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Skala zniszczeń Poznania z czasów II wojny 
światowej, w przeciwieństwie do Warszawy 
czy Wrocławia, nie jest obecna w powszechnej 
świadomości Polaków. Straty w tkance miej-
skiej były tu jednak znaczne, a odbudowa wielu 
gmachów i zabytków opierała się na doktrynie 
przeciwnej przywracaniu stanu bezpośred-
nio sprzed wojny. Zmieniło się bezpowrotnie 
przedwojenne oblicze centrum miasta, które-
go destrukcja zaczęła się już w 1939 roku. Na-
loty bombowe oraz wyburzenia z czasów oku-
pacji stanowiły preludium do katastrofy, jaką 
była bitwa o Poznań.

Miasto okaleczone

   Odwach i kamienice w środkowej zabudowie Starego Rynku po zniszczeniach wojennych, 1945 r., fot. Z. Zielonacki/cyryl.poznan.pl
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jemny ostrzał artyleryjski powodował dalsze straty 
w zabytkach na Starym Mieście i Ostrowie Tumskim. 
Ostatecznie 23 lutego o trzeciej nad ranem komendant 
Twierdzy Poznań, generał Ernst Gonnel, ze względu na 
beznadziejną sytuację obrońców i rannych wydał rozkaz 
kapitulacji, a sam krótko po tym popełnił samobójstwo. 

Poznań w styczniu 1945 roku stał się celem 
uderzenia wojsk radzieckich na głównym kie-
runku berlińskim. 20 stycznia władze niemiec-
kie ogłosiły alarm dla miasta, a Poznań uzyskał 
status twierdzy (Festung Posen). Rozpoczęto 
pospieszną ewakuację urzędów i placówek 
partyjnych, policyjnych i wojskowych oraz we-
zwano do opuszczenia miasta ludność cywil-
ną, w tym Polaków. Dwa dni później pierwsze 
jednostki radzieckie rozpoczęły natarcie na 
wschodnich rubieżach Poznania.

W pierwszych dniach lutego 1945 roku nacierające od-
działy radzieckie wkroczyły od południa do śródmie-
ścia Poznania. Ciężkie walki powodowały tu znaczne 
zniszczenia w tkance miejskiej, a na Starym Mieście 
całe kwartały zabudowy trawione były przez pożar. 
By umknąć z okrążenia, część jednostek niemieckich 
otrzymała rozkaz opuszczenia twierdzy i przebijania 
się w kierunku Pomorza. Reszta zmuszona była wyco-
fać się do Cytadeli. Od 17 lutego rozpoczęła się końco-
wa faza bitwy o przełamanie ostatniego punktu oporu 
obrońców, w którym wzięła udział grupa licząca około 
dwóch tysięcy mieszkańców, tzw. Cytadelowcy. Wza-

Śmiertelny bój o miasto

   Defilada żołnierzy LWP na ul. Święty. Marcin, 1945 r., fot. Z. Zielonacki/cyryl.poznan.pl

   Bitwa o Poznań – walki w śródmieściu, 1945 r., fot. NN, za: wikimedia commons
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Trwająca ponad miesiąc bitwa o Poznań 
pochłonęła życie tysięcy żołnierzy niemiec-
kich, radzieckich i około stu Cytadelowców. 
Miasto przedstawiało widok upiorny, z kiku-
tami budynków i leżącymi ciałami żołnierzy 
i cywilów. Jak pisał anonimowy mieszkaniec 
Poznania w marcu 1945 roku: Na ulicach 
wózki z uratowanym mieniem, ludzie z toboła-
mi na plecach, pozrywane druty tramwajowe, 
koła pojazdów, gruzy, zabite konie, bezpań-
skie psy, broń, szkielety armat i czołgów, po 
zaułkach skrwawione trupy, groby z napisem, 
często bez... Ktoś, Nieznany.

   „Głos Wielkopolski” 1945.02.28, R. 1, nr 11, s. 3, ze zb. Biblioteki Kórnickiej PAN



   Fragment ob. al. Niepodległości ze zniszczonym gmachem dyrekcji kolei, 1945 r., ze zb. MKZ, WUOZ 
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Poznań, tak jak i inne ośrodki staromiejskie w Polsce, 
doznał zniszczeń na skalę dotąd niespotykaną. W takich 
miastach jak Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Kołobrzeg, 
Koszalin straty w zabudowie sięgały 90%. W stolicy Wiel-
kopolski rozmiar destrukcji staromiejskiego obszaru 
oszacowano na około 60%, ale niektóre fragmenty za-
budowy uległy prawie całkowitej zagładzie. Na Starym 
Mieście z ogólnej liczby 380 budynków ponad 130 było 
wypalonych, reszty zniszczeń dokonały bomby i po-
ciski. Ostrzał artyleryjski spowodował znaczne straty 
w konstrukcji katedry i zabudowań Ostrowa Tumskie-
go. Chwaliszewo zamieniło się w morze ruin, a w śród-
mieściu uszkodzonych było wiele kamienic i monu-
mentalnych gmachów. Bez większych strat przetrwały 
dzielnice zachodnie, jak św. Łazarz czy Wilda, nieobjęte 
znaczniejszymi działaniami wojennymi.

