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WSTÊP

Jednym z wa¿niejszych, jeœli nie najwa¿niejszym, wydarzeniem w po-
wojennych dziejach Wielkopolski by³ Poznañski Czerwiec, kiedy to mieszkañcy
Poznania upomnieli siê o „chleb i wolnoœæ”. By³ to pierwszy na tak¹ skalê
protest zniewolonego spo³eczeñstwa. Stanowi³ dowód na to, ¿e nie pogodzi³o
siê ono z narzuconym Polsce po II wojnie œwiatowej systemem. Zdesperowani
ludzie próbowali najpierw drog¹ legaln¹ poprawiæ sw¹ tragiczn¹ sytuacjê.
Niestety ówczesne w³adze pozosta³y g³uche na ich s³uszne ¿¹dania. W tych
okolicznoœciach pozosta³ ju¿ tylko jeden œrodek walki o prawa robotnicze
– strajk. W³adze centralne nie szuka³y jednak porozumienia i przeciwko
strajkuj¹cym pos³ano wojsko. Tragedia utopionego we krwi Poznañskiego
Czerwca uœwiadomi³a jednak w³adzom, ¿e tak dalej nie mo¿na postêpowaæ ze
spo³eczeñstwem, ¿e konieczne s¹ zmiany.

Przez kilkadziesi¹t lat badania nad Poznañskim Czerwcem nie by³y mo¿li-
we, uniemo¿liwia³a je bowiem „zapuszczona przez W³adys³awa Gomu³kê
¿a³obna kurtyna milczenia”. Dopiero po rewolucji „Solidarnoœci” kurtynê te
uchylono. Dziœ wydarzenie to ma swa bogat¹ bibliografiê. Najlepsz¹ i najpe³-
niejsz¹ monografiê opublikowa³, nie¿yj¹cy ju¿ niestety, prof. dr hab. Edmund
Makowski (Poznañski Czerwiec 1956. Pierwszy bunt spo³eczeñstwa w PRL,
Poznañ 2001). Nie oznacza to jednak, ¿e o Poznañskim Czerwcu wiemy ju¿
wszystko. Ci¹gle jeszcze odkrywane s¹ nowe dokumenty, znajduj¹ siê nowi
œwiadkowie, ci¹gle istnieje kilka znaków zapytania. Pojawiaj¹ siê te¿ tendencje
do odbr¹zowienia tego wydarzenia. Autorzy tych „rewelacji” staraj¹ siê udo-
wodniæ, ¿e „ca³¹ prawdê” o Poznañskim Czerwcu powiedzia³y w³adze,
zw³aszcza w³adze bezpieczeñstwa, ju¿ w 1956 r., a wszelkie póŸniejsze ustalenia
to tworzenie legendy Czerwca. No có¿, pozostaje im tylko zazdroœciæ pewnoœci
siebie. Rol¹ historyka jest bowiem poszukiwanie odpowiedzi na postawione
pytania, a nie poszukiwanie argumentów dla przyjêtych odgórnie tez. S³u¿ebn¹
rolê wobec bie¿¹cej polityki nauka historyczna w Polsce ma ju¿ (mamy
nadziejê) na szczêœcie dawno za sob¹. Jest bowiem oczywiste, ¿e ca³ej prawdy
o Poznañskim Czerwcu nie poznamy nigdy.

Prób¹ odpowiedzi na niektóre problemy, a czasem tylko wskazaniem
kolejnych obszarów badawczych by³a sesja naukowa, zorganizowana w Po-
znaniu w piêædziesi¹t¹ rocznicê Poznañskiego Czerwca przez Instytut Historii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Pamiêci Narodowej
oddzia³ w Poznaniu, Wy¿sz¹ Szko³ê Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
w Poznaniu, Instytut Zachodni w Poznaniu i Urz¹d Miasta Poznania. W trakcie
dwudniowych obrad jej uczestnicy starali siê ukazaæ takie aspekty tego wy-
darzenia, które odegra³y istotn¹ rolê w ca³ym procesie. Niezwykle przydatne
w naszych poszukiwaniach okaza³y siê odtajnione i udostêpnione historykom



materia³y archiwalne wytworzone przez w³adze bezpieczeñstwa w 1956 r.,
szczególnie materia³y dotycz¹ce œledztw i procesów osób s¹dzonych za udzia³
w Poznañskim Czerwcu.

Prezentowana publikacja jest pok³osiem tej w³aœnie konferencji. W pierw-
szym dniu obrad wyg³oszone referaty dotyczy³y okolicznoœci, które doprowa-
dzi³y do wybuchu niezadowolenia w Poznaniu (Sytuacja spo³eczno-gospodarcza
w Wielkopolsce na tle sytuacji w kraju – dr hab. Stanis³aw Jankowiak (IH UAM
Poznañ), Nastroje w poznañskich zak³adach pracy w czerwcu 1956 r. – Tomasz
Rochatka (IPN Poznañ), Poznañski Czerwiec ’56 – Powstanie, protest, bunt?
– prof. dr hab. Jerzy Eisler (IPN Warszawa, IH PAN), Poznañski Czerwiec
w materia³ach Archiwum Pañstwowego w Poznaniu – dr hab. Krzysztof Stryj-
kowski (IH UAM), Dokumentacja archiwalna dotycz¹ca powstania czerwco-
wego – przegl¹d materia³ów wypo¿yczonych z OBUiAD w Warszawie (komu-
nikat) – dr Rafa³ Reczek, Bartosz Rybak (IPN Poznañ).

Kolejny blok referatów dotyczy³ reakcji spo³eczeñstwa polskiego i spo-
³eczeñstw w innych krajach na tragediê poznañsk¹ oraz wp³ywu Poznañskiego
Czerwca na sytuacje wewnêtrzn¹ i miêdzynarodow¹ (Echa Czerwca ’56
w Wojsku Polskim – dr hab. Janusz Karwat (WSNHiD w Poznaniu), Reakcje
spo³eczeñstwa Wybrze¿a na Czerwiec ’56 – prof. dr hab. Kazimierz Koz³owski
(AP w Szczecinie), Œrodowiska polskiej emigracji wobec Poznañskiego Czerwca
– dr hab. Rafa³ Habielski (IBL PAN, ID UW), Poznañski Czerwiec w oczach
Zachodu – dr Marek Miko³ajczyk (IH UAM), Reakcje spo³eczeñstwa i w³adz
ZSRR na wydarzenia w Polsce w 1956 r. – Olena Antipowa (Instytut Histo-
rii Uniwersytetu Kijowskiego), Wêgierskie reakcje na Poznañski Czerwiec
– dr János Tischler (Instytut Historii Rewolucji Wêgierskiej 1956 r.), Poznañski
Czerwiec w dokumentach Stasi – dr Hanna Labrenz-Weiss (BStU Berlin),
Komunistyczna Partia Czechos³owacji i spo³eczeñstwo Czechos³owacji wobec
kryzysu politycznego na Wêgrzech i w Polsce w 1956 r. – dr Tadeusz Kopyœ
(Instytut Europeistyki UJ), Reakcje niemieckie (NRD i RFN) na wydarzenia
Poznañskiego Czerwca – dr hab. Stanis³aw ¯erko (Instytut Zachodni Poznañ).

Ostatnia czêœæ obrad poœwiêcona by³a œledztwom prowadzonym w Po-
znaniu przeciwko uczestnikom walk i procesom, które rozpoczê³y siê we
wrzeœniu 1956 r. (Przebieg œledztwa prowadzonego przed „procesem trzech”
w œwietle zachowanych materia³ów UB – dr Konrad Bia³ecki (IPN Poznañ, IH
UAM), Przebieg œledztwa prowadzonego przed „procesem dziewiêciu” w œwietle
zachowanych materia³ów UB – dr Anna Skupieñ (IPN Poznañ), Przebieg
œledztwa prowadzonego przed „procesem dziesiêciu” w œwietle zachowanych
materia³ów UB – dr Jan Mi³osz (IPN Poznañ), Procesy poznañskie – spra-
wiedliwoœæ w 1956r. – prof. dr hab. Jan Sandorski (Wydzia³ Prawa i Ad-
ministracji UAM), Dzia³ania operacyjne UB wobec Stanis³awa Hejmowskiego
– Rafa³ Leœkiewicz (IPN Poznañ).

Ostatni¹ czêœæ konferencji poœwiêcono staraniom o utrwalenie pamiêci
o Poznañskim Czerwcu (Jak powstawa³a ksi¹¿ka „Poznañski Czerwiec 1956”
– prof. dr hab. Zofia Trojanowicz (Instytut Filologii Polskiej UAM), Pamiêæ

8 Wstêp



o Poznañskim Czerwcu w latach 80. – Eugenia Renata Dabert (Fundacja
Wielkopolskie Archiwum Solidarnoœci), Socjologiczne spojrzenie na pamiêæ
o Poznañskim Czerwcu ’56 – prof. dr hab. Andrzej Kwilecki (WSNHiD Poznañ,
KS PAN).

Niniejsza publikacja z ca³¹ pewnoœci¹ nie koñczy naszych badañ nad
Poznañskim Czerwcem, niew¹tpliwie jednak wiele zaprezentowanych w niej
ustaleñ poszerza nasz¹ wiedzê o nim.
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STANIS£AW JANKOWIAK

SYTUACJA SPO£ECZNO-POLITYCZNA W WIELKOPOLSCE
W PIERWSZEJ PO£OWIE LAT PIÊÆDZIESI¥TYCH

NA TLE SYTUACJI W KRAJU

Pierwsze lata po zakoñczeniu wojny zdawa³y siê utrzymywaæ spo³eczeñstwo
polskie w przekonaniu, ¿e „nowa” Polska bêdzie siê opieraæ na zasadach
demokratycznych, czego przejawem mia³o byæ istnienie opozycji w postaci
Polskiego Stronnictwa Ludowego, z poszanowaniem polskiej tradycji, a nawet
z w³¹czeniem do oficjalnego ¿ycia pañstwowego Koœcio³a katolickiego. Po-
dobn¹ wymowê mia³y przeprowadzane reformy, zw³aszcza reforma rolna.
Równoczeœnie jednak w³adze likwidowa³y wszelkie przejawy oporu. Dotyczy³o
to g³ównie polskiego podziemia niepodleg³oœciowego, wystêpuj¹cego czynnie
przeciwko nowej w³adzy1. Zjawisko to w Wielkopolsce wystêpowa³o z mniej-
szym nasileniem ni¿ np. we wschodniej Polsce, co wcale nie oznacza³o, ¿e
postêpowanie w³adz, zw³aszcza UB by³o ³agodniejsze. Jak zanotowa³ w spra-
wozdaniu jeden ze starostów, funkcjonariusze UB przyst¹pili z zapa³em do
zwalczania przeciwników nowej w³adzy, „unicestwiaj¹c ich bezwzglêdnie”.
W efekcie ludnoœæ panicznie ba³a siê funkcjonariuszy bezpieczeñstwa, czêsto
uciekaj¹c z wiosek na widok ich samochodu.

Zmiany, jakie nast¹pi³y w Europie w 1947 r., spowodowa³y stopniowe
zrzucanie pozorów. W³adze polskie przynaglone przez Stalina przyst¹pi³y do
wprowadzania w ¿ycie pe³nego, radzieckiego wzorca socjalizmu. Po likwidacji
oporu zbrojnego przysz³a kolej na eliminacjê opozycji politycznej, zw³aszcza
Polskiego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Pracy2, a nastêpnie zlikwi-

1 Z. Nawrocki, Zamiast wolnoœci. UB na RzeszowszczyŸnie 1944–1949, Rzeszów 1998;
K. Szwagrzyk, Winni? Niewinni? Dolnoœl¹skie podziemie niepodleg³oœciowe (1945–1956) w œwietle
dokumentów s¹dowych, Wroc³aw 1999; ten¿e, Zbrodnie w majestacie prawa 1944–1955, War-
szawa 2000; A. Paczkowski, Aparat bezpieczeñstwa w latach 1944–1956. Taktyka, strategia,
metody, cz. I: Lata 1945–1947, Warszawa 1994, cz. II: 1948–1949, Warszawa 1996; H. Do-
miniczak, Organy bezpieczeñstwa PRL, 1944–1990: rozwój i dzia³alnoœæ w œwietle dokumentów
MSW, Warszawa 1997.

2 Szerzej na temat walki o w³adzê w Polsce po wojnie patrz: Cz. Osêkowski, Referendum
30 czerwca 1946 roku w Polsce, Warszawa 2000; Opozycja parlamentarna w Krajowej Radzie
Narodowej i Sejmie Ustawodawczym 1945–1947, red. R. Turkowski, Warszawa 1997;



dowano resztki niezale¿noœci pozosta³ych partii, dokonuj¹c ich jednoczenia na
warunkach podyktowanych przez komunistów. To, ¿e przejœciowo pozosta³y,
wynika³o z pewnych za³o¿eñ systemu – jakiœ czas by³y bowiem potrzebne jako
„pasy transmisyjne” poleceñ PZPR do ch³opów indywidualnych czy w³aœcicieli
drobnych zak³adów rzemieœlniczych. Poniewa¿ istnienie tych grup by³o w za-
³o¿eniach komunistów przejœciowe, tak¿e „przejœciowo” mia³y istnieæ te partie
i zanikaæ w miarê postêpów w budownictwie socjalistycznego spo³eczeñstwa,
któremu przewodzi³aby tylko jedna partia.

Dla mieszkañców regionu o wysokim stopniu œwiadomoœci politycznej
sposób realizowania „kierowniczej” roli PZPR by³ trudny do zaakceptowania,
tym bardziej ¿e nale¿a³o to rozumieæ w sposób dos³owny, tzn. nic nie mog³o siê
dziaæ bez zgody partii. Nios³o to ze sob¹ powa¿ne zagro¿enie, szczególnie ¿e
w³adze uwa¿a³y region za przys³owiowy ciemnogród, w którym „szala³ kler
i hula³a endecja”3. Bogate tradycje samorz¹dnoœci starano siê wyeliminowaæ,
ujmuj¹c aktywnoœæ spo³eczeñstwa w zorganizowan¹ formê. Jednym z ele-
mentów tej organizacji by³ Front Narodowy, z zadaniem „walki o pokój i plan
szeœcioletni”. Eliminowa³ on aktywnoœæ spo³eczeñstwa w kwestiach politycz-
nych, zw³aszcza przy specjalnie organizowanych wyborach. Aktywnoœæ spo-
³eczn¹ w radach narodowych eliminowa³y zasady ich powo³ywania i funkcjo-
nowania. „Oczyszczono” je najpierw z „niew³aœciwych” osób, powo³uj¹c ich
nastêpców drog¹ mianowania, a nastêpnie dopuszczano zastêpowanie rad
przez prezydium. Zupe³nie now¹ rolê przypisano zwi¹zkom zawodowym,
które przesta³y broniæ swych cz³onków przed pracodawc¹, staj¹c siê jeszcze
jednym elementem transmisji poleceñ PZPR do robotników. Organami dyspo-
zycyjnymi w stosunku do PZPR sta³y siê wymiar sprawiedliwoœci i urz¹d
bezpieczeñstwa.

Radziecki model oznacza³ w praktyce pe³ne zmiany w³asnoœciowe we
wszystkich dziedzinach gospodarki, w tym intensywn¹ kolektywizacjê rol-
nictwa, likwidacjê prywatnego drobnego przemys³u i rzemios³a, a tak¿e pod-
danie kontroli pañstwa wszystkich dziedzin ¿ycia. Zamierzano tego dokonaæ
w ci¹gu szeœciu lat. Ca³y wysi³ek pañstwa skierowany by³ na intensywne uprze-
mys³owienie, zw³aszcza w zakresie przemys³u ciê¿kiego. W za³o¿eniach w³adz
gigantyczny wysi³ek spo³eczeñstwa mia³ przynieœæ realne korzyœci i to w krót-
kim czasie. Dziêki wzrostowi produkcji przemys³owej o blisko 200%, a rolnej
o 68%, znacz¹co, bo a¿ o 60% mia³a wzrosn¹æ stopa ¿yciowa4.

12 Stanis³aw Jankowiak

A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994; A. Paczkowski, Stanis³aw
Miko³ajczyk czyli klêska realisty, Warszawa 1991; S. Miko³ajczyk, Zniewolenie Polski, Warszawa
1984; R. Buczek, Na prze³omie dziejów. Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945–1947,
Toronto 1983; M. £atyñski, Nie paœæ na kolana. Szkice o polskiej polityce lat powojennych.

3 APP, KW PZPR, sygn. 1, Stenogram I Wojewódzkiej Konferencji PZPR z dnia 26 i 27 VI
1949 r.; S. Jankowiak, Wielkopolska w okresie stalinizmu 1948–1956, Poznañ 1995, s. 47.

4 E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956. Pierwszy bunt spo³eczeñstwa w PRL, Poznañ
2001, s. 14.



Cech¹ charakterystyczn¹ systemu stalinowskiego5 by³o tak¿e scentralizo-
wanie zarz¹dzania wszystkimi dziedzinami gospodarki, po³¹czone z d¹¿eniem
do wyeliminowania z niej w³asnoœci prywatnej zarówno w miastach, jak i na
wsi. Oznacza³o to w praktyce przejmowanie przez pañstwo wszystkich za-
k³adów produkcyjnych pod has³em „likwidacji wyzysku klasy robotniczej”.
Jedynym pracodawc¹ mia³o byæ pañstwo. Poszczególnym zak³adom wyzna-
czano nierealne plany produkcyjne, dodatkowo utrudniaj¹c ich wykonanie
drobiazgowymi instrukcjami i zarz¹dzeniami dotycz¹cymi zasad organizacji
produkcji, poziomu zapasów, liczby kooperantów. Robotnikom wmawiano, ¿e
realizacja tego planu pozwoli zbudowaæ w Polsce podstawy systemu socja-
listycznego, dziêki czemu ich los ulegnie znacz¹cej poprawie. Niektórym
poprawia³ siê on rzeczywiœcie, w nowej rzeczywistoœci powszechne by³o na-
g³aœnianie tzw. awansu spo³ecznego, w ramach którego zwyk³y robotnik móg³
zostaæ nawet dyrektorem fabryki. Przyk³ady takie mog³y pocz¹tkowo dzia³aæ na
wyobraŸniê zwyk³ych ludzi, móg³ ich porywaæ patos nowych czasów.

Sytuacja Wielkopolski w pierwszej po³owie lat piêædziesi¹tych odbiega³a
znacz¹co od sytuacji w innych regionach kraju. Odmienna droga rozwoju
w przesz³oœci powodowa³a, ¿e nie pasowa³a ona do nowego, socjalistycznego
wzorca praktycznie we wszystkich dziedzinach6. Sytuacjê dodatkowo kom-
plikowa³o obsadzanie najwa¿niejszych stanowisk przez osoby spoza regionu.
Dotyczy³o to zw³aszcza stanowiska pierwszego sekretarza Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR, czyli rzeczywistego zarz¹dcy regionu. Jak trafnie pisze
E. Makowski: „przywo¿eni w teczkach wielkorz¹dcy [...] nie liczyli siê z in-
teresami potêpianego w okresie stalinowskim narodowo – katolickiego re-
gionu”7.

Wielkopolska wieœ – jak to okreœlono – „zaczadzona jadem kapitalizmu”
mia³a byæ poddana szczególnemu naciskowi. W tym regionie nacisk na przy-
spieszon¹ kolektywizacjê by³ najwiêkszy8. W tym celu dokonano politycznego
rozwarstwienia ch³opów w zale¿noœci od iloœci posiadanej ziemi. Gospodarze
maj¹cy do piêciu hektarów ziemi zostali okreœleni jako biedniacy i byli przez
w³adze przejœciowo tolerowani. W³aœciciele gospodarstw do 15 hektarów
uznawani byli za œredniaków i jeœli, jak to nazywano, nie zatrudniali si³y
najemnej, tak¿e mogli przejœciowo liczyæ na wzglêdny spokój. Trzeba jednak
podkreœliæ, ¿e w³aœnie w tych grupach silne bêd¹ naciski na tworzenie
spó³dzielni produkcyjnych. Dzia³o siê to krótko po tym, jak Polska Partia
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Robotnicza, oskar¿ana o pe³nienie w Polsce funkcji agentury Moskwy, za-
pewnia³a ch³opów, ¿e wszelkie plotki mówi¹ce o tworzeniu w kraju ko³chozów
s¹ wyssane z palca i s¹ rozsiewane przez wrogów, a wieœ polska bêdzie
rozwija³a siê wed³ug w³asnych wzorów9. Natomiast gospodarze maj¹cy gos-
podarstwa du¿e, ponad 15 hektarów uznawani byli za „ku³aków”, czyli
wrogów pañstwa ludowego. Grupa ta mia³a zostaæ w stosunkowo krótkim
czasie doprowadzona do ruiny i w ten sposób wyeliminowana z gospodarki
wiejskiej. Obci¹¿enie gospodarstwa uznanego za „ku³ackie” by³o w przeliczeniu
na jeden hektar oœmiokrotnie wy¿sze od gospodarstw z innych grup, zw³aszcza
spó³dzielni produkcyjnych10. Polityka pañstwa wobec wielkopolskiej wsi reali-
zowana by³a zgodnie z „trójjedyn¹ zasad¹ Lenina”, nakazuj¹c¹ oprzeæ siê na
biedniaku w sojuszu ze œredniakiem, ani na chwilê nie przerywaæ walki
z ku³akiem11. Równoczeœnie wieœ zosta³a pozbawiona pomocy pañstwa w po-
staci kredytów, dostaw nawozów. Za to na³o¿ono na ni¹ system obowi¹z-
kowych dostaw, co w praktyce oznacza³o przymusow¹ dostawê wszystkich
produktów, zw³aszcza zbo¿a, ziemniaków czy miêsa. Nale¿y podkreœliæ,
¿e wymiar obowi¹zkowych dostaw dla Wielkopolski stanowi³ 20% planu
dla Polski, czyli, uwzglêdniaj¹c powierzchniê regionu, by³ dwukrotnie wy¿szy
ni¿ dla innych województw. Na dodatek pañstwo p³aci³o za te dostawy
minimaln¹ cenê12.

Podobnie wygl¹da³a sytuacja w wielkopolskim przemyœle. Regionowi za-
szkodzi³a opinia o wysokim poziomie rozwoju, uznano bowiem, ¿e Wiel-
kopolanie poradz¹ sobie sami, bez wiêkszych nak³adów inwestycyjnych. St¹d
te¿ udzia³ województwa poznañskiego w globalnym planie inwestycyjnym
wynosi³ tylko oko³o 5%, w niektórych latach (np. w 1951 – 4,2%, w 1952
– 3,8%, 1953 – 3,5%, 1954 – 4,2%)13 nawet spada³, podczas gdy województwo
stanowi³o 8,8% powierzchni kraju, a liczba mieszkañców stanowi³a 8,4%
ca³ego spo³eczeñstwa14. Wzrost nak³adów by³ bardzo powolny, w 1950 r. na
Poznañ i województwo (Poznañ utraci³ bowiem w 1950 r. status miasta
wydzielonego, czyli finansowanego z bud¿etu centralnego, a wiêc jego rozwój
obci¹¿a³ ca³e województwo) przeznaczono 1736 mln z³otych. W 1955 r. kwota
ta wzros³a do 3070 mln z³. W przeliczeniu na jednego mieszkañca wo-
jewództwo poznañskie z kwot¹ 818 z³ w 1950 r. plasowa³o siê w koñcówce
pod wzglêdem wielkoœci inwestycji w skali kraju15. Nie mog³o to zapewniæ
regionowi odpowiedniego tempa rozwoju. Pod wieloma wzglêdami w sytuacji
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Wielkopolski nast¹pi³ wyraŸny regres. Polityka inwestycyjna zak³ada³a rozbu-
dowê ju¿ istniej¹cych zak³adów i budowê 20 nowych g³ównie we wschodnich
obszarach województwa i w stolicy regionu16. Równoczeœnie jednak przy-
st¹piono do likwidacji prywatnego przemys³u, a potem rzemios³a. Proces ten
przyspiesza³a polityka „ograniczania” gospodarstw „ku³ackich”, czyli du¿ych,
które by³y najwiêkszym odbiorc¹ produkcji z tych sektorów. W efekcie
malej¹cego zapotrzebowania na produkty i us³ugi liczba zak³adów w ma³ych
miastach systematycznie mala³a. Ich w³aœciciele najpierw zmniejszali zatrud-
nienie, a nastêpnie je zamykali, szukaj¹c pracy w wiêkszym mieœcie. W nie-
których regionach Wielkopolski nast¹pi³ spadek liczby miejsc pracy. Wiêkszoœæ
powiatów wielkopolski wykazywa³a w 1954 r. daleko mniejszy odsetek za-
trudnionych w przemyœle ani¿eli w roku 1950, a nawet w 193117. Sytuacjê
poprawia³ sam Poznañ, w którym mieszkañcy regionu najczêœciej szukali pracy.
Ros³a wiêc liczba mieszkañców miasta. O ile w 1946 r. Poznañ liczy³ 267 tys.
mieszkañców, to w 1950 liczba ta wzros³a do 331 tys., a w 1956 do 375 tys.18

Równoczeœnie ros³a liczba osób codziennie doje¿d¿aj¹cych do pracy. W 1952 r.
do Poznania doje¿d¿a³o blisko 16 tys. pracowników, to w 1957 ju¿ ponad
26 tys.19 W okresie realizacji planu szeœcioletniego zatrudnienie w przemyœle
uspo³ecznionym wzros³o o oko³o 18 tys. osób20. Tak¿e w samym Poznaniu
nastêpowa³y przekszta³cenia w³asnoœciowe w przemyœle. Systematycznie spa-
da³a liczba zak³adów prywatnych. W 1946 r. istnia³o ich 498 i zatrudnia³y
ponad 6,5 tys. osób. W 1951 r. ich liczba spad³a do 83 zatrudniaj¹cych
232 osoby. W 1955 r. liczba zak³adów wynosi³a ju¿ tylko 65 i zatrudniano
w nich 150 osób21. Jeszcze wiêkszy regres nast¹pi³ w poznañskim rzemioœle,
choæ w tym zakresie proces upadku dokona³ siê jeszcze przed rokiem 1950.
W 1947 r. na terenie miasta istnia³y 3683 zak³ady zatrudniaj¹ce blisko 11 tys.
osób. W 1951 r. ich liczba spad³a do 2626. Dramatycznie spad³o te¿ za-
trudnienie (do 5941 osób). W 1955 r. liczba zak³adów nieznacznie wzros³a (do
2867 zatrudniaj¹cych 5664 osoby)22.

