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Rada Miasta Poznania w swoim stanowisku z dnia 3 lutego 2004 r. uznała za konieczne ustalenie strat miasta Pozna-
nia powstałych w związku z wojną i okupacją niemiecką w latach 1939–1945. Stosownym zarządzeniem Prezydent 
Miasta Poznania w maju 2005 r. powołał Zespół, którego zadaniem było oszacowanie strat bezpośrednich w majątku 

miasta (własności komunalnej i Skarbu Państwa), a także strat w zabytkach i dobrach kultury (bez względu na ich formę 
własności) w granicach administracyjnych Poznania w 1945 r. W skład liczącego 21 osób Zespołu weszli pracownicy 
naukowi Politechniki Poznańskiej, Instytutu Historii UAM, Instytutu Zachodniego, rzeczoznawcy majątkowi, konserwa-
torzy zabytków, archiwiści, brokerzy oraz radni i pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Miasta Urzędu Miasta 
Poznania.

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 9 maja 2005 r. w siedzibie Urzędu Miasta Poznania przy placu 
Kolegiackim w Poznaniu. Podczas tego posiedzenia przyjęto szczegółowy zakres i harmonogram prac, określono metody 
pracy i oceny materiałów źródłowych oraz omówiono sposoby opracowania strat w wymiarze materialnym. Dokonano 
również podziału zadań według przynależności do dwóch współpracujących ze sobą podzespołów:

 – do spraw opracowania dokumentacji archiwalno-historycznej,
 – do spraw wyceny nieruchomości.
W wyniku dyskusji prowadzonej na kolejnych, systematycznie odbywających się posiedzeniach (w sumie było ich 

19), ustalono, że Zespół zgromadzi materiały dotyczące wartości strat bez względu na formę własności i na ich podsta-
wie przygotuje raport, który będzie zakresem wykraczał poza pierwotne założenia. Dotychczasowe doświadczenia wska-
zują bowiem jednoznacznie, że dokonanie rozróżnienia nieruchomości według podmiotów, którym przysługuje prawo 
własności, jest w praktyce niemożliwe (należałoby w tym celu badać stan prawny każdej nieruchomości w Poznaniu), 
a ponadto przedwojenna struktura własności wskazuje, że nieruchomości komunalne stanowiły tylko niewielki ułamek 
całości istniejących wówczas zabudowań. Podjęto także decyzję, iżby nie ujmować w raporcie szacunków zmierzających 
do ustalenia wartości utraconego życia i zdrowia mieszkańców Poznania oraz utraconych korzyści. A zatem opracowanie 
niniejsze dotyczy wyłącznie strat materialnych (w tym budowlanych, wyposażenia i innych). Przyjęto w nim nazewni-
ctwo ulic oraz granice obszaru miasta Poznania według stanu z 1945 r.

Prezentowane w raporcie dane mają charakter szacunkowy, co w znacznej mierze wynika ze stanu dokumentacji.  
Są one jednak rzetelne i sprawdzalne. Obejmują informacje o zniszczeniach miasta we wrześniu 1939 r., szkody wyrzą-
dzone podczas bombardowań lotniczych w 1941 i 1944 r. oraz największe straty poniesione w substancji miasta podczas 
walk o Poznań w styczniu i lutym 1945 r. Przy dokonywaniu szacunków starano się kierować zasadą, aby przyjmować 
dolną granicę uzyskiwanych kwot. Autorzy raportu mają świadomość, że nie udało się dotrzeć do całej bazy źródłowej, 
np. z uwagi na remont w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu oraz związane z tym faktem rozproszenie akt i ich 
niedostępność do chwili wydania książki nie było możliwe opracowanie całości zniszczeń obiektów sakralnych.

Należy podkreślić, że podane w raporcie wyliczenia cząstkowe nie mogą być podstawą do wysuwania indywidualnych 
roszczeń lub żądań, ponieważ raport jako opracowanie zbiorowe nie jest dokumentem źródłowym w rozumieniu prawa.

Zamiarem władz miasta i Zespołu opracowującego raport jest pogłębienie dotychczasowych ustaleń z uwzględnie-
niem uwag wyrażanych przez jego czytelników czy recenzentów.

