
[DE] Banderole, mit der eine beschlagnahmte Wohnung versiegelt wurde, Bydgoszcz 1940. Quelle AIPN.

Hintergrundbild:
Schloss in Skoraczewo, einer von etwa 700 Adelssitzen, 
die allein in Großpolen konfisziert wurden Quelle ZMP.

[DE] Die Einverleibung der polnischen West- und Nordgebiete 

in den deutschen Staat war auch eine großangelegte 
Plünderungsaktion. Schon während der Kampfhandlungen 
wurden polnische Bürger von deutschen Soldaten ausgeraubt. 
Nach dem Abschluss der Kampfhandlungen begannen 
systematische Konfiskationen polnischen Vermögens. Die 
Deutschen übernahmen auch Geschäfte und Werkstätten 
polnischer Besitzer. Es war ein völliger Zufall, wenn irgendwo ein 
kleiner Laden oder eine Werkstatt in polnischen Händen blieb. 
Polnischer Grundbesitz wurde zu hundert Prozent enteignet.
Das enteignete Vermögen wurde überwiegend an deutsche 
Ansiedler weitergegeben, die aus Osteuropa einwanderten, 
oder an Deutsche, die vor 1918 in den eingegliederten Gebieten 
gelebt hatten und nach 1939 dorthin zurückkehrten.
Die ganze Operation der Aussiedlung der Polen und der 
Ansetzung deutscher Siedler aus der sowjetischen 
Interessensphäre war in sich ein großes Handelsgeschäft. Für das 
im Osten zurückgelassene Vermögen der Deutschen bezahlte die 
Sowjetunion dem Reich in Form von Lieferungen kriegswichtiger 
Rohstoffe, Getreide und Öl. Das Reich aber zahlte - mit sehr 
wenigen Ausnahmen - den umgesiedelten Deutschen keine 
Entschädigungen für ihr hinterlassenes Vermögen. Sie wurden in 
natura „entschädigt“ mit dem geraubten Vermögen polnischer 
Staatsbürger christlichen und jüdischen Glaubens. Vom 
Standpunkt des deutschen Staates war das ganze ein 
wirtschaftlicher Gewinn. In diesem Sinne war auch die 
Gesamtheit der Bürger des deutschen Staates Begünstigte 
der Deportationen.

[DE] Die Haupttreuhandstelle Ost war eine deutsche Behörde mit 

dem Aufgabenbereich, polnisches Vermögen zu übernehmen und zu 
verwalten. Das Amt hatte - so erklärte es ein Rundschreiben Hermann Görings 
v o m  
19. Oktober 1939 - die Aufgabe, in den ins Reich eingegliederten Gebieten das 
Vermögen des polnischen Staates sowie Privateigentum aus „polnischen und 
jüdischen Händen“ zu übernehmen sowie das Geld-und Kreditsystem in 
diesen Gebieten zu regeln.
Weitere Funktionen des Amtes waren die „Beschlagnahme des Grund und 
Bodens des ehemals polnischen Staates, der ausgewiesenen polnischen 
Intelligenz und aller wegen Feindseligkeiten erschossenen oder 
ausgewiesenen Polen“. In den ins Reich eingegliederten Gebieten hatte die 
HTO Außenstellen in Gdynia (Gotenhafen), Ciechanów (Zichenau), Poznań 
(Posen), Łódź (Litzmannstadt) und Katowice (Kattowitz).

[DE] Beschlagnahme eines polnischen Geschäfts, Gdynia 1940. 
Quelle BArch Bild 183-L22092/K.Schütze.

[DE] Aus polnischem Besitz beschlagnahmte Gaststätte, etwa 1940. Quelle MRJ.[DE] Ein aus polnischem Besitz beschlagnahmtes Geschäft in Jarocin, etwa 1940.
Quelle MRJ.

[DE] Alltagsszene aus dem Leben der Familie Krajewski auf dem Gut Skoraczew, Mitte der 1930er Jahre.
Quelle ZMP.

