Zakładnicy miasta
Poznania
(z archiwum Adama Poszwińskiego)

1. Miasto Poznań jest zajęte przez wojsko niemieckie. 2. Władza wykonawcza przeszła do rąk niemieckich władz wojskowych. [...] 5. Za
każdy zamach na żołnierza niemieckiego lub obywatela narodowości
niemieckiej rozstrzela się 10 zakładników polskich.
Na zespół noszący nazwę Archiwum Adama Poszwińskiego natrafiłam w trakcie kwerendy w zbiorach Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W 11
teczkach znajdują się dokumenty o rozmaitym charakterze. Są tam wykazy zakładników,
spisy przedmiotów i wyposażenia przynależnego „obozowi dla zakładników”, rachunki,
bruliony listów, bardzo liczne odpisy pism urzędowych, zarządzenia porządkowe władz
wojskowych.
Jest także napisany przez Adama Poszwińskiego w maju 1940 r. dla niemieckiej komendy miasta (Stadtkommendantur) obszerny, liczący 30 stron maszynopisu Raport z okresu,
w którym w Poznaniu istniała instytucja zakładników. Zawiera on podstawowe informacje
o zakładnikach, ich wieku, zawodach, sytuacji rodzinnej. Informuje o warunkach, w jakich
byli przetrzymywani. Ukazuje nastroje zakładników, opisuje ich kłopoty, ciosy, jakie na
nich spadały w tym pierwszym okresie okupacji. Otwarcie pisze o przygnębiającym wpływie wysiedleń, wywłaszczeń, blokady kont bankowych. O ruinie finansowej wielu zamożnych dotąd osób. O utracie całego warsztatu pracy przez uczonych. Raport przynosi także
wiele cennych wiadomości niezwiązanych bezpośrednio z sytuacją zakładników. Omówiona została np. sytuacja gospodarcza, polityka wywłaszczeniowa okupanta, wysiedlenia, położenie Kościoła katolickiego. Odnieść można wrażenie, że raport tylko formalnie został
napisany dla władz okupacyjnych, a w zamyśle Autora miał stanowić utrwalone na gorąco,
często bardzo szczegółowe sprawozdanie o antypolskiej polityce administracji niemieckiej
w pierwszych miesiącach okupacji. Przecież Poszwiński, kiedy pisał swój raport, był ważną
osobistością w poznańskiej konspiracji. Informowanie Rządu RP na uchodźstwie o panującej w okupowanym kraju sytuacji było zaś jednym z najważniejszych zadań stawianych
sobie wtedy przez cywilne podziemie.
Z zachowanej korespondencji wyłania się obraz codziennych działań Poszwińskiego,
problemów, jakim stawiał czoło, spraw, z jakimi wędrował po niemieckich urzędach. Często
są to zabiegi o zwolnienie niektórych zakładników, zwłaszcza osób starszych i chorych. Parokrotnie zostały one uwieńczone sukcesem, np. w sprawie najstarszego wiekiem zakładnika, 74-letniego aptekarza Tadeusza Okopińskiego, czy najmłodszego – niespełna 18-letniego
gimnazjalisty Pawlaka. Chorego na gruźlicę studenta Władysława Dudę już po dwóch dniach
Z obwieszczenia komendanta wojskowego m. Poznania gen. Maxa Schenckendorffa, które zostało rozplakatowane na ulicach Poznania 12 IX 1939 r.

Zob. jego biogram na końcu niniejszego artykułu.
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zdołał umieścić w szpitalu. Wkrótce potem
załatwił nie tylko zwolnienie go z funkcji
zakładnika, ale nawet wydanie mu niezbędnych dokumentów na wyjazd do Krakowa.
Pomagał rodzinom zakładników w ich zabiegach o zwolnienie swoich bliskich. Dla
zwolnionych starał się o możliwość bezpiecznego wyjazdu do Generalnego Gubernatorstwa. Wszystkim tym zabiegom
towarzyszyła wiedza o losie zakładników
w wielu wielkopolskich miastach.
„Jeden apel został zorganizowany
szczególnie uroczyście w asyście pewnej
komisji. Komendant [Sendmann] w swoim
przemówieniu wyliczał przewinienia Polaków wobec Niemców, a groźby mieszały
się z zapowiedziami, że Niemcy nie popełnią obecnie tych błędów, jakie popełnili
w poprzedniej wojnie. [...] Na zakończenie
oświadczył komendant, że musi przypomnieć zakładnikom, iż może spotkać ich
ten sam los co w innych miastach (Uniwersytet Poznański na początku hitlerowskiej
Adam Poszwiński
okupacji, praca zbiorowa).
