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Od wydawcy

Bohaterami tej ksi¹¿ki s¹ dwa zbuntowane w 1956 r. miasta — Poznañ i Buda-
peszt. Lata, które minê³y od tego czasu, szczególnie od 1981 r., kiedy na placu Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu uroczyœcie ods³oniêto pomnik Poznañskiego Czerwca
1956 — uœwiadomi³y zarówno pamiêtaj¹cym tamte wydarzenia, jak i m³odym, dla
których s¹ ju¿ histori¹, swoj¹ prawdziw¹ wymowê: by³y to pierwsze w powojennej
historii obu narodów spontaniczne protesty mieszkañców dwóch miast, którzy
mieli odwagê broniæ praw obywatelskich zdeptanych przez stalinizm. Poznaliœmy
d³ugie — niestety — listy ofiar, odkryto przed nami wstrz¹saj¹ce obrazy zburzo-
nych ulic i domów, zobaczyliœmy wiwatuj¹ce t³umy, mogi³y poleg³ych, ale te¿ liczne
akcje pomocy i solidarnoœci z walcz¹cymi.

Poznañski historyk Janusz Karwat, korzystaj¹c z bogatej bazy Ÿród³owej, rekon-
struuje obraz Poznañskiego Czerwca 1956 ju¿ z ca³kiem innej perspektywy, ni¿
przysz³o to czyniæ redaktorom i autorom pierwszego, jak¿e wa¿nego, opracowania
Poznañski Czerwiec 1956 — Jaros³awowi Maciejewskiemu i Zofii Trojanowiczowej.
Wówczas, w 1981 r., jeszcze miêdzy wierszami, bardziej ufaj¹c w³asnym przekona-
niom ni¿ rzeczywistoœci, redaktorzy i autorzy pisali o rozpoczêtej drodze do wol-
noœci, do demokracji. Dziœ, patrz¹c z perspektywy suwerennej Polski, Janusz Kar-
wat analizuje przyczyny i przebieg czerwcowych wydarzeñ w Poznaniu i podkreœla,
¿e pocz¹tkowe ¿¹dania poznañskich robotników dotycz¹ce spraw socjalnych, wa-
runków pracy i p³acy szybko uzupe³nione zosta³y przez demonstrantów ¿¹daniami
przywrócenia swobód obywatelskich, wyznaniowych i narodowych. Pocz¹tkowy
strajk robotników Zak³adów H. Cegielskiego zamieni³ siê w bunt, a wkrótce w po-
wstanie, w drogê do wywalczonej po latach niepodleg³oœci.

Bezpoœredni¹ konsekwencj¹ Poznañskiego Czerwca 1956 by³a coraz bardziej
wzbieraj¹ca w Polsce fala odwil¿y politycznej, która wkrótce rozla³a siê na ca³y kraj,
a w trzy miesi¹ce póŸniej osi¹gnê³a punkt kulminacyjny podczas wydarzeñ polskie-
go PaŸdziernika. Wiadomoœæ o powstaniu poznañskim niemal natychmiast obieg³a
œwiat, g³ównie za spraw¹ Radia Wolna Europa i przebywaj¹cych na Miêdzynarodo-
wych Targach Poznañskich zagranicznych wystawców, oraz wywo³a³a liczne akcje
solidarnoœciowe. Szczególnie brzemienna w skutki okaza³a siê manifestacja solidar-
noœci z Polsk¹, która odby³a siê 23 paŸdziernika 1956 r. w Budapeszcie.

Wêgierski historyk János Tischler zna Polskê nie tylko z perspektywy naukowca,
ale równie¿ przys³owiowego „bratanka”. Od lat upowszechnia w naszym kraju



wiedzê o powstaniu wêgierskim 1956 r., zawdziêczamy mu tak¿e wnikliwe i udoku-
mentowane opracowanie dotycz¹ce udzia³u Polaków w akcji niesienia pomocy
Wêgrom. Autor przytacza liczne przyk³ady solidarnoœci Polaków z walcz¹cymi
Wêgrami (spontaniczne akcje zbiórki lekarstw, krwi i pieniêdzy). W swoim opraco-
waniu kreœli te¿ sugestywny obraz wzajemnych stosunków miêdzy naszymi naro-
dami, które po drugiej wojnie œwiatowej uleg³y zasadniczym przeobra¿eniom. Na-
turalna przyjaŸñ ³¹cz¹ca oba narody wciœniêta zosta³a w tamtych czasach w sztywny
gorset internacjonalistycznej wiêzi komunistycznej.

Powstanie poznañskie, odnowa w ¿yciu spo³ecznym i politycznym, jaka ogar-
nê³a w paŸdzierniku 1956 r. Polskê, sta³y siê katalizatorem wydarzeñ, które w tym
samym miesi¹cu wstrz¹snê³y Budapesztem. Dlaczego przebieg³y one innym torem
ni¿ w Polsce? OdpowiedŸ na to pytanie czytelnik znajdzie równie¿ w za³¹czonym
do ksi¹¿ki aneksie, który zawiera wypowiedŸ Jana Nowaka-Jeziorañskiego, ówczes-
nego dyrektora Radia Wolna Europa.

G³ównym jednak celem naszej ksi¹¿ki jest oddanie ho³du — w 50. rocznicê opi-
sywanych wydarzeñ — wszystkim ofiarom stalinizmu i przypomnienie odwagi
cywilnej tych, którzy upomnieli siê jawnie i g³oœno o prawo do pracy, prawdy,
wolnoœci i manifestowania swoich przekonañ religijnych zdeptane przez ustrój
totalitarny. Jego istota — jak pokazuj¹ autorzy — w 1956 r. by³a podobna zarówno
w Poznaniu, jak i Budapeszcie.

Od wydawcy8



Powstanie
Poznañskiego Czerwca 1956

„Podobnie jak polscy powstañcy z XIX wieku,
robotnicy poznañscy wydawali siê p³omiennymi
bojownikami sprawy straconej”.

Lawrence Goodwyn, Cegielszczacy mówi¹ „jawnie i g³oœno”

Janusz Karwat



1.

Poznañ w latach stalinizmu

Lata 1948-1956, okreœlane w literaturze przedmiotu mianem stalinizmu, s¹ najtrud-
niejszym okresem w dziejach Wielkopolski po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej1.
W tym okresie podjêto próbê zbudowania w Polsce kopii systemu radzieckiego i to
w jego najgorszym wydaniu. W³adzê w pañstwie i regionie przejê³o przy poparciu
Armii Czerwonej ugrupowanie, które nie liczy³o siê wczeœniej. Uniemo¿liwiono odbu-
dowê najsilniejszej przed wojn¹ partii w Wielkopolsce — Narodowej Demokracji. Do
roku 1948 najwiêksze wp³ywy wœród Wielkopolan mia³o Polskie Stronnictwo Ludowe
(PSL). Dominacja tej partii wynika³a z nadziei, jak¹ mieszkañcy regionu wi¹zali
z osob¹ Stanis³awa Miko³ajczyka — Wielkopolanina. Wyjazd tego polityka z kraju,
aresztowania i zastraszania dzia³aczy PSL wp³ynê³y na upadek stronnictwa. Nast¹pi³y
zmiany w ruchu ludowym. Po krótkiej dominacji Stronnictwa Ludowego powo³ano
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL). Nowe kierownictwo zaakceptowa³o drugo-
rzêdn¹ rolê stronnictwa w systemie politycznym, sprowadzaj¹c je do transmisji pole-
ceñ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w stosunku do wsi.

Wskutek polityki w³adz zmala³a rola ugrupowañ „mieszczañskich”. Stronnictwo
Demokratyczne zosta³o wyeliminowane z ¿ycia politycznego regionu, a Stronnic-
two Pracy zlikwidowane.

Tutaj w Wielkopolsce, zupe³nie inaczej ni¿ w pozosta³ej czêœci kraju, reforma
rolna nie przyczyni³a siê do wzrostu poparcia dla nowej w³adzy. Tworzone gospo-
darstwa nie przekraczaj¹ce 7 ha nazywano „paterackimi”. Dla robotników rolnych
o ustalonym w regionie statusie nie by³ to ¿aden awans, lecz degradacja. Wœród
wielkopolskich gospodarzy panowa³a powszechna obawa przed kolektywizacj¹.
Nie odpowiada³a im polityka pañstwa wobec wsi, a wstêpowanie do ZSL uwa¿ali
w wiêkszoœci za zgodê na przynale¿noœæ do spó³dzielni produkcyjnej.

Ju¿ od pierwszych tygodni po wyzwoleniu decyduj¹cy wp³yw na w³adzê w Po-
znaniu i regionie uzyska³a Polska Partia Robotnicza (PPR), od 1948 r. Polska Zjedno-
czona Partia Robotnicza. W wiêkszoœci poznaniacy nie odnosili siê z przychylnoœci¹

1 Mówi¹c o tym okresie, najczêœciej u¿ywam pojêcia „stalinizm”, rzadziej „socjalizm” lub „ko-
muna”, poniewa¿ nie s¹ one precyzyjne. Jednak zakorzenione zosta³y w œwiadomoœci spo³ecznej
i stosowano je w omawianym okresie. Zwróci³ na tê kwestiê uwagê Stanis³aw Jankowiak w Wielko-
polska w okresie stalinizmu (1948-1956), Poznañ 1995, s. 10.



do jej programu. W³adze przy pomocy aparatu bezpieczeñstwa eliminowa³y „ele-
menty wywrotowe”. Od 23 grudnia 1948 r. w Poznaniu funkcjonowa³ Komitet
Wojewódzki PZPR. Niewielka liczba miejscowych dzia³aczy komunistycznych i le-
wicowych spowodowa³a, ¿e tylko w pierwszych latach po wojnie sekretarzami
wojewódzkimi byli wielkopolscy komuniœci (Franciszek Danielak, Jan Izydorczyk).
Kolejni pierwsi sekretarze KW nie pochodzili z tego regionu i wyznaczani byli przez
w³adze centralne2.

Podobnie stanowisko wojewody poznañskiego pocz¹tkowo zajmowali miejsco-
wi dzia³acze lewicowi: Feliks Widy-Wirski i Stefan Brzeziñski. W okresie stalinow-
skim oprócz pierwszych sekretarzy i wojewodów spoza Wielkopolski pochodzili
komendanci MO, szefowie wojewódzcy UB, a tak¿e osoby na innych wa¿nych stano-
wiskach. Jedynie funkcjê przewodnicz¹cego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
(MRN) sprawowa³ przez ca³y czas przedwojenny komunista Józef Pieprzyk3.

Osoby sprawuj¹ce w³adzê w regionie nie zna³y i nie rozumia³y wielkopolskich
tradycji i warunków spo³ecznych. „Przywo¿eni w teczkach” zarz¹dcy nie liczyli siê
z narodowo-katolickim obliczem regionu i robili wszystko, by taki charakter Wiel-
kopolska utraci³a. Pobyt swój traktowali przejœciowo, gorliwie wykonuj¹c polecenia
centrali, aby awansowaæ na wy¿sze stanowisko w Warszawie. Kontrolê upowszech-
nianych treœci zapewnia³a cenzura.

Podstawowym kryterium branym pod uwagê przy typowaniu kandydatów na
kierownicze stanowiska w PZPR by³o pochodzenie spo³eczne i przesz³oœæ politycz-
na. W wiêkszoœci by³y to osoby bez wykszta³cenia, a¿ jedna trzecia z nich mia³a
bowiem wykszta³cenie niepe³ne podstawowe i 54,5% podstawowe4. Wiêkszoœæ
decyzji zapada³a w Komitecie Wojewódzkim PZPR lub w Warszawie, a jedynym obo-
wi¹zkiem aparatu partyjnego ni¿szych szczebli by³o przenoszenie ich w teren i kon-
trola wykonania. G³ównym zadaniem sekretarzy komitetów partyjnych by³o wyko-
nywanie uchwa³ wy¿szych instancji, bez wzglêdu na uwarunkowania lokalne. St¹d
czêsto brak wykszta³cenia by³ zalet¹. Olbrzymia w³adza, jak¹ skupiali w swoich rê-
kach sekretarze, prowadzi³a ich czêsto do demoralizacji. Nie by³o to regu³¹, gdy¿
wœród dzia³aczy partyjnych byli tak¿e ludzie prawi, ideowi. Jednak przekonanie
o s³usznoœci linii partii by³o u nich na ogó³ silniejsze ni¿ obiektywna ocena rzeczywi-
stoœci. W okresie stalinowskim wielkopolska PZPR by³a drug¹ pod wzglêdem liczeb-
noœci w kraju (po katowickiej). Na liczebnoœci tej organizacji odbi³a siê atmosfera
podejrzliwoœci, poszukiwania „wroga”, permanentnego „oczyszczania szeregów”.
W myœl za³o¿eñ PZPR mia³a byæ parti¹ o robotniczym charakterze. Jednak liczeb-
noœæ robotników w szeregach partii systematycznie obni¿a³a siê: z 96 tys. w 1949 r.
do 55 tys. w 1955 r. Proces ten by³ konsekwencj¹ obni¿ania siê stopy ¿ycio-
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2 Do koñca 1956 r. funkcjê pierwszego sekretarza KW pe³nili: Marian Minor (XII 1948 – III 1949),
Józef Olszewski, Feliks Baranowski (II 1950 – VIII 1951), Stefan Misiaszek, Leon Stasiak (VI 1952 –
– IX 1956) i Jan Izydorczyk. Obsady tego stanowiska dokonywa³ KC PZPR.

3 A. Czubiñski, Czerwiec 1956 w Poznaniu, Poznañ 1986, s. 8.
4 Archiwum Pañstwowe Poznañ (dalej APP), KW PZPR, sygn. 4007, Informacje o stanie kadr

w województwie poznañskim. Por. S. Jankowiak, Wielkopolska, s. 19.



wej robotnicy nie widzieli w partii obroñcy swoich interesów. W PZPR decyzje na
wszystkich szczeblach podejmowa³ aparat partyjny, a zadaniem szeregowych
cz³onków partii by³o s³uchanie i wykonywanie poleceñ5.

Kolejni sekretarze PZPR „kierownicz¹ rolê partii” rozumieli dos³ownie. Uchwa³y
i zarz¹dzenia komitetów miejskiego i dzielnicowych czêsto zastêpowa³y prawo. In-
gerowano w najdrobniejsze szczegó³y. Dominacja partii by³a najbardziej widoczna
przy obsadzaniu stanowisk. Komitety partyjne mia³y wy³¹cznoœæ nie tylko na obsa-
dê kierowniczych stanowisk w administracji pañstwowej i samorz¹dowej, ale nawet
brygadzistów w zak³adach pracy.

Pe³n¹ kontrolê przejêto tak¿e nad ruchem m³odzie¿owym. Jedyn¹ organizacj¹
polityczn¹ m³odzie¿y sta³ siê Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej (ZMP), bêd¹cy swoistym
przedszkolem dla PZPR. Prac¹ tej organizacji w Poznaniu kierowa³ zarz¹d miejski
i podleg³e mu zarz¹dy dzielnicowe. Zachêt¹ do wstêpowania w szeregi ZMP by³y
preferencje podczas egzaminów maturalnych i podczas przyjêæ na studia. Znacznie
gorzej by³o z naborem do ZMP m³odych robotników i m³odzie¿y wiejskiej. Tutaj
mo¿liwoœci nacisku by³y mniejsze, tak jak i proponowane korzyœci mniejsze. Aktyw
m³odzie¿owy przejmowa³ styl dzia³ania partii, która kierowa³a swoich dzia³aczy do
pracy w ZMP. Wzorem mia³ byæ radziecki Komsomo³. Cech¹ dzia³alnoœci poznañ-
skiej organizacji by³a akcyjnoœæ. Aktyw dociera³ do kó³ wtedy, gdy przygotowywano
„kampanie” ¿niwne, skupu, wykopów ziemniaków i buraków, urodzin przywódców
(Stalina, Bieruta).

Upolitycznieniu uleg³o tak¿e poznañskie harcerstwo, czego skutkiem sta³o siê
zerwanie z tradycjami œwiatowego skautingu. Hufcowi i dru¿ynowi musieli byæ
zatwierdzani przez odpowiednie instancje ZMP. Usuniêto przedwojenn¹ kadrê har-
cersk¹ (m.in. Henryka Œniegockiego), zerwano z poprzednimi metodami dzia³alno-
œci, a cz³onkostwo traktowano jako przygotowanie do wst¹pienia do ZMP. Oprócz
wymienionych partii i organizacji m³odzie¿owych oddzia³ywaniem PZPR objêto
zwi¹zki zawodowe, a nawet organizacje kobiece.

W latach 1948-1955 istnia³a w Poznaniu Powszechna Organizacja „S³u¿ba Pol-
sce” (SP). Powo³ani do niej junacy stanowili darmow¹ si³ê robocz¹, przechodzili
przeszkolenie wojskowe i ideologiczne. M³odzi mieszkañcy Poznania traktowali na
ogó³ s³u¿bê w SP jako z³o konieczne, st¹d udzia³ ochotników by³ w niej marginalny6.

Rzeczywistych funkcji gospodarzy miasta nie pe³ni³y rady narodowe: miejska
i dzielnicowe. Kandydatów do nich typowa³ Komitet Miejski PZPR, nawet tych, któ-
rych formalnie zg³osiæ mia³y stronnictwa i zwi¹zki zawodowe. Ka¿da z sesji rady
miejskiej mia³a polityczn¹ oprawê. Radni nie dbali o za³atwianie zg³aszanych przez
mieszkañców postulatów, na ogó³ unikali spotkañ, boj¹c siê udzielaæ odpowiedzi.
Decyduj¹c¹ rolê w pracy rady miejskiej odgrywa³o jej prezydium, a g³os decyduj¹cy
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5 Ponad 175 tys. w XII 1949 r. i 115 tys. w 1953 r. Tam¿e, s. 22-24.
6 Obowi¹zek s³u¿by w SP dotyczy³ m³odzie¿y miêdzy 16 a 21 rokiem ¿ycia oraz mê¿czyzn do

30 roku ¿ycia, którzy nie ukoñczyli s³u¿by wojskowej. W Poznaniu w latach 1948-1952 stacjono-
wa³y dwie brygady (nr 15 i 22) i a¿ do rozwi¹zania brygada nr 151. W mieœcie znajdowa³y siê ko-
mendy SP: wojewódzka, miejska i powiatowa.



posiada³ przewodnicz¹cy. Radni nie anga¿owali siê w dyskusjê, a ich rola ograni-
cza³a siê „do podnoszenia r¹k” po przedstawieniu im „wypracowanych wniosków”.
Jeœli odgórne dyrektywy przewidywa³y udzia³ radnych w dyskusji, wówczas przeka-
zywano im karteczki ze stosownymi zaleceniami. Swoj¹ siedzibê mia³y w Poznaniu
wojewódzka i powiatowa rada narodowa, bêd¹ce „transmisj¹” decyzji odpowied-
nich komitetów partyjnych.

Sfa³szowane wyniki referendum i wyborów nie przynios³y oczekiwanych efek-
tów. Zmusi³o to w znacznym stopniu Wielkopolan do zaakceptowania dokonu-
j¹cych siê zmian. Coraz czêœciej towarzyszyæ im bêdzie uczucie strachu przed „bez-
piek¹”, bezsilnoœæ i wra¿enie tymczasowoœci. Po szeœædziesiêciu latach trudno
orzec, w jakim stopniu perspektywy kreœlone przez PZPR trafia³y do przekonañ
przeciêtnych poznaniaków. Zgodziæ siê nale¿y z opini¹ Stanis³awa Jankowiaka, ¿e
czêœci z nich towarzyszy³y „ciekawoœæ i nadzieje zwi¹zane z nowym systemem.
(…) By³oby du¿ym uproszczeniem stwierdziæ, ¿e od pocz¹tku ca³y naród by³ prze-
ciw. Z pewnoœci¹ niektóre grupy (…) widzia³y szanse dla siebie. Zachêcaj¹co
brzmia³y obietnice pe³nego zatrudnienia dla tych, którzy przed wojn¹ doœwiadczyli
biedy bezrobocia. Piêkna wydawa³a siê perspektywa szerokiego dostêpu do szkol-
nictwa. Porywa³ patos najpierw odbudowy, a póŸniej budowy, jak to okreœlano,
nowego ¿ycia”7.

Jednak w latach nastêpnych nadzieje na lepsze jutro mala³y, rzeczywistoœæ coraz
bardziej odbiega³a od optymistycznych zapowiedzi. W narzuconym przez w³adze
modelu socjalizmu realizowano tezê, ¿e walka klasowa rozszerza siê i zaostrza
w miarê budowy tego systemu. Liczba grup spo³ecznych uznawanych za wrogów
socjalizmu wzrasta³a. Osoby podejrzane inwigilowano, a uznanych za wrogów re-
presjonowano. G³ównymi wykonawcami terroru by³y Ministerstwo Bezpieczeñstwa
Publicznego (MBP) oraz Informacja Wojskowa. Wytworzy³y one atmosferê strachu
i ci¹g³ego zagro¿enia wœród Polaków.

Œmieræ Stalina pocz¹tkowo nie mia³a wiêkszego wp³ywu na charakter i oblicze
stalinizmu w Wielkopolsce. W³adze kontynuowa³y dotychczasowy kurs polityczny,
a wobec Koœcio³a formy represji nawet siê zaostrzy³y. Polityka w³adz zel¿a³a nieco
po ucieczce p³k. Józefa Œwiat³y na Zachód i kiedy to Rozg³oœnia Polska Radia Wolna
Europa zaczê³a informowaæ o zbrodniczej dzia³alnoœci resortu bezpieczeñstwa.
Wobec powy¿szego w³adze PZPR podda³y totalnej krytyce funkcjonowanie MBP.
W efekcie 7 grudnia 1955 r. rozwi¹zano ten resort i utworzono w jego miejsce Mini-
sterstwo Spraw Wewnêtrznych i Komitet ds. Bezpieczeñstwa Publicznego przy Ra-
dzie Ministrów. Nowo utworzony komitet nie mia³ ju¿ takiej wszechw³adzy jak
MBP, ale nadal terroryzowa³ spo³eczeñstwo. W koñcu czerwca 1955 r. na stanowi-
sko szefa Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu
skierowano z Warszawy trzydziestojednoletniego majora, wkrótce podpu³kownika
Feliksa Dwojaka.

W okresie planu 3-letniego rozpoczêto tzw. bitwê o handel, której celem by³o
przejêcie nad t¹ dziedzin¹ kontroli przez pañstwo. Jego efektem by³o ca³kowite
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zmonopolizowanie przez pañstwo handlu hurtowego. Systematycznie usuwano
kupców detalicznych, uwa¿aj¹c ich za „elementy spekulanckie”. Dla kupiectwa po-
znañskiego walka o handel rozpoczê³a siê ju¿ we wrzeœniu 1939 r. Wtedy to ich
sklepy, hurtownie, jak i wytwórnie, restauracje i kawiarnie przesz³y od razu w rêce
niemieckie. Kupcy z rodzinami wysiedleni zostali do Generalnej Guberni. Po wy-
zwoleniu powracali zwykle bez œrodków do ¿ycia, maj¹c dobre nazwiska za g³ówny
kapita³. Ich domy i sklepy le¿a³y w gruzach Starego Miasta, Œwiêtego Marcina czy
G³ogowskiej. Mimo trudnoœci z kredytem handel Poznania odradza³ siê b³yskawicz-
nie. Nie osi¹gn¹³ jednak przedwojennej pozycji. Dobre przygotowanie zawodowe,
ogromna pracowitoœæ, solidnoœæ, skromnoœæ osobista nie wystarcza³y. Brakowa³o
poparcia w³adz miejskich i pañstwowych, by rozwin¹æ dzia³alnoœæ na szersz¹ skalê8.

Do likwidacji prywatnego handlu wykorzystywano podporz¹dkowan¹ partii ad-
ministracjê miejsk¹ i system s¹dowy. Stworzono Komisjê Specjaln¹ (1946-1954),
wyposa¿on¹ w szerokie kompetencje, m.in. konfiskaty towarów, nak³adania kar,
zatrzymywania, ograniczania wolnoœci i skazywania na obozy pracy. W efekcie
wiêkszoœæ starych kupców nie wytrzyma³a powtórnej likwidacji swych miejsc pracy.
Jeszcze w 1949 r. w rêkach prywatnych by³o oko³o jednej trzeciej punktów sprzeda-
¿y, a piêæ lat póŸniej zaledwie oko³o 10%9.

Warunki ¿ycia w Poznaniu pogorszy³y siê te¿ w zwi¹zku z nap³ywem du¿ej liczby
ludnoœci. Liczba mieszkañców miasta wzros³a o 120 tys. osób, w 1956 r. liczy³o ono
bowiem oko³o 380 tys. mieszkañców sta³ych i co najmniej kilkanaœcie tysiêcy prze-
bywaj¹cych okresowo. Brakowa³o œrodków nie tylko na budowê wiêkszej iloœci
mieszkañ, ale i na gospodarkê komunaln¹ i komunikacjê. Na starcie planu 6-letnie-
go brakowa³o w Poznaniu 12 tys. mieszkañ. Do 1955 r. zapotrzebowanie wzros³o
o dalsze 16 tys., podczas gdy do u¿ytku oddano tylko oko³o 4500 mieszkañ. W re-
zultacie w 1955 r. deficyt mieszkañ w Poznaniu wynosi³ ponad 22 tys. mieszkañ.
W ramach polityki tzw. zagêszczania mieszkañ rós³ wskaŸnik osób przypadaj¹cych
na 1 izbê i w 1956 r. Wynosi³ on 1,89. Za mieszkania uznawano tak¿e lokale zastêp-
cze w barakach wybudowanych przez okupanta dla jeñców alianckich, m.in. przy
ulicach Opolskiej, Dojazd i Grunwaldzkiej. Jedenaœcie lat po wyniszczaj¹cej miasto
bitwie o Poznañ czêsto spotyka³o siê w nim ruiny, puste place lub prowizoryczne
pawilony. Brak mieszkañ sta³ siê jedn¹ z najwiêkszych bol¹czek miasta10.

Przed wojn¹ Poznañ by³ miastem zasobnym i dobrze urz¹dzonym. Z pewnoœci¹
by³ miastem bogatszym i bardziej gospodarnym od miast Polski centralnej, wschod-
niej i po³udniowej. W wyniku reformy administracyjnej w 1950 r. utraci³ prawa
miasta wydzielonego, a wiêc i finansowanie z bud¿etu centralnego. W roku 1956
w porównaniu z innymi du¿ymi miastami otrzymywa³ z bud¿etu wojewódzkiego
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znacznie mniejsze œrodki na inwestycje. W przeliczeniu na jednego mieszkañca
by³o to 368 z³, podczas gdy Warszawa dosta³a 1276 z³, a Kraków 1147 z³. Zak³ady
pracy odprowadzaj¹ce swoje dochody do Warszawy sta³y siê dla miasta uci¹¿liwe,
poniewa¿ korzysta³y z jego infrastruktury, nie p³ac¹c za jej utrzymanie i rozbudo-
wê. Miasto musia³o teraz œwiadczyæ efektami swojej pracy na korzyœæ innych miast,
mniej zasobnych, byæ mo¿e i mniej gospodarnych.

Tak wiêc, zarówno Wielkopolsce, jak i Poznaniowi zaszkodzi³a opinia, ¿e s¹ do-
brze rozwiniête gospodarczo, a mieszkañcy s¹ pracowici i lojalni wobec w³adzy.

Nale¿y w tym miejscu zgodziæ siê z pogl¹dem Edmunda Makowskiego, ¿e trady-
cyjny obraz gospodarnego, pracowitego i zdyscyplinowanego poznaniaka wyeks-
ploatowano w okresie planu 6-letniego ponad miarê. Po zakoñczeniu realizacji tego
planu poziom ¿ycia wiêkszoœci poznaniaków by³ ni¿szy od œredniego poziomu
ogólnopolskiego. Wiêkszoœæ wskaŸników by³a ni¿sza w stosunku do œredniej krajo-
wej, np. dochody roczne w przeliczeniu na osobê wynosi³y oko³o 10 tys. z³ — œred-
nia krajowa 12 tys. z³, na ¿ywnoœæ wydawano ok. 4,6 tys. z³ — w kraju ok. 5,2 tys. z³.
W³aœnie na ¿ywnoœæ wydawano coraz wiêcej zarobków, w 1950 r. 50,2%, a piêæ lat
póŸniej a¿ 62,4%11.

Wed³ug badañ przeprowadzonych przez Bogumi³a Zió³ka warunki bytowe w Po-
znaniu by³y trudniejsze ni¿ w innych du¿ych miastach, g³ównie z powodu nieko-
rzystnej dla tego miasta polityki w³adz centralnych. Mimo stosunkowo wysokiej wy-
dajnoœci pracy, p³ace robotników przemys³owych by³y w Poznaniu o 100 z³ ni¿sze
od œredniej krajowej w odniesieniu do ca³ego przemys³u. W ci¹gu „szeœciolatki”
pensje poznañskich robotników wzros³y o 100%, a koszty utrzymania o 115%12.

Problemem nie do rozwi¹zania by³o zaopatrzenie ludnoœci w podstawowe arty-
ku³y. Przez ca³y omawiany okres (a¿ do koñca PRL) iloœæ towarów, jaka pojawia³a siê
w sprzeda¿y, nie pokrywa³a zapotrzebowania. Od roku 1951 w Poznaniu zaczê³o
brakowaæ artyku³ów ¿ywnoœciowych. Zdaniem w³adz przyczyn¹ takiej sytuacji by³a
spekulacja. Stopniowo rozszerzano system kartkowy, który po 1952 r. obejmowa³
ju¿ nie tylko miêso, ale cukier i œrodki czystoœci. W roku nastêpnym zmniejszono
dla miasta dostawy miêsa o 10%, o 5% m¹ki i o 25% œrodków czystoœci. Wobec bra-
ków na rynku personel sklepów przechowywa³ czêœæ towarów, by z kolei wymieniæ
je na inne z za³og¹ s¹siedniego punktu sprzeda¿y. Niepewna sytuacja polityczna
i gospodarcza powodowa³a, ¿e wystarcza³a plotka o maj¹cej wybuchn¹æ wojnie lub
kolejnej wymianie pieniêdzy, by ludnoœæ wyzbywa³a siê gotówki, zamieniaj¹c j¹
w miarê mo¿liwoœci na produkty ¿ywnoœciowe.

Poznaniacy mogli porównaæ poziom swojego ¿ycia z bogactwem i piêknem pro-
duktów Zachodu, prezentowanych na Miêdzynarodowych Targach Poznañskich.
Mieszkañcy miasta rozmawiali z goœæmi targowymi, dochodz¹c do wniosku, ¿e
u nas jest znacznie gorzej, nawet w porównaniu z innymi krajami demokracji lu-
dowej. W³adze pañstwowe, aby zrobiæ dobre wra¿enie na goœciach targowych
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i korespondentach zagranicznych, kierowa³y na czas targów do miasta specjalne
zaopatrzenie. Stwarza³o to powody do krytycznych uwag poznaniaków. Ludnoœæ
widzia³a, ¿e nasz przemys³ staæ na produkcjê towarów wysokiej jakoœci i bogatego
asortymentu, na rynku wewnêtrznym niedostêpnych. „Pawilon nr 2 pokazuj¹cy
wyroby naszego przemys³u lekkiego i spo¿ywczego, wyroby wysokiej jakoœci,
wywo³ywa³ szemrania wœród mieszkañców Poznania”13.

W pawilonie wêglowym goœci zwiedzaj¹cych targi w 1956 r. wita³ napis „Polska
najwiêkszym eksporterem wêgla w Europie”. Na rynku tymczasem nie mo¿na by³o
dostaæ wêgla, zalegano z dostaw¹ tysiêcy ton ch³opom za kontraktacjê trzody
chlewnej.

Niezadowolenie mieszkañców budzi³o istnienie specjalnych sklepów (galluxy,
delikatesy, bazary). Placówki te zaopatrywano poza planem, a znajdowa³ siê w nich
towar sprzedawany za dolary lub wy¿sze ceny w z³otówkach. Równolegle wiêk-
szoœæ zwyczajnych sklepów œwieci³a pustymi pó³kami14.

Gdy po raz pierwszy og³oszono obni¿kê cen, ludnoœæ Poznania przyjê³a j¹ z za-
dowoleniem. Jednak po dwóch miesi¹cach te same towary (tekstylia, papierosy,
mas³o) pojawi³y siê pod innym symbolem ze zmienionymi, podwy¿szonymi cenami.
Poznaniacy, maj¹cy wysokie poczucie uczciwoœci, nazywali z sarkazmem te manipu-
lacje „warszawskim kanciarstwem”15.

Sytuacjê komplikowa³ wysoki przyrost naturalny. Przy niskich zarobkach powo-
dowa³o to koniecznoœæ podejmowania pracy przez kobiety. Trzykrotnie wzros³a
liczba pracuj¹cych mê¿atek w stosunku do okresu przedwojennego. Aktywizacja
zawodowa poznanianek nios³a negatywne nastêpstwa spo³eczne. Ograniczenie
czasu na wychowanie dzieci wp³ynê³o niebawem na wzrost chuligañstwa, wykro-
czeñ i przestêpstw wœród m³odzie¿y.

W szczególnie trudnej sytuacji znalaz³o siê szkolnictwo podstawowe Poznania.
Rosn¹ca liczba mieszkañców miasta przy utrzymuj¹cej siê liczbie szkó³ spowodo-
wa³a, ¿e na jedn¹ izbê szkoln¹ przypada³o 76 uczniów. W 23 szko³ach Poznania
uczniowie uczyli siê na trzy zmiany, a ostatnie zajêcia koñczyli po 20.0016.

W 1954 r. w stolicy Wielkopolski znajdowa³o siê siedem uczelni wy¿szych: Uni-
wersytet Poznañski, Wy¿sza Szko³a In¿ynierska, Wy¿sza Szko³a Rolnicza, Wy¿sza
Szko³a Ekonomiczna, Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Muzyczna, Pañstwowa Wy¿sza
Szko³a Sztuk Plastycznych i Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego17.
Dzia³alnoœci¹ œciœle naukow¹ zajmowa³ siê Instytut Zachodni i placówki Polskiej
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Akademii Nauk. Zarówno liczba szkó³ wy¿szych, jak i sieæ placówek naukowych
stawia³a Poznañ na jednym z czo³owych miejsc w kraju. W okresie stalinizmu ograni-
czona zosta³a powa¿nie autonomia wszystkich uczelni. Mia³y one byæ „kuŸni¹ kadr
s³u¿¹cych socjalizmowi”. Podczas naboru kandydatów na studia kierowano siê kryte-
rium klasowym, aby nie dopuœciæ na uczelnie „elementów wrogich”. W pierwszej ko-
lejnoœci kwalifikowano przodowników pracy spo³ecznej, delegowanych przez partiê
i ZMP. Programy kszta³cenia uleg³y ideologizacji. Rozbudowano katedry marksi-
zmu-leninizmu, a wyk³adowcy tych przedmiotów, bêd¹cy pracownikami tzw. aparatu
partyjnego, cechowali siê niskim poziomem wiedzy fachowej i pedagogicznej. Dobre
imiê poznañskich uczelni ratowali ich pracownicy, g³ównie starszego pokolenia,
wœród których zwolenników nowego systemu organizacji studiów by³o niewielu.

Realizuj¹c zasadê pe³nego zatrudnienia, wynikaj¹c¹ g³ównie ze wzglêdów poli-
tycznych, budowano nowe przedsiêbiorstwa. Do po³owy lat piêædziesi¹tych zbudo-
wano kilka nowych fabryk: Fabrykê Maszyn ¯niwnych, Poznañsk¹ Fabrykê Wodo-
mierzy i Gazomierzy, Poznañskie Zak³ady Wyrobów Korkowych, Wielkopolskie
Zak³ady Naprawcze Samochodów. Znacznie rozbudowano Zak³ady Cegielskiego,
Zak³ady Metalowe „Pomet”, „Wiepofamê”, Poznañskie Zak³ady Elektroniczne „Alco”,
Zak³ady Wytwórcze Ogniw i Baterii „Centra”. Nowe zak³ady budowano mimo niedo-
inwestowania ju¿ istniej¹cych.

W okresie realizacji planu 6-letniego upowszechniano bezp³atn¹ s³u¿bê zdro-
wia. Sytuacja zdrowotna poznaniaków polepszy³a siê dziêki powszechnym szcze-
pieniom, zwalczaniu chorób zakaŸnych. Rozwijano opiekê zdrowotn¹, zw³aszcza
w du¿ych zak³adach pracy.

Pod „opiek¹” pañstwa rozwija³o siê ¿ycie kulturalne — teatralne, muzyczne,
a zw³aszcza czytelnictwo. By³o ono jednak odciête od Zachodu, nasycone warto-
œciami „realizmu socjalistycznego”, tzw. socrealizmu. Powolne odchodzenie od so-
cjalistycznej sztampy nastêpowaæ zaczê³o od 1955 r. „Odwil¿” w kulturze i polityce
wp³ynê³a przyœpieszaj¹co na zmiany spo³eczne. W spo³eczeñstwie bardzo powoli
opada³a atmosfera strachu, wzrasta³ natomiast krytycyzm w stosunku do systemu
stalinowskiego, do aktualnej polityki kierownictwa PZPR.

Po XX ZjeŸdzie KPZR wœród robotników nasili³a siê krytyka w³adz — ju¿ nie tyl-
ko poszczególnych zjawisk, ale ustroju socjalistycznego i Zwi¹zku Radzieckiego.

Od œmierci Stalina a¿ do XX Zjazdu KPZR nie nast¹pi³y w Poznaniu zasadnicze
zmiany warunków ¿ycia ludnoœci i sposobu gospodarowania. Mieszkañcy miasta nie
odczuwali ró¿nic w funkcjonowaniu organów w³adzy. Ludzie dostrzegali jedynie
pewne korekty na szczeblu centralnym, które maskowa³y rzeczywistoœæ i s³u¿y³y
utrzymaniu w³adzy w poprzednim kszta³cie. Poznaniacy byli jednak podekscytowa-
ni i czekali na maj¹ce nadejœæ zmiany.

Nadchodz¹cy prze³om sygnalizowa³y wydarzenia, jakie mia³y miejsce wiosn¹
1956 roku: uchwalenie przez sejm ustawy o amnestii (27 kwietnia), zwolnienie
blisko 35 tys. osób, w tym oko³o 4,5 tys. wiêŸniów politycznych (m.in. Mariana Spy-
chalskiego, Jerzego Kirchmayera, Józefa Kuropieski i Stanis³awa Tatara).

Nastroje poznaniaków zmieni³y siê radykalnie, gdy dotar³a do nich treœæ wy-
g³oszonego podczas XX Zjazdu KPZR referatu Chruszczowa O kulcie jednostki i jego
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nastêpstwach. W ca³ej Wielkopolsce w marcu i kwietniu 1956 r. odbywa³y siê zebra-
nia partyjne i spotkania za³óg pracowniczych, podczas których zapoznawano siê
z referatem. Prowadzono wielogodzinne dyskusje, poruszaj¹c najró¿niejsze tema-
ty. Dyskutowano o kulcie jednostki, porównywano systemy polityczne ZSRR i PRL,
mówiono o krzywdach doznanych od w³adz po 1945 r. Pytano o dalsze losy
Gomu³ki i Spychalskiego oraz okolicznoœci œmierci Bieruta. Najczêœciej dyskutowa-
no o sprawach w³asnych œrodowisk.

Referat Chruszczowa bardzo emocjonalnie przyjê³o œrodowisko oœwiatowe. Na-
uczyciele wypowiadali siê krytycznie nie tylko o ogólnej sytuacji politycznej kraju,
ale i o w³asnym œrodowisku. Twierdzili, ¿e szko³y sta³y siê miejscem politycznej in-
doktrynacji uczniów, a sprawy kszta³cenia zesz³y na drugi plan. Wysuwali postulaty
odk³amania historii oraz krytykowali pracê organizacji m³odzie¿owych. Coraz czê-
œciej mówiono o koniecznoœci przywrócenia do szkó³ lekcji religii18.

2.
Wzrost niezadowolenia w poznañskich zak³adach pracy

Najwiêkszym zak³adem przemys³owym Poznania, a jednoczeœnie wizytówk¹ miasta
by³y Zak³ady Hipolita Cegielskiego. W 1949 r. przemianowano je na Zak³ady im. Jó-
zefa Stalina (ZISPO). W 1955 r. zatrudnia³y 13 460 pracowników, z których 77,8%
stanowili robotnicy.

Du¿e skupisko robotników Poznania stanowi³a tak¿e za³oga Zak³adów Napraw-
czych Taboru Kolejowego (ZNTK). Robotnicy zatrudnieni w obu zak³adach, zw³asz-
cza ci wykwalifikowani, byli przed wojn¹ dobrze wynagradzani. Jeszcze w latach
zaboru i w okresie miêdzywojennym uzyskali specjalne przywileje, uznawani byli
w Poznaniu za tzw. arystokracjê robotnicz¹19. Przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ nale¿eli
do Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, a tak¿e czêsto do Narodowej Partii Ro-
botniczej. Grupa ta mia³a wy¿sz¹ pozycjê spo³eczn¹, wy¿sze dochody i presti¿
spo³eczny. W okresie realizacji planu 6-letniego warunki pracy robotników po-
gorszy³y siê, stracili przedwojenne przywileje: dodatkowe œwiadczenia za ciê¿k¹
i niebezpieczn¹ pracê, deputat wêglowy. Coraz gorsza sytuacja przedsiêbiorstwa
wp³ywa³a na wzrost ich rozgoryczenia, powodowa³a nieufnoœæ do zwi¹zków zawo-
dowych, w³adz terenowych i partyjnych.

Robotników razi³ tak¿e styl bycia urzêdników instytucji centralnych. Ich wizyty
w fabrykach ogranicza³y siê do rozmów z dyrektorem, sekretarzem komitetu
zak³adowego partii, bez kontaktu z robotnikami i rad¹ zak³adow¹.

Robotników poznañskich cechowa³a praworz¹dnoœæ, dyscyplina, porz¹dek i su-
mienne wykonywanie swojej pracy. Uznawali zasadê: dobra praca za godziw¹ p³acê.
Na ³amanie tej zasady przez pracodawców nie pozwalali ju¿ przed wojn¹, kiedy to
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ich interesów broni³y zwi¹zki zawodowe. Poprzez zwi¹zki interweniowali u praco-
dawcy, póŸniej interweniowali w Inspekcji Pracy i dopiero w ostatecznoœci organi-
zowali strajki na terenie zak³adów lub demonstracje uliczne20.

Przedwojenne demonstracje organizowane by³y przez zwi¹zki zawodowe przed
siedzib¹ w³adz lokalnych. Pocz¹tkowo miejscem demonstracji by³ plac przed Zam-
kiem (siedziba ministerstwa by³ej Dzielnicy Pruskiej), póŸniej plac Kolegiacki (w³adze
wojewódzkie). W latach Polski Ludowej miejscem takim sta³ siê plac Józefa Stalina
(obecnie Adama Mickiewicza). W pobli¿u w 1949 r. wybudowano gmach Komitetu
Wojewódzkiego PZPR przy naro¿niku ulic Armii Czerwonej i Tadeusza Koœciuszki.

W obliczu trudnoœci w realizacji planu 6-letniego usi³owano w zak³adach pracy
obni¿yæ koszty produkcji poprzez lepsz¹ organizacjê produkcji oraz wprowadzenie
wy¿szej technologii produkcji. Nie dysponowano odpowiednimi œrodkami ani ka-
drami, wprowadzono wiêc na wzór radziecki tzw. wyœcig pracy. Zwiêkszano pro-
dukcjê przez wzrost norm pracy, bez podnoszenia wynagrodzeñ. Propagowano
has³a, ¿e obowi¹zuj¹ce normy nie tylko mo¿na wykonaæ, ale nale¿y je przekroczyæ.
Kreowano tzw. przodowników pracy, którzy wykonywali pracê specjalnie dla nich
przygotowan¹. Tymczasem czêœæ robotników bezczynnie sta³a przy maszynach
z powodu niedostarczenia im surowców lub pó³fabrykatów. W zwi¹zku z tym nie
byli w stanie wykonaæ obowi¹zuj¹cych norm, a propagowane wspó³zawodnictwo
oceniali bardzo negatywnie21.

W koñcu 1955 r. rozpoczêto likwidacjê premii progresywnej, przez co 75%
robotników akordowych otrzyma³o ni¿sze wynagrodzenia miesiêczne. Niezadowo-
lenie robotników potêgowa³y pogarszaj¹ce siê warunki bezpieczeñstwa i higieny
pracy (wzrost wypadków przy pracy) oraz bardzo z³e warunki mieszkaniowe.
Na³o¿ony w 1956 r. odgórnie na ZISPO plan produkcji by³ o 5,2% wy¿szy od roku
poprzedniego. Z kolei przyznany na 1956 r. fundusz p³ac by³ ni¿szy.

Ograniczono tak¿e produkcjê zbrojeniow¹, przenosz¹c robotników do produk-
cji cywilnej, co wi¹za³o siê automatycznie ze zmniejszeniem zarobków o 15%.

Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e mimo wspomnianych trudnoœci pod wzglê-
dem produkcyjnym ZISPO nale¿a³y do najlepszych zak³adów metalowych w Polsce.
W 1955 r. otrzyma³y sztandar przechodni Centralnej Rady Zwi¹zków Zawodowych.
Jednak wynagrodzenie robotników nie sz³o w parze z wynikami produkcyjnymi,
st¹d narastaj¹ce niezadowolenie.

W³adze zawsze interesowa³y siê nastrojami panuj¹cymi wœród robotników. In-
formacje uzyskiwa³y od aktywu partyjnego, zwi¹zkowego i od konfidentów. Robot-
nicy bali siê protestowaæ przeciwko niskim wynagrodzeniom. Na pocz¹tku lat piêæ-
dziesi¹tych jawny protest wobec w³adzy wydawa³ siê niemo¿liwy, bior¹c pod uwagê
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fakt, ¿e z powodu produkcji zbrojeniowej w ZISPO dzia³a³a specjalna placówka UB,
Wojskowy Inspektorat Ochrony i rozbudowana siatka agenturalna UB22.

Nale¿y w tym miejscu cofn¹æ siê o dwa lata. Otó¿ lipcowy dzieñ 1953 r. sta³ siê
niezwykle wa¿ny nie tylko w ¿yciu Stanis³awa Matyi, ale ca³ej za³ogi W–3 (fabryki
wagonów) Zak³adów im. Stalina, a z czasem dla robotników innych poznañskich
fabryk. W ZISPO rozpoczê³a siê konferencja partyjno-ekonomiczna transmitowana
w czasie przerwy œniadaniowej przez g³oœniki zak³adowego radiowêz³a. Powtarza-
ne slogany propagandowe mia³y przekonaæ robotników o korzyœciach wynikaj¹cych
z dzia³añ kierownictwa partii. Mówiono o mo¿liwoœciach obni¿enia kosztów pro-
dukcji, g³ównie poprzez podwy¿szenie norm pracy. W tym czasie Antoni Przynoga,
bêd¹cy mistrzem zmianowym, rozda³ robotnikom karty pracownicze, które znacz-
nie zani¿a³y normy czasowe na wykonanie prac.

Stanis³aw Matyja by³ stolarzem, wykwalifikowanym robotnikiem pracuj¹cym na
akord, czyli jego wynagrodzenie by³o uzale¿nione od wykonanych norm pracy.
Kolejna „aktualizacja” tych¿e norm oznacza³a dla Matyi i pozosta³ych robotników
akordowych obni¿kê zarobków. Jednoczeœnie w³adze zapowiada³y wprowadzenie
tzw. premii progresywnych za przekroczenie nowych norm, które by czêœciowo re-
kompensowa³y obni¿kê zarobków. Krzykliwe slogany p³yn¹ce z g³oœników w zesta-
wieniu z nowymi normami by³y dla robotników pe³ne hipokryzji. Matyja zareagowa³
gwa³townie, a po latach wspomina³: „By³em wzburzony do tego stopnia, ¿e wzi¹³em
nó¿ tapicerski i zacz¹³em wspinaæ siê na s³up g³oœnikowy, aby przeci¹æ druty i aby
drêtwa mowa »w³adzy« nie dra¿ni³a ludzi. Koledzy mnie odci¹gnêli (…)”23.

Takie manifestacyjne zachowanie nie usz³o uwadze „aktywu partyjnego”, gdy¿
po œniadaniu, gdy podj¹³ pracê, wezwano go do Komitetu Zak³adowego PZPR. „Nie
chcia³em iœæ (…) Na usilne proœby mistrza i nadmistrza, aby im nie szkodziæ,
wzi¹³em odrzucon¹ kartê pracy i poszed³em z ni¹ do Komitetu Zak³adowego”.
Zgodnie z radami kolegów, stara³ siê zachowywaæ spokojnie. Jednak us³yszawszy,
¿e jest burzycielem i rozrabiak¹ — nie wytrzyma³. Uderzy³ piêœci¹ w stó³ i powie-
dzia³: „S³uchajcie! Kto dosta³ w ucho — zobaczcie sami! Tu macie moj¹ kartê pra-
cownicz¹!” I wyszed³, nie godz¹c siê na nowe warunki pracy. Po pewnym czasie we-
zwano go ponownie, a I sekretarz Jan Majchrzycki przyzna³ mu racjê, oddaj¹c kartê
z zachowaniem poprzednich warunków. Wspó³pracownicy Matyi byli zaskoczeni.
Cieszyli siê ze zwyciêstwa kolegi, ale mieli te¿ poczucie ¿alu, ¿e takich ustêpstw nie
wywalczyli dla siebie.

Od tego dnia robotnicy fabryki wagonów coraz czêœciej rozmawiali na ten te-
mat. W czasie przerw œniadaniowych, w ma³ych grupkach, œciszonym g³osem kalku-
lowali po swojemu, dyskutowali na temat nowych zarobków24. Powoli narasta³o nie-
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zadowolenie robotników. Przybra³o ono charakter szerszego fermentu w koñcu
grudnia 1953 r., kiedy to do rozliczenia wp³ynê³y karty pracy. Okaza³o siê, ¿e przo-
downicy pracy z W–3, tzw. wyœcigowcy (Edward Januchowski, Jan Romaniak i Ste-
fan £awniczak) wykonali po 1000% normy. Robotnicy porównywali w³asne wyniki
z osi¹gniêciami „przodowników”. W¹tpili w uczciwoœæ ich pracy, a wspó³zawodnic-
two oceniali jako „wielkie drañstwo”. Kreowani na przodowników wykonywali pra-
cê specjalnie dla nich przygotowan¹, a ich wyroby musia³y byæ poprawiane lub kon-
trola techniczna traktowa³a je ulgowo. „Okaza³o siê, ¿e kiedy przychodzili na
popo³udniówkê, mieli przygotowan¹ pracê. Pracuj¹cym na zmianie przedpo³udnio-
wej nie wolno by³o tej pracy wykonaæ, choæ czêsto chodzili bez pracy — szczególnie
przez pierwsze 14 dni w miesi¹cu. (…) Kiedy my nie mogliœmy wykonaæ podstawo-
wej normy — oni w tym samym czasie wykonywali normê wielokrotn¹”25.

Wywo³a³o to pierwsze, nieœmia³e jeszcze protesty przeciwko nasilaniu siê ba-
³amutnej propagandy przodownictwa pracy, protesty przeciwko biurokratycznemu
i arbitralnemu zarz¹dzaniu produkcj¹. To wszystko kontrastowa³o ze z³ym stanem
zaopatrzenia warsztatów pracy i brakiem kooperacji produkcji.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e od 1954 r. obowi¹zywa³a w ca³ym kraju
nowa ordynacja podatkowa, która wprowadza³a znaczny wzrost podatków dla wiê-
cej zarabiaj¹cych. Jednoczeœnie przewidywa³a ona przyznanie 30% ulgi dla przo-
downików pracy i robotników akordowych. Dyrekcja ZISPO nie uwzglêdnia³a jed-
nak owej ulgi przy obliczaniu podatku dla wydajniej pracuj¹cych. Cegielszczacy, nie
znaj¹c dok³adnie postanowieñ ordynacji podatkowej, przez d³ugi czas nie zdawali
sobie sprawy, ¿e praktyki pracodawcy s¹ w stosunku do nich krzywdz¹ce.

Interesy robotników wobec dyrekcji zak³adów reprezentowa³y rady zak³adowe.
Mia³y one pochodziæ z wyboru, ale w praktyce jej cz³onkowie, g³ównie przewod-
nicz¹cy, wybierani byli spoœród kandydatów wskazanych przez dyrekcjê i partiê.

Za³oga zak³adu W–3 nale¿a³a do najaktywniejszych w ZISPO. W marcu 1954 r.
pracownicy wybrali now¹ Radê Zak³adow¹ z przewodnicz¹cym Edmundem Tasze-
rem. Nowy przewodnicz¹cy by³ na W–3 brygadzist¹ œlusarzy, cz³onkiem PZPR i mia³
lewicowe pogl¹dy, z czym siê zreszt¹ nie kry³. Cieszy³ siê jednak du¿ym zaufaniem
robotników i przez najbli¿sze miesi¹ce reprezentowa³ ich wobec dyrekcji, w³adz
partyjnych i bran¿owych na wszystkich szczeblach. Z czasem Komitet Wojewódzki
PZPR zacz¹³ krytykowaæ Taszera za popieranie robotniczych ¿¹dañ, a nawet zaliczy³
go do osób o „szkodliwej postawie”26.

Nowa Rada Zak³adowa problem ni¿szych zarobków upatrywa³a g³ównie w po-
garszaj¹cych siê warunkach pracy. Ponadto jej swobodê dzia³ania ogranicza³a Rada
Przedsiêbiorstwa ZISPO i na szczeblu wojewódzkim Rada Okrêgowa Zwi¹zku Za-
wodowego Metalowców. Z tego powodu, chc¹c realizowaæ postulaty za³ogi, rada
zmuszona by³a „do pominiêcia czynników wewn¹trz zak³adu i miasta”. Rok póŸniej
Rada Zak³adowa W–3 postanowi³a dzia³aæ samodzielnie. W paŸdzierniku 1955 r.
wys³ano do w³adz zwi¹zkowych w Warszawie list w sprawie z³ej sytuacji na W–3.
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Wobec braku odpowiedzi wys³ano trzyosobow¹ delegacjê do Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zku Zawodowego Metalowców. Przedstawi³a ona sprawê zawy¿onych norm
pracy, opóŸnienia w dostawach pó³fabrykatów, z³ego stanu bhp, zwolnieñ z pracy
niewygodnych aktywistów zwi¹zkowych. Robotnicy uzyskali obietnicê rozpatrze-
nia postulatów i na tym centralne w³adze zwi¹zkowe poprzesta³y27.

Do g³ównych ¿¹dañ robotników w nastêpnych miesi¹cach nale¿a³a sprawa zawy-
¿onego podatku od wynagrodzeñ, bezprawnie œci¹ganego przez ZISPO. Od 1949 r.
robotnikom wykonuj¹cym co najmniej 160% normy przys³ugiwa³a 30% obni¿ka po-
datku. W ZISPO przepis ten stosowano tylko w stosunku do tzw. przodowników
pracy socjalistycznej. W listopadzie 1955 r. anulowano ten okólnik. Wobec tego
liczba uprawnionych robotników wzros³a z 600 do 5074 pracowników. Zalegano
wobec nich z sum¹ a¿ 11 mln z³, przeciêtnie po 2168 z³ na osobê, czyli po dwie mie-
siêczne pensje28.

W marcu i kwietniu 1956 r. uda³y siê do Warszawy kolejne delegacje zwi¹zkowe,
przedstawiaj¹c podobne postulaty jak przed rokiem i otrzymuj¹c jedynie obietnice.
W trakcie narady w Komitecie Wojewódzkim PZPR I sekretarz Leon Stasiak uzna³
¿¹dania robotników W–3 za „objaw warcholstwa” i poleci³ „umocniæ jednoœæ szere-
gów partyjnych” na tym wydziale.

„Po ka¿dym powrocie — wspomina³ Taszer — jako przewodnicz¹cy Rady
Zak³adowej organizowa³em masówkê. Krzycza³em na przesuwnicy »wu trzy«: zno-
wu nic nie wygraliœmy, tam nam obiecuj¹, a tu cicho, to jakaœ bardzo ob³udna gra.
Co drugi dzieñ pojawiaj¹ siê tacy goœcie [funkcjonariusze UB], których ka¿dy zna³
i od których ucieka³o siê w k¹ty. Oni mówili: towarzyszu Taszer, co u was siê robi,
jakieœ rozrabiactwo…”29.

Kontrola partii nad strukturami zwi¹zków zawodowych powodowa³a, ¿e zablo-
kowany zosta³ œrodek komunikacji, jakim dysponuj¹ robotnicy jako grupa spo³ecz-
na. Partyjna kontrola struktur zwi¹zkowych przekszta³ci³a je w „pas transmisyjny”
s³u¿¹cy w³adzy do instruowania robotników. Partyjna zasada centralizmu demokra-
tycznego, zastosowana w dzia³alnoœci poszczególnych zwi¹zków, zniszczy³a relacje
zwi¹zkowców poszczególnych przedsiêbiorstw tej samej bran¿y. Kontakty robotni-
ków ogranicza³y siê do informacji przekazywanych z ust do ust, rozmów prywat-
nych w ich codziennym ¿yciu, w tramwajach i autobusach wo¿¹cych z pracy i do pra-
cy, podczas przerw œniadaniowych, wreszcie w mieszkaniach prywatnych.

W 1956 r. robotnicy ZISPO byli ju¿ przekonani, ¿e opinie miejscowych dzia³aczy
partyjnych w wiêkszoœci spraw nie maj¹ wiêkszego znaczenia. Trzeba te¿ dodaæ, ¿e
funkcjonariusze partyjni szczebla zak³adowego, miejskiego i w wiêkszoœci woje-
wódzkiego dostrzegali b³êdy w organizacji produkcji. Gdy robotnicy — cz³onkowie
partii — skar¿yli siê, sekretarze ró¿nych szczebli przytakiwali, wzruszali ramiona-
mi i wskazywali w kierunku wy¿szych w³adz partyjnych. W ten sposób robotnicy
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przekonali siê, ¿e ich proœby, a póŸniej pretensje s¹ sprawami politycznymi. Doszli do
wniosku, ¿e jak¹kolwiek poprawê w³asnej sytuacji mog¹ uzyskaæ jedynie poprzez
interwencjê na szczeblu wy¿szym ni¿ dyrektor zak³adu i lokalny sekretarz partii.

Wiêkszoœæ robotników mia³a negatywny stosunek do cz³onków kierownictwa
zak³adów, zw³aszcza tych z tzw. awansu spo³ecznego. Wzros³a tak¿e niechêæ robot-
ników do pracowników umys³owych. Przyczyni³a siê do tego ówczesna propagan-
da, która pasowa³a robotników na klasê rz¹dz¹c¹, wynosz¹c pracê fizyczn¹ ponad
umys³ow¹. Dodatkowo w latach stalinizmu ponad potrzeby rozbudowano aparat
urzêdniczy i nadzoru w zak³adach pracy, a ponad miarê liczbê urzêdników w cen-
tralnych zarz¹dach i ministerstwach. St¹d niechêæ do „gryzipiórków” lub „biuro-
wych” wyst¹pi³a równie¿ podczas demonstracji 28 czerwca.

W dniu 21 kwietnia na zebraniu partyjnym w ZISPO poœwiêconym problematyce
XX Zjazdu KPZR, z udzia³em sekretarza KC PZPR Jerzego Morawskiego, robotnicy
skrytykowali w³adze za nieza³atwienie ich skarg i postulatów. „Kierownictwo par-
tyjne i administracyjne nie umia³o — wed³ug raportu UB — odeprzeæ wrogich i pro-
wokacyjnych wyst¹pieñ, w zwi¹zku z czym utraci³o autorytet i nie panowa³o nad sy-
tuacj¹. Na zebraniach i masówkach by³y czêsto gwizdy, krzyki, drwiny i œmiechy
w odpowiedzi na wyst¹pienia przedstawicieli w³adz partyjnych”30.

W maju 1956 roku z za³og¹ W–3 spotkali siê dwukrotnie przedstawiciele war-
szawskich central zwi¹zkowych. Ju¿ wtedy za³oga zapowiedzia³a wyjœcie na ulice.
Na wydziale tym pracowa³o ponad 2200 osób, z których oko³o 2000 by³o robotni-
kami, a 670 nale¿a³o do partii. Pocz¹tkowo partyjni zachowywali rezerwê wobec
¿¹dañ za³ogi, ale po XX ZjeŸdzie KPZR przy³¹czyli siê do dzia³añ o poprawê warun-
ków bytowych31.

¯¹dania robotników by³y coraz bardziej zdecydowane. Wobec tego KW PZPR skie-
rowa³ „z pomoc¹” do ZISPO trzech pracowników. Na W–3 zorganizowano kilka narad
i zebrañ, których burzliwy przebieg pokaza³ wzrost nastrojów niezadowolenia wœród
robotników nieprzychylnych w³adzom. ¯¹dania zaczê³y wychodziæ poza sferê ekono-
miczn¹ — gro¿ono usuniêciem partii z fabryki. Eskalacja niezadowolenia robotni-
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w dniu 28 VI 1956 doradza³ robotnikom Cegielskiego, aby zastosowali ostrzejsze formy protestu.
Zaginiona ofiara, rozmowa Kazimierza Brzezickiego z Miros³awem S³awet¹, prokuratorem pro-
wadz¹cym œledztwo w sprawie Poznañskiego Czerwca 1956 roku, w: „G³os Wielkopolski” 2006,
nr 18.

31 Podstawowa Organizacja Partyjna na W–3 wys³a³a 28 V 1956 pisma do KC PZPR, ministerstwa
i CRZZ, w których domagano siê do 8 czerwca wyjaœnienia spraw premii progresywnych, obni¿ki
podatku i z³ego zaopatrzenia zak³adu w surowce. Komitet Zak³adowy ZISPO skrytykowa³ poczy-
nania robotników W–3, zw³aszcza sekretarza POP Zenona Begiera i Edmunda Taszera, jako prze-
wodnicz¹cego Rady Zak³adowej. E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 37.



ków z W–3 gwa³townie wzros³a po nic nie wnosz¹cym spotkaniu 7 czerwca ze Sta-
nis³awem Pietrzakiem, dyrektorem departamentu p³ac i zatrudnienia Ministerstwa
Przemys³u Maszynowego. Dyrektor zobowi¹za³ siê do udzielenia za³odze wyczer-
puj¹cych odpowiedzi w ci¹gu tygodnia, a gdy termin min¹³, robotnicy nie docze-
kawszy siê ¿adnej odpowiedzi, przeprowadzili 16 czerwca krótki przestój w pracy.

¯adnych rezultatów nie przynios³o tak¿e spotkanie za³ogi W–3 z dyrektorem
ZISPO Józefem Trzcionk¹ w dniu 21 czerwca. Robotnicy wypowiadali siê bardzo
ostro i ¿¹dali przyjazdu przedstawicieli KC PZPR i rz¹du. Zagrozili, ¿e w wypadku
niezw³ocznego nieza³atwienia ich ¿¹dañ zastrajkuj¹ i wyjd¹ na ulice Poznania. Pod-
czas masówki wybrano delegacjê, która mia³a przekazaæ postulaty za³ogi minister-
stwu. Postanowiono, ¿e 26 czerwca bêdzie ostatecznym terminem przyjazdu dele-
gacji z ministerstwa, po tym terminie mia³ odbyæ siê strajk. Pracownik ówczesnego
KW PZPR Feliks Siemiankowski zapisa³: „Aktyw [partyjny — przyp. J.K.] nie mo¿e tu
nic zdzia³aæ, poniewa¿ postulaty za³ogi s¹ w zasadzie s³uszne”32.

Informacja o masówce na W–3 rozesz³a siê szybko po zak³adach ZISPO i poznañ-
skich fabrykach, powoduj¹c wzrost napiêcia wœród robotników. Dnia 22 czerwca
w naradzie aktywu partyjnego i zwi¹zkowego na W–3 uczestniczyli m.in.: Józef
Demidowski, wiceminister przemys³u maszynowego, i Leon Stasiak, I sekretarz KW
PZPR. Narada mia³a bardzo burzliwy przebieg, a niektórzy robotnicy zabierali g³os kil-
kakrotnie (Stanis³aw Matyja, Józef Wielgosz). „Ton przewa¿aj¹cej czêœci wyst¹pieñ
spoœród za³ogi by³ demagogiczny i agresywny” — ocenia³ KW PZPR w Poznaniu33.

Nastêpnego dnia robotnicy W–3 zebrali siê na kolejnej masówce, na któr¹ przybyli
Czes³aw Koñczal z KW PZPR i sekretarz komitetu zak³adowego ZISPO Jan Majchrzyc-
ki. Na wniosek tego ostatniego postanowiono wybraæ delegatów ze wszystkich wy-
dzia³ów ZISPO na rozmowy w Warszawie. „Mieliœmy œwiadomoœæ, ¿e dzisiaj uda³o siê
nam przeszkodziæ wyjœciu robotników na ulicê. Nie byliœmy jednak pewni, czy jutro
nam siê tak¿e uda” — napisa³ dzia³acz partyjny i przedwojenny komunista, Jan Bry-
gier. Agenci MO donosili w dniach 22 i 23 czerwca, ¿e w ZISPO prowadzona jest agita-
cja w celu przeprowadzenia strajku w okresie targów. Informowano o porozumieniu
siê robotników wszystkich wydzia³ów w celu przeprowadzenia strajku34.

Od d³u¿szego czasu narasta³o niezadowolenie wœród robotników Zak³adów Na-
prawczych Taboru Kolejowego. Robotnicy wysunêli, podobne jak w ZISPO, postula-
ty p³acowe. Ich rozgoryczenie pog³êbia³ fakt odebrania im przywilejów, które posia-
dali jeszcze przed wojn¹, a nawet podczas okupacji niemieckiej (np. przydzia³u
odzie¿y ochronnej). Od 21 czerwca robotnicy ZNTK zbierali siê w grupki i dyskuto-
wali o strajku w ZISPO. Gdy 25 czerwca otrzymali tylko czêœæ zaliczki, ich oburzenie
wzros³o. W dwa dni póŸniej na oddziale VIII czêœæ robotników nie rozpoczê³a pracy
na porannej zmianie. Po sygnale fabrycznym o godz. 9.00 za³oga zgromadzi³a siê na
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hali tego wydzia³u. Na masówkê przybyli I sekretarz KW PZPR Leon Stasiak i prze-
wodnicz¹cy Prezydium MRN Józef Pieprzyk, którzy próbowali „wyjaœniæ sytuacjê” i
uniemo¿liwiæ przeprowadzenie strajku. Próby argumentacji przedstawicieli w³adzy
zosta³y zakrzyczane i wygwizdane. Odrzucono propozycjê Stasiaka, aby wybraæ na
rozmowy delegacjê. Za³oga wysunê³a 31 postulatów35. Na wezwanie Czes³awa Rut-
kowskiego strajkuj¹cy wy³¹czyli maszyny na s¹siednim wydziale, uniemo¿liwiaj¹c
prace robotnikom nie uczestnicz¹cym w masówce.

Po masówce w ZNTK do strajku przyst¹pi³a o godz. 14.00 druga zmiana,
a o godz. 22.00 trzecia zmiana. Wiêkszoœæ robotników uda³a siê do domów,
a w zak³adzie pozosta³o oko³o 60 strajkuj¹cych „(…) w towarzystwie grupy funkcjo-
nariuszy UB, któr¹ skierowano tam »w zwi¹zku z danymi, ¿e na zak³adzie znajduj¹
siê bojówki«. Ubowcy nie zdo³ali jednak wykryæ ¿adnej”36. Czes³aw Rutkowski po-
jecha³ do domu w Szamotu³ach, a tam na polecenie Stasiaka zosta³ aresztowany
przez funkcjonariuszy UB. Jego aresztowanie oka¿e siê w dniu nastêpnym —
doœæ nieoczekiwanie — katalizatorem radykalnych zachowañ robotników podczas
zajœæ ulicznych.

3.
Delegacja ZISPO — rozmowy w Poznaniu i Warszawie

Wybory delegatów ze wszystkich oddzia³ów ZISPO na rozmowy w Warszawie
odby³y siê 23 i 25 czerwca 1956 r. (w sobotê i w poniedzia³ek). W napiêtej atmosfe-
rze wybierano tych robotników, którzy zajmowali zdecydowan¹, najbardziej kry-
tyczn¹ postawê wobec w³adz. Mimo to robotnicy nie dowierzali swoim delegatom,
na dwóch wydzia³ach domagali siê bowiem, by ci przysiêgali, ¿e nie zdradz¹ klasy
robotniczej. Do 17-osobowej delegacji wybranej przez za³ogi wydzia³ów przy³¹czo-
no 10-osobowe przedstawicielstwo w³adz ZISPO z naczelnym dyrektorem Józefem
Trzcionk¹, sekretarzem Komitetu Zak³adowego PZPR Janem Majchrzyckim i prze-
wodnicz¹cym Rady Przedsiêbiorstwa Kazimierzem Kosmowskim.

Delegaci zobowi¹zani zostali do za³atwienia postulatów wysuniêtych przez ro-
botników. Przed wyjazdem nie opracowano katalogu ¿¹dañ i postulatów37.

Noc¹ z 25 na 26 czerwca delegaci ZISPO wyjechali poci¹giem do Warszawy.
W pierwszej kolejnoœci udali siê do Zarz¹du G³ównego ZZM, który mieœci³ siê przy
ulicy D³ugiej 29. Wys³uchano ich, a zg³oszone postulaty obiecano przekazaæ do
CRZZ. Nastêpnie delegacja uda³a siê do Ministerstwa Przemys³u Maszynowego.
Tam odby³a siê konferencja, która trwa³a do godziny 19.00. Przewodniczy³ minister
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35 Leon Stasiak po 25 latach powiedzia³: „Moje wypowiedzi nie robi³y na nich, jak wyczu³em,
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Roman Fidelski. Ustosunkowa³ siê on przychylnie do najwa¿niejszych postulatów:
zwrócenia nies³usznie pobranego podatku za trzy lata wstecz, zmiany systemu obli-
czania p³ac akordowych, wyp³acenia premii dla pracowników technicznych, admini-
stracyjnych i dniówkowych, zrealizowania deputatu wêglowego. Minister Fidelski
zobowi¹za³ siê tak¿e do zlikwidowania przestojów z winy braku koordynacji38.

Na zakoñczenie rozmów Fidelski próbowa³ uzyskaæ od premiera akceptacje
obietnic, które da³ poznañskim delegatom. Nie zdo³a³ skontaktowaæ siê ani z Józe-
fem Cyrankiewiczem, ani z kimœ z kierownictwa partii. O wynikach rozmów poinfor-
mowa³ wicepremiera Stanis³awa £opota, który przyj¹³ je do wiadomoœci.

Aby przywróciæ spokój w ZISPO, postanowiono kontynuowaæ naradê nastêpnego
dnia w Poznaniu. Stanis³aw Matyja, bêd¹c uczestnikiem tych rozmów, wspomina³
po latach: „To wszystko zbyt ³atwo nam sz³o. Delegacja wróci³a nocnym poci¹giem
do Poznania. Kiedyœmy przyjechali na Zak³ady po 6 rano i gdy powitaliœmy za³ogê
okrzykiem »victoria«, to ludziom ³zy stanê³y w oczach. Niektórzy nie dowierzali”39.
Delegaci udali siê do swoich wydzia³ów, opowiadaj¹c o wynikach rozmów w minister-
stwie. Robotnicy przyjêli owe informacje z zadowoleniem.

Przed po³udniem 27 czerwca przyjechali do ZISPO minister Fidelski oraz przedsta-
wiciele wydzia³u przemys³u KC PZPR, CRZZ i Zarz¹du G³ównego ZZM. Podczas spo-
tkañ z komitetem zak³adowym i dyrekcj¹ zak³adów uzgodniono treœæ decyzji, które
miano przekazaæ za³odze. Przed wyjazdem do Poznania minister konsultowa³ z³o-
¿one przez siebie obietnice z premierem, lecz nie uzyska³ na nie pe³nej aprobaty40.

O godz. 14.00 rozpoczê³y siê wydzia³owe masówki. Spotkania przedstawicieli
w³adz z Warszawy i delegatów z za³ogami poszczególnych wydzia³ów, poza W–3,
przebieg³y spokojnie. Minister Fidelski uczestniczy³ w zebraniu w fabryce wago-
nów. Pocz¹tkowo g³os zabrali Edmund Taszer i Stanis³aw Matyja. Zreferowali
za³odze uzgodnienia warszawskie. „W¹tpliwoœci budzi³a jedynie zmiana systemu
wynagrodzeñ dla robotników akordowych. Chocia¿ w czasie masówki nie dosz³o
tym razem do gwa³townych wyst¹pieñ, ta grupa robotników prze¿ywa³a rozczaro-
wanie wynikami rozmów. Uwa¿ali, ¿e proponowane zmiany przynios¹ im tylko nie-
wielkie lub tylko pozorne korzyœci” — pisa³ po latach Taszer41.

Za³oga czeka³a z ufnoœci¹ na wyst¹pienie ministra Fidelskiego. Jednak ten przed-
stawi³ propozycje rozwi¹zania spraw w sposób tak zagmatwany, ¿e robotnicy nie
wiedzieli, ile bêd¹ wynosiæ ich zarobki po podwy¿ce. Sami delegaci z W–3 zoriento-
wali siê, ¿e Fidelski mówi³ coœ innego ni¿ poprzedniego dnia w Warszawie. Po prze-
mówieniu ministra zabra³ g³os stary robotnik, który powiedzia³, ¿e skoñczy³ zaled-
wie 4 klasy „za Wilusia” i umie liczyæ tylko po niemiecku. Oderwa³ z worka kawa³ek
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38 A. Ziemkowski, Próba chronologicznej rekonstrukcji wydarzeñ, w: Poznañski Czerwiec 1956, pod
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papieru i licz¹c g³oœno, wykaza³, ¿e w wyniku proponowanych zmian jego zarobki
podnios¹ siê najwy¿ej o 5%. Potem policzy³ jeszcze raz, dochodz¹c do tego samego
wniosku. Na zakoñczenie poradzi³ ministrowi, aby ukoñczy³ szko³ê podstawow¹,
gdy¿ nie umie liczyæ42.

Zdenerwowanie robotników by³o tak du¿e, ¿e nie chcieli s³uchaæ nawet swoich
delegatów, tak¿e Matyi. W stronê delegatów pad³y okrzyki: „Zdrajcy, przekupili
ich”. W krótkich, gwa³townych wyst¹pieniach domagano siê niezw³ocznego za-
³atwienia zg³oszonych postulatów, inaczej za³oga zastrajkuje i wyjdzie na ulicê. Mó-
wiono, ¿e minister gra na zw³okê, aby odsun¹æ niebezpieczeñstwo konfrontacji
poza dzieñ 30 czerwca, kiedy to koñczy³y siê XXV Miêdzynarodowe Targi Poznañ-
skie. Pada³y s³owa ostre i obraŸliwe dla w³adz. Minister na zakoñczenie z³o¿y³ obiet-
nicê, ¿e rozmowy bêd¹ prowadzone jeszcze tego samego dnia.

Po masówkach wydzia³owych robotnicy z pierwszej zmiany poszli do domów,
a robotnicy drugiej zmiany przyst¹pili do pracy. Tylko na W–8 na wezwanie Zofii
B³otnej rozpoczêto strajk. Przedstawiciele w³adz dokonali oceny przebiegu ma-
sówek we w³asnym gronie. Egzekutywa KW PZPR wyrazi³a przekonanie o „popra-
wie nastrojów w ZISPO i ZNTK”. Leon Stasiak poinformowa³ I sekretarza KC PZPR
Edwarda Ochaba o sytuacji w Poznaniu. Ten¿e skwitowa³ informacjê z Poznania po-
leceniem przeprowadzenia „pracy wyjaœniaj¹cej” wœród za³óg fabryk. W poznañ-
skim KW zarz¹dzono, by sekretarze i „aktyw partyjny” byli od rana 29 czerwca
w wiêkszych zak³adach pracy43.

Tymczasem do WUBP i do Wojewódzkiej Komendy MO od godzin popo³udnio-
wych nap³ywa³y informacje, ¿e nastêpnego dnia robotnicy zastrajkuj¹ i wyjd¹ na uli-
ce. Funkcjonariusze bezpieczeñstwa mieli dobre rozeznanie nastrojów i zamiarów
robotników Cegielskiego i ZNTK. Szef WUBP pisa³, ¿e „25 czerwca znany by³ nam
pe³ny sk³ad komitetu strajkowego w zak³adach »Cegielskiego« i w ZNTK. Wiedzie-
liœmy tak¿e o zapowiadanym na czwartek strajku w Poznaniu, wiedzieliœmy o ka¿-
dym posiedzeniu i zebraniu komitetu strajkowego. Mogliœmy z ³atwoœci¹ dokonaæ
aresztowania szczególnie agresywnie wystêpuj¹cych osób, na przyk³ad Matyi, cz³on-
ka komitetu strajkowego w zak³adach »Cegielskiego«, pracownika wagonowni. Nie
uczyniliœmy tego z ró¿nych powodów, chocia¿ znane nam by³o jego zachowanie siê
w czasie obrad komitetu strajkowego na »zielonej trawce« poza zak³adami. Oczeki-
waliœmy na polityczne i ekonomiczne decyzje naczelnych w³adz partyjnych i pañ-
stwowych, a one, niestety, nie nast¹pi³y”44.
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Zapewne szef poznañskiej bezpieki, pisz¹c o komitecie strajkowym, mia³ na
uwadze wybranych przez robotników na rozmowy z w³adzami delegatów z po-
szczególnych fabryk ZISPO. Delegaci oprócz wyst¹pieñ na terenie zak³adów spoty-
kali siê odrêbnie, w mieszkaniach prywatnych, konsultuj¹c swoje poczynania. Kon-
fident UB donosi³, ¿e „u Sko³udy na Wildzie zbieraj¹ siê organizatorzy
przygotowuj¹cy strajk. Robotników ZISPO popieraj¹ za³ogi ZNTK, MPK, Wiepofamy
i Pometu”45. Wed³ug Dwojaka „o strajku mówiono dos³ownie wszêdzie: w tramwa-
jach, kolejkach, w aktywie partyjnym i administracyjnym”46.

Zapowiedziane podczas masówki na W–3 rozmowy z ministrem Fidelskim roz-
poczêto o godz. 18.00 w budynku dyrekcji ZISPO. Na naradê, po³¹czon¹ z kolacj¹
zakrapian¹ alkoholem, wpuszczono tylko niektórych delegatów robotniczych.
Edmund Taszer wspomina³, ¿e „rozmowy toczy³y siê bardzo burzliwie, nasze pro-
pozycje nie zosta³y przyjête przez w³adze nadrzêdne. Po godz. 20.00 zarz¹dzono
przerwê i dalszy ci¹g rozmów mia³ siê odbyæ bez udzia³u delegacji — kazano nam
opuœciæ pomieszczenie, gdy¿ przedstawiciele w³adz chcieli omówiæ sprawy z dyrek-
cj¹ i kompetentnymi przedstawicielami w³adz Poznania. Nas jako delegatów mieli
w dniu 28 czerwca powiadomiæ o wynikach rozmów lub zaprosiæ do ponownego
podjêcia rozmów”47. Przed budynkiem czekali nie wpuszczeni na obrady delegaci
wraz z grup¹ robotników. Byli wzburzeni, co te¿ g³oœno i dosadnie wyra¿ali. Roz-
chodzili siê do domów z przekonaniem o rozpoczêciu strajku nastêpnego dnia
rano. Stanis³aw Matyja „z wielkim bólem g³owy, sko³owany” tak¿e pojecha³ do
domu. „Wiedzia³em, ¿e jutro pewnie siê zacznie” — wspomina³.

Szef WUBP proponowa³ akcjê profilaktyczn¹ „dla uspokojenia najbardziej agre-
sywnych elementów”, ale nie uzyska³ na ni¹ zgody sekretarza Stasiaka. PóŸnym wie-
czorem 27 czerwca odby³a siê odprawa kierownictwa WUBP oraz szefów oddzia³ów
informacji KBW i wojska. Postanowiono wys³aæ rano funkcjonariuszy UB do ochrony
ZISPO, ZNTK, elektrowni, Fabryki Maszyn ¯niwnych i innych zak³adów.

Tymczasem rankiem 28 czerwca z Warszawy odlatywa³o do Moskwy na rozmo-
wy z NKWD kierownictwo Komitetu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego. Przewod-
nicz¹cy Komitetu Edmund Pszczó³kowski sugerowa³ w rozmowie telefonicznej
Edwardowi Ochabowi od³o¿enie tego wylotu. Ochab zaleci³ jednak wyjazd,
powo³uj¹c siê na opiniê Stasiaka, który nie spodziewa³ siê wyjœcia robotników
na ulice.
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4.
Strajk i demonstracja

Pewne znaczenie mia³o to, ¿e w Poznaniu tradycja robotniczego protestu siêga³a
okresu przedwojennego. Robotnicy nie byli w tym mieœcie now¹ grup¹ spo³eczn¹,
„œwie¿¹ i wykorzenion¹ zbiorowoœci¹”, jak np. robotnicy Nowej Huty, Szczecina czy
Wroc³awia48.

Warto dodaæ, ¿e pracownicy ZISPO nale¿eli do lepiej zarabiaj¹cych. W tym przy-
padku potwierdzi³a siê prawid³owoœæ historyczna, „¿e do awangardy proletariatu
nale¿¹ robotnicy nie z ma³ych zapyzia³ych fabryczek, ci biedniejsi, ale ci pracuj¹cy
w wielkich zak³adach, i to przemys³u metalowego, o wysokim poziomie œwiadomo-
œci klasowej”49.

Robotnicy jad¹cy 28 czerwca do pracy na pierwsz¹ zmianê, na godzinê 6.00,
mówili g³oœno, ¿e „ju¿ tego dosyæ, ¿e to siê raz musi skoñczyæ”. Gdy zawy³a syrena
oznajmiaj¹ca koniec nocnej zmiany i rozpoczêcie dziennej, robotnicy W–3 koñcz¹cy
pracê nie opuœcili zak³adu. Wraz z pracownikami nowej zmiany zgromadzili siê
w g³ównej hali suwnicowej, by dowiedzieæ siê o wynikach rozmów delegatów
z w³adzami, przeprowadzonych poprzedniego dnia wieczorem. Edmund Taszer zre-
ferowa³ przebieg rozmów. T³umaczy³ zebranym, ¿e na godzinê 8.00 wyznaczono ter-
min ich wznowienia. Nie przekona³o to robotników. Pad³o has³o: „Nie chc¹ rozma-
wiaæ z naszymi delegatami, to niech rozmawiaj¹ z ca³¹ za³og¹ — wychodzimy”50.

Stanis³aw Matyja, który przyjecha³ jak ka¿dego dnia tramwajem na pierwsz¹
zmianê, zosta³ zaskoczony wydarzeniami. „Gdy siê rozbiera³em w szatni, przybyli
do mnie koledzy, wo³aj¹c, ¿e na przesuwnicy czekaj¹ na mnie ludzie. Pospieszy³em
siê (…). Kiedy wchodzi³em do hali, us³ysza³em wielkie »hurra« (…)”. Edward Taszer
usi³owa³ uspokoiæ ludzi, lecz nikt go ju¿ nie s³ucha³.

Robotnicy z W–3 zaczêli wychodziæ z hali. Podzielili siê szybko na grupy, które
obesz³y inne wydzia³y (W–2, W–4, W–6, W–8). Du¿¹ aktywnoœæ w przy³¹czaniu siê
do strajku wykazywali robotnicy W–8, gdzie poprzedniego dnia odby³ siê strajk,
i z s¹siedniego TASKO (Zjednoczenia Przemys³u Taboru Kolejowego). Opuszczaj¹cy
wydzia³y robotnicy do³¹czyli do za³ogi W–3 zgromadzonej przy elektrowni.

Oko³o godz. 6.30 ponownie zawy³a g³ówna syrena fabryczna, uruchomiona
przez œlusarza z W–8 Bohdana Marianowskiego — aktywistê partyjnego i zwi¹zko-
wego, korespondenta gazety zak³adowej „Na stalinowskiej warcie”. Wzywa³a tym
razem wszystkich pracowników ZISPO do strajku. W kilka minut póŸniej otworzy³a
siê brama g³ówna zak³adów, pochód ruszy³ i sformowa³ siê w kolumnê.

Z ZISPO wysz³o ponad 80% pracowników pierwszej i drugiej zmiany. Pozostali
tylko stra¿nicy przemys³owi, stra¿ po¿arna, kierownictwa zak³adów i organizacji
partyjnej. Wysz³a tak¿e wiêkszoœæ cz³onków partii, a nawet egzekutyw zak³ado-
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wych POP. Przechodz¹c przez bramê g³ówn¹, robotnicy usunêli z niej napis „Za-
k³ady im. Józefa Stalina w Poznaniu” 51.

Pochód szed³ ulic¹ Feliksa Dzier¿yñskiego (obecnie 28 Czerwca 1956 r.) w kie-
runku œródmieœcia. Gdy zbli¿a³ siê do ulicy Traugutta, przyjecha³ samochodem
I sekretarz KW PZPR i wezwa³ do zatrzymania siê. „Œpiewaliœmy Serdeczna Matko.
Warszaw¹ podjecha³ do nas sekretarz komitetu Stasiak i krzycza³ do mnie: towarzy-
szu Taszer, zatrzymajcie siê, wp³yñcie, towarzyszu, na ten t³um (…), lecz to ju¿ nie
skutkowa³o, za³oga sz³a jak lawa wylana na ca³ej szerokoœci jezdni, w kierunku mia-
sta” — relacjonowa³ póŸniej przewodnicz¹cy Rady Zak³adowej52.

Po dojœciu do Rynku Wildeckiego czêœæ pochodu, któr¹ kierowa³ Ryszard Bilitz,
posz³a ulicami Przemys³ow¹ i Robocz¹ do ZNTK. Grupa robotników z czo³a pocho-
du otwar³a bramê g³ówn¹ tego zak³adu. Druga czêœæ pochodu skierowa³a siê w ulicê
Gwardii Ludowej (obecnie Wierzbiêcice).

Sytuacjê w ZNTK w³adze uwa¿a³y za groŸniejsz¹ ni¿ w ZISPO, dlatego te¿ ju¿ od
godziny 5.00 rano przebywa³ tam I sekretarz KW PZPR Leon Stasiak. W hali nr VIII
po codziennej odprawie majstrów rozpoczê³a siê masówka z udzia³em szefa kolei
Józefa Popielasa. Minister próbowa³ roz³adowaæ sytuacjê za pomoc¹ dotychczaso-
wych metod, g³ównie poprzez agitacjê. Robotnicy widz¹c, ¿e Popielas nic im nie
mo¿e zaoferowaæ, pos³uchali wezwania robotników z Cegielskiego i przy³¹czyli siê
do pochodu. Florian Deckert wspomina³: „Nasi wybiegli im naprzeciw i wœród
okrzyków ruszyli wszyscy razem. Ja by³em sekretarzem partii na oddziale, ale by³em
tak¿e robotnikiem. Wiêc nie namyœlaj¹c siê d³ugo, poszed³em za wszystkimi”53.

Oba nurty pochodu z³¹czy³y siê na ulicy Marchlewskiego (obecnie Królowej
Jadwigi) i sz³y dalej przez most Dworcowy. T³um doszed³ do g³ównego wejœcia do
Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, a grupa m³odych wkroczy³a na teren tar-
gowy, lecz szybko zostali zawróceni „przez przodowników pochodu, którzy jesz-
cze panowali nad przebiegiem demonstracji”54.

Z pochodem ³¹czy³y siê za³ogi z £azarza i Górczyna. Powoli przemieszczano siê
ulicami Rokossowskiego (obecnie G³ogowska), Roosevelta i Zwierzynieck¹ do za-
jezdni tramwajowej przy ulicy Gajowej. Wezwanie do strajku spotka³o siê z po-
wszechnym poparciem tramwajarzy. Dyrektora MPK Józefa Rasza, który usi³owa³
powstrzymaæ za³ogê przed wyjœciem na ulicê, wepchniêto do kana³u monta¿owego
i oblano oliw¹. Na 1420 zatrudnionych w MPK na pierwszej zmianie tylko 157 pozo-
sta³o w zajezdniach.

Pochód skierowa³ siê do ulicy Kraszewskiego i Rynku Je¿yckiego. Do³¹czy³y tutaj
pracownice Zak³adów Przemys³u Odzie¿owego im. Komuny Paryskiej („Modena”),
Zak³adów Graficznych im. M. Kasprzaka, Wytwórni Sprzêtu Mechanicznego, Pañ-
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stwowej Wytwórni Papierosów, browaru, Wielkopolskiej Fabryki Urz¹dzeñ Mecha-
nicznych „Wiepofama”, Wojskowych Zak³adów Motoryzacyjnych i innych przedsiê-
biorstw. Manifestuj¹cy przeszli spokojnie ulicami: Jaros³awa D¹browskiego, Fredry,
27 Grudnia, a¿ na plac Wolnoœci. Tutaj na wysokoœci ulicy Ratajczaka spotkano siê
z pochodem prawobrze¿nej czêœci miasta, m.in.: W–5 ZISPO ze Staro³êki, Poznañ-
skiej Fabryki Maszyn ¯niwnych, Zak³adów Przemys³u Gumowego „Stomil”, Zak³a-
dów Zbo¿owych oraz stoczni rzecznej55.

Do demonstrantów przy³¹cza³y siê tak¿e osoby indywidualne z powodów oso-
bistych lub zupe³nie przypadkowo. „Przy³¹czy³em siê niechc¹cy (…) po wyjœciu
z domu zauwa¿y³em t³um. Przesuwa³ siê ulicami Wildy w kierunku œródmieœcia. Do-
minowa³a szaroœæ. By³a to szaroœæ kombinezonów. Brakowa³o mi znanych z po-
chodów pierwszomajowych kolorów. Robotnicze buty uderza³y o kamienie na-
wierzchni ulic. Byli to ludzie z Ceglarza. Nie rozumia³em na pocz¹tku, o co im
chodzi” — zezna³ póŸniej jeden z uczestników56.

Gdy pochód ruszy³ z Cegielskiego, by³ milcz¹cy i bardzo powa¿ny, „a stuk drew-
nianych trepów po bruku przypomina³ pochód wiêŸniów”. Wkrótce maszeruj¹cych
o¿ywi³y okrzyki i pieœni — religijne i patriotyczne.

Pochód g³ówny i ³¹cz¹ce siê z nim pochody dzielnicowe zachowywa³y wzorow¹
dyscyplinê i porz¹dek, chocia¿ do pilnowania nie organizowano ¿adnych stra¿y
porz¹dkowych. Poczucie samoorganizacji mieli poznaniacy we krwi. Obok okrzy-
ków o treœci ekonomicznej, politycznej i religijnej, upominano siê wzajemnie: „Nie
deptaæ trawników”. Demonstranci niszczyli tylko portrety dostojników politycz-
nych i czerwone szturmówki.

Id¹cy pochód wywar³ ogromne wra¿enie na obserwatorach. „Kto widzia³ ten po-
chód, ten go chyba nie zapomni do koñca ¿ycia. Gdy karni szli w ordynku, szli zdyscy-
plinowani i z dum¹, i godnoœci¹. Ale nie zapomnijmy o tym, ¿e nie szed³ to t³um spa-
cerowiczów, t³um gapiów, t³um kibiców (…) szed³ t³um wrz¹cy i kipi¹cy, t³um gniewny.
W miarê jak gêstnia³, jak wzmaga³ siê g³os kroków, narasta³a równie¿ temperatura
uczuæ. Taki nastrój to dynamit. Niebezpieczna staje siê ka¿da iskierka” — mówi³ póŸ-
niej mecenas Micha³ Grzegorzewicz podczas jednego z procesów poznañskich57.

Zatrzyma³y swoj¹ produkcjê fabryki, przerwa³y pracê biura i instytucje, stanê³a
komunikacja miejska. Miasto objête zosta³o strajkiem generalnym po raz pierwszy
w takiej skali w rzeczywistoœci PRL. Wiêkszoœæ ludzi przy³¹cza³a siê do prote-
stuj¹cych bez oporu. Strach przed UB i parti¹ os³ab³ do tego stopnia, ¿e poznaniacy
bez obaw porzucali pracê, demonstruj¹c na ulicach swego miasta. Na ulice wysz³o
oko³o 80% za³óg poszczególnych zak³adów pracy, wœród nich oko³o dwóch trzecich
zatrudnionych w nich cz³onków partii. Nie strajkowa³y tylko zak³ady konieczne dla
funkcjonowania miasta: szpitale, wodoci¹gi, elektrownia i gazownia.
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Wszystkie pochody zmierza³y pod Zamek. Pierwsze grupy dotar³y tam ju¿ po go-
dzinie 8.00. Ugrupowanie zasadnicze, sk³adaj¹ce siê z pracowników ZISPO, ZNTK,
MPK, przyby³o na plac Józefa Stalina (obecnie Adama Mickiewicza) oko³o godz. 9.00.
Ludzie powoli wype³niali ulicê Armii Czerwonej (obecnie Œwiêty Marcin), plac Stali-
na i przyleg³¹ do Zamku czêœæ alei Stalingradzkiej (obecnie Niepodleg³oœci). To wiel-
kie zgromadzenie liczy³o ju¿ oko³o 100 tys. osób. Wyró¿nia³y siê zwarte grupy ludzi
w roboczych kombinezonach. Na zachowanych zdjêciach, zrobionych w centrum,
widaæ wyraŸnie, ¿e robotnicy dominowali wœród demonstruj¹cych. Wyró¿nia³y siê
grupy pracowników zak³adów miêsnych w bia³ych fartuchach, mundury praco-
wników MPK, pobrudzone smarami kombinezony robotników ZNTK, poplamione
farb¹ ubrania malarzy budowlanych, fartuchy pracownic zak³adów odzie¿owych.
Ludzie wyszukiwali najlepsze punkty obserwacyjne, staj¹c na dachach zatrzyma-
nych tramwajów, samochodów, w oknach i na balkonach okolicznych domów. Gru-
pa kominiarzy posadowi³a siê na dachu budynku poczty naprzeciwko Zamku.
W miarê up³ywu czasu, na wykonywanych wówczas fotografiach, widaæ coraz wiê-
cej dzieci.

Zgromadzeni czekali na wyst¹pienie przedstawicieli w³adz. Œpiewano pieœni pa-
triotyczne i religijne. Pierwsze wznoszone okrzyki dotyczy³y spraw bytowych: „Chce-
my chleba”, a nastêpne, bêd¹ce wynikiem zniecierpliwienia brakiem reakcji w³adz,
mia³y charakter polityczny: „Wolnoœci”, „Precz z komunistami”, „Precz z czerwon¹
bur¿uazj¹”. Nad t³umem zaczê³y widnieæ tablice i transparenty z has³ami i ¿¹daniami.
Wiêkszoœæ z nich zosta³a wykonana naprêdce i niefachowo58.

5.
Najœcia na siedzibê w³adz miejskich i milicji.
Zajêcie gmachu w³adz partyjnych

Czekano na przybycie przedstawicieli rz¹du. W t³umie powtarzano informacjê, ¿e
przybêdzie premier. Wo³ano wiêc: „¯¹damy Cyrankiewicza, ¿¹damy Fr¹ckowiaka”.
Ten ostatni by³ wówczas przewodnicz¹cym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej,
znany by³ wczeœniej przez „ceglorzy”, poniewa¿ by³ pracownikiem ZISPO. Franci-
szek Fr¹ckowiak pocz¹tkowo prowadzi³ rozmowy przy wejœciu do Zamku. ¯¹dano
od niego odpowiedzi na konkretne pytania. T³um napiera³. Rozmowa z tak wielkim
zgromadzeniem nie by³a mo¿liwa, wiêc Fr¹ckowiak poprosi³ do gabinetu delegacjê
wybran¹ z najbli¿szego otoczenia. W jej sk³adzie znalaz³ siê Tadeusz Bieniek, stu-
dent Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej, cz³onek PZPR, który w imieniu delegacji przed-
stawi³ ¿¹dania robotników. Gdy Fr¹ckowiak stwierdzi³, ¿e spe³nienie tych postula-
tów przekracza jego kompetencje, delegaci za¿¹dali rozmowy z premierem lub
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I sekretarzem KC PZPR. Po³¹czono siê telefonicznie z Wincentym Kraœk¹, sekretarzem
propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR, powtarzaj¹c ¿¹dania w sposób bar-
dziej zdecydowany59.

Za delegatami weszli do Zamku tak¿e demonstranci. Wchodzili zarówno przez
g³ówne wejœcie, jak i przez okna, nawo³uj¹c urzêdników do przy³¹czenia siê do
demonstracji. Opornych zmuszano do opuszczenia pomieszczeñ biurowych. Na ze-
wn¹trz wyrzucano transparenty z has³ami propagandowymi, popiersia przywódców
socjalizmu. Na maszcie zawieszono bia³¹ flagê na znak przejêcia Zamku i w³adzy
w mieœcie, z kolei na wie¿y zegarowej wywieszono sztandar bia³o-czerwony. Jesz-
cze przed godz. 10.00 demonstranci opuœcili Zamek, do którego powróci³a czêœæ
pracowników MRN.

Kilkanaœcie minut po 9.00 delegaci wraz z Fr¹ckowiakiem udali siê do znaj-
duj¹cego siê po drugiej stronie ulicy Koœciuszki gmachu KW PZPR. Wiêkszoœæ pra-
cowników komitetu otrzyma³a polecenie „wtopienia siê w t³um i prowadzenia
agitacji politycznej”. Bieniek podczas rozmowy z Kraœk¹, zanim przyjechali przed-
stawiciele z Warszawy, zaproponowa³, aby sekretarz sam przemówi³ do zgroma-
dzonych. Oko³o godz. 9.30 obaj wyszli do demonstrantów i przemawiali z samocho-
du ciê¿arowego. Podczas przemówienia Kraœki robotnicy ZNTK za¿¹dali zwolnienia
z wiêzienia Czes³awa Rutkowskiego. Sekretarz natychmiast zaprzeczy³ temu aresz-
towaniu, co demonstranci uznali za k³amstwo. Rozleg³y siê gwizdy i okrzyki unie-
mo¿liwiaj¹ce dalsze przemawianie. T³um wyci¹gn¹³ Kraœkê z radiowozu i posztur-
chiwa³. Ten¿e pod os³on¹ kilku robotników uda³ siê do Komitetu Wojewódzkiego
PZPR. Do gmachu uda³a siê za nim grupa demonstrantów. Inni zaczêli wchodziæ do
budynku po wywa¿eniu drzwi bocznych, niesieni g³ównie ciekawoœci¹ wygl¹du
wnêtrz, które dla wiêkszoœci by³y dot¹d niedostêpne. Otwierano po kolei pomiesz-
czenia, stwierdzaj¹c, ¿e w wiêkszoœci s¹ puste. Demonstranci zmienili zamocowane
na zewn¹trz szturmówki z czerwonych na bia³o-czerwone. Ze znalezionych p³yt
tektury wykonali plakaty z napisami „Wolnoœci! Chleba! Œmieræ zdrajcom!” i wywie-
sili je na drugim piêtrze, nad g³ównym wejœciem do gmachu.

Przed godz. 10.00 „zwiedzaj¹cy” opuœcili gmach i wtedy pracownicy KW PZPR
zaczêli zdejmowaæ has³a. Spowodowa³o to wzburzenie t³umu. Grupy ludzi ponow-
nie wesz³y do gmachu, zrywaj¹c has³a propagandowe, dekoracje i portrety, niszcz¹c
je lub wyrzucaj¹c przez okna. Ponownie zawieszono has³a, dodaj¹c napis „Mieszka-
nia do wynajêcia”. Zgromadzeni przed gmachem ludzie œpiewali i skandowali: „Precz
z parti¹, precz z komunistami, precz z Rokossowskim”, a tak¿e powtarzane wcze-
œniej: „¯¹damy wolnoœci”, „¯¹damy religii w szko³ach”, „My chcemy Boga”. Przed gma-
chem rozpalono ognisko, do którego cz³onkowie partii wrzucali swoje legitymacje60.

Gdy komendant wojewódzki MO pp³k Tadeusz Pietrzak dowiedzia³ siê 28 czerw-
ca po godz. 6.00 o wyjœciu robotników ZISPO na ulice, poleci³ wys³aæ na miasto
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50 patroli pieszych, 7 motocyklowych i 3 radiowozy. Zakazano im podejmowania ja-
kichkolwiek dzia³añ przeciwko demonstrantom. Na s³u¿bie by³o w Poznaniu o tej
porze ponad 400 funkcjonariuszy61.

Patrole milicyjne zachowywa³y siê w stosunku do demonstrantów biernie, a na-
wet ¿yczliwie, w sytuacjach konfliktowych bowiem podporz¹dkowywa³y siê de-
monstrantom. Milicjanci narzekali w rozmowach indywidualnych na niskie zarobki,
¿e „(…) i im te¿ nie podobaj¹ siê takie stosunki, jakie obecnie panuj¹ w Polsce, wiêc
nie maj¹ czego i kogo broniæ”62.

Wobec gwa³townego rozrastania siê demonstracji ulicznych, braku jakiegokol-
wiek wp³ywu patroli milicyjnych na rozwój sytuacji, obawiaj¹c siê ich rozbrojenia,
komendant wojewódzki MO pp³k Tadeusz Pietrzak odwo³a³ wszystkich milicjantów
do komend. Milicjantów obowi¹zywa³ zakaz u¿ycia broni, wiêc zrezygnowano
z obrony komend i komisariatów przed ewentualnymi atakami demonstrantów. Na
ulicach pozostawiono jedynie tzw. funkcjonariuszy operacyjnych w ubraniach cy-
wilnych z zadaniem œledzenia nastrojów i wy³onienia organizatorów wydarzeñ.

Po przybyciu demonstrantów pod gmach KW PZPR pp³k Tadeusz Pietrzak otrzy-
ma³ polecenie od Leona Stasiaka, by wys³a³ samochody ciê¿arowe z milicj¹ pod bu-
dynek partii. Gdy trzy samochody z milicjantami wjecha³y w t³um, demonstranci za-
czêli krzyczeæ: „Milicja z nami, milicja z narodem!” Wezwano m³odych elewów
Szko³y Podoficerskiej w Pile do opuszczenia pojazdów. Milicjanci wycofali siê do
budynku Komendy Wojewódzkiej, a za nimi pod¹¿yli demonstranci, zw³aszcza
m³odsi wiekiem, nie napotykaj¹c ¿adnego oporu ze strony funkcjonariuszy. Z okien
zachêcano stoj¹cych na ulicy do zwiedzania Komendy Wojewódzkiej. Milicjantów
wzywano do przy³¹czenia siê do demonstrantów. Gdy ci opuszczali gmach, krzycza-
no: „Milicja z nami!” Wiwatowano na czeœæ mjr. Popêdy, zastêpcy komendanta wo-
jewódzkiego MO, podrzucaj¹c go w górê. Przez budynek komendy przesz³y grupy
demonstrantów, nie dokonuj¹c ¿adnych zniszczeñ63.

Kierownictwa UB oraz KBW zarzuci³y póŸniej MO bezradnoœæ wobec rozwoju sy-
tuacji. Zarzucano jej „brak reakcji na jawne antypañstwowe wyst¹pienia, a nawet
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61 MO liczy³a w Poznaniu 871 (wg E. Makowskiego 1002) etatowych funkcjonariuszy pracuj¹cych
na dwie zmiany (po 12 godzin), kilkudziesiêciu by³o oddelegowanych na kursy lub chorowa³o. Z po-
wodu manifestacji œci¹gniêto do godz. 12.00 wiêkszoœæ milicjantów bêd¹cych po s³u¿bie. Dodatko-
wo przebywa³o w mieœcie 373 s³uchaczy Szko³y Podoficerskiej MO w Pile, przys³anych na okres Miê-
dzynarodowych Targów Poznañskich. Po najœciu demonstrantów na gmachy KW PZPR i Zamek, KW
MO poleci³a o godz. 9.40 wys³aæ do Poznania milicjantów z Obozu Przeszkolenia MO z Obornik
Wielkopolskich. Dotarli po po³udniu — ³¹cznie 769 funkcjonariuszy. Charakterystyka przebiegu wy-
padków poznañskich w czerwcu 1956 r. i zwi¹zanej z tym dzia³alnoœci MO, WUBP, WP i SW, w: Poznañski
Czerwiec 1956 w dokumentach, s. 50; E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 87.

62 Tam¿e, s. 88.
63 Mjr Popêda jecha³ wczeœniej na czele kolumny z elewami MO do gmachu KW PZPR i nakaza³

powróciæ milicjantom. Równoczeœnie z budynku komendy wyszed³ pp³k Pietrzak z grup¹ ofi-
cerów MO. „Mówi³ do t³umu, ale jego s³owa rozj¹trzy³y ludzi. Przyskoczy³o do niego dwóch pra-
cowników rzeŸni w skórzanych fartuchach i jeden z nich uderzy³ go w twarz. Towarzysz¹cy mu
oficerowie rozproszyli siê”. A. Ziemkowski, Próba chronologicznej…, s. 78.



szereg przypadków wyraŸnego sprzyjania i bratania siê milicjantów z demonstran-
tami”. Dowódca KBW gen bryg. W³odzimierz Muœ pisa³, ¿e „milicja obowi¹zana by³a
z racji swej funkcji zabezpieczyæ porz¹dek wokó³ wiecu, demonstrowaæ swoj¹ obec-
noœæ w mieœcie wzmocnionymi patrolami (…). Ale milicja usunê³a siê w cieñ, fak-
tycznie wydaj¹c miasto na ekscesy grup przestêpczych, potêguj¹c stan chaosu i bez-
prawia”64.

Grupy milicjantów, a wœród nich tak¿e oficerów, znalaz³y siê póŸniej pomiêdzy
demonstrantami maszeruj¹cymi ulicami miasta, m.in. poprzez teren Miêdzynaro-
dowych Targów Poznañskich, ulic¹ Mickiewicza.

PóŸniej oceniono, ¿e wœród zaanga¿owanych w Poznañskim Czerwcu organów
w³adzy: partii, UB, Wojska Polskiego i KBW, milicja by³a ogniwem najs³abszym, to-
te¿ na ni¹ zrzucono odpowiedzialnoœæ za bieg wydarzeñ. G³ówn¹ przyczyn¹ owej
s³aboœci, biernej postawy milicjantów, by³o polecenie nieinterweniowania i zakaz
u¿ycia broni, wydane przez komendanta g³ównego MO gen. Ryszarda Dobieszaka.

Wiêkszoœæ zgromadzonych w pobli¿u Zamku ludzi oczekiwa³a nadal na przyby-
cie przedstawicieli najwy¿szych w³adz, którzy przyjêliby postulaty robotnicze.
Kr¹¿y³a wieœæ, ¿e w drodze jest premier Cyrankiewicz. „Spodziewa³em siê, ¿e dele-
gacja lada chwila przyjedzie, ¿e nasze sprawy rozstrzygn¹ siê tu na tym placu” —
relacjonowa³ Stanis³aw Matyja. Przez dwie godziny nikt z przedstawicieli w³adz,
oprócz sekretarza Kraœki, nie pojawi³ siê. Ludzie zaczêli siê denerwowaæ, coraz
czêœciej wznoszono okrzyki o zabarwieniu politycznym — antysocjalistyczne,
antyradzieckie. Has³a o treœci politycznej przewa¿aæ zaczê³y nad tymi o treœci
ekonomicznej65.

W t³umie rozbrzmiewa³y œpiewy. Pieœni patriotyczne i religijne budzi³y pod-
nios³y nastrój, umacnia³y poczucie to¿samoœci i solidarnoœci ludzi. Oko³o godz.
10.00 pod Zamek sprowadzono radiowóz z Wojewódzkiego Zarz¹du £¹cznoœci. Za-
czê³y z niego korzystaæ osoby znajduj¹ce siê w pobli¿u. Pocz¹tkowo wykrzykiwano
pojedyncze has³a ekonomiczne, wzywano te¿ do zachowania spokoju.

Szybko jednak wypowiedzi s³yszane na ca³ym placu zaczê³y nabieraæ wrogich
wobec w³adz treœci. Mê¿czyzna, który oœwiadczy³, ¿e jest przedstawicielem nauczy-
cielstwa poznañskiego, przemówi³ wed³ug UB „szczególnie jadowicie i wrogo. Wy-
sun¹³ ¿¹danie obalenia ustroju i rz¹du. Miêdzy innymi podburza³ on do rozbicia
wiêzienia i uwolnienia wiêŸniów”. Inny mówca oœwiadczy³, ¿e do podobnych
wyst¹pieñ dosz³o ju¿ w Szczecinie, Gdañsku i Krakowie66.

Wœród zgromadzonych wokó³ Zamku zaczê³a siê rozchodziæ wieœæ o aresztowa-
niu Rutkowskiego. Szybko przerodzi³a siê ona w plotkê o aresztowaniu delegatów
ZISPO, którzy dwa dni wczeœniej udali siê na rozmowy z w³adzami centralnymi.
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64 W. Muœ, Z drugiej strony barykady, w: „Polityka” nr 19 z 26 VI 1982, s. 13.
65 Funkcjonariusz UB donosi³ w raporcie, ¿e okrzyki i napisy o treœci ekonomicznej pochodzi³y

od robotników, których mo¿na by³o rozpoznaæ po roboczych ubraniach, a krzyki o treœci „kontr-
rewolucyjnej” wznosili ludzie inaczej ubrani — „z wygl¹du inteligenci”. Nale¿y zgodziæ siê z opi-
ni¹ Edmunda Makowskiego, ¿e nie musia³o to byæ zgodne z prawd¹, gdy¿ w³adze chcia³y wykazaæ,
¿e robotnicy nie byli kontrrewolucjonistami. Tego¿: Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 83.

66 Raport UB, w: Poznañski Czerwiec 1956 w dokumentach, s. 87-88.



Plotka ta w znacznym stopniu przyczyni³a siê do przekszta³cenia pokojowej do tej
pory demonstracji w etap, w którym u¿yto przemocy fizycznej, a z czasem broni
palnej67.

Znajduj¹cy siê w t³umie delegaci zaprzeczali g³oœno tej wieœci, lecz nie mia³o to
ju¿ wiêkszego wp³ywu na tok wydarzeñ. Napiêcie emocjonalne w t³umie ros³o i by³o
ju¿ bardzo wysokie. Gdy informacjê o aresztowaniu delegatów robotniczych og³o-
szono przez g³oœniki radiowozu, samorzutnie zaczê³y siê tworzyæ grupy zdecydo-
wane uwolniæ rzekomo aresztowanych delegatów. W t³umie wzywano: „Na M³yñ-
sk¹, uwolniæ naszych delegatów! Na M³yñsk¹, uwolniæ wiêŸniów”68.

Stanis³aw Matyja wspomina³, ¿e „pojawi³a siê grupa dzieci z nauczycielem — ja-
kaœ kolonia — z narodowym sztandarem na przedzie i g³osi³a, ¿e idzie na Kocha-
nowskiego, uwiêziono bowiem delegacjê z HCP. Chwyci³em nauczyciela za klapy,
ale nie przekona³em go, mimo ¿e przedstawi³em siê jako jeden z delegatów HCP,
których przecie¿ nie zamkniêto”.

Po godzinie 10.00 inicjatywê wœród zgromadzonych przejêli „ludzie z radiowo-
zu”. Poprowadzili demonstrantów na wiêzienie i zagrzewali ludzi do walki z Woje-
wódzkim Urzêdem ds. Bezpieczeñstwa Publicznego. Robotnicy z W–3 ZISPO, którzy
poci¹gnêli za sob¹ dziesi¹tki tysiêcy poznaniaków, stracili wp³yw na dalszy przebieg
zdarzeñ. O dalszym rozwoju sytuacji decydowa³a „inicjatywa nieznanych im [robotni-
kom — przyp. J.K.] uczestników demonstracji”69. Kilkaset metrów na pó³noc od Zam-
ku, przy ulicy M³yñskiej mieœci³o siê poznañskie Centralne Wiêzienie.

Delegaci ZISPO (Taszer, Matyja, Wielgosz, Kaniowski, Konieczny i inni) pozostali
w t³umie demonstrantów, nie maj¹c nañ ¿adnego wp³ywu. Stanis³aw Matyja, które-
go uwa¿ano do tej pory za nieformalnego przywódcê robotników W–3, relacjono-
wa³ póŸniej: „Uœwiadomi³em sobie, ¿e z zamierzonych i oczekiwanych rozwi¹zañ
nic ju¿ nie bêdzie. Uczestnicy manifestacji stali siê ¿ywio³em na dziko. Krzyczano.
Œpiewano. Ludzie byli bardzo podnieceni. Uzna³em, ¿e moja rola jako delegata
i w pewnym sensie przywódcy tego t³umu skoñczy³a siê”70.

Gdy przed Zamkiem us³yszano odg³osy wystrza³ów z ulicy Kochanowskiego,
czêœæ osób pod¹¿y³a w tym kierunku, inni zaczêli wracaæ do swoich miejsc pracy lub
do domów. Edmund Taszer wspomina³, i¿ „g³ówny t³um odp³ywa³ spod gmachu KW
i z placu Mickiewicza, rozp³ywa³ siê jak lawa w ró¿nych kierunkach miasta. (…) Kie-
dy pewna czêœæ uda³a siê na M³yñsk¹ i Kochanowskiego, wiêksza czêœæ pracowni-
ków HCP powróci³a do zak³adów, lecz nikogo ju¿ nie wpuszczano, gdy¿ w zak³adzie
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67 A. Choniawko, Przebieg wydarzeñ…, w: Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu 1956, red. E. Ma-
kowski, 1981, s. 33. Autor stwierdzi³, ¿e w ten sposób zrodzi³ siê najwiêkszy mit tego dnia.

68 Mê¿czyzna, który przedstawi³ siê pu³kownikiem, uczestnikiem walk o wolnoœæ i w przeko-
naniu demonstruj¹cych zas³ugiwa³ na zaufanie, nawo³ywa³ przez g³oœniki radiowozu do pójœcia na
ulicê M³yñsk¹. Informacje o aresztowaniu delegatów robotników zdawa³y siê wiarygodne, ponie-
wa¿ w czasach stalinowskich aresztowano ludzi z b³ahego powodu. Skazywano czêsto na wysokie
wyroki za mniejsze przewinienia. P. Machcewicz, Polski rok 1956…, s. 95; E. Naganowski, To, co wi-
dzia³em, w: Poznañski Czerwiec 1956 pod red. J. Maciejewskiego i Z. Trojanowiczowej, wyd. II, s. 271.

69 E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 84.
70 S. Matyja, Dzia³aliœmy jawnie…, s. 240.



by³o wojsko i s³u¿by porz¹dkowe, które zabezpiecza³y urz¹dzenia, ci¹g³oœæ ruchu
elektrowni itp.”71 Na terenie ZISPO, w budynku dyrekcji przebywa³ I sekretarz KW
PZPR Leon Stasiak. Pod ochron¹ miejscowej placówki UB, póŸniej wojska, czu³ siê
bezpieczny. W otoczeniu ¿o³nierzy wyjecha³ póŸniej na lotnisko £awica, gdzie ocze-
kiwa³ na przyjazd delegacji partyjno-rz¹dowej.

„Uda³em siê na ulicê Kochanowskiego — mówi³ Matyja. — Doszed³em do mostu
Teatralnego. Z naro¿nika przy Roosevelta i D¹browskiego widzia³em t³um przy sta-
cji zag³uszaj¹cej, któr¹ zdemolowano. (…) Uda³em siê z powrotem pod Aulê Uni-
wersyteck¹. Po³o¿y³em siê na trawie z kilkoma kolegami — w poczuciu bezradnoœci
i po prostu z g³odu i zmêczenia. W pewnej chwili us³yszeliœmy strza³y z wie¿yczki
Auli Uniwersyteckiej. Nagle coœ spad³o z wie¿yczki, t³um nie pozwoli³ dojrzeæ, ale
mówiono, ¿e to kobieta. Stwierdzi³em, ¿e nic tu po nas — idziemy”72.