Ówczesny stan centrum miasta obrazuje przedstawiona 
na następnej stronie fotomapa składająca się z amery-
kańskich zdjęć lotniczych z kwietnia 1945 roku. Dosko-
nale ukazuje ona krajobraz po bitwie, pełen domów po-
zbawionych dachów i części murów.
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   Mapa złożona ze zdjęć lotniczych wykonanych w kwietniu 1945 roku przez lotnictwo amerykańskie ukazująca zniszczenia
śródmieścia Poznania, za: Pracownia JB72, opracowanie: J. Biesiadka, A. Gawlak, dzięki uprzejmości p. Jacka Biesiadki. 



8

   „Głos Wielkopolski” 1945.03.03-04, R.1, nr 14, s. 3, ze zb. Biblioteki Kórnickiej PAN

Niektóre budynki były do tego stopnia uszkodzone, 
że groziły zawaleniem. Stanowiły tym samym niebez-
pieczeństwo dla mieszkańców i musiały być celowo 
wyburzane. Zalegający wszędzie gruz oraz wszech-
obecne niewypały także mogły być przyczynami nie-
szczęśliwych wypadków.

   „Głos Wielkopolski” 1945.03.18-19, R. 1, nr 27, s. 4, ze zb. Biblioteki Kórnickiej PAN
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   „Głos Wielkopolski” 1945.03.15, R. 1, nr 24, s. 3, ze zb. Biblioteki Kórnickiej PAN

Na łamach ówczesnej prasy powszechnie wzywano 
mieszkańców, zwłaszcza młodzież, do społecznej 
pracy przy usuwaniu gruzu i przywracaniu miasta do 
normalności.

   „Głos Wielkopolski” 1945.03.10, R. 1, nr 20, s. 3, ze zb. Biblioteki Kórnickiej PAN
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Kolaż złożony ze zdjęć (od lewej):

   Fragment ob. al. Niepodległości ze zniszczonym gmachem dyrekcji kolei, 1945 r., ze zb. MKZ, WUOZ 
   Odgruzowywanie ul. Święty Marcin, 1945 r., fot. Z. Zielonacki/cyryl.poznan.pl 
   Odwach i kamienice w środkowej zabudowie Starego Rynku po zniszczeniach wojennych , 1945 r., fot. Z. Zielonacki/cyryl.poznan.pl
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Kolaż złożony ze zdjęć (od lewej):

   Ratusz i Stary Rynek po zniszczeniach wojennych, 1945 r., fot. Z. Zielonacki/cyryl.poznan.pl
   Ruiny budynku dawnego Ziemstwa Kredytowego (obecnie siedziba banków i dyrekcji Filharmonii Poznańskiej), 

1945 r., fot. Z. Zielonacki/cyryl.poznan.pl
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Skala ówczesnych zniszczeń wymagała niestandardo-
wego podejścia do kwestii odbudowy. Po wojnie wśród 
decydentów pojawiały się pomysły zastępowania znisz-
czonych zabytkowych dzielnic osiedlami mieszkalnymi, 
układami drogowymi czy przekształcania obiektów w tzw. 
wieczne ruiny. To, że w przypadku najcenniejszych ob-
szarów wielkich miast takich jak Warszawa, Gdańsk czy 
Poznań tak się nie stało, jest w dużej mierze zasługą pro-
fesora architektury Jana Zachwatowicza. Sformułował on 
zasady, które stały się wytycznymi powszechnie obowią-
zującymi w Polsce.

W Programie i zasadach konserwacji zabytków, zaaprobo-
wanym na zwołanej w sierpniu 1945 roku konferencji hi-
storyków sztuki i konserwatorów, Zachwatowicz jedno-
znacznie stwierdził: 

„Ilość i jakość zabytków w Polsce nie pozwala na stosowanie zasad 
głoszonych przez kongresy konserwatorskie. Wieki świadomych 

zniszczeń, wieki własnych zaniedbań, tak dalece uszczupliły wartości 
zabytkowe w Polsce, że dla wydobycia ich potrzebne były specjalne 

metody i odmienne zasady. Za wszelką cenę trzeba było ratować przed 
ostateczną zagładą resztki dorobku kulturalnego, aby zaś te resztki 

miały jakiś sens i choć w pewnym stopniu mogły spełnić tę rolę, jaką 
wyznaczamy zabytkom w życiu narodu i w kształtowaniu jego kultury, 

należało dać im formę możliwie zbliżoną do ich formy właściwej. 
Oczywiście jest to w wysublimowanej nauce konserwatorskiej 

cofnięciem się o wiele dziesiątków lat, lecz na naszym gruncie jest 
jedynym możliwym sposobem postępowania. 

Kataklizm ostatniej wojny postawił całą sprawę jeszcze ostrzej. 
Z premedytacją wydarto całe stronnice naszej historii, pisane 

kamiennymi zgłoskami architektury. Nie możemy się na to zgodzić. 
Poczucie odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń domaga się 
odbudowy tego, co nam zniszczono, odbudowy pełnej, świadomej 

tragizmu popełnianego fałszu konserwatorskiego”.

