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JANUSZ SAWCZUK 

ZATRUDNIENIE JENCOW POLSKICH W REJENCJI OPOLSKIEJ 

W LATACH 1939-1940 W SWIETLE DOKUMENTOW NIEMIECKICH t 

Wzi�cie do niewoli znacznej liczby polskich :i:olnierzy we wrzesniu 
1939 r. postawilo wladze hitlerowskie Rzeszy przed mo:i:liwosci'I natych
mia:stowego wprz�gni�cia ich w sysiem gospodarczy paristwa przestawio
nego na tory gospodarki wojennej. Nowoczesny, w por6wnaniu z po
przedni'I wojn'I, spos6b prowadzenia walk i nastawienie si� na dalsze 
podboje kazaly przewidywac w Niemczech · du:i:q liczb� jeric6w wojen
nych; stqd zaistniala potrzeba opracowania wytycznych i zarzqdzeri regu
lujqcych kwestie zwiqzane z pojawieniem si� na niemieckiin rynku pracy 
nowej kategorii niewolniczej sily roboczej '· Tresc i normy przepis6w 
mialy byc wypr6bowane i sprawdzone w praktyce na jericach polskich, 
a poczynione doswiadczenia wykorzystane do opracowania dyrektyw 
odnosnie do zatrudnienia i traktowania jeric6w wojennych innych naro
dowosci. 

Celem niniejszego artykulu materialowego jest zasygnalizowanie pro
blematyki jenieckiej, a zwlaszcza kwestii zwiqzanych z zatrudnieniem 
jeric6w polskich na terenie rejencji opolskiej w okresie od jesieni 1939 

1 Do chwili obecnej brak jest w polskiej literaturze historycznej szerszych 

opracowari dotyczqcych zatrudnienia jeilc6w wojennych w gospodarce wojennej 
11111 Rzeszy. Marginalne wzmianki i uwagi dotyczi:tce tej kwestii zawierajij nast�pu
j9cce prace i artykuly,: W. L e m i e s  z, 0 pracy niewolniczej na ziemi lubuskiej 

w czasie II wojny Swiatowej, Poznall 1962; E. S e e b  e r, Eksploatacja robotnik6w 

polskich w niemieckim przemy§le i rolnictwie w latach 1939-1945 (Slc1ski Kwar
talnik HistorYczny Sob6tka, X\1\I'I, 1962, nr 2); Sz. D a  t n e r, Zbrodnie Wehrmachtu 

na jeiicach wojennych w zakresie pracy (Biuletyn Glöwnej Kornisji Badania Zbrod
ni Hitlerows1kich w Pol�ce, XVII, 1967), oraz A. K·o n i ecz n y, Zwalczanie zbie

gostwa polskich robotnik6w przemyslowych przez policj� hitlerowskq na Slqsku 

w iatach II woiny swiatowei (Studia Slsskie, t. XI, 1967). 
2 Og61ne zasady prawne zatrudnienia jellc6w wojennych formuluj<l mi�dzynaro

dowe konwencje: haska z 1907 r. i genewska z 1929 r. Zwlaszcza ostatnia winna 
byla stanowiC punkt wyjScia w opracowaniu przez wladze niemieckie zalecell eo do 
szczeg6lowych kwestii zwü1zanych z zatrudnieniem jellc6w. 
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do czerwca 1940 r. Na podstawie materia!u archiwalnego pragniemy prze
sledzic rozporzqdzenia i ok6lniki w!adz centralnych Rzeszy, Naczelnej 
Komendy Wehrmachtu (Oberkommando der Wehrmacht, dalej OKW), 
prowincjonalnych w!adz Slqska i prezydenta rejencji opolskiej oraz Kra
jowego Urz�du Pracy na Sl<1sku, zawarte w jednym z bogatszych poszy
t6w archiwalnych 3. Ponizsze uwagi oparte S'l zatem na materiale jedno
stronnym, na podstawie kt6rego nakreslic mozna jedynie fragmentarycz
ny obraz wykorzystania jenc6w polskich do pracy na terenie rejencji 
w pierwszym roku wojny. W czerwcu 1940 r. w!adze niemieckie wycofa!y 
z terenu rejencji i ze Slqska znacznq liczb� jenc6w, co zw!aszcza w tej 
pierwszej ograniczylo do minimum rozmiary zatrudnienia polskich woj
skowych. 

Jency polscy stanowili pierwszq grup� sily roboczej uzyskanej drogq 
dzialan wojennych hitlerowskiego panstwa. Wkr6tce niemiecki rynek 
pracy zasilony zostal nowym tanim robotnikiem - cywilnym robotni
kiem przymusowym z Polski, a potem takze z innych panstw. W pierw
szej fazie wojny celem polityki zatrudnienia sil przymusowych bylo uzu
pelnienie niedoboru rqk do pracy w rolnictwie; skierowano zatem do tej 
dziedziny gospodarki nie tylko robotnik6w cywilnych, ale i jenc6w wo
jennych. T_alc, tez byk1., na Sl<1sku •. 

Po dokonaniu pierwszej, pobieznej ewidencji w obozach dla szerego
wych i podoficer6w, w tzw. stalagach w Lambinowicach, Zaganiu i Zgo
rzelcu, jency zostali oddani do dyspozycji Krajowego Urz�du Pracy na 
Shisku, by jeszcze jesieniq 1939 r. rozpoczqc prac� przy wyikopkach ziem
niak6w i burak6w. Komanda pracy (Arbeitskommandos) rozpocz�ly pra
c� na Slqsku juz w pierwszej dekadzie pazdziernika. Jednym z pierw
szych slad6w dzialalnosci wladz w kierunku zatrudnienia na tym terenie 
byla Instrukcja o zatrudnieniu jenc6w wojennych opracowana w pro
wincjonalnym Urz<,dzie do Spraw Wyzywienia przy Nadprezydium Pro
wincji Sl<1skiej we Wroclawiu. Instrukcja stanowila rezultat pertraktacji 
i rozm6w mi<,dzy przedstawicielami OKW a cywilnymi wladzami prowin
cji i ustalala pierwszy schematyczny i pobiezny tok zalatwiania przydzia
!6w jenc6w wojennych do pracy w rolnictwie, obo\viqzki i czynnosci 
wszystkich zainteresowanych urz<,d6w (komendant6w oboz6w jenieckich, 
urz<,d6w do spraw wyzywienia, urz<,d6w pracy, gmin, przedsi<,biorc6w 

3 Poszyt, o ktOrym mowa, pochodzi z Archiwum Pal1stwowego Miasta Wrocla
wia i Wojew6dztwa Wroclawskiego we Wroclawiu, sygn. RO I 12387. W przypisach 
ograniczymy siE: do podania tytul6w pism i korespondencji oraz kart poszytu. 

