
pektvoll und neugierig. Sie besuchten 
gemeinsam die Orte auf Rügen, wo 
die polnischen Zeitzeugen in der NS-
Zeit unter menschenrechtswidrigen 
Bedingungen Zwangsarbeit leisten 
mussten. In Workshops erlernten die 
Jugendlichen Interviewtechniken und 
wurden mit technischen Kenntnissen 
zur Erstellung von Videoclips und ei-

ner Foto-/Kunstausstellung vertraut 
gemacht. 

Sie haben die eigenen Eindrücke 
und Erfahrungen und die Erinnerun-
gen der Zeitzeugen in dieser Woche in 
einem Filmbeitrag und einer Ausstel-
lung verarbeitet und dokumentiert. 

Erfahrene Medienpädagogen vom 
Stralsunder STIC-er Theater unter-
stützten die Jugendlichen dabei. 

Der Film ist auf youtube zu sehen: 
https://youtu.be/XQ-RDuQgC5I

Die Ausstellung war im eWerk in 
Sassnitz zu sehen und ist außerdem 
im Kunstraum in Stralsund vorge-
merkt. Über die Begegnungswoche 
2015 wurde auch wieder in der Ost-
seezeitung berichtet. Neben der in-
haltlichen Vertiefung des Themas 
NS-Zwangsarbeit konnten sich alle 
Teilnehmer bei der Begegnungswo-
che kennen lernen, eventuelle Vorur-
teile abbauen und über den eigenen 
Tellerrand hinaus schauen, „Grenzen 
überwinden“.

Für alle Teilnehmer war diese Be-
gegnung bewegend, eindrucksvoll 
und erkenntnisreich. Wir bedanken 
uns bei der Stadt Sassnitz und dem 
Bürgermeister Dieter Holtz für die er-

Dieter Holtz
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ns-zwangsarbeit

In der Zeit des Nationalsozialismus 
wurden Menschen aus europäi-
schen Ländern nach Deutschland zur 
Zwangsarbeit verschleppt. Auch in 
den von Deutschen besetzten Län-
dern wurden sie unter menschenun-
würdigen Bedingungen zur Arbeit für 
die deutschen Besatzer gezwungen. 
Über 26 Millionen Zwangsarbeiter - 
Männer, Frauen und Kinder- waren 
es insgesamt. Zwangsarbeiter setzten 
sich aus verschiedenen Gruppen zu-
sammen: Vor Beginn des Kriegs wa-
ren es vor allem deutsche Juden, Sin-
ti und Roma und von den Nazis den 
sozialen Randgruppen zugeordnete 
Menschen. Nach Kriegsbeginn wur-
de der Einsatz von Zwangsarbeitern 
schnell ausgeweitet und damit zum 
Massenphänomen. Zivile Zwangsar-
beiter, Kriegsgefangene, Strafgefange-
ne, KZ-Häftlinge und „Arbeitsjuden“, 
rund 12 Millionen mussten für das 
NS-Regime innerhalb der deutschen 
Reichsgrenzen arbeiten. Mit Blick auf 
alle Zwangsarbeiter befanden sich 
etwa ein Drittel Frauen darunter, von 
den osteuropäischen Zwangsarbei-
tern waren rund die Hälfte weiblich.

Ausländische Zwangsarbeiter waren 
in Deutschland der ihnen feindlich ge-
sinnten Umgebung rechtlos ausgelie-
fert. Sie befanden sich in der Situati-
on, aus ihrer Heimat verschleppt, von 
ihren Familien und Freunden getrennt 
worden zu sein und die Sprache nicht 
zu verstehen. Sie waren leicht zu er-
kennen und gut sichtbar für jeden. 
Man begegnete ihnen häufig auf 
der Straße oder am Arbeitsplatz, sie 
gehörten nach Kriegsbeginn zuneh-

mend zum Alltag und man machte 
selbstverständlich Gebrauch von ih-
nen, staatliche und private Unterneh-
men, private Haushalte, Gutshöfe, 
kirchliche Einrichtungen und andere. 

Der Umgang mit den Zwangsar-
beitern war geprägt von der rassisti-
schen Ideologie der Nationalsozialis-
ten: Osteuropäische Zwangsarbeiter 
wurden prinzipiell noch schlechter 
behandelt als westeuropäische. Sie 
mussten eine Kennzeichnung („P“ für 
Polen, „OST“ für Bürger der Sowjet-
union) tragen und wurden zum Teil 
so schlecht ernährt, dass Hungertote 
die Folge waren. Die Geheime Staats-
polizei (Gestapo) konnte sie wegen 
kleinster Auffälligkeiten, unterstellter 
Unregelmäßigkeiten, wie beispiels-
weise „Bummelei“ und „Sabotage“, 
und vor allem Denunziationen in „Ar-
beitserziehungslager“ verbringen, wo 
die Zwangsarbeiter ihrer Willkür aus-
gesetzt waren. Auch die „Beschäfti-
ger“ selbst durften Hand anlegen und 
sanktionieren. Einige Betriebe hatten 
in ihren Kellern eigenständig Zellen 
eingerichtet.

Zunächst wollte man den Einsatz 
ausländischer Zwangsarbeiter schon 
aus ideologischen Gründen nicht im 
Deutschen Reich umsetzen. Vor dem 
Hintergrund des Kriegsverlaufs wur-
den aber immer mehr Menschen aus 
mehr europäischen Ländern nach 
Deutschland verschleppt. Auf dem 
Höhepunkt der deutschen Rüstungs-
produktion im Sommer 1944 war im 
Deutschen Reich fast jeder vierte Ar-
beiter oder Angestellte ein ausländi-
scher Zwangsarbeiter. Zwangsarbeit 

dzania wywiadu, kręcenia filmów, fo-
tografowania i malowania. Za pomo-
cą filmu i wystawy prac artystycznych 
stworzyli własny zapis przeżyć z Tygo-
dnia Spotkań i dokumentację wspo-
mnień świadków historii. Pracowali 
pod okiem nauczycieli z domu kultu-
ry i teatru młodzieżowego STIC-er w 
Stralsundzie. 

Film można obejrzeć na youtubie: 
https://youtu.be/XQ-RDuQgC5I

Wystawę można było zobaczyć w 
eWerku w Sassnitz, następnie zosta-
nie przeniesiona do Stralsundu. Ty-
dzień Spotkań 2015 opisała też lo-
kalna gazeta „Ostseezeitung” (Gazeta 
Bałtycka).

Czas Tygodnia Spotkań pozwalał 
nie tylko poznać problematykę pra-
cy przymusowej okresu nazizmu w 
Niemczech, ale także wzajemnie się 
poznać, zrewidować własne poglą-
dy o innych, pozbyć się uprzedzeń, je-
śli takie były, poszerzyć własny hory-
zont – właśnie „Pokonać Granice”. Dla 
wszystkich uczestników było to spo-
tkanie poruszające, niosące wiele no-
wych wrażeń i doświadczeń.

Chcemy serdecznie podziękować 
miastu Sassnitz i burmistrzowi Die-
terowi Holtzowi za ponowne wspar-
cie naszego projektu. Dziękujemy Po-
meranii, Fundacji F.C. Flicka przeciwko 
ksenofobii, rasizmowi i nietolerancji, 
organizacji Landesjugendring w Me-
klemburgii oraz Fundacji Pamięć, Od-
powiedzialność, Przyszłość. Ich po-
moc umożliwiła nam zrealizowanie 
projektu.

