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l. lmiq i nazwisko: Witold Wojciech Medykowski

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich

uzyskania oraz rozprawy doktorskiei.

a) magister inzynier rolnictwa, Wydzial Rolniczy, Akademia Rolnicza w Lublinie (Obecnie

Uniwersytet Pzyrodniczy w Lublinie, 24 listopada 1986.

b) B.A - WydziaN Humanistyczny, kierunek: judaistyka (historia narodu 2ydowskiego), historia

og6lna, jidysz, Uniwersytet w Tel Awiwie, lztael, 24 czerwca 1999.

c) M.A. - Wydzial Humanistyczny, kierunek: wsp6lczesna historia 2yd6w, Uniwersytet

Hebrajski w Jerozolimie, lzrael, 18 kwietnia, 2004.

d) Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, nadany pzez Radq Naukowq

lnstytutu Studi6w Politycznych Polskiej Akademii Nauk w dniu 29 stycznia 2010, na

podstawie rozprawy: 'Pogromy 1941 roku w bylej sowieckiej strefie okupacyjnej. Kontekst

historyczny, spoleczny i kulturowy. Teoria pogrom6w.' Promotorem pzewodu doktorskiego

byl prof. dr hab. Kzysztof Jasiewicz, a recenzentami: Prof. Dr hab. Daniel Bo6kowski

(UwB). i prof. Dr hab. Wojciech Materski (lSP PAN).

e) DoKor filozofii nadany pzez Prezydenla, Rektora i Senat Uniwersytetu Hebrajskiego w

Jerozolimie w dniu 8 czerwca 20'14 na podstawie rozprawy: "Between Slavery,

Extermination and Survival: Forced Labor of Jews in General Government during the years

1939-1943". Promotorem pracy byl prof. Daniel Blatman.

f) Studia post doktoranckie, Miqdzynarodowy lnstytut Badari nad Holokaustem, Yad Vashem,

Jerozolima, lzrael, 201 4-2O'l 5.

3. lnformacje o dotychczasowym zatrudnieniu w iednostkach naukowych/artystycznych.

1998-2004 Centralne Archiwum Historii Narodu Zydowskiego w Jerozolimie (praca nad
materiaNami dotyczecymi ziem polskich i przygotowanie publikacji na ten temat).

1998-2OOO - Sekretarz Naukowy, Centrum Badafi nad Historiq i Kulturq Zyd6w Polskich,
Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie.

200 'l-2008 - Kierownik sekcji rejestracji material6w polskich, Archiwum Yad Vashem

2008-2009 - ekspert sqd6w niemieckich w zakresie wniosk6w w ramach "Ustawy o emeryturach
za prace w gettach"- Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten filr Beschiiftigung in einem Ghefto
(zRGB).

2008-2010 - Specjalista ds. Holokaustu na ziemiach polskich, Archiwum Yad Vashem

Od 2010 r. - Kierownik sekcji pozyskiwania material6w archiwalnych w Polsce, Archiwum Yad
Vashem - prowadzenie liczne projekty pozyskiwania material6w archiwalnych z Archiw6w
Paristwowych w Polsce, Zydowskiego lnstytutu Historycznego w Warszawie, lnstytutu Pamieci
Narodowej i innych wa2nych instytucji zachowujqcych wazne zbiory material6w archiwalnych z
okresu miqdzywojennego, Holokaustu i okresu powojennego.

2011 - Nauczanie na Uniwersytecie w Hajfie, Departament Historii Zyd6w: seminarium
magisterskie (M.A.): "Zydzi polscy podczas ll wojny Swiatowej i Holokaustu".



2012-2013 - MiQdzynarodowy lnstytut Badafi Holocaustu, Yad Vashem: Polski projekt
bibliograficzny.

2014-2015 - Studia podoktoranckie, Miedzynarodowy lnstytut Badafi nad Holokaustem, Yad
Vashem.

2015-2016 - ekspert - badania historyczne dotyczqce dzialaczek Zydowskich organizacji kobiet
syjonistycznych (WZO) we Lwowie. Praca na zlecenie WIZO lsrael (tzTomen's lnternational Zionist
Organization).

4. Wskazanie osiqgnigcia* wynikajqcego z arL {6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
nr 65, poz. 595 ze zm.):

a) Tytul osiegniqcia naukowego/ artystycznego:

Polityka p,zeatadowafi i eksploatacii gospodarczei 2yd6w na ziemiach polskich
okupowanych przez lll Rzeszg w latach 1939-1945 ze szczegdlnym uwzglgdninem gelt i
oboz6w pracy.

b) Autor/ autorzy/tytul, rok wydania, nazwa wydawnictwa (o ile nie podano inaczej udzial
Witolda Mgdykowskiego to 100%):

The First to be Destroyed: The Jewish Community of Keczew and the Beginning of the Final
Solution, Anetta Glowacka-Penczyriska, Tomasz Kawski, Witold Mqdykowski, ed. Tuvia Horev,
Academic Studies Press, Boston, 2015, 648 pages. (ISBN 97816181 12842 (tv'tada oprawa) /
9781 61 8'l 14846 (miQkka oprawa)).
Udzial 60%

Mgdykowski, Witold Wojciech. Macht Arbeit Frei? German Economic Policy and Forced Labor of
Jews inthe General Government, 1939-1943. Boston: Academic Studies Press, 2018,418 pages.
(ISBN 9781618115966 (twarda oprawa) / 978'1618119568 (miqkka oprawa)). Open Access:

Ihttps://www.jstor. org/stable/j. ctv75d8v5]

Artvkulv w publikaciach zbiorowvch:

Mgdykowski Witold, "Mustergau, Judenreservat izalamanie siq polityki wysiedlei Zyd6w i Polak6w
z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa w latach 'l939-1941 ," in Eksterminacja w systemie
niemieckim isowieckim, red. Sabina Bober, Lublin, 2017, ss. 75-104.

Mgdykowski Witold, "Oczyma ofiar. Postzeganie OUN, UPA i Ukrai6c6w przez Zyd6w w latach
Zaglady", in: OUN, IJPA izaglada Zyd6w, ed. Andrzej Zigba, Ksiggarnia Akademicka, Krak6w,
2016, ss. 581-630.

Mqdykowski, Witold, 'Der jUdische Kampf um Lebensunterhalt in den Ghettos des
Generalgouvernements', in'. Lebenswelt Ghefto: Alltag und soziales Umfeld w(ihrend der
nationalsozialistischen Veiolgung, Hrsg. lmke Hansen, Katrin Steffen und Joachim Tauber,
Harrassowitz Vlg., Wiesbaden, 2013, ss. 226-24'1. (gzyk niemiecki).

Mgdykowski, Witold, 'Archives and lnstitutions in lsrael' in'. Guide to the Sources on the Holocaust
in Occupied Poland, Ed. Alina Skibiriska, European Holocaust Research lnfrastructure (EHRI)
2014, ss. 143-176.

Mqdykowski Witold, Pze6ladowani - powstaficy - jehcy: zbiorowy portret zydowskich papierosiarzy
z pl. Tzech Ktzy?y - uczestnik6w Powstania Warszawskiego, in: Szkice z dziej6w oboz6w w
Lamsdotl/Lambinowicach. Histoia iwsp6lczesno5i, zeszyt 5, red. Piotr Stanek, CMJW w
t ambinowicach-Opolu, Opole 2013, s. 140-168.

Mgdykowski Witold, 'Wie Uberdauert eln Ghetto? Mikro6konomische Aspekte', in'. Arbeit in den
nationalsozialistischen Ghettos, Einzelver6ffentlichungen des DHI Warschau 29, red. JUrgen
Hensel, Stephan Lehnstaedt, Fibre, Osnabrilck, 20'13, ss. 53-69. (jqzyk niemiecki).



Medykowski Witold, 'Cesty nedeje: Uteky Zidov z Pol'ska cez Slovensko v rokoch 1943-1944', w.

Oruia vna depottdcii Zidov zo Slovenska, Museum SNP, Bansk6 Bystrica, 2010, ss. 36-44. (ezyk
slowacki).

Hasla encvklopedvczne

Blonie, W. Medykowski and M. Dean, Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933-1945, Volume ll,

Gheftos in German-Occupied Eastem Europe, Part B, Geoffrey P. Megargee, General Editor,

Martin Dean, Volume Editor, Bloomington 2012., s.364-366.
600/0

Grojec, W. Mqdykowski and M. Dean, Encyclopedia of Camps and Gheftos 1933-1945, Volume ll,

Ghettos in German-Occupied Eastem Europe, Paft B, Geoffrey P. Megargee, General Editor,

Martin Dean, Volume Editor, Bloomington 2012., s.376-378.
600/o

Jad6w, W. Mgdykowski and M. Dean, Encyclopedia of Camps and Gheftos 1933'1945, Volume ll,

Gheftos in German-Occupied Eastem Europe, Paft B, Geoffrey P. Megargee, General Editor,

Martin Dean, Volume Editor, Bloomington 2012., s.379-380.
60%

c) Om6wienie celu naukowego / artystycznego ww. pracy/ prac i osiqgniqtych wynik6w
wraz z om6wieniem ich ewentualnego wykorzystania:

Osiqgnigcie naukowe bqdqce przedmiotem postQpowania habilitacyjnego podsumowuje pewien

etap prowadzonych przeze mnie badari prowadzonych od poczetku obecnego wieku, a dotyczqcych

polityka pze6ladowai i eksploatacji gospodarczej Zyd6w na ziemiach polskich okupowanych pzez

lll Rzeszq w latach 1939-1945, ze szczeg6lnym uwzglQdnieniem gett i oboz6w pracy. Poczqtkowo

badania skupialy siq gl6wnie na sytuacji Zyd6w na Kresach Wschodnich. Badania te skupialy sig na

zbadaniu w spos6b szczeg6lny, pierwszego okresu, czyli poczqtku Operacji "Barbarossa" itego co

nastqpilo w Slad za tym, czyli fala pogrom6w ludnoSci 2ydowskiej i masowe mordy tej2e ludno6ci

przez specjalne grupy operacyjne (Einsatzgruppen). Badania te zaowocowaiy rozprawq doktorskq i

ksiq2kq wydanq w 2012 roku pod tytulem: Witold Mqdykowski, W cieniu gigant6w. Pogromy 1941

roku w bylej sowieckiej strefie okupacyjnej. Kontekst historyczny, spoleczny i kulturowy, ISP PAN,