4 O du:iych potrzebach rynku pracy Swiadczy mi�dzy innymi fakt, Ze w lutym 
1940 r. na konferencji w Krajowym UrzE:dzie Pracy na Sli.isku zgloszono zapotrre
bowaOie na 43 tys. robotnik6w cudzoziemskich. Tylko w samej rejencji opolskiej 
skierowano do prac rolnych, do 1 VII 1942 r., 34 tys. polskich robotnik6w. K o
n i e c z n y, op. cit., s. 150 
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panstwowych i prywatnych) oraz wytyczne w sprawie zakwaterowania 
i warunk6w zycia jenc6w wojennych. 

Przesledzmy zasadnicze punkty instrukcji, by choc w cz�sci zoriento

waC si� w warunkach stwarzanych, na razie na piSmie, wzi�tym do nie

woli Polakom. J ency mieli byc zatrudnieni do pomocy w rolnictwie 

w grupach liczqcych 20 os6b. Zabranialo si� tworzenia mniejszych dru

zyn. Do strzezenia jenc6w mieli byc wyznaczeni czlonkowie zatogi stala

gu, a w razie potrzeby miejscowe sily policyjne, przy czym na kazdego 

straznika przypadato 10 jenc6w. 

Zam6wienia na jenc6w do pracy w rolnictwie mogly .byc zgtaszane 

przez pojedynczych rolnik6w, soltys6w i sp61ki. Podania przyjmowane 

byly przez urz�dy do spraw wyzywienia, a po stwierdzeniu koniecznosci 

zatrudnienia przesytane do urz�d6w pracy. W razie pomyslnego za

tatwienia podania o przydziat jenc6w strona ubiegajiica s\� mogla zawrzec 

umow� z komendantem stalagu jako przedstawicielem Rzeszy. Z chwil'! 

gdy umowa ta, sygnowana podpisem komendanta, wplyn�la do urz�du 

pracy, strona zainteresowana otrzymywata jenc6w do swojej dyspozycji. 
Instrukcja ustalala takze wzajemne zobowiqzania stron zawierajqcych 

urriDW!l. I tak koszty transportu jenc6w ze stalagu do miejsca pracy 
i z powrotem pokrywalo panstwo. Na przedsi!lbiorcach spoczywat obo

wiqzek zakwaterowania jenc6w w obozie zorganizowanym przy miejscu 

pracy, wypo·sazenia w sprz'lt oraz zaopatrzenia jenc6w i straznik6w 

w przedmioty codziennego uzytku. Do nich r6wniez nalezato urzqdzenie 
kwater dla jenc6w tak, by ucieczka nie byla mozliwa. Kazdy jeniec miat 

otrzymac dwa koce, siennik i taboret, r�cznik i przybory do jedzenia. 

Koszty wyzywienia jenc6w i straznik6w ponosit przedsi�biorca, kt6ry 
otrzymywat za to jednak od panstwa finansow<1 rekompensat�. Wyzywie

nie jenc6w miato si'l skladac ze sniadania, obiadu i kolacji, w zaleznosci 
od pracy jenc6w miato byc ono „dobre" i wydzielane pod dostatkiem. 

Przedsi�biorca rozdzielat zywnosc w mysl przepis6w obowiqzuj<1cych lud

nosc cywilnq; nie wolno bylo dostarczac zywnosci wysokokalorycznej. 
Instrukcja regulowata r6wniez problem wydajnosci pracy jenc6w i wy
nagrodzenia za prac�. Normy wydajnosci ustalat przedsi�biorca w poro

zumieniu z dow6dcq komanda pracy, przy czym zalecano brac pod uwag� 

fakt, ze nie b�dii oni mogli osi<1gn<1c wydajnosci fachowc6w niemieckich. 
Wynagrodzenie przedsi'lbiorca zobowiqzany byt ptacic stalagowi. Do

puszczano _mozliwosc dodatkowego wynagrodzenia jenc6w za prac� pilnq 

i porzqdnq. Jency ofrzymywali ze stalagu wyptat� w pieniqdzu obozo

wym. Dtugosc czasu pracy miata byc regulowana wedlug czasu pracy 
innych pracownik6w przedsi�biorstwa. Niedziele i swi�ta byly wolne, 

choc jeniec, podobnie jak i inni pracownicy, musiat w te dni podjqc pra
c�, o ile zaistnialy wazne okolicznosci. 
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Kontaktowanie si<: je1\.'c6w ze swiatem zewn<:trznym dopuszczalne 
bylo jedynie za pomocq przesylek pocztowych kontrolowanych w stala
gach; zalecano szczeg6ln& uwag�, by wiadomosci pisemne z zewnqtrz nie 
przedostawaly si� do jenc6w za posrednictwem os6b cywilnych. Obywa
tele niemieccy lami&cy te zarz&dzenia mieli byc pociqgani do odpowie
dzialnosci i karani jako zdrajcy narodu. 

Jency mieli byc ubezpieczeni od wypadk6w w rolniczych zwi&zkach 
zawodowych (Landwirtschaftlicher Berufsgenossenschaft), nie byli jednak 
ubezpieczeni od chor6b i inwalidztwa. Chorzy jency mogli korzystac 
z pomocy miejscowego lekarza, gdy komando pracy znajdowalo si<: 
w poblizu jego miejsca pobytu, oraz ze szpitala cywilnego, jesli naj
blizszy lazaret wojskowy nie m6gl ich przyjqc 5• 

Przytoczony tu niemal w calosci tekst instrukcji sklania do kilku 
stwierdzen natury og6lniejszej. Jency polscy zostali zakwalifikowani do 
jednej z kategorii niewolniczej sily roboczej. Warunki ich zycia i pracy 
nakreslone w instrukcji nie byly najgorsze; nalezy wziqc pod uwag�. ze 
byly to warunki stwarzane zwyci<:zonemu przeciwnikowi. Jednakze uza
leznienie praktycznego wprowadzenia ich w zycie od woli pracodawcy 
cz�sto powodowalo dalekie odbieganie od nich na niekorzysc jenc6w. 
Wspomniana instrukcja dotyczyla tylko jenc6w, kt6rych zamierzano za
trudnic w rolnictwie. 