W ci¹gu jednej godziny (pomiêdzy godz. 9.00 a 10.00) protestuj¹cy zdobyli sie-
dziby w³adzy administracyjnej (Prezydium MRN), politycznej (Komitet Wojewódzki
PZPR) i porz¹dkowej (Komenda Wojewódzka MO). Dla protestuj¹cych by³o jasne, ¿e
w³adza nie jest w stanie za³atwiæ postulatów robotniczych, nie jest w stanie w spo-
sób powa¿ny o nich rozmawiaæ. Jednoczeœnie sta³o siê oczywiste, ¿e potê¿na do tej
pory w³adza jest s³aba, jej przedstawiciele zostali po prostu rozpêdzeni przez de-
monstrantów. Tysi¹ce poznaniaków, którzy obserwowali zdobywanie gmachów
w³adz lub przeszli przez nie z ciekawoœci, stwierdzi³o, ¿e w³adza straci³a autorytet,
si³ê i nie nale¿y jej siê baæ. Nawet Milicja Obywatelska s³u¿¹ca tej w³adzy podda³a siê
bez przeszkód. Po tak ³atwych sukcesach wielu uczestnikom demonstracji, zw³asz-
cza m³odym, wydawaæ siê mog³o, ¿e poza tzw. fundacj¹, czyli Wojewódzkim Urzê-
dem ds. Bezpieczeñstwa Publicznego, nie ma ju¿ w Poznaniu w³adz73.

Grupa demonstrantów uda³a siê tak¿e do Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej i z³o¿y³a swoje ¿¹dania. Rozmawiali z wiceprzewodnicz¹cym Franciszkiem
Szczerbalem i sekretarzem Stanis³awem Cozasiem. W tym czasie w Prezydium WRN
przebywa³ sekretarz KC PZPR Edward Gierek. „Dosz³oby do kontaktu z wymienion¹
grup¹ demonstrantów, gdyby nie przytomnoœæ sekretarki, która schowa³a mnie
i Czerwiñskiego w pokoju recepcyjnym” — stwierdzi³ po latach Gierek74.
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71 E. Taszer, By³em przewodnicz¹cym…, s. 262.
72 S. Matyja, Dzia³aliœmy jawnie…, s. 240.
73 Gmach WUBP poznaniacy nazywali „fundacj¹”, poniewa¿ wybudowany zosta³ w latach

1936-1937 jako fundacja Anieli Twardowskiej, ¿ony Boles³awa Twardowskiego, w³aœciciela „Ksiê-
garni Katolickiej”. Przeznaczony by³ dla pañ z krêgów inteligencji. W czasie wojny gmach przysto-
sowano dla niemieckich formacji policyjnych, a po wojnie rozbudowano go dla potrzeb Minister-
stwa Bezpieczeñstwa Publicznego.

74 J. Rolicki, Edward Gierek: przerwana dekada, Warszawa 1990, s. 35; Wspomnienia uczestników
wydarzeñ Poznañskiego Czerwca 1956 — Stanis³aw Cozaœ, w: M.R. Bombicki, Poznañ ’56, s. 129.



6.
Demonstracja si³y przed rozpoczêciem walk zbrojnych

Ze zgromadzenia odrywa³y siê dalsze grupy demonstrantów. Jedna z nich uda³a siê
do gmachu Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, mieszcz¹cego siê na naro¿niku ulic
D¹browskiego i Mickiewicza. Na najwy¿szym piêtrze znajdowa³a siê radiostacja
zag³uszaj¹ca audycje nadawane przez zachodnie rozg³oœnie radiowe, w szcze-
gólnoœci przez tzw. szczekaczkê, Radio Wolna Europa — na dachu znajdowa³y siê
anteny nadawcze. Ponadstuosobowa grupa na czele z Antonim Klimeckim zaczê³a
po godz. 10.00 szturmowaæ kraty na IV piêtrze, zagradzaj¹ce drogê do stacji nadaw-
czej. Po w³amaniu siê do œrodka demonstranci wyrzucili przez okna czêœci aparatu-
ry nadawczej i sprzêt biurowy. Z dachu budynku zrzucono czêœci anten.

Gromadz¹cy siê na ulicy przed gmachem ludzie oklaskiwali niszcz¹cych radio-
stacjê, wiwatuj¹c na ich czeœæ: „Chcemy s³uchaæ zagranicy bez zak³óceñ! My chcemy
wolnoœci!”. Poznaniacy byli przekonani, ¿e w³adze zag³uszaj¹ zachodnie stacje ra-
diowe, gdy¿ te mówi¹ prawdê o systemie stalinowskim. „Demontowania i niszcze-
nia urz¹dzeñ dokonywano z wyj¹tkow¹ zaciek³oœci¹” — napisano póŸniej w rapor-
cie UB75. Po pó³godzinie radiostacja zag³uszaj¹ca by³a rozbita i zniszczona. Czêœæ
napastników, g³ównie wyrostków, zaczê³a niszczyæ wyposa¿enie biur na ni¿szych
piêtrach. Kilku robotników pobieg³o na górê i spowodowa³o zaprzestanie niszcze-
nia sprzêtu.

Grupa m³odych mê¿czyzn od³¹czy³a siê i wesz³a do znajduj¹cego siê w pobli¿u
Komitetu Miejskiego PZPR (ulica Mickiewicza). Ochraniaj¹cy budynek milicjanci, po
wezwaniach dobijaj¹cych siê osób, otworzyli drzwi i wpuœcili ich do œrodka. De-
monstranci zniszczyli portrety przywódców partii, czerwone sztandary, pobili nie-
których pracowników Komitetu Miejskiego, podarli ich legitymacje i wypchnêli
z budynku. Na odg³os strza³ów karabinowych ze strony ulicy Kochanowskiego opu-
œcili wraz z milicjantami pomieszczenia Komitetu76.

Od g³ównego zgromadzenia oderwa³a siê grupa demonstrantów i uda³a siê pod
wiêzienie przy ulicy M³yñskiej. Dotychczasowe sukcesy odnoszone przez demon-
strantów, zw³aszcza m³odszych wiekiem, pozwala³y wyci¹gn¹æ im wniosek, ¿e w³a-
dza jest s³aba. Na czele grupy jecha³ wolno radiowóz, który ze swych megafonów
zagrzewa³ do czynu. Informacje z radiowozu utwierdza³y demonstrantów w prze-
konaniu, ¿e uczestnicz¹ w wyst¹pieniach ogólnopolskich przeciwko w³adzy. Wzno-
szone okrzyki wskazywa³y, ¿e ca³y naród jest przeciwko tej w³adzy, a dalsze sukcesy
s¹ kwesti¹ najbli¿szych godzin. Zamiar uwolnienia rzekomo aresztowanych dele-
gatów rozszerzy³ siê wkrótce na wszystkich przebywaj¹cych w wiêzieniu77.
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75 MSW, sygn. 17/IX/124, t. 11. Notatka dotycz¹ca przebiegu demolowania gmachu ZUS,
s. 273-275; E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 98.

76 AAN, Prokuratura Generalna, sygn. 1633, Notatka z przebiegu zajœæ w Poznaniu w dniu 28 VI 1956,
s. 333-334; E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 80-81.

77 Demonstranci nap³ynêli pod wiêzienie dwoma drogami: od strony dzisiejszego placu Cyryla
Ratajskiego i poprzez Aleje Karola Marcinkowskiego i ulicê Soln¹. Druga grupa dotar³a na ulicê



Ju¿ wczeœniej przed Centralnym Wiêzieniem przechodzi³y ulic¹ M³yñsk¹ grupy
osób, wzywaj¹c stra¿ników wiêziennych do wypuszczenia niewinnych ludzi. W wiê-
zieniu przebywali g³ównie wiêŸniowie odbywaj¹cy karê lub bêd¹cy w œledztwie,
os¹dzeni lub oskar¿eni o przestêpstwa pospolite (257 osób). Naczelnik wiêzienia,
starszy inspektor Marian Lewandowski, licz¹c siê z mo¿liwoœci¹ ataku na kompleks
budynków, zwróci³ siê o pomoc do dowódcy 10. pu³ku KBW. Oko³o godz. 9.40 dwa
plutony (40 ¿o³nierzy) otrzyma³y rozkaz zabezpieczenia wiêzienia. Pododdzia³ do-
wodzony przez mjr. Kazimierza Pociêgiela dotar³ pod bramê wiêzienia okrê¿n¹
drog¹ dopiero oko³o godz. 11.0078.

Naczelnik Lewandowski zwróci³ siê do komendanta wojewódzkiego MO, do
WUBP, dowódcy 10. pu³ku KBW i Naczelnej Prokuratury o zezwolenie na u¿ycie bro-
ni palnej w razie ataku. Wszyscy z rozmówców potwierdzili zakaz jej u¿ycia. Naczel-
nik wzmocni³ ochronê obiektu. Aby mieæ pewnoœæ, ¿e broñ nie bêdzie u¿yta, wys³a³
dodatkowo na wie¿yczki oficerów. £¹cznie dysponowa³ w obiekcie 48 funkcjonariu-
szami stra¿y wiêziennej79.

Zgromadzeni wokó³ demonstranci œpiewali hymn narodowy i pieœni koœcielne.
Za¿¹dali otworzenia bramy i zwolnienia wiêŸniów. Nie widz¹c ¿adnej reakcji stra¿-
ników na wezwania do rozmów, demonstranci rozpoczêli szturm. Stra¿nicy próbo-
wali powstrzymywaæ ich strumieniami wody z hydrantów. Józef Wielgosz, który by³
cz³onkiem „rzekomo uwiêzionej” delegacji ZISPO, relacjonowa³: „(…) Potê¿ny ¿y-
wio³ ruszy³ w kierunku wiêzienia. Szed³em za nimi, ale zatrzyma³em siê na placu
Nowomiejskim (obecnie Cyryla Ratajskiego), dalej nie mo¿na siê by³o przepchn¹æ.
Wdrapa³em siê na szopê s³u¿¹c¹ budowlanym i obserwowa³em wydarzenia. (…)
Pod bram¹ oblewano t³um wod¹ z hydrantów. W rêkach zagniewanych polskich ko-
munardów wnet znalaz³y siê potê¿ne belki z pobliskiej budowli i zaczêto nimi
szturmowaæ bramê »poznañskiej Bastylii«, która nie wytrzymuj¹c naporu, otwar³a
siê na oœcie¿. Kilka minut póŸniej wiêŸniowie z torbami pod pach¹ opuszczali bra-
my wiêzienne”80.

Kilku ch³opców przesz³o przez mur po drabinach i otwar³o szeroko bramê.
Wywa¿ono drzwi pawilonów wiêziennych, a póŸniej cel, uwalniaj¹c zaskoczonych
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M³yñsk¹, gdy wiêzienie by³o ju¿ zdobyte. Najwiêkszy wp³yw na zachêcanie demonstrantów do ak-
cji na wiêzienie mia³ mê¿czyzna podaj¹cy siê za nauczyciela, który wo³a³: „Bracia i siostry, jak
mo¿emy patrzeæ na to wszystko, gdy nasi bracia siedz¹ w murach wiêziennych. PójdŸmy wszyscy,
by ich uwolniæ!” Cyt. za E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 101.

78 Wobec t³umu demonstrantów ¿o³nierze musieli siê wycofaæ i przedostali siê do œrodka
z drugiej strony, poprzez 7-metrowy mur wiêzienny. Tam zamknêli siê w budynku administracyj-
nym razem ze stra¿nikami.

79 Dopiero w styczniu 1997 r. minister sprawiedliwoœci podj¹³ decyzjê o odtajnieniu doku-
mentów dotycz¹cych problematyki wiêziennictwa w Czerwcu 1956 r. Najwa¿niejszym z nich jest
referat dyrektora Centralnego Zarz¹du Wiêziennictwa MSW, W sprawie zachowania siê funkcjona-
riuszy S³u¿by Wiêziennej w czasie wypadków poznañskich, wyg³oszony 17 lipca 1956 r. podczas odpra-
wy z naczelnikami wiêzieñ i komendantami oœrodków pracy wiêŸniów.

80 J. Wielgosz, Módlcie siê, abym wróci³…, w: Poznañski Czerwiec 1956, pod red. J. Maciejewskie-
go i Z. Trojanowiczowej, s. 264.



wiêŸniów. Rozbito magazyn odzie¿owy, zabieraj¹c ubrania cywilne, a nastêpnie
podpalono jego wiêzienn¹ zawartoœæ. T³um wita³ wychodz¹cych wiêŸniów oklaska-
mi, podaj¹c im nawet pieni¹dze na powrót do domu81.

Napastnicy rozbroili niektórych stra¿ników i oko³o godz. 11.30 wiêzienny maga-
zyn broni. W ich rêkach znalaz³y siê 74 egzemplarze broni z amunicj¹ (w tym 1 rkm)
i granaty rêczne. Broñ rozdano demonstrantom, w wiêkszoœci kilkunastoletnim
ch³opcom znajduj¹cym siê na dziedziñcu. Rozleg³y siê pojedyncze strza³y, oddane
najprawdopodobniej „na wiwat”. Wskutek tej bezmyœlnej strzelaniny 15-latek nie
potrafi¹cy obchodziæ siê z broni¹ postrzeli³ przypadkowo znajduj¹c¹ siê w t³umie
20-letni¹ kasjerkê baru mlecznego, Stefaniê Owsian¹82.

Mê¿czyzna w mundurze tramwajarskim zebra³ grupê kilkunastu ch³opców, poin-
struowa³, jak obchodziæ siê z broni¹, zabroni³ strzelania w górê na terenie wiêzienia,
po czym uda³ siê na ich czele na ulicê Kochanowskiego. Wkrótce pojawi³y siê okrzyki
wzywaj¹ce do walki z UB, poniewa¿ tam morduj¹ kobiety i dzieci. Uformowa³ siê
pochód, który na czele z radiowozem pod¹¿a³ w kierunku ulicy Kochanowskiego.

I znowu¿ przytoczyæ nale¿y s³owa Edmunda Makowskiego, ¿e zdobycie „»poz-
nañskiej Bastylii« dawa³o poczucie zwyciêstwa ludu nad dyktatur¹ i wywar³o du¿y
wp³yw na dalsze wydarzenia. Ukaza³o si³ê zbuntowanego t³umu (…) Buntownicy
wychodzili z wiêzienia z broni¹, co wzmacnia³o ich zapa³ do walki z UB”83.

Do tej pory, czyli do rozbicia zbrojowni wiêzienia, demonstranci posiadali poje-
dyncze egzemplarze broni pochodz¹ce od rozbrojonych nielicznych milicjantów lub
broñ posiadan¹ nielegalnie. Do tego wiêc czasu demonstracja na terenie miasta
„mimo wyraŸnie wrogiego i antypañstwowego charakteru nie wykazywa³a cech zbroj-
nego wyst¹pienia przeciwko w³adzy pañstwowej” — stwierdzono w raporcie UB84.

Czêœæ demonstrantów skierowa³a siê do gmachu s¹du mieszcz¹cego siê obok
wiêzienia. Sêdziowie i prokuratorzy na polecenie swoich zwierzchników opuœcili
nieco wczeœniej budynek. M³odzi robotnicy rozbili kamieniami szyby, po czym do
œrodka wdar³o siê oko³o 150 osób. Napastnicy, w tym jeszcze niedawni wiêŸniowie,
dopytywali siê o niektórych prokuratorów i sêdziów, zw³aszcza tych, którzy nie-
dawno prowadzili sprawy przeciw chuliganom poznañskim. Poszukiwali swoich
akt, czêœciowo je tam znajduj¹c. Wy³amali drzwi do pokojów, wyrzucali akta na uli-
cê, gdzie z kolei je palono. WiêŸniowie w pasiakach pal¹cy na ulicy akta, togi sê-
dziowskie i prokuratorskie budzili owacjê, ale nie u wszystkich. Kazimierz Kaniew-
ski na ten widok powiedzia³ z rezygnacj¹ do Stanis³awa Matyi, „¿e wszystko posz³o
nie po naszej drodze”. Dziêki zdecydowanej postawie palacza kot³owni s¹dowej
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81 Tylko 5 z 257 osadzonych pozosta³o na terenie wiêzienia. Do koñca lipca 1956 r. na wolno-
œci przebywa³o jeszcze 55 wiêŸniów. Spalono tak¿e akta wiêzienne, zdemolowano samochód
i tzw. wiêŸniarkê oraz wiêzienny szpital. Raport UB, s. 91.

82 Wed³ug Aleksandra Ziemkowskiego strza³y mog³y paœæ z drugiego piêtra domu stoj¹cego
naprzeciwko s¹du. Tego¿, Próba chronologicznej…, s. 82. Tam równie¿ przytoczona zosta³a re-
lacja rannej S. Owsianej. Wed³ug tego¿ autora zbrojowniê wiêzienn¹ rozbito dopiero oko³o
godz. 13.00.

83 E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 105.
84 Tam¿e.



powstrzymano napastników przed podpaleniem archiwum z aktami wieczystymi,
które znajdowa³o siê w piwnicach. Istnia³o zagro¿enie zapalenia siê le¿¹cych w po-
bli¿u mieszkañ.

Grupa m³odych ludzi wdar³a siê do Prokuratury Wojewódzkiej i dla Miasta Poz-
nania. Niszczono i palono jej wyposa¿enie, podobnie jak przed gmachem s¹du.
W sposób ¿ywio³owy i przy tym z du¿¹ zawziêtoœci¹ zniszczono ca³¹ dokumentacjê
komorników, a¿ 90% akt spraw cywilnych i 30% spraw karnych. Rozgrabiono depo-
zyt, zabieraj¹c z niego 5 pistoletów. Spenetrowano tak¿e mieszcz¹ce siê w gmachu
mieszkania prokuratorów85.

7.
Decyzja o u¿yciu broni

Tymczasem w Warszawie oko³o godz. 10.00 zebra³o siê Biuro Polityczne KC PZPR.
Pierwszy sekretarz KC PZPR Edward Ochab i minister obrony narodowej Konstanty
Rokossowski byli ju¿ po rozmowie dotycz¹cej wys³ania wojska do Poznania i dlate-
go te¿ marsza³ek g³osu ju¿ nie zabiera³. O okolicznoœciach tej¿e rozmowy bêdzie
mowa na nastêpnych stronach. Na posiedzeniu Biura decyzja ta zosta³a bez sprzeci-
wu zaakceptowana. W godzinê póŸniej, gdy dotar³y do Warszawy informacje o roz-
biciu wiêzienia i o pierwszych rannych, podjêto decyzjê o u¿yciu broni. Decyzjê
tak¹ wyda³ osobiœcie Edward Ochab. Potwierdzeniem tego¿ s¹ relacje osób œciœle
wspó³pracuj¹cych wówczas z I sekretarzem KC PZPR, m.in. Edwarda Gierka, który
w godzinach rannych przyby³ do Poznania. Po latach Gierek wspomina³: „A rok
1956, towarzysze. Ja pojecha³em do Poznania, kiedy siê ju¿ la³a krew, kiedy
towarzysz Ochab da³ polecenie, ¿eby strzelaæ do ludzi i kiedy trzeba by³o zbieraæ
nieboszczyków i rannych z ulicy”86.

W innej relacji, opublikowanej przez Janusza Rolickiego w 1990 r., E. Gierek
stwierdzi³: „(…) Zadzwoni³em do Ochaba, by zdaæ mu sprawozdanie z powagi sytu-
acji w mieœcie. Na pytanie, czy nale¿y u¿yæ broni, odpowiedzia³em, ¿e mimo drama-
tyzmu wydarzeñ nale¿y za wszelk¹ cenê unikn¹æ rozwi¹zania zbrojnego. Wkrótce
zadzwoni³ do mnie szef bezpieczeñstwa z Poznania (…) i domaga³ siê ode mnie
rozkazu u¿ycia broni. Odmówi³em wydania takiego rozkazu, zas³aniaj¹c siê w³asn¹
niekompetencj¹ oraz wewnêtrznym przekonaniem, ¿e nale¿y unikn¹æ rozwi¹zania
si³owego. (…) Moja odpowiedŸ nie zadowoli³a wówczas szefa bezpieczeñstwa, któ-
ry zezwolenie na u¿ycie broni wyegzekwowa³ telefonicznie chwilê póŸniej od same-
go Ochaba. Wiem, ¿e tak by³o, od genera³a milicji, Pietrzaka. Jego pisemn¹ relacjê
na ten temat widzia³em na w³asne oczy”87.

Dokument, na który powo³ywa³ siê Gierek, odnalaz³ prokurator Aleksander
WoŸniak, prowadz¹cy œledztwo w sprawie Poznañskiego Czerwca 1956 r. z ramienia
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85 Raport UB, s. 92.
86 Z. B³a¿yñski, Towarzysze zeznaj¹. Z tajnych archiwów Komitetu Centralnego. Dekada Gierka

1970-1980 w tzw. Komisji Grabskiego, Warszawa 1990, s. 18-19.
87 J. Rolicki, Edward Gierek…, s. 35.



Okrêgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ówczesny ko-
mendant wojewódzki milicji w Poznaniu w meldunku do ministra spraw wewnêtrz-
nych pisa³: „Gdy bandyckie elementy poturbowa³y ¿o³nierza, wówczas zrozumia-
³em, ¿e to ju¿ nie demonstranci, ale przeciwnicy naszego ustroju. Wtedy wyda³em
rozkaz, ¿e gdy t³um bêdzie atakowaæ, nale¿y otworzyæ ogieñ, zgodnie z poleceniem
towarzysza Ochaba, który dzwoni³, aby u¿yæ broni”88.

Warto tak¿e przytoczyæ wersjê pp³k. F. Dwojaka, opublikowan¹ jako dokument
poufny MSW w roku 1981. Szef WUBP w Poznaniu pisa³: „Zatelefonowa³em do War-
szawy. Tow. Paszkowski i tow. Drzewiecki doœæ ³atwo wyrazili zgodê na oddanie
salwy ostrzegawczej, na strzelanie do strzelaj¹cych. Zawiadomi³em tow. Stasiaka,
który równie¿ wyrazi³ zgodê. Zatelefonowa³em (mo¿e on zatelefonowa³ do Urzêdu)
do tow. Pieprzyka, przewodnicz¹cego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu,
rozmawia³em z tow. Gierkiem, sekretarzem KC PZPR, przebywaj¹cym w siedzibie
WRN (dowiedzia³em siê póŸniej, ¿e przyby³y z Warszawy tow. Gierek na ulicach Po-
znania musia³ wysi¹œæ z zatrzymanego przez wyrostków samochodu i pieszo uda³
siê do budynku PWRN). Tow. Gierek stwierdzi³, ¿e s³ysza³ strza³y i zgodzi³ siê na
u¿ycie broni. Skontaktowa³em siê z tow. Sienkiewiczem przebywaj¹cym na posie-
dzeniu Biura Politycznego PZPR i jego zgodê równie¿ uzyska³em. Zatelefonowa³em
do prokuratora generalnego PRL, tow. Mariana Rybickiego i uzyska³em jego decyzjê
na oddanie salwy ostrzegawczej i strzelanie do strzelaj¹cych. Tak brzmi¹c¹ decyzjê
przekaza³em tow. Dmowskiemu (zastêpcy kier. WUBP) w obecnoœci tow. Wendrow-
skiego i tow. ¯mijewskiego”89.

W zbiorach Oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu znajduje siê do-
kument wskazuj¹cy na Edwarda Gierka i Leona Stasiaka jako tych, którzy wydali roz-
kaz strzelania. Prawdopodobnie wydali go na polecenie otrzymane z Warszawy90.

Nie ma jednak dokumentów zawieraj¹cych rozkaz u¿ycia broni wobec demon-
strantów. Takie decyzje zapada³y na szczeblu wojewódzkim (partyjnym, bezpieczeñ-
stwa i wojska) po konsultacji, czyli uzyskaniu telefonicznej zgody z Warszawy91.
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88 Cyt. za £. Jastrz¹b, Poznañski Czerwiec 1956 — straty osobowe i ich analiza, rozprawa doktorska
napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wies³awa Olszewskiego, Poznañ 2005, s. 5; K. Brzezicki,
Kto siê boi Czerwca ’56?, w: „G³os Wielkopolski” nr 144 (16503) z 22 VI 1998, s. 3.

89 W otoczeniu Feliksa Dwojaka przebywali przez ca³y czas Henryk Wendrowski, wicedyrektor
Departamentu III Komitetu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego; ¯mijewski, wicedyrektor Departa-
mentu II. Kilka dni wczeœniej przybyli do Poznania z grup¹ oficerów bezpieczeñstwa w zwi¹zku
z Miêdzynarodowymi Targami Poznañskimi. F. Dwojak, Mój Czerwiec 1956 roku. (Wspomnienia
œwiadka wydarzeñ), 1981, s. 22.

90 Wskazuje na ten fakt £ukasz Jastrz¹b, cytuj¹c fragment notatki: „(…) za zgod¹ tow. tow.
Gierka i Stasiaka, na rozkaz kierownika Wojewódzkiego Urzêdu (o godz. 12.20) nast¹pi³a pierw-
sza seria ostrzegawcza (…)”. Tego¿, Poznañski Czerwiec 1956…, s. 27; IPN Biuro Udostêpniania
i Archiwizowania Dokumentów, sygn. Po 05/25, Notatka dot. przebiegu wypadków w Poznaniu
w dniach 28-29 VI 1956 r. opracowana na podstawie dotychczas zebranych materia³ów, s. 25.

91 Pogl¹d ten podzieli³ Miros³aw S³aweta, prokurator IPN w Poznaniu — Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu — który prowadzi œledztwo dotycz¹ce Poznañskiego
Czerwca 1956. W rozmowie z Piotrem Bojarskim stwierdzi³: „Mam wra¿enie, ¿e decyzje o u¿yciu
broni zapada³y na ni¿szych szczeblach dowodzenia. Nie ma jednak mowy o odnalezieniu pisemnych



8.
Wewn¹trz gmachu WUBP

Punktem centralnym drugiej fazy Poznañskiego Czerwca 1956 r. sta³ siê gmach WUBP
i jego otoczenie. To pod tym obiektem, na ulicy Kochanowskiego dotychczasowa ma-
nifestacja pokojowa ostatecznie przerodzi³a siê w starcia zbrojne. Miejsce to w roku
1956 w œwiadomoœci poznaniaków by³o symbolem nieprawoœci i nadu¿yæ ówczesnej
w³adzy, synonimem systemu stalinowskiego. Poznaniacy, maj¹cy œwie¿o w pamiêci
niemieck¹ okupacjê, porównywali UB do gestapo i SS. Urz¹d ten by³ najbardziej znie-
nawidzon¹ instytucj¹, któr¹ otacza³a wroga tajemniczoœæ. Informacje o tej instytucji,
przekazywane zaufanym osobom, by³y zawsze niedobre, gdy¿ mówi³y o aresztowa-
niach, torturowaniu i wiêzieniu niewinnych osób. „Budynek WUBP (…) musia³ w mia-
rê narastaj¹cych wydarzeñ staæ siê obiektem agresywnych poczynañ ze strony de-
monstrantów. Jest to prawid³owoœæ wszystkich wyst¹pieñ tego typu (Budapeszt
1956, Wybrze¿e 1970, Lizbona 1974, Radom 1976). Siedziba policji [politycznej —
przyp. J.K.] jest zawsze, wobec powszechnie panuj¹cego przekonania o prawid³owo-
œci has³a »Wojsko z ludem«, uwa¿ana za ostatni z bastionów dawnego porz¹dku. Jej
zajêcie w potocznym rozumieniu »oddaje w³adzê« w rêce demonstruj¹cych mas”92.

Sukcesy odniesione wczeœniej przez demonstrantów, zachêci³y ich do zajêcia
siedziby WUBP. Opór, z jakim spotkali siê demonstranci, rozbudzi³ w nich najpierw
przykre rozczarowanie, które szybko przerodzi³o siê w agresjê. W zaistnia³ej sytu-
acji starcie zbrojne wokó³ siedziby WUBP by³o nieuchronne.

Nale¿y zgodziæ siê z opini¹ Wies³awa Olszewskiego, ¿e mo¿liwoœci oddania
gmachu bezpieczeñstwa w rêce demonstrantów (jeszcze) w zasadzie nie by³o i to
z kilku powodów. Oprócz obawy o zniszczenie obiektu, a tak¿e zgromadzonych
w nim akt specjalnych, tzw. wywiadowczych, istnia³o du¿e prawdopodobieñstwo
wy³adowania wzburzenia t³umu na obleganych funkcjonariuszach bezpieczeñstwa.
Z pewnoœci¹ inny by³ stosunek demonstruj¹cych do MO, wyra¿ony wczeœniej
podczas zajêcia komendy wojewódzkiej milicji, ni¿ stosunek spo³eczeñstwa do
funkcjonariuszy bezpieczeñstwa. Poznaniacy postrzegali odrêbnoœæ tych instytucji,
MO bowiem traktowali jako si³y porz¹dkowe, UB zaœ jako organ, na którym oparty
by³ system stalinowski93.

Ju¿ poprzedniego dnia og³oszono w Wojewódzkim Urzêdzie ds. Bezpieczeñ-
stwa Publicznego podwy¿szon¹ gotowoœæ, wprowadzaj¹c tzw. pogotowie. Wszyscy

Wewn¹trz gmachu WUBP 43

dokumentów zawieraj¹cych rozkaz u¿ycia broni wobec demonstrantów. Byæ mo¿e przyzwolenie
przysz³o z centrali. Biuro Polityczne PZPR — co jest udokumentowane — 28 czerwca 1956 r. rano
zdecydowa³o siê rzuciæ przeciwko poznaniakom Korpus Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i woj-
sko. To by³a decyzja polityczna. Natomiast realizacjê zadania zlecono kierownictwu resortów
si³owych” w: „Gazeta Wyborcza” z dnia 28 VI 2005, nr 148 (4861), dod. „Gazeta Wielkopolska”,
Œwiadek Czerwiec, s. 6.

92 W. Olszewski, Gmach Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego jako centralny punkt
wydarzeñ poznañskich, w: Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu 1956, red. E. Makowski, s. 116.

93 W czasie demonstracji i atakowania gmachu WUBP krzyczano: „ubowskie œwinie, gestapow-
cy, pacho³ki Moskwy, mordercy”. E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 164.



stawili siê do pracy na godzinê 6.00 rano. Demonstruj¹cy g³oœno przed gmachem lu-
dzie wywo³ywali wœród funkcjonariuszy lêk, który z kolei wymusza³ na nich ko-
niecznoœæ obrony. Wed³ug relacji pp³k. Feliksa Dwojaka niektórzy funkcjonariusze
bezpieczeñstwa nie wytrzymywali napiêcia i „wielu wystraszonych (…) samowolnie
opuœci³o budynek WUBP w Poznaniu”94.

Zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami do gmachu zosta³ przydzielony 19-osobo-
wy pluton gospodarczy, tzw. zbiorczy, pod dowództwem kpt. Stanis³awa Herdy, po-
mocnika szefa sztabu pu³ku ds. operacyjnych z 10. Wielkopolskiego Pu³ku KBW. Ten
pododdzia³ zaj¹³ parter i pierwsze piêtro budynku. Na drugim i trzecim piêtrze stano-
wiska przy oknach zajêli funkcjonariusze UB, w tym z centrali warszawskiej. W gma-
chu znajdowa³o siê ³¹cznie z ¿o³nierzami KBW oko³o 50 osób. Czêœæ tej grupy stano-
wili pracownicy administracyjni, wœród nich kobiety. „Ka¿de z okien dolnych piêter
oraz parteru, z których czêœæ po wybuchu strzelaniny zastawiono naprêdce szafami
pancernymi, ubezpieczane by³y przeciêtnie przez 2-3 osoby. Tylne okna budynku,
wychodz¹ce na ogrodzone murem podwórze, obstawiono znacznie s³abiej (…)”95.
W podziemiach gmachu i na parterze od strony dziedziñca zgromadzono kobiety
(niektóre nale¿a³y do rodzin funkcjonariuszy) i wszystkie nieprzydatne do obrony
osoby. Po ustaniu strzelaniny odwieziono do domów maszynistki i sekretarki. „Po zaj-
œciach œcis³e pogotowie pracowników komitetu trwa³o trzy doby, to znaczy, nie mogli
siê udaæ do w³asnych domów” — wspomina³ funkcjonariusz bezpieczeñstwa96.

9.
Walki w otoczeniu Wojewódzkiego Urzêdu
ds. Bezpieczeñstwa Publicznego

Pojedyncze grupy manifestantów pojawi³y siê przed gmachem WUBP ju¿ przed
godz. 10.00. Wznosi³y okrzyki: „¯¹damy chleba, ¿¹damy obni¿ki cen!”, a po przej-
œciu obok gmachu rozchodzi³y siê. Oko³o godz. 10.30 dotar³a wiêksza grupa, która
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94 F. Dwojak, Mój Czerwiec…, s. 19. Autor wspomina: „W jednej z kolejnych rozmów, po moim
meldunku, us³ysza³em »jest decyzja kierownictwa partii i rz¹du. Nale¿y przygotowaæ gmach do
obrony«. (…) Postêpuj¹c zgodnie z poleceniem z Warszawy, dokonano lustracji i niezbêdnego za-
bezpieczenia, zabarykadowano wszystkie zewnêtrzne drzwi. Ponownie spisano wszystkich funk-
cjonariuszy i zaplanowano ich rozmieszczenie na parterze, pierwszym, drugim i trzecim piêtrze.
Wyznaczono dowódców, dochodz¹cych kontrolerów (…) Uzbrojenie funkcjonariuszy w broñ
z podrêcznego magazynu powierzy³em tow. Dmowskiemu (zastêpcy kierownika WUBP). Zwró-
ci³em siê ponownie do tow. Pietrzaka o pilne przys³anie oko³o 200 funkcjonariuszy MO do bloka-
dy (w trzech miejscach) doœæ w¹skiej, krótkiej ulicy Kochanowskiego, przy której mieœci³ siê
Urz¹d. Wszystko to dzia³o siê oko³o godz. 10”. Wed³ug E. Makowskiego funkcjonariusze otrzyma-
li tak¿e granaty rêczne. Tego¿, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 109.

95 W. Olszewski, Gmach Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego…, w: Wydarzenia
czerwcowe w Poznaniu 1956, red. E. Makowski, s. 117.

96 M.J. Potograbski, Powstanie Poznañskie 1956 roku (wspomnienie Czes³awa Marciniaka), Poznañ
1997, s. 47.



oderwa³a siê od zgromadzenia przy Zamku, wskutek wezwañ do uwolnienia delega-
tów ZISPO. Grupa zatrzyma³a siê na krótko przy budynku Prokuratury Wojskowej.
Na jej czo³o wysuniêto tramwajarki nios¹ce sztandar narodowy oraz prowadzone
przez nauczyciela dzieci z bia³o-czerwonymi chor¹giewkami97.

Demonstranci przeszli kilkakrotnie przed gmachem, a nastêpnie zatrzymali siê,
wznosz¹c okrzyki: „Precz z pacho³kami komunistycznymi” i inne. Na ulicê Kocha-
nowskiego nap³ywa³o coraz wiêcej ludzi. Funkcjonariusze wzywali zebranych do ro-
zejœcia siê, po czym zaczêli ludzi rozpêdzaæ strumieniami wody z hydrantów. De-
monstranci stoj¹cy naprzeciwko budynku rozsunêli siê na boki, ale grupa dzieci
i m³odzie¿y zaczê³a obrzucaæ jego okna kamieniami i innymi przedmiotami. Z t³umu
wzywano do atakowania: „Naprzód na sk…nów”, „Precz z faszystami, SS-owcy ban-
dyci!”. Podejmowano próby wdarcia siê do urzêdu, lecz udaremniano je strumienia-
mi wody.

Gdy m³odzi ch³opcy obrzucali gmach kamieniami, zgromadzony wokó³ t³um
zacz¹³ gêstnieæ. Podniecenie demonstrantów wzrasta³o, podsyci³o je kilka nieuda-
nych prób sforsowania drzwi wejœciowych do gmachu. Daniel Mot³och, który by³ sê-
dzi¹ w Wojskowym S¹dzie Garnizonowym, obserwowa³ wówczas przebieg wyda-
rzeñ ze stoj¹cego obok budynku. Zezna³ póŸniej przed s¹dem: „Kiedy uczestnicy
coraz bardziej obrzucali gmach, zaczêli siê do niego zbli¿aæ, wtenczas pad³y pierw-
sze strza³y, które ja us³ysza³em. (…) Zauwa¿y³em, jak tynk zacz¹³ opadaæ z bloku
naprzeciw Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego na wysokoœci
pierwszego i drugiego piêtra”98.

Wtedy to, oko³o godz. 11.00, rozpoczê³a siê strzelanina przed gmachem UB.
Pierwsza seria, któr¹ us³ysza³ Daniel Mot³och, by³a na postrach. Nastêpne strza³y
pad³y ze strony gmachu w kierunku ludzi. Byli pierwsi ranni. Upad³a jedna z tramwa-
jarek, Helena Przyby³ek, która ze sztandarem narodowym sta³a wœród demonstran-
tów przed budynkiem99.

Bardzo wymowne s¹ s³owa Henryka Justyñskiego, jednego z funkcjonariuszy UB
przys³anego z Warszawy i broni¹cego gmachu: „Nikt nie mia³ zamiaru strzelaæ do
t³umu, w którym byli pracownicy bezpieczeñstwa publicznego, wœród pierwszych
by³o ich doœæ du¿o z Warszawy, nieznanych dla poznaniaków. Strza³y do tramwajar-
ki, która nios³a sztandar w otoczeniu ludzi z butelkami z benzyn¹ i m³odzie¿y (…)
by³y celem ¿ycia albo œmierci (…) gdyby nie strza³ w udo tramwajarki… po prostu
tramwajarka dosz³aby do g³ównych drzwi i wrzuciliby kilka butelek. W s¹siednich
pokojach sta³y skrzynki z granatami. Tak wiêc trzeba by³o wybieraæ”100.

Walki w otoczeniu Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego 45

97 Wed³ug raportu UB grupê dzieci uformowa³ m³ody 20-letni mê¿czyzna w czerwonej sporto-
wej koszulce. Krótko wystrzy¿one w³osy wskazywa³y na zwolnionego wiêŸnia. Raport UB, s. 95.
Jednak nie móg³ to byæ wiêzieñ, poniewa¿ w tym czasie jeszcze ich nie uwolniono. By³ to raczej
jeden ze znajomych Janusza Kulasa, którzy byli aktywni w tym miejscu.

98 APAN, Materia³y J. Sandorskiego, sygn. P.III-93, j.a. 12: Stenogram rozprawy przeciw Janu-
szowi Kulasowi i in., s. 217.

99 Helena Przyby³ek, postrzelona w obie nogi, zezna³a podczas œledztwa, ¿e widzia³a kobietê
wychylaj¹c¹ siê z okna gmachu UB i strzelaj¹c¹ do niej.

100 Fragment relacji Henryka Justyñskiego, w: A. Ziemkowski, Próba chronologicznej…, s. 85.



Po pierwszych strza³ach demonstranci cofnêli siê. Ma³e grupki wesz³y do gara¿y
UB, przy których znajdowa³a siê stacja benzynowa, oraz do biura przepustek urzêdu.
Inni wdarli siê do s¹siaduj¹cych z urzêdem mieszkañ funkcjonariuszy UB i ich rodzin.

Szturmuj¹cy gmach UB próbowali go podpaliæ. Gor¹czkowo zaczêto szukaæ bu-
telek. Nape³niano je benzyn¹, wk³adano prowizoryczne knoty ze szmat, podpalano
je, po czym rzucano, staraj¹c siê trafiæ w okna. „Spostrzeg³em, ¿e czêœæ owych bute-
lek dochodzi³a do celu. Na parterze gmachu UB pali³y siê wówczas firanki, okna oraz
futryny drewniane. »Bezpieka« (…) gasi³a po¿ar silnym strumieniem wody. Rzuty
butelkami, z których nie wszystkie by³y celne, co chwilê by³y ponawiane przez
ch³opców czekaj¹cych na swoj¹ kolejkê do rzutu” — relacjonowa³ jeden z obserwa-
torów101. Gdy zabrak³o butelek, owijano w szmaty nawet kamienie i po nas¹czeniu
ich benzyn¹ podpalano, rzucaj¹c w okna budynku.

Na ulicy D¹browskiego przy skrzy¿owaniu z ulic¹ Kochanowskiego przewróco-
no tramwaj. Tego dnia, wed³ug ustaleñ Aleksandra Ziemkowskiego, zniszczono lub
spalono a¿ 32 wozy tramwajowe. Niektóre pos³u¿y³y jako barykady102.

Przed godzin¹ 12.00 gmach UB zaczêli ostrzeliwaæ demonstranci przybyli z ulicy
M³yñskiej. Grupa ta przyby³a z broni¹ spod wiêzienia za radiowozem, z którego
zachêcano do walki z Urzêdem Bezpieczeñstwa. Rozlegaj¹ce siê na ulicach informa-
cje z radiowozu, ¿e „ca³a Polska walczy z w³adz¹”, oddzia³ywa³y zachêcaj¹co i bu-
dzi³y entuzjazm poznaniaków, zw³aszcza m³odzie¿y. Demonstranci mniej lub bar-
dziej œwiadomie oczekiwali potwierdzenia, ¿e w swoich d¹¿eniach (walce) nie s¹
osamotnieni103.

Nap³ywa³a broñ i amunicja, zdobyte w Wiêzieniu Centralnym. Dostarczano je de-
monstrantom ró¿nymi drogami: samochodami osobowymi, ciê¿arówk¹ lub po-
przez pojedynczych demonstrantów. Niewielk¹ iloœæ broni, na ogó³ przechowywa-
nej nielegalnie od czasów wojny, posiadali cywile, co potwierdzi³ cytowany wy¿ej
raport UB.

Kilkuosobowe grupki i pojedynczy bojownicy ostrzeliwali gmach UB z naprêdce
zajêtych stanowisk przy ulicach Poznañskiej, Krasiñskiego, D¹browskiego, a tak¿e
z pobliskich zabudowañ przy ulicy Kochanowskiego. Jak wspomniano, cywile opa-
nowali le¿¹ce po drugiej stronie ulicy gara¿e z dyspozytorni¹ UB, stacjê benzynow¹
i biuro przepustek. Nieco póŸniej zajêto ¿³obek dla dzieci funkcjonariuszy i ambula-
torium UB, mieszcz¹ce siê przy ulicy Krasiñskiego. Rebelianci wtargnêli do domów
nr 3 i 16, zamieszkanych przez pracowników UB, zajmuj¹c tam stanowiska ognio-
we. Do prowadzenia ognia w kierunku gmachu UB s³u¿y³y prowizoryczne barykady
na ulicy Jana Kochanowskiego (przyczepy z workami z cementem), jak ju¿ wspom-
niano, na skrzy¿owaniu z ulic¹ Jaros³awa D¹browskiego — przewrócony tramwaj.

Wed³ug ustaleñ £ukasza Jastrz¹ba, wokó³ gmachu Urzêdu Bezpieczeñstwa po-
wsta³o 28 stanowisk strzeleckich, usytuowanych najczêœciej w oknach i na stry-
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101 E. Goliñski, Ogarn¹³ mnie przeraŸliwy strach, w: Poznañski Czerwiec 1956, pod red. J. Macie-
jewskiego i Z. Trojanowiczowej, s. 302.

102 A. Ziemkowski, Próba chronologicznej…, s. 103.
103 E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 112.



chach pobliskich budynków (przy ulicach Jana Kochanowskiego, Jaros³awa D¹brow-
skiego, Zygmunta Krasiñskiego, Poznañskiej i dachu szko³y przy ulicy M³yñskiej).
Wed³ug raportu UB tych stanowisk by³o a¿ 41104.

Najsilniejsze i najskuteczniejsze punkty ogniowe zlokalizowane by³y w kamieni-
cach przy ulicy Poznañskiej nr 35, 37, 39, 49 i 54, w budynku przy ulicy Kochanow-
skiego 16, z podwórza przy ulicy D¹browskiego 31, gdzie sta³ bunkier, tzw. wie¿a
cementowa. Celnoœæ ostrza³u z niektórych stanowisk by³a znacznie ograniczona,
np. z dachu sklepu „Konsumy” na rogu ulic Kochanowskiego i D¹browskiego, z bu-
dynku ZUS i usytuowanej w jego pobli¿u barykady105.

W walkach o gmach UB u¿yto oko³o 80–100 sztuk ró¿norakiej broni. Wiêkszoœæ
z niej zosta³a porzucona z powodu wyczerpania siê amunicji106. Mê¿czyŸni nie posia-
daj¹cy broni obrzucali gmach zapalonymi butelkami z benzyn¹. Kilkakrotnie uda³o siê
wznieciæ po¿ar w tym gmachu, m.in. w archiwum mieszcz¹cym siê na pierwszym piê-
trze. Ka¿dorazowo by³ on gaszony przez funkcjonariuszy UB i ¿o³nierzy KBW107.

M³odzi bojowcy, czêsto nie maj¹cy za sob¹ przeszkolenia wojskowego, „nie byli
przygotowani do walki, czêœæ z nich mia³a po raz pierwszy broñ w rêku i od przy-
godnych osób dowiadywa³a siê, jak z niej korzystaæ. Ich walka by³a na ogó³ niesko-
ordynowana, ¿ywio³owa”108.

Istotnie w walkach brali udzia³ przede wszystkim ludzie m³odzi, w wieku 17–25
lat, najczêœciej przed odbyciem zasadniczej s³u¿by wojskowej. Z pewnoœci¹ nie my-
œleli wówczas o gro¿¹cym im niebezpieczeñstwie ani przysz³ych konsekwencjach.
Do walki porywa³y ich s³owa zachêty, g³oœne okrzyki ze strony zgromadzonego
t³umu i mo¿liwoœæ uczestnictwa w czymœ niezwykle wa¿nym. Uczestnictwa w sztur-
mie na symbol znienawidzonej w³adzy.
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104 Szczegó³owy wykaz stanowisk strzeleckich wokó³ gmachu WUBP i na terenie miasta patrz:
£. Jastrz¹b, Poznañski Czerwiec 1956…, s. 343-344; Wydarzenia poznañskie wed³ug Raportu UB,
s. 105.

105 Tam¿e, s. 48 i n. Autor dokona³ wnikliwej analizy mo¿liwoœci ostrza³u z poszczególnych
miejsc w pobli¿u WUBP.

106 Uczestnicz¹cy w walkach W³odzimierz Marciniak twierdzi, ¿e w godzinach po³udniowych
konspiracyjna organizacja Ruch Oporu Armii Krajowej, której by³ cz³onkiem, dostarczy³a oko³o
200 sztuk broni. Tam¿e, s. 45. Przytoczona liczba broni jest trudna do zweryfikowania i wydaje siê
— wed³ug autora niniejszego tekstu — mocno przesadzona. Równie problematyczne wydaje siê
istnienie tej¿e organizacji podziemnej.

107 Na wezwanie telefoniczne o godz. 12.27 ze strony WUBP stra¿ po¿arna wys³a³a 3 wozy
stra¿ackie. Dwa z nich zosta³y otoczone przez mê¿czyzn i próbowano je opanowaæ, lecz gdy przy-
by³ czo³g, wozy stra¿ackie wycofa³y siê. Trzeci samochód stra¿acki — autocysterna, zosta³ opano-
wany na skrzy¿owaniu ulic D¹browskiego i Mickiewicza, a rebelianci pojechali nim po benzynê.
Nale¿y zgodziæ siê z uwag¹ E. Makowskiego, ¿e oblanie benzyn¹ gmachu UB i podpalenie go
mog³o przes¹dziæ o jego losie. Na najbli¿szej stacji przy ulicy Gajowej nie otrzymano benzyny,
wiêc udano siê do nastêpnych stacji przy ulicy Topolowej, na Œródce, gdzie uzyskano ³¹cznie
75 litrów benzyny. W drodze do stacji na Ratajach zauwa¿ono poœcig milicyjny i porzucono cy-
sternê. E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 115-116; Relacja Stefana Zieliñskiego,
w: M.R. Bombicki, Poznañ ’56, s. 181.

108 E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 146.



W sporz¹dzonym przez UB po walkach raporcie stwierdzono: „Strzelanina mia³a
na ogó³ charakter nieskoordynowany, bez sprecyzowanego celu, a sprowadza³a siê
do ¿ywio³owego oddawania strza³ów do gmachu urzêdu”.

„Wiele jednostek [broni — przyp. J.K.] przechodzi³o podczas strzelaniny z r¹k
do r¹k, przekazywano j¹ nawet nieznajomym lub porzucano na miejscu po wyczer-
paniu amunicji (…). Z tych powodów iloœæ osób bior¹cych udzia³ w zajœciach z bro-
ni¹ w rêku jest wy¿sza od iloœci sztuk broni znajduj¹cej siê w akcji”109.

Przy ulicy Kochanowskiego znajdowa³a siê tak¿e Rejonowa Prokuratura Wojsko-
wa. Budynek ten kilkakrotnie ostrzelano i obrzucono butelkami z benzyn¹. Zranio-
no jednego z prokuratorów. Kilka razy podpalono pomieszczenia s³u¿bowe, lecz
wojskowym uda³o siê je ugasiæ110.

Zmagania walcz¹cych obserwowa³o kilka tysiêcy gapiów zgromadzonych na
okalaj¹cych gmach ulicach (od strony ulic Poznañskiej i D¹browskiego). W³aœnie
biernie przygl¹daj¹ce siê osoby stanowi³y znaczny odsetek zabitych i rannych w tym
rejonie.

W t³umie mówiono coraz g³oœniej, ¿e w gmachu UB znajduj¹ siê tak¿e Rosjanie.
„Bezwzglêdnoœæ i strzelanie do dzieci œwiadczy³y rzekomo o tym, ¿e strzelaj¹ Rosja-
nie, poprzebierani w polskie mundury”111.

Okaza³o siê, ¿e chêtnych do walki by³o znacznie wiêcej ni¿ broni. W zwi¹zku z tym
po godz. 13.00, przy sporym zaanga¿owaniu cz³onków nieformalnych grup, zaczê³y
tworzyæ siê doraŸne bojówki zamierzaj¹ce zdobyæ broñ na posterunkach MO i stu-
diach wojskowych uczelni wy¿szych. Pod wp³ywem poczynañ m.in. Ryszarda Klupie-
cia, Zygfryda Pilarczyka, Janusza Kulasa i Jana Farbotnika zorganizowano trzy grupy,
które dokona³y napadów na magazyny studiów wojskowych uczelni poznañskich
(Wy¿szej Szko³y Rolniczej przy ulicy D¹browskiego 157, Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej
przy ulicy Przemys³owej i Akademii Medycznej przy ulicy Fredry 10). Zdobyto oko³o
52 sztuki broni palnej, z których tylko 22 nadawa³y siê do u¿ytku112.

O niepowodzeniu szturmu na gmach UB zdecydowa³ brak koordynacji poczynañ
walcz¹cych. Nie by³o doœwiadczonej pod wzglêdem bojowym osoby, która pokiero-
wa³aby walk¹.

T³um przypatruj¹cy siê biegowi wydarzeñ od strony ulic Poznañskiej i D¹brow-
skiego nie by³ ju¿ tak liczny. By³ jednak coraz bardziej wzburzony. „Podniecenie,
nerwowoœæ, a nawet pewn¹ grozê tworzy³o — wspomina³ dr Henryk Karoñ z pobli-
skiego Szpitala Miejskiego — dodatkowo wycie syren karetek pogotowia ratunko-
wego, niemilkn¹ce strza³y w okolicy gmachu UB oraz wycie samolotów odrzuto-
wych, które pikowa³y nad miastem”113.
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109 Wydarzenia poznañskie wed³ug Raportu UB, w: S. Jankowiak, E. Makowski, Poznañski Czerwiec
1956…, s. 118.

110 E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 27.
111 P. Machcewicz, Polski rok 1956, s. 117.
112 Charakterystyka przebiegu wypadków…, w: S. Jankowiak, E. Makowski, Poznañski Czerwiec

1956, s. 71.
113 H. Karoñ, Z okien szpitala, w: Poznañski Czerwiec 1956, pod red. J. Maciejewskiego i Z. Troja-

nowiczowej, s. 318.



Dopiero po godz. 17.00 zakoñczy³o siê oblê¿enie gmachu UB. Wtedy to pod-
oddzia³om Oficerskiej Szko³y Wojsk Pancernych i Zmotoryzowanych (OSWPiZ) pod
dowództwem mjr. Mieczys³awa Moryka uda³o siê zablokowaæ wszystkie ulice do-
jazdowe do budynku. Pe³nego zamkniêcia „pierœcienia okr¹¿enia” dokonano przed
godz. 18.00, kiedy to przyby³ 23. pu³k czo³gów i batalion z 73. pu³ku zmechanizo-
wanego, obie jednostki z 19. Dywizji Pancernej. Od tej pory zadaniem tych podod-
dzia³ów by³o niedopuszczenie do przedarcia siê rebeliantów pod gmach UB. Do bu-
dynku urzêdu dotar³a po raz pierwszy pomoc lekarska ze Szpitala Miejskiego im.
Franciszka Raszei. Wczeœniejsze udzielenie pomocy rannym w gmachu bezpieczeñ-
stwa nie by³o mo¿liwe ze wzglêdu na ci¹g³y ostrza³114.

Przyjazd wiêkszej liczby czo³gów do rejonu walk, ostrzeliwanie cywilnych sta-
nowisk ogniowych zmusi³o bojowników do wycofania siê. Jeszcze kilkakrotnie
próbowano zaj¹æ poprzednie stanowiska w pobli¿u gmachu UB, gara¿e i biuro
przepustek. W zajezdni tramwajowej przy ulicy Gajowej utworzy³a siê oko³o
30-osobowa grupa, która otrzyma³a broñ przywiezion¹ z napadów na studia woj-
skowe. Udano siê w kierunku gmachu UB, czêœæ zajê³a miejsce za barykad¹ przy
ulicy D¹browskiego. Przewaga wojska by³a jednak coraz bardziej widoczna. Ludzi
gromadz¹cych siê na ulicach rozpêdzano gazami ³zawi¹cymi. Przed godz. 18.00
ulica Kochanowskiego by³a w zasadzie opanowana przez wojsko. Mimo to gmach
UB zosta³ ponownie zaatakowany przez grupê, która powróci³a z akcji na poste-
runki MO. Na umówiony sygna³ rozpoczêto ostrza³ z dwóch stron — od ulicy
Poznañskiej i barykady. Wed³ug raportu UB bojowników przy barykadzie wspie-
ra³o ogniem z w³asnych pistoletów maszynowych dwóch wojskowych: kapitan
i chor¹¿y115.

Po zapadniêciu zmroku ludzie powoli zaczêli wracaæ do domów. Oko³o godz. 20.00
jad¹ce ulic¹ Kochanowskiego czo³gi ostrzelano i obrzucono butelkami z benzyn¹.
Za pomoc¹ gazów ³zawi¹cych rozpêdzano pozostaj¹cych na ulicach ludzi. Oblano
i podpalono budynek Komitetu Miejskiego PZPR przy ulicy Mickiewicza. Dopiero po
godz. 21.00 zakoñczy³ siê ci¹g³y ostrza³ gmachu WUBP, a po 23.00 rejon ten zajê³a
piechota 2. Korpusu Pancernego, luzuj¹c podchor¹¿ych OSWPiZ.

Upowszechniana w t³umie obserwatorów informacja o mordowaniu na ulicy Ko-
chanowskiego dzieci i kobiet spowodowa³a, ¿e wrogoœæ wielu demonstrantów
przerodzi³a siê w nienawiœæ. Takie postawy ujawni³y siê wobec rozpoznanych na uli-
cach funkcjonariuszy. Wœród t³umu rozpoznano funkcjonariusza WUBP Stanis³awa
Porodzyñskiego. Przy okrzykach „Zabiæ ubowca!” pobito go do nieprzytomnoœci.
Z pomoc¹ pod¹¿y³a pielêgniarka, która z inn¹ kobiet¹ zabra³a go do Domu Zdrowia
przy ulicy S³owackiego. Do przychodni weszli za nimi równie¿ m³odzi ludzie, którzy
bili go nadal. „Ka¿dy z osobników chcia³ biæ tego mê¿czyznê — zezna³ póŸniej
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114 Pomocy za³odze WUBP udzielili lekarze: Henryk Karoñ i Boles³aw Œliwiñski z pielêgniark¹
Aleksandr¹ Banasiak. Gdyby pomoc lekarska dotar³a do gmachu wczeœniej, uratowano by ¿ycie
szer. Jakubowi Czekajowi, ¿o³nierzowi KBW. £. Jastrz¹b, Poznañski Czerwiec 1956…, s. 53.

115 Wydarzenia poznañskie wed³ug Raportu UB, w: Poznañski Czerwiec 1956 w dokumentach,
s. 101-105.



jeden z pracowników przychodni — i by³o szamotanie, gdy¿ ci, którzy stali na
skraju grupy, chcieli dostaæ siê bli¿ej”. Dopiero interwencja lekarzy i pielêgniarki
zapobieg³a samos¹dowi. Przypadków pobicia by³o wiêcej. Nie wszystkie zosta³y
odnotowane. Dwóch funkcjonariuszy z Zielonej Góry, którzy s³u¿bowo, ale po cy-
wilnemu przeje¿d¿ali przez miasto, obok „Okr¹glaka” zauwa¿yli mê¿czyznê w wiê-
ziennym ubraniu i zaczêli go œcigaæ. Ktoœ z t³umu spostrzeg³, ¿e jeden z nich ma
broñ. Œcigaj¹cy funkcjonariusze stali siê nagle uciekaj¹cymi. Pobito ich dotkliwie
i rozbrojono116.

Henryka Ho³ubowskiego dopadniêto w mieszkaniu przy ulicy Kochanowskiego,
gdy spa³ po nocnej s³u¿bie. Pobito go do nieprzytomnoœci, „jako ubowca i komuni-
stê, który zabi³ matkê i czwórkê dzieci” — krzyczano. Wezwany przez s¹siadów sa-
nitariusz zabra³ go do szpitala, ale po drodze ludzie znowu chwycili rannego,
ci¹gn¹c po bruku i kopi¹c. Porzucono go nieprzytomnego, po czym nieznani mê¿-
czyŸni zanieœli go do szpitala117.

Grupki demonstrantów wchodzi³y si³¹ do mieszkañ pracowników UB, mieszcz¹-
cych siê przy ulicy Kochanowskiego. Napady te nie by³y ani przygotowane, ani zor-
ganizowane. Poszukiwano ubowców ostrzeliwuj¹cych demonstrantów, poszukiwa-
no broni, butelek na benzynê, chciano te¿ zobaczyæ, jak mieszkaj¹, i okazaæ im sw¹
nienawiœæ. Dochodzi³o do kradzie¿y mienia. Napastnicy zaczêli rozwa¿aæ mo¿li-
woœæ u¿ycia rodzin funkcjonariuszy w ataku na gmach WUBP, u¿ycia ich jako
os³ony, by wedrzeæ siê do œrodka. Pomys³ ten nie zosta³ zrealizowany, poniewa¿
wywo³a³ sprzeciw wœród demonstrantów118.

Skrajnym przyk³adem nienawiœci do funkcjonariuszy UB by³o zmasakrowanie
przez t³um kaprala Zygmunta Izdebnego, który przyjecha³ w mundurze KBW, by
obj¹æ o godz. 14.00 s³u¿bê wartownicz¹. Grupa m³odych demonstrantów zatrzy-
ma³a go na ulicy S³owackiego. Po zrewidowaniu zaczêto go biæ i obrzucaæ kamie-
niami. W pewnym momencie uda³o mu siê wyrwaæ z r¹k napastników, którzy
goni¹c uciekaj¹cego, krzyczeli, ¿e zabi³ kobietê i dziecko. Oskar¿enie to powtarza-
ne by³o wielokrotnie i mobilizowa³o do bicia Izdebnego. Bito go nastêpnie w tram-
waju i na dworcu g³ównym PKP, gdzie uniemo¿liwiono mu wejœcie do odje¿d¿a-
j¹cego poci¹gu. Przyjecha³a wojskowa karetka pogotowia, lecz t³um trzykrotnie nie
dopuœci³ lekarzy do udzielenia pomocy pobitemu, krzycz¹c: „Bandyta! Zamordowa³
kobietê i dzieci (…). Niech umrze, niech zdechnie na dworcu (…) prêdzej go nie
wydamy, a¿ tu zdechnie (…)”. Dopiero przyjazd samochodów z podchor¹¿ymi Cen-
trum Wyszkolenia S³u¿by Ty³ów spowodowa³, ¿e t³um siê rozpierzch³. Zmasakro-
wany 26-latek zmar³ wdeptany w peron119.

Edward Gierek i Wiktor K³osiewicz przebywali w tym czasie na poznañskim Sta-
rym Rynku. Przera¿eni byli ogromem nienawiœci do „w³adzy ludowej”. K³osiewicz
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116 Raport UB…, s. 108.
117 Tam¿e.
118 Jednym z wdzieraj¹cych siê do mieszkañ rodzin pracowników UB by³ Wac³aw Staœkiewicz,

by³y funkcjonariusz tego resortu. Raport UB, s. 52; P. Machcewicz, Polski rok 1956, s. 99; E. Makow-
ski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 128.

119 Raport UB…, s. 107-198.



stwierdzi³ póŸniej: „Nie spodziewa³em siê takiej nienawiœci, jak¹ odczu³em, znaj-
duj¹c siê w œrodku mas. Byliœmy przyzwyczajeni, ¿e wszyscy nas popieraj¹”120.

Objawy nienawiœci odnotowano po obu stronach barykady. Na ulicy Kochanow-
skiego ciê¿ko raniono kpr. pchor. Ryszarda Ficka, s³uchacza III roku OSWPiZ. Nie-
siony na noszach, bêd¹c w szoku, odgra¿a³ siê piêœci¹ w kierunku demonstrantów,
krzycz¹c: „Nasze ch³opaki zemszcz¹ siê za mnie”. T³um chcia³ dokonaæ samos¹du
na podchor¹¿ym. Doktor Henryk Karoñ ze Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei
musia³ interweniowaæ si³¹, aby zapobiec czynnej agresji wobec rannego121. (O udzia-
le wojska w dalszej czêœci).

Przejêty przez cywilnych bojowników czo³g nr 945 rozpocz¹³ przed godz. 15.00
ostrzeliwaæ z placyku przy ulicy Poznañskiej gmach WUBP. Niecelne serie pocisków
wystrzelone z czo³gowego karabinu maszynowego dosiêgnê³y równie¿ osób sto-
j¹cych u zbiegu ulic Kochanowskiego i D¹browskiego, œmiertelnie rani¹c Kazimie-
rza Dutkiewicza i Paw³a Wasylika. Strzelcem okaza³ siê 19-letni Marian Kubiak.
Nied³ugo po tym czo³g zosta³ „odbity” przez ¿o³nierzy. Po opuszczeniu przez Ku-
biaka przedzia³u bojowego czo³gu, dwukrotnie pchniêto go bagnetami w jamê
brzuszn¹. Podczas operacji Kubiaka, prowadzonej przez dr. Józefa Granatowicza,
ostrzelane zosta³o pomieszczenie bloku operacyjnego. Marian Kubiak zmar³ tego
samego dnia wieczorem na jednej z sal oddzia³u chirurgicznego122.

10.
Poszukiwanie broni i próby przeniesienia akcji
na inne miejscowoœci

Po godzinie 16.00 uczestnicy napadów na studia wojskowe zaczêli tworzyæ bojówki
w celu zdobycia broni w placówkach Milicji Obywatelskiej. Kilku- lub kilkunastooso-
bowe grupy uda³y siê zajêtymi przez siebie samochodami ciê¿arowymi w kierunku
komisariatów dzielnicowych i poza miasto.

Grupa utworzona w browarze przy ulicy D¹browskiego pojecha³a pod komendê
dzielnicow¹ MO Poznañ–Je¿yce przy ulicy Nad Wierzbakiem. Edward Cz³apa i Raj-
mund Pi¹tek wtargnêli z broni¹ w rêku do komendy, lecz uprzedzona wczeœniej
za³oga odpowiedzia³a strza³ami. Wobec zbli¿aj¹cego siê samochodu wojskowego
zrezygnowano z walki o zdobycie komendy dzielnicowej. Grupa uda³a siê do Suche-
go Lasu, by zdobyæ tamtejszy posterunek MO. Po drodze napotkano pododdzia³
¿o³nierzy WP, wobec czego zawrócono do œródmieœcia i na ulicy Towarowej
po³¹czono siê z inn¹ grup¹.
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120 K. Kersten, Polski PaŸdziernik 1956, w: „Wiadomoœci Historyczne” 1981, nr 5 wrzesieñ-paŸ-
dziernik, s. 269; E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 138.

121 H. Karoñ, Z okien szpitala, w: Poznañski Czerwiec 1956, pod red. J. Maciejewskiego i Z. Troja-
nowiczowej, s. 318.

122 £. Jastrz¹b, Œmieræ przez przypadek, w: „G³os Wielkopolski” nr 12 (18 803), 14-15 I 2006,
s. 15.



Tak¿e nieudany okaza³ siê napad na VI komisariat przy ulicy Dzier¿yñskiego
(obecnie 28 Czerwca 1956 r.). Bojówka nie zrezygnowa³a jednak z akcji i pojecha³a
do Swarzêdza. Po krótkim ostrzale zdobyto tamtejszy komisariat, rozbrojono mili-
cjantów, zabieraj¹c 6 sztuk broni. Po powrocie do Poznania i przeorganizowaniu siê
bojówka uda³a siê samochodem ciê¿arowym do Puszczykowa. Tamtejszy komen-
dant posterunku i dwóch milicjantów poddali siê bez oporu.

Sprawdzon¹ wczeœniej metodê (ostrzelanie posterunku i rozbrojenie zaskoczo-
nych milicjantów) zastosowano w Mosinie. Po tym sukcesie grupa uda³a siê do
Czempinia w powiecie koœciañskim. Po drodze, podczas zbiórki na postoju wybra-
no na przywódcê Edwarda Cz³apê (17 lat). Oko³o godz. 20.00 m³odzi bojowcy
ostrzelali posterunek w Czempiniu. Nie by³o tu jednak zaskoczenia, gdy¿ milicjanci
uprzedzeni przez komendê powiatow¹ odpowiedzieli na atak ogniem i zranili jed-
nego z napastników. Po kilkunastominutowej obustronnej strzelaninie grupa wyco-
fa³a siê, zabieraj¹c rannego, i oko³o godz. 22.00 powróci³a do Poznania. Kilku cz³on-
ków grupy przywioz³o rannego do szpitala, a po opatrzeniu zawieziono go do
domu. Grupa Cz³apy po noclegu w PGR Babki uda³a siê w kierunku Œremu. Po dro-
dze napotkali patrol MO, który rozpocz¹³ za nimi poœcig. Bojownicy podzielili siê na
mniejsze grupki, ostrzeliwuj¹c œcigaj¹cych ich milicjantów. Kilka osób aresztowa-
no, czêœæ dotar³a do Kostrzyna, a stamt¹d powróci³a poci¹giem do Poznania123.

Bojówka zorganizowana przy ulicy Gajowej pojecha³a po godz. 16.00 dwoma sa-
mochodami na Junikowo, by rozbiæ VII Komisariat MO przy ulicy Grunwaldzkiej 34.
W komisariacie znajdowa³o siê 12 milicjantów przygotowanych do obrony i maj¹cych
zgodê na u¿ycie broni. Jednak m³odzi bojowcy zaskoczyli milicjantów. Zaraz po przy-
byciu na miejsce ostrzelali gwa³townym ogniem budynek i z okrzykami: „Bêdziemy
rzucaæ granaty! Mamy swój rz¹d, skoñczy³o siê wasze panowanie! Rêce do góry!”
wtargnêli do œrodka i rozbroili milicjantów. Zdobyli 20 sztuk broni z amunicj¹124.

Po przeprowadzeniu akcji na Junikowie bojówka podzieli³a siê na trzy grupy.
Pierwsza pod dowództwem Janusza Kulasa i Miko³aja Pac-Pomarnackiego uda³a siê
w rejon walk na ulicê Poznañsk¹. Druga pod kierownictwem Romana Bulczyñskiego
i Hieronima Zielonackiego pojecha³a samochodem ciê¿arowym na Wildê. Po przy-
byciu na miejsce ostrzela³a V Komisariat MO przy ulicy Krzy¿owej, rozbroi³a 15 mili-
cjantów, zdobywaj¹c 29 sztuk broni. Grupa powróci³a na ulicê Mickiewicza, gdzie
rozdano broñ. Po ostrzelaniu przez czo³g bojówka rozbieg³a siê, a jeden z jej cz³on-
ków zosta³ zabity. Grupa Ryszarda Klupiecia zatrzyma³a na ulicy Grunwaldzkiej sa-
mochód z wojskiem. Pod wp³ywem groŸby u¿ycia broni ¿o³nierze rozbiegli siê, po-
zostawiaj¹c samochód ciê¿arowy125.

Inna grupa skupiona wokó³ Stanis³awa Gorzelañczyka, wobec niedostatku broni
i amunicji, uda³a siê do Rokietnicy. Po rozbrojeniu komendanta tamtejszego poste-
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123 E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 133.
124 Niektórzy z m³odocianych bojowców nigdy wczeœniej nie mieli broni w rêkach. Pokonani
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skiego, sygn. P.III — 93, t. 12.
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runku MO uda³a siê do Mrowina ko³o Szamotu³, gdzie znajdowa³o siê wiêzienie —
kolonia rolna (170 wiêŸniów i 23 stra¿ników). Gro¿¹c u¿yciem broni, rozbrojono
funkcjonariuszy, a po powrocie wiêŸniów z pól oœwiadczono im, ¿e obóz zosta³ roz-
wi¹zany. Tylko 17 wiêŸniów skorzysta³o z okazji i opuœci³o obóz. Czêœæ funkcjona-
riuszy zda³a broñ i uda³a siê do domów. Bojówka Gorzelañczyka wyjecha³a w kie-
runku Buku, po czym podzieli³a siê na mniejsze grupy. Kierownictwu kolonii karnej
w Mrowinie wytoczono póŸniej sprawê karn¹126.

Wszystkie bojówki dokona³y ³¹cznie 9 napadów na placówki MO, 4 w Poznaniu
(Dêbiec, Je¿yce, Junikowo, Wilda) i 5 poza Poznaniem (Czempiñ, Mosina, Puszczy-
kowo, Rokietnica i Swarzêdz) oraz na obóz wiêŸniów w Mrowinie.

W atakach na komisariaty MO uczestniczy³o kilkadziesi¹t osób. Wed³ug raportu
UB ka¿da bojówka liczy³a od kilku do kilkunastu osób. W aktach oskar¿enia wiel-
koœæ ich szacowano nawet na 40 osób. Organom œcigania uda³o siê z³apaæ tylko
czêœæ uczestników napadów na placówki MO. W stan oskar¿enia postawiono 25
osób, z których piêciu uczestniczy³o a¿ w 6 napadach na placówki MO, a czterech
w 5. Tylko jeden z tej grupy by³ studentem, pozostali robotnikami (24), 21 zaœ mia³o
18-19 lat, a dwóch tylko 17.

W rezultacie tych napadów w rêkach rebeliantów znalaz³o siê oko³o 110 sztuk
broni palnej, z której ponad 70 zdobyto od MO. Jak wspomniano, tylko czêœæ u¿yto
póŸniej w walce z UB i z wojskiem127.

Dowódca 10. pu³ku KBW, obawiaj¹c siê ataków na wojskowe magazyny na Podo-
lanach (fort VI przy ulicy Lutyckiej), poleci³ saperom o godz. 16.30 zaminowaæ teren
wokó³ magazynów. Bojówki nie podjê³y jednak prób zdobycia ¿adnego z wojsko-
wych magazynów broni w Poznaniu128.

11.
Udzia³ wojska

W roku 1956 w garnizonie poznañskim stacjonowa³y nastêpuj¹ce jednostki wojsko-
we: Centrum Wyszkolenia S³u¿by Ty³ów (CWST), komendant p³k Miko³aj Matwije-
wicz — koszary przy ulicy Bukowskiej (wówczas Karola Œwierczewskiego), Oficer-
ska Szko³a Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych (OSWPiZ) przy ulicy Wojska
Polskiego, komendant p³k Antoni Filipowicz, 10. Wielkopolski Pu³k Korpusu Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego (KBW) przy ulicy Bukowskiej, dowódca pp³k Józef Lipiñ-
ski, 62. Pu³k Szkolno-Treningowy Lotnictwa Myœliwskiego w Krzesinach, dowódz-
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126 Przedtem wydalono ze s³u¿by naczelnika wiêzienia inspektora Kazimierza Kêdzierskiego
i jego zastêpcê podinspektora Andrzeja Sieradzkiego. K. Bedyñski, Wiêzienia i wiêziennictwo w cza-
sie Poznañskiego Czerwca 1956, w: Poznañski Czerwiec 1956, pod red. S. Jankowiaka i A. Rogulskiej,
Warszawa 2002, s. 41-45.

127 S¹ to dane przybli¿one. W raportach sporz¹dzonych przez UB, wojsko i milicjê wystêpuj¹
znaczne rozbie¿noœci co do liczby utraconej broni.

128 MSW, sygn. 1267/1: KG MO — Charakterystyka przebiegu wypadków…, s. 153.



two 2. Korpusu Armijnego (KA), p³k Mieczys³aw Mazur, Komenda Garnizonu przy
ulicy Solnej (mjr W³adys³aw Pieczora), Wojskowe Zak³ady Motoryzacyjne, sk³adnice
materia³owe, wojskowe komendy rejonowe, 111 Szpital Wojskowy przy ulicy Grun-
waldzkiej oraz studia wojskowe przy uczelniach wy¿szych. Pu³kownik Mazur by³
z racji najwy¿szego stanowiska dowódc¹ poznañskiego garnizonu. Na oddalonym
o kilkanaœcie kilometrów na pó³noc od miasta poligonie Biedrusko szkoli³y siê od-
dzia³y 2. Korpusu Pancernego, którego dowódc¹ by³ gen. bryg. Józef Kamiñski. Jed-
nostki te podlega³y dowódcy Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego (SOW), gen. dyw.
Wsiewo³odowi Iljiczowi Stra¿ewskiemu, który w tym czasie przebywa³ na æwicze-
niach prowadzonych przez Pó³nocn¹ Grupê Wojsk Armii Radzieckiej (PGWAR) w oko-
licach Ostrowca Œwiêtokrzyskiego129.

Wyszczególnienie powy¿szych jednostek i instytucji wojskowych jest wa¿ne,
gdy¿ to one u¿yte by³y w Poznaniu w pamiêtny czerwcowy czwartek. W pierwszej
fazie, czyli do godz. 14.00, do czasu przybycia z Warszawy gen. armii Stanis³awa Gi-
larowicza Pop³awskiego, wiceministra obrony narodowej, u¿yto jednostek poznañ-
skich. W drugim etapie do miasta wprowadzono oddzia³y 2. Korpusu Pancernego
i akcj¹ wojskow¹ kierowa³ bezpoœrednio gen. Pop³awski. Trzeci etap (29-30 czerw-
ca) obejmowa³ wycofanie wiêkszoœci oddzia³ów lokalnych i dzia³ania jednostek
operacyjnych: 2. Korpusu Pancernego i 2. Korpusu Armijnego130.

Pierwszy etap u¿ycia wojska (28 VI 1956 do godz. 14.00) charakteryzowa³ siê
niejasnoœci¹ sytuacji, brakiem rozpoznania nastrojów i zamiarów demonstrantów.
Nie by³o sprawnego przep³ywu informacji miêdzy milicj¹, pu³kiem KBW, dowódc¹
garnizonu i Komend¹ Garnizonu. Zawodzi³ wielokana³owy system dowodzenia,
jego bezw³adnoœæ wzmacnia³a bezsilnoœæ na szczeblu dowództwa SOW, KBW i kie-
rownictwa MON. Kierownictwa MON i MSW zosta³y poinformowane o sytuacji
w Poznaniu ju¿ we wczesnych godzinach porannych 28 czerwca131.

Dowódca pu³ku KBW powiadomi³ swego prze³o¿onego, gen. bryg. W³odzimie-
rza Musia, o sytuacji w Poznaniu ju¿ o godz. 6.30. Mimo nacisków gen. Musia na mi-
nistra spraw wewnêtrznych W³adys³awa Wichê i wiceministra Franciszka JóŸwiaka
nie podjêto ¿adnych decyzji. W ocenie decydentów si³y KBW w Poznaniu by³y za
skromne (329 ¿o³nierzy, w tym 62 oficerów) i przeznaczone do s³u¿by wartowniczej
przy magazynach i œrodkach transportu. Czekano wiêc na rozwój wydarzeñ, a te
zaczê³y nabieraæ dramatycznego charakteru132. Ani do komendantów szkó³, ani do
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129 Tak¿e i dowódcy 2. Korpusu Pancernego gen. bryg. Józefa Kamieñskiego nie by³o w tym
czasie w Biedrusku, poniewa¿ przebywa³ w sanatorium w Ciechocinku. Z kolei dowódca 2. KA p³k
Mieczys³aw Mazur przebywa³ z podleg³ymi mu dywizjami na poligonie wêdrzyñskim (Ziemia Lu-
buska). Jego obowi¹zki pe³ni³ w zastêpstwie p³k Miko³aj Matwijewicz.

130 Podzia³ u¿ycia wojska na trzy etapy przyjêto za Edwardem J. Nalep¹, Pacyfikacja zbuntowa-
nego miasta, Warszawa 1992, s. 28-53.

131 Tam¿e, s. 28. Autor mówi o inicjatywie i „przedsiêbiorczoœci” dowódcy pu³ku KBW i ko-
mendantów szkó³ wojskowych.

132 Po redukcji KBW stan osobowy 10. pu³ku wynosi³ 329 ¿o³nierzy (62 oficerów, 60 pod-
oficerów i 207 szeregowców). Z tej liczby kompania saperów i orkiestra przebywa³y do po³udnia
na poligonie pod Obornikami. Edward J. Nalepa, Pacyfikacja…, za³¹cznik 5, s. 99.



Komendy Garnizonu nie dotar³y od milicji i bezpieczeñstwa oficjalne wiadomoœci
o kszta³tuj¹cej siê sytuacji w mieœcie.

Gdy w Warszawie zwo³ano w trybie nadzwyczajnym posiedzenie Biura Politycz-
nego KC PZPR, minister obrony narodowej marsza³ek Konstanty Rokossowski za-
proponowa³ u¿ycie oddzia³ów wojskowych przeciwko demonstrantom. Rozwa¿ano
ró¿ne warianty, m.in. przerzucenie kolej¹ szwadronu kawalerii z Bia³egostoku, po-
tem lekkiego pu³ku pancernego KBW spod Szczytna (poligon Sask Wielki). Jednak
oddzia³y te mog³y przybyæ do Poznania dopiero w dniu nastêpnym133. W zwi¹zku
z tym rozwa¿ano propozycjê w³¹czenia do dzia³añ pacyfikacyjnych jednostek woj-
skowych podleg³ych ministrowi obrony narodowej. Wed³ug relacji dowódcy KBW,
gen. Musia, marsza³ek Konstanty Rokossowski w tej sprawie g³osu nie zabra³ i „wy-
czuwa³o siê, ¿e jest tej propozycji niechêtny”. Wed³ug Edwarda Nalepy „Moment
ten ma niezwykle istotne znaczenie dla ca³oœci rozwa¿añ (…) Otó¿ wspomnienia do-
wódcy KBW na temat postawy marsza³ka Rokossowskiego pozostaj¹ w wyraŸnej
sprzecznoœci do relacji innego uczestnika tamtego posiedzenia Biura Politycznego,
i to nie byle kogo, bo samego I sekretarza KC PZPR Edwarda Ochaba. (…) W rozmo-
wie z Teres¹ Torañsk¹ Ochab stwierdzi³: »Zg³osi³ siê do mnie telefonicznie, a potem
osobiœcie z w³asnej inicjatywy. Rozmawialiœmy w cztery oczy. Zaproponowa³, aby
u¿yæ oddzia³ów wojskowych przeciw uzbrojonym awanturnikom atakuj¹cym urzêdy
pañstwowe. I prosi³, by mu zostawiæ woln¹ rêkê, a on sprawê za³atwi. Zgodzi³em siê,
bo nale¿a³o dzia³aæ szybko, a nie trzeba przecie¿ dwóch genera³ów do operacji
w gruncie rzeczy ma³ej, jeœli rozpatrywaæ j¹ pod wzglêdem militarnym. (…) Stanowi-
sko moje zosta³o zaakceptowane przez Biuro Polityczne«”134.

Nale¿y zgodziæ siê z Edwardem J. Nalep¹, ¿e przypisywanie marsza³kowi Rokos-
sowskiemu inicjatywy u¿ycia wojska w Poznaniu by³o dla Ochaba okazj¹ do po-
mniejszenia jego w³asnej odpowiedzialnoœci. Jako I sekretarz KC PZPR, Ochab zaak-
ceptowa³ sugestiê ministra obrony narodowej, dotycz¹c¹ takiego rozwi¹zania tej
kwestii. Uwagê tê potwierdza fakt, ¿e w protokole z VIII Plenum pominiêto frag-
ment wyst¹pienia Rokossowskiego, dotycz¹cy udzia³u Ochaba w podjêciu tej decy-
zji. W protokole tego posiedzenia ograniczono siê do lapidarnego stwierdzenia:
„Podci¹gn¹æ do Poznania oddzia³y KBW i wojska”135.
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133 Rzeczywiœcie jednostki te przyby³y do Poznania drog¹ kolejow¹ 29 VI 1956 w godzinach
rannych.

134 Edward Ochab wypowiada³ siê podobnie w rozmowie z publicyst¹ i oficerem WP Henry-
kiem Piecuchem. Stwierdzi³ m.in.: „(…) Rokossowski zachowywa³ siê porz¹dnie, nie spodzie-
wa³em siê tego po nim. Najpierw zadzwoni³ do mnie, a potem przyszed³ osobiœcie, aby poinfor-
mowaæ, ¿e sytuacja w Poznaniu jest niedobra. Milicja i bezpieczeñstwo mo¿e sobie nie poradziæ.
W duchu przyzna³em mu racjê, szczegó³y, które zna³ marsza³ek, dotycz¹ce zaistnia³ej w Poznaniu
sytuacji, wskazywa³y, jak wiele wie. Rokossowski by³ zazwyczaj dobrze poinformowany. (…) Na-
sze s³u¿by niemrawo wówczas dzia³a³y. Ludzie bezpieczeñstwa, milicjanci równie¿, bali siê ostro
interweniowaæ. Sami widzicie, ¿e w tej sytuacji Rokossowski spad³ mi jak z nieba. Inaczej mu-
sia³bym go o to prosiæ”. H. Piecuch, Czas bezprawia, Warszawa 1990, s. 139-140; E.J. Nalepa, Pacyfi-
kacja…, s. 24.

135 AAN, PZPR, sygn. 1679 Protokó³ 99 posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR z 28 VI 1956.



S¹dziæ nale¿y, ¿e Biuro Polityczne prawdopodobnie nie przewidywa³o udzia³u
s³uchaczy poznañskich szkó³ wojskowych: CWST i OSWPiZ. Zak³adano, ¿e czêœæ
podchor¹¿ych i kadry zawodowej z tych szkó³ to poznaniacy, maj¹cy tam swoje ro-
dziny i znajomych. Z tego wzglêdu lepiej nadawa³y siê przebywaj¹ce w pobli¿u jed-
nostki 2. Korpusu Pancernego. Takie rozumowanie tego gremium potwierdza te¿
fakt, ¿e w ¿adnej ze szkó³ nie wprowadzono stanu podwy¿szonej gotowoœci bojo-
wej. „Je¿eli ostatecznie wziê³y one czynny udzia³ w akcji porz¹dkowo-ochronnej
w mieœcie, to zadecydowali o tym przedstawiciele w³adz wojewódzkich (g³ównie
I sekretarz KW PZPR), którzy wymusili na komendantach obu uczelni skierowanie
pododdzia³ów do pomocy si³om porz¹dkowym (powo³ywali siê na rozmowy z cz³on-
kami centralnego kierownictwa partyjno-pañstwowego)” — pisa³ Nalepa136.

Istotnie, pierwsze decyzje o u¿yciu podchor¹¿ych z poznañskich szkó³ podjêto
na miejscu. Zadecydowali o tym komendanci szkó³ wskutek ci¹g³ych próœb o zbroj-
n¹ pomoc ze strony Leona Stasiaka i pp³k. Feliksa Dwojaka. Potwierdzi³ ten fakt
p³k Antoni Filipowicz w rozmowie z autorem wiosn¹ 1994 roku137.

Komendant CWST p³k Miko³aj Matwijewicz wyda³ o godz. 8.30 polecenie
wzmocnienia wart wewnêtrznych, wyznaczy³ patrole do ochrony koszar, wstrzy-
ma³ wszelkie wyjœcia podchor¹¿ych poza jednostkê.

Zastêpca komendanta CWST do spraw politycznych p³k Aleksander Knoll z w³as-
nej inicjatywy uda³ siê oko³o godz. 9.00 do gmachu KW PZPR w celu uzyskania infor-
macji o bie¿¹cej sytuacji. Do KW jednak nie dotar³, gdy¿ wokó³ gmachu by³y ju¿
t³umy demonstrantów. W drodze powrotnej zatrzyma³ siê w koszarach 10. pu³ku
KBW (ten sam kompleks budynków co i CWST), rozmawiaj¹c z dowódc¹ oddzia³u.
W wyniku tej rozmowy pp³k Lipiñski zwróci³ siê do komendanta CWST o pomoc dla
KBW. Ten¿e przed godz. 11.00 wys³a³ kompaniê podchor¹¿ych (70) z dowódc¹
pp³k. Marianem Guzkiem do ZISPO w celu zabezpieczenia produkcji zbrojeniowej.
Dodatkowo wys³a³ 70 ¿o³nierzy (z mjr. Franciszkiem M¹czyñskim na czele) jako od-
wód KBW. Pododdzia³ M¹czyñskiego zosta³ dwukrotnie ostrzelany silnym ogniem
z broni maszynowej przy ulicy M³yñskiej i z tego powodu powróci³ do koszar138.
O powy¿szych dzia³aniach p³k Matwijewicz poinformowa³ oko³o godz. 12.00 szefa
Sztabu Generalnego WP gen. broni Jerzego Bordzi³owskiego, który nakaza³ nawi¹-
zanie kontaktu z dowódc¹ 2. Korpusu Pancernego.

Podobne dzia³ania podjêto równie¿ w OSWPiZ. Oko³o godz. 9.00 komendant
szko³y poproszony zosta³ do WUBP, gdzie szef urzêdu mjr Feliks Dwojak i I sekre-
tarz Leon Stasiak prosili go o pomoc wojska i skierowanie czo³gów do akcji
porz¹dkowej. P³k Filipowicz przez bezpoœredni¹ liniê ³¹cznoœci, tzw. WCz, usi³owa³
bezskutecznie poinformowaæ o zaistnia³ej sytuacji swoich prze³o¿onych. Ostatecz-
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136 Tam¿e, s. 25.
137 Relacja p³k. w st. spocz. Antoniego Filipowicza z 12 IV 1994, w posiadaniu autora. Komen-

dant OSWPiZ potwierdzi³ brak jakichkolwiek decyzji ze strony prze³o¿onych z SOW i MON. J. Kar-
wat, Wojsko Polskie w wydarzeniach Poznañskiego Czerwca. Fakty i mity, w: Prze³omowy rok 1956…,
s. 93 i n.

138 S³uchacze CWST ochraniali równie¿ 2. Centraln¹ Sk³adnicê Mundurow¹ i 10. Rejonowe Ma-
gazyny ¯ywnoœci.



nie oko³o godz. 9.30 po³¹czy³ siê z szefem G³ównego Zarz¹du Politycznego WP gen.
bryg. Kazimierzem Witaszewskim, który zabroni³ w³¹czania wojska do dzia³añ
w mieœcie, a¿ do otrzymania stosownego rozkazu z MON. Jednak na odprawie tej
u³o¿ono plan wydzielenia si³ i œrodków do ochrony obiektów pañstwowych w mieœcie.

W tym samym czasie zastêpca komendanta OSWPiZ do spraw politycznych
mjr Bernard Heydrich uczestniczy³ w posiedzeniu egzekutywy Komitetu Miejskiego
PZPR. Po powrocie do szko³y zapad³a decyzja o przerwaniu szkolenia wszystkich
oddzia³ów w koszarach i na poligonie. Trzeba w tym miejscu dodaæ, ¿e w koszarach
OSWPiZ przebywali tylko podchor¹¿owie pierwszego roku, kurs rezerwy oraz elewi
szko³y podoficerskiej. Pozosta³e dwa roczniki odbywa³y szkolenie na poligonie
w Biedrusku.

W tym czasie Stasiak kilkakrotnie prosi³ komendanta OSWPiZ o udzielenie po-
mocy i wys³anie grupy ¿o³nierzy z pojazdem opancerzonym, aby przewieŸæ go na
lotnisko. Dopiero oko³o godz. 11.00, gdy I sekretarz KW w sposób kategoryczny
za¿¹da³ od OSWPiZ realizacji ustalonego planu, powo³uj¹c siê przy tym na rozmowy
z Ochabem i Cyrankiewiczem oraz na decyzjê Biura Politycznego o u¿yciu wojska,
p³k Filipowicz skierowa³ oko³o 300 s³uchaczy z 16 czo³gami do ochrony obiektów
pañstwowych (Poczta G³ówna, Narodowy Bank Polski, Polskie Radio, Komenda Wo-
jewódzka MO, WUBP)139. Podchor¹¿ym kategorycznie zabroniono u¿ywania broni
palnej, a zadanie ich ograniczaæ siê mia³o do ochrony wytypowanych obiektów. Na
ulicê Kochanowskiego wys³ano 2 plutony podchor¹¿ych i elewów z 2 czo³gami.

Pojawienie siê wojska na ulicy D¹browskiego przyjête zosta³o przez demon-
strantów z sympati¹, a nawet entuzjazmem. Poznaniacy wiwatowali na czeœæ woj-
ska: „Niech ¿yje wojsko polskie! Wojsko z nami!” Samochody zatrzyma³y siê na wy-
sokoœci ulicy Kochanowskiego. Pod wp³ywem nawo³ywañ ludzi podchor¹¿owie
schodzili z samochodów i czo³gów, prowadz¹c rozmowy z cywilami. „Czêœæ wraca³a
w kierunku swoich pojazdów — pisa³ Egon Naganowski — i bez wiêkszego sprzeci-
wu lub opieraj¹c siê, prosz¹c o pozostawienie im broni, dawa³a siê rozbroiæ. (…)
Broñ od ¿o³nierzy brali ró¿ni ludzie, przewa¿nie m³odzi. Przypominam sobie m³o-
dego cz³owieka, który chwyciwszy w rêce karabin, bieg³ w podskokach radoœci od
ulicy D¹browskiego i tak jak inni przez p³ot dosta³ siê na ty³y niskiego budynku,
gdzie teraz znacznie wzros³a liczba krêc¹cych siê i zajmuj¹cych pozycje”140. Dwóch
oficerów (Krzysztof Hurlak i Marian Wojtkiewicz) nie chcia³o opuœciæ pojazdów,
wiêc ich wyci¹gniêto i dotkliwie pobito, utracili równie¿ broñ141.

Po nieco d³u¿szych pertraktacjach podchor¹¿owie opuœcili czo³gi. Ich miejsce
zajêli czêœciowo m³odzi cywile. Egon Naganowski zezna³ póŸniej przed s¹dem:
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139 Do ZISPO p³k Filipowicz skierowa³ 2 bojowe transportery rozpoznawcze (BTR) i 18 pod-
chor¹¿ych.

140 E. Naganowski, To co widzia³em, w: Poznañski Czerwiec 1956, pod red. J. Maciejewskiego
i Z. Trojanowiczowej, s. 173-274.

141 Z tej grupy s³uchaczy czêœæ ¿o³nierzy z oficerami powróci³a do koszar oko³o godz. 12.00.
Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), 1135/65/957, meldunek o przebiegu zajœæ w Poznaniu za-
stêpcy ds. politycznych komendanta OSWPiZ mjr B. Heydricha do zastêpcy ds. politycznych SOW
z 15 VII 1956.



„Jeden z czo³gów (…) z owiniêt¹ sztandarem bia³o-czerwonym wie¿yczk¹ przeje-
cha³ ulic¹ Kochanowskiego, rozbijaj¹c po drodze przyczepê z workami cementu. Na
drugim czo³gu, który przejecha³ ulic¹ Kochanowskiego, siedzia³ ¿o³nierz ze sztan-
darem bia³o-czerwonym. W czasie przejazdu (…) zosta³ ranny, obwis³, ale sztanda-
ru nie puœci³. Ludzie krzyczeli: »Wojsko Polskie niech ¿yje!«, »Bohater!«142 Rozgry-
waj¹ce siê na oczach t³umu sceny wp³ynê³y na nastroje ludzi, którzy uwa¿ali, ¿e
wojsko jest po ich stronie. Oba czo³gi powróci³y potem do koszar.

Po otrzymaniu meldunku o dzia³aniu pierwszej grupy, po godz. 12.00, p³k Filipo-
wicz wys³a³ do odblokowania Urzêdu Bezpieczeñstwa drugi pododdzia³ (4 czo³gi
i 50 s³uchaczy), który równie¿ otrzyma³ zakaz u¿ycia broni. Podchor¹¿owie otrzy-
mali po 30 sztuk amunicji. Dzia³anie tej grupy nie mog³o byæ skuteczne. Gdy ¿o³nie-
rze przybyli na miejsce, trwa³o ju¿ oblê¿enie gmachu bezpieczeñstwa po³¹czone
z obustronn¹ wymian¹ ognia. Tak jak i poprzednio, namawiano ¿o³nierzy do odda-
nia broni i przejœcia na stronê demonstrantów. Po doœwiadczeniach pierwszej gru-
py, po instrukta¿u podchor¹¿ych, by nie nawi¹zywali kontaktów z demonstrantami,
¿o³nierze nie reagowali na wezwania cywili. Czo³gi obrzucono butelkami z p³ynem
zapalaj¹cym, a podchor¹¿ym usi³owano zabraæ broñ. Za³ogi ugasi³y p³on¹ce czo³gi.
Podchor¹¿owie poddani zostali presji psychicznej ze strony cywili, którzy krzyczeli
do nich: „Jesteœcie Polakami. Nie mordujcie naszych synów i ojców!”, „Przeciwko
komu wystêpujecie, to robotnicy obalaj¹ w³adzê!”, „Nie strzelajcie do braci!”. Ciê¿-
ko rannego (przestrzelone p³uco) por. Wies³awa Klimczaka wci¹gniêto w t³um,
kopi¹c go przy tym, elewi z trudem wydarli go i nieprzytomnego odwieŸli do szpita-
la. Na ulicy D¹browskiego gasz¹cego czo³g por. Leopolda Cupia³a przewrócono,
zdarto mu mundur i zaci¹gniêto pod œcianê do rozstrzelania. M³ody cz³owiek, który
nazwa³ siebie prokuratorem rewolucyjnego rz¹du, odczyta³ wyrok œmierci. Urato-
wa³ go starszy wiekiem robotnik, zaprzeczaj¹c, jakoby ten oficer kogoœ zabi³143.

Nadal obowi¹zywa³ zakaz u¿ycia broni przez ¿o³nierzy. Oko³o godz. 12.30 na
ulicy Poznañskiej dwa czo³gi zosta³y opanowane przez grupê cywilów. Jeden z nich
wjecha³ na ulicy Kochanowskiego i ostrzeliwa³ z karabinu maszynowego gmach
bezpieki (nie mia³ amunicji do armaty). Nieumiejêtnoœæ obchodzenia siê z broni¹
spowodowa³a tragiczne skutki — rykoszety zrani³y zgromadzone wokó³ osoby.
Niektórzy ¿o³nierze, m.in. sier¿. Zdzis³aw Przybycieñ, kpr. Jerzy Boguœ, podcho-
r¹¿owie OSWPiZ: Stanis³aw Niek³añ, Leszek Nowacki i Wac³aw Prokopczyk, przy-
³¹czyli siê do szturmuj¹cych gmach WUBP, prowadzili ogieñ w jego kierunku, wy-
stêpowali w roli instruktorów w obchodzeniu siê z broni¹144. Ranni zostali równie¿
kapitanowie: Jan Dobrzañski i Henryk Grad. Jeden z rannych s³uchaczy OSWPiZ,
pchor. Ryszard Ficek, zmar³ póŸniej w szpitalu wojskowym.

Czo³gi z drugiej grupy wys³anej z OSWPiZ wycofa³y siê i po godz. 13.00 przyje-
cha³y z powrotem do koszar. Powróci³a tak¿e czêœæ podchor¹¿ych, reszta do³¹czy³a
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142 Stenogram procesu dziewiêciu. Cyt. za E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 120.
143 „¯o³nierz Wolnoœci”, nr 244 z 11 X 1956. Zeznania por. Leopolda Cupia³a, cz³onka za³ogi

jednego z czo³gów pod WUBP.
144 J. Karwat, Wojsko Polskie…, s. 95.



do grup ochraniaj¹cych obiekty w mieœcie, a niektórzy ze swej broni ostrzeliwali
gmach WUBP.

Po godz. 13.00 p³k Filipowicz nakaza³ w trybie natychmiastowym œci¹gn¹æ do ko-
szar podchor¹¿ych drugiego i trzeciego rocznika (8 plutonów z 13 czo³gami). Wiêk-
szoœæ tych si³ i œrodków w³¹czono do dzia³añ oko³o godz. 15.00. Grupa ta z uprzednio
wys³anym pododdzia³em (o godz. 13.00, 8 czo³gów i 80 podchor¹¿ych) mia³a za-
mkn¹æ ulice: D¹browskiego, Kochanowskiego, Mickiewicza i Poznañsk¹. W drodze
kolumna rozdzieli³a siê, poniewa¿ czo³gi oderwa³y siê od piechoty. Wozy bojowe
zosta³y obrzucone butelkami z benzyn¹, a ¿o³nierze ostrzelani z broni maszynowej
z dachów i strychów domów. Mimo oporu t³umu grupy podchor¹¿ych posuwa³y siê
do przodu, strzelaj¹c w kierunku aktywnych punktów ogniowych. ¯aden z czo³gów
nie wystrzeli³ wówczas z armaty. Dwa czo³gi przebi³y siê na ulicê Poznañsk¹.

Atmosferê i sytuacjê, w jakiej znaleŸli siê wojskowi, po czêœci oddaje fragment
wspomnienia kpt. Tadeusza Dobrzañskiego, wyk³adowcy cyklu technicznego OSWPiZ.
Od p³k. Filipowicza otrzyma³ on jako dowódca czo³gu rozkaz udania siê przed Ko-
mendê Wojewódzk¹ MO. „Na skrzy¿owaniu alei Wielkopolskiej z ulic¹ Pu³askiego
skrêcamy w kierunku Roosevelta. Ludzi coraz wiêcej — niektórzy kiwaj¹ przyjaŸnie,
inni coœ krzycz¹. Uszy mam zakryte he³mofonem, wiêc nic nie s³yszê. (…) Jadê wol-
no, ale nie zatrzymujê siê. Dziewczyny gestem pokazuj¹, bym odchyli³ he³mofon.
Robiê to i dopiero wówczas s³yszê pytanie: »Dok¹d jedziesz, pacho³ku Stalina?« (…)
Kiedy jesteœmy na wysokoœci Kaponiery, w nasz¹ stronê zaczynaj¹ siê sypaæ kamie-
nie. Moment nieuwagi i jeden z nich trafia mnie w szyjê. Dotykam skaleczonego
miejsca i wyczuwam krew”. Czo³g Dobrzañskiego dotar³ pod budynek komendy
MO, ale ochraniaj¹cy go por. Narolewski z plutonem podchor¹¿ych odmówi³ przyjê-
cia pomocy, twierdz¹c, ¿e gmach jest bezpieczny, a obecnoœæ czo³gu mog³aby po-
gorszyæ sytuacjê.

Podczas powrotnego przejazdu przez most Uniwersytecki ludzie przewrócili
tramwaj, usi³uj¹c zagrodziæ drogê dla czo³gu Dobrzañskiego. Omijaj¹c przeszkodê,
w tym samym momencie „z t³umu wyskakuje mê¿czyzna w œrednim wieku i rozwie-
ra ramiona, jakby chcia³ nimi obj¹æ czo³g. G³owa spuszczona g³êboko na pierœ.
»Jezus, Maria — s³yszê g³os mechanika — przejadê go«. Mê¿czyzna nie rusza siê
z miejsca, dziel¹ go od nas metry. Kierowca gwa³townie rusza w prawo. Zamykam
oczy i czujê, jak pot zalewa mi twarz. Kiedy je znowu otwieram, widzê tego samego
cz³owieka ko³o naszej prawej g¹sienicy. ¯yje. (…) Czy rzeczywiœcie by³o a¿ tak Ÿle,
¿e nie szkoda by³o ¿ycia? Tam na moœcie by³em dla tego cz³owieka œmiertelnym
wrogiem. Dlaczego?”145

W rezultacie dzia³ania pododdzia³ów OSWPiZ w celu odblokowania oblê¿onych
funkcjonariuszy WUBP nie przynios³y ¿adnych efektów. Szko³a zaanga¿owa³a w re-
jonie ulicy Kochanowskiego ³¹cznie 27 czo³gów i transporterów opancerzonych
oraz oko³o 300 podchor¹¿ych i elewów, lecz nie zdo³a³a prze³amaæ oporu demon-
strantów. Ponios³a znaczne straty w sprzêcie wojskowym i uzbrojeniu. Podpalono
9 czo³gów, niektóre kilkakrotnie, spalono 3 samochody wojskowe. Rannych zosta³o
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145 T. Dobrzañski, Opowieœæ kapitana, w: Poznañski Czerwiec…, s. 292-293.



7 oficerów oraz 8 podoficerów i podchor¹¿ych. Wobec niepowodzenia akcji czêœæ
podchor¹¿ych wróci³a do koszar, czêœæ do³¹czy³a do innych grup ochraniaj¹cych
obiekty w mieœcie146.

Ma³o skuteczne okaza³o siê dzia³anie 10. pu³ku KBW. Jego dowódca po
godz. 13.00 wys³a³ do Centralnego Wiêzienia, a potem na ulicê Kochanowskiego
jeden transporter i samochód ciê¿arowy z 35 podchor¹¿ymi CWST. Pododdzia³ ten
zawróci³ do koszar spod barykady na ulicy D¹browskiego. Po godzinie wys³ano ko-
lejne grupy transporterów i czo³gów, z których czêœæ zaatakowano w rejonie Rynku
Je¿yckiego. Kilka transporterów opancerzonych, u¿ywaj¹c gazów ³zawi¹cych i pe-
tard, zaatakowa³o i rozpêdzi³o demonstrantów przy ulicy Poznañskiej. Tylko jeden
transporter przedar³ siê o godz. 14.00 do WUBP i dostarczy³ amunicjê147.

Strzelanie przez ¿o³nierzy do demonstrantów po godz. 13.00 wywo³a³o nienawiœæ
i agresjê do wojska. Odnotowano tak¿e przypadki obrony oficerów przez demon-
strantów. Podczas gdy jedna z grup bi³a por. Kajetana Bocheñskiego, inna obroni³a
oficera. Podobna sytuacja wyst¹pi³a ze wspomnianym ju¿ por. Leopoldem Cupia³em148.

12.
Pacyfikacja Poznania i jego okolic

Po wejœciu do akcji pododdzia³ów obu szkó³ wojskowych podjêto dzia³ania organi-
zacyjne w jednostkach Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego. Szef Sztabu Generalnego
WP osobiœcie zarz¹dzi³ alarm bojowy dla 2. Korpusu Pancernego szkol¹cego siê
w Biedrusku149. Dowódc¹ wszystkich si³ wojskowych jak i porz¹dkowych maj¹cych
spacyfikowaæ Poznañ zosta³ gen. armii Stanis³aw Pop³awski. Powo³a³ grupê ofice-
rów, w której sk³adzie znaleŸli siê m.in. zastêpca dowódcy KBW p³k Mieczys³aw
Puteczny oraz zastêpca komendanta g³ównego MO p³k Teodor Duda.

Oko³o godz. 14.00, po przybyciu na £awicê delegacji warszawskiej, ogólne kie-
rownictwo w Poznaniu przej¹³ gen. Pop³awski. Na pytanie Cyrankiewicza: „Co robi-
my, towarzyszu generale?” wiceminister obrony narodowej odpowiedzia³: „Towa-
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146 CAW, 1143/65/670, Sprawozdanie komendanta OSWPiZ, p³k. A. Filipowicza do dowódcy
Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych WP z 2 VII 1956 r. w sprawie wypadków na terenie Pozna-
nia. Relacje uczestników wydarzeñ: Stanis³awa Guzika, Januarego Urbanowicza i Henryka Ottera,
w posiadaniu autora.

147 Opis dzia³añ 10. pu³ku KBW…, w: „Wojskowy Przegl¹d Historyczny” nr 2 (156), 1996, oprac.
E.J. Nalepa, s. 185-186.

148 APAN w Poznaniu, Materia³y Jana Sandorskiego, sygn. P.III-93, t. 12 Stenogram rozprawy
przeciw Januszowi Kulasowi i innym, s. 165-170.

149 Do chwili w³¹czenia siê szefa Sztabu Generalnego (o godz. 12.00 w wypadku CWST
i godz. 13.00 w stosunku do OSWPiZ) nie by³o przejrzystoœci w systemie kierowania i ³¹cznoœci,
a prze³o¿eni w MON unikali podjêcia wi¹¿¹cych decyzji co do jednostek poznañskich. Równie¿
system dowodzenia w garnizonie poznañskim charakteryzowa³ brak jasnych kompetencji i zde-
cydowanych rozkazów. Zamieszania dope³nia³ fakt nieobecnoœci prze³o¿onych, zw³aszcza ze
szczebla okrêgu i MON.



rzyszu premierze, je¿eli Urz¹d zostanie zajêty przez napastników, to bêdziemy
zmuszeni ostrzelaæ budynek z dzia³, innego wyjœcia nie ma”. Gen. Pop³awski po-
wo³a³ Komitet Bezpieczeñstwa, w którego sk³ad weszli przedstawiciele rz¹du,
w³adz lokalnych i wojskowych: gen. Pop³awski, p³k Mieczys³aw Mazur jako dowód-
ca 2. KA, gen. dyw. Wsiewo³od Stra¿ewski — dowódca SOW, gen. bryg. Józef Ka-
miñski, dowódca 2. KP. Oprócz nadci¹gaj¹cych jednostek z Biedruska zarz¹dzono
alarm bojowy dla 4. Dywizji Piechoty przebywaj¹cej na poligonie w Wêdrzynie.

Cywilni bojownicy podjêli w tym czasie przeciwko gmachowi WUBP kilka akcji
ofensywnych. Przed godz. 14.00 opanowali biuro przepustek, co umo¿liwi³o im
ostrzeliwanie i obrzucanie gmachu z bliskiej odleg³oœci. W sposób zorganizowany
dzia³ali „benzyniarze”. Obrzucanie butelkami z benzyn¹ okaza³o siê ma³o skutecz-
ne. Bli¿sze podejœcie, umo¿liwiaj¹ce celne rzuty powodowa³o kolejne ofiary. Inna
grupa zajê³a pomieszczenia Komitetu Zak³adowego PZPR Urzêdu i stamt¹d ostrzeli-
wa³a gmach. Wzrasta³a liczba rannych i zabitych, szczególnie po stronie atakuj¹-
cych150. Ostatni¹ zmasowan¹ próbê zdobycia gmachu od strony drzwi wejœciowych
podjêto oko³o godz. 14.00. Wobec silnego ognia z broni maszynowej atakuj¹cy
zmuszeni byli wycofaæ siê151.

Ostrzeliwanie gmachu bezpieczeñstwa odbywa³o siê z bardziej oddalonych sta-
nowisk, m.in. z domów przy ulicy Poznañskiej, gara¿y UB, gmachu PZU, zza wspo-
mnianej barykady na skrzy¿owaniu z ulic¹ D¹browskiego.

W godzinach popo³udniowych g³ównym oœrodkiem walk by³o nadal otoczenie
WUBP. Na je¿yckich ulicach pojawi³y siê barykady. Do przeje¿d¿aj¹cych kolumn woj-
skowych prowadzono ogieñ z broni maszynowej z dachów i strychów domów. Po
godz. 16.00 do miasta wkroczy³y oddzia³y 19. Dywizji Pancernej (130 czo³gów i dzia³
pancernych), które swoim dzia³aniem objê³y Je¿yce i Stare Miasto. Przed godz. 20.00
pacyfikacjê miasta rozpoczê³y jednostki 20. Dywizji Pancernej (168 czo³gów).

Wczeœniej, bo o godz. 14.15 gen. S. Pop³awski wezwa³ do sztabu akcji na lotni-
sku £awica komendantów CWST i OSWPiZ. Wys³ucha³ ich meldunków o sytuacji,
podjêtych dzia³aniach, zatwierdzi³ podzia³ ochranianych obiektów i postawi³ zada-
nie bojowe. Pu³kownikowi Filipowiczowi poleci³: 1. utrzymaæ zajmowane do tej
pory obiekty (szko³a ochrania³a wiêkszoœæ punktów w mieœcie); 2. za wszelk¹ cenê
dotrzeæ do WUBP i zapewniæ mu ochronê, za co osobiœcie uczyni³ odpowiedzialnym
komendanta OSWPiZ. Dlatego ten ju¿ o godz. 15.00 po powrocie do koszar skiero-
wa³ kolejn¹, trzeci¹ ju¿ „grupê uderzeniow¹” w sk³adzie: 8 czo³gów i 120 pod-
chor¹¿ych (dowódca mjr Mieczys³aw Moryk). Do grupy tej, po otrzymaniu meldun-
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150 W sprawozdaniu o udziale ¿o³nierzy 10. pu³ku KBW w obronie gmachu napisano: „Ogieñ
w stronê gmachu WUBP wzmaga³ siê, jednak bandyci zaczêli doznawaæ strat. St. szer. Migocki
[Henryk] zauwa¿y³ bandytê, który czo³ga³ siê w stronê czo³gu z butelk¹ z benzyn¹ — ogniem
z pm-u zlikwidowa³ go. St. szer. Perczak [Krzysztof] ogniem z kbk zlikwidowa³ dwóch bandytów
strzelaj¹cych z budynków przy ulicy Kochanowskiego. Zlikwidowany zosta³ równie¿ bandyta
usi³uj¹cy zawiesiæ chor¹giew na szczycie dachu budynku biura przepustek WUBP”. W: Przebieg
dzia³ania plutonu gospodarczego 10. pu³ku KBW w obronie gmachu WU ds. BP, za³¹cznik 4 do 10. pu³ku
KBW w wydarzeniach…, s. 194.

151 Tam¿e.



ku o trudnoœciach w przebijaniu siê do gmachu WUBP, do³¹czy³ osobiœcie na czele
czterech czo³gów p³k Filipowicz. Pomimo silnego oporu t³umu grupy ¿o³nierzy, u¿y-
waj¹c gazu ³zawi¹cego, par³y do przodu. Oko³o godz. 17.00 dwa czo³gi przebi³y siê
do gmachu WUBP. Komendant OSWPiZ zameldowa³ gen. Pop³awskiemu, ¿e ze-
wnêtrzny pierœcieñ od strony napieraj¹cego t³umu wokó³ budynku WUBP zosta³
zamkniêty152.

Komitet Bezpieczeñstwa dzia³a³ na £awicy, a po opanowaniu przez wojsko sytu-
acji w mieœcie przeniós³ siê o godz. 22.00 do sztabu 2. KA, a grupa partyjno-rz¹dowa
do gmachu KW PZPR.

Jeszcze zanim gen. Pop³awski wyl¹dowa³ ze swoim sztabem na £awicy, gen. Bor-
dzi³owski jako szef Sztabu Generalnego WP rozkaza³ p³k. Mateuszowi Lachowi
wys³aæ natychmiast do dyspozycji dowódcy 10. pu³ku KBW w Poznaniu nie mniej ni¿
30 czo³gów i batalion piechoty na transporterach opancerzonych (BTR). Najwczeœniej,
bo ju¿ po godz. 13.00, przyby³a do koszar KBW grupa 9 transporterów pod dowódz-
twem mjr. Szeremety. Skierowano j¹ niezw³ocznie w rejon gmachu WUBP, pod
Pocztê G³ówn¹ i na ulicê Myln¹, aby rozpêdziæ demonstrantów. Transportery napot-
ka³y barykady na ulicy D¹browskiego oraz t³umy ludzi, wobec czego dowódca grupy
uzna³ zadanie za niewykonalne i powróci³ do koszar na ulicy Œwierczewskiego153.

Za grup¹ transporterów ruszy³a w kierunku miasta kolumna 15 czo³gów T–34.
W wyniku poœpiechu dosz³o do rozci¹gniêcia siê i porwania tej¿e kolumny. Za³ogi
czo³gów straci³y ³¹cznoœæ pomiêdzy sob¹ i nie znaj¹c miasta, pob³¹dzi³y. Zamiast
w koszarach KBW, znalaz³y siê niespodziewanie w rejonie walk, gdzie zosta³y
zaatakowane przez cywilów. W rêce demonstrantów dosta³y siê na ulicy Po-
znañskiej dwa wozy bojowe z 23. pu³ku czo³gów (nr 945 i 950). Za³ogi zosta³y po-
turbowane i rozbrojone. W niektóre z czo³gów rzucano butelki z benzyn¹, podpa-
laj¹c je. Zdobyte czo³gi wykorzystano do ostrzeliwania czo³gów z OSWPiZ na
skrzy¿owaniu ulic Poznañskiej i Mickiewicza. PóŸniej oba czo³gi zosta³y odbite
przez podchor¹¿ych i ¿o³nierzy 19. Dywizji Pancernej154. Zaatakowane czo³gi
z OSWPiZ zmuszone by³y wycofaæ siê i okrê¿n¹ drog¹ powróci³y po dwóch godzi-
nach pod gmach UB.

Po godz. 15.00 do wiaduktu przy alei Wielkopolskiej dotar³y g³ówne si³y 23. pu³ku
czo³gów pod dowództwem mjr. Witolda Wereszczyñskiego. Po zorientowaniu siê,
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152 Podczas odprawy na £awicy zadania ochronne otrzyma³ tak¿e komendant CWST. Gen.
Pop³awski kategorycznie zabroni³ wysy³ania pododdzia³ów bez jego zgody. Zwróci³ uwagê, ¿e
u¿ycie broni mog³o mieæ miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach: obronie w³asnej, w celu
przeciwdzia³ania dewastacji, kradzie¿y mienia, przeciwko œrodkom ogniowym demonstrantów
i w razie wyraŸnego uniemo¿liwienia wykonywania wa¿nych czynnoœci. E.J. Nalepa, Pacyfikacja…,
s. 43.

153 CAW, Sztab KBW, sygn. 1580/75/1119, Opis przebiegu wydarzeñ m. Poznañ. Dzia³ania przepro-
wadzone przez pododdzia³y 10 pu³ku KBW we wspó³dzia³aniu z oddzia³ami WP, U ds. BP i MO w dniach
28-30.06.1956 r.; 10 pu³k KBW w wydarzeniach poznañskich 1956 roku, oprac. E.J. Nalepa, w: „Woj-
skowy Przegl¹d Historyczny” nr 2 (196), 1996, s. 185-186.

154 Sprawozdanie z udzia³u wojsk Œl¹skiego Okrêgu podczas likwidacji prowokacji w Poznaniu
w dniach 28-30 VI 1956, w: M.R. Bombicki, Poznañ ’56, s. 112-113.



¿e droga do koszar KBW jest zajêta przez demonstrantów, dowódca wycofa³ swoje
czo³gi w rejon So³acza. Tam gen. Pop³awski osobiœcie skierowa³ kolumnê na £awicê.
Tak wiêc dzia³ania pierwszych grup skierowanych z Biedruska zakoñczy³y siê niepo-
wodzeniem155.

G³ówne si³y 19. Dywizji Pancernej wkroczy³y do miasta pomiêdzy godz. 16.00
a 18.00. Bezpoœrednie dowództwo obj¹³ gen. Stanis³aw Pop³awski. W porównaniu
ze stu kilkudziesiêcioma bojownikami uzbrojonymi w karabiny i butelki z benzyn¹
dywizja stanowi³a olbrzymi¹ si³ê ogniow¹. Dysponowa³a 130 czo³gami i dzia³ami
pancernymi, 14 bojowymi transporterami rozpoznawczymi, oko³o 180 samochoda-
mi i 1797 ¿o³nierzami. Si³y te skierowano przeciwko demonstrantom w g³ówny
rejon walk — ulice otaczaj¹ce WUBP, most Teatralny, Komitety Wojewódzki i Miej-
ski PZPR, dworce kolejowe, ZISPO, elektrowniê miejsk¹. Pododdzia³y 23. pu³ku
czo³gów i 73. pu³ku zmotoryzowanego przedziera³y siê przez demonstrantów,
toruj¹c sobie drogê gazami ³zawi¹cymi156.