Braki inwestycyjne w infrastrukturê miasta odbi³y siê na poziomie ¿ycia
mieszkañców. Dotyczy³o to zw³aszcza budownictwa mieszkaniowego. W tym
zakresie deficyt juz na starcie do realizacji planu szeœcioletniego wynosi³ 12 tys.
mieszkañ. W 1950 r. w mieœcie istnia³o 66 090 mieszkañ (187 481 izb).
W 1956 r. 72 198 mieszkañ (206 641 izb)23. W pierwszych latach planu
szeœcioletniego budowano tylko po kilkaset mieszkañ rocznie. Najwiêkszy, bo

Sytuacja spo³eczno-polityczna w Wielkopolsce... 15

16 S. Jankowiak, Wielkopolska.., s. 73.
17 F. Barciñski, Kierunki i perspektywy rozwoju gospodarczego woj. poznañskiego, „Rocznik

Rady Naukowo-Ekonomicznej przy PWRN w Poznaniu” 1957, s. 16.
18 Rocznik statystyczny miasta Poznania 1951–1959, Poznañ 1960, s. 67.
19 Tam¿e, s. 159
20 Tam¿e, s. 174.
21 Tam¿e, s. 182.
22 Tam¿e, s. 184.
23 Tam¿e, s. 49.



przekraczaj¹cy 1000 mieszkañ rocznie wzrost nast¹pi³ w latach 1954 i 195524.
Tymczasem liczba mieszkañców miasta wzros³a o 60 tys. Deficyt mieszkañ
wzrós³ wiêc do 22 tys. (66 tys. izb). W rzeczywistoœci problem by³ jeszcze
powa¿niejszy, gdy¿ w³adze uznawa³y za „normalne” mieszkania w suterenach,
barakach itp.25 W³adze próbowa³y wiêc poradziæ sobie z problemem poprzez
„zagêszczenie” mieszkañ ju¿ istniej¹cych, przy okreœleniu normy metrów na
osobê poni¿ej 10. Dodatkowym problemem by³ wysoki standart mieszkañ
w centrum miasta. W okresie przed II wojn¹ œwiatow¹ w du¿ych i bardzo
du¿ych mieszkaniach mieszka³y pojedyncze rodziny. Teraz sytuacja uleg³a
zmianie. W efekcie podjêtych przez w³adze dzia³añ w du¿ych mieszkaniach
w kamienicach w centrum miasta mieszka³o w jednym mieszkaniu po kilka
rodzin. Jeœli w skali ca³ego kraju na jedno mieszkanie przypada³o 1,3 rodziny,
to w Poznaniu wskaŸnik ten wynosi³ 1,726. Na poziomie ¿ycia mieszkañ-
ców odbija³y siê braki inwestycji w innych dziedzinach. Wolno ros³a iloœæ
wody w wodoci¹gach miejskich. O ile w 1950 r. produkowano 16 736 m3, to
w 1956 – 24 tys. m327. Nieznacznie zwiêkszy³a siê d³ugoœæ sieci wodoci¹gowej
(z 354 km w 1950 r. do 369 km w 1956 r.) i kanalizacji (314 km w 1950 r. do
335 km w 1956 r.)28. Praktycznie nie zmienia³a siê d³ugoœæ sieci gazowej
(w 1950 – 316 km, w 1956 – 328 km)29. Oznacza³o to, ¿e wielu mieszkañców
nie mog³o korzystaæ z podstawowych udogodnieñ. Du¿¹ uci¹¿liwoœci¹ dla
mieszkañców by³a s³aba sieæ komunikacyjna. Liczba tras tramwajowych zmie-
ni³a siê nieznacznie (z 13 w 1950 do 16 w 1956), trolejbusowych z 5 do 6)
i autobusowych (z 6 do 9 w 1955 r.)30. Spadek poziomu ¿ycia by³ tym bardziej
odczuwalny, ¿e w okresie przedwojennym Poznañ nale¿a³ do miast zamo¿niej-
szych. Tymczasem w³adze t³umaczy³y spadek œrodków inwestycyjnych ko-
niecznoœci¹ inwestowania w regiony s³abo rozwiniête.

Trudnoœci dnia codziennego pog³êbia³ spadek liczby sklepów. I ile w 1950 r.
istnia³o w Poznaniu 2787 punktów sprzeda¿y detalicznej, to w 1955 r. liczba
ta spad³a do 2225 sklepów. (Dla porównania w 1938 r. istnia³y w Poznaniu
5093 sklepy)31. Poznaniacy osi¹gali ni¿sze od œredniej krajowej dochody. Jeœli
w skali ca³ego kraju œrednioroczny dochód w przeliczeniu na osobê wynosi³
ok. 12 tys. z³, to w Poznaniu nieznacznie przekracza³ 10 tys. Na dodatek coraz
wiêksz¹ czêœæ p³acy przeznaczali mieszkañcy miasta na wy¿ywienie, w oma-
wianym okresie systematycznie ros³y bowiem ceny podstawowych produktów
¿ywnoœciowych. Dla porównania cena chleba wzros³a z 0,99 z³ w 1949 r. do
3 z³ w 1956 r., m¹ki z 1,99 z³ w 1949 r. do 6 z³ w 1956 r., mleka z 0,70 z³
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w 1946 r. do 2,40 w 1956 r., ziemniaków – odpowiednio z 0,15 z³ do 1,68 z³,
kapusty z 2,15 do 11,70 z³, miêsa wo³owego z 5,85 do 24,68 z³., miêsa
wieprzowego z 7,20 do 29,26 z³, s³oniny z 10,15 do 33,57 z³32. Wzrosty cen
stanowi³y znaczne obci¹¿enie dla gospodarstw domowych. O ile w 1950 r.
wydatki na ¿ywnoœæ stanowi³y po³owê wydatków, to w 1955 r. wskaŸnik ten
przekracza³ 62%33. Na dodatek sta³ym elementem ¿ycia mieszkañców by³y
permanentne braki i tak ju¿ drogich towarów. Dotyczy³o to nie tylko atrak-
cyjniejszych asortymentów, ale nawet produktów podstawowych, np. miêsa.
By³o to efektem b³êdnej polityki pañstwa wobec rolnictwa oraz centralnej
dystrybucji, z za³o¿enia pomijaj¹cej region. Zniesienie w styczniu 1953 r.
kartek na ¿ywnoœæ przy równoczesnym wzroœcie cen nie uspokoi³o rynku.
Podstawowym powodem by³o zmniejszenie przez w³adze centralne dostaw
produktów ¿ywnoœciowych dla miasta Poznania i regionu34.

Analiza przytoczonych danych pozwala sformu³owaæ tezê, ¿e w wyniku
realizacji planu szeœcioletniego sytuacja socjalno-bytowa mieszkañców Poznania
w wyraŸny sposób siê pogorszy³a.

Realizacja zamierzeñ skonkretyzowanych w planie szeœcioletnim tak¿e
odbiega³a znacz¹co od planów. Mimo deklarowanych sukcesów warunki ¿ycia
w Polsce pogarsza³y siê systematycznie. B³êdna polityka wobec polskiej wsi
doprowadzi³a do ruiny dobrze gospodaruj¹cych rolników, a tym samym do
znacz¹cego zmniejszenia produkcji ¿ywnoœci. Braków tych nie mog³y uzupe³niæ
tworzone czêsto pod przymusem spó³dzielnie produkcyjne czy Pañstwowe
Gospodarstwa Rolne, w których raczej marnotrawiono œrodki. W efekcie
w kryzysowym 1953 r. zabrak³o nawet chleba. Pogoñ za wskaŸnikami do-
prowadzi³a z jednej strony do powszechnego marnotrawstwa surowców, gdy¿
liczy³ siê tylko produkt finalny, bez wzglêdu na koszty. Z drugiej strony
polityka taka zaowocowa³a nadmiern¹, rabunkow¹ wrêcz, eksploatacj¹ tej
grupy spo³ecznej, która przecie¿ w teorii mia³a stanowiæ klasê rz¹dz¹c¹, czyli
robotników. W po³owie 1953 r. w³adze podnios³y normy dla robotników
przemys³owych. Represyjna polityka dotknê³a tak¿e wielkopolsk¹ wieœ. Kiedy
okaza³o siê, ¿e zbiory zbó¿ s¹ wyj¹tkowo s³abe, a wykonanie obowi¹zkowych
dostaw niewielkie, w³adze, zgodnie z logik¹ systemu uzna³y, ¿e to nie zbieg
trudnych uwarunkowañ, ale sabota¿ ze strony „ku³aków” powoduje braki
zbo¿a, a jedynym sposobem poprawy sytuacji s¹ represje. Uznano bowiem, ¿e
jeœli „ku³akowi” nie przykrêci siê przys³owiowej „œruby”, to on sam bêdzie
sabotowa³ zarz¹dzenia w³adz. W teren wys³ano wiêc pe³nomocników KC PZPR
z wyznaczonym limitem ch³opów do aresztowania. Do Wielkopolski przyby³
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wtedy Stefan Staszewski. Pe³nomocnicy mieli z³amaæ rzekomy opór si³¹.
W rozmowie z Teres¹ Torañsk¹ Staszewski przyznawa³ siê do aresztowania
oko³o 8 tys. ch³opów. W rzeczywistoœci aresztowano ich znacznie wiêcej35.
Tym razem po raz kolejny „¿ycie” potwierdzi³o stalinowsk¹ tezê, ¿e „ku³ak”
ukrywa³ plony, gdy¿ zbo¿e rzeczywiœcie „pop³ynê³o”. Oczywiœcie nie dlatego,
¿e tak by³o naprawdê, lecz dlatego, ¿e aresztowani ch³opi szansê na zwolnienie
mieli tylko w przypadku, gdy rodzina wywi¹za³a siê z obowi¹zkowych dostaw.
W takiej sytuacji ka¿dy stara³ siê wiêc zdobyæ zbo¿e za wszelk¹ cenê.

Przez d³ugi okres jakikolwiek opór przeciwko w³adzy by³ niemo¿liwy.
Wszystkich trzyma³ w ryzach strach rozsiewany przez wszechw³adne w tym
okresie urzêdy bezpieczeñstwa. Wszechobecnoœæ i wszechmocnoœæ UB do-
prowadzi³a do atomizacji spo³eczeñstwa.

Kumulacja niekorzystnych zjawisk i to we wszystkich dziedzinach spo-
wodowa³a jednak, ¿e nawet dla tych najbardziej ortodoksyjnych sta³o siê jasne,
¿e kontynuowanie dotychczasowego kursu musi zakoñczyæ siê katastrof¹.

W 1953 r. po czterech latach realizacji planu szeœcioletniego okaza³o siê, ¿e
du¿ej czêœci jego za³o¿eñ nie uda³o siê zrealizowaæ. Polska rzeczywiœcie by³a
wielkim placem budowy jednak termin zakoñczenia inwestycji stale siê oddala³.
Okazywa³o siê bowiem, ¿e przy tak ambitnych zadaniach szwankuj¹ wszystkie
etapy wykonania. Brakowa³o nie tylko surowców, ale przede wszystkim dobrej
organizacji pracy zapobiegaj¹cej marnotrawstwu. Jednoczeœnie nadmiernie eks-
ploatowano pracowników, nie licz¹c siê z realiami i nie uwzglêdniaj¹c ich
mo¿liwoœci fizycznych. Wielokrotnie zwiêkszano normy, systematycznie obni¿a-
j¹c przy tym p³ace. W efekcie w 1953 r. robotnicy zarabiali mniej ni¿ w 1951.
Podobna sytuacja panowa³a tak¿e w pozosta³ych pañstwach bloku. Tam tak¿e
uœwiadamiano sobie fakt, ¿e nie mo¿na nadal eksploatowaæ tak robotników bez
poprawy ich stopy ¿yciowej. Taki sygna³ sp³yn¹³ zreszt¹ z Moskwy, dlatego te¿
w paŸdzierniku 1953 r. na IX Plenum KC PZPR dostrze¿ono koniecznoœæ
rozpoczêcia starañ partii o podniesienie stopy ¿yciowej ludnoœci. Zalecano
przesuniêcie œrodków z przemys³u ciê¿kiego dla przemys³u lekkiego i bu-
downictwa mieszkaniowego. Deklarowano walkê z marnotrawstwem. Podjêto
te¿ decyzjê o poprawie warunków gospodarowania na wsi. Zamro¿ono wiel-
koœæ obowi¹zkowych dostaw oraz zezwolono na sprzeda¿ na wolnym rynku
nadwy¿ek. Zapocz¹tkowane jesieni¹ 1953 r. zmiany kontynuowano podczas
obrad II zjazdu PZPR (10–17 marzec 1954). Za samokrytykê mo¿na uznaæ
przyznanie w uchwale, ¿e nie wykonano w pe³ni zadañ zwi¹zanych z pod-
niesieniem stopy ¿yciowej ludnoœci. Dokonano pewnych korekt w planie,
zwiêkszaj¹c nak³ady na produkcjê dóbr konsumpcyjnych, których dotychczas
brakowa³o. Jednak zmiany te by³y spóŸnione i nie mog³y przynieœæ w krótkim
czasie poprawy sytuacji. Na dodatek realizowali je ci, którzy tworzyli stary
model funkcjonowania gospodarki, nie potrafili wiêc zapomnieæ o starych
nawykach i priorytetach i zmieniæ swój sposób myœlenia.
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WyraŸnie zarysowa³a siê natomiast odwil¿ w kulturze36. Zaskoczeniem
by³o opublikowanie w „Nowej Kulturze” pamiêtnika uczennicy, która
w obiektywny sposób ocenia³a wydarzenia, których by³a œwiadkiem37. Równie
gor¹co odbierano artyku³y Zygmunta Ka³u¿yñskiego z podró¿y na Zachód.
Odchodzono powoli od socrealizmu, daj¹c twórcom wiêcej swobody. Z czasem
zaczêto nawet krytykowaæ schematyzm w twórczoœci socrealistycznej. Pod
koniec 1954 r. wyraŸnie zel¿a³o te¿ nasilenie terroru. Zaczêto krytykowaæ, jak
to okreœlano, niedozwolone metody œledcze, ³ami¹ce zasady praworz¹dnoœci
ludowej. Ju¿ w marcu 1954 r. minister BP Stanis³aw Radkiewicz podczas
resortowej narady podda³ krytyce ³amanie praworz¹dnoœci przez funkcjo-
nariuszy resortu. Rozwi¹zano X Departament zajmuj¹cy siê inwigilacj¹ PZPR.
We wrzeœniu 1954 r. Radio Wolna Europa nada³o pierwsz¹ audycjê Za kuli-
sami bezpieki i partii38. Przez kolejne trzy miesi¹ce Józef Œwiat³o, wysoki funk-
cjonariusz MBP, opowiada³ w nich o tajemnicach pañstwa i partii. W efekcie
MBP rozwi¹zano, powo³uj¹c w jego miejsce Ministerstwo Spraw Wewnêtrz-
nych i Komitet do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego. Zmiany te przyspieszy³y
falê krytyki systemu przez spo³eczeñstwo. Tym bardziej ¿e koñczy³ siê plan
szeœcioletni, który rozbudzi³ w polskim spo³eczeñstwie wielkie nadzieje, zw³asz-
cza na poprawê warunków ¿ycia. Tymczasem nie uleg³y one znacz¹cej zmianie,
a dla niektórych grup zawodowych uleg³y nawet pogorszeniu. Ludziom nadal
¿y³o siê ciê¿ko. Sta³o to w ra¿¹cej sprzecznoœci z g³oszonymi has³ami o pañ-
stwie ludowym realizuj¹cym przede wszystkim potrzeby spo³eczeñstwa. W Po-
znaniu zmiany te przynios³y powa¿niejsze efekty. Mieszkañcy targowego
miasta mogli bowiem na co dzieñ konfrontowaæ sw¹ sytuacjê z poziomem ¿ycia
prezentowanym przez zachodnich goœci targowych. Rzeczywistego niezado-
wolenia nie mo¿na ju¿ by³o t³umiæ przy u¿yciu dotychczasowych metod.
Niewiarygodnie brzmia³y te¿ zapewnienia w³adzy, która krytykuj¹c s³ab¹ rea-
lizacjê uchwa³ II Zjazdu, podkreœla³a, ¿e ci¹gle jeszcze nie zosta³ dokonany
zasadniczy prze³om w podnoszeniu stopy ¿yciowej ludnoœci. Sposoby realizacji
tej polityki mia³y jednak charakter „zbioru pobo¿nych ¿yczeñ”, tradycyjnie
zalecano wiêc osi¹gniêcie wzrostu œredniej p³acy o 15–20%. Brzmia³o to jednak
niewiarygodnie i traktowane by³o jako propaganda. Szczególnie za³ogi du¿ych
zak³adów pracy podejmowa³y dyskusjê nad za³o¿eniami nowego planu gos-
podarczego, a przy okazji dokonywa³y zasadniczej krytyki dotychczasowych
metod organizowania produkcji. O¿ywi³a siê nudna dot¹d prasa i przynosi³a
artyku³y odwa¿nie podejmuj¹ce te trudne problemy. Ogromn¹ rolê w procesie
przemian w œwiadomoœci polskiego spo³eczeñstwa odegra³ XX Zjazd KPZR.
Wyg³oszony przez N. Chruszczowa podczas ostatniego dnia, a w³aœciwie nocy
tajny referat rozprawi³ siê z kultem Stalina. Ze zjazdu nie powróci³ szef polskiej
delegacji Boles³aw Bierut, który zmar³ w Moskwie. Œmieræ Bieruta da³a
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pocz¹tek walce o w³adzê na najwy¿szych szczeblach PZPR. Nowym I sekre-
tarzem zosta³ Edward Ochab. On te¿ zapozna³ zebranych na plenum KC
z tajnym referatem. Dyskusja nad tym problemem ujawni³a podzia³y na frakcje:
„pu³awian” i „natoliñczyków”. Nowy I sekretarz podj¹³ decyzjê o upow-
szechnieniu rewelacji z Moskwy. Tekst referatu zosta³ przet³umaczony i wy-
dany w jêzyku polskim39. Odczytywano go podczas otwartych zebrañ partyj-
nych, gdzie stanowi³ podstawê do dalszej dyskusji. W Poznaniu uczestników
takich zebrañ zapewniano, ¿e mo¿na siê swobodnie wypowiadaæ i nikt nie
zostanie aresztowany40. Spowodowa³o to ogromne o¿ywienie polskiego spo-
³eczeñstwa. Coraz g³oœniej upomina³o siê ono o prawdê o okresie okupacji,
zw³aszcza o roli Armii Krajowej. Prym wiod³o w tym procesie pismo m³odej
inteligencji i studentów „Po Prostu”. Zamieszczane na jego ³amach artyku³y
podejmowa³y te wszystkie problemy, opisywano tak¿e rzeczywistoœæ pierw-
szych latach powojennych i absurdy systemu stalinowskiego41. Jerzy Urban
wskazywa³, ¿e wszelkie k³opoty i wypaczenia by³y wynikiem braku rzeczywistej
reprezentacji spo³eczeñstwa we w³adzach pañstwowych42. Na ³amach pisma
obiektywnie opisywano warunki pracy i ¿ycia polskiego spo³eczeñstwa z wszyst-
kimi jego absurdami. Win¹ za ten stan obci¹¿ano w³adze partyjne. Przy okazji
domagano siê likwidacji przywilejów dla elit partyjnych.

W tych warunkach ogromnego rozbudzenia nastrojów spo³ecznych do-
konywane przez w³adze zmiany nie nad¹¿a³y za rzeczywistoœci¹. Partii trudno
by³o wyzwoliæ siê z gorsetu skostnia³ych metod dzia³ania. Proponowane przez
jej kierownicze gremia recepty naprawy sytuacji tkwi³y g³êboko w poprzednim
okresie i sprowadza³y siê do zaleceñ, i¿ nale¿y podj¹æ dzia³ania, zwiêkszyæ
kolegialnoœæ, poprawiæ efektywnoœæ itp. W nowych warunkach brzmia³o to
jednak jak zaklêcia lub zbiór pobo¿nych ¿yczeñ, nie mog³o jednak uzdrowiæ
sytuacji. Równoczeœnie odrzucano sugestie ekonomistów postuluj¹cych do-
konanie konkretnych zmian w celu podniesienia stopy ¿yciowej ludnoœci
i poprawy efektywnoœci gospodarki. By³y to jednak zmiany niemieszcz¹ce siê
w kanonach ówczesnych realiów. Dlatego jeœli nawet pojawia³y siê jakieœ kon-
kretne decyzje, to mia³y one charakter po³owiczny. Decydenci wywodz¹cy siê
ci¹gle z okresu stalinowskiego nie dopuszczali myœli, by g³oszone przez pro-
pagandê has³a ludow³adztwa mo¿na by³o rzeczywiœcie wprowadziæ w ¿ycie.
Dlatego te¿ pozostawali g³usi na ¿¹dania robotników. Zw³aszcza cz³onkowie
za³óg du¿ych zak³adów pracy, nazywanych „twierdzami socjalizmu”, œwiadomi
swej si³y zaczêli coraz œmielej domagaæ siê zamian, zw³aszcza wzrostu stopy
¿yciowej, poprawy organizacji pracy itp. Tym bardziej ¿e sama w³adza przy-
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39 O kulcie jednostki i jego nastêpstwach. Referat I sekretarza KC KPZR tow. N.S. Chruszczo-
wa na XX ZjeŸdzie Komunistycznej Partii Zwi¹zku Radzieckiego, Warszawa 1956.

40 S. Jankowiak, Wielkopolska.., s. 197 i n.
41 J. Ambroziewicz, W. Namiotkiewicz, J. Olszewski, Na spotkanie ludziom z AK, „Po Prostu”

z 11 III 1956 r., nr 11.
42 J. Urban, O ludow³adztwie, „Po Prostu” z 15 IV 1956 r., nr 16.



znawa³a, ¿e w okresie realizacji planu szeœcioletniego nie uda³o siê uzyskaæ
zaplanowanych wskaŸników wzrostu stopy ¿yciowej. Przynios³o to tragiczne
konsekwencje w czerwcu 1956 r., kiedy to za³ogi poznañskich zak³adów pracy,
zw³aszcza Cegielskiego, Zak³adów Naprawczych Taboru Kolejowego czy Miej-
skiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego zaczê³y domagaæ siê od w³adz po-
prawy swego losu. Przez wiele miesiêcy ich postulaty by³y kwitowane klasyczn¹
„agitk¹” z pierwszej po³owy lat piêædziesi¹tych o sanacji, wojnie i trudnoœciach
odbudowy i koñczy³y siê zawsze zachêt¹ do wydajniejszej pracy. Schemat ten
powtarza³ siê cyklicznie, bowiem ówczesnym decydentom po prostu nie
mieœci³o siê w g³owie, by robotnicy niezale¿nie od warunków ¿ycia i pracy
mogli zbuntowaæ siê przeciwko „swojej” przecie¿ w³adzy. Tymczasem sytuacja
dojrzewa³a do wybuchu. Zdesperowani ludzie mieli ju¿ doœæ „mydlenia im
oczu”, domagali siê konkretnych zmian. Wyrazem tych nastrojów by³ bunt
mieszkañców Poznania w czerwcu 1956 r.
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TOMASZ ROCHATKA

NASTROJE W POZNAÑSKICH ZAK£ADACH PRACY
W CZERWCU 1956 ROKU

Wa¿nym impulsem zmniejszaj¹cym powszechny w latach piêædziesi¹tych
strach spo³eczeñstwa przed w³adz¹ by³a reorganizacja aparatu bezpieczeñstwa
pod koniec 1954 r. i zwi¹zane z ni¹ nastroje dezorientacji wœród funk-
cjonariuszy organów bezpieczeñstwa. Na zachowania robotników powa¿nie
oddzia³ywa³a równie¿ postêpuj¹ca liberalizacja ¿ycia politycznego w kraju,
szczególnie po œmierci Bieruta i upublicznieniu tajnego referatu Nikity Chrusz-
czowa. Zmiana dotychczasowej linii politycznej PZPR i zamieszania na szczy-
tach w³adzy wywo³a³y bez w¹tpienia z jednej strony szok, a jednoczeœnie ocze-
kiwanie na istotne zmiany1. Niew¹tpliwie jednym z najwa¿niejszych czynników
kszta³tuj¹cych wówczas postawy robotników Poznania wobec systemu komu-
nistycznego by³a sytuacja gospodarcza. Niepowodzenia planu szeœcioletniego
i kolektywizacji rolnictwa spowodowa³y realnie odczuwalny spadek poziomu
¿ycia. Wiêkszoœæ wskaŸników poziomu ¿ycia ludnoœci w Wielkopolsce w pierw-
szej po³owie lat piêædziesi¹tych by³a ni¿sza od przeciêtnej krajowej, co by³o
efektem niekorzystnej polityki inwestycyjnej w regionie2. Ilustracj¹ trudnych
warunków bytowych mo¿e byæ opinia pracownicy Zak³adów im. Stalina
(ZISPO) Marii K¹kol, która stwierdzi³a, ¿e „robotnicy przy pracy jedz¹ suchy
chleb, gdy¿ za ma³o zarabiaj¹3. Systematycznie pogarszaj¹cy siê poziom za-

1 A. Skrzypek, Wp³yw polityki Nikity Chruszczowa na wydarzenia w Polsce roku 1956, [w:]
Prze³omowy rok 1956. Poznañski Czerwiec. Polski PaŸdziernik. Budapeszt. Materia³y miêdzynaro-
dowej konferencji naukowej w Poznaniu w dniach 26–27 czerwca 1996, Poznañ 1998, s. 53–60.

2 J. Piasny, H. Szulce, Warunki bytowe ludnoœci, [w:] Najnowsze dzieje Wielkopolski 1945
–1989, red. E. Makowski, Numer specjalny „Kronika Wielkopolski” 1989, nr 2, s. 87–141;
S. Jankowiak, Wielkopolska w okresie stalinizmu (1948–1956), Poznañ 1995, s. 68–120;
E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956, [w:] Prze³omowy rok 1956. Poznañski Czerwiec. Polski
PaŸdziernik. Budapeszt. Materia³y miêdzynarodowej konferencji naukowej w Poznaniu w dniach
26–27 czerwca 1996, Poznañ 1998, s. 79–80; T. Rochatka, Poznañskie zak³ady pracy w planie
szeœcioletnim i w pierwszej po³owie 1956 r., [w:] Poznañski Czerwiec 1956, red. S. Jankowiak
i A. Rogulska, Warszawa 2002, s. 21–30.