R6wnoczesnie zacz<:to badac mozliwosc wyzyskania jenc6w do in
nych rodzaj6w rob6t. W dniu 17 X 1939 r. prezydent rejencji opolskiej, za
pewne zgodnie z wytycznymi wladz prowincji, wystosowal pismo do 
landrat6w i nadburmistrz6w rejencji, w kt6rym podal wszystkie rodzaje 
prac, jakie mogly byc wykonywane przez jenc6w. W rachub� wchodzily 
gl6wnie prace drogowe, melioracyjne, przeciwpowodziowe i inne, nada
j&ce si<: do wykorzystania sily roboczej jenc6w. Jako jedyny warunek 
podj�cia prac prezydent podawal zabezpieczenie strony finansowej przed
si<:wzi�c i przygotowanie ich pod wzgl<:dem technicznym 6• 

Dla calego Sl&ska problem zatrudnienia jenc6w poza rolnictwem regu
lowalo rozporz&dzenie Zarz&du Cywilnego Komendy Wojsk L&dowych 
przy Nadprezydium Prowincji Sl&skiej we Wroclawiu z dnia 18 X 1939 r. 
Tu r6wniez za najpilniejsze uznano wspieranie silami jenc6w budowy 
dr6g lokalnych, lesnych, a w nast�pnej kolejnosci panstwowych i pro
wincjonalnych. Drugq kategori<: prac stanowily wszystkie rodzaje melio
racji, budowa kanal6w i wal6w przeciwpowodziowych, trzeci& - prace 

s Merkblatt für die Beschäftigung von Kriegsgefangenen, k. 81-83. 
6 Pismo prezydenta rejencji opolskiej do landrat6w nadburmistrz6w, Opole 

17 X 1939, k. 92 in. 
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przy zalesianiu 1. Prezydenci wszystkich pi�ciu rejencji s]qskich: wro

clawskiej, opolskiej, legnick.iej, katowickiej i opawskiej, w okreslonym 

terminie musieli przedstawic wykazy przewidywanych prac, z wyszcze

g6lnieniem ich rodzaj6w, inwestora, wykonawcy, liczby projektowanych 

dni pracy, liczby jenc6w, miejsc zakwaterowania oraz okresleniem aktu

alnego stanu technicznego i finansowego proponowanych rob6t. Sporzq

dzone wykazy mialy byc skoordynowane z planami inwestycji budowla

nych wszystk.ich urz�d6w budownictwa wodnego, urz�d6w gospodarki 

wodnej, sp61ek r6znego rodzaju, inspektor6w do spraw dr6g, Jesniczych 

itp., a to w tym celu, by ujqc jak najwi�cej prac przeznaczonych do wy

konania przez jenc6w •. Szanse zdobycia przydzialu jenc6w wojennych 

mialy te sp61ki i przedsi�biorcy, kt6rzy przed wojnq rozpocz�li prace 

o duzym znaczeniu gospodarczym, lecz nie zakonczyli ich z powodu jej 

wybuchu. Nowe inwestycje mialy byc rozpoczynane w drugiej kolejnosci, 

lecz i w tym wypadku warunkiem bylo zagwarantowanie strony tech

nicznej, finansowej i materialowej •. 

Powyzsze zarzqdzenie, eo bardzo charakterystyczne, uzaleznialo takze 

rozpocz�cie prac przy pomocy jenc6w wojennych od braku innych miej

scowych sil do pracy, a w S'llczeg6lnosci miej'Scowej Judnosci bezrobotnej. 

Zatrzymajmy si� nieco nad tym postulatem wladz. Z chwilq pojawienia 

si� na niemieckim rynku pracy jenc6w wojennych wydano odpowiednie 

zarzqdzenia regulujqce mechanizm racjonalnego wykorzystania zar6wno 

jenc6w wojennych, jak i niemieckich robotnik6w cywilnych pozostaj,i

cych bez zaj�ia na Skutek <przerwania inwestycj'i nie uznanych za 

wazne dla cel6w wojny (kriegswichtige). W mysl tych przepis6w jency 

w zasadzie nie mogli byc zatrudnieni tarn, gdzie istniala mozliwosc wy

korzystania do pracy miejscowej sily roboczej. Zar6wno wspomniane 

wyzej pismo Zarzqdu Cywilnego Komendy Wojsk Lqdowych, jak i rozpo

rzqdzenia ministTa prac'y Rzeszy z 24 X 1939 oc. zawierajq wyraine zalece

nia w tej sprawie. W pierwszym stwierdza si�, eo nast�puje: ,,Zatrudnie

nie jenc6w wojennych tylko tarn wchodzi w rachub�, gdzie brak jest do 

dyspozycji miejscowych sil. Musimy liczyc si� z tym, ze wraz z dluzszym 

trwaniem wojny wzrastac b�dzie liczba ludnosci pozbawionej pracy" 10. 

Minister pracy r6wniez wyraznie stwierdzal, ze zatrudnienie jenc6w 
. 

" Pismo Zarutdu Cywilnego Komendy Wojsk Lqdowych przy Nadprezydium 
Prowincji Slqskiej we Wroclawiu do prezydent6w wszystkich rejencji Slqskich, 
Krajowego Urz�u Pracy na Sl�ku, zarzqd6w bud6w wodnych na Odrze, Kra
jowego Zwh1zku Chlopskiego oraz leSniczych przy prezydiach rejencji, Wroclaw 
18 X 1939, k. 93-94. 