Jeszcze przed wyjazdem ¿o³nierzy z Biedruska do Poznania podano im fa³szywe
wiadomoœci o sytuacji w Poznaniu. Nastawiono ich przeciwko rebeliantom. „Przed
wyruszeniem do Poznania dowódca jednostki poinformowa³ nas, ¿e w Poznaniu
dzia³aj¹ grupy terrorystyczne pañstw zachodnich w charakterze komandosów, a ofi-
cjalnie wystêpuj¹ jako wystawcy zagranicznych firm na MPT” — relacjonowa³
¿o³nierz z jednostki wojskowej nr 1606 z Gubina. Na poligonie w niektórych od-
dzia³ach odczytano odezwê, przekonuj¹c ¿o³nierzy, ¿e w Poznaniu wybuch³y rozru-
chy proniemieckie. Gdy dr Boles³aw Œliwiñski zapyta³ na ulicy Zacisze grupê ¿o³nie-
rzy ostrzeliwuj¹cych dom mieszkalny: „Do kogo tak strzelacie, przecie¿ nikogo na
tej ulicy nie widaæ?”, jeden z ¿o³nierzy odpowiedzia³: „Tam strzela Niemiec”, wyja-
œniaj¹c, ¿e „przed wyjazdem powiedzia³ nam dowódca, ¿e Niemcy zrobili powstanie
w Poznaniu i my jedziemy na ratunek”157.

Niektóre pododdzia³y skierowane nagle do Poznania nie przechodzi³y takiego
propagandowego instrukta¿u. Pytani przez demonstrantów, w jakim celu tu przyje-
chali, odpowiadali, ¿e taki dostali rozkaz i nikt im nie powiedzia³, o co tutaj chodzi158.

Mimo tocz¹cych siê walk, rozpêdzania ludzi gazami ³zawi¹cymi, poznaniacy
nadal gromadzili siê na ulicach. W atmosferze podniecenia informowano siê wza-
jemnie o faktach prawdziwych i nieprawdziwych, jak o wybuchu powstania w in-
nych miastach, podaniu siê rz¹du do dymisji. Kolportowane plotki wzmacnia³y si³ê
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155 Tam¿e.
156 E. J. Nalepa, Pacyfikacja…, s. 45-47.
157 Wœród ¿o³nierzy19. Dywizji Panc. i 10. Dywizji Panc. kolportowano ulotki informuj¹ce o za-

burzeniach na terenie miasta spowodowanych przez „faszystów niemieckich i oœrodki imperiali-
styczne”. Równie¿ dr. Henrykowi Karoniowi ¿o³nierze opowiadali, ¿e „rozkazano im broniæ
niepodleg³oœci Polski, bowiem w Poznaniu wybuch³y rozruchy proniemieckie”. Szerzej patrz: Bo-
les³aw Œliwiñski, w: M.R. Bombicki, Poznañ’ 56, s. 165; Tam¿e, Henryk Karoñ, s. 171; A. Ziemkowski,
Próba chronologicznej…, s. 91. Dodatkowo skierowano pospiesznie z Warszawy grupê oficerów
G³ównego Zarz¹du Politycznego WP z zadaniem ideowo-politycznego przygotowania ¿o³nierzy
do dzia³añ przeciwko agentom obcych krajów.

158 Maciej F., w: M.R. Bombicki, Poznañ ’56, s. 162.



walcz¹cych. Poparcie ludzi, s³owa zachêty, wzmacnia³y przekonanie, ¿e „ca³a Polska
walczy z komunistyczn¹ w³adz¹”159.

W ró¿nych punktach miasta, g³ównie œródmieœcia i Je¿yc, poza rejonem walk,
odbywa³y siê samorzutnie wiece i demonstracje, na których dyskutowano o sytuacji
politycznej. Najczêœciej domagano siê demokratyzacji ¿ycia publicznego i unieza-
le¿nienia Polski od Zwi¹zku Radzieckiego. Poznaniacy mieli poczucie uczestnictwa
w czymœ wa¿nym. Funkcjonariusz UB, który przebywa³ w t³umie, raportowa³, ¿e nie-
którzy protestanci zaczêli pe³niæ funkcje porz¹dkowe. W poczuciu spe³niania oby-
watelskiego obowi¹zku, z powodu braku milicjantów legitymowali podejrzane
osoby, uniemo¿liwiali dokonywanie grabie¿y sklepów, pomieszczeñ biurowych
i mieszkañ160.

Grupa demonstrantów nosi³a po mieœcie podarty sztandar narodowy, poplamio-
ny krwi¹ — jak mówili — zabitego przez ubowców ch³opca. Wzywali do pomszcze-
nia zabitych poznaniaków. Ze sztandarem przemaszerowali tak¿e przez teren Miê-
dzynarodowych Targów Poznañskich.

Do wieczora 28 czerwca ca³e miasto zosta³o spacyfikowane. Na osobisty rozkaz
gen. Stanis³awa Pop³awskiego, po licznych meldunkach o ucieczce uzbrojonych
grup z miasta, zablokowane zosta³y wszystkie drogi wychodz¹ce z Poznania.
Odg³osy strzelaniny s³ychaæ by³o przez ca³¹ noc. Po og³oszeniu godziny milicyjnej
(od 21.00 do 4.00) ¿o³nierzy w³¹czono do akcji zatrzymywania i kontrolowania
wszystkich osób przebywaj¹cych na ulicach (wspólnie z MO i UB).

Taktyka dzia³ania jednostek wojskowych przyby³ych z poligonu polega³a wie-
czorem i w nocy z 28 na 29 czerwca na posuwaniu siê pododdzia³ów ulicami Pozna-
nia i ostrzeliwaniu pojedynczych stanowisk ogniowych.

Wielokrotnie ¿o³nierze strzelali w kierunku, sk¹d nikt ich nie atakowa³. ¯o³nie-
rze kilkakrotnie ostrzelali wie¿yczki Zamku, mimo ¿e — jak wykaza³o póŸniej
œledztwo — nie by³o tam uzbrojonych cywilów. Zraniono pracownika Prezydium
MRN, który pilnowa³ noc¹ gmachu. Oficerowie t³umaczyli póŸniej, ¿e „m³odzi
¿o³nierze wiedz¹c, i¿ nie bêd¹ musieli rozliczaæ siê z amunicji, chcieli sobie postrze-
laæ”. Podobnie z zajêtego przez podchor¹¿ych drugiego roku OSWPiZ budynku wiê-
ziennego prowadzono ogieñ w kierunku dachów domów mieszkalnych po drugiej
stronie ulicy M³yñskiej. Dopiero interwencja dowódcy plutonu pchor. Jana Przy-
górzewskiego spowodowa³a zaprzestanie tej jednostronnej strzelaniny161.

W wyniku braku wspó³dzia³ania pomiêdzy oddzia³ami, „ba³aganu w dowo-
dzeniu” (jak ustali³a póŸniej Wojskowa Prokuratura Garnizonowa) dosz³o do wza-
jemnego ostrzelania siê ¿o³nierzy. Tragedia mia³a miejsce na moœcie kolejowym
obok dworca Poznañ Garbary, przed pó³noc¹ 28 czerwca. Most stanowi³ równie¿
przejœcie do elektrowni miejskiej i ochraniany by³ przez podchor¹¿ych OSWPiZ.
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159 E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 147; P. Machcewicz, Polski rok 1956, s. 91.
160 Tam¿e.
161 Wydarzenia poznañskie wed³ug Raportu UB, w: S. Jankowiak, E. Makowski, Poznañski Czerwiec

1956 w dokumentach, s. 115. Relacja Jana Przygórzewskiego, by³ego podchor¹¿ego OSWPZ,
pe³ni¹cego obowi¹zki dowódcy plutonu szkolnego, rel. z 11.01.2006 w posiadaniu autora.



W tym czasie elektrowniê zaczêli obstawiaæ ¿o³nierze 27. pu³ku zmechanizowanego
10. Sudeckiej Dywizji Pancernej. Wskutek braku ustalonych sygna³ów rozpoznaw-
czych stoj¹cy na posterunku pchor. Julian Gieruta, nie orientuj¹c siê w ciemnoœ-
ciach, kto nadchodzi, po ostrze¿eniu „stój” odda³ trzy strza³y w kierunku nad-
chodz¹cych ¿o³nierzy. Œmieræ na miejscu poniós³ szer. Bronis³aw Falasa, a dwóch
¿o³nierzy zosta³o rannych162.

Wykorzystuj¹c ciemnoœci, cywilni bojownicy zajêli nowe stanowiska strzeleckie,
tam gdzie by³o du¿e pole obserwacji ostrza³u, m.in. na wie¿yczce domu akademic-
kiego przy ulicy Armii Czerwonej, na wie¿yczce Auli Uniwersyteckiej, na dachu opery,
w wie¿y koœcielnej przy ulicy Fredry. Noc¹ trzykrotnie ostrzelano budynek Komendy
Wojewódzkiej MO. Oko³o godz. 3.00 wznowiono ostrza³ gmachu WUBP od strony
tzw. wie¿y cementowej i z budynku ZUS. W kierunku posadowionych pojedynczych
strzelców skierowano zmasowany ogieñ z karabinów kilkudziesiêciu ¿o³nierzy. Po
kilkunastu minutach kanonada usta³a. Bojownicy opuœcili swoje stanowiska ognio-
we, najczêœciej porzucaj¹c broñ.

Pododdzia³y wojskowe kilkakrotnie ostrzeliwane by³y z broni maszynowej i ob-
rzucane butelkami z benzyn¹ — najczêœciej na ulicy D¹browskiego. Ostrza³ z jedne-
go budynku by³ tak silny, ¿e oddano w jego kierunku (2 piêtro) strza³ z armaty
czo³gowej. By³ to jedyny przypadek u¿ycia armaty do zniszczenia aktywnego punk-
tu ogniowego, usytuowanego w domu mieszkalnym163.

13.
Pocz¹tki stabilizacji w mieœcie

Sytuacja zaczê³a siê normalizowaæ 29 czerwca, choæ i w tym dniu zdarza³y siê przy-
padki ostrzeliwania ¿o³nierzy, np. przed WUBP, w okolicach parku Kasprzaka (obec-
nie Wilsona), auli UAM, Opery Poznañskiej i Ogrodu Zoologicznego.

Do patrolowania miasta stworzono mieszane „grupy szturmowe” (do 20 osób),
sk³adaj¹ce siê z ¿o³nierzy KBW i milicjantów. Po nieomal ca³kowitej inercji MO
28 czerwca, zw³aszcza w pierwszej fazie zdarzeñ, pod wieczór w nastêpnym dniu
zaanga¿owano oko³o 500 milicjantów, a w nastêpnym dniu liczba ich wzros³a do
1060. Skierowano ich nie tylko do tzw. grup szturmowych, ale i do nadzoru „punktu
filtracyjnego” na £awicy, ochrony budynków i mieszkañ kierownictwa KW PZPR, UB
i milicji164.

Przed po³udniem 29 czerwca zaobserwowaæ mo¿na by³o w Poznaniu oznaki nor-
malizacji. Komunikacja miejska nie funkcjonowa³a, niektórzy poznaniacy udali siê
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162 Œledztwo zosta³o umorzone, gdy¿ prowadz¹cy je prokurator kpt. Adam Suski nie dopatrzy³
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do pracy pieszo. W niektórych sklepach zaczêto sprzedawaæ œwie¿o upieczony chleb.
Do du¿ych zak³adów produkcyjnych przyby³o zaledwie 10% pracowników, na ogó³
kierownictwa i administracji. Stanis³aw Matyja nie zosta³ wpuszczony z kolegami
do fabryki, gdy¿ ZISPO okupowa³o wojsko. W s¹siednim ZNTK grupa robotników
zebra³a siê na masówce i wysunê³a postulaty, a gdy nie zosta³y one przyjête przez
wiceministra Stanis³awa Srokê, rozeszli siê do domów. W Zak³adach Graficznych
im. M. Kasprzaka, zatrudniaj¹cych 1240 pracowników, do pracy w pi¹tek przysz³o
zaledwie 80 osób, z których wiêkszoœæ po kilku godzinach siê rozesz³a. Pomimo
st³umienia czwartkowej rewolty w wielu zak³adach Poznania, Lubonia, Kostrzynia
i Swarzêdza strajki trwa³y 29 i 30 czerwca. W ci¹gu nastêpnych dni protesty w ró¿-
nej formie mia³y miejsce na terenie ca³ej Wielkopolski. W wiêkszoœci zak³adów Po-
znania pracy nie podjêto, a przybyli robotnicy zajêli postawê wyczekuj¹c¹165.

Najwiêkszy ruch panowa³ w szpitalach i kostnicach, gdzie poznaniacy poszuki-
wali zaginionych cz³onków rodzin. Zw³oki zabitych przewo¿ono ze szpitali do
Zak³adu Medycyny S¹dowej. Tam jednak UB nie wpuszcza³o osób poszukuj¹cych
zaginionych.

Tak du¿a liczba ofiar zaskoczy³a poznañsk¹ s³u¿bê zdrowia. W rejonie walk znaj-
dowa³ siê szpital im. F. Raszei i z tego w³aœnie powodu sta³ siê on „szpitalem fronto-
wym”. Do niego przybyli pierwsi ranni, ale wobec ich nap³ywu w szpitalu zabrak³o
miejsca. Ranni zape³nili korytarze i œwietlice, uk³adano ich nawet na pod³ogach i po-
sadzkach. L¿ej rannych kierowano po opatrzeniu do domów. Na kostnicê zamie-
niono gara¿ szpitalny166.

W szpitalu im. F. Raszei operowano w dwóch zespo³ach. Zespo³y operuj¹ce mu-
sia³y kilkakrotnie padaæ na pod³ogê ze wzglêdu na ostrza³ okien. Wszystkie poznañ-
skie szpitale pe³ni³y ostry dy¿ur i pracowa³y w pe³nej obsadzie, a do pomocy
zg³aszali siê lekarze i pielêgniarki spoza tych placówek. Ze szpitala Raszei wysz³a
pielêgniarka Aleksandra Banasiak i salowa Aleksandra Koz³owska, udzielaj¹c pomo-
cy rannym lub dostarczaj¹c ich do szpitala. „Musia³yœmy zwijaæ siê jak w ukropie.
Kule œwista³y z obu stron. Nie poczu³am nawet, kiedy zosta³am draœniêta w rêkê.
(…) Manifestanci wskazywali nam »poczt¹« z ust do ust, gdzie s¹ ranni, których
donosi³yœmy lub doprowadzaliœmy do naszego szpitala. L¿ej rannym udziela³yœmy
pomocy na miejscu. Byli i tacy — ranni w rêkê lub w nogê itp. — którzy pomimo po-
wa¿nej rany nie chcieli, ¿ebyœmy ich zabiera³y do szpitala i po wykonanym opatrun-
ku (…) koledzy odnosili ich do domów b¹dŸ stali dalej na ulicy”167.

Obie walcz¹ce strony nie strzela³y do ludzi w bia³ych fartuchach, którzy zbie-
rali rannych i zabitych do szpitali. Jednak demonstranci nie dopuszczali karetek
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pogotowia do gmachu WUBP, podejrzewaj¹c, ¿e sanitarki MSW i MON dowo¿¹
broñ i amunicjê. Wœród demonstrantów upowszechniano informacjê, ¿e zatrzyma-
no karetkê pogotowia pe³n¹ broni. Rannych z gmachu UB zabrano dopiero wieczo-
rem pod os³on¹ czo³gów. O pi¹tej po po³udniu szpital Raszei otrzyma³ z WUBP
wezwanie o pomoc. Udali siê tam lekarze (Henryk Karoñ i Boles³aw Œliwiñski) oraz
Aleksandra Banasiak. Zaprowadzeni zostali do ciê¿ko rannego funkcjonariusza,
który wymaga³ hospitalizacji. W drodze do szpitala t³um, g³oœno skanduj¹c obelgi
pod adresem UB, utrudnia³ transport rannego. ¯o³nierze strza³ami w górê odpêdza-
li ich od rannego168.

PóŸnym wieczorem 28 czerwca do szpitala Raszei przyszli funkcjonariusze UB,
w³o¿yli bia³e fartuchy i przeprowadzali wywiady z rannymi. Przedtem jednak leka-
rze zalecili l¿ej rannym udanie siê do domów, a pozosta³ym pacjentom przekazano,
by jako miejsce zranienia podawali ulice po³o¿one z dala od gmachu WUBP. Pomocy
rannym udzielano w 10 poznañskich szpitalach, kilkunastu ambulatoriach i punk-
tach sanitarnych, miejskich i resortowych izbach chorych. Dokumentacja medyczna
z tych dni nie zachowa³a siê w ca³oœci, st¹d trudno ustaliæ liczbê rannych osób,
którym udzielono pomocy. Wed³ug tej niepe³nej dokumentacji udzielono pomocy
456 osobom rannym. Nie wszyscy ranni, zw³aszcza ci, którzy otrzymali pomoc doraŸ-
n¹ w ambulatoriach lub na ulicach i poszli do domów, zostali odnotowani w reje-
strach medycznych. Liczba osób rannych jest z pewnoœci¹ o wiele wy¿sza. Wed³ug
szacunków Aleksandra Ziemkowskiego liczba osób rannych wynosi oko³o 900. Do
tej liczby nale¿y dodaæ uczestników demonstracji i walk, którzy nie odnieœli bezpo-
œrednio ¿adnych obra¿eñ, ale zostali okaleczeni w „torturach œledztwa”169.

Ostatni ranny opuœci³ szpital 22 XII 1956 r. Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, ¿e
tego dnia nie mo¿na uznaæ za datê koñcz¹c¹ okres hospitalizacji rannych. Ustalenie
œcis³ej i pe³nej liczby rannych jest ju¿ niemo¿liwe. Pamiêtaæ równie¿ nale¿y, ¿e wiele
osób zosta³o kalekami na ca³e ¿ycie, maj¹c amputowane koñczyny i organy we-
wnêtrzne, ¿yj¹c z od³amkami pocisków w ciele. Nieznana liczba rannych znalaz³a
siê w szpitalach psychiatrycznych w GnieŸnie i w Koœcianie.

Oko³o dwie trzecie rannych osób pochodzi³o z Poznania. Najwiêcej ze Starego
Miasta, Je¿yc i £azarza, a wiêc zamieszka³ych w rejonie walk. Wœród rannych spo-
za Poznania znaleŸli siê mieszkañcy a¿ 62 miejscowoœci z ca³ego kraju. Czêœæ
z nich stanowili goœcie targowi, a czêœæ funkcjonariusze Komitetu ds. Bezpieczeñ-
stwa Publicznego i MO delegowani do miasta na czas Miêdzynarodowych Targów
Poznañskich.

Mimo tych niewielkich, raczej pozornych oznak normalizacji Poznañ wygl¹da³
jak miasto przyfrontowe. Na ulicach sta³y czo³gi, transportery opancerzone i pie-
chota w gotowoœci bojowej. Ulicami przeje¿d¿a³y kolumny wojska z 2. Korpusu
Armijnego do „wzmocnienia ochrony niektórych zak³adów”. W kilku przypadkach,
po otrzymaniu informacji o gromadzeniu siê grup cywilnych bojowników, wys³ano
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pododdzia³y milicjantów i ¿o³nierzy poza miasto (Puszczykowo, Koœcian). W Swa-
rzêdzu gromadz¹cy siê ludzie usi³owali zorganizowaæ pochód maszeruj¹cy w stro-
nê Poznania. Naprzeciw wys³ano kompaniê czo³gów i kompaniê piechoty, które
rozpêdzi³y gromadz¹cych siê ludzi170.

Szef poznañskiego UB wspomina³: „Oko³o godziny 12.30 zatelefonowa³a tow. [Zo-
fia] Wasilkowska, minister sprawiedliwoœci, informuj¹c, ¿e z Poznania w kierunku
Koœciana pojecha³ ciê¿arowy samochód z uzbrojonymi ludŸmi. Za¿¹da³a, a¿eby coœ
zrobiæ, aby nie dopuœciæ do eskalacji wypadków. Skomunikowa³em siê niezw³ocz-
nie z nasz¹ placówk¹ w Koœcianie i wyda³em stosowne polecenia. Samochód ciê-
¿arowy z uzbrojonymi ludŸmi, jad¹cy, jak siê okaza³o do Wroc³awia, ¿eby i tam
wywo³aæ ferment, zosta³ zatrzymany w powiecie koœciañskim”171.

Henryk Karoñ tak opisa³ wygl¹d ulic je¿yckich: „W górê ulicy Mickiewicza na
ca³ej d³ugoœci jezdni sta³y czo³gi i samochody pancerne. W wie¿yczkach czo³gów
tkwili dowódcy — coœ do siebie krzyczeli, wykonywali jakieœ polecenia, przegrupo-
wywali siê. W bia³ych strojach szpitalnych nie byliœmy zatrzymywani. (…) I tu za-
staliœmy widok nie do opisania. Na szynach sta³y tramwaje z powybijanymi szybami,
na ich bokach wymalowano has³a antyre¿imowe, ¿¹dania prawdziwej demokracji
itp. Czêœæ tramwajów le¿a³a przewrócona wzd³u¿ i w poprzek ulicy. Chodniki
zas³ane by³y ga³êziami z drzew, po³amanymi w wyniku ostrza³u domów. Widaæ by³o
wyrwane framugi okienne na ulicach i grube warstwy chrzêszcz¹cego pod butami
szk³a”172.

W³adze nadal obawia³y siê wybuchu walk i postanowi³y wywieŸæ pieni¹dze
z Narodowego Banku Polskiego do Œrody Wielkopolskiej pod ochron¹ podcho-
r¹¿ych OSWPiZ. O godz. 16.00 w dniu 29 czerwca w gmachu KW PZPR odby³a siê na-
rada przedstawicieli w³adz partyjno-politycznych centralnych i miejskich oraz woj-
ska, MO i UB. Mimo sprzeciwu w³adz lokalnych i szefa WUBP pp³k. Dwojaka podjêto
— za aprobat¹ premiera Cyrankiewicza — decyzjê o wycofaniu wojska zaraz po ce-
remoniach pogrzebowych.

Do pojedynczej wymiany ognia dosz³o jeszcze podczas kolejnej nocy z 29 na
30 czerwca. Liczne patrole pancerne i motocyklowe jeŸdzi³y ulicami miasta. Nadal
legitymowano i zatrzymywano podejrzane osoby. Dopiero w sobotê rano, pod
os³on¹ patroli, uruchomiono czêœciowo komunikacjê tramwajow¹. Normalny ruch
tramwajowy przywrócono dopiero 2 lipca. Pracowa³y ju¿ wszystkie zak³ady, cho-
cia¿ absencja pracowników siêga³a nawet 40% (ZNTK, Zak³ady Graficzne, MPK)173.

Pogrzeby ofiar odby³y siê 30 czerwca. Poprzedniego dnia powo³ano specjaln¹
komisjê do spraw pogrzebów pod kierownictwem ministra zdrowia Jerzego Szta-
chelskiego. W³adze chcia³y unikn¹æ manifestacji, du¿ych zgromadzeñ, wiêc spie-
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szy³y siê z pochówkami poleg³ych. Zabitych i zmar³ych wskutek ran pochowano na
trzech poznañskich cmentarzach: junikowskim, mi³ostowskim i na Cytadeli. Przygo-
towania i przebieg pogrzebów nadzorowa³y w³adze. One pokrywa³y tak¿e koszty
pochówków. W pogrzebach mogli uczestniczyæ tylko najbli¿si cz³onkowie rodziny,
przywo¿eni na cmentarze przez milicjê. Podczas uroczystoœci pogrzebowych na
Cytadeli rejon wzgórza i prowadz¹ce doñ drogi dojazdowe zosta³y szczelnie
zamkniête przez pododdzia³y z wozami bojowymi.

W pogrzebie na Cytadeli uczestniczy³ premier Cyrankiewicz, a nad grobami
przemawiali: sekretarz KC PZPR Edward Gierek i Józef Kwiatek jako przewodnicz¹cy
Wojewódzkiego Komitetu Frontu Narodowego. Pochowano tutaj funkcjonariuszy
UB, ¿o³nierzy i niektórych wybranych cywilów174.

PóŸnym wieczorem 29 czerwca opuœci³y Poznañ jednostki obu korpusów, a pod-
oddzia³y szkó³ oficerskich powróci³y do koszar. Z obiektów pañstwowych „ochro-
nê” zdjêto 3 lipca, z wyj¹tkiem Zak³adów im. Stalina, sk¹d batalion 27. pu³ku pie-
choty wycofano dopiero 11 lipca175.

W pacyfikacji Poznania uczestniczy³o ogó³em 10 297 ¿o³nierzy Wojska Polskie-
go. Nie uwzglêdniono w tej liczbie oddzia³ów KBW: 10. pu³k, pododdzia³ lekkiego
pu³ku pancernego, szwadron kawalerii (³¹cznie oko³o 600 ¿o³nierzy). W liczbie tej
by³o: 1343 oficerów, 5063 podchor¹¿ych i podoficerów oraz 5891 ¿o³nierzy zasad-
niczej s³u¿by wojskowej. Z 2. Korpusu Pancernego — 4068 ¿o³nierzy, z 2. Korpusu
Armijnego — 4983, z OSWPiZ — 570 i z CWST — 676176. U¿yto: 359 czo³gów,
31 dzia³ pancernych, 6 dzia³ przeciwlotniczych, 30 transporterów opancerzonych,
oko³o 800 samochodów i 70 motocykli.

Podczas swoich dzia³añ w mieœcie wojsko wystrzela³o ponad 180 tysiêcy sztuk
amunicji, g³ównie z broni maszynowej. Najwiêcej strzela³y oddzia³y 2. Korpusu Pan-
cernego, które zu¿y³y 168 tys. sztuk naboi. Wed³ug Ÿróde³ wojskowych straty
w sprzêcie wynosi³y: podpalono i uszkodzono 14 czo³gów, zniszczono 8 samocho-
dów, utracono 8 karabinów maszynowych, 16 pistoletów i 106 masek przeciwgazo-
wych. Tylko czo³gi i samochody z OSWPiZ przejecha³y ponad 7 tys. kilometrów177.

Wœród ofiar tych tragicznych wydarzeñ znalaz³o siê 3 ¿o³nierzy WP i 1 KBW.
Rany odnios³o 37 ¿o³nierzy, w tym: 9 oficerów, 4 podchor¹¿ych, 9 podoficerów
i 15 szeregowców178.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e ¿o³nierze WP od chwili zakoñczenia wojny nie byli szkoleni
pod k¹tem dzia³añ w mieœcie, a tym bardziej przeciwko uzbrojonym cywilom. Zadania
takie przeznaczone by³y dla si³ resortu spraw wewnêtrznych i KBW. To nieprzygotowanie
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¿o³nierzy powodowa³o, ¿e — w ocenie kierownictwa MON — do pojedynczych osób
strzelaj¹cych z okien i dachów prowadzono zmasowany, nieskuteczny ogieñ ca³ymi
pododdzia³ami (np. plutonami). Bardzo wymowne wydaj¹ siê uwagi gen. W. Stra¿ew-
skiego, dowódcy SOW, zawarte w meldunku do marsza³ka Rokossowskiego: „Zagad-
nieñ tych musia³em osobiœcie uczyæ (…) wykorzystuj¹c swe doœwiadczenie walk ulicz-
nych w Stalingradzie z 1942. 29 VI 1956 zebra³em wszystkich dowódców pu³ków
i rozkaza³em stworzyæ specjalne grupy do likwidacji gniazd ogniowych i oczyszczania
domów z prowokatorów. Dzieli³y siê one na dwie podgrupy, z których jedna os³ania³a
wszystkie wejœcia i wyjœcia, a druga zajmowa³a siê likwidacj¹”179.

W tym miejscu rodzi siê pytanie, jak dalece ówczeœni ¿o³nierze wierzyli, ¿e protest
robotniczy to inspiracja imperialistycznej agentury i prowokatorów? OdpowiedŸ na
nie nie jest jednoznaczna. Czêœæ kadry zawodowej w swojej œwiadomoœci mocno
jeszcze tkwi³a w nieodleg³ym przecie¿ okresie wojny i walk, które toczy³y siê w kra-
ju do 1948 roku. St¹d argumentacja okreœlaj¹ca wydarzenia jako dzie³o wroga PRL
lub folksdojczów nie budzi³a wiêkszych oporów. Dla ¿o³nierzy nie pochodz¹cych
z Wielkopolski, a zw³aszcza jednostek 1. Korpusu Pancernego œci¹gniêtych z poli-
gonu w Biedrusku, mieœci³a siê w ich kategoriach widzenia i oceny zjawisk spo³ecz-
nych. „Zimna wojna” jeszcze nie ust¹pi³a okresowi odprê¿enia, a trzy lata wczeœniej
mia³y miejsce krwawo st³umione zamieszki berliñskie180.

Dla wielu oficerów i podchor¹¿ych udzia³ w t³umieniu robotniczego protestu by³
bolesnym prze¿yciem, wielkim ¿o³nierskim dramatem. Niektórzy poprosili o zwol-
nienie z zawodowej s³u¿by wojskowej. Zwolniono do rezerwy wiêkszoœæ s³uchaczy
najm³odszego rocznika obu szkó³ oficerskich bior¹cych udzia³ w pierwszych dwóch
fazach dzia³añ wojska w mieœcie. Z relacji wojskowych wynika, ¿e byli oni przekona-
ni, i¿ nie wystêpuj¹ przeciwko protestuj¹cym poznaniakom, lecz uzbrojonym gru-
pom atakuj¹cym urzêdy pañstwowe. ¯o³nierze z poznañskiego garnizonu, zw³asz-
cza oficerowie, wykazali du¿¹ rozwagê, zw³aszcza w godzinach przedpo³udnio-
wych 28 czerwca, i umiar w stosowaniu si³y. Mo¿e dziêki takiej postawie unikniêto
tragedii na wiêksz¹ skalê, która niew¹tpliwie mog³aby siê rozegraæ. Pozytywnie
oceniæ nale¿y inicjatywê i rozwagê komendantów obu poznañskich szkó³, choæ byli
pod presj¹ miejscowych w³adz partyjnych, WUBP i KBW.

Spora czêœæ poznañskiej kadry oficerskiej wynios³a jednak z Czerwca 1956 r. po-
czucie moralnej krzywdy, zrodzone z niemo¿noœci wyjaœnienia mechanizmów rz¹-
dz¹cych wówczas wojskiem, jego wewnêtrznym aparatem ucisku (informacja woj-
skowa, s³u¿ba polityczna). Wynikiem tego by³a swoista izolacja spo³eczna, w której
podchor¹¿owie i kadra znaleŸli siê nie z w³asnej winy. W latach nastêpnych zdarza³y
siê przypadki nieprzychylnoœci mieszkañców w stosunku do podchor¹¿ych. Wœród
mieszkañców Poznania upad³ autorytet ¿o³nierskiego munduru, wyniesiony z przed-
wojennej tradycji.

Zbyt ogólnikowe informacje w prasie o Czerwcu 1956 r. spowodowa³y powsta-
nie plotek na temat udzia³u wojska. W opinii spo³ecznej funkcjonowa³y bardzo
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179 ASOW, Sprawozdanie dowódcy SOW…, tam¿e, s. 13.
180 J. Karwat, Wojsko Polskie…, s. 97.



ciê¿kie oskar¿enia wojska za jego postawê i rolê, która wyra¿aæ siê mia³a w bez-
myœlnym strzelaniu do mieszkañców miasta, ostrzeliwaniu ludnoœci przez samolo-
ty, masakrze kobiet i dzieci przez czo³gi. St¹d w latach nastêpnych postrzegano
wojskowych jako okupantów, najeŸdŸców, a nawet morderców. Informacje te mia³y
te¿ wp³yw na ukszta³towanie siê w spo³eczeñstwie nastrojów nacechowanych wro-
goœci¹ do w³adzy i wojska oraz postaw antyradzieckich, co da³o znaæ z ca³¹ si³¹
w paŸdzierniku 1956 r.

W maju 1981 r. w prasie poznañskiej pojawi³y siê wypowiedzi sugeruj¹ce, ¿e
19 oficerów i podchor¹¿ych ze szko³y pancernej otrzyma³o za dezercjê (przejœcie
na stronê demonstrantów i atakowanie gmachu WUBP) kary œmierci i straconych
zosta³o na £awicy. Informacje o rzekomym rozstrzelaniu ¿o³nierzy spowodowa³y
protesty i sprostowania w prasie. By³y komendant OSWPiZ p³k Antoni Filipowicz
nie wykluczy³ stracenia 19 szeregowców i oficerów, przy tym stanowczo zaprze-
czy³, ¿e mogliby pochodziæ oni z podleg³ej mu szko³y. Doda³, ¿e nikt ze s³uchaczy
szko³y nie przy³¹czy³ siê do osób atakuj¹cych Urz¹d Bezpieczeñstwa181. To stwier-
dzenie by³o nieprawdziwe. Rozstrzelania wojskowych nie potwierdzi³ równie¿
w rozmowach z autorem nikt z kadry zawodowej ani podchor¹¿ych OSWPiZ.
Nie potwierdzi³ tego ¿aden z ¿o³nierzy obu korpusów pacyfikuj¹cych w tych
dniach miasto. Nie potwierdzaj¹ tego faktu akta Prokuratury Garnizonowej w Po-
znaniu i Prokuratury Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego we Wroc³awiu. Chodzi tutaj
o dziewiêciu podchor¹¿ych i ¿o³nierzy, którzy rzeczywiœcie czynnie wyst¹pili
po stronie demonstrantów, ostrzeliwuj¹c gmach WUBP. Aresztowano ich jako
„szczególnie niebezpiecznych dla odbudowy ludowego pañstwa”. Wœród oskar-
¿onych znajdowali siê: kpt. Stanis³aw Jarecki, kapelmistrz orkiestry w CWST, pod-
oficer nadterminowy (sier¿ant), trzech podchor¹¿ych OSWPiZ i czterech ¿o³nierzy
zasadniczej s³u¿by wojskowej. Poznañska prokuratura garnizonowa, w której
gestii le¿a³y przestêpstwa pope³nione na terenie garnizonu, zosta³a ze œledztwa
wy³¹czona. Powo³ano specjaln¹ komisjê œledcz¹ z³o¿on¹ z przedstawicieli G³ów-
nego Zarz¹du Informacji WP (GZI WP) i Prokuratury Œl¹skiego Okrêgu Wojsko-
wego. Ze strony tych instytucji œledztwo nadzorowali: pp³k Jerzy Sateja (szef
zarz¹du II GZI), pp³k Jerzy Mrówczyñski (szef Zarz¹du Informacji SOW) i pp³k Jan
Koz³owski (zastêpca prokuratora SOW). Na dziesiêæ spraw, które wp³ynê³y do Pro-
kuratury SOW, cztery skierowane by³y przez Zarz¹d II GZI, a pozosta³e piêæ przez
Zarz¹d Informacji SOW.

Siedmiu ¿o³nierzy zosta³o oskar¿onych na podstawie Dekretu z 13 VI 1946 r.
o przestêpstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy pañstwa, „(…)
a wiêc przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu publicznemu (»zamach gwa³tow-
ny«) i przeciwko porz¹dkowi publicznemu (»zbrodnicza propaganda«)”182.

Na przyk³ad sier¿. Zdzis³awa Przybycienia z 21. batalionu rozpoznawczego, prze-
bywaj¹cego 28 czerwca s³u¿bowo w Poznaniu, oskar¿ono o to, ¿e „na skrzy¿owaniu

Pocz¹tki stabilizacji w mieœcie 71

181 Jeszcze o Czerwcu, w: „G³os Wielkopolski” nr 94 z 14 V 1981; Naczelna Prokuratura Wojskowa
o wydarzeniach w Poznaniu w 1956 r., w: „G³os Wielkopolski” nr 112 z 9 VI 1981.

182 Cyt. za E.J. Nalepa, Pacyfikacja…, s. 59. Tam¿e, treœæ dekretu na s. 80-81.



ulic D¹browskiego i Kochanowskiego oko³o godz. 19.00 z pistoletu maszynowego
ostrzeliwa³ gmach WUBP”, podchor¹¿ego Stanis³awa Niek³ania (z OSWPiZ) o to, ¿e
„28 VI 1956 r. zamiast ochraniaæ przed prowokatorami gmach Wojewódzkiego
Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu przy ulicy Kochanowskiego,
przy³¹czy³ siê do prowokatorów i wspólnie z nimi ostrzeliwa³ z pistoletu maszyno-
wego funkcjonariuszy broni¹cych siê w gmachu WUBP oraz za³ogê p³on¹cego
czo³gu, który os³ania³ WUBP”, szer. Henryka Gieraka z JW 4824 w Stawach, prze-
bywaj¹cego na urlopie w Poznaniu, o to, ¿e „(…) z grup¹ prowokatorów atako-
wa³ gmach WUPB w Poznaniu (…) posiadaj¹c przy sobie butelkê z p³ynem za-
palaj¹cym”183.

Dwóm ¿o³nierzom (kpt. Stanis³awowi Jareckiemu i pchor. Leszkowi Nowackie-
mu) postawiono zarzuty na mocy postanowieñ „Kodeksu Karnego Wojska Polskie-
go” o czyny przestêpcze z art. 28 (pod¿eganie i pomocnictwo) oraz art. 86 i 87
(zbrodnie stanu)184.

Osiem z dziewiêciu spraw zosta³o umorzonych na etapie œledztwa, bez spo-
rz¹dzania aktu oskar¿enia do s¹du. Tylko akta sprawy kpr. Jerzego Bogusia trafi³y
do S¹du Wojskowego we Wroc³awiu, który z kolei postêpowanie umorzy³ z braku
cech przestêpstwa (24 X 1956 r.). Tak wiêc ani jeden ¿o³nierz nie zosta³ skazany na
jak¹kolwiek karê s¹dow¹. Niew¹tpliwie na taki przebieg tych spraw mia³a wp³yw
zmiana kierownictwa partii, resortu MON i nowy duch paŸdziernikowych przemian
1956 r.185

Oprócz wymienionych wy¿ej w walkach przeciwko UB brali udzia³ inni ¿o³nie-
rze, których nazwisk nie ustalono. Dowódca 2. Korpusu Pancernego gen. Józef
Kamiñski w meldunku z 5 VII 1956 r. donosi³ dowódcy Œl¹skiego Okrêgu Wojskowe-
go, ¿e z wiêzienia na ulicy M³yñskiej uwolniono piêciu ¿o³nierzy. Jednym z nich by³
por. Turowski — dowódca plutonu 2. pu³ku czo³gów, podejrzany o kradzie¿ mienia
wojskowego. Dowódca korpusu meldowa³, i¿ „por. Turowski do jednostki nie
zg³osi³ siê, bra³ udzia³ z broni¹ w rêku przeciwko milicji i UB. Obecne miejsce jego
pobytu jest nieznane”. O udzia³ w walkach podejrzewano tak¿e szer. Piechotê
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183 Tam¿e, za³¹czniki nr 16-18.
184 Kapitana Stanis³awa Jareckiego oskar¿ono o to, ¿e „(…) po prowokacyjnych zajœciach

w Poznaniu pochwala³ antypañstwowe wyst¹pienia prowokacyjnych grup, twierdz¹c, ¿e powo-
dem tego nie jest imperializm, lecz nêdza ludzi domagaj¹cych siê wolnoœci. Ponadto (…) rozsie-
wa³ fa³szywe wiadomoœci, twierdz¹c, ¿e pracownicy Urzêdu Bezpieczeñstwa pierwsi otworzyli
ogieñ do demonstruj¹cej ludnoœci i strzelali do matek i dzieci domagaj¹cych siê wolnoœci i chleba.
Podchor¹¿ego Leszka Nowackiego oskar¿ono o to, ¿e 28 VI 1956 r. w godzinach popo³udnio-
wych, bior¹c udzia³ w obronie gmachu WUBP w Poznaniu, na skrzy¿owaniu ulic Poznañskiej i Ko-
chanowskiego, po uprzednim nawi¹zaniu znajomoœci wrêczy³ bior¹cemu udzia³ w atakowaniu
funkcjonariuszy bezpieczeñstwa Antoniemu Klimeckiemu dwie paczki amunicji do pistoletu ma-
szynowego i kbk”. Tam¿e, s. 123-124.

185 Takie zakoñczenie postêpowañ karnych wobec ¿o³nierzy WP by³o zgodne z generaln¹ lini¹
dzia³ania po VIII Plenum KC PZPR organów wymiaru sprawiedliwoœci we wszystkich sprawach
zwi¹zanych z wydarzeniami poznañskimi. Ostatni z aresztowanych ¿o³nierzy, szer. W³adys³aw
Morawiec, zosta³ zwolniony z aresztu 29 X 1956.



i listonosza z 27. pu³ku zmechanizowanego, który wróci³ do jednostki po trzech
dniach186.

Oprócz spraw karnych by³o wiele przypadków rozpatrywania postaw ¿o³nierzy,
a przede wszystkim kadry zawodowej i podchor¹¿ych. Czêsto na zebraniach POP
pododdzia³ów oceniano je jako niezgodne ze statutem partii. Wyci¹gano konse-
kwencje partyjne, s³u¿bowe, w³¹cznie ze zdejmowaniem ze stanowisk lub przeno-
szeniem na ni¿sze, wstrzymywaniem awansów wojskowych i odznaczeñ.

Poznañski Czerwiec 1956 r. zaci¹¿y³ w pewnym stopniu na psychice kadry WP.
Po raz pierwszy w³adza wykorzysta³a swoje „zbrojne ramiê” do rozwi¹zania prze-
moc¹ konfliktu spo³ecznego. Blizny Czerwca 1956 r. pog³êbione zosta³y przez bole-
sne doœwiadczenia Grudnia 1970 r. i stanu wojennego 1981 r.

Sporo emocji wœród mieszkañców miasta wywo³a³a informacja o rzekomym
udziale w pacyfikacji miasta ¿o³nierzy radzieckich przebranych w polskie mundury
wojskowe. Bezpoœrednim dowodem na to mia³y byæ wypowiadane s³owa, przekleñ-
stwa w jêzyku rosyjskim. Tutaj trzeba podkreœliæ, ¿e ¿adne oddzia³y radzieckie nie
bra³y udzia³u w pacyfikacji miasta. Nie potwierdzi³y tego faktu dostêpne badaczom
Ÿród³a. Oddzia³y i instytucje radzieckie znajdowa³y siê wtedy w Poznaniu i jego oko-
licach, ale nie by³y to jednostki liniowe. W Poznaniu znajdowa³o siê wojskowe
przedstawicielstwo przewozów kolejowych, sk³adnica kwatermistrzowska, jed-
nostka radiotechniczna przy ulicy Karola Œwierczewskiego (obecnie Bukowska),
wojenna komenda miasta przy ulicy Ostroroga, a w pobliskim Czerwonaku i we
Wrzeœni — jednostki ³¹cznoœci187.

Przyczyna pog³osek o radzieckim udziale jest g³êbsza. Tkwi³a ona w przekona-
niu Polaków o zniewoleniu i rusyfikacji polskiego wojska przez marsza³ka Konstan-
tego Rokossowskiego i liczn¹ grupê oficerów sowieckich w polskim wojsku. To
przecie¿ sam Rokossowski by³ wspó³odpowiedzialny za skierowanie wojska prze-
ciwko demonstrantom i nie kto inny jak genera³owie sowieccy w mundurach WP
kierowali bezpoœrednio ca³oœci¹ akcji pacyfikacyjnej Poznania (wiceminister obrony
narodowej gen. armii Stanis³aw Gilarowicz Pop³awski, dowódca Œl¹skiego Okrêgu
Wojskowego gen. dyw. Wsiewo³od Stra¿ewski, p³k Miko³aj Matwijewicz). Oficero-
wie radzieccy w polskich mundurach wystêpowali te¿ na ni¿szych szczeblach LWP.
Byli w dowództwach okrêgów, rodzajów si³ zbrojnych, instytucjach centralnych, na
kierowniczych stanowiskach w poznañskich szko³ach oficerskich.

U¿ywanie rosyjskich zwrotów, zw³aszcza przekleñstw, by³o wówczas w wojsku
polskim doœæ powszechne. U¿ywali ich Polacy urodzeni w Zwi¹zku Radzieckim
i w województwach wschodnich.

Sami poznaniacy mogli widzieæ na ulicach miasta przeje¿d¿aj¹ce pojedyncze sa-
mochody radzieckie lub grupki ¿o³nierzy radzieckich. Nieliczne relacje lokuj¹ obec-
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186 Meldunek gen. bryg. Józefa Kamiñskiego do dowódcy Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego
z 5 VII 1956. E. J. Nalepa, Pacyfikacja…, s. 103-104.

187 Jednostki te podlega³y dowództwu Pó³nocnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Legnicy.
We Wrzeœni stacjonowa³a brygada ³¹cznoœci kablowej, przekszta³cona niebawem w pu³k. C. Sku-
za, Armia radziecka w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej po II wojnie œwiatowej, w: Dzia³ania militarne
w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej, red. Wies³aw Wróblewski, Warszawa 2002, s. 348.



noœæ ¿o³nierzy radzieckich w pobli¿u obiektów, jakie wówczas zajmowali, m.in.
przy ulicy Ostroroga, wokó³ baraków przy ulicy Grunwaldzkiej188.

Wed³ug nielicznych relacji mieszkañców miasta, ludzi przebywaj¹cych na ulicach
ostrzeliwano tak¿e z samolotów. W rejonie D¹browskiego zrzucano z samolotów
œwiece z gazem ³zawi¹cym oraz ulotki propagandowe. S¹ to trudne do zweryfikowa-
nia informacje, poniewa¿ nie potwierdzaj¹ ich inne Ÿród³a. O okolicznoœciach wzmo-
¿onej aktywnoœci lotnictwa wojskowego nad Poznaniem w tym tragicznym dniu pisa³
po 25 latach ówczesny szef WUBP: „Daleko wczeœniej, jeszcze kiedy przed Urzêdem
by³o ca³kowicie spokojnie, skomunikowaliœmy siê z Poznañsk¹ Jednostk¹ Lotnicz¹,
prosz¹c o zorganizowanie serii przelotów wojskowych samolotów odrzutowych nad
miastem. By³o wyj¹tkowo s³onecznie i ciep³o. Samoloty wielokrotnie i przez d³u¿szy
czas przelatywa³y nad miastem, nad demonstruj¹cymi, nad zgrupowaniem robotni-
czym w pobli¿u KW PZPR. Niestety, ten osobliwy, jak siê wydawa³o, atrakcyjny zabieg
okaza³ siê nieskuteczny. Ludzie wprawdzie podnosili na chwilê g³owy, ale zaraz wra-
cali do spraw rozgrywaj¹cych siê na placu”189.

Do ¿o³nierzy wkraczaj¹cych do Poznania, jak wynika z wojskowych raportów,
ludzie wykrzykiwali: „Przeciw komu jedziecie, to robotnicy obalaj¹ w³adzê! Nie
strzelajcie do braci! Jesteœcie Polakami, nie mordujcie naszych synów!” Wygra¿ano
oficerom i ¿o³nierzom, ¿e „póŸniej siê z nimi policz¹”.

Do tego typu zadañ przeznaczone by³y si³y MSW oraz oddzia³y KBW. Ich mo¿li-
woœci dzia³ania okaza³y siê jednak mocno ograniczone. Zarówno komenda wo-
jewódzka, jak i komenda miejska nie by³y dostatecznie przygotowane w œrodki
i sprzêt techniczny przeznaczony do rozpraszania t³umów. Milicja nie dysponowa³a
pojazdami mechanicznymi, transporterami opancerzonymi. Nie posiada³a „takich
elementarnych œrodków, jak: gazy ³zawi¹ce, preparaty chemiczne, przenoœny sprzêt
³¹cznoœci, armatki wodne, maski i ubrania ochronne itp.”190. Jeszcze w roku 1971
pisa³a o tym Ewa Wacowska w ksi¹¿ce wydanej na emigracji Poznañ 1956 — Gru-
dzieñ 1970: „Wypadki ujawni³y nieprzygotowanie ca³ego systemu porz¹dku publicz-
nego do panowania nad sytuacj¹. W toku ustaleñ, dlaczego bezpieczeñstwo zdecy-
dowa³o siê u¿yæ broni palnej, wysz³o na jaw, ¿e w ca³ym Poznaniu nie by³o ani
jednego granatu z gazem ³zawi¹cym, dzia³ka wodnego, masek i ubrañ ochronnych,
pa³ek itp. — konwencjonalnych utensyliów stosowanych w podobnych okolicznoœ-
ciach w ca³ym cywilizowanym œwiecie”191.

Organa milicji obywatelskiej szczebla wojewódzkiego i miejskiego w Poznaniu
zosta³y zaskoczone rozwojem sytuacji na ulicach miasta 28 VI 1956 r. Widaæ to by³o
bardzo wyraŸnie w postaci ca³kowitego braku synchronizacji dzia³ania miêdzy
poszczególnymi komisariatami dzielnicowymi i okolicznymi posterunkami MO.
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188 Relacja Stanis³awa Kruka, w: M.J. Potograbski, Powstanie Poznañskie 1956 roku, s. 108-109;
H. Ladorski, Niepokonani. Poznañ ’56, s. 120-121. Autor jako jedyny twierdzi, ¿e widzia³ radzieckie
czo³gi na ulicach Bu³garskiej i Jugos³owiañskiej.

189 F. Dwojak, Mój Czerwiec…, s. 25.
190 E.J. Nalepa, Pacyfikacja…, s. 64.
191 E. Wacowska, Poznañ 1956 — Grudzieñ 1970. Dokumenty, Pary¿ 1971, s. 192.



Bardzo nieporadne okaza³y siê poczynania komendanta wojewódzkiego milicji
w Poznaniu pp³k. Tadeusza Pietrzaka. Po otrzymaniu meldunku od komendanta
miejskiego o godz. 6.30 o wyjœciu robotników ZISPO na ulice podj¹³ on decyzjê
o wys³aniu pojedynczych patroli do miasta w celu prowadzenia informacji i mel-
dowania o sytuacji.

14.
Dzia³ania represyjne i prewencyjne wobec poznaniaków

Pierwszych zatrzymañ demonstrantów dokonywali ¿o³nierze LWP, po rozbrojeniu
zwalniali lub przekazywali ich do wiêzienia. Masowe zatrzymywania uczestników
demonstracji i walk rozpoczê³y siê wieczorem 28 czerwca. Zatrzymywanych prze-
wo¿ono do „punktu filtracyjnego” utworzonego w budynkach koszarowych na
£awicy. PóŸniej przekazywano zatrzymanych do Centralnego Wiêzienia przy ulicy
M³yñskiej, do Urzêdu Bezpieczeñstwa przy ulicy Kochanowskiego, do wiêzieñ, tak-
¿e do wiêzieñ w GnieŸnie, Rawiczu i Œrodzie. Wa¿n¹ rolê w rozpoznawaniu uczest-
ników odegra³y fotografie wykonywane przez funkcjonariuszy UB, którzy ubrani po
cywilnemu szpiegowali 28 czerwca demonstrantów. Ludzi zatrzymywano na uli-
cach i w mieszkaniach192.

Punkt filtracyjny na £awicy istnia³ do 3 lipca. Wed³ug danych Prokuratury Woje-
wódzkiej, na £awicy i w WUBP zatrzymano 629 osób. Trzy czwarte z tej liczby stano-
wili robotnicy z poznañskich zak³adów193.

W³adze nie powiadamia³y rodzin o zatrzymanych, st¹d krewni i znajomi poszu-
kiwali bliskich w szpitalach i kostnicach. Wœród mieszkañców Poznania kr¹¿y³y
wieœci o tysi¹cach aresztowanych. Dopiero 17 VII 1956 r. podano informacje o roz-
miarach aresztowañ. Dane podane przez prokuratora generalnego PRL Mariana Ry-
bickiego i prokuratora wojewódzkiego Ludwika Zboralskiego by³y zani¿one. Poda-
wano liczbê 323 osób „ujêtych z broni¹ w rêku lub ze zrabowanymi w czasie zajœæ
przedmiotami, b¹dŸ te¿ podejrzanych o napady na instytucje publiczne, na ¿o³nie-
rzy oraz na funkcjonariuszy w³adz bezpieczeñstwa i MO”194. Wed³ug raportu WUBP,
stanowi¹cego podsumowanie œledztwa za okres od 28 czerwca do 8 sierpnia 1956 r.,
zatrzymano 746 osób. Nale¿y zgodziæ siê z opini¹ Edmunda Makowskiego, ¿e i te
liczby s¹ zani¿one195.

Dodatkowo, oprócz wymienionych, aresztowano 63 osoby „za grabie¿ i rabunek
w sklepach i mieszkaniach” oraz 38 wiêŸniów zbieg³ych z ulicy M³yñskiej196.
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192 Wed³ug Aleksandra Ziemkowskiego w dniu 30 czerwca w punkcie filtracyjnym na £awicy
by³o oko³o 750 zatrzymanych. Tego¿, Próba chronologicznej…, s. 106.

193 Wœród aresztowanych znalaz³o siê 10 cz³onków PZPR i 38 ZMP. OKBZpNP w Poznaniu:
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Z dzia³aniami represyjnymi w³adz ³¹czy³y siê œciœle poczynania prewencyjne.
Organom bezpieczeñstwa zale¿a³o na tym, aby nastroje i has³a z ulic poznañskich
nie rozprzestrzeni³y siê na ca³y kraj. Nie dopuszczano do solidaryzowania siê z po-
znaniakami, do poczucia, ¿e jest tak wielu podobnie myœl¹cych. Z tego powodu
robotnicy Cegielskiego nigdy nie dowiedzieli siê, ¿e po „czarnym czwartku” wp³y-
n¹³ do dzia³u kadr ich zak³adu list podpisany „Robotnicy £odzi”. Warszawska cen-
trala podawa³a jego streszczenie: „Robotnicy £odzi sk³adaj¹ podziêkowania za
wziêcie udzia³u w rozruchach, s¹ dumni z ich bojowoœci, przesy³aj¹ ¿yczenia uczest-
nikom rozruchów, nawo³uj¹ do wyciêcia w pieñ komunistów, licz¹ na robotników
Poznania oraz przepowiadaj¹ wybuch rozruchów u siebie i licz¹ na poparcie robot-
ników Poznania”197. List o podobnej treœci wys³ano „Do robotników Poznañskiej
Elektrowni”. Otrzyma³ go poczt¹ dyrektor elektrowni, który tak jak w przypadku
Cegielskiego, nie dopuœci³ do upowszechnienia jego treœci wœród pracowników.

Listów o podobnej treœci nades³anych do poznañskich zak³adów by³o znacznie
wiêcej. W lipcu robotnicy Tarnowa wys³ali zbiorczy i solidaryzuj¹cy list do poznañ-
skiego „Stomilu”. W dniu 7 VII 1956 r. do rady zak³adowej DOKP Poznañ nadszed³
list, w którym autor w imieniu w³ókniarzy Bielska-Bia³ej „solidaryzowa³ siê z wy-
st¹pieniami prowokatorów poznañskich”. Listy adresowane do za³óg robotniczych,
rad zak³adowych czy zwi¹zkowych podlega³y cenzurze i je¿eli zawiera³y podobne
przes³ania, nie dociera³y do adresatów. W przechwyconym w Toruniu liœcie do kole-
jarzy poznañskich pisano: „Drodzy Przyjaciele Ludu, jesteœmy Wam wdziêczni, ¿e
pierwsi wszczêliœcie walkê o polepszenie po³o¿enia narodu polskiego i solidary-
zuj¹c siê z Wami w walce z re¿imem komunistycznym, jesteœmy zawsze gotowi wal-
czyæ o lepsze po³o¿enie ca³ego ludu polskiego. Precz z rz¹dem, który czeka na roz-
kazy Kremla. ¯¹damy votum zaufania dla rz¹du PRL. Toruñscy kolejarze i robotnicy
z fabryk s¹ z powstañcami nie cia³em, ale duchem. Walczcie, walczcie i my walczyæ
nie przestaniemy, a¿ wolnoœæ bêdzie naprawdê”198. Podobne wyrazy solidarnoœci
nap³ynê³y z wielu miejscowoœci, m.in. Bydgoszczy, Lublina, Olsztyna, Stalinogrodu
(Katowic), a nawet z zagranicy. W dniu 5 lipca do robotników Cegielskiego nadszed³
telegram z Francji: „Górnicy francuscy Zag³êbia Loary przesy³aj¹ swoje kondolencje
robotnikom walcz¹cym o swoje s³uszne prawa”. Oczywiœcie i ten telegram dotar³
tylko do dyrekcji, a potem do zak³adowej komórki bezpieczeñstwa.

Akcj¹ prewencyjn¹, czyli przechwytywania i zatajania listów solidaryzuj¹cych
z Poznaniem, zajmowa³o siê Biuro „W” Komitetu BP. Ju¿ 2 lipca jego dyrektor infor-
mowa³ min. Pszczó³kowskiego, ¿e „do lipca br. wg danych z dziesiêciu województw
na przeczytanych 67 500 listów by³o 1868 wypowiedzi dotycz¹cych wypadków po-
znañskich, w tym 1549 zawieraj¹cych jedynie opis przebiegu zajœæ w Poznaniu,
175 negatywnych i 144 pozytywnych”. Czêœæ listów przesy³ano do odpowiednich
komórek z adnotacj¹ „do operacyjnego wykorzystania”. Niektóre ich fragmenty cy-
towano w meldunkach okresowych, aby zilustrowaæ nastroje spo³eczne: „W Pozna-
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niu by³a straszna rewolucja, czyli strajk. Bardzo du¿o ludzi Ruskie zabili, bo nasi nie
chcieli do nich strzelaæ, a¿ Ruskie przyjechali i czo³gami ich dopiero rozpêdzili i za-
bili ludzi masê”. Z innego listu cytowano: „Dosz³y Ciê s³uchy o tym powstaniu w Po-
znaniu. Ja bardzo siê tym zainteresowa³am i myœla³am, ¿e szkoda, ¿e nie stukn¹ tam
gdzie tego Cyrankiewicza. Bardzo bym chcia³a, by takie powstanie ogarnê³o ca³y
kraj i ¿ebyœmy siê uwolnili wreszcie od tych ruskich sobak i w ogóle zmienili ustrój.
Szkoda mi tylko tych ludzi, którzy tam niepotrzebnie zginêli”199.

Z zachowanych archiwaliów mo¿na wnosiæ, ¿e po wydarzeniach poznañskich
obszar Polski zala³a fala ulotek. Pojawi³y siê ju¿ od 30 czerwca. Formy ich kolporta-
¿u by³y ró¿norodne: zostawianie ich w miejscach publicznych (w zak³adach pracy,
na dworcach, w publicznych toaletach, koszarach), wrzucanie do odchodz¹cych
poci¹gów, wrzucanie do skrzynek pocztowych, przypinanie do drzew przydro¿-
nych, wk³adano je te¿ do butelek wrzucanych do rzek itp. Funkcjonariusze bezpie-
czeñstwa skrzêtnie „zabezpieczali” ulotki i napisy tego typu. Te ostatnie podlega³y
„rutynowym czynnoœciom”: odpisowi i opisowi, fotografowaniu, zamalowywaniu
i szukaniu ich autora. Akcja „zabezpieczania wrogich publikacji” by³a w opinii kie-
rownictwa Komitetu BP skuteczna i w pe³ni udana. S¹dziæ nale¿y, ¿e znaczny odse-
tek ulotek i napisów zosta³ „zaaresztowany”. Z pewnoœci¹ masowoœæ tego kol-
porta¿u wynika³a z potrzeby porozumienia siê z innymi ludŸmi, wezwania do
odrzucenia propagandowego k³amstwa. Sk³ania³o to innych do myœlenia i podjêcia
ewentualnego oporu.

Czêœæ wy³apanych ulotek stanowi³y druki dwujêzyczne, tzw. amerykañskie. Naj-
czêœciej rozrzucano je za pomoc¹ balonów nad obszarami zasiedlonymi, tam gdzie
stacjonowa³y garnizony polskie i radzieckie. W meldunku zbiorczym z 10 lipca po-
dawano, ¿e w województwie bydgoskim, szczeciñskim, zielonogórskim, kieleckim,
koszaliñskim i olsztyñskim „zebrano 2674 ulotek NTS, drukowanych w jêzyku pol-
skim i rosyjskim, nawo³uj¹cych do walki z komunizmem i utworzenia nowego
ustroju pañstwowego w ZSRR na zasadzie wolnoœci i sprawiedliwoœci, przesy-
³aj¹cych równie¿ wyrazy uznania dla bohaterskich robotników Poznania”200.

Nigdy nie opublikowano w prasie ani nie odczytano w radiu listów, jakie
wysy³ali czytelnicy i s³uchacze w obronie robotników poznañskich. Wed³ug wyli-
czeñ bezpieczeñstwa do samego radia wys³ano oko³o 200 listów. S³uchaczka ze
Zgorzelca napisa³a 2 lipca, ¿e: „Tyle ofiar pad³o w Poznaniu, a wasze radio mówi,
¿e to by³a prowokacja, któr¹ spowodowa³y jednostki wrogo usposobione do Pol-
ski Ludowej. Jest to bezczelne k³amstwo, gdy¿ tak jak ludnoœæ Poznania myœli ca³e
spo³eczeñstwo polskie”.

W przekazach ustnych, w tzw. szeptanej propagandzie, walki w Poznaniu ura-
sta³y do ogromnych rozmiarów. Mówiono o bombardowaniu miasta, setkach za-
bitych, w tym wysokich funkcjonariuszy partyjnych. Czêsto pog³oski dotyczy³y
okrucieñstwa funkcjonariuszy UB, strzelaj¹cych do kobiet z dzieæmi. Prób¹ pow-
strzymania szerz¹cych siê pog³osek by³o podawanie informacji o Poznaniu w prasie
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regionalnej. Przedstawia³y one partyjny punkt widzenia. Potêpia³y walki zbrojne,
ale przyznawa³y racjê robotnikom poznañskim w zakresie ¿¹dañ ekonomicznych.

Wyst¹pienie mieszkañców Poznania wzmog³o aktywnoœæ w spo³eczeñstwie pol-
skim, do tej pory zmuszanego do milczenia. O wydarzeniach poznañskich ludzie
mówili miêdzy sob¹ otwarcie, nie do koñca siê orientuj¹c, ¿e konfidenci UB gorliwie
nas³uchiwali i donosili o nastrojach spo³ecznych. W wielu miejscowoœciach Wielko-
polski i na terenie ca³ego kraju na masówkach i zebraniach pracowników wyra¿ano
solidarnoœæ z poznaniakami. Najczêœciej wypowiadano krytyczne uwagi pod adre-
sem w³adz, odmawiano podpisania siê pod partyjn¹ rezolucj¹. Placówki UB dono-
si³y o wielu przypadkach niezadowolenia za³óg wyra¿anego na masówkach. Na ze-
braniu za³ogi Spó³dzielni Techniki Sanitarnej we Wroc³awiu 30 czerwca g³ówny
ksiêgowy oœwiadczy³: „Bunt w Poznaniu by³ s³uszny, do tego doprowadzi³ rz¹d,
konieczny jest nowy rz¹d i trzeba, ¿eby do rz¹du wszed³ Miko³ajczyk i jego
wspó³pracownicy”201. Podczas wiecu w Zak³adzie W³ókien Sztucznych w Gorzowie
robotnicy stwierdzili: „Dobrze, ¿e siê tak sta³o, poniewa¿ bêdzie wiedzia³ ca³y
œwiat, ¿e chodzimy z go³ymi i g³odnymi brzuchami, u nas w Gorzowie powinno siê
zrobiæ to samo”202.

Zdecydowana wiêkszoœæ spo³eczeñstwa polskiego potêpi³a w³adzê za stosunek
do Poznañskiego Czerwca. Wszêdzie solidaryzowano siê z mieszkañcami Poznania,
twierdz¹c, ¿e bêd¹ca Ÿród³em buntu trudna sytuacja materialna wystêpuje w ca³ym
kraju.

Nast¹pi³a znaczna aktywizacja wszystkich grup spo³ecznych pozosta³ych regio-
nów. Poznañska rewolta wp³ynê³a na o¿ywienie ¿¹dañ ekonomicznych zwi¹zanych
g³ównie z niskimi p³acami i wyœrubowanymi normami. Czêsto spisywano je w for-
mie zbiorowych petycji i wysy³ano do w³adz. Niekiedy robotnicy grozili, ¿e w razie
niespe³nienia ich ¿¹dañ zrobi¹ „drugi Poznañ”. Zjawisko to wystêpowa³o nie tylko
w oœrodkach przemys³owych, ale i w ma³ych miejscowoœciach. Na wsi mówiono
o koñcu kolektywizacji, czêsto sk³adano podania o wyst¹pienie ze spó³dzielni
rolnych.

Pocz¹tkowo lokalne w³adze partyjne organizowa³y wiece i zebrania w celu potê-
pienia poznaniaków. Mimo przygotowañ przez aktywistów PZPR stosownych rezo-
lucji, w wiêkszoœci przypadków uczestnicy zebrañ odrzucali je, popieraj¹c postawê
poznaniaków. Poznañski Czerwiec spowodowa³ równie¿ pog³êbienie kryzysu w lo-
kalnych strukturach PZPR. Wielu cz³onków partii ostentacyjne z niej wyst¹pi³o.

W sobotê 30 czerwca w Collegium Minus odby³o siê zebranie pracowników na-
ukowych i administracyjnych uniwersytetu. Jego celem by³o uchwalenie rezolucji
potêpiaj¹cej strajk, manifestacje na ulicach miasta i tzw. zbrodnicze ekscesy. Zebra-
nie zwo³a³y w³adze uniwersyteckie na ¿¹danie KW PZPR. Odczytano przygotowan¹
wczeœniej rezolucjê. Trzech „wytypowanych” wczeœniej przez organizatorów po-
par³o jej treœæ, ale nastêpnych kilkunastu mówców zdecydowanie odrzuci³o przygo-
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towany scenariusz, m.in.: dr Zygmunt Konrad Nowakowski, prof. Witold Jakóbczyk.
Próbowano kolportowaæ kompromisow¹ rezolucjê, ale i tej formalnie nie uchwalo-
no. „Zebranie nie posz³o po myœli organizatorów i — jak siê to mówi³o — zosta³o
rozbite. Dziennikarze obecni na sali musieli szpalty zarezerwowane na spodzie-
wan¹ rezolucjê zape³niæ pozauniwersyteckimi kontaktami” — wspomina³ po latach
Zygmunt K. Nowakowski203.

Prasa i Polskie Radio przekazywa³y korzystne dla w³adzy informacje i oceny
o wydarzeniach poznañskich. Powtarzane oceny by³y zgodne z oficjaln¹ wyk³adni¹
partyjno-rz¹dow¹. Zdecydowana jednak wiêkszoœæ spo³eczeñstwa polskiego potê-
pia³a „w³adzê ludow¹” za Czerwiec 1956 r. Analiza opracowañ Jerzego Eislera,
Paw³a Machcewicza, Edmunda Makowskiego, Czes³awa Osêkowskiego i innych ba-
daczy pozwala s¹dziæ, ¿e wszêdzie solidaryzowano siê z poznaniakami, a trudna sy-
tuacja materialna, która le¿a³a u Ÿróde³ rewolty, dotyczy³a wiêkszoœci Polaków.

Podczas obrad VII Plenum KC PZPR cz³onek Biura Politycznego Aleksander Za-
wadzki oœwiadczy³, ¿e „mamy do czynienia z objawami na szerok¹ skalê niemal po-
wszechnego solidaryzowania siê tej¿e naszej klasy robotniczej, naszej szerokiej
opinii publicznej z ekonomicznymi postulatami robotników poznañskich”204.

15.
Nieuzasadniona przemoc funkcjonariuszy MO

W sierpniu 1956 r. prokuratura wojewódzka rozpoczê³a dochodzenie w sprawie
u¿ywania nieuzasadnionej przemocy fizycznej przez funkcjonariuszy MO bezpo-
œrednio po zatrzymaniu, jak i podczas póŸniejszych przes³uchañ uczestników.
Wp³ynê³o to na niezwyk³¹ ostro¿noœæ milicjantów podczas dokonywanych przez
nich interwencji.

W opinii poznañskich funkcjonariuszy MO prowadzenie œledztwa przez proku-
raturê by³o wobec nich niesprawiedliwe, a nawet poni¿aj¹ce. Tak miêdzy innymi
traktowali koniecznoœæ oczekiwania na przes³uchania z osobami doprowadzonymi
z aresztu.

Atmosfera panuj¹ca wokó³ milicji powodowa³a, ¿e w wypadkach, gdzie koniecz-
ne okazywa³o siê u¿ywanie œrodków fizycznych, funkcjonariusze wstrzymywali siê
z interwencj¹. Zdarza³y siê przypadki, gdy grupy przechodniów uniemo¿liwia³y in-
terwencjê milicji, nawet gdy chuligañski charakter wykroczeñ by³ nadto widoczny.
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Rozzuchwala³o to tylko sprawców wykroczeñ, którzy czuli siê coraz bardziej bez-
karnie. W Poznaniu i w jego okolicach wyraŸnie wzros³a liczba zajœæ o charakterze
chuligañskim. Narasta³a bezsilnoœæ milicjantów wobec nowej sytuacji. W lipcu
i sierpniu 1956 r. oko³o 30 funkcjonariuszy MO z³o¿y³o proœby o zwolnienie ze
s³u¿by. Do tej pory takie zjawiska nie mia³y miejsca w Wielkopolsce205.

W okresie od 6 lipca do 14 wrzeœnia wp³ynê³o do prokuratury wojewódzkiej
48 za¿aleñ na pobicie przez funkcjonariuszy MO. Co ciekawe, nie sk³adano skarg na
bicie przez funkcjonariuszy UB. Uwa¿ano, ¿e by³yby to bezcelowe i bardzo szkodli-
we dla skar¿¹cych siê poznaniaków. „Siedzia³em w czasie okupacji w wiêzieniu
i w obozie w Stutthofie przez 27 miesiêcy i tam straci³em zdrowie. Bity i kopany
wówczas nie by³em. Obecnie w areszcie [przy ulicy Nad Wierzbakiem — przyp. J.K.]
w Polsce Ludowej jako cz³owiek ciê¿ko chory na gruŸlicê zosta³em tak skatowany”
— skar¿y³ siê do prokuratury W³adys³aw Gostyñski z Poznania206.

„Wiedz¹c, jak bije gestapo, nie widzia³yœmy ¿adnej ró¿nicy miêdzy tymi 2 ofiarami
MO [dwóch ch³opców] a cz³owiekiem zbitym w Domu ¯o³nierza w czasie okupacji.
Czy nasze MO i UB upad³y tak nisko, aby musia³y naœladowaæ gestapo czy granatow¹
policjê? Czy my nie mamy prawa domagaæ siê innego traktowania osób zatrzyma-
nych? (…) My prosimy i domagamy siê interwencji w tej sprawie” — napisa³y pozna-
nianki w liœcie do redakcji popularnej wówczas audycji radiowej „Fala 49”207.

Sprawa ³amania praworz¹dnoœci przez milicjantów, w tym komendantów komi-
sariatów MO, rozpatrywana by³a w dniu 19 IX 1956 r. na posiedzeniu KW PZPR.
Stwierdzono, ¿e bicie zatrzymanych nie by³o nastêpstwem demoralizacji funkcjona-
riuszy, „(…) gdy¿ tego rodzaju wypadków nie by³o w Poznaniu w zasadzie od 3 lat,
ale ¿e to by³a forma odwetu za wypadki poznañskie”.

Sam komendant wojewódzki MO pp³k Tadeusz Pietrzak zwróci³ siê z proœb¹ do
egzekutywy KW PZPR „o odwo³anie” go z zajmowanego stanowiska. W praktyce
oznacza³o przeniesienie „tego doœwiadczonego w s³u¿bie oficera” na równorzêdne
stanowisko. Poza odwo³aniem Pietrzaka ju¿ wczeœniej zdjêto dyscyplinarnie ze sta-
nowisk „za niedow³ad w dniu 28 VI 1956” komendantów dzielnicowych Grunwaldu
i Wildy, kierownika IX komisariatu (za pobicie 3 ZMP-ców przepuszczaj¹c ich przez
szpaler funkcjonariuszy) oraz zawieszono w czynnoœciach komendanta dzielnicy
Je¿yce. Wnioskowano, aby nie usuwaæ ze stanowiska komendanta miejskiego MO,
poniewa¿ zbli¿a³ siê termin procesów, do którego „szczególnie za³oga komendy
miejskiej musi byæ przygotowana”.

Wojewódzkie w³adze partyjne przyznawa³y, ¿e podjête kroki dyscyplinarne s¹
zbyt ³agodne „w zestawieniu ze szkodami wyrz¹dzonymi ³amaniem praworz¹dnoœci
przez funkcjonariuszy”. Poznaniacy oczekiwali tak¿e na procesy funkcjonariuszy MO,
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którzy z³amali prawo i bili demonstrantów w czasie œledztwa. Procesy nie dosz³y jed-
nak do skutku. Œledztwo wobec milicjantów, mimo ¿e nie by³o w¹tpliwoœci o po-
pe³nieniu przez nich przestêpstw, zosta³o etapami, do marca 1957 r. umorzone.

Podobnie jak w przypadku milicjantów, nie poci¹gniêto do odpowiedzialnoœci
funkcjonariuszy UB za bicie zatrzymanych poznaniaków. „W ten sposób Prokuratu-
ra Generalna pob³ogos³awi³a talmudyczn¹ regu³ê »oko za oko, z¹b za z¹b« i uzna³a
za s³uszn¹ zasadê pob³a¿liwoœci dla funkcjonariuszy (…) ³ami¹cych praworz¹dnoœæ
w zwi¹zku z antypañstwowymi wyst¹pieniami obywateli” — oceni³ takie postêpo-
wanie prof. Jan Sandorski208.

Za to surowo potraktowano naczelnika Centralnego Wiêzienia w Poznaniu, star-
szego inspektora Mariana Lewandowskiego. Mimo ¿e post¹pi³ on zgodnie z polece-
niem swoich zwierzchników, zosta³ w dniu 7 lipca 1956 r. zawieszony w czynno-
œciach s³u¿bowych. Dyrektor Centralnego Zarz¹du Wiêziennictwa MSW zarzuci³ mu
„(…) brak inicjatywy i zdolnoœci samodzielnego decydowania. (…) Ta bierna posta-
wa naczelnika zdemoralizowa³a znaczn¹ czêœæ funkcjonariuszy, którzy nie stawiali
oporu, gdy t³um wdar³szy siê na teren wiêzienia, zacz¹³ niszczyæ, grabiæ i uwalniaæ
wiêŸniów”209.

Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu wszczê³a przeciwko Lewandowskiemu
sprawê karn¹. W dniu 29 paŸdziernika 1956 r. prokurator wojewódzki wyda³ posta-
nowienie o umorzeniu œledztwa. Marian Lewandowski powróci³ na stanowisko na-
czelnika Centralnego Wiêzienia w Poznaniu.

Represje objê³y funkcjonariuszy dzia³u ochrony: kierownika dzia³u — inspekto-
ra Jana Karwickiego, zbrojmistrza, dowódców zmian i oddzia³owych. Zawieszono
ich w czynnoœciach s³u¿bowych, po czym zwolniono lub zdegradowano210.

16.

Stosunek w³adz

Jeszcze 28 VI 1956 r. z polecenia Biura Politycznego og³oszono o godz. 19.30 ko-
munikat Polskiej Agencji Prasowej o zamieszkach w Poznaniu. Stwierdzano, ¿e
„agentura imperialistyczna i reakcyjne podziemie wykorzysta³y trudnoœci ekono-
miczne (…) i spowodowa³y zamieszki w czasie trwania Miêdzynarodowych Targów
Poznañskich, aby rzuciæ cieñ na dobre imiê Polski Ludowej, ale w oparciu o œwia-
dom¹ czêœæ klasy robotniczej w³adze opanowa³y sytuacjê i przywróci³y spokój
w mieœcie”211. Te fa³szywe stwierdzenia powtarzane by³y nastêpnie w prasie i radiu
oraz przez przedstawicieli w³adz lokalnych. W mieœcie rozpowszechniano ulotkê
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zawieraj¹c¹ odezwê Komitetu Frontu Narodowego i Wojewódzkiej Rady Zwi¹zków
Zawodowych „Do mieszkañców Poznania”. Rozg³oœnia poznañskiego Polskiego Ra-
dia nada³a o godz. 20.30 komunikat Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu, którego
treœæ zatwierdzi³ wczeœniej sekretarz KC PZPR Jerzy Morawski. Podkreœlono, ¿e
próby zamieszek zosta³y przez w³adze i robotników st³umione. Informowano
o wprowadzeniu godziny milicyjnej od godz. 21.00 do 4.00 rano. Wzywano do pod-
jêcia pracy w nastêpnym dniu i zapowiedziano przybycie delegacji rz¹dowej. Komu-
nikat powtórzono jeszcze dwukrotnie (o godz. 20.40 i 20.50), ale nie wp³yn¹³ on na
zmniejszenie liczby osób przebywaj¹cych na ulicach.

Nastêpnego dnia wieczorem premier Józef Cyrankiewicz wyg³osi³ radiowe prze-
mówienie do mieszkañców miasta. Podkreœli³ w nim, ¿e prowokatorom popieranym
przez „przyjezdnych organizatorów” uda³o siê doprowadziæ do wybuchu niezado-
wolenia, i to w³aœnie w momencie, gdy w³adza podjê³a wysi³ki zmierzaj¹ce do po-
prawy warunków materialnych. Nieudolnie usi³owa³ przekonaæ s³uchaczy, twier-
dz¹c, ¿e gdy dosz³o do zbrojnego porwania siê na w³adze ludow¹, robotnicy
w wiêkszoœci „poparli oczywiœcie w³adzê ludow¹, swoj¹ w³adzê”. Mówi³ o „ponu-
rych popisach agentów i prowokatorów wystêpuj¹cych z broni¹ w rêku”. Zapowia-
da³ w ostrych s³owach bezwzglêdn¹ postawê w³adz wobec osób przeciwko niej wy-
stêpuj¹cych. Pod koniec wyst¹pienia premier wypowiedzia³ zdanie, które mia³o byæ
ostrze¿eniem dla tych wszystkich, którzy nie zostali jeszcze przekonani (pochleb-
stwami, pogró¿kami): „(…) ka¿dy prowokator czy szaleniec, który odwa¿y siê pod-
nieœæ rêkê przeciw w³adzy ludowej, niech bêdzie pewny, ¿e mu tê rêkê w³adza ludo-
wa odr¹bie”212. Przemówienie Cyrankiewicza, a szczególnie to ostatnie zdanie,
mieszkañcy Poznania zapamiêtali na d³ugo. WypowiedŸ premiera zamiast z³ago-
dzenia napiêtej sytuacji, wp³ynê³a na jej zaognienie.

Do wyst¹pienia Cyrankiewicza nawi¹zywali póŸniej bardzo wymownie studenci
poznañscy, zak³adaj¹c tak marynarki, by jeden rêkaw by³ pusty. Na pytanie, co siê
sta³o z rêk¹, odpowiadali: „Odr¹bano mi j¹”. Papierosy „Poznañskie” kioskarze i pa-
lacze zaczêli nazywaæ „Bohaterskimi”213.

Warszawskie kierownictwo partyjne nakaza³o, aby na terenie ca³ego kraju orga-
nizowaæ otwarte zebrania partyjne poœwiêcone omówieniu wydarzeñ. Wyg³aszane
na zebraniach referaty oparte by³y na liœcie KC PZPR z 29 czerwca i przemówieniu
premiera. Ich celem mia³y byæ podjête rezolucje potêpiaj¹ce „sprawców zajœæ”.
Mimo presji, jakiej byli poddawani szeregowi cz³onkowie partii ze strony kierow-
nictwa, opinie uczestników zebrañ by³y podzielone. Wprawdzie wszêdzie rezolucje
takie uchwalono, ale czêsto podpisywali je przedstawiciele w³adz partyjnych i admi-
nistracji. Najczêœciej zapewniano przez pracê poparcie dla kierownictwa partii. Nie-
które z rezolucji publikowano w prasie214.
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W³adze prêdko zorientowa³y siê, ¿e kontrola nad spo³eczeñstwem wymyka siê im
z r¹k. Dlatego te¿ zmieniono taktykê dzia³añ propagandowych. St¹d postanowiono
nie organizowaæ masówek, aby zebrania i wiece nie obraca³y siê przeciwko w³adzy.
Zalecano, by w prasie i radiu skoñczyæ z komentowaniem „wypadków poznañskich”,
a publikacje winny nawi¹zywaæ do zbli¿aj¹cego siê œwiêta 22 lipca, rocznicy PKWN.

Nieco inaczej ni¿ mieszkañcy miast reagowali na Poznañski Czerwiec mieszkañ-
cy wsi. Podczas lipcowych zebrañ gromad wiejskich, nawi¹zuj¹c do wydarzeñ po-
znañskich, zg³aszano potrzebê zmiany stosunków w³asnoœciowych w rolnictwie. Po
Poznañskim Czerwcu „w odwrocie znalaz³a siê spó³dzielczoœæ produkcyjna na wsi.
(…) Wiele spó³dzielni podejmuje decyzje o samorozwi¹zaniu siê” — napisa³ anali-
zuj¹cy tê kwestiê Czes³aw Osêkowski215.

Nast¹pi³y zmiany w poznañskim kierownictwie partii. Biuro Polityczne KC PZPR
podjê³o w dniu 10 lipca decyzjê o odwo³aniu ze stanowiska I sekretarza KW PZPR
w Poznaniu Leona Stasiaka. Jego miejsce zaj¹³ Jan Izydorczyk (12 XII 1956 r.). W lip-
cu dokonano zmian pierwszych sekretarzy Komitetu Miejskiego w Poznaniu oraz
w zak³adach Cegielskiego. Równie¿ w lipcu rozpoczêto na zebraniach POP analizê
postaw cz³onków w dniu 28 czerwca. Do wojewódzkiej komisji kontroli wys³ano
159 spraw. W efekcie tego wykluczono z partii 56 osób, w tym 5 sekretarzy komó-
rek podstawowych. Ponadto udzielono 18 innych kar partyjnych. Wiêkszoœæ wyda-
lonych wywodzi³a siê z fabryki W–3 Cegielskiego i ZNTK. Mimo sugestii kierownic-
twa warszawskiego Komitet Wojewódzki nie skorzysta³ z przyznanego mu prawa
rozwi¹zywania organizacji, które w dniu 28 czerwca zajê³y „antypartyjn¹ postawê”.
Wiêkszoœæ szeregowych cz³onków partii aprobowa³a wyjœcie na ulicê i strajk jako
formê protestu przeciwko nieuwzglêdnieniu s³usznych ¿¹dañ ekonomicznych.
Z kolei czêœæ aktywu partyjnego w zak³adach pracy czu³a siê wyobcowana w zwi¹z-
ku z zajêciem postawy pasywnej w dniu manifestacji216.

Dwa dni po dramatycznym czwartku Biuro Polityczne powo³a³o komisjê maj¹c¹
omówiæ przyczyny zajœæ i aktualn¹ sytuacjê w mieœcie. Kierowa³ ni¹ przebywaj¹cy
w Poznaniu Edward Gierek, a w jej sk³ad weszli: Wiktor K³osiewicz i Stefan Misia-
szek. Takie sprawozdanie, raport tzw. Komisji Gierka, przedstawiono w dniu 7 lipca
na naradzie w KC PZPR.

W dniach 18-28 lipca 1956 r. obradowa³o w Warszawie VII Plenum KC PZPR, któ-
rego g³ównym w¹tkiem sta³a siê ocena „zajœæ poznañskich”. Analizy wstêpnej doko-
na³ I sekretarz Edward Ochab. Przyzna³, ¿e Ÿród³em zajœæ „(…) by³y wypaczenia
w zarz¹dzaniu gospodark¹ narodow¹. Du¿¹ rolê odegra³y bezdusznoœæ i brak kryty-
cyzmu w³adz, i to zarówno centralnych, jak i miejscowych, których nieprzemyœlane
posuniêcia doprowadzi³y do powa¿nego spadku wysokoœci zarobków ró¿nych grup
robotników”217. Przedstawi³ socjalne przyczyny niezadowolenia, dodaj¹c przy tym,
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¿e strajk sprowokowany zosta³ przez warcho³ów i demagogów. Ochab proponowa³
rozpatrzeæ: „W jaki sposób kontrrewolucyjnemu podziemiu uda³o siê doprowadziæ
do krwawej prowokacji?” W jego oczach na uznanie zas³uguj¹ pracownicy Woje-
wódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego i KBW, którzy „przejawili du¿o
hartu i odwagi w obronie przed atakami wroga”.

Krytyka w³adz partyjnych, zawarta w referacie, spowodowa³a, ¿e zebrani posta-
nowili nie ujawniaæ publicznie treœci obrad plenarnych. Cech¹ podstawow¹ wyra-
¿anych pogl¹dów (ponad 70 wypowiedzi) by³o za³o¿enie, ¿e œwiadoma swoich ce-
lów klasa robotnicza nigdy, i to niezale¿nie od warunków, w jakich ¿yje, nie
zdoby³aby siê na strajk przeciwko swojej w³adzy. Je¿eli taki fakt mia³ miejsce, to
jego Ÿród³em musia³a byæ „imperialistyczna inspiracja” opieraj¹ca siê na czêœci ro-
botników o niskiej œwiadomoœci, „niezahartowanych” w walce z wrogiem.

Wicepremier Franciszek JóŸwiak, szukaj¹c powodów dramatu poznañskiego,
wskaza³ na „zawieszenie walki klasowej na ko³ku”. Twierdzi³, ¿e „w Polsce nie prze-
zwyciê¿ono do koñca elementów kapitalistycznych (…) brak czujnoœci rewolucyj-
nej przez partie i organy bezpieczeñstwa pozwoli³y wrogom ludu, inspirowanym
przez oœrodki imperialistyczne wykorzystaæ te s³aboœci”. Potwierdzenie uczestnic-
twa wroga, jako g³ówny powód zajœæ, wyrazili m.in.: Kazimierz Mijal, Ostap D³uski
i Andrzej Werblan.

Z kolei Jan Izydorczyk, I sekretarz KW PZPR w Poznaniu, przekonany by³ o istnie-
niu komitetu przygotowuj¹cego strajk i walkê zbrojn¹. Zaprzeczeniem tej opinii
sta³a siê wypowiedŸ Mariana Rybickiego, który bardzo wymownie stwierdzi³: „Wróg
w Poznaniu by³ wprost zaskoczony nieporadnoœci¹ naszej kontrakcji (…) wydaje
siê, ¿e w Poznaniu przez wiêkszoœæ dnia w³adza le¿a³a na ulicy. I gdyby wróg posta-
wi³ sobie wówczas za cel opanowaæ miasto czy chocia¿ jego kluczowe punkty (…)
móg³by to, niestety, uczyniæ”. Pogl¹d ten rozwin¹³ minister Edmund Pszczó³kowski
(przewodnicz¹cy Komitetu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego), stwierdzaj¹c,
¿e gdyby w Poznaniu dzia³a³ wczeœniej zorganizowany konspiracyjnie sztab, „gdyby
wróg by³ dobrze zorganizowany (…), móg³by uczyniæ znacznie wiêksze szkody”218.

Inn¹ kwesti¹, która wywo³a³a dyskusjê, by³o pytanie, czy mo¿na by³o unikn¹æ
strajku i walk w Poznaniu? Zwolennicy tezy, ¿e zajœcia spowodowa³ wróg, twierdzi-
li, ¿e trudnoœci ekonomiczne stanowi³y tylko pretekst, a nawet ich pozytywne
za³atwienie nie zmieni³oby biegu wydarzeñ (Kazimierz Mijal, Julian Tokarski, Euge-
niusz Szyr, W³adys³aw Matwin). Ten ostatni zwróci³ uwagê na bagatelizowanie sytu-
acji przez w³adze partyjne. W podobnym tonie wypowiedzia³ siê wicepremier Ze-
non Nowak: „Co myœmy myœleli o Poznaniu? No zatrzymaj¹ siê, bêdzie jakaœ
masówka, pogadamy, poœlemy, to w najgorszym przypadku mo¿e byæ. Dlatego te¿
delegacjê z Poznania zapewniono, ¿e ich postulaty zostan¹ zrealizowane. Dzia³ania
przedstawicieli rz¹du, którzy wyjechali do Poznania, ograniczy³y siê tylko do agita-
cji, ¿adnej konkretnej sprawy ani w Warszawie, ani na miejscu w Poznaniu nie
za³atwili. Na pytanie: z czym przyjechaliœmy? co damy robotnikom? towarzysze od-
powiedzieli, ¿e niczego robotnikom daæ nie mo¿emy”.
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Podsumowaniem tego kierunku dyskusji by³a wypowiedŸ Edwarda Gierka.
Autor wspomnianego ju¿ sprawozdania stwierdzi³, ¿e „sprawa poznañska nie
zrodzi³a siê w ostatnich tygodniach (…) ona narasta³a od szeregu lat, dojrzewa³a,
wybuch nast¹pi³, gdy przebra³a siê miara”. Przyzna³, ¿e ju¿ od lat wzrasta³o nie-
zadowolenie w poznañskich zak³adach przemys³owych, a „proces »szczypania«
klasy robotniczej doprowadzi³ poznañskich robotników do ostatecznoœci, do
zaprotestowania”219.

G³os zabra³ tak¿e by³y szef organizacji poznañskiej — Leon Stasiak. Dokona³
próby szczegó³owej analizy zdarzeñ. Omówi³ sytuacjê gospodarcz¹ w regionie
i w poznañskich zak³adach pracy, g³ównie w ZISPO. „B³êdem moim i egzekutywy,
która obradowa³a w przeddzieñ wypadków po odbytych zebraniach za³ogowych na
ZISPO, by³o to, ¿e nie wierzyliœmy, ¿e rzeczywiœcie istnieje mo¿liwoœæ wybuchu sze-
rokiego strajku (…) ¿e nie liczyliœmy na wspó³dzia³anie elementów prowokator-
skich i antypañstwowych z ró¿nych fabryk. W tej sprawie nie mieliœmy ¿adnych wia-
rygodnych faktów i sygna³ów (…) liczyliœmy najwy¿ej na przerwy w pracy, na strajk
ZNTK lub W–3, nie przedsiêwziêliœmy nale¿ycie szerokich kroków politycznych, or-
ganizacyjnych, a nawet koniecznych represyjnych. (…) Cechowa³a nas utrata czuj-
noœci, nie widzieliœmy wroga klasowego”.

Czêœæ osób bior¹cych udzia³ w dyskusji próbowa³a dokonaæ g³êbszej analizy
przyczyn. Z jednej strony wskazywano na wp³yw kultu jednostki (Roman Werfel,
Stanis³aw Skrzeszewski), z drugiej wymieniano b³êdy w polityce ekonomicznej par-
tii (Aleksander Zawadzki, Janusz Zarzycki). „Kierownictwo resortu przemys³u i orga-
nizacje partyjne patrzy³y na plan, jakie s¹ wskaŸniki, nie na ludzi — jak ¿yj¹ i co
myœl¹ (…) d³ugo by³a napinana do ostatecznoœci cierpliwoœæ ludzi, z którymi nie
rozmawiano szczerze (…) by³o drobne, kramarskie handryczenie siê z robotnikami
(…) by³y g³upie zatargi o buty filcowe, o pranie kombinezonów, o s³awetne regula-
cje p³ac”220 — s¹dzi³ Zarzycki.

Rezultatem partyjnego plenum by³a uchwa³a „O sytuacji politycznej i gospo-
darczej kraju oraz zadaniach partii”. Podtrzymano tezê o wykorzystaniu przez
wroga niezadowolenia poznañskich robotników. Stwierdzono, ¿e „(…) w Po-
znaniu uda³o siê demagogom, elementom warcholskim i wrogim wykorzystaæ
szczególne niezadowolenie robotników ZISPO i szeregu innych zak³adów na tle
przewlek³ego za³atwiania ich bol¹czek i s³usznych postulatów, wywo³aæ strajki
i doprowadziæ do demonstracji ulicznych. (…) sytuacjê wykorzysta³y podziemne
kontrrewolucyjne grupy, czerpi¹ce inspiracjê z obcych, wrogich Polsce Ÿróde³ dla
dokonania zbrodniczej prowokacji i zbrojnych wyst¹pieñ przeciwko w³adzy ludo-
wej, i to w³aœnie w okresie Targów Miêdzynarodowych, dla nadania wypadkom
znaczenia miêdzynarodowego i poderwania pozycji Polski”221. Uzasadniano, ¿e ta
„krwawa prowokacja” nie zosta³a poparta przez robotników poznañskich, by³a
izolowana w kraju i spotka³a siê z potêpieniem ze strony opinii publicznej. Po-
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twierdzenie tych ocen miano uzyskaæ podczas procesów uczestników domniema-
nych prowokacji.

W Komitecie Centralnym PZPR nadal obawiano siê, ¿e za przyk³adem Poznania
mog¹ pójœæ inne miasta. Ju¿ 3 lipca powo³ano wojewódzkie grupy koordynacyjne,
które mia³y opracowaæ plan dzia³ania si³ UB i MSW, „by nie dopuœciæ do prowokacyj-
nych wyst¹pieñ”. Upowa¿niono lokalnych dowódców do u¿ycia broni palnej, gdy
zaistnieje „niebezpieczeñstwo opanowania ochranianych obiektów wzglêdnie roz-
brojenia dzia³aj¹cych oddzia³ów”222.

W œcis³ym kierownictwie PZPR ukszta³towa³y siê dwie orientacje w sprawie po-
znañskich wydarzeñ: przyk³adnego ukarania wybranych partyjnych i pañstwowych
dzia³aczy poznañskich lub rozpatrzenie wydarzeñ w szerszym aspekcie, dokonuj¹c
rewizji dzia³alnoœci partii i rz¹du. Poznañski dramat sta³ siê argumentem w walce
o w³adzê w partii grupy natoliñskiej z frakcj¹ pu³awsk¹.

17.
Sprawa dowództwa walk z UB i wojskiem

Ju¿ na pocz¹tku œledztwa prowadz¹cy je przyjêli hipotezê o istnieniu tajnego
„oœrodka kontrrewolucyjnego”, który wzmaga³ niezadowolenie robotników ZISPO
i ZNTK oraz kierowa³ dalej „wypadkami poznañskimi”. St¹d g³ównym celem œledz-
twa by³o aresztowanie i postawienie przed s¹dem g³ównych przywódców. W wyni-
ku œledztwa rozpoznano kilka osób, które przedstawia³y siê jako „przedstawiciele
Komitetu Strajkowego”, jednak œledztwo nie potwierdzi³o istnienia ¿adnego komi-
tetu przygotowuj¹cego strajk223.

Ustalono, ¿e nawo³ywanie do strajku przez luŸne grupki nie napotyka³o ze stro-
ny robotników ¿adnego oporu. Wed³ug UB by³y to grupki samozwañcze, a nie
przedstawiciele komitetu strajkowego. W zwi¹zku z tym usi³owano znaleŸæ przy-
wódcê strajku i demonstracji. Wed³ug wstêpnej oceny wydanej przez UB zdawa³ siê
nim Tadeusz Bieniek, student Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej, bardzo aktywny pod-
czas demonstracji przed Zamkiem. Przemawia³ do zgromadzonych i w ich imieniu
prowadzi³ pertraktacje z przewodnicz¹cym Prezydium MRN Franciszkiem Fr¹c-
kowiakiem i sekretarzem KW PZPR Wincentym Kraœk¹. Uznano, ¿e Bieniek odegra³
znacz¹c¹ rolê w demonstracji przed Zamkiem, „wystêpowa³ ostro i agresywnie (…)
a jego wyst¹pienie mia³o szkodliwy wp³yw na dalszy przebieg wydarzeñ”. Jednak
Bieniek po kilku dniach zosta³ zwolniony, o czym zadecydowa³a bardzo pozytywna
opinia, jak¹ wystawi³ mu sekretarz Kraœko.

W roku 1981, w okresie obchodów 25-lecia Poznañskiego Czerwca, na przywód-
cê robotników ZISPO kreowano Stanis³awa Matyjê. W dniach poprzedzaj¹cych
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222 Cyt. za E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 182.
223 Œledztwo nie potwierdzi³o tak¿e otrzymanej przez UB informacji o przygotowywanych

wczeœniej w ZISPO transparentów na demonstracjê. E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierw-
szy…, s. 235.



strajk czêsto wypowiada³ na zebraniach W–3 w sposób stanowczy ¿¹dania i preten-
sje robotników. „Ja ju¿ przedtem mia³em kontakty z poszczególnymi zak³adami, jak
Zak³ady Naprawcze Taboru Kolejowego, Wiepofama, RzeŸnia Miejska (…) By³em
w Maszynach ¯niwnych, tak¿e w Stomilu. Ludzie interesowali siê tym mocno. Zacho-
wywaliœmy konspiracjê. (…) Ludzie byli tak zsolidaryzowani, ¿e mog³em do innych
zak³adów przekazaæ informacjê, ¿e w HCP szykuje siê draka. Uwa¿ajcie dobrze —
je¿eli us³yszycie kiedykolwiek nasz¹ syrenê fabryczn¹ po godzinie 6, to znaczy, ¿e
wychodzimy, a wiêc wychodzicie i wy. To by³y przygotowania” — wspomina³ po la-
tach Matyja. Istotnie, jako cz³onek delegacji ZISPO nale¿a³ do najaktywniejszych
robotników, by³ wœród nich osob¹ bardzo znan¹. Na ¯egrzu, na piêtrze domu Ka-
niewskiego przy ulicy Ostrowskiej, odbywa³y siê poufne spotkania organizowane
przez „Fredka” Matyjê. By³ osob¹ otwart¹ i towarzysk¹, aktywn¹, udzielaj¹c siê
w Stowarzyszeniu Œpiewaczym i Katolickim Stowarzyszeniu M³odzie¿y przy parafii
œw. Rocha. Podczas zebrañ zastanawiano siê w gronie robotników nad taktyk¹
postêpowania wobec kierownictwa ZISPO i w³adz. Matyja dzieli³ siê obserwacjami
wyniesionymi z W³och. Po wojnie znalaz³ siê w Szkole Junaków przy 2. Korpusie Pol-
skim, tam przez kilka miesiêcy obserwowa³ skuteczne poczynania dokerów w³o-
skich. Do tych obserwacji póŸniej siê odwo³ywa³, twierdz¹c, ¿e robotnicy mog¹
drog¹ legaln¹ egzekwowaæ swoje prawa. W ramach tego samego ustroju, bez ko-
niecznoœci jego obalania224.

W roku 1998 ukaza³o drukiem opracowanie Przyczyny wybuchu Powstania Poznañ-
skiego w czerwcu 1956 roku. Jego autorem jest Stanis³aw Zuber, uczestnik czerw-
cowej rewolty, za³o¿yciel Chrzeœcijañskiego Zwi¹zku Kombatantów Powstania
Poznañskiego Czerwca 1956 roku. Autor szczególn¹ rolê w czasie demonstracji
przypisa³ tzw. ekom, jak w gwarze poznañskiej okreœlano grupy ch³opców z jednej
dzielnicy lub ulicy. „Nasze eki zaczê³y wzywaæ do walki. (…) Tak wiêc demonstracja,
zainicjowana przez robotników ZISPO i ZNTK, w dalszej fazie przesta³a byæ w ca-
³oœci przez nich kontrolowana. Ster w swoje rêce przejê³y nasze eki, do których na-
le¿a³ autor tych s³ów”225. Jednak dostêpne Ÿród³a nie potwierdzaj¹ przejêcia steru
w swoje rêce przez grupy m³odzie¿y znaj¹cej siê z wystawania na ulicach. Z pewno-
œci¹ tzw. eki wp³ynê³y na przekszta³cenie spokojnego strajku robotniczego w coraz
bardziej ¿ywio³owe i coraz mniej kontrolowane dzia³ania. Nieformalni przywódcy
„ek” przyczynili siê do organizacji bojówek, napadów na studia wojskowe i komisa-
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224 S. Matyja, Dzia³aliœmy jawnie…, w: Poznañski Czerwiec 1956, pod red. J. Maciejewskiego,
Z. Trojanowiczowej, s. 235. Edmund Makowski twierdzi, ¿e Stanis³aw Matyja nie odegra³ ¿adnej
roli podczas wychodzenia za³ogi na ulicê, jak i podczas demonstracji. Wed³ug Aleksandra Ziem-
kowskiego robotnicy pozosta³ych zak³adów czekali na sygna³ „buczka” z ZISPO. Jednak nie po-
twierdza tego zachowanie siê robotników, którzy wyszli z zak³adów dopiero po przybyciu do nich
delegatów.

225 Autor w sposób krzywdz¹cy wypowiada siê na temat robotników Cegielskiego, pisz¹c, ¿e
„w ZISPO prawie wszyscy robotnicy popieraj¹ czerwony re¿im, a na pl. Mickiewicza i plac zamko-
wy przyszli wy³¹cznie dlatego, gdy¿ mieli nadzieje, ¿e w rozmowach z premierem uzyskaj¹ za-
pewnienie podwy¿ki p³ac i obni¿kê zawy¿onych norm pracy”. S. Zuber, Przyczyny wybuchu Powsta-
nia Poznañskiego w czerwcu 1956 roku, Poznañ 1998, s. 142.



riaty MO. Roli „ek” w walkach nie mo¿na kwestionowaæ ze wzglêdu na determinacjê
i bohaterstwo m³odych bojowników. Nie mo¿na jednak tej roli przeceniaæ, przypi-
suj¹c „ekom” nieomal wszystkie inicjatywy226.

Z pewnoœci¹ prze³omowe znaczenie dla przebiegu wydarzeñ w dniu 28 czerwca
mia³y rozpowszechniane wœród demonstruj¹cych plotki o rzekomym aresztowaniu
delegatów ZISPO, wezwanie do uwolnienia ich z wiêzienia przy ulicy M³yñskiej,
a nastêpnie z gmachu WUBP. Rozpowszechniana informacja przyczyni³a siê do
zmiany demonstracji pokojowej w walki uliczne. W „Raporcie UB” omawiaj¹cym
wyniki œledztwa w ogóle nie zwrócono uwagi na tê kwestiê. Do tej pory nie uzyska-
no odpowiedzi na pytanie, kto upowszechni³ tê fa³szyw¹ wiadomoœæ? Czy nie-
rozs¹dny demonstrant, czy te¿ funkcjonariusze UB, aby uzyskaæ pretekst do st³u-
mienia buntu si³¹? S¹dziæ nale¿y, ¿e upowszechnienie siê w t³umie informacji
o aresztowaniu Czes³awa Rutkowskiego by³o powodem owych pytañ.

Urz¹d Bezpieczeñstwa uzyska³ w trakcie prowadzonego œledztwa informacje
o „inicjatorach i organizatorach napadów, podpaleñ, budowy barykad, zajmowania
stanowisk ogniowych”. Jednak nie stwierdzono miêdzy nimi powi¹zañ organizacyj-
nych. Bezpieczeñstwo sprawdza³o wszystkie poszlaki, ale ¿adna z nich nie potwier-
dzi³a istnienia sztabu kieruj¹cego akcj¹227.

Oczekiwanych efektów nie da³o straszenie i bicie oskar¿onych w œledztwie. Za-
pewne demonstrantom i bojownikom cywilnym uda³o siê ukryæ przed œledczymi
i prokuratorami niebezpieczne dla nich fakty i wydarzenia. W „Raporcie UB” stwier-
dzano z ¿alem, ¿e wœród zatrzymanych, aresztowanych i œwiadków panowa³a pe³na
solidarnoœæ. Unikali podawania znanych im nazwisk uczestników zdarzeñ, twierdz¹c,
¿e ich nie pamiêtaj¹. Stanowisko takie „(…) by³o charakterystyczne dla prawie
wszystkich zeznañ œwiadków i podejrzanych rekrutuj¹cych siê spoœród robotników
lub pracowników ZISPO. Podaj¹ oni, i to czêsto bardzo dok³adnie, przebieg ca³oœci
lub fragmentów poszczególnych zajœæ i wypadków, nie podaj¹ jednak ¿adnych lub
prawie ¿adnych nazwisk”. Nawet Kazimierz Kosmowski, przewodnicz¹cy Rady Przed-
siêbiorstwa ZISPO i zarazem dzia³acz partyjny, oœwiadczy³ podczas przes³uchania:
„Nie potrafiê te¿ wymieniæ ani jednego nazwiska osób, które b¹dŸ znajdowa³y siê
w czo³ówce pochodu lub te¿ wchodzi³y w sk³ad poszczególnych grup i bojówek”.
Funkcjonariusze bezpieczeñstwa podkreœlali wyraŸn¹ niechêæ sk³adaj¹cych zeznania
„do podawania nazwisk inicjatorów, organizatorów i najbardziej aktywnych bojów-
karzy”, narzekali, ¿e taka sytuacja „stwarza znaczne trudnoœci w ustaleniu faktyczne-
go stanu rzeczy, a szczególnie w ujawnieniu inspiratorów i prowodyrów zajœæ”228.
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226 Tam¿e, s. 138-147.
227 Prowadzono tak¿e œledztwo maj¹ce ujawniæ wykorzystanie przez kierownictwo buntu po-

znañskiej rozg³oœni radiowej. Stwierdzono, ¿e 28 czerwca grupy demonstrantów trzykrotnie
wchodzi³y do rozg³oœni radiowej, wzywaj¹c radiowców do przy³¹czenia siê do pochodu. Oko³o
12.00 trzech studentów wezwa³o ludnoœæ przez mikrofon do zachowania spokoju i nie niszczenia
mienia publicznego. Raport UB, s. 23 i 101; E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…,
s. 238-239.

228 W raporcie UB podkreœlano powszechne poparcie ludnoœci dla demonstrantów i walk.
Z sympati¹ i uznaniem mieszkañców miasta spotka³y siê „nawet zbrodnicze ekscesy chuliganów,



Pewne nadzieje na wykrycie kierownictwa nios³a — wed³ug UB — „sprawa ludzi
z radiowozu”. Stwierdzono, ¿e przez g³oœniki radiowozu wyg³aszano wrogie okrzy-
ki i wzywano do rozbicia wiêzienia na M³yñskiej w celu uwolnienia delegatów
ZISPO. Ten¿e wóz radiowy poprowadzi³ demonstrantów spod wiêzienia pod gmach
na ulicy Kochanowskiego, jeŸdzi³ po ulicach i wzywa³ do walki z UB. W œledztwie zi-
dentyfikowano „grupê z radiowozu”. By³o to czterech robotników, z których dwóch
nale¿a³o do partii, a dwóch do ZMP. Wed³ug UB nie nadawali siê na inspiratorów
i przywódców „imperialistycznej prowokacji”. Œledztwo przeciwko nim umorzono.

Wed³ug ustaleñ Edmunda Makowskiego nie byli to jedyni u¿ytkownicy radiowo-
zu w tym dniu. Urz¹d Bezpieczeñstwa zna³ pozosta³e osoby, lecz nie podj¹³ siê wy-
jaœnienia tej kwestii. Makowski nie wyklucza³, ¿e by³ on obs³ugiwany przez funkcjo-
nariuszy lub konfidentów UB229.

Po blisko dwumiesiêcznym œledztwie Urz¹d Bezpieczeñstwa stwierdzi³, ¿e „zbroj-
na prowokacja nie le¿a³a w zamiarach robotników. (…) Wydaje siê, ¿e Ÿróde³ szyb-
kiego rozprzestrzeniania siê strajku i masowego wyjœcia na ulicê nale¿y szukaæ
w sytuacji politycznej. Intensywne œledztwo nie dostarczy³o dowodów istnienia ja-
kiegoœ zorganizowanego kierownictwa zbrojn¹ prowokacj¹. Takie okolicznoœci, jak
niewykorzystanie przez prowokatorów rozg³oœni radiowej, jak zupe³nie przypad-
kowy i niezorganizowany rozdzia³ broni (…) i inne œwiadcz¹ o braku jakiegoœ zorga-
nizowanego kierownictwa”230.

Przed dziesiêcioma laty prof. Edmund Makowski postawi³ pytanie, na które do
dzisiaj nie mo¿na w pe³ni odpowiedzieæ: czy nie by³o ¿adnej prowokacji przed
i w czasie buntu dokonanej przez UB? Z pewnoœci¹ funkcjonariusze UB mieli sporo
mo¿liwoœci zrealizowania takiej prowokacji. W ZISPO dzia³a³a specjalna komórka
UB, „zabezpieczaj¹ca” produkcjê zbrojeniow¹ zak³adów, która dysponowa³a wœród
robotników siatk¹ konfidentów. PóŸniej na ulicach miasta, w czasie demonstracji
i dalszych wydarzeñ wielu funkcjonariuszy i agentów w cywilnych ubraniach znajdo-
wa³o siê wœród ludzi231.

Zapotrzebowanie na „socjalistyczn¹ rewoltê” mog³o powstaæ zarówno w kie-
rownictwie UB, jak i w centralnych krêgach partyjnych. Poznañska rebelia mog³a byæ
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m³odzików i podrostków, paraduj¹cych z broni¹ i strzelaj¹cych, nalewaj¹cych benzynê do butelek
i podpalaj¹cych czo³gi”. Tam¿e, s. 240.

229 Sprawa ludzi z radiowozu uznana zosta³a w 1991 r. przez Okrêgow¹ Komisjê Badania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu za „czekaj¹c¹ nadal na pe³ne wyjaœnienie”.
Szerzej patrz: W. Augustyniak, J. Sandorski, Prawne aspekty odpowiedzialnoœci za Poznañski Czerwiec
1956, w: Prze³omowy rok…, s. 142; E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 239.

230 Raport UB, s. 94-95, 99-101; Cyt. za E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 240.
Do wyników œledztwa po 30 latach odniós³ siê Jan Ptasiñski (nadzorowa³ je), pisz¹c: „Nie by³o
w tym rêki organizatora — sytuacja rozwija³a siê ¿ywio³owo”. Tego¿, Wydarzenia poznañskie. Czer-
wiec 1956, Warszawa 1986, s. 97. Nie ma równie¿ powodów, by traktowaæ jako w pe³ni wiarygod-
ne dane podawane przez S. Zubera. Wymienia on kolejnych dowódców toczonych walk i gdy ci
zostali zabici lub ranni (Zdzis³aw Piskorski, Roman Nowak), oœwiadcza, ¿e „dowodzenie powsta-
niem zosta³o powierzone Czes³awowi Dworackiemu i mnie”. S. Zuber, Przyczyny…, s. 144.

231 E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 234-235.



wykorzystana przez UB jako dowód, do czego prowadzi os³abianie roli tego organu
w pañstwie, stanowiæ uzasadnienie zabiegów o wzmocnienie roli UB. Równie¿ obie
grupy walcz¹ce o utrzymanie w³adzy mog³y pos³u¿yæ siê tym argumentem. Móg³
byæ potrzebny natoliñczykom twierdz¹cym, ¿e zbyt szybka demokratyzacja prowa-
dzi do antysocjalistycznych rozruchów, i pu³awianom argumentuj¹cym, ¿e zbyt
wolne zmiany demokratyczne wywo³uj¹ bunt spo³eczeñstwa. Bardzo wymowna
w tej kwestii staje siê wypowiedŸ Jaros³awa Iwaszkiewicza, który w rozmowie z Te-
res¹ Torañsk¹ stwierdzi³, ¿e w Poznaniu „jedna grupa pod³o¿y³a minê drugiej”.
Aktualny stan badañ uniemo¿liwia potwierdzenie lub odrzucenie którejkolwiek
z wymienionych hipotez.

18.
Komisja Edwarda Gierka

Ju¿ od 30 czerwca w Poznaniu pracowa³a specjalna komisja partyjna pod kierownic-
twem sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka. Mia³a ona zbadaæ przyczyny i opisaæ prze-
bieg wydarzeñ w Poznaniu. Z komisj¹ wspó³pracowa³ œciœle Jan Ptasiñski, zastêpca
przewodnicz¹cego Komitetu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego. W sk³ad komisji
wchodzili jeszcze Wiktor K³osiewicz i Stefan Misiaszek232.

Po trzech dniach komisja Gierka przedstawi³a swoje ustalenia na naradzie pra-
cowników KW PZPR w Poznaniu. Gierek stwierdzi³, ¿e „wydarzenia poznañskie
mia³y charakter wrogiej antyludowej dywersji i prowokacji politycznej zorganizo-
wanej i kierowanej przez wrogi oœrodek”233.

Poznañski aktyw partyjny, zw³aszcza ten ni¿szego szczebla, przyj¹³ krytycznie
tezy raportu, wskazuj¹c na przyczyny ekonomiczne i odpowiedzialnoœæ w³adz cen-
tralnych. Uczestnicz¹cy w tej naradzie W³adys³aw Markiewicz (wówczas kierownik
katedry podstaw marksizmu-leninizmu w UAM), po 25 latach tak skomentowa³ jej
przebieg: „Poznañska organizacja partyjna nie zgadza³a siê, ¿eby w Poznaniu szu-
kaæ koz³ów ofiarnych. Wszyscy bez wzglêdu na stopieñ bystroœci politycznej byli
g³êboko przekonani, ¿e powody robotniczego protestu w Poznaniu tkwi³y w sytu-
acji ekonomicznej kraju i b³êdach pope³nionych przez centralne w³adze”234.

W dniu 3 lipca Edward Gierek przedstawi³ wstêpn¹ ocenê na posiedzeniu Biura
Politycznego, a poszerzon¹ na naradzie KC PZPR w cztery dni póŸniej. W naradzie
uczestniczyli tak¿e pierwsi sekretarze komitetów wojewódzkich i kierownicy wy-
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232 Wed³ug Edmunda Makowskiego komisja pracowa³a ju¿ od 29 czerwca. Zob. tego¿ Poznañ-
ski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 186. Wojciech Augustyniak i Jan Sandorski, którzy wykorzystali
akta œledztwa prowadzonego przez Okrêgow¹ Komisjê Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, podaj¹, ¿e komisjê powo³ano 30 VI 1956 r. podczas posiedzenia Biura Politycznego
KC PZPR. Patrz: W. Augustyniak, J. Sandorski, Prawne aspekty odpowiedzialnoœci za Poznañski Czer-
wiec 1956, w: Prze³omowy rok 1956…, s. 139.

233 Z. Rykowski, W. W³adyka, Raport Gierka, w: „Polityka” nr 2 z 9 I 1988.
234 Gdzie pan wtedy by³? Rozmowa Roberta Jarockiego z W³adys³awem Markiewiczem, w: „Poli-

tyka”, nr 25 z 20 VI 1981, s. 14.



dzia³ów Komitetu Centralnego. Gierek oskar¿y³ organizacjê poznañsk¹ o z³¹ pracê,
poniewa¿ „du¿a czêœæ wysz³a na ulice (…) niektórzy cz³onkowie partii, nawet akty-
wiœci partyjni, prawda, proszê was, przewodzili, prowadzili wrog¹ agitacjê, byli pro-
wodyrami zajœæ”. W jego ocenie „wydarzenia poznañskie mia³y charakter wrogiej,
charakter antyludowej dywersji i prowokacji politycznej”. Za³ogi fabryk zmuszone
zosta³y do strajku i demonstracji przez bojówki „uzbrojone w klucze francuskie,
w kije, w ³omy, a by³y nawet przypadki, ¿e w broñ krótk¹ (…) stosuj¹c gwa³t, terror
i prowokacjê”. Wed³ug niego na ulicach wylotowych z miasta sta³y pikiety, „jak
równie¿ na prawie wszystkich ulicach i zatrzymywa³y, proszê was, komunikacjê
w mieœcie (…) wyci¹ga³y ludzi z tramwajów, kto siê opiera³, to w mordê, prawda,
i do widzenia”235.

W dyskusji nad t¹ nieprawdziw¹ informacj¹ Gierka wzi¹³ udzia³ pierwszy se-
kretarz KW PZPR w Poznaniu Leon Stasiak. Próbowa³ broniæ siebie i poznañski
„aktyw” przed krytyk¹ i prawdopodobnymi represjami. Twierdzi³, ¿e nie mia³ mo¿li-
woœci przekonania robotników, „¿e kaszanka nie podro¿a³a, ¿e mo¿na ¿yæ za mie-
siêczne wynagrodzenie”, gdy¿ tym, którzy „próbuj¹ drêtwo przemawiaæ i broniæ
tej ekonomicznej polityki”, robotnicy odpowiadaj¹ „odpieprz siê, bo ci, cholera,
w mordê dam”236.

Pozosta³ych czterech dyskutantów stwierdzi³o, ¿e Poznañ nie jest wyj¹tkiem
i tak samo niezadowoleni s¹ robotnicy na Œl¹sku, w £odzi i innych regionach. Opinie
te nie mia³y wiêkszego wp³ywu na podsumowanie narady, którego dokona³ I sekre-
tarz KC PZPR Edward Ochab. Uzna³ on, ¿e „strajk w naszych warunkach, to strajk
przeciwko w³adzy ludowej, to jest torowanie drogi imperialistom”. Obwini³ g³ów-
nie prasê, która spowodowa³a „zamêt w g³owach, wykorzystywany przez wrogów
(…) na ³amach wielu naszych organów (…) myœmy dopuœcili do rozzuchwalenia
zgni³ych drobnomieszczañskich elementów”237.