Oficjalne powołanie Zespołu poprzedziła wizyta jego przedstawicieli w Warszawie złożona w dniach 28–29 kwietnia 
2005 r. Jej celem było zapoznanie się ze sposobami i wynikami podobnych prac prowadzonych przez Urząd Miasta 
Stołecznego Warszawy. Ważną część wizyty stanowiło spotkanie w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. W trakcie 
ponadrocznej pracy zespołu (ostatnie posiedzenie odbyło się 29 września 2006 r.) zgromadzono obszerną dokumenta-
cję archiwalną. Kwerendy źródłowe przeprowadzono w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Objęły one m.in. zespoły 
akt: Biura Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów RP (1945–1947), Biura Rewindykacji, Centralne-
go Urzędu Planowania, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Odbudowy, Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów oraz jego Grup Operacyjnych, Ministerstwa Administracji Publicznej.  
Z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie pozyskano m.in. cenne dokumenty z utajnionych prac Komisji 
ds. Opracowania Problemów Odszkodowań Niemieckich z lat 1971–1973.

Kwerenda w Archiwum Państwowym w Poznaniu objęła 73 zespoły archiwalne, stanowiące ponad 38 tys. jednostek 
aktowych. Dokumenty informujące o poniesionych przez miasto Poznań i jego mieszkańców szkodach wojennych od-
naleziono w 32 zespołach stanowiących około 19 tys. jednostek archiwalnych. Najbogatsze i najcenniejsze dokumenty 
zachowały się w zespole akt Zarządu Miejskiego w Poznaniu. Odnosi się to zarówno do zestawień ogólnych, jak i do 
pojedynczych kwestionariuszy rejestracji szkód wojennych składanych w okresie powojennym w Zarządzie Miejskim. 
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Jeden formularz dotyczył jednego obiektu: posesji, zakładu, instytucji, zabytku itp. W trakcie prac Zespołu zgromadzono 
także szerzej nieznaną dokumentację fotograficzną oraz kartograficzną.

Autorom raportu przyświecało przekonanie, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której – w przeciwieństwie do innych 
krajów – nie dysponujemy pełnymi obliczeniami strat wojennych z lat 1939–1945 w skali poszczególnych miast czy 
regionów. Takie wyliczenia były prowadzone w okresie powojennym, ale ze względów politycznych zaprzestano ich kon-
tynuowania. Dokonanie pełnych szacunków strat jest konieczne i dobrze się stało, że zrodziła się inicjatywa powstania 
raportu. Wyliczenie strat wojennych to obowiązek wynikający nie tylko z potrzeby uzupełniania wiedzy historycznej, ale 
także ważny dla świadomości społecznej, a przede wszystkim dla ujawnienia prawdy o latach wojny i okupacji.

Problem strat wojennych z lat 1939–1945 oraz odszkodowań i reparacji wojennych budzi do dziś rozliczne kontrower-
sje. Z sondy przeprowadzonej w lutym 2006 r. przez redakcję „Gazety Poznańskiej” wynika, że 57,2% badanych uważało za 
słuszną „wycenę strat wojennych Poznania”. Przeciwnego zdania było 42,8% („Gazeta Poznańska” z 14 lutego 2006 r.).

I.1. Poznań pod okupacją niemiecką 1939–1945

W październiku 1939 r. ziemie polskie zajęte przez wojska niemieckie podzielone zostały na dwie części. Ponad 25% 
zachodnich obszarów Polski wcielono do III Rzeszy, z około 25% terytorium centralnej i południowej Polski utworzono 
Generalne Gubernatorstwo (GG). Wielkopolska wraz z jej stolicą Poznaniem była w latach 1939–1945 centralną częś-
cią utworzonego z ziem polskich wcielonych do Rzeszy Okręgu Poznań (Reichsgau Posen), przekształconego w stycz-
niu 1940 r. w tzw. Kraj Warty (Reichsgau Wartheland). Namiestnikiem tego nowego okręgu administracyjnego Rzeszy  
mianował Hitler Arthura Greisera, który był odpowiedzialny za prowadzenie polityki nazistowskiej na tym obszarze. We-
dług planów Greisera i jego najbliższych współpracowników Kraj Warty miał stać się „okręgiem wzorcowym Rzeszy” 

| Obwieszczenie Arthura Greisera o przejęciu władzy w Poznaniu

I. 1. Poznań pod  okupacją niemiecką 1939–1945
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| Powitanie przez niemiecką ludność na Starym Rynku w Poznaniu gen. artylerii Alfreda von Vollard-Bockelberga – dowódcy poznańskiego okręgu 
wojskowego (12 września 1939 r.)

| Warunki egzystencji wysiedlonych



13

i zgodnie z wolą Hitlera zostać zgermanizowany. Integracji Kraju Warty z Rzeszą przypisywano znaczenie historyczne, 
a Poznań i Wielkopolska miały jak najszybciej otrzymać niemiecki wygląd. Zarządzono usunięcie polskich napisów z urzę-
dów, instytucji, sklepów, domów i ulic. Równocześnie niszczono polskie pomniki i tablice pamiątkowe1.