Powszechnie znane były fakty aresztowań wielu szanowanych obywateli Poznania przez policję bezpieczeństwa. Byli wśród nich
współpracownicy, znajomi, przyjaciele zakładników. Złowroga sława już w jesieni 1939 r.
otaczać zaczęła Fort VII (od 10 września więzienie policji bezpieczeństwa).
W zachowanych dokumentach znaleźć można niejeden dowód zaufania zakładników do
ich opiekuna. Oto urlopowany na dobę prof. Edward Taylor udał się do swego mieszkania
i tejże nocy został z całą rodziną wywieziony do obozu wysiedleńczego przy ul. Głównej.
Gdy okazał władzom obozowym dokument stwierdzający, że jest zakładnikiem i musi stawić się w miejscu internowania, został przekazany do więzienia policyjnego. Zdołał jednak
napisać kartkę do Poszwińskiego, który natychmiast rozpoczął starania, uwieńczone zwolnieniem Taylora z więzienia.
Wielokrotnie występował Poszwiński w obronie swoich podopiecznych, którzy zostali
przez władze pozbawieni całego majątku. Zabiegał o możliwość zabrania z opieczętowanych
mieszkań, z których wysiedlona została cała rodzina zakładnika, części garderoby, środków higieny, bielizny pościelowej. Tak było np. w wypadku kupca Bronisława Hanschuha,
adwokata dr. Mieczysława Hoppe czy prof. Bogdana Winiarskiego. Podejmował też starania o zwolnienie tych zakładników, których rodziny zostały wysiedlone, i o umożliwienie
im połączenia się z rodzinami. Próbował interweniować u władz wojskowych w obronie
zwolnionych zakładników, którzy następnie zostali aresztowani przez gestapo (np. Krystyna
Richtera).


Wykaz literatury przedmiotu na końcu artykułu.
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We władzy Wehrmachtu
Niemieckie plany eksterminacji czołowych przedstawicieli polskich elit (inteligencji,
ziemiaństwa, duchowieństwa, działaczy politycznych i społecznych) znacznie wyprzedziły
uderzenie na Polskę w dniu 1 września 1939 r. Przygotowywane były listy osób przewidzianych do „zlikwidowania” bądź do aresztowania. W odezwie z 1 września 1939 r. skierowanej do ludności polskiej naczelny dowódca wojsk lądowych gen. Walter von Brauchitsch
obok zapewnienia o przestrzeganiu przez wojsko norm prawa międzynarodowego zapowiadał surowe karanie wszelkich przejawów biernego oporu, sabotażu, nieposłuszeństwa.
Od pierwszych godzin wojny dopuszczali się też żołnierze niemieccy zbrodni na cywilnej
ludności polskiej, zwłaszcza tam, gdzie doszło do stawiania oporu zbrojnego. Masowe mordy, szczególnie dokonywane w publicznych egzekucjach, były dziełem grup operacyjnych
policji bezpieczeństwa, posuwających się w ślad za oddziałami frontowymi. Gen. von Brauchitsch 21 września powołał przy grupach operacyjnych policyjne sądy doraźne.
Od 11 września do 25 października 1939 r. Wielkopolska znajdowała się pod zarządem
wojskowym. Dowódcą poznańskiego okręgu wojskowego został gen. Alfred von Vollard-Bockelberg. Wydał on 21 września zarządzenie nakazujące branie zakładników w miejscowościach, w których stacjonowały jednostki Wehrmachtu. Zakładnikami, którzy swoim
życiem gwarantować mieli bezpieczeństwo niemieckich żołnierzy oraz ludności niemieckiej, zostawały osoby znane
i szanowane w swoim środowisku i miejscu zamieszkania.
Wyznaczano ludzi w różnym
wieku, reprezentujących szeroki wachlarz zawodów i grup
społecznych. Zarządzenie to
sankcjonowało sprzeczną z normami prawa międzynarodowego zasadę odpowiedzialności
zbiorowej. W wypadku bowiem
jakiegokolwiek antyniemieckiego wystąpienia zakładnicy mieli być rozstrzeliwani.
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W końcowej części Raportu Poszwiński podsumowuje swoją misję, pisząc o sobie
w trzeciej osobie: „Z czystym sumieniem może on [Poszwiński] stwierdzić, iż starał się
ustawicznie wszystkie wymagania, jakie stawiało przed nim położenie [sytuacja], spełniać
szybko i sprawiedliwie. Wypełnianie tego honorowo przyjętego obowiązku zajmowało Pośrednikowi całe dnie, niekiedy do późnego wieczora. [...] byłemu prezydentowi miasta Panu
Ratajskiemu [dziękuje] za powołanie [na stanowisko wymagające pełnego zaufania]. [...] Na
koniec pragnie on wyrazić podziękowanie zakładnikom, którzy swoją postawą czynili jego
odpowiedzialną pracę lżejszą”.
