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,,Historia  gospodarcza  getta  warszawskiego"  -  streszczenie

Moja  dysertacjajest  podzielona  na  pięć  części.  Pierwsza  z rńch  poświęconajest  sytuacji

ekonornicznej  Żydów  w II Rzeczypospolitej,  ze szczególnym  skupieniem  się na Żydach

warszawskich.  Zostały  w niej  przedstawione  podstawowe  dane  o strukturze  demograficznej  i

socjoekonomicznej  ludności  żydowskiej  w  stolicy,  a także  poruszono  w niej  wpływ  Wielkiego
Kryzysu  na waninki  bytowe  i rynek  pracy.

Kolejna  część  opisuje  okres  rozpoczynający  się  niemieckim  atakiem  na Polskę  1

września  1939  r., a kończy  się  zamknięciem  getta  w połowie  listopada  1940  r. W tej części

pracy  opisany  został  wpływ  zniszczeń  wojennych  oraz  prawa  narzuconego  przez  władze

okupacyjne  na  sytuację  bytową  Żydów  warszawskich.  Dowodzi  ona,  że nawet  przed

utworzeniem  getta  wiele  osób  (a w  szczególności  Żydów)  utraciło  większość  swojego  majątku

i źródła  utrzymania  na  skutek  poIityki  ekonomicznej  prowadzonej  przez  nazistów  na

okupowanych  ziemiach  polskich.  Omówiona  została  także  grabież  mienia  żydowskiego  w

Warszawie  -  zarówno,,urzędowa",  prowadzona  w  majestacie  prawa,  jak  i nieusankcjonowana

,,prywatna",  której  sprawcy  zazwyczaj  nadużywali  swojego  autorytetu.

Zasadnicza  część  rozprawy  przedstawia  warunki  życia  i pracy  w getcie  warszawskim

od  jego  zatnkrńęcia  w  listopadzie  1940  r., a rozpoczęciem  deportacji  w  lipcu  1942  r. Pierwszy

rozdział  tej części  opisuje  zmiany  niemieckiej  polityki  eksploatacji  ekonomicznej  Żydów

warszawskich.  W dalszych  rozdziałach  omówiono  zasady  obrotu  towarowego  pomiędzy

gettem,  atak  zwaną,  stroną  aryjską.  Oszacowano  tarnjakwiele  żywności  docierało  do dzielnicy

zamkniętej  codziennie  i jak  wiele  z niej  dowożono  w ramach  dostaw  kontyngentowych,  jak

wiele  przemycali  szmuglerzy,  a jak  wiele  dostarczano  metodami  półlegalnymi.  Kolejnym

zagadnieniem  jakie  poruszono  w  pracy  jest  kwestia  tego,  w  jaki  sposób  rnieszkańcy  getta  byli

w stanie  opłacić  te dostawy.  Oszacowano  zatem  jak  wiele  towarów  było  eksportowanych  z

getta  i jałc  dutą  ich  część  stanowiły  przedmioty  używane  (zazwyczaj  odzież)  wyprzedawane

przez  spauperyzowanych  Żydów.  W dalszej  części  opisano  funkcjonowanie  rynku  pracy  w

dzielnicy  zamkniętej  i przedstawiono  argurnenty  na  rzecz  tezy,  iż  większość  zdolnych  do pracy

Żydów  była  aktywna  ekonomicznie  -  wbrew  urzędowym  statystykom,  które  dowodziły,  iż

większość  z nich  była  bezrobotna.

Czwarta  część  opisuje  sytuację  ekonomiczną  w  getcie  w  okresie  akcji  eksterminacyjnej

z lata  1942  r., kiedy  to Żydzi  przyjmowali  wiele  różnych  strategii  przetrwania  (w  tym  starali

się  o zatrudnienie  w,,szopach")  dla  uniknięcia  deportacji,  a także  zmiany  w funkcjonowarńu

dzielnicy  po tym  jak  władzę  nad  nią  przejęła  z rąk  administracji  cywilnej  SS.