Wydarzenia pierwszych dni i tygodni okupacji pokazały prawdziwe oblicze okupanta. W Wielkopolsce, podobnie jak 
i na innych obszarach Polski, grupy operacyjne policji bezpieczeństwa, oddziały Wehrmachtu i inne formacje militarne 
przystąpiły do fizycznej likwidacji czołowych przedstawicieli polskiej inteligencji oraz działaczy politycznych, społecznych 
i kulturalnych, czyli jak to określano w dokumentach – „polskiego elementu przywódczego”. W październiku 1939 r. 
w 14 miastach w Wielkopolsce miały miejsce publiczne egzekucje, a ich ofiarami byli przede wszystkim burmistrzowie 
miast, urzędnicy, funkcjonariusze policji, nauczyciele, właściciele ziemscy, lekarze, prawnicy. Łącznie na obszarze całego 
poznańskiego okręgu wojskowego, obejmującego swoim zasięgiem nie tylko tereny Wielkopolski, ale także powiaty 
inowrocławski, wyrzyski i szubiński, zginęło w ten sposób ponad 2500 osób wyróżniających się w swoich środowiskach 
aktywną działalnością polityczną, kulturalną czy gospodarczą. Ich fizyczna likwidacja miała pozbawić Polaków przywódz-
twa i zapobiec odradzaniu się wśród nich dążeń niepodległościowych�.

Fizyczną likwidację przeciwników politycznych realizowano w Wielkopolsce również poprzez skazywanie ich  na karę 
śmierci lub wyniszczanie w więzieniach i obozach koncentracyjnych. W więzieniu policyjnym w Poznaniu, mieszczącym 
się przy ul. Młyńskiej, stracono od 1940 r. do stycznia 1945 r. 1639 Polaków; w forcie VII w Poznaniu zginęło 479 więź-
niów, a w obozie w Żabikowie – 535�.

W zamierzeniach władz niemieckich wszelkiego rodzaju działania mające na celu usunięcie Polaków z ziem polskich 
wcielonych do Rzeszy były podstawą przyjętych planów germanizacyjnych. Dla nazizmu niemieckiego charakterystyczna 
była bowiem germanizacja ziemi. Jej realizacja na obszarach wcielonych miała doprowadzić do powstania tam nowej 

1 C z.  Ł u c z a k, Pod niemieckim jarzmem (Kraj Warty 1939–1945), Poznań 1996, s. 4.
� A.  Z i ó ł k o w s k a, Masowe egzekucje w Wielkopolsce w okresie tzw. zarządu wojskowego (wrzesień – październik 1939 roku), w: Zbrodnie 

niemieckie w Wielkopolsce 1939–1945, red. M. Libicki i R. Wryk, Poznań 2004, s.104.
� M.  O l s z e w s k i, Straty i martyrologia ludności polskiej w Poznaniu 1939–1945, Poznań 1973, s. 198 i 197; K.  P ł o n k a, Martyrologium obozu 

hitlerowskiego w Żabikowie 1943–1945, Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie 2004, s. 15.

| Obóz zagłady w Żabikowie – zapory z drutu kolczastego, 1945 r. Fot. Z. Zielonacki
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struktury ludności pod względem etnicznym i rasowym. Cel ten zamierzano osiągnąć głównie poprzez wysiedlenie części 
Polaków do Generalnego Gubernatorstwa oraz wywózki na roboty przymusowe do Rzeszy. Na ich miejsce osiedlano 
Niemców, których przywożono tutaj z krajów Europy Wschodniej i Środkowej, a także z Rzeszy.