Raport komisji Gierka zatwierdzono ostatecznie w dniu 10 lipca. Jego skrócon¹
wersjê Gierek przedstawi³ nastêpnego dnia podczas plenum KW PZPR w Poznaniu.
Tym razem przyzna³, ¿e g³ówn¹ winê ponosi Komitet Centralny i rz¹d, „które z powo-
du trudnej sytuacji miêdzynarodowej musia³y przyj¹æ od 1950 roku ostry kurs zbroje-
niowy i ograniczyæ wzrost stopy ¿yciowej. Nale¿y przyj¹æ — uwa¿a³ — ¿e wydarze-
nia poznañskie mia³y charakter wrogiej antyludowej dywersji i prowokacji politycz-
nej, zorganizowanej i kierowanej przez wrogi oœrodek. Miejsce, data i przebieg wy-
padków, kierunek natarcia wroga, jego taktyka bojowa i propagandowa w pe³ni
potwierdzaj¹ tezê, ¿e wróg od d³u¿szego czasu przygotowywa³ dywersjê poznañsk¹,
chc¹c wykorzystaæ okres Targów i ¿eruj¹c na niezadowoleniu wœród za³óg”238.

Odpowiedzialnoœci¹ za dojœcie do „wypadków” Gierek obci¹¿y³ tak¿e w³adze lo-
kalne: poznañsk¹ organizacjê partyjn¹, Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej, Wojewódzki

Komisja Edwarda Gierka 91

235 AAN. PZPR, sygn. 237/V — 237, stenogram narady w dniu 7 VII 1956 r. — przemówienie
E. Gierka, s. 5-29. Cyt. za E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 188.

236 Tam¿e.
237 Tam¿e, s. 189.
238 Sprawozdanie Komisji KC PZPR, tzw. Komisji Gierka, z wydarzeñ w Poznaniu, w: S. Jankowiak,

E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 w dokumentach, s. 138.



Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego, milicjê, gdy¿ „straci³a g³owê” i by³a „zdezo-
rientowana, niezdolna i nieprzygotowana do dzia³ania”. Podkreœli³ ofiarnoœæ i boha-
terstwo pracowników Urzêdu Bezpieczeñstwa „przy odpieraniu ataków wrogich
band”, ale zgani³ dzia³alnoœæ operacyjn¹. Przyczynê os³abienia tej ostatniej upatry-
wa³ w redukcji si³ bezpieczeñstwa, likwidacji jej placówek (tzw. referatów obrony)
wraz z sieciami informatorów w du¿ych zak³adach pracy. Podkreœli³ sprawnoœæ ope-
racyjn¹ poznañskiej jednostki KBW wspó³dzia³aj¹cej z oddzia³ami wojskowymi.

Komisja sformu³owa³a 15 wniosków dotycz¹cych dzia³alnoœci organizacyjnej
i ekonomicznej partii, rz¹du i organów bezpieczeñstwa. ¯¹dano wzmocnienia kie-
rownictwa partyjnego nad pras¹, radiem i filmem. Zalecano powo³aæ specjaln¹ ko-
misjê (pkt. 15) „dla oczyszczenia poznañskiej organizacji partyjnej z elementów
wrogich i obcych partii. Te same wnioski dotycz¹ organizacji ZMP”239.

Raport komisji Gierka by³ zafa³szowany i bardzo tendencyjny. Odpowiada³
pogl¹dom ówczesnego kierownictwa partyjnego, wed³ug którego bunt przeciwko
„w³adzy ludowej” nie móg³ wynikaæ z jej b³êdów. Wiktor K³osiewicz, który by³
cz³onkiem komisji, stwierdzi³ po latach, ¿e autorzy raportu mieli do dyspozycji ró¿-
norodne sprawozdania zebrane w Poznaniu, „od ka¿dego cz³onka aparatu, od kie-
rowników Urzêdu Bezpieczeñstwa, WRZZ, Rady Narodowej i KBW za¿¹daliœmy
sprawozdania, co widzia³ i co robi³”. Komisja wybra³a tylko to, co odpowiada³o
oczekiwaniu Biura Politycznego240.

Centralne kierownictwo partyjne postanowi³o ukaraæ przedstawicieli w³adz po-
znañskich. Ju¿ w dniu 3 lipca Biuro Polityczne poleci³o: „Dokonaæ niezbêdnych
zmian w Poznaniu tych osób, który wykaza³y nieudolnoœæ w wykonywaniu powie-
rzonych im obowi¹zków. (…) Dokonaæ niezbêdnych zmian personalnych w redak-
cjach pism codziennych i tygodnikach literackich”241.

19.
Sprawa Romka Strza³kowskiego

Wœród ofiar œmiertelnych Poznañskiego Czerwca znalaz³o siê 15 osób, które nie
ukoñczy³y jeszcze 18 lat. Œmieræ trzynastoletniego Romka Strza³kowskiego jest bo-
lesn¹ tragedi¹, która do koñca nie zosta³a wyjaœniona. Wokó³ jego œmierci zrodzi³o
siê wiele niedomówieñ, pó³prawd i mitów. Okolicznoœciom œmierci ch³opca poœwiê-
cono liczne artyku³y, wspomnienia, a nawet wiersze. Zrodzi³a siê legenda poznañ-
skiego Gawroche’a, „brawurowego ch³opca z opisów paryskiej rewolucji”, do które-
go porówna³ go Jaros³aw Maciejewski.

Wed³ug £ukasza Jastrz¹ba, który analizowa³ straty osobowe Czerwca 1956 r.,
kluczow¹ rolê w powstaniu tej legendy odegra³y wspomnienia tramwajarek, a œciœle

Powstanie Poznañskiego Czerwca 195692

239 Tam¿e, s. 144.
240 Z. Rykowski, W. W³adyka, Raport….
241 Protokó³ nr 102 posiedzenia BP KC PZPR z 3 VII 1956, s. 107-108. E. Makowski, Poznañski
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konduktorek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego: Heleny Przyby³ek i Sta-
nis³awy Sobañskiej242. Autor twierdzi, ¿e po raz pierwszy w¹tek Romana Strza³kow-
skiego pojawi³ siê 12 grudnia 1956 r. w zeznaniach Sobañskiej, w œledztwie prowa-
dzonym przeciwko sk³adaniu fa³szywych zeznañ przez Teresê Szmyt. Wtedy to
tramwajarka, na proœbê rodziców Romka, napisa³a oœwiadczenie: „Kiedy zosta³yœmy
ranne (…) podbieg³ ch³opiec w wieku oko³o lat 13 (…) zapyta³ siê mnie czy morze
[pisownia oryginalna] podnieœæ sztandar. Nastêpnie rozwin¹³ go i stan¹³ wraz ze
mn¹ przed gmachem. T³um wznosi³ okrzyki pod jego adresem »ma³y bohater«”243.

Jednak o Romku Strza³kowskim nios¹cym sztandar narodowy mówiono ju¿
wczeœniej. Mówiono o nim podczas procesów poznañskich. W dniu 25 paŸdziernika
1956 r. w Szkole Podstawowej nr 40 odby³o siê zebranie poœwiêcone pamiêci Rom-
ka Strza³kowskiego. Referat wyg³osi³a przewodnicz¹ca rady klasy VIa, do której
chodzi³ poleg³y ch³opiec. Mówi¹c o powodach znalezienia siê ucznia na ulicy Kocha-
nowskiego, stwierdzi³a: „To nie jest pusta dzieciêca ciekawoœæ, to nie chêæ poswa-
wolenia zawiod³a go tam, choæ swawoliæ lubi³ — to jego serce, to serce polskiego
dziecka kaza³o mu maszerowaæ w szeregu tych, którzy szli upominaæ siê o sprawie-
dliwoœæ, którzy wo³ali o prawdê. On z nimi, on z tym sztandarem, który nieœli, a któ-
ry prawdopodobnie i on sam przez czas jakiœ dumnie niós³. Nie zapomnijmy
o ma³ym Romku, którego œmieræ by³a kamieniem na szaniec i ceg³¹ pod budowê
lepszego jutra”244.

Na podstawie analizy zachowanych dokumentów i relacji œwiadków mo¿na czê-
œciowo odtworzyæ ostatnie godziny ¿ycia Romka. Po godzinie 8.00 wyszed³ z domu
przy ulicy T. Koœciuszki po zakupy, po czym spotka³ kolegê Jerzego Czapskiego.
Wraz z t³umem, id¹c przez teren Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, jak wie-
lu innych ch³opców tego dnia, dotarli pod budynek ZUS na rogu ulic D¹browskiego
i Mickiewicza. PóŸniej wraz z pochodem weszli na ulicê Kochanowskiego, prze-
chodz¹c kilkakrotnie przed gmachem WUBP. Zapewne ch³opcy nieœli w rêkach
chor¹giewki, o czym œwiadcz¹ relacje œwiadków. Z pewnoœci¹ ulegli atmosferze ma-
nifestuj¹cych ludzi. Obaj, jak wielu innych rówieœników, „krêcili siê” w tej okolicy,
tutaj bowiem najwiêcej siê dzia³o. Poza tym by³o coraz niebezpieczniej. Oko³o
godz. 12.00 Jerzy Czapski zosta³ ranny, po czym zabrano go do szpitala. Od tej
pory Romek przebywa³ w s¹siedztwie gmachu WUBP. Na terenie gara¿y „prawdopo-
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242 £ukasz Jastrz¹b przeanalizowa³ zeznania tramwajarek oraz innych œwiadków. Stwierdza:
„W tych relacjach nie ma ani s³owa o Romanie Strza³kowskim, który z r¹k rannej Heleny Przyby³ek
mia³ wzi¹æ zakrwawiony sztandar i pobiec prosto pod kule w kierunku gmachu WUBP. Z drobiaz-
gowej analizy relacji i dokumentów wynika, ¿e legendarne wydarzenie mog³o nie mieæ miejsca.
Ono dopiero pojawi³o siê w oœwiadczeniu Stanis³awy Sobañskiej z dnia 12 XII 1956 r. z³o¿onym
dla potrzeb rodziców Romana Strza³kowskiego — Anny i Jana”. Autor konfrontuje zeznania
z innymi oœwiadczeniami, m.in. Egona Naganowskiego, Jerzego Czapskiego — kolegi Romka.
A. Boiñski, Burzenie mitów i legend, w: „G³os Wielkopolski”, 3-4 grudnia 2005, s. 14. £. Jastrz¹b, Poz-
nañski Czerwiec 1956…, s. 141 i n.; £ukasz Jastrz¹b: wyjaœnia zagadki Czerwca ’56, „Pyrania” dod.
„Gazeta Wyborcza Poznañ”, 9 XII 2005, s. 13.

243 APAN Poznañ, sygn. P.III-93…, tam¿e, s. 122.
244 APAN, P III — 93, t. 7 „Materia³y ró¿ne dotycz¹ce równie¿ Romka Strza³kowskiego”.



dobnie bra³ udzia³ w wytaczaniu beczek z benzyn¹”245. Tam te¿ po godzinie 13.00
Romek spotka³ swoich kolegów: Lechos³awa Stasiaka i Bohdana Sêdziaka. Wskutek
ostrza³u ch³opcy schronili siê za murkiem os³aniaj¹cym schody do baraku. Szukaj¹c
drogi wydostania siê spod kul, ch³opcy przeskoczyli przez p³ot w kierunku gara¿y.
Romek wpad³ do pierwszego gara¿u, by szukaæ tam wyjœcia na zewn¹trz. Lechos³aw
wszed³ do gara¿u na wprost, z którego wydosta³ siê przez okno na zewn¹trz. O dal-
szych losach Strza³kowskiego po rozstaniu ze Stasiakiem nic pewnego nie wiado-
mo. Przed godz. 16.00 znalaz³y go martwego na krzeœle w dyspozytorni gara¿owej
sanitariuszki Anna Koz³owska i Joanna Janke. Wokó³ martwego ch³opca nie by³o œla-
dów krwi, z czego wyci¹gnê³y wniosek, ¿e zgin¹³ on w innym miejscu.

Profesor Jan Sandorski z UAM sugerowa³, ¿e kulisy œmierci mo¿e wyjaœniæ proku-
rator Jan K³os, który prowadzi³ œledztwo przeciwko Teresie Szmyt (Teofili Kowal).
Kobieta ta wyst¹pi³a jako œwiadek w procesach poznañskich. Zezna³a, ¿e na jej
oczach oko³o godz. 16.00 pad³ ch³opiec od kuli wystrzelonej od strony budynku
ZUS przy ulicy D¹browskiego — jak zezna³a — przez „prowokantów”246. Ekspertyza
dokonana rok póŸniej przez doc. dr. Edmunda Chróœcielewskiego z Zak³adu Medy-
cyny S¹dowej AM w Poznaniu zanegowa³a mo¿liwoœæ strza³u z gmachu ZUS. Pod-
staw¹ ekspertyzy by³y oglêdziny ubrania zmar³ego ch³opca. Wylot kuli znajdowa³
siê znacznie wy¿ej ni¿ jej wlot, st¹d wniosek, ¿e do ch³opca strzela³ ktoœ stoj¹cy ni¿ej
od niego, a nie kilka piêter wy¿ej. Nie przeprowadzono ekspertyzy balistycznej,
która okreœli³aby tor lotu pocisku, od którego zgin¹³ Romek Strza³kowski. S¹dziæ na-
le¿y, ¿e jej wyniki rozwia³yby wszelkie w¹tpliwoœci. Na podstawie sprzecznych i nie-
pe³nych zeznañ Teresy Szmyt — œwiadka œmierci, jak te¿ osób przebywaj¹cych
w tym czasie w obrêbie dyspozytorni gara¿y — nie mo¿na jednoznacznie stwier-
dziæ, w jakich okolicznoœciach zgin¹³ ch³opiec. Mo¿liwoœci jest kilka: zgin¹³, stoj¹c
na schodach dyspozytorni (œlady krwi na œcianie i schodach widziane przez Mariana
Kubickiego — pracownika gara¿y), od rykoszetu pocisku, który wpad³ przez okno
ze strony budynku ZUS, lub zgin¹³ poza pomieszczeniem, w którym znaleziono
ch³opca. ZnaleŸli siê tak¿e œwiadkowie, którzy na miejsce œmierci Romka wskazywa-
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245 Instytut Pamiêci Narodowej Biuro Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów Poznañ, No-
tatka dot. Przebiegu wypadków w Poznaniu w dniach 28-29 VI 1956 r. opracowana na podst. uzyskanych
materia³ów, sygn. IPN Po 05/25, s. 42; £. Jastrz¹b, Poznañski Czerwiec 1956…, s. 147.

246 Teresa Szmyt by³a wówczas 20-letni¹ pracownic¹ fizyczn¹ w Stomilu. Jej zeznania na pro-
cesie wskazuj¹ na zwi¹zek z Urzêdem Bezpieczeñstwa. Zna³a na pewno czêœæ poznañskich funk-
cjonariuszy UB, wczeœniej pracowa³a na kolonii letniej ich dzieci. W dniu 28 VI 1956 r. po
godz. 12.30 znalaz³a siê w budynku przy ulicy Kochanowskiego 16. Przez kilka godzin przebywa³a
w tym budynku i na terenie le¿¹cych w pobli¿u gara¿y. Wed³ug jej zeznañ spotka³a tam Romka
Strza³kowskiego, którego poprosi³a o przyniesienie œrodków opatrunkowych. Podczas przepako-
wywania œrodków medycznych do torebki pad³ strza³, który trafi³ ch³opca. Oko³o godz. 16.00 po
zabraniu martwego dziecka przez pielêgniarki, Teresa Szmyt uda³a siê do gmachu WUBP opatry-
waæ rannych ¿o³nierzy. Tam w godzinach wieczornych, ku swojemu zaskoczeniu, zosta³a areszto-
wana. W jednej z dwu torebek, które mia³a przy sobie, znaleziono broñ krótk¹. Jej zeznania by³y
sprzeczne, pocz¹tkowo bowiem na miejsce œmierci wskazywa³a pokój dyspozytorni, póŸniej plac
gara¿y. APAN Poznañ, sygn. P. I — 93, s. 24.



li ulicê przed wejœciem do gmachu WUBP. Dnia 4 V 1981 r. na konferencji naukowej
w Instytucie Historii UAM Egon Naganowski twierdzi³, ¿e Romek zgin¹³ na schodach
domu na rogu ulic Mylnej i Jaros³awa D¹browskiego247.

W tym miejscu podkreœliæ nale¿y, ¿e nie by³o œledztwa w sprawie morderstwa
Romana Strza³kowskiego, tylko w sprawie sk³adania fa³szywych zeznañ. Mimo nie-
korzystnej dla Teresy Szmyt ekspertyzy nie postawiono jej ¿adnego zarzutu. W tej
sprawie nawet jej nie przes³uchano. Referendarz œledczy Wojciech K³os wyda³
18 wrzeœnia 1957 r. postanowienie o umorzeniu œledztwa wobec braku podstaw do
wniesienia aktu oskar¿enia. Uzasadni³: „Bior¹c pod uwagê ca³okszta³t okolicznoœci
w sprawie, a w szczególnoœci jasne i logiczne wyjaœnienia Teresy Szmyt, nale¿y
dojœæ do przekonania, ¿e brak jest dostatecznych dowodów do zarzucenia podej-
rzanej, i¿ jej zeznania subiektywne by³y nieprawdziwe, tym samym brak jest dosta-
tecznych podstaw do wnoszenia przeciwko niej aktu oskar¿enia, wobec czego
œledztwo nale¿y umorzyæ”248.

Jan Strza³kowski kwestionowa³ tezê o „przekonywaj¹cych wyjaœnieniach podej-
rzanej”, sk³adaj¹c do Prokuratury Generalnej w Warszawie za¿alenia na postano-
wienie poznañskiej prokuratury. Ojciec ch³opca wskazywa³ na fakty, które podwa-
¿a³y s³usznoœæ podjêtej w Poznaniu decyzji. Jednak jego za¿alenie nie zosta³o
uwzglêdnione. Akta œledztwa nie zosta³y uznane za materia³ historyczny i po 10 la-
tach magazynowania uleg³y zniszczeniu. Po tym okresie akta winny trafiæ do archi-
wum prokuratury, po 20 latach zaœ do archiwum249.

Anna i Jan Strza³kowscy do koñca swoich dni ¿yli w przeœwiadczeniu, ¿e ich syna
zamordowano, gdy sta³ z podniesionymi rêkami.

Romek Strza³kowski zgin¹³ na terenie gara¿y WUBP miêdzy godzin¹ drug¹
a (raczej przed) czwart¹ po po³udniu. W tym rejonie i w tym czasie panowa³o
ogromne zamieszanie, z ró¿nych bowiem kierunków strzelali cywile, funkcjonariu-
sze UB i ¿o³nierze.

Relacje œwiadków i zachowane dokumenty nie dowodz¹ wprost morderstwa
ch³opca. Nie ma na to pewnych i przekonywaj¹cych dowodów. Legenda œmierci
ch³opca zrodzi³a siê na podstawie kilku relacji, g³ównie nie¿yj¹cej ju¿ tramwajarki.
Po latach „czêœæ œwiadków sk³ada niestety zeznania, które nie odzwierciedlaj¹ ich
faktycznych prze¿yæ, lecz wiedzê nabyt¹ z niezliczonej iloœci publikacji”, stwierdzi³
wymieniany wczeœniej prokurator Miros³aw S³aweta z IPN250. Œledztwo prowadzone
przez prokuratora w ostatnich latach, mimo ponownego przes³uchania ¿yj¹cych
œwiadków, nie wyjaœni³o okolicznoœci œmierci ch³opca.
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247 J. Wielgosz, Módlcie siê, abym wróci³…, w: Poznañski Czerwiec 1956, pod red. J. Maciejewskie-
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20.
Polegli i ranni oraz straty materialne

Pierwsze oficjalne komunikaty podane 30 czerwca podawa³y liczbê 38 zabitych i 270
rannych. Ju¿ nastêpnego dnia poznañskie dzienniki podwy¿szy³y liczbê zabitych do
48. W wywiadzie udzielonym 17 lipca dla PAP przez Mariana Rybickiego, prokuratora
generalnego PRL, liczba œmiertelnych ofiar wzros³a do 53. Tê sam¹ liczbê ofiar poda-
no w „Raporcie UB” po kilku tygodniach œledztwa (47 osób cywilnych, 3 funkcjonariu-
szy UB, 3 ¿o³nierzy). Nie podawano jednak do publicznej wiadomoœci listy ofiar.

Liczbê zabitych i zmar³ych w wyniku odniesionych ran zweryfikowano dopiero
w latach 1980-1981. Aleksander Ziemkowski ustali³ na podstawie wiarygodnych dla
niego Ÿróde³ liczbê ofiar na 74 osoby. Autor pierwszy poda³ do publicznej wia-
domoœci imienn¹ listê ofiar, opublikowan¹ pocz¹tkowo w drugim obiegu wydawni-
czym. Ziemkowski zastrzega³ przy tym, ¿e lista jego autorstwa nie jest kompletna,
poniewa¿ nie uwzglêdni³ rozstrzelanych oficerów i podchor¹¿ych OSWPiZ, którzy
przeszli na stronê poznaniaków. Tych nazwisk — jak wspomniano — nie uda³o siê
póŸniej ani Ziemkowskiemu, ani innym autorom potwierdziæ. W drugim wydaniu
ksi¹¿ki Poznañski Czerwiec 1956 z 1990 r. autor zweryfikowa³ listê do 73 ofiar œmier-
telnych, z których 4 uzna³ za prawdopodobne. Tê sam¹ imienn¹ listê z niewielkimi
korektami opublikowa³ Edmund Makowski w swojej syntezie Poznañski Czerwiec
1956 pierwszy bunt spo³eczeñstwa w PRL251. Liczba 74 ofiar pojawi³a siê w licznych
opracowaniach naukowych, popularnych, artyku³ach prasowych oraz encyklope-
diach. Sam Ziemkowski zweryfikowa³ w 1996 r. ostatecznie sw¹ listê do 67 nazwisk.
Maszynopis tej listy zdeponowany zosta³ na prawach rêkopisu w Bibliotece UAM,
st¹d nieliczni tylko badacze nañ siê powo³ywali252.

Lista ofiar ustalona przez Aleksandra Ziemkowskiego mia³a z pewnoœci¹ pionier-
ski charakter, da³a podstawê badawcz¹ innym zainteresowanym tematem osobom.
Na niekompletnoœæ danych Ziemkowskiego zwraca³ uwagê Andrzej Choniawko,
który powo³uj¹c siê na oficjalne dokumenty w³adz, podawa³ niezmiennie od 1981 r.
liczbê 55 zabitych i 575 rannych253.

Dane dotycz¹ce strat osobowych za Choniawk¹ przytoczy³ w 1992 r. Stanis³aw
Jankowiak w swojej rozprawie doktorskiej pt. Stosunki spo³eczno-polityczne w Wielko-
polsce w latach 1948-1956. W trzy lata póŸniej, gdy rozprawa Jankowiaka ukaza³a siê
drukiem nak³adem Wydawnictwa Poznañskiego, autor stwierdzi³: „Jest prawdopo-
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251 E. Makowski nie by³ konsekwentny w swoich ustaleniach, w opracowaniu tym podaje bo-
wiem dwie liczby ofiar: 73 na s. 167-170 i ok. 100 na s. 301.

252 A. Ziemkowski, Pomnik Poznañskiego Czerwca ’56. Wybór dokumentów, maszynopis BG UAM
Poznañ 1956, s. 6-10. W 1990 roku autor poda³ tak¿e liczbê 113 zabitych, powo³uj¹c siê na wspo-
mnienia Jerzego Monda, szefa biura prasowego MTP, który z ministrem zdrowia Jerzym Sztachel-
skim objechali poznañskie kostnice w nocy z 29 na 30 czerwca 1956 r. i tylu doliczyli siê ofiar
œmiertelnych. Tego¿, Poznañski Czerwiec 1956. Relacje uczestników, maszynopis Biblioteki Uniwer-
syteckiej UAM, s. 122.

253 Tylko w jednej publikacji A. Choniawko poda³ liczbê 57 ofiar œmiertelnych — „Wprost”
nr 25 (186) z 2 VI 1986, s. 5.



dobne, ¿e ca³kowita liczba ofiar mo¿e siêgn¹æ nawet 100 osób”. Podobnego sfor-
mu³owania u¿y³ autor we wstêpie do pracy Mariana Jana Potograbskiego pt. Powsta-
nie Poznañskie 1956 roku254.

W roku 1990 przy ulicy Kochanowskiego w Poznaniu ods³oniêto Pomnik Cywilnych
Ofiar Poznañskiego Czerwca. W 2001 roku umieszczono na nim tablice z 49 nazwi-
skami osób cywilnych, które zginê³y lub zmar³y zwi¹zku z Czerwcem 1956. Je¿eliby
dodaæ do tej liczby 4 poleg³ych ¿o³nierzy, 3 funkcjonariuszy UB i 1 milicjanta, to liczbo-
wy wykaz ofiar œmiertelnych z pomnika jest zgodny z najnowszymi ustaleniami £uka-
sza Jastrz¹ba. W roku 2005 £. Jastrz¹b przygotowa³ rozprawê doktorsk¹ pt. Poznañski
Czerwiec 1956 r. — straty osobowe i ich analiza. Na podstawie dokumentacji (szpitali,
parafii, Urzêdu Stanu Cywilnego, licznych archiwów) ustali³ okolicznoœci œmierci pra-
wie wszystkich ofiar255. Niemniej jednak kwestia ta wymaga dalszych badañ. Analiza
nieznanych dot¹d dokumentów mo¿e przyczyniæ siê do weryfikacji liczby ofiar.

Jeszcze wiêksze trudnoœci przysparza œcis³e okreœlenie liczby rannych. Ustalenie
pe³nej listy rannych nie jest mo¿liwe, gdy¿ zachowane wykazy obejmuj¹ tylko osoby
zarejestrowane w placówkach medycznych. Pierwszy komunikat o dzia³alnoœci
s³u¿by zdrowia w Poznaniu w dniu 28 czerwca g³osi³, ¿e w szpitalach i ambulato-
riach udzielono pomocy 434 osobom. Wspomniany ju¿ dr Andrzej Choniawko po-
daje niezmiennie liczbê 575 rannych. Jest to liczba zbli¿ona do tej, któr¹ poda³
Urz¹d Bezpieczeñstwa w raporcie z 23 sierpnia 1956 roku (573). S¹dziæ nale¿y, ¿e
liczbê tê trzeba powiêkszyæ o dalsze kilkaset osób. Chodzi tutaj o l¿ej rannych, któ-
rym pomocy udzielano bezpoœrednio na ulicach, w przychodniach, w wagonie sani-
tarnym pod mostem Teatralnym, w gabinetach lekarskich poza spo³eczn¹ s³u¿b¹
zdrowia, tak¿e w domach prywatnych. Wiêkszoœæ rannych, którym udzielono po-
mocy w ten w³aœnie sposób, nie zosta³a nigdzie odnotowana, st¹d oszacowanie licz-
by rannych przez Aleksandra Ziemkowskiego na 900 jest bardzo prawdopodobne.
Zreszt¹ sam raport UB podawa³, ¿e „nie rejestrowano wszystkich osób, którym
udzielono pomocy”256. Ostateczne ustalenie liczby rannych jest niezmiernie trudne
ze wzglêdu na brak œcis³ego kryterium tej kwalifikacji, tzw. chwiejn¹ kwalifikacjê
przyczynowo-skutkow¹ odniesionych ran. Po latach trudno jest ustaliæ, czy np. rany
ciête mia³y zwi¹zek z poznañsk¹ insurekcj¹.

£ukaszowi Jastrz¹bowi uda³o siê stworzyæ imienny wykaz 384 osób, z których
mê¿czyŸni stanowili 93% (358). Z tej liczby a¿ 68% (264) stanowi³y rany postrza³owe.
Osoby cywilne stanowi¹ 79%, a mundurowi 21% rannych. Wœród rannych znalaz³o
siê tak¿e dwóch obcokrajowców: Bu³gar i Izraelczyk257.

Najwiêcej by³o ludzi m³odych. Rannych w wieku 19-25 lat zarejestrowano 119,
do 18 roku ¿ycia — 42 osoby. Najwiêkszy odsetek wed³ug statusu spo³ecznego
stanowili robotnicy — 45% (najwiêcej œlusarzy — 25), pracownicy umys³owi — 10%
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254 S. Jankowiak, Wielkopolska w okresie stalinizmu 1948-1956, Poznañ 1995, s. 214; J.M. Poto-
grabski, Powstanie Poznañskie 1956 roku, s. 26.

255 £. Jastrz¹b, Poznañski Czerwiec 1956….
256 E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 172.
257 £. Jastrz¹b, Poznañski Czerwiec 1956…, s. 188 i n.



i uczniowie — 7%. Wœród rannych znaleŸli siê reprezentanci a¿ 115 ró¿nych
zawodów, co œwiadczy, ¿e wiêkszoœæ zak³adów pracy i instytucji wysz³a na ulicê.

Dwie trzecie rannych by³o mieszkañcami Poznania (244), a najwiêcej z nich
mieszka³o na Starym Mieœcie (58) i Je¿ycach (45). 87 osób rannych by³o spoza Pozna-
nia. Czêœæ z tej grupy by³a goœæmi targowymi lub oddelegowanymi funkcjonariusza-
mi UB i milicji258.

Wiêkszoœæ rannych dozna³a obra¿eñ w rejonie WUBP i ulic doñ przylegaj¹cych
lub bêd¹cych w pobli¿u: Jana Kochanowskiego, Jaros³awa D¹browskiego, Poznañ-
skiej, Adama Mickiewicza i mostu Teatralnego. £¹cznie — wed³ug E. Makowskiego
— w rejonie WUBP raniono 151 osób. Œwiadczy to o intensywnoœci ognia w tym re-
jonie i zaciêtoœci walk zarazem. Oczywiœcie nie wszystkie osoby, które odnios³y
rany, by³y zaanga¿owane w walkê. Znaczny ich odsetek to ofiary przypadkowe, ale
nie umniejsza to w ¿aden sposób zbrojnego wyst¹pienia poznaniaków. Najwiêcej
ran odniesiono pomiêdzy godzinami 16.00 a 18.00, gdy do pacyfikacji przyst¹pi³a
19. Dywizja Pancerna. Nale¿y tu podkreœliæ wyraŸnie, ¿e analiza zapisanego w doku-
mentach czasu i miejsca zranienia nie daje wiarygodnych wyników. Czêœæ z tych za-
pisów jest nieprawdziwa. Czêsto ranni celowo podawali inne miejsca, a nawet czas
obra¿enia, by unikn¹æ nastêpstw w postaci represji. Sami lekarze sugerowali po-
szkodowanym podawanie innych, nieprawdziwych danych.

Obliczenie wszystkich strat materialnych spowodowanych przez demonstran-
tów i bojowników jest niezmiernie trudne. Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e
przy tak du¿ych rozmiarach rebelii by³y one niewielkie.

Podczas pochodów ulicami miasta i zgromadzenia przed Zamkiem demonstran-
ci samoczynnie zachowywali dyscyplinê i porz¹dek. Nawet póŸniejsze sprawozda-
nia w³adz podkreœla³y, ¿e najœcia demonstrantów na Komendê Wojewódzk¹ MO,
przemarsze przez Miêdzynarodowe Targi Poznañskie odbywa³y siê bez ¿adnych
zniszczeñ. W gmachu KW PZPR i Prezydium MRN niszczono g³ównie popiersia i por-
trety przywódców, has³a propagandowe i czerwone szturmówki.

Pierwsz¹ celow¹ i w pe³ni œwiadom¹ wypraw¹ by³o zniszczenie radiostacji za-
g³uszaj¹cej. Najwiêksze straty materialne ponios³o Centralne Wiêzienie, s¹d i pro-
kuratury. Oszacowano je na oko³o 27 mln z³. Natomiast straty WUBP obliczono na
600 tys. z³, pracowników zamieszka³ych na ulicy Kochanowskiego na 956 tys. z³.
Uszkodzono w ró¿nym stopniu kilkadziesi¹t samochodów i tramwajów (budowa
barykad).

Wed³ug szacunku w³adz demonstranci zdobyli 187 sztuk broni palnej. Do
po³owy sierpnia zdo³ano odzyskaæ 126 egzemplarzy. O stratach wojska wspomnia-
no wczeœniej.

Po po³udniu i wieczorem 28 czerwca okradziono kioski i bufet na Dworcu G³ów-
nym PKP. Odnotowano przypadki kradzie¿y w sklepach Je¿yc i œródmieœcia, g³ównie
alkoholu i artyku³ów spo¿ywczych. Dodaæ nale¿y, ¿e kradzie¿e spotyka³y siê ze
spontanicznym przeciwdzia³aniem ze strony demonstrantów259.
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258 £. Jastrz¹b, Wbrew komunikatom, w: „G³os Wielkopolski” z 11/12 II 2006, s. 14.
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21.
Cudzoziemcy

W koñcu czerwca 1956 r. przebywa³o w mieœcie wielu cudzoziemców. W znakomi-
tej wiêkszoœci byli wystawcami, tak¿e z krajów zachodnich, uczestnicz¹cymi w Miê-
dzynarodowych Targach Poznañskich. Niew¹tpliwie ich obecnoœæ mia³a wp³yw na
zorganizowanie demonstracji w czasie targów260.

Zarówno robotnicy poznañscy, jak i przedstawiciele lokalnych w³adz partyjnych
i administracyjnych zdawali sobie sprawê, ¿e o strajku dowie siê opinia miêdzy-
narodowa.

Reakcja cudzoziemców by³a zgodna — do demonstruj¹cych poznaniaków odno-
szono siê przychylnie, okazywano sympatiê i poparcie robotnikom. Przez ca³y czas,
nawet podczas zaostrzenia siê sytuacji na ulicach Poznania, cudzoziemcy poruszali
siê po mieœcie bez przeszkód. Samochody z zachodnimi proporczykami by³y prze-
puszczane przez demonstrantów, podczas gdy polskie samochody zatrzymywano.
Pozwalano im fotografowaæ siê i filmowaæ, z kolei wykonywanie tych czynnoœci
przez Polaków wi¹za³o siê z pos¹dzeniem o wspó³pracê z UB, zniszczeniem aparatu
i pobiciem. Poznaniacy chêtnie wdawali siê w rozmowy, wyjaœniaj¹c przyczyny i ce-
le protestu. Zagraniczni korespondenci targowi relacjonowali na bie¿¹co przebieg
zajœæ w mieœcie, wzbogacaj¹c swoje doniesienia fotografiami261.

Mimo ¿e demonstranci przechodzili kilkakrotnie przez tereny targowe, nie od-
notowano ¿adnych ekscesów. Poszczególni handlowcy i wystawcy pracowali bez
przeszkód. Zachowano w pe³ni spokój i ani razu nie odnotowano przypadku zaboru
eksponatów czy zak³ócania porz¹dku.

Urz¹d Bezpieczeñstwa podda³ obserwacji i „rozpracowywaniu” przebywaj¹cych
w Poznaniu cudzoziemców z krajów kapitalistycznych. W raportach zarzucano im
jedynie: „komfortowy, wystawny, czêsto rozrzutny tryb ¿ycia (…) wysoki poziom
techniczny, bogactwo asortymentu i wykoñczenia wystawianych przez nich towa-
rów powszechnego u¿ytku”. Stwierdzano, ¿e podczas demonstracji „szereg cudzo-
ziemców z krajów kapitalistycznych jawnie i czêsto z entuzjazmem wyra¿a³o swoje
sympatie do demonstrantów i bojówkarzy”. Jednak w raporcie podsumowuj¹cym
œledztwo napisano, ¿e „organa bezpieczeñstwa publicznego nie uzyska³y konkret-
nych danych, mog¹cych œwiadczyæ o bezpoœrednim udziale cudzoziemców w orga-
nizowaniu i podsycaniu nastrojów strajkowych w Poznaniu”262.

Œcis³ej obserwacji i „rozpracowaniu agenturalnemu” poddano cz³onków nie
istniej¹cych ju¿ partii i organizacji politycznych. Tak¿e w przypadku tych osób
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261 Analiza sytuacji na terenach Miêdzynarodowych Targów Poznañskich w czasie od 28 do 30 czerwca
1956 r. sporz¹dzona przez Komisariat Targowy MO w dniu 3 lipca 1956 r., w: Poznañski Czerwiec 1956
pod red. J. Maciejewskiego i Z. Trojanowiczowej, 374-376.
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stwierdzano, ¿e UB „nie uzyska³ materia³ów ani sygna³ów, które mog³yby œwiadczyæ
o istnieniu zorganizowanych lub innych powi¹zañ miêdzy nimi a najbardziej agre-
sywnymi grupami i elementami, które podsyca³y nastroje niezadowolenia i rozgory-
czenia wœród za³óg robotniczych, organizowa³y poszczególne wyst¹pienia i masów-
ki robotnicze oraz d¹¿y³y do wybuchu strajków i demonstracji ulicznych”263.

22.
Wypadki, bunt czy powstanie?

W roku 1981 profesor Lech Trzeciakowski postawi³ na ³amach „Kwartalnika Histo-
rycznego” pytanie, z jakim zjawiskiem mieliœmy do czynienia w Poznaniu w ostat-
nich dniach czerwca 1956 r. Stwierdzi³, ¿e w³aœciwe nazwanie tego typu wydarzeñ
bêdzie syntez¹ oceny tego dramatu. Okreœlenia, jakimi dot¹d siê pos³ugiwano, by³y
bardzo ró¿ne, od propagandowych „zamieszek sprowokowanych przez agentury
imperialistyczne” do niewiele mówi¹cych „wypadków” czy „wydarzeñ poznañskich”.
Czêsto autorzy pos³ugiwali siê w jednej publikacji ró¿nymi okreœleniami: „Poznañ-
ski Czerwiec 1956”, „Czarny Czwartek”, „bunt”, „wypadki poznañskie” i „powstanie
poznañskie”. Poznañski uczony odwo³a³ siê do analogicznych wyst¹pieñ zbroj-
nych w dziejach Polski i innych krajów. Spontaniczne protesty zbrojne robotników
w Lyonie w 1831 r. i w Pary¿u 1848 r. zyska³y sobie miano powstañ. We wszystkich
tych przypadkach do ¿ywio³owych powstañ dochodzi³o w podobny sposób. Prawie
to¿samy by³ scenariusz: niespe³nione nadzieje robotników, jakie wi¹zali wczeœniej
z nowym ustrojem, pogarszaj¹ca siê sytuacja materialna, ¿¹dania socjalne, lekce-
wa¿¹cy stosunek w³adz, strajk, manifestacje uliczne obejmuj¹ce inne grupy spo-
³eczne, które z kolei przekszta³ci³y siê w walki zbrojne st³umione si³¹ przez
oddzia³y wojskowe. Profesor Lech Trzeciakowski zaproponowa³ okreœlenie „po-
wstanie robotników poznañskich 1956”264.

Wœród licznych wypowiedzi na temat terminu z pewnoœci¹ interesuj¹cy jest
pogl¹d Paw³a Machcewicza. Autor Polskiego roku 1956, opieraj¹c siê na materia³ach
poznañskiego WUBP, uzasadni³, ¿e w 1956 r. w Poznaniu zrealizowa³ siê jedyny
w dziejach PRL scenariusz powstañczy. Historyk szczegó³owo przeanalizowa³ wy-
darzenia w ró¿nych fazach. Jego zdaniem „Poznañski Czerwiec, paradoksalnie,
mimo ¿e by³ pierwszym z wielkich buntów spo³ecznych w PRL, byæ mo¿e by³ najbar-
dziej radykalny z nich wszystkich, z pewnoœci¹ by³ bardziej radykalny i otwarcie
antysystemowy ni¿ Marzec ’68, Grudzieñ ’70 czy Sierpieñ ’80”265. Jeszcze na ma-
sówkach fabrycznych, przed wyjœciem na ulice, obok hase³ socjalnych skandowano:
„Precz z bolszewizmem”, „My chcemy wolnoœci”, „Precz z komunistami”, „¯¹damy
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wolnych wyborów pod kontrol¹ ONZ”. Podczas manifestacji na placu Adama Mic-
kiewicza pojawi³o siê oprócz has³a „Chcemy chleba i wolnoœci” tak¿e „Chcemy
wolnych wyborów”. Na gmachu KW PZPR wywieszono plansze „¯¹damy wolnej
Polski”, „Chleba i wolnoœci”, a na zatrzymanym wagonie tramwajowym widnia³ na-
pis „Precz z dyktatur¹”. Zgromadzeni przed gmachem robotnicy rzucali na stos le-
gitymacje partyjne, krzycz¹c: „Precz z parti¹”, „Precz z rz¹dami komunistyczny-
mi”, „Precz z Rokossowskim”. Bardzo wyraŸnie akcentowano antyrosyjskoœæ:
„Precz z Rucholami, Moskalami”, „Precz z Ruskimi, ¿¹damy prawdziwie wolnej
Polski”. Wynika z tego, ¿e komunistyczna w³adza nie by³a jeszcze przyswojona
przez spo³eczeñstwo. W znacznym stopniu poznaniacy traktowali j¹ jako narzu-
con¹ z zewn¹trz, okupacyjn¹, reprezentuj¹c¹ radzieckie interesy. St¹d panowa³o
wœród nich przekonanie, ¿e drug¹ stron¹ konfliktu s¹ Rosjanie. Kr¹¿y³y plotki, ¿e
w mieœcie walczy³y radzieckie dywizje, ¿e radzieckie samoloty ostrzeliwa³y mia-
sto. St¹d mia³a miejsce tak silna symbolika narodowo-religijna, podczas pochodu
œpiewano bowiem Bo¿e coœ Polskê, Pod Twoj¹ obronê. Wed³ug Machcewicza tablice
z has³ami, okrzyki i pieœni pokaza³y w sposób symboliczny dwa nurty Poznañskie-
go Czerwca 1956 r.: robotniczy i narodowy. Poznaniacy byli przekonani, ¿e bior¹
udzia³ w powstaniu narodowym. Odwo³ywali siê do symboliki narodowej: noszo-
no bia³o-czerwone opaski i flagi narodowe. Co wiêcej, uliczna plotka g³osi³a, ¿e
walcz¹ ju¿ inne miasta Polski. Zatem na ulicach Poznania, wed³ug Machcewicza,
spe³ni³ siê scenariusz insurekcyjny. Nie powtórzy³ siê on ani w 1970, ani w 1976,
ani w 1980 r. W póŸniejszej historii PRL-u nie mia³ ju¿ miejsca fakt podjêcia walki
zbrojnej z w³adz¹.

W tym miejscu podkreœliæ nale¿y, ¿e radykalizm i gwa³townoœæ Poznañskiego
Czerwca by³y z pewnoœci¹ reakcj¹ na represyjny charakter stalinizmu. PóŸniejsze
bunty spo³eczne mia³y miejsce w warunkach systemu bardziej liberalnego. Z tego
te¿ powodu gniew Polaków nie wy³adowywa³ siê w tak ostrej formie. Punktem od-
niesienia dla Poznania s¹ w wypadku krajów Europy œrodkowo-wschodniej: Buda-
peszt 1956 i trzy lata wczeœniej Berlin.

Okreœleniem Posener Aufstand (powstanie poznañskie) pos³ugiwa³y siê konse-
kwentnie w swoich doniesieniach gazety zachodnioniemieckie. „Powstanie poz-
nañskie by³o oczywistym spontanicznym wyra¿eniem g³êbokiego wzburzenia, któ-
rego przyczyny i oddzia³ywania siêgnê³y wszystkich dziedzin ¿ycia politycznego” —
informowa³ „Der Spiegel” z 4 lipca w chyba najbardziej rzeczowym i pozbawionym
emocji opisie266. Czêœæ gazet zachodnioniemieckich uwa¿a³a, ¿e w walkach bra³o
udzia³ polskie podziemie niepodleg³oœciowe. „Wed³ug informacji zagranicznych
agencji prasowych, które maj¹ wiadomoœci od naocznych œwiadków, do demonstra-
cji we czwartek do³¹czyli siê bojownicy polskiego podziemia” — informowa³a
„Frankfurter Allgemeine”, tytu³uj¹c Polskie powstanie koñczy siê krwawo267. Wed³ug
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opinii tej gazety bojownicy mieli przej¹æ kontrolê nad powstaniem. Z kolei „Kieler
Nachrichten” z 30 czerwca nie mia³y ¿adnych w¹tpliwoœci co do tego, ¿e „powstanie
by³o z zewn¹trz przygotowane”. O irredencie mówili w tytu³ach „Neue Rhein-Zeit-
ung” — najwczeœniej ju¿ 29 czerwca: Powstanie robotnicze w Poznaniu i w dniu na-
stêpnym „Westdeutsche Rundschau”: Powstanie w Poznaniu. Ostatnia z gazet do-
strzega³a podobieñstwo powstania poznañskiego z berliñskim z 17 czerwca 1953 r.:
gorzkie rozczarowanie robotników wynikaj¹ce z podwy¿szania norm i obni¿enia
p³ac, marsz protestacyjny przez miasto, demonstracje przed gmachami urzêdów,
które przerodzi³y siê w powstanie ludowe. W obu przypadkach postulaty ekono-
miczne miesza³y siê z politycznymi. Powstañcy niemieccy domagali siê odejœcia
Otto Grotewohla i Waltera Ulbrichta, z kolei poznañscy — opuszczenia Polski przez
Rosjan oraz uwolnienia kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. W podobny sposób w³a-
dze partyjne st³umi³y oba powstania — wysy³aj¹c czo³gi przeciwko robotnikom268.
„O ile w stolicy Niemiec inicjatorami byli robotnicy budowlani z Alei Stalina, o tyle
w Poznaniu byli to robotnicy fabryki lokomotyw” — pisa³a wspomniana ju¿ „Frank-
furter Allgemeine”.

Na ³amach „Hamburger Adenblatt” z 29 czerwca starano siê wykazaæ ró¿nice
miêdzy oboma zrywami niepodleg³oœciowymi, podkreœlaj¹c, ¿e powstanie berliñ-
skie by³o spontaniczne, a decyzja o poznañskim wyst¹pieniu zosta³a podjêta kilka
dni wczeœniej. W Poznaniu zaczekano na rozpoczêcie miêdzynarodowych targów,
by nadaæ protestowi wiêkszy rozg³os269.

Wed³ug „Hamburger Anzeiger” z 29 czerwca: „Polscy robotnicy czekali na targi
poznañskie, aby w³aœnie goœciom zagranicznym zademonstrowaæ w³asn¹ biedê
i wolê. Komunistyczni w³adcy mog¹ wiêc spokojnie po raz drugi powstanie st³umiæ
si³¹, nie mog¹ jednak zapobiec temu, ¿e goœcie targowi opowiedz¹ o swych prze¿y-
ciach w ca³ym œwiecie. Powstañcy oddali poprzez wybór terminu rebelii niedŸwie-
dzi¹ przys³ugê komunistycznej polityce informacyjnej”270.

Okreœleniem workers uprising (powstanie robotnicze) pos³u¿y³y siê gazety angiel-
skojêzyczne — piszê o tym w dalszej czêœci opracowania. Zbigniew Brzeziñski
w dziele Blok sowiecki. Jednoœæ i konflikt stwierdzi³: „Sytuacja zmieni³a siê w Poznaniu
na skutek powstania robotników”271. Co ciekawe, nawet sekretarz generalny Komu-
nistycznej Partii Zwi¹zku Radzieckiego Nikita Chruszczow nazwa³ wydarzenia poz-
nañskie „powstaniem”. Podczas rozmowy z delegacj¹ w³oskich komunistów 10 lip-
ca 1956 r. stwierdzi³: „Powstanie szybko siê skoñczy³o, bo nie mia³o w³aœciwego
przygotowania”272.

W historiografii polskiej najczêœciej u¿ywano okreœleñ wymijaj¹cych, pomniej-
szaj¹cych znaczenie Czerwca 1956. Najczêœciej by³y to zwroty: wydarzenia poznañ-
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268 Powstanie w Poznaniu, „Westdeutsche Rundschau”, 30 VI 1956, cyt. za S. Jankowiak, Re-
akcja…, s. 65-66.

269 Tam¿e.
270 Drugi sygna³, „Hamburger Anzeiger”, 29 VI 1956.
271 Z.K. Brzeziñski, The Soviet Block. Unity and Conflict, Cambridge – Massachusetts 1971, s. 248.
272 Chruszczow o Polakach, w: „Przegl¹d Tygodniowy” 1995, nr 20, s. 10.



skie, wypadki poznañskie, Poznañski Czerwiec 1956; rzadziej: bunt, rewolta czy
dramat poznañski.

Momentem prze³omowym w opisywaniu tych¿e zdarzeñ by³ okres „karnawa³u
Solidarnoœci”. Popularnoœæ zdoby³ wtedy termin Poznañski Czerwiec 1956, g³ównie
dziêki ksi¹¿ce pod tym tytu³em zredagowanej przez Jaros³awa Maciejewskiego i Zo-
fiê Trojanowiczow¹. Zgodziæ siê nale¿y z pogl¹dem Jerzego Eislera, ¿e w³aœciwym,
choæ niezamierzonym przez autorów celem tych z pozoru neutralnych terminów
by³o pomniejszenie roli Poznañskiego Czerwca. „Có¿ znacz¹ bowiem owe okreœle-
nia? Otó¿ znacz¹, ¿e w Poznaniu mieliœmy do czynienia z czymœ w istocie ma³o wa¿-
nym, maj¹cym charakter incydentalny, czymœ, co nie zas³uguje na g³êbsz¹ uwagê —
ot, po prostu z jakimiœ tam »wypadkami« czy »wydarzeniami«. (…) Chleb lubi byæ po-
smarowany wolnoœci¹” — powiedzia³ podczas sesji zorganizowanej przez Zwi¹zek
Powstañców Poznañskiego Czerwca „Niepokonani” w 1993 roku273.

Dziennikarz Zenon Bosacki w artykule Wypadki, powstanie czy rozróba, opubliko-
wanym na ³amach „Gazety Poznañskiej”, opowiedzia³ siê za uczuciowo bezstron-
nym, wed³ug niego, okreœleniem „bunt”. Jego zdaniem bunt „to coœ bardziej ¿y-
wio³owego ni¿ powstanie. Mimo patetycznego odcienia tego wyra¿enia, trudno
znaleŸæ lepszy termin”274. Z kolei Leszek Nowak w swojej wypowiedzi z 1996 r. po-
stawi³ tezê, ¿e Czerwiec 1956 by³ rewolt¹, wed³ug niego „najni¿sz¹, pozbawion¹
organizacji i doktryny ideowej form¹ rewolucji”. Zbuntowani robotnicy — wed³ug
niego — nie wytworzyli zorganizowanej struktury i doktryny ideowej275. Ten wybit-
ny filozof poznañski podkreœla jednak, ¿e „od tego najprostszego typu rewolucji
proces rewolucyjny siê jednak zaczyna”. Spo³eczeñstwo polskie uczy³o siê stopnio-
wo coraz bardziej skutecznych form buntu: od spontanicznego zrywu zbrojnego
(1956), poprzez wy³anianie w³asnych elit w nastêpnych wyst¹pieniach (1968) do „re-
wolucji” powszechnej i œwiadomej (1980). Do tej opinii przychyla siê pisz¹cy te
s³owa. Poznañ 1956 by³ rewolt¹, a wiêc powstaniem o ograniczonym zakresie.
Ograniczonym pod wzglêdem organizacyjnym, terytorialnym i chronologicznym.
W historiografii wyró¿nia siê — moim zdaniem s³usznie — trzy fazy Czerwca
1956 r.: demonstracji (protestu) robotników odbywaj¹cej siê w godzinach przed-
po³udniowych 28 czerwca, walki o gmach WUBP i strzelaniny w mieœcie i jego oko-
licach oraz pacyfikacji i pañstwowego pogrzebu czêœci ofiar na Cytadeli 30 czerwca
1956 r. Najwiêcej ofiar jest konsekwencj¹ wydarzeñ, jakie mia³y miejsce w drugiej
fazie. Ograniczenie Czerwca przez autorów niektórych publikacji do samych walk
wydaje siê zbyt daleko id¹cym uproszczeniem.

Grudzieñ 1970 mia³ ju¿ pewne elementy zorganizowanego wyst¹pienia, a w Sierp-
niu 1980 wy³oniono pe³ne przedstawicielstwo (kierownictwo) strajkuj¹cych wraz
z jasno wyartyku³owanymi ¿¹daniami. Ale nie by³oby tych kolejnych ogniw bez
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273 J. Eisler, Czerwiec ’56 z perspektywy III Rzeczypospolitej, w: Poznañski Czerwiec w œwiadomoœci
i historii, praca zbiorowa, Poznañ 1996, s. 26.

274 Z. Bosacki, Wypadki, powstanie czy rozróba, w: „Gazeta Poznañska”, 8 III 1991.
275 L. Nowak, Rewolucje i ich œlady w œwiadomoœci narodowej, w: Poznañski Czerwiec w œwiadomoœci

i historii…, s. 11-12.



Poznañskiego Czerwca. Pierwsi zbuntowali siê poznaniacy, wystêpuj¹c zbrojnie.
Podkreœliæ w tym miejscu nale¿y, ¿e powstanie poznañskie by³o jedynym w dziejach
PRL-u wydarzeniem o charakterze insurekcyjnym.

Nazywanie wydarzeñ maj¹cych miejsce w Poznaniu 28-30 czerwca 1956 r. po-
wstaniem budzi³o i budzi zastrze¿enia czêœci osób. Do grona tego nale¿a³ Edmund
Makowski, który nazywa³ je „pierwszym buntem przeciwko re¿imowi komunistycz-
nemu w Polsce Ludowej”276. Jednym z argumentów nie¿yj¹cego ju¿ historyka by³
brak ogniwa kierowniczego Poznañskiego Czerwca. Ale Makowski, a tak¿e inni
historycy nie brali pod uwagê faktu, ¿e w przesz³oœci mia³y miejsce powstania
zawczasu przygotowane z oœrodkiem kierowniczym i w³asn¹ si³¹ zbrojn¹ oraz pow-
stania spontaniczne, gwa³towne, nie maj¹ce przedtem ogniw kieruj¹cych. Poznañ-
ski Czerwiec nale¿a³ do tych drugich.

W wypadku poznañskiej rewolty nie zaprogramowano jej terminu, wybrano
termin protestu ekonomicznego przypadaj¹cy na okres Miêdzynarodowych Targów
Poznañskich. Ogromne t³umy, które zgromadzi³y siê w okolicach Zamku, gdy zo-
rientowa³y siê, ¿e w³adze je zwodz¹, ruszy³y przeciwko symbolom tej w³adzy, który-
mi by³y: gmach KW PZPR, zag³uszarka na budynku ZUS, wiêzienie na ulicy M³yñskiej
i gmach UB. Wyst¹pienie zbrojne poznaniaków mia³o charakter ¿ywio³owy. Naj-
wiêksze nasilenie walk przypad³o na popo³udnie i wieczór 28 czerwca, a do wymia-
ny ognia dochodzi³o przez nastêpne dwa dni.

Krótkiej analizy okreœleñ Poznañskiego Czerwca 1956 dokona³ w jego 35. rocz-
nicê Marek Leszek Wojciechowski z OBEP IPN w Poznaniu. Autorowi bliskie s¹ oba
okreœlenia: rewolta socjalna i powstanie narodowe. Bardzo trafne wydaje siê po-
równanie, którym siê pos³u¿y³: „powstanie robotników poznañskich z 1956 r. jest
jak ostatni dom miasta, który z nieustalonego powodu nie zalicza siê ju¿ do miej-
skich domów (polskich powstañ narodowych)”277.

Cytowany wczeœniej £ukasz Jastrz¹b z analizy okolicznoœci strat poznañskiej re-
wolty wyci¹gn¹³ zbyt daleko id¹cy wniosek, twierdz¹c, ¿e: „Przypadkowoœæ œmierci
stawia pod znakiem zapytania tezê o powstañczym charakterze Poznañskiego
Czerwca”278. Opublikowane na ³amach „G³osu Wielkopolskiego” tezy £ukasza Ja-
strz¹ba spowodowa³y ¿yw¹ polemikê. Poruszy³y stowarzyszenia uczestników tego
historycznego wydarzenia, kombatantów i ich rodziny. Bardzo wymowne wydaje
siê jednolite stanowisko zwi¹zków i stowarzyszeñ uczestników poznañskiej re-
wolty, zawieraj¹ce siê w stwierdzeniu: „To by³o nasze powstanie”279.

Okreœlenie tego historycznego wydarzenia mianem powstania staje siê powoli
coraz bardziej powszechne.
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23.
Procesy poznañskie

W dniu 27 wrzeœnia rozpoczê³y siê równoczeœnie dwa procesy: tzw. proces trzech
(Józefa Fo³tynowicza i innych) — oskar¿onych o „dopuszczenie siê gwa³townego
zamachu na funkcjonariusza UB”, który w wyniku doznanych obra¿eñ zmar³, oraz
tzw. proces dziewiêciu (Zenona Urbanka i innych) o dopuszczenie siê „gwa³towne-
go zamachu na funkcjonariuszy organów BP znajduj¹cych siê w gmachu Wojewódz-
kiego Urzêdu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego”.

Prokuratorzy starali siê wykazaæ, ¿e w „wypadkach poznañskich” wystêpowa³y
„dwa nurty”, a oskar¿eni nie byli uczestnikami strajku i demonstracji, lecz „elemen-
tami” chuligañskimi i kryminalnymi. Ich czyny wynika³y z nienawiœci i wrogoœci wo-
bec Polski Ludowej.

Nastawienie opinii publicznej do prokuratorów jeszcze przed rozpoczêciem
procesów by³o bardzo negatywne. Z tego powodu wielu prokuratorów poznañskich
uchyli³o siê od tego obowi¹zku, bior¹c zwolnienia lekarskie. Oskar¿ania podj¹³ siê
miêdzy innymi prokurator Alfons Lehmann. Co ciekawe, praca prokuratorów —
uwzglêdniaj¹c ówczesne realia — podczas procesów oceniana by³a pozytywnie.
Podkreœlali to uczestnicz¹cy w charakterze obserwatorów z zagranicy, m.in. belgij-
ski prawnik Jules Wolf i Elwyn Jones z Wielkiej Brytanii280.

Du¿¹ i rosn¹c¹ sympati¹ spo³eczeñstwo poznañskie darzy³o obroñców. Ich odwa-
gê i bezkompromisowoœæ podkreœlali zachodni obserwatorzy. Ju¿ w drugim dniu pro-
cesów Biuro Polityczne KC PZPR zwróci³o uwagê na zajmowanie przez obroñców
„wrogiej pozycji” wobec w³adz partyjno-pañstwowych. Nie spowodowa³o to jednak
zmiany linii obrony. Mecenas Micha³ Grzegorzewicz, jeden z najlepszych na procesie
obroñców, stwierdzi³ po trzydziestu latach: „(…) bojowoœæ narasta³a w miarê proce-
su. My, adwokaci poznañscy, uratowaliœmy wtedy presti¿ polskich s¹dów. Pozwolono
w nich na rzeczywist¹ obronê. Gdybyœmy byli wszyscy uni¿onymi obroñcami, s¹d
wygl¹da³by inaczej. Prokurator Markowicz z Warszawy zapowiada³, ¿e »przerobi po-
znañskich adwokacinów«. Wyst¹piliœmy nie tylko jako obroñcy, ale jako Polacy”281.

Udzia³ mecenasa Micha³a Grzegorzewicza w obronie wszystkich oskar¿onych
by³ tak¿e sukcesem w sprawie indywidualnej. Jego klient, dwudziestodwuletni Jan
Suwart oskar¿any w „procesie dziewiêciu” zosta³ uniewinniony. Suwart to bardzo
ciekawa postaæ, o której trudno nie wspomnieæ: wychowa³ siê w otoczeniu gmachu
WUBP, a póŸniej go atakowa³. To syn przedwojennego komunisty — Adama Suwar-
ta, potem pracownika UB, który w roku 1953 zosta³ fa³szywie oskar¿ony i wyrokiem
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280 Jules Wolf napisa³, ¿e prokuratorzy „s¹ umiarkowani, a nawet odwa¿ni, poniewa¿ nie zawa-
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cyt. za: E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 284.

281 Patrz: Wywiad prasowy z Micha³em Grzegorzewiczem, obroñc¹ w procesach „dziewiêciu”
i „dziesiêciu” Czy UB jest rewolucyjn¹ zdobycz¹?, w: Poznañski Czerwiec 1956 w dokumentach, s. 231.



Wojskowego S¹du Rejonowego w Warszawie skazany. Janek bardzo prze¿y³ trage-
diê ojca. Matka postrada³a zmys³y, a brat Tadeusz, równie¿ funkcjonariusz UB
w Wolsztynie, zgin¹³ w tajemniczych, nie do koñca wyjaœnionych okolicznoœciach.
W dniu 28 czerwca Jan uczestniczy³ w ostrzeliwaniu gmachu WUBP. Budynek bez-
pieczeñstwa by³ mu tak dobrze znany jak dom rodzinny. Uniewinnienie Jana Suwar-
ta by³o du¿ym osi¹gniêciem obroñcy. Suwart rzeczywiœcie uczestniczy³ w akcji na
WUBP, o któr¹ go oskar¿ano. Jego zeznanie z³o¿one na sali rozpraw wywo³a³o
poruszenie zebranych i rezonans w prasie zagranicznej. Suwart przeobrazi³ siê
z oskar¿onego w oskar¿yciela systemu stalinowskiego. Korespondent „Daily Wor-
ker”, do tej pory wstrzemiêŸliwy w swoich relacjach z Poznania, nazwa³ to wyznanie
„wstrz¹saj¹cym oskar¿eniem krzywd przesz³oœci”282.

Do „procesu dziewiêciu” do³¹czono sprawê zabójstwa Romana Strza³kowskie-
go. Win¹ starano siê — mimo braku dowodów — obci¹¿yæ oskar¿onych.

Oba procesy zakoñczy³y siê sukcesem obroñców. Adwokaci wykazali bezpod-
stawnoœæ politycznych tez oskar¿enia i przekonali s¹d, ¿e pope³nione czyny nie
kwalifikuj¹ siê pod paragrafy ma³ego kodeksu karnego. Wydane wyroki by³y ni¿sze
od spodziewanych: do czterech i pó³ lat w „procesie trzech” i od pó³tora roku do
szeœciu lat w „procesie dziewiêciu” (dwa uniewinnienia i jeden wyrok w zawieszeniu).

W dniu 5 paŸdziernika 1956 r. w S¹dzie Wojewódzkim w Poznaniu rozpocz¹³ siê
„proces dziesiêciu”, zwany tak¿e „procesem Kulasa”. Dziesiêcioosobowa grupa
oskar¿onych uczestniczy³a w walkach z ¿o³nierzami WP i funkcjonariuszami WUBP
oraz bra³a udzia³ w napadach na komisariaty MO i studia wojskowe. Na czele grupy
sta³o dwóch m³odzieñców: Janusz Kulas, którego kreowano na „aspo³ecznego
typa”, konik kinowy, znany w poznañskim pó³œwiatku pod przezwiskiem „Eddie
Polo” oraz Miko³aj Pac-Pomarnacki — „wróg klasowy”, pochodz¹cy z rodziny zie-
miañskiej, wówczas student II roku Wy¿szej Szko³y Rolniczej. Opiniê o Kulasie jako
przywódcy „band” upowszechniano w czasie jego procesu poprzez „Gazetê Po-
znañsk¹” i poznañsk¹ rozg³oœniê radiow¹. „Gazeta Poznañska” jako organ prasowy
KW PZPR wskazywa³a na jego zaburzenia psychiczne, co nie by³o prawd¹. Dziennik
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282 Jan Sandorski, przedstawiaj¹c sprawê J. Suwarta, pisa³: „Dosz³o wiêc do wyznania, które do
tego stopnia poruszy³o salê, ¿e nawet protokolanci od³o¿yli pióra, zapominaj¹c o swych obo-
wi¹zkach s³u¿bowych. Oskar¿ony odpowiada³ ze ³zami w oczach: »Proszê Wysokiego S¹du! W ka-
mienicy, w której mieszka³em od 1946 r., wszyscy wiedzieli, ¿e ojciec jest starym komunist¹ i pra-
cownikiem UB. Wiadomo, jak w tym czasie ludnoœæ by³a wrogo nastawiona. Ja nie twierdzê, ¿e
wszyscy, ale by³y takie wypadki, ¿e ludnoœæ by³a wrogo ustosunkowana do UB. Kiedy znik¹d nie do-
staliœmy ¿adnej pomocy materialnej ani w ogóle nie mieliœmy warunków do ¿ycia, a moja matka
chodzi³a do Caritasu przy koœciele po zupê z dzbankiem, czy s¹d sobie wyobra¿a, jak siê czu³em?
Wszyscy na mnie i na moj¹ matkê pokazywali palcami. Za co? Za to, ¿e mój ojciec walczy³ za sanacji,
by³ wiêziony w obozach, i teraz… czy moja rodzina na to zas³u¿y³a?« Ojciec Janka — Adam Suwart
zosta³ w 1957 r. zrehabilitowany i z honorami przyjêty z powrotem do partii. Zmar³ w 1966 r., zabie-
raj¹c ze sob¹ wspomnienia, którymi w niewielkim stopniu siê dzieli³. Poznañscy „kapepowcy” nie
mieli w¹tpliwoœci co do jego prawoœci i z uznaniem wypowiadali siê o jego przedwojennej dzia³al-
noœci. Spocz¹³ w alei zas³u¿onych na cmentarzu junikowskim. Obok niego spoczywa syn Jan, zmar³y
7 XI 1989 roku”. J. Sandorski, Procesy poznañskie z 1956 roku. W¹tpliwoœci, polemiki, klimaty, w: Po-
znañski Czerwiec 1956, pod red. J. Maciejewskiego i Z. Trojanowiczowej, wyd. II, s. 199-201.



zamanifestowa³ wobec Kulasa wrêcz nienawiœæ, i to wiêksz¹ ni¿ w stosunku do
oskar¿onych o zabójstwo funkcjonariusza UB. Janusz Kulas by³ wczeœniej osob¹
znan¹, a nawet popularn¹ w œrodowisku m³odzie¿y robotniczej, zw³aszcza „ek”.
Wyró¿nia³ siê sylwetk¹, poniewa¿ by³ wysokim m³odzieñcem o weso³ym, nieco za-
wadiackim usposobieniu. Januszowi Kulasowi zarzucano 12 rodzajów przestêpstw,
a „wiêkszoœæ oskar¿onych — twierdzi³ prokurator — to notoryczni chuligani
i awanturnicy, s¹downie karani”283.

Przes³uchiwani w pierwszych trzech dniach oskar¿eni przyznali siê tylko do czê-
œci zarzucanych im przestêpstw. Niektórzy odwo³ali swoje zeznania, twierdz¹c, ¿e
z³o¿yli je w œledztwie w wyniku bicia. Wytypowany przez prokuraturê na „naczelne-
go chuligana” Janusz Kulas wyró¿ni³ siê w czasie procesu hardoœci¹ i poczuciem hu-
moru. Ju¿ w pierwszym dniu procesu oœwiadczy³: „Do zarzutów mi czynionych nie
przyznajê siê, albowiem zeznania moje zosta³y wymuszone ode mnie, a wymusze-
nie tych zeznañ niczym nie odbiega³o od tych metod, którymi operowa³ urz¹d SS”284.
Jego dowcipne odpowiedzi powodowa³y wybuchy œmiechu na sali rozpraw285.

Po wys³uchaniu œwiadków swoj¹ opiniê przedstawi³ powo³any w charakterze
bieg³ego w dziedzinie socjologii i psychologii prof. Józef Cha³asiñski z Uniwersytetu
£ódzkiego. Bieg³y stwierdzi³, ¿e oskar¿eni znajdowali siê pod wp³ywem t³umu „od
pierwszej fazy manifestacji przed Zamkiem — a nawet byæ mo¿e jeszcze przedtem
i w ró¿nych formach — a¿ do przywrócenia normalnego funkcjonowania w³adz.
T³um mia³ w swoim charakterze wielk¹ si³ê psychologicznego oddzia³ywania na
jego uczestników i pozostawienia w ich psychice oddŸwiêku potê¿nego i d³ugo-
trwa³ego. By³a to mo¿e manifestacja krzywdy, manifestacja powi¹zana z nastrojem
niemal religijnym, jaki towarzyszy œpiewaniu hymnu Bo¿e coœ Polskê, My chcemy Boga,
Roty, Jeszcze Polska nie zginê³a”286. Dla wiêkszoœci uczestników manifestacji, dla
wielu ch³opców i dziewcz¹t by³o to pierwsze tego typu nielegalne wyst¹pienie w ¿y-
ciu. „W t³umach, które oblega³y gmach Urzêdu Bezpieczeñstwa, dzia³a³y przy tym
nie tylko wieœci o zabitych i rannych, ale i widok padaj¹cych od kul kobiet i dzieci.
(…) Nastrój pokrzywdzenia przeradza³ siê we wzburzenie moralne. W tej atmosfe-
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283 Z relacji rówieœników Janusza Kulasa wynika, ¿e pseudonim „Eddie Polo” upowszechni³
siê dopiero podczas jego procesu. „Gazeta Poznañska” z 29-30 IX 1956 w komentarzu po pierw-
szym dniu procesu napisa³a: „Jedyne okreœlenie ciœnie siê na usta, gdy widzi siê i s³yszy ze-
znaj¹cego dziœ […] Janusza Kulasa, znanego w chuligañskim œwiatku jako Eddie Polo, jedno jedy-
ne s³owo: bandzior. […] Bandzior jest bezczelny, cyniczny bez granic, wyrafinowany i sprytny.
[…] Ludzie z odraz¹ patrz¹ na bandziora i myœl¹, oto na kim budowa³ faszyzm, z kogo rekrutowa³y
siê kohorty jego najwierniejszych […] Cz³owieka ogarnia wstrêt i obrzydzenie”. Cyt. za E. Makow-
ski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 290.

284 Tam¿e, s. 275.
285 Kulas nie by³ wyrozumia³y nawet w stosunku do swoich obroñców. Gdy starali siê uzyskaæ

od lekarzy opiniê o jego chorobie psychicznej, by wykazaæ brak równowagi psychicznej w czasie
pope³nianych przestêpstw, oœwiadczy³: „Proszê, aby mecenasi bronili mnie w sprawie wypadków
poznañskich, a nie robili ze mnie wariata”.

286 Stan¹³em wobec Wysokiego S¹du jako polski uczony, wyst¹pienie Józefa Cha³asiñskiego z 15 X
1956 odtworzone z taœmy magnetofonowej, w: Poznañski Czerwiec 1956, pod red. J. Maciejew-
skiego i Z. Trojanowiczowej, s. 391 i n.



rze afekt wzburzenia moralnego musia³ mieæ wielk¹ si³ê i by³ trudny do opanowania
przez jednostki, które mu podlega³y. (…) Dzia³ania t³umu przeciwko funkcjonariu-
szom Urzêdu Bezpieczeñstwa by³y reakcj¹ wzburzenia moralnego na okrucieñ-
stwa, a nie atakiem na UB jako na urz¹d pañstwowy. Pod wp³ywem tego zbiorowe-
go afektu wzburzenia moralnego pope³niano czyny nielegalne bez œwiadomoœci
lub z bardzo niejasn¹ œwiadomoœci¹ ich nielegalnego i antypañstwowego charakte-
ru. Pope³niano je bez zamiaru szkodzenia Polsce Ludowej” — stwierdza³ prof.
Cha³asiñski287.

Prokuratorzy starali siê wykazaæ fakt istnienia „dwóch nurtów” — przestêpcze-
go i politycznego. W obronie oskar¿onych przemawia³o 11 adwokatów, którzy
wskazywali na jednoœæ wszystkich wydarzeñ poznañskich, wykazuj¹c, ¿e czyny
oskar¿onych nie wynika³y z chuligañskiej przesz³oœci, tylko spowodowane zosta³y
psychoz¹ t³umu. Adwokaci nale¿eli do najwybitniejszych prawników poznañskich.
Zdecydowanie wystêpowali przeciw kwalifikowaniu czynów oskar¿onych pod para-
grafy ma³ego kodeksu karnego, wskazuj¹c, ¿e oskar¿eni nie wystêpowali przeciwko
w³adzy ludowej, lecz przeciwko b³êdom i wynaturzeniom tej w³adzy. Broni¹cy Kula-
sa mecenas W³adys³aw Banaczyk tak go charakteryzowa³: „To jest rogata dusza. Du-
sza, która posiada coœ — zachowajmy wszelkie proporcje — z m³odego Kmicica,
gdzie dobro i z³o jest ze sob¹ przemieszane dziwnie, ale przy jego inteligencji i do-
brym wychowaniu — œmiem twierdziæ, ¿e istniej¹ wszelkie podstawy do tego, ¿eby
Kulasa w³¹czyæ do spo³eczeñstwa”288.

Odwag¹ polityczn¹ wyró¿ni³ siê mecenas Stanis³aw Hejmowski, obroñca Roma-
na Bulczyñskiego. Dowiód³ on, ¿e wszystko, co mia³o miejsce na ulicach Poznania
w dniu 28 czerwca, stanowi ca³oœæ z punktu widzenia psychologiczno-socjologicz-
nego. Zwróci³ uwagê na powszechnoœæ pope³nianych w tym dniu przestêpstw,
na to, ¿e tysi¹ce ludzi naruszy³o tego dnia przepisy ma³ego kodeksu karnego,
a oskar¿eni stanowi¹ „nieliczny odprysk” tych, którzy je pope³nili. Oskar¿ono ich
za przestêpstwa o charakterze kontrrewolucyjnym289. Dla oskar¿onych Urz¹d
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287 „Do socjologicznej istoty zjawisk (…) nale¿y w³aœnie to, ¿e obok siebie wystêpuj¹ ludzie
o szlachetnych intencjach i ludzie o zamiarach zbrodniczych, i razem pope³niaj¹ czyny formalnie
takie same. Takie same formalnie. Na tym polega spo³eczna groza tych zjawisk, nic bowiem nie
jest tak groŸne dla spo³eczeñstwa, jak te sytuacje zbiorowe, w których pozytywne wartoœci moral-
ne i spo³eczne, jak wspó³czucie i litoœæ, poczucie obowi¹zku i patriotyzm, mieszaj¹ siê z okrucieñ-
stwem i zbrodni¹ w sposób trudny do rozwik³ania. Dlatego tyle wysi³ków wk³ada siê zawsze w to,
a¿eby nie dopuœciæ do padniêcia pierwszego strza³u i do rozlewu krwi z okazji takich manifesta-
cji” — uzasadnia³ zaistnia³¹ sytuacjê prof. Cha³asiñski. Tam¿e, s. 394.

288 APAN w Poznaniu, Materia³y Jana Sandorskiego, sygn. P.III — 93, t. 12. Stenogram rozpra-
wy przeciw Januszowi Kulasowi i in., s. 335. Cyt za: E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…,
s. 278.

289 „Ja rozumiem, mówi siê »chuligan« na przestêpców politycznych, a¿eby pod firm¹ tego
s³owa nic nie mówi¹cego, ale zawieraj¹cego w sobie coœ z obelgi, wyobcowaæ oskar¿onych z klasy
robotniczej. (…) Proszê sprawdziæ personalia wszystkich oskar¿onych, 17,18,19,20 maksimum
23 lata. A wiêc przed s¹dem staje robotnicza m³odzie¿ miasta Poznania”. Mowa obroñcza adwo-
kata Stanis³awa Hejmowskiego wyg³oszona 16 X 1956 w „procesie dziesiêciu”, w: Poznañski Czer-
wiec 1956, pod red. J. Maciejewskiego i Z. Trojanowiczowej, s. 398-399.



Bezpieczeñstwa by³ synonimem w³adzy ludowej. Reakcj¹ na pierwszy strza³ by³o
odreagowanie krzywd doznanych w okresie stalinowskiego dziesiêciolecia. „I to
jest obojêtne, czy ten strza³ by³ oddany w powietrze, czy do ludzi. Ten strza³ suge-
stywnie narzuca³ masom œwiadomoœæ, ¿e teraz skoñczy³ siê czas œpiewu i manife-
stowania pokojowego. (…) rozpocz¹³ siê drugi etap manifestacji, a pocz¹tkiem
tego etapu by³ pierwszy strza³. (…) W ¿adnym wypadku nie wolno strzelaæ, bo to
budzi odruch oburzenia, chêæ strzelania wzajemnego, chêæ odparcia gwa³tu gwa³-
tem” — dowodzi³ Hejmowski290.

Mecenas, powo³uj¹c siê na zeznania œwiadków, obali³ wersjê oskar¿enia, ¿e ma-
nifestanci najpierw rozbili wiêzienie przy ulicy M³yñskiej, poszli na ulicê Kochanow-
skiego i zaczêli strzelaæ do gmachu UB, a funkcjonariusze musieli siê broniæ. W koñ-
cu swojej mowy Hejmowski zapyta³, czy naród czeka na ukaranie oskar¿onych,
odpowiadaj¹c jednoczeœnie: „Zapewniam Wysoki S¹d, ¿e nie na to czeka naród pol-
ski. Na swoich prokuratorów czekaj¹ biurokraci, którzy zawinili w wypadkach
czerwcowych, którzy siê oderwali od mas (…) rz¹dz¹cy, którzy przestali byæ elit¹
ideow¹, stali siê elit¹ konsumpcyjn¹. (…) Na swoich prokuratorów czekaj¹ te kule,
które ugodzi³y tramwajarkê i dziecko, ale jestem ostatnim cz³owiekiem, który by
¿¹da³ ukarania kogoœ. Je¿eli w stosunku do tamtych ludzi zastosowano zasadê abo-
licji, to twierdzê, ¿e zrobiono s³usznie, ale czego obrona wymaga, to jednakowego
traktowania tamtych ludzi i naszych klientów”291.

Te s³owa mecenasa Hejmowskiego wywo³a³y poruszenie wœród s³uchaczy, by³y
póŸniej wielokrotnie cytowane. Przysporzy³y te¿ adwokatowi k³opotów w wyko-
nywaniu swoich obowi¹zków292. Tak¿e sporo przykroœci spotka³o póŸniej dru-
giego z poznañskich adwokatów, mecenasa Micha³a Grzegorzewicza — obroñcê
Mariana Joachimiaka. Wyrafinowana forma, g³êboka treœæ jego przemówienia wy-
wo³a³y ogromne wra¿enie na s³uchaczach. Grzegorzewicz dynamicznie i obrazo-
wo opisa³ wydarzenia pamiêtnego czwartku, wykazuj¹c dowody przeciwko za-
kwalifikowaniu postawy oskar¿onych pod paragrafy ma³ego kodeksu karnego.
Wypadki poznañskie nie by³y zwrócone przeciwko w³adzy ludowej, a przeciw jej
b³êdom i wypaczeniom293.
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290 Tam¿e, s. 401.
291 Tam¿e, s. 403.
292 Przeciwko Stanis³awowi Hejmowskiemu i Micha³owi Grzegorzewiczowi wszczêto docho-

dzenia karno-skarbowe. Ukarano ich wysokimi grzywnami, usuniêto z Naczelnej Rady Adwokac-
kiej, a wiceminister sprawiedliwoœci Kazimierz Zawadzki zawiesi³ ich w prawach wykonywania
zawodu.

293 Mowa mec. Micha³a Grzegorzewicza by³o rzadko spotykanym na salach s¹dowych wy-
st¹pieniem oratorskim. Silne poruszenie na sali wywo³a³ nastêpuj¹cy fragment przemówienia:
„Czy mo¿na twierdziæ, i to twierdziæ powa¿nie, ¿e te dziesiêæ tysiêcy ludzi to tylko szumowiny
miejskie, notoryczni przestêpcy i chuligani? O, biada temu miastu, w którym tak pod rêk¹ wyrasta
natychmiast legion chuliganów dziesiêciotysiêczny! Czy tylko dziesiêæ tysiêcy? (…) Przed gma-
chem UB sta³y trzy pracownice tramwajów miejskich, trzyma³y sztandar narodowy. Seria strza-
³ów. Dwie tramwajarki pochyli³y siê, sztandar upad³ na bruk. Ale tylko na chwilê, bo oto jakiœ ma³y
ch³opczyk w szarym ubranku porwa³ ten sztandar i rozwin¹³ go na oczach dziesiêciotysiêcznych



Po przemówieniach obroñców prokuratorzy w ramach przys³uguj¹cej im repliki
jeszcze raz bronili podstawowych tez oskar¿enia. Obroñcy upowa¿nili do odpowie-
dzi na repliki mecenasa Hejmowskiego. Ten¿e za najwa¿niejsz¹ uzna³ sprawê odda-
nia pierwszego strza³u, powo³uj¹c siê na ekspertyzê prof. Cha³asiñskiego: „Kto
odda³ pierwsze strza³y, ponosi odpowiedzialnoœæ za to, ¿e po brukach Poznania
pola³a siê krew”. Znowu powo³a³ siê na zeznania œwiadków mówi¹ce, ¿e pierwsze
strza³y odda³ UB. Je¿eli prokuratura ma jakieœ w¹tpliwoœci, to dlaczego nie do-
maga³a siê pe³nego wyjaœnienia tej sprawy? „Nie po to p³ynê³a robotnicza krew uli-
cami Poznania, a¿eby u¿yŸniaæ glebê pod siew nowej legendy” — argumentowa³
Hejmowski.

Oskar¿eni prosili s¹d o ³agodny wymiar kary lub o uniewinnienie. Znowu wyró¿-
ni³ siê Janusz Kulas, który ironicznie powiedzia³: „W ostatnim s³owie pragnê z³o¿yæ
swoje uznanie funkcjonariuszom Urzêdu Bezpieczeñstwa, którzy powierzon¹ im
broñ przez robotnika polskiego potrafili obróciæ i byli w stanie wycelowaæ w sied-
mioletnie i trzynastoletnie dzieci”294.

W dniu 18 paŸdziernika sêdzia poinformowa³, ¿e wyrok og³osi za cztery dni. Na-
stêpnego dnia rozpoczê³o siê VIII Plenum KC PZPR, podczas którego W³adys³aw
Gomu³ka w swoim przemówieniu programowym oœwiadczy³: „(…) Robotnicy Poz-
nania nie protestowali przeciwko Polsce Ludowej, przeciwko socjalizmowi. (…)
Protestowali oni przeciwko z³u, jakie rozkrzewi³o siê w naszym ustroju spo³ecz-
nym. (…) przyczyny tragedii poznañskiej i g³êbokiego niezadowolenia ca³ej klasy
robotniczej tkwi³y w nas, w kierownictwie partii, w rz¹dzie”295.

W zapowiedzianym wczeœniej terminie (22 X 1956) sêdzia Dionizy Piotrowski
zamiast og³oszenia wyroku og³osi³ wznowienie procesu w celu przes³uchania dalszych
œwiadków. Odroczy³ proces do 6 listopada, by ju¿ póŸniej go nigdy nie wznawiaæ.

We wszystkich trzech procesach sukcesy obroñców by³y mo¿liwe dlatego, ¿e sê-
dziowie pozwalali im na swobodne wy³o¿enie racji. Wyrazili zgodê na ekspertyzy
wskazanych przez obroñców socjologów i uwzglêdnili je przy wymierzaniu kary.
Zezwolili równie¿ na krytykê ówczesnego systemu politycznego. „By³ to pierwszy
tego rodzaju przypadek w PRL” — zauwa¿y³ Edmund Makowski296. Procesy poznañ-
skie by³y wiêc pierwszymi niestalinowskimi procesami w PRL. Sêdziowie „okazali
siê kompetentnymi (…) Zachowywali siê z ca³kowit¹ godnoœci¹. (…) uwolnili
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widzów. Jest patos tej sceny. By³a ona tym, czym benzyna wylana na p³on¹ce ognisko. P³omieñ
uczuæ strzeli³ wysoko do góry, po¿ar rozpocz¹³ siê na nowo. Tym ch³opcem w szary ubranku —
mam na to dowody — by³ trzynastoletni Romek Strza³kowski. Oto jego szare ubranko — ostatnia
pami¹tka matki…” W tym momencie podniós³ wysoko w górê koszulê poleg³ego ch³opca, tak by
wszyscy zgromadzeni na sali rozpraw mogli j¹ zobaczyæ. Tym gestem zwróci³ uwagê na pierwszo-
planow¹ rolê, jak¹ we wzmaganiu agresywnych nastrojów odegra³y dzieci i m³odzie¿. A œmieræ
dziecka — argumentowa³ Grzegorzewicz — takie nastroje spotêgowa³a. J. Sandorski, Procesy poz-
nañskie…, s. 190-191.

294 APAN, Materia³y Jana Sandorskiego…, s. 198.
295 „Nowe Drogi”, 1956, nr 10, s. 27. Cyt za: E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…,

s. 282-283.
296 Tam¿e, s. 286.



oskar¿onych, adwokatów i œwiadków od strachu przed swobodnym wypowiada-
niem siê” — relacjonowa³ w cytowanym ju¿ raporcie Jules Wolf297.

Równolegle z trzema procesami g³ównymi toczy³y siê w S¹dzie Powiatowym dla
Miasta Poznania procesy oskar¿onych o przestêpstwa pospolite (w³amania, kra-
dzie¿e, paserstwo) pope³nione w dniach rewolty. Oskar¿onymi byli g³ównie wiêŸ-
niowie uwolnieni przez demonstrantów w dniu 28 czerwca. Wszystkich oskar¿o-
nych (13 osób) uznano za winnych i skazano na kary wiêzienia od pó³ roku do
czterech lat298.

Wymiar sprawiedliwoœci zamierza³ ukaraæ w Poznaniu na podstawie dekretu
z 13 czerwca 1946 r. 390 osób. Akty oskar¿enia by³y przygotowane w sprawie
grup: Cz³apy (10 osób), Szajka (10 osób), Piechockiego (8) i Pilarczyka (6). W dniach
od 8 wrzeœnia do 13 paŸdziernika umorzono œledztwa lub odmówiono œcigania
wobec 336 osób. W 10 przypadkach umorzono œledztwa przeciwko funkcjonariu-
szom milicji i wojskowym299.

Od pierwszego dnia procesów na ulicach wokó³ gmachu S¹du Wojewódzkiego
gromadzili siê licznie poznaniacy, chc¹c dostaæ siê na sale rozpraw. Gmach s¹du zosta³
otoczony przez funkcjonariuszy MO i UB. Na rozprawy wpuszczono jedynie rodziny
oskar¿onych, wybranych przez w³adze przedstawicieli zak³adów pracy, funkcjona-
riuszy UB w ubraniach cywilnych i upowa¿nionych obserwatorów z krajów Europy
Zachodniej. Grupuj¹cych siê mieszkañców rozpêdzili milicjanci. Ludzie domagali
siê ustawienia megafonów i grozili wywo³aniem po godzinie 14.00 (koniec pierw-
szej zmiany) rozruchów ulicznych. Dopiero po og³oszeniu, ¿e rozprawy bêd¹ trans-
mitowane przez poznañsk¹ rozg³oœniê Polskiego Radia, nast¹pi³o pewne uspokoje-
nie nastrojów. Jednak wiadomoœci radiowe by³y ocenzurowane, poniewa¿ usuwano
z nich fragmenty wyst¹pieñ obroñców, mówi¹ce o winach i odpowiedzialnoœci
w³adz za wydarzenia poznañskie. Wœród poznaniaków utrzymywa³a siê obawa, ¿e
jeœli wyroki bêd¹ wysokie, mo¿e dojœæ do rozruchów, do prób uwolnienia oskar¿o-
nych. Nastêpstwem tego by³o wykupywanie produktów ¿ywnoœciowych.

Z meldunków sk³adanych przez kapusiów UB na pocz¹tku paŸdziernika wyni-
ka³o, ¿e w zak³adach pracy potêpiano tylko sprawców mordów, grabie¿y i chuligañ-
skich wybryków. Podkreœlano wrogie nastroje robotników wobec w³adz. W ZISPO
uwa¿ano, ¿e „jeœli zapadn¹ wyroki œmierci, dojdzie do rozruchów. Nast¹pi jeszcze
jeden dzieñ 28 czerwca, który bêdzie bardziej umiejêtnie przeprowadzony”300.

Swoje opinie wyra¿ali poznaniacy tak¿e w listach do krewnych i znajomych. Tyl-
ko w 33 na 1018 listów skontrolowanych przez UB, w których pisano o procesach,
doszukano siê treœci pozytywnych wobec w³adz.
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297 Tam¿e.
298 J. Sandorski, Procesy poznañskie…, s. 102.
299 W. Augustyniak, J. Sandorski, Prawne aspekty…, s. 143.
300 Cyt. za E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy…, s. 287. Zapowiadano zemstê

zeznaj¹cym na procesach œwiadkom oskar¿enia. Domagano siê os¹dzenia przedstawicieli w³adz
odpowiedzialnych za dopuszczenie do tragicznych wydarzeñ. Ulicami Poznania przesz³a w dniu
7 paŸdziernika kobieta z narodowym sztandarem, domagaj¹c siê zwolnienia aresztowanych
i s¹dzonych. Wokó³ niej zgromadzi³o siê oko³o 100 osób. Kobietê aresztowa³a milicja.



Do sêdziów, prokuratorów i redakcji gazet nap³ynê³y liczne anonimowe listy,
w których proszono o uniewinnienie oskar¿onych. Niektóre z listów zawiera³y groŸ-
by i ostrze¿enia.

Tak¿e informacje podawane przez prasê by³y ocenzurowane i niepe³ne. Spra-
wozdania z procesów redagowano tak, aby pokazaæ winê oskar¿onych, pomijaæ
fragmenty przemówieñ obroñców krytykuj¹ce w³adze. W komentarzu zamieszczo-
nym w organie prasowym KW PZPR — „Gazecie Poznañskiej” z 29 wrzeœnia 1956 r.
o procesie trzech napisano: „Ale najmniejszej nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e oto siedz¹
na ³awie oskar¿onych jednostki kompletnie zdemoralizowane, bez sumienia, bez
moralnoœci”301. Wszystkie sprawozdania zamieszczane w „Gazecie Poznañskiej”
by³y bardzo tendencyjne. Krytykowano przemówienie mecenasa Gerarda Kujanka
w „procesie trzech”, ho³duj¹c stalinowskiej zasadzie, wed³ug której tak¿e adwokat
winien dzia³aæ przeciwko oskar¿onemu. Atakowano Kujanka za stwierdzenie: „(…)
Wypadki poznañskie mia³y i maj¹ pozytywn¹ stronê, one zapocz¹tkowa³y prze³om
ku lepszemu”302.

24.
Komentarze prasy zachodniej.
Rola Rozg³oœni Polskiej Radia Wolna Europa

Informacje o walkach w Poznaniu by³y jednymi z najwa¿niejszych, jakie przekazy-
wali dziennikarze z Zachodu. Najszybciej pojawi³y siê w serwisach informacyjnych
rozg³oœni radiowych. Jeszcze 28 czerwca wieczorem za Agencj¹ Reutera wiadomoœæ
tê poda³o Radio Londyn i Radio Wolna Europa. Nastêpnego dnia informacje o Po-
znaniu poda³y niemal wszystkie rozg³oœnie radiowe i gazety codzienne na œwiecie.

Gazety zachodnioniemieckie — jak wspomniano wczeœniej — wskazywa³y na
powstañczy charakter Poznañskiego Czerwca. Komentatorzy niemieccy przewidy-
wali konsekwencje tego, co zdarzy³o siê w Poznaniu, twierdz¹c, ¿e powrót do stali-
nowskich metod zarz¹dzania jest ju¿ niemo¿liwy. Wyst¹pienie zbrojne robotników
poznañskich nabra³o wydŸwiêku miêdzynarodowego, mia³o daæ pocz¹tek zmianom
ewolucyjnym systemu socjalistycznego. Jak skomentowa³ te przewidywania Sta-
nis³aw Jankowiak: „W pewnym stopniu by³a to wizja prorocza”303.

Poznañ by³ jednym z najwa¿niejszych tematów prasy zachodnioeuropejskiej
przez kilka nastêpnych dni. Sporo miejsca poznañskim wydarzeniom poœwiêci³a
prasa Stanów Zjednoczonych, Kanady i krajów Ameryki Po³udniowej. Prasa brazylij-
ska przez ca³y czas okreœla³a je mianem powstania, a argentyñska podkreœla³a, ¿e
rewolta poznañska by³a prób¹ wyzwolenia siê spod ucisku Zwi¹zku Radzieckiego.
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Gazety w Meksyku poda³y, ¿e rozruchy objê³y inne miasta polskie oraz kraje
nadba³tyckie. Nie brakowa³o doniesieñ sensacyjnych, pisano o egzekucjach, wyol-
brzymiano liczbê ofiar do 400-500 zabitych304.

Informacje prasy zachodniej o udziale wojsk radzieckich dementowa³ korespon-
dent dziennika „Le Monde”, pisz¹c: „Pog³oski, wed³ug których czo³gi radzieckie
mia³y byæ wprowadzone do akcji, s¹ ca³kowicie fa³szywe. Nikt nie widzia³ ani jedne-
go ¿o³nierza radzieckiego w Poznaniu. Jest równie¿ nieprawd¹, ¿e incydenty mia³y
mieæ miejsce w innych miastach”305.

Po kilkunastu dniach media œwiatowe w swoich doniesieniach o Poznaniu prze-
nios³y swoj¹ uwagê na ocenê wydarzeñ, ich przyczyny i znaczenie. Tygodnik „Time”
komentowa³: „Robotnicy osi¹gnêli cel: bunt w Poznaniu jest teraz s³awny na równi
z powstaniem w Berlinie (…) i rozruchami w 1953 r. w Workucie, za ko³em polar-
nym. Powstanie to jest jeszcze jednym sygna³em st³amszonych uczuæ milionów
g³odnych ludzi z krajów satelickich”. William Henry Chamberlain na ³amach „Wall
Street Journal” uwa¿a³, ¿e rewolta w Poznaniu zmusi Moskwê i Warszawê do posta-
wienia pytania o to, „czy lepiej próbowaæ docisn¹æ pokrywkê jeszcze mocniej, czy
te¿ próbowaæ uspokoiæ nastroje. (…) Jakiekolwiek szersze bêd¹ tego konsekwen-
cje, rewolta w Poznaniu zapisze siê w historii jako jeszcze jeden przyk³ad niepo-
skromionej woli walki o wolnoœæ Polaków, nawet w ca³kiem beznadziejnej sytuacji.
Jest przejawem tego samego ducha, który w Warszawie 1944 r. przywiód³ polsk¹
nieregularn¹ armiê partyzanck¹ do powstania przeciw regularnym oddzia³om (…)”306.

Opinia pañstw zachodnich wyra¿a³a zaniepokojenie wobec zapowiedzi posta-
wienia uczestników Czerwca przed s¹dami doraŸnymi. Do premiera Cyrankiewicza
nap³ywa³y liczne proœby, apele, protesty i pytania dotycz¹ce uwiêzionych i ich uka-
rania. Z proœbami o ³agodne potraktowanie rebeliantów zwróci³y siê ró¿ne organi-
zacje — miêdzynarodowe i krajowe, partyjne i zwi¹zkowe, intelektualiœci i politycy.

Ceniony w Polsce intelektualista francuski i laureat Nagrody Nobla Albert
Camus powiedzia³ na wiecu solidarnoœci z robotnikami Poznania w Pary¿u w dniu
12 VI 1956 r.: „Je¿eli rzeczywiœcie stosowaæ siê bêdzie tê karê, jak zapewnia polski
premier, wkrótce rz¹dziæ bêd¹ jedynie jednorêcy. Gdy¿ rz¹dy te i ich biurokraci nie
tylko podnieœli rêkê na lud, lecz zadali mu cios, powalili w ka³u¿ê krwi”307.

Du¿y nacisk na polski rz¹d wywiera³y miêdzynarodowe organizacje prawnicze,
m.in.: Miêdzynarodowa Komisja Prawników, Liga Obrony Praw Cz³owieka i Obywa-
tela, Miêdzynarodowy Trybuna³ Sprawiedliwoœci w Hadze. Nowojorska Liga Obrony
Robotników powo³a³a Komisjê Prawn¹ do spraw Procesów Poznañskich, która
zwróci³a siê do rz¹du PRL o dopuszczenie swoich przedstawicieli do procesów
w Poznaniu. Ta i inne proœby organizacji prawniczych z Zachodu spotka³y siê z odmow¹
polskich w³adz. Dopiero na krótko przed rozpoczêciem procesów poznañskich
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w³adze wyrazi³y zgodê na uczestnictwo w nich trzech prawników, przedstawicieli
ambasad (Stanów Zjednoczonych, Francji i Kanady) oraz korespondentów agencji
prasowych: AFP, Reuter, United Press oraz gazet.

W po³owie lipca prasa zachodnia jak i tamtejsze rozg³oœnie radiowe zaprzesta³y
komentarzy o wydarzeniach w Poznaniu. Najd³u¿ej poznañsk¹ rewolt¹ zajmowa³o
siê Radio Wolna Europa, które we wrzeœniu poœwiêci³o mu specjalny numer „Biule-
tynu Informacyjnego”.

Od samego pocz¹tku œrodowiska emigracyjne na Zachodzie z RWE na czele
mówi³y o „powstaniu poznañskim 1956”, a Jan Nowak-Jeziorañski, dyrektor Roz-
g³oœni Polskiej RWE, nazywa³ je najczêœciej „krwawym czwartkiem” lub „Poznañ-
skim Czerwcem”. Ta ostatnia nazwa z czasem siê upowszechni³a308.

W ka¿d¹ kolejn¹ rocznicê Czerwca RWE nadawa³o specjaln¹ audycjê. Przekazy-
wano nowe informacje, czêsto relacje i wspomnienia uczestników. Z czasem poja-
wi³y siê pierwsze oceny i analizy publicystyczne. By³a to wizja zasadniczo odmienna
od oficjalnych komunikatów rz¹dowych przekazywanych za poœrednictwem PAP.
Do Monachium trafiali z wiadomoœciami uciekinierzy z kraju. Rozg³oœnia utrzy-
mywa³a kontakty z agencjami maj¹cymi swych reporterów w Polsce. Jej wiedza
o Czerwcu stawa³a siê bardziej pe³na, coraz lepiej udokumentowana.

Audycje mia³y najczêœciej charakter publicystyczny i jednoczeœnie propagandowy.
Zaprzecza³y oskar¿eniom w³adz PRL, ¿e by³a to „prowokacja agentów imperialistycz-
nych”. Redaktorzy rozg³oœni wiele uwagi poœwiêcali przyczynom wydarzeñ, roli mili-
cji i wojska w t³umieniu rewolty, represjom uczestników. Podkreœlano, ¿e wyst¹pie-
nia robotników na tle ekonomicznym po³¹czone by³y z nastrojami antysowieckimi.

W dziesi¹t¹ rocznicê wypowiedzia³o siê kilku uczestników Czerwca. Zacytowa-
no wypowiedzi obroñcy podczas procesu m³odych uczestników: „Wierzê, ¿e krew
ofiar nie pop³ynê³a na pró¿no”. Komentator RWE dodawa³: „Najcenniejsze ciosy po-
znañskiego buntu zosta³y wymierzone »dyktaturze proletariatu« przez sam¹ klasê
robotnicz¹. A zryw nad Wart¹ zawiera wszystkie elementy rewolucji ludowej”309.

W latach siedemdziesi¹tych kolejne rocznicowe audycje RWE zaczêto tytu³owaæ
„Refleksje poznañskie” lub „Zapomniana rocznica”. G³os najczêœciej zabierali: Alina
Grabowska, Jan Nowak-Jeziorañski, Stanis³aw Julicki, Wiktor Troœcianko i Tadeusz
¯enczykowski. Nowe wydarzenia polityczne, zw³aszcza te na Wybrze¿u, powoli wy-
piera³y na dalszy plan Poznañski Czerwiec 1956.

W 1974 r. Alina Grabowska przypomnia³a, ¿e tydzieñ po st³umieniu buntu
powo³ano komisjê partyjno-rz¹dow¹, która mia³a wyjaœniæ jego przyczyny. Spra-
wozdanie komisji, na czele której sta³ Edward Gierek, nie zosta³o nigdy og³oszone.
W 1978 r. autor audycji rocznicowej przewidywa³: „Na pomniku poleg³ych, który
kiedyœ stanie w Poznaniu, bêd¹ uwiecznione nazwiska piêædziesiêciu trzech, którzy
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oddali ¿ycie w walce o chleb i wolnoœæ. Przy nazwiskach daty urodzenia bêd¹ ró¿ne,
ale dzieñ œmierci prawie ten sam (…)”310. Autor tych s³ów chyba nie przypuszcza³, ¿e
jego s³owa ziœci³y siê w trzy lata póŸniej, kiedy to dokonano ods³oniêcia pomnika.

25.
Problem odpowiedzialnoœci

W roku 1991 wprowadzono pojêcie „zbrodni stalinowskich” i tym samym odpowie-
dzialnoœæ za nie nabra³a znaczenia prawnego. Od tego momentu „poszukiwanie
prawdy o Poznañskim Czerwcu 1956 roku ma nie tylko moralne, ale i historyczne
znaczenie”311.

Do sporz¹dzenia aktu oskar¿enia niezbêdne jest przeanalizowanie ogromnej
liczby dokumentów i zeznañ. Trzeba dotrzeæ do ludzi, którzy przez dziesi¹tki lat
milczeli z ró¿nych pobudek. Relacje uczestników i œwiadków zdarzeñ s¹ po latach
rozbie¿ne. Odró¿nienie prawdy od k³amstwa jest niezwykle trudne. „Sumienny
prawnik musi podj¹æ siê roli badacza najnowszej historii Polski i dr¹¿yæ sprawy
du¿e i ma³e, które w sumie daj¹ ca³oœciowy obraz tragicznej stalinowskiej rzeczy-
wistoœci”312.

W latach dziewiêædziesi¹tych funkcjonowa³a w Poznaniu Okrêgowa Komisja Ba-
dania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Swoje wysi³ki skupi³a na ustaleniu
podstawowych faktów dotycz¹cych poznañskiego dramatu. Od 4 kwietnia 1991 r.
po zmianie ustawy komisja prowadzi³a dzia³alnoœæ œledcz¹, archiwaln¹ i badawcz¹.
Wystawia³a tak¿e liczne zaœwiadczenia osobom ubiegaj¹cym siê o status kombatan-
ta, dochodz¹cym swych uprawnieñ do odszkodowañ za œmieræ najbli¿szych, odnie-
sione rany lub nies³uszne pozbawienie wolnoœci.

Od roku 2000 dzia³a Instytut Pamiêci Narodowej, który nie tylko przej¹³ zada-
nia poprzedniej Komisji, ale znacznie rozszerzy³ ich zakres. Oddzia³ IPN w Pozna-
niu obejmowa³ pocz¹tkowo swoim zasiêgiem trzy województwa: wielkopolskie,
zachodniopomorskie i lubuskie. Wœród wielu spraw, jakie podejmowa³, znalaz³y
siê problemy Poznañskiego Czerwca 1956 roku. Zajmowa³y siê nimi wyspecjalizo-
wane biura poznañskiego Oddzia³u IPN: Edukacji Publicznej, Udostêpniania i Ar-
chiwizacji Dokumentów oraz Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu. Œledztwo w sprawie wydarzeñ Poznañskiego Czerwca 1956 r. prowadzi
prokurator Miros³aw S³aweta. Ocena Czerwca 1956 z punktu widzenia prawa kar-
nego jest rzecz¹ niezwykle trudn¹, poniewa¿ nale¿y „przetworzyæ” procesowo
dotychczasowe ustalenia, zgromadzone dokumenty (zdobyæ dowody) i przes³uchaæ
œwiadków z obu stron barykady. Na pytanie dziennikarza „Gazety Wyborczej”
o mo¿liwoœci ustalenia, kto imiennie odpowiada za z³amanie prawa w 1956 r.,
prokurator odpowiada: „W niektórych przypadkach tak. Mo¿na ustaliæ funkcjona-
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riuszy, którzy przes³uchiwali i czêsto maltretowali ludzi (…) Byæ mo¿e niektórym
z nich uda siê postawiæ konkretne zarzuty”. W niektórych przypadkach niemo¿liwe
jest postawienie zarzutów odpowiedzialnym osobom, ze wzglêdu na ich œmieræ.
Ustalenie winnych ofiar jest coraz trudniejsze. „Gdyby w 1956 r. zabezpieczono
broñ, inne dowody czy jak w wypadku Romka Strza³kowskiego — pociski, by³oby
³atwiej ustaliæ winnych zbrodni. Dziœ wœród wielu hipotez i domys³ów — muszê
odsiewaæ ziarno od plew i wy³owiæ to, co jest wiarygodne. Czêsto œledztwo pro-
wadzi nas donik¹d, bo nie ma ju¿ ¿adnych dowodów. (…) Prowadz¹c œledztwo,
nie zwa¿am na rocznice. A jest jeszcze wiele do zrobienia” — odpowiada poznañ-
ski prokurator313.

Zapewne znacznym u³atwieniem w prowadzeniu œledztw, a tak¿e prowadzeniu
badañ i upowszechnianiu wiedzy o Czerwcu 1956 bêdzie ostateczne przekazanie
wszystkich dokumentów na ten temat, znajduj¹cych siê w archiwach warszawskich
(MSW, IPN, MON) do Poznania.

26.
Zmagania o pamiêæ

Z pewnoœci¹ do bohaterów Czerwca zaliczyæ nale¿y Stanis³awa Matyjê (1928-1985).
I na pewno nie przypadkiem sta³ siê on nieformalnym przywódc¹ protestu Ce-
gielszczaków. Jako pracownik zak³adu W–3 ju¿ od lipca 1953 r. wystêpowa³ odwa¿-
nie przeciwko wyœrubowanym normom pracy, fa³szowaniu wyników tzw. przodow-
ników pracy. Na wiecach robotniczych przedstawia³ postulaty niezadowolonej za³ogi.
Cieszy³ siê zaufaniem kolegów i dlatego wybrany zosta³ w sk³ad delegacji robot-
ników, która uda³a siê 25 czerwca do Warszawy na rozmowy. To na niego czeka³a
za³oga W–3, aby da³ sygna³ do wyjœcia z zak³adu jako nieformalny przywódca „prote-
stacji” (nie mówiono wtedy o strajku). Z innymi robotnikami uda³ siê na plac Stalina.
Z rozpacz¹ obserwowa³ arogancjê w³adz i narastanie rewolucyjnego nastroju robotni-
ków. Przed po³udniem uœwiadomi³ sobie, „¿e z zamierzonych i oczekiwanych roz-
wi¹zañ nic ju¿ nie bêdzie. Uczestnicy stali siê ¿ywio³em na dziko. Krzyczano. Œpiewa-
no. Ludzie byli bardzo podnieceni. Uzna³em, ¿e moja rola jako delegata i w pewnym
sensie przywódcy tego t³umu skoñczy³a siê”314. Po po³udniu powróci³ pieszo do domu
znajduj¹cego siê na ¯egrzu. Dwa dni potem, nad ranem, zosta³ aresztowany, bestial-
sko pobity i poddany ciê¿kiemu œledztwu. Zarzucano mu „przygotowywanie zama-
chu stanu, rozdawanie dolarów ludziom, aby wyszli na ulicê, wspó³pracê z podzie-
miem i zagranic¹, kierownictwo bandami, które rozbraja³y komisariaty”.

W dniu 16 lipca 1956 r. Stanis³aw Matyja zosta³ wypuszczony pospiesznie
z aresztu wskutek ¿¹dañ kolegów domagaj¹cych siê, pod groŸb¹ wyjœcia na ulicê,
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jego uwolnienia. Dwa lata póŸniej zosta³ zwolniony z HCP z tzw. wilczym bile-
tem. Pracowa³ dorywczo, a szykanowano go jeszcze w 1973 r. Przez wiele lat nosi³
w sobie poczucie winy, odpowiedzialnoœci za œmieræ tylu osób. W rozmowach
z najbli¿szymi twierdzi³, „¿e to wszystko Ÿle zorganizowaliœmy i puœciliœmy na ¿y-
wio³”315. Podziwia³ strajkuj¹cych w Gdañsku w 1980 r., dostrzegaj¹c wyraŸnie
elementy, których zabrak³o w strajku poznañskim: organizacjê komitetu miêdzy-
zak³adowego, pomoc ksiê¿y i intelektualistów, wreszcie swobodny przep³yw
informacji, czyli radiofonizacjê w miejscu protestu. W 1980 r. Stanis³aw Matyja
zosta³ honorowym cz³onkiem „Solidarnoœci” w Cegielskim. Wraz z Ann¹ Strza³-
kowsk¹ dokona³ ods³oniêcia pomnika Poznañskiego Czerwca. Powiedzia³ wtedy
m.in.: „Kiedy spogl¹dam dziœ po dwudziestu piêciu prze¿ytych latach, latach
nie³atwych, z jednej strony raduje siê serce, z drugiej zaœ wielki ¿al œciska cz³owie-
ka. Robotnik uciskany, którego po prostu zniweczono, odarty z godnoœci ludzkiej,
musia³ uciec siê do manifestacji, walcz¹c o w³asn¹ godnoœæ. (…) Jako jeden z tych,
którzy tworzyli tê manifestacjê u Cegielskiego, wiem, ¿e protest wynik³ z nie-
mo¿noœci i w ostatecznoœci — rozum nie zag³uszy³ zrywu, [a ten] zag³uszy³ rozum
i rozs¹dek. W siedemdziesi¹tym roku powtórzy³ siê identycznie ten sam b³¹d. (…)
Kiedy dzisiaj spogl¹dam na was, brakuje mi tych, którzy byli z nami, gdy razem
szliœmy w pochodzie. By³ to ich pochód ostatni. Wznieœliœmy im pomnik, lecz nie
przywrócimy im ¿ycia. My, tworz¹c tamto, nie spodziewaliœmy siê takiego obrotu
sprawy, ¿e nasze sumienie obci¹¿¹ ofiary, tak morderców, jak i naszych po-
leg³ych”316. Do grobu na cmentarzu mi³ostowskim odprowadza³a go w 1985 r.
podziemna „Solidarnoœæ”.

Imieniem Matyi zamierzano nazwaæ w koñcu lat dziewiêædziesi¹tych jedn¹ z ulic
poznañskiego Œwierczewa. Na proœbê ¿ony, Reginy Matyi, która nie chcia³a „dodat-
kowego rozg³osu”, w³adze miasta odst¹pi³y od tego zamiaru317.

Prawie zupe³nie zapomnianymi bohaterkami zosta³y tramwajarki: Helena Przy-
by³ek-Porêbna (1936-1993) i Stanis³awa Sobañska (Przybylska). Sz³y na czele pocho-
du ze sztandarem narodowym. Oko³o godz. 11.00 stanê³y przed g³ównym wejœciem
do gmachu WUBP. Pad³y strza³y w kierunku t³umu. Kule przestrzeli³y nogi Heleny
Przyby³ek. Ta, obficie krwawi¹c, osunê³a siê na bruk. Upad³a tak¿e Sobañska, która
w tym czasie trzyma³a sztandar. Ten sztandar zbroczony krwi¹ tramwajarek podj¹³,
wed³ug niektórych relacji, Romek Strza³kowski i trzyma³ wysoko w górze. Pogoto-
wie zabra³o Helenê Przyby³ek do szpitala przy ulicy D³ugiej. Tam zosta³a aresztowa-
na przez UB, leczenie opóŸni³o siê, w wiêzieniu przebywa³a bowiem do wrzeœnia
1956 r. Nie uda³o siê uratowaæ nóg, amputowano praw¹, a lewa pozosta³a niesprawna.
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W lecznicach spêdzi³a trzy lata, przechodz¹c szeœæ operacji. Nie by³a ju¿ zdolna
do pracy i samodzielnego ¿ycia. Zamieszka³a w Magdalenowie k. Kalisza. Zdana
na opiekê innych wspomina³a z gorycz¹: „Zapraszano mnie na obchody 25. roczni-
cy Czerwca, do komitetu honorowego, ale ja nie mog³am pojechaæ! Mówiê to
dziœ, w roku 1989. Mam teraz 53 lata i tymi rocznicami Czerwca mierzê moje
udrêki…”318. Zmar³a w poczuciu osamotnienia w 1993 roku.

Zdawaæ by siê mog³o, ¿e druga z tramwajarek, Stanis³awa Sobañska, mia³a wiê-
cej szczêœcia, kula bowiem zrani³a j¹ tylko w ³ydkê. Po opatrzeniu w szpitalu im.
Paw³owa zosta³a przewieziona na ulicê Kochanowskiego. Tam by³a przes³uchiwana
i katowana, bita metalowym prêtem i w szczególny sposób drêczona. Potem prze-
wieziono j¹ do wiêziennego szpitala przy M³yñskiej, a w listopadzie zwolniono.
Schroni³a siê u matki w Konarzewie. Przesz³a jeszcze cztery operacje, by³a niezdol-
na do pracy, maj¹c zaniki pamiêci319.

W dniu 20 czerwca 1981 r. odby³a siê w Teatrze Nowym premiera sztuki Oskar-
¿ony: Czerwiec Piêædziesi¹t Szeœæ. Izabela Cywiñska i W³odzimierz Braniecki napisali
scenariusz, opieraj¹c siê na relacjach œwiadków i zeznaniach na procesach poznañ-
skich. Do 12 grudnia 1981 r. odby³o siê 99 przedstawieñ, w nastêpnym dniu, po
wprowadzeniu stanu wojennego re¿yserka zosta³a aresztowana. Z kolei Filharmo-
nia Poznañska wyst¹pi³a ze specjalnym koncertem w auli UAM. W holu auli otwarto
tak¿e wystawê, której komisarzem by³ Janos Brendel. Z tej okazji wybito kilka me-
dali pami¹tkowych. Mimo przeszkód w kinach „Ba³tyk” i „Wilda” odby³a siê prapre-
miera filmu Andrzeja Wajdy Cz³owiek z ¿elaza320.

W niedzielê 28 czerwca 1981 r. na placu Mickiewicza odby³o siê uroczyste
ods³oniêcie i poœwiêcenie Pomnika Poznañskiego Czerwca 1956 z udzia³em oko³o
200 tys. osób. W uroczystoœciach uczestniczy³ Lech Wa³êsa oraz delegacje „Solidar-
noœci” z ca³ego kraju. Przewodnicz¹cy wielkopolskiej „Solidarnoœci” Zdzis³aw Roz-
walak zakoñczy³ swoje wyst¹pienie s³owami: „Niech wiêc ten moment po wsze cza-
sy ostrzega wszystkich Polaków przed bratobójcz¹ walk¹, aby ju¿ nigdy, przenigdy
Polak nie strzela³ do Polaka”321. Ods³oniêcia pomnika dokonali: Anna Strza³kowska
i Stanis³aw Matyja, który w swoim wyst¹pieniu przywo³a³ pamiêæ zabitych w 1956
roku. Poœwiêcenia dokona³ arcybiskup Jerzy Stroba. Ods³oniêciu pomnika towarzy-
szy³ ogromny aplauz t³umów. Poznañskie Krzy¿e postawiono dok³adnie w tym miej-
scu, gdzie sta³ zniszczony przez Niemców w 1939 r. Pomnik Wdziêcznoœci Serca
Jezusowego.

Elementy prawdy o Poznañskim Czerwcu 1956 przechowuje ju¿ kolejne pokole-
nie poznaniaków. W krêgach rodzinnych, przyjacielskich kultywuje siê pamiêæ
ofiar, gromadzi pami¹tki tych dni. Pamiêæ zbiorowa przechowuje jednak Czerwiec
w formie niepe³nej, ograniczonej. Czas zaciera fakty i sprzyja tworzeniu siê legen-
dy. Do tego brak obiektywnych opracowañ wp³ywa na powstawanie opowieœci nie
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w pe³ni prawdziwych. Legendê tworzy³a opowieœæ o bohaterskim harcerzu, ch³opcu
z bia³o-czerwonym sztandarem, o ¿o³nierzach, którzy odmawiali wykonania rozka-
zów prze³o¿onych i bratali siê z powstañcami, i o ich rozstrzelaniu na p³ycie lotniska
£awica. Legenda „¿ywi³a siê autentycznymi opowieœciami o pogrzebach ofiar cho-
wanych w obstawie UB pod os³on¹ nocy, o katowaniu aresztowanych (…) o sata-
nicznej rudej kobiecie, która z gmachu UB strzela³a do dzieci”322.