3 Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), IPN BU 0749, t. 24,
Notatka informacyjna Kierownika WUds.BP w Poznaniu do Przewodnicz¹cego Kds.BP, 22 VI
1956, k. 6.



spokojenia podstawowych potrzeb materialnych by³ dla robotników niezro-
zumia³y w porównaniu z po³o¿eniem tej samej grupy zawodowej w krajach
kapitalistycznych czy nawet niektórych krajach bloku komunistycznego (NRD,
Czechos³owacja). Ograniczone zosta³y tak¿e mo¿liwoœci tzw. awansu spo-
³ecznego, zw³aszcza po za³amaniu systemu stalinowskiego; robotnikom coraz
trudniej by³o go osi¹gn¹æ. Co wiêcej problem ten dotyczy³ przede wszystkim
ich dzieci. Brak mo¿liwoœci awansu dla m³odzie¿y z œrodowisk robotniczych
czy wiejskich by³ jedn¹ z przyczyn konfliktu pomiêdzy modelem kreowanym
przez komunistów a istniej¹c¹ rzeczywistoœci¹4.

Od pocz¹tku 1955 r. w aktach Wojewódzkiego Urzêdu do spraw Bez-
pieczeñstwa Publicznego (WUds.BP) w Poznaniu odnotowywany by³ wzrost
„wrogich” nastrojów i tzw. dzia³alnoœci „rewizjonistycznej”. Wa¿nym mier-
nikiem nastrojów spo³ecznych by³a, wed³ug organów bezpieczeñstwa,
tzw. propaganda szeptana, jak równie¿ wyst¹pienia podczas oficjalnych ma-
sówek. W tym roku, jak raportowa³ naczelnik Wydzia³u IV WUds.BP
w Poznaniu, na jednym z zebrañ w fabryce W-3 w Zak³adach im. Stalina
(ZISPO) pracownik tych zak³adów ob. Kurek stwierdzi³, ¿e „odbieraj¹ nam
zarobki i pójdziemy ¿ebraæ”; czego skutkiem by³ dwugodzinny strajk5.

Zwracano uwagê na szczególnie niebezpieczne oddzia³ywanie kleru kato-
lickiego – negatywnie nastawionego do istniej¹cych stosunków spo³ecznych.
Niepokój rz¹dz¹cych budzi³a rosn¹ca religijnoœæ spo³eczeñstwa i rozwój ró¿-
nych jej przejawów. O¿ywienie wiary katolickiej traktowano jako szerzenie siê
fanatyzmu religijnego. Organy bezpieczeñstwa rejestrowa³y, wiêc pilnie opinie
duchowieñstwa poznañskiego, zw³aszcza pozytywne wobec w³adzy i istniej¹cej
rzeczywistoœci, np. w marcu 1956 r. ¿e „przemiany gospodarcze dokonane
w Polsce w ostatnim czasie s¹ dobre, ¿e idee socjalizmu i nauki chrzeœcijañskiej
s¹ zbie¿ne – wystarczy tylko ochrzciæ socjalizm a raj zapanowa³by na ziemi”.
Jednoczeœnie szykanowano pracowników kolportuj¹cych modlitwy o „wrogiej”
treœci, np. w pierwszym kwartale 1956 r. z tego powodu zosta³y aresztowane
3 osoby w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego nr 1 w Poznaniu6. Nie-
w¹tpliwie wzrost religijnoœci robotników, zw³aszcza w tradycyjnie katolickiej
Wielkopolsce, sprzyja³ zwiêkszonej motywacji do stawiania oporu.

Przejawem spo³ecznego niezadowolenia w tym okresie by³ przede wszyst-
kim kolporta¿ ulotek czy umieszczanie w miejscach publicznych negatywnych
wobec w³adzy, napisów. W³adze têpi³y szczególnie rozpowszechnianie i prze-
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chowywanie broszury, zbieg³ego na Zachód, by³ego wysokiego funkcjonariusza
aparatu bezpieczeñstwa pp³k. Józefa Œwiat³y.

Szczególnie istotne dla partyjnego establishmentu by³y nastroje robotni-
ków kluczowych przedsiêbiorstw. Od pocz¹tku 1956 r. zauwa¿alne by³y
zmiany w relacjach pomiêdzy robotnikami a aktywistami partyjnymi. Bardziej
otwarcie pytano ich o sprawy polityczne, gospodarcze oraz o tzw. bia³e plamy
z historii ostatnich lat. W³adze niepokoi³y przede wszystkim awarie, po¿ary
i inne czynniki zak³ócaj¹ce produkcjê, które czêsto interpretowa³y jako tzw.
sabota¿ gospodarczy. Œwiadczy o tym chocia¿by statystyka spraw agentu-
ralno-œledczych prowadzonych przez wojewódzk¹ strukturê UB w Poznaniu.
W pierwszych miesi¹cach 1956 r., w przemyœle, budownictwie i kolejnictwie
prowadzonych by³o 10 spraw wobec aktów dywersji i sabota¿u7. Ich wykrywal-
noœæ by³a utrudniona gdy¿ „pracownicy [aparatu bezpieczeñstwa – przyp. T.R.]
uciekaj¹ od prowadzenia ich, brak u nich zawziêtoœci i ostroœci w jej roz-
pracowaniu, czêsto wystêpuj¹ pow¹tpienia, niewiara w wykrycie sprawców.
Pracownicy prowadz¹cy te sprawy byli odrywani od tych spraw do innych
prac, co przewleka³o rozpracowanie”8. Zaniepokojenie budzi³y równie¿ sygna-
³y o krytycznych wypowiedziach pracowników wobec osi¹gniêæ gospodarczych
pañstwa. W fabrykach pojawi³y siê tak¿e w wiêkszym ni¿ poprzednio stopniu
negatywne opinie dotycz¹ce ZSRR i polsko-radzieckiej wymiany gospodarczej.
Ich autorzy, zdaniem funkcjonariuszy bezpieczeñstwa publicznego, czêsto po-
wa¿nie zaniedbywali siê przy pracy, twierdz¹c, ¿e nale¿y pracowaæ jak naj-
mniej. Badaj¹c ich status spo³eczny, podkreœlano, ¿e pochodz¹ z inteligencji.
W przemyœle, budownictwie i transporcie napotykano w tym czasie na liczne
przestêpstwa pospolite, np. nadu¿ycia finansowe czy niedbalstwo, które przy-
czynia³y siê do powstawania ogromnych strat pañstwa. W „Ocenie sytuacji
dotycz¹cej przebiegu wypadków w Poznaniu”, opisuj¹c stan przed Poznañskim
Czerwcem, sygnalizowano, ¿e negatywne nastroje wystêpowa³y w najwiêkszych
zak³adach pracy w Poznaniu. Niedostateczn¹ kontrolê robotników t³umaczono
przebudow¹ pracy agenturalno-operacyjnej w obiektach gospodarki narodo-
wej9. Po III Plenum KC PZPR w zwi¹zku z usprawnianiem pracy operacyjnej
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Komenda Miejska MO w Poznaniu wyeliminowa³a nieprzynosz¹c¹ wiêkszej
korzyœci, agenturê w ZISPO i innych zak³adach10. Podstawê dzia³añ opera-
cyjnych nadal stanowi³y informacje agenturalne i Ÿród³a jawne, a zapobieganiu
szerzenia siê krytycznych nastrojów s³u¿y³a tak¿e stale rozbudowywana i re-
organizowana sieæ agenturalna. Represje stosowano nawet wobec stosunkowo
nielicznych i ma³o wp³ywowych grup, jak sekty œwiadków Jehowy, np. w ZISPO
w 1954 r. jednego z jej cz³onków ob. Krywko oddano pod s¹d jako prowodyra
inspiruj¹cego do dzia³alnoœci antypañstwowej11. Hamowaniu negatywnych
dzia³añ w zak³adach pracy mia³a s³u¿yæ równie¿ dzia³alnoœæ aparatu partyjnego
i administracyjnego, w ocenie gremiów kierowniczych UB czêsto nieskuteczna
i niewystarczaj¹ca, np. w 1954 r. w ZISPO zosta³a zniszczona dekoracja rz¹du
i Stalina; sprawcy mimo intensywnych dzia³añ nie zostali wykryci12.

Przyczyn niezadowolenia by³o wiele; przede wszystkim pogorszenie sytuacji
materialnej i warunków pracy oraz b³êdy administracji przedsiêbiorstw. Od
stycznia 1956 r. nastroje frustracji pracowników w ZISPO dodatkowo po-
g³êbi³a decyzja o wstrzymaniu tzw. progresji, co spowodowa³o znacz¹c¹ ob-
ni¿kê zarobków robotników akordowych. WUds.BP w Poznaniu na bie¿¹co
informowa³ o zaostrzaj¹cych siê nastrojach rozgoryczenia oraz tendencjach
strajkowych w poznañskich zak³adach pracy zarówno w³adze lokalne, jak
i kierownictwo PZPR. Winnych tego stanu rzeczy upatrywano czêsto wœród
cz³onków PZPR, którzy brali bezpoœredni lub poœredni udzia³ w wytwarzaniu
„niew³aœciwej atmosfery” w zak³adach pracy. Dotyczy³o to przede wszystkim
niezdecydowania œredniego aktywu partyjnego wobec nierealnych, zdaniem
aparatu bezpieczeñstwa, ¿¹dañ i postulatów robotniczych. Informator „Krysty-
na” podawa³a, ¿e 25 czerwca brygadzista W-4 Waldemar Kamyszek, prze-
wodnicz¹cy Ko³a ZMP, z zadowoleniem mówi³ o trudnej sytuacji, dodaj¹c, ¿e
gdy tylko pracownicy W-3 ZISPO wyjd¹ na ulicê, to i my pójdziemy z nimi13.
Charakterystyczny natomiast by³ udzia³ wœród robotniczych liderów wielu
cz³onków PZPR. Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ szczególnie przy wyborze
robotniczych delegatów w poznañskich przedsiêbiorstwach domagano siê wiêk-
szego udzia³u bezpartyjnych, np. podczas wyborów na W-2 ZISPO 25 czerwca
zosta³a odrzucona kandydatura tow. Piêkniewskiego po s³owach jego kontr-
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dzania sieci prowadzi³o do tego, ¿e zawerbowani byli nieszczerzy do organów BP. AIPN Po,
06/71, t. 71, Notatka dot[ycz¹ca] prac agenturalno-œledczych prowadzonych przez Wydzia³ IV
i jednostki w terenie na akty dywersji w przemyœle i rolnictwie w województwie poznañskim,
20 III 1956 r., k. 13.

10 AIPN, IPN BU Kds.BP, 216, Ocena wypadków poznañskich zaistnia³ych w dniach 28–29 VI
1956 r. sporz¹dzona przez kierownictwo Komendy Miejskiej MO w Poznaniu, 3 VII 1956, k. 3.

11 AIPN Po 003/620, t. 1, Akta administracyjne, Kontrwywiadowcza charakterystyka Za-
k³adów Przemys³u Metalowego im. J. Stalina w Poznaniu, 24 III 1956, k. 40.

12 AIPN Po, 06/71, t. 5, Sprawozdanie WUdsBP w Poznaniu za II kwarta³ 1954, k. 82–83.
13 AIPN, IPN BU Kds.BP, 215, Notatka z rozmowy z Feliksem Dwojakiem, 3 VII 1956,

k. 45; AIPN, IPN BU 0749, t. 24, Meldunek specjalny Kierownika WUds.BP w Poznaniu mjr.
F. Dwojaka do Przewodnicz¹cego Kds.BP, 26 VI 1956 r., k. 9.



kandydata Maksymiliana Krajewskiego, ¿e do cz³onków partii nie mo¿na mieæ
zaufania14. Z analizy dokumentów UB wynika, ¿e w³adze obawia³y siê tak¿e
wykorzystania przez „wrogie” elementy Miêdzynarodowych Targów Poznañ-
skich (MTP) i przebywaj¹cych na nich cudzoziemców do zorganizowania
strajku i ulicznej demonstracji.

Funkcjonariusze UB w sposób szczególny interesowali siê dzia³alnoœci¹
organizacji nielegalnych, czêsto przeceniaj¹c ich wp³yw na kszta³towanie siê
nastrojów w poznañskich zak³adach pracy. Dotyczy³o to szczególnie œrodowisk
m³odzie¿owych. W sprawozdaniu Kierownika WUds.BP w Poznaniu stwier-
dzono, ¿e w I kwartale 1956 r. nasilenie siê dzia³alnoœci nielegalnej na terenie
województwa, mimo prowadzonych przeciwdzia³añ, nie zmala³o. Zwracano
tam równie¿ uwagê, ¿e zasadniczym celem dzia³ania organizacji nielegalnych
by³o przygotowanie siê do wyst¹pienia przeciwko w³adzy w razie wybuchu
wojny. Aktywnie obserwowane tak¿e by³y „wrogie” œrodowiska cz³onków
by³ych partii politycznych (PSL, PPS-WRN, endecji). Zauwa¿ono ich o¿ywienie
w pierwszej po³owie 1956 r. Grupy te wybitnie negatywnie ocenia³y ówczesn¹
rzeczywistoœæ i domaga³y siê m.in. legalizacji dawnych partii lub nawet za-
st¹pienia obecnej w³adzy komunistycznej rz¹dem tymczasowym, który by
przeprowadzi³ wolne i demokratyczne wybory. Aparat bezpieczeñstwa nie
stwierdzi³ jednak wówczas wiêzi organizacyjnej pomiêdzy tymi œrodowiskami
a najaktywniejszymi i najbardziej radykalnymi robotnikami15.

Rosn¹ce napiêcie spo³eczne na prze³omie maja i czerwca 1956 r. nie
poci¹gnê³o za sob¹, zgodnie z ocen¹ kierownictwa Komitetu do spraw Bez-
pieczeñstwa Publicznego (Kds.BP), ¿adnych przedsiêwziêæ represyjnych, bo
uznano, ¿e zagro¿enie jest niewielkie. Funkcjonariusze organów bezpie-
czeñstwa publicznego mieli skupiæ siê przede wszystkim na usprawnieniu pracy
operacyjnej w celu lepszego rozpoznania sytuacji, ujawniania niezadowolonych
jednostek i grup oraz zapewnianiu sta³ego dop³ywu informacji. Komenda
Miejska (KM) MO w Poznaniu dopiero od 7–8 dni przed robotniczym buntem
zaczê³a otrzymywaæ luŸne informacje dotycz¹ce nastrojów – przede wszystkim
z ZISPO. Komendant wojewódzki MO mjr. Tadeusz Pietrzak po zg³oszeniu
KM MO uwag o sytuacji w „Ceglorzu” zabroni³ wysy³ania tam funkcjonariuszy
w obawie przed ewentualn¹ prowokacj¹. Nie pozwoli³o to na g³êbsz¹ ocenê
panuj¹cych w fabryce nastrojów16.
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14 Bezpartyjny kandydat, który zosta³ wówczas wybrany powiedzia³: „koledzy przyjaciele
pracy dziêkujê Wam za zaufanie, ja tam [tj. w Warszawie – przyp. T.R.] postawiê sprawê, ¿e
nasze puste ¿o³¹dki bêd¹ nape³nione, ja w 1915 r. walczy³em z ruchami, wypêdza³em go
z Warszawy”. AIPN, IPN BU 0749, t. 24, Meldunek specjalny Kierownika WUds.BP w Poznaniu
mjr. F. Dwojaka do Przewodnicz¹cego Kds.BP, 26 VI 1956 r., k. 8; AIPN, IPN BU 0749, t. 24,
Notatka informacyjna Kierownika WUds.BP w Poznaniu do Kds.BP, 22 VI 1956, k. 5.

15 AIPN Po, 06/71, t. 7, Sprawozdanie WUdsBP w Poznaniu za I kwarta³ 1956, k. 6.
16 AIPN, IPN BU Kds.BP, 216, Ocena wypadków poznañskich zaistnia³ych w dniu 28–29 VI

1956 r. sporz¹dzona przez kierownictwo Komendy Miejskiej MO w Poznaniu, 3 VII 1956, k. 3.



Jednak lekcewa¿enie postulatów zg³aszanych przez robotników i daremne
wyjazdy kolejnych delegacji na rozmowy do Warszawy powodowa³y narastanie
gor¹cych dyskusji i milcz¹cych demonstracji. Od pocz¹tku czerwca poznañscy
robotnicy coraz czêœciej wyra¿ali swoj¹ dezaprobatê wobec w³adzy. Przejawem
tego by³y liczne „wrogie” wyst¹pienia na tzw. masówkach, zw³aszcza 7 i 21
czerwca w ZISPO. Podczas drugiej z nich przedstawiciele za³ogi w stanowczy
sposób domagali natychmiastowego uregulowania sp³aty pobieranego w po-
przednich latach nadmiernego podatku od wynagrodzenia, gro¿¹c, ¿e nie
dadz¹ siê dalej zwodziæ i oszukiwaæ. Mówili te¿, ¿e nie maj¹ ju¿ zaufania do
delegatów z Ministerstwa Przemys³u Maszynowego i towarzyszy z KC PZPR.
Zdecydowanie spad³o tak¿e oczekiwanie na pomyœlne za³atwienie robotniczych
postulatów ze strony zwi¹zków zawodowych. Pod adresem przewodnicz¹cego
Oddzia³owej Rady Zwi¹zków Zawodowych W-3 ZISPO Edmunda Taszera
pad³o stwierdzenie, ¿e „du¿o obieca³, lecz nie dotrzyma³ obietnicy i obecnie
w swoim wyst¹pieniu […] stara siê sprawê przedstawiæ na niekorzyœæ ro-
botników”17. Jednak administracja i aparat partyjny nadal systematycznie
ignorowa³y ¿¹dania za³óg, zw³aszcza W-3 w ZISPO. Z analizy dokumentów
organów bezpieczeñstwa publicznego wynika, ¿e wiêksze zainteresowanie UB
sytuacj¹ w poznañskich zak³adach pracy nast¹pi³o dopiero po 21 czerwca 1956 r.
pod wp³ywem napiêtej sytuacji w ZISPO. Informator „Len” w doniesieniu
z 22 czerwca podawa³, ¿e cz³onek Egzekutywy POP W-3 ZISPO tow. Fran-
ciszek Nowak mówi³, ¿e robotnicy czekaj¹ na ostateczne za³atwienie sprawy
przywrócenia im progresji do wtorku – 26 czerwca i gdy do tego czasu nie
bêd¹ mieli wyraŸnej odpowiedzi to wyjd¹ na ulicê18. Próba wygaszenia nie-
korzystnych dla w³adz nastrojów poprzez rozmowy delegatów Centralnej Rady
Zwi¹zków Zawodowych (CRZZ) i Ministerstwa Przemys³u Maszynowego nie
przynios³a oczekiwanych rezultatów. Zdecydowano wiêc o wys³aniu kolejnej
delegacji do stolicy. Jej sk³ad budzi³ mieszane uczucia wœród pracowników.
Zdaniem Stanis³awa Matyji „niczego nie nale¿y siê spodziewaæ po tym sk³adzie
delegacji – delegaci ci niczego nie wywalcz¹, gdy¿ na delegatów wybrano ludzi
przeciwnych strajkowi”19. Nadal rejestrowane by³y „wrogie” wyst¹pienia w za-
k³adach np. w Miejskim Przedsiêbiorstwie Komunikacyjnym (MPK), gdzie
25 czerwca oko³o 20 konduktorów i motorniczych po otrzymaniu zaliczki
w wysokoœci 160–300 z³ urz¹dzi³o „dzik¹ masówkê”. W zak³adzie tym po-
wszechne by³y narzekania na niskie zarobki oraz niesprawiedliwy podzia³
premii – szczególnie wysokich dla dyrekcji. Podobne nastroje panowa³y wów-
czas w wiêkszoœci poznañskich zak³adów pracy, mimo ¿e z analizy do-
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17 AIPN, IPN BU 0749, t. 24, Notatka informacyjna Kierownika WUds.BP w Poznaniu mjr.
F. Dwojaka do Przewodniczacego Kds.BP w Warszawie, 22 VI 1956 r., k. 4–6; S. Jankowiak,
Wielkopolska w okresie stalinizmu (1948–1956), Poznañ 1995, s. 204–205.

18 AIPN, IPN BU 0749, t. 24, Notatka informacyjna Kierownika WUds.BP w Poznaniu mjr.
F. Dwojaka do Przewodniczacego Kds.BP w Warszawie, 22 VI 1956 r., k. 6.

19 AIPN, IPN BU 0749, t. 26, Meldunek dzienny Wydzia³u IV WUds.BP w Poznaniu, 3 VII
1956, k. 9.



kumentów UB wy³ania siê odmienny obraz. Przyk³adem by³a sytuacja w wêŸle
kolejowym Poznañ, gdzie praca odbywa³a siê normalnie, nie by³o prób or-
ganizowania masówek, przerywania czy hamowania pracy. Jednak wœród
pracowników PKP panowa³o niezadowolenie spowodowane informacjami
o maj¹cej nast¹piæ od 1 maja 1956 r. podwy¿ce p³ac, która faktycznie nie
nast¹pi³a. W zwi¹zku z tym pracownicy dru¿yn konduktorskich w czasie
spotkañ grozili, ¿e wyœl¹ delegacjê do Warszawy, gdy nie otrzymaj¹ jej do
1 lipca20. Analiza nastrojów w wiêkszoœci poznañskich fabryk w czerwcu 1956 r.
wynikaj¹ca z materia³ów aparatu bezpieczeñstwa nasuwa wniosek, ¿e sytuacja
w nich by³a w zasadzie spokojna i kontrolowana. W Poznañskiej Fabryce
Maszyn ¯niwnych „w zasadzie ca³oœæ zainteresowañ za³ogi zwrócona by³a na
wykonanie planu […] z czym zwi¹zana by³a sprawa uzyskania wy¿szego
wynagrodzenia. W przeprowadzonych rozmowach z szeregiem pracowników
nie ustalono by za³oga wnosi³a jakieœ pretensje, ¿¹da³a zwo³ania masówek lub
w wyst¹pieniach solidaryzowa³a siê z ¿¹daniami wysuniêtymi przez za³ogê
ZISPO”21. Podobnie sytuacja mia³a wygl¹daæ w mniejszych zak³adach, np.
w Zak³adach Mechanicznych Przemys³u Tworzyw Sztucznych, w których
pracowa³o 200 osób, do 28 czerwca nie by³o ¿adnych sygna³ów o przy-
gotowaniu strajku czy te¿ przygotowañ do wyjœcia na ulicê. „Praca przebiega³a
normalnie i wœród za³ogi nie by³o ¿adnych komentarzy dotycz¹cych zajœæ
w ZISPO, tym bardziej, ¿e pracownicy zak³adu dobrze zarabiaj¹, przeciêtnie
1400 z³”22. Wydaje siê, ¿e wysokoœæ zarobków oddzia³ywa³a na zachowanie
za³óg przedsiêbiorstw, gdy¿ w Przedsiêbiorstwie Transportu Budowlanego
Miejskiego, w którym pracowa³o 1400 dobrze op³acanych osób, odg³osy
niezadowolenia notowano tylko wœród grupy w³adowaczy, w³asnie nisko
wynagradzanych w stosunku do pozosta³ych23. Na terenie Zak³adów Gazow-
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20 W ocenie sytuacji w tym przedsiêbiorstwie powtarza³y siê istniej¹ce w innych zak³adach
bol¹czki i z³a organizacja pracy. Informator „¯bik” donosi³ 26 maja 1956 r., ¿e pracownicy
fizyczni Kolejowych Zak³adów Zabezpieczenia Ruchu i £¹cznoœci narzekaj¹ na niskie zarobki
w stosunku do lat ubieg³ych, odzie¿ ochronn¹, która nie by³a dostosowana do ich pracy i szybko
siê niszczy³a, niew³aœciwe obliczanie zarobków oraz z³¹ organizacjê pracy, co powodowa³o,
¿e brak materia³ów wymusza³ na nich d³u¿szy ni¿ 8-godzinny dzieñ pracy. Inny informator
ps. „Józefowski” zanotowa³, ¿e odosobnionym wypadkiem by³ kontakt rzemieœlnika zatrudnione-
go w parowozowni poznañskiej, który us³ysza³ od Niemca przyby³ego na targi: „jak mo¿na za tê
parê groszy zarobku wy¿yæ”. AIPN, IPN BU 0749/4, Raport specjalny, 6 VII 1956 r., k. 95–96.

21 Sytuacja w tej fabryce spowodowana by³a decyzj¹ dyrekcji i organizacji partyjnej w poro-
zumieniu z KW PZPR w Poznaniu o wyp³aceniu podatku progresyjnego zaliczanego od stycznia
1956 r., a nastêpnie zaniechanego przy obliczaniu poborów. Sprawa ta nie by³a uzgodniona
z Centralnym Zarz¹dem, ale chciano w ten sposób zapobiec wyst¹pieniom, jakie mia³y miejsce
w ZISPO. Zauwa¿ono równie¿, ¿e w tym okresie nast¹pi³ wyraŸny wzrost zarówno wydajnoœci
pracy, jak i jakoœci produkcji w zak³adzie. AIPN, IPN BU 0749, t. 4, Analiza sytuacji w okresie
28 VI do 30 VI 1956 r. w Poznañskiej Fabryce Maszyn ¯niwnych, 18 VII 1956, k. 17.

22 AIPN, IPN BU 0749, t. 7, Analiza Obiektu Zak³ady Mechaniczne Przemys³u Tworzyw
Sztucznych w Poznaniu, 9 VII 1956 r., k. 7.

23 AIPN, IPN BU 0749, t. 7, Notatka dotycz¹ca sytuacji w Przedsiêbiorstwie Transportu
Budowlanego Miejskiego, 11 VII 1956 r., k. 107.



nictwa Okrêgu Poznañskiego, zatrudniaj¹cych 650 osób, w okresie poprze-
dzaj¹cym wyst¹pienia poznañskich robotników „pracownicy jedynie dysku-
towali uzyskane wiadomoœci na temat wyst¹pieñ w »ZISPO« jednak ¿adnych
wniosków nie podejmowali ani te¿ sami nie w³¹czali siê do popierania ich
¿¹dañ”24. W Przetwórni Miêsnej w Poznaniu za³oga nie ¿¹da³a zwo³ania
masówek i nie by³o przerw w pracy. Funkcjonariusze bezpieczeñstwa nie
ustalili osób, które „sia³yby ferment i niezadowolenie. Ogólnie tylko wszyscy
narzekali na zarobki tak jak i uprzednio”25. Wed³ug oceny kierownika Za-
k³adów Graficznych im. Kasprzaka i sekretarza POP PZPR w tej fabryce ludzie
g³oœno nie wypowiadali siê o wzroœcie napiêcia w ZISPO. „Ci, co wiedzieli
zachowywali postawê biern¹, wyczekiwali jak siê potocz¹ dalsze wypadki”26.