Warszawa, 2012, ISBN 9788360580950; ll wydanie w 2018, ISBN 9789659003808. Ksiq2ka ta

dokonuje analizy istoty pogrom6w i mord6w na Zydach w latach okupacji niemieckiej. t"qczqce sig

z nimi postawy ludno6ci polskiej i2ydowskiej na Kresach Wschodnich to nie tylko temat spor6w

toczqcych sie obecnie w Srodowiskach akademickich, lecz tak2e czg56 tzw. wiedzy powszechnej,

wazny element formujqcy Swiadomo66 spolecznq i pamiq6 zbiorowq. Autor nie tylko pzedstawia i

analizuje pogromy, ale umieszcza je w szerszym kontek6cie historycznym na tle konflikt6w

spolecznych poczqtku XX wieku oraz w szerokim obszaze geograficznym, od LiW, t-otwy i Estonii,

popzez tereny wschodnie Polski, okupowane pzez wojska sowieckie po 17 wzesnia 1939 roku,

a2 po P6lnocnq Bukowine i Besarabiq. Publikacja ta rekapituluje, podsumowuje, pzeprowadza

syntezq badanych zagadniefi, ale i zaprasza do dyskusji. Zjawisko pogromu domaga siq bowiem

poglgbionego spojzenia. W ksiq2ce przedstawiono nie tylko stosunki etniczne panujqce na

omawianym obszarze, czyli obszaze okupacji sowieckiej w latach '1939-'1941, kt6ra pokrywa sig w



du2ej czesci ze Strefq Osiedlenia Zyd6w w lmperium Rosyjskim. Stosunki te byly niejednokrotnie

bardzo zlo2one, polegajqce na wzajemnej izotacji poszczeg6lnych grup etnicznych, jednocze$nie

wielu punkt6w stycznych, gdzie nastqpilo spotkanie tych grup, np. w szkolach, na uniwersytetach,

na ulicy, na rynku, w biurach i uzqdach. chocia2 pogromy nie byly zjawiskiem nowym, mialy ona

bardzo ograniczony zasigg i ilo$ci poszkodowanych, tzn. zabitych, rannych i poniesionych szk6d

materialnych. Najbardziej krwawe pogromy mialy w okresach wojny, podczas rozkladu lub

nieistnienia instytucji pahshrvowych, mogqcych kontrolowa6 nastroje spoleczne i dokonywac

interwencji. Dlatego tez najbardziej krwawe pogromy miaNy miejsce w latach 1918-1919 na obszarze

walk na Ukrainie iw miastach, kt6re pzechodzily z rqk do rqk, gdzie ludnosci Zydowska znalazla

siq w potzasku pomiQdzy walczqcymi stronami ibyNa oskazona o wsp6lpracq z pzeciwnikiem.

okres miQdzwojenny, pomlmo napiqd spoNecznych i etnicznych, byN okresem stosunkowo

stabilnym. Ponowny wybuch pogrom6w nastqpil latem 1941 roku, tym razem byly to najbardziej

okrutne pogromy, K6re najczqsciej nastqpity tu2 po wkroczeniu wojski niemieckich. Wa6ciwie

odczytano mordercze intencje wojska i administracji niemieckiej w stosunku do Zyd6w. Okres

okupacji i administracji sowieckiej wzmocnil te reakcje, podczas kt6rych nastqpilo przetasowania

r62nych grup spolecznych, sposr6d kt6rych chyba najbardziej widoczni byli Zydzi. Autor po5wiqcil

calq ll czg66 ksiq2ki analizie pogrom6w, kt6rej rezultaty pojawiNy sie w czgsci lll, stanowiqcej analizq

teoretycznq zjawiska pogrom6w, zar6wno w okresie pokoju jak i w okresie wojny. Nalezy r6wniez

doda6,2e okres pogrom6w ipierwszej fali mord6w Zyd6w pzez socjalne grupy operacyjne, pzy

wsp6lpracy miejscowej milicji imiejscowej ludnoSci, powaznie naruszyNy istnie.iqce dotqd kontakty

pomiqdzy ludnosciq zydowske a innymi lokalnymi grupami etniczno-religijnymi. wplynelo to w

spos6b katastrofalny ma poczucie izolacii pnez Zyd6w, wyobcowanych po$r6d wrogo nastawionej

ludno6ci. CharaKerystyczne jednak bylo i to, 2e najczqsciej pomoc w przetrwaniu nadeszla ze strony

mniejszoSci etnicznych i religijnych, np. Czech6w, Polak6w, zakonnik6w prawoslawnych i

pzesiedlefic6w. Nalezy r6wnie2 doda6, 2e czq56 obszar6w, kt6re byly przedmiotem dalszych

zainteresowa6 badawczych autora, le2aly na terenie Generalnego Gubematorstwa, a konkretnie te

tereny, K6re znalazly sig na obszarze Dystryktu Lw6w.

Uzupelnieniem ksiqzki o pogromach lata 1941 roku stanowi obszerny artykul: Medykowski Witold,

,'oczyma ofiar. Postzeganie oUN, UPA i Ukrairic6w pzezzyd6w w latach zaglady", in: ouN, UPA

i zaglada Zyd6w, ed. Andzej Zieba, KsiQgarnia Akademicka, Krak6w, 2016, ss. 581-630'

pzedstawiono w nim stosunek OUN iUPA oraz ludno6ci ukrairlskiej na terenach Zachodniej

Ukrainy (Malopolski Wschodniej) do 2yd6w, gl6wnie w okresie 1942-1944.

Dalsze badania dotyczyly w spos6b bardziej ukierunkowany polityki przeSladowa6 i eksploatacji

gospodarczej 2yd6w na ziemiach polskich okupowanych pzez lll Rzesze w latach 1939-1945 ze

szczeg6lnym uwzglQdnieniem gett i oboz6w pracy, a w szczeg6lno$ci obszar6w Kraju Warty i

Generalnego Gubernatorstwa. lstotnq role wtych badaniach odegralo pzygotowanie w latach 2011-

2014 roku, wsp6lnie z dr Anettq Glowackq-Penczyfiskq z Ul(A/ w Bydgoszczy i Prof. Tomasza

Kawskiego, na zlecenie ,,Dr Tuvia Horev and Familii Rachvalsky Foundation" (lzrael-USA, badania



nad dziejami spoleczno6ci 2ydowskiej w Kleczewie. Wyniki badaf zostaly upowszechnione w

postaci monografii The Fist to be Destroyed. The Jewish Community of Keczew and the Beginning

of the Final Solution, Academic Studies Press", Boston 2015, 628 stron, (ISBN 9781618112842).

Jest to wydawnictwo nawiqzujqce do tradycji publikowania zydowskich ksiqg pamiqci. Praca ta

powstala w oparciu o szerokq kwerendg praktycznie wszystkich 2r6del polskich, izraelskich,

niemieckich i amerykariskich, od okresu wczesno nowozytnego po wsp6lczesno66. Punktem

wyj5ciowym w pzygotowaniu tej pracy byNo badanie i opisanie dziej6w spoleczno6ci 2ydowskiej

Kleczewa iokolicy. Podczas gdy drAnetta Glowacka-Penczytiska iprof. Tomasz Kawski opracowali

dzieje Kleczewa i okolicy od poczqtk6w istnienia spoleczno$ci 2ydowskiej w tym mieScie i jej

stosunk6w z okolicznymi spoleczno6ciami 2ydowskimi az do okresu miQdzywojennego wlqcznie,

autor tego tekstu skupil sig gl6wnie na okresie wojennym, powojennym oraz opracowaniem i

redakcjq ostatecznego tekstu ksiq2ki, pzygotowanie jej do druku, wyb6r fotografii, pzygotowanie

map i rozbudowanie tabel, list ofiar i zalqczonych dokument6w.

Praca nad materialami dotyczqcymi Kleczewa, nie mogla pozostai tylko w jednym krqgu

geograficznym tej2e miejscowoSci i najbli2szych okolic. Wojna spowodowala wielkie

pzemieszczenia ludno6ci 2ydowskiej, na poczqtku, kleczewianie slu2qcy w wojsku polskim, stu2yli

na froncie nastgpnie szukali dr6g powrotu do rodziny, kt6ra czesto przemieScila siq do innych

miejscowo$ci. Po wkroczeniu wojsk niemieckich, wladzq w Kleczewie i okolicy przejeli najcze6ciej

miejscowi Niemcy, a Zydzi i Polacy zostali zepchnieci na dalszym plan. Ju2 po kilku tygodniach

rozpoczqly sig te2 pierwsze fale deportacji Polak6w i 2yd6w do Generalnego Gubernatorstwa.

Pozostati Zydzi z Kleczewa zostali w lipcu 1940 roku pzeniesieni do jednego z wiejskich gett, w

Zag6rowie (Hinterberg). Byt to kolejny etap rabunku wlasnosci i koncentracji ludnosci 2ydowskiej.

Ksiq2ka The First to Be Destroyed nie podejmuje tematu getta Litzmanstadt, jednak dyskutuje w

spos6b intensywny proces dojzewania decyzji dotyczqcej rozpoczgcia masowych mord6w ludno6ci

2ydowskiej w Kraju Warty. Nastqpilo to latem 1941 roku, podobnie jak decyzje dotyczqce czq6ciowej

eksterminacji ludnoSci zydowskiej na obszarach okupacji sowieckiej z lat 1939-1941. R62nica

polegala na tym, 2e na Wschodzie dokonywano masowych rozstrzeliwafi, podczas gdy w Kraju

Warty proces eksterminacji byl w pewnym sensie kontynua q4 rozttiqzar\ i doSwiadczefi uzyskanych

podczas eutanazji (Aktion T4) chorych obywateli niemieckich z zaklad6w psychiatrycznych oraz

obywateli niemieckich posiadajqcych r62nego rodzaju deformacje fizyczne, okreslanych wsp6lnym

terminem: "2ycie niegodne 2ycia" (Lebensunwedes Leben). Rozwiqzania te opieraly sie na

zastosowaniu gazu - tlenku wegla - w zamknigtych pomieszczeniach oraz w zamkniqtych

nadwoziach samochod6w. Komando Herberta Lange dokonywalo takich wla6nie mord6w w

szpitalach psychiatrycznych w Dziekance, Owi6sku, Kochan6wce w okolicy Lodzi i Prusach

Wschodnich. Zlozony proces decyzyjny, umotywowany brakiem Srodk6w 2ywno6rci i innych

niezbgdnych dla pzetrwania pozbawionych wlasnoSci i dobytku Zyd6w, przedstawiono jako

najbardziej humanitarny. Zydzi mieli by6 pozbawieni 2ycia, zamiast by6 poddani cierpieniu. Ponadto

wladze Kraju Wary, w tym Namiestnik Rzeszy, Gauleiter Arthur Greiser, zamiezal oglosi6 sw6j



okreg administracyjny wolny od 2yd6w Qudenrein) a w domach wysiedlonych Polak6w izyd6w,

zamiezano osiedli6 ifaKycznie osiedlono Niemc6w a Rosji, kraj6w baftyckich i Besarabii (w latach

1g3g-1940). Proces eksterminacji gett wiejskich, w tym i zaglrowa dokonano pod koniec wrzesnia

iw pierwszych dniach pa2dziernika 1941 roku. Komando Lange, dokonywalo w lasach w okolicy

Kazimie'fija Biskupiego eksperyment6w nie tylko w metodach zabr;1ania, ale tak2e usuwania cial

ofiar. Te drastyczne metody sq opisane szerzej w ksiqzce. Doswiadczenia z tego okresu

wykozystano kilka tygodni p62niej, kiedy to Komando Lange otzymalo zadanie utworzenia i

uruchomienia pierwszego obozu smierci w chelmnie nad Nerem (Kulmhof)- ob6z ten, a raczq

osrodek zaglady skladal siQ z dw6ch obiekt6w, jeden to palac w chelmnie, wraz z pzylegajqcymi

budynkami, a drugi to miejsce wyladowywania ciQ2ar6wek gazowych w Lesie Rzuchowskim' Bylo

to miejsce, gdzie byly masowe groby, a w p62niejszym okresie miejsce palenia zwlok'

Jednak nie wszyscy mieszkancy Kleczewa i okolicy spotkala 5mier6 w miejscach zaglady' czes6

mNodych i zdolnych do pracy ludzi, znalazla sie w obozach pracy przymusowej na terenie Kraju

warty i poza nim. Niekt6rzy pze2yli wojng iwr6cili do Kleczewa w poszukiwaniu najblizszych i

pr6bowali odzyska6 co6 z dawnych nieruchomosci, aby p62niej emigrowad do lzraela, Franc.li, usA

i innych kraj6w.