Legenda stawa³a siê coraz bardziej dramatyczna. Jej tragizm wzmacnia³a po-
ezja mieszkaj¹cej w Poznaniu przy ulicy Gajowej Kazimiery I³³akowiczówny, któ-
rej „serce rozstrzelano w Poznaniu”. O prze¿ywanym nieszczêœciu pisali m.in.:
Adam Wa¿yk, Krwawy Czerwiec 1956; Franciszek Fenikowski, Czarny Czwartek,
Andrzej Górny w powieœci Krew. W drugim obiegu, w odpisach kr¹¿y³y wiersze po-
znaniaków: Jacka Ma³eckiego, 28 czerwca; Jerzego Grupiñskiego; Konrada Dober-
schuetza o Romku Strza³kowskim, Œpij mój ma³y ch³opczyku oraz ballady wiêzienne
W³odzimierza Marciniaka.

W kolejne rocznice Czerwca odwiedzano cmentarze, by pochyliæ siê nad groba-
mi ofiar. Zamawiano msze œwiête rocznicowe, pocz¹tkowo w bardzo ma³ych gro-
nach. Stanis³aw Barañczak zapamiêta³ tak¹ mszê œwiêt¹ w koœciele przy ulicy Grun-
waldzkiej, w której uczestniczy³o oko³o 10 osób. Udano siê po niej na cmentarz
junikowski, na grób Romka Strza³kowskiego „by tam wraz z jego ojcem pochyliæ siê
nad mogi³¹ legendy Czerwca, bohaterskiego Gawrosza, ch³opca powstañca”323.

Z inicjatywy „Solidarnoœci” Zak³adów Cegielskiego Miejska Rada Narodowa w Po-
znaniu podjê³a 2 VI 1981 r. uchwa³ê o przemianowaniu czêœci ulicy Dzier¿yñskiego na
ulicê „28 Czerwca 1956”, a czêœci ulicy Mylnej na „Romka Strza³kowskiego”.

W tym miejscu mo¿na czy wrêcz nale¿a³oby zadaæ sobie pytanie: dlaczego Po-
znañski Czerwiec by³ jak gdyby zepchniêty w cieñ? Oddawano mu czeœæ przy okazji,
trochê zdawkowo. Bardziej estymowany by³ Marzec 1968, Grudzieñ 1970, a najbar-
dziej, co jest oczywiste, Sierpieñ 1980.

Takie widzenie Czerwca nie jest czymœ wyj¹tkowym. W pe³ni oddaje to konsta-
tacja Leszka Nowaka: „Tak zawsze jest z rewolucjami. Pierwsze nie s¹ wcale najwa¿-
niejsze w œwiadomoœci potomnych. Najwa¿niejsze s¹ te póŸniejsze, te, w których
do³¹czaj¹ wreszcie do zbuntowanych po raz kolejny mas ci, którzy kszta³tuj¹ obraz
dziejów, odnajduj¹c w nim przede wszystkim miejsce dla samych siebie. Zwykle
czyni¹ to w najlepszej wierze, nie idzie wiêc o ¿adne ³atwe oskar¿enia”324.

Dopiero w 1980 r., dziêki zmianom sytuacji politycznej w Polsce, powsta³y wa-
runki do rozpoczêcia badañ, do gromadzenia Ÿróde³, relacji i fotografii. Owocem
tych krótkich poczynañ by³y pierwsze ksi¹¿ki. Pod redakcj¹ Jaros³awa Maciejew-
skiego i Zofii Trojanowiczowej ukaza³a siê praca Poznañski Czerwiec 1956. Ksi¹¿ka
bardzo szybko zniknê³a z pó³ek ksiêgarskich, równie¿ z powodu drogi przez mêkê
cenzury, jak¹ przesz³a. Ta pierwsza próba wyjaœnienia okolicznoœci i przebiegu
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Czerwca 1956 r. przyjêta zosta³a przez poznaniaków bardzo ¿yczliwie, a nawet en-
tuzjastycznie. Jednak pojawi³y siê zró¿nicowane opinie ze strony recenzentów, od
uznania po krytykê kwestionuj¹c¹ wartoœæ ustaleñ autorów. Kilkakrotnie negatyw-
nie oceni³ tê ksi¹¿kê poznañski historyk Antoni Czubiñski. W recenzji zamieszczo-
nej na ³amach „Rzeczywistoœci” z 2 sierpnia 1981 r. nies³usznie i stronniczo konklu-
dowa³: „Jest to (…) publikacja bardzo tendencyjna i napastliwa, podburzaj¹ca, a nie
obiektywizuj¹ca i wyjaœniaj¹ca wydarzenia”325.

Krytycznych uwag nie oszczêdzono równie¿ recenzentom ksi¹¿ki, profesorom:
Andrzejowi Garlickiemu i Lechowi Trzeciakowskiemu. Pierwszemu za wypowiedŸ,
¿e ksi¹¿ka jest „napisana z godnoœci¹”, a drugiemu za postawienie tezy o powstañ-
czym charakterze Poznañskiego Czerwca.

Autorzy Poznañskiego Czerwca 1956 nie mieli, ze wzglêdu na cenzurê, ¿adnych
szans druku swoich replik w prasie i wydawnictwach oficjalnych, tzw. pierwszego
obiegu. Wprawdzie w³adze pañstwowe oficjalnie nie blokowa³y ju¿ informacji
o Czerwcu 1956, nie oznacza³o to jednak, ¿e dostêp do wydawnictw by³ ³atwy.

Do poszerzenia wiedzy o Czerwcu przyczyni³y siê dwie zorganizowane w 1981 r.
sesje naukowe. Dorobek sesji zorganizowanej przez Instytut Historii UAM opubli-
kowano pt. Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu 1956 (red. Edmund Makowski), a ma-
teria³y z sesji zorganizowanej przez Wydzia³ Nauk Spo³ecznych UAM (27 VI 1956)
zaginê³y326.

Miesi¹c po obchodach 25. rocznicy ukaza³a siê broszura Antoniego Czubiñskie-
go pt. Poznañ, czerwiec 1956-1981, bêd¹ca zwiêz³ym zarysem wydarzeñ. Z chwil¹
wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. nast¹pi³o przerwanie badañ
nad rewolt¹ poznañsk¹. Cenzura zezwala³a na publikowanie tylko tych prac, które
odpowiada³y wyk³adni w³adz partyjno-pañstwowych. W zwi¹zku z tym Komitet
Wojewódzki PZPR wyda³ w 1982 r., do u¿ytku wewn¹trzpartyjnego, broszurê An-
drzeja Choniawki pt. 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu. Zamieszczone w niej treœci
by³y powtórzeniem wyg³oszonego rok wczeœniej przez autora referatu podczas
sesji w Instytucie Historii UAM.

Na 30. rocznicê Poznañskiego Czerwca, w roku 1986, ukaza³y siê dwie ksi¹¿ki:
niewielka objêtoœciowo Antoniego Czubiñskiego, Czerwiec 1956 w Poznaniu i Jana
Ptasiñskiego, Wydarzenia Poznañskie. Czerwiec 1956. Ptasiñski by³ w 1956 r. wice-
przewodnicz¹cym WUBP, wiêc jego wersja wydarzeñ by³a bardzo tendencyjna,
oparta na wynikach œledztwa zawartych w tajnym raporcie bezpieczeñstwa. Na-
st¹pi³o zahamowanie badañ, a o Czerwcu pisano jedynie w tzw. drugim obiegu.

Dopiero w III Rzeczypospolitej powsta³y swobodne warunki do pisania o Pozna-
niu w 1956 r. Stopniowo zaczêto ujawniaæ nieznane poprzednio Ÿród³a archiwalne.
Opublikowano materia³y Ÿród³owe: Poznañski Czerwiec ’56. Nieznane dokumenty,
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opracowania, fotografie, przygotowane w 1991 r. przez Zofiê Trojanowiczow¹,
Poznañ ’56 (1992) i Polski PaŸdziernik ’56 (1993), opracowane przez Macieja R. Bom-
bickiego, oraz Poznañski Czerwiec 1956 w dokumentach (1995), opracowany przez
Stanis³awa Jankowiaka i Edmunda Makowskiego.

„Biblioteka Poznañskiego Czerwca 56” opublikowa³a w 1990 r. niewielkie objê-
toœciowo opracowanie Lawrence’a Goodwyna, Cegielszczacy mówi¹ „jawnie i g³oœno”.
Jest ono drugim rozdzia³em pracy wydanej przez Oxford University Press. Autor na-
pisa³ tê ksi¹¿kê z myœl¹ o czytelniku amerykañskim327.

Po likwidacji cenzury wiosn¹ 1990 r. i po udostêpnieniu dla historyków archi-
wów partyjnych, wojskowych i czêœciowo Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych za-
czêto publikowaæ tego typu Ÿród³a. W tym nurcie plasuje siê publikacja Edwarda
Jana Nalepy Pacyfikacja zbuntowanego miasta. Wojsko Polskie w Czerwcu 1956 r. w Po-
znaniu w œwietle dokumentów wojskowych (Warszawa 1992).

Materia³y wytworzone przez Urz¹d Bezpieczeñstwa wykorzysta³ warszawski hi-
storyk Pawe³ Machcewicz w ksi¹¿ce Polski rok 1956. Dwa rozdzia³y tej pracy dotycz¹
Poznañskiego Czerwca 1956.

W 1993 r. Zwi¹zek Powstañców Poznañskiego Czerwca 1956 roku „Niepokona-
ni” zorganizowa³ dyskusjê panelow¹ z udzia³em badaczy z Warszawy i Poznania.
Jej dorobek opublikowano w ksi¹¿ce Poznañski Czerwiec w œwiadomoœci i historii (Po-
znañ 1996).

Okazj¹ do okresowego podsumowywania osi¹gniêæ badawczych by³y okr¹g³e
rocznice. I tak z okazji 40. rocznicy w Instytucie Historii UAM zorganizowano sesjê
naukow¹, podczas której przedstawiono miêdzynarodowy wymiar poznañskiej in-
surekcji. Efektem sesji by³a publikacja Prze³omowy rok 1956. Poznañski Czerwiec, Pol-
ski PaŸdziernik, Budapeszt. Materia³y miêdzynarodowej konferencji naukowej, Poznañ
26-27 czerwca 1996 roku pod redakcj¹ Edmunda Makowskiego i Stanis³awa Janko-
wiaka. W 45. rocznicê, w serii „Konferencje IPN” opublikowano materia³y bêd¹ce
plonem spotkania naukowego zorganizowanego przez poznañski Oddzia³ Instytutu
Pamiêci Narodowej.

Wœród publikacji Archiwum Wielkopolskiej „Solidarnoœci” wyró¿nia siê tytu³
Eugenii Reni Dabertowej i Marka Lenartowskiego, Pomnik Poznañskiego Czerwca.
Symbol pamiêci i sprzeciwu (Poznañ 1996). Autorzy przedstawili genezê budowy, uro-
czystoœci ods³oniêcia pomnika, jego rolê w latach osiemdziesi¹tych XX w., cytuj¹c in
extenso liczne dokumenty Ÿród³owe.

Wspomnienia i relacje o Poznañskim Czerwcu spisano dopiero w latach 1980-
-1981. Napisali je g³ównie robotnicy, rzadziej przedstawiciele inteligencji, g³ównie
pracowników s³u¿by zdrowia. W latach 1997-1998 ukaza³y siê dwa opracowania
uczestników: Mariana J. Potograbskiego, Powstanie Poznañskie 1956 roku i Stanis³awa
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Zubera, Przyczyny wybuchu Powstania Poznañskiego w czerwcu 1956 roku. Nie wszyst-
kie, zdawaæ by siê mog³o, nowatorskie ustalenia autorów znalaz³y potwierdzenie
w Ÿród³ach.

Liczne artyku³y, fragmenty wspomnieñ, polemiki ukazywa³y siê w prasie. Wszyst-
kie publikacje dotycz¹ce poznañskiej rewolty, które ukaza³y siê w latach 1956-
-1995, zosta³y opracowane przez Wies³awê Albrecht-Szymanowsk¹ w „Bibliografii
Poznañskiego Czerwca 1956”.

Udan¹ prób¹ ca³oœciowego ujêcia tej problematyki jest ksi¹¿ka Edmunda Ma-
kowskiego, Poznañski Czerwiec 1956 pierwszy bunt spo³eczeñstwa w PRL. Opracowanie
bêd¹ce uwieñczeniem jego dzia³alnoœci naukowej wysz³o drukiem w 2001 r., ju¿ po
œmierci autora.

Oddzia³owe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu zorganizowa³o wystawê
fotografii wykonanych w czerwcu 1956 r. przez funkcjonariuszy UB. W roku 2003
Instytut Pamiêci Narodowej wyda³ album Zranione miasto. Poznañ w czerwcu 1956 roku,
w którym wiêkszoœæ spoœród 242 fotografii wykona³o UB. Zdjêcia maj¹ zaczernione na-
ro¿niki, poniewa¿ robione by³y przez funkcjonariuszy UB aparatami umieszczonymi
w torbach trzymanych na ramieniu. Fotografie te wykorzystywano póŸniej w UB do
identyfikacji uczestników demonstracji i walk. Wartoœæ unikatow¹ ma zamieszczony
w albumie zbiór 575 zdjêæ osób aresztowanych przez UB328. Czêœæ tych zdjêæ wykorzy-
stano ju¿ wczeœniej do przygotowania sta³ej ekspozycji w utworzonym w roku 2000
Muzeum Poznañskiego Czerwca 1956. Placówka ta jest oddzia³em Wielkopolskiego
Muzeum Walk Niepodleg³oœciowych i jest usytuowana w Centrum Kultury Zamek329.

W roku 1996 na ekrany kin wszed³ film fabularny Poznañ 56, nakrêcony wed³ug
scenariusza Andrzeja Górnego i Filipa Bajona. G³ównym bohaterem jest dorastaj¹cy
ch³opiec, który w ci¹gu jednego dnia przeszed³ ¿yciow¹ wrêcz edukacjê. Film celo-
wo zosta³ pokazany w konwencji czarno-bia³ej. „To jest film zrobiony z brzucha
historii, ze œrodka” — stwierdzi³ jego re¿yser Filip Bajon330.

W dniu 24 stycznia 1991 r. Sejm uchwali³ Ustawê o kombatantach oraz niektó-
rych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Znalaz³
siê w niej tak¿e zapis o Poznañskim Czerwcu 1956 r. Wed³ug art. 2. pkt. 6. tej¿e
ustawy „za dzia³alnoœæ równorzêdn¹ z dzia³alnoœci¹ kombatanck¹ uznaje siê: czyn-
ny udzia³ w zbrojnym wyst¹pieniu o wolnoœæ Polski w Poznaniu w czerwcu 1956,
który spowodowa³ œmieræ lub uszczerbek na zdrowiu”331.

Powstanie Poznañskiego Czerwca 1956122
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W Poznaniu powsta³y cztery zwi¹zki uczestników Czerwca: Zwi¹zek Powstañ-
ców Poznañskiego Czerwca 1956 „Niepokonani” (ZPPC) — prezes Józef Rybak, a po
jego œmierci Ryszard Biniak (najwiêksza liczba cz³onków), Zwi¹zek Uczestników
i Kombatantów Poznañskiego Czerwca 1956 (W³odzimierz Marciniak), Chrzeœcijañ-
ski Zwi¹zek Kombatantów Powstania Poznañskiego Czerwca 1956 (Stanis³aw Zu-
ber) i utworzone najwczeœniej, gdy¿ jeszcze w 1989 r., Stowarzyszenie „Poznañski
Czerwiec 56” (Aleksandra Banasiak)332.

W roku 2006 dzia³a³y trzy organizacje kombatanckie zrzeszaj¹ce oko³o 300
cz³onków, z których oko³o 140 posiada³o uprawnienia kombatanckie. Kryterium na-
dania uprawnieñ kombatanckich jest potwierdzony fakt aresztowania lub odniesio-
ne rany w dniach 28-30 czerwca 1956 roku333.

Rok 2006 ma charakter szczególny ze wzglêdu na przypadaj¹c¹ 50. rocznicê po-
znañskiej rewolty. W³adze miasta powo³a³y komitet obchodów 50. rocznicy
Poznañskiego Czerwca.

Ich kulminacja nast¹pi 28 czerwca na placu Adama Mickiewicza pod Poznañskimi
Krzy¿ami. Tam odbêd¹ siê te¿ uroczystoœci pañstwowe z udzia³em prezydenta RP
i goœci zagranicznych.

Rocznica Poznañskiego Czerwca bêdzie tak¿e okazj¹ do przypomnienia innych
wolnoœciowych zrywów: w Berlinie 1953 r., Budapeszcie 1956 r. i Pradze 1968 r.

27.
Podsumowanie

Jak s³usznie zauwa¿y³ Edmund Makowski, sceny z poznañskich ulic by³y „jakby prze-
niesione z Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i Powstania Warszawskiego 1944
roku: grupa dzieci z bia³o-czerwonymi chor¹giewkami na czele pochodu ulicznego,
wyrzucanie obcych chor¹giewek i zastêpowanie ich narodowymi, obrzucanie i pod-
palanie czo³gów butelkami z benzyn¹, bia³o-czerwone opaski na rêkawach cywil-
nych bojowników i sanitariuszek, próba rozszerzenia buntu na teren kraju”. Dodaæ
w tym miejscu nale¿y, ¿e powstanie warszawskie, mimo nadzwyczaj trudnych
warunków konspiracyjnych, by³o starannie przygotowane. Wojsko powstañcze
w 1944 r. by³o dobrze zorganizowane i nieŸle wyszkolone. Ta ostatnia uwaga odno-
si siê tak¿e do Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Oba zrywy niepodleg³oœcio-
we, wielkopolski i warszawski, mia³y charakter zorganizowany, czyli pe³ny. Posia-
da³y w³asne kierownictwa polityczne i wojskowe oraz sprecyzowany cel d¹¿eñ.
W wypadku powstania poznañskiego 1956 r., które mia³o charakter spontanicznego
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332 W roku 1981 z inicjatywy Zofii Trojanowiczowej i Jaros³awa Maciejewskiego powsta³ Klub
Pamiêci „Niepokonani”. Dnia 25 kwietnia 1990 r. Klub zosta³ reaktywowany, a 17 grudnia tego¿
roku zarejestrowany w s¹dzie wojewódzkim jako Zwi¹zek Powstañców Poznañskiego Czerwca
1956 „Niepokonani”. Szerzej patrz Kronika Zwi¹zku Powstañców Poznañskiego Czerwca 1956 „Niepo-
konani”, do wgl¹du w siedzibie zwi¹zku w Poznaniu przy ulicy Fredry.

333 Nie istnieje ju¿ zwi¹zek kierowany przez Stanis³awa Zubera. Dane szacunkowe na podsta-
wie relacji prezesów organizacji kombatanckich Poznañskiego Czerwca 1956.



zrywu, nie wystêpowa³ oœrodek decyzyjny, kierowanie walk¹ ograniczy³o siê zaled-
wie do bardzo ograniczonych prób koordynacji dzia³alnoœci bojówek i rozszerzenia
d¹¿eñ wolnoœciowych na inne miasta regionu. Mimo braku struktury instytucjonal-
nej istnia³ wyraŸny cel d¹¿eñ poznaniaków: zburzenie dotychczasowego porz¹dku
politycznego opartego na strukturach totalitarnych. Ten niski poziom zorganizowa-
nia nakazuje zaliczyæ Poznañski Czerwiec 1956 do powstania niepe³nego o charak-
terze rewolty. Poznañski Czerwiec 1956 by³ wiêc powstaniem o charakterze ¿y-
wio³owym, krótkotrwa³ym oraz ograniczonym do miasta i jego okolic.

Rewolta poznañska nie mia³a wyraŸnego lidera, przywódcy, z którym do dzisiaj
kojarzono by Czerwiec — tak jak Lech Wa³êsa sta³ siê symbolem Sierpnia 1980 r.
Poznañski Czerwiec nie wy³oni³ elity, nie pozostawi³ ¿adnych instytucjonalnych
struktur. Nie uwiód³ tak¿e swoj¹ symbolik¹ intelektualistów, poniewa¿ by³ zbyt „ro-
bociarski”. Podmiotem sprawczym rewolty, jego g³ówn¹ si³¹ by³a du¿a grupa
spo³eczna, robotnicy wykwalifikowani z wielkich zak³adów przemys³owych334.

Cena poznañskiej insurekcji by³a bardzo wysoka, a powstanie w ówczesnych
warunkach nie mog³o zakoñczyæ siê zwyciêstwem. Nie mia³o ono nie tylko z militar-
nego, ale i politycznego punktu widzenia w ówczesnych realiach ¿adnych szans.
Wielokrotna przewaga liczebna wojska dysponuj¹cego broni¹ ciê¿k¹ (wozami bojo-
wymi i artyleri¹), a w razie potrzeby lotnictwem, nad insurgentami uzbrojonymi
w broñ lekk¹ i do tego niewyszkolonymi, doprowadzi³a do jego st³umienia. Wed³ug
najnowszych ustaleñ zginê³o 57, a rany odnios³o co najmniej 600 osób.

Poznañskie powstanie sta³o siê jednak prze¿yciem ogólnonarodowym, ponie-
wa¿ wyzwoli³o w ca³ej Polsce na skalê dotychczas niespotykan¹ ogromn¹ falê
aktywnoœci spo³ecznej. Nie tylko aktywnoœci elit politycznych i intelektualnych, ale
zwyczajnych ludzi, którzy wczeœniej nie mieli ¿adnego wp³ywu na swoj¹ sytuacjê.
Nie tylko robotnicy, ale równie¿ i mieszkañcy wsi poczuli potrzebê w³asnej podmio-
towoœci obywatelskiej. Polacy, dziêki robotnikom z Poznania, solidaryzuj¹c siê
z nimi, odzyskali w³asny g³os, zrozumieli, ¿e mog¹ zajmowaæ stanowisko w wa¿-
nych dla narodu sprawach.

Poznañski Czerwiec by³ pierwszym zbrojnym wyst¹pieniem o charakterze po-
wstañczym mieszkañców du¿ego miasta w PRL. Wyst¹pienia spo³eczeñstwa pol-
skiego w nastêpnych dekadach mia³y ju¿ charakter demonstracji, buntu: Grudzieñ
1970 na Wybrze¿u, Czerwiec 1976 w Radomiu i Ursusie, Sierpieñ 1980, powstanie
„Solidarnoœci”. Nie chodzi tutaj o wartoœciowanie poszczególnych wyst¹pieñ, lecz
zaznaczenie, ¿e poznañska rewolta 1956 r. by³a jedynym wyst¹pieniem zbrojnym
spo³eczeñstwa przeciw socjalizmowi, a raczej stalinizmowi. Wyjœcie poznañskich
robotników na ulice, wielotysiêczne demonstracje i walki o gmach UB przyœpieszy³y
zmiany w ¿yciu spo³eczno-politycznym kraju. Skróci³y wyraŸnie okres stalinizmu
w Polsce, wp³ynê³y na zmiany, jakie mia³y miejsce jesieni¹ 1956 roku.
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334 Traktuj¹ Czerwiec po macoszemu, rozmowa z Rafa³em Drozdowskim, w: „Gazeta Wyborcza”,
Poznañ 6-7 V 2006, s. 3.
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Polska wobec
powstania wêgierskiego

1956 roku

János Tischler



1.

Obraz sytuacji

Powszechnie wiadomo, ¿e — nie po raz pierwszy ani nie ostatni w dziejach — losy
Polski i Wêgier œciœle splot³y siê ze sob¹ w 1956 r.1 Kontakty miêdzy oboma pañ-
stwami, które na prze³omie 1939-1940 r. zerwa³y siê (choæ na pewnych terenach
istnia³y przez ca³y czas), od¿y³y po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej. Oficjalnie
przywrócenie wiêzi dyplomatycznych nast¹pi³o 28 grudnia 1945 r., zaœ 13 lutego
1955 r. dosz³o do wymiany ambasadorów. Utrwalone w historiografii i „pamiêci
ludu” wspólne tysi¹cletnie dzieje po licznych zawirowaniach wkroczy³y w nowy
etap. Fakt, ¿e Zwi¹zek Radziecki w³¹czy³ do swej strefy interesów zarówno Wêgry,
jak i Polskê, i wymusi³ wprowadzenie w obu tych krajach w³asnego dyktatorskiego
ustroju spo³ecznego, pod wieloma wzglêdami okreœli³ charakter ich wzajemnych
kontaktów. Odnosi³o siê to szczególnie do sfery miêdzypañstwowej, ale i tu nie
uda³o siê osi¹gn¹æ pe³nej unifikacji. Na pró¿no starano siê, by³o zakwestionowaæ
pochodz¹ce z nieodleg³ej przesz³oœci — œwie¿e jeszcze wspomnienia o przyjêciu
przez Wêgry uchodŸców polskich w 1939 r. — i wymazaæ z pamiêci obu narodów
œwiadomoœci wzajemnej sympatii, która zasadniczo ró¿ni³a siê od obligatoryjnej,
internacjonalistycznej przyjaŸni ludów krajów buduj¹cych socjalizm. Wszystko to
nada³o specyficzny, niepowtarzalny nastrój polskiemu i wêgierskiemu PaŸdzierni-
kowi 1956 r., oddzia³ywaj¹cym na siebie nawzajem wypadkom politycznym i spo-
³ecznym w obu krajach. O tym bêdzie mowa w niniejszej pracy.

*

Po œmierci Stalina w 1953 r. w Moskwie zdano sobie sprawê z tego, ¿e niezado-
wolenie, jakie naros³o na Wêgrzech — w krajach sowieckiego bloku „klasyczny”
stalinizm chyba w³aœnie tam objawi³ siê w najbardziej okrutnej formie — mo¿e
³atwo skoñczyæ siê wybuchem, dlatego te¿ Mátyás Rákosi2, przywódca partii i pre-
mier w jednej osobie, zosta³ zmuszony do przekazania funkcji premiera towarzy-

1 Obecna praca jest rozszerzon¹ i uzupe³nion¹ wersj¹ czêœci mojej monografii traktuj¹cej
o 1956 roku opublikowanej w 2001 r. przez warszawskie wydawnictwo LSW pt. I do szabli…

2 Mátyás Rákosi (1892-1971) w okresie 1945-18 lipca 1956 sekretarz generalny, a potem I sekre-
tarz Komitetu Centralnego wêgierskiej partii komunistycznej. Od 1945 do 18 lipca 1956 cz³onek
Biura Politycznego. W latach 1945-1952 minister stanu, wicepremier, 1952-1953 premier. Od



szowi partyjnemu, Imre Nagyowi. Nagy3, który w 1949 r. zosta³ praktycznie usuniêty
z kierownictwa partii z powodu nieakceptowania przymusowej kolektywizacji,
ju¿ po pierwszym przemówieniu zdoby³ sympatiê ludnoœci wêgierskiej, poniewa¿
zwróci³ siê do niej jak do rodaków i podkreœli³ wa¿noœæ zachowania tradycji. Pre-
mier og³osi³ „nowy etap” w polityce i zapocz¹tkowa³ ostro¿ne reformy. Umo¿liwi³
na przyk³ad wystêpowanie ze spó³dzielni produkcyjnych, skutkiem czego rozpad³o
siê 90 procent gospodarstw. Zlikwidowano obozy internowania i przymusowej pra-
cy, wypuszczono wiêŸniów politycznych, dawnych socjaldemokratów i komuni-
stów, wœród nich Jánosa Kádára4. Znacznie zmniejszono dotychczasowe ogromne
wydatki na wojsko, a uzyskane kwoty zainwestowano przede wszystkim w prze-
mys³ lekki i sektor us³ug, poprawiaj¹c w ten sposób poziom ¿ycia ludnoœci. Jed-
nak¿e Rákosi wkrótce przeszed³ do kontrataku i wiosn¹ 1955 r. zmusi³ Nagya do
ust¹pienia — doprowadzi³ nawet do wykluczenia go z panuj¹cej niepodzielnie
Wêgierskiej Partii Pracuj¹cych (WPP), ale do wytoczenia Nagyowi procesu zabrak³o
mu czasu i mo¿liwoœci. XX Zjazd Komunistycznej Partii Zwi¹zku Radzieckiego
(KPZR), który odby³ siê w lutym 1956 r. — choæ w przeciwieñstwie do Polski, nad
Dunajem nie podano do publicznej wiadomoœci demaskuj¹cej Stalina treœci tajnego
referatu wyg³oszonego przez Nikitê Chruszczowa — doda³ odwagi tym cz³onkom
WPP, którzy odnosili siê krytycznie do Rákosiego i którzy podkreœlaj¹c jego odpo-
wiedzialnoœæ za zbrodnie pope³nione w poprzednim okresie, ¿¹dali jego ust¹pie-
nia. Wiosn¹ 1956 r. grupa m³odszych cz³onków partii za³o¿y³a Ko³o Peto½fiego (Sán-
dor Peto½fi, jeden z najwiêkszych poetów wêgierskich, jako adiutant genera³a Bema
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sierpnia 1956 do œmierci w 1971 przebywa³ w ZSRR. Za ciê¿kie ³amanie praworz¹dnoœci zosta³
w 1962 wykluczony z szeregów Wêgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej. W latach 1949-1956
by³ uosobieniem dyktatury stalinowskiej na Wêgrzech, „najlepszym wêgierskim uczniem Stalina”.

3 Imre Nagy (1896-1958) w okresie 1944-14 kwietnia 1955 oraz 23/24-31 paŸdziernika 1956
cz³onek KC wêgierskiej partii komunistycznej. Od 1945 do 1949, od 1951 do 1955 i od 23/24 do
31 paŸdziernika 1956 cz³onek BP. W latach 1945-1946 minister spraw wewnêtrznych, 1950-1952
minister aprowizacji, potem minister skupu. Od listopada 1952 wicepremier, od 4 lipca 1953 do
18 kwietnia 1955 premier. W grudniu 1955 zosta³ wykluczony z szeregów Wêgierskiej Partii Pra-
cuj¹cych, 13 paŸdziernika 1956 zwrócono mu legitymacjê partyjn¹. Od 24 paŸdziernika 1956 po-
nownie premier, od 28 paŸdziernika cz³onek Prezydium WPP, od 1 listopada cz³onek Komitetu
Organizacyjnego WSPR. 4 listopada 1956 schroni³ siê w ambasadzie Jugos³awii w Budapeszcie,
22 listopada zosta³ uprowadzony do Rumunii i tam internowany, 17 kwietnia 1957 aresztowany.
15 czerwca 1958 skazany na karê œmierci, dzieñ póŸniej stracony.

4 János Kádár (1912-1989) w latach 1946-1951 zastêpca sekretarza generalnego KC wêgier-
skiej partii komunistycznej oraz cz³onek KC i BP, 1948-1950 minister spraw wewnêtrznych, po-
tem sekretarz KC. W 1951 zosta³ pod fa³szywymi zarzutami aresztowany i skazany na do¿ywocie;
w 1954 zrehabilitowany. Od 1954 do 1956 by³ pierwszym sekretarzem XIII komitetu dzielnicowe-
go stolicy, potem Peszteñskiego Komitetu Wojewódzkiego WPP. Od lipca 1956 cz³onek BP i KC
i sekretarz KC WPP, od 25 paŸdziernika 1956 pierwszy sekretarz KC WPP, od 28 paŸdziernika
cz³onek Prezydium partii. Od 31 paŸdziernika minister stanu w rz¹dzie Imre Nagya, od 1 listopada
1956 cz³onek Komitetu Organizacyjnego WSPR. Zerwa³ z Nagyem i od 4 listopada 1956 stan¹³ na
czele „wêgierskiego rewolucyjnego rz¹du robotniczo-ch³opskiego”. Do 1958 premier rz¹du, w la-
tach 1958-1961 minister stanu, 1961-1965 ponownie premier. W okresie 7 listopada 1956-1988
sta³ na czele KC WSPR.



podczas rewolucji i walki o wolnoœæ 1848-1849 r. zgin¹³ na polu bitwy, staj¹c siê dla
Wêgrów synonimem rewolucyjnych zmian, walki przeciw tyranii i w obronie wolno-
œci s³owa), na którego spotkaniach uczestnicy z coraz wiêksz¹ otwartoœci¹ dyskuto-
wali o rzeczywistych i najbardziej pal¹cych problemach kraju. W ten sposób ¿¹danie
reform zaczê³o przybieraæ rozmiary ogólnospo³eczne, a równolegle do tego, poza
krêgiem WPP, nasili³y siê g³osy ¿¹daj¹ce odejœcia Rákosiego i powrotu Imre Nagya.

Powstanie robotnicze w Poznaniu w czerwcu 1956 r. wywo³a³o szczególny re-
zonans na Wêgrzech. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Komitetu Centralnego WPP
wypadki poznañskie i przeprowadzona kilka dni wczeœniej w Kole Peto½fiego dysku-
sja o prasie najzupe³niej celowo stanê³y razem na porz¹dku dziennym, a Rákosi
podsumowa³ je nastêpuj¹co: „W ostatnich dniach mia³y miejsce dwa nieoczekiwane
wydarzenia, wypadki poznañskie i dyskusja o prasie”. Ton wypowiedzi Rákosiego
na zamkniêtym posiedzeniu KC w niczym nie ró¿ni³ siê od s³awetnej mowy premiera
Józefa Cyrankiewicza „o odr¹baniu rêki”: „Prowokacja poznañska ukazuje, ¿e obecnie
wróg chwyta siê wszelkich œródków, by zniweczyæ osi¹gniêcia XX Zjazdu i wprowa-
dziæ napiêcia pomiêdzy parti¹ a masami pracuj¹cymi. Wed³ug najnowszych doniesieñ
poznañska prowokacja zwi¹zana jest z faktem, ¿e w zwi¹zku z Targami w mieœcie
przebywa³o wielu cudzoziemców, zaœ kilka dni wczeœniej Amerykanie zrzucili w pa-
sie granicznym kilka uzbrojonych spadochronowych grup dywersyjnych”5. Na posie-
dzeniu podjêto decyzjê o zamkniêciu Ko³a Peto½fiego, które mog³o wznowiæ dzia³al-
noœæ dopiero we wrzeœniu tego¿ roku, by znów funkcjonowaæ z du¿¹ aktywnoœci¹6.
Po zaledwie trzech tygodniach na Kremlu zdecydowano jednak, ¿e Rákosiego trze-
ba usun¹æ, bo nie tylko nie jest on w stanie opanowaæ pog³êbiaj¹cego siê kryzysu,
ale wrêcz sam go generuje. „Zaproponowano” mu wiêc wyjazd do Zwi¹zku Radzieckie-
go, co Rákosi „przyj¹³”. Jego miejsce zaj¹³ Ernö Gerö, który przynajmniej w takim
stopniu ponosi³ odpowiedzialnoœæ za politykê ostatnich lat, co usuniêty przywódca
partii7. Ta „zmiana bez zmiany” w niczym nie poprawi³a sytuacji. Zreszt¹ Poznañ
i Ko³o Petöfiego mia³y wspólne Ÿród³o nie tylko w przekonaniu Rákosiego, lecz
tak¿e Anastaza Mikojana, który przyjecha³ do Budapesztu na okolicznoœæ zmiany
personalnej na najwy¿szym szczeblu i na posiedzeniu KC WPP, które odbywa³o
siê w dniach 17-18 lipca, mówi¹c o Kole Peto½fiego, wspomina³ o „ideologicznym
Poznaniu”.
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5 Magyar Országos Levéltár (MOL, Wêgierskie Archiwum Pañstwowe), MDP és MSZMP Iratok
Osztálya (Dzia³ Akt WPP i WSPR), 276. fond, 52/34 ö. e.

6 Po upadku powstania 1956 r. János Kádár i jego grupa obwinili Ko³o Peto½fiego, a szczególnie
pisarzy, którzy na posiedzeniach Ko³a coraz g³oœniej i czêœciej domagali siê zmian, o „ideologicz-
ne przygotowanie kontrrewolucji” i zastosowali wobec nich ciê¿kie represje.

7 Ernö Gerö (1898-1980) od 1945 do paŸdziernika 1956 by³ cz³onkiem BP partii komunistycz-
nej. W latach 1945-1949 minister komunikacji, 1948-1952 minister finansów oraz minister stanu,
1952-1956 wicepremier, 1953-1954 minister spraw wewnêtrznych, 1948-1951 zastêpca sekreta-
rza generalnego KC WPP, 1951-1953 sekretarz KC. Od lipca do 25 paŸdziernika 1956 pierwszy se-
kretarz KC WPP. Od 28 paŸdziernika 1956 do 1960 przebywa³ w ZSRR. W 1962 zosta³ wykluczony
z WSPR jako jedna z g³ównych osób odpowiedzialnych za ³amanie praworz¹dnoœci w okresie po
1948. Obok Rákosiego by³ najwa¿niejsz¹ postaci¹ dyktatury stalinowskiej na Wêgrzech.



Poznañskie powstanie robotnicze w czerwcu 1956 r. by³o krwawym wyzwaniem
rzuconym polskiemu kierownictwu komunistycznemu. Nagromadzi³o siê tak wiele
krzywd, ¿e uliczna demonstracja, która pocz¹tkowo g³osi³a jedynie has³a socjalne,
w ci¹gu kilku godzin przerodzi³a siê w ogarniaj¹ce niemal ca³¹ ludnoœæ miasta po-
wstanie narodowe odrzucaj¹ce ustrój jako taki. I ten sygna³, jednoznaczny i pe³en
tragizmu, manifestuj¹cy siê gwa³townym niezadowoleniem spo³ecznym, znacznie
przyspieszy³ tempo zmian zachodz¹cych w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej. W gro¿¹cej wybuchem i — z punktu widzenia partii — tak¿e „anarchi¹” sytu-
acji, jaka powsta³a po poznañskim „czarnym czwartku”, nasili³y siê rzadkie po-
cz¹tkowo i nieœmia³e g³osy domagaj¹ce siê powrotu W³adys³awa Gomu³ki.

W przeciwieñstwie do Imre Nagya wokó³ Gomu³ki nie uformowa³a siê podczas
wiosny i lata 1956 r. partyjna grupa opozycyjna (choæ Imre Nagy bêd¹c zdyscyplino-
wanym komunist¹, sam tego nie popiera³). Z³o¿y³y siê na to ró¿ne przyczyny, któ-
rych szukaæ nale¿y przede wszystkim w charakterze obu przywódców: Gomu³ka by³
cz³owiekiem, którego trudno by³o polubiæ, nawi¹zaæ z nim bliski i szczery kontakt,
a w tym okresie, gdy powstawa³y ko³a opozycji partyjnej, oprócz podobieñstwa
pogl¹dów niezwykle istotnym czynnikiem okazywa³a siê zwyk³a sympatia. Inne
przyczyny kryj¹ siê w zasadniczo podobnej, a jednak ró¿ni¹cej siê od siebie w istot-
nych kwestiach sytuacji polskiej i wêgierskiej. Gomu³ka zosta³ usuniêty z partii
w 1951 r. (choæ wypad³ z ³ask ju¿ w 1948 r.), a ci cz³onkowie szerszego kierownic-
twa partyjnego czy aparatu, którzy z nim sympatyzowali, prêdko podzielili jego los
i w 1956 r., podobnie jak on, czekali na polityczn¹ rehabilitacjê. Po 1951 r. Gomu³ka
nie mia³ nawet „ukrytych” zwolenników w partii i jego osoba na ca³e lata zniknê³a
z pola widzenia. W przeciwieñstwie do Imre Nagya w 1956 r. popularnoœæ Gomu³ki
wœród cz³onków partii i u stosunkowo du¿ej czêœci spo³eczeñstwa wynika³a nie
st¹d, ¿e stara³ siê on uczyniæ ustrój znoœnym czy zlikwidowaæ jego najbardziej
widoczne okrucieñstwa (dopóki podejmowa³ decyzje, czyli do 1948 r., czyni³ coœ
wrêcz przeciwnego), lecz st¹d, ¿e po ca³kowitym przejêciu w³adzy nie chcia³
ze wzglêdów taktycznych automatycznie przejmowaæ stalinowskiego modelu so-
wieckiego.

Kiedy 5 sierpnia 1956 r. centralny organ PZPR „Trybuna Ludu” poda³a krótki ko-
munikat o przywróceniu Gomu³ki w szeregi partii, stara³y siê go sobie zjednaæ dwa
rywalizuj¹ce ze sob¹ partyjne ugrupowania. Wspólna dla obu tych nurtów by³a
wy³¹cznie wola dalszego utrzymania siê u w³adzy, by³y to typowe sojusze interesów
osób szczególnie skompromitowanych w czasach stalinowskich. Oba nurty chcia³y
rozluŸniæ œcis³e uzale¿nienie od Moskwy, inicjowa³y coœ w rodzaju demokratyzacji
i oba w osobie Gomu³ki upatrywa³y najodpowiedniejsz¹ osobê dla osi¹gniêcia tych
celów. Nurty te ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ jedynie w kwestii stopnia uzale¿nienia od
Moskwy i g³êbokoœci procesu zmian demokratycznych. Niew¹tpliw¹ — i niezale¿n¹
od kieruj¹cej nimi motywacji — zas³ug¹ ich przedstawicieli by³o to, ¿e — w przeci-
wieñstwie do wêgierskich towarzyszy — pojêli oni, i¿ zabiegi kosmetyczne ju¿ nie
wystarcz¹, ¿e potrzebne s¹ g³êbsze zmiany. Jednoczeœnie przywódca partii Edward
Ochab i premier Cyrankiewicz, którzy w tym czasie tak¿e g³osili ju¿ koniecznoœæ re-
form, byli przekonani, ¿e tylko osoba Gomu³ki gwarantuje komunistom d¹¿¹cym do
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zachowania w³adzy w Polsce bezpieczne przeprowadzenie zmian. A fakt, ¿e „wielki
powracaj¹cy” nie by³ przedmiotem, tylko podmiotem rozgrywki, oznacza³, ¿e i on
sam jasno widzia³ sytuacjê i dlatego móg³ podyktowaæ warunki.

Kiedy porównamy polskie i wêgierskie wydarzenia 1956 r., wyraŸnie widaæ, jak
bardzo ró¿ni³a siê postawa Ochaba i Cyrankiewicza od podejœcia Ernö Gerö i wê-
gierskiego premiera Andrása Hegedüsa, choæ znaleŸli siê oni w uderzaj¹co podob-
nych sytuacjach. W Polsce oprócz Gomu³ki to dziêki Ochabowi i Cyrankiewiczowi
nie pola³a siê krew jesieni¹ tamtego roku, podczas gdy Gerö i Hegedüs ponosz¹ od-
powiedzialnoœæ za to, ¿e napiêcia polityczne i spo³eczne na Wêgrzech doprowa-
dzi³y do wybuchu, który spowodowa³ tak wielkie straty ludzkie i materialne.

Istnieje te¿ inna zasadnicza ró¿nica, która dotyczy roli pe³nionej przez komuni-
styczne organa si³ bezpieczeñstwa. Wydarzenia roku 1956 — œmieræ Boles³awa
Bieruta, opublikowanie tajnego raportu Chruszczowa i wypadki poznañskie —
wstrz¹snê³y ca³ym systemem polskich s³u¿b bezpieczeñstwa. „Klêski” dope³ni³a
jeszcze powszechna amnestia polityczna, pod wp³ywem której funkcjonariusze
resortu poczuli, ¿e „zakwestionowano i zmarnowano” ca³¹ ich dotychczasow¹ pra-
cê. W ci¹gu 1956 r. bowiem, poza kilkoma szczególnymi wyj¹tkami, powszechnej
amnestii udzielono wszystkim wiêŸniom politycznym — tak¿e nie komunistom! —
a w paŸdzierniku uchylono nawet oskar¿enie przeciw zatrzymanym uczestnikom
poznañskiego powstania robotniczego, których czeka³ proces. Skutkiem nara-
staj¹cego od marca 1956 r. konfliktu w kierownictwie PZPR aparat s³u¿b wewnêtrz-
nych nie otrzymywa³ jednoznacznych dyrektyw politycznych, co coraz bardziej
demoralizowa³o funkcjonariuszy. A jak wielk¹ nienawiœæ czu³o wobec nich spo-
³eczeñstwo — ju¿ choæby dlatego, ¿e ca³a struktura personalna organów bezpie-
czeñstwa na prowincji pozosta³a nietkniêta — przekonali siê namacalnie w Pozna-
niu. Tak wiêc aparat ten, nie maj¹c w istocie innego wyjœcia, pozosta³ lojalny wobec
partii, na której czele sta³ najpierw Ochab, a póŸniej Gomu³ka. Podczas VIII Plenum
Komitetu Centralnego PZPR w tym zdezorientowanym aparacie panowa³y pasyw-
noœæ, niepewnoœæ i niepokój, a na wieœæ o linczach, jakie na Wêgrzech spotka³y
awoszów — czyli funkcjonariuszy tajnej milicji — nawet przera¿enie. Dziêki temu
w listopadzie Gomu³ka móg³ bez specjalnych trudnoœci przeprowadziæ reorganiza-
cjê si³ bezpieczeñstwa i ukszta³towaæ je wedle w³asnych wyobra¿eñ. Poniewa¿
zaœ na Wêgrzech do paŸdziernika 1956 r. Urz¹d Bezpieczeñstwa (Államvédelmi
Hatóság-ÁVH), w przeciwieñstwie do jego polskiego odpowiednika, pozosta³ w³a-
œciwie nie zmieniony, nie sposób by³o w ogóle za³o¿yæ, ¿e w chwili wybuchu
powstania wyst¹pi³by on przeciw wojsku radzieckiemu i lojalnie stan¹³ za Imre
Nagyem — czy to aktywnie, jak genera³ W³adys³aw Komar, zrehabilitowany wiosn¹
1956 r. dowódca Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, czy choæby biernie, jak
polski aparat bezpieczeñstwa.

W tej atmosferze oczekiwania i napiêcia nadesz³a gor¹ca jesieñ 1956 r. W pierw-
szych dniach paŸdziernika b³yskawicznie rozesz³a siê wiadomoœæ, ¿e Ochab — któ-
ry dok³adnie zna³ g³êbiê kryzysu w Polsce — jest sk³onny przekazaæ funkcjê pierw-
szego sekretarza KC PZPR Gomu³ce, który do tego czasu da³ ju¿ do zrozumienia, ¿e
mo¿e wróciæ do partii tylko na pierwsz¹ pozycjê. W historii œrodkowo- i wschodnio-
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europejskich krajów komunistycznych by³ to jedyny przypadek, gdy przywódca par-
tyjny dobrowolnie odda³ w³adzê, choæby tylko towarzyszowi z w³asnej partii.

Wiele czynników wp³ynê³o na to, ¿e Chruszczow przyj¹³ w koñcu zmiany perso-
nalne w PZPR. Oprócz tego, ¿e Ochab przez ca³y czas popiera³ Gomu³kê, sam nowy
pierwszy sekretarz tak¿e zapewni³ Chruszczowa, ¿e jest przyjacielem Zwi¹zku Ra-
dzieckiego, nie ma zamiaru wystêpowaæ z Uk³adu Warszawskiego ani nie ¿¹da wy-
cofania wojsk radzieckich stacjonuj¹cych w kraju. Co wiêcej, wyrazi³ on opiniê, ¿e
partia polska bardziej potrzebuje Zwi¹zku Radzieckiego ni¿ na odwrót8. Nie wiado-
mo, na ile Chruszczow da³ wiarê s³owom Gomu³ki — ju¿ choæby dlatego, ¿e przyw-
ódca radziecki nie by³ wówczas zwolennikiem przywracania do w³adzy osób rehabi-
litowanych — ale faktem jest, ¿e kiedy wreszcie pogodzi³ siê z osob¹ Gomu³ki, nie
wiedzia³ jeszcze, jak szczêœliwym oka¿e siê wybór tego cz³owieka, który pomimo
pocz¹tkowych bojowych wyst¹pieñ w koñcu bardzo sprawnie „za¿egna³ konflikt”.
Dopiero wydarzenia powstania wêgierskiego jasno ukaza³y Chruszczowowi, od jak
licznych i powa¿nych konsekwencji uchroni³o Zwi¹zek Radziecki polityczne roz-
wi¹zanie kryzysu polskiego. Nie mówi¹c ju¿ o tej, bynajmniej nie ubocznej okolicz-
noœci, ¿e w przypadku ewentualnej interwencji wojsk radzieckich Chruszczow zna-
laz³by siê w Warszawie w nadzwyczaj niekorzystnej sytuacji. Z niewielk¹ przesad¹
mo¿na powiedzieæ, ¿e sta³by siê lub móg³by siê staæ zak³adnikiem w stolicy kraju,
przeciw któremu dokonywa³a siê zbrojna interwencja. Podczas powstania wêgier-
skiego nie uczyni³ ju¿ tak lekkomyœlnego kroku, a jego nastêpcy podczas kryzysów
nastêpnych dziesiêcioleci te¿ wyci¹gnêli z tego wnioski.

20 paŸdziernika 1956 r. Gomu³ka wyg³osi³ przemówienie, które odbi³o siê szero-
kim echem na ca³ym œwiecie (przywódca partii komunistycznej wypowiedzia³ wów-
czas najbardziej otwart¹ i szczer¹ krytykê stalinizmu) i które w ca³oœci opublikowa³
centralny organ WPP, „Szabad Nép”, co mia³o, jak wiadomo, decyduj¹cy wp³yw na
wypadki budapeszteñskie tego dnia. „Szabad Nép” by³ zreszt¹ jedynym dziennikiem
w bloku sowieckim, który przytoczy³ przemówienie Gomu³ki bez skrótów. W Zwi¹z-
ku Radzieckim w ogóle nie og³oszono mowy przywróconego do w³adzy przywódcy
polskiego, poniewa¿ kierownictwo radzieckie by³o zdania, ¿e nie mo¿na tego uczy-
niæ bez komentarza, co prowadzi³oby do dalszych, „niepo¿¹danych”, dyskusji.

Gomu³ka, który wiele przeszed³, powa¿nie traktowa³ to, co powiedzia³ Chrusz-
czowowi w dniach 19 i 20 paŸdziernika. Zdawa³ sobie bowiem sprawê z tego, ¿e po-
mimo rzeczywistego — choæ, jak siê póŸniej okaza³o, nietrwa³ego — poparcia mas,
którym siê wówczas cieszy³ i które stanowi³o precedens w historii krajów demokra-
cji ludowej, sama polska partia komunistyczna, bez wsparcia wojsk radzieckich, nie
bêdzie w stanie utrzymaæ pe³nej w³adzy. Ale obecnoœæ tych wojsk chcia³ uregulowaæ
w gwarantuj¹cym odpowiednie œrodki prawne dwustronnym porozumieniu pol-
sko-radzieckim, które zosta³o podpisane w po³owie listopada 1956 r. w Moskwie.
Z drugiej zaœ strony jedynym gwarantem wytyczonych w 1945 r. w Poczdamie
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8 To oœwiadczenie Gomu³ki pó³tora roku póŸniej Chruszczow powtórzy³ dziennikarzom pol-
skim, kiedy przyjmowa³ ich w Moskwie. Zob.: Archiwum Akt Nowych (AAN), KC PZPR, paczka 113,
tom 28. Materia³y do stosunków partyjnych polsko-radzieckich z lat 1958-1960.



nowych zachodnich granic Polski by³ w³aœnie Zwi¹zek Radziecki, zaœ rzeczywiœcie
istniej¹cy terytorialny rewizjonizm niemiecki, niezale¿nie od wszelkiej oficjalnej
propagandy, oznacza³ dla Polski niew¹tpliw¹ i powa¿n¹ groŸbê. Tê groŸbê oraz fakt
zd³awienia wêgierskiego powstania, co rozpoczê³o siê 4 listopada, Gomu³ka bardzo
skutecznie wykorzysta³ jesieni¹ i zim¹ 1956 r. w interesie konsolidacji w³asnego
systemu. A ponad wszystko wiedzia³, ¿e kierownictwo KPZR „nie zrezygnuje” z Pol-
ski, poniewa¿ ³¹czy³aby siê z tym „utrata” Niemiec Wschodnich, dla zachowania
których Moskwa podjê³aby nawet ryzyko wojny.

20 paŸdziernika 1956 r., na posiedzeniu prezydium radzieckiej partii, które roz-
poczê³o siê po powrocie delegacji ze stolicy Polski, cz³onkowie kierownictwa so-
wieckiego nie wykluczyli ca³kowicie mo¿liwoœci interwencji wojskowej, pomimo ¿e
w Warszawie zaakceptowali ju¿ stanowisko strony polskiej9. Ale nastêpnego dnia
Chruszczow podsumowa³ dyskusjê o sytuacji w Polsce w sposób nastêpuj¹cy:
„Bior¹c pod uwagê okolicznoœci, musimy zrezygnowaæ z interwencji zbrojnej”10.
Najwa¿niejsz¹ „okolicznoœci¹” by³a zapewne postawa Komunistycznej Partii Chin,
któr¹ 19 paŸdziernika Rosjanie rutynowo poinformowali o planach zbrojnej inter-
wencji w Polsce, a która stanowczo sprzeciwi³a siê temu projektowi. Pekin wykorzy-
sta³ tê okazjê, by uœwiadomiæ przywódcom radzieckim, ¿e Chiny maj¹ byæ traktowa-
ne przez Moskwê jako równorzêdny partner i nale¿y siê liczyæ z ich opini¹. To
posuniêcie kierownictwa chiñskiego nie by³o podyktowane sympati¹ dla tendencji
demokratycznych w Polsce, tylko wzglêdami wy³¹cznie politycznymi. Œwiadczy
o tym fakt, ¿e zaledwie dwa tygodnie póŸniej kierownictwo chiñskie nie zg³osi³o
¿adnych zastrze¿eñ przeciw utopieniu wêgierskiego powstania we krwi. Swoje sta-
nowisko uzasadnia³o tym, ¿e wydarzenia w Polsce nie zagra¿a³y podstawom ustroju
„ludowo-demokratycznego”, dlatego te¿ kryzys mo¿na by³o rozwi¹zaæ „si³ami
wewnêtrznymi”. Natomiast na Wêgrzech rozpoczê³a siê likwidacja podstaw ustro-
jowych i z tego powodu niezbêdna sta³a siê ingerencja zewnêtrzna, wojskowa inter-
wencja oddzia³ów radzieckich.

23 paŸdziernika delegacja chiñska pod przewodnictwem Liu Szao-czi i Teng
Siao-pinga podczas moskiewskich rozmów namawia³a Chruszczowa, by zrezygno-
wa³ z interwencji wojskowej w Polsce. Tak¹ decyzjê umocni³ ostatecznie wybuch
powstania wêgierskiego, a wypadki polskie i wêgierskie, które dotychczas oceniane
by³y w Moskwie niezale¿nie od siebie, od tego momentu zaczêto postrzegaæ jako
wzajemnie uwarunkowane. Na zasadnicz¹ wagê sprawy polskiej wskazuje okolicz-
noœæ, ¿e na 24 paŸdziernika 1956 r. do stolicy radzieckiej wezwano przywódców
bratnich partii bu³garskiej, czechos³owackiej, wschodnioniemieckiej, polskiej, wê-
gierskiej i rumuñskiej tylko dlatego, by wys³uchali sprawozdania Chruszczowa
z jego odbytych kilka dni wczeœniej rokowañ w Warszawie, ale w porz¹dku dnia
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posiedzenia sytuacja polska i wêgierska wystêpowa³y ju¿ razem, i na tê drug¹
po³o¿ono znacznie wiêkszy nacisk11. Po „przewrocie w Polsce” — który pomimo
groŸby wybuchu, jak¹ w sobie nosi³, rozegra³ siê jednak w sposób pokojowy — wy-
darzenia na Wêgrzech rozegra³y siê b³yskawicznie. W takiej sytuacji okolicznoœci
powstania nowego kierownictwa partyjnego w Polsce sta³y siê rodzajem wzoru
na wypadek kryzysu nie tylko dla Zwi¹zku Radzieckiego, lecz tak¿e dla USA.
Wed³ug dokumentów polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych urzêdnicy ame-
rykañskiego Departamentu Stanu kilkakrotnie wyra¿ali opinie, ¿e podczas gdy Pola-
cy potrafili za³atwiæ swoje problemy z Rosjanami drog¹ rokowañ, Wêgrzy wzniecili
„rebeliê”, która im, Amerykanom, przynios³a liczne nieprzyjemnoœci. Wêgry mog³y-
by naprawdê wzi¹æ przyk³ad z Polski, jak nale¿y rozwi¹zywaæ podobne problemy12.

*

Gomu³ka, który powróci³ do w³adzy 21 paŸdziernika 1956 r., musia³ pokonaæ po-
wa¿ne trudnoœci. Czerwcowe powstanie robotnicze w Poznaniu by³o sygna³em,
który polskie kierownictwo partyjne zrozumia³o i uœwiadomi³o sobie, ¿e nie mo¿na
sprawowaæ w³adzy wy³¹cznie poprzez œrodki administracyjne, ¿e nale¿y grutnow-
nie zmieniæ dotychczasow¹ politykê, ustanowiæ nowe zasady w stosunkach pol-
sko-radzieckich, albowiem jesieni¹ 1956 r. te w³aœnie przyczyny o ma³y w³os nie do-
prowadzi³y do wybuchu. Na tym polega³a waga VIII Plenum KC PZPR. Gomu³ka by³
ca³kowicie przekonany, ¿e tylko id¹c t¹ drog¹ mo¿na unikn¹æ powtórzenia siê
Poznania, a póŸniej — Budapesztu. Tê zmianê sygnalizowa³y miêdzy innymi: czê-
œciowe przywrócenie suwerennoœci kraju, niewielkie rozluŸnienie w stosunkach ze
Zwi¹zkiem Radzieckim, likwidacja zjawisk najbardziej godz¹cych w dumê naro-
dow¹ Polaków i ocena wydarzeñ poznañskich. Ogólnym d¹¿eniem Gomu³ki by³o
maksymalnie utrzymaæ i, na ile siê da, rozszerzyæ „niezale¿noœæ” od wschodniego
s¹siada, konsekwentnie usuwaæ relikty epoki stalinizmu i nadaæ narodowy charak-
ter budowie socjalizmu („polska droga do socjalizmu”).

26 paŸdziernika dosz³o w Polsce do jeszcze jednego wa¿nego wydarzenia:
po kilkuletnim pobycie w areszcie powróci³ na swoje stanowisko prymas Polski, kar-
dyna³ Stefan Wyszyñski. Wyrazem jego pragmatyzmu i umiejêtnoœci budowania
kompromisów by³o to, ¿e — maj¹c na wzglêdzie przede wszystkim interes kraju
i zachowanie spokoju spo³ecznego — jesieni¹ 1956 r. opowiedzia³ siê za Gomu³k¹.
W ten sposób nie dopuœci³ do polityki konfrontacyjnej, która grozi³aby wówczas
licznymi ofiarami. W tym punkcie nieodparcie nasuwa siê porównanie z kardyna³em
Józsefem Mindszentym, prymasem Wêgier. Sztywny dogmatyzm i nieumiejêtnoœæ
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przyjêcia ¿adnego kompromisu, cechuj¹ce wêgierskiego prymasa, w niczym nie po-
mog³y realizacji programu rz¹du Imre Nagya. Natomiast Wyszyñski, nie wyrzekaj¹c
siê bynajmniej podstawowych zasad i interesów Koœcio³a polskiego, zawsze by³
sk³onny zawrzeæ kompromis z w³adzami polskimi, kiedy na danym etapie zarysowy-
wa³y siê wspólne d¹¿enia czy wymaga³a tego sytuacja. Dziêki tej elastycznej, a jed-
noczeœnie zdecydowanej i konsekwentnej polityce polski Koœció³ zawsze przedsta-
wia³ istotn¹ si³ê wobec kierownictwa PZPR.

W latach 1939-1956 spo³eczeñstwo polskie ¿y³o w³aœciwie w ci¹g³ym stanie wo-
jennym, poniewa¿ po 1945 r. nast¹pi³y niemal dwa lata „wojny domowej”, po czym
partia komunistyczna, zlikwidowawszy rywali politycznych, wprowadzi³a dyktaturê
stalinowsk¹ o typie sowieckim, która tak¿e przypomina³a warunki wojenne. Dlate-
go te¿ w 1956 r. Polacy przyjêli z ulg¹ nawet ograniczone zmiany. Jednoczeœnie kry-
zys paŸdziernikowy wzmocni³ jedynie do tej pory silne nastroje antyradzieckie, co
zaowocowa³o osobliw¹ sytuacj¹, w której znakomita wiêkszoœæ nastawionego
zdecydowanie antykomunistycznie spo³eczeñstwa polskiego w tamtych „gor¹cych
dniach” popar³a komunistê Gomu³kê, jako ¿e wczeœniejsze oskar¿enie, i¿ uleg³ on
„odchyleniu prawicowo-nacjonalistycznemu”, pozwala³o wierzyæ, ¿e nie bêdzie
bezwarunkowym i wiernym wykonawc¹ nakazów z Moskwy. Widziano w nim takiego
realizatora nieuchronnych zmian, który w danych okolicznoœciach posunie siê do
mo¿liwie jak najdalszych granic. Granice te — jak siê wkrótce okaza³o — dla Gomu³ki
by³y najczêœciej wytyczone nie tam, gdzie widzia³a je wiêkszoœæ. Niemniej podczas
pe³nych napiêcia rozmów polsko-radzieckich poparcie to wyra¿a³o siê w dziesi¹tkach
tysiêcy listów i telegramów, i trwa³o nieprzerwanie podczas najrozmaitszych zebrañ
wyra¿aj¹cych solidarnoœæ z nowym kierownictwem partii w okresie VIII Plenum. Kie-
dy Gomu³ka zosta³ ponownie pierwszym sekretarzem partii, masy polskie poczu³y, ¿e
jest to tak¿e ich zwyciêstwo i ¿e od tej pory bêd¹ ju¿ mia³y mo¿liwoœæ wypowiadaæ siê
na temat kszta³towania ¿ycia kraju i ich w³asnego losu. Tak siê jednak nie sta³o i dziœ
ju¿ wiemy, ¿e VIII Plenum KC PZPR i wydarzenia z nim zwi¹zane by³y szczytem zmian,
nie zaœ ich pocz¹tkiem; ale w tych czasach tylko niewielu to widzia³o.

24 paŸdziernika 1956 r. na wielkim placu przed Pa³acem Kultury i Nauki w War-
szawie zorganizowano kilkusettysiêczny wiec popieraj¹cy nowo wybrane w³adze
partyjne. Do zebranych przemówi³ Gomu³ka, który rozpocz¹³ ju¿ dzia³ania maj¹ce
na celu zdobycie kontroli nad czêœciowo nieopanowanymi zjawiskami politycznymi
i spo³ecznymi. Powiedzia³ o obietnicy, któr¹ w³aœnie otrzyma³ od Chruszczowa, ¿e
oddzia³y radzieckie, zatrzymane 19-20 paŸdziernika w marszu na Warszawê, zo-
stan¹ w ci¹gu dwóch dni skierowane z powrotem do koszar i wezwa³ zebranych na
placu oraz s³uchaczy radiowych, by zakoñczyli ju¿ wiecowanie i powrócili do co-
dziennej pracy. To wezwanie wywo³a³o rozczarowanie ludzi ¿yj¹cych od kilku dni
w nastroju podniecenia, ale najbli¿sze oraz szersze otoczenie Gomu³ki przyjê³o je
z zadowoleniem. Gomu³ka — podobnie jak przewa¿aj¹ca czêœæ nieufaj¹cego mu
jeszcze aparatu — nie lubi³ bowiem masowych wyst¹pieñ, a ju¿ szczególnie samo-
dzielnych i oddolnych inicjatyw, poniewa¿ bardzo siê obawia³, ¿e partia mo¿e ³atwo
utraciæ nad nimi kontrolê, a wtedy dalsz¹ sytuacj¹ zacznie kierowaæ ulica. Potwier-
dzenie tych obaw widzia³ póŸniej w pierwszym okresie powstania wêgierskiego.
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Bezprzyk³adne i w zasadzie niespodziewane poparcie t³umów pocz¹tkowo
uczyni³o wprawdzie polskie kierownictwo bezsilnym — organa w³adzy musia³y bo-
wiem w pewnej mierze braæ pod uwagê nastroje spo³eczne i dlatego jedynie z tru-
dem mog³y daæ odpór t³umom oczekuj¹cym dalszych zmian — ale ju¿ na samym
pocz¹tku sta³o siê jasne dla wszystkich, ¿e nie mo¿e byæ mowy ani o wycofaniu
wojsk radzieckich z kraju, ani o wyst¹pieniu z Uk³adu Warszawskiego. Pomimo tej
„s³aboœci” niemal natychmiast rozpoczê³a siê „normalizacja” stosunków politycz-
nych, odizolowanie i uciszenie za pomoc¹ najró¿niejszych œrodków tych, którzy
najg³oœniej ¿¹dali „drugiego etapu” zmian; pomimo tego potrzeba by³o niemal
roku, by nowe w³adze ostatecznie i ca³kowicie ustabilizowa³y sytuacjê i móg³ siê
rozpocz¹æ odwrót od reform. Natomiast w œwietle wydarzeñ polskiego PaŸdzierni-
ka, nazywanych rewolucyjnymi, zrozumia³e jest, ¿e pomiêdzy polsk¹ i wêgiersk¹
rewolucja 1956 r. wytworzy³a siê swoista wiêŸ.

Rozpoczê³a siê ona od tego, ¿e pod wp³ywem wiadomoœci nap³ywaj¹cych z War-
szawy 23 paŸdziernika 1956 r. studenci budapeszteñscy zorganizowali ogromny
wiec, którego uczestnicy wyrazili poparcie dla zmian w Polsce i sformu³owali w³asne
¿¹dania, wœród których na czo³o wysunê³a siê wêgierska niezale¿noœæ narodowa
i „wêgierska droga do socjalizmu”. Domagano siê tak¿e, by odsuniêty przez swoich
partyjnych stalinowsko-dogmatycznych przeciwników za politykê „nowego etapu”
popularny w spo³eczeñstwie Imre Nagy wróci³ na stanowisko premiera. Zbieraj¹ce siê
w kilku miejscach stolicy grupy po³¹czy³y siê pod pomnikiem bohaterskiego genera³a
polsko-wêgierskiego, Józefa Bema, po czym ruszy³y pod parlament, gdzie nastêpnie,
razem z do³¹czaj¹cymi po drodze nowymi grupami, blisko dwieœcie tysiêcy osób cze-
ka³o, by przemówi³ do nich pozbawiony wówczas jeszcze wszystkich funkcji Imre
Nagy. Jednoczeœnie jeszcze przed godzin¹ 21.00, kiedy Imre Nagy zacz¹³ przemawiaæ,
wiele tysiêcy osób uda³o siê pod ogromny pomnik Stalina, który zwalono z coko³u,
zaœ jeszcze inna grupa uda³a siê do budynku Radia Wêgierskiego, by odczytaæ swoje
¿¹dania na falach eteru. Kierownictwo partyjne pod przewodnictwem Gerö sprzeci-
wi³o siê masom ¿¹daj¹cym demokratycznych przemian, przerazi³o siê rozmiarem po-
kojowej demonstracji i choæ twardo trzyma³o w rêce wszystkie instytucje zbrojne —
wœród nich si³y bezpieczeñstwa — wezwa³o na pomoc wojska radzieckie. Jedno-
czeœnie zaœ funkcjonariusze ÁVH, tak zwani awosze znani z okrucieñstwa, otworzyli
ogieñ do zebranego pod gmachem Radia bezbronnego t³umu.

Chruszczow niechêtnie udzieli³ zezwolenia na u¿ycie jednostek radzieckich, po-
niewa¿ — jak o tym wczeœniej by³a mowa — nie wyklucza³ jeszcze interwencji
zbrojnej w Polsce, ale po kilkakrotnych naciskach telefonicznych radzieckiego
ambasadora w Budapeszcie, Jurija Andropowa (w æwieræ wieku póŸniej sekretarza
generalnego KPZR) i Ernö Gerö da³ siê w koñcu przekonaæ. Na Wêgrzech wybuch³o
powstanie i rozpoczê³y siê walki zbrojne. Wêgierskie spo³eczeñstwo nie mia³o nic
do stracenia, nie mo¿na go by³o szanta¿owaæ — jak Polaków — ewentualn¹ utrat¹
terytoriów i apetytem s¹siadów na rewizjê granic, poniewa¿ Wêgry po obu wojnach
œwiatowych straci³y jedynie swoje tereny, niczego w zamin nie zyskuj¹c. Najwiêksz¹
grupê powstañców stanowili proœci robotnicy i m³odzi ludzie, którzy ofiarnie prze-
ciwstawili siê przewa¿aj¹cej sile jednostek radzieckich.
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Zgodnie z ¿¹daniami mas 24 paŸdziernika Imre Nagy zosta³ premierem, a funk-
cjê pierwszego sekretarza partii po Gerö przej¹³ János Kádár. Wiêkszoœæ cz³onków
wczeœniejszego kierownictwa WPP — na czele z Gerö i obalonym premierem
Andrásem Hegedüsem, którzy powrócili dopiero po latach — uciek³a z kraju,
przede wszystkim do Zwi¹zku Radzieckiego. Dzia³aj¹cy ramiê w ramiê z oddzia³ami
sowieckimi awosze 25 i 26 paŸdziernika w kilku punktach stolicy i w niektórych
miastach oddali serie morderczych strza³ów do nieuzbrojonych t³umów. Po kilku
dniach wahañ i przejœciowej niepewnoœci Imre Nagy nazwa³ wydarzenia powsta-
niem narodowym i rozpocz¹³ realizacjê najwa¿niejszych ¿¹dañ powstañców, z któ-
rymi uto¿samia³ siê ju¿ niemal ca³y naród wêgierski. Oddzia³y radzieckie zosta³y wy-
cofane ze stolicy, przywrócono system wielopartyjny, rozwi¹zano ÁVH, og³oszono
wolne i tajne wybory do parlamentu, zniesiono system obowi¹zkowych dostaw i za-
powiedziano rozpoczêcie rokowañ na temat ca³kowitego wycofania wojsk radziec-
kich z terytorium Wêgier. W ci¹gu kilku dni rozpad³a siê stalinowska dyktatura na
Wêgrzech i zacz¹³ dzia³aæ system instytucjonalny powstania: skutkiem demonstracji
odbywaj¹cych siê w miastach i na prowincji wszêdzie powstawa³y rady rewolucyjne
lub narodowe, które przejmowa³y ster rz¹dów miejscowej administracji, zaœ w fa-
brykach i zak³adach pracy zak³adano rady robotnicze. Wydawa³o siê, ¿e na Wê-
grzech zwyciê¿y³o powstanie. Na gruzach wêgierskiej partii komunistycznej 1 listo-
pada powsta³a nowa partia o nazwie Wêgierska Socjalistyczna Partia Robotnicza
(WSPR), której przywódc¹ zosta³ János Kádár.

Na pocz¹tku listopada g³ówne si³y polityczne na Wêgrzech dosz³y do porozu-
mienia, zaprzestano walk, koalicyjny rz¹d Nagya cieszy³ siê zaufaniem i poparciem
przewa¿aj¹cej wiêkszoœci spo³eczeñstwa. Dla ochrony zdobyczy rewolucji powo-
³ano Wêgiersk¹ Rewolucyjn¹ Gwardiê Narodow¹, sk³adaj¹c¹ siê g³ównie z powstañ-
ców i ¿o³nierzy oraz z cz³onków milicji, którzy przy³¹czyli siê do rewolucji. Gwardia
ta czuwa³a nad spokojem i porz¹dkiem w kraju i interweniowa³a w przypadku spo-
radycznych samos¹dów na awoszach. Do koñca paŸdziernika w siedmiu miejscach
w kraju mia³y miejsce lincze, poci¹gaj¹ce za sob¹ oko³o czterdziestu ofiar; zosta³y
one zdecydowanie potêpione przez partie polityczne oraz rady rewolucyjne i robot-
nicze. W pierwszych dniach listopada rozpoczê³o siê usuwanie zniszczeñ spowodo-
wanych walkami, zakoñczy³ siê rozpoczêty po 23 paŸdziernika powszechny strajk,
a w stolicy ruszy³a komunikacja miejska. Pod koniec paŸdziernika zosta³ uwolniony
z wiêzienia kardyna³ József Mindszenty, na pocz¹tku 1949 r. skazany na podstawie
fa³szywych oskar¿eñ w procesie pokazowym na karê do¿ywocia. (Po interwencji ra-
dzieckiej 4 listopada prymas Wêgier otrzyma³ azyl w poselstwie amerykañskim
w Budapeszcie, sk¹d móg³ wyjechaæ na Zachód dopiero w 1971 r.)

Ze strony Zachodu bardzo prêdko przejawi³a siê wobec Wêgier sympatia i wola
wsparcia, w wielu krajach na œwiecie rozpoczêto akcje pomocy Wêgrom. Z ca³ej
Europy, a tak¿e zza oceanu nap³ywa³y transporty z darami, w wielu miastach za-
chodnioeuropejskich organizowano marsze i wiece, podczas których przesy³ano
wyrazy poparcia walcz¹cym o niezale¿noœæ narodow¹ i wolnoœæ Wêgrom. Ta posta-
wa solidarnoœci utrzyma³a siê jeszcze póŸniej, kiedy to po st³umieniu powstania na
Zachód wyemigrowa³o blisko dwieœcie tysiêcy osób, które zosta³y tam przyjête
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i którym stworzono, na ile to by³o mo¿liwe, warunki do rozpoczêcia nowej egzy-
stencji. Dopiero wtedy na Zachodzie zmieni³ siê na lepsze obraz Wêgier, traktowa-
nych po drugiej wojnie œwiatowej jako „ostatni sojusznik Hitlera”.

Rz¹d Imre Nagya zainicjowa³ 28-29 paŸdziernika negocjacje w sprawie wycofa-
nia wojsk radzieckich z terytorium Wêgier. Tê inicjatywê Kreml pozornie przyj¹³,
ale 31 paŸdziernika powziêto w Moskwie ostateczn¹ decyzjê o zd³awieniu powsta-
nia wêgierskiego, o drugiej interwencji wojskowej. Do jej technicznego urzeczy-
wistnienia potrzeba by³o jednak jeszcze trzech dni, poniewa¿ z powodu fraternizo-
wania siê z miejscow¹ ludnoœci¹ wiêkszoœæ stacjonuj¹cych dotychczas na Wêgrzech
jednostek radzieckich trzeba by³o wymieniæ na oddzia³y odkomenderowane na
Wêgry z Dalekiego Wschodu. Przez te dni utrzymywano pozory powa¿nych nego-
cjacji z rz¹dem Nagya. Decyzjê o interwencji radzieckiej u³atwi³a sytuacja miêdzyna-
rodowa: Izrael, Wielka Brytania i Francja zaatakowa³y Egipt w celu uzyskania
kontroli nad Kana³em Sueskim; izraelsko-angielsko-francuska agresja wywo³a³a
konflikt w obozie krajów Zachodu i odwróci³a uwagê polityków i opinii œwiatowej
od Wêgier; prezydent Stanów Zjednoczonych Dwight Eisenhower, skupiony wów-
czas na zbli¿aj¹cych siê wyborach i trzymaj¹cy siê zasady poszanowania tak zwa-
nych stref wp³ywów (by³ to pierwszy przypadek, w którym wysz³o na jaw, ¿e rzeczy-
wiœcie istnieje przyjêta przez wielkie mocarstwa w Ja³cie linia podzia³u œwiata),
pozostawi³ w³aœciwie Zwi¹zkowi Radzieckiemu woln¹ rêkê w kwestii Wêgier,
oœwiadczaj¹c, ¿e Stany Zjednoczone w ¿adnym wypadku nie maj¹ zamiaru wtr¹caæ
siê w sprawy radzieckiej strefy interesów. Przed drug¹ interwencj¹ zbrojn¹ na
Wêgrzech Chruszczow zdoby³ tak¿e poparcie partyjnego przywódcy Jugos³awii, Jo-
sipa Broz Tito, co by³o wa¿ne dlatego, ¿e œwiat szczególnie bacznie obserwowa³
stanowisko wy³¹czonej przed kilku laty z radzieckiego bloku Jugos³awii.

Poniewa¿ po podjêtej w Moskwie 31 paŸdziernika decyzji ci¹gle nap³ywa³y na
Wêgry coraz to nowe jednostki radzieckie, wieczorem 1 listopada premier Nagy
og³osi³ decyzjê o wyst¹pieniu Wêgier z zawi¹zanego rok wczeœniej Uk³adu War-
szawskiego i zadeklarowa³ neutralnoœæ kraju. W tym czasie Kádár znajdowa³ siê ju¿
w drodze do Moskwy, by stan¹æ na czele formowanego tam tak zwanego „wêgier-
skiego rewolucyjnego rz¹du robotniczo-ch³opskiego” (tym rozpoczê³a siê trwaj¹ca
do prze³omu lat 1988 i 1989 epoka Kádára), formalnie bowiem jedynie premier lub
prezydent móg³ siê zwróciæ o „zbrojn¹ pomoc” do innego pañstwa, przywódca
partyjny nie, a w tym przypadku — w przeciwieñstwie do sytuacji z 23 paŸdziernika
— starano siê przestrzegaæ formalnoœci, licz¹c siê z miêdzynarodow¹ krytyk¹. Do
tej pory Kádár by³ ministrem w rz¹dzie Nagya i w kilku audycjach radiowych wypo-
wiada³ siê pozytywnie o powstaniu i popiera³ je. Ale gdy ambasador Andropow po-
informowa³ go, ¿e za kilka dni nast¹pi nowa interwencja radziecka i zaoferowa³ mu
wybór: z Nagyem czy przeciw niemu — Kádár natychmiast poj¹³, co to mo¿e dla nie-
go oznaczaæ i przyj¹³ rolê „wêgierskiego Quislinga”.

3 listopada wieczorem Pál Maléter, minister obrony rz¹du Nagya, uda³ siê na
czele delegacji do radzieckiej bazy wojskowej pod Budapesztem celem kontynuacji
rokowañ o wycofaniu wojsk radzieckich z terytorium Wêgier. Strona radziecka,
dopuszczaj¹c siê zdrady i pogwa³cenia wszelkich miêdzynarodowych konwencji,
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zaaresztowa³a ca³¹ delegacjê. Akcj¹ dowodzi³ ten sam genera³ Iwan Sierow, który
w marcu 1945 r. podstêpnie zwabi³ szesnastu dowódców polskiego podziemia.

4 listopada 1956 r. o œwicie wojska radzieckie rozpoczê³y zbrojn¹ pacyfika-
cjê powstania wêgierskiego. W kilka godzin póŸniej Imre Nagy i jego najbli¿si
wspó³pracownicy wraz z rodzinami — znajdowa³ siê wœród nich Sándor Kopácsi,
skazany póŸniej na do¿ywocie komendant g³ówny milicji w Budapeszcie oraz,
z wyj¹tkiem Kádára, cz³onkowie najœciœlejszego kierownictwa œwie¿o utworzonej
WSPR — poprosili o azyl w ambasadzie jugos³owiañskiej w Budapeszcie. Tito chcia³
w ten sposób uniemo¿liwiæ Nagyowi wszelkie dzia³ania i pomóc Kádárowi (który
zreszt¹ powróci³ do Budapesztu dopiero 7 listopada, wysiadaj¹c z radzieckiego
czo³gu na placu przed parlamentem). Kiedy tak zwana grupa Imre Nagya otrzymaw-
szy pisemn¹ gwarancjê „rz¹du Kádára” — zapewniaj¹c¹ im wolny powrót do domu
— 22 listopada opuœci³a placówkê dyplomatyczn¹ Jugos³awii, wszystkich cz³onków
grupy natychmiast uprowadzono do Rumunii i tam internowano.

Po 4 listopada niemo¿liwa by³a ju¿ walka zbrojna przeciw posiadaj¹cym wielo-
krotn¹ przewagê liczebn¹ oraz nowoczesne uzbrojenie oddzia³om radzieckim, od
po³owy miesi¹ca opór przeniós³ siê na teren ¿ycia politycznego; jego g³ównymi
oœrodkami sta³y siê rady robotnicze. Rz¹d Kádára wyst¹pi³ z brutaln¹ przemoc¹
przeciw reprezentuj¹cym idee rewolucyjne radom robotniczym i rewolucyjnym, tyl-
ko w ten sposób by³ w stanie umocniæ sw¹ w³adzê nad wêgierskim spo³eczeñ-
stwem. Poza dawnymi cz³onkami rozwi¹zanych s³u¿b bezpieczeñstwa oraz czêœci¹
aparatu partii komunistycznej Kádár móg³ siê opieraæ w³aœciwie jedynie na jednost-
kach radzieckich, które pomog³y mu w zdobyciu w³adzy. Musia³ zreorganizowaæ
tak¿e w³asn¹ partiê, co trwa³o do lata 1957 r. — do tego czasu przed nazwami or-
ganów kierowniczych partii u¿ywano okreœlenia „tymczasowy”.

Od listopada Kádár rozpocz¹³ krwawy odwet, nie mog¹c siê pogodziæ z tym,
¿e przeciw choæby tylko nominalnej w³adzy robotniczo-ch³opskiej najbardziej ma-
sowo chwycili za broñ w³aœnie robotnicy i ¿e ta walka zjednoczy³a naród w sposób
bezprecedensowy w historii Wêgier XX wieku. Wydarzenia jesieni 1956 r. okreœlo-
no jako kontrrewolucjê przygotowan¹ i zorganizowan¹ przez ko³a wewnêtrznej
i zagranicznej reakcji i takie okreœlenie funkcjonowa³o oficjalnie a¿ do roku 1989.
Z braku w³asnej legitymacji spo³ecznej, ponadto zamiast uznania prawdziwych
przyczyn, kierownictwo partii Kádára tylko w ten sposób mog³o wyt³umaczyæ, jak to
siê sta³o, ¿e ów nieœmiertelny, jak g³oszono, system stalinowskiego komunizmu
rozpad³ siê w ci¹gu kilku dni. Represje mia³y charakter ogólnokrajowy, w ci¹gu na-
stêpnych paru lat skazano na karê wiêzienia ponad dwadzieœcia piêæ tysiêcy osób ze
wszystkich warstw spo³ecznych, kilkadziesi¹t tysiêcy by³o internowanych, kilka-
dziesi¹t tysiêcy wyrzucono z pracy, a za aktywny udzia³ w powstaniu — dotyczy³o
to przede wszystkim powstañców walcz¹cych z broni¹ w rêku — os¹dzono, skaza-
no na œmieræ i stracono oko³o 230 osób. Wiêkszoœæ z nich stanowili m³odzi robotni-
cy, których œrednia wieku wynosi³a 24 lata. (Ostatni wyrok œmierci wykonano
w 1961 r.!) Nowo utworzone kierownictwo WSPR pod przewodnictwem Kádára
chcia³o jak najsurowiej ukaraæ politycznych i wojskowych przywódców powstania.
Odwet na Imre Nagyu i jego najbli¿szych wspó³pracownikach — po tym, kiedy
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wiosn¹ 1957 r. przywieziono ich z Rumunii do Budapesztu i „na proœbê radzieck¹”
dwukrotnie odroczono ich proces — nast¹pi³ w czerwcu 1958 r. W procesie prze-
prowadzonym w najwiêkszej tajemnicy skazano na karê œmierci m.in. Imre Nagya
i Pála Malétera, a wyrok wykonano ju¿ nastêpnego dnia, 16 czerwca.

O bezwzglêdnoœci i brutalnoœci mechanizmu represji niew¹tpliwie œwiadczy los
jednej z symbolicznych postaci bohaterów powstania, Pétera Mansfelda. Mansfeld
urodzi³ siê w 1941 r. w Budapeszcie, by³ przeciêtnym ch³opakiem, po rozwodzie
rodziców matka samotnie go wychowa³a. Po zakoñczeniu 8-klasowej szko³y podsta-
wowej rozpocz¹³ naukê zawodu tokarza. W paŸdzierniku 1956 r. do³¹czy³ do
powstañców przy placu Széna. Sam nie bra³ udzia³u w walkach, tylko samochodem
dostarcza³ broñ i ¿ywnoœæ. By³ te¿ ³¹cznikiem pomiêdzy ró¿nymi grupami powstañ-
czymi. Po upadku powstania kontynuowa³ naukê wybranego zawodu. W lutym
1958 r. wraz ze swoim przyjacielem postanowi³ zdobyæ broñ i za³o¿yæ zbrojn¹ gru-
pê. 17 lutego ch³opcy porwali funkcjonariusza milicji stoj¹cego na posterunku
przed poselstwem austriackim w Budapeszcie, rozbroili go i wypuœcili. Planowali
jeszcze uwolniæ uwiêzionych znajomych oraz zemœciæ siê na tych, którzy donosili na
powstañców, ale ich dalsze akcje nie powiod³y siê. Wkrótce Mansfeld zosta³ aresz-
towany. W listopadzie 1958 r. za udzia³ w spiskowaniu przeciwko w³adzy ludowej
i na podstawie innych zarzutów s¹d pierwszej instancji skaza³ go na do¿ywocie. 19
marca 1959 r. Ludowa Rada S¹downicza S¹du Najwy¿szego wyrok ten zamieni³a na
karê œmierci. Dwa dni póŸniej ch³opak zosta³ stracony — 11 dni po swoich 18. uro-
dzinach.

Od kilkunastu lat jedna z ulic w Poznaniu nosi imiê Mansfelda i nic dziwnego, i¿
krzy¿uje siê z ulic¹ Romka Strza³kowskiego.

2.
Polskie kierownictwo partyjne
w czasie powstania wêgierskiego 1956 r.

Po nawi¹zaniu stosunków dyplomatycznych pomiêdzy Budapesztem a Warszaw¹
w 1945 r. prêdko zosta³y odbudowane tak¿e kontakty gospodarcze, handlowe
i kulturalne. Prawdziwym kamieniem milowym „nowego etapu” by³o podpisanie
18 czerwca 1948 r. w stolicy Polski przygotowanego na wzór radziecki uk³adu o przy-
jaŸni, wspó³pracy i wzajemnej pomocy pomiêdzy Polsk¹ a Wêgrami. Osoby wêgier-
skich ambasadorów wiernie odzwierciedla³y ducha tej zmiany — w latach od 1947 do
1956 r. na czele poselstwa, a nastêpnie ambasady stali kolejno Géza Révész, Béla
Szántó, Lajos Drahos i Zoltán Szántó. Lajos Drahos, który jako pierwszy przepracowa³
przyjêt¹ w dyplomacji czteroletni¹ kadencjê (1951-1955), wyró¿nia³ siê wœród nich
brakiem kompetencji i nieprzydatnoœci¹ — na okres firmowany jego nazwiskiem
przypada g³êboki regres w historii dyplomacji wêgiersko-polskiej. „Zes³any do War-
szawy” po Drahosie Zoltán Szántó radzi³ sobie znacznie lepiej, ale w czerwcu 1956 r.
zachodz¹ce w polityce na Wêgrzech zmiany „wezwa³y” go do kraju. Po nim przez rok
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— najpierw z powodu wybuchu powstania, a nastêpnie skutkiem prowadzonego
przez re¿im Kádára d³ugiego poszukiwania „odpowiedniego cz³owieka” — stanowi-
sko ambasadora Wêgier w Warszawie pozostawa³o nieobsadzone.

W przeciwieñstwie do tego w³adze polskie zawsze stara³y siê — przynajmniej
w odniesieniu do placówki w Budapeszcie — by wybrana osoba poza spe³nieniem
obowi¹zkowego kryterium zaufania politycznego zna³a siê cokolwiek na dyplomacji
i mówi³a w obcych jêzykach. Na pocz¹tku 1955 r. ambasadorem Polskiej Rzeczpo-
spolitej Ludowej zosta³ Adam Willman, który zajmowa³ to stanowisko a¿ do 1959 r.
Po ukoñczonych studiach chemicznych znalaz³ siê najpierw w Ministerstwie Hutnic-
twa, a nastêpnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, sk¹d natychmiast wys³ano
go do Budapesztu. Willman odgrywa³ kluczow¹ rolê zarówno w okresie wêgierskie-
go powstania — wyraŸnie sympatyzowa³ z jego ideami — jak i póŸniej, w kszta³to-
waniu stosunków polsko-wêgierskich we wczesnej epoce Kádára.13 Jego elastycznego
sposobu myœlenia dowodzi fakt, ¿e 22 paŸdziernika 1956 r. nie zg³osi³ zastrze¿eñ,
by studiuj¹cy w Budapeszcie Polacy wziêli udzia³ w planowanej nastêpnego dnia de-
monstracji. O ludzkiej postawie Willmana œwiadczy te¿ fakt, ¿e nie z³o¿y³ meldun-
ku, gdy w koñcu paŸdziernika dwie studentki Uniwersytetu Warszawskiego — Lidia
Widajewicz i Hanna Linsenman — przebywaj¹ce wraz z grup¹ studentów na Wê-
grzech w ramach trzytygodniowej miêdzyuczelnianej wymiany studentów odmó-
wi³y powrotu do Polski i przy³¹czy³y siê do jednostki gwardii narodowej, powsta³ej
na uniwersytecie w Budapeszcie. Tylko dziêki Willmanowi mog³y one w kilka tygo-
dni póŸniej wróciæ do Warszawy i bez przeszkód kontynuowaæ naukê14.

Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e na kszta³towanie siê stosunków polsko-wêgier-
skich mia³ wielki wp³yw — i nadawa³ im swoistego wydŸwiêku — fakt, ¿e na stano-
wiskach radców kulturalnych, handlowych, prasowych i innych pracowa³y w wiêk-
szoœci osoby, które od 1939 r. przez lata przebywa³y na Wêgrzech jako uchodŸcy.
Najczêœciej st¹d pochodzi³a te¿ ich znajomoœæ jêzyka, i choæ reprezentowali socjali-
styczn¹ Polskê, w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci nie zapomnieli, który kraj jako jedyny
po wybuchu drugiej wojny œwiatowej wyci¹gn¹³ do nich pomocn¹ d³oñ.

*

Nowe kierownictwo PZPR ze szczególn¹ uwag¹ œledzi³o wydarzenia wêgierskie-
go PaŸdziernika, czerpi¹c wiadomoœci z kilku Ÿróde³. Najwa¿niejszym z nich by³y
szyfrogramy ambasady polskiej w Budapeszcie; w dniach od 23 paŸdziernika do
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dem Liszewskim, ówczesnym studentem Politechniki w Budapeszcie, wyk. János Tischler, 1994;
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gierskiej Uniwersytetu Warszawskiego, wyk. János Tischler, 1994.



4 listopada z Budapesztu wys³ano do Warszawy, do polskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych a¿ szeœædziesi¹t (!) szyfrogramów. Ambasador Willman przesy³a³
obiektywne i wyczerpuj¹ce sprawozdania z sytuacji, i dziêki nim cz³onkowie kie-
rownictwa polskiego mogli w takim stopniu, w jakim pozwala³y na to okolicznoœci,
doœæ dok³adnie œledziæ, co dzieje siê na Wêgrzech. Otrzymali szczegó³owe szyfro-
gramy o przebiegu manifestacji 23 paŸdziernika, mogli siê dowiedzieæ, z jak¹ sym-
pati¹ odnosz¹ siê mieszkañcy Budapesztu do zmian zachodz¹cych w Polsce15.

Zgodnie z przyjêt¹ praktyk¹ adresatami szyfrogramów polskiej ambasady w Bu-
dapeszcie by³o niemal bez wyj¹tku Biuro Polityczne i Sekretariat PZPR lub konkretni
cz³onkowie tych organów, z pierwszym sekretarzem Gomu³k¹ i premierem Cyran-
kiewiczem na czele. Czytali oni systematycznie te meldunki (a nawet robili przy nich
uwagi) i wykorzystywali ka¿de Ÿród³o w celu uzyskania jak najwierniejszego i naj-
bardziej wiarygodnego obrazu sytuacji16. Takim Ÿród³em by³o ponadto Polskie Ra-
dio, PAP oraz sporz¹dzany przez s³u¿bê prasow¹ obu instytucji codzienny biuletyn
przeznaczony do u¿ytku œciœle wewnêtrznego, który zawiera³ najwa¿niejsze donie-
sienia i komentarze najbardziej licz¹cych siê zagranicznych stacji radiowych i wy-
dawnictw prasowych. Oprócz wiadomoœci nap³ywaj¹cych w ten sposób z Budapesz-
tu do Biura Politycznego, na s³abe jeszcze polskie kierownictwo partyjne wywiera³a
te¿ nacisk krajowa opinia publiczna, która w wêgierskiej rewolucji widzia³a analo-
giê „polskiej rewolucji” — w tych dniach Polacy masowo oddawali ju¿ krew dla „wê-
gierskich bratanków”. To podwójne oddzia³ywanie da³o siê odczuæ na posiedzeniu
Biura Politycznego 28 paŸdziernika. Dawni–nowi przywódcy Polski, w której nie-
w¹tpliwie rozpocz¹³ siê proces przemian, szukali jednoczeœnie oparcia i sojusznika
wœród pozosta³ych krajów bloku radzieckiego, w których dominuj¹ca by³a jeszcze
„linia stalinowska”. Takiego sojusznika upatrywali na Wêgrzech. Na dodatek wywie-
rany dotychczas tylko na Polskê polityczny i czêœciowo wojskowy nacisk z Moskwy
rewolucja wêgierska si³¹ rzeczy podzieli³a pomiêdzy oba kraje. Dla Polaków by³o to
korzystne, w ten sposób bowiem ³atwiej by³o przeprowadziæ wspomniane ju¿ pilne
zmiany, jak choæby zdymisjonowanie marsza³ka Konstantego Rokossowskiego czy
odes³anie do domu radzieckich oficerów i doradców wojskowych.

Biuro Polityczne na posiedzeniu 28 paŸdziernika postanowi³o, ¿e w imieniu Ko-
mitetu Centralnego wyst¹pi z odezw¹ do narodu wêgierskiego17. By³a to ju¿ kwestia
bardzo pilna, poniewa¿ w dniach po 23 paŸdziernika kierownictwo polskie mil-
cza³o; pomimo wszelkich starañ ambasadora Willmana, zagubione w powodzi czêsto
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15 Meldunki ambasadora Willmana z Budapesztu, zob.: Rewolucja wêgierska 1956 w polskich do-
kumentach (dalej: Rewolucja wêgierska 1956…). Opracowa³ János Tischler. Warszawa, 1995, Insty-
tut Studiów Politycznych PAN, s. 23-116.

Wybór opracowanych przeze mnie dokumentów polskich dotycz¹cych powstania wêgierskie-
go 1956 r. traktowa³em jako Ÿród³o podstawowe, dlatego te¿ powo³ujê siê na nie tylko na podsta-
wie ich miejsca w ksi¹¿ce, nie zaœ na podstawie ich archiwalnej sygnatury. Natomiast Ÿród³a nie
wystêpuj¹ce w powy¿szym tomie opatrujê naturalnie sygnatur¹ archiwaln¹.

16 OHA, nr 572. Wywiad z Emanuelem Planerem, ówczesym kierownikiem Dzia³u Informacyj-
nego Polskiego Radia, wyk. János Tischler, 1993.

17 Rewolucja wêgierska 1956…, s. 129, dokument nr 132.



sprzecznych informacji, nie wiedzia³o, co siê naprawdê dzieje w Budapeszcie. Jedno-
czeœnie jednak dalej milczeæ nie by³o mo¿na, przede wszystkim dlatego, ¿e „Trybuna
Ludu” i jej wojewódzkie odpowiedniki za zgod¹ miejscowych organów, a tak¿e wyko-
rzystuj¹c bezradnoœæ ca³kowicie zdezorientowanej cenzury, w artyku³ach z pierw-
szych stron pozdrawia³y wêgierskie powstanie i wyra¿a³y dlañ poparcie. Taka odez-
wa, niezale¿nie od „poszukiwania sojusznika”, mog³a wywrzeæ korzystny wp³yw na
powstanie wêgierskie, a poœrednio na stabilizacjê sytuacji w Polsce.

Na polecenie Gomu³ki tego samego dnia z Warszawy wyjecha³a do Budapesztu
dwuosobowa delegacja, której celem by³o zebranie informacji na miejscu. Ponadto
wyznaczono jej zadanie, by — maj¹c na wzglêdzie interes polskich w³adz partyjnych
— stara³a siê w miarê mo¿liwoœci spróbowaæ zahamowaæ prawicow¹ tendencjê wy-
darzeñ i nak³oniæ Imre Nagya i Jánosa Kádára do zakoñczenia zmian na dotychczaso-
wym etapie. Oprócz tego wizyta mia³a na celu zapewnienie nowego kierownictwa
wêgierskiego o polskim poparciu i jednoznaczne potêpienie wezwania przez Ernö
Gerö na pomoc jednostek radzieckich „w celu przywrócenia porz¹dku publicznego”.
Znaj¹c ju¿ wypadki rozgrywaj¹ce siê na Wêgrzech, polskie w³adze mog³y siê tylko cie-
szyæ z tego, ¿e podczas wczeœniejszej o kilka dni sytuacji kryzysowej w Polsce nie
dosz³o do podobnych wydarzeñ. W tym okresie Gomu³ka czêsto powtarza³, ¿e wyso-
ko ocenia dojrza³oœæ polityczn¹ Polaków, jak¹ okazali podczas paŸdziernikowych dni.

Cz³onkami delegacji wys³anej do Budapesztu byli wiceminister spraw zagranicz-
nych Marian Naszkowski i Artur Starewicz, zastêpca cz³onka KC, póŸniejszy kierow-
nik Biura Prasy przy Komitecie Centralnym. Od razu po przyjeŸdzie do Budapesztu
nawi¹zali oni kontakt z przywódcami wêgierskimi i poinformowali o tym Biuro Poli-
tyczne PZPR18. Nie wiadomo, czy tekst odezwy ze wspomnianego posiedzenia Biura
Politycznego dotar³ do polskiej ambasady w Budapeszcie kana³em dyplomatycz-
nym, czy te¿ przywioz³a go ze sob¹ wspomniana delegacja, ale wiadomo, ¿e Will-
man otrzyma³ z Warszawy polecenie natychmiastowego przet³umaczenia tekstu
odezwy, by mog³a siê ona ukazaæ w prasie wêgierskiej ju¿ nastêpnego dnia19. Amba-
sador dokona³ przek³adu, po czym o pó³nocy przekaza³ polski i wêgierski tekst
odezwy Imre Nagyowi i Jánosowi Kádárowi, którzy zwrócili siê do ambasadora
o przekazanie bratniej partii polskiej „gor¹cych podziêkowañ” za wyrazy wspó³czu-
cia i udzielon¹ Wêgrom pomoc20. Potrzebowali poparcia ze strony Polaków. I rze-
czywiœcie, 29 paŸdziernika wszystkie polskie dzienniki oraz dziennik „Szabad Nép”
og³osi³y tekst odezwy Komitetu Centralnego PZPR do narodu wêgierskiego.

Dla podkreœlenia wagi tego kroku Wydzia³ Organizacyjny KC PZPR skierowa³
tego dnia do wszystkich wojewódzkich komitetów partii pismo z poleceniem, by na
odbywanych w najbli¿szych dniach zebraniach obowi¹zkowo odczytywano tekst
odezwy Komitetu Centralnego do „Braci-Wêgrów”. Dodano tak¿e, ¿e jeœli pomimo
wyraŸnego zakazu Gomu³ki wiece z wyrazami sympatii dla Wêgrów bêd¹ dalej
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zwo³ywane, wówczas po odczytaniu odezwy nale¿y przekonaæ zebranych, by wyra-
zili poparcie dla jej treœci21. Celem tego by³o opanowanie emocji przejawiaj¹cych siê
na demonstracjach i — do czasu umocnienia siê partii — tymczasowe zjednanie dla
jej stanowiska bardziej radykalnych rzeczników dalszej demokratyzacji.

Nowe polskie kierownictwo partyjne rzeczywiœcie dopatrywa³o siê podobieñstw
pomiêdzy zmianami zachodz¹cymi w Polsce i na Wêgrzech i dlatego wspiera³o
w tych dniach Imre Nagya i Kádára. Jednoczeœnie poza ewentualnym sojusznikiem
za granic¹ potrzebowa³o ono jeszcze wówczas tak¿e wsparcia wewn¹trz kraju —
od czego póŸniej musia³o siê od¿egnaæ — i z powodu w³asnej s³aboœci zmuszone
by³o do zawarcia licznych kompromisów. Kiedy Gomu³ka spotka³ siê 29 paŸdzierni-
ka z redaktorami gazet, nie ukrywa³ przed nimi ani ówczesnej s³aboœci partii, ani
ogromnych wysi³ków, jakie musia³a ona podj¹æ w celu osi¹gniêcia konsolidacji,
choæ na razie przynosi³y one s³abe rezultaty.

Wspomnian¹ wy¿ej odezwê do Wêgrów podpisali Gomu³ka i Cyrankiewicz. Po
raz pierwszy wyrazili wtedy ból wywo³any rozlewem krwi i zniszczeniami, które
dotknê³y Budapeszt, po czym wezwali Wêgrów do jak najszybszego zakoñczenia
„bratobójczych walk”. Nastêpny fragment odezwy brzmia³: „Znamy program Rz¹du
Jednoœci Narodowej Wêgier, program demokracji socjalistycznej, poprawy bytu,
tworzenia rad robotniczych, pe³nej suwerennoœci narodowej, wycofania wojsk ra-
dzieckich z Wêgier i oparcia przyjaŸni ze Zwi¹zkiem Radzieckim na leninowskich
zasadach równoœci. Dalecy jesteœmy od wtr¹cania siê w Wasze sprawy wewnêtrzne.
S¹dzimy jednak, ¿e program ten odpowiada interesom narodu wêgierskiego i ca³ego
obozu pokoju. (…) Myœlimy, ¿e program Rz¹du Jednoœci Narodowej Wêgier odrzu-
ciæ mog¹ tylko ci, którzy by chcieli zawróciæ Wêgry z drogi socjalizmu. (…) Wy i my
jesteœmy po tej samej stronie, po stronie wolnoœci i socjalizmu”22.

Szczególn¹ uwagê zwraca sprzecznoœæ zawarta w zdaniu o poparciu polskiego
kierownictwa dla wycofania wojsk radzieckich z terytorium Wêgier, albowiem —
jak ju¿ o tym wspominaliœmy — w przypadku Polski nie mog³o byæ o tym mowy. Na
coraz silniejsze g³osy domagaj¹ce siê wycofania obcych wojsk z Polski Gomu³ka
móg³ odpowiedzieæ jedynie, ¿e sytuacja geopolityczna Wêgier ró¿ni siê zasadniczo
od sytuacji Polski, dlatego ci, którzy stawiaj¹ takie ¿¹danie, id¹ na rêkê wewnêtrz-
nej i zagranicznej reakcji, która tylko czeka, by wykorzystaæ sytuacjê dla w³asnych
celów23. Potrzeba by³o jeszcze kilku dni i kilku wa¿nych wydarzeñ, by przywódca
polski znalaz³ w³aœciw¹ i u¿ywan¹ potem przez lata formu³ê o „polskiej racji stanu”.

Wieczorem 29 paŸdziernika pomimo zajêtego dnia Gomu³ka znalaz³ czas na od-
wiedzenie Politechniki Warszawskiej i spotkanie ze studentami, którzy w dniach pol-
skiego PaŸdziernika byli najbardziej aktywni. Wœród licznych pytañ, jakie zadali stu-
denci, pad³o i to, czy Polska nie powinna og³osiæ ¿a³oby narodowej na znak
solidarnoœci z Wêgrami. Pierwszy sekretarz KC odrzuci³ ten pomys³, mówi¹c, ¿e to, co
siê wydarzy³o, jest dla Wêgrów powodem do radoœci i chwa³y, i wydarzenie to tak
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w³aœnie zostanie zapisane w historii, Polska zaœ, która z powodu strat ludzkich i mate-
rialnych odnosi siê do Wêgrów ze wspó³czuciem, cieszy siê z tego, ¿e kraj ten zrzuci³
jarzmo niewoli, dlatego te¿ w miarê swoich mo¿liwoœci Polska udzieli Wêgrom po-
mocy24. Ta odpowiedŸ zadowoli³a studentów, zreszt¹ oœwiadczenie Gomu³ki bynajm-
niej nie by³o pustym frazesem. Dowiod³y tego wydarzenia poprzednich i nastêpnych
dni, kiedy to w³adze polskie, poszukuj¹c punktów stycznoœci, rzeczywiœcie stara³y siê
„w miarê swoich mo¿liwoœci” udzieliæ Wêgrom politycznej pomocy. Nie stawia³y
(zreszt¹ nie by³yby w stanie) administracyjnych przeszkód polskiej prasie, by mog³a
wiarygodnie przedstawiaæ wêgierskie powstanie i og³aszaæ artyku³y, apele i telegra-
my popieraj¹ce jego d¹¿enia. Nie ogranicza³y te¿ obejmuj¹cej ca³y kraj akcji pomocy,
organizowanej spontanicznie i oddolnie przez polskie spo³eczeñstwo (oddawanie
krwi, zbiórka pieniêdzy, ¿ywnoœci i lekarstw) dla „tragicznie doœwiadczonych i wal-
cz¹cych o swoj¹ wolnoœæ Braci-Wêgrów”; by³a to pierwsza i zarazem najwiêksza po-
moc, jaka w dniach wêgierskiego powstania nap³ynê³a z zagranicy.

Tymczasem 28 paŸdziernika przyby³a do Budapesztu dwuosobowa delegacja
polska — Naszkowski i Starewicz — i jeszcze tego samego dnia rozpoczê³a rozmo-
wy z Imre Nagyem i Kádárem oraz Zoltánem Szántó, niedawnym ambasadorem wê-
gierskim w Warszawie i Mártonem Horváthem, naczelnym redaktorem dziennika
„Szabad Nép”. Z tego spotkania strona polska wys³a³a kilkustronicowy zaszyfrowa-
ny raport bezpoœrednio do Gomu³ki i do ministra spraw zagranicznych Adama Ra-
packiego (jednoczeœnie cz³onka Biura Politycznego) z polskiej ambasady w Buda-
peszcie. Ten tajny telegram zawiera³ przedstawiony przez wêgierskich rozmówców
obiektywny opis wydarzeñ ostatnich dni oraz mo¿liwe scenariusze dalszego rozwo-
ju sytuacji. Wed³ug delegacji polskiej „nikt z kierownictwa partii nie móg³ nam
wskazaæ na ¿aden dyspozycyjny oœrodek reakcyjny ani te¿ na fakty wyraŸnie antyko-
munistycznego i antysocjalistycznego charakteru ruchu w stolicy”, jednoczeœnie
przywódcy wêgierscy zgadzaj¹ siê co do tego, ¿e „ka¿da godzina, ka¿dy dzieñ
przed³u¿ania siê walki nieuchronnie wysuwa na czo³o ruchu powstañczego mêty re-
akcyjne i antykomunistyczne”25. Starewicz by³ zdania, ¿e pokojowa walka prowa-
dzona o rzeczywist¹ demokratyzacjê i dla „naprawy socjalizmu” rozgorza³a wów-
czas, gdy rozpoczê³a siê interwencja radziecka. Doprowadzi³a ona do tego, ¿e ca³y
ruch nabra³ tendencji prawicowych i zwróci³ siê przeciw partii. Interwencja radziec-
ka sparali¿owa³a równie¿ Wêgiersk¹ Partiê Pracuj¹cych i nawet wiêkszoœæ cz³on-
ków partii przesz³a na drug¹ stronê26.
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Na podstawie tego, co zobaczyli w Budapeszcie, cz³onkowie polskiego kierow-
nictwa mieli mo¿liwoœæ przekonaæ siê osobiœcie, przed jak¹ katastrof¹ uchroni³o ich
kraj i partiê bezkrwawe rozwi¹zanie kryzysu powsta³ego w dniach VIII Plenum, zda-
wali sobie bowiem sprawê z tego, ¿e w przypadku wkroczenia wojsk radzieckich do
Warszawy — pomimo wszelkich trzeŸwych postaw zmierzaj¹cych do unikniêcia
konfrontacji — w Polsce wybuch³oby powstanie na ogromn¹ skalê, którego PZPR
nie by³aby w stanie opanowaæ, podobnie jak to mia³o miejsce na Wêgrzech27. Z tym,
¿e walka zbrojna na polskiej ziemi osi¹gnê³aby nieporównanie wiêksze rozmiary,
rozrywaj¹c œwie¿o zagojone rany z czasów wojny.

Datowany 29 paŸdziernika, równie¿ zaszyfrowany meldunek Naszkowskiego
i Starewicza do Gomu³ki jest ju¿ utrzymany w znacznie bardziej pesymistycznym to-
nie ni¿ poprzedni. Meldunek mówi o pogorszeniu siê sytuacji, jego autorzy opisali
swoje wra¿enia najwyraŸniej na podstawie bezpoœrednich prze¿yæ28. Jeszcze tego
samego dnia delegaci polscy spotkali siê w ambasadzie radzieckiej z przeby-
waj¹cym w³aœnie na Wêgrzech Mikojanem i Michai³em Sus³owem, którzy nie mogli
albo nie chcieli zdradziæ swoich zamiarów, powiedzieli tylko, ¿e wszystko zale¿y od
tego, czy rz¹dowi Imre Nagya uda siê opanowaæ sytuacjê29.

30 paŸdziernika Naszkowski i Starewicz wrócili do Warszawy i jeszcze tego sa-
mego dnia zdali sprawozdanie z wizyty na Wêgrzech na posiedzeniu Bura Politycz-
nego30, co wed³ug jednych uspokoi³o Gomu³kê co do konsolidacji na Wêgrzech,
wed³ug innych zaœ s¹dzi³ on, ¿e sytuacja w dalszym ci¹gu jest chaotyczna i nie kry³
z tego powodu swojego niepokoju. Uznano te¿, ¿e o wszystkim nale¿y poinformo-
waæ polsk¹ opiniê publiczn¹ i dlatego wkrótce po powrocie Starewicz udzieli³ re-
porterowi Polskiego Radia odpowiedzi na pytanie, co widzia³ na Wêgrzech. Wyrazi³
przekonanie, ¿e po wycofaniu wojsk radzieckich z Budapesztu bêdzie mo¿na roz-
pocz¹æ realizacjê programu rz¹du Imre Nagya31.

*

1 listopada 1956 r. przed po³udniem, w po³o¿onym w pobli¿u granicy z Polsk¹
Brzeœciu Chruszczow, Georgij Malenkow i Wiaczes³aw Mo³otow spotkali siê z Go-
mu³k¹, Cyrankiewiczem i Ochabem. Strona radziecka poinformowa³a o zbli¿aj¹cej siê
interwencji na Wêgrzech, o której — jak ju¿ wspominaliœmy — ostateczn¹ decyzjê
podjêto w Moskwie 31 paŸdziernika32. Strona polska podkreœla³a swoje „odrêbne sta-
nowisko”, nie mog³a bowiem przyj¹æ bezwarunkowo, by kryzysy tego typu — jak wê-
gierski czy wczeœniejszy o dwanaœcie dni kryzys polski — by³y rozwi¹zywane przez
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obce mocarstwo przy u¿yciu si³y zbrojnej. Delegacja radziecka wys³a³a z Brzeœcia do
Moskwy informacjê telefoniczn¹ o spotkaniu, na którym „nie osi¹gniêto pe³nego po-
rozumienia”, zdaniem Polaków jest to wewnêtrzna sprawa wêgierska, do której nie
nale¿y siê mieszaæ. Jednoczeœnie Gomu³ka zgadza³ siê z ocen¹, ¿e sytuacja na Wê-
grzech jest powa¿na, reakcja w istocie podnios³a g³owê, istnieje rzeczywista groŸba
kontrrewolucji i ¿e on zdaje sobie sprawê z tego, ¿e w przypadku ewentualnych wol-
nych wyborów „wêgierska partia komunistyczna” otrzyma³aby najwy¿ej osiem-dzie-
siêæ procent g³osów. Dlatego za najbardziej celowe strona polska uwa¿a³a „uzbroje-
nie robotników wêgierskich, którzy powinni pozostaæ w stanie gotowoœci bojowej”33.
Rozwi¹zaniem wed³ug strony polskiej by³oby zatrzymanie jednostek radzieckich na
terenie Wêgier, ale bez rozpoczêcia przez nie dzia³añ zbrojnych, wyczekanie, „a¿
zdradzi siê rz¹d Imre Nagya, który opowiedzia³ siê za kontrrewolucj¹, a wówczas
sama wêgierska klasa robotnicza go obali”. Chruszczow odrzuci³ to rozwi¹zanie jako
wymagaj¹ce zbyt du¿o czasu34. Na to Polacy wysunêli jeszcze s³aby kontrargument, ¿e
wówczas Rosjanie bêd¹ siê musieli liczyæ z d³u¿sz¹ walk¹ partyzanck¹ na Wêgrzech35.

S³aboœæ tego kontrargumentu polega³a nie na tym, ¿e zasadza³ siê on na ma³o praw-
dopodobnych przypuszczeniach, tylko na tym, ¿e znaj¹c kierownictwo radzieckie
Gomu³ka i jego towarzysze doskonale wiedzieli, ¿e gdy chodzi o mocarstwow¹ pozy-
cjê, argument strat w ludziach w ¿adnym wypadku nie podzia³a hamuj¹co na w³adze
ZSRR. W ka¿dym razie przyjêli decyzjê radzieck¹, choæ nie zgadzali siê z ni¹, poniewa¿
nie mogli uczyniæ nic innego. Natomiast kiedy dwa i pó³ miesi¹ca po spotkaniu w Brze-
œciu, 11-12 stycznia 1957 r. Gomu³ka prowadzi³ rozmowy z chiñskim premierem Czou
En-lajem, o rozmowach brzeskich powiedzia³, ¿e towarzysze radzieccy nie wspomnieli
ani s³owem o swych zamiarach, wypytywali tylko stronê polsk¹, jak ocenia sytuacjê na
Wêgrzech. Wed³ug stanowiska strony polskiej w tamtej niepewnej sytuacji jednostki
radzieckie powinny by³y pozostaæ tam, gdzie stacjonowa³y, poniewa¿ w za³o¿eniu od-
dzia³y te stanowi³y najlepsz¹ gwarancjê, by „reakcja horthystowska”36 nie mog³a przej¹æ
w³adzy i wyrwaæ Wêgier z bloku pañstw socjalistycznych. Pierwszy sekretarz PZPR
doda³ jeszcze, ¿e najpowa¿niejszym problemem by³o, czy nowy rz¹d wêgierski (rz¹d
wêgierski utworzony w Moskwie — J.T.) znajdzie poparcie klasy robotniczej37.
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W tych nieco póŸniejszych wspomnieniach z brzeskiego spotkania Gomu³ka dla-
tego nie mija³ siê z prawd¹, poniewa¿ fundament jego w³asnych pogl¹dów politycz-
nych w istocie stanowi³a obecnoœæ radzieckich wojsk — w tym przypadku: na tery-
torium Polski — uwa¿a³ bowiem, ¿e poza cz³onkostwem w Uk³adzie Warszawskim
jest ona warunkiem istnienia wiêkszoœci systemów komunistycznych. To przekona-
nie podzielali wszyscy cz³onkowie kierownictwa. Do pocz¹tku listopada Gomu³ka
pozostawa³ w tym wzglêdzie w sprzecznoœci z samym sob¹, poniewa¿ stworzy³ ju¿
przecie¿ precedens, popieraj¹c ten punkt programu rz¹du Imre Nagya, co na doda-
tek polska prasa szeroko nag³oœni³a. W tych okolicznoœciach coraz trudniej by³o
wyt³umaczyæ polskiemu spo³eczeñstwu, dlaczego nie mo¿na wycofaæ wojsk ra-
dzieckich z Polski, skoro mo¿na je wycofaæ z Wêgier? Jednoczeœnie radzieckie
oœwiadczenie, pomimo jego negatywnych skutków, da³o mu do rêki wielki atut: od
tej pory, bez specjalnych kroków taktycznych, móg³ swoje polityczne przekonania
przedstawiaæ jasno jako „polsk¹ racjê stanu”, która obok dwóch wczeœniej wspomnia-
nych filarów — obecnoœci wojsk radzieckich i cz³onkostwa w Uk³adzie Warszaw-
skim — zawiera³a te¿ nienaruszalnoœæ wytyczonych na nowo w 1945 r. polskich gra-
nic. Mo¿na to by³o jeszcze podeprzeæ odpowiednio zastraszaj¹cym argumentem
i Gomu³ka szanta¿owa³ nim spo³eczeñstwo: lekcewa¿enie lub pogwa³cenie „pol-
skiej racji stanu” doprowadzi Polskê do tragicznego losu Wêgier, czego nie mo¿e
pragn¹æ nikt z trzeŸwo myœlacych Polaków, dlatego te¿ w tej niebezpiecznej sytu-
acji miêdzynarodowej jedyn¹ s³uszn¹ postaw¹ jest, by ca³y naród popar³ PZPR. Przy-
pominaj¹c o „wêgierskiej tragedii” kierownictwo partii mog³o skutecznie kanalizo-
waæ w coraz wê¿sze ramy ogromn¹ sympatiê wobec „Braci-Wêgrów”, przejawiaj¹c¹
siê w ró¿nych formach w spo³eczeñstwie, lecz i wœród cz³onków partii, i przyczyniæ
siê w ten sposób do umocnienia siê systemu gomu³kowskiego.