Sassnitzcki eWerk wraz ze swoimi 
pełnymi zaangażowania pracownika-
mi stał się dla nas ponownie wspa-
niałym miejscem realizacji projektu. 
Dziękujemy nauczycielom i uczniom 
oraz wszystkim wolontariuszom. Bez 
ich entuzjazmu i zaangażowania nie 
byłoby „Tygodnia Spotkań”.
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kobiety, zaś spośród robotników z Eu-
ropy wschodniej kobiet była aż poło-
wa.

Cudzoziemcy zaciągnięci na robo-
ty przymusowe do Niemiec rzuceni 
byli na pastwę obcego i wrogiego im 
środowiska i pozbawieni praw. Wy-
wiezieni z własnych ojczyzn, rozdzie-
leni od rodziny i przyjaciół, w środo-
wisku, którego języka nie znali – taka 
była ich sytuacja. Byli w Niemczech 
dobrze rozpoznawalni i widoczni dla 
każdego. Spotykało się ich często na 
ulicy i w miejscu pracy, wraz z wybu-
chem wojny stali się częścią dnia co-
dziennego, ich liczba ciągle rosła i w 
sposób oczywisty robiono z nich uży-
tek, tak w państwowych jak i prywat-
nych przedsiębiorstwach, w prywat-
nych domach i 
gospodarstwach 
rolnych, w insty-
tucjach kościel-
nych, wszędzie, 
gdzie było zapo-
trzebowanie na 
pracę.

Zasady obcho-
dzenia się z ro-
botnikami przy-
musowymi po-
dyktowała rasi-
stowska ideolo-
gia ówczesnych 
Niemiec. Lu-
dzi pochodzenia 
wschodnioeuro-
pejskiego trak-
towano dużo go-
rzej niż ludność 
krajów Europy 
zachodniej. Obo-

wiązywał ich nakaz noszenia widocz-
nej naszywki („P” dla Polaków, „Ost” 
dla ludności ze Związku Radzieckie-
go), byli źle żywieni, często do tego 
stopnia, że padali ofiarą śmierci gło-
dowej. Niemiecka tajna policja Ge-
stapo (skrót od „Geheime Staatspoli-
zei”) pod byle pretekstem, czy to pod 
zarzutem „sabotażu”, czy „wałęsania 
się”, czy w konsekwencji denuncjacji 
mogła wysłać każdego robotnika przy-
musowego do tak zwanego „obozu 
wychowawczego”, placówki karnej, 
gdzie człowiek był już tylko zdany na 
brutalną samowolę władz obozu. 

Również sami „pracodawcy“ posia-
dali prawo do stosowania kar, też cie-
lesnych, oraz różnych sankcji. Zdarza-
ło się, że zakłady pracy wydzielały w 

wurde auch als Instrument der Verfol-
gung und Vernichtung von Menschen 
eingesetzt, die in der nationalsozialis-
tischen deutschen Volksgemeinschaft 
nicht erwünscht waren. 

Angesichts der Millionen von Men-
schen, die auf diese Weise miss-
braucht wurden, darunter auch viele, 
die ihr Leben verloren, ist die Zahl de-
rer, die noch berechtigt waren, kleine 
Beträge aus dem im Jahr 2000 einge-
richteten „Entschädigungsfonds“ zu 
erhalten, vergleichsweise gering. Die 
meisten der 1,66 Millionen Menschen 
erhielten erst nach langem bürokrati-
schen Aufwand einmalig eine kleine 
Auszahlung. Sowjetische Kriegsgefan-
gene sollen erst nach langem Ringen 
nach einer Entscheidung des Haus-
haltsausschusses des Bundestages 
im Mai 2015 Beträge bis zu 2500 € 
im Rahmen einer Entschädigungszah-
lung erhalten. Von den etwa 5,7 Milli-
onen sowjetischen Kriegsgefangenen 
waren über 3 Millionen ermordet 
worden oder wegen schlechter Be-
handlung gestorben. Viele mussten 
Zwangsarbeit leisten. Heute leben 
noch rund 4000 ehemalige sowjeti-
sche Kriegsgefangene, die nun um die 
90 Jahre alt sind und die Auszahlung 
hoffentlich noch erleben. Die italie-
nischen Militärinternierten wurden 
bis heute nicht entschädigt. Für viele 
ehemalige Zwangsarbeiter kam diese 
Anerkennung zu spät. Es ging dabei 
weniger um einen finanziellen Aus-
gleich als um eine Geste der Versöh-
nung, die man gern erfahren hätte.

Dieses damals begangene Unrecht 
war lange nicht im Fokus der Öffent-
lichkeit. Das Dokumentationszentrum 

Prora hat mit der Stadt Sassnitz und 
den Schülern und Schülerinnen der 
Förderschule „Am Meer“, der Regio-
nalen Schule Sassnitz und des Berufs-
förderwerks in Szczecin engagierte 
Partner gefunden, gemeinsam daran 
zu erinnern und sich damit auseinan-
derzusetzen.

Praca przymusowa w nazistowskich 
niemczech

Czasy narodowego socjalizmu w 
Niemczech to również masowe wyko-
rzystywanie do pracy ludzi ze wszyst-
kich podbitych krajów Europy. Na ro-
boty wywożono zarówno do Rzeszy, 
jaki i zaciągano na terenach państw 
okupowanych. Ludzie pracowali pod 
przymusem w warunkach niegodnych 
człowieka. W sumie procederowi pra-
cy przymusowej poddanych zosta-
ło ponad 26 milionów mężczyzn, ko-
biet i dzieci. Rozróżnia się kilka kate-
gorii robotników przymusowych. Do 
moomentu wybuchu wojny byli to 
przede wszystkim niemieccy Żydzi i 
Romowie oraz wszyscy zakwalifikowa-
ni jako „grupy marginalne”. Sytuacja 
się zmieniła wraz z wybuchem wojny i 
praca przymusowa stała się odtąd zja-
wiskiem masowym.

Cywilni robotnicy przymusowi, jeń-
cy wojenni, więźniowie karni, więź-
niowie obozów koncentracyjnych, 
tzw. „pracujący Żydzi” – 12 milionów 
ludzi Rzeszy było zmuszonych do pra-
cy na rzecz niemieckiego reżimu nazi-
stowskiego. Pracowali nie tylko męż-
czyźni, również kobiety. Gdy brać pod 
uwagę wszystkich robotników przy-
musowych, trzecią ich część stanowiły 

Arbeitsbuch von Irena Ceranek / Tzw. „książeczka pracy” Ireny Ceranek, 
dokumentująca jej pracę przymusową
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cownikom przymusowym długi czas 
było nader znikome. Obecnie proble-
matyką pracy przymusowej zajmu-
je się m.in. Centrum Dokumentacyj-
ne Prora, które zainicjowało też pro-
jekt „Tydzień spotkań” i pozyskało dla 
niego zaangażowanych partnerów – w 
Sassnitz Szkołę „Nad morzem” i Szko-
łę Regionalną oraz w Polsce OHP ze 
Szczecina. Razem podejmują działa-
nia, by pielęgnować pamięć i nie po-
zwolić zapomnieć tego ważnego roz-
działu historii.

piwnicach specjalne cele.