Ostatnie słowa raportu skierował Adam Poszwiński do Boga Wszechmogącego, dziękując za przeprowadzenie w spokoju i rozwadze przez trudny czas i prosząc, by w swojej łasce
zachować zechciał miasto Poznań od wszelkich wstrząsów.
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Masowe publiczne egzekucje wyprzedziły zarządzenie o zakładnikach. Doszło do nich
m.in. w Różopolu k. Ślesina (16 września) i w okolicach Środy (17 września). Szef zarządu
cywilnego przy dowództwie poznańskiego okręgu wojskowego Artur Greiser 29 września
w poufnym piśmie do landratów (starostów powiatowych) i burmistrzów nakazywał przygotowanie wykazów osób zaliczanych do miejscowych elit oraz organizowanie publicznych
egzekucji. Przeprowadzono je m.in. w Śmiglu (30 września), Kościanie (2 października), Otorowie (12 października), Szamotułach (13 października). Szczególnym wstrząsem dla ludności Wielkopolski były egzekucje w dniach 20, 21 i 23 października 1939 r. Ofiarami ich padli
zakładnicy w 14 miastach na terenie powiatów gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego,
śremskiego i średzkiego. Wśród rozstrzelanych byli burmistrzowie miast, nauczyciele, lekarze, członkowie palestry, właściciele ziemscy, kupcy i przemysłowcy, a także rzemieślnicy,
rolnicy i robotnicy. Wspólnym wyznacznikiem było ich przedwojenne zaangażowanie społeczne, gospodarcze czy polityczne. Dla zachowania pozorów zakładnicy stawali (choć nie zawsze) przed sądami doraźnymi, które w postępowaniu trwającym zwykle kilkanaście minut,
bez możliwości obrony, skazywały ich na karę śmierci. Formalnym powodem zbrodni był np.
fakt oddania strzału ze strony polskiej czy usunięcie hitlerowskiej flagi. Jednak w przypadku
egzekucji z 20, 21 i 23 września powodem była szeroko nagłaśniana sprawa mordu dokonanego rzekomo przez Polaków w początkach września na 103 Volksdeutschach. Jak to ujął
18 października 1939 r. dowódca policji porządkowej w Poznaniu Oskar Knofe: „dla ukarania
Polaków za straszne mordy policja bezpieczeństwa wyszuka w najbliższych dniach odpowiednią liczbę tzw. niepewnych Polaków spośród inteligencji i należycie ich ukarze”.
Szacuje się, że w publicznych egzekucjach dokonanych w Wielkopolsce w okresie zarządu wojskowego zginęło ok. 300 osób należących do elity swoich zawodów czy miejscowości.
Zakładnicy miasta Poznania
„Obywatele miasta Poznania
Dziś w południe wkroczyły do Poznania niemieckie wojska. Oświadczają one, że w całej
pełni uszanują mienie i życie obywateli, o ile panować będzie spokój i nikt nie zajmie wobec
nich stanowiska zaczepnego. Wzywam obywateli naszych do zachowania rozwagi, w przeciwnym razie grozi władza wojskowa surowym odwetem” (z odezwy prezydenta Poznania
C. Ratajskiego, 11 września 1939 r.).
Tymczasowy wojskowy komendant miasta rtm. von Ratibor zażądał 11 września od
Cyryla Ratajskiego, pełniącego od 5 września 1939 r. obowiązki prezydenta miasta, wyznaczenia 50 (według niektórych źródeł 100) zakładników, którzy swoim życiem mieli zagwarantować bezpieczeństwo wkraczającym oddziałom niemieckim. Stało się to na 10 dni
przed wspomnianym już zarządzeniem gen. Vollarda-Bockelberga dotyczącym brania zakładników. Prezydent Ratajski odmówił wyznaczenia zakładników, stawiając do dyspozycji
niemieckich władz wojskowych własną osobę. Podobnie na ochotnika zgłosili się inż. Jan
Skotarek, komendant Straży Obywatelskiej, oraz Adam Poszwiński. Niemcy jednak z jakichś względów ich osoby odrzucili. Ostatecznie listę zakładników sporządzili przywódcy
Niemców poznańskich – dr Kurt Lueck oraz Fritz Pfeiffer, którego władze wojskowe mianowały zastępcą prezydenta miasta. Mimo trzykrotnego uzupełniania listy, w ciągu dnia
11 września udało się Niemcom ująć tylko 26 zakładników. Byli wśród nich: prof. UP Jan
Józef Bossowski, ks. prof. Zygmunt Baranowski (z poznańskiego Seminarium Duchownego), dyrektor banku Leon Brzeski, dyrektor tramwajów miejskich Zdzisław Marchwicki,
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właściciel fabryki Zygmunt Czerniewicz, adwokat dr Włodzimierz Krzyżankiewicz, rzeźnik Nikodem Łagodziński, właściciel piekarni Walenty Pohl, fryzjer Adam Donaj. Wiele
wskazuje na to, że lista przedstawiona przez działaczy mniejszości niemieckiej musiała być
przygotowana ze znacznym wyprzedzeniem, figurowały na niej bowiem nazwiska osób nieżyjących bądź nieobecnych w tym czasie w mieście. Początkowo sprowadzano zakładników
według porządku alfabetycznego, lecz prędko z tego zrezygnowano.
