Rodzina Nawrockich [PL]
Zofię i Edwarda Nawrockich z
córkami Emilią i jej młodszą
siostrą Bożeną wysiedlono
w grudniu 1939 roku z Jarocina
do Przysuchy w Radomskiem,
gdzie spędzili całą okupację.
W Przysusze Edwardowi,
dentyście, udało się otworzyć
gabinet dentystyczny.

Rodzina Gładysiów [PL]
Familie Nawrocki [DE]
Zofia Und Edward Nawrocki wurden mit Iren beiden
Töchtern Emilia Und Bożena im Dezember 1939
aus Jarocin nach Przysucha bei Radom ausgesiedelt.
Sie verbrachten die ganze Besatzungszeit dort.
Edward Nawrocki gelang es, in Przysucha eine
Zahnarztpraxis zu eröffnen.

Marta Gładyś została wysiedlona z rodzicami i dwoma braćmi z
Poznania. Po parotygodniowym pobycie w obozie przejściowym
na Głównej w Poznaniu wywieziono ich do wsi Glewce w gminie
Wierzbno koło Krakowa.

Familie Gładyś [DE]
Marta Gładyś wurde mit ihren Eltern und zwei Brüdern aus
Posen ausgesiedelt. Während der Aussiedlung in Glewce bei
Krakau nahm sie am geheimen Schulunterricht teil.

[PL] Polacy wysiedleni do Generalnego Gubernatorstwa za

[DE] Die ins Generalgouvernement ausgesiedelten Polen kamen

cały majątek mieli podręczny bagaż. Budując życie od nowa,
skazani byli wyłącznie na pomoc lokalnej ludności polskiej i
Rady Głównej Opiekuńczej, polskiej organizacji
charytatywnej działającej za zgodą Niemców. W wielu
wspomnieniach wysiedlonych przewijają się wątki
permanentnego głodu, żebrania, biedy, ziaren zbieranych na
skoszonych polach, mielenia mąki w żarnach czy robienia
sandałów z brzozowego łyka.
Łącznie na terenie GG znalazło się ponad 400 tys. obywateli
polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. Ich obecność
oznaczała z czasem wzmocnienie żywiołu polskiego w tej
części okupowanej Polski. Wysiedleńcy często zasilali szeregi
konspiracji, organizowali tajne nauczanie. W Warszawie
powstał stworzony przez naukowców z Poznania
konspiracyjny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Najaktywniejsi
konspiratorzy trafiali do partyzantki. Wysiedleni
Wielkopolanie znaleźli się także w szeregach Powstania
Warszawskiego.
Większość wysiedleńców potrafiła urządzić sobie nowe
życie. Zakładali sklepiki, świadczyli usługi. Część młodzieży
uczęszczała do nielicznych szkół zawodowych, na których
działalność pozwalał okupant. Nad młodymi wciąż wisiała
groźba wywózki na roboty przymusowe lub wcielenia do
Baudienstu, zmilitaryzowanej Służby Budowlanej. Nad
losem wszystkich kładła się cieniem groza okupacji. Bywało,
że ktoś wyjechał do Krakowa, wpadał w łapankę, a rodzina po
jakimś czasie dostawała od niego list z Auschwitz.

an ihren neuen Wohnorten mit nichts mehr als ihrem Handgepäck
an. Die Verbannten waren beim Versuch, ihr Leben neu
aufzubauen, einzig auf die Unterstützung der örtlichen polnischen
Bevölkerung und des Hauptfürsorgerates angewiesen, einer von
den Deutschen geduldeten polnischen karitativen Organisation.
Durch viele Erinnerungen zieht sich das Motiv ständigen Hungers,
der Notwendigkeit zu betteln, der Armut, des Sammelns von Ähren
auf abgeernteten Feldern, des Mahlens von Mehl mit Mahlstein
oder der Herstellung von Sandalen aus Birkenrinde.Insgesamt
hielten sich während der Besatzungszeit im Generalgouvernement
über 400.000 p. olnische Bürger aus den ins Reich eingegliederten
Gebieten auf. Ihre Anwesenheit bedeutete mit der Zeit eine
Stärkung des polnischen Elements in diesem Teil des besetzten
Polens. Häufig beteiligten sich die Ausgesiedelten an der
polnischen Widerstandsbewegung oder organisierten den
geheimen Schulunterricht. In Warschau entstand eine von
aus Poznań vertriebenen Wissenschaftlern getragene
Untergrunduniversität. Die aktivsten Widerstandskämpfer gingen
zu den Partisanen. Ausgesiedelte aus Großpolen nahmen auch am
Warschauer Aufstand von 1944 teil.
Den meisten Umsiedlern gelang es, sich in der Verbannung ein
neues Leben aufzubauen. Sie gründeten Geschäfte oder boten
Dienstleistungen an. Ein Teil der Jugendlichen besuchte die
wenigen Berufsschulen, deren Tätigkeit die Besatzer zuließen. Eine
ständige Bedrohung für die Jugendlichen war die Gefahr, zur
Zwangsarbeit in Deutschland oder zum militarisierten Baudienst
eingezogen zu werden. Der Schrecken der Besatzungsherrschaft lag
über dem Leben aller. Es kam vor, dass jemand nach Krakau fuhr,
dort in eine Razzia geriet, und die Familie nach einiger Zeit ein
Lebenszeichen aus Auschwitz erhielt. Viele Aussiedler erlebten
auch deutsche Verbrechen und die Deportation der Juden an die
Vernichtungsorte mit.