Ksiq2kaoKleczewiejestzar6wnorodzajempracypzypominajqcejtradycjgpisaniaksiqgpamigci

wsp6lnot Zydowskich, kt6re zostaly wyniszczone w okresie Holokaustu (zyd. Jizkor Bicher), pomimo,

2e byla ptacq pzygotowane na podstawie szerokiej dokumentacji archiwalnej i tylko w niewielkiej'

cho6 istotnej czesci na podstawie relacji i wspomnieri. Na pzyklad opis ewakuacji zyd6w z

Zag6rowa do miejsca ka2ni w okolicy Kazimieza Biskupiego znaleziono w tylko jednej relacji

rodziny, kt6ra uciekla z Zag6rowa do Sompolna. Jednak2e ksiqzka fhe First to be Destroyed to

r6wnie2 praca, kt6ra w olbrzymiej czq6ci opisuje proces przesladowah Zyd6w w Kraju Warty, ich

wysiedlenia, przesiedlenia do gett wiejskich, a p62niej proces ich eksterminacji zar6wno w lasach

kolo Kazimieza Biskupiego, jaki iw Kulmhof,kt6re to metody i miejsca staly sie wzorcem do budowy

pozostalych oboz6w Smierci na terenie Generalnego Gubernatorstwa, gdzie dokonano mordu

Zyd6w polskich, jak i europejskich. Pomimo ograniczonej popularnosci, ksiq2ka ta przedstawia

proces powstawania idei, podejmowania decyzji i realizacii mordu ludzi metodami pzemyslowymi.

Uzupelnieniem tej pracy jest publikacja "Mustergau, Judenreservat izalamanie siQ polityki wysiedlen

Zyd6w i Polak6w z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1941"' in:

Eksterminacja w systemie niemieckim i sowieckim, red. Sabina Bober, Lublin, 2017, ss 75-104' W

artykule pzedstawiono w jaki spos6b dq2enie Artura Greisera do usuniqcia wszystkich Zydow z

Kraju Warty i uzyskania stanu obszaru wolnego od 2yd6w iudenrein, zalamalo sie wskutek zar6wno

trudnosci logistycznych, oporu ze strony wladz Generalnego Gubernatorstwa, jaki iz powodu

wplywu na to proces6w kolejnych podboj6w i w zwiqzku z tym zmianami polityki w stosunku do

zydow.



Tzecim i chyba najwa2niejszym obszarem badah autora jest polityka pze6ladowai i eksploatacji

gospodarczej Zyd6w przez wladze i instytucje niemieckie na obszaze Generalnego

Gubernatorstwa w latach 1939-1945 ze szczeg6lnym uwzglednieniem gett i oboz6w pracy.

Spo6r6d opublikowanych artykul6w nalezy wymieni6 dwa artykuly opublikowane w jezyku

niemieckim: 'Der jiidische Kampf um Lebensunterhalt in den Ghettos des Generalgouvernements',

lw'.1Lebensweft Ghetto: Alltag und Soziales Umfeld wdhrend der nationalsozialistischen Veiolgung,

Hrsg. lmke Hansen, Katrin Steffen und Joachim Tauber, Harrassowitz Vlg., Wiesbaden, 2013, ss.

226-241 oraz 'Wie iiberdauert ein Ghetto? Mikrodkonomische Aspekte', lwl:. Arbeit in den

nationalsozialistischen Gheftos, Einzelver6ffentlichungen des DHI Warschau 29, red. Jiirgen

Hensel, Stephan Lehnstaedt, Fibre, OsnabrUck, 2013, ss. 53-69. Pzedstawiono w nich codziennq

walke Zyd6w o zdobycie Srodk6w do zycia w warunkach masowego rabunku mienia, transferu do

gett, co wiqzalo sie chyba z najwiqkszq utratq nieruchomo6ci. Podczas przeniesienia do gett czy tez

koncentracji w innych miejscowo6ciach, jak to mialo miejsce w przypadku pneniesienia ludnosci

Zydowskiej z zachodnich powiat6w dystryKu warszawskiego, utracono bezpowrotnie

nieruchomoSci, mieszkania wraz z calym wyposazeniem, pzedmioty domowego u2ytku oraz odzie2.

Ten proces transferu do gett nie byl dostatecznie analizowany, mial on jednak daleko idqce skutki,

je6li chodzi o utratg zasob6w materialnych i redukcjg szans przezycia w ciqgu dalszego etapu

okupacji. Podczas gdy w wielu pzypadkach ukrywajqcym sie Zydom udzielono bezplatnej pomocy,

wysokie koszty utrzymania, czeste rabunki i szantaz powodowaly, 2e posiadanie 5rodk6w

materialnych bylo istotnym czynnikiem pozwalaj4cym na pze2ycie.

Kompleksowej analizy niemieckiej polityki ekonomicznej wobec Zyd6w, a w szczeg6lnosci

eksploatacji pracy pzymusowej dokonano w ksiq2ce pod tytulem: Macht Arbeit Frei? German

Economic Policy and Forced Labor of Jews in the General Govemment, 7939-7943. Boston:

Academic Studies Press, 2018 (ISBN 97816181 15966 (twarda oprawa) / 978'16181 1 9568 (migkka

oprawa)). Open Access: Ihttps://www.jstor.org/stable/j.ctv75d8v5]

Poniewa2 praca og6lnie dostarcza Srodk6w utzymania, jest wa2na dla gospodarki i istnienia

ka2dego spoleczefistwa. Jednak w tym pzypadku mamy do czynienia nie tylko z praca, ale z "pracq

pzymusowq" w czasach wojny i Holokaustu. Byla to jedna z najwiqkszych katastrof Zyd6w, je6li nie

najwiqkszq katastrofa i bez wqtpienia jednym z najczarniejszych czas6w w dziejach ludzkoSci.

Dlatego znaczenie utzymania i pracy ma nowe iwa2ne znaczenie. Zwlaszcza je6li okreslenia takie

jak "praca," "produKywno6d" i "u2yteczno56" sq tymi, kt6re mogq ocali6 2ycie zdolnych do Zycia

Zydow pzed nieuchronnq zaglad1. Termin "praca przymusowa" (Zwangsarben jest kluczowym

terminem, poniewaz poza nieK6rymi wariantami, to slowo uzywano do okreslenia pracy Zyd6w

pzez wiqkszo66 okresu istnienia Generalnego. Ale pytanie dotyczy nie tylko semantyki, ale raczej

prawdziwego znaczenia ukrytego pod tym pojeciem w oficjalnych dokumentach Generalnego

Gubernatorstwa. Termin ten do56 szybko pzeksztalcil sie w co6 innego, co oznacza "niewolniczq

pracq" (Sk/avenarben, chociaz oficjalny establishment nazistowski pr6bowal uniknq6 jego u2ycia.

Okres wykozystania pracy przymusowej w Generalnym Gubernatorstwie mozna podzieli6 na dwie
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kluczowe fazy: pierwszq, kiedy Zydzi pracowali w celu zdobycia 6rodk6w utzymania i drugi, w

kt6rym traktowali prace, jako spos6b na uratowanie siQ przed natychmiastowym wyniszczeniem.

PieMSzy okres rozpoczyna siq wraz z wybuchem wojny i koficzy siq wraz z poczqtkiem akcji

Reinhardt. Nale2y podkreSlid, 2e w tym okresie wiqkszo66 Zyd6w w okupowanej Polsce, a

zwNaszcza na terenie Generalnego Gubernatorstwa, nadal 2yla. Ponadto w tym okresie Zyd6w

deportowano z terenu Kraju Warty i innych dawnych ziem polskich pzylqczonych do Rzeszy, a

lakae z Rzeszy (Wiede6, Szczecin i innych miejscowosci). Dlatego problem znalezienia Srodk6w

utzymania i pracy dotyczyl milion6w 2yd6w. Wsp6lczesne badania wdq2 nie poswiecajq

wystarczajqco du2o miejsca i uwagi na to pytanie.

Dodatkowym znaczeniem badafi nad pracq pzymusowq jest zrozumienie jego roli w polityce

gospodarczej wladz niemieckich w Generalnym Gubernatorstwie. Gospodarka wojenna ma swoje

zasady i r6zni sie od wolnorynkowej gospodarki kapitalistycznej. Jednak "gospodarka getta" w

gettach Generalnego Gubernatorstwa byla szczeg6lnym systemem gospodarczym, kt6ry mozna

nazwad "gospodarkq wymuszonq." To znacznie r62nilo siq od og6lnego systemu gospodarczego

poza gettami, kt6ry mial tak2e swoje ograniczenia i pzepisy. Jednak ten "wymuszony system

ekonomiczny" ograniczaly nie tylko og6lne ograniczenia prawne, reglamentacja 2r6del energii,

ograniczenia w funkcjonowaniu rynku itp. Mial on swoje wNasne cechy, gdy ludzie w gettach borykali

sig ze szczeg6lnymi ograniczeniami prawnymi dotyczqcymi Zyd6w, ograniczenie ruchu, utrudnienia

w trensfeae pieniqdzy itp. System ten zmuszal2yd6w do pracy w warunkach gNodu, braku 2ywno5ci

i surowc6w, a w wielu przypadkach nie byli oni w stanie nawet wy2ywi6 siebie i swoich rodzin. Byli

oni niedostatecznie oplacani i wyzyskiwani. Ten system gospodarczy wymaga jednak dalszych

bada6.

