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Stanis aw erko
Polska, Niemcy i geneza II wojny wiatowej

Odpr enie w stosunkach z Niemcami, trwaj ce od 1934 r., by o du ym osi gni ciem polskiej
polityki zagranicznej. W obliczu ugodowej wobec Berlina postawy Pary a i Londynu troska o jak
najlepsz  atmosfer  w tych stosunkach wydawa a si  wówczas z polskiego punktu widzenia
nakazem racji stanu. Tak e okresowe wspó dzia anie z Rzesz  (gdy np. oba kraje wyst powa y
przeciwko projektowi Paktu Wschodniego) mog o le e  w interesie Polski. Podczas kryzysu
sudeckiego (1938) wspó dzia anie to przybra o jednak form  niezwykle dla Polski niebezpieczn ,
gro c izolacj  wobec mocarstw zachodnich. Z ryzyka tego polskie kierownictwo nie zdawa o
sobie sprawy. W okresie zbli enia z Polsk  Niemcy wyst powa y wobec niej z propozycjami
zacie nienia wspó pracy i zawarcia sojuszu, wymierzonego przeciwko Zwi zkowi Radzieckiemu.
Oferty te przewidywa y tak e os abienie sojuszniczych zwi zków z Francj , a jednocze nie
zawiera y dania zgody na w czenie Gda ska do Niemiec i utworzenie eksterytorialnego
niemieckiego po czenia komunikacyjnego przez polskie Pomorze. Nie mog o ju  wówczas ulega
w tpliwo ci, e oferta niemiecka oznacza zdegradowanie Polski do roli pa stwa satelickiego. W
tej sytuacji polska odmowa i dzia ania na rzecz zacie nienia os abionych zwi zków z mocarstwami
zachodnimi (co zaowocowa o zawarciem sojuszu polsko-brytyjskiego i rewitalizacj  przymierza
polsko-francuskiego) mia a wszelkie cechy decyzji racjonalnej.

Tadeusz Janicki
Niemiecka polityka gospodarcza na ziemiach wcielonych do Rzeszy w latach 1939-1945

Przedmiotem artyku u jest niemiecka polityka gospodarcza na tzw. ziemiach wcielonych do
Rzeszy w latach 1939-1945. Stanowi on prób  syntetycznego przedstawienia jej zasadniczych
róde , celów, etapów i rodków, którymi okupanci pos ugiwali si  w czasie realizacji swoich

zamierze , w odniesieniu do wybranych zjawisk i ga zi gospodarki. Polityka gospodarcza
realizowana na tym obszarze by a wa nym elementem w budowie niemieckiej "przestrzeni
yciowej" (Lebensraum) na wschodzie Europy. Jej ród a mia y charakter ideologiczny,

gospodarczy i polityczny. Rasizm i gloryfikacja wsi sta y si  podstaw  dla polityki eksterminacji
obcych grup etnicznych, germanizacji ziemi, wysiedlania dotychczasowych mieszka ców tych
ziem i osadnictwa niemieckich ch opów. Traktowanie "ziem wcielonych do Rzeszy" pod
wzgl dem gospodarczym jak kolonii, uwarunkowania naturalne, doktryna "Gospodarki wielkiego
obszaru" (Großraumwirtschaft) oraz potrzeby wojenne doprowadzi y do przebudowy gospodarki
tych obszarów pod k tem ich komplementarno ci w stosunku do gospodarki tzw. Starej Rzeszy i
maksymalnej eksploatacji potencja u produkcyjnego i ludno ciowego. Prowadzona przez
Niemców na masow  skal  grabie  mienia, polityka koncentracji produkcji, narastaj ca z
biegiem czasu gospodarka rabunkowa oraz zniszczenia wynikaj ce z dzia a  zbrojnych
doprowadzi y do degradacji gospodarczej i znacz cego regresu cywilizacyjnego tych obszarów.



Maria Rutowska
Represje niemieckie wobec ludno ci polskiej na ziemiach wcielonych do III Rzeszy w latach II wojny
wiatowej (1939-1945)

Artyku  przedstawia polityk  okupacyjn  III Rzeszy, któr  cechowa y najbardziej ekstremistyczne
poczynania. Metody by y ró ne i stosowano je wobec wszystkich warstw i grup spo ecznych.
Zwraca y si  one przeciwko najwi kszym dobrom cz owieka, jakimi s  wolno  i ycie, skazywa y
na opuszczenie stron rodzinnych, niewolnicz  prac , pozbawia y podstaw egzystencji, zabrania y
kszta cenia i uczestnictwa we wszelkich formach ycia kulturalnego oraz wyrz dza y trudne do
oszacowania szkody materialne.