Ocena ta jednak mija³a siê z odczuciami wiêkszoœci robotników Poznania
bezpoœrednio przed 28 czerwca, co wynika nawet z raportów agentury.
Informator „W³adek” donosi³ bowiem 26 czerwca, ¿e pracownicy Wagonowni
W-3 mówili, ¿e je¿eli ¿¹dania ich nie zostan¹ spe³nione, to wyjd¹ z trans-
parentami, które maj¹ przygotowane i pochowane, na ulicê. Mówili równie¿
o tym, ¿e do nich do³¹cz¹ siê robotnicy Taboru Kolejowego, Wiepofamy,
Pometu i tramwajarze27. Ciekawa sytuacja panowa³a w Wiepofamie, gdzie
w ostatnich dniach miesi¹ca czerwca spad³a wydajnoœæ pracy, mimo ¿e w tym
czasie nie odnotowano ¿adnych przerw w pracy na poszczególnych oddzia³ach
i zmianach28. Robotnicy poznañskich zak³adów odmawiali pracowania w go-
dzinach nadliczbowych. Niektórzy specjalnie zachêcali do tego innych, po-
têpiaj¹c tych, którzy nie chcieli siê do tego dostosowaæ, np. 23 czerwca
pracownik W-3 ZISPO Roman Konieczny zwróci³ siê z pretensj¹ do innego
pracownika, ¿eby w ramach solidaryzowania siê z innymi, nie wykonywa³
pracy poza normalnymi godzinami. Innemu robotnikowi W-3 pracuj¹cemu po
godzinach gro¿ono z kolei, ¿e je¿eli pójdzie spawaæ, to dostanie k³onic¹ po
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24 AIPN, IPN BU 0749, t. 7, Analiza obiektu Zak³adów Gazownictwa Okrêgu Poznañskiego
w Poznaniu przydzielonego chor. Szymañskiemu Leszkowi Oficerowi Opracyjnemu Sekcji I
Wydzia³u IV, 12 VII 1956 r., k. 77.

25 AIPN, IPN BU 0749, t. 7, Analiza sytuacji na obiekcie Przetwórnia Miêsna w Poznaniu, 12
VII 1956 r., k. 191.

26 AIPN, IPN BU 0749, t. 7, Sprawozdanie z Zak³adów Graficznych im. Kasprzaka w Po-
znaniu, 7 VII 1956 r., k. 214.

27 Tê sam¹ wiadomoœæ poda³ równie¿ informator „Kamieñ”. AIPN, IPN BU 0749, t. 24,
Meldunek specjalny Kierownika WUds.BP w Poznaniu do Kds.BP, 26 VI 1956, k. 12. Informacjê
tê otrzyma³a równie¿ Komenda Miejska MO w Poznaniu, któr¹ por. Rembowski 26 VI 1956 r.
przekaza³ towarzyszom z KC, KW i KM po zakoñczeniu egzekutywy. Na podstawie donosu
tajnego wspó³pracownika ps. „W³adek” poinformowano tak¿e o zebraniu u niejakiego Skoudy z
Wildy, gdzie zbierali siê osobnicy przejawiaj¹cy aktywnoœæ w organizacji strajku. AIPN, IPN BU
Kds.BP, 216, Ocena wypadków poznañskich zaistnia³ych w dniu 28–29 VI 1956 r. sporz¹dzona
przez kierownictwo Komendy Miejskiej MO w Poznaniu, 3 VII 1956, k. 3.

28 Dyrektor zak³adu Polowczyk spadek wydajnoœci t³umaczy³ du¿¹ liczb¹ chorych i tym, ¿e
czêœæ robotników zamiejscowych nie stawi³a siê do pracy w tych dniach. AIPN, IPN BU 0749,
t. 7, Charakterystyka obiektu „Wiepofama”, 10 VII 1956.



g³owie29. Do incydentu pomiêdzy robotnikami a nadzorem technicznym dosz³o
25 czerwca w Bazie Sprzêtu „Malta” podlegaj¹cej Zjednoczeniu Budownictwa
Miejskiego nr 1. Pracownicy przerwali pracê, a interweniuj¹cego in¿. Kwie-
ciñskiego usi³owali wywieŸæ na taczce z zak³adu30.

Charakterystyczna jest stopniowa rozbudowa postulatów robotniczych wy-
chodz¹cych poza sferê ekonomiczno-socjaln¹ formu³owana, wed³ug doniesieñ
agentury, w niektórych poznañskich fabrykach m.in. dotycz¹cych usuniêcia
struktur partyjnych z zak³adów pracy czy utworzenia samorz¹du robotniczego
opartego na wzorach jugos³owiañskich. W³adze fa³szywie interpretowa³y sy-
tuacjê w poznañskich przedsiêbiorstwach, dochodz¹c podczas posiedzenia
egzekutywy KW PZPR 27 czerwca do optymistycznego wniosku o uspokojeniu
nastrojów w ZISPO. Zwraca³y natomiast uwagê na rosn¹ce napiêcie w ZNTK.
Zak³ad ten w opinii kierownika WUds.BP mjr. Feliksa Dwojaka by³ w tym
czasie najwiêkszym zagro¿eniem, dlatego te¿ wys³ano tam niezw³ocznie wiêksz¹
liczbê funkcjonariuszy UB. Aparat bezpieczeñstwa otrzymywa³ bowiem sygna³y,
¿e robotnicy ZNTK umawiaj¹ siê, aby rozbroiæ Stra¿ Przemys³ow¹31. Na-
tomiast informator „Konrad” donosi³ 25 czerwca, ¿e jeden z pracowników
ZISPO mówi³, i¿ malarnia W-3 przygotowuje has³a w rodzaju „precz z ko-
munizmem”, „precz z rosjanani” [tak w oryginale – przyp. T.R.]32. Powszechne
by³y przypadki solidaryzowania siê za³óg poznañskich zak³adów pracy z naj-
bardziej radykalnymi wyst¹pieniami w ZISPO czy ZNTK. Szczególnie zapalna
sytuacja panowa³a w Zak³adach Przemys³u Metalurgicznego „Pomet” i Wie-
pofamie, gdzie wrêcz nawo³ywano do strajku33. Agentura donosi³a równie¿
o bezpoœrednich wypowiedziach do by³ych pracowników UB. „Dobrze zro-
bi³eœ, ¿e zwolni³eœ siê z UB, bo byœ móg³ mieæ kiedyœ nieprzyjemnoœci – nic
nie wiesz, co tu siê dzieje i co bêdzie a zacznie siê od »Stalina«”34. Aby
im przeciwdzia³aæ Kierownictwo WUds.BP w Poznaniu udzieli³o specjalnych
instrukcji Delegaturze UB w ZISPO oraz nakaza³o wzmóc czujnoœæ w innych
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obiektach. Milicji wyznaczona rolê pomocnicz¹ w stosunku do UB. Komenda
Dzielnicowa MO Wilda z powodu zakazu bezpoœredniej obserwacji zbiera³a
informacje poufne wspólnie z Obiektem nr 14 ds. BP, które oddawa³y „ogólny
pogl¹d na nastrojów wœród za³ogi”. G³ównym zadaniem wyznaczonym milicji
by³a ochrona miasta i zabezpieczenie XXV MTP. Natomiast Komenda Miejska
MO w Poznaniu mia³a przekazywaæ posiadane informacje naczelnikowi Wy-
dzia³u IV Departamentu IV Kds.BP i Komendantowi wojewódzkiemu MO
w Poznaniu35. W ocenie pracy i zachowañ agentury wobec Poznañskiego
Czerwca stwierdzano jednak, ¿e by³a bardzo aktywna i „nastawiona na mo¿li-
wie szybkie informowanie o nastrojach i zamierzeniach znanych »prowo-
dyrów« i pracowników poszczególnych dzia³ów pracy w zwi¹zku z coraz
bardziej zaogniaj¹c¹ siê sytuacj¹ (w okresie przed zajœciami) oraz na agen-
turalne ujawnianie inspiratorów i organizatorów ewentualnych strajków i de-
monstracji”36. Jednak jej wysi³ek by³ niewykorzystany przez kierownicze gre-
mia. Nie obawiano siê robotniczych protestów w Poznaniu a raczej w £odzi, na
Œl¹sku czy w Krakowie37. Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e UB oraz w³adze
partyjne nie doceni³y rzeczywistych nastrojów panuj¹cych wœród za³óg po-
znañskich zak³adów pracy w czerwcu 1956 r.

32 Tomasz Rochatka

35 AIPN, IPN BU Kds.BP, 216, Ocena wypadków poznañskich zaistnia³ych w dniu 28–29 VI
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JERZY EISLER

POZNAÑSKI CZERWIEC ’56 – POWSTANIE,
PROTEST, BUNT?

Gdy po pó³ wieku wracamy pamiêci¹ do robotniczego protestu
z 28 czerwca 1956 r., jednym z powa¿niejszych problemów, przed jakim
stajemy, jest kwestia w miarê precyzyjnego i adekwatnego do charakteru
ówczesnych wydarzeñ nazwania tego wszystkiego, co zdarzy³o siê wówczas
w Poznaniu. Wiadomo, ¿e na okreœlenie tego, co zdarzy³o siê w Polsce w latach
1956, 1968, 1970, 1976 i 1980, u¿ywamy ró¿nych, przewa¿nie ma³o pre-
cyzyjnych okreœleñ. Stosunkowo najmniej w¹tpliwoœci budzi ostatnia z tych
dat: w tym wypadku zwykle mówimy o najwiêkszej w dziejach Polski fali
strajków. ¯adnych w praktyce sporów nie wywo³uje te¿ nazwa stan wojenny,
powszechnie u¿ywana zarówno przez tych, którzy go wprowadzali, jak i przez
ich politycznych przeciwników.

Niestety, z pozosta³ymi datami sprawa nie jest ju¿ taka prosta i aby nazwaæ
kryj¹ce siê za nimi wydarzenia, pos³ugujemy siê rozmaitymi wyra¿eniami.
Bodaj najczêœciej, nie mog¹c poradziæ sobie z tym problemem, decydujemy siê
na zawieraj¹ce pewien ³adunek emocjonalny (czasem nawet martyrologiczny)
nazwy miesiêcy – wbrew zasadom polskiej ortografii – obowi¹zkowo pisane
du¿¹ liter¹: Czerwiec, PaŸdziernik, Marzec, Grudzieñ i jeszcze jeden Czerwiec,
Sierpieñ i znowu Grudzieñ.

Od razu jednak nale¿y stwierdziæ, ¿e niezale¿nie od wiêkszych czy mniej-
szych podobieñstw „polskie miesi¹ce” bardzo istotnie ró¿ni³y siê miêdzy sob¹,
jeœli chodzi o charakter, skalê, formê, stopieñ z³o¿onoœci, udzia³ w nich
„czynnika radzieckiego”, wreszcie krótko i d³ugofalowe konsekwencje. Nie-
rzadko te¿ pod jednym i tym samym okreœleniem kry³y siê ró¿ne, niekiedy
wrêcz przeciwstawne czy wzajemnie wykluczaj¹ce siê w¹tki, nurty, aspekty.
Jest zreszt¹ mo¿liwe, ¿e w³aœnie owa wielonurtowoœæ by³a jedn¹ z g³ównych
cech niektórych z „polskich miesiêcy”.

Nawet jednak jeœli skupiæ siê wy³¹cznie na aspekcie spo³ecznej kontestacji,
to ³atwo mo¿na dostrzec istotne ró¿nice, których nie wolno bagatelizowaæ.
Z czym innym jakoœciowo mieliœmy bowiem do czynienia w czerwcu 1956 r.
w Poznaniu czy w grudniu 1970 r. na Wybrze¿u, gdy do t³umienia protetstów
w³adze skierowa³y tysi¹ce ¿o³nierzy wyposa¿onych w setki czo³gów i transpor-



terów opancerzonych i za ka¿dym razem wystrzeliwuj¹cych tysi¹ce pocisków
ró¿nego rodzaju, co sta³o siê przyczyn¹ œmierci ka¿dorazowo kilkudziesiêciu
osób, z czym innym zaœ w marcu 1968 r. czy w czerwcu 1976 r., gdy do
rozpêdzania ulicznych demonstracji u¿yto wy³¹cznie milicjantów, którzy nie
pos³ugiwali siê broni¹ paln¹. W efekcie w Marcu w ogóle nie by³o ofiar
œmiertelnych, a w Czerwcu w Radomiu jedynie „podczas próby zepchniêcia
w dó³ ul. 1 Maja – na milicjantów – przyczepy ci¹gnikowej wype³nionej
betonowymi p³ytami, zginê³o dwóch ludzi”1.

Przed laty w swojej pierwszej ksi¹¿ce na temat Marca ’68 rozdzia³owi
poœwiêconemu studenckim wiecom, strajkom na uczelniach i ulicznym de-
monstracjom, do których dochodzi³o wówczas w wielu polskich miastach,
nada³em tytu³: Studencka rewolta2 i – o ile mi wiadomo – nazwa ta wœród
historyków nie wzbudzi³a powa¿niejszych w¹tpliwoœci i zastrze¿eñ. Mianem
rewolty okreœli³bym te¿ wszystko to, co wydarzy³o siê w Polsce 25 czerwca
1976 r., choæ w Radomiu, gdzie dosz³o do spl¹drowania i podpalenia gma-
chów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
Urzêdu Wojewódzkiego oraz Biura Paszportów Komendy Wojewódzkiej Mi-
licji Obywatelskiej, kilkugodzinne walki uliczne przybra³y nader gwa³towny
charakter i – jak wy¿ej wspomnia³em – poci¹gnê³y za sob¹ ofiary œmiertelne.

Jestem równie¿ œwiadom tego, ¿e okreœlenie „rewolta” mo¿e byæ niekiedy
– s³usznie lub nie – ³¹czone z nurtem niszczycielskim i u czêœci osób wy-
wo³ywaæ nie najlepsze skojarzenia z demolowaniem i podpalaniem budynków
u¿ytecznoœci publicznej, rabowaniem sklepów, niszczeniem samochodów itd.
Skoro jednak zdecydowa³em siê nazwaæ rewolt¹ wydarzenia z marca 1968 r.
i czerwca 1976 r. – w œwietle tego, co powy¿ej napisa³em – jest zrozumia³e, i¿
poszukiwa³em innych okreœleñ dla nieporównanie gwa³towniejszych i przede
wszystkim krwawych zajœæ z czerwca 1956 i grudnia 1970 r.

Zadania bynajmniej nie u³atwia³ fakt, ¿e przez d³ugie lata w oficjalnych
publikacjach – o ile w ogóle o nich wspominano – pos³ugiwano siê eufe-
mizmami: „wypadki”, ewentualnie „wydarzenia” odpowiednio poznañskie lub
grudniowe. Okreœlenia te mia³y naturalnie za zadanie minimalizowaæ rze-
czywisty charakter spo³ecznych protestów; ot, jakieœ tam „wypadki” czy
„wydarzenia” – tak naprawdê nic godnego uwagi. Ciekawe, ¿e ten socjo-
techniczny zabieg powiód³ siê niemal w 100 procentach i eufemizmów tych
u¿ywali nie tylko dyspozycyjni partyjni propagandyœci i pseudonaukowcy, lecz
wesz³y one na sta³e do jêzyka publicznego dyskursu. Trudno zaprzeczyæ, ¿e
wypadek mo¿na mieæ przyk³adowo na nartach czy podczas pracy przy maszy-
nie w fabryce, ale ¿eby nazwaæ w ten sposób operacjê wojskow¹ z udzia³em ty-
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siêcy ¿o³nierzy wyposa¿onych w ciê¿ki sprzêt, strzelaniem do ludzi i w efekcie
z dziesi¹tkami zabitych i setkami rannych, na to nie ma zgody.

Podobnie jest z drugim okreœleniem „wydarzenia”. Otó¿ mo¿na tym
mianem okreœliæ np. ciekaw¹ premierê teatraln¹, interesuj¹c¹ konferencjê
naukow¹, wa¿n¹ polityczn¹ wizytê miêdzypañstwow¹, ale w ¿adnym razie nie
podpalanie gmachów publicznych ani strzelanie do ludzi. Najwy¿szy ju¿ czas
rozstaæ siê z tymi wyra¿eniami, które przez lata zwalnia³y pos³uguj¹cych sie
nimi ludzi od jakiegokolwiek wysi³ku intelektualnego i spróbowaæ powa¿nie
zastanowiæ siê nad tym, jak powinniœmy nazywaæ to wszystko, co sta³o siê
w Polsce w czerwcu 1956 i grudniu 1970.

Poszukiwaniom takim w ¿adnym razie nie pomagaj¹ okreœlenia u¿ywane na
bie¿¹co przez oficjalne czynniki PRL. Dla W³adys³awa Gomu³ki, który w paŸ-
dzierniku 1956 r. potrafi³ doœæ trafnie odczytaæ istotê wyst¹pieñ robotniczych
w Poznaniu, to wszystko co dzia³o siê czternaœcie lat póŸniej na Wybrze¿u,
zas³ugiwa³o na miano „kontrrewolucji”. Podobnie oceniali sytuacjê liczni jego
najbli¿si wspó³pracownicy, natomiast w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych
– jak utrzymywa³ po latach Franciszek Szlachcic – powszechnie u¿ywano
wówczas terminu „zaburzenia”3.

Dotychczas rzadko – z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ za s³owo mówione i dru-
kowane – podejmowano próby odpowiedzi na pytanie, z czym w³aœciwie
mieliœmy wtedy do czynienia? Czy w czerwcu 1956 r. by³a to rebelia zdespe-
rowanych, czy robotnicza rewolta, czy mo¿e silnie nasycone nie tylko has³ami
i treœciami ekonomicznymi oraz spo³ecznymi, ale równie¿ politycznymi, a na-
wet narodowymi, wyst¹pienie o charakterze insurekcyjnym, które powinno byæ
nazywane robotniczym powstaniem? Ale je¿eli mia³oby tak byæ, to trzeba by
najpierw okreœliæ, jak nale¿y rozumieæ s³owo „powstanie”. W drugim tomie
S³ownika jêzyka polskiego zosta³o ono zdefiniowane jako „zbrojne wyst¹pienie
w imiê wolnoœci, wyzwoleñcza walka zbrojna; insurekcja” i podane zosta³y
przyk³ady. Autorzy S³ownika wymienili wiêc powstania: koœciuszkowskie,
listopadowe, styczniowe, wielkopolskie, œl¹skie i warszawskie4.

Oczywiœcie z tragizmem i skal¹ ofiar tego ostatniego nie mo¿e byæ po-
równywane ¿adne inne z powstañ. Tym bardziej nie sposób z nim zestawiaæ
jakiekolwiek protesty spo³eczne z lat PRL. Trzeba przy tym tak¿e podkreœliæ
fakt, ¿e w naszej historii powstania zawsze zwrócone by³y przeciwko w³adzy
obcej, niepolskiej. Tymczasem protest w Poznaniu skierownany by³ przeciwko
w³adzom PRL, a do ich st³umienia u¿yto jednostek Wojska Polskiego, a nie
Armii Radzieckiej. Czy zatem mo¿na w powa¿nych tekstach, przy zachowaniu
naukowych rygorów, pos³ugiwaæ siê okreœleniem powstanie? Nim odpowiem
na tak postawione pytanie, muszê stwierdziæ, i¿ jest to niezwykle delikatne
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kwestia. Je¿eli bowiem przyj¹æ, ¿e by³o to wówczas powstanie, to nieodparcie
nasuwa siê pytanie, przeciwko komu by³o ono wymierzone?

Jest oczywiste, ¿e dzier¿¹ca przez ponad czterdzieœci lat praktycznie mo-
nopolistyczn¹ w³adzê PZPR i jej przedstawiciele nie mogli zgodziæ siê z tym,
¿eby tego typu „zaburzenia” – niezale¿nie od tego, czy by³oby to merytorycznie
uzasadnione, czy te¿ by³oby powa¿nym intelektualnym nadu¿yciem – inter-
pretowaæ w kategoriach narodowego powstania. Mog³oby to wszak sugerowaæ,
¿e by³o ono wymierzone przeciwko obcej, narzuconej z zewn¹trz w³adzy
i w konsekwencji prowadziæ do wniosku – nie do przyjêcia dla rz¹dz¹cych
Polsk¹ Ludow¹ – ¿e by³a ona pañstwem niesuwerennym. Dziœ jednak ju¿ dla
nikogo nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e Polska rz¹dzona przez komunistów w ¿adnym
okresie swego istnienia nie by³a pañstwem w pe³ni suwerennym, choæ na-
turalnie stopieñ zale¿noœci od Zwi¹zku Radzieckiego ulega³ zmianom.

Jestem te¿ jak najdalszy od tego, ¿eby kolejne ekipy polityczne w Polsce
traktowaæ jak obce w³adze namiestnicze, pozostaje jednak faktem, i¿ przez
czterdzieœci piêæ lat ich rz¹dów polska racja stanu uto¿samiana by³a w oficjal-
nych enuncjacjach (choæ przyznaæ trzeba, ¿e rzadko w sposób otwarty) z racj¹
stanu ZSRR. PRL nie tylko by³a „niezawodnym ogniwem Uk³adu War-
szawskiego”, ale i jednym z najwa¿niejszych elementów sk³adowych radziec-
kiego „imperium zewnêtrznego”. Mogê tedy uwierzyæ, ¿e ludzie ci we w³asnym
mniemaniu reprezentowali polskie interesy, wedle – rzecz jasna – w³asnego
porz¹dku rzeczy. Niemniej przez znaczn¹ czêœæ (wiêkszoœæ?) spo³eczeñstwa
polskiego postrzegani byli jako w³adza obca, pochodz¹ca z radzieckiego na-
dania, co z kolei pozwala³o niektórym ludziom formy otwartego sprzeciwu
wobec tej¿e w³adzy postrzegaæ w kategoriach patriotycznych, narodowych,
niepodleg³oœciowych, insurekcyjnych.

Przy analizowaniu tej kwestii winno siê jednak raczej wystrzegaæ ocen
skrajnie emocjonalnych i w miarê mo¿liwoœci próbowaæ podchodziæ do tego
w sposób bardziej zracjonalizowany i zobiektywizowany. Sprzyjaæ temu mo¿e
pos³u¿enie siê metod¹ analogii i porównanie do innych mniej czy wiêcej
podobnych wyst¹pieñ protestacyjnych. Zreszt¹ w odniesieniu do tragedii
z czerwca 1956 r.– niezale¿nie od siebie – ju¿ w 1981 r. metod¹ t¹ pos³u¿y³o
siê dwóch poznañskich historyków, Antoni Czubiñski i Lech Trzeciakowski.

Ten pierwszy przypomnia³, i¿ w ci¹gu kilkunastogodzinnych zamieszek
w Poznaniu 26 kwietnia 1920 r. zginê³o 9 osób, a 30 zosta³o rannych. Z kolei
przy t³umieniu strajku robotników rolnych w Wielkopolsce w sierpniu 1922 r.
wojsko zabi³o 14 osób, a 60 dalszych by³o rannych. Wreszcie strajk ch³opski
z sierpnia 1937 r. kosztowa³ ¿ycie 40 osób, a w czasie zajœæ w Krakowie
w listopadzie 1923 r. (nazywanych te¿ czasem przez niektórych historyków
powstaniem krakowskim) œmieræ ponios³y 32 osoby (18 cywilów i 14 ¿o³nie-
rzy), a ponad 100 osób by³o rannych5. Tymczasem – zdaniem badaj¹cego tê
kwestiê przez szereg lat Aleksandra Ziemkowskiego – w czerwcu 1956 r.
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w Poznaniu zginê³y co najmniej 73 osoby. Wed³ug niego „ca³kowita liczba
ofiar œmiertelnych Powstania Poznañskiego mo¿e siêgaæ lub nawet przekraczaæ
100 osób”6. Jeszcze trudniej jest okreœliæ precyzyjn¹ liczbê rannych, których
by³o jednak co najmniej kilkuset.

Z kolei Lech Trzeciakowski porówna³ to tragiczne wydarzenie do ¿y-
wio³owych zbrojnych wyst¹pieñ robotników lyoñskich w 1831 r. oraz pro-
letariatu Pary¿a w 1848 r., które zyska³y miano powstañ. Przypomnia³, ¿e
prawie identyczny by³ zwykle scenariusz tego typu wyst¹pieñ: ¿¹dania ro-
botników, lekcewa¿¹cy stosunek do nich pewnych siebie w³adz, strajk, ma-
nifestacje uliczne przekszta³caj¹ce siê w zbrojne starcia i w koñcu st³umienie
si³¹ robotniczych wyst¹pieñ. Trudno nie zauwa¿yæ, ¿e w ten sam sposób
rozwija³y siê tak¿e wydarzenia w Poznaniu w czerwcu 1956 r. Lech Trze-
ciakowski nie bez racji opowiada³ siê wiêc za przyjêciem okreœlenia „powstanie
robotników poznañskich 1956”7.

Choæ niew¹tpliwie bezpoœrednie przyczyny wybuchu robotniczego protestu
by³y natury ekonomicznej i spo³ecznej (zawy¿one normy produkcyjne, nie-
korzystnie dla robotników naliczone podatki itd.), to jednak wkrótce pojawi³
siê równie¿ bardzo silny nurt jednoznacznie polityczny. Stosunkowo prêdko
– jeszcze w pierwszej fazie manifestacji – pojawi³y siê bia³o-czerwone flagi
i sporz¹dzone na prêdce transparenty o treœci na ogó³ ekonomicznej i spo-
³ecznej. Równoczeœnie jednak zaczê³y te¿ pojawiaæ siê has³a polityczne, a z cza-
sem tak¿e narodowo-niepodleg³oœciowe.

Dos³ownie z minuty na minutê ros³a determinacja demonstrantów; nastroje
stopniowo siê radykalizowa³y. Do hase³ o treœci spo³ecznej i ekonomicznej:
„¯¹damy podwy¿ki p³ac”, „Chcemy ¿yæ jak ludzie”, „Chcemy chleba”, „Precz
z normami”, „Jesteœmy g³odni” do³¹czy³y te otwarcie ju¿ antykomunistyczne
i antyrz¹dowe: „Precz z wyzyskiem œwiata pracy”, „Precz z czerwon¹ bur-
¿uazj¹”, „My chcemy wolnoœci”, „Precz z bolszewizmem”, „Precz z ko-
munistami”, „¯¹damy wolnych wyborów pod kontrol¹ ONZ”, a nawet „Niech
¿yje Miko³ajczyk”. W koñcu pojawi³y siê te¿ okrzyki o treœci antyrosyjskiej
i antyradzieckiej: „Precz z Rosjanami”, „Precz z Moskalami”, „Precz z Ruska-
mi, ¿¹damy prawdziwie wolnej Polski”. Przytaczaj¹cy wszystkie te has³a Pawe³
Machcewicz trafnie podkreœla³, ¿e „podzia³ postulatów i hase³ na ekonomiczne
i polityczne ma sens przede wszystkim analityczny. W rzeczywistoœci bardzo
czêsto wystêpowa³y obok siebie, tworz¹c jedn¹ ca³oœæ”8.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w czerwcu 1956 r. mieliœmy do czynienia
z czymœ wiêcej ni¿ wy³¹cznie z protestem o pod³o¿u spo³eczno-ekonomicznym.
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Je¿eli nawet u swego zarania mia³ on tylko taki charakter, to jednak doœæ
szybko nabra³ cechy narodowego powstania. Takie zreszt¹ by³y odczucia wielu
uczestników i ówczesnych obserwatorów zajœæ. Co wiêcej, do tej powstañczej
symboliki i retoryki czêœæ demonstrantów nawi¹zywa³a – mniej czy wiêcej
œwiadomie. Obrazy ch³opców z butelkami benzyny w d³oniach oraz m³odych
mê¿czyzn prowadz¹cych wymianê ognia z wrogiem, za jakiego powszechnie
wówczas uznano „ubeków”, m³ode dziewczyny przedstawiaj¹ce siê jako „po-
wstañcza s³u¿ba medyczna”, patriotyczne pieœni, liczne bia³o-czerwone flagi
– wszystko to razem wielu osobom nasuwa³o skojarzenia insurekcyjne. Niemal
z ka¿d¹ chwila ros³a determinacja i œwiadomoœæ w³asnego buntu, nastêpowa³a
te¿ obustronna eskalacja agresji, a w konsekwencji ros³a groŸba rozprze-
strzenienia siê krwawych walk na inne rejony kraju.