• Tamie. 
1 Tam:te. 
10 Tam:te. "" 
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przy pracach finansowanych ze srodk6w specjalnych mozliwe jest tylko 
tarn, gdzie nie ma miejscowych bezrobotnych 11

_ 

Zarzqd Cywilny Komendy Wojsk Lqdowych sugerowal w cytowanym 

pismie, iz zatrudnienie ludnosci cywilnej pozbawionej pracy jest znacz
nie tansze, poniewaz nie zachodzi w takich wypadkach potrzeba budo
wania barak6w, jak to ma miejsce w wypadku jenc6w. Zarzqd Cywilny 
dopuszczal mozliwosc wsp6lnej pracy jenc6w wojennych i ludnosci cy
wilnej pod warunkiem, ze zatrudnienie jenc6w pociqgalo za sobq zwol
nienie miejscowych sil fachowych do pracy w rolnictwie lub innych ga
l�ziach produkcji 12. 

Wedlug zalecen Ministerstwa Pracy jency winni byc wykorzystani do 

prac nie wymagajqcych duzych ilosci material6w budowlanych, zwlaszcza 
reglamentowanych przez panstwo ze wzgl�du na wojn�, oraz nie obliczo
nych na szybki efekt gospodarczy. Zalecano tez prace, kt6rych celem by!o 
zabezpieczenie rezultat6w rob6t przerwanych wskutek wybuchu wojny 1•. 

Pierwsze wykazy prac melioracyjnych i drogowych sporzqdzone w re

jencji opolskiej wplyn�ly do nadprezydenta prowincji slqskiej JUZ 

w pierwszej dekadzie pazdziernika. Z ca!kowitej liczby 9550 jenc6w, na 

kt6rych zg!oszono zapotrzebowanie, w melioracjach zamierzano zatrud
nic 6230, przy budowie dr6g 2545, a przy innych pracach, kt6rych blizej 

nie okreslono, 775 os6b 14• 

Wykaz prac wraz z zapotrzebowaniem na jenc6w przedstawiony przez 
_wladze rejencj•i opolskiej nie odpowiadal jednakze wymogom stawia
nym przez wladze prowincji, nie zawieral mianowicie dokladnych da
nych eo do finansowania poszczeg6lnych rob6t oraz miejsca zakwatero
wania jellc6w. 

Sporzqdzony w drugiej wersji wykaz zestawial prace na lqcZnq liczb� 
5885 jenc6w ••. Ten gwaltowny spadek zapotrzebowania nietrudno wy
tlumaczyc. W nowych wykazach wladze lokalne uwzgl�dnily wylqcznie 
te przedsi�wzi�cia i inwestycje, kt6re mialy szanse realizacji i spelnialy. 
wszystkie warunki stawiane przez wladze zwierzchnie, a zmuszone byly 
odrzucic takie prace, kt6re uprzednio zglosily w pospiechu i „na wyrost", 

zwabione latwosciq uzyskania niemal darmowej sily roboczej. 
,,Popyt" na jenc6w byl duzy, o czym swiadczy!a liczba zgloszen. Spo-

11 Pismo minist.ra pracy Rzeszy do prezydent6w rejencji, kierownik6w urzt:d6w 
pracy, Berlin 24 X 1939, k. 101. 

12 Zob. przyp. 7. 
u Zob. przyp. 11. 
H Gesamtübersicht bettreffend den Einsatz von Kriegsgefangenen im Regie

rungsbezierk Oppeln, k. 84. 
u Pismo prezydenta rejencji opolskiej do ZarZqdu Cywilnego Komendy Wojsk 

L;idowych we Wroclawiu, Opole, brak daty dziennej, patdziernik 1939. k. 99. 
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sr6d 14 landratur i 6 powiat6w miejskich rejencji opolskiej nie wyrazily 
ch�ci zatrudnienia jenc6w tylko landratury: grodkowska, strzelecka i do
brodzienska oraz Opole, Zabrze i Gliwice 16, 

Przygotowania. do zatrudnienia jenc6w wojennych w pracach melio
racyjnych i budowie dr6g nie przerwaly sukcesywnego, w miar� naply
wu zgtoszen, kierowania sil jenieckich do pracy w rolnictwie. Przewaza
jqca cz�sc ich byla zatrudniona w duzych posiadlosciach rolnych i ma
jqtkach, gdy natomiast na male gospodarstwa chlopskie przypadala sto
sunkowo niewielka liczba jenc6w. Ten niekorzystny dla drobnych gospo
darstw stan rzeczy byl powodowany odrzucaniem przez lokalne urz�dy 
pracy i komendant6w stalag6w zgtoszen na przydzial jenc6w. 

Odrzucanie podan indywidualnych rolnik6w nie bylo widocznie spo
radyczne, skoro wywolato nawet interwencj� wladz naczelnych prowincji 
sli1skiej. Nadprezydent prowincji w pismie do prezydenta rejencji opol
skiej pisal, eo nast�puje: ,,Zapotrzebowanie [na jenc6w] wsr6d chlopstwa 
jest r6wnie duze [jak w majqtkach ziemskich] i wymaga w znacznej mie
rze pomocy. Zapewniajqc [na nocleg] sale w gospodach i innych pomiesz
czeniach, trzeba jenc6w wojennych dostarczyc wsiom, gdzie b�d'l praco
wac pojedynczo u chlop6w przez caly rok. Nie nie stoi na przeszkodzie, 
by kazdy gospodarz byl odpowiedzialny za jenca". I dalej: ,,Prosz� z calq 
energiq zajqc si� zakwaterowaniem jenc6w we wsiach. Cz�sciowo pro
blem ten moZna rozwiqzaC przez »stl:oczenie« ·jel1.c6w w pomieszczeniach 
majqtk6w ziemskich, w kt6rych dotychczas przebywali, i wi�kszosc jen
c6w oddac do dyspozycji chlop6w we wsi" "· 

Na przetomie pazdziernika i listopada 1939 r. stan zatrudnienia jen
c6w na $!qsku przedstawiat si� nast�pujqco: na calym obszarze prowincji 
pracowalo 21-22 tys. jenc6w, z tej liczby w ro!n•ictwie okolo 18 tys., 
reszta przy meliorowaniu teren6w podmoklych bqdz w lesnictwie "· 
W tym okresie pracowalo w rolnictwie rejencji opolskiej tylko 2 tys. 
polskich zolnierzy. Zapotrzebowanie na dalszych 300 zglaszaly wsie 
w landraturach: grodkowskiej, nyskiej i glubczyckiej "· Aby zapewnic 
r6wnomierny podzial jenc6w mi�zy poszczeg6Jne kategorie gospodarstw 
na $Jqsku, cz�sc jenc6w pracujqcych dotychczas w duzych majqtkach 
ziemskich, w miar� konczenia si� najpilniejszych prac polowych i zbliza-

16 TamZe. 
17 Pismo nadprezydenta prowincji Slqskiej do prezydenta rejencji w Opolu, 

Wroc!aw 26 X 1939, k. 138. 
1a Tarnze oraz· Sprawozdanie z konferencji w Nadprezydium Prowincji $lqskiej 

we Wroclawiu z dnia 3 XI 1939, k. 102-103. 
19 P1smo prezydenta rejencji opolskiej do nadprezydenta prowincji Slqskiej, 

Opole 16 XI 1939, k. 141. 
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nia sie zimy, miala zostac zakwaterowana µ drobnych chlop6w i tarn pra
cowaC 20. 