Jednoznaczne przedstawienie „polskiej racji stanu” znalaz³o siê po raz pierwszy
w og³oszonej 1 listopada odezwie KC PZPR do narodu polskiego; podano w niej
tak¿e „odrêbne stanowisko” zajête przez delegacjê polsk¹ w rozmowach z Chrusz-
czowem w Brzeœciu, co kierownictwo polskie uzna³o za wa¿ne. Wagê spotkania
brzeskiego ukazuje fakt, ¿e kilka godzin póŸniej g³ównie po to zwo³ano posiedze-
nie wszystkich cz³onków Biura Politycznego, by razem z „trójk¹ z Brzeœcia” przedys-
kutowaæ nowe informacje dotycz¹ce Wêgier. Wed³ug pierwszego punktu porz¹dku
dziennego, zapisanego w protokole posiedzenia, rozpatrzono „sytuacjê polityczn¹
na Wêgrzech i sprawê wkroczenia wojsk radzieckich na Wêgry”, zaœ „Biuro Politycz-
ne wypowiedzia³o siê negatywnie w sprawie zbrojnej interwencji ZSRR na Wê-
grzech”. W uchwale za³¹czonej do porz¹dku dziennego czytamy, ¿e w odezwie do
narodu nale¿y przedstawiæ stanowisko partii, wed³ug którego „sprawy obrony
i utrzymania w³adzy ludowej i zdobyczy socjalizmu na Wêgrzech winien rozstrzy-
gaæ naród wêgierski, nie zaœ interwencja z zewn¹trz”. Postanowiono te¿, ¿e 2 listo-
pada na wszystkich zebraniach partyjnych nale¿y odczytaæ sporz¹dzon¹ przez Biuro
Polityczne, a przedstawiaj¹c¹ stanowisko partii informacjê o sytuacji na Wêgrzech
i o kontaktach polsko-wêgierskich38.
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Zgodnie z postanowieniem posiedzenia, dla sformu³owania obu tekstów —
odezwy do narodu oraz apelu do cz³onków partii — 1 listopada powo³ano komitet
redakcyjny z cz³onkiem Biura Politycznego Jerzym Morawskim na czele. Drugim ce-
lem odezwy (nie wymienionym w protokole) by³o „wylanie kub³a zimnej wody na
rozpalone polskie g³owy”39, poniewa¿ pomimo pamiêtnego ostrze¿enia Gomu³ki,
¿e „doœæ wiecowania i manifestacji, czas powróciæ do codziennej pracy!”, emocje
wzbudzone przez Polski PaŸdziernik, a póŸniej przez wêgiersk¹ rewolucjê by³y
jeszcze bardzo ¿ywe. Po zaakceptowniu przez Gomu³kê odezwa ukaza³a siê naza-
jutrz w prasie polskiej; we fragmencie odnosz¹cym siê do Wêgier potêpiono wczeœ-
niejsze kierownictwo WPP, które sprzeciwi³o siê woli klasy robotniczej i wiêkszoœci
narodu, i zamiast rozpocz¹æ demokratyzacjê, wezwa³o wojska radzieckie na po-
moc. W dalszej czêœci podkreœlano rosn¹ce zagro¿enie kontrrewolucj¹, chaos sytu-
acji na Wêgrzech i wspominano, ¿e „bandy reakcyjne dokonuj¹ samos¹dów i be-
stialsko morduj¹ komunistów”. Si³y reakcyjne, prowadz¹ce Wêgry do katastrofy,
zosta³y w imieniu Polski surowo potêpione, wyra¿ono te¿ nadziejê, ¿e wêgierska
klasa robotnicza i masy pracuj¹ce potrafi¹ siê zjednoczyæ i w ten sposób „odeprzeæ
zamachy reakcji”. Dalej w odezwie Komitetu Centralnego nast¹pi³ fragment uchwa-
³y powziêtej na posiedzeniu Biura Politycznego o tym, ¿e obca interwencja jest nie-
po¿¹dana, a zaraz po tym przypomnienie, ¿e wojska radzieckie stacjonuj¹ na tere-
nie Polski na mocy traktatu poczdamskiego, by zapewniæ zaopatrzenie jednostkom
znajduj¹cym siê na terenie NRD. Wycofanie ich z Polski jest dlatego niemo¿liwe tak
d³ugo, jak d³ugo nie zostanie zawarty traktat pokojowy z Niemcami, lub gdy cztery
mocarstwa jednoczeœnie nie wycofaj¹ swoich wojsk z terytorium Niemiec. Poza
utrzymaniem linii zaopatrzenia zadaniem stacjonujacych w Polsce jednostek ra-
dzieckich jest obrona zachodnich granic kraju przed zakusami rewan¿ystów, ale
warunki i zasady ich obecnoœci nale¿y uregulowaæ w sposób prawny, co bêdzie
przedmiotem umowy pomiêdzy kierownictwem polskim a rz¹dem ZSRR. W zakoñ-
czeniu partia podkreœli³a: w obecnej sytuacji miêdzynarodowej ¿¹danie wycofania
wojsk radzieckich jest sprzeczne z podstawowym interesem Polski, zaœ obecny
okres wymaga nie wieców i demonstracji, tylko spokoju, zdyscyplinowania i odpo-
wiedzialnoœci, co jest „najwa¿niejszym nakazem chwili”40.

Nosz¹ca adnotacjê „œciœle poufne” i odczytywana na zebraniach partyjnych in-
formacja, któr¹ Gomu³ka tak¿e osobiœcie zaakceptowa³, nie ró¿ni siê zasadniczo od
odezwy og³oszonej w prasie, rozbie¿noœci widaæ tylko w sformu³owaniach. We
fragmencie odnosz¹cym siê do Wêgier czytamy, ¿e Komitet Centralny nie zna przy-
czyn, które wywo³a³y nap³yw nowych oddzia³ów radzieckich na Wêgry, wiadomo
mu jedynie, ¿e do walki prowadzonej przez naród wêgierski o wolnoœæ i demokra-
cjê — któr¹ naród polski „gor¹co popar³” — wmiesza³y siê si³y d¹¿¹ce do destabili-
zacji sytuacji. W tym miejscu uchwa³a Biura Politycznego z 1 listopada wyra¿a³a
przekonanie, ¿e pomimo anarchii, morderstw i samos¹dów obca interwencja jest
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posuniêciem nies³usznym — nawet jeœli powziêto j¹ w imiê wolnoœci i socjalizmu
— jeœli wêgierska klasa robotnicza i naród wêgierski jej nie chc¹. We fragmencie
poœwiêconym polskiej sytuacji wewnêtrznej Komitet Centralny stwierdza: odwaga
po³¹czona z rozs¹dkiem i opanowaniem uchroni³a Polskê od losu Wêgier, Polska
nie jest mocarstwem, tylko krajem, który w niedalekiej przesz³oœci pozna³ wszelkie
okropieñstwa wojny, straty w ludziach liczono w miliony, a terytorium kraju pokry³y
ruiny i zgliszcza. To nie mo¿e siê ju¿ nigdy powtórzyæ, dlatego nale¿y siê wystrze-
gaæ nieodpowiedzialnych posuniêæ, mog¹cych mieæ nieprzewidywalne skutki, nie
mo¿na zapominaæ o geopolitycznym po³o¿eniu kraju i we wszelkich dzia³aniach na-
le¿y kierowaæ siê „rozs¹dkiem”41. Trzeba tu wspomnieæ o wiernie obrazuj¹cym
zmiennoœæ sytuacji okólniku szefa polskich s³u¿b wewnêtrznych, który zosta³ ro-
zes³any funkcjonariuszom 2 listopada, w dniu ukazania siê odezwy KC PZPR oraz
informacji przeznaczonej do odczytania na zebraniach partyjnych, a w którym przy-
pominaj¹c funkcjonariuszom o obowi¹zku przeciwdzia³ania „wszelkim awanturni-
czym wyst¹pieniom ze strony reakcji i nieodpowiedzialnych elementów” — naka-
zuje publicznie przedstawiaæ ró¿nice pomiêdzy sytuacj¹ polsk¹ a wêgiersk¹42.

Pomimo wszelkich oznak wskazuj¹cych na zbli¿aj¹c¹ siê interwencjê radzieck¹,
polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2 listopada wyda³o swojemu ambasado-
rowi w Budapeszcie, Willmanowi, podpisane przez wiceministra Naszkowskiego
polecenie, by na wystosowan¹ przez Imre Nagya 1 listopada proœbê o pomoc odpo-
wiedzia³, ¿e zgodnie z zamiarami polskiego kierownictwa pomoc tê oznacza oficjal-
ne stanowisko KC PZPR, wyra¿one w odezwie do narodu polskiego — o czym, jak
wspomnieliœmy, Biuro Polityczne zdecydowa³o 1 listopada wieczorem — stwier-
dzaj¹cej, ¿e „sprawê utrzymania w³adzy ludowej i socjalizmu na Wêgrzech mog¹
rozstrzygn¹æ jedynie si³y wewnêtrzne ludu, a nie interwencja z zewn¹trz”43.

Echem odezwy by³a rozes³ana do cz³onków Biura Politycznego „z polecenia to-
warzysza Morawskiego” bardzo ciekawa notatka, któr¹ sporz¹dzi³ Emanuel Planer,
ówczesny kierownik Dzia³u Informacyjnego Polskiego Radia. (To w³aœnie Planer zor-
ganizowa³ 26 paŸdziernika pierwsz¹ powietrzn¹ akcjê pomocy, która by³a jedno-
czeœnie pierwsz¹ dostaw¹ krwi i lekarstw, jaka dotar³a na Wêgry44). W notatce tej
czytamy, ¿e Marian Bielicki, korespondent Polskiego Radia w Budapeszcie, po
wys³uchaniu odezwy KC PZPR przez radio, zadzwoni³ z wêgierskiej stolicy do Plane-
ra i oœwiadczy³, ¿e zawarte w odezwie sformu³owania, które opisuj¹ sytuacjê na
Wêgrzech, nie odpowiadaj¹ prawdzie, szczególnie nieprawdziwe s¹ informacje
o tym, ¿e „bior¹ górê elementy kontrrewolucyjne, faszystowskie” i o „powszechno-
œci terroru w stosunku do komunistów”. Nastêpnie Bielicki przekaza³ dok³adny
i obiektywny opis sytuacji, i na zakoñczenie stwierdzi³, ¿e w œwietle minionych wy-
darzeñ stosunek do Zwi¹zku Radzieckiego jest taki, i¿ Imre Nagy i jego rz¹d nie
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mieli innego wyjœcia, jak tylko wyst¹piæ z Uk³adu Warszawskiego. Jednoczeœnie
wed³ug polskiego korespondenta w Budapeszcie przedstawiciele ró¿nych kierun-
ków politycznych sk³adaj¹cych siê na wêgierski rz¹d koalicyjny pragn¹ utrzymaæ jak
najserdeczniejsze stosunki z Polsk¹ i s¹siednimi krajami demokracji ludowej. Pod-
sumowuj¹c swoje obserwacje i zastrze¿enia, Bielicki stwierdzi³ stanowczo, ¿e tego
rodzaju powierzchowne oceny rozwoju sytuacji na Wêgrzech, jakie zosta³y ujête
w odezwie KC PZPR, mog¹ siê przyczyniæ do umocnienia tendencji prozachodnich
na Wêgrzech, je¿eli zaœ inkryminowane zdania by³y podyktowane sytuacj¹ wew-
nêtrzn¹ Polski, strona polska powinna poczyniæ w kierunku Wêgier pewne gesty,
podtrzymuj¹ce sympatiê Wêgrów do Polaków. Na pytanie Planera, czy z opini¹ Bie-
lickiego zgadza siê ocena korespondenta „Trybuny Ludu”, Romana Korneckiego
oraz ca³ego personelu tamtejszej ambasady polskiej, korespondent radiowy odpo-
wiedzia³ twierdz¹co45. Notatka Planera spotka³a siê z ciekaw¹ reakcj¹ wœród cz³on-
ków Biura Politycznego: jeszcze tego samego dnia po po³udniu Ministerstwo Spraw
Zagranicznych wys³a³o szyfrogram do ambasadora Willmana, w którym wspomi-
naj¹c telefon korespondenta Polskiego Radio, pytano go o jego ocenê sytuacji46.
W meldunku odpowiadaj¹cym na zadane pytanie ambasador podtrzyma³ w zasa-
dzie ocenê Bielickiego47.

*

2 listopada wieczorem nadszed³ szyfrogram ambasadora Willmana zaadresowa-
ny do ministra spraw zagranicznych Rapackiego, w którym rz¹d wêgierski prosi
o zgodê rz¹du polskiego „na odbycie w Warszawie rozmów pomiêdzy rz¹dowymi
delegacjami Wêgierskiej Republiki Ludowej i Zwi¹zku Radzieckiego w sprawie ure-
gulowania stosunków pomiêdzy obiema stronami, w tym równie¿ w sprawie wojsk
radzieckich na Wêgrzech”48. By³o jasne, ¿e „uregulowanie stosunków” oznacza ze
strony wêgierskiej wycofanie wojsk radzieckich, czyli ¿¹danie, które kierownictwo
PZPR odnoœnie do Polski znów jednoznacznie i w sposób jasny dla wszystkich od-
rzuci³o nieca³y dzieñ wczeœniej. Pomimo tego w ci¹gu pó³torej godziny podjêto de-
cyzjê i wys³ano do Budapesztu nastêpuj¹c¹ odpowiedŸ: jeœli obu stronom to odpo-
wiada, rz¹d Polski zgadza siê na to, by miejscem spotkania by³a Warszawa, a kiedy
znany bêdzie ju¿ termin rozpoczêcia rokowañ, zostanie o tym powiadomiona tak¿e
polska opinia publiczna49.

Nie wiadomo, w jakim stopniu na pozytywn¹ odpowiedŸ wp³yn¹³ datowany 1 li-
stopada nadzwyczaj obiektywny meldunek ambasadora Willmana o sytuacji na Wê-
grzech50, poranny telefon Mariana Bielickiego 2 listopada czy sporz¹dzona na jego
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podstawie notatka Planera. Nie sposób te¿ stwierdziæ, czy do tej pory dotar³ do
Gomu³ki czy do któregokolwiek z cz³onków Biura Politycznego zestawiany codzien-
nie przez PAP „Biuletyn Specjalny” z 2 listopada, w którym przedrukowano wywiad
Imre Nagya, udzielony w³oskiej gazecie „Giornale D’Italia” 31 paŸdziernika51. W wy-
wiadzie tym premier wêgierski oœwiadczy³, ¿e pragnie urzeczywistniæ na Wêgrzech
demokracjê — wedle s³ów dziennikarza: demokracjê zachodniego typu — która
nie przypomina ani systemu Tity, ani kierunku obranego przez Gomu³kê, lecz bê-
dzie „w³asn¹ drog¹ wêgiersk¹”. Co wiêcej, na nieco agresywne pytanie reportera
Imre Nagy nie wykluczy³ uznania przez Wêgry Niemiec Zachodnich. Gdyby polskie
kierownictwo partyjne wiedzia³o o wywiadzie, mog³oby to mieæ wp³yw na odpowiedŸ
polsk¹. W ka¿dym razie, czyni¹c zadoœæ proœbie rz¹du wêgierskiego, Biuro Politycz-
ne PZPR znów podkreœli³o „odrêbne stanowisko” z Brzeœcia, ale nie mia³o to ju¿
wiêkszego znaczenia, poniewa¿ i tak by to nic nie zmieni³o, poza faktem, ¿e pra-
gnê³o w ten sposób, niejako w ostatnim geœcie przyczyniæ siê do powstrzymania czy
z³agodzenia spodziewanej wkrótce drugiej interwencji radzieckiej na Wêgrzech.

Co siê zaœ tyczy Uk³adu Warszawskiego, oficjalne organa polskie otrzyma³y sta-
nowisko rz¹du wêgierskiego z 1 listopada dwoma kana³ami. Po pierwsze, tego dnia
Imre Nagy wezwa³ do siebie akredytowanych na Wêgrzech pos³ów i ambasadorów
— wœród nich Willmana — i wrêczywszy im notê, powiadomi³ ich o og³oszeniu Wê-
gier krajem neutralnym52. Po drugie, zgodnie z poleceniem nades³anym kana³em dy-
plomatycznym, pu³kownik István Kenéz, attaché wojskowy ambasady wêgierskiej
w Warszawie w towarzystwie attaché prasowego Györgya Misura 3 listopada prze-
kaza³ oficjaln¹ notê rz¹du Imre Nagya o wyst¹pieniu Wêgier z Uk³adu Warszawskie-
go sowieckiemu genera³owi Jerzemu Bordzi³owskiemu, szefowi polskiego sztabu
generalnego. Bordzi³owski odbieraj¹c notê, powiedzia³ tylko: „Panowie wiedz¹,
co czyni¹”53.

W nocy z 3 na 4 listopada przyszed³ do Warszawy szyfrogram od Willmana przed-
stawiaj¹cy treœæ rozmowy, jak¹ ambasador przeprowadzi³ z Imre Nagyem wczesnym
popo³udniem 3 listopada. Pomimo ¿e sytuacja przedstawia³a siê beznadziejnie,
Imre Nagy próbowa³ wykorzystaæ ka¿d¹ mo¿liwoœæ, by j¹ opanowaæ. Poniewa¿ spo-
dziewa³ siê, ¿e prymas Mindszenty „mo¿e wyst¹piæ w duchu reakcyjnym”, zwróci³
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siê do rz¹du polskiego, by poprosi³ kardyna³a Wyszyñskiego, który w³aœnie wróci³
na swój urz¹d, o wywarcie „odpowiedniego wp³ywu na Mindszentyego, celem
uspokojenia sytuacji na Wêgrzech”54. Nowy etap wydarzeñ, kolejny akt „wêgierskiej
tragedii”, który rozpocz¹³ siê 4 listopada, sprawê tê wraz z wieloma innymi uczyni³
bezprzedmiotow¹.

4 listopada 1956 r. w Warszawie odbywa³a siê krajowa narada aktywu PZPR.
Gomu³ka zwo³a³ j¹ z zamiarem ugodzenia siê z przestraszonym zmianami, nasta-
wionym nieufnie i niepewnym, w wiêkszoœci konserwatywnym partyjnym aparatem
z prowincji. Jego cz³onkom nale¿a³o stworzyæ forum, na którym mogliby wypowie-
dzieæ swoje racje po wielkim politycznym trzêsieniu ziemi, trzeba by³o ich przeko-
naæ, ¿e s¹ potrzebni i zapewniæ, ¿e w przysz³oœci nie gro¿¹ im ¿adne niebezpieczeñ-
stwa. Choæ aparat ten w³aœciwie nie ufa³ Gomu³ce, nie maj¹c innego wyjœcia,
zmuszony by³ go poprzeæ. To zdanie siê na siebie nawzajem przybra³o na naradzie
formê konkretnej ugody i wspó³pracy: kierownictwo partyjne otworzy³o nowy kre-
dyt zaufania aparatowi, który mia³ na sumieniu wiele win, aparat zaœ popar³ kierow-
nictwo. Gomu³ka podczas tego posiedzenia dowiedzia³ siê o najœwie¿szych wypad-
kach wêgierskich i musia³ natychmiast zaj¹æ stanowisko w tej sprawie. W jego
wypowiedzi nie ma œladu jakiejkolwiek formy protestu przeciw posuniêciu Rosjan.
Znacznie silniejsza by³a w nim obawa, ¿e oderwanie siê jednego ogniwa od obozu
socjalistycznego poci¹gnie za sob¹ nastêpne, i tym nastêpnym bêdzie Polska, a wiêc
os³abienie komunistycznego systemu na Wêgrzech zachwia³oby mocno tak¿e pozycj¹
polskich komunistów. Choæ podtrzyma³ najwa¿niejszy, dotycz¹cy Wêgier fragment
odezwy KC PZPR z 1 listopada, mówi¹c o niepo¿¹danej interwencji zewnêtrznej, to
jednak górê wziê³o w nim przekonanie, ¿e „jednoœæ bloku pañstw sojalistycznych
i spokój jest wa¿niejszy od wszystkiego”. Przyzna³ te¿, ¿e chocia¿ ka¿da interwen-
cja jest z³em, z którego „nie ma siê co cieszyæ”, ale wobec ataku radzieckiego Polska
stanê³a przed faktem dokonanym. W tej sytuacji polskie kierownictwo musi wyka-
zaæ realizm polityczny, prowadziæ politykê d³ugofalow¹ i nie mo¿e poœwiêcaæ „inte-
resów” kraju, podejmuj¹c pospieszne decyzje dla osi¹gniêcia krótkotrwa³ych ce-
lów. Doda³, ¿e w tym niebezpiecznym okresie jedynym gwarantem pojednania
i spokoju spo³ecznego jest silna, zjednoczona i dzia³aj¹ca aktywnie partia, na której
aparacie spoczywa wielka odpowiedzialnoœæ za uspokojenie jeszcze ci¹gle rozpalo-
nych nastrojów spo³ecznych i za zachowanie spokoju za wszelk¹ cenê. Powiedzia³
te¿, ¿e nale¿y przyj¹æ do wiadomoœci fakt podzia³u œwiata na dwa obozy polityczne
oraz sytuacjê geopolityczn¹ kraju. Wydarzenia na Wêgrzech nie mog¹ jednak
wp³ywaæ na kontynuacjê linii obranej na VIII Plenum i na jak najszybsze uregulowa-
nie ze Zwi¹zkiem Radzieckim spornych kwestii natury gospodarczej i wojskowej
(jak ju¿ o tym wspominaliœmy, kwestie te zosta³y w wiêkszoœci uzgodnione w listo-
padzie i grudniu 1956 r.). Gomu³ka da³ do zrozumienia, ¿e Polska z pewnoœci¹ pozo-
stanie cz³onkiem obozu socjalistycznego, bo tam jest jej miejsce, kraj nie by³by
w stanie samodzielnie poradziæ sobie z czyhajacymi nañ i na jego ustrój spo³eczny
niebezpieczeñstwami ze strony rewizjonizmu i wewnêtrznej oraz zagranicznej
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reakcji, a si³y te zapewne oœmieli³oby potêpienie przez Polskê postêpowania
Zwi¹zku Radzieckiego. By³ zdania, ¿e na Wêgrzech pojawi³o siê ju¿ pytanie: socja-
lizm czy kapitalizm? I na to pytanie ka¿dy polski cz³onek partii mo¿e odpowiedzieæ
tylko w jeden sposób: socjalizm. Podkreœli³, ¿e narodowi nale¿y zawsze mówiæ
prawdê, by Polska nigdy nie znalaz³a siê w takiej sytuacji, w jakiej 4 listopada zna-
laz³y siê Wêgry. Na zakoñczenie pierwszy sekretarz „zacytowa³ towarzyszy chiñ-
skich”, wed³ug których — jak ju¿ wspomnieliœmy — VIII plenum PZPR i zwi¹zane
z nim wydarzenia stanowi¹ kr¹g zagadnieñ nadaj¹cy siê do omówienia pomiêdzy
krajami obozu socjalistycznego, podczas gdy sytuacja Wêgier nie jest ju¿ wypad-
kow¹ stosunków w ramach obozu, lecz najwyraŸniej wykroczy³a ju¿ poza nie i wa¿¹
siê tam losy demokracji ludowej55.

Po zakoñczeniu krajowej narady aktywu partyjnego 4 listopada wieczorem Biu-
ro Polityczne zebra³o siê tylko po to, by podj¹æ decyzjê, jak ma g³osowaæ Polska na
nadzwyczajnej sesji ONZ w sprawie amerykañskiego wniosku potêpiaj¹cego zbrojn¹
interwencjê radzieck¹ na Wêgrzech. Na posiedzeniu BP omówiono te¿ notatkê
sporz¹dzon¹ przez wiceministra Naszkowskiego z jego spotkania z ambasadorem
Chin w Warszawie tego dnia po po³udniu, podczas którego Wang Ping-nan przed-
stawi³ oficjalne stanowisko swojego rz¹du w zwi¹zku z wypadkami na Wêgrzech.
Wed³ug niego Chiñska Republika Ludowa w pe³ni popiera rz¹d Kádára i stanowisko
radzieckie w ONZ, po czym ambasador powtórzy³ wielokrotnie ju¿ przytaczane ar-
gumenty na temat kontrrewolucyjnego charakteru rz¹du Imre Nagya. Wed³ug Chiñ-
czyków z punktu widzenia interesów obozu socjalistycznego powstanie rz¹du Ká-
dára nale¿y traktowaæ jako zwyciêstwo i, co z tego wynika, bratnie partie powinny
zaakceptowaæ i popieraæ ten nowy rz¹d. Ambasador Chin w Warszawie zapewni³
stronê polsk¹ o tym, ¿e Pekin bez zastrze¿eñ opowiada siê za kierownictwem PZPR
pod wodz¹ Gomu³ki i wyrazi³ nadziejê swojego rz¹du, ¿e na sesji ONZ przedstawi-
ciel Polski bêdzie popiera³ rz¹d Kádára i stanowisko ZSRR56. Po odczytaniu notatki
Biuro Polityczne podjê³o uchwa³ê, wed³ug której przedstawiciel Polski przy ONZ bê-
dzie g³osowa³ przeciw wnioskowi Stanów Zjednoczonych i w osobnym oœwiadcze-
niu wyjaœni, dlaczego tak g³osowa³57.

W tym uzasadnieniu Jerzy Micha³owski, przedstawiciel Polski przy ONZ, mia³ po-
wiedzieæ, co nastêpuje: Polska uwa¿a za zgodne z prawem, by ka¿dy naród sam de-
cydowa³ o w³asnym losie i jego kraj od pierwszej chwili popiera³ si³y wêgierskie
walcz¹ce o demokracjê socjalistyczn¹ oraz udzieli³ im pomocy, ale kiedy rz¹d Imre
Nagya utraci³ panowanie nad sytuacj¹ i pojawi³ siê terror, wówczas pod ochron¹ od-
dzia³ów radzieckich powsta³ nowy rz¹d wêgierski z Kádárem na czele, który to rz¹d
podj¹³ walkê o ocalenie ustroju socjalistycznego i za jedno ze swoich pierwszych
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zadañ uwa¿a uregulowanie w drodze ugody ze Zwi¹zkiem Radzieckim kwestii od-
dzia³ów radzieckich stacjonuj¹cych na Wêgrzech. Dlatego te¿ rz¹d polski jest zda-
nia, ¿e nie nale¿y utrudniaæ rozwi¹zania tego problemu i przywrócenia porz¹dku
na Wêgrzech58. Jednak nie dosz³o do wyg³oszenia tego uzasadnienia, poniewa¿
Micha³owski nie otrzyma³ prawa g³osu w ONZ, dyskusjê przerwano przed jego
wyst¹pieniem i rozpoczê³o siê g³osowanie, podczas którego polski przedstawiciel
przy ONZ dok³adnie wype³ni³ polecenie z Warszawy: Polska Rzeczpospolita Ludowa
zajê³a stanowisko zgodne z pozosta³ymi krajami bloku sowieckiego.

Kiedy nastêpnego dnia nadesz³a wiadomoœæ, ¿e Polska g³osowa³a w ONZ razem
z obozem socjalistycznym, w budynku KC PZPR odbywa³a siê w³aœnie narada naczel-
nych redaktorów warszawskich dzienników oraz redaktorów Polskiego Radia. Kie-
dy dowiedzieli siê o postawie Micha³owskiego, byli oburzeni, utrzymywali, ¿e pol-
ska opinia publiczna nigdy nie wybaczy tej zdrady Wêgier i ¿¹dali zbadania tego
wydarzenia. Byli zdania, ¿e jedyne, co mo¿e uratowaæ presti¿ Polski i samego
Gomu³ki, to natychmiastowa dymisja ministra Rapackiego. Gomu³ka wys³ucha³ tych
argumentów i ostro na nie zareagowa³: „Oczekujecie ode mnie, i¿ bêdê igra³ z lo-
sem kraju. Chcecie, abym wyst¹pi³ w obronie Nagya, a ja nie wiem, kim on jest i jakie
s¹ jego zamiary. Wiem tylko, ¿e w jego rz¹dzie ju¿ nie ma praktycznie komunistów,
¿e przewagê maj¹ partie reakcyjne, a komunistów t³um wiesza na latarniach.
I w imiê obrony tego rz¹du chcecie, abym zgotowa³ Polsce taki los, jaki spotyka
Wêgry. Ja tego nigdy nie zrobiê. A poza tym, czy pomyœleliœcie, co dzia³oby siê tutaj
w Polsce, gdyby na Wêgrzech zwyciê¿y³y partie antykomunistyczne? Przecie¿ i nas
wtedy reakcja schwyci³aby za gard³o, ju¿ teraz w Galicji odbudowuje siê PSL, a wów-
czas zala³aby nas ta fala. Na to nie pójdê”59.

Pomimo wszystko to stanowisko nie oznacza³o ca³kowitej akceptacji dla inter-
wencji radzieckiej na Wêgrzech, rz¹du Kádára, a szczególnie dla sposobu za³atwie-
nia „sprawy Imre Nagya”.

3.
Polskie spo³eczeñstwo
w czasie powstania wêgierskiego 1956 r.

Wed³ug trafnego spostrze¿enia Paw³a Machcewicza, pomiêdzy 1944 r. a 1989 r.
w historii Polski zdarzy³o siê tylko dwa razy, ¿e spo³eczeñstwo, masy dosz³y do
g³osu „w wielkiej polityce” i mia³y na ni¹ niejaki wp³yw. Nie oznacza to, ¿e
kszta³towa³y historiê, lecz ¿e wykorzysta³y niepowtarzaln¹ sposobnoœæ wp³ywania
na los w³asny i ojczyzny. Pierwsz¹ tak¹ dat¹ jest 1956 r., kiedy to w ci¹gu jednego
roku wydarzy³o siê wiele: œmieræ Bieruta (marzec), bunt robotników w Poznaniu
(czerwiec), powrót Gomu³ki na fotel pierwszego sekretarza PZPR w cieniu groŸby
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radzieckiej interwencji zbrojnej (paŸdziernik) i nastêpuj¹cych po tym kilka miesiêcy
„spo³ecznej wolnoœci”. Druga data oznacza lata 1980-1981, pierwszy okres legalne-
go dzia³ania zwi¹zku zawodowego „Solidarnoœæ”, który zakoñczy³ siê 13 grudnia
1981 r. stanem wojennym, wprowadzonym przez Wojskow¹ Radê Ocalenia Narodo-
wego z Wojciechem Jaruzelskim na czele.

Jeœli chodzi o rok 1956 r., to w³aœnie wielka aktywnoœæ spo³eczeñstwa, któr¹
mo¿na przypisaæ spektakularnie postêpuj¹cemu os³abieniu systemu politycznego
i PZPR, a tak¿e najró¿niejsze formy jej rejestrowania umo¿liwiaj¹ dziœ odrêbne zba-
danie, jak odnosi³o siê spo³eczeñstwo polskie do wêgierskiej rewolucji 1956 r., z jak
¿ywym oddŸwiêkiem spotka³a siê ona wœród Polaków i w jaki sposób ich postawa
realizowa³a siê w czynach. Opracowaniu tematu sprzyja fakt, ¿e w³aœnie w okresie
powstania prasa polska na krótki czas wyzwoli³a siê w zasadzie z pêt cenzury i za-
chowuj¹c pewne granice, mog³a bez przeszkód administracyjnych i innych ograni-
czeñ pisaæ o wypadkach wêgierskich i ich polskim odzewie. Na wiecach i de-
monstracjach sympatii z Wêgrami obecni byli nie tylko funkcjonariusze czasowo
zdezorientowanych s³u¿b wewnêtrznych, lecz tak¿e dziennikarze, dziêki którym
w gazetach, a tak¿e w Polskim Radio i nawet w Polskiej Kronice Filmowej ukazywa³y
siê sprawozdania. Wszystko to — uzupe³nione o wspomnienia typu oral history —
umo¿liwia przedstawienie na podstawie ró¿nych, niezale¿nych od siebie Ÿróde³
wp³ywu wêgierskiego powstania i jego krwawej pacyfikacji po 4 listopada 1956 na
„¿yj¹c¹ w euforii” Polskê.

*

Wydarzenia polskie zwi¹zane z powstaniem wêgierskim s¹ g³êboko zakorzenio-
ne w polskim PaŸdzierniku, którego okres szczytowy przypad³ na kilka dni pomiê-
dzy 19 a 24 paŸdziernika. „Zwyciêstwo” Gomu³ki ludzie uwa¿ali za w³asne —
dope³nione jeszcze powrotem kardyna³a Wyszyñskiego na urz¹d prymasa — a zmia-
ny, które w porównaniu z okresem wczeœniejszym wydawa³y siê rewolucyjne, usa-
tysfakcjonowa³y w zasadzie wiêkszoœæ spo³eczeñstwa. Zrozumia³o ono, ¿e drog¹
pokojow¹ nie mo¿na ju¿ osi¹gn¹æ wiêcej.

Naturalnie nie znik³a nadzieja na odzyskanie ziem zagrabionych jesieni¹ 1939 r.
przez Zwi¹zek Radziecki, na wyjaœnienie sprawy polskich oficerów pomordowa-
nych w Katyniu i na wycofanie jednostek radzieckich z terytorium Polski, ale nie
by³a ona powszechnym odczuciem. Warte odnotowania jest te¿, ¿e po Poznañskim
Czerwcu, którego g³ówn¹ przyczyn¹ by³a katastrofalna sytuacja gospodarcza, na
tym terenie w zasadzie nie nast¹pi³a poprawa, a jednak w PaŸdzierniku na pierwszy
plan wysunê³y siê powtarzane niejako „za jednym zamachem” has³a polityczne, i to
na dodatek ró¿nej natury: „wolnoœci”, „wolnoœci wyznania” i „Rokossowski do
domu”. Gdy zosta³y one zrealizowane — pomimo, ¿e wolnoœæ pozosta³a ograniczo-
na — spo³eczeñstwo polskie zaakceptowa³o ju¿ polskich komunistów, uwa¿anych
do tej pory za marionetki Moskwy i traktowanych jak obce cia³o, pogardza³o zaœ t¹
grup¹ w PZPR, która w dniach PaŸdziernika domaga³a siê wojskowej interwencji ra-
dzieckiej, a na VIII Plenum ponios³a ca³kowit¹ klêskê. Ogólny nastrój polityczny Po-
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laków na jesieni 1956 r. dobrze oddaje rozmowa kilku osób w kawiarni warszawskiej,
której treœæ zapisa³ jakiœ czujny funkcjonariusz s³u¿by bezpieczeñstwa: „ustrój so-
cjalistyczny, wzglêdnie nawet komunistyczny, jest do przyjêcia, byleby by³ polski
i niezale¿ny od Zwi¹zku Radzieckiego”60.

W dniach PaŸdziernika nasili³y siê wœród Polaków nastroje antyradzieckie i anty-
rosyjskie. Nie by³o to zjawisko nowe, istnia³o od dziesiêcioleci, a antyrosyjskoœæ na-
wet od stuleci, a jednak po 1945 r. nie tylko trzeba je by³o st³umiæ, lecz nasta³ wrêcz
okres przymusowego braterstwa. Jednak jesieni¹ 1956 r., w czasie wydarzeñ towa-
rzysz¹cych VIII Plenum, na wieœæ o ruchach oddzia³ów radzieckich i pod ich wp³y-
wem negatywne emocje wybuch³y z elementarn¹ si³¹. Nastroje antyradzieckie od-
grywa³y wa¿n¹ rolê w sympatii spo³eczeñstwa polskiego wobec Wêgrów, uwa¿ano
bowiem, ¿e walcz¹ oni z wojskami radzieckimi nie tylko o w³asn¹ wolnoœæ i niepod-
leg³oœæ, ale tak¿e w jakiœ sposób o wolnoœæ i niepodleg³oœæ Polski, choæ nad Wis³¹
sytuacja by³a inna. Po ca³ej Polsce bardzo prêdko rozesz³a siê wieœæ, ¿e demonstra-
cja budapeszteñska 23 paŸdziernika 1956 r. rozpoczê³a siê jako wyraz solidarnoœci
z Polsk¹, co symbolizowa³o jej miejsce — plac przed pomnikiem Józefa Bema oraz
swoiste has³o, które zwiêŸle wyra¿a³o ¿¹danie Wêgrów: „Id¹c za polskim przy-
k³adem, pod¹¿ajmy wêgierskim œladem!” („Lengyelország példát mutat, kövessük
a magyar utat!”) Has³o to wyra¿a³o przekonanie, ¿e nie nale¿y s³u¿alczo naœladowaæ
innych krajów, lecz ¿e ka¿dy naród musi pójœæ w³asn¹ drog¹61.

Fala manifestacji popieraj¹cych nowe polskie kierownictwo partyjne, a szczególnie
Gomu³kê, rozpoczê³a siê w dniu otwarcia VIII Plenum i zala³a ca³y kraj, a osi¹gnê³a
swój szczyt 24 paŸdziernika na wspomnianym wiecu warszawskim, w którym udzia³
wziê³o kilkaset tysiêcy osób. Polski PaŸdziernik i wêgierskie powstanie w³aœnie wte-
dy z³¹czy³y siê ze sob¹, i to w kilku momentach. Po pierwsze, kilka grup studenckich,
które dowiedzia³y siê o odbytej poprzedniego dnia demonstracji budapeszteñskiej,
przysz³o na wiec z wêgierskimi flagami, co spotka³o siê z burzliwym aplauzem ze-
branych, natomiast Gomu³ka by³ z tego zdecydowanie niezadowolony, bo uœwiado-
mi³ sobie od razu, ¿e wszelkie podobne zjawiska utrudni¹ mu jedynie dzia³ania
zmierzaj¹ce do jak najszybszej konsolidacji. Ju¿ nastêpnego dnia wyrazi³ swoje nie-
zadowolenie redaktorowi odpowiedzialnemu za transmisjê radiow¹, wskazuj¹c, ¿e
reporter relacjonuj¹cy wiec g³oœno powita³ pojawienie siê wêgierskich flag na pla-
cu, czym prowokowa³ obecnych na wiecu i s³uchaczy przy radioodbiornikach62. Po
drugie, po zakoñczeniu wiecu ponad dwa tysi¹ce osób — do których po drodze
do³¹czy³o dalszych kilka tysiêcy — przesz³o pod budynek KC PZPR, gdzie wznoszo-
no has³a poparcia dla Gomu³ki i nowych w³adz partyjnych, okrzyki antyradzieckie,
a nawet œpiewano pieœni koœcielne. Po czym „uczestnicy manifestacji udali siê pod
ambasadê wêgiersk¹ dla zamanifestowania solidarnoœci z narodem wêgierskim”.
Potem „próbowano równie¿ manifestowaæ pod Komitetem Warszawskim PZPR
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i ambasad¹ radzieck¹, jednak w obu wypadkach grupy zosta³y rozproszone przez
wspó³dzia³aj¹ce oddzia³y KBW, MO i aktywu robotniczego. Jedna z grup zorganizowa³a
przy kolumnie Zygmunta krótki wiec pod has³em Warszawa-Budapeszt-Belgrad”63.

Chêæ niesienia pomocy, jak¹ spo³eczeñstwo polskie wykaza³o wobec Wêgrów,
wyra¿a³a siê przede wszystkim w oddawaniu krwi oraz zbiórce pieniêdzy, ¿ywnoœci
i lekarstw. Organizowanie akcji pomocy u³atwi³o oficjalne stanowisko Komitetu
Centralnego PZPR z 28 paŸdziernika — odezwa do narodu — w której Gomu³ka
i kierownictwo partii zapewnili o swoim poparciu dla rz¹du Imre Nagya i jego pro-
gramu, i potêpili zwrócenie siê Gerö o pomoc do Moskwy. W ten sposób niejako
„upowa¿niono” spo³eczeñstwo do praktycznego wyra¿enia wspó³czucia, licz¹c tak-
¿e na to, ¿e mo¿e to byæ wentyl odprowadzaj¹cy emocje wywo³ane przez polski
PaŸdziernik.

Polacy widzieli w wêgierskiej rewolucji prawdziwe powstanie antystalinowskie,
którego d¹¿enia by³y podobne do celów „ich w³asnego PaŸdziernika”, tyle ¿e na
Wêgrzech krótkowzrocznoœæ i kurczowe trzymanie siê w³adzy przez dawne kierow-
nictwo doprowadzi³y do krwawej masakry. Wielka akcja pomocy dla Wêgrów by³a
stosown¹ okazj¹, by odrzuciwszy dotychczasowe puste frazesy o przyjaŸni obu
narodów buduj¹cych socjalizm, powróciæ do idei tradycyjnej przyjaŸni polsko-wê-
gierskiej. W Polsce ¿ywa by³a pamiêæ o jesieni 1939 r., kiedy Wêgry przyjê³y blisko
sto tysiêcy uchodŸców polskich, inni pamiêtali o tym, jak ¿yczliwe Polakom by³y sta-
cjonuj¹ce w okresie drugiej wojny œwiatowej w kilku rejonach Polski — w tym w
okolicach Warszawy — oddzia³y wêgierskie, które nie zachowywa³y siê w ¿adnej
mierze jak wojsko okupacyjne. By³y ¿o³nierz Armii Krajowej opisa³ na ³amach „Ku-
riera Szczeciñskiego”, ¿e jako partyzant czêsto spotyka³ siê z wêgierskimi ¿o³nie-
rzami i oficerami, którzy dostarczali im broñ przeciw Niemcom i chronili ich przed
gestapo. „Ze wzruszeniem wspominam doktora Hegedûsa, porucznika armii wê-
gierskiej, który by³ prawdziwym przyjacielem Polaków. Jak tylko potrafi³, pomaga³
Polakom. Takich Wêgrów by³o du¿o. Bardzo du¿o”64. Wielu ludziom w³aœnie wê-
gierscy ¿o³nierze uratowali ¿ycie, co zobowi¹zywa³o do wiecznej wdziêcznoœci; tak
by³o na przyk³ad z Józefem Sieglem, który ¿ycie zawdziêcza³ temu, ¿e w 1944 r. wê-
gierscy honwedzi obronili poci¹g, którzy Niemcy zatrzymali, by pasa¿erów-Po-
laków wywieŸæ na roboty65. Kto inny powiedzia³: „Poniewa¿ prze¿y³am powstanie w
getcie a potem powstanie warszawskie, dobrze wiem, co to znaczy wojna w mieœcie
i wiem, co to znaczy wolnoœæ”66. Inni kierowali siê miêdzynarodow¹ solidarnoœci¹,
jak na przyk³ad owa m³oda Szkotka, która powiedzia³a reporterowi Polskiego Radia:
„Bardzo siê cieszê, ¿e mo¿emy cokolwiek uczyniæ, by pomóc ludziom walcz¹cym na
Wêgrzech. Wiem doskonale, co tam siê dzieje i kieruj¹c siê solidarnoœci¹ miêdzynaro-
dow¹ chcia³am coœ zrobiæ, by pomóc tym walcz¹cym Wêgrom”. Osoby oddaj¹ce krew
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z nieliczymi wyj¹tkami czyni³y to po raz pierwszy — i mo¿liwe, ¿e ostatni — w ¿yciu.
Czu³y po prostu, ¿e musz¹ pomóc. Istnia³a powszechna sympatia dla Wêgrów, nie-
zale¿nie od tego, ¿e bardzo wielu Polaków osobiœcie jeszcze nigdy dot¹d siê z nimi
nie styka³o. Dochodzi³o do tego jeszcze wspomniane nastawienie antyradzieckie
i poczucie, ¿e Polska uniknê³a tragedii, która spotka³a Wêgry.

Ogromna liczba zg³aszaj¹cych siê, ¿eby oddaæ krew, zupe³nie zaskoczy³a Polski
Czerwony Krzy¿, poniewa¿ po 1945 r. odby³a siê jedna jedyna masowa akcja tego
typu: podczas wojny koreañskiej 1950-1953 oddawano krew dla Korei Pó³nocnej,
jednak by³a to akcja organizowana odgórnie. Polska organizacja pomocy humani-
tarnej na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych mia³a niezbyt wielk¹ grupê krwiodawców,
którzy uzupe³niali swoje emerytury czy pensje sumami otrzymywanymi za odda-
wan¹ co kilka tygodni krew. Nic wiêc dziwnego, ¿e stacje krwiodawstwa by³y zasko-
czone, kiedy 26 paŸdziernika 1956 r., w pi¹tek ludzie zaczêli siê zg³aszaæ, pocz¹tko-
wo nielicznie, a nastêpnego dnia gromadniej. Ale kiedy 28 paŸdziernika rano
Polskie Radio poda³o apel Wêgierskiego Czerwonego Krzy¿a, w ca³ym kraju ludzie
masowo przychodzili do stacji krwiodawstwa, ¿eby oddaæ krew. Zarówno radio,
jak i prasa do 4 listopada kilkakrotnie powtarza³y proœbê o krew. Na apel odpowie-
dzieli najprêdzej mieszkañcy Warszawy, Krakowa i Katowic (to ostatnie miasto
w³aœnie przesta³o byæ Stalinogrodem i odzyska³o w³asn¹ nazwê), a tak¿e Wroc³awia,
Poznania, Jeleniej Góry, £odzi i Szczecina. Procedura pobierania krwi trwa³a ok.
2,5-3 godzin, a przepustowoœæ stacji by³a niewielka, nie zdo³ano wiêc pobraæ krwi
od wszystkich, którzy siê zg³aszali, nawet po zainstalowaniu dodatkowych (tymcza-
sowych) punktów pobierania krwi — na przyk³ad na terenie wiêkszych zak³adów
pracy czy jednostek wojskowych — a wszystkie wojewódzkie stacje krwiodawstwa
pracowa³y przez ca³¹ dobê. Ale nawet wówczas trzeba by³o wyznaczyæ dni dla
poszczególnych grup zawodowych i rozdawaæ numerki. Najwiêcej krwi oddali
studenci, ale akcja nie ogranicza³a siê do nich, ka¿da grupa spo³eczna mia³a w niej
swój udzia³. Jeden z krwiodawców powiedzia³: „Nie jestem studentem, jestem
dziennikarzem, lecz s¹dzê, ¿e w ogóle nie liczy siê teraz zawód”. Jeden z lekarzy
doda³: „Nasz¹ stacjê krwiodawstwa oprócz m³odych ludzi regularnie odwiedzaj¹
równie¿ starsi, zarówno pracownicy fizyczni, jak i umys³owi. Mo¿emy rzeczywiœcie
zauwa¿yæ to wielkie zaanga¿owanie i chêæ, by pomóc ludziom, którzy tej krwi
potrzebuj¹”.

Jednoczeœnie setki lekarzy i pielêgniarek polskich zg³osi³o, ¿e gotowi s¹ wyjechaæ
na Wêgry, by pomóc w pracy wêgierskiemu personelowi medycznemu. Do wyjazdu
nie dosz³o, poniewa¿ w koñcu paŸdziernika z Budapesztu nadesz³a odpowiedŸ, ¿e
Wêgrzy doceniaj¹ gotowoœæ pomocy, ale nie ma takiej potrzeby. Jednak Polski Czer-
wony Krzy¿ uwa¿a³ za stosowne we w³asnym imieniu podziêkowaæ zg³aszaj¹cym siê
i dlatego te¿ 2 listopada 1956 r. rozes³ano do wszystkich nastêpuj¹ce pismo podpi-
sane przez prezes Polskiego Czerwonego Krzy¿a, dr Irenê Domañsk¹: „Zarz¹d
G³ówny Polskiego Czerwonego Krzy¿a serdecznie dziêkuje za zg³oszenie niesienia
pomocy lekarsko-pielêgniarskiej dla ludnoœci na Wêgrzech i wyjaœnia, ¿e Wêgierski
Czerwony Krzy¿ nie wyra¿a zapotrzebowania na proponowan¹ przez nas pomoc
lekarsko-pielêgniarsk¹. W wypadku zapotrzebowania w tym zakresie ze strony
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Wêgierskiego Czerwonego Krzy¿a Polski Czerwony Krzy¿ bêdzie powiadamiaæ oso-
by, które zg³osi³y gotowoœæ wyjazdu celem utworzenia odpowiednich ekip”67.

W akcji krwiodawstwa nie sposób oddzieliæ cz³onków partii od bezpartyjnych, po-
niewa¿ to nie mia³o znaczenia. 28 paŸdziernika narada w Komitecie Wojewódzkim
PZPR w Jeleniej Górze rozpoczê³a siê od tego, ¿e jej uczestnicy poszli ca³¹ grup¹ od-
daæ krew. Podczas wêgierskiego powstania z Polski do Budapesztu przys³ano ³¹cznie
795 litrów krwi — wy³¹cznie drog¹ powietrzn¹ — a warto wiedzieæ, ¿e od jednego
cz³owieka pobierano naraz przeciêtnie sto piêædziesi¹t-dwieœcie mililitrów krwi, co
oznacza, ¿e by³a to krew od oko³o 4000-6000 osób (dodaæ nale¿y do tego jeszcze tyle
samo osób, które odda³y krew dla Wêgrów, lecz ju¿ nie zd¹¿ono jej wys³aæ). O wszyst-
kim tym obszernie informowa³y polska prasa i radio, pisano wzruszaj¹ce reporta¿e
i artyku³y o krwiodawcach, o ich spontanicznej ofiarnoœci i o szczegó³ach organizacyj-
nych ca³ej akcji. Trwa³a ona pó³tora tygodnia i zakoñczy³a siê wtedy, kiedy Wêgierski
Czerwony Krzy¿ — dziêkuj¹c za ofiarnoœæ Polaków — zasygnalizowa³, ¿e nie potrze-
buje ju¿ wiêcej krwi, potrzebuje natomiast ¿ywnoœci, lekarstw i ubrañ.

Równolegle do krwiodawstwa przebiega³a tak¿e organizowana w ca³ym kraju
zbiórka pieniêdzy, artyku³ów ¿ywnoœciowych i lekarstw, która trwa³a przez wiele ty-
godni, a po 4 listopada nawet przybra³a na sile. Jak ju¿ wspomnieliœmy, polskie
w³adze nie utrudnia³y — nie mog³yby te¿ chyba uniemo¿liwiæ — tej spontanicznej
inicjatywy spo³ecznej. By³a te¿ mowa o tym, ¿e zebrana w ramach ruchu spo³ecznego
polska krew i inne artyku³y przyby³y na Wêgry jako pierwsze i w dniach wêgierskiego
powstania by³y najpowa¿niejsz¹ dostaw¹ zagraniczn¹. To fakt, ¿e po 4 listopada gazety
centralne i wiêkszoœæ dzienników regionalnych nie opisywa³y ju¿ tej akcji, ale zawsze
sygnalizowano efekty zbiórek czy terminy wyruszaj¹cych na Wêgry transportów.

Pierwszy polski samolot przylecia³ do Budapesztu 26 paŸdzienika i przywióz³ za-
pasy, które Wojsko Polskie mia³o jeszcze w swych magazynach. Nastêpnie do 3 listo-
pada wyl¹dowa³o w stolicy wêgierskiej jeszcze piêtnaœcie polskich samolotów, przy-
wo¿¹c wspomniane ju¿ 795 litrów krwi, poza tym 415 litrów plazmy, 16,5 tys.
kilogramów œrodków krwiozastêpczych, surowicy, lekarstw i œrodków opatrunkowych
oraz trzy tysi¹ce kilogramów ¿ywnoœci68. Pierwsze trzy konwoje samochodowe
wys³ane w listopadzie zawioz³y do Budapesztu w sumie 101 ton lekarstw, ¿ywnoœci
i materia³ów budowlanych, a ogólna masa dostaw w koñcu miesi¹ca wynios³a 312 ton69.

W zak³adach pracy, na uczelniach i w wielu innych miejscach organizowano wiece
solidaryzuj¹ce siê z powstaniem wêgierskim, ale po 4 listopada tylko raz dosz³o do
demonstracji ulicznej popieraj¹cej „walcz¹cych Braci-Wêgrów”. T³umaczy siê to za-
pewne obaw¹ organizatorów, ¿e po zakoñczeniu demonstracji zebrani nie rozejd¹
siê spokojnie do domów; obowi¹zywa³a proœba-polecenie bardzo jeszcze wówczas
popularnego Gomu³ki: „doœæ wiecowania i manifestacji, czas powróciæ do codzien-
nej pracy”. Choæ polecenie to nie zosta³o wykonane natychmiast, poniewa¿ w³adze
nie by³y w stanie go egzekwowaæ, zaœ swoim stanowiskiem zajêtym w „kwestii
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wegierskiej” kierownictwo partyjne niejako upowa¿ni³o masy, to jednak miano na
nie pewien wzgl¹d. Dlatego ³awiej by³o orgnizowaæ wiece solidarnoœciowe w po-
mieszczeniach zamkniêtych, ni¿ wyjœæ z nimi na ulicê. Wspomnian¹ wy¿ej jedyn¹
demonstracjê uliczn¹ zorganizowano w Olsztynie, a z przebiegu wydarzenia zo-
sta³a oczywiœcie sporz¹dzona notatka dla odpowiednich organów bezpieczeñstwa:
„W dniu 30. X. 1956 r. z inicjatywy Studentów Wy¿szej Szko³y Rolniczej i Studium
Nauczycielskiego w Olsztynie o godz. 14-tej zosta³a zorganizowana manifestacja
solidarnoœci z powstañcami wêgierskimi. Manifestanci, wœród których przewa¿ali
studenci WSR, przed godz. 14-t¹ wyruszyli z terenu szko³y, udaj¹c siê ulicami mia-
sta na plac Armii Czerwonej, gdzie by³y ju¿ ustawione flagi polska i wêgierska oraz
znicze przez uprzednio przyby³¹ grupê studentów w iloœci oko³o 20 osób. Przy za-
palonych zniczach 4 studentów zaci¹gnê³o wartê honorow¹. Kiedy pochód wszed³
na plac Armii Czerwonej, czo³ówka nios¹ca wieñce od³¹czy³a siê i z³o¿y³a je pod fla-
gami przy zniczach. Nastêpnie pochód uda³ siê ulicami miasta na plac gen. Œwier-
czewskiego, gdzie odby³ siê wiec, który zgromadzi³ oko³o 10 tys. osób. Od pochodu
od³¹czy³a siê grupa studentów, która przybi³a przygotowane uprzednio 3 tabliczki
z napisem „plac Powstañców Wêgierskich” obok nazwy „plac Armii Czerwonej”. (…)

W czasie trwania wiecu grupy studentów wielokrotnie skandowa³y: „Precz
z bezpiek¹”, „Milicja z nami”, „Wolna Polska — wolne Wêgry”, „Ca³y Olsztyn z na-
mi”, „Wojsko z nami” itp. Szczególnie wiêkszoœæ okrzyków antyradzieckich i antyu-
beckich mia³a miejsce w czasie przemarszu ulicami miasta. Nale¿y nadmieniæ, ¿e za-
bieraj¹cy g³os na wiecu prezes WK ZSL Sadowski wyrazi³ siê nastêpuj¹co: „Naród
nasz na w³asnej skórze odczu³ ingerencjê w nasze wewnêtrzne sprawy, kiedy Armia
Radziecka sz³a na Warszawê podczas obrad VIII Plenum KC PZPR”.

Na zakoñczenie wiecu uchwalono list-rezolucjê do narodu wêgierskiego o suwe-
rennoœæ oraz na wniosek jednego ze studentów przeg³osowano przemianowanie
placu Armii Czerwonej na plac Powstañców Wêgierskich, po czym odœpiewano
hymn narodowy i pieœñ „Nie rzucim ziemi…” (Rotê).

W czasie pochodu studenci nieœli transparenty z nastêpuj¹cymi napisami:
„¯¹damy wycofania wojsk radzieckich z Wêgier”, „Ca³y Olsztyn z nami”, „Precz z So-
wietami”, „Wolna Polska — Wolne Wêgry”, „Oto radziecki internacjonalizm przeja-
wia siê na Wêgrzech” oraz planszê przedstawiaj¹c¹ mapê Wêgier z zaznaczeniem
Budapesztu, nad którym zwisa³y rêce (na mankietach namalowane czerwone gwiaz-
dy), z których kapa³a krew. Wspomniana plansza by³a ustawiona na trybunie, która
znajdowa³a siê na placu gen. Œwierczewskiego. Po zakoñczeniu wiecu studenci
zwart¹ grup¹ udali siê na teren szko³y”70.

Po zakoñczeniu demonstracji zawarto z miejscowymi w³adzami kompromis
w sprawie przemianowanego w ten sposób placu Armii Czerwonej: nie wrócono do
dawnej nazwy i plac ten po dziœ dzieñ nosi imiê genera³a Józefa Bema, pozostaj¹c
symbolem przyjaŸni polsko-wêgierskiej.

*

Polska wobec powstania wêgierskiego 1956 roku164

70 Rewolucja wêgierska 1956…, s. 162-163, dokument nr 156.



Wa¿nym symbolem solidarnoœci z Wêgrami by³y flagi wêgierskie wywieszane
w ró¿nych miastach i wsiach polskich, czasami przewi¹zane czarn¹ wst¹¿k¹. Taka
w³aœnie flaga powiewa³a w centrum Warszawy, naprzeciw gmachu Komitetu Cen-
tralnego PZPR, zaœ obok niej przylepiono plakat z napisem „Wêgrzy wzywaj¹ pomo-
cy”. Przed Wêgierskim Instytutem Kultury na placu Trzech Krzy¿y studenci i robot-
nicy stolicy w czerwono-bia³o-zielonych opaskach na rêkawach zaci¹gnêli wartê
honorow¹ przy wêgierskiej fladze, przy której widnia³ napis: „W ho³dzie narodowi
wêgierskiemu”, zaœ na œcianie budynku umieszczono tablicê „Solidarnoœæ z Wêgra-
mi”. „Przed budynkiem roz³o¿ono ogromne iloœci wieñców i bukietów kwiatów.
(…) Nieopodal trwa zbiórka pieniêdzy na lekarstwa dla Wêgrów zranionych pod-
czas powstania. Warszawa sk³ada swój ho³d bohaterskiemu narodowi wêgierskie-
mu” — donosi³o Polskie Radio71. Przed warszawsk¹ Akademi¹ Sztuk Piêknych tak¿e
wywieszono wêgiersk¹ flagê, a studenci sprzedawali wy³o¿one na ustawionych
przed budynkiem d³ugich sto³ach grafiki — miêdzy innymi wykonany przez nich ry-
sunek go³êbia ze ³z¹ w oku, który sta³ siê w Polsce symbolem „wêgierskiej tragedii”
— a uzyskany dochód przeznaczyli na pomoc dla Wêgrów. W Tarnowie, mieœcie
urodzenia Józefa Bema, uczniowie tamtejszego liceum przy pe³nym poparciu swo-
ich nauczycieli i „za biern¹ zgod¹ dyrekcji” wci¹gnêli wêgiersk¹ flagê na maszt
przed budynkiem szko³y. Nastêpnego dnia flagê wniesiono do szko³y, by nie prowo-
kowaæ w³adz, lecz wewn¹trz zaci¹gniêto przy niej wartê i wystawiono skarbonkê na
datki. Dyrektor zezwoli³ równie¿ na zorganizowanie przez uczniów uroczystego
apelu, „podczas którego z³o¿yliœmy ho³d Wêgrom i wyraziliœmy solidarnoœæ z naro-
dem wêgierskim”72. W Szczecinie 1 listopada, w uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych,
studenci Politechniki Szczeciñskiej zaci¹gnêli wartê honorow¹ na czeœæ Wêgrów
oraz wywiesili flagi polsk¹ i wêgiersk¹, w Krakowie, na gmachu Collegium Novum
s³awnego Uniwersytetu Jagieloñskiego powiewa³a wêgierska flaga przewi¹zana
czarn¹ wstêg¹, a 4 listopada w wyrazie protestu przeciw wojskowej interwencji ra-
dzieckiej przykryto wêgiersk¹ flag¹ narodow¹ znajduj¹cy siê w centrum miasta
Grób Nieznanego ¯o³nierza73.

Pod wzglêdem iloœci wywieszanych flag wêgierskich przodowa³ Wroc³aw i woje-
wództwo wroc³awskie. Mo¿na powiedzieæ w ogólnoœci, ¿e w tym regionie Polski
powstanie wêgierske spotka³o siê ze szczególnie silnym odzewem. Pod koniec dru-
giej wojny œwiatowej z terenów tych wysiedlono wielu Niemców, na ich miejsce
przybyli Polacy ze wschodnich terenów kraju, nale¿¹cych przed 1939 r. do Polski;
nastawienie antyradzieckie by³o wœród nich w sposób zrozumia³y szczególnie silne.
Potêgowa³ je jeszcze fakt, ¿e ze wzglêdów strategicznych na Dolnym Œl¹sku stacjo-
nowa³y liczne oddzia³y radzieckiego wojska.

27 paŸdziernika w Zak³adach Podwozi Samochodowych w Jelczu o godzinie
11.30 przed po³udniem przerwano pracê i robotnicy zwo³ali wiec, podczas którego
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„wyg³aszano has³a antyradzieckie i popieraj¹ce naród wêgierski”. Przed budynkiem
wywieszono polsk¹ i wêgiersk¹ flagê, a nastêpnie „odœpiewano hymn narodowy
oraz Rotê i wrócono do pracy”74. We Wroc³awiu na wie¿y ratusza wywieszono
wêgiersk¹ flagê z kirem, uszyt¹ przez pracownice znajduj¹cego siê w budynku
Œl¹skiego Muzeum Historycznego. Wydarzenie to zosta³o zapisane w ksiêdze
pami¹tkowej Muzeum: „Dla uczczenia Rewolucji Wêgierskiej Pracownicy Muzeum
Historycznego w Ratuszu Wroc³awskim na zebraniu zwo³anym przez kierownika
muzeum mgr. Józefa Pi¹tka postanowili jednomyœlnie wywiesiæ na wie¿y Ratusza
Wroc³awskiego flagê narodow¹ Wêgier oraz flagê polsk¹. Flagi wywiesili na wie¿y:
ob. Stanis³aw M¹dry — palacz c.o. oraz mgr Janusz Kramarek — asystent Muzeum
Œl¹skiego. Czeœæ Narodom walcz¹cym o Wolnoœæ!”75

Polskie i wêgierskie flagi powiewa³y w wielu miejscach obok siebie nieprzypad-
kowo. W okresie stalinowskim takie przejawy „polskiego nacjonalizmu” — podob-
nie dzia³o siê na Wêgrzech — by³y niedopuszczalne, dlatego w paŸdzierniku 1956 r.,
kiedy w oczach Polaków Rosjanie ponieœli klêskê, godz¹c siê na powrót „narodowe-
go komunisty” Gomu³ki, polskie flagi znów mog³y siê pojawiæ i g³osiæ swoiste „wy-
zwolenie siê od Sowietów”. W PAFAWAG-u — najwiêkszych zak³adach Wroc³awia
— sk¹d, podobnie jak w wielu innych miejscach niepopularnego dyrektora i g³ów-
nego in¿yniera wywieziono z terenu fabryki na taczkach — pod koniec paŸdzierni-
ka robotnicy „zniszczyli (czerwon¹ — J.T.) gwiazdê, a na jej miejsce wywiesili flagê
polsk¹ i wêgiersk¹”76. W listopadzie w Œwidwinie w województwie koszaliñskim
wywieszono dwie flagi wêgierskie przewi¹zane czarn¹ wst¹¿k¹, jedn¹ z nich na po-
mniku PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej77.

Poza wywieszaniem flag wêgierskich wspomniane ju¿ nastroje antyradzieckie
mia³y na Dolnym Œl¹sku tak¿e inne punkty stycznoœci z powstaniem wêgierskim:
„W Lwówku Œl¹skim (Wroc³aw), dnia 31. X. br. wywieszona zosta³a ulotka (wykona-
na odrêcznie) o treœci nawo³uj¹cej do zbrojnej walki przeciwko ZSRR i brania
przyk³adu z narodu wêgierskiego”. Zaœ w okolicach Wroc³awia, w miejscowoœciach
Lubomierz i Gryfów „m³odzie¿ z tamtejszych szkó³ rozpowszechnia has³a wrogie
wobec armii radzieckiej i wzywa do naœladowania wêgierskich powstañców”78.
Choæ za przyk³adem walki zbrojnej nikt nie poszed³, jednak zdarzy³o siê, ¿e jedno
z symbolicznych wydarzeñ manifestacji budapeszteñskiej 23 paŸdzernika — obale-
nie pomnika Stalina — sta³o siê wzorem dla Polski. Byæ mo¿e jest to zbyt œmia³e
przypuszczenie, ale ten zwi¹zek zosta³ podkreœlony w sprawozdaniu sporz¹dzo-
nym dla KC PZPR: „W dniach wypadków wêgierskich robotnicy Huty Aluminium
w Skawinie (woj. krakowskie — J.T.) zebrali siê t³umnie na placu przed dyrekcj¹,
gdzie w swoim czasie ustawione zosta³y dwa wielkie pomniki Lenina i Stalina. Robot-
nicy postanowili zburzyæ pomnik Stalina. W tym celu przy aplauzie zgromadzonych
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kilku osobników wdrapa³o siê na szczyt pomnika, stara³o siê go rozbiæ ciê¿kimi kilo-
fami. Kiedy jednak to siê nie uda³o, sprowadzono ci¹gnik i œci¹gniêto ³añcuchami
pos¹g na ziemiê. Figurê wleczono nastêpnie po terenie huty. Jak wynika z relacji
hutników, w czasie tych wypadków przyby³a do huty delegacja z NRD, cz³onkowie tej
delegacji wyra¿ali swoje zaniepokojenie i robili zdjêcia obalonego pos¹gu Stalina”79.

W niektórych przypadkach pojawia³a siê te¿ myœl polskiej pomocy zbrojnej,
choæ w rzeczywistoœci nigdy do niej nie dosz³o. Pewnego dnia ambasadê wêgiersk¹
w Warszawie odwiedzi³a delegacja robotników z Gdañska, których przyj¹³ attaché
prasowy György Misur. Cz³onkowie delegacji przedstawili ogólny zarys „planu
wspó³pracy militarnej, w którym by³a mowa o pomocy grup partyzanckich, przyto-
czono nawet liczby i wyra¿ono przekonanie, ¿e znajdzie siê równie¿ broñ”80. Kiedy
indziej pewien inteligent z Zakopanego powiedzia³: „Wszyscy cz³onkowie jego jed-
nostki walcz¹cej na Podhalu podczas okupacji niemieckiej maj¹ broñ ukryt¹ w oko-
licach Zakopanego i s¹ gotowi wys³aæ legion na Wêgry”81.

W poczuciu solidarnoœci Polaków z Wêgrami nie da siê zaobserwowaæ ¿adnych
kwestii dotycz¹cych ró¿nic politycznych. Ogniwem ³¹cz¹cym sta³a siê znów nama-
calna historyczna przyjaŸñ, podobieñstwo wytyczonych celów i antyradzieckoœæ.
Pojawienie siê ewentualnych ró¿nic politycznych utrudnia³ fakt, ¿e wiadomoœci
z Wêgier nadchodzi³y z opóŸnieniem, tak wiêc tendencje, które w ostatnim okresie
powstanie — w pierwszych dniach listopada — zaczê³y przybieraæ widzialne formy,
jedynie czêœciowo albo w ogóle nie dotar³y do Warszawy, zaœ interwencja radziecka
4 listopada znów stworzy³a now¹ sytuacjê. Przebywaj¹cy na Wêgrzech polscy dzien-
nikarze tak¿e donosili przede wszystkim o wydarzeniach g³ównego nurtu powsta-
nia, o jego ogólnonarodowym, antystalinowskim (i w tym wypadku antysowieckim)
charakterze.

Polskie ulotki i napisy powsta³e w tym czasie wzywa³y — jak to ju¿ widzieliœmy
— przede wszystkim do pójœcia œladem powstañców wêgierskich i wyst¹pienia
przeciw oddzia³om radzieckim, po 4 listopada zaœ wyra¿a³y wspó³czucie z „cier-
pi¹cym narodem wêgierskim”, potêpienie agresji oddzia³ów radzieckich na Wê-
grzech i ich brutalnego zachowania. Po pierwszej interwencji na Wêgrzech w Polsce
zapanowa³o poczucie ulgi, ¿e jej uniknê³a, jednak po drugiej pojawi³ siê niepokój,
czy nie spotka j¹ podobny los. Jeden ze s³uchaczy Akademii Medycznej w Bia³ymsto-
ku powiedzia³: „Wypadki na Wêgrzech nie daj¹ gwarancji, i¿ ZSRR obecnie zgo-
dziwszy siê na polsk¹ drogê do socjalizmu, nagle nie zmieni swej decyzji i znienacka
nie wyst¹pi zbrojnie przeciwko narodowi polskiemu”82. Pewien mieszkaniec Pozna-
nia obawia³ siê, ¿e „w Polsce mo¿e dojœæ do podobnej sytuacji jak na Wêgrzech, ¿e
obecny rz¹d zostanie zmieniony pod presj¹ ZSRR i powstanie nowy rz¹d z Rokos-
sowskim na czele, który za¿¹da pomocy wojsk ZSRR i wtedy dojdzie do przelewu
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krwi”83. Te opinie bynajmniej nie by³y odosobnione, istnia³y powa¿ne w¹tpliwoœci,
czy Polsce uda siê zachowaæ wszystko to, co zosta³o osiêgniête w PaŸdzierniku.

Pomimo obaw sympatia do Wêgrów nie mala³a. PZPR rozes³a³a po kraju setki
agitatorów84, aby „w odpowiedni sposób” wyjaœnili, co dzieje siê na Wêgrzech, ale
nie przynios³o to niemal ¿adnych rezultatów. Komitet Wojewódzki PZPR w Opolu
zameldowa³ Komitetowi Centralnemu w Warszawie: „wyjaœnienie, wed³ug którego
interwencja wojsk radzieckich na Wêgrzech by³a potrzebna z powodu uzyskiwania
przez faszystów coraz wiêkszych wp³ywów, powszechnie uwa¿a siê za oszukiwanie
opinii publicznej w starym stylu”, a liczni aktywiœci partyjni te¿ s¹ zdania, ¿e „praw-
dê mo¿na us³yszeæ znów tylko z zachodnich rozg³oœni”85. Na rynku w Œwidnicy,
le¿¹cej w tym województwie, w nocy z 5 na 6 listopada pojawi³ siê napis „Armia Ra-
dziecka to gad Narodu Wêgierskiego”, a obok niego drugi „Armia Radziecka to ban-
da z³odziei i zbójów”, a pod spodem narysowana szubienica z dopiskiem — „to was
czeka”. W tych samych dniach we Wroc³awiu rozpowszechniano ulotkê „Rêce
precz od Wêgier!”, w której ostro krytykowano fakt, ¿e polski przedstawiciel przy
ONZ — podobnie jak przedstawiciele pozosta³ych pañstw bloku komunistycznego
— g³osowa³ przeciw amerykañskiej rezolucji potêpiaj¹cej radzieck¹ interwencjê na
Wêgrzech. Ulotka podpisana przez miejscowy Tymczasowy Komitet Rewolucyjny
— po polskim PaŸdzierniku podobne komitety powstawa³y masowo (g³ównie na
uczelniach) i dzia³a³y jeszcze przez kilka miesiêcy — potêpia³a ingerencjê Zwi¹zku
Radzieckiego w wewnêtrzne sprawy Wêgier i wezwa³a do „piêciominutowej ciszy
dla uczczenia pamiêci poleg³ych za wolnoœæ Wêgier”. 6 listopada na ulicach Wroc³a-
wia pojawi³y siê plakaty informuj¹ce, ¿e s³uchacze Akademii Medycznej og³aszaj¹
trzydniow¹ ¿a³obê z powodu wydarzeñ na Wêgrzech86.

Przebieg wypadków na Wêgrzech 4 listopada wywo³a³ w Polsce ca³kowite zasko-
czenie i zdumienie, poniewa¿ oœwiadczenia rz¹du radzieckiego i wiadomoœci nad-
chodz¹ce z Budapesztu napawa³y optymizmem. Utopienie we krwi wêgierskiego
powstania spotka³o siê z wielkim oburzeniem Polaków, a Gomu³ka uprzytomni³ so-
bie, ¿e mo¿e skutecznie rozgrywaæ „wêgiersk¹ kartê” dla uspokojenia spo³eczeñ-
stwa. Jak ju¿ by³a o tym mowa, w³aœciwie zaszanta¿owa³ Polaków mówi¹c, ¿e kraj
mo¿e unikn¹æ straszliwego losu Wêgier tylko w tym przypadku, jeœli opowie siê za
PZPR i lini¹ jej polityki, a Polacy rzeczywiœcie wróc¹ do swoich codziennych zajêæ
(czyli przestan¹ d¹¿yæ do wp³ywania na politykê). W tym czasie pojawi³a siê w Pol-
sce oficjalna teza, wed³ug której pierwsza interwencja by³a nies³uszna, a druga,
choæ tak¿e niepo¿¹dana, oznacza³a jednak nieuchronne mniejsze z³o, poniewa¿ jej
stawk¹ by³o utrzymanie ustroju socjalistycznego na Wêgrzech. Natomiast najwa¿-
niejszym interesem pañstwa polskiego jest obrona nowych granic zachodnich, wy-
tyczonych po drugiej wojnie œwiatowej, co mo¿e jej zagwarantowaæ tylko cz³onkostwo
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w obozie socjalistycznym dowodzonym przez Zwi¹zek Radziecki. Nieustanne przy-
pominanie o „polskiej racji stanu” rzeczywiœcie podzia³a³o na Polaków uspokajaj¹co
i wielu spoœród nich przyzna³o, ¿e trzeba siê pogodziæ z realiami; jednak w pierw-
szych dniach radzieckiej interwencji na Wêgrzech ta trzeŸwa ocena ³¹czy³a siê
z oburzeniem. Liczne wojewódzkie komitety partyjne wysy³a³y do Warszawy mel-
dunki z podobnym sygna³em: „w zwi¹zku z sytuacj¹ na Wêgrzech odrodzi³ siê na-
strój napiêcia sprzed dwóch tygodni (okres VIII Plenum — J.T.), który grozi wy³ado-
waniem w manifestacjach ulicznych”87.

Takie demonstracje uliczne — obie mia³y charakter milcz¹cej manifestacji pro-
testu — odby³y siê dwie: w Poznaniu i w Krakowie. W tym drugim mieœcie studenci
zorganizowali demonstracjê 5 listopada przed po³udniem. Miejscowy Studencki
Komitet Rewolucyjny postanowi³, ¿e sam pokieruje demonstracj¹, bo tylko w ten
sposób bêdzie móg³ zapewniæ jej spokojny przebieg. Ca³¹ noc redagowano orêdzie
„Do m³odzie¿y Krakowa”, z tego powodu „Dziennik Polski”, druga najwiêksza gazeta
w mieœcie (67 tysiêcy egzemplarzy), ukaza³ siê z opóŸnieniem, by zamieœciæ jego
treœæ: „Nie chcemy, by spotka³ nas los braci Wêgrów. S¹ w naszym kraju i poza nim
si³y zdolne w ka¿dej chwili zgnieœæ nasz¹ rewolucjê. Jest tak¿e rzecz¹ pewn¹, ¿e
wzd³u¿ naszych granic znajduj¹ siê si³y wojskowe. Rozs¹dek nie pozwala nam daæ
pretekstu, by ruszy³y one do walki. (…) W dniach polskiego PaŸdziernika nie po-
zwoliliœmy naszym wzburzonym sercom wzi¹æ przewagi nad rozwag¹ polityczn¹.
Nie chcemy, aby i teraz do g³osu dochodzi³o tylko gor¹ce serce! (…) To nie jest ase-
kuranctwo. To nie tchórzostwo dyktuje nam te s³owa. Zbyt wiele ju¿ osi¹gnêliœmy,
by to zaprzepaœciæ. (…) Nie prowokujmy si³, które mog³yby zd³awiæ nasz¹ œwie¿o
rozkwit³¹ wolnoœæ. Pochodem milczenia uczcimy pamiêæ poleg³ych Wêgrów”88.

W manifestacji wziê³o udzia³ ponad trzy tysi¹ce osób. Na czele pochodu poœród
dwóch flag bia³o-czerwonych studenci nieœli przewi¹zan¹ kirem flagê wêgiersk¹.
Przemówienie do zebranych wyg³osi³ Boles³aw Drobner, ciesz¹cy siê wielk¹ popu-
larnoœci¹ pierwszy sekretarz komitetu wojewódzkiego partii; wyrazi³ uznanie mani-
festujacej m³odzie¿y, chwal¹c jej umiar i przypomnia³, ¿e spraw¹ „najwa¿niejsz¹
obecnie jest spokojna praca i utrzymanie gotowoœci na ka¿de wezwanie partii”,
oraz doda³: „Nie dajcie siê sprowokowaæ do ¿adnych zamieszek. Wierzymy, ¿e za-
chowacie rozs¹dek”. Gazeta krakowska donosz¹ca o manifestacji podaje, ¿e stu-
denci przekazali miejscowemu komitetowi partyjnemu rezolucjê, wyra¿aj¹c¹ ich
solidarnoœæ z narodem wêgierskim i wspó³czucie dla rodzin poleg³ych. Domagali siê
jednoczeœnie, by tekst rezolucji zosta³ podany przez prasê i radio. W koñcu jednak
do tego nie dosz³o, uznano, ¿e rezolucja „dotyczy spraw bêd¹cych przedmiotem
rozwa¿añ kierownictwa partii i rz¹du, oraz ze wzglêdu na skomplikowan¹ sytuacjê
miêdzynarodow¹ wymagaj¹c¹ rozwagi przy jej ocenie”89. Przyzna³a to delegacja
manifestantów, wiêc rezolucjê jako opiniê krakowskiej m³odzie¿y studenckiej osta-
tecznie przes³ano do Warszawy na adres Komitetu Centralnego PZPR i rz¹du.
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Nastêpnie tekst rezolucji odczytano zebranym, którzy uczcili minut¹ milczenia pa-
miêæ poleg³ych Wêgrów. Uczestnicy do koñca zachowali spokój, wyj¹tek stanowi³o
kilka osób wznosz¹cych „nieodpowiedzialne” okrzyki, a „na murach domów oraz
niektórych wozach tramwajowych” pojawi³y siê napisy o prowokacyjnej treœci90. Na
zakoñczenie demonstracji organizatorzy jeszcze raz przypomnieli zebranym o ko-
niecznoœci zachowania spokoju. Po po³udniu zorganizowano wiec na Politechnice
Krakowskiej, na którym powtórnie przemówi³ Drobner i pu³kownik Tadeusz Cyn-
kin, przysz³y pose³ na sejm. Obaj podkreœlili wagê zachowania spokoju. I choæ
s³uchacze przyjêli te s³owa z niejakim rozczarowaniem, w koñcu przyznali im racjê,
poniewa¿ „tylko w ten sposób mo¿na wyraziæ swoje poparcie i pomóc nowemu kie-
rownictwu z towarzyszem Gomu³k¹ na czele. A najwiêksz¹ pomoc¹ bêdzie, jeœli
wszyscy powróc¹ do swoich zajêæ”91. Nazajutrz rektorzy wszystkich uczelni tego
miasta wezwali w prasie krakowskiej do zachowania spokoju i rozs¹dku. Swoistym
dope³nieniem tych wydarzeñ by³o oœwiadczenie wydane przez Studencki Komitet
Pomocy Walcz¹cym Wêgrom — po kilku dniach okreœlenie „walcz¹cym” usuniêto
z nazwy Komitetu — w którym wyra¿ono poparcie dla wezwania rektorów, uzasad-
niaj¹c, ¿e to jedyna droga do zachowania zdobyczy polskiego PaŸdziernika92. Jed-
nak nie wszyscy dawali pos³uch tym ostrze¿eniom. 6 listopada grupa studentów
krakowskich pojawi³a siê w Gliwicach, by nawi¹zaæ kontakt z tamtejszymi studenta-
mi. Do p³aszczy przechodniów przypinali kokardy wêgierskie i „wzywali do solidar-
noœci z wêgierskimi powstañcami”, choæ wtedy jeszcze bez wiêkszego odzewu93.

W innych miastach te¿ próbowano organizowaæ demonstracje protestu przeciw
zd³awieniu wêgierskiego powstania, ale wkrótce zrezygnowano z tego w obawie,
¿e mo¿e siê nie udaæ utrzymanie panowania nad biegiem wydarzeñ. Meldunek
sporz¹dzony dla KC PZPR wspomina, ¿e we Wroc³awiu i w Wa³brzychu m³odzie¿
sk³ania siê ku organizowaniu ulicznych demonstracji pod has³em „Zwi¹zek Radziec-
ki, rêce precz od Wêgier”. Wspomniany ju¿ Tymczasowy Komitet Rewolucyjny we
Wroc³awiu planowa³ zorganizowanie milcz¹cej demonstracji protestu na 7 listopa-
da, rocznicê „wielkiej socjalistycznej rewolucji paŸdziernikowej”, lecz w koñcu za-
niecha³ tego, bowiem, jak napisano na ulotkach: „ze wzglêdu na napiêt¹ sytuacjê
miêdzynarodow¹ wycofujemy siê z manifestacji studenckiej, poniewa¿ mo¿e ona
wywo³aæ niepo¿¹dane skutki”. W ten sposób we Wroc³awiu tego dnia nie dosz³o do
demonstracji, ale na wielu domach wywieszono przewi¹zane czarn¹ wst¹¿k¹ wê-
gierskie i polskie flagi. 8 listopada ten sam komitet zwróci³ siê przez radio do miesz-
kañców miasta, by minut¹ ciszy uczcili pamiêæ poleg³ych powstañców wêgierskich
i nie organizowali imprez rozrywkowych. Po czym powtórzono, ¿e nie bêd¹ zwo³y-
wali manifestacji ulicznych, „gdy¿ mog¹ byæ wykorzystane przez obce nam si³y”.
W Toruniu tak¿e demonstracja siê nie odby³a, ale na dachu tamtejszego domu aka-
demickiego wywieszono opuszczon¹ do po³owy masztu flagê wêgiersk¹, a bardzo
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wielu studentów nosi³o kokardy w kolorach wêgierskiej flagi, przewi¹zane czarn¹
wst¹¿k¹. 6 listopada zwo³ano wspólny wiec wszystkich uczelni, podczas którego
potêpiono „interwencjê radzieck¹ na Wêgrzech”.

*

Jak ju¿ o tym by³a mowa, Polacy wyra¿ali swoje poparcie dla walcz¹cych Wêgrów
g³ównie podczas wieców. Choæ po 24 paŸdziernika fala wieców opad³a, samo zjawi-
sko trwa³o jeszcze przez kilka tygodni. Trudno zdecydowanie oddzieliæ manifesta-
cje, których celem by³o wy³¹cznie wyra¿enie solidarnoœci z narodem wêgierskim,
od reszty tego typu wydarzeñ, poniewa¿ has³a zwi¹zane z powstaniem wêgierskim
pojawia³y siê równie¿ podczas wieców dla poparcia Gomu³ki, podobnie jak ¿¹dania
dotycz¹ce sytuacji polskiej pojawia³y siê podczas wieców solidarnoœci z Wêgrami.
Gdy zwo³ywano wiec w zwi¹zku z polskim PaŸdziernikiem, wyg³aszane na nim has³a
poparcia dla „Braci-Wêgrów” zawsze podgrzewa³y atmosferê takich spotkañ. Tak
dzia³o siê podczas wiecu zorganizowanego 25 paŸdziernika na Politechnice £ódzk-
iej, w którym wziê³o udzia³ piêæ tysiêcy osób, obok studentów tak¿e robotnicy
i ¿o³nierze. Na spotkaniu dominowa³y wyst¹pienia antyradzieckie, a tak¿e „przyjêto
rezolucjê o wys³aniu listu solidaryzuj¹cego siê ze studentami i m³odzie¿¹ wê-
giersk¹”94. 30 paŸdziernika jednostka marynarki wojennej stacjonuj¹ca na Pó³wys-
pie Helskim wys³a³a do KC PZPR rezolucjê, w której ¿¹da³a skrócenia trzyletniej
s³u¿by wojskowej, odes³ania radzieckich doradców, wycofania wojsk radzieckich
stacjonuj¹cych na terenie kraju, zniesienia obowi¹zkowych dostaw rolniczych, a jed-
noczeœnie zapewni³a o swoim poparciu nowe kierownictwo z Gomu³k¹ na czele. Na-
stêpnie w rezolucji czytamy: „Popieramy Bohaterski Lud wêgierski, który walczy
o swoj¹ wolnoœæ i niepodleg³oœæ. ¯¹damy w Polsce ca³kowitej niepodleg³oœci i su-
werennoœci. Jesteœmy gotowi za to przelaæ krew. Precz z dyktatur¹”95. Tego samego
dnia w poznañskiej Fabryce Maszyn ¯niwnych odby³ siê wiec solidarnoœci z Wêgra-
mi, na którym zaproponowano udzielenie pomocy materialnej Wêgrom, a jedno-
czeœnie ¿¹dano „rewizji Paktu Warszawskiego, wycofania wojsk radzieckich z Polski
oraz likwidacji organów Bezpieczeñstwa Publicznego”96.

Wiece solidarnoœci z Wêgrami odbywa³y siê na terenie ca³ego kraju i prawie
zawsze koñczy³y siê przyjêciem listu, uchwa³y albo apelu do „walcz¹cych Braci-Wê-
grów”, organizowano te¿ dla nich czêsto zbiórkê pieniê¿n¹. Na wiecu studentów
Politechniki Krakowskiej 30 paŸdziernika odczytano przes³anie bratniej uczelni
z Szolnok, po czym minut¹ ciszy uczczono poleg³ych powstañców wêgierskich. Po-
tem rozpoczê³a siê dyskusja dotycz¹ca listu do Wêgrów, którego tekst zosta³
uzgodniony i przedrukowany w lokalnej prasie: „Z ogromnym bólem dowiedzieliœ-
my siê, ¿e naród Wasz zmuszony by³ podj¹æ walkê w imiê najœwiêtszych idea³ów
wolnoœci i niepodleg³oœci swojej ojczyzny. Cele, w imiê których przelewacie krew,
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s¹ równie¿ naszymi celami. Solidaryzujemy siê z Wami i w miarê naszych si³ bêdzie-
my zawsze œpieszyæ Wam z pomoc¹. Pomoc ta aktualnie wyra¿a siê dobrowolnym
oddaniem krwi przez ca³e spo³eczeñstwo polskie i zbiórk¹ pieniê¿n¹ na zakup le-
karstw dla walcz¹cych powstañców”. W dalszej czêœci listu studenci krakowscy
¿¹dali natychmiastowego przerwania walk oddzia³ów radzieckich z powstañcami:
„O ile uwa¿acie — koñczy siê list — ¿e rozpatrzenie sytuacji w Waszym kraju na fo-
rum Rady Bezpieczeñstwa pomo¿e Wam w osi¹gniêciu Waszych celów, zwrócimy
siê do naszego rz¹du o poparcie Waszego stanowiska na forum ONZ. Jeszcze raz
wyra¿amy najwy¿sze uznanie dla bohaterskiej postawy narodu wêgierskiego”97.

Rezolucjê podobnej treœci wys³ali na Wêgry uczestnicy wiecu zorganizowanego
tego samego dnia w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Studenci Politech-
niki Warszawskiej tak¿e 30 paŸdziernika sformu³owali list na wiecu gromadz¹cym
wiele tysiêcy osób i wys³ali go do studentów Politechniki Budapeszteñskiej: „My,
zgromadzeni na wiecu studenci warszawscy, przesy³amy Wam s³owa poparcia i pe³nej
solidarnoœci dla Waszej walki o suwerennoœæ i demokracjê. ¯¹damy wycofania
wojsk radzieckich z Wêgier przed z³o¿eniem broni przez powstañców. Protestuje-
my jak najostrzej i potêpiamy interwencjê zbrojn¹ wojsk radzieckich przeciwko
walce waszego narodu. Potêpiamy wyst¹pienie w ONZ ambasadora Sobolewa oraz
artyku³y w prasie radzieckiej jako oszczercze i fa³szywe. Szczególnie popieramy
Wasze ¿¹danie wp³acenia przez rz¹d radziecki odszkodowania za straty spowodo-
wane interwencj¹ wojsk radzieckich na Wêgrzech oraz ¿¹danie wydania ludowi wê-
gierskiemu osób winnych rozlewu krwi w celu wymierzenia sprawiedliwoœci. W Wa-
szej s³usznej walce jesteœmy z Wami. Zobowi¹zujemy siê do udzielenia Wam
pomocy. Niech ¿yje przyjaŸñ Polsko-Wêgierska! Niech ¿yj¹ wolne niepodleg³e i so-
cjalistyczne Wêgry!”98

Na wiecu zwo³anym w Fabryce Samochodów Osobowych na ¯eraniu w War-
szawie 29 paŸdziernika wziêli udzia³ wszyscy pracownicy. Do zebranych przemówi³
Lechos³aw GoŸdzik, pierwszy sekretarz komitetu zak³adowego partii; oœwiadczy³,
¿e naród wêgierski toczy obecnie walkê „o demokratyzacjê, suwerennoœæ i sprawie-
dliwoœæ”. Nastêpnie przemówi³ Dénes Polgár, redaktor dziennika „Szabad Nép”,
który wyrazi³ wdziêcznoœæ Wêgrów za pomoc okazan¹ przez naród polski. Po
tym robotnicy ¯erania powziêli uchwa³ê, w której wyrazili ubolewanie z powodu
„wprowadzenia w b³¹d klasy robotniczej bratnich pañstw w kszta³towaniu swojej
opinii” dotycz¹cej wypadków wêgierskich i zadeklarowali wobec narodu wêgier-
skiego „swoj¹ solidarnoœæ i pozdrowienie”, potem zaœ „za³oga robotnicza rzuci³a
has³o «Pomó¿my Wêgrom»”. Postanowiono o rozpoczêciu zbiórki pieniê¿nej i ze
wzglêdu na du¿¹ liczbê zg³aszaj¹cych siê, o otwarciu nowego punktu krwiodaw-
stwa w miejscowej przychodni99. 31 paŸdziernika w Zak³adach Lamp Elektrycznych
im. Ró¿y Luksemburg w Warszawie odby³o siê zebranie robotnicze poœwiêcone
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„ostatnim wydarzeniom wêgierskim”, pod koniec którego „za³oga przekaza³a z fun-
duszu zak³adowego 100.000 z³otych na zakup lekarstw i ¿ywnoœci dla narodu
wêgierskiego”100.

Za³ogi robotnicze, zwi¹zki zawodowe, stowarzyszenia, zwi¹zki, uczelnie w sto-
licy i w ca³ej Polsce, a tak¿e „sojusznicze” partie PZPR (Zjednoczone Stronnictwo Lu-
dowe i Stronnictwo Demokratyczne) wyra¿a³y solidarnoœæ z narodem wêgierskim
w listach i depeszach, i przekazywa³y na rachunek Polskiego Czerwonego Krzy¿a
powa¿ne sumy pieniêdzy na zakup lekarstw i innych artyku³ów dla Wêgrów. „Od
wczesnego rana Ambasada wêgierska otrzymuje telefoniczne sygna³y z ca³ej Polski,
od wczesnego rana nap³ywaj¹ tu rezolucje i zg³oszenia osobistego udzia³u w akcji
«pomocy dla braci Wêgrów», akcji ogarniaj¹cej ca³¹ ziemiê polsk¹. (…) W³aœnie
przyby³a do ambasady delegacja Instytutu Budownictwa na Jelonkach, prosz¹c se-
kretarza ambasady o przekazanie do Wêgier rezolucji, w której grupa pracowników
naukowych wyra¿a ho³d poleg³ym patriotom wêgierskim — uczestnikom walk.
Rezolucja zawiera tak¿e ¿yczenia doprowadzenia walki narodu wêgierskiego do
ostatecznego zwyciêstwa” — czytamy w relacji prasowej z tamtych dni101.

Zorganizowan¹ akcjê pomocy zainicjowa³a gazeta „G³os Pracy”, organ Central-
nej Rady Zwi¹zków Zawodowych w apelu opublikowanym na stronie tytu³owej
29 paŸdziernika: „Naród wêgierski, wêgierska klasa robotnicza prze¿ywa tragediê.
W walkach bratobójczych gin¹ setki ludzi, tysi¹ce jest rannych. (…) Pomoc trzeba
rozszerzyæ, by ul¿yæ cierpieniom mieszkañców Budapesztu. Niestety, jak dotychczas,
zabrak³o deklaracji pomocy ze strony naszych zwi¹zków zawodowych. A d³u¿ej mil-
czeæ nie mo¿na. Dlatego zespó³ redakcji „G³osu Pracy” zwraca siê z apelem do
wszystkich zarz¹dów g³ównych zwi¹zków zawodowych, by przeznaczy³y odpo-
wiednie fundusze na materialn¹ pomoc dla mieszkañców Budapesztu. Jesteœmy
g³êboko przekonani, ¿e miliony zwi¹zkowców polskich uznaj¹ tê decyzjê za swoj¹
w³asn¹”102. W numerze z nastêpnego dnia gazeta wymienia „dwadzieœcia cztery or-
gany zwi¹zkowe i za³ogi robotnicze”, które zaofiarowa³y ³¹cznie 1 400 000 z³otych.
31 paŸdziernika „G³os Pracy” podaje listê dalszych 46 organizacji i instytucji,
których dar wyniós³ 930 000 z³otych, a 1 listopada 42 instytucje zaofiarowa³y a¿
2 500 000 z³otych. (W tym czasie œrednia p³aca w Polsce wynosi³a 800-1000 z³.)
W przeci¹gu trzech zaledwie tygodni od og³oszenia powy¿szego apelu organ
zwi¹zkowy codziennie meldowa³ o zbiórce oko³o miliona z³otych, ³¹cznie przekaza-
no na konto Polskiego Czerwonego Krzy¿a niemal 20 milionów z³otych. Inicjatywa
„G³osu Pracy” nie by³a odosobniona, wiêkszoœæ gazet centralnych i wiêksze gazety
regionalne otwiera³y konta bankowe, na które tak¿e obficie wp³ywa³y dary pieniê¿-
ne. W listopadzie apele o pomoc sta³y siê rzadsze — akcjê tê prowadzi³y ju¿ tylko
gazety regionalne — ale zawsze znajdowa³ siê powód, by o nich przypomnieæ. Na
pocz¹tku grudnia rozpocz¹³ siê w Polskim Radiu cykl audycji Rodzina Matysiaków;
pierwszy odcinek zaczyna³ siê od tego, ¿e pani Helena Matysiak przelicza pensjê

Polskie spo³eczeñstwo w czasie powstania wêgierskiego 1956 r. 173

100 „Express Wieczorny”, 1 XI 1956 r.
101 „G³os Pracy”, 30 X 1956 r.
102 „G³os Pracy”, 29 X 1956 r.



przyniesion¹ do domu przez mê¿a Józefa i spostrzega, ¿e brak wiêkszej sumy. Gdy
pyta o to, m¹¿ odpowiada: „Przecie¿, Helenko, odda³em na pomoc dla Wêgrów!”103

Poza akcjami zorganizowanymi w wielu miastach i regionach Polski — na wy¿-
szych uczelniach, w redakcjach gazet i gdzie indziej — tworzy³y siê komitety pomo-
cy Wêgrom, które same te¿ rozpoczyna³y zbiórki. Te komitety ucieka³y siê na ogó³
do apeli na plakatach i ulotkach: „Do³¹czaj¹c siê do wielkiej ogólnokrajowej akcji
pomocy na rzecz walcz¹cych Wêgrów, apelujemy do wszystkich zak³adów pracy, do
wszystkich szkó³ œrednich i podstawowych oraz do ca³ego spo³eczeñstwa miasta
Piotrkowa: Ka¿dy, komu nie jest obca sprawa walcz¹cych o wolnoœæ, niech z³o¿y
wolny datek na lekarstwa i pomoc dla rannych Wêgrów”104.

Nieco bardziej patetyczne sformu³owania znajdujemy na ulotce wydrukowanej
w dwudziestu tysi¹cach egzemplarzy w Czêstochowie: „Wszyscy dobrze znamy sytu-
acjê na Wêgrzech. Wêgrom nadal potrzebna jest pomoc. Czy my, Polacy, mo¿emy byæ
g³usi na g³osy, p³yn¹ce z wolnej ziemi Kossutha i Peto½fiego, z ziemi, gdzie w 1848 r.
w okresie potê¿nego zrywu wolnoœciowego ludów przeciwko tyranii i bezprawiu,
walczy³ bohater Polski i Wêgier, gen. J. Bem, dowodz¹c armi¹ rewolucyjnego Sied-
miogrodu, z ziemi, gdzie najwczeœniej poparto nasze pamiêtne przemiany paŸdzier-
nikowe? Czy my — naród Polski — naród, który da³ œwiatu Koœciuszkê, Pu³askiego,
Mickiewicza, Bema, Szopena i tych bezimiennych bohaterów, których koœæmi usiana
jest ca³a Europa od Narwiku przez Tobruk i Monte Cassino pozwolimy na to, aby nasi
Bracia-Wêgrzy ¿yli w g³odzie i ch³odzie? Czy my, mieszkañcy Czêstochowy, którzy
w pamiêtne paŸdziernikowe dni razem z ca³¹ Polsk¹ daliœmy dowód wielkiego wyro-
bienia politycznego — nie podamy pomocnej d³oni Braciom-Wêgrom?”105

Skutkiem podobnej inicjatywy powsta³o w Tarnowie Towarzystwo Przyjació³ Wê-
grów (sic!), które jako naczelny cel postawi³o sobie zorganizowanie miejscowej akcji
pomocy, ale po jej zakoñczeniu Towarzystwo nie zawiesi³o dzia³alnoœci i za cich¹
zgod¹ w³adz dalej realizowa³o w praktyce ideê prawdziwej przyjaŸni polsko-wê-
gierskiej — i czyni to po dziœ dzieñ. Towarzystwo tarnowskie jako pierwsze w kraju
nie zastosowa³o siê do obowi¹zkowej struktury towarzystw przyjaŸni polsko-ra-
dzieckiej, programowo deklarowa³o przyjaŸñ nie „z narodami Zwi¹zku Radzieckie-
go”, tylko z Wêgrami, i oczekiwa³o przy³¹czenia siê Polaków myœl¹cych podobnie.

Zbiórkê darów prowadzono w ca³ym kraju, i zarówno prasa, jak i radio szeroko
o niej informowa³y: „Na Politechnice Warszawskiej panuje wielki ruch, trwaj¹
wyk³ady, æwiczenia. W auli pe³no studentów i pracowników naukowych. Na stole
pude³ko z napisem: «Pomagamy Wêgrom». Rozmawia³em ze studentami, którzy
oddali krew i organizuj¹ zbiórkê pieniê¿n¹. Jutro maj¹ zamiar wyjœæ ze zbiórk¹
pieniê¿n¹ na ulicê. Ze skarbonkami w rêku studenci bêd¹ odwiedzaæ mieszkañców
stolicy. »Jak tylko mo¿emy, chcemy pomóc« — mówi¹”106.
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„Dzisiaj u bram Uniwersytetu Warszawskiego wy³o¿ono skarbonkê, przy której
studenci tej uczelni zaci¹gnêli wartê honorow¹. W skarbonce szybko przybywa dat-
ków, za które zostan¹ zakupione lekarstwa dla naszych wêgierskich przyjació³”107.

„Na ulicach Warszawy sta³y puszki z napisem: »Na lekarstwa dla Wêgrów«. Ludzie
zatrzymywali siê, przechodzili. Wrzucali w skarbonkê, ile kto móg³. By³em obecny
przy otwarciu takiej puszki. Wœród wielu banknotów — jakiœ list. W nim 50 z³otych
i na kartce napis z koœlawych literek: »mia³a mi za to mamusia kupiæ misia, ale tobie,
dziewczynko z Budapesztu, bardziej s¹ pieni¹¿ki potrzebne. Krysia z Warszawy…«”108

We Wroc³awiu podczas zbiórek ulicznych darczyñcom przypinano na piersi wê-
giersk¹ kokardê — podobnie dzia³o siê w Warszawie w przypadku wiêkszych dat-
ków — a w Szczecinie rozdawano znaczki, na których widnia³y dwie rêce splecione
w uœcisku, a pod nimi napis „Szczecin-Csepel”109. (Bratnim miastem Szczecina by³
Csepel.) Zebrane w ten sposób dary i kwoty tak¿e przekazywano na konto Polskiego
Czerwonego Krzy¿a, który nastêpnie zakupywa³ za nie lekarstwa, œrodki opatrun-
kowe i ¿ywnoœæ, i wysy³a³ Wêgierskiemu Czerwonemu Krzy¿owi. Wiele fabryk
i zak³adów pracy ofiarowywa³o Wêgrom dary z w³asnych produktów — artyku³y
drewniane, materia³y budowlane, cement, m¹kê, d¿em. Od koñca paŸdziernika pol-
skie fabryki, najró¿niejsze zwi¹zki i instytucje og³asza³y, ¿e chêtnie przyjm¹ w swo-
ich oœrodkach wypoczynkowych ranne dzieci wêgierskie; mieszkañcy Wroc³awia
i innych miast polskich tak¿e zg³osili gotowoœæ tymczasowego przyjêcia dzieci wê-
gierskich. Pierwsza, stuosobowa ich grupa przyjecha³a 16 grudnia 1956 r. do oœrod-
ków wypoczynkowych w Zakopanem i Krynicy, a w pierwszej po³owie 1957 r. tak¿e
inne zorganizowane grupy dzieci wêgierskich przebywa³y przez d³u¿szy lub krótszy
czas w Polsce.

Wypróbowanym sposobem pomocy by³o organizowanie koncertów muzyki po-
wa¿nej oraz spektakli teatralnych i operowych, z których dochód tak¿e przekazy-
wano na konto PCK. Najwiêcej tego typu przedsiêwziêæ zorganizowano w Warsza-
wie, Krakowie, £odzi, Szczecinie i Bytomiu. Wed³ug og³oszonej w po³owie grudnia
informacji PCK „polskie spo³eczeñstwo do obecnej chwili zebra³o dla ludnoœci wê-
gierskiej dary o wartoœci 36 milionów z³otych”110. Do koñca stycznia 1957 r. nato-
miast zebrano z dobrowolnych sk³adek 31 milonów z³otych i na 11 milionów
z³otych szacuje siê wartoœæ darów przes³anych w naturze, tak wiêc wysy³ana przez
PCK ³¹czna pomoc Polaków wynios³a do tego czasu 25,5 ton œrodków krwiozastêp-
czych, lekarstw, œrodków opatrunkowych i sprzêtu medycznego, a ponadto 331 ton
¿ywnoœci, 32 tony odzie¿y, 10 ton myd³a oraz materia³ów budowlanych — na
przyk³ad szk³a — które dostarczono 42 ciê¿arówkami i 104 wagonami kolejowymi111.
Te liczby daj¹ do myœlenia, gdy zwa¿ymy, ¿e wszystko to mia³o miejsce jedenaœcie
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lat po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej, podczas której Polska ponios³a ogromne
straty ludzkie i materialne. Bo przecie¿ poza trwaj¹c¹ mniej wiêcej do pocz¹tków
1957 r., a potem powoli wygasaj¹c¹ akcj¹ pomocy spo³ecznej, która sz³a w dzie-
si¹tki milionów z³otych, istnia³a równie¿ oficjalna polska pomoc rz¹dowa: bez-
zwrotna dostawa towarowa o wartoœci 100 milionów z³otych, któr¹ rz¹d Kádára,
zreszt¹ na jego wyraŸn¹ proœbê, otrzyma³ 24 listopada 1956 r.112

Podczas akcji pomocy kilkakrotnie rozchodzi³a siê wieœæ, ¿e przesy³ki polskie
nie docieraj¹ do celu, lecz staj¹ siê ³upem oddzia³ów radzieckich. W Poznaniu,
na wydziale W–3 Zak³adów im. H. Cegielskiego — gdzie w czerwcu zaczê³o siê
powstanie robotnicze — 2 listopada zwo³ano z tego powodu wiec, na którym za-
protestowano, ¿e „krew oddawana dla Wêgrów przez robotników, studentów i in-
teligencjê” dostaje siê w rêce radzieckie. Na sali pada³y has³a antyradzieckie. Robot-
nicy przyjêli te¿ z oburzeniem wiadomoœæ, „¿e wojska radzieckie na Wêgrzech
otaczaj¹ lotniska”113. Charakter plotek obrazuje wiadomoœæ rozchodz¹ca siê po
4 listopada w województwie olsztyñskiem, ¿e „wojskami radzieckimi na Wêgrzech
z ca³¹ pewnoœci¹ dowodzi Rokossowski”114.

W Krakowie tamtejszy Studencki Komitet Rewolucyjny i Studencki Komitet
Pomocy Wêgrom otrzyma³y w listopadzie — podobnie jak w Poznaniu — wiado-
moœæ o przechwyceniu polskich darów przez wojska radzieckie na Wêgrzech.
Postanowiono wiêc, ¿e wszystkie dary z³o¿one w ostatnim miesi¹cu przez miesz-
kañców Krakowa delegacja obu komitetów wraz z grup¹ dziennikarzy, ³¹cznie
17(!) osób, bêdzie osobiœcie eskortowaæ do Budapesztu, by pomoc udzielona przez
Kraków rzeczywiœcie dotar³a do potrzebuj¹cych na Wêgrzech. Tak siê te¿ sta³o,
przy czym w³adze miasta nie tylko nie stawia³y przeszkód, lecz czynnie wspomaga³y
akcjê przygotowania i ekspedycji dostawy. Zebrano wszystkie kwoty wp³acone
na rzecz Wêgrów — blisko 800 tysiêcy z³otych, sumê tê podzielono na dwie czêœci
i przy pierwszej okazji za blisko pó³ miliona z³otych zakupiono 55 ton ¿ywnoœci,
w tym dwadzieœcia ton m¹ki, dziesiêæ ton jab³ek, piêæ ton soli, cztery tony wêdzonej
s³oniny, cztery tony cukru, cztery tony smalcu, dwie tony mleka w proszku, maka-
ronu i sucharów oraz cztery tony myd³a115. Towary te za³adowano do siedmiu wa-
gonów kolejowych. Dostawa szczêœliwie dotar³a do Budapesztu i trafi³a do maga-
zynów Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a w Csepel, sk¹d zosta³a rozdana
mieszkañcom stolicy. Osoby towarzysz¹ce dostawie po powrocie do Krakowa na
wiecach opowiada³y o swej misji116, ale po pierwszych publikacjach cenzura nie
zezwoli³a ju¿ na og³aszanie dalszych „notatek z podró¿y” sporz¹dzonych przez
dziennikarzy.

*
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Uprowadzenie Imre Nagya i jego wspó³pracowników 22 listopada 1956 r. z am-
basady jugos³owiañskiej w Budapeszcie wywo³a³o w Polsce ogromn¹ falê protestów
i, co ciekawe, by³y one najsilniejsze wœród cz³onków partii. „Bezprzyk³adne postê-
powanie” Zwi¹zku Radzieckiego (czynna rola rz¹du Kádára nie by³a jeszcze wtedy
znana, zgodnie z ówczesnymi „refleksami” zak³adano raczej z góry, ¿e decyzje nie
zosta³y powziête w gabinecie Kádára) do tego stopnia zaskoczy³o i zdumia³o
kierownictwo polskie, ¿e nawet centralna prasa — która mog³a podawaæ ju¿ tylko
oficjalne doniesienia agencji prasowych o sytuacji wêgierskiej — w artyku³ach re-
dakcyjnych domaga³a siê jak najszybszego wyjaœnienia losu Imre Nagya i jego
wspó³towarzyszy, i nie kry³a swego oburzenia z powodu ich uprowadzenia. Niektó-
re podstawowe organizacje partyjne sz³y jeszcze dalej, podejmowa³y w tej sprawie
uchwa³y i przesy³a³y je do Komitetu Centralnego. Dowodzi to jednoznacznie, ¿e
Imre Nagy by³ popularny (tak¿e) wœród cz³onków polskiej partii, uosabia³ zd³awione
w³aœnie powstanie wêgierskie, którego cele — a w ka¿dym razie wiêkszoœæ z nich
— popierali tak¿e cz³onkowie PZPR. Wzmacnia³ to powracaj¹cy motyw polskich do-
niesieñ z Wêgier, wed³ug których „zwyczajni wêgierscy komuniœci” brali aktywny
udzia³ w wydarzeniach, a 23 paŸdziernika przeciw narodowi wyst¹pi³a nie „partia”,
tylko jej krótkowzroczne i ograniczone kierownictwo, (skompromitowani) staliniœ-
ci, o których mo¿na wspominaæ jedynie z pogard¹. Solidaryzowanie siê z wêgier-
skim premierem i protest przeciw jego uprowadzeniu u³atwia³ fakt, ¿e Imre Nagy
poprosi³ o azyl w ambasadzie jugos³owiañskiej, nie zaœ w którejœ z zachodnich pla-
cówek dyplomatycznych w Budapeszcie. W tym okresie w podstawowych organiza-
cjach partyjnych PZPR odnoszono siê z sympati¹ do modelu jugos³owiañskiego
(i nic nie wiedziano o podwójnej grze Belgradu w sprawie Nagya). Cz³onkowie partii
nie tylko potêpiali uprowadzenie Imre Nagya, lecz — maj¹c œwiadomoœæ, ¿e i sam
Gomu³ka nie akceptuje tego posuniêcia — wykazywali tak¿e doœæ odwagi, by
otwarcie poinformowaæ o swoim oburzeniu kierownictwo partii:

„Dnia 28 listopada br. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym organizacja par-
tyjna Instytutu Ekonomiki Rolnej, poparta przez obecnych na zebraniu niepartyj-
nych sympatyków naszej partii, jednomyœlnie postanowi³a zwróciæ siê do kierow-
nictwa PZPR z proœb¹, aby KC Partii jak najszybciej w imieniu ca³ej Partii przyczyni³
siê do wyjaœnienia sprawy Imre Nagya i jego towarzyszy. Deportacja przez w³adze
radzieckie tow. Nagya i towarzysz¹cych mu osób, w ukryciu przed opini¹ ca³ego
œwiata, wstrz¹sa sumieniem ka¿dego uczciwego cz³owieka, napawa wstydem i obu-
rzeniem ka¿dego komunistê i kompromituje naszych towarzyszy radzieckich.

W trosce o los miêdzynarodowego komunizmu, w trosce o miêdzynarodow¹ po-
zycjê KPZR i Zwi¹zku Radzieckiego uwa¿amy, ¿e KC naszej Partii powinien skorzy-
staæ w tym wypadku z prawa przyjacielskiej krytyki w stosunku do KPZR i daæ wyraz
naszemu stanowisku w tej sprawie. (…) Przy³¹czamy siê do opinii innych organizacji
partyjnych, aby Rz¹d Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zaofiarowa³ azyl Imre
Nagyowi i jego towarzyszom, jeœliby o to poprosili”117.

Polskie spo³eczeñstwo w czasie powstania wêgierskiego 1956 r. 177

117 Rewolucja wêgierska 1956…, s. 152, dokument nr 146.



Cz³onkowie podstawowej organizacji partyjnej PZPR przy Dyrekcji Naczelnej
Funduszu Wczasów Pracowniczych w Warszawie 27 listopada, w skierowanej do
Komitetu Centralnego partii i przyjêtej jednog³oœnie uchwale wyrazili z jednej stro-
ny gor¹ce poparcie dla narodu wêgierskiego, który d¹¿y ich zdaniem do pe³nej
dmokratyzacji ¿ycia politycznego i gospodarczego oraz urzeczywistnienia prawdzi-
wego socjalizmu opartego na niezawis³oœci i niepodleg³oœci kraju, z drugiej zaœ
strony wyrazili niepokój z powodu przed³u¿aj¹cej siê tragedii „wêgierskiej rewolu-
cji(!)”. Sprawê Imre Nagya zaliczyli do kwestii uniemo¿liwiaj¹cych normalizacjê sto-
sunków na Wêgrzech i wezwali Komitet Centralny, by ta sprawa zosta³a wyjaœniona
zgodnie z pragnieniami pracuj¹cego ludu Wêgier. Jednoczeœnie proszono odpo-
wiednie organa o wyra¿enie zgody na przyjêcie i pobyt uchodŸców wêgierskich
w Polsce, a szczególnie pozbawionych opieki dzieci118.

Wœród protestuj¹cych nie zabrak³o Politechniki Warszawskiej, której s³uchacze
byli szczególnie aktywni w dniach polskiego PaŸdziernika: „Obraduj¹ca w dniach
24 i 25 listopada 1956 r. Konferencja Uczelniana PZPR Politechniki Warszawskiej,
reprezentuj¹ca ponad 1000 cz³onków i kandydatów partii z g³êbokim ¿alem i obu-
rzeniem dowiedzia³a siê o bezprzyk³adnym i sprzecznym z zasadami prawa miêdzy-
narodowego oraz elementarnymi zasadami demokracji i humanizmu socjalistycz-
nego uprowadzeniu przez wojsko radzieckie Imre Nagya i jego wspó³towarzyszy,
którzy opuœcili ambasadê jugos³owiañsk¹ na podstawie gwarancji nietykalnoœci
udzielonej przez rz¹d Kádára.

Sprawa Wêgier i dzia³alnoœci rz¹du radzieckiego na Wêgrzech ju¿ od paŸdzierni-
ka przesta³a byæ spraw¹ wewnêtrzn¹ Wêgier, lecz sta³a siê spraw¹ ca³ego miêdzyna-
rodowego ruchu robotniczego. W tej sytuacji uwa¿amy, ¿e kierownictwo KPZR nie
powinno podejmowaæ kroków o charakterze politycznym na Wêgrzech bez porozu-
mienia z kierownictwem politycznym partii komunistycznych i robotniczych innych
krajów.

Konferencja uwa¿a, ¿e uprowadzenie Nagya i Towarzyszy, poza g³êbok¹ nie-
s³usznoœci¹ samego faktu, przynosi nieobliczalne szkody miêdzynarodowemu ru-
chowi robotniczemu i sprawie miêdzynarodowej rewolucji proletariackiej, tak¿e
przynosi bezpoœredni¹ szkodê Polsce Ludowej obni¿aj¹c presti¿ Partii — w tym
nader trudnym dla nas okresie. Wobec powy¿szego konferencja uwa¿a za koniecz-
ne, aby Biuro Polityczne w najkrótszym czasie porozumia³o siê z kierownictwem
KPZR, stawiaj¹c ¿¹danie zwolnienia Imre Nagya i jego towarzyszy”119.

Sytuacja kierownictwa polskiego naturalnie nie pozwala³a na to, by mog³o siê
ono aktywnie w³¹czyæ w sprawê Imre Nagya — zreszt¹ wówczas nie mia³o ono ju¿
takich zamiarów, choæ wczeœniej poczyni³o pewne próby — ale te¿ i nie poci¹gnê³o
do odpowiedzialnoœci „niepos³usznych” komórek partyjnych. Wszystko to mieœci³o
siê jeszcze w ramach „odwil¿y”, jak¹ przyniós³ polski PaŸdziernik.

Wydarzenia rozgrywaj¹ce siê na Wêgrzech spotka³y siê z ¿ywymi reakcjami Po-
laków tak¿e w grudniu. Zaczê³o siê od tego, ¿e pod koniec listopada i na pocz¹tku
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grudnia odby³y siê zjazdy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Zwi¹zku Li-
teratów Polskich i na obu zjazdach wydano oœwiadczenia sympatyzuj¹ce z powsta-
niem wêgierskim. Wspólna delegacja obu zwi¹zków uda³a siê z kolei do Gomu³ki,
by — bezskutecznie — wyjednaæ azyl dla znanego tak¿e za granic¹ wêgierskiego
pisarza lewicowego Tibora Déryego (który aktywnie anga¿owa³ siê w wydarzenia
rewolucyjne) i innych wêgierskich twórców120.

10 grudnia w Szczecinie dosz³o do demonstracji, a potem do zamieszek, miesz-
kañcy miasta skanduj¹c has³a „Poznañ-Szczecin” i „Wêgry-Polska” przeszli pod
konsulat radziecki i spróbowali tam rozwiesiæ przygotowany naprêdce transparent,
który wzywa³ do potêpienia interwencji zbrojnej Zwi¹zku Radzieckiego na Wê-
grzech, i wznosili okrzyki na czeœæ Wêgier. Nastêpnie „uczestnicy manifestacji
wdarli siê do konsulatu, zdemolowali meble, zniszczyli znajduj¹ce siê tam dokumen-
ty”, a w koñcu uciekli na wieœæ o nadejœciu si³ porz¹dkowych. Zamieszki w mieœcie
trwa³y jeszcze przez dwa dni121.