Początkowo z powodów ideologicz-
nych użycie obcej, czyli nie niemiec-
kiej siły roboczej nie było częste. Jed-
nak pod wpływem potrzeb pojawiają-
cych się wraz z działaniami wojennymi 
Niemcy zaczęli ściągać do pracy coraz 
więcej ludzi ze wszystkich podbitych 
krajów Europy. W lecie 1944 roku, w 
szczytowym punkcie produkcji prze-
mysłu wojennego, prawie co czwarty 
pracownik na terenie Rzeszy był przy-
musowym robotnikiem obcego po-
chodzenia.

Praca przymusowa była stosowana 
również jako forma prześladowania i 
środek likwidowania ludzi, dla których 
nie było miejsca w rasistowsko urzą-
dzonej „niemieckiej wspólnocie naro-
dowej”. 

W obliczu milionów wyzyskiwanych 
ludzi, spośród których wielu straci-
ło życie, liczba uprawnionych do nie-
wielkiego odszkodowania z działają-
cego od roku 2000 specjalnie powo-
łanego funduszu, wydaje się stosun-
kowo znikoma. Spośród 1,66 miliona 
ludzi, którzy otrzymali odszkodowa-
nie, większość przeszła przez żmudny 
i długi proces biurokratyczny i otrzy-
mała jednorazowe świadczenie.

Radzieccy jeńcy wojenni będą mo-
gli otrzymać odszkodowania w wyso-
kości 2500 euro decyzją Bundestagu 
podjętą dopiero w maju 2015 roku. 
Spośród około 5,7 miliona radzieckich 
jeńców wojennych 3 miliony zostały 
zamordowane albo zmarły w wyniku 
złego traktowania. Wielu z nich było 
robotnikami przymusowymi. Obec-
nie żyje jeszcze około 4 tysięcy byłych 

jeńców radzieckich, wszyscy w wieku 
około 90 lat i należy mieć tylko nadzie-
ję, że zdążą otrzymać odszkodowanie. 

Do dzisiaj odszkodowaniem nie zo-
stali objęci internowani podczas woj-
ny włoscy żołnierze.

Dla wielu byłych robotników przy-
musowych z czasów nazizmu zadość-
uczynienie przyszło za późno. A przy 
tym przecież mniej liczyło się mate-
rialne odszkodawanie, oczekiwano na 
gest zadośćuczynienia i pojednania. 

Zainteresowanie opinii publicznej 
tematem krzywd wyrządzonych pra-
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scheid gesagt, wir sollen uns fertig 
machen, denn wir würden zur Arbeit 
nach Deutschland fahren, auf die Insel 
Rügen.“ Technische Bauteile für die 
„Vergeltungswaffe“ V1 sollten produ-
ziert werden.

Frau Ceranek war in den Räumen 
der Gaststätte von Frau Pankow un-
tergebracht. Dort war ein großer Tanz-
saal, in dem die Arbeitsmaschinen der 
Fabrik aus Naklo aufgestellt wurden, 
auf deren Ankunft sie zunächst lange 
gewartet hatten.

Frau Ceranek erinnert sich bei den 
ersten Wochen an keine Misshand-
lungen und Hunger, auch an etwas 
bessere Arbeitszeiten, „nur acht Stun-
den täglich und nicht mehr in Schich-
ten (...)“.Herr Gläser, der Betriebslei-
ter, scheint um die Versorgung der 
polnischen Zwangsarbeiter bemüht 
gewesen zu sein. Die Zwangsarbei-
ter wurden nicht wegen angeblichen 
Fehlverhaltens bestraft und aßen 
zusammen mit der deutschen Beleg-
schaft, was nicht den nationalsozia-
listischen Vorgaben entsprach. Auch 
andere Zwangsarbeiter haben ihn gut 
in Erinnerung behalten. Eines Tages 
wurde er von der Gestapo wegen an-
geblicher Spionage verhaftet. Damit 
veränderte sich für die polnischen 
Zwangsarbeiter die Situation schlag-
artig: Ab jetzt mussten sie das „P“- 
Abzeichen sichtbar an der Kleidung 
tragen, um als polnische Zwangsarbei-
ter in der Öffentlichkeit erkennbar zu 
sein. Der „Lohn“ für die Arbeit war so 
gering, dass Frau Ceranek sich gerade 
ein Stück Seife davon kaufen konnte. 
Auch das Essen war nun knapp. Das 
Haus, in dem die Zwangsarbeiter un-

tergebracht waren, steht heute nicht 
mehr.

Nach der Befreiung durch die Rote 
Armee legte sie den größten Teil des 
Weges in ihren Heimatort zu Fuß zu-
rück. Die Schuhe waren bis auf das 
Oberleder abgelaufen, als sie ankam.

Das alte Wohnhaus fand sie voll-
ständig zerstört vor.

irena ceranek
Irena Ceranek urodziła się w 1927 
roku w Nakle nad Notecią (Nakel an 
der Netze). Miejscowość ta leży 30 
km na zachód od Bydgoszczy / Brom-
berg i została wcielona do Rzeszy Nie-
mieckiej po inwazji niemieckiej. Pani 
Ceranek miała pracować przy produk-
cji urządzeń elektromechanicznych w 
zakładach Siemens & Halske, w zakła-
dzie produkującym części do sprzę-
tu wojskowego. Na początku jesz-
cze pozwolono jej chodzić do szko-
ły, jednak po nie całym roku, w wie-
ku 13,5 lat, zmuszono ją do pracy. Ro-
botnicy przymusowi nie wiedzieli, że 
byli przydzieleni do produkcji uzbro-
jeń. „Były takie małe tabliczki z Ebo-
nitu (twarda guma) i myśmy je tyl-
ko lutowali. Tu była cyna, tam lutow-

irena ceranek
Irena Ceranek wurde 1927 in Naklo 
n/Notecia (Nakel an der Netze) gebo-
ren. Der Ort liegt 30 km westlich von 
Bydgoszcz/Bromberg und wurde nach 
dem deutschen Überfall dem Deut-
schen Reich angegliedert. Sie muss-
te dort nach Kriegsbeginn in einer 
Rüstungsproduktionsstätte für Elek-
tromechanik von Siemens & Halske 
arbeiten. Sie hatte noch ein knappes 
Jahr zur Schule gehen dürfen, bevor 
man sie mit 13,5 Jahren zur Arbeit 
zwang. Die Zwangsarbeiter wussten 
nicht, dass sie für Rüstungsproduk-
tion eingesetzt waren. „Es waren so 
winzige Ebonittafeln (Hartgummi) 
und wir haben das gelötet. Hier war 
der Zinn, hier der Lötkolben und man 
hat das einfach nur aneinander ange-

legt. Aber wozu das war, wusste nie-
mand.“ Sie mussten mit körperlichen 
Strafen rechnen, wenn ihnen unter-
stellt wurde, zu langsam zu arbeiten 
oder gar zu sabotieren. In der Fabrik 
hatten sie in drei Schichten zu arbei-
ten, auch am Sonntag. Es war Ihnen 
verboten, in ihrer Muttersprache pol-
nisch zu sprechen. Die deutsche Spra-
che konnte Frau Ceranek nach einiger 
Zeit verstehen, aber nicht sprechen. 
Sie erinnert sich an eine Situation, als 
sie etwas auf Polnisch gesagt hatte: 
„Ich habe so einen Schlag ins Gesicht 
bekommen, dass ich mir in die Hose 
gemacht habe“. 