Władze niemieckie zamierzały umieścić zakładników w więzieniu przy ul. Młyńskiej.
Wskutek energicznego sprzeciwu prezydenta Ratajskiego ostatecznie miejscem osadzenia
zakładników stał się Ratusz (siedziba władz miasta). Umieszczono ich w Złotej Sali oraz
w przylegającej do niej mniejszej sali należącej do biblioteki miejskiej. W przedpokoju łączącym korytarz ze Złotą Salą straż trzymali żołnierze niemieccy uzbrojeni m.in. w pistolet
maszynowy.
„Przez pierwsze trzy noce trzeba było spać jak się dało: siedząc na krześle z głową na
stole albo na dwu zestawionych krzesłach lub też leżąc na podłodze. Po trzech dniach nadeszły łóżka i sienniki dzięki staraniom p. Adama Poszwińskiego” (J. Bossowski, Zakładnicy
miasta Poznania w r. 1939).
W trosce o zapewnienie zakładnikom jak najlepszych warunków prezydent Ratajski
poprosił 12 września Adama Poszwińskiego o podjęcie się roli pośrednika w kontaktach
między zakładnikami a niemieckimi władzami wojskowymi. Władający biegle językiem
niemieckim i dobrze znający mentalność Niemców, starszy dystyngowany pan znakomicie
się do tej funkcji nadawał. 13 września został oficjalnie zatwierdzony przez okupacyjne władze wojskowe jako Mittelsmann (pośrednik, w niektórych dokumentach pojawia się nazwa
Verbindungsmann – łącznik). Jednocześnie z ramienia Wehrmachtu osobą odpowiedzialną za zakładników został mjr Sendmann. Z czasem, zwłaszcza po przejęciu władzy przez
administrację cywilną, zasięg kontaktów, jakie utrzymywać musiał Poszwiński w imieniu
zakładników, znacznie się poszerzył, obejmując m.in. policję bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei), gestapo, prezydium policji, magistrat.
Późnym wieczorem 12 września przybył do Poznania Artur Greiser, dotychczasowy
prezydent senatu Wolnego Miasta Gdańska, wyznaczony na szefa zarządu cywilnego przy
niemieckim dowództwie wojskowym w okręgu poznańskim. Formalnie funkcję swoją objął
14 września. Jednym z pierwszych posunięć Greisera było pozbawienie Ratajskiego stanowiska prezydenta miasta. Komisarycznym nadburmistrzem Poznania został w tym dniu dr
Gerhard Scheffler. Następnego dnia rozwiązana została Straż Obywatelska. Adam Poszwiński pozostał odtąd w Ratuszu sam.
„Z dniem dzisiejszym objęły cywilne władze niemieckie rządy nad miastem Poznaniem.
Ustępując z urzędu prezydenta miasta, wyrażam całemu mieszczaństwu serdeczne podziękowanie za zaufanie, którym mnie obdarzono w ciężkich chwilach” (z odezwy C. Ratajskiego, 14 września 1939 r.).
„P. Poszwiński miał pokój w ratuszu i opiekował się zakładnikami. Narażało go to na
przykrości ze strony niemieckiej, lecz te go nie zrażały. Gdy było spodziewane dostawienie
partii zakładników w późnej porze, zostawał na noc w budynku, aby z miejsca zająć się dostawionymi” (J. Bossowski, Zakładnicy miasta Poznania w r. 1939).
W związku z napływem do Ratusza w kolejnych dniach następnych zakładników, ich
liczba w dniu 19 września wzrosła do 38. Wprowadzono wtedy system zmianowy. Polegał
on na tym, że połowa zakładników przebywała w Ratuszu, a druga połowa otrzymywała
24-godzinny urlop i mogła udać się do domów.