Drugi okres, poczynajqc od Aktion Reinardt, tozpoczyna zupelnie nowy etap w 2yciu Zyd6w w

Generalnym Gubernatorstwie, a takze w innych obszarach okupowanej pzez nazist6w Europy

Srodkowej iWschodniej. Poniewa2 rczpoczql sig okres czgsciowej likwidacji gett, brutalnych akcji

likwidacyjnych i masowej deportacji do oboz6w Smierci, wiqkszo66 Zyd6w stanela w obliczu

niebezpieczehstwa zbli?lqcej sig zaglady. Jedynym, kt6ry m6gl liczyl na pzedlu2enie swego

istnienia, byli zdolni meZczyzni i kobiety, kt6zy mogli pracowa6 dla Niemc6w. Zydzi staneli pzed

wyborem - pracowa6 lub zginq6. Nie wszyscy Zydzi byli w stanie pracowa6. Jednak w wielu

pzypadkach nawet ci, kt6rzy nie sq szczeg6lnie niepeNnosprawni, stazy lub nieletni, dolo2yli

wszelkich mo2liwych stara6, aby pracowa6. Nale2y jednak uwaznie przyjze', siq, czy praca

naprawdg oznacza przetrwanie, czy nie. To pytanie jest bardzo wa2ne, poniewa2 nie wszyscy

pracujqcy Zydzi prze2yll Czgit6, z nich niestety zginqla, a pozostali prze2yli. Czy w tym pzypadku

ideologia i polityka nazistowska byly zgodne? Kim byly osoby lub organizacje podejmujqce te

decyle? Celem tych badafi jest identyfikacja tych czynnik6w, spzeczne cele ich dzialalno$ci,

konkurencja, a nawet pzeciwstawne interesy. Zastosowanie monolitycznego rozumienia SS

okazuje siq niepoprawne w pzypadku Generalnego Gubernatorstwa. Co wiqcej, nawet z szerszej



perspektywy wydaje si?, 2e SS, jak r6wnie2 jego r62ne struktury sq mniej monolityczne niz jest to

og6lnie postzegane.

Praca pzymusowa w og6le, a praca przymusowa Zyd6w byla szczeg6lnie wa2na r6wnie2 w

kontek$cie terytorium lll Rzeszy oraz terytori6w okupowanych przez nazistowskie Niemcy w

Europie. Czgsto wymieniane sq r62ne liczby zagtanicznych robotnik6w, w tym wi92ni6w oboz6w

koncentracyjnych i robotnik6w pzymusowych, w tym tak2e Zyd6w. Na pzyklad w 1944 r. Pracowal

w nazistowskich Niemczech 7.1 milion6w zagranicznych pracownik6w. W sumie okolo 15 milion6w

obywateli radzieckich zostalo zmobilizowanych do tej czy innej formy, by wykonywa6 prace dla

strony niemieckiej. Nie mamy 2adnych dokladnych liczb dotyczqcych wszystkich okupowanych

terytori6w, ale z pewno6ciq mo2emy m6wi6 o dziesiqtkach milion6w pzymusowych robotnik6w

wykonujqcych codziennq prace na zecz reaimu nazistowskiego. W takim przypadku Generalnego

Gubernatorstwa moze sluzyc jako studium pzypadku. Ze wzglgdu na zlozono56 zeczywistosci w

Generalnym Gubernatorstwie, jest to wazne terytorium, poniewaz czas tMania okupacji miaNa tu

miejsce polityka migracyjna, osiedlanie etnicznych Niemc6w, budowa wiqkszo6ci oboz6w Smierci i

dzialalnoS6 Aktion Reinhardt oraz rozw6j pzemyslu zbrojeniowego. Dokladne zbadanie wydarzen

w Generalnym Gubernatorstwie moze wyjaSni6 wiele kwestii dotyczqcych polityki nazistowskiej w

og6le, a polityki SS w szczeg6lnosci. Chocia2 Generalne Gubernatorstwo mialo by6 niezale2n?

jednostka administracyjne, okazalo siq ono miejscem, gdzie toczyly sie ostre spory pomiqdzy

r62nymi jednostkami administracji niemieckiej na r62nych poziomach, czynnik6w z Rzeszy, SS,

Wehrmachtu, niemieckich pzedsigbiorc6w, a takze w mniejszym stopniu, polskich pzedsiqbiorc6w

i instytucji zydowskich oraz os6b prywatnych.

W ciqgu ostatnich dwudziestu pigciu lat kwestia pracy pzymusowej w okresie nazistowskim stala

sig pzedmiotem nie tylko intensywnych bada6, ale takze pzedmiotem spor6w, r62nych teorii itez.

Wielu badaczy pzywoluje argumenty popierajqce takie czy inne stanowisko, pr6bujqc wyja6ni6

znaczenie pracy przymusowej ir6znych polityk, kt6re prowadzily do unicdstwienia milion6w ludzi, w

tym wiqkszo6ci europejskich Zyd6w. Tak wiqc praca, praca pzymusowa i gospodarka wojenna sq

bezposrednio zwiqzane z kluczowymi pytaniami dotyczqcymi natury paistwa nazistowskiego.

Od poczqtku okupacji niemieckiej praca pzymusowa Zydbw w Generalnym Gubernatorstwie byla

nie tylko wynikiem polityki gospodarczej, ale raczej ideologicznych uwarunkowafi, kt6re zostaly

zsynchronizowane z praktycznq szansq na ich realizacjq. Od samego poczqtku istnienia

Generalnego Gubernatorstwa wladzg nad Zydami sprawowal Wyzszy Dow6dca SS i Policji

(Hdchere SS und Polizei Fuhrer- HSSPF), tj. aparat policji i SS, a nie administracji cywilnej. Decyzja

dr Hansa Franka 226 pa2dziernika 1939 r., dala kontrole nad Zydami czynnikom nie-ekonomicznym,

kt6re w petni wykorzystaly te sytuacje. Zydzi w Generalnym Gubernatorstwie od samego poczqtku

stali sie osobnq grupq, kt6rej status obywatelstwa pozostawal niezdefiniowany. System prawny

Generalnego Gubernatorstwa oddzielit 2yd6w od innych grup etnicznych i ustanowil specjalne

przepisy dotyczqce tylko ich. Ten system prawny wylqczyl 2yd6w z przewa2lqco polskiego

spoleczefistwa i wepchnql ich w rece policji i SS. Poniewaz policja i SS nie potrafili w jakikolwiek
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racjonalny spos6b poradzi6 z sobie ze sprawami ekonomicznymi i administracjq, u2ywali

instrument6w sily i przeSladowafi, aby zmusi6 2yd6w do wypelnienia ich rozporzqdzefi.

Dziqki 2ydowskiej pracy pzymusowej wladze skorzystaly z bezplatnej pracy, dziqki czemu

otzymywaly uslugi bez ponoszenia koszt6w. Ten proces, kt6ry mial miejsce miedzy paZdziernikiem

1939 r. a latem 1940 r. doprowadzil wigkszos6 rad 2ydowskich (Judenrete) do skraju bankructwa.

To spowodowalo, 2e administracja Generalnego Gubernatorstwa ptzekazwaNa kompetencje do

uzed6w ptacy (Arbeitsemte4, kt6re staly siq wylqcznie odpowiedzialne za organizacjq 2ydowskiej

sily roboczej, a praca Zyd6w powinna by6 oplacana.

Jednak2e, gdy rozpoczqla sie Aktion Reinhardtw marcu'1942 r., wczeSniejszy podzial kompetencji

z 4lipca 1940 r. stal sie nieaktualny. Administracja cywilna w Generalnym Gubernatorstwie utracila

swoje kompetencje w odniesieniu do Zyd6w na kozy56 SS. Ponadto Hans Frank mial swojego

"konia trojariskiego" w osobie dow6dcy SS i policji (SS und Polizeifiihrer - SSPF) w dystrykcie

Lublin, Odilo Globocnika, odpowiedzialnego bezposrednio pzed Himmlerem za realizaqq Al<tion

Reinhardt.

Wszystkie istniejqce relacje migdzy pracodawcami a pracownikami zostaNy anulowane. Rozpoczeto

masowe mordowanie Zyd6w w Generalnym Gubernatorstwie, likwidacje gett i ich pzeksztalcenie w

tzw. "male getta" lub getta szczatkowe (Resfghetfo) czyli de facto obozy pracy. Od tego czasu

robotnicy zydowscy pracowali bezplatnie albo prawie za darmo. Dotychczas tylko robotnicy w

tymczasowych obozach pracy pracowali bezptatnie. Od 1942 roku robotnicy przymusowi, zar6wno

w gettach, jaki i obozach pracy stali sie praktycznie wiqZniami bqdqcymi wlasno6ciq SS. Faktycznie

posiadali status ni2szy od niewolnik6w, walczqcych o fizyczne przetrwanie. Ta zmiana statusu

robotnik6w 2ydowskich zostala usankcjonowana przez Heinricha Himmlera. Zgodnie z ok6lnikiem z

dnia 1 grudnia 1942 r. Wszys cy Zydzi byli uwa2ani za wi92ni6w HSSPF w Generalnym

Gubernatorstwie (Arbeftsheftlinge). Co ciekawe, fakt, 2e do kofica istnienia w Generalnego

Gubernatorstwa kontynuowano u2ywane terminu pracy pzymusowq (Zwangsarbefi w stosunku do

Zyd6w. Ten termin stal siq nieodpowiedni, poniewazlydzilraktowani bylijak niewolnicy. Faktycznie,

nazistowski zargon rzadko stosowal termin Sklavenarbeit (praca niewolnicza). Zydzi pracowali, aby

pozosl€ie Wzy zyciu, cho6by tylko tymczasowo. lch ostatecznym pzeznaczeniem byla jednak pewna

5mie16.