11 grudnia w œródmieœciu Warszawy pojawi³y siê ulotki i plakaty z podpisem
Zwi¹zku M³odzie¿y Socjalistycznej i Rady Uczelnianej Akademii Sztuk Piêknych
wzywaj¹ce do zg³aszania siê po opiekê nad dzieæmi wêgierskimi. Pytaj¹cym studen-
ci wyjaœniali, ¿e podobno dzieci wêgierskie s¹ transportowane z Budapesztu przez
Warszawê do Zwi¹zku Radzieckiego, by tam poddaæ je rusyfikacji122. W mieszkañ-
cach stolicy o¿y³o natychmiast wspomnienie uderzaj¹co podobnej akcji z lat drugiej
wojny œwiatowej, kiedy to Niemcy rzeczywiœcie zorganizowali transport polskich
dzieci do Trzeciej Rzeszy, by tam wychowaæ je na „janczarów”; ale pod os³on¹ nocy
warszawiacy wyswobodzili dzieci ze stoj¹cych na dworcu wagonów i zaopiekowali
siê nimi. W ci¹gu kilku godzin u organizatorów tej akcji zg³osi³o siê ponad osiem-
dziesi¹t osób deklaruj¹cych gotowoœæ wziêcia pod opiekê czy tymczasowej adopcji
dzieci wêgierskich. Inni udali siê na Dworzec G³ówny i przez d³ugie godziny czekali
na przybycie poci¹gu. Wiadomoœæ okaza³a siê fa³szywa, ale w tym wypadku warte
zapisania jest samo zjawisko.

Wêgierskie wypadki grudniowe mia³y najsilniejszy oddŸwiêk wœród robotni-
ków. W zak³adach M-5 we Wroc³awiu 10 grudnia Hanna Adamiecka (która by³a bu-
dapeszteñsk¹ korespondentk¹ „Sztandaru M³odych” w dniach powstania) opowia-
da³a za³odze „o bohaterskiej postawie walcz¹cych Wêgrów i okrucieñstwach wojsk
radzieckich i awoszów”. (By³o to ostatnie publiczne sprawozdanie Adamieckiej
o powstaniu wêgierskim, po nim w³adze partyjne zabroni³y jej dalszych wyst¹pieñ.)
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Opowieœæ dziennikarki wywo³a³a ogromne oburzenie robotników i nastrój ten —
wed³ug sprawozdania terenowego komitetu PZPR — udzieli³ siê innym zak³adom,
szczególnie PAFAWAG-owi i fabryce Archimedes. W PAFAWAG-u na znak protestu
przeciw dzia³aniom wojsk radzieckich na Wêgrzech na piêæ minut zatrzymano pra-
cê i na ten czas w³¹czono syrenê fabryczn¹, a œciany oblepiono plakatami z napisem
„Rêce precz od Wêgier”. W zak³adach M-5 i w Archimedesie partyjni robotnicy na
znak protestu oddali legitymacje partyjne123.

10 grudnia rozszerzone plenum Poznañskiego Zarz¹du Okrêgowego Zwi¹zku
Zawodowego Metalowców wystosowa³o do Budapeszteñskiej Centralnej Rady Ro-
botniczej apel, w którym zapewni³o j¹ o swoim poparciu. (Cz³onkowie poznañskie-
go zwi¹zku metalowców wywodzili siê w wiêkszoœci z Zak³adów im. H. Cegielskie-
go.) „Domagamy siê, aby znajduj¹ce siê na terytorium Wêgier wojska radzieckie
zosta³y wycofane — czytamy dalej w apelu — a je¿eli sytuacja tego wymaga dla do-
bra narodu wêgierskiego i za jego zgod¹, zast¹pione zosta³y przez jednostki woj-
skowe wszystkich pañstw sygnatariuszy Paktu Warszawskiego. (…) Deklarowana
przez naród Polski pomoc w postaci lekarstw, ¿ywnoœci i pieniêdzy winna docieraæ
do tej czêœci narodu wêgierskiego, która walczy o wolnoœæ i suwerennoœæ. Jedno-
czeœnie zwracamy siê z apelem do wszystkich tych metalowców, którzy do tej pory
¿adnej pomocy jeszcze nie deklarowali, aby akcjê tê przedsiêwziêli, a uzyskane
w ten sposób œrodki pomocy by³y przekazane za poœrednictwem Miêdzynarodowe-
go Czerwonego Krzy¿a z siedzib¹ w Genewie. Ze swej strony proponujemy, by
ka¿dy cz³onek Zwi¹zku Zawodowego Metalowców w Poznaniu zadeklarowa³ jedno-
razow¹ pomoc w wysokoœci 1% miesiêcznego zarobku”. W nastêpnych dniach
w Zak³adach im. H. Cegielskiego zwo³ywano wiece, na których robotnicy poszcze-
gólnych wydzia³ów dyskutowali o apelu Zarz¹du Okrêgowego i wprowadzili do tek-
stu istotne zmiany. Na przyk³ad zamiast „jednostek wojskowych wszystkich pañstw
sygnatariuszy Paktu Warszawskiego” proponowali raczej wys³anie na Wêgry wojsk
ONZ. Podkreœlali te¿, ¿e wojska radzieckie nale¿y „natychmiast” wycofaæ z teryto-
rium Wêgier. Sformu³owali ostre ¿¹dania polityczne wobec Zwi¹zku Radzieckiego
i rz¹du Kádára. Uchwa³a przyjêta przez robotników wydzia³u W–6 ¿¹da³a, by „obec-
ny rz¹d z Kádárem na czele poda³ siê do dymisji, a naród Wêgierski niech wybierze
rz¹d, który bêdzie mia³ pe³ne poparcie narodu”. Postanowienie kolektywu wydzia³u
W–4 zawiera³o nastêpuj¹ce punkty: „¯¹damy wprowadzenia na terytorium Wêgier
si³ policyjnych ONZ, jak to ma miejsce w Egipcie. Potêpiamy politykê J. Kádára
i ¿¹damy przeprowadzenia wolnych i nieskrêpowanych wyborów pod nadzorem
ONZ. ¯¹damy zwolnienia przedstawicieli Rad Robotniczych i Narodu Wêgierskiego
zatrzymanych przez obecny rz¹d wêgierski i wojska radzieckie. Domagamy siê nie-
skrêpowanej dzia³alnoœci Rad Robotniczych Wêgier. Opieraj¹c siê na informacji Pol-
skiego Radia i prasy o deportacji obywateli wêgierskich do ZSRR, ¿¹damy zwolnie-
nia tych obywateli i umo¿liwienia im szybkiego powrotu do kraju”. Na zakoñczenie
robotnicy Zak³adów im. H. Cegielskiego wezwali „ca³¹ Polsk¹ Klasê Robotnicz¹ do
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podejmowania podobnych rezolucji” i ze swej strony ofiarowali jeden procent swo-
ich pensji miesiêcznych na pomoc dla Wêgrów124.

Ostatnia, zorganizowana dla poparcia powstania wêgierskiego uliczna manife-
stacja w Polsce odby³a siê 11 grudnia w Gliwicach, ale ju¿ kilka dni wczeœniej miasto
oklejono ulotkami, które wzywa³y mieszkañców do poparcia dla narodu wêgier-
skiego, szczególnie zaœ Budapeszteñskiej Centralnej Rady Robotniczej. Na g³ów-
nym rynku zebra³o siê ponad piêæ tysiêcy osób, które przesz³y w niemym pochodzie
ulicami miasta. Na czele pochodu szli wyk³adowcy i studenci Politechniki Œl¹skiej,
obecny by³ tak¿e drugi sekretarz Komitetu Uczelnianego PZPR. Nieœli oni trzy flagi:
polsk¹, wêgiersk¹, a poœrodku ¿a³obn¹ oraz transparent z napisem „Doœæ rozlewu
krwi na Wêgrzech”125.

Gomu³ka chcia³ jak najprêdzej — od pierwszych dni przejêcia w³adzy — ustabili-
zowaæ doœæ chwiejn¹ sytuacjê w Polsce, ale pomimo ogromnych wysi³ków musia³
poczekaæ dobrych kilka miesiêcy na pierwsze rzeczywiste osi¹gniêcia w tej mierze.
Kierownictwo partyjne zdawa³o sobie sprawê z tego, ¿e nie uda mu siê szybko prze-
konaæ Polaków o tym, i¿ na Wêgrzech mia³a miejsce kontrrewolucja — na dodatek
samo nie podziela³o ca³kowicie tej tezy — skoro znakomita czêœæ spo³eczeñstwa
uto¿samia³a siê z ideami rewolucji wêgierskiej, a w jej przebiegu widzia³a powtó-
rzenie wszystkiego tego, co kilka dni wczeœniej rozegra³o siê w Polsce. Dlatego te¿
w Warszawie oficjalnie nie forsowano koncepcji o „kontrrewolucji wêgierskiej”
i nawet w prasie komunistycznej nie by³o obowi¹zku pisania o niej w ten sposób.
Uwa¿ano, ¿e lepiej ju¿ raczej milczeæ na ten temat lub jak najmniej mówiæ, ni¿ pro-
wadziæ bezowocn¹ propagandê. Tym siê t³umaczy, ¿e odnoœne organa zdecydowa-
nie odmówi³y wydania polskojêzycznej wersji demaskuj¹cej „wêgiersk¹ kontrrewo-
lucjê” tak zwanej Bia³ej Ksiêgi, redagowanej przez ekipê Kádára, i pomimo licznych
inicjatyw ambasady wêgierskiej w Warszawie, nigdy nie dosz³o do otwarcia w pol-
skiej stolicy wystawy przedstawiaj¹cej „kontrrewolucjê”. (Opowiada o niej rozdzia³
Historia warszawskiej wystawy przedstawiaj¹cej „kontrrewolucjê wêgiersk¹ 1956 r.” s. XXX.)

Pomimo tego ró¿ne wydarzenia ci¹gle przypomina³y w³adzom o niegasn¹cej pa-
miêci wêgierskiej tragedii w Polsce. 1 maja 1957 r., z okazji œwiêta pracy minister
spraw zagranicznych Rapacki wyg³osi³ przemówienie w Krakowie, i kiedy mówi³
o przyjaŸni polsko-radzieckiej, blisko tysiêczna grupa studentów g³oœno skando-
wa³a „Wêgry! Wêgry!”126

Po straceniu Imre Nagya i jego wspó³pracowników, co stanowi³o wstrz¹s dla
ca³ej Polski, Komitet Centralny PZPR uzna³ za stosowne zbadaæ, jak¹ reakcjê wy-
wo³a³a ta wiadomoœæ w opinii publicznej i w aparacie partyjnym w ca³ym kraju127.
Doniesienia o nastrojach spo³ecznych mówi³y o powszechnym oburzeniu (tak¿e
wœród cz³onków partii), praktycznie nie spotyka³o siê opinii akceptuj¹cej wyroki
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i na tej podstawie autorzy doniesieñ znów musieli skonstatowaæ, ¿e pamiêæ o wê-
gierskim powstaniu jest wœród Polaków ci¹gle ¿ywa. Na przyk³ad w Katowicach, do
których wêgierska dru¿yna pi³karska Honvéd przyjecha³a na mecz, wype³niaj¹ca
stadion publicznoœæ domaga³a siê „uczczenia minut¹ ciszy” pamiêci Imre Nagya,
a w licznych zak³adach poznañskich robotnicy tak w³aœnie robili. Wed³ug pewnego
górnika ze Œl¹ska „nawet niemieccy faszyœci inaczej przeprowadzali proces prze-
ciwko Dymitrowi i Torglerowi”. Pewien starszy komunista-robotnik ze Szczecina
powiedzia³ do swoich towarzyszy: „Uwierzy³em po XX ZjeŸdzie, ¿e zmieni siê coœ
w naszej partii, teraz widzê, ¿e partia komunistyczna i sprawiedliwoœæ to ró¿ne
rzeczy. Wierzcie mi, ¿e teraz mi wstyd przed bezpartyjnymi”128. Wiele osób —
wœród nich znany poeta Julian Przyboœ — na znak protestu wyst¹pi³o z PZPR. Bro-
nis³awa Piasecka, która od 1928 r. dzia³a³a (razem m. in. z Gomu³k¹) w nielegalnym
do 1944 r. ruchu komunistycznym w kraju i do 1957 r. wyk³ada³a w szkole partyjnej
w Krakowie, wzglêdnie w Centralnej Szkole im. Marchlewskiego w Warszawie, na
adres Komitetu Centralnego odes³a³a swoj¹ ksi¹¿eczkê partyjn¹ i wysokie odzna-
czenie pañstwowe (Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski) wraz z listem na-
stêpuj¹cej treœci: „Zamiast kwiatów na grób Nagya i tow. tow. sk³adam legitymacjê
partyjn¹ i odznaczenie”129.

A jednak, pomimo solidarnoœci dla „walcz¹cych i cierpi¹cych” Wêgrów, w Polsce
odczuwano ulgê, ¿e kraj nie podzieli³ ich losu. Po 4 listopada 1956 r. tak¿e w War-
szawie widziano jasno, do jakiej katastrofy mog³o to wszystko doprowadziæ. Polska
prasa odzwierciedla³a powszechnie panuj¹ce przekonanie, ¿e zapobie¿enie i unik-
niêcie tragedii podobnej do wêgierskiej jest zas³ug¹ polskich komunistów, a szcze-
gólnie Gomu³ki. Cieszyli siê powszechnym szacunkiem za to, ¿e uchronili kraj od
radzieckiej interwencji zbrojnej. „Popieramy program Gomu³ki i bêdziemy konse-
kwentni w jego realizacji — lecz musimy wykazywaæ spokój, by nie dosz³o do tego,
aby Czesi musieli oddawaæ nam krew, tak jak my Wêgrom” — powiedzia³ w paŸ-
dzierniku pewien mówca na wiecu w Olsztynie130. Radziecka interwencja na
Wêgrzech ukaza³a Polakom, dok¹d prowadz¹ nazbyt radykalne kroki i zbyt „œmia³e”
¿¹dania. Powrót Gomu³ki, bohatera „polskiej rewolucji” na czo³o kierownictwa par-
tyjnego by³ dla spo³eczeñstwa najlepszym dowodem nieuchronnych zmian. Pomi-
mo budz¹cego rozczarowanie przemówienia Gomu³ki z 24 paŸdziernika i och³oniê-
cia z pocz¹tkowej euforii, w listopadzie i grudniu polski optymizm ró¿ni³ siê
zasadniczo od wêgierskiej utraty nadziei. W tym okresie polskie spo³eczeñstwo
jeszcze wierzy³o, ¿e kierownictwo PZPR zrealizuje drog¹ pokojow¹ wszystko to,
czego nie uda³o siê Wêgrom osi¹gn¹æ zbrojnie. Dziennikarze polscy podkreœlali
w artyku³ach, ¿e tak sk³onny w minionych wiekach do buntów i powstañ naród pol-
ski w paŸdzierniku 1956 r. dowiód³ zaskakuj¹cej trzeŸwoœci i rozs¹dku. Jak ju¿ by³a
o tym mowa, polskiemu spo³eczeñstwu ca³kowicie odpowiada³o rozwi¹zanie kryzy-
su polskiego drog¹ pokojow¹, nawet jeœli cen¹ za to mia³aby byæ rezygnacja z czêœci
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postulatów. Podsumowuj¹c, polski PaŸdziernik zlikwidowa³ najdrastyczniejsze rysy
systemu stalinowskiego i przyniós³ korzystne zmiany w sposobie sprawowania
w³adzy. A to ju¿ zupe³nie inna historia, ¿e „towarzysz Gomu³ka” zrzek³ siê wszel-
kich funkcji w grudniu 1970 r. otoczony tak samo wielk¹ nienawiœci¹, z jak wielk¹
sympati¹ jesieni¹ 1956 r. przyjêto jego powrót.

4.
Polska prasa w czasie powstania wêgierskiego 1956 r.

Zmiany zachodz¹ce w Polsce jesieni¹ 1956 r. wywar³y wp³yw na prasê, która na kilka
miesiêcy niejako strz¹snê³a z siebie instytucjê cenzury i uzyska³a wielk¹ wolnoœæ,
któr¹ te¿ i wykorzysta³a. W dalszym ci¹gu istnia³y tematy-tabu, jednoczeœnie jednak
wiêkszoœæ cenzorów straci³a rozeznanie, co wolno przepuszczaæ, a czego nie. Tym
siê t³umaczy, ¿e jeœli chodzi o relacje prasowe z wypadków wêgierskich, prasa pol-
ska napotyka³a minimalne przeszkody administracyjne. Tak wiêc, jak ju¿ wspomnie-
liœmy, w miarê swoich mo¿liwoœci opisywa³a powstanie wêgierskie obszernie i obiek-
tywnie, i publikowa³a tuziny artyku³ów, odezw i depesz popieraj¹cych jego d¹¿enia.
Choæ w³adze stara³y siê ograniczaæ uwolnione na krótki czas z pêt cenzury prasê
i radio, nie przynosi³o to rezultatów. Publikacje, które siê w tych tygodniach ukazy-
wa³y, mo¿na podzieliæ na trzy charakterystyczne grupy:

— Przebieg akcji pomocy „Braciom-Wêgrom, informacje o krwiodawstwie,
zbiórce pieniêdzy, ¿ywnoœci i leków;

— Codzienne wiadomoœci i doniesienia z Wêgier. Wszystkie gazety drukowa³y
w krótszej czy pe³nej formie wiadomoœci otrzymywane z Polskiej Agencji Prasowej,
które ju¿ ocenzurowane przesy³ano redakcjom. Pomimo to wiadomoœci te nie ró¿-
ni³y siê zasadniczo od doniesieñ zachodnich agencji prasowych. Polskie doniesienia
stara³y siê przedstawiæ szerszy obraz, nie ogranicza³y siê do oficjalnych komunika-
tów partyjnych czy rz¹dowych. Na pocz¹tku listopada mo¿na zaobserwowaæ pewne
usztywnienie PAP w tonie informacji dotycz¹cych Wêgier. Artyku³y informuj¹ce
o ca³kowitym chaosie politycznym i mordowaniu komunistów wystêpuj¹ obok do-
niesieñ o normalizacji sytuacji, przywróceniu komunikacji miejskiej i powrocie do
pracy. Jak najkrócej podano wiadomoœæ o wyst¹pieniu Wêgier z Uk³adu Warszaw-
skiego i deklaracji o neutralnoœci kraju. Jednak ogólnie nale¿y stwierdziæ, ¿e w da-
nych okolicznoœciach i warunkach PAP d¹¿y³a w zasadzie do rzeczowoœci, i ta ten-
dencja utrzyma³a siê do koñca 1956 r., co ró¿ni³o siê od dzia³alnoœci agencji
prasowych w innych krajach socjalistycznego bloku;

— Odezwy Komitetu Centralnego PZPR, rozmaite apele, komentarze, artyku³y
redakcyjne, reporta¿e nadsy³ane przez korespondentów budapeszteñskich.

Pierwsze komentarze (na przyk³ad artyku³ z „Trybuny Ludu” z 28 paŸdziernika)
na podstawie sk¹pych informacji stara³y siê nakreœliæ bieg wydarzeñ i przyczyny
wybuchu powstania, których doszukiwano siê w b³êdach i zbrodniach pope³nionych
przez kierowany przez Rákosiego i Gerö upad³y re¿im stalinowski. Rozwi¹zania
sytuacji upatrywano w spe³nieniu przez nowe kierownictwo partii i pañstwa
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uzasadnionych ¿¹dañ narodu, wycofaniu z Budapesztu wezwanych przez Gerö jed-
nostek radzieckich, odzyskania zaufania narodu i udowodnieniu, ¿e stalinizm nie
jest to¿samy z socjalizmem.

Stosunek polskiej prasy do wydarzeñ wêgierskich dobrze obrazuje opublikowa-
ny 30 paŸdziernika 1956 r. artyku³ redakcyjny drugiego po „Trybunie Ludu” pod
wzglêdem nak³adu dziennika „Trybuna Robotnicza”, organu Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR w Katowicach: „Uwa¿amy za swój obowi¹zek ustosunkowaæ siê — jak
tego wymaga partyjna uczciwoœæ — do tytu³u, jakim by³a opatrzona wiadomoœæ
o wypadkach na Wêgrzech zamieszczona w numerze sobotnim naszej gazety. W ty-
tule tym u¿yte zosta³y s³owa „zbrojne bandy” w odniesieniu do walcz¹cych w Buda-
peszcie grup ludnoœci cywilnej i oddzia³ów wojskowych, które odmówi³y pos³uszeñ-
stwa b. rz¹dowi i b. kierownictwu Wêgierskiej Partii Pracuj¹cych. Chcielibyœmy dziœ
stwierdziæ z ca³¹ stanowczoœci¹: okreœlenie to — podobnie jak ton ca³ej nades³anej
do nas depeszy prasowej — uwa¿amy za krzywdz¹ce dla ludu budapeszteñskiego,
dla setek i tysiêcy patriotów, których krew tak obficie zrosi³a blisk¹ nam zawsze zie-
miê wêgiersk¹. Ubolewamy, ¿e informacja ta przedosta³a siê na ³amy gazety. (…)
W swym konserwatyzmie, zaœlepieniu i nieufnoœci do mas stare kierownictwo par-
tyjne i rz¹dowe na Wêgrzech okreœli³o postêpowy ruch ludowy mianem kontrrewo-
lucji i faszyzmu, dolewaj¹c w ten sposób oliwy do ognia i zamykaj¹c sobie mo¿li-
woœæ dojœcia do porozumienia z powstañcami. (…) Obok wielkiego, czystego nurtu
ruchu ludowego mog³y siê w nim równie¿ pojawiæ pewne mêtne fale — pewne ele-
menty i grupy reakcyjne. Nie zmienia to jednak w niczym oczywistego faktu, i¿ po-
dejmuj¹c rokowania z powstañcami i uznaj¹c ich ludowy patriotyzm — nowy pre-
mier Nagy potêpi³ tym samym starych i ostatecznie skompromitowanych w oczach
narodu dzia³aczy”.

W takim samym tonie, ró¿ni¹cym siê zasadniczo od prasy obozu socjalistyczne-
go, zosta³ napisany artyku³ redakcyjny ogólnokrajowego dziennika popo³udniowe-
go „Expressu Wieczornego”, równie¿ z 30 paŸdziernika: „Có¿ powiedzieæ o tych,
którzy jak Louis Saillant, sekretarz generalny ŒFZZ (Œwiatowej Federacji Zwi¹zków
Zawodowych — J.T.), tragiczne wydarzenia na Wêgrzech okreœlaj¹ jako »kontrre-
wolucjê i faszystowski pucz«? Co myœleæ o redakcji francuskiej »L’Humanité«, która
niepomna b³êdu pope³nionego przed tygodniem w ocenie polskich wydarzeñ,
znów fa³szywie ocenia sytuacjê, w dodatku szkaluj¹c powstañców jako b. sojuszni-
ków armii hitlerowskiej? Jak zrozumieæ wypowiedŸ Waltera Ulbrichta, I sekretarza
SED, który zaprzeczaj¹c jakoby stalinizm mia³ kiedykolwiek wp³ywy w NRD, k³adzie
lekk¹ rêk¹ znak równania miêdzy ¿¹daniem liberalizacji i przywróceniem kapitaliz-
mu? Jak wreszcie oceniæ g³osy prasy i radia moskiewskiego, a tak¿e wyst¹pienie
przedstawiciela ZSRR w Radzie Bezpieczeñstwa, którzy uporczywie sprowadzaj¹
rewolucjê na Wêgrzech do spisku szpiegów i sabota¿ystów?

Gdyby tak rzeczywiœcie przyj¹æ za prawdê te g³osy i tak¹ ocenê wydarzeñ, musieli-
byœmy dojœæ do smutnego wniosku, ¿e zaiste bardzo s³aby i kruchy jest ustrój socja-
listyczny, skoro tak ³atwo zmobilizowaæ przeciwko niemu ca³y naród. Na szczêœcie
prawda jest inna. (…) Wielki demokratyczny ruch, który krwi¹ zmywa pod³oœci sta-
linizmu, który walczy o socjalizm id¹cy w parze z wolnoœci¹ i suwerennoœci¹
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narodow¹ — taka jest prawda o Wêgrzech. Tak odczu³ j¹ lud polski. Tak oceni³o j¹
nasze kierownictwo. Znamy a¿ nazbyt dobrze z doœwiadczeñ historycznych, jak
brak obiektywnych informacji wp³yn¹³ na myln¹ ocenê wydarzeñ w Jugos³awii. Zna-
my z bliskich nam doœwiadczeñ, jak fa³szywie próbowano przedstawiæ szlachetny
i gor¹cy zryw patriotyczny naszego narodu.

S¹ to rzeczy, mówmy otwarcie, które mog¹ byæ niebezpieczne w swych konse-
kwencjach. Stosunki miêdzy krajami socjalistycznymi musz¹ byæ oparte na praw-
dzie i zaufaniu do mas ludowych tych krajów. I jeœli nawet ca³a prawda nie jest od
razu znana, to tym wiêksze jest znaczenie zaufania do wiernoœci mas ludowych
dla socjalizmu.

To zaufanie jesteœmy sobie winni nawzajem. Jesteœmy to winni sprawie, której
wszyscy s³u¿ymy — braterskiemu internacjonalizmowi”.

Od 26 paŸdziernika samolotami przewo¿¹cymi dary, poniewa¿ inne po³¹czenia
komunikacyjne nie istnia³y, zaczêli nap³ywaæ na Wêgry specjalni wys³annicy po-
szczególnych polskich gazet. W paŸdzierniku i listopadzie 1956 r. przebywa³o na
Wêgrzech ponad dwudziestu polskich korespondentów, spoœród których prasê
centraln¹ i Polskie Radio reprezentowali: Hanna Adamiecka — „Sztandar M³odych”,
Marian Bielicki — Polskie Radio, Franciszka Borowicz — Agencja Prasowa Inter-
press (API), Stanis³aw G³¹biñski — PAP, Leszek Ko³odziejczyk — „¯ycie Warszawy”,
Roman Kornecki — „Trybuna Ludu”, Zdzis³aw Piœ — „Walka M³odych”, Bogus³aw
Reichhart — Robotnicza Agencja Prasowa, Anna Retmaniak — Polskie Radio, Zyg-
munt Rze¿uchowski — API, Krzysztof Wolicki — „Trybuna Ludu” i Wiktor Woro-
szylski — „Nowa Kultura”.

Ich publikowane w polskiej prasie oraz podawane na falach eteru doniesienia
z Budapesztu by³y rzetelne i wp³ynê³y motywacyjnie na polsk¹ akcjê pomocy na
rzecz Wêgier. Dowodzi³y ponadto, ¿e korespondenci w wiêkszoœci odnosili siê do
powstania z sympati¹ i najwyraŸniej zafascynowa³ ich stopieñ rodz¹cego siê na ich
oczach zjednoczenia narodu. W swoich artyku³ach próbowali przedstawiæ obraz
ogólny sytuacji, nie starali siê traktowaæ czytelnika polskiego szczegó³ami wyma-
gaj¹cymi d³u¿szych wyjaœnieñ z dziedziny polityki wewnêtrznej Wêgier (w której
zreszt¹ sami siê nie orientowali). Wyj¹tek stanowi³a obserwacja losu WPP i po-
wstaj¹cej na jej gruzach WSPR, co jednak zrozumia³e, znaj¹c ówczesne stosunki,
a tak¿e pamiêtaj¹c, ¿e przybyli oni na Wêgry w wiêkszoœci jako dziennikarze komu-
nistyczni. Ich polityczne komentarze informuj¹ przede wszystkim o konsolidacji
powstania (na przyk³ad o powstaniu gwardii narodowej, uprz¹taniu ruin, ponowne-
mu dzia³aniu komunikacji miejskiej, zakoñczeniu strajków), o dzia³alnoœci — koali-
cyjnego — rz¹du Imre Nagya, o wspieraj¹cych rz¹d radach rewolucyjnych i robotni-
czych, o negocjacjach w sprawie wycofania wojsk radzieckich. S¹ to tematy ich
d³u¿szych korespondencji.

Ponadto opisali w swoich doniesieniach spustoszenia i cierpienia, jakie spad³y
na Wêgrów z powodu hañbi¹cej postawy wczeœniejszego kierownictwa partyjnego,
jednoczeœnie podkreœlali optymizm, a szczególnie uprawniony charakter d¹¿eñ po-
wstañczych. Prawda, ¿e na pocz¹tku listopada, na wieœæ o wyst¹pieniu Wêgier
z Uk³adu Warszawskiego i oni wyra¿ali pewne w¹tpliwoœci. „Dok¹d zmierzaj¹ Wegry?”
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— zapytywali niektórzy z nich. Wszystko to jednak nie zachwia³o ich pozytywnego
nastawienia do wêgierskiego powstania, jeszcze silniejszego po rozpoczêciu 4 listo-
pada radzieckiej interwencji, po której na pró¿no wysy³ali, kiedy tylko by³o mo¿na,
swoje korespondencje; nie mog³y siê ju¿ one ukazywaæ w polskiej prasie. Natomiast
kiedy wrócili do Warszawy, niektórzy z nich, jak wspomniana ju¿ Hanna Adamiecka,
Marian Bielicki, Krzysztof Wolicki i Wiktor Woroszylski, w fabrykach, zak³adach pra-
cy, klubach i na najrozmaitszych spotkaniach przed licznie zebran¹ publicznoœci¹
wyczerpuj¹co i zgodnie z prawd¹ opowiadali — dopóki w³adze im nie zabroni³y —
o tym, co widzieli na Wêgrzech. Najwiêksz¹ zbiorow¹ relacjê transmitowa³o —
rzecz niespotykana — na ¿ywo Polskie Radio; by³a to 140-minutowa(!) audycja pod
tytu³em Dyskusja o moralnoœci, któr¹ nadano pod koniec listopada 1956 r.131 Przede
wszystkim dzia³alnoœci polskich korespondentów, spoœród których kilku w³aœnie
pod wp³ywem prze¿yæ w Budapeszcie zerwa³o z komunistycznymi pogl¹dami, za-
wdziêczamy fakt, ¿e Polska otrzyma³a wiarygodny obraz wêgierskiego powstania.

Powo³uj¹c siê na „polsk¹ racjê stanu” po 4 listopada, polskie gazety nie mog³y
ju¿ publikowaæ artyku³ów czy komentarzy, które zawiera³yby bezpoœrednie potê-
pienie radzieckiej interwencji czy rz¹du Kádára, lecz pomimo to stara³y siê rzeczo-
wo informowaæ, co dzieje siê na Wêgrzech. Dzienniki polskie publikowa³y niemal
wy³¹cznie materia³y agencyjne o sytuacji wêgierskiej i o dyskusji na forum ONZ,
przedrukowywa³y te¿ artyku³y z prasy zagranicznej, ale powstrzymywa³y siê od ko-
mentarzy. By³y naturalnie pewne ró¿nice w tonie przekazów, na przyk³ad „Trybuna
Ludu” w drugiej po³owie listopada zamieszcza³a ju¿ artyku³y popieraj¹ce interwen-
cjê, które przejmowa³a z w³oskiej „L’Unita”, francuskiej „L’Humanité” czy moskiew-
skiej „Prawdy”.

Na krótki czas sytuacja znów odmieni³a siê, kiedy uprowadzono grupê Imre
Nagya, gdy opuszcza³a ona ambasadê jugos³owiañsk¹, i wywieziono j¹ do Rumunii.
Jak ju¿ o tym wspominaliœmy w poprzednim rozdziale, samo kierownictwo PZPR nie
zgadza³o siê z tym posuniêciem, a najrozmaitsze organizacje partyjne w licznych
uchwa³ach tak¿e wyra¿a³y swoje niezadowolenie. Narastaj¹cy sprzeciw przyniós³
znów falê publikacji w prasie centralnej i regionalnej (Polskie Radio znów poœwiê-
ci³o kilka audycji sytuacji na Wêgrzech), jedne po drugich ukazywa³y siê relacje tych
dziennikarzy — naocznych œwiadków, którzy w tych dniach przebywali na Wêgrzech.
Najwa¿niejszymi z nich s¹: drukowany w odcinkach na ³amach „Sztandaru M³odych”
dziennik Hanny Adamieckiej oraz, tak¿e kilkuodcinkowy, raport Wiktora Woroszyl-
skiego opublikowany w „Nowej Kulturze” — z tym, ¿e cenzura nie zezwoli³a na pu-
blikacjê fragmentów opisuj¹cych sytuacjê po 4 listopada. Natomiast dziennik Maria-
na Bielickiego móg³ siê ukazaæ w ca³oœci w trzech kolejnych numerach tygodnika
„Po prostu”, który zreszt¹ w artykule redakcyjnym otwarcie potêpi³ drug¹ interwen-
cjê radzieck¹. Na dodatek — jak ju¿ wspominaliœmy — w tym w³aœnie okresie
odby³y siê zjazdy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Zwi¹zku Literatów
Polskich, podczas których obie organizacje popar³y wêgierskie powstanie.

Polska wobec powstania wêgierskiego 1956 roku186

131 APRT, PNA, 7957/7958, Dyskusja o moralnoœci.



Równie¿ w listopadzie w polskich tygodnikach czêsto zamieszczano fotografie
ukazuj¹ce krwawi¹cy, tragiczny Budapeszt, a w za³¹czonych komentarzach podkre-
œlano wielkie nieszczêœcie, jakie dotknê³o Wêgry. Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e do koñ-
ca 1956 r. wyra¿enia „kontrrewolucja” u¿yto jeden jedyny raz — mia³o to miejsce
w „Nowych Drogach”, organie teoretycznym KC PZPR.

Dopiero pod koniec pierwszego tygodnia grudnia kierownictwu partii uda³o siê
powstrzymaæ tak wyra¿one przejawy sympatii dla Wêgrów, cenzura zatrzyma³a
bêd¹ce ju¿ w druku materia³y i nie zezwoli³a na dalsze publikacje o tematyce wê-
gierskiej. W³aœnie wtedy Gomu³ka opracowa³ wytyczne dla prasy, co zreszt¹ musia³
uczyniæ w swoim w³asnym, najlepiej pojêtym interesie, poniewa¿ bratnie partie
bezustannie czyni³y zarzuty PZPR dotycz¹ce „rewizjonizmu” artyku³ów i opinii
ukazuj¹cych siê w polskiej prasie, na dodatek czêsto uto¿samianych z oficjalnym
stanowiskiem polskich w³adz. W rozmowach z dziennikarzami Gomu³ka przyj¹³
pocz¹tkowo ton pojednawczy i osobiœcie próbowa³ ich przekonaæ do swego punktu
widzenia. 10 grudnia na spotkaniu ze œwie¿o wybranymi w³adzami Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich powiedzia³, ¿e w odró¿nieniu od Jugos³owian, którzy popie-
raj¹ wprawdzie radzieck¹ interwencjê na Wêgrzech, ale wstrzymuj¹ siê od g³osu
podczas g³osowania w Organizacji Narodów Zjednoczonych, poniewa¿ potrzebuj¹
amerykañskiej pomocy, Polska w obecnej sytuacji politycznej i gospodarczej, a ju¿
szczególnie miêdzynarodowej nie mo¿e sobie pozwoliæ na sprzeciw wobec Zwi¹zku
Radzieckiego w tak wa¿nych kwestiach, jak na przyk³ad wêgierska. Doda³, ¿e stano-
wisko polskie ró¿ni siê nieco od stanowiska pozosta³ych bratnich partii, ale i on do-
strzega niebezpieczeñstwo, które zagrozi³oby pokojowi i obozowi socjalistyczne-
mu, gdyby na Wêgrzech w³adzê przejê³y wrogie elementy reakcyjne. Nie mo¿na byæ
idealist¹, idee s¹ szlachetne, ale nie sposób je wszystkie zrealizowaæ, bo ¿ycie jest
w rzeczywistoœci „twarde, czasem brutalne” i problemów nie mo¿na rozwi¹zaæ za
pomoc¹ samych idei. Wezwa³ te¿ pracowników prasy i radia, by zachowali umiar, s¹
bowiem sprawy, jak kwestia wêgierska, o których nie mo¿na napisaæ i powiedzieæ
wszystkiego. Taki jest polski interes polityczny, ale chodzi o coœ wiêcej, przecie¿ to
wszystko, co dzieje siê obecnie nad Dunajem, nie s³u¿y ani Wêgrom, ani sprawie so-
cjalizmu i nie wspiera ani polskiego kierownictwa, ani pokoju. I choæ ju¿ wkrótce siê
to skoñczy, skutki wydarzeñ bêd¹ d³ugo odczuwalne. A Polska nie mo¿e wyzywaæ
losu przeciw sobie, trzeba sobie zdawaæ jasno sprawê z tego, ¿e w podobnym przy-
padku tu wszystko potoczy³oby siê znacznie gorzej132.

Wszystkie te argumenty pozosta³y w wiêkszoœci bezskuteczne, dlatego te¿ cenzu-
ra zareagowa³a powa¿nymi obostrzeniami i, jak ju¿ wspomnieliœmy, za pomoc¹ me-
tod administracyjnych uniemo¿liwi³a powracaj¹cym z Budapesztu dziennikarzom wy-
stêpy w najrozmaitszych fabrykach, zak³adach pracy i klubach, gdzie przedstawiali
wiarygodne relacje z wydarzeñ. A kiedy sta³o siê jasne, ¿e czêœæ dziennikarzy nie ma
zamiaru stosowaæ autocenzury, w styczniu 1957 r. rozpoczêto „zaprowadzanie
porz¹dku” od zmiany na stanowisku naczelnego redaktora centralnego organu partii,
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„Trybuny Ludu”, do likwidacji „Po prostu” w paŸdzierniku tego roku. Jednoczeœnie
rozpoczê³y siê masowe zwolnienia w Polskim Radiu: w grudniu 1956 r. musia³ odejœæ
Emanuel Planer, kierownik Dzia³u Informacyjnego, który zlekcewa¿ywszy zakaz cen-
zora wyemitowa³ w szeœciu odcinkach wstrzasaj¹c¹ relacjê o Wêgrzech po 4 listopada.
Sam Gomu³ka z wœciek³oœci¹ domaga³ siê natychmiastowego zwolnienia Planera133.

5.
Historia warszawskiej wystawy
przedstawiaj¹cej „kontrrewolucjê wêgiersk¹ 1956 r.”

15 marca 1957 r. wêgierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wys³a³o do ambasa-
dy wêgierskiej w Warszawie œciœle tajn¹ depeszê z podpisem Egona Forgácsa, kie-
rownika II Departamentu Politycznego:

„Departament Prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych opracowuje materia³
na wystawê obrazuj¹c¹ wydarzenia z 23 paŸdziernika 1956 r. Materia³ planowanej
wystawy obejmuje ok. 120-150 fotografii oraz pogl¹dowych grafików, uzupe³nio-
nych odpowiednimi podpisami i tekstami w jêzyku wêgierskim i obcym, które wy-
konamy we w³asnym zakresie. (…)

Materia³ wystawy dzieli siê na cztery grupy tematyczne:
1. Droga demokracji ludowej od 1945 r. do paŸdziernika 1956 r.
2. Kontrrewolucyjne wydarzenia paŸdziernikowe.
3. Powstanie rewolucyjnego rz¹du robotniczo-ch³opskiego. Zbrojne rozbicie

kontrrewolucji.
4. Stabilizacja.
Na podstawie analizy Tymczasowego Komitetu Centralnego WSPR z 5 grudnia

zesz³ego roku, materia³ przedstawia³by cztery zasadnicze przyczyny wybuchu wy-
darzeñ paŸdziernikowych:

1. Pomy³ki i b³êdy kierownictwa pañstwa i partii.
2. Rola opozycji wewn¹trzpartyjnej pocz¹wszy od 1953 r.
3. Rola krajowych si³ kontrrewolucyjnych.
4. Dzia³alnoœæ wywrotowa si³ miêdzynarodowego imperializmu, pocz¹wszy od

1945 r. do dziœ.
Przedstawiaj¹c wydarzenia paŸdziernikowe podkreœlilibyœmy, ¿e ju¿ od pierw-

szego dnia manifestacji mia³y one charakter kontrrewolucyjny. (Bezczeszczenie ra-
dzieckich pomników, usuwanie god³a, palenie czerwonych sztandarów, usuwanie
gwiazd, palenie ksi¹¿ek itp.) Pokazalibyœmy, ¿e ju¿ od pierwszej chwili dzia³a³y tu
kontrrewolucyjne grupy dywersyjne, które w sposób zaplanowany d¹¿y³y do zajêcia
budynków publicznych o znaczeniu strategicznym. (Rola szpiegów i dywersantów
przerzuconych z Zachodu.) Skrajnie prawicowe, szowinistyczne, rewizjonistyczne
¿¹dania by³y maskowane socjalistycznymi has³ami.
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Materia³ wystawy pokrótce przedstawia³by zdradê rz¹du Imre Nagya. 1. bezkrytycz-
ne przyjêcie niektórych ¿¹dañ, 2. zadeklarowanie neutralnoœci kraju bez gwarancji,
3. samowolne wyst¹pienie z Uk³adu Warszawskiego, 4. wnioskowanie o ingerencjê
ONZ, 5. tolerowanie dzia³alnoœci partii kontrrewolucyjnych, 6. stworzenie systemu
wielopartyjnego, który oznacza³ w³aœciwie rezygnacjê z podstaw socjalizmu.

Bogaty materia³ dokumentacyjny przedstawi³by krwawe zajœcia kontrrewolucyj-
ne podczas rozejmu.

W trzeciej czêœci materia³u wystawowego, który przedstawia powstanie rz¹du
rewolucyjnego i zbrojne rozbicie kontrrewolucji, zosta³oby poddane analizie zna-
czenie st³umienia kontrrewolucji dla polityki wewnêtrznej i zagranicznej przede
wszystkim z punktu widzenia zachowania pokoju w Europie.

Tu mo¿na by pokazaæ trudnoœci, z którymi kraj musia³ siê borykaæ po rozbiciu
kontrrewolucji. Dokumentacja wywrotowej dzia³alnoœci imperialistów tak¿e zna-
laz³aby siê w tej czêœci. (Fala strajków, rozprowadzanie fa³szywych informacji,
dzia³alnoœæ terrorystyczna itp.)

Bogaty materia³ przedstawia³by proces stabilizacji. Ta czêœæ dowiod³aby, ¿e nasz
kraj jest czêœci¹ obozu socjalistycznego i przedstawi³aby pomoc okazan¹ przez
bratnie kraje, abyœmy mogli podŸwign¹æ siê z trudnoœci. (…)

W materiale wystawy mog³oby siê znaleŸæ miejsce dla kwestii uciekinierów. Wy-
stawê mo¿na by wykorzystaæ celem ukazania nadu¿yæ z tym zwi¹zanych i podkre-
œlenia, ¿e uczciwych ludzi kraj przyjmie z powrotem. W ramach tego mo¿na by siê
te¿ zaj¹æ problemem m³odzie¿y.

Powy¿sze wyliczenie jedynie w zarysach przedstawia plany Departamentu Pra-
sowego dotycz¹ce zbiórki materia³ów na wystawê. Jest dla nas oczywiste, ¿e, zgod-
nie z nasz¹ sytuacj¹, polityk¹ i celami, jakie mamy w danym kraju, w ró¿nych krajach
trzeba bêdzie uwypukliæ ró¿ne czêœci zebranego materia³u. Dlatego te¿ ostateczne
zatwierdzenie materia³ów przeznaczonych dla poszczególnych krajów nast¹pi
wówczas, gdy znajduj¹ce siê w nich ambasady wêgierskie poczyni¹ swoje uwagi
w zwi¹zku z projektem.

Moim zdaniem wystawa tego typu mog³aby powa¿nie przyczyniæ siê do w³aœci-
wego poinformowania polskich robotników o kontrrewolucyjnych wydarzeniach
wêgierskich i umo¿liwi³aby rozproszenie w¹tpliwoœci i zrewidowanie b³êdnych
s¹dów, jakie w tej kwestii panuj¹ w Polsce.

Proszê Ambasadê o pilne poczynienie uwag dotycz¹cych powy¿szego projektu
i zbadanie mo¿liwoœci, czy jakaœ polska organizacja (Polska Zjednoczona Partia Ro-
botnicza, Front Jednoœci Narodu, zwi¹zek zawodowy lub klub prasy) nie podjê³aby
siê zorganizowania wystawy”134.

Z przyczyn szczegó³owo opisanych w poprzednich rozdzia³ach wêgierskie Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych — a poprzez nie w³adze WSPR — uwa¿a³y za szcze-
gólnie wa¿ne zorganizowanie takiej wystawy w³aœnie w Polsce. Pierwszy sekretarz
ambasady wêgierskiej w Warszawie i jej tymczasowy chargé d’afffaires, Péter Baló
27 marca 1957 r. wys³a³ odpowiedŸ na nades³an¹ depeszê, w której poinformowa³,
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¿e uwa¿a zorganizowanie wystawy za dobry pomys³, wydarzenie tego typu w Polsce
spotka siê zapewne z zainteresowaniem, a Miêdzynarodowy Klub Prasy wstêpnie
zgodzi³ siê na urz¹dzenie wystawy w drugiej po³owie czerwca. Poda³ te¿, na jakie
czêœci materia³u warto po³o¿yæ szczególny nacisk. Prosi³ centralê o jak najszybsze
wiadomoœci, kiedy nale¿y siê spodziewaæ przys³ania wystawy135. Ministerstwo Spraw
Zagranicznych podziêkowa³o Baló za uwagi i w poleceniu wys³anym 30 kwietnia po-
informowa³o go, ¿e wkrótce otrzyma szczegó³owy i dok³adny scenariusz wystawy.
Przys³anie materia³u wystawowego do Warszawy zapowiedziano na maj, ale ponie-
wa¿ bêdzie on w stanie surowym, nale¿a³oby pozyskaæ poparcie zainteresowanych
polskich instytucji celem wspó³finansowania kosztów jej wykoñczenia136.

Materia³ wystawy rzeczywiœcie zosta³ przys³any do Warszawy i z³o¿ony w jed-
nym z pomieszczeñ ambasady. Po tym a¿ do wrzeœnia nic siê w tej sprawie nie wyda-
rzy³o. 14 wrzeœnia Baló odwiedzi³ towarzysza Józefa Szewczyka, pracownika Wy-
dzia³u Zagranicznego KC PZPR, którego poinformowa³ o pomyœle wystawy, prosi³
o poparcie w jej realizacji w Warszawie i o pomoc PZPR w nak³onieniu kilku pol-
skich instytucji do zaanga¿owania siê w organizacjê przedsiêwziêcia. Szewczyk po-
radzi³ na to wêgierskiemu dyplomacie, by ambasada bezpoœrednio nawi¹za³a kon-
takt z wytypowanymi przez ni¹ instytucjami polskimi, a sam¹ wystawê wêgierskie
przedstawicielstwo dyplomatyczne mo¿e spokojnie zrealizowaæ w Instytucie Wê-
gierskim w Warszawie. Baló podkreœli³, ¿e dla strony wêgierskiej szalenie wa¿na
jest prezentacja wystawionych materia³ów przed jak najszersz¹ publicznoœci¹, dla-
tego by³oby po¿¹dane, by wspó³organizatorem by³a jakaœ instytucja polska. Szew-
czyk odpar³ jednak, ¿e w tej kwestii nie mo¿e sam podejmowaæ decyzji, przeka¿e
sprawê prze³o¿onym i powiadomi Baló o podjêtych decyzjach137.

Szewczyk sporz¹dzi³ notatkê z rozmowy przeprowadzonej z Baló i przekaza³ j¹
Józefowi Czesakowi, kierownikowi Wydzia³u Zagranicznego partii, ten zaœ przes³a³
j¹ dalej do Jerzego Morawskiego, sekretarza KC, cz³onka Biura Politycznego, który
uchodzi³ za jednego z przywódców „ideologicznych rewizjonistów” i z tego powo-
du w 1960 r. musia³ odejœæ z Biura Politycznego, a w 1964 r. tak¿e ze stanowiska se-
kretarza KC. Czesak za³¹czy³ do notatki w³asn¹ opiniê, wed³ug której anga¿owanie
siê PZPR w spe³nienie proœby strony wêgierskiej nie wydaje siê celowe, a poniewa¿
zwrócono siê do Wydzia³u Zagranicznego nie po linii partyjnej, tylko uczyni³ to wê-
gierski dyplomata, w odpowiedzi zaproponuj¹ mu, by ambasada Wêgierskiej Repu-
bliki Ludowej w Warszawie zwróci³a siê do odpowiedniego departamentu polskie-
go Ministerstwa Spraw Zagranicznych138. Tak siê te¿ sta³o.

1 grudnia 1957 r. János Katona, œwie¿o mianowany na pocz¹tku lata ambasador
wêgierski odwiedzi³ polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdzie przyj¹³ go
Marian Poleszczuk, dyrektor Departamentu Kultury i Informacji oraz jego zastêpca.
Ambasador poinformowa³ ich o planowanej wystawie dokumentów politycznych
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i szczegó³owo przedstawi³ jej scenariusz. Poleszczuk i jego zastêpca — podkre-
œlaj¹c, ¿e wystawa jest suwerenn¹ spraw¹ ambasady — odparli natychmiast, ¿e ze
wzglêdu na nastawienie spo³eczeñstwa polskiego do „sprawy wêgierskiej” pomys³
zorganizowania wystawy tego typu jest przedwczesny, co wiêcej, mog³aby ona nie-
korzystnie oddzia³aæ na interesy obu krajów i na ich wzajemne stosunki. Zwrócili
te¿ uwagê na fakt, ¿e „w kwestii wêgierskiej polska opinia publiczna jest bardzo
s³abo poinformowana i nieprzekonana, w polskiej polityce wewnêtrznej jest to pro-
blem, który musz¹ rozwi¹zaæ przede wszystkim polskie w³adze i nikt ich w tym nie
mo¿e zast¹piæ — tak wiêc wystawa, której celem jest g³ównie przekonanie odwie-
dzaj¹cych, w tych, tak niekorzystnych warunkach zapewne nie osi¹gnê³aby spodzie-
wanego celu, a mog³aby nawet odnieœæ negatywne skutki”. Poleszczuk doda³, ¿e
„dla nich obecnie by³oby szczególnie niekorzystne, gdyby wystawa wywo³a³a nowe,
niepotrzebne i negatywne komentarze i dyskusje w kwestii wêgierskiej, nie mówi¹c
ju¿ o tym, ¿e ewentualna niska liczba odwiedzaj¹cych by³aby przykra dla obu
stron”. Dyrektor departamentu doradza³ wystawê o innej treœci, która przedsta-
wia³aby codzienne ¿ycie na Wêgrzech; sugerowa³ te¿, aby ambasada dostarcza³a
polskiej prasie odpowiednie materia³y agencyjne, które przekonywaj¹co uka¿¹ wê-
giersk¹ konsolidacjê i fakt, ¿e naród wêgierski z dnia na dzieñ w coraz szerszym za-
kresie popiera w³asny rz¹d i Wêgrzy zdecydowanie opowiadaj¹ siê za socjalizmem.
W celu „obiektywnego i w³aœciwego” informowania polskiej opinii publicznej o sy-
tuacji na Wêgrzech Poleszczuk zaproponowa³ wymianê dziennikarzy. Katona argu-
mentowa³, ¿e obecna sytuacja jest znacznie korzystniejsza dla zorganizowania ta-
kiej wystawy ni¿ przed pó³ rokiem, a i sama wystawa jest pomyœlana w sposób
bardzo polityczny139. Wszystkie te argumenty nie przekona³y jednak strony polskiej
i ambasador musia³ odejœæ z pustymi rêkami.

Odmowa nie odebra³a mu jednak ochoty do dzia³ania, zwróci³ siê do swojej cen-
trali w Budapeszcie o pozwolenie na dr¹¿enie inicjatywy wystawy po linii partyjnej.
Otrzymawszy zgodê na pocz¹tku stycznia 1958 r. Katona odwiedzi³ Jerzego Moraw-
skiego, któremu opowiedzia³, ¿e pomys³ zorganizowania wystawy spotka³ siê z od-
mow¹ ze strony polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Morawski dziwi³ siê,
¿e urzêdnicy ministerstwa od razu zajêli stanowisko, nie zapoznawszy siê nawet
z materia³em, i zaoferowa³ wys³anie trzech pracowników KC do ambasady celem
jego obejrzenia i zaopiniowania140. Zgodnie z t¹ propozycj¹ 14 stycznia zastêpca
kierownika Wydzia³u Propagandy oraz, po jednym, przedstawiciele Wydzia³u Orga-
nizacyjnego i Wydzia³u Zagranicznego obejrzeli wystawê, o której nastêpnie spo-
rz¹dzili dla Morawskiego nastêpuj¹c¹ notatkê:

„Wystawa ta sk³ada siê z plansz, na których umieszczone s¹ powiêkszone
zdjêcia fotograficzne. Odbitki te s¹ zreszt¹ z³e, a uk³ad graficzny prymitywny.
Zestawienie zdjêæ jest schematyczne, nieprzekonywaj¹ce.
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Rewolucjê na Wêgrzech w 1919 r. ilustruje kilka zaledwie zdjêæ141. Ca³y okres
miêdzywojenny sprowadza siê faktycznie do pokazania kilku zdjêæ Horthyego142

i prymitywnego przeciwstawienia: magnaci w dolmanach i zupka dla bezrobot-
nych, g³odna rodzina na wsi itp. Niemal nic o dzia³alnoœci partii. Okres wojenny
— kilka zdjêæ Horthyego z Mussolinim i Hitlerem. Podobnie ubogo przedstawia
siê okres powojenny, gdzie zwracaj¹ uwagê zdjêcia z procesów o sabota¿143

i z procesu Mindszentyego144 — raczej nie odnios¹ w³aœciwego efektu propagan-
dowego. Uderza brak jakichkolwiek liczb i wykresów. Zreszt¹ wszystkie te plansze
maj¹ stanowiæ w³aœciwie — wg s³ów towarzyszy z ambasady — wstêp do g³ów-
nego celu wystawy, tj. pokazania kontrrewolucyjnego charakteru wydarzeñ na
Wêgrzech w 1956 r. i ¿e korzenie tej kontrrewolucji siêgaj¹ okresu Horthyego.

Przedstawienie wydarzeñ paŸdziernikowych rozpoczyna siê wielkim zdjê-
ciem masowej manifestacji pod pomnikiem Bema. Jeden z transparentów tej ma-
nifestacji g³osi »PrzyjaŸñ polsko-wêgierska«. Obok tego transparentu jest portret
Imre Nagya. Na tej samej planszy s¹ zdjêcia wskazuj¹ce na kontrrewolucyjny cha-
rakter paŸdziernikowych wydarzeñ, jak np. zrzucanie piêcioramiennych gwiazd,
portretów Lenina. S¹ tam równie¿ zdjêcia m³odych ludzi, a nawet dzieci uzbro-
jonych w karabiny i automaty. Towarzysze z ambasady wêgierskiej twierdz¹, ¿e
plansza ta pokazaæ ma widzowi, ¿e kontrrewolucja wykorzystywa³a pokojow¹
manifestacjê dla swoich celów. Naszym jednak zdaniem, widz polski zupe³nie
inaczej to odczuje — a mianowicie, ¿e kontrrewolucyjne wydarzenia zrodzi³y
siê z pokojowej manifestacji, której jednym z hase³ by³a przyjaŸñ polsko-wêgier-
ska. Inne plansze to wielka odbitka z zachodnioniemieckiego »Der Spiegel» z fo-
tografi¹ Nagya zatytu³owan¹: likwidator re¿imu. Dalej pokazana jest dzia³alnoœæ
Wolnej Europy, przesy³ki broni z Zachodu145, zebrania w klubie Peto½fiego146, kar-
dyna³ Mindszenty w ambasadzie amerykañskiej w religijnym skupieniu. Kilka
dalszych plansz to znane zdjêcia robi¹ce rzeczywiœcie wstrz¹saj¹ce wra¿enie
z bestialstw kontrrewolucji, ucieczka ludnoœci, pomoc okazywana Wêgierskiej
Republice Ludowej itp.

Naszym zdaniem — i wyraziliœmy to ambasadorowi wêgierskiemu — wysta-
wa w jej obecnym stanie nie s³u¿y³aby sprawie zbli¿enia i umocnienia przyjaŸni
polsko-wêgierskiej. Przeciwnie, sposób przedstawienia wydarzeñ wêgierskich
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(a o to w³aœciwie chodzi inicjatorom wystawy) jest nieprzekonuj¹cy dla pol-
skiego widza i stanowi raczej kontrpropagandê, która mog³aby wywo³aæ w na-
szym spo³eczeñstwie na nowo dyskusje o wypadkach wêgierskich. Towarzysze
z ambasady poinformowali nas, ¿e wystawa ta by³a ju¿ wystawiana w krajach
socjalistycznych, a nawet niektórych kapitalistycznych, i ¿e dla Polski usunêli
ju¿ wszystko, co mog³o byæ ra¿¹ce, np. akcjê wojsk radzieckich, i ¿e dalszych po-
wa¿nych zmian w wystawie nie s¹ w stanie przeprowadziæ.

Uwa¿amy, ¿e tego rodzaju wystawa — bez przeprowadzenia gruntownych
zmian — w naszych warunkach by³aby nie tylko niecelowa, ale wrêcz szkodliwa
i ¿e nasze czynniki oficjalne nie powinny siê anga¿owaæ w patronowanie jej.

S¹dzimy natomiast, ¿e nie nale¿a³oby oponowaæ, gdyby towarzysze wêgier-
scy chcieli tê wystawê — raczej po wprowadzeniu pewnych zmian — ekspono-
waæ w swoim Oœrodku Informacyjnym.

W rozmowie z nami ambasador wêgierski ¿ali³ siê, ¿e Oœrodek Informacyjny
mieœci siê daleko od centrum miasta i w ciasnych pomieszczeniach”147.

W raporcie z dnia 20 stycznia 1958 r. zaadresowanym do wêgierskiego Minister-
stwa Spraw Zagranicznych Péter Baló z kolei tak opisa³ wizytê polskiej delegacji:

„Dok³adnie zapoznali siê z wystaw¹ i mieli sporo uwag, zarówno podczas
ogl¹dania, jak i w trakcie przeprowadzonej nastêpnie rozmowy. Mo¿na je skate-
goryzowaæ w nastêpuj¹cy sposób:

1. Uwagi natury technicznej:
Nasi goœcie (…) mieli najwiêcej uwag do czêœci przedstawiaj¹cej kontrrewo-

lucjê. Spostrzegli na przyk³ad, ¿e na pierwszych dwóch fotografiach z 23 paŸ-
dziernika przedstawiona jest w³aœciwie pokojowa demonstracja pod has³em
przyjaŸni polsko-wêgierskiej, a zaraz potem nastêpuje bezpoœrednio przedsta-
wienie dzia³añ kontrrewolucyjnych. Byli zdania, ¿e tak skonstruowana plansza
mo¿e wywo³aæ u polskiego widza niezrozumienie, a nawet zdecydowanie nega-
tywn¹ reakcjê, poniewa¿ subiektywnie nie bêdzie on w stanie lub nie bêdzie
chcia³ spostrzec zwi¹zku pomiêdzy demonstracj¹ popieraj¹c¹ przyjaŸñ polsko-
-wêgiersk¹, a rzeczywist¹ kontrrewolucj¹. Przy tej planszy jeden z goœci, wska-
zuj¹c na fotografiê ch³opca-powstañca zauwa¿y³, ¿e — wed³ug nich — Polakom
przypomni siê na ten widok natychmiast powstanie warszawskie, podczas któ-
rego tacy w³aœnie m³odzi ch³opcy dokonywali bohaterskich czynów. Goœcie byli
zdania, ¿e plansze przedstawiaj¹ce bestialstwa kontrrewolucji powinny byæ uzu-
pe³nione wiêksz¹ iloœci¹ materia³u.

2. Uwagi natury politycznej:
Nasi goœcie od pierwszej chwili podkreœlali, ¿e ich celem jest doradzenie, ja-

kich zmian nale¿y dokonaæ, by wystawa mog³a osi¹gn¹æ cel i by³a przekony-
waj¹ca, czyli po¿yteczna dla obu stron. W trakcie d³u¿szej rozmowy odbytej po
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obejrzeniu wystawy ka¿dy z nich osobno poczyni³ uwagi, które mo¿na podsu-
mowaæ nastêpuj¹co:

Wystawa ma wprawdzie jednolite przes³anie, ale — pomijaj¹c ju¿ konkretne
braki — przes³anie to nie jest wyra¿one w wystarczaj¹co szczegó³owy i przeko-
nywaj¹cy sposób. Znaj¹c subiektywne nastawienie spo³eczeñstwa polskiego
w kwestii wêgierskiej — co w kontaktach z Polsk¹ stanowi swoisty problem, nie-
wystêpuj¹cy w przypadku reszty krajów socjalistycznych — w obecnej trudnej
sytuacji wewn¹trzpolitycznej wywo³a³aby szkodliwe z punktu widzenia partii
dyskusje, znów zwróci³aby uwagê na dra¿liwe kwestie, które ¿ywo obchodz¹
Polaków i by³y niedawno dyskutowane, choæ ostatnio ju¿ siê one uspokoi³y. (Za
przyk³ad podali fakt, ¿e wielk¹ trudnoœæ sprawi³o rozes³anie setek agitatorów,
by je¿d¿¹c po kraju i bior¹c udzia³ w niezliczonych wiecach wyjaœniali kwestie
zwi¹zane z sytuacj¹ wêgiersk¹.) W takich warunkach korzyœæ mog³aby przynieœæ
tylko bardzo przekonywaj¹ca wystawa, tymczasem fragment dotycz¹cy kontrre-
wolucji jest wed³ug nich niewystarczaj¹cy w tym wzglêdzie.

Przedstawienie przyczyn kontrrewolucji, uwypuklenie roli zagranicznego im-
perializmu mo¿e wywo³aæ u polskiego widza wniosek, ¿e wystawa milczy o przy-
czynach wewnêtrznych, o b³êdach pope³nionych w przesz³oœci. Naturalnie —
jak powiedzieli — nie mo¿na tego przedstawiæ na fotografiach i w tym ca³y dyle-
mat, poniewa¿ Polacy doskonale pamiêtaj¹ wydarzenia poznañskie i ówczesne
stanowisko partii wobec nich, wiêc natychmiast dostrzeg¹ podobieñstwo obu
sytuacji. Jeden z towarzyszy przy po¿egnaniu doda³, ¿e oni cieszyliby siê najbar-
dziej, gdyby sytuacja by³a taka, ¿e tê wystawê mo¿na by tu œmia³o pokazaæ. (…)

Co siê tyczy uwag natury politycznej naszych goœci, towarzysz Katona pod-
kreœli³, ¿e wiele spraw, których nie mo¿na dowieœæ za pomoc¹ dokumentów,
mog¹ uzupe³niæ napisy, ewentualnie, gdzie potrzeba, rozszerzone i bardziej po-
litycznie sformu³owane komentarze. W takich okolicznoœciach — powiedzia³ to-
warzysz Katona — s¹dzimy, ¿e wystawa mo¿e osi¹gn¹æ swój cel.

Nasi goœcie powiedzieli na po¿egnanie, ¿e przeka¿¹ informacje odpowied-
nim czynnikom tak samo szczerze, jak to uczynili tutaj, i niebawem poinformuj¹
nas o podjêtych decyzjach”148.

Na pocz¹tku marca nadesz³a odpowiedŸ na raport Baló. Wêgierskie Minister-
stwo Spraw Zagranicznych zezwoli³o na dokonanie przez ambasadê w materiale
wystawy poprawek dotycz¹cych miejsc najbardziej kwestionowanych przez Pola-
ków oraz uzupe³nieñ, które uzna za wskazane. II Departament Polityczny MSZ
wyda³ polecenie, aby „ogólnie rzecz bior¹c elastycznie traktowaæ ¿yczenia gospo-
darzy, nie wdaj¹c siê w ustêpstwa ideologiczne”, poniewa¿ „wystawê nale¿y za
wszelk¹ cenê zorganizowaæ”. W koñcu dodano, ¿e ministerstwo z zainteresowa-
niem oczekuje na dalsze raporty ambasady w sprawie ostatecznego stanowiska pol-
skich towarzyszy149.
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Stanowisko to ambasador Katona zna³ ju¿ przed otrzymaniem powy¿szej depeszy,
poniewa¿ 25 lutego 1958 r. odwiedzi³ kierownika Wydzia³u Zagranicznego KC PZPR.
Ambasador wróci³ do pomys³u wystawy i spyta³, czy jest ju¿ decyzja w tej sprawie.
Józef Czesak odpowiedzia³, ¿e problem przedyskutowano na podstawie raportu
z³o¿onego przez trzyosobow¹ komisjê, która obejrza³a wystawê, i odpowiedŸ jest
negatywna. Prosi³, by Katona przyj¹³ to jako „odpowiedŸ od komunistów, a nie jako
oficjalne stanowisko”, poniewa¿ wydanie niekorzystnej opinii na temat wystawy
by³oby bardzo nieprzyjemne dla obu stron. Jednak strona polska uwa¿a, ¿e zapre-
zentowanie wystawy w jej obecnej formie obu stronom tylko by zaszkodzi³o. O¿y-
wi³oby znów ju¿ opad³e emocje, wywo³a³oby niepotrzebne dyskusje, poniewa¿ wy-
bór i prezentacja materia³ów, szczególnie zaœ planszy dotycz¹cej Polski, zupe³nie
nie s¹ udane. Wed³ug opinii Czesaka najlepiej by³oby zasadniczo zmodyfikowaæ wy-
stawê lub przygotowaæ ca³kiem now¹, która przedstawi³aby osi¹gniêcia po paŸ-
dzierniku 1956 r. Ambasador wêgierski podkreœla³, ¿e interesem strony wêgierskiej
tak¿e jest zorganizowanie takiej wystawy, która by³aby po¿yteczna dla obu stron,
ale nie mog¹ prezentowaæ wystawy nie mówi¹cej o kontrrewolucji, i z kolei nie
by³oby dobrze, gdyby tê wystawê trzeba by³o w ca³oœci odes³aæ do kraju, za bardziej
celowe uwa¿a wprowadzenie zmian zgodnych z polskimi sugestiami150.

Losem wystawy zajmowa³ siê jeszcze jeden raport ambasady, który zosta³
sporz¹dzony 4 marca 1958 r. W raporcie tym Baló napisa³, co nastêpuje:

„Bior¹c pod uwagê oficjalne ju¿ w³aœciwie stanowisko polskiej partii, uwa-
¿amy, ¿e pozosta³y obecnie nastêpuj¹ce rozwi¹zania:

1. Tymczasowo zrezygnowaæ z urz¹dzenia wystawy, ze wzglêdu na obserwo-
wan¹ w ostatnim czasie praktykê w stosunkach pomiêdzy dwiema partiami,
wed³ug której nale¿y pomijaæ wszelkie kwestie, które nas rozdzielaj¹, i d¹¿yæ
do tego, by znaleŸæ punkty wspólne, które pomagaj¹ zbli¿eniu i pog³êbieniu
wspó³pracy. Tak wiêc bior¹c pod uwagê tê dyrektywê i stanowisko polskiej par-
tii, tymczasowa rezygnacja ze zorganizowania wystawy by³aby z naszej strony
posuniêciem taktycznym, nie zaœ ideologicznym, naturalnie z zachowaniem na-
szego ideologicznego stanowiska, by w odpowiednim momencie powróciæ do
tej kwestii.

2. Zmodyfikowaæ wystawê zgodnie z miejscowymi okolicznoœciami, ale przy
ca³kowitym zachowaniu treœci ideowej. Z powodu kosztów i kwestii natury tech-
nicznej mo¿na to rozwi¹zaæ tylko w kraju. Ale widzimy, ¿e nawet w tym przypad-
ku nie ma gwarancji, ¿e polscy towarzysze zaakceptuj¹ wystawê, wszak g³ówn¹
kwesti¹ jest ró¿nica w ocenie kontrrewolucji wystêpuj¹ca w obu partiach.
W obecnych warunkach mo¿na bowiem jedynie „za³ataæ dziury” w materiale wy-
stawowym, ale wykluczone, by mo¿na j¹ by³o przerobiæ tak, by podoba³a siê ona
Polakom; nie mamy ¿adnych gwarancji, ¿e w danym przypadku odnios¹ siê bar-
dziej pozytywnie do pomys³u przerobionej wystawy.
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Na podstawie powy¿szych rozwa¿añ jasno widaæ, ¿e polska strona nie akcep-
tuje materia³u wystawy, której g³ówna linia odbiega od polskiej interpretacji
paŸdziernikowych wydarzeñ kontrrewolucyjnych. Dlatego te¿ naleganie na jej
zorganizowanie czy wystawienie materia³ów w obecnej formie w Instytucie Wê-
gierskim nie s³u¿y³oby rozwojowi kontaktów pomiêdzy oboma krajami. Myœlê,
¿e mo¿na by urz¹dziæ wystawê zmodyfikowan¹, przy zachowaniu naszej linii
ideologicznej i w innym, korzystniejszym czasie”151.

Ale wêgierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie widzia³o ju¿ ¿adnej alter-
natywy. Uzna³o, ¿e nawet po kosztownej przeróbce wystawy nie mo¿na by przed-
stawiæ jej w stolicy Polski „w innym, korzystniejszym czasie”. Zasygnalizowa³o te¿
ambasadzie wêgierskiej w Warszawie, ¿e gdyby wykaza³a ona „wiêksz¹ ostro¿noœæ i
polityczne wyrobienie”, ministerstwo zaoszczêdzi³oby 50 tysiêcy forintów nie wy-
sy³aj¹c w ogóle materia³u wystawowego do Warszawy152. Departament Prasowy
MSZ 10 marca poinformowa³ Jánosa Katonê, ¿e ostatecznie zrezygnowa³ z mo¿li-
woœci zaprezentowania wystawy w Polsce i w trzy tygodnie póŸniej pogodzi³ siê
z tym tak¿e II Departament Polityczny ministerstwa153. Zaœ losy materia³ów wystawy
sk³adowanej w ambasadzie wêgierskiej w Warszawie wkrótce siê rozstrzygnê³y. Na
proœbê ambasady wêgierskiej w Bukareszcie 6 maja 1958 r. „wys³ano je kolej¹ do
Bukaresztu”154.

6.

Zamiast epilogu

Gomu³ka i Imre Nagy

Rz¹d Kádára, który znalaz³ siê u w³adzy 4 listopada 1956 r. z pomoc¹ Moskwy, z jed-
nej strony odnosi³ siê z nieufnoœci¹ do eksperymentu zwi¹zanego z nazwiskiem
W³adys³awa Gomu³ki — „polskiej drogi do socjalizmu” — jednoczeœnie jednak bar-
dzo potrzebowa³ politycznego poparcia ze strony ciesz¹cego siê w spo³eczeñstwie
wêgierskim znacznym autorytetem polskiego przywódcy partyjnego. Na Wêgrzech
doskonale pamiêtano jeszcze o niedawnych wydarzeniach w Polsce, które stano-
wi³y przyk³ad dla uczestników demonstracji budapeszteñskiej w dniu 23 paŸdzier-
nika, a ¿¹dania g³oszone przez Polaków w paŸdziernikowych dniach i czêœciowo
zrealizowane przez nowe kierownictwo polskie w znacznej czêœci pokrywa³y siê
z has³ami formu³owanymi w pocz¹tkowym okresie na Wêgrzech.

Ewentualne oderwanie siê Wêgier od bezpoœredniej strefy wp³ywów radziec-
kich tak¿e sam Gomu³ka uwa¿a³ za niedopuszczalne, ale pocz¹tkowo trudno mu
by³o zaakceptowaæ drug¹ interwencjê sowieck¹, miêdzy innymi dlatego, poniewa¿
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dwa tygodnie wczeœniej jego w³asny kraj musia³ siê zmierzyæ z podobn¹ groŸb¹,
a na dodatek Komitet Centralny PZPR w odezwie do narodu wêgierskiego z dnia
28 paŸdziernika jednoznacznie potêpi³ radzieck¹ akcjê wojskow¹ w Budapeszcie
sprzed czterech-piêciu dni i zapewni³ o swoim poparciu dla rz¹du Imre Nagya. Tak
wiêc 4 listopada Gomu³ka poprzesta³ na og³oszeniu, ¿e fakty dokonane nale¿y
przyj¹æ do wiadomoœci. Z polityki faktów dokonanych wynika³o tak¿e, ¿e Polska na
wszystkich forach miêdzynarodowych — szczególnie na forum ONZ — konse-
kwentnie popiera³a rz¹d Jánosa Kádára, choæ mia³a zastrze¿enia co do okolicznoœci,
w jakich siêgn¹³ on po w³adzê. Podczas centralnej uroczystoœci w Warszawie z oka-
zji 7 listopada Aleksander Zawadzki, przewodnicz¹cy Rady Pañstwa, cz³onek Biura
Politycznego i g³ówny mówca akademii wspominaj¹c o wydarzeniach wêgierskich
podkreœli³, ¿e „w dwunastym roku w³adzy ludowej” nie mo¿na bezkarnie rz¹dziæ
wed³ug dawnych wzorów, pogardzaæ masami pracuj¹cymi, nie naprawiaæ zadanych
krzywd, odnosiæ siê „bezdusznie” do pal¹cych problemów zwi¹zanych z niskim po-
ziomem ¿ycia mas pracuj¹cych i nie zwa¿aæ na uczucia patriotyczne i narodowe155.

Stanowisko polskie w sprawie wypadków na Wêgrzech ukszta³towa³o siê w okre-
sie do grudnia 1956 r. i przez nastêpne pó³tora roku kierownictwo PZPR konse-
kwentnie siê go trzyma³o. Sk³ada³o siê ono z dwóch czêœci. Z jednej strony w ogóle
nie podwa¿ano koniecznoœci sowieckiej interwencji rozpoczêtej 4 listopada —
choæ „g³êboko ubolewano”, ¿e musia³a nast¹piæ — uwa¿ano, ¿e w zaistnia³ej sytu-
acji by³a ona z³em koniecznym, które nale¿a³o wybraæ dlatego, by na Wêgrzech nie
dosz³a do w³adzy „reakcja”, co stanowi³oby niewyobra¿aln¹ groŸbê dla wszystkich
pozosta³ych pañstw socjalistycznych. „G³êbokie ubolewanie” ze strony PZPR ozna-
cza³o te¿, ¿e stosunkowo rzadko powtarzano tê opiniê, w koñcu „o nieprzyjemnych
sprawach wspomina siê niechêtnie”156. W drugiej czêœci stanowisko kierownictwa
polskiego zasadniczo ró¿ni³o siê od zdania pozosta³ych krajów bloku socjalistycznego.
W krajach tych bowiem wydarzenia na Wêgrzech przypisywano niemal wy³¹cznie
dzia³aniom wewnêtrznej i zewnêtrznej reakcji. Wed³ug opinii polskiej wybuch na
Wêgrzech by³ tragicznym skutkiem zbrodniczej i pe³nej wypaczeñ polityki wczeœ-
niejszego przywódcy partii, Mátyása Rákosiego, a materia³ zapalny zbiera³ siê przez
d³ugie lata. Jeœli pozosta³e partie komunistyczne przypisuj¹ ca³¹ odpowiedzialnoœæ
wy³¹cznie dzia³alnoœci grup dywersyjnych, czynnikom zewnêtrznym, tym samym
zdejmuj¹ odpowiedzialnoœæ za pope³nione b³êdy wewnêtrzne i fa³szyw¹ politykê
prowadzon¹ przez partiê w danym kraju157.

*
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Stosunek Gomu³ki do Imre Nagya okreœla³y dwa czynniki. Pierwszy sekretarz
PZPR potêpi³ posuniêcia wêgierskiego premiera podjête przezeñ w pierwszch
dniach listopada (a szczególnie wyst¹pienie z Uk³adu Warszawskiego) i nie by³
sk³onny niczego uczyniæ w interesie wêgierskiego polityka ani gdy sprawowa³ on
jeszcze swój urz¹d, ani po 4 listopada, gdy przez pierwsze dwa-trzy dni mog³o siê
wydawaæ, ¿e jest jeszcze na swoim miejscu. Po tym sytuacja trochê siê zmieni³a, kie-
rownictwo polskie chcia³o pomóc w stworzeniu jakiegoœ kompromisu i w tym celu
11 listopada 1956 r. upe³nomocni³o ambasadora Willmana do poœrednictwa pomiê-
dzy grup¹ Imre Nagya a rz¹dem Kádára, wydaj¹c mu nastêpuj¹ce polecenie: „Wasze
poœrednictwo winno mieæ na celu pomoc w porozumieniu siê i koncentracji si³ so-
cjalistycznych w rz¹dzie”158. Uznano, ¿e poœrednictwo bêdzie aktualne dla obu
stron, gdy Dalibor Soldaticz, ambasador jugos³owiañski w Budapeszcie uzgodni
w Belgradzie stanowisko swego rz¹du w tej sprawie. Willman poinformowa³ o swo-
jej misji tak¿e radzieckiego ambasadora Andropowa, który nic nie wiedzia³ o plano-
wanym poœredniczeniu. W trzy dni póŸniej nastêpna depesza, podpisana przez
ministra spraw zagranicznych Rapackiego, poleca³a Willmanowi, by natychmiast
zwróci³ siê do Kádára o informacje w zwi¹zku z grup¹ znajduj¹c¹ siê w ambasadzie
jugos³owiañskiej i spyta³ go, jak odnosi siê do jego ewentualnych „dobrych us³ug”
w kwestii rokowañ z Imre Nagyem; nastêpnie zaœ ambasadora wezwano na jeden
dzieñ do Warszawy w celu opracowania dok³adnej strategii159. Przed wyjazdem
Willman poszed³ do ambasady jugos³owiañskiej — powiedzia³ miêdzy innymi
Zoltánowi Szántó (który, jak ju¿ o tym by³a mowa, do lata 1956 r. kierowa³ wê-
giersk¹ placówk¹ dyplomatyczn¹ w Warszawie), ¿e „wszyscy znajomi towarzysze
polscy g³êboko potêpiaj¹ jego uczynek” (nie wiadomo, co Willman mia³ na myœli) —
po czym przeprowadzon¹ tam rozmowê zrelacjonowa³ Kádárowi, który powtórzy³
j¹ 16 listopada na posiedzeniu Tymczasowego Biura Politycznego WSPR160. W nastêp-
nych dniach ani kierownictwo wêgierskie, ani radzieckie nie uzna³o potrzeby pol-
skiego poœrednictwa i tak zakoñczy³ siê ten krótki epizod.

Po uprowadzeniu grupy Imre Nagya nasta³a nowa sytuacja. Ten sposób roz-
wi¹zania sprawy w Warszawie stanowczo potêpiono. W maju 1957 r. Gomu³ka zde-
cydowa³ siê na krok, którego poza nim nie uczyni³ ¿aden z przywódców partii ko-
munistycznych: wstawi³ siê za Imre Nagyem u Chruszczowa, co poœrednio le¿a³o
tak¿e w jego w³asnym interesie. Nie kierowa³a nim zgodnoœæ pogl¹dów politycz-
nych — pod tym wzglêdem bardzo siê ró¿nili z wêgierskim premierem — tylko wid-
mo powrotu dawnych praktyk, przyjêtej za czasów Stalina metody fizycznej likwi-
dacji przeciwników czy wrogów politycznych, której swojego czasu sam Gomu³ka
te¿ o ma³o w³os nie sta³ siê ofiar¹. Niemal jednoczeœnie z og³oszeniem przez IX plenum
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KC PZPR walki z ideologi¹ rewizjonizmu, od ambasadora Willmana z Budapesztu
nadszed³ szyfrogram, z którego wynika³o, ¿e Imre Nagya — którego tak¿e Gomu³ka
uwa¿a³ za rewizjonistê — przywieziono do Budapesztu i rozpoczê³y siê przygoto-
wania do jego procesu161. W tydzieñ po otrzymaniu szyfrogramu delegacja polska
pod przewodnictwem Gomu³ki i Cyrankiewicza w ca³kowitej tajemnicy wyjecha³a
do Moskwy, by omówiæ dyskusyjne zagadnienia, niewyjaœnione jeszcze w podpisa-
nym w listopadzie 1956 r. uk³adzie polsko-radzieckim. Podczas rokowañ, niemal
mimochodem, sam pierwszy sekretarz polskiej partii podj¹³ temat osoby Imre Nagya.
Argumentowa³ przeciw ewentualnemu procesowi, podkreœlaj¹c jego polityczn¹
szkodliwoœæ i spodziewane oburzenie na forum miêdzynarodowym, oœwiadczy³
te¿, ¿e Imre Nagy „nie by³ z pewnoœci¹ imperialistycznym agentem”. Wobec od-
mownej postawy Chruszczowa Gomu³ka stara³ siê broniæ wêgierskiego premiera ar-
gumentem, ¿e jeœli nawet by³by zdrajc¹, nie móg³by sam kierowaæ wszystkim i decy-
dowaæ w ka¿dej kwestii (nawet Cyrankiewicz wtr¹ci³, ¿e w wypadku zwyciêstwa
kontrrewolucji Imre Nagya zapewne by powieszono)162. Wstawiennictwo to nie
przynios³o wiêc konkretnych rezultatów, ale jeœli Kádár mia³ jeszcze jakieœ w¹tpli-
woœci co do opinii polskiego kierownictwa w tej sprawie, od tego momentu zna³ ju¿
dok³adnie jego negatywne stanowisko, Mikojan bowiem — który by³ uczestnikiem
majowego spotkania radziecko-polskiego — powtórzy³ mu rozmowê Gomu³ki
z Chruszczowem163. Niezadowolenie Kádára potêgowa³ fakt, ¿e podczas gdy polski
przywódca partyjny nie chcia³ przyj¹æ jego zaproszenia, interweniowa³ w obronie
Imre Nagya, i to na dodatek w Moskwie, nie zaœ w stolicy Wêgier. Wszystko to
mog³o byæ dla Kádára znakiem, na ile pierwszy sekretarz KC PZPR uwa¿a go za poli-
tyka „samodzielnego” w swoich decyzjach.

Jednoczeœnie oficjalne zachowanie Warszawy odbiega³o czêœciowo od tego, co
dzia³o siê za kulisami. Od listopada 1956 r. polska polityka zagraniczna w odniesieniu
do Wêgier uwa¿a³a za swoje najwa¿niejsze zadanie udzielanie pomocy gospodar-
czej z pominiêciem kwestii politycznych (by³a to przede wszystkim ju¿ wspomniana
bezzwrotna dostawa towarowa o wysokoœci 100 milionów z³otych) i przyczynianie
siê do stabilizacji rz¹du Kádára poprzez poparcie wyra¿ane na arenie miêdzynaro-
dowej. Jednoczeœnie przywódcy PZPR przyjêli w stosunkach polsko-wêgierskich
dystans i dali Kádárowi jednoznacznie do zrozumienia, ¿e nie zgadzaj¹ siê z jego
okrutn¹ polityk¹ odwetu i stosowanym przezeñ terrorem. Z tego powodu Kádár
musia³ czekaæ pó³tora roku, nim w maju 1958 r. Gomu³ka wreszcie z³o¿y³ wizytê na
Wêgrzech, która w jakiœ sposób legitymowa³a gospodarza. Oficjalne organa wêgierskie
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przez ponad rok sugerowa³y, ¿e polska delegacja na najwy¿szym szczeblu wkrótce
przybêdzie do Budapesztu, natomiast polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
oraz inne odpowiedzialne organa polskie zdecydowanie temu zaprzecza³y.

W koñcu Biuro Polityczne PZPR na posiedzeniu 15 marca 1958 r. postanowi³o, ¿e
w dniach 9-12 maja uczyni zadoœæ zaproszeniu wêgierskiej partii i rz¹du164. Jedno-
czeœnie zapowiadany proces Imre Nagya bardzo niepokoi³ Gomu³kê i innych cz³on-
ków kierownictwa, dlatego te¿ postawili warunek: za¿¹dali od Budapesztu gwaran-
cji, ¿e do momentu wizyty proces Nagya siê nie rozpocznie. Wykonanie tego
powierzono ambasadorowi Willmanowi, polecono mu, by zdoby³ informacje od
wêgierskiego kierownictwa partyjnego, czy proces siê odbêdzie i jeœli tak, to kiedy.
21 marca polski dyplomata postawi³ to pytanie Jeno½ Fockowi, cz³onkowi Biura Poli-
tycznego WSPR, który zapewni³ Willmana, ¿e do „ewentualnego” procesu Imre Nagya
nie dojdzie przed wizyt¹ Gomu³ki (w rzeczywistoœci postêpowanie s¹dowe rozpo-
czê³o siê 5 lutego, ale nastêpnego dnia zosta³o zawieszone i odroczone na czas nie-
okreœlony), natomiast podczas spotkania mo¿na i nale¿y przedyskutowaæ tê kwe-
stiê. W odpowiedzi Willman podkreœli³ miêdzy innymi, ¿e strona polska naturalnie
w ¿aden sposób nie ma zamiaru wtr¹caæ siê w wewnêtrzne sprawy Wêgier, ale pol-
ska opinia publiczna ¿ywo siê t¹ spraw¹ interesuje165. W projekcie rokowañ strona
polska przedstawi³a zdecydowane stanowisko w sprawie Imre Nagya: „w razie po-
ruszenia tego tematu wydaje siê celowe zwrócenie uwagi wêgierskim towarzyszom
na reperkusje ewentualnego procesu w miêdzynarodowym ruchu robotniczym”166.

Choæ w ¿adnym z protoko³ów ze spotkania wêgiersko-polskiego z maja 1958 r.,
jakie sporz¹dza³a ka¿da ze stron, nie ma o tym wzmianki, jest w³aœciwie pewne, ¿e
sprawa Imre Nagya by³a omawiana. Zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie utrzymy-
wa³a siê pog³oska, ¿e Kádár obieca³ Gomu³ce, i¿ nawet jeœli do procesu dojdzie,
w ¿adnym wypadku nie zakoñczy siê on wyrokiem œmierci.

*

W piêæ tygodni po wizycie proces Imre Nagya zosta³ jednak przeprowadzony,
a wydane wyroki by³y dla polskiego kierownictwa partyjnego zaskoczeniem i zo-
sta³y przyjête z os³upieniem. Gomu³ka dosta³ ataku wœciek³oœci — by³ przekonany,
¿e Kádár oszuka³ go, mówi³ o pod³ym morderstwie167. Pierwszy sekretarz PZPR in-
terpretowa³ wykonanie wyroku œmierci tak¿e jako ostrze¿enie dotycz¹ce poœrednio
jego w³asnej osoby, co oznacza³o, ¿e trzeba porzuciæ iluzjê, i¿ Polska mo¿e prowa-
dziæ politykê trochê ³agodniejsz¹, ni¿ reszta zwolenników twardej rêki w bloku so-
cjalistycznym. Warszawa manifestowa³a te¿ pewnymi zewnêtrznymi oznakami, ¿e
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nie zgadza siê z wykonaniem wyroków. 18 czerwca 1958 r. zarówno Gomu³ka, jak
i Cyrankiewicz ostentacyjnie nie pojawili siê na przyjêciu wydanym przez ambasadê
wêgiersk¹ z okazji 10 rocznicy podpisania polsko-wêgierskiego uk³adu o przyjaŸni,
wspó³pracy i wzajemnej pomocy. Oficjalny komunikat, który ukaza³ siê na temat
przyjêcia, by³ krótszy i utrzymany w mniej przyjaznym ni¿ zazwyczaj tonie, a naczel-
ny redaktor „Trybuny Ludu” otrzyma³ polecenie wycofania napisanego wczeœniej
z okazji rocznicy artyku³u redakcyjnego. Zamiast niego zamieszczono krótki, nic nie
mówi¹cy, ogólny artyku³ i nie opublikowano telegraficznych pozdrowieñ (miêdzy
innymi tak¿e tych, które nades³ali do swoich polskich „kolegów” pierwszy sekretarz
Kádár, premier Ferenc Münnich i przewodnicz¹cy Rady Pañstwa István Dobi).

19 czerwca Biuro Polityczne PZPR zebra³o siê na posiedzeniu, aby omówiæ sytu-
acjê powsta³¹ po procesie Imre Nagya. Sprawozdanie wyg³osi³ Gomu³ka, a wszyscy
obecni wypowiedzieli siê w dyskusji, której wydŸwiêk by³ nastêpuj¹cy: kierownic-
two partii musi zaj¹æ stanowisko w tej sprawie, zarówno przez wzgl¹d na zagranicê,
jak i na polskie spo³eczeñstwo, które w dniach wydarzeñ wêgierskich w tak przewa-
¿aj¹cej mierze sympatyzowa³o z walcz¹cymi o wolnoœæ Wêgrami168. Nie sformu³o-
wano jednak tego stanowiska, a nerwowoœci i niepewnoœci kierownictwa polskiego
dowodzi najlepiej fakt, ¿e na posiedzeniu Biura Politycznego 26 czerwca trzeba
by³o powtórzyæ wiêkszoœæ postanowieñ z poprzedniego tygodnia. Gomu³ka znów
wskaza³ „na koniecznoœæ publicznego zajêcia stanowiska”, nastêpnie Biuro Poli-
tyczne zdecydowa³o, ¿e oficjaln¹ ocenê polsk¹ zwi¹zan¹ z procesem Imre Nagya
pierwszy sekretarz KC PZPR przedstawi 28 czerwca w Gdañsku, na uroczystej aka-
demii poœwiêconej Dniom Morza169.

Zarówno w Polsce, jak i zagranic¹ snuto rozmaite przypuszczenia wynikaj¹ce
z faktu, ¿e najwy¿sze polskie organa partyjne nie zajê³y ¿adnego stanowiska, co
przyczyni³o siê do wzrostu niepewnoœci w aparacie partyjnym i przynios³o Polsce
pewn¹ izolacjê w obozie socjalistycznym, zaznaczano te¿, ¿e polska prasa wytrwale
milcza³a na ten temat. Komunikat o procesie Nagya wydany na Wêgrzech og³osi³a
w ca³oœci jedynie „Trybuna Ludu”, pozosta³e polskie gazety informowa³y tylko o sa-
mych faktach i ¿adna z nich nie zamieœci³a w tej sprawie komentarza. Rozchodzi³y
siê wieœci, ¿e Gomu³ka wystosowa³ do Chruszczowa list protestacyjny, a kierownic-
two partii wyda³o okólnik do u¿ytku wewnêtrznego, w którym stanowczo potêpi³o
wyroki œmierci; plotkowano te¿, ¿e Gomu³ka odejdzie, a jego miesce zajmie jeden
z polityków znany z dogmatyzmu.

Choæ na zewn¹trz dbano o jednolity obraz w³adz, podczas tego trwaj¹cego dwa-
naœcie dni okresu milczenia niektórzy cz³onkowie Biura Politycznego przy ró¿nych
okazjach wyra¿ali swoje potêpienie. Adam Rapacki na przyk³ad powiedzia³ podczas
narady w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Poznaniu: „Dziœ wieczorem otrzyma³em
wiadomoœæ o zas¹dzeniu na œmieræ i wykonaniu (wyroku — J.T.) na Imre Nagyu (…)
i innych. Muszê siê zastrzec, i to bardzo mocno, ¿e nie znam zarzutów, jakie zosta³y
im postawione i udowodnione. Byæ mo¿e, ¿e dowody ich winy zostan¹ opublikowane
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i zale¿nie od tego bêdzie mo¿na wyrobiæ sobie jaœniejszy pogl¹d. Po drugie jest to
sprawa wewnêtrzno-wêgierska, w której my, jako pañstwo, nie mo¿emy zabieraæ
g³osu, podobnie jak i sami nie chcemy, aby inne pañstwa zabiera³y g³os w naszych
sprawach wewnêtrznych. Z tym zastrze¿eniem i kieruj¹c siê tylko tym, co wiem
obecnie, muszê po prostu Towarzyszom powiedzieæ, ¿e jako cz³owiek i jako komu-
nista podzielam jednak uczucia wiêkszoœci cz³onków partii i narodu w tej sprawie,
ale oczywiœcie nie mo¿ecie liczyæ Towarzysze na ¿adne oœwiadczenie, bo jest to
sprawa wewnêtrzna innego kraju. (…) Mogê powiedzieæ, ¿e gdybyœmy wiedzieli, ¿e
tak siê stanie, nasza delegacja nie pojecha³aby na Wêgry. No, ale najwa¿niejsz¹ w tej
sprawie i we wszystkich innych jest to, ¿e wa¿niejsze od wszelkich ró¿nic, takich
czy innych ocen postêpowania tego lub innego rz¹du, tego lub innego cz³owieka,
wa¿n¹ spraw¹ jest jednoœæ w naszym obozie, bo od tego zale¿y ¿ycie dziesi¹tków
milionów ludzi i naszego kraju. Od tej sprawy zale¿¹ losy wojny i dlatego tê sprawê
bêdziemy wynosiæ ponad wszystko. Jest to podstawa naszej polityki zagranicz-
nej”170. Potem na pytanie pewnego aktywisty partyjnego, który poda³ w w¹tpliwoœæ,
czy mo¿na stwierdziæ, ¿e delegacja PRL nie pojecha³aby na Wêgry, gdyby wiedzia³a,
co nast¹pi, i który przypuszcza³, ¿e jest to osobiste stanowisko Rapackiego, a nie
kierownictwa partii, minister spraw zagranicznych doda³: „Myœlê jednak, ¿e ten sto-
sunek przedstawiony tutaj uczuciowo nie jest wy³¹cznie moim, chocia¿ nie mia³em
okazji do rozmawiania z innymi Towarzyszami z Biura Politycznego, ale oczywiœcie
o uczuciach mo¿na dyskutowaæ”171.

W tonie podobnym do Rapackiego wypowiada³ siê na zjeŸdzie Komunistycznej
Partii Czechos³owacji zaproszony tam jako delegat bratniej partii cz³onek Biura Po-
litycznego Ignacy Loga-Sowiñski, który równie¿ oœwiadczy³, ¿e gdyby kierownictwo
PZPR wiedzia³o o tym, co nast¹pi, w maju nie dosz³oby do wizyty polskiej delegacji
na Wêgrzech. Jeszcze dalej posun¹³ siê Jerzy Morawski w rozmowie, jak¹ przepro-
wadzi³ z ambasadorem Katon¹ 25 czerwca. Oœwiadczy³, ¿e wiadomoœæ o procesie
Imre Nagya spotka³a siê w Polsce z reakcj¹ zdecydowanie negatywn¹, co stwarza
tak¿e trudnoœci natury wewn¹trzpolitycznej. Polska partia nie mo¿e popieraæ wyko-
nania wyroku, a ju¿ za szczególnie oburzaj¹cy uwa¿a sposób, w jaki ca³a sprawa zo-
sta³a przeprowadzona. Ten proces nie pos³u¿y te¿ miêdzynarodowemu ruchowi ro-
botniczemu, a poniewa¿ partiê polsk¹ sprawa ta zasta³a nieprzygotowan¹, traktuj¹
j¹ obecnie jako wêgiersk¹ sprawê wewnêtrzn¹ i z tego w³aœnie powodu nie komen-
towali w ¿aden sposób informacji o wykonaniu wyroku. Ale od razu doda³: PZPR nie
uczyni nic, co mog³yby wykorzystaæ zachodnie mocarstwa imperialistyczne172.

Tak wiêc sta³o siê jasne, ¿e choæ strona polska wyra¿a³a zakulisowo swoj¹ dez-
aprobatê w sprawie wykonania wyroku na Imre Nagyu, kontakty polsko-wêgierskie
nie ucierpi¹ na tym i Polska nie bêdzie siê sprzeciwiaæ pozosta³ym krajom obozu so-
cjalistycznego. Lato 1958 r. by³o ju¿ bardzo odleg³e od jesieni 1956 r. Przemówie-
nie, które 28 czerwca Gomu³ka wyg³osi³ w Gdañsku, nie pozostawia³o co do tego
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¿adnych w¹tpliwoœci. Po raz pierwszy ostro krytykowa³ jugos³owiañski rewizjo-
nizm, po czym — w imiê „politycznego pragmatyzmu” — przyj¹³ wêgierski punkt
widzenia w kwestii wyroku na Imre Nagyu: „Surowy wyrok s¹du wêgierskiego jest
epilogiem tragicznych wydarzeñ wêgierskich sprzed blisko dwu lat. Jest jakby za-
mkniêciem rozprawy z kontrrewolucj¹, jaka wówczas mia³a miejsce na Wêgrzech.
(…) Wspominaj¹c wydarzenia wêgierskie, nie nale¿y zapominaæ, ¿e wówczas wa¿y³y
siê losy ustroju spo³ecznego na Wêgrzech. Kontrrewolucja, która chcia³a obaliæ
ustrój socjalistyczny i wprowadziæ ustrój kapitalistyczny, krwawo i bezwzglêdnie
rozprawia³a siê z komunistami, z obroñcami ustroju socjalistycznego. (…) W tym
samym czasie, gdy kontrrewolucja wiesza³a na Wêgrzech komunistów, Imre Nagy,
który by³ premierem rz¹du wêgierskiego, g³osi³ przez radio: „Nikomu nie mo¿e siê
staæ ¿adna krzywda za udzia³ w walkach zbrojnych” („Szabad Nép” z dnia 29 paŸ-
dziernika 1956 r.). Imre Nagy, który by³ rewizjonist¹, pod naciskiem narastaj¹cej fali
kontrrewolucji, si³ wrogich w³adzy ludowej, krok za krokiem szed³ ku kapitulacji
przed kontrrewolucj¹, wype³nia³ jej ¿¹dania, gubi³ ustrój socjalistyczny na Wê-
grzech. Og³osi³ wyst¹pienie Wêgier z Uk³adu Warszawskiego i zwróci³ siê o pomoc
do pañstw imperialistycznych. Fakty te s¹ znane ca³emu œwiatu”173.

By³y wprawdzie w tym przemówieniu dwa zdania — „Nie do nas nale¿y os¹dzaæ
rozmiary winy i sprawiedliwoœci kary wymierzonej oskar¿onym w procesie Nagya.
Jest to wewnêtrzna sprawa Wêgier” — w których próbowa³ zasygnalizowaæ pewien
dystans wobec bezwarunkowego poparcia (jak to z góry sygnalizowa³ Morawski),
ale w niczym nie zmienia³o to faktu, ¿e tym aktem Gomu³ka wypowiedzia³ negatyw-
ny s¹d o polskim PaŸdzierniku 1956 r., on, który by³ przecie¿ „bohaterem” tamtych
wydarzeñ. By³ to ju¿ okres, w którym rozpoczête po PaŸdzierniku 1956 r. zmiany
polityczne i gospodarcze w wiêkszoœci nie tylko utknê³y, ale wrêcz rozpocz¹³ siê
powrót do stanu sprzed PaŸdziernika.

Naturalnie w Budapeszcie przyjêto przemówienie Gomu³ki z zadowoleniem, am-
basada polska wkrótce „zainkasowa³a” liczne pochwa³y od cz³onków wêgierskiego
kierownictwa oraz ambasadorów placówek dyplomatycznych bratnich krajów z am-
basadorem radzieckim Jewgienijem Gromowem na czele, do którego do³¹czy³ siê ge-
nera³ Kozakow, g³ówny dowódca radzieckich si³ zbrojnych stacjonuj¹cych na Wê-
grzech174. Zadowolenie z przemówienia pierwszego sekretarza PZPR by³o tym wiêksze,
¿e w okresie jego d³ugiego milczenia niektórzy przywódcy WSPR dali wiarê rozmaitym
fa³szywym pog³oskom dotycz¹cym Polski. 22 lipca, na przyjêciu wydanym z okazji
polskiego œwiêta komunistycznego, Kádár — który zjawi³ siê tam m. in. w towarzy-
stwie premiera Münnicha i Béli Biszku, cz³onka Biura Politycznego i ministra spraw
wewnêtrznych — d³ugo wyjaœnia³ i próbowa³ usprawiedliwiæ przed ambasadorem
polskim „zdradzieck¹ rolê” odegran¹ przez Jugos³owian w 1956 r., stara³ siê te¿ udo-
wodniæ koniecznoœæ zorganizowania procesu Imre Nagya, a wszystko to w serdecznym,
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¿yczliwym tonie, który Willman przypisywa³ przemówieniu Gomu³ki. Kádár pozytywnie
oceni³ dzia³alnoœæ ambasady polskiej w paŸdzierniku i listopadzie 1956 r. (co szcze-
gólnie zwraca uwagê zwa¿ywszy, ¿e do tej pory Kádár i jego wspó³pracownicy z tego
samego powodu nieustannie krytykowali ambasadora polskiego) i wyrazi³ nadziejê,
¿e w sierpniu, podczas urlopu, który spêdzi w Zwi¹zku Radzieckim, bêdzie móg³ siê
spotkaæ z Gomu³k¹, który tak¿e tam siê wybiera. W raporcie Willman zaznaczy³ jed-
nak, ¿e pomimo serdecznej atmosfery nie uzna³ za celowe zapytaæ, czemu w marcu
1958 r. Jeno½ Fock udzieli³ mu fa³szywych informacji w sprawie procesu Imre Nagya175.
Natomiast nie zaprzeczy³, ¿e proces wywo³a³ trudnoœci w polityce wewnêtrznej Polski.
Na posiedzieniu Komitetu Centralnego WSPR Kádár w charakterystycznym dla niego
stylu mówi³ o tym tak: „Przedwczoraj zamieni³em z Willmanem kilka s³ów, z nimi
obecnie stosunki s¹ normalne. Mówiê mu, ¿e w kilku partiach wywo³a³o to (proces
Imre Nagya — J.T.) trudnoœci, na to odpowiedzia³, ¿e u nich te¿. Nie powiedzia³, czy
u niego i jego rodziny, czy w polskiej partii, czy gdzie. Nie poda³ szczegó³ów. Ale ja
wierzê mu, ¿e w polskiej partii tak¿e. I w naszej partii jest przynajmniej ze dwa tysi¹ce
cz³onków, którzy nie popieraj¹ tego wyroku. I w polskiej partii te¿ bêdzie ich ze dwa
tysi¹ce. Natomiast stanowisko polskiej partii, przemówienie towarzysza Gomu³ki
w stoczni (…) by³o straszliwym ciosem dla nadziei reakcji, to by³ jasny, zdecydowany
os¹d, szczególnie, ¿e ³¹czy³ siê ze stanowiskiem w kwestii jugos³owiañskiej”176.

Nadzieje Kádára spe³ni³y siê, w sierpniu spotka³ siê na Krymie z Gomu³k¹, który
„w tonie ca³kowicie partyjnym, przyjacielskim” zapyta³, czy nie mo¿na by³o procesu
Imre Nagya przeprowadziæ publicznie. Wêgierski przywódca zacz¹³ wyliczaæ argu-
menty, które przemawia³y przeciw temu, kiedy nagle „towarzysz Gomu³ka uderzy³
siê w czo³o i powiedzia³, ¿e teraz ju¿ w³aœciwie na pró¿no o tym mówimy. I tak za-
koñczy³a siê wymiana zdañ na temat Imre Nagya”177. Podobn¹ postawê, tylko z od-
wróceniem ról, zaprezentowa³ Gomu³ka na XII Plenum Komitetu Centralnego PZPR
jesieni¹ 1958 r., na którym „dogmatycy” zaatakowali go za to, ¿e do lata 1958 r. nie
reprezentowa³ „s³usznego” stanowiska w sprawie wypadków wêgierskich i roli Imre
Nagya. Gomu³ka rozdra¿niony odpar³ ten atak mówi¹c, ¿e to ju¿ przesz³oœæ, nie ma
o czym mówiæ i na przysz³oœæ nie chce ju¿ s³yszeæ ani o Imre Nagyu, ani o wypad-
kach wêgierskich 1956 r. Zmiennoœci polsko-wêgierskich kontaktów najwy¿szego
szczebla dowodzi fakt, ¿e od lata 1958 r. WSPR by³a parti¹, która mia³a relatywnie
³atwiejsz¹ sytuacjê wewnêtrzn¹ i mog³a zadecydowaæ o tym, czy bêdzie bezwarun-
kowo popiera³a Gomu³kê wobec ataków jego w³asnych dogmatyków i ich zakusów
do poszukiwania oparcia w bratnich partiach178.

*
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Kierownictwo PZPR rzeczywiœcie s¹dzi³o, ¿e po przemówieniu Gomu³ki w Gdañ-
sku nale¿y raz na zawsze przejœæ do porz¹dku dziennego nad spraw¹ Imre Nagya
i najogólniej rzecz bior¹c, ca³¹ kwesti¹ wêgierskiego powstania 1956 r. Tak siê te¿
sta³o, problem ten powraca³ bardzo rzadko, polscy przywódcy chcieli, by ludzie po
prostu jak najszybciej o tym zapomnieli. A kiedy w paŸdzierniku 1981 r. przypo-
mniano jednak wydarzenia wêgierskie sprzed dwudziestu piêciu lat, uczyniono to
w tym celu, by pamiêæ o krwawym st³umieniu powstania wêgierskiego przestra-
szy³a zwi¹zek zawodowy „Solidarnoœæ”, a z nim ca³e polskie spo³eczeñstwo. Ale to
ju¿ inna historia.

Prze³o¿y³a Teresa Worowska

7.
Za³¹cznik

Poni¿szy Za³¹cznik zawiera wybór wspomnieñ Polaków, którzy byli bezpoœrednio
zwi¹zani z powstaniem wêgierskim 1956 roku. Z dwunastoma wystêpuj¹cymi tutaj
osobami w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych przeprowadzi³em wywiady z gatunku
oral history lub krótkie, tematyczne rozmowy dotycz¹ce kontaktów z Wêgrami.

Do niniejszego zbioru wybra³em najciekawsze fragmenty, które zamieszczam
w formie zredagowanej i za zgod¹ rozmówców. Na koniec umieœci³em fragment
wspomnienia wêgierskiego dziennikarza Endre Gömöriego, który w paŸdzierniku
1956 r. jako korespondent Wêgierskiego Radia zosta³ wys³any do Warszawy.

*

Barbara Czerwiñska, która w latach 1939-1944 jako uchodŸca z Polski
pracowa³a w Wêgierskim Biurze ds. UchodŸców w Budapeszcie, a od tego
czasu utrzymuje nierozerwalne zwi¹zki z Wêgrami

W dniach tragedii wêgierskiej w 1956 roku w Polsce utworzyliœmy Komitet Po-
mocy Zimowej dla Dzieci Wêgierskich. By³o to z inicjatywy Uniwersytetu War-
szawskiego i g³ównym organizatorem by³ pan Mitkiewicz. Kilka osób, które na-
le¿a³y do Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Wêgierskiej, w ramach pracy spo³ecznej
zajê³o siê organizacj¹ tej akcji. Ja zosta³am skarbnikiem Komitetu, który prowa-
dzi³ zbiórkê tak w naturze, jak i te¿ pieniê¿n¹. Zg³asza³o siê do nas bardzo wiele
osób. By³y przewa¿nie osoby starsze, które przynosi³y nawet swoje emerytury,
jakieœ drobne pieni¹¿ki i nie chcia³y ujawniaæ swoich nazwisk, tylko po prostu
chodzi³o im o to, ¿eby pomóc tym dzieciom na Wêgrzech. Akcja ta trwa³a parê
miesiêcy, potem zosta³a zakoñczona, bo posz³y ju¿ te transporty na Wêgry i na
tym skoñczy³a siê nasza rola.

Drug¹ akcj¹, w której bra³am udzia³, by³a akcja zapocz¹tkowana przez Krajowy
Zwi¹zek Spó³dzielni Transportu, który organizowa³ pomoc dla dzieci wêgierskich,
która polega³a na tym, ¿e zorganizowano im w Polsce pobyt w lasach w Wildze.
By³ to oœrodek szkoleniowy tego zwi¹zku i zosta³o zaproszonych osiemdziesiê-
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cioro dzieci wêgierskich, przewa¿nie z rodzin spó³dzielców. Zosta³am zaanga-
¿owana do pracy jako t³umaczka i opiekunka tej grupy. Dzieci — które pocho-
dzi³y z tej okolicy Budapesztu, gdzie po 4 listopada toczy³y siê najbardziej
krwawe walki — uczy³y siê, mia³y matematykê, jêzyk wêgierski, nawet wycho-
wanie fizyczne. Mia³y równie¿ pe³n¹ opiekê, a wiêc wy¿ywienie, zakwaterowa-
nie, mo¿liwoœæ rozrywki, uprawiania jakiegoœ sportu, opiekê lekarsk¹. Urz¹dzi-
liœmy im dwie wycieczki autokarowe do Warszawy, ¿eby zwiedzi³y nasz¹ stolicê.

Pocz¹tkowo by³y trochê smutne, nieufne, nie chcia³y rozmawiaæ, nie chcia³y
nic mówiæ na temat swoich prze¿yæ. Ale po pewnym czasie niektóre z nich, gdy
np. we dwójkê chodziliœmy na spacery, zaczê³y opowiadaæ, jak to by³o. By³
ch³opiec, który zosta³ ranny, mia³ postrza³ w obie nogi. By³a dziewczynka, która
mia³a postrza³ w g³owê, po operacji przyjecha³a tutaj na rekonwalescencjê.

Dzieci wyjecha³y st¹d w koñcu maja 1957 roku zupe³nie jakby odrodzone.
Po ich wyjeŸdzie otrzymywa³am wiele listów z podziêkowaniem, z wyrazami
wdziêcznoœci pod adresem wszystkich Polaków, którzy siê nimi opiekowali.

*

Andrzej Bratkowski, w 1956 roku student Politechniki Krakowskiej179

W Krakowie natychmiast po wieœciach z Budapesztu o wybuchu powstania zor-
ganizowa³y siê komitety pomocy Wêgrom, które organizowa³y zbiórkê krwi,
pieniêdzy, medykamentów, jednym s³owem wszystkiego, co by³o potrzebne.
Wraz z tego typu pomoc¹ rodzi³y siê i innego rodzaju pomys³y. By³a atmosfera
zmierzaj¹ca do pomocy w³asn¹ si³¹ militarn¹. Pamiêtam Wojtka Niedzia³ka z Za-
kopanego, socjologa, który mi mówi³, ¿e ka¿dy z ch³opców z jego oddzia³u
walcz¹cego na Podhalu podczas okupacji niemieckiej, mia³ gdzieœ tam w Za-
kopanem jak¹œ broñ i ¿e gotowi s¹ skierowaæ na Wêgry legion.

Wszystko to przez ca³y czas toczy³o siê w burzliwej atmosferze, bo równo-
czeœnie by³a kwestia przemian spowodowanych naszym, polskim PaŸdzierni-
kiem. Ja by³em cz³onkiem Studenckiego Komitetu Rewolucyjnego i mogê po-
wiedzieæ, i¿ Kraków wtedy by³ w rêkach tego¿ studenckiego komitetu. By³ to
taki czas, ¿e milicja wspó³dzia³a³a z naszym Komitetem Rewolucyjnym, który
w ogóle trzyma³ w garœci ca³e miasto. Dzia³aliœmy zreszt¹ nie tylko w samym Kra-
kowie, ale i w województwie krakowskim. To by³y po prostu rewolucyjne czasy.

Wieczorem 4 listopada 1956 r. Studencki Komitet Rewolucyjny dowiedzia³
siê, ¿e w akademikach Akademii Górniczo-Hutniczej przygotowuj¹ na drugi
dzieñ demonstracjê przed radzieckim konsulatem generalnym, w proteœcie
przeciwko interwencji sowieckiej na Wêgrzech. W ówczesnej sytuacji zamiar
ten by³ z³ym przedsiêwziêciem, a co najmniej niebezpiecznym. Musieliœmy wiêc
przej¹æ tê inicjatywê, stan¹æ na czele tego ruchu. Pamiêtam, ¿e przez pó³ nocy
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radziliœmy nad tym, a mój brat, Stefan, napisa³ tekst ulotki do studentów, w któ-
rej wezwaliœmy do milcz¹cej manifestacji ku czci poleg³ych Wêgrów.

Rano miejscowe gazety, „Gazeta Krakowska” i „Dziennik Polski”, ukaza³y siê
z opóŸnieniem, poniewa¿ drukarnia musia³a wydrukowaæ ulotkê z nasz¹ odez-
w¹. Sformu³owaliœmy w niej has³a milcz¹cego marszu, i faktycznie tak te¿ siê
sta³o. W Krakowie by³o to zaskakuj¹co pamiêtne zjawisko, kiedy to m³odzie¿ ma-
szerowa³a ulicami wzd³u¿ starych murów miejskich; cichy przemarsz tysiêcy ludzi
z okrytymi kirem polskimi i wêgierskimi flagami, zupe³nie bez s³ów.

Gdzieœ w po³owie listopada zdecydowaliœmy, ¿e sami zawieziemy na Wêgry
dary zebrane w Krakowie. Musieliœmy i dopilnowaæ, czy wszystko jest w porz¹d-
ku, czy nasza pomoc nie trafia w rêce ¿o³nierzy sowieckich, kto dostanie te pacz-
ki, i czy trafi¹ do najbardziej potrzebuj¹cych Wêgrów? Pamiêtam, ¿e w sk³ad
poci¹gu wchodzi³o kilka wagonów, ¿e wieŸliœmy równie¿ mro¿one miêso itp.

W krakowskim zarz¹dzie Polskiego Czerwonego Krzy¿a dostaliœmy zaœwiad-
czenia, ¿e jedziemy na Wêgry jako oficjalni delegaci PCK. Wiedzieliœmy te¿, ¿e Pol-
ski Czerwony Krzy¿ ma na terenie Wêgier swoje przedstawicielstwo, które kie-
rowa³o ca³¹ akcj¹. Otrzymaliœmy równie¿ bia³o-czerwone opaski oraz odznaki
z czerwonym krzy¿em, które póŸniej, w Budapeszcie, bardzo siê przyda³y. By³o to
dlatego wa¿ne, poniewa¿ Wêgrzy nie za bardzo odró¿niaj¹ jêzyki s³owiañskie.

Nasza ekipa konwojentów transportu liczy³a 10 osób i reprezentowa³a Ro-
botniczo-Studencki Komitet Pomocy Wêgrom. By³o nas trzech z Politechniki
Krakowskiej(Bajszczak, Strycharczyk i ja), czwórka z Uniwersytetu Jagielloñskie-
go (Góralczyk, Koz³owski, Razowski i Vetulani), jeden z Akademii Medycznej
(Dro¿d¿) oraz dwóch robotników — R¹pa³a z Nowej Huty i Jaworski z Krakowa .

Kiedy ju¿ ca³y transport by³ przygotowany, na dworcu w Krakowie wsiedliœ-
my do poci¹gu i ruszyliœmy. Pocz¹tek podró¿y zacz¹³ siê z k³opotami, bo na gra-
nicy czesko-polskiej strona czechos³owacka nie chcia³a wpuœciæ wagonów. Po-
wo³ywali siê na to, ¿e stan techniczny ich sieci komunikacyjnej nie gwarantuje
pe³nego bezpieczeñstwa osób i ³adunku. Ca³e zajœcie trwa³o oko³o 10-12 go-
dzin. W koñcu, z pomoc¹ polskiego konsula, uda³o siê przejechaæ granicê, co
wcale nie oznacza³o, ¿e szybko dojedziemy do celu podró¿y.

I faktycznie, przejazd przez S³owacjê trwa³ kilka dni, zanim dotarliœmy
wreszcie do granicy wêgierskiej, do Komárom. Tam znajdowa³ siê punkt prze-
³adunkowy, gdzie ca³y transport prze³adowaliœmy do polskich ciê¿arówek, które
systematycznie kursowa³y pomiêdzy Komárom i wêgiersk¹ stolic¹. By³ wieczór
kiedy jeszcze w Komárom nawi¹zaliœmy kontakt z pe³nomocnikiem Zarz¹du
G³ównego Polskiego Czerwonego Krzy¿a, z pani¹ dr Seniow, która dzia³a³a tam
na miejscu. To ona kierowa³a transporty przyje¿d¿aj¹ce z Polski przez most na
Dunaju w Komárom, do Budapesztu. By³a nieco zdziwiona, kiedy nas ujrza³a, ale
po wylegitymowaniu siê papierami wystawionymi przez PCK w Krakowie wziê³a
nas pod opiekê. Dostaliœmy nocleg w jednym z miejscowych hoteli, a nawet kart-
ki ¿ywnoœciowe. Spêdziliœmy tam 1-2 dni w oczekiwaniu, co dalej.

W koñcu ruszyliœmy w dalsz¹ podró¿, tym razem ciê¿arówkami. Na przedmie-
œciach Budapesztu po raz drugi doœwiadczyliœmy, ¿e jest stan wojenny. Pierwszy
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raz na granicy widzieliœmy czo³gi, a teraz bateriê dzia³ okopanych w ziemi. Ponie-
wa¿ podczas szkolenia wojskowego na uczelni s³u¿yliœmy jako artylerzyœci, od
razu rozpoznaliœmy haubice 122 mm, które ostrzeliwa³y Budapeszt.