[DE]  Wir hatten eine große Wohnung, eine Großhandlung und 
ein Geschäft. Eines Nachts kamen die Deutschen. Unsere 
Wohnung wurde versiegelt, und sie verboten uns unter der 
Drohung, erschossen zu werden, sie nochmals zu betreten. 
Unser Vater traute sich trotzdem, wir gingen hinein und 
nahmen noch einige Wertsachen und Kleidungsstücke mit. Von 
da an versteckten wir uns vier Jahre lang in Poznań. 
Robert Błoński aus Posen, Aufnahme von 2007. Quelle: ZMP. 

Zdjęcie poniżej:
Pałac w Skoraczewie, jedna z około 700 skonfiskowanych 
siedzib ziemiańskich w Wielkopolsce. (ZMP).

[DE] Stall auf dem Gut Skoraczew, 1930er Jahre. Quelle ZMP.

[PL] Obora w majątku Skoraczew, lata 30te. (ZMP).

[DE] Banderole, mit der eine beschlagnahmte Wohnung versiegelt wurde, Bydgoszcz 1940. Quelle A IPN.

[PL] Gorzelnia w majątku Skoraczew, lata 30te. (ZMP).

[DE] Salon im Schloss Skoraczew. Quelle ZMP.

[PL] Salon w pałacu w Skoraczewie. (ZMP).

[PL] Scena z życia rodziny Krajewskich w majątku Skoraczew, połowa lat 30tych. (ZMP).

[PL] Konfiskata polskiego sklepu, Gdynia 1940. (BArch Bild 183-L22092/K.Schultze). [PL] Lokal gastronomiczny skonfiskowany Polakom, ok.1940. (MRJ).[PL] Sklep w Jarocinie skonfiskowany Polakom, ok.1940. (MRJ).
[PL] Konfiskata zakładu krawiectwa damskiego. [PL] Zezwolenie na korzystanie z prywatnej maszyny do szycia.

[PL] Konfiskata sklepu z materiałami budowlanymi.[PL] Konfiskata książeczki oszczędniościowej.

[PL] Konfiskata motoroweru.[PL] Konfiskata gotówki.

[PL] Przykładowe decyzje o konfiskacie polskiego mienia, 
wydane przez Treuhandstelle Posen, 1940-1943. (APP).

[PL] Mieliśmy duże mieszkanie i sklep, hurtownię, 
zaopatrzone było dobrze. Na noc chowaliśmy się w piwnicy. 
Którejś nocy przyjechali Niemcy.  Nasze mieszkanie zostało 
zamknięte i opieczętowane z zakazem wstępu pod groźbą 
rozstrzelania. Ojciec był odważny, weszliśmy do środka i 
zabraliśmy trochę rzeczy i kosztowności, i od tej pory 
zaczęliśmy się ukrywać na terenie Poznania przez 4 lata. 
Robert Błoński, Poznań (Nagranie z 2007 r., ZMP) 

[PL] W centrum Poznania były luksusowe sklepy i restauracje, 
Niemcy weszli w gotowe. Mieli przygotowane papiery, 
którymi zaklejali drzwi sklepów, a na drugi dzień otwierali 
jako swoje. 
Maria Świderska, Poznań (nagranie z 2008 r., ZMP) 