Der Betrieb wurde Ende 1944 eva-
kuiert, als sich die Rote Armee näher-
te, und nach Garz auf Rügen verlegt. 
„Ein paar Tage davor wurde uns Be-
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wanda kamińska
Wanda Kamińska wurde 1935 in 
Niesłuszewo, Bezirk Aleksandrów Ku-
jawski geboren. Ein Jahr nach dem 
Tod der Mutter wurde sie mit ihrer 
Familie - ihrem Vater, den Großeltern 
und der drei Jahre älteren Schwester 
- 1942 nach Deutschland verschleppt. 
Der Großvater und Vater hatten sich 
einer beleidigenden Aufforderung ei-
nes deutschen Polizisten widersetzt. 
Bald darauf zwang man die Familie 
zur Umsiedlung und gab ihnen dabei 
nur zwei Stunden Zeit, ein paar Sa-
chen zu packen. Ohne zu wissen, wo 
man sie hinbrachte, noch was man 
mit ihnen vorhatte, wurden sie meh-
rere Tage lang transportiert und ka-
men zunächst nach Lodz.

„Nach dem Frühstück wurden wir zu 
einem großen Fabrikplatz gebracht, 
wo eine Selektion stattfand. Auf der 
einen Seite standen Menschen bis 65 
Jahren. Sie sollten zur Zwangsarbeit 
nach Deutschland deportiert werden. 
Auf der anderen Seite standen ältere 
Menschen, die in ein Lager gebracht 
wurden. Meine Familie wurde zur 
Zwangsarbeit nach Deutschland über-
wiesen.“

Sie wurden auf die Insel Rügen in 
das Dorf Sissow auf einen Gutshof ge-
bracht. 

Schon kurz nach der Ankunft wur-
de den Schwestern der Vater wegge-
nommen. Er arbeitete als Schuhma-
cher bei einem deutschen Schuster 
und hatte geäußert, dass Hitler den 
Krieg so oder so verlieren würde. Er 
wurde denunziert und nachts von SS-
Leuten abgeholt. Die Kinder wussten 

bis Kriegende nicht, ob er noch am 
Leben war. Die Großeltern mussten 
in der Landwirtschaft bei der Familie 
Grütter arbeiten.

Die Familie war mit anderen 
Zwangsarbeitern in Holzbaracken un-
tergebracht mit Stockbetten und einer 
Gemeinschaftsküche für 14 Familien. 
Frau Kamińska erinnert sich, dass sie 
und ihre Schwester zusammen einen 
halben Liter Milch am Tag bekamen.

Als Siebenjährige musste Wanda 
Kamińska nicht arbeiten. Zur Schule 
durfte sie aber auch nicht gehen. Da 
die Großeltern bis zum späten Abend 
arbeiten mussten, waren die Kinder 
allein.

„Weder arbeiteten wir, noch gingen 
wir zur Schule. Uns hat der Hof aufge-
zogen, wir haben einfach auf dem Hof 
gespielt.“

Die Ehefrau des Gutsherrn hat Wan-

nica i przylutowaliśmy to do innej ta-
bliczki. Ale do czego to było, nikt nie 
wiedział.” Trzeba było się liczyć z ka-
rami cielesnymi, gdyby wyglądało, że 
za wolno pracują lub nawet sabotu-
ją pracę. W fabryce musieli pracować 
na trzy zmiany, także w niedzielę. Nie 
wolno było mówić po polsku - w ich 
ojczystym języku. Po pewnym czasie 
pani Ceranek potrafiła zrozumieć ję-
zyk niemiecki, jednak nie mogła mó-
wić. Pamięta okazję, kiedy powiedzia-
ła coś w języku polskim: „Dostałam 
taki cios w twarz, że posikałam się”.
Gdy w 1944 roku do miasta zaczę-
ła się zbliżać Armia Czerwona cały 
zakład ewakuowano do miejcowo-
ści Garz na wyspie Rugii. „Kilka dni 
przedtem powiedziano nam, że po-
winniśmy się przygotować, bo jedzie-
my do roboty do Niemiec, na wy-
spę Rugię.” Miały być tam produko-
wane części techniczne do tzw. „bro-
ni V1” (niemiecka broń odwetowa).
Pani Ceranek mieszkała razem z inny-
mi pracownikami na terenie restau-
racji pani Pankow. Tam była duża sala 
dancingowa, w której postawiono ma-
szyny z fabryki z Nakła. Na ich przyjazd 
jednak długo czekali.

Pani Ceranek przypomina sobie, 
że w pierwszych kilku tygodniach w 
Niemczech nie było żadnych nadużyć 
lub głodu, również godziny pracy były 
nieco lepsze - „ tylko osiem godzin 
dziennie i nie na zmiany (...)”. Wydaje 
się, że pan Gläser, kierownik produk-
cji, troszczył się o zaopatrzenie pol-
skich robotników przymusowych. Ro-
botników przymusowych nie karano 
za rzekomo złe zachowanie się. Mogli 
jeść razem z niemiecką załogą, co nie 
było zgodne z przepisami hitlerowski-

mi. Również i inni robotnicy przymu-
sowi zachowali miłe wspomnienia o 
nim. Pewnego dnia został aresztowa-
ny przez Gestapo za rzekome szpiego-
stwo. To zmieniło sytuację nagle: od 
tego momentu musieli nosić widocz-
ne na ubraniu naszywki z literą “P”, 
aby być rozpoznawalnym dla społecz-
ności jako polscy robotnicy przymu-
sowi. „Wynagrodzenie” za pracę było 
strasznie niskie, starczało na zakup za-
ledwie jednego kawałka mydła. Rów-
nież jedzenie było teraz rzadkością. 

Domu, w którym zostały umieszcze-
ni robotnicy przymusowi, dzisiaj już 
nie stoi.

Po wyzwoleniu przez Armię Czer-
woną drogę do rodzinnego miasta Ire-
na Ceranek przebyła głównie na pie-
chotę, tak że z butów pozostała tylko 
wierzchnia część. A jej dawny budy-
nek mieszkalny był doszczętnie znisz-
czony.
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wać do późna w nocy, dzieci były po-
zostawione samym sobie.

„Ani nie pracowałyśmy, ani nie cho-
dziłyśmy do szkoły. Wychowywało nas 
gospodarskie podwórze, tam się ba-
wiłyśmy.”

Wanda Kamińska dobrze wspomina 
żonę gospodarza. „Swoim dzieciom 
pozwalała bawić się z nami. Gdy upie-
kła placek, czy robiła naleśniki – za-
wsze nam coś z tego dała. Nie ważne 
było, czy to były polskie czy niemiec-
kie dzieci.”

Jednak większość wspomnień z tych 
trzech lat dzieciństwa jest bardzo 
przykra. Nie może o tym zapomnieć, 
że jeden niemiecki hodowca raz po-
szczuł psa na nią i koleżankę, kiedy te 
chciały przynieść sobie trochę mleka. 
Pies rzucił się na dzieci i pogryzł do 
krwi.

Po wojnie dziadkowie wrócili z 
dziećmi do domu.