W ramach przeprowadzonych w latach 1939–1941 akcji przesiedleńczych zamieszkało w Poznaniu 20 406 Niem-
ców, spośród których 19 682 przybyło z Litwy, Łotwy i Estonii, 154 z Galicji, Wołynia i znad Narwi, 550 z Bukowiny i 20 
z Besarabii. Wiosną 1940 r. osiedlono jeszcze w Poznaniu około 400 Niemców przesiedlonych znad Morza Czarnego. 
Do końca 1940 r. przyjechało ponadto do Poznania około 12 tys. Niemców z Rzeszy. Niezależnie od Niemców, którzy 
wybierali Poznań jako miejsce stałego zamieszkania, wysyłano bądź delegowano do niego wiele osób z Rzeszy na pobyt 
czasowy. Należała do nich młodzież, głównie dziewczęta odbywające praktyki robotnicze, oraz grupy Niemców będących 
członkami formacji policyjnych i wojskowych. W kwietniu 1944 r. mieszkało w Poznaniu ogółem 323 747 osób, w tym 
230 335 Polaków (71,1%), 91 685 Niemców (28,3%) oraz 1 727 osób innych narodowości (0,6%)�.

Niemieckie władze okupacyjne stosowały też inne metody z zakresu polityki narodowościowej, które miały doprowa-
dzić do zmniejszenia liczby ludności polskiej na obszarach polskich ziem wcielonych. Należały do nich zagłada mieszka-
jących tutaj Żydów, eksploatowanie do granic wytrzymałości sił fizycznych Polaków, wpisywanie ich na niemiecką listę 
narodową, dyskryminowanie w porównaniu z Niemcami we wszystkich dziedzinach życia społecznego, politycznego 
i gospodarczego.

Szczególnym represjom poddano na ziemiach wcielonych duchownych i Kościół rzymskokatolicki. We wrześniu  
1941 r. rozwiązane zostały formalnie wszelkie istniejące jego dotychczasowe struktury, a wcześniej konsekwentnie 
zmniejszano liczbę polskich księży, głównie poprzez egzekucje, aresztowania, zsyłki do obozów koncentracyjnych i wy-
siedlanie do Generalnego Gubernatorstwa. Zamknięto też większość kościołów, które po ograbieniu z posiadanego wypo-
sażenia przeznaczano m.in. na magazyny. W Poznaniu dla ponad 200 tys. katolików narodowości polskiej dostępne były 
tylko dwie świątynie – Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu i św. Wojciecha w śródmieściu5.

W sposób szczególny zapisały się w pamięci mieszkańców Poznania wysiedlenia do Generalnego Gubernatorstwa. 
Do wysiedleń wyznaczano przede wszystkim Polaków zaliczanych do inteligencji oraz warstwy kierowniczej, członków 
wrogo nastawionych do Niemców partii politycznych i związków, także kupców i rzemieślników. Akcje wysiedleńcze roz-
poczynano od otoczenia kordonami policyjnymi wyznaczonych ulic. Przeprowadzano je najczęściej późnym wieczorem lub 
wcześnie rano, chodziło bowiem o obecność wysiedlanych w domach oraz o zaskoczenie uniemożliwiające wcześniejsze 
przygotowanie do ewakuacji. Wysiedlane osoby usuwane były ze swoich mieszkań czy domów najczęściej w ciągu  
15–30 minut. Po przymusowym pozostawieniu całego niemal dobytku Polacy stawali się nędzarzami. Zezwalano im 
jedynie na zabranie bagażu podręcznego, którego waga nie mogła przekroczyć 25 kg na osobę dorosłą i połowę tej wagi 
dla dzieci. W skład przewidzianego do zabrania bagażu mogły wchodzić: ciepła odzież, koce lub kołdry, naczynia do picia 
i jedzenia, żywność na kilka dni oraz dokumenty. Wysiedlani w 1939 r. Polacy, w myśl zarządzenia dowódcy SS i policji 
w Poznaniu, mogli z posiadanych pieniędzy zatrzymać po 200 zł na osobę. Później limit ten wynosił 100 zł, a następnie 
kwotę tę ograniczono do 50 reichs mark (RM). Pozostałe pieniądze rekwirowano. Należało pozostawić także resztę 
ubrań, bieliznę, naczynia stołowe oraz kuchenne, narzędzia potrzebne do wykonywania zawodu oraz biżuterię, z wy-
jątkiem ślubnych obrączek. Pod groźbą surowych kar nie wolno było zabierać posiadanych dzieł sztuki oraz wszelkich 
innych wartościowych przedmiotów. Jeśli nawet wysiedlanym udało się spakować i zabrać ze sobą choćby niewielką 
część z posiadanych wartościowych przedmiotów, dających przynajmniej możliwość przeżycia przez pewien czas na 
wygnaniu, to i tak najczęściej nie udawało się ich przewieźć do GG. Konfiskowano je zwykle podczas pierwszych rewizji 
w obozach przesiedleńczych lub kolejnych przed załadowaniem do transportów6.