Bo ena Górczy ska-Przyby owicz
Prze ladowania i zag ada ydów pod rz dami nazistów w Kraju Warty

W prze ladowaniach i zag adzie ydów Kraj Warty spe nia  w okresie hitlerowskiej okupacji rol
szczególn . Na jego terenie niemieccy nazi ci wypracowali metody mordowania ludzi, zbudowali
pierwszy w dziejach ludzko ci obóz zag ady, w którym zrealizowali cz ciowo proces "ostatecznego
rozwi zania miejscowej kwestii ydowskiej" jeszcze przed konferencj  w Wansee, morduj c w
nim ok. 200 tys. osób. Pozosta e osoby pochodzenia ydowskiego z terenu okr gu zamordowano

ównie w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Byli to w g ównej mierze wi niowie
zgromadzeni wcze niej w zbiorczym getcie w odzi. Do czasu jego zamkni cia w sierpniu 1944 r.,
pe ni o ono funkcj  specyficznej fabryki dzia aj cej na zasadach obozu koncentracyjnego, z du
liczb  niewolniczych r k do pracy, wykorzystanych na miejscu i poza gettem. lady po
kator niczym wykorzystaniu ydów w okresie niemieckiej okupacji pozosta y do dzisiaj (np. w
Poznaniu: sztuczne jeziora Rusa ka i Malta, cmentarz na Mi ostowie, trasy komunikacyjne do
Berlina, lotnisko w Krzesinach) i s  przyk adem brutalnego przerwania wielowiekowego
problematycznego, ale i partnerskiego wspó istnienia na tym terenie Polaków i ydów.

Agata Bachórz
Wielka Wojna Ojczy niana we wspó czesnej rosyjskiej kinematografii. O no nikach pami ci zbiorowej

Tematem artyku u s  wybrane sposoby obrazowania II wojny wiatowej we wspó czesnej
rosyjskiej kinematografii na przyk adzie kilku produkcji filmowych z lat 2002-2008. Ram
teoretyczn  podj tej analizy stanowi  zagadnienia dotycz ce pami ci zbiorowej, jej no ników
oraz medializacji pami ci. Jako t o rozwa a  s u y szeroko rozpowszechniona teza, wedle której
zwyci stwo nad faszyzmem stanowi o i stanowi niezwykle wa ny czynnik buduj cy radzieck  oraz
rosyjsk  to samo  zbiorow , co dzieje si  poprzez podtrzymywanie upa stwowionego,
heroicznego, jednostronnego i ma o realnego obrazu wojny, z wykluczeniem ze  elementów nie
pasuj cych do paradygmatu zwyci stwa. W tek cie wbrew takiej interpretacji zwrócono uwag
na niejednorodno  i wielog osowo  rosyjskiego dyskursu o przesz o ci. Analizie poddano
zarówno filmy wpisuj ce si  w uprawomocniony dyskurs heroiczny, jak i narracje odmienne,
alternatywne wobec niego czy w jaki  sposób go podwa aj ce.

Magdalena Ka u na
Przemoc seksualna w konfl iktach zbrojnych. Trauma kobiet niemieckich w czasie II wojny wiatowej

W niniejszym artykule autorka zajmuje si  problematyk  stosowania przemocy seksualnej
b d cej bezpo rednim skutkiem konfliktów zbrojnych. G ównym przedmiotem jej
zainteresowania jest stosowanie masowych gwa tów jako rodka represji i nacisku wobec



niemieckich kobiet przez nierzy Armii Czerwonej po jej wkroczeniu na by e tereny
wschodnich Niemiec (Prusy Wschodnie, l sk, Pomorze) oraz literacki obraz tych wydarze  w
powojennej prozie niemieckiej. Autorka przybli a zarówno histori  gwa tu w kulturze
zachodniej, jak i mechanizmy stosowania przemocy seksualnej podczas wojny: postrzeganie
kobiety wroga jako symbolicznego usosobienia matki-ojczyzny, kierowanie si  prawem zwyci zcy,
któremu nale y si up, ch  zemsty, demoralizacja i zdziczenie. Masowy gwa t zostaje równie
ukazany jako zjawisko deprywacji, pozbawienia ofiar  tego, co jej bliskie i dobrze znane:
integralno ci cia a i psychiki, poczucia w asnej warto ci, to samo ci, kobiecej godno ci.
Wybrane utwory literackie, którymi pos uguje si  autorka, s u  zobrazowaniu traumy ofiar i
sposobów jej pokonywania. Podkre lona zosta a tak e konieczno  zaistnienia publicznego
dyskursu dotycz cego stosowania przemocy seksualnej wobec kobiet podczas wojny oraz rola
literatury jako no nika pami ci ulegaj cej traumatyzacji: indywidualnej, kulturowej i zbiorowej.

Zbigniew Mazur
Karol Marian Pospieszalski. Badania nad okupacj  niemieck  w Instytucie Zachodnim

Artyku  omawia dzia alno  naukow  i organizacyjn  prof. Karola Mariana Pospieszalskiego w
Instytucie Zachodnim, a zw aszcza starania o zachowanie ci o ci bada  nad dziejami
niemieckiej okupacji terytorium polskiego.