„Dom nasz był w strasznym stanie, 
popadł w zupełną ruinę. Nie było ani 
okien ani ram okiennych. Otwory za-
bite były deskami. Przez szpary zaglą-
dałyśmy do środka i wtedy dojrzały-
śmy futrzany płaszcz taty. Popłakały-
śmy się z radości. Jak się okazało, oj-
ciec pracował w Pile przy kopaniu ro-
wów i przeżył. Ale przy tej pracy cięż-
ko się rozchorował, nabawił się wrzo-
dów. Miał gruźlicę i niedługo po woj-
nie zmarł.”

stanisław kulczycki
Herr Kulczycki wurde 1931 in Orzesz-
ków im Bezirk Turek geboren und leb-
te mit seinen Eltern und drei Schwes-
tern auf einem kleinen Gut. Eines 
Tages kamen zwei deutsche Soldaten 
und sagten ihnen, sie würden ausge-
siedelt werden. Sie mussten innerhalb 
einer halben Stunde das Nötigste pa-
cken. Ihr Gut, Gebäude, Tiere, Anbau-
flächen … mussten sie den Besatzern 
überlassen. Nachdem sie in einer 
Scheune, die als „Umsiedlungslager“ 
galt, mit anderen Verschleppten ge-
sammelt wurden, transportierte man 
sie mit Viehwaggons eine Woche 
lang nach Deutschland, Rügen, ohne 
dass ihnen Zweck und Ziel der Fahrt 
genannt wurde. Auf Menschen, die 
während der Fahrt absprangen, wur-
de geschossen. 

Familie Kulczycki kam mit vier wei-
teren polnischen Familien auf das gro-
ße Gut von Fritz Schröder, Gut Renz. 
Herr Kulczycki erinnert sich, dass die 
deutschen Familien, die dort arbeite-
ten, sie ganz freundlich aufnahmen.

Die polnischen Zwangsarbeiter 
mussten dort typische Landarbeit 
übernehmen. „Es gab mehrere Hektar 
große Anbaugebiete. Kartoffeln, Ge-
treide, so Grundlegendes, und Zucker-
rübe.“ Das wurde von den polnischen 
Familien geleistet. Sie waren in einer 
kleinen Wohnung untergebracht. 
Später kamen russische Kriegsgefan-
gene, Ukrainer und Italiener hinzu. 
Sie waren hinter Stacheldraht gefan-
gen und wurden bewacht. Mit den 
Zwangsarbeitern ersparte sich der 
Gutseigentümer den Einsatz von Ma-

da Kamińska in guter Erinnerung. „Ihre 
Kinder spielten mit uns. Wenn sie Fla-
den oder Pfannkuchen oder irgendet-
was anderes machte, dann kam sie 
raus und gab uns allen etwas. Sie hat 
nicht darauf geachtet, ob es polnische 
oder deutsche Kinder waren.“

Die meisten Erinnerungen an die-
se drei Jahre ihrer Kindheit sind aber 
schlecht. Dass ein deutscher Vieh-
züchter seinen Hund auf sie gehetzt 
hat, als sie und ihre Freundin gerade 
Milch holen wollten, hat sie bis heute 
nicht vergessen. Der Hund hat beide 
Kinder blutig gebissen.

Nach Kriegsende kehrten die Groß-
eltern mit den Kindern zurück.

„Unser Haus haben wir als furcht-
bare Ruine vorgefunden. Es hatte 
weder Fenster noch Fensterrahmen. 
Die Fenster waren mit Brettern zu-
geschlagen. Durch die Spalten in den 
Brettern haben wir Papas Pelzmantel 
auf einem Nagel hängen gesehen. Vor 
Freude brachen wir in Tränen aus. Wie 
es sich herausstellte, hatte der Papa 
in Piła bei der Grabenaushebung ge-
arbeitet. Da hatte er sich erkältet, er 
hatte Geschwüre. Er erkrankte an Tu-
berkulose und lebte nicht mehr lange.“

wanda kamińska
Wanda Kamińska urodziła się w 1935 
roku w Niesłuszewie, w gminie Alek-
sandrów Kujawski. Rok po śmierci 
mamy, w 1942 roku, cała jej rodzina 
- ojciec, dziadkowie i o trzy lata starsza 
siostra -została wywieziona do Nie-
miec. Dziadek i ojciec Wandy sprzeci-
wili się szykanującemu rozkazowi nie-

mieckiego policjanta. Wkrótce potem 
przyszedł nakaz przeniesienia się. Ka-
zano im opuścić dom. Na spakowa-
nie rzeczy dano dwie godziny. Bez in-
formacji, gdzie ich wiozą i czo chcą z 
nimi robić, jechali tak przez kilka dni, 
po czym znaleźli się w Łodzi.

„Po śniadaniu zaprowadzono nas na 
wielkie fabryczne podwórze, gdzie ro-
bili selekcję. Po jednej stronie stali lu-
dzie w wieku do 65 lat. Ci mieli być 
wywiezieni do pracy przymusowej w 
głąb Niemiec. Po drugiej stronie stali 
starsi ludzie, których przeznaczono do 
deportowania do obozu. Moją rodzi-
nę wywieźli na roboty przymusowe do 
Niemiec.”

Zabrano ich na wyspę Rugię, do rol-
niczego gospodarstwa w miejscowo-
ści Sissow.

Wkrótce po przybyciu siostrom oj-
ciec został zabrany. Pracował jako 
szewc u niemieckiego szewca. Pew-
nego dnia powiedział, że Hitler i tak 
przegra wojnę. Doniesiono o tym i w 
nocy został zabrany go przez esesma-
nów. Dzieci nie wiedziały do samego 
końca wojny, czy on jeszcze żyje, czy 
nie. Dziadkowie musieli pracować u 
rodziny Grüttera na roli.

Rodzina Wandy mieszkała razem z 
innymi robotnikami przymusowymi 
w drewnianych barakach z piętrowy-
mi łóżkami i z jedną wspólną kuchnią 
na 14 rodzin. Pani Kamińska pamięta, 
że ona i jej siostra razem dostawały po 
pół litra mleka dziennie.

Jako siedmioletnia Wanda Kamiń-
ska nie musiała pracować. Jednak do 
szkoły też nie wolno jej było chodzić. 
Ponieważ dziadkowie musieli praco-
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ży”. Do osób, które próbowały wysko-
czyć podczas jazdy, strzelono.

Rodzina Kulczyckich przyjechała ra-
zem z czterema innymi polskimi rodzi-
nami do wielkiego dworu pana Fritza 
Schrödera, Dworu Renz. Pan Kulczyc-
ki pamięta, że   niemieckie rodziny, któ-
re tam pracowały, uprzejmie ich powi-
tały.