W kontekscie rozwa2ah opisanych powy2e! mozemy zada6 pytanie: jakie byly pzesNanki

wyeliminowania w pelni najkozystniejszej ibardzo taniej pracy przymusowej w najciq2szych

momentach re2imu nazistowskiego? Czy motywacja ideologiczna byla tak silna itak wazna,2e

odzucala racjonalne my6lenie i zachowanie w celu zachowania rezimu nazistowskiego? W jakim

stopniu samob6jcze tendencje ideologicznych czynnik6w tego re2imu byly silniejsze od racjonalnych

czynnik6w zwiqzanych z Wehrmachtem, niemieckimi ekonomistami i pzemyslowcami? Odpowied2

na te pytania znajdziemy ju2 latem i jesienia 1941 roku. Zgodnie z leotiq Blitzkrieg, Wehrmacht

zgodzil sig na Hungerplan - masowe zaglodzenie na 6mier6 milion6w sowieckich obywateli ijeic6w
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wojennych w 1941 i'1942. Do lutego 1942 r. okolo 2,8 miliona radzieckich jeic6w woiennych zmarlo

z glodu, braku podstawowych warunk6w higienicznych i braku zakwaterowania. Nie wiemy, ilu

innych radzieckich i nie-radzieckich obywateli zmarlo w tym samym czasie. Jednoczesnie

Wehrmacht zgodzil sig zezwoli6 na dzialania specjalnych grup operacyjnych (Einsatzgruppen) na

tylach frontu, kt6rzy popelnili masowe mordy, gl6wnie ludnoSci 2ydowskiej i podejzanych o

komunist6w. Zezwolono nawel Einsatzkommandos na penetracjq oboz6w ienieckich w celu

filtrowania sowieckich komisazy politycznych. Tak wiqc od poczqtku nazistowskiego re2imu

zdecydowano sig osiqgnq6 cele ideologiczne, eliminujqc inne wzgledy prawne czy humanitarne'

W szczytowym okresie operacji Barbarossa podjeto decyzje dotyczqce ostatecznego roz!/tiqzania.

W dniu 20 stycznia 1942 t. odbyla siQ konferencja Wannsee, kt6ra potwierdzila zgodq najwy2szych

organ6w administracji cywilnej na likwidacjQ Zyd6w. Tak wiec juz w '1941 r. i na poczqtku '1942 r.

najwy2sze instancje administracji wojskowej i cywilnej wyraztly zgode na politykq masowego

mordowania Zyd6w, a tak2e nie-2yd6w, kt6zy byli jednocze6nie cennq sile roboczq' Pr6ba

korygowania ideologicznie motylvowanych decyzji przyszla p62niej, gdy sytuacja Niemiec staNa sie

krytyczna. Nawet wtedy czynniki ideologiczne byly silniejsze niZ czynniki ekonomiczne, kt6re pzede

wszystkim chcialy zachowa6 wysoki poziom produkcji i wysokie zyski, ale nie Zyd6w. Zydzi stanowili

tylko jeden element, a nie decydujqcy lub istotny.

Termin ,'praca przymusowa" od poczqtku wojny praKycznie do jej korica zostal uzyty w celu

nazywania r62nego rodzaju pracy wykonywanej pod przymusem. Jednak jego znaczenie stale

podlegalo ewolucji. Hans Frank w swoim dekrecie z dnia 26 pa2dziernika '1939 r. w og6le nie

zdefiniowal tego terminu. Jedynie kolejne tozpozqdzenia vvydane przez HSSPF w Generalnym

Gubernatorstwie, Friedricha-Wilhelm KrUgera, mo2na uzna6, 2e praca wykonywana na tzecz

organ6w zamawiajqcych lub spoleczerlstwa byNa bezplatna. Jednak od poczqtku nie bylo to prawda.

Praca ta nie byla oplacana ptzez wladze niemieckie, lecz Judenraty, kt6re staraly siq

zrekompensowaf prace robotnik6w 2ydowskich. Poczqtkowo pzymusowa ptaca oznaczala, Ze byl

to dzieri bezplatnej pracy w tygodniu, wykonywanej pzez zdolnych do pracy Zyd6w. Zydzi ci mogq

by6 zatrudnieni w ptatnych miejscach $acy (Beschaftigung ft)r Belohnung) pzez reszte tygodnia.

Jednak2e rady 2ydowskie w celu zapobiezenia nieobecnosci w regularnych miejscach pracy, a tak2e

ze wzglqdu na cotazwiekszq liczbe 2yd6w ubogich i bezrobotnych wprowadzila system wymiany

os6b zmobilizowanych ptzez innych bezrobotnych. Tym samym niekt6rzy Zydzi w og6le nie

wykonywali pracy pzymusowej, placqc za to, podczas gdy inni pracujq niepzeManie w ramach

grup pzymusowych lub tzw. Batalion6w Pracy. Kolejnq odmianq "pracy przymusowej,"

pzekraczajqcq pierwotnq definicjq pracy przymusowej, byla praca w wczesnych obozach pracy,

kt6re istnialy w Generalnym Gubernatorstwie od 1940 t. do'1942 r. Zgodnie z ugode z dnia 4 lipca

1940 r. praca w obozach pracy byla nieoplacone pzez v'iadze. Natomiast w gettach bezplatnie

pracowano jeden dzieri w tygodniu, przez pozostale dni wykonujqc prace platne'

Od poczqtku Aktlo n Reinhardt okte6lenie "praca przymusowa" nabralo nowych znaczefi, nawet je6li

termin ten pozostat taki sam. W wyniku brutalnej likwidacji gett i masowych deportacji do oboz6w
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zaglady kazde zatrudnienie moglo uratowa6 2ycie.Zydzi wiezyli, 2e ptaca ocali im zycie. Jednak

sprawq najwa2niejszq bylo znalezienie pracy w firmie produkujqcej dla wojska. Najlepszq kategoriq

byly pzedsigbiorstwa nale2ace do przemyslu uzbrojeniowego, jednak wiosne i latem 1942 r- bylo

niewiele firm nale2qcych do tej kategorii z powodu zakazu zatrudniania Zyd6w w pzemysle

zbrojeniowym. Niemniej w 1942 t. cotaz wiqcej Zyd6w bylo zatrudnionych w pzemy6le

zbrojeniowym z powodu r62nych r6wnoleglych proces6w. Sytuacja na frontach w 1942 r. ulegla

zmianie na niekozy$6 Niemiec, co spowodowalo, 2e Wehrmacht w og6le straciN inicjatywe na polu

walki. W konsekwencji armia potrzebowala du2ych ilosci material6w, uzbrojenia iamunicji. Jednak2e

okres podboju nowych terytori6w, zatzymaly siQ nowe zasoby surowc6w, zywnosci, paliw, ieric6w

wojennych i sily roboczej. Pomimo zwiQkszenia produkcji wojennej pzed rozpoczqciem Operacji

Barbarossa, impas na froncie wschodnim, spowodowal szybkie wyczerpanie sie zapas6w iwysokie

niedobory material6w wojennych. Niemiecka produkcja wojenna nie byla gotowa do tej nowei

sytuacji, dlatego po Smierci Fritza Todta S lutego 1942 r. Albert Speer zajql stanowisko ministra

zbrojeri i produkcji wojennej. Dzigki wsparciu Hitlera stal siq jednym z kluczowych osobisto6ci w

Tzeciej Rzeszy. Speer dokonal glqbokich reform produkcji zbrojefi. Rozbudowa produkcji wojennej

wymagaNa zapewnienia du2ej iloSci sily roboczej. Zmiany te dotykaNy tak2e Generalnego

Gubernatorstwa, gdzie znajdowaly siq fabryki produkujqce uzbrojenie iamunicjg. R6wnolegle

jednak, od wiosny 1942r. rozpoczela siQ A ktion Reinhardt,w ramach kt6rej mordowano setkitysiecy

Zyd6w. Nastgpowaly pzeciwstawne procesy o kresie, gdy istnialy niedobory sily roboczej z jednej

strony, a z drugiej strony, tysiqce potencjalnych pracownik6w zostalo zamordowanych. Taka

sytuacja spowodowala liczne konfliKy pomiqdzy SS iWehrmachtem.

Obozy pracy od poczqtku ich utwozenia wiosnq 1940 r. miaNy dostarczy6 2ydowskiej sily roboczej

do r62nych projekt6w w dziedzinie infrastruKury, kt6re zostaly uruchomione w Generalnym

Gubernatorstwie, gl6wnie budowie dr6g, most6w, budowie i rozbudowie linii kolejowych,

kamieniolomach, regulacji rzek, prace melioracyjnych i inne. Obozy pracy byly tworzone pzez SS i

administracjq cywilnq na r62nych szczeblach.

Lokalna administracja niemiecka utworzyla r6wnie2 obozy pracy w gospodarstwach rolnych. Ju2 od

samego poczqtku obozy pracy staly siq symbolem pze6ladowai ze wzglqdu na p'zerczajqce

warunki 2ycia i pracy w wigkszo6ci tych oboz6w. Rodzi sie jednak pytanie, dlaczego tak sie stalo,

ey byla to og6lna polityka pze6ladowah i niszczenia, czy tez wynikalo to z innych czynnik6w. Na

podstawie tych badari mozemy twierdzi6, 2e trudnoSci w wiqkszo6ci oboz6w pracy byly wynikiem

braku wla6ciwej organizacji i kontroli ze strony wyzszych organ6w, co umozliwilo wiele pzypadk6w

korupcji i wyzysku pracownik6w. Gl6wnym celem instytucji i firm bylo wykonanie pracy, warunki

pracy i Zycia byly sprawq drugozqdnq. Ze wzgledu na zycie i warunki pracy w obozach, wiqkszosc

Zyd6w nie chciala tam by6 wyslana. Ci, kt6zy znale2li sig w obozach byli najczqSciej biedni, slabi

fizycznie i nie pzystosowani do ciQzkiej pracy. Po przybyciu do oboz6w ludzie ci nie otzymali

2adnych akceptowalnych warunk6w 2ycia, odpowiednich na.zedzi, odzie2y i but6w. Poniewa2 ludzi

ci stawali sig coraz bardziej oslabieni, chozy i niezdolni do pracy, dlatego tez wyniki tych robotnik6w
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byNy raczej slabe. Ze wzglqdu na zlozonq organizacjq, odpowiedzialnoS6 za zaopatzenie w

2ywno56, pieniqdze i ubrania spadla na rady 2ydowskie, podczas gdy za roboty byly odpowiedzialne

prywatne firmy, a organ koordynujqcy byl wystarczajqco oddalony. W sytuacji systemu racjonowania

lub zywnosci i innych towar6w, rezultatem bylo cierpienie pracownik6w. Wszystko to odbywalo sig

w sytuacji ostrej polityki rasowej i propagandy, a Zydzi mieli bardzo ograniczone mozliwo6ci

skladania skarg. Nie mozemy stwierdzi6, ze byla to polityka eksterminacji pzez eksploatacje sily

roboczej na wczesnym etapie wojny, ale zydowskie doswiadczenia tych oboz6w mogly by6

por6wnywalne do do5wiadczeh wig2ni6w oboz6w koncentracyjnych.

Te wczesne obozy zostaly zlikwidowane w wigkszo6ci w 1942 r. Powodem ich likwidacji byly nie

tylko zle wyniki ekonomiczne, ale przede wszystkim z powodu ograniczenie prac nad rozbudowq i

inwestycjami w infrastrukturq po 1942 r. Poczqtkowo niemieckie wladze okupacyjne Generalnym

Gubernatorstwie mialy wspaniale plany budowy lub pzebudowy infrastruktury, odbudowy miast i

budowg nowych osad dla etnicznych Niemc6w. Jednak po okresie intensywnych prac w ramach

Programu Otfo, kt6ry mial przygotowa6 infrastrukturq do inwazji na Zwiqzek Radziecki i

rozbudowane plany modernizacji rolnictwa, przynoszqc wiecej po2yczek na intensywnq uprawe, po

1942 r. te plany staly siq nieaKualne ze wzglqdu na brak sily roboczej i zasob6w, kt6re mialy na

celu produkcjg wojennq.