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Pierwszych zakładników-studentów doprowadzono do Ratusza 22 września. Wśród nich
był też niespełna 18-letni uczeń gimnazjum. Wszyscy studenci zaliczeni zostali do grupy
zakładników, którzy nie mogli być urlopowani. Władze wojskowe uznały bowiem, że jako
niezameldowani na stałe w Poznaniu mogą po prostu uciec podczas „przepustki”. Do tej
samej co studenci grupy „niewymienialnej” zaliczono także, z bliżej nieznanych powodów,
ośmiu najstarszych wiekiem zakładników.
Okoliczności aresztowania pierwszej grupy studentów opisał ówczesny starszy asystent
Wydziału Prawa Kazimierz Kolańczyk, który udał się do Domu Akademickiego na prośbę studentów jako tłumacz: „Wraz z kilkoma studentami spędziłem mniej więcej 5 godzin
w zewnętrznym, mrocznym chłodnym korytarzu, po czym wezwano nas przed komendanta
batalionu »Landsturmu«, który kwaterował w Domu Akademickim. Komendant major polecił najpierw spisać nazwiska studentów [...] przy czym mnie jako tłumacza chciał pierwotnie
zwolnić. Skoro jednak dowiedział się, że jestem asystentem Uniwersytetu, kazał mnie również wciągnąć na listę. O zmroku przeprowadzono nas pod silną eskortą do Starego Ratusza, gdzie spędziliśmy pierwszą noc w szczególnie przykrych warunkach, stłoczeni w kącie
przedpokoju, który przylegał do Złotej Sali, zziębnięci i głodni, nieświadomi dalszego losu”
(za: Uniwersytet Poznański na początku hitlerowskiej okupacji).
Od połowy września, oprócz doprowadzania zakładników, zastosowano także inny sposób aresztowania. Profesor Edward Taylor otrzymał 17 września przez woźnego magistratu
wezwanie do stawienia się w dniu następnym o określonej godzinie w Ratuszu. Po przybyciu dowiedział się, że oto został zakładnikiem. W pamięci zakładników pozostały różnego
rodzaju uciążliwości, a nawet szykany, z jakimi się spotykali: „Ponieważ nie było stałych
przepisów, każda nowa straż tworzyła sobie przepisy porządkowe odmienne od dotychczasowych. Ubikacje znajdowały się na korytarzu... więc trzeba było przechodzić przez przylegający do Złotej Sali pokój straży i tu był teren autorytatywnej dowolności. Czasem straż
pozwalała udać się na korytarz po jednemu, czasem uzależniała pozwolenie od utworzenia
grupy złożonej z trzech osób. [...] W nocy straż wchodziła do sal i liczyła, czy są wszyscy. [...] Komendant [Sendmann] urządzał apele, które były przykre zarówno ze względu na
swój przebieg, jak i na to, że trzeba było stać bez ruchu parę godzin lub dłużej, co niektórych zakładników (np. prof. Padlewskiego, który miał powyżej 70 lat) wyraźnie męczyło”
(J. Bossowski, Zakładnicy miasta Poznania w r. 1939).
Pewnym odprężeniem dla zakładników była lektura książek dostarczanych przez uczynnych pracowników biblioteki miejskiej: Helenę Retzównę i dr. Guntrama Rolbieckiego (straconego w styczniu 1943 r. w Forcie VII razem z dr. Franciszkiem Witaszkiem i jego grupą
Związku Odwetu AK). W tym pierwszym okresie udało się uzyskać zgodę władz niemieckich na dostarczanie zakładnikom na koszt miasta pożywienia z ratuszowej restauracji.
Przeprowadzka zakładników do nowego miejsca (nazwanego w oficjalnych niemieckich
dokumentach Obozem Internowanych) nastąpiła 28 października. Mieścił się on w budynku
prywatnego gimnazjum Collegium Marianum przy ul. Różanej 17. Warunki pobytu były tu
zdecydowanie lepsze: w jasnych przestronnych salach stworzono sypialnie dla zakładników.
Na parterze znalazły się pomieszczenia dla straży oraz pokoje, w których zakładnicy mogli
przyjmować odwiedzających ich gości. Wolno było spacerować po korytarzach, a nawet
– przez godzinę dziennie – po szkolnym dziedzińcu. Studenci mieli do dyspozycji salę gimnastyczną oraz salę robót ręcznych. Poza tym na terenie budynku była licząca około 2000
tomów biblioteka oraz pianino, na którym wieczorami urządzano koncerty. Adam Poszwiński przeniósł się na Różaną wraz ze swoimi podopiecznymi.
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Podczas pobytu zakładników na Różanej władze wojskowe przygotowały regulamin
obowiązujący wszystkich zakładników. Jego częścią był drobiazgowo rozpisany plan dnia.