Wydaje siê zreszt¹, ¿e ówczesne w³adze partyjno-pañstwowe uzna³y sy-
tuacjê w Poznaniu za niezwykle powa¿n¹, skoro zdecydowa³y siê na u¿ycie do
przywracania tam porz¹dku ponad 10 tys. ¿o³nierzy wyposa¿onych – wedle
obliczeñ Edwarda Jana Nalepy – w 359 czo³gów (31 z nich zniszczono lub
uszkodzono w czasie walk), 31 dzia³ pancernych, 6 armat przeciwlotniczych,
30 transporterów opancerzonych, 880 samochodów, 68 motocykli oraz kilka
tysiêcy sztuk broni rêcznej i maszynowej. Wszystkie jednostki Wojska Pol-
skiego w trakcie kilkudziesiêciogodzinnej akcji zu¿y³y w sumie oko³o 180 tys.
sztuk amunicji, g³ównie do broni maszynowej9, co œwiadczy³o tyle¿ o przyjêciu
b³êdnej koncepcji u¿ycia wojska, co o zaciêtoœci toczonych walk.

Nasuwa siê zatem w tym miejscu pytanie, czy tak¹ mobilizacjê ludzi
i sprzêtu w³adze pañstwowe przeprowadzaj¹ wtedy, gdy staj¹ w obliczu
ulicznych manifestacji i lokalnych strajków, które byæ mo¿e wolno by³oby
nawet nazwaæ „wydarzeniami” lub „wypadkami”, czy te¿ wówczas, gdy staj¹
przed powa¿niejszym problemem, np. w obliczu wojny domowej lub na-
rodowego powstania? Trudno te¿ zapomnieæ, i¿ w Poznaniu w rêkach de-
monstrantów znalaz³o siê co najmniej 250 sztuk broni palnej, z czego zde-
cydowan¹ wiêkszoœæ wojsko i milicja póŸniej odzyska³y. Walki w mieœcie
przybra³y jednak niespotykan¹ w czasach pokoju zaciêtoœæ. Antoni Dudek
i Tomasz Marsza³kowski trafnie zwrócili uwagê na to, ¿e „pod wzglêdem liczby
zabitych w tak krótkim czasie i w jednym tylko mieœcie, by³y najbardziej
krwawymi w ca³ej powojennej historii Polski”10.

Czy zatem mo¿na w tym przypadku mówiæ o powstaniu i ewentualnie jakie
czynniki o tym decyduj¹? Na pewno jednym z istotnych jest skala i zakres
wyst¹pieñ protestacyjnych. W szczytowym momencie demonstracja protesta-
cyjna w centrum Poznania szacowana by³a na ponad sto tysiêcy ludzi, to znaczy
1/3 ogó³u mieszkañców. Nie wszyscy oni – rzecz jasna – byli w pe³ni œwiadomymi
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czêœciach miasta i o ró¿nej porze w walkach aktywnie uczestniczy³o ³¹cznie co

najmniej kilka tysiêcy osób.

Drugim czynnikiem decyduj¹cym o tym, czy dane wydarzenie historyczne
mo¿na nazywaæ powstaniem, jest jego polityczny, a nie wy³¹cznie ekonomiczny
charakter. Fakt, ¿e g³ównymi celami ataków demonstrantów by³y wiêzienie,
gmach Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego, lokalna siedziba
w³adz partyjnych, œwiadczy³by raczej o politycznym charakterze tego buntu
spo³ecznego. Zarazem widaæ, ¿e robotnicy trafnie odczytywali, gdzie w Polsce
rz¹dzonej przez komunistów znajdowa³y siê rzeczywiste oœrodki w³adzy. Inna
sprawa, ¿e w pañstwach realnego socjalizmu ka¿de w praktyce opozycyjne czy
choæby tylko niezale¿ne wyst¹pienie (niekoniecznie gwa³towne) od razu na-
biera³o cech jednoznacznie politycznych.

Trzecim czynnikiem, który ma wp³yw na nazwê danego wyst¹pienia, s¹
œrodki u¿yte przez w³adzê do jego st³umienia. Wspomniano ju¿, ¿e nie licz¹c
wojsk Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, do Poznania wprowadzono
ponad 10 tys. ¿o³nierzy wyposa¿onych w ciê¿ki sprzêt. Na marginesie mo¿na
jeszcze tylko dodaæ, ¿e w czasie walk o Poznañ w lutym 1945 r. Armia
Czerwona dysponowa³a w mieœcie zaledwie 105. czo³gami, to jest ponad trzy
razy mniejsz¹ liczb¹ ni¿ u¿yto w czerwcu 1956 r.

Wreszcie czwartym elementem maj¹cym wp³yw na kwestiê nazwy ro-
botniczych wyst¹pieñ jest zwykle liczba ofiar. Przedwczeœnie zmar³y historyk
poznañski Edmund Makowski, autor bez w¹tpienia najlepszej pracy na temat
Czerwca ’56, opublikowa³ zestawienie zabitych i zmar³ych z ran przygotowane
7 wrzeœnia 1956 r. na potrzeby Prokuratury Generalnej. W dokumencie tym
doliczno siê 55 osób. Jednak w tekœcie autorskim Makowski powo³uje siê na
wspomniane wczeœniej ustalenia Aleksandra Ziemkowskiego11.

Liczby te próbowa³ ostatnio podwa¿aæ historyk m³odego pokolenia £ukasz
Jastrz¹b12, ale jego wyliczenia budz¹ w¹tpliwoœci, a nawet sprzeciw wielu
specjalistów. Niezale¿nie jednak od tego, mo¿na przyj¹æ za pewnik, ¿e ³¹czna
liczba ofiar œmiertlenych walk w Poznaniu wynosi³a co najmniej 55 osób. Czy
s¹ to straty pozwalajace mówiæ o powstaniu?

To zale¿y jak dla kogo. Chcia³bym wszak¿e na dwa wydarzenia zwróciæ
uwagê. Otó¿ gdy w koñcu 1987 r. rozpoczê³a siê intifada, czyli „powstanie
kamieni” na okupowanym przez Izrael zachodnim brzegu rzeki Jordan, to ju¿
w styczniu 1988 r. – gdy nie by³o jeszcze 40 œmiertelnych ofiar – prasa, radio
i telewizja nie tylko zreszt¹ w Polsce mówi³y o palestyñskim powstaniu. Jest
bowiem chyba tak, ¿e o tym, jak bêdziemy nazywaæ jakieœ wydarzenie w osta-
tecznoœci – przynajmniej do pewnego stopnia – decydujemy my sami.
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Niezale¿nie bowiem od takich czynników, jak skala i charakter wyst¹pieñ,
wielkoœæ si³ u¿ytych do pacyfikowania spo³ecznego buntu, gwa³townoœæ walk,
liczba ofiar i wysokoœæ strat materialnych, to w ostatecznym rachunku tak¿e od
naszego stosunku emocjonalnego do danego wydarzenia zale¿y to, jak bê-
dziemy je nazywaæ. Na poparcie tych s³ów mo¿na przywo³aæ jeszcze jeden
przyk³ad.

Gdy w kwietniu 1943 r. w warszawskim getcie wybuch³o powstanie, to
w polskiej prasie konspiracyjnej ró¿nych odcieni pojawi³ sie powa¿ny problem,
jak o tym pisaæ i jak to nazywaæ. „W kilkuset tekstach opublikowanych
w przeci¹gu kilkunastu miesiêcy powstanie w getcie – stwierdza Pawe³ Szapiro
– oznaczane jest przy pomocy kilkudziesiêciu nazw. Znajduj¹ siê wœród nich
takie jak: walka, opór, likwidacja, obrona, samoobrona, wojna, front, bitwa,
twierdza, forteca, oblê¿enie, akcja, czyn zbrojny, masakra, mordowanie, nisz-
czenie, pacyfikacja, wydarzenia, zmagania i wiele innych. Powstañców nazywa
siê zwykle ¯ydami, ale u¿ywa siê te¿ wielu innych okreœleñ: bojowcy, miesz-
kañcy getta, oddzia³y ¿ydowskie, obroñcy, bataliony robotnicze i jeszcze co
najmniej kilkanaœcie innych. [...] nie odnajdujemy natomiast najbardziej ocze-
kiwanego, bo powszechnie stosowanego dzisiaj s³owa »powstanie«”.

Pawe³ Szapiro przyzna³, ¿e doliczy³ siê, i¿ terminu „powstanie” na okreœle-
nie walk w getcie u¿yto kilkanœcie razy w 9 rozmaitych gazetach. Zarazem
zwróci³ uwagê na to, ¿e tak¿e cz³onkowie Komendy G³ównej Armii Krajowej
czy politycy w Londynie, w tym i cz³onkowie rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej
w praktyce nie pos³ugiwali siê t¹ nazw¹. Mog³o tak byæ dlatego, ¿e dla
pokolenia Polaków wychowanych „na tradycji wielkich powstañ narodowych
XIX wieku, walkom w getcie nie dostawa³o rozmachu, ludzi, czasu trwania,
terenu. Powszechnie aprobowany zwyczaj jêzykowy rezerwowa³ tê nazwê dla
wydarzenia wiêkszego kalibru”. Ale mog³o te¿ byæ i tak, ¿e termin „powstanie”
by³ wtedy „zarezerwowany” dla „zrywu i czynu zbrojnego spo³eczeñstwa, który
w momencie za³amania siê militarnego III Rzeszy i wyczerpania mocy ofen-
sywnych Armii Czerwonej mia³ przynieœæ krajowi wyzwolenie”. Pawe³ Szapiro
przywo³uje te¿ trzeci¹ interpretacjê, w myœl której s³owo „powstanie” by³o dla
ówczesnych Polaków s³owem œwiêtym i je¿eli ju¿ mia³o siê ono rozegraæ „na
polskiej ziemi, to tylko Polacy mogli byæ jego autorami”13.

Jak widaæ, problem precyzyjnego i adekwatnego nazwania jakiegoœ wy-
darzenia historycznego, wcale nie jest problemem b³ahym. Co wiêcej, zawsze
trzeba liczyæ siê z tym, ¿e znajd¹ siê oponenci, którzy piêtrzyæ bêd¹ przeszkody
i zg³aszaæ w¹tpliwoœci. Sam zreszt¹ jestem ich pe³en. Na przyk³ad czêœæ
historyków nie bez racji podnosi nastêpuj¹ca w¹tpliwoœæ: powstanie musi mieæ
zawczasu wyznaczony oœrodek kierowniczy, a oczywiœcie w Czerwcu 1956 r.
czegoœ takiego nie by³o. Nie by³o te¿ tak jednak jesieni¹ 1830 r., a przecie¿
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wszyscy w Polsce mówimy o Powstaniu Listopadowym i ta nazwa u nikogo nie
budzi najmniejszych w¹tpliwoœci.

Ale je¿eli przyj¹æ, ¿e jednak w Czerwcu mieliœmy w Poznaniu do czynienia
z powstaniem, to konsekwentnie uczestników tego zrywu nale¿a³oby nazywaæ
powstañcami. Tak zreszt¹ doœæ czêsto okreœlaj¹ siê sami niektórzy uczestnicy
tamtych wydarzeñ. Jest w tym te¿ jednak pewien podtekst. Skoro byli po-
wstañcami, to nale¿¹ im siê okreœlone przywileje kombatanckie. Dzia³aj¹ wiêc
bodaj cztery rywalizuj¹ce ze sob¹ organizacje skupiaj¹ce w swych szeregach
uczestników – jak sami to chêtnie nazywaj¹ – Powstania Poznañskiego
z Czerwca ’56.

Towarzyszy temu przykre i moralnie naganne zjawisko naginania w³asnych
¿yciorysów do istniej¹cych przepisów. Trudno to pochwalaæ, ale te¿ trudno
dziwiæ siê ludziom niejednokrotnie ¿yj¹cym w bardzo ciê¿kich warunkach,
którym ka¿da w praktyce forma materialnej pomocy mo¿e w doœæ istotny
sposób poprawiæ ich po³o¿enie. Obok tego jesteœmy œwiadkami maj¹cej nie-
jednokrotnie niewiele wspólnego z prawd¹ heroizacji w³asnych ¿yciorysów. Za
przyk³ad tego typu dzia³alnoœci mo¿e pos³u¿yæ wydana w³asnym sumptem
ksi¹¿ka autorstwa Stanis³awa Zubera – przewodnicz¹cego Zarz¹du G³ównego
Chrzeœcijañskiego Zwi¹zku Kombatantów Powstania Poznañskiego Czerwca
195614.

Ale prawd¹ jest te¿, i¿ czêœæ demonstrantów œwiadomie uczestniczy³a
w strajku o pod³o¿u ekonomicznym, a nastêpnie w ulicznej manifestacji;
wreszcie gdy dosz³o do gwa³townych walk, a zw³aszcza gdy pad³y strza³y
i w efekcie pierwsze ofiary wielu z nich zaanga¿owa³o siê aktywnie w starcia
z przedstawicielami „si³ porz¹dkowych”. Byli i tacy, dla których praktycznie od
pocz¹tku protest mia³ nie tylko charakter spo³eczno-ekonomiczny, ale równie¿
polityczny, antykomunistyczny, antyrz¹dowy, antyradziecki, a mo¿e i nie-
podleg³oœciowy i przez to niemal od razu nabiera³ cech insurekcyjnych. Tego
typu osoby nierzadko wywodzi³y siê z rodzin o stale ¿ywej tradycji antykomu-
nistycznej, wolnoœciowej, niepodleg³oœciowej, czêsto po prostu AK-owskiej.

Ale trudno te¿ nie zauwa¿yæ, ¿e w wielotysiêcznym t³umie dominowali
mniej czy wiêcej przypadkowi obserwatorzy: „gapie”, „ciekawscy”, „kibice”
itd. Bez ryzyka b³êdu mo¿na powiedzieæ, i¿ bardzo wielu (wiêkszoœæ?) z tych
ludzi patrzy³o na to, co rozgrywa³o siê na ulicach z niema³ym zdziwieniem,
niedowierzaniem, ale zarazem czêsto i z satysfakcj¹, zadowoleniem, a nie-
jednokrotnie – je¿eli tak mo¿na powiedzieæ – i z radoœci¹. To by³ dla wielu
poznaniaków chwilowy „³yk wolnoœci”. Naturalnie w ¿adnym razie nie mo¿na
tego wszystkiego, co wydarzy³o siê wtedy w mieœcie porównywaæ z hekatomb¹
Powstania Warszawskiego. Ale ju¿ z atmosfer¹ piewszych powstañczych godzin
z 1 sierpnia 1944 r. chyba mo¿na: chwila radoœci i wolnoœci na ulicach,
bia³o-czerwone flagi, podnios³a, patriotyczna atmosfera.
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Wszelako w wypadku Czerwca nie wolno z pola widzenia traciæ co
najmniej jeszcze jednej kategorii uczestników demonstracji. Mam na myœli
pospolitych chuliganów, ludzi po prostu szukaj¹cych okazji „do draki” czy „do
rozruby”, tych wszystkich, którzy zawsze w tego typu sytuacjach przy³¹czaj¹ siê
do ulicznych demonstracji, a nastêpnie bior¹ bardzo aktywny udzia³ w star-
ciach z „si³ami porz¹dkowymi”.

Trzeba tu jednak zachowaæ konieczn¹ ostro¿noœæ i umiar, pamiêtaj¹c
o tym, jak rolê tych osób nag³aœnia³y ówczesne œrodki masowego przekazu.
W realnym socjalizmie by³o wszak regu³¹ mówienie przy takich okazjach
g³ównie o chuliganach, bandytach, z³odziejach, elementach przestêpczych itp.
Na pewno nie wszyscy tak nazywani zas³ugiwali na to, ale tym bardziej nie
mo¿na twierdziæ, i¿ udzia³ tego rodzaju osób mia³ znaczenie incydentalne czy
marginalne. Naturalnie ich wczeœniejsze wykroczenia czy przestêpstwa, a nawet
niejednokrotnie w sumie bardzo „nieciekawe ¿yciorysy” w ¿adnym razie nie
mog¹ stanowiæ usprawiedliwienia dla niezwykle brutalnego postêpowania „si³
porz¹dkowych”. Bicie zatrzymanych by³o wszak wówczas okrutn¹ norm¹.

W kontekœcie tego wszystkiego co napisa³em powy¿ej, wyraŸnie widaæ, i¿
mieliœmy wtedy do czynienia z czymœ, co wy³amuje siê z prostych, jedno-
znacznych ocen i stereotypowych ujêæ. Nie jestem zreszt¹ wcale przekonany,
czy w ogóle mo¿na jednym s³owem nazwaæ to wszystko, co zasz³o w czerwcu
1956 r. – ówczesny konflikt rozgrywa³ siê wszak na kilku przynajmniej
p³aszczyznach. Mo¿na tu przywo³aæ s³owa cytowanego ju¿ Paw³a Machcewicza,
który pisz¹c o wydarzeniach w Poznaniu, stwierdzi³, ¿e „wielowymiarowa
struktura konfliktu” spowodowa³a, i¿ by³ on „jednoczeœnie rewolt¹ socjalno-
-ekonomiczn¹, antykomunistyczn¹ rebeli¹ polityczn¹ i wreszcie powstaniem
narodowym – je¿eli nie w sferze obiektywnych faktów, to œwiadomoœci
i motywacji uczestników, ich postaw i zachowañ”15.
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KRZYSZTOF STRYJKOWSKI

POZNAÑSKI CZERWIEC W MATERIA£ACH
ARCHIWUM PAÑSTWOWEGO W POZNANIU

Materia³y archiwalne dotycz¹ce Poznañskiego Czerwca 1956 r. w zasobie
Archiwum Pañstwowego w Poznaniu nie przedstawiaj¹ siê obecnie a¿ tak
skromnie, jak zauwa¿y³ to w 1981 r. Edmund Makowski, który pisa³ wrêcz, ¿e
„w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Poznaniu nie ma ich w ogóle”1.
Autorowi tych s³ów w szczególnoœci chodzi³o o akta prokuratorskie i s¹dowe.
Te pierwsze zosta³y zniszczone jako „nie posiadaj¹ce znaczenia historycznego”,
jeszcze w archiwum zak³adowym Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu,
natomiast akta s¹dowe procesu grupy oskar¿onych uczestników Poznañskiego
Czerwca, tj. Fo³tynowicza, ¯urka i Sroki zosta³y przekazane do archiwum
Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Poznaniu. Jak stwierdzi³ Jan
Sandorski, akta te nie mia³y przy tym tak wielkiego ciê¿aru gatunkowego jak
materia³y z procesów Urbanka i innych oraz Kulasa i innych, które to materia³y
nie trafi³y w rêce historyków, a relacje z ich spraw pozosta³y jedynie w postaci
nagrañ dŸwiêkowych przechowywanych wówczas w taœmotece Rozg³oœni Re-
gionalnej Polskiego Radia w Poznaniu2. Jest równie¿ rzecz¹ charakterystyczn¹,
¿e w publikacji Ÿród³owej wydanej w 1995 r., staraniem Edmunda Makow-
skiego i Stanis³awa Jankowiaka, pod tytu³em Poznañski Czerwiec 1956 w do-
kumentach nie ma ani jednego dokumentu pochodz¹cego ze zbiorów po-
znañskiego Archiwum Pañstwowego3. Wywnioskowaæ z tego nale¿y, ¿e wielu
Ÿróde³ dla odtworzenia tych fragmentów dziejów Poznania i Wielkopolski
poszukiwaæ trzeba tak¿e w innych instytucjach, funkcjonuj¹cych równie¿ poza
Poznaniem.

Do 1991 r., a wiêc do czasu przejêcia akt wytworzonych przez ró¿ne
instancje b. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w sk³ad zasobu Archi-
wum Pañstwowego w Poznaniu, w którym szukaæ mo¿na by³o œladów Po-

1 Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu 1956 r. Materia³y z konferencji zorganizowanej przez
Instytut Historii UAM w dniu 4 V 1981 roku, red. E Makowski, Poznañ 1981, s. 6.

2 J. Sandorski, Procesy poznañskie z 1956 roku. Tezy obrony i oskar¿enia, [w:] Wydarzenia
czerwcowe w Poznaniu 1956 r. Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Instytut Historii
UAM w dniu 4 V 1981 roku, red. E. Makowski, Poznañ 1981, s. 58.

3 S. Jankowiak, E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 w dokumentach, Poznañ 1995.



znañskiego Czerwca wchodzi³y przede wszystkim materia³y proweniencji admi-
nistracyjnej. By³y to wiêc materia³y Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz jej
organu wykonawczego w postaci Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Poznaniu. Warto w tym miejscu nadmieniæ, ¿e problematyka Poznañskiego
Czerwca oraz jego reperkusji by³a dosyæ wczeœnie podejmowana przez radnych
województwa poznañskiego. Podczas uroczystej sesji Wojewódzkiej i Miejskiej
Rady Narodowej w Poznaniu, która odby³a siê 21 lipca 1956 r., w referacie
wyg³oszonym przez przewodnicz¹cego Prezydium WRN Józefa Pieprzyka zna-
laz³y siê nastêpuj¹ce sformu³owania podsumowuj¹ce te wydarzenia: „Dzisiejsza
uroczysta Sesja Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu z okazji
Œwiêta Odrodzenia odbywa siê w trzy tygodnie po tragicznych wypadkach
poznañskich. Œwie¿e s¹ jeszcze w naszej pamiêci bolesne wydarzenia, których
byliœmy naocznymi œwiadkami. W chwili obecnej dokonujemy gruntownego
obrachunku pracy politycznej, gospodarczej i organizacyjnej, analizujemy braki
i b³êdy w naszej gospodarce w minionym okresie. Ocenê t³a i przyczyn zajœæ
poznañskich dokona³o VII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej. VII Plenum KC pomo¿e odpowiedzieæ na nie-
odparcie nurtuj¹ce ludzi pracy pytanie, jak mog³o dojœæ po dwunastu latach
istnienia w³adzy ludowej do tak bolesnych wydarzeñ, dwunastu latach ofiar-
nego trudu nad odbudow¹, a nastêpnie rozwojem naszej gospodarki”4. W tym
samym referacie, jego autor daje jednak odpowiedŸ na postawione przez siebie
pytania: „Proces uzdrowienia naszego ¿ycia gospodarczego i politycznego
postêpowa³ dotychczas zbyt wolno. Powodowa³o to s³uszne pretensje ludzi
pracy. Z tego niew¹tpliwie wyp³ywa³o równie¿ niezadowolenie i rozgoryczenie
klasy robotniczej w poznañskich zak³adach pracy. To niezadowolenie ro-
botników perfidnie wykorzysta³ wróg, który widzia³, ¿e weszliœmy w etap walki
z b³êdami i wypaczeniami, w etap walki o odnowê naszego ¿ycia politycznego,
gospodarczego i kulturalnego, w etap walki o poprawê stopy ¿yciowej ludzi
pracy. Wrogie elementy wykorzysta³y trudnoœci ekonomiczne klasy robotni-
czej, jej niezadowolenie z przewlek³ego biurokratycznego za³atwiania przez
aparat gospodarczy w wiêkszoœci s³usznych postulatów robotników. Krwawe
wypadki poznañskie musz¹ byæ dla nas ostrze¿eniem, ¿e wróg w d¹¿eniu do
realizacji swych zbrodniczych celów chwyta siê wszelkich œrodków, ¿eby
sk³óciæ klasê robotnicz¹ z w³adz¹ ludow¹, przeszkodziæ w dalszym rozwijaniu
naszego kraju, w pog³êbianiu procesów demokratyzacji”5.

Zapowiedzi dokonania „g³êbokiej analizy” przyczyn wydarzeñ czerwco-
wych przez w³adze województwa nie zosta³y jednak zrealizowane podczas
pierwszego roboczego „poczerwcowego” posiedzenia WRN, które odby³o siê
29 wrzeœnia 1956 r. Obrady zdominowa³y wówczas tak „istotne problemy”,
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4 APP, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu (dalej: PWRN), sygn. 1017,
s. 233. Protokó³ z Uroczystej Sesji Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu
odbytej w dniu 21 lipca 1956 r.

5 Tam¿e, s. 249.



jakimi dla przygotowuj¹cych program obrad by³y: „Ocena stanu i perspektyw
rozwoju kultury w województwie poznañskim” oraz „Wprowadzenie op³at
administracyjnych od czynnoœci administracyjno-budowlanych”6.