W okresie od grudnia 1939 r. do marca 1941 r. z Poznania do Generalnego Gubernatorstwa wysiedlono ponad 30 tys. 
osób, czyli ponad 11% ogólnej liczby jego mieszkańców w 1938 r.7.

Po zaprzestaniu w marcu 1941 r. dalszych wysiedleń ludności polskiej do GG podjęte zostały w Poznaniu, podobnie 
jak na całym obszarze Kraju Warty, akcje przesiedleń części pozostałych tutaj Polaków. Polegały one na przenoszeniu 
poszczególnych polskich rodzin z centralnych dzielnic miasta na peryferie, z lepszych i lepiej wyposażonych mieszkań 

� Archiwum II Wojny Światowej Instytutu Zachodniego, sygn. IZ Dok. I–39 i 251; C z.  Ł u c z a k, Polityka eksterminacyjna. Ludność. Gospodarka. 
Życie codzienne, w: Dzieje Poznania 1918–1945, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, Warszawa – Poznań 1998, t. II, s. 1424–1427.

5  E.  S e r w a ń s k i, Wielkopolska w cieniu swastyki, Warszawa 1970, s. 421.
6 M.  R u t o w s k a, Wysiedlenia ludności polskiej z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa 1939–1941, Poznań 2003, s. 79.
7 Jw., s. 57; Rocznik statystyczny Stołecznego Miasta Poznania za lata 1937–1938, Poznań 1938, s. 26.
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do mniejszych i o niższym standardzie. Zdarzało się, że takiego rodzaju przesunięcia dotykały nawet kilka razy tych sa-
mych rodzin i łączyły się zawsze z koniecznością pozostawienia posiadanego mienia. Tego rodzaju przesiedlenia objęły 
w Poznaniu blisko 15 tys. rodzin8.

Działania represyjne okupanta dotyczyły również sfery edukacji, życia kulturalnego, umysłowego i religijnego Pola-
ków. Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowany rabunek materialnego dorobku polskiej kultury. Już w pierwszych 
tygodniach okupacji zostały w Poznaniu zamknięte muzea, biblioteki, archiwa, księgarnie, wydawnictwa, teatry i kina 
oraz inne placówki zajmujące się działalnością oświatową i kulturalną. Wszystkie posiadane przez te instytucje zbiory, 
wyposażenie oraz inny majątek uległy konfiskacie. W kolejnych latach okupacji większość zbiorów i kolekcji, w tym 
muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych, zostało rozgrabionych bądź wywiezionych, inne uległy zniszczeniu w trakcie 
działań wojennych. Dla przykładu zestawione po wojnie straty w archiwach poznańskich wynosiły 457 212 jednostek 
różnego rodzaju akt, których wartość oszacowano na 33 699 410 zł wartości w złotych przedwojennych9. Natomiast 
straty w zbiorach Muzeum Wielkopolskiego po przeprowadzonych rewindykacjach określono na: 34 eksponaty w dzia-
le sztuki średniowiecznej, 750 w dziale malarstwa, 1205 w dziale rzemiosła artystycznego, 11 253 w gabinecie rycin,  
57 złotych monet ze zbiorów numizmatycznych oraz 3500 eksponatów z działu sztuki ludowej. Zupełnej dewastacji i roz-
proszeniu uległy zbiory Muzeum Miejskiego, a ogólne straty tej placówki po uwzględnieniu rewindykacji z lat 1945–1948 
określono na około 20%10.