Utworzenie nowego typu oboz6w odbylo siQ latem 1942 r., w ramach program zbroje6, kt6ry

tozpoczel Albert Speer. Poniewaz w Generalnym Gubernatorstwie byly liczne fabryki uzbrojenia,

gl6wnie w rejonie Radomia, w Warszawie i Krakowie, a iloS6 polskich robotnik6w byla

niewystarczajqca, zdecydowano siq na mobilizacjq Zyd6w. Mo2liwo6ci mobilizacji polskich

pracownik6w zostaly zredukowane, poniewa2 okolo 500 000 polskich jeic6w bylo ju2 w Niemczech,

wielu mlodych mezczyzn i polskich aolnietzy znalazlo sie na terytorium okupowanym przez

Sowiet6w we wze6niu 1939 r., podczas wojny zginQlo tysiqce ludzi, znaczna liczba os6b byla

niepelnosprawna. Ponadto od 1939 r. tysiqce polskich me2,czyzn i kobiet zostalo zmobilizowanych i

wysylanych do pracy w Rzeszy. W tym samym czasie (latem 1942 t.) do oboz6w zaglady trafilo setki

tysiqcy Zyd6w. Prace w fabrykach zbrojeniowych dawaly mo2liwo56 pracy i pozostania pzy zyciu.

Wa2ne podkre6lenia jest lo,2e Zydzi w obliczu przeSladowari i eksterminacji byli bardzo aktywni.

Nie tylko reagowali, ale czesto inicjowali procesy w celu pzetrwania. Do poczqtku Aktion Reinhardt

wiosnq '1942 r. pierwszym i najwa2niejszym problemem byNo znalezienie Srodk6w na utzymanie.

Zniszczenie powiqzarl gospodarczych, zamykanie firm, bezrobocie i ograniczenie dotyczece wyplat

z rachunk6w bankowych czy po prostu ktadzieze pzyniosly Zydom wielkie straty ekonomiczne.

Wiele zostalo pzekazanych lub deportowanych. Dlatego tylko cze66 z nich mogla kozysta6 z

majqtku ruchomego, a nawet nieruchomo6ci w celu pokrycia biezqcych wydatk6w. Dla wielu z nich

jedynym rozwiqzaniem byla praca. Unikanie pzymusowej pracy, zwlaszcza w obozach pracy, bylo

jedynie 6rodkiem ochrony przed wyczerpujqcq, morderczq pracq, kt6ra w wielu pzypadkach nie

mogla dostarczy6 pienigdzy i 2ywnoSci ich rodzinom. Wkr6tce Zydzi rozpoczgli proces twozenia

warsztat6w i r62nych innych pzedsiewziec pod egide rad 2ydowskich. Jednak w pieMszych latach
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okupacji nastepowala pauperyzacje, prowadzono polityke eliminacji Zyd6w z gospodarki, uzywano

ich do wykonywania pracy pzymusowej, czesto bez jakiejkolwiek zaplaty, spychajqc ich na

margines. W wigkszych gettach wielu 2yd6w zginqlo z glodu, co do zasady prawie wszyscy cierpieli

gl6d. S$uacja zaczqla sig zmienia6 dopiero wiosnq 't941 r' i ttwala aZ do wiosny 1942 r., kiedy to

rozpoczgla siq A ktion Reinhardt. Latem 1942 r. zydzi zrozumiell 2e jedynq mo2liwosciq przetrwania

jest praca. poszukiwanie pzez Zyd6w pracy, spotkalo sie z drugiej strony z pozytywnym odzewem

pzedsiebiorc6w, zar6wno Niemc6w jaki i Polak6w, kt6zy chcieliby robi6 interesy w Generalnym

Gubernatorstwie.

Rady 2ydowskie r6wniez podjely dzialania w celu organizacji pzedsigbiorstw i warsztat6w dla

robotnik6w 2ydowskich w gettach. Poniewa2 indywidualni Zydzi nie mieli mo2liwo6ci prowadzenia

pzedsiQbiorstw z powodu ograniczefi w prowadzeniu rachunk6w bankowych, poruszaniu sie poza

gettami, zawieraniu kontrakt6w itp. Dzialania te podejmowano dzieki pomocy rad 2ydowskich lub

zzeszeh robotnik6w. W tym samym czasie w lecie 1942 r. pzedsiqbiorcy niemieccy rozpoczqli

twozenie swoich zaklad6w wewnqtz gett, co rozwiqzaNo problemu pzepustek i zezwolefi na

dzialalnos6. Jedynie kilka rad 2ydowskich, kt6re byty rodzajem regionalnych organizacji majqcych

kompetencje regionalne, tak jak n a przyklad Judenraf w Lublinie, Krakowie czy Radomiu. Te wlasnie

rady 2ydowskie podejmowaly inicjatywy gospodarcze. Z czasem ich funkcjq pzejqla Zydowska

Samopomoc Spoleczna (ZSS lub po niemiecku JUS - Jrdische lJnterst tzungsstefle)' Byla to

oficjalna organizacja samopomocowa dzialajqca w ramach RGO (Rada GN6wna Opiekuhcza), kt6ra

i miala bliskie kontakty z Departamentem Spraw WewnQtznych, Wydzialem Ludno6ci i Opieki

spolecznej (Bevdlkerung und Ftirsorge - BuF). Prezydium zydowskiej samopomocy spolecznej

przeslalo liczne ok6lniki z pro6bq o dane i sklaniaty miejscowq administracje zydowskq do zalo2enia

w kazdym miescie tak zwanych wsp6lnot pracy. Mimo niewielkich mo2liwo6ci Zydowska

Samopomoc Spoleczna podjqla wiele starari, aby poprawic kondycjq robotnik6w 2ydowskich w

obozach pracy iokazala sig skuteczna, prawdopodobnie dzieki wsparciu ze strony BuF. Wysilki te

byly wa2ne dla Zyd6w w terenie, ale okazaly siq absolutnie nieskuteczne, m6wiec o mozliwosciach

ratowania ich przed zagNadq.

Do 1942 r. Zydzi byli zatrudniani gl6wnie w warsztatach gettowych i projektach budowlanych w

obozach pracy, jednak od 1942 r. wskutek niedoboru sity roboczej, zaczeto zatrudnia6 2yd6w w

pzemysle wojennym, w tym w fabrykach samolot6w, amunicji, hutnictwie i innych. Ten program

tozpoczqt sig, gdy ss ipolicja likwidowaly getta iwywozono 2yd6w do oboz6w zaglady. wojsko

znalazlo sie w sytuacji niemo2liwej, pr6bujqc zastqpi6 Polak6w wywo2onych do pracy w Niemczech,

aby zastqpi6 tam mobilizowanych Niemc6w. W tym samym czasie nastqpowala szybka

eksterminacja Zyd6w. lronicznie zecz biorqc, nieK6zy z Polak6w zastqpowali 2ydowskich

robotnik6w deportowanych z Niemiec na Wsch6d. Byla to do56 chaotyczna sytuacja, kiedy

Wehrmacht staral sie utrzymywa6 produkcjq uzbrojenia na najwy/szym poziomie i walczy6 na

froncie, podczas gdy SS realizowal ideologiczne cele, jednocze6nie sabotujqc wojenny wysilek

Wehrmachtu.
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Ju2 w lipcu 1942 r. General Schindler zawarl porozumienie z SSPF Kriiger, zgodnie z kt6rym

robotnicy zydowscy w pzedsiqbiorstwach zbrojeniowych mieli by[ przetrzymywani w barakach

fabrycznych i obozach pracy SS, aby kontynuowa6 produkcjg. 19 lipca 1942 roku Himmler

zaakceptowal umowg, jednak tego samego dnia wydal zarzqdzenie nakazujqce pzesiedlenie calej

ludnosci 2ydowskiej do oboz6w w Generalnym Gubernatorstwie, kt6re miala zostae zrealizowana

do 31 grudnia 1942 r. Zgodnie zjego postanowieniem w dniu 31 grudnia 1942 r. osoby pochodzenia

zydowskiego mogly pozostac w Generalnym Gubernatorstwie tylko w obozach zbiorczych w

Warszawie, Krakowie, Czestochowie, Radomiu i Lublinie.

WSr6d historyk6w badajqcych problemy pracy przymusowej i wyzysku robotnik6w w okresie

nazistowskim jest kilka, kt6rzy przedstawili tezq o "ZagNadzie pzez ptacQ" (Vemichtung durch

Arbeil, kt&a zgodnie z ich argumentami byla jednq z metod eksterminacji Zyd6w. Autor tej pracy

twierdzi, 2e to nie byN cel tych oboz6w pracy, a w rzeczywisto6ci zle warunki byly prostq

konsekwencjq braku wla6ciwej organizacji, kontroli, niedoboru zywno6ci i ubrari. Jednak jak ju2

wspomnlano powy2ej, wiele oboz6w pracy SS stalo sig miejscamifizycznego niszczenia robotnik6w,

tak jak w przypadku kompleksu w Belzcu w latach 1940-1941. Nie mozemy jednak zaprzec,zy6,2e

planowano eliminowanie innych grup popzez ciQakq$ace itrudny klimat. CzQSciowo pozostaN jako

plan dlugodystansowy. Genera tplan Ost pzewidywal, 2e w przyszlosci miliony ludzi zostanq

pzeniesione na Wsch6d i zmuszone do pracy w obozach pracy.

\Nedlug Hungerplan (plan gNodowy lub plan zaglodzenia podbitej ludnosci) pzyjqtego pzez

Wehrmacht wielu obywateli radzieckich musialo umiera6, aby zachowae zasoby 2ywno6ciowe dla

niemieckiej armii. Nieznana liczba obywateli radzieckich zmarla z glodu. Wyniszczenie pzez gN6d

nie bylo celem w przypadku oboz6w pracy w Generalnym Gubernatorstwie. Ten rodzaj pracy byl

raczej uzywany w obozach koncentracyjnych, a takZe w koricowym okresie wojny, a pzede

wszystkim w celu osiqgnigcia pewnych cel6w gospodarczych, a nie w celu wyeliminowania wi92nia.

Chcialbym r6wnie2 przypomnie6, 2e miliony radzieckich jeric6w zmarlo w obozach jef c6w

wojennych bez pracy, ale z powodu warunk6w pogodowych, braku mieszkania ijedzenia.