[PL]  Wcie lenie  z iem zachodnich i  północnych  
Rzeczypospolitej do państwa niemieckiego oraz wysiedlenia 
obywateli polskich było wielką operacją łupieżczą. Jeszcze w 
okresie działań wojennych obywatele polscy padali ofiarą 
rabunków ze strony
żołnierzy niemieckich. Po zakończeniu działań wojennych 
zaczęły się systematyczne konfiskaty polskiego mienia. 
Niemcy przejmowali także sklepy, warsztaty pracy, zupełnie 
wyjątkowo jakiś sklepik czy warsztat mógł pozostać w rękach 
polskich, majątki ziemskie zostały przejęte w stu procentach.
Mienie przechodziło na własność Rzeszy, a następnie było 
nieodpłatnie lub za niewielką opłatą  przekazywane 
obywatelom niemieckim.
Przede wszystkim przekazywano je osadnikom niemieckim, 
przybywającym głównie z Europy wschodniej. Cała ta 
operacja: wysiedlania Polaków i ściągania na ich miejsce 
osadników z sowieckiej strefy wpływów było samo w sobie 
wielką „operacją handlową”. Za mienie pozostawione na 
wschodzie przez przesiedlanych Niemców Związek Radziecki 
wypłacał Rzeszy odszkodowania w postaci dostaw zboża, ropy 
i innych surowców i materiałów, ważnych dla prowadzenia 
wojny. Ale – poza nielicznymi wyjątkami – państwo 
niemieckie nie wypłacało odszkodowań przesiedlanym 
Niemcom. „Odszkodowaniem” dla nich było przekazywane 
im mienie obywateli polskich, chrześcijan i Żydów. Cała 
operacja była czystym „zarobkiem” dla państwa
niemieckiego i w tym sensie beneficjentami deportacji 
obywateli polskich był ogół obywateli państwa niemieckiego.

[PL] Haupttreuhandstelle Ost (HTO) – Urząd Powierniczy 

Wschód – był urzędem powołanym przez państwo niemieckie dla przejęcia, 
administrowania i zagospodarowania mienia polskiego. Na ziemiach 
wcielonych do III Rzeszy HTO miało przedstawicielstwa w Gdyni 
(Gotenhafen), Ciechanowie (Zichenau), Poznaniu (Posen), Łodzi 
(Litzmannstadt) i Katowicach (Kattowitz). 
Zakres czynności Urzędu Powierniczego HTO określał okólnik wydany przez 
Hermanna Göringa w dniu 19 października 1939 r. Urząd miał przejąć na 
ziemiach wcielonych majątek państwa polskiego jak i prywatną własność 
„ręki polskiej i żydowskiej" oraz uregulować system pieniężny i kredytowy 
na tych terenach. Zadaniem Urzędu była konfiskata mienia „byłego 
państwa polskiego, wydalonej polskiej inteligencji i wszystkich Polaków 
rozstrzelanych z powodu wrogiej działalności lub wysiedlonych". W 
pierwszej kolejności przewidywano wypędzenie z domów 600 tys. Żydów 
zamieszkałych naziemiach wcielonych i konfiskatę ich całego mienia łącznie 
z ruchomościami. 

[PL] Banderola, którą opieczętowano skonfiskowane mieszkanie, Bydgoszcz 1940. (AIPN).

[DE] Im Zentrum von Poznań gab es luxuriöse Geschäfte und 
Restaurants. Die Deutschen legten sich ins gemachte Bett. Sie 
hatten vorbereitetes Papier,mit dem sie die Türen der Geschäfte 
verklebten, und am nächsten Tag eröffneten sie diese dann als 
ihre eigenen.
Maria Świderska, Aufnahme von 2008. Quelle ZMP

[PL] ZDJĘCIA POWYŻEJ: zdj. górne - Skonfiskowany,  pałac w Błociszewie, 
08.1919 r. zdj.dolne - Błociszewo wraz z jego mieszkańcami i gośćmi. (ZMP)

wraz całym majątkiem rodziny Kęszyckich,

[DE] Beschlagnahmeverfügungen der Treuhandstelle Posen, 1940-1943. 
Quelle APP. 

[DE] BILDER OBEN: Das gemeinsam mit dem gesamten Vermögen der Familie Kęszycki konfiszierte Schloss in Błociszewo, 
Aufnahme vom August 1919 (oben); Błociszewo mit Bewohnern und Gästen (unten) (Quelle ZMP)
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