Polscy robotnicy przymusowi mu-
sieli pracować tam na roli. „Były pola 
o kilku hektarów. Ziemniaki, zboża, ta-
kie podstawowe rzeczy, i buraki cukro-
we.” Polskie rodziny na nich pracowa-
ły. Trzymano je w małym mieszkaniu. 
Później dojechali rosyjscy jeńcy wo-
jenni, Ukraińcy i Włosi. Zostali uwię-
zieni za drutami kolczastymi i strze-
żeni. Dzięki pracy robotników przy-
musowych właściciel nie musiał sto-
sować maszyny. „Dzieci od wieku 14 
lat musiały tam pracować jak doro-
śli.” Stanisław Kulczycki nie miał jesz-
cze 14 lat, ale pomagał rodzicom w 
pracy na akord, dzięki temu dostawa-
li trochę więcej pieniędzy. To było nie-
zbędne, aby kupić ubrania robocze 
lub coś do jedzenia. „Chodziło o to, 
czy można przynajmniej coś kupić na 
te kartki żywnościowe. Były też “kar-
ty dla palaczy”, tak mówiliśmy, i „kar-
ty na ubrania robocze – nie chodziło 
o lepszą odzież, tylko przynajmniej o 
odzież roboczą. Bo to trzeba było ku-
pić sobie.” Do szkoły nie wolno mu 
było chodzić. Jego matka próbowa-
łaby go uczyć, gdyby mogła oszczę-
dzić trochę czasu. Jedzenie było bar-
dzo skąpe. Siostry mamy, które nie zo-
stały deportowane, czasami przysyła-
ły im paczki z żywnością i odzieżą. Za-
wsze byli głodni. Trzeba było być do-

brze zorganizowanym, aby wyżywić 
rodzinę jako tako.

Pewnego dnia przyniósł swemu 
ojcu, który pracował na polu, śniada-
nie. W drodze do domu został przeje-
chany przez powóz konny. Czy kierow-
ca faktycznie go nie widział, pozostaje 
otwarte. Chciał to ukryć przed mamą, 
ale ona zauważyła, że syn nie może się 
poruszać i poprosiła o lekarza. Lekarz 
go wziął do szpitala w Bergen. Miał 
dwa złamane żebra.

Polacy musieli nosić na polu wi-
docznie na ubraniu naszywki z literą 
„P”. „Litera “P “ była obowiązkowa, 
to było jasne. (...) Bez zezwolenia nie 
wolno było się poruszać. (...) Jeśli zna-
jomy został wysłany do dworu nieda-
leko a my o tym wiedzieliśmy, nie moż-
na było tam pójść. Nie pozwolono po-
ruszać się swobodnie.”

Kiedy nadeszło wyzwolenie, pięć 
polskich rodzin udało się do domu. 
Wzięli konie i powóz z gospodarstwa, 
bo nie jeździły autobusy ani pociągi. 
Pokonanie drogi było uciążliwe, trze-
ba było wyżywić siebie i konie, prze-
nocować gdzieś i chronić się przed żoł-
nierzy-maruderami. Po powrocie do 

schinen. „Die Kinder waren ab 14 Jah-
ren dort verpflichtet, zu arbeiten wie 
ein Erwachsener.“ Stanisław Kulczycki 
war noch nicht 14 Jahre alt, half aber 
den Eltern bei der Akkordarbeit, weil 
sie dann etwas mehr Geld bekamen. 
Das war dringend nötig, um Arbeits-
kleidung oder etwas Essen zu kaufen. 
„Es ging darum, dass man zumindest 
etwas auf die Lebensmittelkarten kau-
fen kann. Es gab auch »Raucherkar-
ten«, sagen wir, oder »Bezugsschein 
für Arbeitskleidung«, abgesehen von 
einer besseren Bekleidung, aber we-
nigstens Arbeitskleidung. Denn man 
musste (sie) sich selber kaufen.“ Zur 
Schule durfte er nicht gehen. Seine 
Mutter versuchte ihn zu unterrichten, 
wenn sie Zeit erübrigen konnte. Das 
Essen war sehr knapp. Schwestern der 
Mutter, die nicht verschleppt worden 
waren, schickten ihnen manchmal Pa-
kete mit Nahrung und Kleidung. Hun-
ger hatten sie immer. Man musste gut 
organisieren können, um die Familie 
notdürftig zu ernähren. 

Eines Tages brachte er seinem Vater, 
der bei der Feldarbeit war, Frühstück. 
Auf dem Weg nach Hause wurde er 
von einem Pferdewagen überfahren. 
Ob der Fahrer ihn tatsächlich nicht 
gesehen hat, bleibt offen. Er wollte es 
seiner Mutter verheimlichen, aber sie 
bemerkte es, rief einen Arzt und der 
ließ ihn in das Krankenhaus in Bergen 
bringen. Er hatte zwei gebrochene 
Rippen. 

Die Polen mussten auf dem Gut das 
„P“- Abzeichen tragen. Es musste gut 
sichtbar auf die Kleidung genäht sein. 
„Der Buchstabe „P“ war Pflicht, das 
war klar. (...) Ohne Passierschein durf-

ten wir uns nicht bewegen. (...) Wenn 
ein Bekannter in ein Gut gebracht 
wurde, und wir das wussten, etwa 
5-10 km, man durfte sich nicht bewe-
gen und dorthin gehen. Man durfte 
sich nicht frei bewegen.“

Als sie befreit waren, machten sich 
die fünf polnischen Familien auf den 
Weg nach Hause. Sie nahmen sich 
Pferde und einen Wagen vom Gut, 
denn Busse und Züge fuhren nicht. 
Der Weg war mühevoll, man musste 
sich und die Pferde ernähren, über-
nachten und sich vor marodierenden 
Soldaten schützen. Zu Hause ange-
kommen, mussten sie feststellen, dass 
die Häuser nicht mehr existierten und 
sogar der Brunnen zugeschüttet war. 

Herr Kulczycki hat diese Bilder aus 
seiner Kindheit heute noch genau im 
Kopf. Er ist 84 Jahre alt.

stanisław kulczycki
Pan Kulczycki urodził się w 1931 roku 
w Orzeszkowie w dzielnicy Turek. Tam 
mieszkał z rodzicami i trzema siostra-
mi na małym gospodarstwie. Pew-
nego dnia przybyło dwóch niemiec-
kich żołnierzy. Powiedzieli im, że będą 
przesiedleni. Mieli spakować najpo-
trzebniejsze rzeczy w ciągu pół godzi-
ny. Goposdarstwo - budynki, zwierzę-
ta, pola ... musieli oddać okupantom. 
Najpierw zgromadzono ich z innymi 
wysiedleńcami w stodole, którą za-
znaczono jako „obóz przesiedleńczy”, 
a potem przez cały tydzień byli trans-
portowani w bydlęcych wagonach do 
Niemiec - do Rugii. Nie powiedziano 
im ani celu ani przeznaczenia „podró-
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ich von einem Polizisten auf der Stra-
ße ins Gesicht geschlagen. Und ich 
musste 50 Mark bezahlen.“

Die Cafébesitzerin setzte die Mäd-
chen rücksichtslos als Arbeitskräfte 
ein, behandelte sie zudem schlecht 
und beschimpfte sie als „Untermen-
schen“. „Ich kann mich erinnern, wie 
ich hier auf dem Arm so ein Geschwür 
hatte, so groß. Sie nahm ein Mes-
ser und hat es selber aufgeschnitten. 
Zum Arzt hat sie mich nicht gebracht.“ 
Gleich danach musste sie weiterarbei-
ten. Die Besitzerin behielt die Kleider- 
und Lebensmittelkarten selbst, die 
den Mädchen zustanden, zahlte ih-
nen zunächst sehr wenig und schließ-
lich gar kein Gehalt mehr.

Im Winter musste Frau Hain 50 kg 
schwere Kohlenkörbe vom Dach in 
den Keller tragen. Eines Tages hatte 
sie den Ofen schon etwas früher an-
geheizt, um etwas mehr Freizeit zu 
haben. Der Wirt hat ihr daraufhin die 
Nase blutig geschlagen.