Każdy pokój miał wyznaczonego dyżurnego, odpowiadającego za porządek i czystość. Studenci dobrowolnie (nie było to ujęte regulaminem) przyjęli na siebie obowiązki sprzątania
pokoju gościnnego, korytarza, klatki schodowej oraz sanitariatów. Wyżywienie zakładników w tym czasie zostało znacznie „uproszczone”. Jeszcze w czasie pobytu w Ratuszu (24
października) nastąpiła znaczna obniżka kwoty przeznaczonej przez władze wojskowe na
dzienne wyżywienie zakładnika z 4,50 do 2,80 zł. Posiłki na Różaną dostarczane były z restauracji Friedy Hoffmann.
Kolejna, ostatnia już przeprowadzka zakładników, do budynku prywatnego gimnazjum
im. Słowackiego na ul. Głogowską 90 nastąpiła 20 listopada. Warunki pobytu były tu zbliżone do panujących na ul. Różanej. Studentom wolno było uprawiać sport na przestronnym
dziedzińcu szkoły. Poprawiła się sytuacja żywieniowa, gdyż Poszwińskiemu udało się wymóc na władzach wojskowych przywrócenie pierwotnej stawki 4,50 zł na osobę. Posiłki
nadal dostarczane były z restauracji – tym razem była to restauracja przy parku Wilsona.
„W Collegium Marianum i w gimnazjum im. Słowackiego mogli zakładnicy w wyznaczonych godzinach przyjmować odwiedziny członków swoich rodzin i rozmawiać z nimi
przez dłuższy czas bez dozoru; mieli poza tym swobodę wyboru zajęć. I tak ówczesny asystent Kazimierz Kolańczyk przepisał swą pracę doktorską na maszynie, którą przyniósł mu
jeden z »wymiennych« zakładników [...] Między zakładnikami, ludźmi rozmaitych zawodów i przekonań, zadzierzgnęła się szybko silna więź, poczucie solidarności. Profesorowie starali się w ramach możliwości o to, by przymusowy pobyt w obozie zakładniczym
młodzież należycie wyzyskała [...] Prof. Leon Padlewski egzaminował studentów medycyny
z bakteriologii, a nawet przygotowywał ich do egzaminów” (Uniwersytet Poznański na początku hitlerowskiej okupacji).
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Niezłe w sumie warunki, w jakich przebywali zakładnicy, były w znacznej mierze, jeśli
nie wyłącznie, zasługą zabiegów Adama Poszwińskiego. Były one właściwie komfortowe
w porównaniu z tymi, jakie panowały choćby w obozie przesiedleńczym przy ul. Głównej,
nie mówiąc już o więzieniach przy Młyńskiej, 27 Grudnia czy w Forcie VII. Zasadnicze
znaczenie miała okoliczność, że „internowani” podlegali władzy wojskowej.
W okresie przebywania zakładników w Ratuszu udało się zapewnić im stałą opiekę lekarską, którą sprawował niemiecki lekarz wojskowy dr Schultz. Parokrotnie odwiedzał on
zakładników urlopowanych do domu ze względu na stan zdrowia, sprawdzając, czy ich stan
nadal nie pozwala im na powrót do obozu (niem. Geisellager). Trzykrotnie (w październiku,
listopadzie i na początku grudnia) przeprowadzona została przez lekarza wojskowego kontrola zdrowia wszystkich zakładników. Na jej podstawie udało się Poszwińskiemu doprowadzić do zwolnienia niektórych osób, m.in. tych, którzy przekroczyli 60 lat lub, u których
wykryto poważne schorzenia.
Obóz przy ul. Głogowskiej został rozwiązany 8 grudnia 1939 r. Nie oznaczało to jednak
końca instytucji zakładników. Zostali oni zwolnieni do domów z obowiązkiem meldowania
się w każdą środę w godzinach od 9 do 10 w budynku Komendantury Wojskowej przy ul.
Babińskiego. Niewywiązanie się z tego obowiązku groziło surowymi karami. Adam Poszwiński został zobowiązany przez władze wojskowe do stawienia się w „dniu meldunkowym” w Komendanturze, m.in. w celu wysłuchania próśb i życzeń zakładników i przekazania ich wyznaczonemu przez komendanta miasta oficerowi. W tym ostatnim okresie był nim
mjr Schicke. Zakładnikami po 8 grudnia było 30 starszych wiekiem osób. Wszyscy studenci
zostali zwolnieni.