Dopiero na posiedzenie w dniu 27 paŸdziernika 1956 r. Prezydium WRN
opracowa³o w³asn¹ ocenê wydarzeñ. Zosta³a ona przekazana w³adzom central-
nym, a w trakcie sesji na wniosek radnego Henryka Jankowskiego, odby³a siê
równie¿ dyskusja nad przedstawion¹ w trakcie sesji ocen¹. Radny zg³osi³
potrzebê zorganizowania takiej dyskusji, wychodz¹c naprzeciw ¿¹daniom za-
³ogi Zak³adów Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu. Wielu z radnych
nie zgadza³o siê z treœci¹ oceny przygotowanej przez Prezydium WRN. Przy-
k³adem tego mo¿e byæ wypowiedŸ Antoniny Handzel – radnej z powiatu
gnieŸnieñskiego, która przy tej¿e okazji zrelacjonowa³a równie¿ warszawskie
echa wydarzeñ 28 czerwca 1956 r. Warto nadmieniæ, ¿e wraz z delegacj¹
poznañsk¹ przebywa³a ona w tym dniu w³aœnie w Warszawie. Radna stwier-
dza³a, ¿e „Pierwsz¹ wiadomoœæ o wypadkach poznañskich otrzyma³am od
jednego z wiceministrów, który mi powiedzia³, ¿e w Poznaniu s¹ jakieœ
bandyckie burdy. [...] Na tym spotkaniu powiedziano, ¿e wrogie elementy
dzia³aj¹ w Poznaniu, ¿e wystêpuj¹ tutaj obce elementy. Za¿¹dano od delegatów
poznañskich abyœmy na Kongresie potêpili wypadki. Odmówiliœmy i po-
wiedzieliœmy, ¿e nie bêdziemy potêpiaæ, tak jak tego ¿¹da³ od nas wicepremier
Gede. I tak potrafiliœmy siê my jako zwykli ludzie sprzeciwiæ temu ¿¹daniu”7.
Na podstawie tylko tego przyk³adu wnioskowaæ nale¿y, ¿e gruntownej kwe-
rendzie archiwalnej poddaæ trzeba akta zespo³u archiwalnego Prezydium WRN
w Poznaniu. Informacje tutaj zawarte nie bêd¹ dotyczy³y samego przebiegu
wydarzeñ, lecz w znacznej mierze mog¹ byæ pomocne w odtworzeniu nastro-
jów spo³eczeñstwa województwa tego okresu. Œwiadectwem ich przydatnoœci
mo¿e byæ uchwa³a podjêta przez Prezydium Wojewódzkiej i Miejskiej Rady
Narodowej w Poznaniu w dniu 30 listopada 1956 r. Uchwa³a dotyczy³a
przejêcia siedziby Komitetu Wojewódzkiego PZPR na cele s³u¿by zdrowia.
Zgodnie z ni¹ gmach ten zamierzano zaadaptowaæ na potrzeby I i II Kliniki
Pediatrycznej Akademii Medycznej w Poznaniu8.

Informacje o wydarzeniach poznañskich w aktach administracji pañstwowej
funkcjonuj¹cej w Poznaniu s¹ czasami bardzo marginalne. Przyk³adem mog¹
byæ archiwalia zespo³u Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu.
Dowiedzieæ siê z nich mo¿na, w ocenie uroczystoœci z okazji 22 lipca 1956 r.,
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6 S. Olejniczak, E. Scholtz, K. Stryjkowski, Kalendarium i problematyka obrad sesji Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu w latach 1950-1984, [w:] Wojewódzka Rada Narodowa
w Poznaniu – Poznañskie w 40-leciu Polski Ludowej. Zbiór studiów, red. Z. Leoñski, Poznañ
1987, s. 308.

7 APP, PWRN, sygn. 1017, s. 367. Stenogram z X Sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej
odbytej w dniu 27 paŸdziernika 1956 r.

8 APP, PWRN, sygn. 973, s. 111. Uchwa³a nr 41/418/56 Prezydium Wojewódzkiej i Miej-
skiej Rady Narodowej w Poznaniu z 30 listopada 1956 r. Nadmieniæ nale¿y, ¿e wczeœniej
podobn¹ uchwa³ê podj¹³ te¿ Komitet Wojewódzki PZPR w Poznaniu.



¿e „Jak stwierdzi³ tow. Adamski9 przebieg uroczystoœci zwi¹zanych z Obcho-
dem Œwiêta Odrodzenia by³ ogólnie dobry z wyj¹tkiem pewnych niedoci¹gniêæ,
które mo¿na by³o zauwa¿yæ przy sk³adaniu wieñcy na cmentarzach w Juni-
kowie i G³ownie, gdzie delegacje mia³y trudnoœci z odszukaniem grobów ofiar
wypadków poznañskich w dniu 28.6.br.”10. W aktach tego samego zespo³u
nieco obszerniej zrelacjonowano natomiast opanowanie przez demonstrantów
gmachu s¹dowego przy ul. M³yñskiej. Jest to jeden z dalszych œladów wydarzeñ
poznañskich, który odnajdujemy w protokole posiedzenia Prezydium MRN
nr 40/56 z 19 paŸdziernika 1956 r. W za³¹czniku do protoko³u – informacji o
dzia³alnoœci S¹du Powiatowego dla miasta Poznania – odnotowano: „Wysokiej
Radzie niew¹tpliwie jest znany fakt napaœci na Gmach S¹du w dniu 28 (VI)
czerwca. Bezpoœrednio po uwolnieniu skazanych przestêpców z wiêzienia przy
ul. wtargnêli do budynku znani nam z rozpraw skazani przestêpcy uzbrojeni
w ³omy i rozpoczêli niszczenie. Za wiêŸniami wpadli do gmachu inni ludzie,
wœród nich du¿o dziewcz¹t, a wszyscy poni¿ej lat 20-tu. T³um oko³o 150 osób
wybija³ w s¹dzie i Prokuraturze drzwi, niszczy³ urz¹dzenie, maszyny do pisania,
akta i papiery wyrzuca³ na ulicê, gdzie je palono. Straty w urz¹dzeniu s¹
powa¿ne. Tylko nieliczne przedmioty mog³y byæ naprawione, a wiêkszoœæ
mebli biurowych wymaga³a wymiany. Najwiêksza szkoda powsta³a jednak
w stracie akt spraw s¹dowych, których zniszczono oko³o 20.000. W sprawach
karnych postêpowania przewa¿nie by³y ukoñczone na zasadzie ustawy o am-
nestii, wiêc strata tych akt bezpoœrednio nie wp³ynê³a na bie¿¹c¹ pracê s¹du.
Znacznie dotkliwsz¹ jest jednak szkoda powsta³a w wyniku zniszczenia akt
spraw cywilno-spornych, spadkowych, testamentowych i opiekuñczych. Nie-
zakoñczone sprawy o alimenta, o zarobki pracowników, o premie, o czynsze
najmu, o deputaty wêglowe, zosta³y przerwane z powodu braku akt. Zginê³y
przy tym dokumenty z³o¿one s¹dowi przez obywateli. Oko³o 1500 opiek nad
sierotami wskutek braku akt i dokumentów nie mog¹ byæ prowadzone.
Zniszczenie spraw spadkowych, dokumentów i testamentów we wielu ro-
dzinach spowoduje komplikacje, a nawet nieporozumienia i uniemo¿liwi na
razie regulacje maj¹tkowe, albo je znacznie opóŸni. S¹d zgodnie z przepisami
odtwarza akta. Rzadko jednak bêdzie mo¿liwym przywróciæ w procesie taki
stan, w jakim sprawa siê ju¿ znajdowa³a. Najczêœciej trzeba sprawê prowadziæ
od nowa. Interesy tysiêcy obywateli naszego miasta dozna³y szkody. Ko-
niecznoœæ rekonstruowania akt powoduje zwiêkszenie nak³adu pracy i czasu.
Dwom komornikom spalono dos³ownie wszystko, co by³o w ich biurach.
W p³omieniach zginê³o oko³o 2000 wyrobów, w tym po³owa wyroków
przys¹dzaj¹cych rodzinom alimenty. Uzyskanie drugiego wypisu wyroku nie
jest ³atwym. Szczególnie wtedy, gdy akta procesu równie¿ nie istniej¹. Niejedna
rodzina czekaæ bêdzie miesi¹cami na pieni¹dze przeznaczone na utrzymanie.
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9 Chodzi o sekretarza Prezydium MRN w Poznaniu Czes³awa Adamskiego.
10 APP, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu (dalej: PMRN), sygn. 69, s. 4.
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Tak wiêc chuligañskie wyczyny t³umu wyrostków pod przewodnictwem kry-
minalnych przestêpców dokona³y dzie³a, którego skutki uderzy³y nie tylko we
w³asnoœæ pañstwow¹, ale przede wszystkim ugodzi³y w osobiste i maj¹tkowe
prawa i interesy obywateli. Wskutek tej napaœci s¹d przerwaæ musia³ pracê i do
normalnych czynnoœci swoich wróci³ dopiero w sierpniu”11. Informacje o po-
dobnym charakterze, dotycz¹ce przede wszystkim nastrojów oraz oczekiwañ
spo³eczeñstwa regionu, bezpoœrednio po czerwcu 1956 r., zawieraæ te¿ po-
winny archiwalia wytworzone przez prezydia powiatowych rad narodowych
w województwie poznañskim oraz inne organy administracji pañstwowej
szczebla ni¿szego. Nie zawsze niestety bêd¹ one pe³ne, ale choæ w czêœci
oddawaæ bêd¹ „ducha czasu”, i z tego choæby wzglêdu powinny staæ siê
przedmiotem zainteresowania historyków.

Œladowe wrêcz informacje dotycz¹ce postêpowañ podejmowanych wobec
uczestników Poznañskiego Czerwca zawieraj¹ akta zespo³u Prokuratura Wo-
jewódzka w Poznaniu. S¹ to: sprawozdania opisowe prokuratur powiatowych
za 1956 r. (sygn. 11), sprawozdania kwartalne z dzia³alnoœci prokuratury
wojewódzkiej oraz prokuratur powiatowych za III i IV kwarta³ 1956 r. (sygn. 32
i 33) oraz repertoria za lata 1956-1957 (sygn. 96–101). W innych jednostkach
aktowych tego zespo³u pojawia siê m.in. nazwisko Miko³aja Pac-Pomar-
nackiego, studenta Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Poznaniu, uczestnika wydarzeñ
czerwcowych i jednego z oskar¿onych w póŸniejszych zwi¹zanych z nimi
procesach. Tym razem wystêpuje on w aktach jako organizator i uczestnik
„antysocjalistycznych i antyradzieckich” „Juwenaliów”, które odby³y siê w Po-
znaniu w maju 1957 roku (sygn. 70). Zwi¹zane poœrednio z Poznañskim
Czerwcem s¹ te¿ dwie jednostki aktowe dotycz¹ce rewizji nadzwyczajnej
i rehabilitacji Adama Suwarta (sygn. 498 i 499), ojca jednego z jego uczest-
ników i oskar¿onego w procesach „poczerwcowych”12.

Jak ju¿ wspomniano, zasób aktowy dotycz¹cy Poznañskiego Czerwca 1956 r.
zosta³ znacznie wzbogacony wraz z przejêciem w 1991 r. materia³ów ar-
chiwalnych wytworzonych przez b. Polsk¹ Zjednoczon¹ Partiê Robotnicz¹. S¹
to obecnie bez w¹tpienia najbardziej interesuj¹ce archiwalia dotycz¹ce tej
problematyki w zasobie Archiwum Pañstwowego w Poznaniu. To na ich
podstawie mo¿na przedstawiæ ówczesn¹ wersjê przyczyn i przebiegu wydarzeñ
„czarnego czwartku” 28 czerwca 1956 r. W szczególnoœci dotyczy to do-
kumentacji wytworzonej i otrzymywanej przez Komitet Wojewódzki Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu. Problemy te podnoszono m.in.
podczas obrad plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu, które
(z udzia³em sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka) odby³o siê w dniu 11 lipca
1956 r (sygn. 69). Oceny zajœæ dokona³ wówczas I sekretarz KW PZPR
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11 APP, PMRN, sygn. 69, s. 4. Protokó³ nr 40/56 z posiedzenia Prezydium MRN z dnia
19 paŸdziernika 1956 r.

12 Szerzej na ten temat zob.: E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 Pierwszy bunt spo³e-
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w Poznaniu Leon Stasiak13. Trzy nastêpne jednostki aktowe (sygn. 1070–1072)
dotycz¹ samych wydarzeñ 28 czerwca 1956 r.14 Sk³adaj¹ siê na nie dokumen-
ty pochodz¹ce z KC PZPR (m.in. „Informacje” Wydzia³u Organizacyjnego
KC PZPR), jak i materia³y wytworzone przez instancje szczebla wojewódz-
kiego, powiatowego i podstawowego. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ tutaj
meldunki z zak³adów pracy oraz informacje z zebrañ organizacji partyjnych,
gdzie „na gor¹co” dokonywano oceny przyczyn i przebiegu wydarzeñ. Bardzo
wartoœciowe s¹ niew¹tpliwie relacje z przebiegu dnia 28 czerwca sporz¹dzane
przez poszczególne zak³ady pracy Poznania. Warto nadmieniæ, ¿e w oma-
wianych aktach s¹ te¿ dokumenty wytworzone przez organa bezpieczeñstwa
publicznego oraz Milicji Obywatelskiej. Przyk³adowo w jednostce archiwalnej
o sygnaturze 1070 znaleŸæ mo¿na zarówno pismo komendanta wojewódzkiego
MO Tadeusza Pietrzaka opisuj¹ce dzia³ania podejmowane przez niego w dniu
28 czerwca 1956 (dokument skierowany do Leona Stasiaka – I sekretarza KW
PZPR w Poznaniu), jak i materia³y pochodz¹ce z Wojewódzkiego Urzêdu
Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu (m.in. wykazy zabitych i rannych
pracowników WUBP). W dokumencie datowanym 3 lipca 1956 r. w³asn¹
ocenê wypadków przedstawi³o ponadto kierownictwo Komendy Miejskiej MO
w Poznaniu. Niedawne jeszcze wydarzenia z dnia 28 czerwca zosta³y tam
okreœlone mianem „awantury faszystowsko-terrorystycznej”. W omawianych
aktach znaleŸæ te¿ mo¿na ocenê sytuacji i nastrojów panuj¹cych w poznañskich
zak³adach pracy w zwi¹zku z pierwsz¹ rocznic¹ wydarzeñ w 1957 roku.
Przedstawiane powy¿ej archiwalia s¹ materia³ami najczêœciej wykorzystywa-
nymi przez historyków zajmuj¹cych siê Poznañskim Czerwcem. Na swoje
„odkrycie” zas³uguj¹ jednak i inne materia³y proweniencji partyjnej prze-
chowywane w magazynach poznañskiego Archiwum Pañstwowego. Dotyczy to
m.in. dokumentacji komitetów powiatowych i miejskich PZPR oraz archi-
waliów pozosta³ych po dzia³alnoœci komitetów zak³adowych i podstawowych
organizacji partyjnych. Wyjœciow¹ cezur¹ dla badaczy tej problematyki staæ siê
winny lata 1956–1957. One to w³aœnie przynieœæ mog¹ wiele nowych in-
formacji lub przyczyniæ siê do uszczegó³owienia dotychczasowych ustaleñ.

Zasób Archiwum Pañstwowego w Poznaniu, to tak¿e materia³y na noœ-
nikach innych ni¿ „klasyczna” dokumentacja papierowa. W tym wypadku
chodzi o materia³y dŸwiêkowe wytworzone i przechowywane w taœmotece
obecnego Radia Merkury w Poznaniu, a wówczas Rozg³oœni Regionalnej
Polskiego Radia w Poznaniu. S¹ to przede wszystkim nagrania dŸwiêkowe
z paŸdziernikowych procesów wytoczonych uczestnikom Poznañskiego Czerwca,
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a znajduj¹ce siê tam na mocy u¿yczenia jako niezbêdne dla prowadzenia
bie¿¹cej dzia³alnoœci programowej15. Nagrania te odzwierciedlaj¹ przebieg
procesów, a za niezwykle interesuj¹ce uznaæ nale¿y w szczególnoœci mowy
obroñców (Stanis³awa Hejmowskiego, Gerarda Kujanka, W³adys³awa Rusta,
Tadeusza Luboñskiego, Adama Barszczewskiego) oraz powo³anych przez nich
bieg³ych w osobach znanych socjologów Tadeusza Szczurkiewicza z Poznania
oraz Józefa Cha³asiñskiego z Warszawy. Nagrania oddaj¹ te¿ w szczegó³ach
argumentacjê oskar¿ycieli, a wœród nich prokuratora Alfonsa Lehmanna.

Archiwum Pañstwowe w Poznaniu przechowuje równie¿ pojedyncze
egzemplarze prasy zachodnioeuropejskiej i polskiej relacjonuj¹ce przebieg
„procesów poznañskich” z paŸdziernika 1956 r. Zosta³y one przekazane do
jego zbiorów przez Prokuraturê Wojewódzk¹ w Poznaniu na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych XX w.

Najnowsze nabytki zwi¹zane z czerwcem 1956 r. w Poznaniu zosta³y
z³o¿one do Archiwum Pañstwowego w Poznaniu w czerwcu 2006 r. przez
£ukasza Jastrz¹ba. S¹ to przede wszystkim materia³y warsztatowe wykorzystane
przez niego w trakcie pisania pracy doktorskiej poœwiêconej ofiarom
28 czerwca 1956 r. Sk³adaj¹ siê na nie m.in. kserokopie dokumentacji pocho-
dz¹cej ze Spó³dzielni Pracy „Uniwersum” w Poznaniu – dotycz¹ce pochówków
osób, które ponios³y œmieræ (orygina³y tej dokumentacji znajduj¹ siê w po-
siadaniu poznañskiego Oddzia³u IPN), fotografie miejsc pochówku ofiar walk
ulicznych oraz kserokopie ich aktów zgonów. Do materia³ów tych do³¹czone
zosta³y pojedyncze egzemplarze prasy poznañskiej (przede wszystkim „G³osu
Wielkopolskiego”) z okresu od czerwca do paŸdziernika 1956 r. Materia³y
podobnej treœci przekaza³ równie¿, w tym samym czasie, prezes Spó³dzielni
Pracy Uniwersum Andrzej Hoffmann. S¹ to skany dokumentacji dot¹d tam
przechowywanej, a dotycz¹cej pochówków zabitych na ulicach Poznania.

Nale¿y wiêc stwierdziæ, ¿e odtworzenie przebiegu Poznañskiego Czerwca
1956 r. oraz jego spo³ecznych reperkusji jedynie na podstawie materia³ów
zgromadzonych i przechowywanych dzisiaj w Archiwum Pañstwowym w Po-
znaniu nie wydaje siê zabiegiem a¿ tak karko³omnym. Opracowuj¹c ten temat,
nie sposób jednak nie siêgn¹æ do materia³ów zgromadzonych w innych pla-
cówkach archiwalnych oraz pozostaj¹cych w rêkach prywatnych. Z archiwów
pañstwowych na czo³o wysuwa siê tutaj Archiwum Akt Nowych w Warszawie,
gdzie przechowywane s¹ materia³y wytworzone i przesy³ane do Komitetu
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Nie mniej interesuj¹ce
archiwalia posiada³o te¿ Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrz-
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15 APP, Akta w³asne II – 431. Umowa u¿yczenia przez Archiwum Pañstwowe wymienionych
materia³ów zosta³a zawarta w dniu 5 czerwca 2006 r., zgodnie z Porozumieniem z 15 kwietnia
1994 r. w sprawie przekazania jednostkom publicznej radiofonii i telewizji w u¿yczenie zbiorów
dokumentacji by³ej pañstwowej jednostki organizacyjnej „Polskie Radio i Telewizja” zawartej
pomiêdzy Krajow¹ Rad¹ Radiofonii i Telewizji a Naczelnym Dyrektorem Archiwów Pañstwo-
wych.



nych. Niezwykle cenne archiwalia do tej problematyki znalaz³y siê w zbiorach
Instytutu Pamiêci Narodowej – wiele z nich dotar³o wreszcie w ostatnim czasie
do jego poznañskiego oddzia³u. Wœród archiwów poznañskich przechowu-
j¹cych materia³y do Poznañskiego Czerwca wymieniæ jeszcze nale¿y materia³y
zgromadzone w archiwum poznañskiego oddzia³u Polskiej Akademii Nauk
– chodzi tutaj w szczególnoœci o dokumenty pochodz¹ce ze zbiorów pry-
watnych Jana Sandorskiego.
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DOKUMENTACJA ARCHIWALNA DOTYCZ¥CA
POWSTANIA CZERWCOWEGO – PRZEGL¥D MATERIA£ÓW

WYPO¯YCZONYCH Z OBUiAD W WARSZAWIE

Wydarzenia, które rozgrywa³y siê na ulicach Poznania w czwartek
28 czerwca 1956 r., odbi³y siê szerokim echem w ca³ym kraju, jak i poza jego
granicami. Sta³o siê tak za spraw¹ zagranicznych dziennikarzy przyby³ych na
odbywaj¹ce siê wówczas XXV Miêdzynarodowe Targi Poznañskie. Rezonans
spo³eczny, jaki wywo³a³y one wœród mieszkañców Wielkopolski i innych
regionów, by³ ogromnym zaskoczeniem dla w³adz KC PZPR. Ówczeœni dygni-
tarze partyjni dopatrywali siê w wyst¹pieniach robotników poznañskich za-
k³adów pracy inspiracji „wrogów systemu” próbuj¹cych w ten sposób zwalczaæ
„s³uszne idee socjalizmu”.

Szczególn¹ rolê w kreowaniu rzeczywistoœci tamtych lat odgrywa³y organy
bezpieczeñstwa pañstwa. W³adze nakaza³y zebraæ funkcjonariuszom S³u¿by
Bezpieczeñstwa materia³y dokumentuj¹ce przyczyny i przebieg wyst¹pieñ spo-
³ecznych, które nastêpnie wykorzystywano podczas odbywaj¹cych siê procesów
uczestników wydarzeñ Poznañskiego Czerwca. Dopiero PaŸdziernik 1956 r.
doprowadzi³ do zmian w partii, a jej nowy I sekretarz W³adys³aw Gomu³ka
zmieni³ partyjn¹ ocenê przyczyn wyst¹pieñ spo³ecznych w Poznaniu. Nie
doszukiwano siê ju¿ w nich inspiracji „wrogów systemu”, lecz zaczêto do-
strzegaæ s³uszne podstawy robotniczego niezadowolenia.

Zgromadzone do tego czasu materia³y zosta³y przejête przez sukcesora
rozwi¹zanego Komitetu do spraw Bezpieczeñstwa, którym by³a Komenda
Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Poznaniu, a dok³adnie Wydzia³ C wcho-
dz¹cy w jej struktury, który to zamkn¹³ wiêkszoœæ prowadzonych do tej pory
spraw. W nastêpstwie zmiany partyjnych ocen Poznañskiego Czerwca przer-
wano równie¿ prowadzone dotychczas procesy uczestników Poznañskiego
Czerwca oraz zakoñczono prowadzenie przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa bie¿¹cych
dzia³añ operacyjnych z nimi zwi¹zanych. Zebrana dokumentacja trafi³a do
archiwów.

Du¿a czêœæ zgromadzonych przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa materia³ów za-
chowa³a siê do dnia dzisiejszego. Czêœæ tej dokumentacji po roku 1989 przej¹³



Urz¹d Ochrony Pañstwa, który nastêpnie przekaza³ posiadane materia³y do
powo³anego ustaw¹ z roku 1998 Instytutu Pamiêci Narodowej.

Wœród przejêtych przez poznañski oddzia³ IPN materia³ów archiwalnych
szczególne miejsce zajmuje dokumentacja dotycz¹ca Poznañskiego Czerwca
1956 roku, ze wzglêdu na jej historyczne znaczenie oraz obecnoœæ w œwiado-
moœci mieszkañców Poznania i regionu.

Specyfikê pracy S³u¿by Bezpieczeñstwa, a przede wszystkim szczególny
charakter rozgrywaj¹cych siê tutaj wydarzeñ, które by³y pierwszym masowym
wyst¹pieniem spo³eczeñstwa przeciwko polityce w³adz, powodowa³a, ¿e dzia-
³acze PZPR oraz kierownictwo Komitetu do spraw Bezpieczeñstwa Publicz-
nego, chcieli posiadaæ wszystkie zebrane materia³y dotycz¹ce tych wydarzeñ.
Dlatego czêœæ wytworzonych przez organa bezpieczeñstwa pañstwa materia³ów
nie znalaz³a siê po powo³aniu IPN w zasobie poznañskiego oddzia³u IPN, lecz
po przejêciu z MSW przez UOP zosta³a ona przekazana do Biura Udo-
stêpniania i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie.

Nie mog³o byæ lepszej okazji, jak uroczystoœci piêædziesi¹tej rocznicy
robotniczych protestów w Poznaniu, do odzyskania tych materia³ów i zwró-
cenia ich spo³eczeñstwu Wielkopolski oraz œrodowisku naukowemu regionu.
Wypo¿yczone z BUiAD IPN w Warszawie przez poznañski oddzia³ IPN
materia³y licz¹ 90 tomów akt oraz kartotekê zawieraj¹c¹ karty 847 osób
najbardziej aktywnie uczestnicz¹cych w zajœciach i zatrzymanych przez s³u¿bê
bezpieczeñstwa. Materia³y te zosta³y wytworzone w roku 1956 w Poznaniu lub
na terenie Wielkopolski. Jednak odnajdujemy w nich tak¿e informacje po-
chodz¹ce z terenu ca³ego kraju; na ich podstawie poznajemy reakcje ogó³u
polskiego spo³eczeñstwa na rozgrywaj¹ce siê w Poznaniu wydarzenia.

Omówienie przejêtych materia³ów nale¿y rozpocz¹æ od wspomnianej kar-
toteki, która jest szczególnie cennym materia³em archiwalnym. Sk³ada siê ona
ze znormalizowanych kart o symbolu E-14-B, które wykorzystywane by³y przez
organa bezpieczeñstwa pañstwa podczas prowadzenia spraw operacyjnych
i œledczych. Jedna karta przypisana by³a jednej osobie i zawiera³a nastêpuj¹ce
dane: „Nazwisko, imiê, imiê ojca, imiê i nazwisko panieñskie matki, pseu-
donim, datê i miejsce urodzenia, narodowoœæ, obywatelstwo, wykszta³cenie,
obecny stan socjalny, pochodzenie spo³eczne, przynale¿noœæ partyjn¹, ostatnie
miejsce pracy, zawód, zajmowane stanowisko, miejsce zamieszkania”1. Druga
strona karty zawiera³a zdjêcie „sygnalityczne”, czyli klasyczny wizerunek osoby
zatrzymanej – en fasce i dwa profile, zapisek wyjaœniaj¹cy powód zatrzymania
oraz miejsce tymczasowego osadzenia2. W wypadku aresztowanych podano
paragraf kodeksu karnego, na podstawie którego zatrzymano dan¹ osobê3.
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1 Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Poznaniu (dalej: AIPN Po), sygn. 569,
Kartoteka osób zatrzymanych.

2 Tam¿e.
3 Tam¿e.



Szczególnie wartoœciowe w kartotece s¹ do³¹czone do niej zdjêcia pozwalaj¹ce
po up³ywie piêædziesiêciu lat poznaæ uczestników tamtych wydarzeñ.

Pozosta³e materia³y sk³adaj¹ siê na dokumentacjê archiwaln¹ opisuj¹c¹
Poznañski Czerwiec 1956 r. i dokumentuj¹ te wydarzenia na kartach po-
wsta³ych dokumentów i w wieloœci wytworzonych zdjêæ. Materia³y te to teczki
aktowe, na których podano nazwê wytwórcy – wojewódzkie lub centralne
jednostki Komitetu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego, a póŸniej Wydzia³ C
KWMO w Poznaniu. Podano równie¿ tytu³ i sygnaturê akt.