In Sassnitz gab es sehr viele aus-
ländische Zwangsarbeiter mit ganz 
unterschiedlichen Berufen. 1943 
mussten viele von ihnen aus den Pri-
vatunterkünften in ein Barackenlager 
umziehen. „Alle Polen, die in Sassnitz 
gearbeitet haben, haben später in den 
Baracken gewohnt. (...) 1943 mussten 
wir alle unsere Privatunterkünfte ver-
lassen. Wir wurden in einem Lager un-
tergebracht. Da waren alle Nationali-
täten, nicht nur Polen. Da waren auch 
Russen, Ukrainer, Franzosen.“ „Die 
Baracken waren nicht verschlossen. 
Aber abends durften wir nicht ausge-
hen: Im Sommer ab 21.00 Uhr und im 
Winter ab 20.00 Uhr.“ Die Ausstattung 

in den Holzbaracken war spartanisch. 
Es gab Decken für die Pritschen, aber 
statt Matratzen standen nur Stroh-
säcke zur Verfügung, die schnell vol-
ler Flöhe waren. Man wusch sich in 
Schüsseln, die für alles benutzt wur-
den.

„Über den Krieg haben wir nichts 
gehört, weil es nicht erlaubt war, 
ein Radio zu haben. (...) Wir wussten 
nichts. Wir wussten nur, dass einmal 
ein junger Bursche erschossen wur-
de, der sich in eine Deutsche verliebt 
hatte. Da weiss ich, dass er erschos-
sen wurde und dass man daraus ein 
Schauspiel gemacht hat.“

Janina versuchte sich mit einer 
Freundin aus Bydgoszcz nach Hause 
abzusetzen. Sie wurden von der Poli-
zei im Zug festgenommen, verhaftet 
und kamen in ein Arbeitslager in Po-
lice bei Szczecin, möglicherweise ein 
Außenlager des KZ Stutthof oder ein 
so genanntes Arbeitserziehungslager 
der Gestapo. Sie beschreibt die Mo-
nate dort als grauenvolles Erlebnis.

Herr Duncker holte sie aus dem La-
ger wieder in das Wiener Café in Sass-
nitz, wo sie bis zum Ende des Krieges 
schwer arbeiten musste.

domu okazało się, że domy już nie ist-
niały, a nawet studnia została zasypa-
na.

Pan Kulczycki ma te obrazy z dzie-
ciństwa wciąż dokładnie w głowie. 
Dzisiaj ma 84 lata.

janina hain
Janina Hain wurde 1924 geboren. Als 
ihre Mutter starb, war sie neun Jah-
re alt, ihr Vater starb kurz darauf. Sie 
wuchs in einem Waisenhaus in Byd-
goszcz / Bromberg bei Ordensschwes-
tern auf. 1941 wurde sie als 16 Jährige 
bei einer Straßenrazzia von deutschen 
Polizisten aufgegriffen, beim Arbeits-
amt registriert und zusammen mit 
anderen Polinnen zur Zwangsarbeit 
nach Deutschland, Sassnitz auf Rü-
gen, von der Straße weg verschleppt.

Sie hätte gern die Schule beendet, 
aber sie wurde nun gezwungen in ei-
nem ihr fremden Land zu arbeiten.

Janina Hain wurde mit einem an-
deren Mädchen aus Bydgoszcz von 
der Besitzerin des Wiener Cafés, 
Frau Duncker, in Sassnitz am Bahnhof 
ausgewählt und zunächst in einem 
kleinen Zimmer in der Nähe unterge-
bracht.

Die Arbeit im Café war sehr anstren-
gend. „Im Winter arbeiteten wir ab 7 
und im Sommer ab 6 Uhr bis zum spä-
ten Abend. Es war nicht weit von der 
Arbeit nach Hause. (...) Die Arbeit war 
sehr schwer, weil das Lokal fürchter-
lich groß war. (...) Dreimal die Woche 
gab es Tanzabende, mittwochs, sams-
tags und sonntags. Das Orchester hat 
gespielt. (...) Die Schiffe legten am 
Hafen an und die Matrosen kamen 
ins Lokal. (...) Wir hatten keine freien 
Tage, die ganze Woche lang nicht. Nur 
montags, nachdem das ganze Lokal 
geputzt worden war(...) gegen 16 Uhr, 
erst dann hatten wir Feierabend.“ Sie 
musste ein „P“ als Abzeichen tragen: 
„Als ich einmal kein ‚P‘ hatte, wurde 
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dzo różnych zawodach. W roku 1943 
dziewczęta musiały się wyprowa-
dzić z pokoiku prywatnego do obozu. 
„Wszyscy Polacy, którzy pracowali w 
Sassnitz, mieszkali później w tych ba-
rakach. (...) W 1943 roku musieliśmy 
wszyscy opuścić nasze prywatne kwa-
tery i przenieść się do obozu dla ro-
botników przymusowych. Byli tam lu-
dzie wszystkich narodowości, nie tyl-
ko Polacy. Byli też Rosjanie, Ukraińcy, 
Francuzi. Baraki nie były zamknięte na 
klucz. Ale wieczorem nie wolno nam 
było wychodzić: W sezonie letnim, od 
godz. 21.00, a w zimie od godz. 20.00.” 
Drewniane baraki były wyposażone 
po spartańsku . Były koce na pryczach, 
ale zamiast materaców były dostępne 
tylko sienniki, które były szybko pełen 
pcheł. Myło się w miskach, które były 
używane do wszystkiego.

„Nic nie słyszeliśmy o przebiegu woj-
ny, ponieważ nie wolno było mieć ra-
dia. (...) Nic nie wiedzieliśmy. Wiedzie-
liśmy tylko, że kiedyś młody chłopak, 
który zakochał się w Niemkę, został 
zastrzelony. Pamiętam, że został roz-
strzelony i że zrobiono z tego publicz-
ny spektakł”.

Janina próbowała razem z przyja-
ciółką z Bydgoszczy uciec do domu. 
W pociągu złapała je policja, zostały 
aresztowane i wysłane do obozu pra-
cy w Policach koło Szczecina, prawdo-
podobnie podobozu obozu koncen-
tracyjnego Stutthof lub tak zwanego 
gestapowskiego obozu edukacyjnego 
poprzez pracę. Opisuje miesiące tam 
jako straszne doświadczenie.

Pan Duncker starał się o nią - pusz-
czono ją z obozu ponownie do pracy 
w wiedeńskiej kawiarni w Sassnitz, 

gdzie ciężko miała pracować aż do 
końca wojny.