W celu om6wienia pierwszych doswiadczen plyrn,cych z zatrudnienia 
jenc6w w rolnictwie jak i trudnosci zwi&zanych z przygotowaniem dla 
nich nowych miejsc pracy w innych dziedzinach gospodarki w dniu 3 XI 
1939 r. odbyla sie we Wroclawiu konferencja, w kt6rej uczestniczyli 
przedstawiciele cywilnych wladz prowincji, rejencji sl&skich, OKW i pro
wincjonalnego Urzedu Pracy 21. Przyjeto na niej miedzy innymi postulat, 
:i:e 500/o calej liczby zatrudnionych na Sl&sku jenc6w z chwil& zakoncze
nia kampanü buraczano-ziemniaczanej zostanie przesunietych do prac 
poza rolnictwem. ·przewidywano, :i:e gdyby znalezienie wystarczajqcej 
liczby miejsc pracy nastreczalo trudnosci i bylo niemo:i:liwe, jency pozo
staj&cy bez pracy zostan& odeslani do oboz6w jenieckich na terenie Sl&
ska. Wladze prowincji zapowiedzialy ponadto zmniejszenie w najbli:i:szym 
czasie liczby jenc6w o okolo 25°/o w zwi&zku z projektowanym zwolnie
niem jenc6w narodowosci ukrainskiej i bialoruskiej. 

· Na konferencji poruszono r6wnie:i: problem finansowania ro66t. Za
sadniczo ·planowane roboty melioracyjne mialy byc oplacane z fundusz6w 
wladz lokalnych, w praktyce jednak istniala mo:i:liwosc finansowania tych 
prac przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych, ze srodk6w specjalnych 
Mifliisterstwa Pracy Rzeszy, z funduszu krajowego na cele rolne i srod
k6w prowincjonalnego Urzedu Pracy. Na zebraniu sugerowano jednak 
prezydentom rejencji, by finansowali przedsiewziecia budowlane z wlas
nych funduszy i nie liczyli na pomoc wladz prowincji "· Ustalono, :i:e 
przedsiebiorcy, kt6rzy bed& prowadzic prace budowlane silami jenc6w, 
nie bed& otrzymywac :i:adnego wsparcia finansowego ze strony wladz, 
lecz jako takie bed& tmktowane oszczednosci, jakie przedsiebiorcy poczy
ni& przez zatrudnienie jenc6w wojennych zamiast dro:i:ej platnych robot
nik6w cywilnych. 

W czasie konferencji dokonano ostatecznie przydzialu sily roboczej 
dla powiat6w poszczeg6lnych rejencji sl&skich. Ze zgloszonych w ostat
niej wersji wykaz6w prac budowlanych wybrano dla rejencji opolskiej 
tylko 33 inwestycje na l&czn& kwote 1, 75 min marek. Do prac mialo przy
st&pic tylko 1885 jenc6w. 

W dniu 8 XI 1939 r. nadprezydent prowincji sl&skiej w pismie do pre
zydent6w rejencji nakazywal pospieszne zawieranie um6w z przedsie
biorcami prowadz&cymi prace budowlane, tym ostatnim zas polecal zor
ganizowanie obozu dla jenc6w i wyposa:i:enie go w niezbedne urz&dzenia. 

20 Pismo prezydenta rejencji opolskiej do landrat6w, Opale 28 X 1939, k. 140. 
21 Sprawozdanie z konferencji w Nadprezydium Prowincji Slc1skiej we Wrocla

wiu z dnia 3 XI 1939, k. 102-103. 
22 Notatka dotyczc4ca zatrudnienia jeilc6w wojennych, k. 102-103. 
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Nadprezydent ponawia! zakaz kontaktowania sii; ludnosci cywilnej, 
zw!aszcza kobiet, z jencami, za!atwiania korespondencji jencom przez 
osoby. cywilne, dostarczania wszelkich pism drukowanych, nawet o cha
rakterze religijnym. Wszystkie te zakazy czyniono nie tylko z obawy 
przed przekazywaniem przez jenc6w na zewm1trz wiadomosci o charakte
rze szpiegowskim, lecz takze przed przenikaniem w szeregi jenc6w wiado
mosci podtrzymujqcych ducha i solidarnosc. Obawiano si� r6wniez od
dzia!ywania na jenc6w komunist6w niemieckich "· 

Szybkim rozpocz�ciem prac zainteresowane bylo r6wniez OKW. Urz�
dowy ok6lnik Naczelnego Dow6dztwa Wehrmachtu, wydany w dniu 2 XI 
1939 r., regulowal stawki plac w melioracjach, rolnictwie, lesnictwie oraz 
pracach budowlanych. 

W rolnictwie jency pracujqcy na dni6wk� otrzymywali od zatrudnia
jqcego ich przedsi�biorcy 0,06 marki na godzin�. Wynagrodzenie mie
si�czne wynosilo 13,50 mk, z czego jeniec otrzymywal 13 mk, po potrq
ceniu przez stalag 50 fen. na oplacanie jenc6w pracujqcych wewnqtrz 
obozu. · Praca akordowa, wbrew pozorom, nie byla lepiej platna. Jeniec 
otrzymywal 80"/o stawki wynagrodzenia akordowego obowif!ZUjqcego 
w miejscowosci, w kt6rej pracowa!; zmuszony byl jednakze zwracac 
przedsi�biorcy koszty wyzywienia, zakwaterowania i odziezy. Potrqcenia 
z tego tytulu, jak r6wniez potrqcenia dokonane przez stahi.g (50 fen.), 
zr6wnywaly w sumie zarobek jenca pracujf\cego na akord z zarobkiem 
pracujf!cego na dni6wk�. 

