
 

 

 
 

Historia 
 

 

Rozpoczęcie przez adwokatów amerykańskich zbiorowych procesów sądowych 

doprowadziło do dyskusji na temat odszkodowań za pracę przymusową w czasach 

narodowego socjalizmu. Zarząd VA Stahl chcąc włączyć się do tych rozmów powołał 

grupę złożoną z historyków, ekonomistów i psychologów w celu realizacji projektu 

naukowego pod tytułem ‘Praca przymusowa na terenie ośrodka przemysłowego Linz w 

„Państwowych Zakładach im. Hermanna Göringa AG Berlin“ w latach 1938-1945’. 

Całkowita liczba cudzoziemców pracujących w zakładac od roku 1938/39, od roku 1940/41 

pracowników przymusowych, a później pracowników niewolniczych (odnosi się do pracy 

przymusowej więźniów obozów koncentracyjnych) oraz ich ówczesna przynależność 

narodowa – za wyjątkiem osób do dziś żyjących – nie była znana. 

 
 

Celem było uzyskanie odpowiedzi na te pytania przy wykorzystaniu wszystkich możliwych 

źródeł, bez ominięcia jakiegokolwiek tematu, a także przeprowadzenie obszernej analizy 

warunków życia i pracy tych osób, tak aby ich losy nie zniknęły w anonimowości 

empirycznego opisywania historii. 

Punktem wyjściowym tych ponad dwa lata trwających badań było największe powojenne 

odkrycie ok. 38.000 akt personalnych należących do „Państwowych Zakładów Hermanna 

Göringa AG Berlin" w Linz (Zakłady Hermanna-Göringa, Stalowni Oberdonau oraz firm 

współpracujących ze Stalownią Oberdonau i Stahlbau GmbH) w latach 1938/39-1945. 

Dokumentacja ta obejkuje zarówno Austriaków i Niemców jak i pracowników 

przymusowych. 

Wyniki tego projektu zostały wydane w formie książkowej. 
 

 
 

Historia przestała być anonimowa. Odnaleziona dokumentacja personalna i płacowa 

umożliwiła sporządzenie bazy danych zawierającej nazwiska pracowników przymusowych. 
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KSIAŻKA 
 

 

Po raz pierwszy, na podstawie największego powojennego odkrycia akt personalnych i 

dowodów wynagrodzeń w naziemnym schronie obrony przeciwlotniczej z czasów II Wojny 

Światowej los ponad 20.000 cudzoziemskich pracowników cywilnych został obszernie 

udokumentowany i precyzyjnie przeanalizowany. Zwrócono szczególną uwagę na 

przedstawienie polityki gospodarczej narodowego socjalizmu, dokładne ukazanie 

warunków pracy i życia ponad 7.000 skrajnie wykorzystywanych więźniów obozu 

koncentracyjnego w Mauthausen. Zwrócono szczególną uwagę na sytuację kobiet oraz 

ekonomiczne znaczenie pracy przymusowej. Załączono analizę szczególnego przypadku 

pracy przymusowej pracowników greckich. 

 
 
 

2 części zawierające sumarycznie 988 stron. 
 

Wydanie limitowanne z dotychczas nie publikowanymi materiałami fotograficznymi. 

Proszę tu nacisnąć aby otrzymać dalsze informacje. 

                
 
 
 
 
 
 

 