Ostatecznie 15 marca 1940 r. władze wojskowe zwolniły resztę zakładników. Było ich
w tym dniu jeszcze dwudziestu. W sumie w całym okresie istnienia instytucji zakładników
Wehrmachtu w Poznaniu przez „obóz internowanych” przewinęło się 111 osób, w tym 24 studentów. Misja Adama Poszwińskiego nie zakończyła się jednak 15 marca. Na żądanie władz
przygotował on bowiem obszerny raport, w którym przedstawił koleje losu zakładników od 11
września 1939 do 13 marca 1940 r. Ze względu na perturbacje zdrowotne Poszwińskiego raport
został ukończony w maju 1940 r. Jednak ostatni ślad działalności Poszwińskiego jako opiekuna
zakładników pochodzi z lipca 1940 r. Jest to pisemna interwencja w sprawie jednego z zakładników, którego – już po zwolnieniu z internowania – zesłano do obozu koncentracyjnego.
Zastanowienie może budzić fakt tak długotrwałego utrzymania instytucji zakładników
w Poznaniu. Przecież już 25 października zakończył się okres sprawowania władzy na terenie Wielkopolski przez zarząd wojskowy. W dniu następnym pełnia władzy przeszła w ręce
administracji cywilnej uosabianej przez namiestnika Greisera. W grudniu 1940 r. komendantura wojskowa postanowiła przekazać sprawy zakładników w ręce gestapo. Wydaje się,
że jest zasługą twardych, upartych zabiegów Poszwińskiego, że do tego ostatecznie nie doszło. Los zakładników byłby wtedy bowiem przesądzony. W relacjach byłych zakładników
widoczny jest ślad tych zabiegów, wyraźna świadomość groźby, jaka nad nimi zawisła: „Na
kilka dni przed likwidacją [obozu] oficer niemiecki oświadczył zakładnikom, że osoby starsze mają być przekazane do Fortu VII, młodzież zaś do obozu koncentracyjnego w Dachau.
W dniu 8 XII 1939 powiedziano więźniom, że przestają być zakładnikami. Policja ochronna
(Schupo), która pełniła wtedy straż wartowniczą, nie chciała jednak zakładników wypuścić. Wtedy zwrócili się studenci do łącznika między komendą wojskową a zakładnikami
Poszwińskiego, by interweniował u władz wojskowych. W wyniku interwencji zjawił się
w gimnazjum im. Słowackiego oficer, który nakazał policji zwolnienie zakładników. [...]
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Adam Poszwiński (1881–1942)
wywodził się z wielkopolskiej rodziny kupieckiej, sam jednak poświęcił się pracy dziennikarskiej oraz działalności społecznej i politycznej. Jeszcze w trakcie studiów (uniwersytety w Berlinie, Rostocku i Tybindze), które ukończył w 1907 r.,
współpracował z „Orędownikiem” i „Kurierem Poznańskim”. W następnym roku został redaktorem naczelnym ukazującej się w Poznaniu „Pracy” oraz inowrocławskiego „Dziennika Kujawskiego”. W czasach studenckich związał się z ruchem chrześcijańsko-demokratycznym oraz Ligą Narodową, w której był nawet członkiem Rady
Głównej. Uczestniczył w tworzeniu konspiracyjnych struktur na terenie Wielkopolski,
wchodząc w 1916 r. w skład Tajnego Międzypartyjnego Komitetu Obywatelskiego.
Od połowy 1918 r. był sekretarzem Wydziału Wykonawczego Centralnego Komitetu
Obywatelskiego, który kierował pracą narodowo-polityczną Polaków na terenie zaboru pruskiego, tworząc konspiracyjne zręby przyszłych władz państwowych i samorządowych. Współorganizował Sejm Dzielnicowy (3–5 grudnia 1918 r.), który wyłonił Naczelną Radę Ludową jako zwierzchnią władzę Polaków na terenie byłego zaboru
pruskiego. Poszwiński został członkiem sześcioosobowego Komisariatu, czyli organu
roboczego NRL. Tu wspierał organizowanie polskich instytucji (zwłaszcza szkolnictwa)
na ziemiach uwolnionych w wyniku Powstania Wielkopolskiego. 7 maja 1919 r. otwierał Uniwersytet Poznański. Był następnie krótko podsekretarzem stanu w Ministerstwie
b. Dzielnicy Pruskiej, a od 1921 r. powrócił do pracy dziennikarskiej. W latach dwudziestych działał w Chrześcijańsko-Narodowym Stronnictwie Pracy (był m.in. wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego oraz członkiem Rady Naczelnej). Wprawdzie w 1939 r.
przeszedł na emeryturę dla zasłużonych, nadal jednak udzielał się jako redaktor.