W pracach budowlanych wynagradzano jenc6w w zaleznosci od sto
pnia posiadanych umiej�tnosci i zaawansowania w danej dziedzinie. Po
mocnik budowlany jak i fachowiec pracujf!CY na dni6wk� otrzymywali 
tylko 600/o stawki godzinnej obowif!ZUjqcej wszystkich robotnik6w bu
dowlanych w calej Rzeszy (55 fen.), a wi�c 33 fen. Wynagrodzenie jen
c6w wojennych pracujqcych na akord obliczano w wypadku pomocnika 
budowlanego i fachowca przez doliczenie im dod,atkowo 30°/o stawki go
dzinnej. W budownictwie obowif\zywal 8-, a w rolnictwie 9-godzinny 
dzien pracy. R6wniez w budownictwie po dokonaniu wyzej wspomnia
nych potrqcen zarobki jenc6w praktyc1nie zr6wnywaly si� z zarobkami 
pracujf\Cych w rolnictwie ''· 

W pracach melioracyjnych obowif!zywaly teoretycznie wyzsze stawki, 
faktycznie jednak w akordzie i dni6wce zarobek jenca nie przekraczal 
13 mk. 

23 Nadprezydent prowincji Slc1skiej do prezydenta rejencji opolskiej, pismo z 8 
Xll 1939, k. 113-114. 

24 Odpis pisma OKW z dnia 2 Xl1 1939 w spra"wie wynagrodzeri jeric6w wojen
nych za prac�, k. 116---117. 

5 - Sob6tka 1970/1 
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Rolnictwo, lesnictwo, prace melioracyjne i drogowe nie mialy pozostac 
jedynymi · dziedzinami, w kt6rych zamierzano wykorzystac jenc6w wo
jennych na SI11sku i w rejencji opolskiej. Juz 13 XI 1939 r. mi�dzy Kra
jowym Urz�dem Pracy na SI11sku a Inspektoratem do Spraw Gospodarki 
Wojennej doszlo do porozumienia w sprawie dalszego zatrudnienia. 
W odnosnym pismie czytamy: ,,Zatrudnienie jenc6w nast�puje nadal 
w pierwszym rz�dzie w rolnictwie i lesnictwie. 0 ile b�d1\ jeszcze do dy
spozycji jency wojenni, dostarczani przez dalszy dow6z lub tez zwolnienie 
z rolnictwa, b�dq oni zatrudnieni wedlug nast�puj11cej hierarchii potrzeb: 
w g6rnictwie, szczeg6lnie w kopalniach w�gla brunatnego i rud, w me!io
racjach i innych pracach· wiejskich, w pracach naprawczych na kolei, 
w pracach budowlanych lez11cych w gestii zarz11d6w dr6g wodnych, przy 
budowlach planu czteroletniego oraz przy innych pracach nie stoj11cych 
w zadnym bezposrednim zwi11zku z dzialaniami wojennymi" ••. 

Zatrudnienie je6c6w w rejencji opolskicj 
I - rolnictwo. II - melioracje, III - zaklady przemyslowe i inne inwestycje 

Zatrudnienie wg meldunk6w 
Urz�dy pracy z 11 XII 1939 r. J z 28 XII 1939 r. J z 11 I 1940 r. 

J II J III J J II J•m J r lrrlm 

Gliwice 329 329 289 100 
Kluczbork 295 40 295 40 195 40 
Nysa 394 20 404 20 294 20 
Prudnik 978 30 978 30 778 60 30 
Opole BOI 460 571 816 460 571 756 635 515 
Racib6rz 100 120 135 

Razem 12897 / 460 / 661 / 2942. / 460 / 661 / 2447 1 695 1 705 
��------+--�--�-

1 r, II, HI razem: 4018 / I, II, III razem: 4063 II, II, III razem: 3847 

Naborem nowych jenc6w do tych prac mialy si� zaj11c kom6rki urz�
d6w pracy specjalnie stworzone w stalagach. Jednym z wazniejszych za
lecen instrukcji bylo zatrudnianie jenc6w zgodnie z ich zawodem wyuczo
nym b11dz wykonywanym przed ""jnq ••. 

Mimo energicznej dzialalnosci w!adz zmierzajqcych do jak najszyb
szego zatrudnienia jenc6w w pracach melioracyjnych i budowlanych 
zwalnianie z rolnictwa odbywa!o si� powoli. Z raport6w o stanie zatrud
nienia wynika, iz zdecydowaina wi�kszosc jenc6w pozostawa!a nadal do 
dyspozycji rolnictwa, a stosunkowo ma!a cz�sc rozpocz�!a prac� innego 

2s Pismo nadprezydenta prowincji Slqskiej do prezydenta rejencji opolskiej 
z dnia 13 � 1939, odpis wytycznych dotyczqcych zatrudnienia jeilc6w .wojennych 
opracoWany na podstawie zalecell slu:ibowych dla komendant6w stalag6w, k. 130. 

26 Tam:ie. 



Jellcy p_olscy w rejencji opolskiej 67 

rodzaju. Stan rzeczy na terenie rejencji opolSkiej ilustruje powyzsza ta
bela "· 

Brak jest w zal&czonej tabeli danych co do liczby jenc6w zatrudnio
nych przy budowie dr6g. Najprawdopodobniej prace te nie zostaly 
w og6le podj<,te przez wladze lokalne przed pocz&tkiem 1940 r. Wydaje 
si<,, ze o tym niech<,tnym rozpoczynaniu rob6t poza rolnictwem zade
cydowala zblizaj&ca si<, zima, kt6ra sklonila lokalne wladze do przesuni<,
cia prac budowlanych na wiosn<, 1940 r. Wladze rejencji zgadzaly si<, 
w tej kwestii z tendencjami terenu. Prezydent rejencji w pismie do nad
prezydenta z dnia 6 XII 1939 r. wyrazil obaw<,, ze: ,,melioracje i budowa 
dr6g zostan& prawdopodobnie zaniechane ze wzgl<,du na niesprzyjajqce 
warunki atmosferyczne" 2s. 