Przyjechaliœmy wieczorem, zbli¿a³a siê godzina policyjna. Staraliœmy siê jesz-
cze przed ni¹ dojechaæ do szpitala w Budzie, dok¹d mieliœmy dostarczyæ czêœæ
transportu. Reszta mia³a byæ na nastêpny dzieñ przekazana do magazynów Miê-
dzynarodowego Czerwonego Krzy¿a na Cseplu. Dojechaliœmy do szpitala i po-
tem ze wzglêdu na póŸn¹ porê zakwaterowano nas w jakimœ niewielkim hoteli-
ku. PóŸniej mieszkaliœmy ju¿ w hotelu Béke.

Przedpo³udniami pomagaliœmy w magazynach na Cseplu, a popo³udnia spê-
dzaliœmy w mieœcie. Chodziliœmy w d³ugich ko¿uchach wojskowych, z opaska-
mi polskimi, ze znakami Czerwonego Krzy¿a, z przypiêtym do klapy god³em
Kossutha, co wystarczaj¹co wyró¿nia³o nas w t³umie. Wszêdzie spotykaliœmy siê
z sympati¹. Jurek Jaworski zapamiêtea³ na przyk³ad Maricê, kierowcê taksówki.
Mieliœmy wtedy po dwadzieœcia lat, a ona chyba zbli¿a³a siê do czterdziestki. Przez
kilka godzin wozi³a naszych kolegów po mieœcie ca³kiem za darmo — chocia¿ to
by³a p³atna taksówka — a po drodze pokazywa³a najwa¿niejsze zabytki Budapesz-
tu, zniszczenia i miejsca krwawych walk sprzed kilku tygodni. By³ to jeszcze taki
okres, kiedy na placach widzieliœmy œwie¿e groby, krzy¿e, kiedy w oknach domów
powiewa³y wêgierskie flagi z wyciêtym komunistycznym god³em.

Dobrym przyk³adem sympatii Wêgrów do Polaków mo¿e byæ ulotka, któr¹ stu-
denci rozpowszechniali akurat podczas naszego pobytu. Domagano siê w niej, ¿eby
okupuj¹ce Budapeszt wojska sowieckie zosta³y zamienione polskimi, które s¹ bar-
dziej wiarygodne w oczach Wêgrów i potrafi¹ zapewniæ spokój bez ci¹g³ego przy-
pominania o agresji ze Wschodu. By³o to dla nas niezwykle wzruszaj¹ce.

W koñcu musieliœmy opuœciæ Budapeszt. Wczeœniej jednak mieliœmy ma³y in-
cydent. Pewnego razu jechaliœmy ciê¿arówk¹ do polskiej ambasady i przy Parla-
mencie dwóch naszych kolegów zaczê³o spod plandeki fotografowaæ sowieckie
czo³gi ustawione wokó³ budynku. Sowieccy ¿o³nierze dostrzegli to, zatrzymali
ciê¿arówki, zabrali aparat i przeœwietlili film. Sowieckie dowództwo wojskowe
w Budapeszcie poinformowa³o zaœ o tym zdarzeniu naszego ambasadora Will-
manna, który w koñcu „przekona³ nas”, ¿e lepiej bêdzie, je¿eli jak najprêdzej
wrócimy do Krakowa.

Tak te¿ siê sta³o. W kraju, na wiecach i otwartych zebraniach zdawaliœmy
sprawozdanie z naszej misji, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e wywi¹zaliœmy siê z zadania.

*

Zdzis³aw Dzitko, w 1956 roku student politechniki w Budapeszcie180

23 paŸdziernika 1956 r. o godzinie 5 rano poszliœmy z koleg¹ Wêgrem do Stocz-
ni im. Gheorghiu Dej w Budapeszcie, gdzie rozdawaliœmy ulotki zawierajce
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nasze, tzn. studenckie postulaty, i w których zapraszaliœmy robotników na mani-
festacjê organizowan¹ tego dnia przez s³uchaczy politechniki.

Wybraliœmy siê wczeœnie rano, kiedy robotnicy w³aœnie przychodzili do pra-
cy. Niektórzy brali od nas po ulotce z obawami, a inni sami po nie siêgali. Musie-
liœmy rozdaæ ulotki doœæ szybko, ¿eby nie z³apa³a nas milicja.

W okresie rewolucji, czyli po 23 paŸdziernika, w g³ównym domu akademic-
kim politechniki przy placu Andrása Hessa na Górze Zamkowej w Budzie — ja
równie¿ tam mieszka³em — powsta³ komitet rewolucyjny. Ja tak¿e by³em cz³on-
kiem za³o¿ycielem tego komitetu i przez ca³y czas uczestniczy³em w jego pra-
cach. Pisaliœmy ró¿nego rodzaju ulotki, niektóre ja wspó³redagowa³em. Razem
z innymi studentami akademika powielaliœmy je i rozdawaliœmy. Oprócz tego,
równolegle konieczne sta³o siê utrzymywanie i zabezpieczanie porz¹dku, dlate-
go w dwa dni po wybuchu rewolucji wraz z dwoma polskimi kolegami, z którymi
mieszka³em razem, udaliœmy siê na posterunek policji i za okazaniem paszp-
ortów otrzymaliœmy broñ. Oczywiœcie odnotowano nasze nazwiska i dostaliœmy
informacje, gdzie nale¿y patrolowaæ, jakie ulice. Z regu³y by³o to w okolicy Góry
Zamkowej, w rejonie domu akademickiego. PóŸniej, po paru dniach tê broñ od-
daliœmy z powrotem na policjê.

Od 30 paŸdziernika, zgodnie z zapowiedzi¹ premiera Imre Nagya, zaczêto
tworzyæ nowe si³y zbrojne kraju — Gwardiê Narodow¹. 1 listopada póŸnym wie-
czorem równie¿ i w naszym akademiku powsta³a jednostka Gwardii Narodowej
z w³asnym kierownictwem. Zg³osi³em siê szybko, by wst¹piæ w jej szeregi i otrzy-
ma³em jedn¹ z pierwszych legitymacji, któr¹ podpisa³ mi ówczesny szef policji
sto³ecznej, Sándor Kopácsi. W tym te¿ okresie, mo¿e kilka dni wczeœniej, czêœæ
studentów polskich opuœci³a Wêgry, to znaczy ambasada, która opiekowa³a siê
nami, zabezpieczy³a wyjazd z Wêgier. Ja osobiœcie odmówi³em wyjazdu, ponie-
wa¿ by³em bardzo mocno zaanga¿owany i nie wyobra¿a³em sobie, abym móg³ wy-
jechaæ z Wêgier. Do koñca bra³em udzia³ w tych dzia³aniach na Górze Zamkowej.

Razem z legitymacj¹ Gwardii Narodowej — nr 6542 — otrzymaliœmy znowu
broñ, która tym razem pochodzi³a z fabryk na wyspie Csepel. W naszym akade-
miku gwardzistów by³o wœród studentów ok. 150-200, bo czêœæ Wêgrów wczeœ-
niej, kiedy wydawa³o siê, ¿e nast¹pi³o zwyciêstwo rewolucji, rozjecha³a siê do
domu. Niestety, nie zdo³aliœmy wiele zadzia³aæ, bo nied³ugo rozpocz¹³ siê nowy
etap rewolucji.

4 listopada wczesnym rankiem s³ysza³em w radiu tragiczn¹ odezwê Imre
Nagya, w której poda³, ¿e wojska radzieckie dokona³y ataku na Budapeszt. Kiedy
to us³yszeliœmy, wszyscy cz³onkowie naszego komitetu rewolucyjnego, którzy
jeszcze byliœmy w akademiku, natychmiast siê zebraliœmy, ¿eby ustaliæ, co robiæ?
Oczywiœcie s³yszeliœmy ju¿ strzelaninê, oczywiste by³o, ¿e od œwitu trwaj¹ —
nierówne zreszt¹ — walki. Wiedzieliœmy te¿, ¿e to s¹ nowe, bezwzglêdne woj-
ska sowieckie, które dosta³y rozkaz zgniecenia powstania.

Mieliœmy broñ rêczn¹ i maszynow¹. Pierwsz¹ myœl¹ by³o, ¿eby zorganizowaæ
punkt oporu przy Bramie Wiedeñskiej. Tak te¿ zrobiliœmy. Ustawiliœmy tam ka-
rabiny maszynowe i zajêliœmy pozycje. Nasz ma³y oddzia³ sk³ada³ siê z oko³o

Za³¹cznik 209



15 uzbrojonych ludzi. W tym czasie Rosjanie atakowali plac Moskwy i Széna,
znajduj¹ce siê u podnó¿a Góry Zamkowej. Poniewa¿ do wieczora nie pojawi³ siê
w pobli¿u nas ani jeden czo³g i ani oddzia³, bo ¿o³nierze radzieccy musieli naj-
pierw otworzyæ sobie drogê do Zamku, postanowiliœmy, ¿e zlikwidujemy to sta-
nowisko obronne, chocia¿by dlatego, bo wiedzieliœmy, ¿e nawet z karabinami
maszynowymi nie mamy ¿adnej szansy, ¿eby odeprzeæ atak.

W tym czasie próbowa³em rozmawiaæ z Rosjanami. Jednego razu pod-
szed³em do ¿o³nierzy radzieckich w okolicy Dworca Zachodniego. Akurat za-
cz¹³em mówiæ po rosyjsku, kiedy doszed³ jakiœ oficer, który potraktowa³ mnie
bardzo brutalnie i niegrzecznie. Kiedy dowiedzia³ siê, ¿e na dodatek jestem Po-
lakiem, zrewidowali mnie i nakazali, ¿ebym natychmiast odszed³.

Innym razem rozmawia³em z za³og¹ czo³gu w dzielnicy zamkowej, na placu
przy Bramie Wiedeñskiej. Rozmawia³em z oficerem, dowódc¹ pewnej jednostki
czo³gów. Dowiedzia³em siê, ¿e przyby³ z Osetii i z zawodu jest nauczycielem. Ta
rozmowa by³a ca³kiem inna ni¿ poprzednie. Od tego oficera dowiedzia³em siê,
¿e kiedy dostali rozkaz do wyjazdu, powiedziano im, ¿e musz¹ zd³awiæ powsta-
nie faszystowskie. Tak wiêc nawet nie bardzo wiedzieli, ¿e wyje¿d¿aj¹ na
Wêgry, s¹dzili, ¿e celem s¹ Niemcy. Dopiero po przekroczeniu granicy dowie-
dzieli siê, ¿e jad¹ do Budapesztu.

Stara³em siê spokojnie wyt³umaczyæ im, o co walcz¹ powstañcy. W miêdzy-
czasie zebra³a siê wokó³ mnie grupa Wêgrów, okoliczni mieszkañcy œredniego
i starszego pokolenia, którzy przyszli i poprosili, ¿ebym przet³umaczy³, co maj¹
do powiedzenia. Zadawali te¿ ró¿ne pytania. G³ównie t³umaczyli, ¿e to nie jest
pucz faszystowski. Jeden ze starszych ludzi wyj¹³ legitymacjê partyjn¹, pokaza³
i powiedzia³, ¿e jest komunist¹, i ¿e to nie by³o powstanie faszystowskie, ¿e wal-
czyli o lepsze ¿ycie, sprawiedliwoœæ i godnoœæ ludzk¹. To samo mówili inni, a ofi-
cer radziecki wszystkiego wys³ucha³. Co wiêcej, póŸniej nawi¹za³ siê bli¿szy
kontakt i kobiety mieszkaj¹ce w pobli¿u przynios³y ciasto i czêstowa³y oficera
i ¿o³nierzy, mimo, ¿e nale¿eli oni do tych nowych oddzia³ów, które nieub³agal-
nie zd³awi³y powstanie.

*

Leszek Ko³odziejczyk, by³y dziennikarz „¯ycia Warszawy”,
który jako specjalny wys³annik przebywa³ na Wêgrzech
od koñca paŸdziernika do 11 listopada 1956 r.

Najwiêkszym moim prze¿yciem by³ dzieñ 1 listopada 1956 r., kiedy we wszyst-
kich domach w Budapeszcie widzia³em flagi okryte kirem i tak¿e mnóstwo zapa-
lonych œwieczek. Myœla³em, ¿e Wêgrzy w ten sposób czcz¹ pamiêæ swoich po-
leg³ych czy zmar³ych bliskich.

Nagle na ulicy spotka³em kogoœ, kto niespodziewanie spyta³ mnie: — „Czy
s³ysza³eœ jak¹œ zachodni¹ radiostacjê?” Poniewa¿ rano wsta³em i nie mia³em do-
stêpu do radia, nie wiedzia³em, o co chodzi? On na to mówi: — „Dzisiaj w³aœnie
Francja i Anglia uderzy³y na Suez. Pierwsze wiadomoœci wszystkich agencji
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œwiatowych, które dotychczas zwrócone by³y w stronê Budapesztu, teraz kieruj¹
siê w stronê Suezu”.

Socjalistyczny rz¹d francuski pod dyrekcj¹ Guy Molleta oraz brytyjski rz¹d
Macmillana wykorzystuj¹c to, ¿e ruscy byli zaanga¿owani na Wêgrzech, posta-
nowi³y upiec w³asn¹ pieczeñ, i w imiê akcjonariuszy francuskich i brytyjskich od-
zyskaæ akcje Kana³u Sueskiego.

Otó¿ ten mój biedny Wêgier by³ absolutnie zrozpaczony, zap³akany i powie-
dzia³ niedwuznacznie: — „Znowu nas zdradzili”. By³em tym wstrz¹œniêty, gdy¿
pamiêta³em, czy mia³em w moich w³asnych m³odzieñczych wtedy wspomnie-
niach powstanie warszawskie, kiedy tak¿e daremnie czekaliœmy na pomoc, na
jak¹kolwiek pomoc Zachodu. Nie przysz³a do nas, ginêliœmy samotni, tak jak
wtedy Wêgrzy ginêli samotni w imiê interesów globalnej polityki.

W sobotê, 3 listopada, jecha³em w stronê granicy wschodniej do miasta Szol-
nok, w którym by³a baza lotnicza wêgierska. Przyjecha³em tam w gronie jeszcze
dwóch innych kolegów, dziennikarzy polskich. Mieliœmy dramatyczn¹ rozmowê
z pu³kownikiem — dowódc¹ bazy lotniczej, który oœwiadczy³, ¿e nie mo¿e prze-
ciwdzia³aæ w jakikolwiek sposób wejœciu i zajêciu tej bazy przez wojska radziec-
kie, te¿ dosta³ formalny zakaz od Pála Malétera, ministra obrony i Imre Nagya
osobiœcie. Ten biedny oficer w ogóle nie ukrywa³ przed nami swej absolutnej
bezradnoœci.

W myœl powiedzenia „Polak-Wêgier dwa bratanki” skoñczyliœmy wieczór ja-
kimœ bikawerem, i zmierzaliœmy do Budapesztu. Byliœmy samochodem. Pu³kownik
nie chcia³ nas puœciæ bezbronnie i chcia³ nam daæ eskortê wojskow¹, przeciwko
czemu ja stanowczo zaprotestowa³em boj¹c siê, ¿e ona wprost mo¿e sprowoko-
waæ jakieœ groŸne odruchy przeciwko nam. Jednak on by³ nieustêpliwy i da³ nam
eskortê cywiln¹, ale z pepesz¹. By³ to szofer, który nas wióz³ w stronê Budapesz-
tu. Po drodze jechaliœmy wzd³u¿ kolumny czo³gów radzieckich. Nie byliœmy nê-
kani, dopóki nie dojechaliœmy do czo³a tej kolumny, wtedy patrol radziecki nas
zatrzyma³ i pyta³: — „Kto wy?” Wiêc myœmy odpowiedzieli, ¿e jesteœmy polskimi
dziennikarzami, i zachowuj¹c odpowiedni¹ terminologiê — bo spyta³, w jakim
celu przyjechaliœmy — odparliœmy, ¿eby zobaczyæ, co ci bandyci wêgierscy wyra-
biaj¹, jak oni chc¹ rozbiæ nasz zwarty obóz socjalistyczny. Mimo to, to jego nie
przekona³o, spojrza³ na nas i spyta³: — „Oru¿e jest?” No, by³a ta ukryta pepesza,
na szczêœcíe kaza³em j¹ temu cywilnemu szoferowi schowaæ pod siedzenie.
W sensie bardzo patetycznym wyci¹gn¹³em pióro i powiedzia³em: — „Ja jestem
dziennikarz, wot moje oru¿e”. — „A ten, kto tam?” — „To szofer wêgierski, bo
nie znamy drogi, a w³aœníe wracamy do Budapesztu”. No, wiêc on nam tylko
pokiwa³ palcem, nic siê nam w koñcu nie sta³o, nie robi³ ¿adnej rewizji, tylko
mówi³: — „Nu, astaro¿na!”

W ten sposób przyjechaliœmy do Budapesztu. By³a to noc z soboty na niedzielê,
po³o¿yliœmy siê spaæ, a o godzinie czwartej nad ranem obudzi³ nas huk wystarz³u
w Budapeszcie. Rozpoczê³a siê druga interwencja wojsk radzieckich na Wêgrzech.

*
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Hanna Linsenman, w 1956 roku studentka fílologii wêgierskiej
Uniwersytetu Warszawskiego181

W paŸdzierniku 1956 roku wspólnie z kolegami z roku i ze starszych lat, pod kie-
rownictwem profesora Jana Reychmana, najpierw przebywaliœmy w Szegedzie,
w ramach trzytygodniowej miêdzyuczelnianej wymiany studentów, po czym po-
jechaliœmy do Budapesztu. By³ to z góry zaplanowany program podczas naszego
pobytu na Wêgrzech.

23 paŸdziernika wziêliœmy udzia³ w manifestacji studentów Wydzia³u Huma-
nistycznego Uniwersytetu w Budapeszcie, id¹c rêka w rêkê z poznanymi wêgier-
skimi kolegami z Katedry Filozofii. Wyszliœmy na ulice stolicy wraz z ogromnym,
rozradowanym t³umem. Z Uniwersytetu ruszyliœmy z transparentami i flagami.
Nie by³y to tylko flagi wêgierskie, by³y i polskie, które sama nie wiem sk¹d siê
wziê³y, bo to nie my je przynieœliœmy. Niektóre transparenty g³osi³y has³o: „Soli-
darnoœæ z Polakami”. W wiêkszoœci flag wêgierskich wyciêto ju¿ komunistyczne
god³o, i tylko dziury pozosta³y po nim.

W nocy jeden z kolegów, Zenek Tarnowski, obudzi³ nas z informacj¹, ¿e
w Peszcie strzelaj¹ i trwa regularna bitwa. Nastêpnego dnia, 24 paŸdziernika
s³ysz¹c takie wiadomoœci i odg³osy strzelaniny, które dociera³y nawet do nas, do
Budy, nie mogliœmy spokojnie siedzieæ. Z Lidk¹ Widajewicz i kilkoma innymi ko-
legami ruszyliœmy do Pesztu. Na ulicy, ze znalezionej ulotki, dowiedzieliœmy siê,
¿e wêgierska s³u¿ba zdrowia wzywa do oddawania krwi, bo jest bardzo wielu
rannych. Nasza ma³a grupa postanowi³a, ¿e pójdziemy do najbli¿szego szpitala.
Kiedy tam dotarliœmy, ujrza³am pierwszych rannych w Budapeszcie. Przywozi³y
ich karetki i ciê¿arówki, i to nie tylko Wêgrów, ale tak¿e rosyjskich ¿o³nierzy.

Po krótkim badaniu pobrano od nas krew, ale czekaliœmy doœæ d³ugo, bo
ochotników by³o bardzo wielu. Po pobraniu krwi opuœciliœmy szpital i oczywiœ-
cie na piechotê ruszyliœmy do Budy, do miejsca zakwaterowania. W tej okolicy
gdzie my mieszkaliœmy na pocz¹tku panowa³ zupe³ny spokój. Za to zbli¿aj¹c siê
do centrum Budy, coraz wyraŸniej s³yszeliœmy odg³osy g¹siennic czo³gów i inne
odg³osy typowe dla sprzêtu wojskowego. Spotkaliœmy jedynie kilka osób. Kiedy
zaczynaliœmy rozmawiaæ, mówili nam o walkach. Ciekawe by³o to, ¿e s³ysz¹c
jak miêdzy sob¹ rozmawiamy po polsku, w uprzejmy sposób ostrzegali, ¿eby-
œmy nie rozmawiali ze sob¹ po rosyjsku. Po prostu nie potrafili odró¿niæ jêzyka
polskiego od rosyjskiego. By³ nawet taki moment, kiedy zdziwiliœmy siê nawet,
¿e nie zaczêli nas szarpaæ i rozrywaæ na kawa³ki s¹dz¹c, ¿e jesteœmy Rosjanami.

Po dwóch dniach wybra³yœmy siê ju¿ tylko z Lidk¹ Widajewicz do Pesztu, do
œródmieœcia, zobaczyæ, jak przebiegaj¹ wypadki, czy s¹ du¿e zniszczenia, bo jed-
nak ju¿ coraz bardziej widoczne by³y œlady ostrza³ów na wielu budynkach, coraz
wiêcej by³o rannych, coraz wiêcej mogi³ na skwerach. Posz³yœmy oddaæ ponow-
nie krew do szpitala i tam pozna³yœmy studentów z Katedry Filozofii. Jeden
z nich pamiêta³ nas z 23 paŸdziernika, z tej manifestacji. Po oddaniu krwi
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ch³opcy odprowadzili nas na górê Szabadság, gdzie mieszka³yœmy, mówi¹c jed-
noczeœnie po drodze, ¿e na uniwersytecie akurat powsta³ komitet rewolucyjny
m³odzie¿y, ¿e m. in. chodzi o ochronê gmachu, budynków uniwersyteckich, no
a w razie potrzeby bêd¹ równie¿ braæ udzia³ w walkach.

Zg³osi³yœmy siê tam, odnalaz³yœmy tych ch³opaków poznanych poprzedniego
dnia. Oni zaprowadzili nas do dowódcy, który wyrazi³ zgodê na to, ¿ebyœmy zo-
sta³y w³¹czone do za³ogi. Po paru godzinach wydano nam nawet broñ, by³y to pi-
stolety maszynowe, tzw. pepesze, i dano nam do tego legitymacjê uprawniaj¹c¹
do noszenia broni. Legitymacjê podpisa³ Sándor Kopácsi, ówczesny komendant
policji w Budapeszcie, zachowa³am j¹, mam do dnia dzisiejszego, uda³o mi siê j¹
zabraæ ze sob¹ do Polski.

W przeciwieñstwie do pozosta³ych kolegów uniwersyteckich z Warszawy,
myœmy z Lidk¹ Widajewicz nie wyjecha³y wtedy, kiedy ten transport by³ umo¿li-
wiony, wrêcz odmówi³yœmy wyjazdu, zg³aszaj¹c to nie tylko prof. Janowi Reych-
manowi, ale i ambasadorowi Willmanowi. Ambasador ze zrozumieniem potrak-
towa³ tê nasz¹ chêæ pozostania, zastrzega³ natomiast, ¿e w przypadku, je¿eli
bêdzie nam potrzebna pomoc, mamy siê do niego zg³osiæ.

Potem pracowa³yœmy przez kilka dni na uniwersytecie, g³ównie w centralce
telefonicznej, gdzie przede wszystkim mia³yœmy dy¿ury nocne.

Nadszed³ przedœwit z 3 na 4 listopada, kiedy rozdzwoni³y siê telefony. Coraz
czêstsze telefony, coraz bardziej alarmistyczne te rozmowy by³y. W pewnym
momencie nasz dowódca skrzykn¹³ nas i powiedzia³, ¿e wobec tego, ¿e Rosjanie
zaatakowali ponownie Budapeszt, zreszt¹ wezwani przez Kádára na pomoc,
bêdziemy musieli opuœciæ budynek. A wiêc by³o z³o¿enie broni, broñ pochodzi³a
z magazynu studium wojskowego i tam wróci³a. W koñcu ok. siódmej rano
oci¹gaj¹c siê wysz³yœmy z budynku. Niektórzy wêgierscy koledzy wychodzili
wczeœniej, a czêœæ jeszcze pozosta³a.

*

Edward Liszewski, w 1956 roku student politechniki w Budapeszcie182

Rewolucja wêgierska, która mia³a swój pocz¹tek 23 paŸdziernika 1956 r., dla
mnie rozpoczê³a siê jeden dzieñ, a w³aœciwie nie ca³y dzieñ wczeœniej, 22 paŸ-
dziernika wieczorem.

Wtedy to w akademiku politechniki przy placu Andrása Hessa — najwiêk-
szym akademiku w Budapeszcie — póŸnym wieczorem zwo³ano wiec. Wiec, który
mia³ przynieœæ odpowiedŸ na zasadnicze pytanie, czy mieszkañcy akademika po-
litechniki przy placu Andrása Hessa popr¹ wiec zaplanowany na popo³udnie na-
stêpnego dnia, a w³aœciwie manifestacjê, której zwieñczenie mia³o mieæ miejsce
pod pomnikiem gen. Józefa Bema. Tak w ogóle, to ju¿ od dawna czekaliœmy
na to wydarzenie, bo atmosfera by³a coraz bardziej napiêta. Planowaliœmy, ¿e
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pokojowy i zdyscyplinowany przemarsz studentów z flagami i kwiatami ruszy od
politechniki oraz od pomnika Sándora Peto½fiego. Chcieliœmy unikn¹æ wszelkiego
rodzaju prowokacji i dlatego postanowiliœmy, ¿e pójdziemy trzymaj¹c siê pod rêce.

Nagle — by³o ju¿ bardzo póŸno w nocy — przyjecha³ asystent, przedstawiciel
rektora politechniki w Budapeszcie, którego zreszt¹ zna³em, z poleceniem, ¿eby
postara³ siê za³agodziæ panuj¹ce wœród nas nastroje i napiêcie. Je¿eli rektor
wybra³ go wy³¹cznie do tego celu, to muszê przyznaæ, ¿e zdecydowa³ najgorzej
jak tylko móg³. Je¿eli jednak chcia³ wybraæ takiego cz³owieka, który zrozumie stu-
dentów i ich nastroje, to faktycznie, by³ to najlepszy z mo¿liwych wybór. W trakcie
wielogodzinnej dyskusji, w której œciera³y siê ró¿ne pogl¹dy, w pewnej chwili po-
stawiono mu pytanie: — „Je¿eli weŸmiemy udzia³ w tej manifestacji, to po której
stronie pan stanie?” Na to asystent bez wahania odpowiedzia³: — „To jasne, ¿e
jestem z wami”. Oczywiœcie w tej napiêtej atmosferze, która panowa³a na sali, ta-
kie oœwiadczenie uczyni³o dalsz¹ dyskusjê bezpodstawn¹. Tym samym zapad³a
decyzja co do naszego udzia³u w planowanej na drugi dzieñ manifestacji.

Pozosta³o ju¿ tylko l0-20 minut do oficjalnego zakoñczenia wiecu, kiedy to
razem z moim drogim przyjacielem i koleg¹ z roku, Erykiem Bazylczukiem po-
stanowiliœmy, ¿e pójdziemy do polskiej ambasady, bo przecie¿ by³o to w koñcu
przedstawicielstwo, które byliœmy zobowi¹zani poinformowaæ o takich spra-
wach. Jednoczeœnie chcieliœmy poznaæ tak¿e opiniê ambasady. Mog³a byæ ju¿
pó³noc, a nawet póŸniej.

Ambasador — by³ nim wtedy Adam Willman — przyj¹³ nas w pi¿amie i bardzo
siê zdziwi³, po co przysz³o do niego dwóch studentów w œrodku nocy. Zdaliœmy
mu relacjê z tego, co siê dzieje. Oœwiadczyliœmy, ¿e solidaryzujemy siê z Wêgrami,
ale chcielibyœmy poznaæ tak¿e stanowisko towarzysza ambasadora, jak wtedy siê
mówi³o. Szczerze mówi¹c byliœmy ca³kowicie zadowoleni, po tym, co us³yszaliœmy
od niego. By³o to co prawda trochê dyplomatyczne stanowisko, ale zrozumia³em,
¿e w tej sytuacji ambasador nie móg³ powiedzieæ nic innego. Zwróci³ nasz¹ uwa-
gê, ¿eby zachowaæ spokój i rozs¹dek, ale jednoczeœnie powiedzia³, ¿ebyœmy po-
stêpowali zgodnie z w³asnym sumieniem. My zaœ wiedzieliœmy, co mamy zrobiæ.

W nocy wróciliœmy do akademika, gdzie zreferowaliœmy kolegom to spotka-
nie. Tam siê dowiedzia³em, ¿e na koniec wiecu, kiedy nas ju¿ nie by³o, wybrano
delegacjê, która jeszcze tej nocy posz³a na Csepel, do wielkiego kombinatu
przemys³u ciê¿kiego, bo nadesz³y informacje, ¿e podczas manifestacji, która ma
siê odbyæ nazajutrz, chciano wykorzystaæ robotników przeciw studentom. Dele-
gacja mia³a zadanie wyt³umaczenia robotnikom, o co w³aœciwie chodzi. Do tej
delegacji wybrano, a mo¿e sam siê zg³osi³, tego nie wiem, nie by³em do koñca
wiecu, Zdzis³aw Dzitko, mój kolega ze studiów.

Po powrocie opowiada³ mi, ¿e to spotkanie z robotnikami na Csepel by³o
burzliwe, ale bardzo przyjacielskie. On te¿ zabra³ g³os — i jak sam powiedzia³ —
by³ bardzo podekscytowany, bo tak wielki by³ zapa³. Szczególnie wtedy, kiedy
dowiedzieli siê, ¿e przemawia do nich Polak, stypendysta z Polski, powitali go
owacyjnie, brawami i okrzykami, tak ¿e biedny Dzitko — jak sam przyzna³ —
sam nie wiedzia³, co mówi, i by³ ca³kowicie przekonany, ¿e nikt go nie s³yszy.
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23 paŸdziernika po po³udniu z grup¹, której patronowa³em w czasie prawie
ca³ej rewolucji, spod pomnika Bema ruszyliœmy pod parlament, gdzie byliœmy
kilka godzin. Stworzyliœmy tak¹ ma³¹ enklawê polsk¹, to by³a 10-osobowa grupa
wœród t³umów Wêgrów, których by³o ponad 100 tysiêcy. Oni wielokrotnie œpie-
wali hymn wêgierski.

W pewnym momencie ktoœ z nas podpowiedzia³: odpowiedzmy Wêgrom
polskim hymnem. Zaczêliœmy œpiewaæ: Jeszcze Polska nie zginê³a…. By³o to wzru-
szaj¹ce i dla nas, i dla nich. Wêgrzy, którzy wtedy byli ju¿ bardzo podnieceni
i czêsto klaskali, nagle ucichli. Dopiero po zakoñczeniu tego naszego œpiewu —
Jeszcze Polska nie zginê³a… — zerwa³y siê ogromne oklaski, okrzyki na czeœæ Pola-
ków, na czeœæ Polski, nawet któregoœ z nas zaczêto podrzucaæ do góry. Tego
wieczoru pod parlamentem zanim siê rozeszliœmy, œpiewaliœmy hymn polski
wielokrotnie.

Spod parlamentu ruszyliœmy zatrzyman¹ po drodze ciê¿arówk¹ w stronê
parku miejskiego, gdzie sta³ monumentalny pomnik Stalina. Widzieliœmy spawa-
czy, którzy palnikami acetylenowymi ciêli pomnik gdzieœ tak na wysokoœci ko-
lan, i ci¹gniki, które linami próbowa³y z coko³u tê ogromn¹, kilkunastometrow¹
postaæ zrzuciæ na jezdniê. Kiedy po wielu próbach to im siê uda³o, na cokole zo-
sta³y tylko buty. Na marginesie chcê dodaæ, ¿e póŸniej kr¹¿y³ na Wêgrzech dow-
cip, ¿e buty pozosta³y, bo to wêgierskie, ale postaæ trzeba by³o odes³aæ tam,
sk¹d przyjecha³a.

Byliœmy te¿ œwiadkami ró¿nych potwornoœci. Niestety, podczas rewolucji cz³o-
wiek spotyka siê z takimi przypadkami i po jednej, i po drugiej stronie. Widzia³em
masê poleg³ych ludzi, którzy stracili ¿ycie podczas manifestacji 25 lub 26 paŸ-
dziernika. Demonstranci szli ulic¹ Rakoczego w kierunku skrzy¿owania tej ulicy
i bulwaru muzeum przy hotelu Astoria. Hotel zaj¹³ liczny oddzia³ funkcjonariuszy
wêgierskiej bezpieki — ÁVH. Na balkonach rozlokowano karabiny maszynowe, bo
by³ to doskona³y punkt strategiczny. Uczestnicy manifestacji chcieli iœæ do parla-
mentu, a awosze w³aœnie do tego nie chcieli dopuœciæ. Przynajmniej ja tak uwa-
¿am. Po czym otworzono ogieñ i ulicê zaleg³y cia³a zabitych. Widok by³ straszny.

Jednoczeœnie widzieliœmy tak¹ sytuacjê i po drugiej stronie. Widzieliœmy
m³odego cz³owieka, którego powieszono w naszej obecnoœci na drzewie, na
jednej z ulic w pobli¿u skrzy¿owania placu November 7 i bulwaru Lenina, z przy-
piêtym na piersi napisem: „To czeka ka¿dego awosza”.

W akademiku na Górze Zamkowej, gdzie mieszka³em, przed œwitem 4 listo-
pada zbudzi³y mnie g³oœne detonacje wyraŸnie wybuchów pocisków artyleryj-
skich i serie z karabinów maszynowych, znanych mi przecie¿ z niedawnych jesz-
cze dni. Zerwa³em siê, ubra³em i wyskoczy³em na korytarz. Pobieg³em w stronê
bramy, tam znany mi student formowa³ niedu¿y oddzia³, mo¿e 7-10-osobowy,
który mia³ wymaszerowaæ w stronê góry Jánosa na os³onê radiostacji. Ja dosta-
³em polecenie wówczas, ¿ebym uda³ siê na taki posterunek przy przymurzu zam-
kowym, gdzie by³o ukryte zejœcie do miasta.

Na tym posterunku zasta³em ju¿ kompana, 13-14-letniego Wêgra, z karabinem
równie wielkim, jak on sam. Sytuacja by³a niepewna i bardzo denerwuj¹ca, bo od
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podmurza Góry Zamkowej dochodzi³a ju¿ silna kanonada i serie strza³ów z broni
pojedynczej i maszynowej. Na razie u nas by³o spokojnie, ale by³em mocno po-
denerwowany, bo bez ¿adnych os³on sta³em razem z tym m³odzikiem. Nie wiem,
ile czasu to trwa³o, w koñcu ktoœ przybieg³ z Zamku i kaza³ mi wracaæ. Po przyj-
œciu do akademika ten sam kolega oznajmi³ grupce studentów, którzy siê wokó³
zebrali, ¿e w sytuacji, która nast¹pi³a, w obliczu ataku regularnych wojsk ra-
dzieckich o œwicie na Budapeszt, w³aœciwie dalsze przeciwstawienie siê, opór
z broni¹ w rêku studentów jest niecelowy. To tylko by³oby utopienie w morzu
krwi. Góra Zamkowa w koñcu zosta³a opanowana 7 listopada.

Ju¿ po zdobyciu Góry Zamkowej us³ysza³em na korytarzu akademika taki
doœæ tragiczny g³os: „Na pomoc!” Potem powtórzenie: „Wêgrzy, na pomoc!” Wy-
skoczy³em na korytarz, ¿eby zorientowaæ siê, o co chodzi? Okazuje siê, ¿e któ-
ryœ ze studentów wzywa³ kolegów wêgierskich na pomoc w celu ratowania
Archiwum Akt Dawnych, które by³o po³o¿one w³aœnie na Górze Zamkowej, przy
Bramie Wiedeñskiej, któr¹ musieli Rosjanie zdobyæ, ¿eby dostaæ siê do Zamku.
Archiwum to p³onê³o. Górne piêtra podczas ataku pociskami czo³gowymi zo-
sta³y podpalone.

No, niewielu by³o chêtnych do tego ratowania. Wokó³ akademika stali ¿o³nie-
rze rosyjscy z broni¹ gotow¹ do strza³u, naprzeciw bramy sta³ czo³g z luf¹ wyce-
lowan¹ w bramê.

Zdecydowa³o siê nas chyba nie wiêcej jak 20 na wyskoczenie z tej bramy.
Ten Wêgier, który nas próbowa³ zmobilizowaæ, zamienia³ jeszcze kilka s³ów
z oficerem rosyjskim, który kiwa³ g³ow¹, to znaczy z aprobat¹.

Wpadliœmy do archiwum na te p³on¹ce górne piêtra. Nasza akcja ratownicza
polega³a na tym, ¿e wyrywaliœmy nie spalone jeszcze dzie³a i wynosiliœmy je na
korytarz.

Wynosi³em te folia³y jeszcze nie spalone czy takie, które ju¿ p³omienie zaczy-
na³y lizaæ. Tam przyjmowali je inni koledzy z tej dwudziestki, rzucali je na scho-
dy i schodami spada³y one w dó³.

By³y to zabytki kultury wêgierskiej, a teraz trawi³y to p³omienie, a myœmy
w³aœciwie ciskali je o ziemiê, byleby nie spali³o siê, byleby mo¿na by³o z tego jak
najwiêcej uratowaæ.

Nie pamiêtam, ile czasu by³em z kolegami w archiwum, chyba nie mniej,
jak 4-5 godzin. Kiedy opuszcza³em archiwum, by³em nie na swoich nogach,
by³em zaczadzony, brudny, piæ mi siê ogromnie chcia³o. By³em tak zmêczony,
¿e obojêtny na wszystko. Nadal stali Rosjanie z broni¹ gotow¹ do strza³u, nadal
sta³ przed bram¹ do akademika ten czo³g z luf¹ wymierzon¹ w bramê, ale by³o to
dla mnie zupe³nie obojêtne, bo zmêczenie by³o tak ogromne, ¿e poczucie stra-
chu by³o zupe³nie gdzieœ daleko za mn¹. Dotar³em do akademika i w tym brud-
nym ubraniu — tak jak by³em — po³o¿y³em siê i spa³em do rana nastêpnego
dnia.

*

Polska wobec powstania wêgierskiego 1956 roku216



Mieczys³aw Ostoja-Mitkiewicz, w 1956 roku student filologii wêgierskiej
Uniwersytetu Warszawskiego

W listopadzie 1956 roku studenci filologii wêgierskiej, wród których i ja siê znaj-
dowa³em, zorganizowali Komitet Zimowej Pomocy Dzieciom Wêgierskim. Spo-
³eczeñstwo polskie w tym czasie ogromie interesowa³o siê losem Wêgrów,
a przede wszystkim losem dzieci wêgierskich, bo dzieci w takich przypadkach
cierpi¹ najbardziej.

Kiedy zwo³aliœmy posiedzenie inauguracyjne Komitetu, byliœmy zaskoczeni
liczb¹ przyby³ych osób, przyszli wszyscy zaproszeni znakomici goœcie. Wœród
nich miêdzy innymi byli: prorektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Zygmunt
Kraczkiewicz, dziekan Wydzia³u Filologicznego prof. Zdzis³aw Libera, kierownik
Zak³adu Filologii Wêgierskiej prof. Jan Reychman, wiceprezes Polskiego Czer-
wonego Krzy¿a Stefan Œwiderski oraz przedstawicielka Polskiego Radia pani
red. Amelia Borowska.

Przewodnicz¹cym Komitetu zosta³em ja, skarbnikiem pani Barbara Czerwiñ-
ska, która w³o¿y³a wiele pracy nie tylko w pe³nienie dy¿urów, ale przede wszyst-
kim w opiekê nad du¿¹ grup¹ dzieci wêgierskich na zorganizowanym specjalnie
dla nich obozie w Wildze.

Zebraliœmy od warszawiaków na rzecz dzieci sporo ró¿nych darów, które
przej¹³ od nas PCK i przekaza³ do Budapesztu.

W czasie naszych dy¿urów otrzymywaliœmy wiele zg³oszeñ osobiœcie i listow-
nie od ró¿nych osób z terenu ca³ej Polski z propozycjami adopcji dzieci wêgier-
skich na krótki lub d³u¿szy czas. Zg³osi³o siê ok. 150 osób, którzy prosili o dzieci
bez wzglêdu na wiek i p³eæ (dowody tych zg³oszeñ s¹ w posiadaniu autora).

Podczas jednego z moich dy¿urów do Komitetu przysz³a m³oda mama z ma-
leñk¹ córeczk¹ 3- mo¿e 4-latk¹ i przynios³a bukiecik z za³¹czon¹ fotografi¹
dziecka i liœcikiem: „Mojej drogiej wêgierskiej kole¿ance, Haneczka”. Takie
wspomnienia do dziœ budz¹ wzruszenie.

I w ten sposób potrafiliœmy choæ w cz¹stce sp³aciæ d³ugi zaci¹gniête przez
by³ych polskich uchodŸców i ¿o³nierzy Wojska Polskiego wobec Wêgrów. A ja
do tych uchodŸców siê zaliczam, bo na Wêgrzech w miejscowoœci Balatonboglár
w czasie drugiej wojny œwiatowej chodzi³em do polskiego gimnazjum i liceum.

*

Emanuel Planer, do grudnia 1956 roku kierownik Dzia³u Informacyjnego
Polskiego Radia183

24 paŸdziernika 1956 r. odbywa³ siê ogromny wiec przed Pa³acem Kultury i Na-
uki w Warszawie. Je¿eli dobrze pamiêtam, wziê³o w nim udzia³ ponad 150
tysiêcy ludzi, tak przynajmniej wtedy podano. Olbrzymi t³um. By³o to jeszcze
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odzwierciedlenie uczuæ wywo³anych przez polski PaŸdziernik. Ja, jako kierow-
nik transmisji radiowej, zaj¹³em miejsce w ma³ej wie¿yczce. Oprócz mnie, kie-
ruj¹cego, by³a tam jeszcze jedna osoba, która na g³os komentowa³a wydarze-
nia na placu i w okolicy. Informowa³a zgromadzonych i s³uchaczy o aktualnych
wydarzeniach. Spiker nazywa³ siê Henryk Mirosz, mia³ cudowny g³os i by³
rasowym radiowcem. Mówi³ a¿ do wyst¹pienia Gomu³ki, który przebywa³ ju¿
w pobli¿u balkonu przeznaczonego na mównicê, i stamt¹d mia³ wyg³osiæ
przemówienie.

Do tego ogromnego, wype³nionego po brzegi placu zbli¿a³ siê od strony ulic
Œwiêtokrzyskiej i Marsza³kowskiej pochód studentów Uniwersytetu Warszaw-
skiego, ale za nimi nadchodzili tak¿e studenci i innych uczelni. Na czele pochodu
niesiono flagi, a wœród nich równie¿ i wêgierskie. Rozbrzmia³y oklaski, kiedy t³um
na placu zauwa¿y³ je. My te¿ zwróciliœmy siê w tamtym kierunku, ¿eby widzieæ,
co siê dzieje, i oczywiœcie transmitowaliœmy to ca³e zdarzenie. Kiedy pochód do-
tar³ jeszcze bli¿ej, wszed³ na zat³oczony plac, widok wêgierskich flag — o czym
systematycznie donosiliœmy — wywo³a³ kolejn¹ falê oklasków. Potem nast¹pi³a
wielka owacja na czeœæ Wêgrów, z okrzykami i znowu oklaskami. Na drugi dzieñ
oznajmiono nam, ¿e Gomu³ka by³ bardzo niezadowolony z tego powodu, i pyta³,
dlaczego radio donosi³o i sprowokowa³o tê owacjê na czeœæ Wêgrów. Ju¿ wtedy
tak reagowa³, ju¿ wtedy pokaza³ swoje g³êbokie niezadowolenie.

24 paŸdziernika, z samego rana przyszed³ do mnie korespondent Radia Wê-
gierskiego, Endre Gömöri, który przyjecha³ tutaj specjalnie do Warszawy jako
sprawozdawca w zwi¹zku z VIII plenum KC PZPR, które odby³o siê 19-21 paŸ-
dziernika. On pierwszy mi powiedzia³ o tym, ¿e nast¹pi³a interwencja wojsk ra-
dzieckich na Wêgrzech, i s¹ pierwsi zabici i ranni.

Trzeba wiedzieæ, ¿e do naszego rz¹du nie dochodzi³y informacje, polski
rz¹d nie wiedzia³, co dzieje siê na Wêgrzech. Dok³adnie pamiêtam, ¿e ówcze-
sny premier Józef Cyrankiewicz niejednokrotnie zwraca³ siê do nas. W³aœnie
w tych dniach rozmawia³em z nim i wtedy tak¿e pyta³: — „Co wy wiecie?” Cho-
dzi³o o to, ¿e radio mia³o mo¿liwoœci dowiedzenia siê o wydarzeniach nad
Dunajem.

Gömöri mówi³ mi te¿ o tym, ¿e Wêgierski Czerwony Krzy¿ apeluje o pomoc.
Szczególnie chodzi³o tutaj o krew do transfuzji. Sk¹d wzi¹æ krew? Zanim roz-
pocz¹³em w 1953 roku pracê w Polskim Radiu, by³em w wojsku. Wiadomo, ¿e
naj³atwiej dostawê takiej krwi mo¿na by³o uzyskaæ od wojska. Postanowi³em
zwróciæ siê do wicepremiera Piotra Jaroszewicza, który poprzednio zanim zosta³
wicepremierem by³ g³ównym kwatermistrzem, wiceministrem wojska i którego
zna³em stamt¹d. Zareagowa³ bardzo szybko, w ogóle bez w¹tpliwoœci: — „Do-
brze, ja siê tym zajmê, tylko my oficjalnie nie mo¿emy u¿yæ samolotów, nawet
pó³oficjalnie nie mo¿emy swoimi œrodkami tej krwi posy³aæ”. Wiedzia³em, ¿e wi-
ceministrem komunikacji jest Juliusz Burgin, którego równie¿ zna³em sprzed
wojny z pracy partyjnej, bo przed wojn¹ by³em cz³onkiem partii komunistycznej
we Lwowie i Burgin by³ wtedy sekretarzem okrêgu lwowskiego. Wiedzia³em, ¿e
jemu podlega m. in. ta w³aœnie komunikacja lotnicza. Tutaj równie¿ bardzo
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³atwo mi posz³o go przekonaæ, ¿e trzeba coœ zadzia³aæ, ¿e trzeba siê postaraæ
o samolot. W ten sposób dosz³o do odprawienia pierwszego transportu pomocy
dla Budapesztu.

Gömöri znowu przyszed³ do Radia i powiedzia³, ¿e chce wróciæ do Budapesz-
tu, co by³o ca³kowicie zrozumia³e. My tak¿e chcieliœmy skorzystaæ z okazji
wys³ania w³asnych korespondentów, przede wszystkim Mariana Bielickiego
z Radia.

4 listopada wczesnym rankiem obudzi³ mnie telefon. �le by³o s³ychaæ mê¿-
czyznê, który odezwa³ siê po rosyjsku lub niemiecku. Przedstawiaj¹c siê poda³,
¿e mówi wêgierski pisarz Gyula Háy. Powiedzia³, ¿e rozpoczê³a siê inwazja so-
wiecka, ruszy³a kolumna czo³gów, skoncentrowany atak, jest bardzo wielu zabi-
tych, ogromne s¹ spustoszenia. Doda³, ¿e to ju¿ koniec, nie ma ¿adnych szans,
¿eby powstañcy stawili opór. Rozmowa by³a dramatyczna, wszystko to powie-
dzia³ bardzo zwiêŸle, widocznie bardzo siê spieszy³. Wyczuwa³o siê, ¿e nie by³
pewny, jak d³ugo uda nam siê w ogóle rozmawiaæ. Zakoñczy³ proœb¹, ¿ebym zro-
bi³ wszystko, ¿eby œwiat dowiedzia³ siê o wydarzeniach na Wêgrzech, i ¿ebym
poinformowa³ o tym wszystkich w Polsce.

Po rozmowie od razu dzwoni³em po kolei do wszystkich, przede wszystkim
do tych cz³onków kierownictwa partii, o których wiedzia³em, ¿e s¹ zaintereso-
wani wydarzeniami na Wêgrzech.

W listopadzie w dalszym ci¹gu sz³y polskie transporty z pomoc¹ dla Wêgier.
Posy³ano tam krew i plazmê, ale tak¿e ju¿ i odzie¿ i ¿ywnoœæ. Rozesz³y siê
pog³oski, ¿e te transporty w³aœciwie nie dochodz¹ do ludnoœci wêgierskiej, ¿e
przejmuj¹ je oddzia³y radzieckie, co jeœli chodzi o wiêkszoœæ transportów, nie
odpowiada³o prawdzie.

Chodzi³o o to, ¿eby poinformowaæ nasze spo³eczeñstwo, ¿e tak nie jest, ¿e
to, co my zbieramy tutaj, to, co my posy³amy, rzeczywiœcie dochodzi do potrze-
buj¹cych, do ludnoœci wêgierskiej.

Wtedy postanowiliœmy wys³aæ kogoœ z takim transportem i zg³osi³a siê pra-
cownica Polskiego Radia, pani Anna Retmaniak. Ona pojecha³a z takim transpor-
tem na Wêgry, wróci³a i cykl reporta¿y przed³o¿y³a nam. Oczywiœcie ja skwa-
pliwie z tego skorzysta³em i natychmiast zaczê³a siê emisja w programach
wieczornych o dobrej s³yszalnoœci tych reporta¿y.

Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e dzia³a³a wtedy cenzura. Ona co prawda bardzo
spotulnia³a w tym czasie, bo w zwi¹zku z przemianami zachodz¹cymi wtedy
w Polsce zosta³a zdezorientowana. Pierwszy reporta¿ poszed³, a nastêpnego
dnia drugi równie¿, ale to z wiêkszymi ju¿ oporami i awanturami. Cenzor
ostrzeg³ mnie, ¿e bêdzie musia³ oœwiadczenie przes³aæ, ¿e nie zgadza siê na
dalsz¹ emisjê. — „Jak nie zgadzacie siê, to ja biorê na siebie odpowiedzialnoœæ
i koniec” — powiedzia³em mu. I w ten sposób wszystkie reporta¿e posz³y, które
pani Retmaniak przywioz³a i napisa³a.

Potem przez jakiœ czas by³ spokój, ale raz przyszed³ do mnie prezes Sokorski
i mówi: — „S³uchaj, jest wielka awantura, Gomu³ka strasznie siê na ciebie
uwzi¹³”. Co siê sta³o? Okaza³o siê, ¿e Gomu³ka wezwa³ do siebie ówczesnego
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szefa cenzury, który siê nazywa³ Miko³ajczyk. Pierwszy sekretarz od razu zacz¹³
krzyczeæ, ¿e doœæ ju¿, gdzie wy jesteœcie, do czego wy jesteœcie, dlaczego prze-
puszczacie takie rzeczy, poinformowano mnie, ¿e w Radiu znowu posz³o to i to
o Wêgrzech i jeszcze inne rzeczy te¿. Na to Miko³ajczyk potulnie: — „Towarzy-
szu sekretarzu, co ja mam robiæ, kiedy towarzysze na odpowiedzialnych stano-
wiskach tutaj samowolnie odrzucaj¹ interwencje…” — „Kto, kto to robi³?” —
„No, redaktor Planer, towarzysz Planer”. — „Zdj¹æ Planera, od razu, z miejsca!”
Tak mi to potem sam Miko³ajczyk referowa³.

No i nast¹pi³a decyzja usuniêcia Planera. W ten sposób by³em pierwszym re-
daktorem, pierwszym naczelnikiem redakcji, który zosta³ usuniêty po polskim
PaŸdzierniku za konflikt z cenzur¹.

W 1958 roku przyjecha³ do Polski i mieszka³ u mnie by³y dzia³acz Komunis-
tycznej Partii Polski na Zachodniej Ukrainie, jeszcze od pocz¹tku lat dwudzies-
tych, Wilhelm Stolarczyk ze Stanis³awowa. Pewnego dnia powiedzia³ mi: —
„S³uchaj, znam przecie¿ Gomu³kê od najwczeœniejszych lat, razem zak³adaliœmy
pierwsze zwi¹zki zawodowe w Kroœnie i Jaœle. Czy móg³bym siê z nim zoba-
czyæ?” — „Myœlê, ¿e tak, s¹dzê, ¿e Gomu³ka nie odcina siê od swojej przesz³oœci
i chêtnie zobaczy³by siê z tob¹” — odpar³em.

Przez sekretariat KC za³atwi³em mu spotkanie z Gomu³k¹, który zareagowa³
natychmiast i oczywiœcie wyznaczy³ mu termin, któryœ tam dzieñ, o dziewi¹tej.
Stolarczyk by³ bardzo przejêty, trochê poddenerwowany, bo jednak ma iœæ do
pierwszego sekretarza, do Gomu³ki, który po tych wszystkich wydarzeniach
jesieni¹ 1956 roku by³ jeszcze uwielbiany przez niektórych.

Po kilku godzinach wraca z doœæ kwaœn¹ min¹. — „Co, nie rozmawialiœcie,
nie przyj¹³ ciebie?” — zapytalem. — „Nie, przyj¹³ mnie, tylko ca³a rozmowa, ca³a
ta moja wizyta by³a chybiona, nie w porê” — odrzek³. Co siê sta³o? On opowiada:
— „Jak przyszed³em do Gomu³ki, od razu wiedzia³em, ¿e jest wzburzony, w³aœci-
wie czymœ innym zajêty. Przywita³ siê ze mn¹, niby tak coœ powiedzia³ parê s³ów
takich serdecznych jak na spotkanie ze starym znajomym, ale od razu przeszed³
do innej sprawy. Zasiad³ za biurkiem, podniós³ jakiœ tam zielony papierek
i mówi³: — „Popatrz, szyfrówka z naszej ambasady z Budapesztu. Imre Nagy zo-
sta³ stracony jako zdrajca, jako prowokator, jako agent imperializmu” — mówi³
mi Stolarczyk. Gomu³ka z oburzeniem potraktowa³ ten fakt i da³ wyraz przed
Stolarczykiem swojemu oburzeniu, ¿e przecie¿ to nieprawda, ¿adnym zdrajc¹
on nie by³, to jest granda i zbrodnia, co oni zrobili. Tak Gomu³ka prawie ca³y czas
perorowa³, tak mi Stolarczyk powiedzia³, z tym wróci³.

Ale minê³y dwa tygodnie i Gomu³ka wyg³osi³ przemówienie w Gdañsku,
w którym odnosi³ siê tak¿e i do wydarzeñ na Wêgrzech, gdzie z ca³¹ roz-
ci¹g³oœci¹ od pocz¹tku do koñca popar³ wszystkie zarzuty, jakie radzieckie i ów-
czesne w³adze wêgierskie wysunê³y przeciwko Nagyowi — ¿e by³ on zdrajc¹,
prowokatorem i agentem imperializmu — tak jak gdyby rzeczywiœcie nic siê nie
sta³o. Taki, taki by³ Gomu³ka w³aœnie.

*
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Anna Retmaniak, redaktor Polskiego Radia184

Czêsto zadaj¹ mi pytanie, czy mia³am œwiadomoœæ, w czym biorê udzia³ wtedy,
jesieni¹ 1956 roku. Nawet po up³ywie wielu, wielu lat mogê odpowiedzieæ, ¿e
nie. By³am wtedy bardzo m³od¹ dziewczyn¹, akurat skoñczy³am 18 lat, i zaled-
wie dwa miesi¹ce wczeœniej rozpoczê³am pracê w Polskim Radiu, a wiêc by³o to
dla mnie olbrzymie prze¿ycie. Oczywiœcie w zupe³noœci rozumia³am, ¿e to jest
wielka sprawa. Natomiast wcale nie myœla³am, ¿e mogê ewentualnie nie wróciæ.
Bez chwili zastanowienia zdecydowa³am, ¿e wyjadê. Kiedy Emanuel Planer, szef
dzia³u informacyjnego zwo³a³ kolegów i powiedzia³, ¿e chodzi o niebezpieczny
wyjazd, ale obowi¹zkiem Polskiego Radia jest informowanie ze szlaku polskich
darów, po czym zapyta³, czy s¹ ochotnicy, to ja siê od razu zg³osi³am. A mia³abym
co najmniej kilka powodów, ¿eby odmówiæ. Na przyk³ad kilka miesiêcy wczeœ-
niej wysz³am za m¹¿ i decyzjê podjê³am bez mê¿a. Oprócz m³odego wieku zde-
terminowa³a mnie atmosfera, jaka wtedy panowa³a w Warszawie, a nawet —
mog³abym powiedzieæ — w ca³ej Polsce. Dos³ownie wszyscy chcieli pomóc
Wêgrom, wszyscy im wspó³czuli. Ja podjê³am siê tego wyjazdu dlatego, ponie-
wa¿ chcia³am aktywnie uczestniczyæ w tej pomocy.

Oczywiœcie mój m¹¿ bardzo siê o mnie ba³ — zaproponowa³ nawet, ¿e poje-
dzie zamiast mnie, albo ze mn¹, co niestety, by³o niemo¿liwe — ale nie odradzi³
mi tego wyjazdu. Stara³ siê pomóc mi we wszystkim, bo do wyjazdu pozosta³o
raptem dwa-trzy dni. Musia³am siê spakowaæ, przygotowaæ, a by³am ca³kiem
pocz¹tkuj¹ca. Na dodatek w tamtym czasie brakowa³o w Polsce bardzo wielu
towarów, nawet takich, które by³y niezbêdne do takiego wyjazdu. Potrzebowa³am
jeszcze wizy, ¿eby z jednej strony przejechaæ przez Czechos³owacjê, a z drugiej, ¿e-
bym mog³a wjechaæ na Wêgry. T¹ spraw¹ zaj¹³ siê odpowiedni dzia³ Polskiego Ra-
dia. Pamiêtam, ¿e po pierwsze w ci¹gu dwóch dni dosta³am wszystkie potrzebne
dokumenty, co wówczas by³o nie lada wyczynem, a po drugie ka¿dy ponad swoje
mo¿liwoœci pomaga³, ¿eby wszystko by³o w porz¹dku, i bardzo wiele osób prosi³o,
¿ebym po powrocie koniecznie opowiedzia³a im, co widzia³am w Budapeszcie.

Towarzyszy³am pierwszemu konwojowi Polskiego Czerwonego Krzy¿a, bo
wczeœniej dary wysy³ane by³y drog¹ lotnicz¹. Samolotami wysy³ano do wêgier-
skiej stolicy najwa¿niejsze rzeczy — prawie wy³¹cznie krew i lekarstwa — które
by³y szybko potrzebne i w du¿ych iloœciach, szczególnie dopóki trwa³y walki. Na-
tomiast polskie ciê¿arówki wioz³y raczej materia³y budowlane i ¿ywnoœæ. Orga-
nizacja takich transportów wymaga³a wiêcej czasu, ni¿ zorganizowanie wysy³ki
samolotem, i miêdzy innymi dlatego nie mo¿na by³o wyruszyæ wczeœniej ni¿
w drugiej po³owie listopada. Ale mimo to i tak by³o bardzo wiele niepewnych
czynników, wszak znana by³a, delikatnie mówi¹c, ch³odna postawa Czecho-
s³owacji, jak równie¿ nie byliœmy pewni, czy mimo posiadanych zezwoleñ
w³adze sowieckie wpuszcz¹ nas na Wêgry. Poza tym nie muszê chyba dodawaæ,
ile potwornoœci siê mówi³o u nas o tym, co Sowieci robi¹ na Wêgrzech.
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Z red. Planerem uzgodni³am, ¿e bêdê pisa³a codzienne doniesienia, ale —
ze wzglêdu na brak po³¹czenia telefonicznego — prawdopodobnie nie bêdê
mia³a okazji nadaæ ich z Budapesztu, i dlatego po moim powrocie zmontujemy
cykl i w warszawskim studiu odczytam je w formie dziennika. Planer powiedzia³
te¿, ¿e mam siê staraæ wiarygodnie odnotowaæ, jaki bêdzie los polskiej pomocy
na Wêgrzech, poniewa¿ pojawi³y siê pog³oski, ¿e czêœæ, a nawet ca³e dary tra-
fiaj¹ w rêce oddzia³ów radzieckich.

W Budapeszcie otrzymaliœmy wszelk¹ pomoc ze strony polskiej ambasady
i ambasadora Willmana, który zapewni³ nawet wêgierskiego t³umacza, ¿ebym
mog³a ³atwiej nawi¹zaæ kontakt z miejscow¹ ludnoœci¹. Ambasada za³atwi³a mi
nocleg u polskiej rodziny. W ci¹gu dnia interesowa³a mnie tylko jedna rzecz:
spotkania z Wêgrami. Zreszt¹ by³y one mo¿liwe tylko do zmierzchu, bo obo-
wi¹zywa³a jeszcze godzina policyjna i póŸniej nie mo¿na by³o przebywaæ na uli-
cy. Mimo m³odego wieku nie by³am a¿ tak odwa¿na, ¿eby zaryzykowaæ wyjœcie
na ulicê, a nawet stara³am siê byæ ostro¿na, co przyrzek³am mojemu mê¿owi, za-
nim wyruszy³am w drogê. Kiedy natomiast spotyka³am siê z ludŸmi w dzieñ, ca³y
czas odczuwa³am ogromn¹ sympatiê, serdecznoœæ Wêgrów do nas, do Polaków,
a ja by³am dumna, ¿e to w³aœnie my, Polacy pierwsi pospieszyliœmy Wêgrom
z pomoc¹. Pamiêtam, ¿e w sumie spêdzi³am w Budapeszcie kilka dni pod koniec
listopada i wykorzysta³am ka¿d¹ minutê do zebrania jak najbardziej ró¿norod-
nego materia³u do moich reporta¿y.

Po powrocie do Warszawy zg³osi³am siê w Polskim Radiu, gdzie ka¿demu po
kolei musia³am opowiedzieæ moje wra¿enia. Planer poprosi³ mnie, ¿ebym jak
najszybciej napisa³a z notatek reporta¿e, ¿eby ju¿ sz³y na antenê. Cykl sk³ada³ siê
z szeœciu lub siedmiu czêœci, a iloœæ s³uchaczy podczas, kiedy je czyta³am, by³a
tak du¿a jak nigdy póŸniej, chocia¿ pracowa³am w Radiu jeszcze dobre kilka-
dziesi¹t lat. Prawd¹ jest, ¿e w stosunkowo krótkim czasie przeniesiono mnie do
dzia³u literackiego. Zawsze o najlepszej porze, wieczorem, zasiada³am przed
mikrofonem, a ludzie z niecierpliwoœci¹ czekali na ci¹g dalszy, wrêcz siê go do-
magali. By³o to wspania³e uczucie, bo przecie¿ mia³am niewiele ponad 18 lat. I to
mnie, m³odej dziewczyny s³uchali ludzie w ca³ym kraju!

Wiedzia³am oczywiœcie, ¿e cenzura ma zarzuty do mojego programu, ale Pla-
ner powiedzia³, ¿ebym siê tym nie przejmowa³a, najwa¿niejsze, ¿eby program
istnia³ dalej, i rzeczywiœcie, wszystkie odcinki posz³y na antenê. Mia³am bardzo
powa¿ne wyrzuty sumienia, ¿e z powodu mojego programu Planer zosta³ wyda-
lony, ale nic nie mog³am zrobiæ. Na szczêœcie nied³ugo po tym zaproszono mnie
do dzia³u literackiego, gdzie nie musia³am przygotowywaæ programów o charak-
terze politycznym. I chocia¿ to brzmi dziwnie, moim jedynym programem poli-
tycznym w ca³ej karierze radiowej by³ ten cykl reporta¿y z Wêgier.

A przy okazji: kilka odcinków — a mo¿e ca³oœæ — uda³o mi siê zachowaæ.
Pierwszy rozpocz¹³ siê tak: „Warszawa jeszcze œpi, kiedy piêæ siedmiotono-
wych ciê¿arowych skod z przyczepami opuszcza zajezdniê PKS-u na Stawkach
kieruj¹c siê w stronê rogatek Wolskich. Wozy nakryte s¹ zielonymi plandekami
z olbrzymimi znakami Czerwonego Krzy¿a — przy maskach niewielkie bia³o-
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-czerwone chor¹giewki i napis: Polacy — Wêgrom. Tak zaczê³a siê moja podró¿
do Budapesztu, podró¿ pe³na wra¿eñ, czasami emocji — podró¿, po której my
wszyscy, jej uczestnicy — kierowcy, konwojenci i ja dziennikarz — spodziewa-
liœmy siê znaleŸæ odpowiedŸ na pytania: jak naprawdê wygl¹daj¹ Wêgry, w jakiej
mierze nasza pomoc zbierana z takim olbrzymim entuzjazmem, pomoc, do któ-
rej ka¿dy z nas do³o¿y³ tyle serdecznych uczuæ, mo¿e im pomóc — mo¿e choæ
trochê ul¿yæ naszym braciom wêgierskim w ich tragedii”. (…)

A ostatni odcinek skoñczy³ siê w ten sposób: „Z Budapesztu wyje¿d¿amy
rano. (…) W po³udnie stajemy na moœcie na Dunaju — w Komarnie, na granicy
wêgiersko-czeskiej. Teraz ju¿ wiem. Dunaj na pewno nie jest modry… Dunaj
jest szary… Ale ¿egnaj¹c ziemiê wêgiersk¹ chcia³abym tu wróciæ, wróciæ, kiedy
ludzie bêd¹ uœmiechniêci, dzieci pe³ne radoœci, a w kraju znów bêdzie wrza³o
¿ycie… I mo¿e wtedy, gdy s³oñce zaœwieci nad ziemi¹ wêgiersk¹ oka¿e siê, ¿e
Dunaj jednak jest modry?”

Tak wiêc wygl¹da³a sprawa z cyklem reporta¿y. Ale na przyk³ad ile razy
jestem w Budapeszcie, zawsze spogl¹dam na górê Gellérta i przypominam so-
bie, ¿e tam, dwadzieœcia metrów pod ziemi¹, chodzi³am po ogromnej sali szpi-
talnej, wœród rannych le¿¹cych na ³ó¿kach i pod³odze, wœród umieraj¹cych. Ale
nawet ciê¿ko ranni i umieraj¹cy mieli wielk¹ nadziejê, ¿e przyjdzie taki dzieñ,
kiedy ich wylana krew i ogromne bohaterstwo nie pójdzie na marne. To by³y
naprawdê wspania³e i wzruszaj¹ce chwile, i mimo, ¿e up³ynê³o ju¿ tyle lat, te
wspomnienia bêd¹ mi towarzyszy³y do koñca ¿ycia.

*
Artur Starewicz, w 1956 roku zastêpca cz³onka Biura Politycznego KC PZPR,
od grudnia tego¿ samego roku kierownik Biura Prasy KC PZPR185

28 paŸdziernika 1956 r. zosta³em wys³any przez Gomu³kê wraz z Marianem Na-
szkowskim, wiceministrem spraw zagranicznych, do Budapesztu, ¿eby na miej-
scu siê zorientowaæ, co siê tam dzieje, jak wygl¹da sytuacja. To by³ moment ju¿
po pierwszej interwencji wojsk radzieckich w Budapeszcie.

Najpierw rozmawialiœmy z naszym ambasadorem Willmanem, po czym po-
szliœmy (by³ to pobliski budynek) do nowo powo³anego kierownictwa Wêgier-
skiej Partii Pracuj¹cych. Wszyscy g³ówni przywódcy (5 czy 6 osób) w gor¹czko-
wej atmosferze wydawali telefoniczne polecenia i równoczeœnie rozmawiali
z nami, najpierw Nagy potem Kádár i inni. Trwa³o to parê godzin.

Powiedzieli nam, ¿e sytuacja jest bardzo krytyczna, nie oceniali jej jako
kontrrewolucji. G³ównie mówili o tym, w jaki sposób chc¹ opanowaæ sytuacjê.
T³umaczyli, jak do tego dosz³o, dlaczego re¿im Rákosiego tak siê zawali³, jaki
charakter mia³ ten ruch, by³ to pocz¹tkowo ruch na rzecz demokracji i naprawy
socjalizmu, a nie przeciwko socjalizmowi. I Imre Nagy, i inni tak uwa¿ali, ¿e sytu-
acja strasznie siê pogorszy³a w momencie, jak armia radziecka wesz³a do Buda-
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pesztu 23 paŸdziernika, ¿e to spowodowa³o gwa³towne przesuniêcie ca³ego
tego ruchu, w istocie rzeczy jeszcze prosocjalistycznego i demokratycznego,
przeciwko partii, przesuniêcie na praw¹ stronê. Nagy albo Kádár powiedzia³, ¿e
mieli zamiar uzbrojenia partii. Dwa dni wczeœniej wys³ano do komitetów dziel-
nicowych partii w Budapeszcie broñ i zmobilizowano aktyw do stawiania oporu.
Ale ta broñ nie dotar³a na miejsce przeznaczenia, w rêce aktywu partyjnego, tyl-
ko zosta³a zabrana przez powstañców.

Partia zosta³a sparali¿owana i zdemoralizowana przez wkroczenie wojsk ra-
dzieckich. Ten fakt przesun¹³ wszystkich, równie¿ i przewa¿aj¹c¹ wiêkszoœæ
partii na drug¹ stronê. Uwa¿ano, ¿e by³a to interwencja w interesie i w obronie
Rákosiego, Gerö i innych. Kádár te¿ tak powiedzia³. Wszyscy przywódcy partii
byli tego samego zdania. Wszyscy chcieli uratowaæ w³adzê. Uwa¿ali, ¿e ta inter-
wencja radziecka zupe³nie ich rozbroi³a. Powiedzieli nam równie¿, ¿e na szczê-
œcie Rosjanie wycofali siê z Budapesztu, ale obecnie sytuacja jest nies³ychanie
ciê¿ka, bo — my sami nie wiemy, czy potrafimy teraz obroniæ nasz¹ w³adzê, po-
niewa¿ ogromna wiêkszoœæ ludzi przesz³a na drug¹ stronê.

Kiedy przylecieliœmy do wêgierskiej stolicy, myœla³em, ¿e to, co siê dzieje na
Wêgrzech, jest powtórzeniem tego, co sta³o siê w Polsce. I rzeczywiœcie tak by³o
do momentu, dopóki nie nast¹pi³a pierwsza interwencja radziecka. Zdawa³em
sobie jasno sprawê z tego, ¿e gdyby w Polsce nast¹pi³a taka interwencja, gdyby
wojska radzieckie wesz³y do Warszawy, wtedy i u nas wydarzy³oby siê to samo,
czyli zbrojny opór, wybuch³oby ¿ywio³owe powstanie i ten ruch by siê zupe³nie
wymkn¹³ spod kontroli partii.

Nazajutrz rano postanowiliœmy pójœæ do ambasady radzieckiej. Nasz ambasa-
dor utrzymywa³ dobre stosunki z Andropowem, ambasadorem radzieckim (po-
tem sekretarzem generalnym KPZR).

W holu Andropow z miejsca zapyta³, czy nie chcemy rozmawiaæ z tow. Miko-
janem i Sus³owem. Myœleliœmy, ¿e przez telefon. Nie, nie, oni s¹ tutaj — wyjaœni³
Andropow i odprowadzi³ nas do pokoju tu¿ obok holu. Weszliœmy, a tam sie-
dzieli Mikojan i Sus³ow. Przywitali siê z nami bardzo uprzejmie. Sus³ow zacz¹³
rozmowê pytaniem: Co my tu robimy? Powiedzieliœmy, po co tu przylecieliœmy,
mówiliœmy o tym, co siê dzieje u nas. Sus³ow zauwa¿y³, ¿e rozruchy w Polsce s¹
wynikiem tego, i¿ my nie przeprowadziliœmy kolektywizacji. To by³a tylko taka
ogólna uwaga. Nie wdawaliœmy siê w polemikê. Co siê dzieje tu, na Wêgrzech?
Oni obydwaj, co by³o dla mnie niespodziewane, bardzo krytycznie oceniali wejœ-
cie wojsk radzieckich do Budapesztu. Uwa¿ali, ¿e to by³ ogromny b³¹d. Obydwaj
tak¹ mieli ocenê. By³em bardzo zdziwiony t¹ ich elastycznoœci¹.

Zapytaliœmy, jakie maj¹ dalsze zamiary. Odpowiedzieli, i¿ teraz sami nad tym
siê zastanawiaj¹, ich wojska w tej chwili s¹ pod Budapesztem, otwarcie powie-
dzieli, gdzie s¹ rozmieszczone. Mówili, ¿e wszystko zale¿y od tego, czy rz¹d
Imre Nagya bêdzie w stanie opanowaæ sytuacjê.

My opowiedzieliœmy o tym, co us³yszeliœmy od przywódców wêgierskich.
S³uchali zdziwieni, ¿e Wêgrzy chcieli uzbroiæ partiê, ale nic z tego nie wysz³o, bo
ca³a broñ trafi³a w rêce powstañców.
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Rosjanie byli w stosunku do nas serdeczni i przyjacielsko nastawieni. Z uzna-
niem wyra¿ali siê o polityce Gomu³ki. Rozmowê prowadzi³ Sus³ow, a Mikojan
tylko czasami siê odzywa³, natomiast Andropow ani razu.

Rozmowa trwa³a d³ugo. Mówiliœmy o ró¿nych sprawach, o Polsce i innych.
30 paŸdziernika wróciliœmy do Polski, z³o¿yliœmy sprawozdanie na posiedze-

niu Biura Politycznego.

*

Zenon Tarnowski, w 1956 roku student filologii wêgierskiej
Uniwersytetu Warszawskiego, cz³onek grupy, w której by³a Hanna Linsenman

23 paŸdziernika 1956 roku, po s³ynnym przemówieniu radiowym pierwszego
sekretarza Wêgierskiej Partii Pracuj¹cych Gerö, razem z profesorem Rabánem
Gerézdim — który by³ jakby promotorem mojej pracy magisterskiej — wyruszy-
liœmy z jego mieszkania w Budzie do Pesztu, pod budynek Radia. Szliœmy pieszo,
poniewa¿ nic ju¿ wtedy nie kursowa³o. Do³¹czyliœmy do kilkusetosobowej gru-
py, która powiewaj¹c wêgierskimi flagami narodowymi skandowa³a: „Do Ra-
dia!”, „Do Radia!”. Przechodziliœmy nadbrze¿em Bema, potem przez Most £añcu-
chowy, i w¹skimi ulicami dotarliœmy do bulwaru muzeum. W miejscu, gdzie ulica
Sándora Bródy — tu mieœci siê budynek Radia — dochodzi do bulwaru muzeum,
zobaczyliœmy przewrócony, p³on¹cy wóz stra¿acki, na którego dachu widnia³a
z³amana spalona drabina. Samochód p³on¹³ i to by³o jedyne oœwietlenie u wylotu
ciemnego tunelu ulicy Sándora Bródy.

Na widok napieraj¹cego t³umu ludzi, którzy od strony bulwaru muzeum zale-
wali w¹sk¹ ulicê Bródy, Gerézdi gwa³townie zawo³a³: — „Dok¹d ja ciê przypro-
wadzi³em?” Posuwaliœmy siê wraz z t³umem, który doprowadzi³ nas prawie pod
samo g³ówne wejœcie do radia. W budynku panowa³a cisza, prawie wszystkie
okna by³y zaciemnione, prawdopodobnie w œrodku pogaszono œwiat³a. Podob-
nie wygl¹da³y wy¿sze kamienice znajduj¹ce siê na wprost radia. T³um skando-
wa³: „Precz z ÁVH!”. Gerézdi wyt³umaczy³ mi, ¿e ludzie domagaj¹ siê, ¿eby
wpuszczono do œrodka delegacjê mieszkañców Budapesztu, która chce odczy-
taæ odezwê narodu wêgierskiego.

Nagle pad³y strza³y. Strzelano z góry, prawdopodobnie z zaciemnionych
okien Radia. Wiele tysiêcy ludzi zareagowa³o gwizdaniem i powtarzaniem przy-
toczonego ju¿ wczeœniej has³a: „Precz z ÁVH!”.

Dobrze zbudowany, postawny Gerézdi stara³ siê wyci¹gn¹æ mnie z t³umu
w kierunku bulwaru muzeum. Naraz w powietrzu pojawi³ siê dym i gaz ³zawi¹cy.
Pamiêtam, ¿e te pociski by³y w takich pod³u¿nych pude³kach papierowych, ale
nie spada³y na jezdniê, bo ludzie stali bardzo œciœniêci. Wtedy po raz pierwszy
w ¿yciu poczu³em dzia³anie gazu ³zawi¹cego. Zaczêliœmy uciekaæ, ale na uciecz-
kê prawie nie mieliœmy szans. T³um sta³ siê potwornie rozgoryczony i ¿¹dny
krwi. ¯o³nierze w che³mach, m³odzi ¿o³nierze wojska wêgierskiego nacierali do
wnêtrza, a ludzie zaczêli wyrywaæ im broñ z r¹k. Rozgorza³a strzelanina, widaæ
ju¿ by³o lufy karabinów z okien Radia. Lufy by³y dok³adnie widoczne, bo widaæ
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by³o ogieñ przy oddawaniu wystrza³ów. Wszystkie by³y skierowane do t³umu.
Czêœæ ludzi — miêdzy innymi ja i profesor Gerézdi — odwróciliœmy siê i próbo-
waliœmy uciekaæ na czworakach. Nasza ucieczka trwa³a przynajmniej pó³ godzi-
ny, tyle czasu potrzebowaliœmy, ¿eby wycofaæ siê z t³umu na bulwar muzeum.

Kiedy dotarliœmy do skrzy¿owania ulicy Sándora Bródy i bulwaru muzeum,
z ty³u, za nami zaczêto wynosiæ rannych i zabitych.

W pewnym momencie pozby³em siê strachu i po paru dniach wszed³em
z aparatem fotograficznym do Pesztu, na skrzy¿owanie ulicy Üllöi i Wielkiego
Bulwaru. W zgrupowaniu powstañczym zau³ku Corvina robi³em du¿o zdjêæ, za-
równo powstañcom, jak i pobojowiska na skrzy¿owaniu dwóch g³ówniejszych
ulic budapeszteñskich. Z przera¿eniem przygl¹da³em siê temu, co mo¿e pozostaæ
z bojowego czo³gu, z jego potê¿nej wie¿ycy. Za³oga by³a rozmazana na wew-
nêtrznych resztkach wie¿y pancernej czo³gu. By³o tam bardzo du¿o zabitych, za-
równo powstañców, jak i ¿o³nierzy Armii Radzieckiej, którzy w martwych rêkach
trzymaj¹c jeszcze granaty le¿eli na jezdni.

Robi³em du¿o zdjêæ, ³¹cznie ze s³ynnym zdjêciem pod pomnikiem bp. Pétera
Pázmánya, niedaleko od przyczó³ku nie istniej¹cego wówczas mostu El¿biety,
gdzie by³ grób, samotny grób poleg³ego ch³opaka — demonstranta lub powstañ-
ca — i napisane by³o na tabliczce: „Bosszút állunk érted”, czyli „œmieræ twoj¹
pomœcimy”. To zdjêcie ukaza³o siê w Polsce w czasopismach studenckich, w „Od
nowa” i w s³ynnym „Po prostu”.

*
Krzysztof Wolicki, by³y dziennikarz „Trybuny Ludu”,
który jako specjalny wys³annik przebywa³ na Wêgrzech
od koñca paŸdziernika do 11 listopada 1956 r.186

Tym, co przyczyni³o siê do tego, ¿e zerwa³em z ruchem komunistycznym, by³o
w³aœnie to, co widzia³em na Wêgrzech jesieni¹ 1956 roku, a czego w Polsce ju¿
nie mog³em napisaæ. W sumie uda³o mi siê zamieœciæ tylko dwie korespondencje
w „Trybunie Ludu”, resztê skonfiskowa³a cenzura.

Natomiast uda³o mi siê w grudniu 1956 r. wyst¹piæ w Telewizji Polskiej, bo
tam pracowa³ mój przyjaciel, Staszek Lutkiewicz, który potem wyemigrowa³ do
Szwecji. Wiedzial, i¿ gra ze swoj¹ posad¹, bo ja uprzejmie go o tym ostrzeg³em.
Na to odpowiedzia³, ¿e decyzja nale¿y do niego i on ju¿ siê zdecydowa³.

Wiêc, co widzia³em na Wêgrzech? Sta³em przed kamerami, audycja formal-
nie mia³a trwaæ 5 minut, ale trwa³a 35 minut. Zadzwoni³ Gomu³ka, zadzwoni³
Kliszko i ambasador radziecki w Warszawie, wszyscy krzyczeli, ¿e od razu
przerwaæ audycjê. Technicy odmówili zerwania i audycja sz³a tak jak sz³a.

No, to by³ jedyny przypadek do czasów „Solidarnoœci”, kiedy uda³o mi siê prze-
kazaæ s³owa ministra obrony Pála Malétera. Te ostatnie s³owa, które powiedzia³ mi
w gmachu parlamentu w Budapeszcie. Tam by³y trzy pokoje, jeden po drugim,
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w pierwszym by³ sekretariat, w drugim siedzia³ wêgierski minister stanu, Géza
Losonczy, a w trzecim siedzia³ Imre Nagy. To by³a siedziba rz¹du wêgierskiego.

Wiêc ja w tym pierwszym pokoju siedzia³em sobie, a Maléter wychodzi³ z po-
siedzenia rz¹du, udawa³ siê na pertraktacje z Rosjanami, wtedy z 3 na 4 listopa-
da. Poniewa¿ ju¿ wczeœniej siê znaliœmy, zatrzyma³ siê przed nami i powiedzia³:
— „S³uchajcie, mam proœbê do was, bo ja teraz idê na rokowania”. Na to ja zapy-
ta³em: — „Naprawdê musicie tam iœæ?” — „Tak, naprawdê muszê tam iœæ” —
odpar³. — „Ale wiecie, co bêdzie?” — „Wiem, ja stamt¹d nie wrócê ¿ywy. Dlate-
go proszê Was, abyœcie przekazali polskim towarzyszom, polskiej opinii publicz-
nej, ¿e my walczyliœmy o wolnoœæ Wêgier. I chcia³bym, aby wszyscy wiedzieli, ¿e
ja zginê jako Wêgier i jako komunista”.

Ja to zapamiêta³em i powtórzy³em, wiêc spe³ni³em swój obowi¹zek.

*

Endre Gömöri, w 1956 roku kierownik Dzia³u Zagranicznego
Wêgierskiego Radia

Jesieni¹ 1956 roku pewnego dnia ówczesna prezes Radia Valéria Benke z tym
zwróci³a siê do mnie, ¿e muszê pojechaæ od razu do Warszawy, bo wszystko
wskazuje na to, i¿ w Warszawie wybuchnie rewolucja. Wiêc razem z Dénesem
Polgárem, koleg¹ z centralnego organu partii „Szabad Nép” polecieliœmy do pol-
skiej stolicy.

Naszym pierwszym prze¿yciem by³o to, ¿e poszliœmy do redakcji „Trybuny
Ludu”, gdzie przyj¹³ nas jeden z wa¿nych redaktorów, który mia³ du¿y i bardzo
piêkny gabinet i tam wisia³a mapa, która by³a zas³oniêta firank¹. Ten redaktor
ods³oni³ firankê, wyj¹³ pa³eczkê i zacz¹³ pokazywaæ na tej mapie Polski, jak ró¿ne
dywizje wojsk radzieckich zbli¿aj¹ siê do Warszawy.

Wedle mojej pamiêci 23 paŸdziernika wieczorem odby³o siê na wysokim
szczeblu jakieœ przyjêcie w Warszawie, na którym bra³ udzia³ m. in. premier Cy-
rankiewicz, i tam puœcili to przemówienie Gerö, i jak ja pamiêtam, kiedy t³umacz
prze³o¿y³ Cyrankiewiczowi to przemówienie, polski premier ca³y czas wali³
swoj¹ g³ow¹ o futrynê drzwi.

Równie¿ 23 paŸdziernika z Warszawy zadzwoni³em do Wêgierskiego Radia,
aby daæ korespondencjê o polskich wydarzeniach, nie wiedz¹c jeszcze, co siê
dzieje na Wêgrzech. Ale mój zastêpca, który zreszt¹ potem za udzia³ w „kontrre-
wolucji” dosta³ osiem lat pozbawienia wolnoœci, odpowiedzia³ mi, ¿e nie mo¿e
przyj¹æ tej korespondencji, bo p³onie budynek Radia.

Wiedzia³em, ¿e Emanuel Planer uczyni ogromne wysi³ki w ówczesnych naj-
wy¿szych krêgach, aby zorganizowaæ lotnicz¹ akcjê pomocy, jednak bezpoœred-
ni zwi¹zek z t¹ spraw¹ mia³em dopiero wtedy, kiedy 25 paŸdziernika Marian
Bielicki, pracownik Polskiego Radia, z którym utrzymywa³em bardzo dobre kon-
takty, zadzwoni³ do naszej ambasady i powiedzia³ mi, ¿e istnieje mo¿liwoœæ po-
wrotu do domu, poniewa¿ zawo¿¹ samolotem krew i plazmê do Budapesztu
i jest jeszcze jedno miejsce w samolocie.
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Wiêc Marian Bielicki przyszed³ po mnie do ambasady wêgierskiej i razem po-
jechaliœmy na warszawskie lotnisko. Nas by³o trzech, Bielicki, Roman Kornecki
korespondent „Trybuny Ludu” i ja. Kiedy staliœmy ju¿ na betonie, podszed³ jakiœ
polski oficer bezpieczeñstwa, trzymaj¹c w rêku aparat telefoniczny z kilometro-
wym sznurem, i zapyta³ mnie: — „Czy pan Gömöri?” — „Tak, to ja” — odpar³em
i odebra³em s³uchawkê.

Okaza³o siê, ¿e to jest linia miêdzypartyjna i dzwoni do mnie prezes Wêgier-
skiego Radia z Budapesztu — sk¹d szefowa wiedzia³a, ¿e ja akurat wracam
z Warszawy do domu, tego ja nie wiem — i ostrzeg³a mnie, abym nie wraca³.
Ja stoj¹c na betonie, powiedzia³em jej, ¿e z jednej strony ju¿ obieca³em moim
polskim przyjacio³om, ¿e wracam i tak powinno byæ, a z drugiej strony z przy-
czyn rodzinnych te¿ chcê pojechaæ do domu. Ona na to oznajmi³a, ¿e niech pan
robi, tak jak chce, ale z tego tytu³u bêd¹ gorzkie konsekwencje i od³o¿y³a s³u-
chawkê.

Wsiedliœmy do samolotu, odlecieliœmy z Warszawy i wyl¹dowaliœmy pod Bu-
dapesztem na ma³ym lotnisku obsadzonym przez wojska radzieckie. Dobrze pa-
miêtam, ¿e kiedy wysiedliœmy, na p³ycie sta³ sowiecki ¿o³nierz w d³ugim p³asz-
czu i z broni¹ w rêku. Jak Bielicki zobaczy³ go, dosta³ takiego ataku gniewu tam,
na miejscu, ¿e chcia³ zaatakowaæ tego ¿o³nierza, wiêc Kornecki i ja musieliœmy
go zatrzymaæ, aby on tego ¿o³nierza nie pobi³.

Samochodem ambasadora Willmana zawieziono nas do ambasady polskiej
w Budapeszcie. Maska auta by³a pokryta polsk¹ flag¹ i kiedy setki ludzi, kobiet
i dzieci, równie¿ ¿o³nierze, zobaczyli tê flagê polsk¹, to po polsku wo³ali, ¿e „Po-
lak — Wêgier dwa bratanki”.

To wszystko muszê porównaæ z tym fantastycznym entuzjazmem, który parê
dni wczeœniej powita³ nas w Warszawie. Tam, w wêgierskiej ambasadzie powie-
dziano nam, by nie pokazywaæ siê w oknach, bo wejd¹ tu ludzie, bêd¹ nas obej-
mowaæ, œciskaæ, a ambasada nie mo¿e na to sobie pozwoliæ.

Prze³o¿y³a Ma³gorzata Takács
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Aneks

Za³¹czamy tekst odczytu Jana Nowaka-Jeziorañskiego wyg³oszonego na konfe-
rencji historyków w Budapeszcie w paŸdzierniku 1996 r., w 40. rocznicê powstania
wêgierskiego. Czynimy tak w przekonaniu, ¿e jest to ci¹gle wa¿ny przyczynek do
przemyœleñ, którymi dzielimy siê na kartach tej ksi¹¿ki w 50. rocznicê wydarzeñ
1956 r.

Przedruk pochodzi z: Jan Nowak-Jeziorañski, Polska wczoraj, dziœ i jutro, Warsza-
wa 1999 r.

Za udzielon¹ zgodê dziêkujemy Fundacji im. Jana Nowaka-Jeziorañskiego i Wy-
dawnictwu „Czytelnik”.

Redakcja

Jan Nowak-Jeziorañski

POLSKA I WÊGRY W ROKU 1956

Dlaczego W³adys³aw Gomu³ka odniós³ sukces a Imre Nagy klêskê? Dlaczego linia
polityczna Wêgierskiej Rozg³oœni Radia Wolna Europa (RWE) by³a przeciwstawie-
niem tego, co Rozg³oœnia Polska mówi³a swoim s³uchaczom?

Odpowiedzi na oba te pytania w jakimœ stopniu wi¹¿¹ siê ze sob¹. Wed³ug ankie-
ty przeprowadzonej w 1956 r. wœród wêgierskich uciekinierów przez Austriacki
Instytut Badania Opinii Publicznej — 97 procent ludnoœci w czasie rewolucji s³u-
cha³o RWE. W Polsce o jeden procent wiêcej. Wolna Europa sta³a siê w obu krajach
powszechnie s³uchanym Ÿród³em informacji. I tu, i tam RWE wywar³o potê¿ny
wp³yw na zachowanie siê szerokich mas.

Wolni Polacy i wolni Wêgrzy

Zasadnicza ró¿nica w ustosunkowaniu siê do wydarzeñ obu zespo³ów redakcyj-
nych by³a mo¿liwa dziêki szerokiej autonomii obu rozg³oœni. „Konstytucja” Wolnej
Europy z 1952 r. mówi³a, ¿e istnieje piêæ odrêbnych i autonomicznych radiostacji
nadaj¹cych do piêciu krajów Europy Œrodkowowschodniej. Ka¿da mia³a byæ g³osem
wolnych Polaków, wolnych Wêgrów itd. Na codziennych, porannych konferencjach
mia³em obowi¹zek informowania Amerykanów o wydarzeniach w Polsce w ci¹gu



ostatniej doby i przedstawienia zamierzonego sposobu ich komentowania. Ró¿nice
ocen zdarza³y siê bardzo rzadko i by³y rozwi¹zywane w drodze dyskusji. Inicjatywa
by³a z regu³y w rêkach polskich.

Powolny proces i krótkie spiêcie

Wydarzenia w Polsce i na Wêgrzech potoczy³y siê odmiennym torem. U nas PaŸ-
dziernik by³ szczytowym momentem procesu, który narasta³ stopniowo od koñca
1954 r. Na Wêgrzech dosz³o do nag³ego, krótkiego spiêcia pod wp³ywem wypad-
ków w Warszawie.

W Polsce dzia³a³y kolejno katalizatory, które wzmacnia³y nacisk czynnika spo-
³ecznego i pog³êbia³y ró¿nice na szczycie partyjnej hierarchii. Pierwszym by³a seria
ponad stu audycji Józefa Œwiat³y nadanych w koñcu 1954 r. Ujawnienie zbrodni
œcis³ego kierownictwa partyjnego poci¹gnê³o za sob¹ polowanie na koz³y ofiarne
w organach represji, czystkê, pospieszne reorganizacje i chaos w bezpiece, a w jego
nastêpstwie znaczne zel¿enie terroru. Najwa¿niejsze by³o uwolnienie oko³o dwóch
tysiêcy wiêŸniów, wœród nich W³adys³awa Gomu³ki i jego najbli¿szych ludzi. Wszyst-
ko razem umo¿liwi³o bunt partyjnej inteligencji przeciwko metodom rz¹dzenia ekipy
Bieruta.

Odwil¿ zamienia siê w potop

Potêpienie zbrodni Stalina w przemówieniu Chruszczowa na XX ZjeŸdzie KPZR
w lutym 1956 r. by³o nastêpnym niebywa³ym wstrz¹sem dla ludzi wychowanych
w ba³wochwalczym kulcie tyrana. To „trzêsienie ziemi” znacznie wzmocni³o „libe-
ralne” skrzyd³o w partii. Walka o sukcesjê po Bierucie, po jego œmierci w marcu
1956 r. zaostrzy³a konflikt miêdzy „liberalnymi Pu³awami” a stalinowskim „Natoli-
nem”. Wybór Edwarda Ochaba na pierwszego sekretarza by³ kompromisem, który
w kilka miesiêcy póŸniej okaza³ siê opatrznoœciowym. Czo³gi st³umi³y wprawdzie
czerwcowy bunt robotników w Poznaniu, ale w tym momencie wzbieraj¹ca fala,
która dotychczas ogranicza³a siê do inteligencji (przewa¿nie partyjnej) i m³odzie¿y
akademickiej, rozla³a siê na ca³y kraj, ogarniaj¹c masy robotnicze. Odwil¿ zamieni³a
siê w potop.

Rola Edwarda Ochaba

Obie zwalczaj¹ce siê frakcje zrozumia³y, ¿e powstrzymanie fali rewolucyjnej nie
bêdzie mo¿liwe bez kooptowania Gomu³ki. „Wies³aw” powszechnie uchodzi³ za
ofiarê stalinizmu, który zap³aci³ wiêzieniem za próby rozluŸnienia zale¿noœci partii
od dyktatu Kremla. Ale ani staliniœci, ani „libera³owie”, znaj¹cy despotyczne usposo-
bienie Gomu³ki, nie mieli ochoty oddawaæ w jego rêce najwy¿szej w³adzy. Dopiero
w po³owie paŸdziernika Ochab zdecydowa³ siê ust¹piæ miejsca Gomu³ce i przefor-
sowaæ jego wybór na pierwszego sekretarza PZPR na zbli¿aj¹cym siê VIII Plenum KC
PZPR. W tym momencie sowieckie Biuro Polityczne zdecydowa³o siê na ingerencjê,
która mia³a nie dopuœciæ do w³adzy tego „nacjonalistycznego odchyleñca”.
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Rola Filipa Bena

RWE sta³o siê w tym czasie jedynym Ÿród³em informacji o tym, co dzia³o siê
w w¹skim krêgu w³adzy. Niezale¿nie od doniesieñ agencji prasowych i licznych
korespondentów czo³owych dzienników zachodnich, mieliœmy na miejscu w³asne-
go informatora w osobie Filipa Bena (Norberta Nieœwiskiego), korespondenta fran-
cuskiego dziennika „Le Monde” i dziennika „Maariv” w Tel Awiwie. Ben, urodzony
i wychowany w £odzi, by³ obywatelem Izraela, lecz zachowa³ powi¹zania z Polsk¹
i z przedwojennymi przyjació³mi. W najwiêkszej tajemnicy nawi¹za³em z nim
wspó³pracê. Odbiorc¹ korespondencji Bena, przekazywanych dalekopisem do „Ma-
ariv” by³a nasza wspó³pracownica w Londynie, Wanda Badowicz. W rzeczywistoœci
tylko pocz¹tek depeszy przeznaczony by³ dla „Maariv” w Izraelu. Czêœæ druga,
o wiele bardziej szczegó³owa, l¹dowa³a w ci¹gu kilkunastu minut na moim biurku.

Ben mia³ w obozie „Pu³awian” przyjaciela na samym wierzcho³ku partyjnej góry,
którego nazwiska do koñca ¿ycia nie chcia³ ujawniæ. Ów wysoko postawiony infor-
mator szybko odkry³, ¿e wiadomoœci przekazywane Benowi, zanim jeszcze pojawi¹
siê w „Le Monde”, powracaj¹ do kraju na falach eteru. Nie tylko on sam, ale tak¿e
i inni zaczêli korzystaæ z tego komunikacyjnego pasa transmisyjnego.

Zwrot o 180 stopni

Za naszym poœrednictwem, dziêki Benowi, ca³y kraj dowiedzia³ siê w ci¹gu kilku
godzin, ¿e 19 paŸdziernika Chruszczow, Mo³otow, Mikojan i Kaganowicz w licznej
asyœcie sowieckiej generalicji wyl¹dowali na Okêciu i ¿e Ochab, Gomu³ka, Cyrankie-
wicz i inni postawieni zostali wobec ultimatum poniechania wyboru Gomu³ki na
pierwszego sekretarza albo zmia¿d¿enia ich przez sowieckie czo³gi. GroŸbom tym
towarzyszy³y powa¿ne ruchy wojsk sowieckich w kierunku Warszawy.

W tym momencie kierunek naszych programów uleg³ odwróceniu o 180 stopni.
Nadana przez nas wiadomoœæ, ¿e Gomu³ka, Ochab i Cyrankiewicz opieraj¹ siê so-
wieckiemu szanta¿owi, zjednoczy³a w poparciu dla nich ca³e spo³eczeñstwo, w swej
przygniataj¹cej wiêkszoœci nastawione wrogo wobec rz¹dz¹cej partii. W ci¹gu
ca³onocnej konfrontacji w Belwederze delegacja sowiecka otrzymywa³a ze swojej
ambasady sygna³y o nastrojach ludnoœci i wojska.

Gomu³ce uda³o siê przekonaæ sowieckich rozmówców, ¿e nie zamierza wyrze-
kaæ siê „kierowniczej roli partii” i wystêpowaæ z Paktu Warszawskiego. Chruszczow
powstrzyma³ siê od wykonania swoich gróŸb. Po odlocie delegacji sowieckiej
Gomu³ka wybrany zosta³ pierwszym sekretarzem PZPR, a marsza³ek Rokossowski
usuniêty z w³adz partyjnych. Zarówno Polacy jak i Wêgrzy odczytali to jako triumfal-
ne zwyciêstwo nad Sowietami.

Chwiejny kompromis

Gomu³ka w ci¹gu jednej doby sta³ siê bohaterem narodowym, ale jego losy
wisia³y na w³osku. Partia by³a bezsilna, s³u¿ba bezpieczeñstwa sparali¿owana,
w wojsku rós³ bunt przeciwko Rokossowskiemu i doradcom sowieckim. Dalsza
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eskalacja rewolucyjnej fali mog³a w ka¿dej chwili przewróciæ niepewny kompromis
z Sowietami.

RWE w roli hamulca

Rozg³oœnia Polska RWE uczyni³a wszystko, by temu zapobiec. S³uchaczom,
zw³aszcza najbardziej zapalnym, t³umaczyliœmy, ¿e ka¿dy Polak, tak¿e komunista,
który wystêpuje w obronie niezale¿noœci kraju, zas³uguje na poparcie. Nasze
pos³anie by³o jednoznaczne: jeœli paŸdziernikowe zdobycze maj¹ przetrwaæ, musz¹
byæ utrzymane w pewnych granicach, których przekroczyæ nie wolno. Strategia
Wolnej Europy polega³a g³ównie na nieustannym podtrzymywaniu potoku informa-
cji, które mia³y charakter zdecydowanie ostrzegawczy.

Wêgrzy na odmiennym torze

Na Wêgrzech wydarzenia potoczy³y siê zupe³nie odmiennym torem. Matyas Rá-
kosi, stalinista, który by³ wêgierskim odpowiednikiem Boles³awa Bieruta, zosta³ od-
suniêty pod naciskiem Moskwy, ale jego nastêpca Ernö Gerö okaza³ siê nie lepszy
od swego poprzednika. Masowe manifestacje solidarnoœci z Polsk¹ w dniu 23 paŸ-
dziernika przebieg³y bez gwa³tu, choæ ¿¹dania wolnych wyborów i wielopartyjnego
systemu sz³y dalej od rezolucji uchwalanych na polskich wiecach. Dopiero brutalne
przemówienie radiowe Gerö, pe³ne gróŸb i inwektyw pod adresem manifestantów,
sta³o siê iskr¹ rzucon¹ na proch. Odpowiedzi¹ by³ wybuch walk ulicznych.

Podwójny chwyt Ernö Gerö

Chc¹c doprowadziæ do uspokojenia, Gerö zastosowa³ podwójny chwyt. Imre
Nagy, usuniêty ze stanowiska szefa rz¹du i z partii przez Rákosiego za swoj¹ polity-
kê „nowego kursu” po œmierci Stalina, by³ dla Wêgrów dok³adnie tym, czym
Gomu³ka by³ dla Polaków.

Gerö og³osi³ mianowanie Nagya premierem, ale trzyma³ go w areszcie domo-
wym. Równoczeœnie wezwa³ na pomoc wojska sowieckie i wprowadzi³ s¹dy doraŸ-
ne. Jedno i drugie zapisane zosta³o na rachunek Nagya jako szefa rz¹du. Nikt nie
wiedzia³, ¿e premier wci¹¿ trzymany by³ w izolacji.

Podczas gdy w Warszawie Ochab czyni³ wszystko, by zapewniæ bezkonfliktowe
przejêcie przywództwa partii przez Gomu³kê – Gerö zacz¹³ od skompromitowania
swojego przeciwnika. Pod naciskiem Sus³owa i Mikojana Nagy zosta³ uwolniony
25 paŸdziernika, a Gerö zast¹piony na stanowisku pierwszego sekretarza przez
Kádara. Niestety Nagy obejmowa³ rz¹dy obci¹¿ony w oczach Wêgrów zarzutem
zdrady. Pomimo jego uroczystych zaprzeczeñ oskar¿enia o sprowadzenie do Buda-
pesztu wojsk sowieckich by³y w ci¹gu nastêpnych, decyduj¹cych dni powtarzane
nieustannie przez Rozg³oœniê Wêgiersk¹ RWE. Komunista Nagy sta³ siê przedmio-
tem ataków tego radia, które trwa³y a¿ do 4 listopada, a wiêc do dnia, gdy musia³
szukaæ schronienia przed drug¹ inwazj¹ sowieck¹ w ambasadzie jugos³owiañskiej.
Zawa¿y³o to fatalnie na losach rewolucji.
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Syndrom powstania warszawskiego

Zasadnicza ró¿nica miêdzy Polakami a Wêgrami polega³a na tym, ¿e ci ostatni
nie mieli za sob¹ tragicznego doœwiadczenia, jakim by³a klêska powstania warszaw-
skiego. Syndrom powstania dominowa³ nie tylko wœród za³ogi polskiej RWE, ale
tak¿e na emigracji i w kraju. Dr¿eliœmy na sam¹ myœl, ¿e tragedia mo¿e siê powtó-
rzyæ, i ¿e mo¿emy staæ siê jej wspó³sprawcami. W tej sprawie ca³y zespó³ redakcyjny
by³ jednomyœlny. Byliœmy przekonani, ¿e pod naciskim czynnika spo³ecznego mo¿li-
wa jest znaczna liberalizacja systemu. Równoczeœnie odrzucaliœmy mo¿liwoœæ, ¿e
Rosja pozwoli wyzwoliæ siê Polsce z „sojuszu” i rz¹dów monopartyjnych. Stanowi-
sko to spotka³o siê ze zrozumieniem ze strony Amerykanów, którzy w wytycznych
z dnia 22 paŸdziemika (w przeddzieñ wybuchu rewolucji wêgierskiej) chwalili nasz¹
liniê jako „rozwa¿n¹, stanowcz¹ i bez w¹tpienia skuteczn¹”.

Sprzê¿enie zwrotne

W kilka dni póŸniej wypadki na Wêgrzech zdawa³y siê wskazywaæ, ¿e nasza
ostro¿noœæ posuniêta by³a zbyt daleko. Usuniêcie Gerö pod naciskiem Rosjan i so-
wiecka zgoda na wycofanie wojsk z Budapesztu, uwolnienie z aresztu domowego
Imre Nagya, oznaki wahañ i niezdecydowania na Kremlu, zaprowadzi³y zarówno
Wêgrów jak i Amerykanów do fa³szywego wniosku, ¿e rewolucja odniesie pe³ne
zwyciêstwo, a wiêc przyniesie powrót do systemu wielopartyjnego i wolne wybory.

Ostatnie dni paŸdziernika by³y najniebezpieczniejsze. Wydawa³o siê, ¿e sprzê-
¿enie zwrotne zagra tym razem w kierunku przeciwnym i ¿e Polacy zachêceni suk-
cesem Wêgrów podejm¹ próbê zrzucenia z siebie rz¹dów monopartyjnych. W prze-
mówieniu nadanym 29 paŸdziernika t³umaczy³em, ¿e Moskwa mo¿e pogodziæ siê
z utrat¹ Wêgier, niewielkiego kraju na peryferiach imperium, ale nie wypuœci z r¹k
Polski, bo oznacza³oby to tak¿e utratê NRD i zjednoczenie Niemiec.

W tych krytycznych dniach powróci³ do Warszawy z wiêzienia w Komañczy
ksi¹dz prymas Stefan Wyszyñski i nie trac¹c chwili czasu, wezwa³ do spokoju i roz-
wagi. Kardyna³, otoczony po trzech latach odosobnienia aureol¹ bohatera i mêczen-
nika, by³ w oczach spo³eczeñstwa najwiêkszym autorytetem moralnym. Jego apel,
nag³oœniony zarówno przez RWE, jak i przez media pañstwowe, przyczyni³ siê
niew¹tpliwie do tego, ¿e Polska nie podzieli³a losu Wegier. Przemówienie wypusz-
czonego z wiêzienia kardyna³a Jozsefa Mindszentyego ró¿ni³o siê zasadniczo od
apelu prymasa Polski. Nosi³o cechy wyst¹pienia politycznego.

Tragedia Imre Nagya

Codzienne ataki Rozg³oœni Wêgierskiej RWE na Nagya niew¹tpliwie utrudnia³y
mu zdobycie poparcia spo³ecznego w chwili, gdy by³o mu ono najbardziej potrzeb-
ne. Gdy obejmowa³ w³adzê, niewiele z niej pozosta³o. Wêgry nie mia³y rz¹du, partia
i s³u¿by bezpieczeñstwa rozlecia³y siê. W ca³ym kraju powsta³o setki rad rewolucyj-
nych w zak³adach pracy i w wojsku. Nagy mia³ tylko tydzieñ, by zapanowaæ nad sytu-
acj¹ i doprowadziæ do jakiegoœ kompromisu z Sowietami. Od rana do nocy prowa-
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dzi³ rozmowy z delegacjami rad rewolucyjnych z ca³ego kraju, które nie mia³y
¿adnego koordynuj¹cego oœrodka. W dniu 29 paŸdziernika na spotkaniu z przed-
stawicielami Rewolucyjnej Rady po³udniowego Budapesztu wzywa³ do „ostro¿noœci
w wysuwaniu ¿¹dañ, bo inaczej wszystko mo¿emy utraciæ. Zwi¹zek Sowiecki, boj¹c
siê utraty Wêgier, odmówi po prostu wycofania swych wojsk”. W rozpaczliwych
próbach zdobycia poparcia ustêpowa³ jednak krok za krokiem wobec lawiny ¿adañ,
a¿ w koñcu przekroczy³ granicê mo¿liwego kompromisu z Sowietami. Jedyn¹ alter-
natyw¹ ustêpstw sta³a siê droga, któr¹ w kilka dni póŸniej wybra³ János Kádar.

Rola Chin

Zarówno w Polsce jak i na Wêgrzech stanowisko Chin i Jugos³awii wywar³o
powa¿ny wp³yw na decyzje Kremla. W po³owie wrzeœnia Ochab by³ w Pekinie, gdzie
Chiñczycy zachêcali go do obrony niezale¿noœci polskiej partii wobec Moskwy.
Powróci³ do Warszawy w przekonaniu, ¿e wojskowa interwencja Sowietów w Pol-
sce doprowadzi³aby do zerwania miêdzy Moskw¹ a Pekinem i przekreœli³a próby
Chruszczowa zwabienia Tity z powrotem do „obozu socjalistycznego”. Mia³o to
du¿y wp³yw na postawê Ochaba i Gomu³ki wobec póŸniejszego szanta¿u sowieckie-
go. W dniu 30 paŸdziernika Moskwa zaofiarowa³a Wêgrom te same ustêpstwa,
które niechêtnie zgodzi³a siê przyznaæ Polakom. Deklaracja sowiecka proponowa³a
negocjacje w sprawie wycofania z Wêgier wojsk i doradców sowieckich, zasadê
równoœci w stosunkach gospodarczych oraz poszanowania „suwerennoœci” w poli-
tyce wewnêtrznej. Wszystko to pod warunkiem utrzymania monopartii i przynale¿-
noœci Wêgier do Paktu Warszawskiego. Deklaracja zaadresowana by³a raczej do
Pekinu i Belgradu ani¿eli do Budapesztu. Chiñczycy i Jugos³awianie mieli swój inte-
res w wiêkszym uniezale¿nieniu od Kremla partii komunistycznych w Polsce i na
Wêgrzech, ale nie zamierzali popieraæ obalenia ustroju. Deklaracja sowiecka spot-
ka³a siê z natychmiastowym poparciem Chin i Jugos³awii. Zosta³a natomiast odrzu-
cona przez Nagya, który w tym samym dniu zapowiedzia³ przywrócenie systemu
wielopartyjnego. W dniu 4 listopada wojska sowieckie wkroczy³y do stolicy Wêgier
po raz drugi i rewolucja wêgierska zosta³a krwawo zmia¿d¿ona.

Interwencja sowiecka na Wêgrzech wzmocni³a pozycjê kierownictwa polskiej
partii. Kremlowi zale¿a³o na pokazaniu Chiñczykom i ca³emu miêdzynarodowemu
ruchowi komunistycznemu, ¿e gotów jest przyznaæ partiom satelickim prawo szu-
kania „w³asnej drogi do socjalizmu”. Gdy polska delegacja partyjno-rz¹dowa z Go-
mu³k¹ na czele przyby³a 15 listopada do Moskwy – uzyska³a tam wszystko, co
chcia³a.

Pomimo niespe³nionych nadziei

W krytycznych dniach paŸdziernika Gomu³ka odegra³ rolê bezpiecznika, który
pozwoli³ unikn¹æ krótkiego spiêcia. W nastêpnych latach doœwiadczenia wêgierskie
wywar³y fatalny wp³yw na jego politykê. Przeœladowa³o go widmo wêgierskiej par-
tii, która, jak powiedzia³, „rozlecia³a siê w proch i py³ w ci¹gu kilku dni”. Gomu³ka
obawia³ siê w³asnej popularnoœci i tych, którym zawdziêcza³ powrót do w³adzy. Za-
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miast oprzeæ siê na nich, usuwa³ jednego po drugim, zastêpuj¹c ich dogmatycznymi
przeciwnikami wszelkich reform i kompromisów ze spo³eczeñstwem.

Gomu³ka zawiód³ pok³adane w nim nadzieje, ale nie zdo³a³ zniszczyæ wszystkich
zdobyczy polskiego PaŸdziernika. Nie próbowa³ powróciæ do przymusowej kolekty-
wizacji. Koœció³ by³ szykanowany i ograniczany, ale nie by³o ju¿ usi³owañ zniszcze-
nia go terrorem i aresztowaniami. Inteligencja twórcza nie pozwoli³a narzuciæ sobie
z powrotem roli pos³usznego narzêdzia partyjnej propagandy. Polska po PaŸdzier-
niku odchyli³a siê znacznie od ortodoksyjnego wzorca „demokracji ludowych”. Bez
PaŸdziernika 1956 roku nie dosz³oby do narodzenia siê „Solidarnoœci” w æwieræ
wieku póŸniej.

Fatalny b³¹d

Oskar¿enia Rozg³oœni Wêgierskiej RWE o podburzanie do powstania nie znaj-
duj¹ ¿adnego uzasadnienia. Wêgierski zryw by³ spontanicznym i ¿ywio³owym odru-
chem. Fatalny b³¹d pope³niony zarówno przez Wêgrów jak i Amerykanów w Wolnej
Europie wynikn¹³ z fa³szywej oceny szans wêgierskiej rewolucji. Polega³ on na
oskar¿aniu i atakowaniu Nagya za niepope³nione winy. Ataki te odebra³y wêgier-
skiemu przywódcy mo¿liwoœæ zdobycia niezbêdnego poparcia spo³ecznego.

Annandale, VA, paŸdziernik 1996 r.
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Summary

On the 50th anniversary of these 1956 events, two historians offer a narrative of
the uprisings in Poznan and Budapest, each describing what happened in his own
nation and city. The book pays tribute to the courage of Poles and Hungarians who
dared to rise in defense of human rights against the Stalinism regime.

Janusz Karwat, Ph.D.
lectures at the Academy of Humanities and Journalism in Poznan, Poland. He is also
a member of the faculty at the Adam Mickiewicz Universitys Institute of History, Depart-
ment of Military History.

The Poznan Insurrection of June 1956

The author analyzes the underlying reasons, the course of events, and the heritage
of the Poznan events of June 1956. It was the first movement in post World War II
Poland which publicly demanded the right for human working conditions, religious
freedom, and national political freedom.

In his description of Poznan during the 1950s, Janusz Karwat demonstrates that
the standard of living in the city was steadily deteriorating, even in comparison with
other regions of Poland. It was especially painful as before World War II the levels
of education, culture and economic development had been very high. The people
of Poznan, employed in various branches of industry, formed a solid, financially
privileged social group, and were very much aware of their social and historical role.

During the 1950s, working conditions in the Poznan industries worsened, and
Communist union leaders failed to communicate the problems to the government.
Non-union activists were frustrated. On June 28th, 1956, the activists at the historic
Cegielski factory (during that period named for Joseph Stalin) called a strike and star-
ted a demonstration, marching to the Communist Party headquarters. They were
spontaneously joined by workers from other factories and by the Poznan public.

The revolt soon gave place to a massive uprising, drowned in blood by military
troops and tanks sent to pacify the city. There was especially intense fighting near
the regional Secret Police station. In the end, there were several hundred wounded
and 57 killed.



The author emphasizes the fact that the initial claims of the workers concerned
working conditions and social issues only. But quickly demands for political and reli-
gious rights were added, and the call for a truly independent statehood for Poland.
There were numerous symbols of the revolt, — a white flag flown over Poznans cen-
tral “Castle”, the destruction of the equipment for jamming the programs of Radio
Free Europe, the Polish national flag stained with the blood of one of the victims
among them.

Poznan June 1956 resulted in growing protest against the Communist regime
which soon captured the whole country, and three months later reached its peak in
the events of Polish October.

Information about the Poznan June events soon traveled around the world. Fo-
reign businessmen at the Poznan International Trade Fair at the time, and Radio
Free Europe played an important role in disseminating information.

The October 23rd demonstrations in Budapest and subsequent eruption played
a crucial role in the “Polish October” political changes. But Poznan June 1956 had
much more long-term effects. It was the beginning of the road to Polands present
full independence fifty years later.

Janos Tischler, Ph.D.
is a member of the faculty at the Institute of the Year 1956 in Budapest. He is former di-
rector of the Institute of Hungarian Culture in Warsaw.

Poland and the Hungarian Insurrection 1956

The first chapters deal with the political situation in Hungary before and during the
1956 uprising. The authors main interest is in analyzing the Polish-Hungarian rela-
tionship during October and November 1956, and the impact that Polish events had
on the Hungarian situation, and vice versa.

Following the end of World War II and with the Soviet occupation, Polish-Hunga-
rian relationships underwent a substantial transformation. The natural bonds of
friendship dated back to September 1939, when the Hungarian border was open to
thousands of Poles fleeing their homeland. The Soviets imposed a more artificial
friendship on their satellite nations, based on Communist internationalism.

After the death of Joseph Stalin, the drive towards freedom and human rights
gathered steam both in Poland and in Hungary. The Poznan June insurrection and its
political and social aftermath in Poland was catalytic to events in Budapest. Pease
demonstrations of solidarity with Poznan and the Polish nation were supplemented
by demands for free elections and human rights in Hungary.

Events in Budapest, however, took a different course from those in Poland. Imre
Nagy, who took charge, was not able to control events. The Western nations also
were mistaken about the scale of the uprising. The tragic end came on November
4th, with the second invasion of the Soviet Army and the pacification of the city in re-
bellion.
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Poles strongly supported the Hungarian insurrectionists. The author cites many
examples of Hungarian-Polish solidarity, for example, blood donations, collecting
money, first-aid materials and drugs. The books annex contains several first-person
narratives of Poles who came to Budapest in October and November 1956 to
support Hungarians in their fight. The most conspicuous example of the Polish-Hun-
garian relationship at that time was the sabotage of the exhibition in Warsaw, which
the pro-Soviet government of Janos Kadar sent to present the official Communist
view of “The Hungarian Counter-Revolution of 1956”.

As an afterward, the book presents a lecture of Jan Nowak-Jezioranski, director
of Radio Free Europe in 1956, which he gave in 1996 at the Historians Conference in
Budapest for the 40th anniversary of the Budapest insurrection.
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