Podczas lektury dokumentów warto zwróciæ uwagê na jêzyk propagandy
tamtych lat. Ju¿ sama forma oficjalnego nazewnictwa Poznañskiego Czerwca
przez w³adze partyjne determinowa³a ich stosunek do tych wydarzeñ. Ofi-
cjalnie nazywa³o siê wydarzenia z dnia 28 czerwca 1956 roku „wypadkami”
poznañskimi, co mia³o ukazywaæ, przypadkowoœæ dzia³añ, które by³y po-
zbawione mo¿liwoœci trwa³ego naruszenia podstaw ustroju socjalistycznego.
Jednak jeœli owe „wypadki” zaistnia³y, ktoœ musia³ je inspirowaæ, wiêc pojawia
siê element „prowokacji”, „imperialistycznych inspiratorów”, „prowodyrów”.
W konsekwencji mamy do czynienia w ocenie decydentów z przerywaniem
pracy przez robotników poznañskich zak³adów pracy „pod naporem bojówek”,
z „napadami” na instytucje publiczne”, „sadyzmem i okrucieñstwem uczestni-
ków rozruchów wobec funkcjonariuszy organów bezpieczeñstwa pañstwa i ich
rodzin” itd.

Gromadzone materia³y to w wiêkszoœci meldunki operacyjne, raporty,
notatki informacyjne funkcjonariuszy S³u¿by Bezpieczeñstwa i MO, notatki
z pracy œledczej, sprawozdania wojewódzkich organów bezpieki do w³adz
centralnych i wojewódzkich PZPR, do Komitetu ds. BP oraz doniesienia
tajnych wspó³pracowników, protoko³y przes³uchañ, arkusze ewidencyjne, ma-
teria³y z procesów i doniesienia prasowe.

Bardzo dobry stan zachowania materia³ów umo¿liwi³ ich skopiowane przy
u¿yciu skanerów i aparatów fotograficznych w Pracowni Reprografii przez
archiwistów poznañskiego oddzia³u IPN. Orygina³y dokumentów zgodnie
z wczeœniejszymi ustaleniami zosta³y zwrócone do IPN w Warszawie, a po-
znañski oddzia³ udostêpnia do badañ naukowych jedynie elektroniczne wersje
tej dokumentacji.

Materia³y archiwalne mo¿emy podzieliæ na kilka grup. Dokumentacjê
opisuj¹c¹ przyczyny zajœæ w Poznaniu, przebieg wydarzeñ z dnia 28 czerwca
1956 r. oraz ich konsekwencje. Zebrane dokumenty mia³y daæ w³adzy rzeczy-
wisty obraz panuj¹cych nastrojów spo³ecznych i przyczyn ludzkiego niezado-
wolenia, ale te¿ potwierdziæ – udokumentowaæ ocenê wydarzeñ wykreowan¹
przez w³adze partyjne.

Charakterystykê zgromadzonej dokumentacji rozpocz¹æ nale¿y od ma-
teria³ów, które mia³y na celu wyjaœnienie przyczyn wyst¹pieñ robotniczych. Dla
podkreœlenia i zaakcentowania specyfiki omawianych akt w niniejszym opra-
cowaniu u¿yte zosta³y oryginalne zwroty, z nich zaczerpniête.
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W sporz¹dzonych notatkach z lipca 1956 r. uszczegó³owiono zadania
prowadzonej pracy œledczej4. Praca ta mia³a s³u¿yæ uzyskaniu materia³ów
dotycz¹cych zachowañ, dzia³añ oraz roli osób i grup w rozwoju wypadków
z uwzglêdnieniem œrodowiska oraz oblicza polityczno-moralnego, motywów
i pobudek, jakie nimi kierowa³y5. D¹¿ono do ustalenia obiektywnego stanu
faktycznego oraz naœwietlenia politycznego t³a i charakteru zajœæ. Zagadnienia
szczegó³owe, jakimi mieli zaj¹æ siê oficerowie œledczy to: „Zbadanie nastrojów,
jakie doprowadzi³y do strajków w najwa¿niejszych zak³adach miasta: ZISPO,
ZNTK, POMET, Fabryka Maszyn ¯niwnych, MPK, PKP”6. Celem by³o
zdobycie bli¿szych danych o organizatorach strajków ich dzia³alnoœci oraz
organizacji koordynuj¹cej wyst¹pienia robotnicze. Chciano równie¿ poznaæ
treœæ prowokacyjnych wypowiedzi i pogró¿ek. Usi³owano wyjaœniæ, jak dosz³o
do strajku, jaki by³ sk³ad „bojówek strajkowych”. Badano tak¿e stosunek
administracji do strajku i jej udzia³ w „pochodzie”, formowanie siê grup
protestuj¹cych oraz procentowy udzia³ pracowników w akcji. Interesowano siê
te¿ samym przebiegiem demonstracji, czyli kolejnoœci¹ przybywania grup
manifestuj¹cych. Pojawienie siê milicjantów, wtargniêcie do gmachów publicz-
nych, antypañstwowe akcenty wyst¹pieñ7. Zainteresowano siê te¿ cudzo-
ziemcami przebywaj¹cymi w mieœcie oraz klerem. Chodzi³o o zachowanie oraz
postawê tych grup, jak¹ przyjê³y podczas wydarzeñ Poznañskiego Czerwca.

Wartoœciowe Ÿród³o do poznania przyczyn robotniczego buntu stanowi¹
materia³y Wydzia³u II i III – meldunki operacyjne, notatki informacyjne
dotycz¹ce osób zatrzymanych przez Wydzia³ III z miesiêcy lipiec–wrzesieñ
1956 r., a tak¿e notatki informacyjne z materia³ów agenturalnych, w których
informatorzy z poznañskich zak³adów relacjonowali w nich swoj¹ wersje
wydarzeñ8.

Interesuj¹ce s¹ materia³y dotycz¹ce sytuacji poprzedzaj¹cej zajœcia w za-
k³adach ZISPO. Znajduje siê tu szczegó³owa analiza kolejnych wydarzeñ, pisma
i petycje pracowników do delegacji udaj¹cej siê do Warszawy na rozmowy w mi-
nisterstwie9. Opisany jest przebieg wypadków w ZISPO w dniu 28 czerwca
i w dniach nastêpnych oraz protoko³y przes³uchañ pracowników fabryki
powo³anych w charakterze œwiadków10.

Ciekawym materia³em s¹ równie¿ arkusze ewidencyjne osób, które zda-
niem WUds.BP przyczyni³y siê do eskalacji napiêæ i w konsekwencji do
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4 AIPN Po, sygn. 570/15, Wypadki poznañskie – czerwiec 1956 r. – notatki z pracy œledczej.
5 Tam¿e.
6 Tam¿e.
7 Tam¿e.
8 AIPN Po, sygn. 570/23 – meldunki Wydzia³u II i III.
9 AIPN Po, sygn. 570/2, Wypadki poznañskie i czerwiec 1956 r. – sytuacja poprzedzaj¹ca

zajœcia na zak³adach ZISPO; sygn. 570/6, Wypadki poznañskie – czerwiec 1956 r. – sytuacja
poprzedzaj¹ca zajœcia w poznañskich zak³adach pracy.

10 Tam¿e.



wybuchu zamieszek11. Zawieraj¹ one krótk¹ informacjê o zatrzymanym z po-
daniem danych personalnych i przyczyn zatrzymania. Znajduj¹ siê tam arkusze
podejrzanych o uczestnictwo w „napadzie na wiêzienie, prokuraturê i s¹d”,
a tak¿e osób, które podjê³y walkê z wojskiem pacyfikuj¹cym miasto12.

Kolejn¹ grupê materia³ów stanowi dokumentacja opisuj¹ca przebieg zda-
rzeñ. Szczególn¹ uwagê zwraca notatka z dnia 14 czerwca 1956 r. dotycz¹ca
zajœæ w Poznaniu z dnia 28 czerwca 1956 r., w której przedstawiono: „sytuacjê
poprzedzaj¹c¹ wydarzenia w wa¿niejszych zak³adach przemys³owych miasta,
sytuacjê w œrodowiskach znajduj¹cych siê w operacyjnym zainteresowaniu
organów bezpieczeñstwa, wp³yw pobytu cudzoziemców w Poznaniu jako
inspiratorów zajœæ, pocz¹tek strajku, zgromadzenie na placu zamkowym, ataki
na gmachy ZUS-u, i Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego,
likwidacja zbrojnych zamieszek i przywrócenie spokoju w mieœcie przy u¿yciu
wojska i Milicji Obywatelskiej oraz liczbê osób zabitych i rannych, udzia³
m³odzie¿y w walkach, postawê kleru katolickiego i sytuacjê w zak³adach
przemys³owych po wydarzeniach”13.

Omówiona powy¿ej notatka to nie wszystko, co organa bezpieczeñstwa
pañstwa zgromadzi³y na temat owego czerwcowego czwartku 1956 r. Wœród
zachowanych dokumentów odnajdujemy równie¿ materia³y dotycz¹ce „Prze-
biegu zajœæ na Dworcu G³ównym, napad na Centralne Wiêzienie w Poznaniu
i obóz pracy w Mrowinie, napad na S¹d Powiatowy i Prokuraturê Woje-
wódzk¹” oraz notatki i raporty dotycz¹ce wymienionych wydarzeñ, prze-
s³uchania naocznych œwiadków i protoko³y strat14. Du¿¹ czêœæ dokumentów
opisuje przebieg wypadków: demonstracje przed KW PZPR i Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej, jak i notatki informacyjne dotycz¹ce „ataku” na
gmach KW MO, zachowanie siê funkcjonariuszy MO i wyci¹gi z zeznañ15. Za-
chowa³ siê równie¿ opis: „napad i zamordowanie funkcjonariusza UB w Pozna-
niu (kaprala Zygmunta Izdebnego), napad na ¿³obek MSW, protoko³y przes³u-
chañ œwiadków i notatki z przeprowadzonych rozmów oraz opis ataku na pry-
watne mieszkania funkcjonariuszy mieszcz¹ce siê w okolicy budynku UBP”16.
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11 AIPN Po, sygn. 570/17, Wypadki poznañskie – czerwiec 1956 r. inspiratorzy zajœæ po-
znañskich i dane personalne.

12 Tam¿e.
13 AIPN Po, sygn. 570/1, Wypadki poznañskie – czerwiec 1956 r.
14 AIPN Po, sygn. 570/4, Wypadki poznañskie – czerwiec 1956 r. – przebieg zajœæ na Dworcu

G³ównym, napad na gmach ZUS-u, napad na Centralne Wiêzienie w Poznaniu i Obóz Pracy
w Mrowinie. Napad na S¹d Powiatowy, Prokuraturê Wojewódzk¹.

15 AIPN Po, sygn. 570/5, Wypadki poznañskie – czerwiec 1956 r. – przebieg zajœæ
28.06.1956. Demonstracje przed KW PZPR i przed Prezydium MRN. Napad na gmach KWMO.

16 AIPN Po, sygn. 570/4, Wypadki poznañskie – czerwiec 1956 r. – przebieg zajœæ na Dworcu
G³ównym, napad na gmach ZUS-u, napad na Centralne Wiêzienie w Poznaniu i Obóz Pracy
w Mrowinie. Napad na S¹d Powiatowy, Prokuraturê Wojewódzk¹; sygn. 570/8, sadyzm i okru-
cieñstwo wobec funkcjonariuszy organów BP i ich rodzin.



Warte odnotowania s¹ równie¿ notatki o zachowaniu siê i postawie
cudzoziemców w dniu 28 czerwca 1956 r. Z dokumentacji tej dowiadujemy
siê, ¿e S³u¿ba Bezpieczeñstwa nie znalaz³a dowodów wskazuj¹cych bezpo-
œrednio na udzia³ obcokrajowców w inspirowaniu „zajœæ”17. Jednak jej zdaniem
zachowanie niektórych mog³o stanowiæ czynnik pobudzaj¹cy do dalszych
ekscesów, z zastrze¿eniem, ¿e obecnoœæ pewnych osób mog³a wskazywaæ na
istnienie jakiegoœ powi¹zania18. Mamy tutaj próbê znalezienia potwierdzenia
tezy o „inspiracji wydarzeñ przez czynniki imperialistyczne”. Dalej jednak
stwierdzono, ¿e zachowanie siê cudzoziemców ogranicza³o siê g³ównie do
obserwacji, robienia zdjêæ, filmowania scen zamieszek i akcji wojska19. Dowia-
dujemy siê, ¿e cudzoziemcy, którzy posiadali samochody, przewozili rannych
do szpitali, ale „zdecydowana wiêkszoœæ zajmowa³a siê swoimi sprawami”20.

Za spraw¹ obcokrajowców o wydarzeniach Poznañskiego Czerwca do-
wiedzia³a siê miêdzynarodowa opinia publiczna i skrytykowa³a postawê w³adz
pañstwowych wobec uczestników tych wydarzeñ i prowadzon¹ przez nie
politykê.

Trzeci¹ grupê materia³ów stanowi¹ dokumenty dotycz¹ce oceny wydarzeñ
Czerwca 1956 roku oraz konsekwencje i szykany, jakie spotka³y jego uczestni-
ków, których apogeum by³y procesy poznañskie21. Odnajdujemy w nich opis
sytuacji z przebiegiem zdarzeñ, wp³yw organizacji partyjnych na S³u¿bê Bez-
pieczeñstwa, oceny postaw ludnoœci w czasie „zajœæ”, meldunki i doniesienia
posiadane przez KM MO w Poznaniu dotycz¹ce strajku na ZISPO22. Ze-
stawienia si³ i œrodków, jakimi dysponowa³a Komenda Miejska Milicji Obywa-
telskiej w dniach 28–29 czerwca 1956 r.23 Wykazy utraconej i zdobytej broni24.
Wykazy dowodów rzeczowych, wykazy osób zatrzymanych wraz z dowodami
rzeczowymi przekazanych przez KM MO do aresztu Wojsk Lotniczych Poznañ
£awica25. Wykaz zlikwidowanych punktów ogniowych. Wykazy obiektów,
w których przerwano prace pod naporem „bojówek”26.

Cennym Ÿród³em s¹ zachowane mapy z rozrysowanymi trasami przemarszu
protestuj¹cych robotników z zak³adów pracy do centrum miasta oraz szkice
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17 AIPN Po, sygn. 570/29, Wypadki poznañskie – czerwiec 1956 r. – notatki o zachowaniu
siê cudzoziemców w okresie wypadków poznañskich.

18 Tam¿e.
19 Tam¿e.
20 Tam¿e.
21 AIPN Po, sygn. 570/43, Materia³y KMMO Poznañ dotycz¹ce wypadków poznañskich

– ocena, ró¿ne zestawienia.
22 Tam¿e.
23 Tam¿e.
24 AIPN Po, sygn. 570/10, Wypadki poznañskie – czerwiec 1956 r. – udzia³ wojska i MO

w likwidacji zbrojnych zamieszek. Utracona i odzyskana broñ.
25 AIPN Po, sygn. 570/43, Materia³y KMMO Poznañ dotycz¹ce wypadków poznañskich

– ocena, ró¿ne zestawienia.
26 Tam¿e.



zabezpieczenia budynku KW MO i plany zabezpieczenia terenu Miêdzynaro-
dowych Targów Poznañskich.

W notatkach informacyjnych Wydzia³u III zachowa³y siê, zebrane przez
informatorów i funkcjonariuszy S³u¿by Bezpieczeñstwa, opinie spo³eczeñstwa
poznañskiego. Wed³ug nich: „Wielkopolanie szeroko komentuj¹ wydarzenia
i szukaj¹ przyczyn ich zajœæ. Win¹ obarczany jest rz¹d i dotychczasowa polityka
partii, g³ówna jednak nienawiœæ kierowana jest przeciwko aparatowi bez-
pieczeñstwa, ludzie s¹ roz¿aleni na nieudolnoœæ w³adz poznañskich, które
zdawa³y sobie sprawê, ¿e manifestacja nie ma charakteru pokojowego. Ludzie
nie dowierzaj¹, ¿e zajœcia by³y inspirowane przez agentów zachodniego impe-
rializmu. G³ówna wrogoœæ skierowana jest przeciwko agentom UB zwolen-
ników istniej¹cej sytuacji jest niewielu. Zastanawiaj¹cy jest fakt zaanga¿owania
m³odzie¿y w wydarzenia na mieœcie, kr¹¿y pog³oska, ¿e funkcjonariusze na
Kochanowskiego strzelali do bezbronnych robotników – demonstrantów”27.
W materia³ach tych odnajdujemy równie¿ wypowiedzi osób ze œrodowiska
socjaldemokratycznego, którzy uwa¿ali, ¿e „Winê za wypadki poznañskiego
czerwca ponosi Urz¹d Bezpieczeñstwa i Komitet Wojewódzki. Pierwsze strza³y
pad³y z Urzêdu a dalej to ju¿ by³a masakra bezbronnego t³umu”28. ZnaleŸæ
mo¿na te¿ opinie, ¿e „po XX zjeŸdzie i po wydarzeniach poznañskich proces
demokratyzacji kraju znacznie siê przyœpieszy. Mówi siê o tym, ¿e z wy-
darzeniami poznañskimi solidaryzuje siê 99% mieszkañców wsi”29.

W notatkach Wydzia³u III znajduj¹ siê równie¿ materia³y uzyskane z Biura
„W”, zajmuj¹cego siê m.in. inwigilacj¹ korespondencji, osób prywatnych, które
opisywa³y w niej wydarzenia, swoje w nich uczestnictwo, podaj¹c czêsto
nazwiska osób, które aktywnie uczestniczy³y w walkach z funkcjonariuszami
MO i SB30. Odnotowano równie¿ wypowiedzi w œrodowisku dziennikarskim
zebrane przy pomoc¹ tajnych wspó³pracowników. Komentarze i nastroje
w œrodowisku PSL: „to nie by³ zwyk³y strajk, a coœ w rodzaju rewolucji. Ruch
ten by³ ¿ywio³owy i nieprzemyœlany i dlatego zosta³ st³umiony”31. Uwa¿a siê, ¿e
„ruch ten nie mia³ szans ze wzgl¹du na brak poparcia robotników z innych
województw”32. Powstawa³y te¿ zupe³nie skrajne opinie, jak np. „¿e by³a to
prowokacja UB, która ma na celu zbli¿yæ œrodowiska robotnicze pañstw
kapitalistycznych do komunistycznych, które maj¹ wykazaæ podobieñstwa obu
ustrojów i istnienie demokracji gdzie robotnicy maj¹ prawo do wykazywania
swoich ¿¹dañ podczas pokojowych manifestacji, co znaczy, ¿e maj¹ takie same
prawa jak na Zachodzie”33. Nadzieje z wydarzeniami Poznañskiego Czerwca
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27 AIPN Po, sygn. 570/23, Wypadki poznañskie – czerwiec 1956 r. – meldunki Wydzia³u II i III.
28 Tam¿e.
29 Tam¿e.
30 Tam¿e.
31 Tam¿e.
32 Tam¿e.
33 Tam¿e.



1956 roku wi¹zano równie¿ w œrodowisku by³ych dzia³aczy PPS, którzy
zamyœlali o powstaniu partii34.

Obszern¹ czêœæ materia³ów zajmuj¹ protoko³y przes³uchañ osób rannych
lub podejrzanych35. Protoko³y te u³o¿one s¹ alfabetycznie wed³ug nazwisk
sk³adaj¹cych zeznania. Przes³uchania odbywa³y siê pod koniec lipca 1956 r.,
w miesi¹c po zdarzeniach. Zeznaj¹cy to osoby w ró¿nym wieku i ró¿nego
pochodzenia spo³ecznego. Przewa¿aj¹ jednak osoby m³ode, robotnicy za-
trudnieni w poznañskich fabrykach i zak³adach36. Zdarzaj¹ siê te¿ osoby, które
zupe³nie przypadkowo znalaz³y siê tego dnia w Poznaniu (turyœci i goœcie
odwiedzaj¹cy MTP)37. Treœæ zeznañ potwierdza znany ju¿ opis wydarzeñ
w Poznaniu (atak na wiêzienie na ul. M³yñskiej oraz na Urz¹d Bezpieczeñstwa
na ul. Kochanowskiego, wymianê strza³ów pomiêdzy milicj¹ a demonstran-
tami, obecnoœæ wojska i czo³gów na ulicach miasta, wiec pod Zamkiem
– budynkiem mieszcz¹cym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej)38. Œwiad-
kowie wydarzeñ w swoich zeznaniach przypominaj¹ treœæ napisów niesionych
na transparentach, a tak¿e wznoszonych przez poznaniaków okrzyków: „¿¹da-
nia podwy¿ki p³ac”, „obni¿ki cen ¿ywnoœci”, etc39. Ich wypowiedzi odtwarzaj¹
atmosferê, jaka panowa³a na placu zamkowym wœród ludzi. Protoko³y zeznañ
zawieraj¹ opisy walk ulicznych, daj¹ mo¿liwoœæ oceny skali wydarzeñ. Œwiad-
kowie podaj¹ wiadomoœci o bardzo du¿ej liczbie ludzi zebranych pomiêdzy
Zamkiem a ulicami Mickiewicza, D¹browskiego i Kochanowskiego40.

Bardzo wa¿ne miejsce w œwiadomoœci mieszkañców Poznania i Wielko-
polski zajmowa³y odbywaj¹ce siê w Poznaniu procesy uczestników wydarzeñ
z dnia 28 czerwca i zwi¹zane z nimi nastroje panuj¹ce wœród spo³eczeñstwa41.

Istotnym i przy tym niepowtarzalnym materia³em, który siê zachowa³ s¹
Biuletyny Komitetu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego z procesów poznañskich
oraz Biuletyny Informacyjne Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego z wrzeœnia i paŸdziernika 1956 r.42 Dokumenty te odzwierciedlaj¹
panuj¹ce w spo³eczeñstwie nastroje. Zwracaj¹ uwagê na bardzo du¿e za-
interesowanie poznaniaków przebiegiem procesów.

Szczególnie cenne s¹ zachowane informacje dotycz¹ce zespo³u adwokatów
pracuj¹cych pod przewodnictwem Stanis³awa Hejmowskiego43. Przytaczane s¹

58 Bartosz Rybak, Rafa³ Reczek

34 Tam¿e.
35 AIPN Po, sygn. 570/12, Wypadki poznañskie – czerwiec 1956 r. – protoko³y przes³uchañ

osób ranionych, sygn. 570/13, Wypadki poznañskie – czerwiec 1956 r. – protoko³y przes³uchañ
osób ranionych.

36 Tam¿e.
37 Tam¿e.
38 Tam¿e.
39 Tam¿e.
40 Tam¿e.
41 AIPN Po, sygn. 570/19, Wypadki poznañskie – czerwiec 1956 r. – procesy poznañskie,

nastroje wœród spo³eczeñstwa.
42 Tam¿e.
43 Tam¿e.



plany i metody prowadzenia linii obrony (informacje o poszukiwaniu dodat-
kowych œwiadków zdarzeñ, cytowane s¹ wypowiedzi adwokatów, a zw³aszcza
Stanis³awa Hejmowskiego)44.

Prawnikom broni¹cym oskar¿onych robotników poœwiêcona by³a osobna
teczka, zatytu³owana „Obroñcy oskar¿onych w procesie poznañskim”45. Sk³a-
daj¹ siê na ni¹ notatki ze spotkañ obroñców z oskar¿onymi, streszczenia ich
rozmów i stenogramy przytaczaj¹ce je w ca³oœci46. Ukazano w materia³ach, jak
obroñcy doradzali swoim klientom odpowiedni¹ liniê obrony, tak by ich
sytuacja by³a mo¿liwie najlepsza, by otrzymaæ jak najni¿szy wymiar kary47.
Dziêki temu mo¿na podj¹æ próbê odtworzenia w miarê szczegó³owej wersji
wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r., a tak¿e metod pracy s¹du i traktowania
oskar¿onych w czasie procesu48.

Biuletyny Komitetu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego odnotowywa³y
równie¿ stosunek mediów do procesu, szczególne zainteresowanie wzbudza³a
prasa zagraniczna49. Dziennikarze i dyplomaci akredytowani w Polsce byli
œledzeni, a wyg³aszane przez nich opinie przytaczano w biuletynie, w arty-
ku³ach w prasie i audycjach radiowych50.

W gromadzonych i wytwarzanych dokumentach S³u¿ba Bezpieczeñstwa
du¿o miejsca poœwiêci³a nastrojom spo³eczeñstwa, podczas procesów51. Zbie-
ra³a ona informacje nie tylko z terenu miasta Poznania i województwa
poznañskiego, ale tak¿e z terenu ca³ego kraju. W materia³ach tych przytaczane
s¹ wypowiedzi ludzi z ró¿nych œrodowisk, co oddaje panuj¹c¹ niepowtarzaln¹
atmosferê tamtych dni. Na karatach dokumentów odnaleŸæ te¿ mo¿na wia-
domoœci dotycz¹cych innych wydarzeñ w mieœcie, kolejne aresztowania, wzmo-
¿one patrole milicji i wojska52. Opisywano reakcje na zapadaj¹ce wyroki.
Przedstawiano opinie ró¿nych œrodowisk: robotników, inteligencji, a tak¿e
kleru. Znajduj¹ siê te¿ krótkie sprawozdania dotycz¹ce prowadzenia agitacji.
Mieszkañcy oczekuj¹ na transmisje radiowe z przebiegu procesów. Zwracaj¹
uwagê na zainteresowanie, jakie wywo³a³y wydarzenia Poznañskiego Czerwca
w kraju i za granic¹. W ich efekcie pracownicy ró¿nych przedsiêbiorstw
krajowych domagaj¹ siê zwolnienia aresztowanych i gro¿¹ wznowieniem roz-
ruchów w przypadku zas¹dzenia zatrzymanych na karê œmierci53.
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44 Tam¿e.
45 AIPN Po, sygn. 570/21, Wypadki poznañskie – czerwiec 1956 r. – obroñcy oskar¿onych

w procesie poznañskim.
46 Tam¿e.
47 Tam¿e.
48 Tam¿e.
49 AIPN Po, sygn. 570/19-20, Wypadki poznañskie – czerwiec 1956 r. – procesy poznañskie,

nastroje wœród spo³eczeñstwa.
50 Tam¿e.
51 Tam¿e.
52 Tam¿e.
53 Tam¿e.