Rodzina Jaszczów [PL]
Henryk Jaszcz i jego rodzina zostali wysiedleni z Poznania
do Ostrowca Świętokrzyskiego. Tam Henryka skierowano
do pracy przymusowej, jednocześnie działał w AK. Jego ojciec Sylwester
organizował pomoc dla innych wysiedleńców.

Rodzina Paszkowskich [PL]

Rodzina Łuczaków [PL]
Józef Łuczak miał duże gospodarstwo rolne w Łukaszewie w powiecie
jarocińskim. Jego rodzinę wysiedlono w grudniu 1939 roku.
Po kilkutygodniowym pobycie w obozie w Cerekwicy wszystkich
przetransportowano do Kunic pod Opocznem.

Familie Łuczak [DE]
Józef Łuczak hatte einen großen Bauernhof in Łukaszewo bei Jarocin. Die
Familie wurde im Dezember 1939 ausgesiedelt und nach mehrwöchigen
Aufenthalt im Lager Cerekwica in das Generalgouvernement transportiert.

Rodzina Szymkowiaków [PL]
Jadwiga i Maksymilian Szymkowiakowie, rodzice
Ewy Czarkowskiej, zostali wysiedleni z Poznania w
grudniu 1939 roku. Po krótkim pobycie w obozie
na Głównej wywieziono ich do Radomska, gdzie
przebywali do końca wojny. Ojciec Ewy był
mistrzem malarskim i przed wojną miał zakład
rzemieślniczy z artykułami dekoracyjnymi, którego
nigdy nie odzyskał.

Familie Jaszcz [DE]
Henryk Jaszcz Und Seine Familie wurden aus Posen nach Ostrowiec
Świetokrzyski umgesiedelt. Dort wurde Henryk zur Zwangsarbeit in einer
Einheit des Baudienstes herangezogen, gleichzeitig war er in der
polnischen Heimatermee AK tätig. Sein Vater Sylwester organisierte Hilfe
für andere Umgesiedelte.

Familie Szymkowiak [DE]

Feliks Paszkowski, łódzki artysta malarz, z
żoną Ireną oraz synami Feliksem i Stefanem
zostali wysiedleni z os. MontwiłłaMireckiego
w Łodzi 14 stycznia 1940 roku wraz z 4,5
tys. innych mieszkańców i wywiezieni do
obozu przesiedleńczego na ul. Łąkowej.
Stąd Feliks z synami trafił do wsi
Tworzyjanki koło Koluszek, tam powstał
obraz, przedstawiający dom, w którym żyli
na wygnaniu. Irenę aresztowano w obozie,
skazano na 9 lat więzienia i osadzono w
Fordonie (dziś dzielnica Bydgoszczy).
Wszyscy przeżyli wojnę i w 1945 roku
wrócili do ogołoconego mieszkania.

Familie Paszkowski [DE]
Feliks Paszkowski, Kunstmaler aus Łódź wurde
gemeinsam mit seiner Ehefrau Irena und den Söhnen
Feliks und Stefan am 14. Januar 1940, gemeinsam mit
4500 anderen Bewohnern der MontwiłłMireckiSiedlung ausgesiedelt und nach Tworzyjanki in dem
Generalgouvernement deportiert. Dort
entstand das Gemälde, das das Haus schildert, wo die
Familie in der Verbannung wohnte.