8 C z.  Ł u c z a k, Polityka eksterminacyjna..., s. 1418.
9 K.  K a c z m a r c z y k, Straty archiwalne na terenie Poznania w latach 1939–1945, „Archeion”, t. XXVI/1956, s. 65–94; M.  R u t o w s k a, Straty 

osobowe i materialne kultury w Wielkopolsce w latach II wojny światowej, Warszawa – Poznań 1984, s. 59.
10 Jw., s. 66 i 67.
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Wydany zakaz wznowienia działalności polskich szkół wyższych i ośrodków naukowych oraz rozgrabienie i częścio-
we zniszczenie mienia tych instytucji były zgodne z zamierzeniami władz okupacyjnych w stosunku do polskiej nauki.  
Otwarte zaś w pierwszych tygodniach okupacji niektóre polskie szkoły powszechne i średnie sukcesywnie likwidowano, 
a ostatnie zamknięto w marcu 1940 r. Budynki szkolne oraz całe wyposażenie stały się obiektami rabunku i zniszczeń 
spowodowanych zarządzeniami okupanta oraz działaniami wojennymi11.

W realizowanej przez władze hitlerowskie polityce jednym z najważniejszych jej ogniw była grabież wszelkiego 
polskiego mienia. Jego konfiskatę rozpoczęły już w pierwszych tygodniach okupacji jednostki Wehrmachtu, któ-
re przejęły na własność Rzeszy całe mienie Wojska Polskiego oraz wszystkie najważniejsze surowce strategiczne.  
Na ziemiach wcielonych już od początku okupacji przystąpiono do przejmowania całego majątku państwa polskiego, 
także samorządów oraz wszystkich funkcjonujących przed wojną przedsiębiorstw przemysłowych, kredytowych, trans-
portowych, rolnych itp. W tym celu powołano specjalne instytucje i urzędy, które miały zarządzać przejętym mieniem. 
Były to ekspozytury terenowe Głównego Urzędu Powierniczego Wschód (Hauptreuhandstelle Ost-HTO), które powstały 
m.in. w Poznaniu (Treuhandstelle-Posen). Do zadań HTO należała konfiskata mienia polskich placówek gospodarczych 
i administrowanie nim aż do momentu przejęcia przez niemieckiego właściciela. Konfiskacie podlegało teoretycznie 

11 M.  W a l c z a k, Nauczyciele wielkopolscy w latach wojny i okupacji 1939–1945, Poznań 1974, s. 24.
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wszystko, co stanowiło własność polską. W pierwszej kolejności, obok wspomnianych już surowców strategicznych 
i obiektów wojskowych, skonfiskowano przedsiębiorstwa przemysłowe produkujące sprzęt wojenny i najważniejsze 
przedsiębiorstwa transportowe. Taki los spotkał m.in. Zakłady Cegielskiego, które 1 listopada 1939 r. sprzedano spółce 
akcyjnej Deutsche Waffen-und Munitionsfabriken (DWM). Na początku grudnia przystąpiono do akcji przejmowania 
i grabieży wszystkich pozostałych przedsiębiorstw przemysłowych, transportowych, handlowych oraz warsztatów rze-
mieślniczych12.

Część skonfiskowanych wszelkiego rodzaju polskich przedsiębiorstw oraz warsztatów rzemieślniczych władze nie-
mieckie zlikwidowały jako nierentowne, wiele innych zamknięto tylko na okres wojny. Dokonywano też łączenia wielu 
mniejszych przedsiębiorstw w większe zakłady produkcyjne. Z tych powodów liczba eksploatowanych w czasie okupacji 
odebranych Polakom przedsiębiorstw odbiegała znacznie od ich liczby sprzed września 1939 r. Przejęte polskie przedsię-
biorstwa przekazywano Niemcom – kandydatom na tzw. powierników (Treuhänder), czyli administratorów z ramienia 
HTO.

Konfiskacie na rzecz Rzeszy uległy wszystkie należące do Polaków budynki mieszkalne. Zabroniono Polakom posia-
dania telefonów, odbiorników radiowych, aparatów fotograficznych, wszelkiego sprzętu sportowego i rekreacyjnego. 
Skonfiskowane wyżej wymienione przedmioty oraz inne dobra ofiarowywano bezpłatnie przesiedlonej tutaj ludności nie-
mieckiej bądź sprzedawano po wyjątkowo niskiej cenie innym Niemcom13.