Sytuacji w tej kwestii nie zmienily nawet naciski, wywierane na 
prezydenta rejencji opolskiej przez wladze prowincji, w kierunku jak 
najszybszego rozpocz<,cia tych prac, jeszcze przed zakonczeniem roku 
finansowego. W dniu 21 XI 1939 r. nadprezydent przypominal o koniecz
nosci energicznego podj<,cia rob6t "· Problem szybkiego rozpocz<,cia prac 
poza rolnictwem stal si<, takze przedmiotem narady prezydent6w rejencji 
sl&skich w dniu 21 XII 1939 r. Stwierdzono w czasie jej trwania, ze land
raci i nadburmistrzowie miast, kt6rym przyznano kontyngenty jenc6w 
wojennych, winni: ,,przylozyc si<, do tego, aby jak najszybciej zuzytko
wac istniejqce zasoby finansowe przez zatrudnienie jenc6w i bezrobot
nych, by w ten spos6b unikn&c cofni<,cia dotacji" '°· Zarz&d Si&skiego 
Zwi&zku Prowincjonalnego (Schlesischer Provinzial verband) r6wniez z kon
cem 1939 r. przypominal prezydentowi rejencji opolskiej, ze aby zapo
biec stracie srodk6w finansowych wyasygnowanych przez wladze na 
wspieranie prac wykonywanych z udzialem jenc6w wojennych i bez
robotnych, nalezy „zatroszczyc s;-, w poszczeg6lnych powiatach o jak naj
szybsze rozpocz<,cie prac przy melioracjach i budowie dr6g, w przeciw
nym bowiem razie wsparcia finansowe przeznaczone na te cele zostan& 
poszczeg6lnym powiatom cofni<,te" ,1. 

W lutym 1940 r. na terenie powiatu opolskiego w melioracjach i bu-

27 Tabela ·sporzqdzona zostala na podstawie raport6w o stanie zatrudnienia na 
Slc:1sku, zamieszczoriych na k. 152, 170, 173. 

28 Pismo prezydenta rejencji opolskiej do nadprezydenta prowincji Slqskiej 
z 6 XII 1939, k. 136 i n. 

29 Nadprezydent prowincji Slqskiej do prezydenta rejencji w Opolu, pismo z 21 
XI 1939, k. 145. 

30 Wyciqg z notatki o rozmowie nadprezydenta prowincji Slqskiej z prezyden
tami rejencji °§Ic:1skich w dniu 21 �II 1939, k. 148. 

31 Nadprezydent prowincji Slqskiej do prezydenta rejencji opolskiej, pismo 
z 28 XII 1939, k. 15f 
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dowie dr6g pracowa!o w sumie 475 polskich jenc6w. W pozostalych po
wiatach rejencji opoJskiej w zasadzie nie kontynuowano prac budowJa
nych, czego potwierdzeniem byla seria meJdunk6w Jandrat6w z Jutego 
i marca 1940 r. 32 Wynika z nich, ze jency zatrudnieni poprzednio przy 
pracach budowJanych zostali z powodu silnych mroz6w odwolani do 
kwater, a nawet CZElSciowo wycofani do obozu w Lambinowicach. Land
raci prawie wszystkich powiat6w pJanowali na wiosnEl 1940 r. zwiElksze
nie zapotrzebowania na tEl silEl robocz,i ". Tak np. w powiecie opoJskim 
przewidywano zatrudnienie dodatkowo okolo 350 jenc6w "· · 

W rejencji nie doszlo jednakze do pJanowanego przez Jandrat6w 
wzrostu zatrudnienia jenc6w. Z koncem Jutego 1940 r. nadprezydent 
prowincji pisal w pismie poufnym do radcy Schmidta przy urzEldzie pre
zydenta rejencji opoJskiej, powoluj,ic siEl na OKW, ze wszyscy jency zo
stan,i wycofani ze SJ,iska i zast,ipieni przez przymusowych robotnik6w 
cywilnych z rejencji katowickiej 35. Pocz,iwszy od polowy marca z terenu 
SJ,iska miano ewa!kuowac 12 tys. jenc6w "; jeszcze w Jutym liczbEl tr: 
zmniejszono do 10 tys. Pozostac zatem mialo na terenie prowincji sJ,i
skiej okolo 10 tys. jenc6w. Wycofanie jenc6w ze SJ,iska by!o czElsci,i 
zapJanowanej na wiElksz,i skaJEl akcji ewakuowania okolo 80 tys. jenc6w 
PoJak6w ze wschodnich i srodkowych teren6w Rzeszy w ceJu zatrudnie
nia ich na zachodnich obszarach panstwa w miejsce wycofanych, w przed
dzien wybuchu wojny z Francj,i, robotnik6w cudzoziemskich 37, Ewakuo
wac miano przede wszystkim jenc6w przebywaj,icych w obozach (ceJem 
przygotowania tych ostatnich dJa spodziewanych jenc6w panstw zachod
nich), w nastElpnej koJejnosci z zaklad6w pracy, z melioracji, bud6w 
drogowych i wreszcie, az do osi,igniElcia pJanowanej liczby, z roJnictwa. 

W rejencji opoJskiej miano ewakuowac jenc6w z obozu w Lambino
wicach. UrzEldy pracy na terenie tej rejencji i SJ,iska otrzymaly polecenie 
nieprzy)mowarria daJszych zam6wien na jenc6w wojennych. ·Jedynie 
Urz,id Pracy w OpoJu (a w rejencji wroc!awskiej ZgorzeJec i Zagan 
z tamtejszych oboz6w) by! upowazniony do dalszego posredniczenia 

32 Meldunki landrat6w z terenu rejencji opolskiej o zatrudnieniu jeflc6w, 
k. 201-221. 

33 TamZe. 
34 Pismo landrata opols'kiego da prezydenta rejencji w Opolu w sprawie ilo§ci 

jeiic6w zatrudnionych w powiecie, pismo bez daty dziennej, luty 1940, k. 201. 
,3s Nadprezydent prowincji do radcy rejencji opolskiej Schmidta, ptsmo z 28 H 

1940, k. 191. 
36 Prezydent Krajowego Urzedu Pracy na Slclsku do kierownik6w urzed6w 

pracy w okregu, pismo z 1 III 1940, k. 193. 
137 Minister pracy Rzeszy da prezydenta Krajowego Urzedu Pracy na Slclsku, 

pismo z 23 II 1940, k. 195-196. 
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w zatrudnianiu jenc6w wojennych z obozu .w Lambinowicach, jednakze 
wyl'lcznie do prac kr6tkotenninowych 38• 

ZaTZ'ldzenie o ewakuacji ograniczy!o w rejencj'i oporskiej zasi�g i roz
miary zatrudnienia. JeJ\.cy polscy mimo to nadal przebywali i pracowali 
na jej obszarze, choc na skutek braku danych trudno dok!adnie okreslic, 
gdzie i w jakiej liczbie przystl\pili do prac na wiosn� 1940 r. 