We wrześniu 1939 r., w obliczu panującego chaosu (Poznań opuścili zarówno prezydent miasta, jak i starosta grodzki oraz wojewoda, wyjechało też wielu członków
władz państwowych i samorządowych), zgłosił się ochotniczo do pomocy Cyrylowi
Ratajskiemu, który na usilne prośby pozostałych w mieście radnych zgodził się w dniu
5 września objąć obowiązki prezydenta miasta. Pierwsze patrole wojsk niemieckich
wkroczyły do miasta 10 września, a już nazajutrz aresztowani zostali pierwsi zakładnicy. Na prośbę Ratajskiego, Poszwiński zgodził się 12 września przyjąć funkcję pośrednika (łącznika) między władzami wojskowymi w Poznaniu a zakładnikami. Funkcję tę
sprawował do 15 marca 1940 r.
Jednocześnie angażował się w tworzenie struktur konspiracyjnych, współpracując blisko z ks. infułatem Józefem Prądzyńskim (mężem zaufania Rządu RP na uchodźstwie na
teren Wielkopolski), Adolfem Bnińskim i Cyrylem Ratajskim (do czasu wysiedlenia tego
ostatniego z Poznania do Generalnego Gubernatorstwa). Współorganizował utworzone
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Poszwiński, który w czasie trwania obozu oddał niejednokrotnie poważne usługi [zakładnikom], został przez Gestapo aresztowany, osadzony w Forcie VII i tam stracony. Jest możliwe, iż jego ostatnia interwencja, która pokrzyżowała plany Gestapo, była tego przyczyną”
(Uniwersytet Poznański na początku hitlerowskiej okupacji).
Oczywiście aresztowanie i śmierć Poszwińskiego były związane z jego późniejszą działalnością konspiracyjną. Niemniej wypełniał on swoją misję opiekuna zakładników z całym
oddaniem, narażając się wielokrotnie na nieprzyjemności. Wiele śladów jego mężnych zmagań znaleźć można w zachowanym, tytułowym „archiwum Poszwińskiego”.
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w lipcu 1940 r. Porozumienie Stronnictw Politycznych w Poznaniu. Na prośbę ks.
Prądzyńskiego zgodził się reprezentować w nim Stronnictwo Pracy. Pośredniczył także
przy wprowadzeniu do PSP przedstawiciela Stronnictwa Ludowego Jana Wojkiewicza.
W październiku 1940 r., po przybyciu do Poznania Stefana Brzezińskiego, upełnomocnionego przez konspiracyjne władze SP w Warszawie do reprezentowania Stronnictwa
w PSP w Poznaniu, ustąpił i przeszedł do pracy w aparacie biura Głównego Delegata
Rządu dla ziem wcielonych do Rzeszy. Objął funkcję kierownika Wydziału Gospodarki.
„W styczniu 1941 r. zostałem zastępcą cudownego człowieka – Adama Poszwińskiego.
Był to już wtedy staruszek, jeden z twórców Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, współtwórca Uniwersytetu Poznańskiego. [...] Z mandatu SP objął on Wydział Gospodarczy
Delegatury. Ponieważ Poszwiński nie był ekonomistą, przydzielono mnie do Wydziału
Gospodarczego jako jego zastępcę” (ze wspomnień Juliusza Kolipińskiego).
Adam Poszwiński został aresztowany przez gestapo 9 września 1941 r. Więziony
w Forcie VII w Poznaniu i w Domu Żołnierza (siedzibie poznańskiego gestapo), poddany był ostremu śledztwu z użyciem tortur. „Chcę zwrócić uwagę na bohaterstwo
Adama Poszwińskiego. Nie zdradził mnie po swoim aresztowaniu. Wiem dobrze, że
Poszwińskiego Gestapo o to w szczególności biło. Był on straszliwie skatowany, do tego
stopnia, że przebywał w szpitalu. Nawet tam był w kajdankach. Dwukrotnie dotarł do
niego dr [Antoni] Horst. Wizyta pozostawiła na Horście głębokie wrażenie. Poszwiński
mówił o Polsce, wyrażał głęboką wiarę w przyszłość, apelował, żeby się trzymać” (ze
wspomnień Juliusza Kolipińskiego).
W nocy z 6 na 7 lipca 1942 r. Adam Poszwiński został wywieziony z Fortu VII
wraz z Głównym Delegatem Rządu Adolfem Bnińskim i pracownikami Biura Delegata
(Edwardem Piszczem, Stanisławem Smoczkiewiczem, Czesławem Kiełczewskim, dr.
Klemensem Górzyńskim). Odtąd los całej tej grupy jest nieznany. Najbardziej prawdopodobna wydaje się wersja utrzymująca, że zostali oni rozstrzelani jeszcze tej nocy
w podpoznańskich lasach.
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