Zenon Kachnicz
nierze Armii Krajowej w obozie Jog a

Deportacje, których charakterystyka zawarta jest w niniejszym artykule dotyczy y nierzy
Armii Krajowej, którzy zostali wywiezieni do agrów NKWD nr 270 w rejon Borowicz, obwód
Nowogrodzki w listopadzie i grudniu 1944 r., a powrócili do Polski na wiosn  1946 r. Agresywne
zachowanie konwojentów, brak po ywienia, a zw aszcza wody, wydzielanej w bardzo sk pych
ilo ciach w czasie wielu dni podró y, brak jakiejkolwiek informacji ? to zespó  fizycznych i
psychicznych szykan, które cznie stanowi y zapowied  tego, czego mo na by o si  spodziewa  w
nieznanym docelowym miejscu przeznaczenia. Tym miejscem mia  si  sta  obóz Jog a. W
wi kszo ci internowani byli szeregowymi nierzami AK z terenu Lublina (najwi ksze grupy
zamieszkiwa y powiaty: radzy ski, ukowski, krasnystawski, lubartowski i miasto Lublin),
Warszawy-Wschód i Rzeszowa. Internowani przebywali w nieludzkich niesprzyjaj cych
klimatycznie warunkach, w przeludnionych barakach otrzymywali g odowe racje ywno ci przy
obowi zku wykonywania ci kiej pracy fizycznej, brak by o ubra  roboczych i nale ytego obuwia,
fatalne warunki sanitarne. Do cz stych zgonów przyczynia y si  tak e: dystrofia, zapalenie p uc,
dyzenteria, gru lica p uc i zapalenie jelit. Po powrocie do kraju wielu zwolnionych z agrów

nierzy Armii Krajowej by o represjonowanych przez krzepn c  "w adz  ludow ",
szykanowanych, traktowanych jako obywatele drugiej kategorii, naznaczonych "pi tnem AK".

Wies aw Trzeciakowski
Niemiecka polityka wysiedlania Polaków oraz osadnictwa Niemców w latach 1939-1945 w Okr gu
Gda sk-Prusy Zachodnie, powiat wiecki

Artyku  ukazuje wysiedlenia rodzin polskich (w rzeczywisto ci nale y je okre la  jako
wyp dzenia) ze skonfiskowanych bez odszkodowania gospodarstw rolnych oraz innych
nieruchomo ci wiejskich i miejskich. Obszar bada  ograniczono do powiatu wieckiego,
ukazuj c jak pod mikroskopem strukturalne dzia ania niemieckich w adz od rz dowych
wytycznych, poprzez ni sze w adze policyjne i administracyjne na poziomie Gau Danzig-



Westpreussen a  po konkretne przyk ady wysiedlania. W ten sposób powsta  przejrzysty i spójny
obraz urzeczywistniania niemieckich planów wysiedle  (wyp dze ) Polaków z terenów polskich
wcielonych do Rzeszy i osadzania ich z ca ymi rodzinami w tzw. obozach przesiedle czych
(Umsiedlungslager), zamkni tych i zamienionych do  szybko w obozy koncentracyjne, z
przymusow  prac , jak np. zbudowany na prze omie 1940/1941 r. obóz Potulice
(Umsiedlungslager Lebrechtsdorf), który od 1942 r. by  ju  fili  karnego obozu koncentracyjnego
Stutthof. Na miejsca wyp dzonych rodzin polskich osiedlano Niemców, przybyszy z krajów
nadba tyckich, z Besarabii (Mo dawia, Rumunia) i Wo ynia, albo oddawano nieruchomo ci w
u ytek miejscowym Niemcom. Akcj  wysiedlania i osadnicz  kierowa  osobi cie H. Himmler
przez s u by bezpiecze stwa i policji oraz centralne i ni sze instytucje wysiedle cze (na Pomorzu -
Centrala Przesiedle cza w Gda sku).

Piotr Saja
Dywersja niemiecka i walki na Pomorzu we wrze niu 1939 roku

Artyku  dotyczy stosunków polsko-niemieckich na Pomorzu przed wybuchem wojny oraz
przedstawia przebieg walk w 1939 r. Autor ukazuje przygotowania niemieckie do napa ci na
Polsk , uwzgl dniaj c przede wszystkim obszar Pomorza Gda skiego. Wskazuje na dysproporcje
si  walcz cych po stronie polskiej i niemieckiej. Dokonuje oceny przebiegu kampanii
wrze niowej na Pomorzu, bior c pod uwag  realne mo liwo ci strategiczno-operacyjne jednostek
Armii "Pomorze". W tre ci artyku u przedstawione zosta y tak e niektóre dokumenty, które s
wymownym wiadectwem w a ciwych zamiarów naczelnego dowództwa si  zbrojnych III Rzeszy.


