[PL] Strażnik przy bramie obozu na Głównej. (IZ).
[DE] Tor des Durchgangslager Główna mit Wachposten. Quelle IZ.

[PL] Odprawa strażników obozowych. (IZ).
[DE] Appell von Lagerwächtern (IZ)

[PL] Wywózka więźniów obozu na Głównej. (IZ).
[DE] Abtransport von Häftlingen aus dem Durchgangslager Główna. Quelle IZ.

[PL] Więźniowie obozu w kolejce po wodę. (IZ).
[DE] Häftlinge stehen im Durchgangslager Główna nach Wasser an. Quelle IZ.

[PL] „2 grudnia, późnym wieczorem, przyszli do nas niemieccy żandarmi
i rozkazali, w 15 minut opuścić mieszkanie. Wywieźli nas autobusem do
obozu na Głównej. Tam warunki były straszne. Spaliśmy w ogromnej
hali, na środku stał koksownik, pod ścianami była słoma na betonie;
zajęliśmy trochę miejsca, bo ludzi było bardzo dużo. Byłyśmy bardzo
zaziębione wtedy, ubrane dosłownie tak jak wyszłyśmy z domu, a na
dworze było 30 stopni mrozu”.
Aleksandra Bednarek z d. Teschner, wysiedlona z Poznania.
(Nagranie z 2007 r., ZMP)

[DE] Am späten Abend des 2. Dezembers 1939 kamen deutsche Polizisten
zu uns und befahlen, dass wir unsere Wohnung innerhalb von 15 Minuten
verlassen sollten. Sie brachten uns mit einem Bus ins Lager Główna. Die
Lebensbedingungen dort waren schrecklich. Wir schliefen in einer
riesigen Halle, in der Mitte stand ein Koksofen, an den Seiten lag etwas
Stroh auf dem Betonboden. Wir suchten uns etwas Platz, denn es waren
sehr viele Leute da. Wir waren damals schwer erkältet und hatten nur das
an, was wir auf dem Leibe trugen. Draußen aber waren 30 Grad Frost.
Aleksandra Bednarek, ausgesiedelt aus Posen, Aufnahme 2007. Quelle
ZMP.

[PL]

[DE] Die aus ihren Wohnungen, Häusern und Höfen vertriebenen Polen

Polaków wyrzuconych z mieszkań, domów i gospodarstw,
umieszczano do czasu wywozu do Generalnego Gubernatorstwa
w prowizorycznych punktach zbornych - w halach fabrycznych, salach
kinowych, klasztorach czy szkołach – lub kilkunastu obozach
przejściowych, powstałych m.in. w Poznaniu, Toruniu, Działdowie,
Potulicach, Gnieźnie. Wysiedleńców traktowano brutalnie, poddawano
wielokrotnym szczegółowym rewizjom, podczas których odbierano im
pieniądze lub kosztowności, o ile udało się im je przedtem ukryć.
Pierwszy obóz dla wysiedlanych Polaków - już w październiku 1939 r. - był
założony w Cerekwicy koło Jarocina, na terenie funkcjonującego tam
przedtem domu poprawczego. Uwięziono w nim kilkaset osób, głównie
ziemian, wywiezionych następnie 8 grudnia 1939 r. do Generalnego
Gubernatorstwa. Poznań Główna był największym obozem
dla wysiedlanych w Warthegau w pierwszej fazie wysiedleń.
Dla wysiedleńców przeznaczono 5 baraków, które zostały otoczone
podwójnymi zasiekami z drutu kolczastego. W narożnikach
obozu ustawiono wieżyczki obserwacyjno-strzelnicze. Obóz po zmroku
stale był oświetlany reflektorami. Wewnątrz i na zewnątrz obozu stale
przechadzały się patrole wartownicze. W okresie listopad 1939 – maj
1940 przeszło przez Obóz na Głównej blisko 33 tysiące osób.
.
Największe i najdłużej funkcjonujące obozy powstały nieco później
w Łodzi.
W mieście nazwanym przez nazistów Litzmannstadt, było ich sześć. Łódź
była ważnym węzłem kolejowym, a wiele opuszczonych obiektów
fabrycznych nadawało się zdaniem nazistowskich władz do adaptacji
na cele zakwaterowania przesiedleńców.
W okresach mnasilenia wysiedleń przebywało w sześciu łódzkich
obozach jednocześnie do kilku tysięcy osób. Warunki bytowe i sanitarne
upodobniały je do obozów koncentracyjnych. Zachowana dokumentacja
fotograficzna warunków życia w obozie na Głównej została stworzona
przez Niemców, m.in. dla potrzeb Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża.

„W obozie Główna mieszkaliśmy w baraku, w którym było tysiąc ludzi.
Barak był piętrowy, leżeliśmy na słomie na betonie, przykrywaliśmy się
płaszczami. Rano dostawaliśmy kubek czarnej kawy, a na obiad chodziło
się po zupę, w której było kilka ziaren grochu lub fasoli. Na drugi dzień
była kasza dość gęsta, dostawaliśmy na dzień kawałek komiśniaka,
trochę margaryny albo marmolady. Ubikacja to był jakiś barak z drągami
nad kloacznymi dołami, tak że rodzice nas ostrzegali >uważajcie,
trzymajcie się, żeby nie było nieszczęścia<. Wieczorem był zawsze apel,
podawano tam jakieś zarządzenia, a my potem
modliliśmy się, śpiewaliśmy pieśni, które podtrzymywały nas na
duchu”.
Marta Gładyś, wysiedlona z Poznania. (Nagranie z 2007 r., ZMP).