Nawet obozy jak na przyklad HASAG (Hugo Schneider Aldien Gesellschaft) w skar2ysku

Kamiennej, gdzie wielu wiQ2ni6w bylo zatrudnionych do produkcji material6w wybuchowych, a w

ko6cu zmarlo z wycieiczenia, substancji chemicznych (na pzyklad picrine i Trinittotoluene) lub

braku odpowiedniego polywienia, to ich 5mier6 nie byla celem samym w sobie. Wiq2niowie ginqli,

poniewa2 kierownictwo bylo zainteresowane wylqcznie zyskiem i produkcjq. To nie byl cel pracy,

ale raczq produkt uboczny. Niemiecki system koncentracji i zaglady zmierzal do wysyNania ofiar

zydowskich do natychmiastowej zaglady lub do niewolniczej pracy, kt6ra po krotkim czasie zakohczy

siq Smierciq. Jednak niekt6re z mniejszych oboz6w pracy pzylqczonych do pzedsiebiorstw

dzialajqcych na zecz p7emyslu zbrojeniowego, czy to pod kontrolq SS, czy nie, czasem utzymywal

2ydowskich niewolnik6w zyjqcych na dluzszy okres czasu - albo z powodu niezbednych zadafi

produkcyjnych, czy le?ze wzgledu na osobiste kozy6ci miejscowej administracji.
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Wig2niowie oboz6w SS zmarli jednak nie tylko z powodu zlych warunk6w bytowych, ale lakie z

powodu ich traktowania przez personel. Na przyklad SS-Oberfiihrer Julian Scherner powiedzial

kiedys wiq2niom: "Jestem waszym Bogiem. Kiedy powiem, 2e zyiesz - Lyiesz, a kiedy m6wi9, 2e

jestes martwy, wtedy umierasz. (lch bin euet Goft. Wen ich sage Du lebst, dann lebst Du, und wenn

ich sage Du bist tot, dann stirbst Du)." Pogorszenie warunk6w w ostatnich fazach wojny miaNo

miejsce niezaleznie od chqci eksterminacji sily roboczej. Na przyklad Organisation Iodt szybko

okazala sig r6wna SS w niewlaSciwym traktowaniu robotnik6w-niewolnik6w.

W ostatnich etapach wojny w wielu projektach budowlanych zginelo tysiece wiq2ni6w. Odbywa siq

to podczas budovty Durchgangstrasse lV (1941'1942'), w Dora-Mittelbau, Gross Rosen,

Neuengamme i innych obozach. Jednak nawet na tych etapach celem bylo osiqgnigcie wynik6w,

koriczqc na czasach projekty podziemnych fabryk uzbrojenia itp. Byl to wy$cig z czasem. W sytuacji

walki o przetrwanie nazistowskie Niemcy byly gotowe po6wieci6 nie tylko setki tysiecy wi82ni6w, ale

tak2e tysiqce wlasnych obywateli.

W wyniku likwidacji gett i deportacji Zyd6w do oboz6w pracy tylko produktywnych, niezbqdna

niemiecka produkcja wojenna wydawala siQ by6 jedynq drogq prowadzqcq do pzetruania.

Wi9kszo56 Zyd,6w, kt6rzy nadal zyli w 1942 r., slusznie mogli tak mySle6. Mieli oni juz dlugie

doSwiadczenia pze6ladowania, nedzy, nazistowskiej propagandy, kt6ra traktowala ich jako

paso2yt6w. Zydz| jak juZ okazalo sie, moga wnie56 wiele do nazistowskiego wysilku wojennego.

Wielu z nich bylo specjalistami w r6znych dziedzinach produkcji; mieli doswiadczenie, zdolno66 do

szybkiego uczenia sie, byli tani i dyspozycyjni. Najwyra2niej byli doskonalymi pracownikami.

Niemniejjednak SS, organizacja pzeprowadzajqca taki absurdalny program unicestwienia Zyd6w -

nie tylko z moralnego punktu widzenia, ale lak2e z punktu widzenia ekonomicznego, strategicznego

i logistycznego - byla gotowa w pelni zrealizowa6 plan eksterminacji a2 do kofica.

Kwestia pracy pzymusowej Zyd6w pozostawala prawie do kohca pzedmiotem sporu. Z jednej

strony byla zgoda na eksterminacje 2yd6w ze strony pzyw6dc6w Niemiec, tak jak to byla wola

Hitlera do kofrca. Z drugiej strony istnialy "tymczasowe" koncesje, aby utzyma6 ich w pzemySle

zbrojeniowym. Ta tymczasowoS6 ostatecznie uratowala 2ycie wielu Zyd6w, kt6zy pzetrwali a2 do

wyzwolenia. R6wnie2 Himmler, jeden z przyw6dc6w Niemiec i gl6wny sprawca zagNady, byl chwiejny

w swoich pzekonaniach pod koniec wojny. Jednak po drugiej stronie byl Albert Speer, kt6ry

intensywnie realizowal swoje cele w zakresie produkcji uzbrojenia, i dla utzymania tej produkcji byl

w stanie chroni6 zydowske sile roboczq w fabrykach uzbrojenia. Nie powinni6my w zaden spos6b

sqdzi6,2e chroni Zyd6w jako takich. W pzypadku kompleksu Dora Mittelbau tysiqce Zyd6w zginglo

podczas budowy podziemnych fabryk. Wydaje sie prawdopodobne, ze Speer nie byl zainteresowany

ochronq Zyd6w i na pewno nie chcial prosi6 Hitlera, aby zmienil zdanie. WSr6d wojskowych i wSr6d

kompleksu pzemyslowego brakowalo tez checi kwestionowania spraw ideologicznych. Nikt nie

chcial pzyzna6 otwarcie, 2e jest zainteresowany zachowaniem pzy 2yciu Zyd6w. Administracja

cywilna Generalnego Gubernatorstwa, zwlaszcza na poziomie gl6wnych uzed6w (Hauptdmter),

wydziaN6w, sekcji i agencji, byla znacznie bardziej humanitarna niz aparat SS. Szczeg6lnie wydzial
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BuF miala bliskie kontakty z Zydowskq Samopomocq i czqsto skutecznie pomagal Zydom. Z drugiej

strony prywatne firmy byly zupelnie bezsilne, a ich pragnienie ochrony 2ydowskich pracownik6w

zakof czylo siQ niepowodzeniem.

Hans Frank i jego otoczenie chcieli zrealizowa6 swoje wielkie plany przeksztalcania Generalnego

Gubernatorstwa w rodzaj paristwa wzorcowego (Musterstaat). PoparN on plan eliminacji 2yd6w, ale

preferowal wykonanie tego zadanie rqkami innych. Cho6 wielu Niemc6w chcialo zachowa6

Zydowskq silq roboczq izachowae poziom produkcji, inni podporzqdkowali sie planom eksterminacji

2yd6w. Natomiasl aydzi znaleili siQ poSrodku i starali sie manewrowa6 pomigdzy tymi grupami

interes6w. Dla 2yd6w praca byla kluczowq strategiq przetrwania i mogNa uratowa6 2ycie, ale tylko w

niekt6rych przypadkach i nie byNa kwestia wyboru, ale raczej kwestia losu. Ci, kt6zy byli w obozach

pracy przy zakladach zbrojeniowych i byli wystarczajaco silni, przetrwali, pomimo p6zniejszych

deportacji i marszy Smierci.

Stan rzeczy w Generalnym Gubernatorstwie odzwierciedlal sytuacje w Rzeszy i na terenach

okupowanych. Jednak2e Generalne Gubernatorstwo stalo sie jednym z gl6wnych plac6w boju

konflikt6w interes6w, kt6rych linie podzialu pzebiegaly pomigdzy adminiskacjq cywilnq,

Wehrmachtem, prywatnymi przedsiebiorstwami oraz instytucjami, takimi jak SS i policja. lnstytucje

te byly zainteresowane gl6wnie ochronq ich kompetencji i interes6w, a nie w zachowaniem Zyd6w.

Dop6ki zydowscy robotnicy byli u2yteczni, dyspozycyjni i przynosili zyski, dop6ty zachowano ich

pzy 2yciu. Wiqkszo66 Zyd6w wierzyla, jak my6lq ludzie racjonalni, 2e praca mogla by6 istotnym

czynnikiem mogqcym zachowa6 ich pzy zyciu. Jednak2e mo2liwo6ci pze2ycia byly determinowane

czynnikami politycznymi, kt6re autodestruktywnie realizowaly nazistowskie plany, nawet kosztem

katastrofalnych konsekwencji militarnych i moralnych, a nawet autodestrukcji.

Pomimo tego,2e dalsze badania nad problemami ekonomicznymi gett prowincjonalnych nie zostaly

jeszcze opublikowane, byNy one pzedmiotem badari autora w okresie studi6w podoktoranckich w

Miqdzynarodowym lnstytucie Badari nad Holokaustem w Yad Vashem w Jerozolimie. Zostal na ten

temat wygloszony referat. Te badania wymagaje dalszych, pogNqbionych kwerend i dalszej pracy.

Czesciowe rezultaty tych badai zawarto w haslach encyklopedycznych dotyczqcych Jadowa, Blonia

i Gr6jca, opublikowanych w Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933-1945, Volume ll, Gheftos in

German-Occupied Eastem Europe, Part B, Geoffrey P. Megargee, General Editor, Martin Dean,

Volume Editor, Bloomington 2012.

Na temat pze6ladowah 2yd6w w okresie okupacji sq artykuly dotyczace sytuacji w Warszawie na

tzw. aryjskiej stronie: ,,Prze6ladowani - powstaicy - jeicy: zbiorowy portret 2ydowskich papierosiarzy

z pl. Tzech Krzy2y - uczestnik6w Powstania Warszawskiego', [w]: Szkice z dziei6w oboz6w w

Lamsdorf/t-ambinowicach. Historia i wsp6lczesno$e, zeszyt 5, red. Piotr Stanek, CMJW w

t-ambinowicach-Opolu, Opole 2013, s.'140-168.

lnny artykul opublikowany w jgzyku slowackim dotyczy pr6b ptzezycia Zyd6w z gett w okolicy

Krakowa, kt6zy starali sie ucieka6 popzez Slowacjq na Wegry, bqdqce do wiosny 1944 krajem,
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gdzie skupialo sie wielu uciekinier6w i uchod2c6w z Polski. Umo2liwialo te Zydom uzyskanie

falszywych dokument6w i dalszej wqdr6wce popze Rumunig do Palestyny. Temat ten

pzedstawiono w artykule pod tytulem: 'Cesty nadeje: Uteky Zidov z Pol'ska cez Slovensko v rokoch

1943-1944', w. Druhd vlna deportdcii Zidov zo Slovenska, Museum SNP, Banska Bystrica, 2010,

ss. 36-44. (qzyk slowacki).