Rodzina Mańczaków [PL]
Jan Mańczak, powstaniec wielkopolski, był
właścicielem piekarni w Wieleniu. W czasie okupacji
rodzinę Mańczaków wysiedlono do Włoszczowej, a
potem aż do wyzwolenia przebywali wCzęstochowie.
W 1943 roku córka Jana Janina wstąpiła do NSZ, brała
udział w tajnych kompletach i ukończyła dwuletnią
szkołę handlową. Po wojnie cała rodzina wróciła do
Wielenia.

Rodzina Teschnerów [PL]
Aleksandrę Bednarek z domu Teschner wysiedlono z matką i siostrą
z mieszkania w Poznaniu. Przez obóz na Głównej w Poznaniu trafili do
Ostrowca Świętokrzyskiego. Czesław Teschner, ojciec Aleksandry, po
kampanii wrześniowej został internowany na Węgrzech, później walczył w
armii gen. Andersa. Wszyscy przeżyli wojnę, ale nigdy się już nie spotkali.

Jadwiga und Maksymilian Szymkowiak,
die Eltern von Ewa, wurden im Dezember
1939 aus Posen ausgesiedelt. Nach kurzem
Aufenthalt im Lager Główna wurden sie
nach Radomsko transportiert.

Familie Mańczak [DE]
Jan Mańczak besaß in Wieleń eine Baeckerei. Die
Familie wurde nach Włoszczowa ausgesiedelt, später
zog sie nach Częstochowa. Die Tochter Janina trat 1943
den „Nationalen Streitkräften“ (NSZ) bei, nahm am
geheimen Unterricht teil und schloss eine zweijährige
Ausbildung an der Handelsschule ab.

Familie Teschner [DE]
Stanisława Teschner wurde mit ihren zwei Töchtern (Aleksandra und Sabina) aus ihrer Wohnung in
Posen vertrieben. Czesław Teschner, der Familienvater wurde nach dem Krieg von 1939 in Ungarn
interniert und kämpfte später in der polnischen Armee im Westen. Alle überlebten den Krieg,
haben sich aber nicht mehr wiedergesehen.

Rodzina Kretkowskich [PL]
Rodzina powstańca wielkopolskiego została w 1939 r. przesiedlona
z Gniezna do Siedliska koło Rzeszowa.

Rodzina Mikołajczaków
i Krzyżańskich [PL]

Familie Kretkowski [DE]
Die Familie eines Teilnehmehmers am antideutschen Großpolnischen
Aufstands von 1918 wurde 1939 von Gniezno bei Posen nach Siedlisko
bei Rzeszów umgesiedelt.

Rodzina Herzów i Wojczaków [PL]

Die Familien Herz und Wojczak [DE]

21 kwietnia 1940 roku rodzina, wyrzucona z mieszkania w
Poznaniu, zamieszkała w suterenie domu na obrzeżach miasta.
Władysław Herz, powstaniec wielkopolski i poseł na Sejm II RP,
aresztowany i osadzony w Dachau, następnie zwolniony i ponownie
aresztowany, zginął w obozie w Gross-Rosen. Jego zięć, Bolesław
Wojczak, aresztowany i osadzony w Forcie VII, został zamordowany
w zbiorowej egzekucji w Tuchorzy.

1940 kam die aus ihrer Posener Wohnung geworfene Familie im
Kellergeschoss eines Hauses am Stadtrand unter. Władysław Herz,
Teilnehmer am Großpolnischen Aufstand von 1918 und
Parlamentsabgeordneter, wurde festgenommen, vorübergehend
freigelassen und erneut verhaftet. Er starb in Groß-Rosen. Bolesław
Wojczak, festgenommen und im Posener Fort VII inhaftiert, wurde
1942 in einer Massenhinrichtung ermordet.

Marię Krzyżańską z domu Mikołajczak wysiedlono
wraz z rodziną z Gniezna.
Przed wojną Mikołajczakowie prowadzili drogerię
i hurtownię paliw. Po wyrzuceniu z domu najpierw
przebywali w obozie przejściowym w starej
garbarni w Gnieźnie, a później deportowano ich do
Piotrkowa Trybunalskiego. Tam Maria przyłączyła
się do podziemia, gdzie poznała przyszłego męża,
Henryka Krzyżańskiego.

Familie Mikołajczak und
Krzyżański [DE]
Maria Mikołajczak wurde gemeinsam mit
ihren Eltern aus Gniezno ausgesiedelt und
nach Piotrków Trybunalski deportiert. Dort
schloss sie sich dem Untergrund an, wo sie
ihren zukünftigen Mann, Henryk Krzyżański
kennenlernte.