Dziś ona jest zachwycona rozwojem 
wyspy Rugii i miasteczka Sassnitz. Ale 
gdy wraca myślami do czasów jako 
przymusowego robotnika, ona jest 
bezradna. „Ile razy płakałam: Jezu-
siu, gdzie jest po prostu moja mama? 
(...) Człowiek był taki zagubiony w ży-
ciu. Dziś czasami myślę, Boże, jak to 
wszystko przeżyłam. (...) Nie wiedzia-
łam, że świat może być tak okrutny. 
(...) Ci ludzie w obozie: Gdzie tam był 
Bóg? (...) Skąd pochodzi zło, ta niena-
wiść i to wszystko? “

Heute ist sie begeistert von der Insel 
Rügen und von Sassnitz, aber wenn 
sie an ihre Zeit als Zwangsarbeiterin 
zurück denkt, ist sie ratlos. „Wie oft 
habe ich geweint: Jesu, wo ist bloß 
meine Mama? (...) Man war so verlo-
ren im Leben. Heute denke ich manch-
mal, Gott, wie habe ich das durchlebt. 
(...) Ich wusste nicht, dass die Welt so 
grausam ist. (...) Die Leute im Lager: 
Wo war dort Gott? (...) Wo kommt das 
Böse her? Dieser Hass und das alles?“

janina hain
Janina Hain urodziła się w roku 1924. 
Kiedy miała dziewięć lat, zmarła jej 
matka, wkrótce potem zmarł też oj-
ciec. Wychowywała się w prowadzo-
nym przez zakonnice domu dziecka w 
Bydgoszczy / Bromberg. W 1941 roku 
została jako 16-latka zatrzymana pod-
czas łapanki ulicznej, zarejestrowana 
przez urząd pracy i wysłana wprost z 
ulicy razem z innymi Polakami do pra-
cy przymusowej w Niemczech, do 
miejscowości Sassnitz na Rugii.

Chętnie by skończyła szkołę, ale zo-
stała zmuszona do pracy w obcym jej 
kraju.

Już na dworcu w Sassnitz Janinę 
Hain została wybrana z inną dziewczy-
ną z Bydgoszczy do pracy przez właści-
cielkę „Kawiarni Wiedeńskiej”, panią 
Duncker. Początkowo umieszczono je 
razem w małym pokoiku w pobliżu.

Praca w kawiarni była bardzo ciężka. 
„Zimą pracowałyśmy od 7-ej, a latem 
od 6-ej rano do późnego wieczora. Z 
pracy do domu nie było daleko (...) 
Praca była bardzo ciężka, ponieważ 

lokal był strasznie duży. (...) Trzy razy 
w tygodniu odbywały się wieczory ta-
neczne, w środy, soboty i niedziele. 
Orkiestra grała. (...)W porcie zatrzy-
mywały się statki a marynarze scho-
dili się do restauracji. (...) Nie miały-
śmy żadnych dni wolnych, pracowały-
śmy przez cały tydzień. Tylko w ponie-
działki, po czyszczeniu całej kawiarni 
(...) o około 16tej godz. miałyśmy tzw. 
Feierabend.”

Miała nosić odznakę „P “. „Kiedyś, 
gdy nie miałam ‚P’, zostałam zatrzy-
mana przez policjanta na ulicy. Ude-
rzył mi w twarz i musiałam zapłacić 
50 marek.” Właścicielka kawiarni bez 
skrupułów zaprzęgała dziewczęta do 
ciężkiej pracy, bardzo źle je traktowa-
ła i obrażała ich jako „Untermenschen 
(podludzie)”. „Pamiętam, jak pewne-
go dnia miałam na ręku jakąś bolącą 
narośl, taką wielką. Właścicielka wzię-
ła nóż i wycięła mi to. Nie zaprowadzi-
ła mnie do lekarza.” Zaraz po tym mu-
siała kontynuować pracę. 

Właścicielka zatrzymywała karty 
żywnościowe i ubraniowe dziewcząt 
dla siebie. Najpierw wypłaciła jeszcze 
bardzo małe wynagrodzenie, ale po 
pewnym czasie dziewczyny nie dosta-
wały nawet i tego.

W zimie Pani Hain miała znosić koks 
i węgiel w drucianych koszach o wa-
dze 50 kg z poddaszu do piwnicy. 
Pewnego dnia napaliła w piecu nie-
co wcześniej, aby mieć trochę więcej 
wolnego czasu. Dostała za to tak moc-
ne bicie od szefa lokalu, że z nosa lała 
jej się krew.

W Sassnitz było wielu zagranicznych 
robotników przymusowych o bar-
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liśmy za pomocą języka sztuki, foto-
grafii, filmu albo w formie nagrań.  
 
   Cały tydzień składa się z szeregu za-
dań, przez które krok po kroku pozna-
jemy historię i siebie nawzajem. Na 
przykład, na początku wraz z naszy-
mi świadkami historii jeździmy po ca-
łej wyspie Rugii, żeby zobaczyć, gdzie 
wtedy pracowali. Na miejscu przepro-
wadzamy z nimi wywiady, które na-
grywamy i filmujemy. Gdy mamy czas 
wolny od historii próbujemy się po-
znać i porozmawiać, albo razem coś 
robimy, np. gramy w ping-ponga. 
 
   Idziemy też oczywiście na oficjalne 
spotkanie w ratuszu, ponieważ bur-
mistrz Sassnitz już od wielu lat jest za-

angażowany projekt Tygo-
dnia Spotkań  i sam już może 
wiele na ten temat powie-
dzieć.”

Vivian Heise:

„Tydzień Spotkań pokazał mi 
jak trudno było w tamtej sy-
tuacji żyć.”

Sven Knorren: 

„Uważam, że Tydzień Spo-
tkań przypomina stare histo-
rie z II wojny światowej, któ-
rych nie wolno nam zapo-
mnieć.”

 

Nils Behnke:

„Die Begegnungswoche zwischen 
deutschen und polnischen Jugend-
lichen und Zwangsarbeitern ist eine 
Woche voller Freude, Spaß, Begeiste-
rung, Interesse, aber auch der Trauer. 
 
   Der Ablaufplan ist einfach und strikt 
gehalten. Dabei konzentrieren sich die 
Schüler beider Länder auf ein gemein-
sames Ziel, Zwangsarbeit im 2. Welt-
krieg. Hierbei gibt es verschiedene 
Workshops in denen sich der Schüler 
mit einbringen kann wie z.B. in Form 
von Kunst und Gestaltung oder in 

Form von Film und Ton.  
 
   Über die Woche ver-
teilt nimmt der Schüler 
an verschiedenen Auf-
gaben teil wie z.B. die 
Orte auf der Insel Rügen, 
an denen Zwangsarbeit 
verrichtet worden ist, zu 
besuchen und dort zu fil-
men oder zu interviewen. 
 
   In den Pausen tausch-
ten wir uns mit den pol-

nischen Gästen aus, spielten eine 
Runde Tischtennis oder Ähnliches.       
 
   Der Besuch bei dem Bürgermeister 
sollte dabei natürlich auch nicht feh-
len, denn er  arbeitet schon seit sehr 
vielen Jahren mit dem Projekt zusam-
men und hat auch Einiges zu sagen.“

Vivian Heise: 

„Die Begegnungswoche hat für mich 
gezeigt, wie schwer es ist, in solch ei-
ner Situation zu leben.“

Sven Knorren: 

„Ich fand die Begegnungswoche hat 
alte Sachen aus dem 2. Weltkrieg an-
gesprochen, die nicht in Ver-
gessenheit geraten dürfen.“

Nils Behnke:

„Polsko-niemiecki Tydzień 
Spotkań młodzieży i świad-
ków historii to czas pe-
łen radości, dobrej za-
bawy, zachwytu i cieka-
wych przeżyć, ale też jed-
nocześnie czas smutku.  
 
   Program ma jasną struk-
turę, której się ściśle trzyma-
my. My, uczniowie z obu kra-
jów, mamy jeden cel - pozna-
nie historii pracy przymuso-
wej z czasu II wojny świato-
wej. Służą do tego różne za-
jęcia, w których liczy się na-
sze zaangażowanie. Na przy-
kład na warsztatach uczy-
my się wyrazić to, co pozna-
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