Ostatnia  część  pracy  poświęcona  jest  życiu  ekonomicznemu  Źydów  pozostałych  w, tak

zwanym,  getcie  szczątkowym.  Opisano  w niej warunki  bytowe  w getcie  centralnym  oraz

niektórych  szopach.  Przedstawiono  w niej hipotezę,  iż w tym  okresie  większość  Żydów

zajmowała  się  gromadzeniem  zasobów  na budowę  schronów,  zakup  broni  lub też zbierali

oszczędności  mające  urnożliwić  życie  po ucieczce  z getta.  Tę część  zamykają  opisy  powstarńa

w getcie  i prób  (zazwyczaj  nieudanych)  jakie  niemieccy  właściciele  zakładów  w dzielnicy

podejmowali  dla  ocalenia  swoich  zakładów  przemysłowych.
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"Economic  history  of  the  Warsaw  Ghetto"  -  summary

This  dissertation  is divided  into  five  main  parts.  The first  one is devoted  to the
descńption  of  the economic  situation  of  Jews  in Second  Polish  Republic  in general,  and in

Warsaw  in  particular,  with  a focus  on the impact  of  the Great  Depression  on the living  and

working  conditions.  Tłńs  part  also describes  the pre-war  demograpłńc  and socio-economic

stnicture  of  the  Warsaw  Jewry  based  on  the  census  data.

Next  part  presents  the  period  starting  with  the  German  invasion  of  Poland  in  September

of  1939  and  ends  with  the establisbment  of  the ghetto  in  Warsaw  in  November  of  1940.  This

chapter  focuses  onthe  impact  of  the  war  losses  andNazi-imposed  law  onthe  economic  situation

of  the  Jews  in  Warsaw.  It  argues,  that  even  before  the  creation  of  the  ghetto,  many  people,  Jews

inpmticular,werepauperisedbecauseoftheeconomicpoliciespursuedbytheNazirulers.  This

chapter  describes  also  plunder  of  the  Jewish  property  in  Warsaw  -  both  sanctioned  by  law,  and

unsanctioned,  where  perpetrators  were  abusing  their  authońty.

The main  part  of  the dissertation  presents  the living  and working  conditions  in the

Warsaw  Ghetto  between  November  1940  and  the  beginning  of  the  deportations  in  July  of  1942.

First  chapter  of  tłńs  part  descńbes  the  changing  German  policies  of  the economic  exploitation

of  the Warsaw  Jews.  Later  chapters  describe  the ways  in which  the exchange  of  the goods

between  the  ghetto  and  so-called  "Aryan-side"  was  conducted.  In  this  part  it is estimated  how

much  supplies  were  transported  to the  ghetto  daily,  and  how  much  of  that  was  done  by  official

means,  how  much  by smugglers,  and how  much  landed  in ambiguous  zone  of  semi-legal

activities.  The  next  issue,  presented  in  the  dissertation,  is the way  by  włńch  inhabitants  of  the

ghetto  were  able  to pay  for  those  goods.  For  that  reason  it is estimated  how  much  goods  were

exported  fromthe  ghetto-and  how  big  part  ofthat  were  used  belongings,  sold  off  by  paupeńsed

Jews.  In  the  later  description  of  the  labour  market  it  is argued  that  most  of  the  able-bodied  Jews

were  involved  in  multitude  of  different  economic  activities  -  contrary  to the official  statistics,

which  described  most  of  the  Jews  as unemployed.

The  foiuth  part  describes  the  economics  of  the  ghetto  during  the extermination  action,

when  Jews  employed  vańous  survival  strategies  (most  notably  they  were  trying  to get  enrolled

in the so-called  "shops")  to be exempted  of  the deportations,  and social  and administrative

changes  that  took  place  after  SS took  over  the command  over  the ghetto  from  the civil

adrninistration.

Last  chapters  are focused  on the economic  life  of  the Jews  remairńng  in the Warsaw

after  the deportations  stopped.  They  present  the living  and  working  conditions  in  the so-called

"central  ghetto"  and  vańous  "shops".  In  this  part  of  my  dissertation  it is argued  that  most  of  the

Jews  spend  that  time  gathering  resources  to build  bunkers,  flee  the ghetto  (with  money  or

valuables  allowing  them  to sustain  themselves  for  a prolonged  period)  or  to buy  weapons.  This

part  is closed  by  descńptions  of  the Ghetto  Uprising  and attempts  (mostly  futile)  of  German

industrialists  trying  to save  their  goods  and  factories.
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