Ewakuacja jeJ\.c6w z terenu rejencji opolskiej post�powa!a bardzo 
powoli. J ezeli nawet w okresie od marca do czerwca 1940 r. stosowano 
si� do tego zarzl\dzenia, by!a to akcja na skal� niezbyt duz!\. We wspo
mnianym czasie liczba jeJ\.c6w zameldowanych w stalagu w•Lambinowi
cach nie wykazywa!a wi�kszych zmian w stosunku do stanu szacunkowe
go obozu z poprzednich miesi�cy i wynosi!a oko!o 5,5 tys. W zwi'lzku 
z przybyciem pierwszych transport6w jenc6w angielskich liczba ta wzro
s!a w koJ\.cu czerwca do 11 040 39

• 

Pierwszy kontyngent jenc6w francuskich w liczbie 1000 os6b rozpo
cz'!l prac� na Sl'lsku w maju 1940 r. Zgodnie z rozporz'ldzeniem OKW 
wycofano na lewy brzeg Odry wszystkie komanda jenc6w wojennych 
Polak6w, zatrudnionych na terenach prawobrzeznych ••. JeJ\.c6w prze
znaczonych do ewakuacji sci'lgni�to do obozu w Lambinowicach. Z koJ\.
cem maja 1940 r. prezydent Krajowego Urz�u Pracy na Sl'lsku naka
zywa! bezzw!oczn'l wymian� rolniczych polskich komand pracy na jeJ\.
c6w francuskich. W po!owie czerwca nadprezydent prowincji zwr6ci! si� 
do landrat6w i lmrmistrz6w z poleceniem, ,,by jeJ\.c6w polskich, o ile SI\ 
jeszcze zatrudnieni, natychmiast wymienic na francuskich i angielskich 
jenc6w wojennych" "· Wraz z zatrudnieniem jeJ\.c6w paJ\.stw zachodnich 
OKW nakaza!o odseparowanie Anglik6w i Francuz6w od polskich jenc6w 
i robotnik6w cywilnych "· 

38 Pismo prezydenta Krajowego UrzE:du Pracy na Sl�sku do kierownik:6w urzE:
d6w pracy w okr�gu, 1 'rDI 1940, k. 194. 

"9 W stalagu Lambinowice znajdowalo siE: wedlug meldunk6w z dni: 25 IV 
1940 - 5667 jellc6w polskich, 15 V 1940 - 5234, 27 IV 1940 - 5980, 27 VI 1940 -

5817. Dane co do ewakuacji zawiera r6wnieZ kr6tkie sprawozdanie z dzialalnoSci 
obozu w Lambinowicach za lata 1939-1941. W dokumencie czytamy: ,,Am 6.3.1940 
ging der erste Transport von 1000 polnischen Kriegsgefangenen nach dem Westen 
(Stalag Limburg). Bis zum 4.7.1940 wurden insgesamt 6619 polnische Kriegsgefan
genen nach dem Westen abgegeben. Der Res} der polnischen Kriegsgefangenen 
(641) wurde entlassen und den bisherigen Arbeitgebern als polnische Zivilarbeiter 
übergeben. Es blieben nur noch die Polen aus dem russischen Interessegebiet 
und die Ukrainer sowie Weissrussen ... " Archiwum Muzeum Martyrologii Jetic6w 
Wojennych w Lambinowicach, mikrofilmy: moskiewski i praski. 

40 Wyci�g z konferencji prezydent6w rejencji w dniu 23 V 1940, k. 232. 
41 Prezydent rejencji · opolskiej do landrat6w i ·burmistrz6w, pismo z 14 V1I 

1940, k. 249. 
42 Odpis pisma ministra pracy Rzeszy do prezydent6w krajowych urzE:d6w pracy 

w prowincjach wschodnich, k. �44. 
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Mimo wycofania zdecydowanej wi�kszosci polskich wojskowych cz�sc 

z nich nadal przebywa!a i pracowala na terenie rejencji. W sierpniu ko

mendant obozu w Lambinowicach pisa! do prezydenta rejencji opo!skiej, 

ze w obozie znajduj& si� tylko jency angielscy oraz polscy narodowosci 

ukrainskiej i ze ci ostatni zatrudniani Sq nadal na obszarze rejencji "· 

DIE BESCHÄFTIGUNG VON POLNISCHEN KRIEGSGEFANGENEN 

IM REGIERUNGSBEZIRK OPPELN IN DEN JAHREN 1939-1940 

IM LICHTE DEUTSCHER QUELLEN 

Der Verfasser behandelt dieses Problem auf Grund von Verordnungen und 

Rundschreiben der zentralen Behörden des Dri,tten Reiches, des Oberkommandos 

der Wehrmacht, der lokalen Behörden in Schlesien, des Regierungspräsidenten von 
Oppeln sowie des Landes-Arbeitsamt Schlesien. Dargestellt werden folgende 

Probleme: Vorbereitungen für die Beschäftigung von Gefangenen, die für die 

Arbeitskommandos geltenden Vorschriften, die Art und Weise der Organisation 
der Arbeitskommandos, die Anzahl der Beschäftigten in den einzelnen Wirtschafts

zweigen (hauptsächlich in deir Landwirtschaft, im Forstwesen, Bauwesen und später 
auch in der Industrie) sowie die Arbeits- und Lohnbedingungen de'r Gefangenen. 

43 Pismo komendanta stalagu w Lambinowicach do prezydenta rejencji opol

skiej z 5 VIII 1940, k. 279. 