Tak konsekwentnie przeprowadzane zawłaszczanie i grabież mienia spowodowały, że Polacy mieszkający w latach 
okupacji w Poznaniu dysponowali jedynie bardzo skromnym wyposażeniem mieszkań i najniezbędniejszymi przedmiota-
mi osobistego użytku. Także stosowana w tym czasie wobec Polaków polityka w dziedzinie zatrudnienia i płac była jedną 
z najbardziej dokuczliwych. Od wiosny 1940 r. dla ludności polskiej w wieku od 14 do 65 lat wprowadzony został przymus 
pracy. Wraz z przedłużaniem się wojny zwiększano długość czasu pracy, a minimalna stawka za godzinę wynosiła 55,5% 
wynagrodzenia robotnika niemieckiego. Oprócz tak trudnych warunków egzystencji ograniczano również siłę biologicz-
ną Polaków. Wyrażało się to m.in. w podwyższaniu wieku przy zawieraniu małżeństw, ograniczeniach lub braku opieki 
lekarskiej i lekarstw oraz skracaniu urlopów macierzyńskich. Ponadto wprowadzono niskie przydziały żywności, które 
nie zapewniały Polakom dostatecznej regeneracji sił. Wszystkie te okoliczności powodowały większą zachorowalność, 
a w wielu przypadkach także utratę życia.

Według zestawienia polskich strat biologicznych, sporządzonego przez Biuro Odszkodowań Wojennych, podczas  
II wojny światowej, ogółem straciło życie 14 413 mieszkańców Poznania, z których 4 025 zginęło w działaniach wojen-
nych. Na 2 225 osobach wykonano wyroki śmierci, a 6 382 osoby stały się ofiarami hitlerowskich więzień i obozów. 
Na przymusowych robotach w Rzeszy zmarło 735 osób, a 1 070 straciło życie na skutek spowodowanych warunkami 
wojennymi chorób i głodu. O ponad 2 tys. osób nie udało się uzyskać po wojnie żadnych informacji. Zapewne zginęły 
one w nieznanych okolicznościach14.

Podczas wojny i okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 Poznań poniósł dotkliwe straty materialne spowodo-
wane działaniami wojennymi, eksploatacją ekonomiczną oraz grabieżą wszelkiego mienia. Całość strat materialnych 
poniesionych przez miasto Poznań i jego mieszkańców szacujemy na 1 124 965 155 zł (według wartości złotówki 
z sierpnia 1939 r.).

W sumie tej mieszczą się następujące wartości zniszczeń (według wartości złotówki z 1939 r.):
– straty w budynkach użyteczności publicznej  –  266 004 794 zł,
– straty w obiektach zabytkowych  –  53 292 799 zł,
– straty w budynkach mieszkaniowych  –  176 550 759 zł,
– straty w kulturze i nauce  –  118 608 630 zł,
– straty w przemyśle  –  95 508 501 zł,
– straty w infrastrukturze miejskiej  –  117 788 472 zł,
– straty w gospodarstwach i ruchomościach domowych  –  297 211 200 zł.

12 C z.  Ł u c z a k, Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej, Poznań 1993, s. 202, 203.
13 T e n ż e, Polityka eksterminacyjna..., s. 1432–1435.
14 Archiwum II Wojny Światowej Instytutu Zachodniego, sygn. IZ Dok. V–27, Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów, 

Zestawienie polskich strat biologicznych podczas II wojny światowej. Zob. też: H.  O l s z e w s k i, Straty i martyrologia ludności polskiej 
w Poznaniu 1939–1945, Poznań 1973, s. 254–257.
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Przy przeliczeniu na współczesną wartość ogół strat wojennych wynosi 10 986 894 880 zł według wartości obecnej, 
z września 2006 r.

Prezentowany raport, bazujący w znacznej mierze na dokumentacji z lat 1945–1947, jest pierwszym udostępnionym 
szerszej opinii publicznej dokumentem przedstawiającym szczegółowe szacunki i obliczenia zniszczeń wojennych Pozna-
nia. Raport jest wynikiem prac Zespołu opartym na analizach i obliczeniach wykonanych indywidualnie lub zespołowo. 
Bez zaangażowania i wysiłku wszystkich jego uczestników, bez pomocy pracowników archiwów, bibliotek, pracowni-
ków Urzędu Miasta, radnych i innych życzliwych osób jego powstanie nie byłoby możliwe. W tym miejscu chciałbym 
im wszystkim złożyć serdeczne podziękowania. Szczególne podziękowania kieruję do Stowarzyszenia „Wspólnota Ofiar 
Niemieckich Wypędzeń”, które było jednym z głównych inicjatorów przygotowania niniejszego opracowania.

 Andrzej Sakson
Przewodniczący Zespołu
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