Poszukiwania material6w archiwalnych dotyczqcych Zaglady na ziemiach polskich w lzraelu

zawarto r6wnie2 w pzewodniku (publikacja elektroniczna online) wydanym po angielsku:

Mqdykowski, Witold, 'Archives and lnstitutions in lsrael' in]. Guide to the Sources on the Holocaust

in Occupied Poland, Ed. Alina Skibiriska, European Holocaust Research lnfrastructure (EHRI) 2014,

ss. 143-176.

5. Om6wienie pozostalych osiqgnig6 naukowo - badawczych (artystycznych).

Publikacje, kt6re ze wzglgd6w formalnych nie mogq stanowi6 czg6ci dziela naukowego, ale wydajq

sie by6 istotnym wkladem w nasza wiedzg o Zagladzie sq tzy publikacje - redakcje naukowe

wspomniefi z okresu zaglady. PieMSza z nich to: Weissberg, Dow, Ihe Whistle of the Train Woke

Me Up. A Jewish Boy in the Lw6w Ghefto and in Hiding in Warsaw, ed. Witold Medykowski, Yad

Vashem, Jerusalem, 20'16 (hebrajski), 192 strony, ISBN 9789653085282, zostala opublikowana w

jqzyku hebrajskim i zawiera wspomnienia 2ydowskiego chlopca ze Lwowa, kt6ry w okresie

deportacji 2yd6w ze Lwowa do obozu Smierci w Bet2cu, uciekl do Warszawy i tam pzebywal do

koica wojny w ukryciu.

Dwie pozostale r6wnie2 dotyczq Lwowa w okresie okupacji. Jedna z nich to wspomnienia

zydowskiego policjanta, K6ry w spos6b dokladny i bardzo obrazowy opisal 2ycie w getcie a2 do

koricowego etapu jego istnienia. Jest to ksiq2ka pod tytulem: Ben Z. Redner, A Jewish Policeman

from Lw6w. An Early Account 1941-1943, ed. Edyta Gawron, Witold Medykowski, Yad Vashem,

Jerusalem 2015, 310 stron, ISBN 978-9653085046. Kolejna praca to redakcja naukowa wspomniei

Polaka, prof. Tadeusza Zadereckiego, znanego orientalisty, znawcy kultury ijqzyk6w 2ydowskich,

autora wielu ksiE2ek na temat antysemityzmu, Talmudu i jqzyka hebrajskiego. Jest to ksiq2ka:

Zaderecki Tadeusz, Lw6w under the Swastrka. The Destruction of the Jewish Community through

the Eyes of a Polish Writer. ed. Witold Medykowski, Jerusalem: Yad Vashem, 2018.

503 strony, ISBN 9789653085794.

Najnowszq publikacjq, K6re ukazuje sig na poczqtku 2019 roku to wydanie ksiq2ki WNodzimieza

Zeewa Zabolyhskiego, Parisltvo 2ydowskie, red. Witold Mqdykowski, Jerozolima-Warszawa:

Rozpisani, 2019, ISBN 9789659003822. Jest to pierwsza publikacja z zamiezonej serii pism Zeewa

Zabotyfiskiego, jednego z najwybitniejszych my6licieli i pzyw6dc6w ruchu syjonistycznego, kt6ry z

powod6w r62nic politycznych i ideologicznych, stworzyl Nowq Organizacjq Syjonistycznq oraz ruch

mlodzie2owy Betar. ldeologia syjonist6w-rewizjonist6w jest dzi6 malo znana, chocia2 pzed ll wojnq

Swiatowq byl to ruch majqcy setki tysiqcy zwolennikiem w Polsce i w innych krajach Europy oraz na

innych kontynentach. Z pewno6ciq ta publikacja wniesie wiele do popularyzacji wiedzy o ruchu
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syjonistycznym i wplynie na zwr6cenie wigkszej uwagi na zagadnienia dotyczqce syjonizmu a tak2e

konsekwencjach op62nienia utwozenia pahstwa 2ydowskiego w Palestynie na los milion6w Zyd6w

europejskich w najbardziej krytycznym czasie - okresie Holokaustu'

Moja dzialalno56 naukowa wyraza siQ r6wniez w publikacjach dotyczEcych archiwistyki i dostqpnosci

do 2r6del archiwalnych, co pozwala r6wnie2 innym badaczom ich szersze uzycie w dzialalnosci

naukowej. w publikacji: witold Mqdykowski,'Lato 1941" Kafta,7l, April-June 2012, p.60-89,

przygotowano do druku relacje dotyczece pogrom6w na Kresach Wschodnich. W publikacji: Witold

Medykowski, 'poczqtek wojny niemiecko-sowieckiej', in: The Great West Ukrainian Prison Massacre

of 1941. A Sourcebook. Eds Ksenya Kiebuzinski, Alexander Motyl, Amsterdam University Press,

2017, pp 163-175. Przedstawiono problem v iqzane z mordami wieziennymi na obszarach

Malopolski Wschodniej w okresie wycofywania siq Armii Czerwonej. Podobne problem obejmuje

artykul dotyczqcy problematyki pogrom6w na terenach okupowanych przez Armiq czerwonq, a

nastqpnie zdobytych przez Niemc6w latem 1941 roku: Witold Medykowski, 'The Pogroms in the

Former Soviet Occupation Areas in the Summer of 1941', in'. Romania and the Holocaust Events-

contexts-Aftermafh, simon Geissbilhler, ed., lbidem verlag, stuttgart, 2016, pp. 115-129. W

artykule o wypgdzeniu Polskich 2yd6w z Niemiec w 1938 roku do Zbqszynia, przedstawiono losy

deportowanych: witold Mgdykowski, 'Zbqszyri 1938, Historia jednego, Historia Swiata lzbqszy{
.193g, History of an lndividual, History of the World', Do zobaczenia za rokw Jerozolimie - deportacie

potskich 2yd6w w 1938 roku z Niemiec do Zbqszynia / See You Next Year in Jerusalem -
Depoftation of Potish Jews in 1938 from Germany to ZbAszyh, red. l. Sk6zyhska i W. Olejniczak,

Poznan 2012, s. 113-123.

W ostatnich latach opublikowalem te2 kilka recenzji, dotyczqcych wa2nych ksiqzek na temat

Holokaustu, takich jak: Witold Mqdykowski, 'Probleme der lnterpretation der 'Shoah am Rande",

sehepunkte, Ausgabe 11 (2011), Nr. 7/8 (http://www.sehepunkte.de/2o11l07l2o324.hlml), oraz:

witold Mgdykowski, Review of: Timothy snyder, skrwawione ziemie: Europa miqdzy Hitlerem a

Stalinem, Swiat Ksiq2ki, Warszawa,2O11, p. 544, in: t-ambinowicki Rocznik Muzealny, Nr 34 (201 1),

p. 161-168.

Od chwili otrzymania doktoratu na poczqtku 2010, wyglosilem wiele referat6w na konferencjach

miqdzynarodowych w r6znych krajach, przede wszystkim w Polsce, lzraelu. Wiele referat6w

pzedstawiono te2 na forum Yad Vashem dla archiwist6w. Bylem wsp6lorganizatorem kilku

konferencji, miqdzy innymi duzej konferencji EHRI w Krakowie w dniach", 19-21 ma1a, 2014,

"Holocaust Documentation in Eastem Europe."

Uczestniczylem w kilku projektach migdzynarodowych w Polsce iw lzraelu, do kt6rych nale2y

zaliczy6'.2OOg-2011- Grant badawczy Fundacji "Ennn erung, Verantwoftung und Zukunff' (Fundacja

,,pamiq6, odpowiedzialnos6 i przyszlos6"), Berlin, Niemcy, gdzie bylem wykonawcq. ProjeK

badawczy NPRH PH-43, 2013-2015, "Pogroms. Wsp6lna pzemoc wobec zyd6w na ziemiach

polskich w xlx - XX wieku. Historia, pamiq6, to2samos6," w kt6rym pelnilem funkcjq kierownika
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zespolu ll wojny Swiatowej. Obecnie jestem czlonkiem zespolu, kt6ry pzygotowuje wydanie w

jQzyku rosyjskim dokument6w 2r6dlowych z getta warszawskiego, Yad Vashem - Archiwum

Panstwowe Federacji Rosyjskiej (GARF). Pelniq w nim funkcjg wykonawcy i redaktora.

Pelnilem funkcjq eksperta w kilku projektach migdzynarodowych, takich jak: wsp6lpraca pzy

projeKowaniu wystawy w Aptece pod Orlem, 'Apteka w getcie krakowskim. Ambasada w krainie

Smierci", Krak6w, 31 pa2dziernika 2011-2012i eksperta i badacza w badaniach dotyczqce

dzialaczek 2ydowskich organizacji kobiet syjonistycznych (WIZO) we Lwowie. Praca na zlecenie

WIZO lsrael (Women's lnternational Zionist Organization) oraz wsp6lpraca pzy realizacji projektu

Oirodek Brama Grodzka - Teatr NN w Lublinie' "Lublin. Pamiec Zaglady", 2016.

Jestem czlonkiem rad naukowych takich czasopism jak Studia Zydowskie. Almanach, t-ambinowicki

Rocznik Muzealny. Jestem czlonkiem kilku towazystw naukowych w lzraelu oraz towazystw

miqdzynarodowych.

W 2011 prowadzilem seminarium magisterskie (M.A.): "Polish Jews during World War ll and the

Holocaust" na Uniwersytecie w Hajfie, w Jewish History Departament.

W latach 2014-2015 odbylem studia post doKoranckie w Migdzynarodolvym lnstytucie Badai nad

Holokaustem w Yad Vashem w Jerozolimie. Zajmowalem siQ w tym czasie badaniem sytuacji

ekonomicznej prowincjonalnych geft. Jest to temat, kt6re bgdzie kontynuowany i spodziewam sie,

2e w najbli2szych latach uka2q siq na ten temat artykuly naukowe.

W ostatnich latach zwracajq sig do mnie r62ne instytucje migdzynarodowe w sprawie recenzowania

artykut6w i ksiq2ek, wygNaszania wyklad6w i szkoleri. W ciqgu ostatniego roku napisalem kilka

artykul6w opublikowanych w Lmes of lsrael oraz na blogu, na tematy Holokaustu, historii ll wojny

Swiatowej, ale tez dawniejszych okres6w z historii 2ydowskiej.

Moje dalsze projekty obejmujq publikacje ksiq2ek w jqzyku polskim waznych dzialaczy i my6licieli

zydowskich. Pierwsze publikacje (w zaawansowanym stopniu pzygotowania), jeszcze w bie2qcym

2019 roku obejmq prace Wodzimierza Zeewa Zabotyrlskiego, Menachema Begina oraz Abrahama

Podliszewskiego i innych.
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