Zdjęcie poniżej:
Ogrodzone przejście do torów kolejowych w obozie na Głównej. (IZ).

[PL] Plan obozu Poznań Główna. (IZ).
[DE] Plan des Lagers in Poznań Główna. Quelle IZ.

wurden bis zum Abtransport ins Generalgouvernement in provisorischen
Sammelstellen untergebracht: Fabrikhallen, Kinosälen, Klöstern oder
Schulen. Vielerorts (u.a. in Poznań, Toruń, Działdowo, Potulice oder
Gniezno) entstanden spezielle Durchgangslager. Die Ausgesiedelten
wurden dort brutal behandelt; immer wieder gab es Leibesvisitationen
und Gepäckkontrollen, bei denen ihnen jene Wertsachen abgenommen
wurden, die sie zuvor hatten verstecken können.
Das Lager in Poznań-Główna war in der ersten Phase der Aussiedlungen
das größte Durchgangslager im Warthegau. Für die auf die Deportation
wartenden Polen wurden fünf Baracken vorgesehen, die mit doppelten
Stacheldrahtverhauen umzäunt wurden. An den Ecken des Lagers
standen Wachtürme mit Schützenstellungen. Nach Einbruch
der Dunkelheit wurde das Lager ständig durch Scheinwerfer erhellt.
Im Innern und außerhalb des Lagers waren ständig deutsche Patrouillen
unterwegs. Vom November 1939 bis Mai 1940 durchliefen fast 33.000
ausgesiedelte Polen das Lager im Stadtteil Główna.
Später wurde allmählich Łódź zum Zentrum der Durchgangslager im
Warthegau. Allein hier gab es sechs davon. Łódź war ein wichtiger
Eisenbahnknotenpunkt, und viele der verlassenen Fabrikgebäude
eigneten sich aus Sicht der Besatzer dazu, Umsiedler unterzubringen.
Auf dem Höhepunkt der Aussiedlungen hielten sich in den Łódźer Lagern
gleichzeitig bis zu mehreren tausend Menschen auf. Die Lebens- und
Hygienebedingungen waren ähnlich miserabel wie in den
Konzentrationslagern. Die erhaltenen Fotodokumente über das Leben
im Lager Poznań-Główna wurden von der deutschen Seite erstellt, um
sie u.a. dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz vorzulegen.

Im Lager Główna wohnten wir zu tausend Leuten in einer Baracke. Es gab
mehrere davon. Die Baracke war zweistöckig. Wir lagen auf Stroh auf
dem Betonbodenund hatten nur unsere Mäntel, um uns zuzudecken.
Morgens bekamen wir einen Becher schwarzen Kaffee, und mittags
stand man nach einer Suppe an, in der einige Erbsen oder Bohnenkerne
herum schwammen. Am zweiten Tag gab es einen ziemlich dicken Brei,
außerdem bekamen wir jeden Tag ein Stück Kommissbrot und etwas
Margarine oder Marmelade. Die Toilette war irgendeine Baracke mit
Stangen über den offenen Kloakengruben. Unsere Eltern warnten uns,
wir sollten auffassen, daß wir nicht hineinfielen. Jeden Abend gab es
einen Appell, es wurden irgendwelche Anordnungen verlesen. Wir
versammelten uns anschließend zum Gebet und sangen Kirchenlieder,
das hielt uns psychisch aufrecht.
Marta Gładyś, ausgesiedelt aus Posen, Aufnahme von 2007. Quelle ZMP.

Hintergrundbild:
Eingezäunter Zugang zum Gleisanschluss im Durchgangslager
Główna in Posen. Quelle IZ.

[PL] Wnętrze baraku na Głównej. (IZ).
[DE] Inneres einer Baracke im Durchgangslager Główna. Quelle IZ.

[PL] Jadalnia w obozie na Głównej. (IZ).
[DE] Speisesaal im Durchgangslager Główna. Quelle IZ.

[PL] Transport przesyłek pocztowych. (IZ).

[PL] Więźniowie pod kuchnią obozową. (IZ).

[DE] Lagerpost. Quelle IZ.

[DE] Häftlinge an der Lagerküche. Quelle IZ.

[PL] Poczta obozowa. (IZ).
[DE] Transport von Postpaketen. Quelle IZ.

[PL] Rejestracja więźniów w obozie na Głównej. (IZ).
[DE] Registrierung der Häftlinge im Durchgangslager Główna. Quelle IZ.

[PL] Pralnia w obozie na Głównej. (IZ).

[PL] Ogrodzenie obozu. (IZ).

[DE] Waschraum im Durchgangslager Główna. Quelle IZ.

[DE] Umzäunung des Lagers. Quelle IZ.