 
 J. Zachwatowicz, Program i zasady konserwacji zabytków, „Biuletyn Historii Sztuki”, 1946 r., nr 1, s. 48.

Co robić? 
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Twierdzenia głoszone przez Zachwatowicza 
wzbudzały kontrowersje wśród specjalistów 
i były sprzeczne z zasadami dotyczącymi ochro-
ny zabytków wykształconymi na przełomie XIX 
i XX wieku. Skodyfikowała je przyjęta na kon-
ferencji konserwatorskiej w 1931 roku Karta 
Ateńska. Zgodnie z jej zapisami należało zacho-
wywać nawarstwienia historyczne zabytku, 
a rekonstrukcja ruin powinna wykorzystywać 
oryginalne fragmenty zniszczonego budynku. 
W przypadku kataklizmu (np. wojny) za ko-
nieczność uważano przywrócenie dokładnego 
stanu obiektu sprzed destrukcji. 

Zważywszy na ogrom zniszczeń kulturowego dziedzic-
twa w Polsce po II wojnie, przyjęcie założeń Karty w pro-
cesie odbudowy wydawało się wręcz niemożliwe. Takie 
odstępstwo od zastosowania jej zapisów miało już miej-
sce po I wojnie światowej w związku z odbudową znisz-
czonych miast, np. gotyckiej Brugii czy Kalisza. Zdaniem 
Zachwatowicza paradoksalnie to dzięki zniszczeniom 
z czasów II wojny światowej, a także podejmowanym 
badaniom zabytków spod nawarstwień ujawniały się 
niezwykle cenne wartości artystyczne, warte wydobycia 
i wyeksponowania.

   „Głos Wielkopolski” 1946.05.25, R. 2, nr 141, wyd. A, s. 4, ze zb. Biblioteki Kórnickiej PAN
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To właśnie założenia programowe Jana Zachwatowicza 
miały decydujący wpływ na kształt opracowanego pod 
kierunkiem Zbigniewa Zielińskiego w Wydziale Plano-
wania i Rozbudowy Miasta pierwszego planu zabudowy 
śródmieścia. Oprócz Zarządu Miejskiego prace nad od-
budową gmachów publicznych koordynowała powołana 
przez władze centralne Poznańska Dyrekcja Odbudowy. 
Specjaliści mieli często różne poglądy i wizje dotyczące 
powojennej przyszłości przestrzeni miejskiej, co było 
przyczyną sporów i długotrwałych dyskusji.

Na łamach prasy, która rejestrowała ówczesne nastro-
je, z jednej strony zwracano uwagę na potrzebę odbu-
dowy zabytków i innych cennych pamiątek przeszłości. 
Z drugiej strony pojawiały się głosy nawołujące do zajęcia 
się pilniejszymi potrzebami i ganiące konserwatorów za 
marnotrawienie środków na odbudowę zabytków.

   „Głos Wielkopolski” 1946.08.13, R. 2, nr 220, wyd. A, s. 3, ze zb. Biblioteki Kórnickiej PAN    „Głos Wielkopolski” 1946.08.13, R. 2, nr 220, wyd. A, s. 3, ze zb. Biblioteki Kórnickiej PAN
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Jan Zachwatowicz (1900-1983)

Pierwszy powojenny Generalny Konserwator Zabytków, 
twórca m.in. międzynarodowego znaku graficznego za-
bytków, od 1945 roku kierował Biurem Odbudowy Stolicy. 
Znany jest przede wszystkim jako autor projektu odbudo-
wy historycznego centrum Warszawy. Wpływał on jednak 
bezpośrednio także na decyzje dotyczące substancji za-
bytkowej w wielu miastach, w tym w Poznaniu.

   Jan Zachwatowicz, ze zb. Narodowego Archiwum Cyfrowego



16Fotorelacja z wystawy





TEKST:

Maksym Kempiński
KONSULTACJA MERYTORYCZNA: 
dr Iwona Błaszczyk
KOREKTA: 
Aleksandra Deskur
PROJEKT GRAFICZNY I  SKŁAD: 
Stwory Studio
KONCEPCJA: 
Anna Pikuła
PRODUKCJA: 

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
WSPÓŁPRACA: 
Biuro Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Poznaniu, CYRYL 
– Cyfrowe Repozytorium Lokalne
PATRONAT: 
Narodowy Instytut  
Architektury i Urbanistyki, 
Narodowy Instytut Dziedzictwa
KWERENDA PRASY: 
Bartosz Balewicz,  
Barbara Kwaśniewska, 
Joanna Łopion, Aneta Piebiak

PATRONAT:

 WSPÓŁPRACA: 
Wydawnictwo towarzyszy wystawie czasowej 
„Miasto [re]konstruowane. Powojenna odbudowa 
reprezentacyjnych gmachów Poznania”,
Śluza Katedralna 7.10.2020–28.02.2021

ISBN: 978-83-62415-57-1
Poznań 2020