Do Poznania przybywali dziennikarze z pañstw kapitalistycznych. Wœród
przedstawianych przez nich opinii pojawia siê przypuszczenie, „¿e wydane
wyroki nie bêd¹ szczególnie ciê¿kie ze wzglêdu na charakter wyst¹pieñ w Po-
znaniu zwi¹zanych g³ównie z bardzo trudn¹ sytuacj¹ bytow¹ w kraju”54.
Pojawiaj¹ siê anonimy skierowane do sêdziów z proœb¹ o sprawiedliwy wyrok.
W dokumentach przytaczano opinie i wypowiedzi ludzi z ró¿nych œrodowisk,
ich ocena procesu i zapadaj¹cych wyroków. Œledzono nastroje i wypowiedzi
samych oskar¿onych.

Rozgrywaj¹ce siê w Poznaniu wydarzenia maj¹ tragiczny bilans, a spo³eczny
protest zosta³ okupiony ludzk¹ krwi¹. Œwiat³o na to zagadnienie rzucaj¹
materia³y S³u¿by Bezpieczeñstwa. W materia³ach Wydzia³u C KW MO Poznañ
zachowa³y siê akta „Wypadki poznañskie czerwiec 1956 r. Ranni i Zabici”
odnajdujemy w nich wykazy rannych i zabitych osób cywilnych oraz funkcjo-
nariuszy55. Dane zebrano z poznañskich szpitali, przychodni lekarskich oraz
punktów sanitarnych56. Zestawienia podzielone zosta³y na kategorie osób
rannych: „ze wzglêdu na wiek, stan spo³eczny, czas i miejsce zdarzenia”.
Wykaz osób zabitych z podzia³em na „miejsce pochowania, wiek, okolicznoœci
poniesienia œmierci”57.

Osobn¹ teczkê stanowi „Dokumentacja osób zabitych”, która zawiera
„kartê z nazwiskiem i zdjêciem osoby zabitej, nastêpnie odpis lub skrócony
odpis aktu zgonu, zaœwiadczenie ze szpitala, jeœli w takim zmar³y przebywa³,
pismo ze szpitala opisuj¹ce przyczyny œmierci, opinia z zak³adu pracy lub
odpowiedniej komórki Milicji, wywiad w miejscu zamieszkania, notatka s³u¿-
bowa sporz¹dzona przez odpowiedni¹ komendê dzielnicow¹ MO lub inne
materia³y dodatkowe w zale¿noœci od indywidualnego rozpatrywania ka¿dego
przypadku”58.

Ostatni¹ grupê materia³ów stanowi¹ doniesienia z innych regionów Pol-
ski59. W zgromadzonych materia³ach, odnajdujemy doniesienia s³u¿by bez-
pieczeñstwa z Katowic, Olsztyna, Koszalina, Krakowa, Kielc, Lublina, £odzi,
Gdañska, Bia³egostoku, Bydgoszczy, Opola. Zebrane materia³y dotycz¹ planów
zabezpieczenia terenów województw na wypadek wyst¹pieñ antypañstwowych.
Zachowa³y siê m.in. raporty S³u¿by Bezpieczeñstwa z przebiegu manifestacji
studentów WSR w Olsztynie w zwi¹zku z wydarzeniami w Poznaniu60. Za-
daniem aparatu bezpieczeñstwa by³o ujawnienie w porê wszelkich zamierzeñ
dzia³alnoœci wroga, ustalenia inspiratorów, organizatorów i prowodyrów do
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54 Tam¿e.
55 AIPN Po, sygn. 570/11, Wypadki poznañskie – czerwiec 1956 r. – ranni i zabici.
56 Tam¿e.
57 Tam¿e.
58 AIPN Po, sygn. 570/14, Wypadki poznañskie – czerwiec 1956 r. – dokumentacja osób

zabitych.
59 AIPN Po, sygn. 570/31-35 i 54-59, Informacje z terenu...
60 AIPN Po, sygn. 570/32, Sprawa obiektowa dotycz¹ca zabezpieczenia terenu woj. olsztyñ-

skiego na wypadek wyst¹pieñ antypañstwowych.



wrogich wyst¹pieñ przeciwko w³adzy ludowej, dla niedopuszczenia do przy-
gotowania i zaistnienia prowokacyjnych zajœæ.

W przejêtych materia³ach znajduj¹ siê równie¿ „meldunki Wydzia³u III i IV
WUds.BP Katowice”. Meldunki dotycz¹ce sytuacji w Katowicach z dnia
29 czerwca 1956 r. w zwi¹zku z wydarzeniami w Poznaniu: brak strajków,
zwiêkszony wykup prasy, rozsy³anie wiadomoœci przez ulotki oraz przez
przyjezdnych z Poznania, a tak¿e pracowników PKP61. Meldunki za okresy
sprawozdawcze podaj¹ uzyskane wypowiedzi wœród spo³eczeñstwa na temat
wypadków poznañskich62.

W zgromadzonych materia³ach odnajdujemy informacje mówi¹ce o po-
parciu spo³ecznoœci w ró¿nych regionach kraju dla robotników Poznania,
w innych jak choæby w przypadku doniesieñ WUBP w Bia³ymstoku odnaj-
dujemy wyrazy potêpienia wobec tego, co rozegra³o siê na ulicach Poznania
28 czerwca 1956 r.: „wypadki w Poznaniu komentowane by³y przez robotni-
ków z oburzeniem. Istnia³o przeœwiadczenie, ¿e zamieszki poznañskie s¹
wynikiem zorganizowanej »roboty« obcych agentur, które sowicie op³aci³y
prowokatorów”63.

Warto w tym miejscu wspomnieæ jeszcze o udziale w pacyfikacji robotni-
czych protestów z 28 czerwca 1956 r. Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
i Szko³y podoficerskiej MO w Pile64. Zachowa³y siê materia³y Komitetu do
spraw Bezpieczeñstwa Publicznego „Wypadki poznañskie – materia³y 10 pu³ku
KBW – opis przebiegu wydarzeñ i dzia³ania oddzia³ów – sprawozdanie dzia³al-
noœci Szko³y Podoficerskiej MO w Pile, sprawozdanie Komendy Wojewódzkiej
z przebiegu wydarzeñ w mieœcie Poznaniu”. Dzia³ania przeprowadzone przez
pododdzia³y 10. pu³ku KBW we wspó³dzia³aniu z Oddzia³ami WUds.BP i MO
w dniach 28–30.06.1956 r.65 Plan przebiegu demonstracji w Poznaniu. Stan
bojowy 10 pu³ku KBW na dzieñ 28.06.1956 r. Szkic sytuacyjny dzia³ania
w rejonie wiêzienia w Poznaniu66. Imienne listy ¿o³nierzy bior¹cych udzia³
w obronie WUds.BP. Szkic przebiegu dzia³añ w Lesie Dêbina67.

Bardzo cenn¹ i wa¿n¹ grupê dokumentów S³u¿by Bezpieczeñstwa stanowi¹
materia³y ikonograficzne68. Zachowana dokumentacja fotograficzna, która po-
wsta³a w trakcie robotniczych protestów, zosta³a wykonana przez znajduj¹cych
siê w t³umie funkcjonariuszy SB i MO. Dokumentacjê fotograficzn¹ wy-
tworzono tak¿e podczas prowadzenia œledztw przeciwko osobom oskar¿onym
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61 Tam¿e.
62 Tam¿e.
63 Tam¿e.
64 AIPN Po, sygn. 570/40, Wypadki poznañskie materia³y 10 pu³ku KBW. Sprawozdanie

z dzia³alnoœci Szko³y Podoficerskiej w Pile. Sprawozdanie Komendy Wojewódzkiej.
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o udzia³ w „rozruchach”. Jest ona szczegó³owa i obszerna, pozwala swoj¹
wyj¹tkow¹ wizualn¹ form¹ na przeniesienie siê do dnia tamtych wydarzeñ.
Zestawienie obu tych grup materia³ów tj. dokumentacji „papierowej” i foto-
graficznej daje badaczowi unikatow¹ mo¿liwoœæ podjêcia próby rekonstrukcji
wydarzeñ tamtych dni.

Nale¿y jednak pamiêtaæ i zwróciæ uwagê na koniecznoœæ krytycznego
podejœcia do Ÿróde³ podczas badañ naukowych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e s¹ to
materia³y wytworzone przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa na „zlecenie” w³adzy
partyjnej i realizuj¹cej jej politykê. Nie s¹ wiêc one wolne od wypaczeñ
minionego okresu i ukazuj¹ badaczowi obraz z perspektywy instytucji re¿i-
mowej, dlatego konieczne jest siêgniêcie do innych dostêpnych Ÿróde³ i pe³na
weryfikacja podawanych w nich informacji.

Fakt, ¿e wydarzenia Poznañskiego Czerwca 1956 roku by³y przez d³ugie
lata w operacyjnym zainteresowaniu, nie tylko wielkopolskiej S³u¿by Bezpie-
czeñstwa, lecz równie¿ w innych regionach kraju, nie zamyka procesu gro-
madzenia materia³ów dotycz¹cych tego wydarzeñ przez poznañski oddzia³ IPN.

62 Bartosz Rybak, Rafa³ Reczek



JANUSZ KARWAT

ECHA CZERWCA 1956 W WOJSKU POLSKIM

Mówi¹c o echach Czerwca 1956 w wojsku nale¿y mieæ na uwadze nastroje
wyra¿ane przez ¿o³nierzy w formie pisemnej i ustnej, ich szczególne za-
chowania, a tak¿e dzia³ania podejmowane przez kierownictwo wojska, jego
aparat partyjno-polityczny oraz Informacjê Wojskow¹ (IW). Podstaw¹ Ÿród³o-
w¹ do niniejszej wypowiedzi s¹ dokumenty ze zbiorów Centralnego Archiwum
Wojskowego – odtajnione przez Ministra Obrony Narodowej Bronis³awa
Komorowskiego materia³y G³ównego Zarzadu Informacji Wojska Polskiego
z kilku tygodni po Czerwcu ’56. Problematyka ta pojawi³a siê do tej pory
w sygnalny sposób w opracowaniach Edwarda Nalepy i Edwarda Makowskiego1.

Mówi¹c o wojsku, nale¿y mieæ na uwadze oddzia³y podleg³e MON,
¿o³nierzy Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego podleg³ych ministrowi spraw
wewnêtrznych i wojsk ochrony pogranicza, bêd¹cych w strukturze Mini-
sterstwa Bezpieczeñstwa Publicznego – póŸniej Komitetu ds. Bezpieczeñstwa
Publicznego. Dodaæ nale¿y, ¿e w mundurach KBW chodzili tak¿e funkcjo-
nariusze Urzêdu Bezpieczeñstwa. St¹d w oczach cywila ¿o³nierz KBW by³
„ubekiem” i odwrotnie.

Rolê wewnêtrznej policji politycznej o charakterze represyjnym w wy-
mienionych formacjach stanowi³y struktury Informacji Wojskowej, która mia³a
swoje komórki we wszystkich oddzia³ach, instytucjach i garnizonach. Ofi-
cerowie IW oddzia³u posiadali du¿e kompetencje stosunku do ¿o³nierzy,
³¹cznie z zatrzymaniem dowódcy jednostki. IW wspó³pracowa³a œciœle w Pro-
kuratur¹ Wojskow¹ odpowiedniego szczebla. Oprócz tego w strukturach
oddzia³ów funkcjonowa³ tzw. aparat partyjno-polityczny. Dowódcy od bata-
lionu lub kompanii wzwy¿ posiadali swoich zastêpców do spraw politycznych.

Wyk³adni¹ dla dzia³añ polityczno-propagandowych podjêtych w wojsku
by³o stanowisko kierownictwa partyjno-pañstwowego wobec Poznañskiego
Czerwca przyjête na VII Plenum KC PZPR. Treœci i kierunek tych dzia³añ
nakreœli³ G³ówny Zarz¹d Polityczny Wojska Polskiego oraz komitety partyjne
okrêgów wojskowych i rodzajów si³ zbrojnych. Stosowne wytyczne szefów tych

1 E. Nalepa, Pacyfikacja zbuntowanego miasta. Wojsko Polskie w czerwcu 1956 r. w Po-
znaniu w œwietle dokumentów wojskowych, Warszawa 1992, s. 7–76; E. Makowski, Poznañski
Czerwiec 1956. Pierwszy bunt spo³eczeñstwa w PRL, Poznañ 2001, s. 207–208.



organów zaleca³y podleg³ym im ogniwom aparatu partyjno-politycznego wzmo-
¿enie pracy wyjaœniaj¹cej wœród ¿o³nierzy, podkreœlaj¹c tezê o prowokacji agen-
tów imperialistycznych i reakcyjnego podziemia. Problematykê Czerwca ’56
podejmowano na zebraniach organizacji partyjnych oddzia³ów i zebraniach
¿o³nierskich. Sk³adano meldunki okresowe o nastrojach panuj¹cych wœród
¿o³nierzy. Wysi³ki te wspieraæ mia³o wzmocnienie etatowego aparatu partyjno-
-politycznego jednostek i szkó³ uczestnicz¹cych w pacyfikacji Poznania. W tej
„pracy wyjaœniaj¹cej” akcentowano mocno koniecznoœæ u¿ycia wojska do
pomocy si³om porz¹dkowym w celu opanowania niebezpiecznego rozwoju
wydarzeñ. Podkreœlano obowi¹zek wykonywania rozkazów i zarz¹dzeñ nad-
rzêdnych ogniw dowódczych i partyjno-politycznych. Wytyczne szefa GZP WP
nie pozwala³y na jak¹kolwiek dowolnoœæ ich interpretacji. Odgórnie narzuca³y
treœci, formy i metody dzia³ania, wspieranego na bie¿¹co rozkazami dowódców
jednostek.

Sam dowódca Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego gen. dyw. Wsiewo³od Stra-
¿ewski w sprawozdaniu o udziale podleg³ych mu wojsk stwierdza³, „¿e wro-
gowie w³adzy ludowej zawczasu przygotowali akcjê zbrojn¹. [...] Wybór
miejsca, czasu i celów prowokacji nie jest do pomyœlenia bez inspiracji wrogich
Polsce Ludowej kó³ zagranicznych”. Ocenia³, ¿e „wojsko wywi¹za³o siê z za-
dania bardzo dobrze, wykaza³o wysoki poziom moralno-polityczy, swoje od-
danie w³adzy ludowej”2.

Meldunki o podobnej treœci sporz¹dzali dowódcy dywizji, brygad i pu³ków.
W tym wzglêdzie panowa³a wyniesiona jeszcze z Armii Czerwonej zasada, ¿e
nie nale¿y pisaæ o rzeczywistoœciach, lecz to, czego oczekuj¹ wy¿si prze³o¿eni,
przede wszystkim w³adze partyjno-pañstwowe. Szef wydzia³u politycznego
10. Dywizji Pancernej meldowa³, i¿ „cz³onkowie i kandydaci partii byli w pe³ni
przekonani, ¿e banda chuliganów, która wywo³a³a incydenty, bêdzie ujêta i ich
wyst¹pienia by³y wrogie dla ca³ego narodu. Wiedzieli oni, i¿ by³a to sprawa
inspirowana i finansowana przez imperializm, co wyjaœniali pozosta³ym ¿o³nie-
rzom”3.

Dowództwa okrêgu i korpusów stara³y siê wytworzyæ o sobie i podleg³ych
¿o³nierzach jak najlepsz¹ opiniê w kierownictwie MON i partii. Z tego
powodu w sprawozdaniach pomijano przypadki sympatii ¿o³nierzy do de-
monstrantów, a tak¿e ostrzeliwania wspólnie z cywilami gmachu WUBP.

Taka interpretacja Czerwca ’56 przyjmowana by³a przez wiêkszoœæ kadry
zawodowej i ¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej tylko w wymiarze oficjalnym, s³u¿-
bowym. Przytaczane na zebraniach stwierdzenia nie przystawa³y do rze-
czywistoœci, co ¿o³nierze podkreœlali w rozmowach miêdzy sob¹.
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2 Sprawozdanie z udzia³u wojsk Œl¹skiego Okrêgu podczas likwidacji prowokacji w Poznaniu
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3 Meldunek szefa Wydzia³u Politycznego 10DPanc. Z 4 VII 1956 r., w: E. J. Nalepa, Pacyfi-
kacja zbuntowanego…, s. 108.



Udzia³ ¿o³nierzy w pacyfikacji Poznania spowodowa³ krytyczne refleksje
czêœci kadry oficerskiej. Podpu³kownik Czes³aw Mojsiewicz z Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie pisa³: „My w wojsku bardzo g³êboko
prze¿yliœmy wypadki poznañskie […] to by³ dla nas gwa³towny wstrz¹s. […] Po
prostu ludzie w wojsku nie mogli sobie miejsca znaleŸæ, nie mogli wyt³umaczyæ,
¿e po tylu latach w³adzy ludowej trzeba by³o u¿yæ wojska na ulicach Po-
znania”4. Dodaæ w tym miejscu nale¿y, ¿e autor powy¿szych s³ów by³ oficerem
o szerokich horyzontach intelektualnych, to póŸniejszy ceniony profesor po-
litologii. Z pewnoœci¹ pp³k Mosiewicz wyra¿a³ opiniê oficerów wojskowego
œrodowiska akademickiego. Ale nale¿y tak¿e zgodziæ siê z opini¹ Edwarda
Nalepy, ¿e oficjalne komunikaty propagandowe „…trafia³y nierzadko na po-
datny grunt u znacznej czêœci kadry i tzw. prostych ¿o³nierzy. Prawd¹ by³o
bowiem, ¿e ówczesna kadra ludowego WP – jeœli chodzi o mentalnoœæ – tkwi³a
jeszcze doœæ mocno w okresie okupacji niemieckiej i póŸniejszych latach walk
»w obronie w³adzy ludowej« przeciwko »zbrojnemu podziemiu«”5. St¹d przed-
stawienie Czerwca ’56 jako dzie³a „prowokatorów” czy „agentów impe-
rializmu” nie powodowa³o wiêkszych oporów w recepcji ze strony czêœci
¿o³nierzy. Mieœci³o siê to w ich œwiadomoœci, w ich obrazie kszta³towanym
przez d³ugie lata psychoz¹ narastaj¹cego zimnowojennego zagro¿enia. Ca³a
ówczesna propaganda wizualna w wojsku „pokreœla³a koniecznoœæ zwiêkszenia
czujnoœci przed wrogami ludu”6. Wœród wypowiedzi odnotowanych przez
agentów Informacji Wojskowej znalaz³y siê i takie: szer. Feliks Maciejewski
z 15 pu³ku KBW z Prudnika skierowany do Opola „…nie trafi³o mi siê byæ w
Poznaniu, ale za to stojê na stra¿y pokoju na ulicach Opola. Niech wszystkich
odnajdziemy, to za to oberwi¹”. Inny ¿o³nierz z tego oddzia³u pisa³: „…mo¿e
siê oburzycie, ¿e s³u¿ê w KBW. Tym prowokatorom daliœmy po g³owach i nie
mog¹ na nas patrzeæ, ale my siê nie boimy … ja sobie nie krzywdujê, bo wiem,
¿e broniê w³asnej ojczyzny”7.

Ta, wydawaæ by siê mog³o, naiwna interpretacja wystêpowa³a wœród czêœci
kadry zawodowej wówczas, ale i póŸniej, podczas kolejnych kryzysów spo³ecz-
nych w PRL. Pisz¹cy te s³owa spotka³ siê z podobnymi opiniami w roku 1976
i w stanie wojennym. Nale¿y zadaæ sobie pytanie: na ile szczere by³y to
wypowiedzi? Zw³aszcza te wyg³aszane na forum publicznym, s³u¿bowym
i partyjnym; wydaje siê, ¿e by³y przyk³adem postawy takiej „na poklask”
identyfikacji z kierownictwem partyjno-pañstwowym.

By³oby uproszczeniem i niesprawiedliwym uogólnieniem stwierdzenie, ¿e
taka ocena odnosi³a siê do wszystkich ¿o³nierzy. Wielu z nich, co sugerowa³a IW,
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nie przyjmowa³o bezkrytycznie narzuconej z góry interpretacji. Wyra¿ali swoje
w¹tpliwoœci, wrêcz niewiarê w stosunku do komunikatów prasowych i ra-
diowych.

Aby mieæ wiêksze rozeznanie w nastrojach œrodowiska ¿o³nierskiego, sta-
rano siê obj¹æ kontrol¹ wiêkszoœæ listów pisanych przez ¿o³nierzy. W meldunku
pisemnym szefa GZI WP do ministra obrony narodowej stwierdzono, ¿e
„w miesi¹cu lipcu bie¿¹cego roku znaczny odsetek sk³adu osobowego jednostek
wojskowych w korespondencji z krewnymi i znajomymi porusza³ zagadnienie
wypadków poznañskich”. Obliczano, ¿e a¿ 63% ¿o³nierzy informowa³a
w listach do najbli¿szych o tragedii poznañskiej, wyra¿aj¹c swoje opinie na ten
temat. Oko³o 32% z tej grupy „cechowa³a gor¹ca patriotycznie i œwiadoma
postawa”, a 5% stanowi³y wypowiedzi zdecydowanie wrogie ówczesnym
w³adzom. Szef GZIW podkreœla³ w swoim meldunku, ¿e ¿o³nierze g³êboko
prze¿ywali udzia³ wojska w pacyfikacji Poznania8.

G³ówny Zarz¹d Informacji WP zaleca³, aby „w wypadkach bardziej szkodli-
wych wypowiedzi osoby te poddane by³y œcis³ej obserwacji agenturalnej”.
Wydzia³y Informacji poszczególnych jednostek mia³y te¿ obowi¹zek powia-
damiaæ o wszystkich negatywnych nastrojach i wypowiedziach aparat po-
lityczny oddzia³u. Nie czyniono tego wówczas, gdy grozi³o to dekonspiracj¹
informatora.

Na pocz¹tku lipca w obiektach koszarowych pojawi³y siê napisy po-
pieraj¹ce zachowanie robotników Poznania, solidaryzuj¹ce siê z ¿¹daniami
wolnoœciowymi. W koszarach 7. Pu³ku £¹cznoœci w Strzegomiu pojawi³ siê
napis: „My, ¿o³nierze, chcemy wolnej Polski, a nie ujarzmionej przez zbirów
czerwonych, im œmieræ – my tego ¿¹damy i tak siê staæ musi”9. Najwiêcej
napisów o tej treœci odnotowano na terenie SOW, do którego nale¿a³ Poznañ.
Nawet w pomieszczeniach sztabu SOW we Wroc³awiu znalaz³y siê napisy
zaprzeczaj¹ce ówczesnej propagandzie: „Funkcjonariusze UB pierwsi zaczêli
strzelaæ do manifestuj¹cych” czy „Mówi siê, ¿e armie krajów kapitalistycznych
s¹ do podboju innych krajów i t³umienia strajków robotniczych we w³asnych
krajach, a podobnie by³o w Poznaniu”10.

Od 7 lipca 1956 r. IW odnotowywa³a „wzmo¿enie faktów wrogich po-
chwalaj¹cych prowokacje poznañskie”. Podkreœlano wyolbrzymianie tego dra-
matu. Nawet podchor¹¿y ³ódzkiej Szko³y Oficerów Politycznych napisa³ list
o „wrogiej” treœci do kolegi: „do g³êbi wzruszy³a mnie wieœæ o krwawym st³u-
mieniu powstania poznañskiego. Brak mi s³ów, co ja teraz prze¿ywam. ¯al mi
jest krwi, która pola³a siê w Poznaniu. Powiedz, co ci pacho³kowie sobie myœl¹.
Czy im wybaczy historia? Wracaj¹ lata zaboru. Ciekawe, co ty teraz myœlisz.
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List ten natychmiast spal”11. Po ustaleniu nazwiska podchor¹¿ego, nie dopusz-
czono go do promocji oficerskiej i wydalono do zasadniczej s³u¿by wojskowej.
Do dnia 4 lipca 1956 r. w garnizonie ³ódzkim obowi¹zywa³ stan ostrego pogo-
towia. Wi¹za³ siê on z gotowoœci¹ do natychmiastowego u¿ycia pododdzia³ów
w mieœcie oraz zwiêkszeniem liczby wart i patroli w obiektach koszarowych.

Nastroje nieprzychylne w³adzy odnotowano równie¿ w najbardziej upoli-
tycznionej formacji, a mianowicie w Korpusie Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
który podlega³ wówczas ministrowi spraw wewnêtrznych. Szef Zarz¹du Infor-
macji KBW w swoim meldunku specjalnym o klauzuli „œciœle tajne” z 28 lipca
1956 r. stwierdza³, ¿e „…nadal notuje siê negatywne wypowiedzi, których
Ÿród³em s¹ zas³yszane wiadomoœci z rozg³oœni zagranicznych, wrogie wersje od
osób cywilnych oraz b³êdne pojmowanie wypadków poznañskich przez osoby
wojskowe”. W poznañskim 10. Pu³ku KBW oficerowie, por. Alejski, por.
Kozio³, por Malcher i ppor. WoŸniakowski, wypowiadali siê nastêpuj¹co:
„…robotnicy mieli s³uszn¹ racjê, ¿e strajkowali, gdy¿ po 11 latach w³adzy
ludowej stopa ¿yciowa powinna byæ wy¿sza ni¿ obecnie”. Porucznik Jur-
kiewicz, który by³ oficerem operacyjnym 15. Pu³ku KBW wobec innych
oficerów powiedzia³: „Rok temu by³em gotów ¿ycie swoje oddaæ, bo w robocie
i agitacji widzia³em jak¹œ przysz³oœæ, a poniewa¿ oni tak nadu¿ywaj¹ naszych
uczuæ i k³ami¹ to ja ich [s³owo wulgarne]”. Podchor¹¿ego Afeltowicza ze
Szko³y Oficerskiej KBW w Legnicy zapyta³a matka w obecnoœci „kolegów”:
„Gdzieœ ty siê synu wpapra³ do tych zbójców co do ludzi strzelaj¹. Zwolnij mi
siê zaraz, po co to tobie?”. Kierownik cyklu taktyki tej¿e szko³y w obecnoœci
podw³adnych wyk³adowców wyrazi³ siê: „Jedn¹ z przyczyn wypadków by³o to,
¿e ca³e 10 lat agitowano ludzi i karmiono s³owem bo¿ym, a praktycznie to
stopy ¿yciowej nie poprawiono robotnikom”12. Nawet sekretarz komitetu
partyjnego Brygady TKN mjr Witold Sieroszewski wyrazi³ siê do oficerów:
„Nic dziwnego, ¿e ¿o³nierze w Poznaniu odmówili u¿ycia broni, bo ja nigdy nie
da³bym rozkazu ¿o³nierzom aby strzelali do robotników zarabiaj¹cych 500 z³,
którzy s³usznie domagaj¹ siê podwy¿ki p³ac”13.

Meldunki pisemne o podobnej treœci nadsy³ano z KBW do GZI WP co trzy
dni. Podkreœlano, ¿e wiêkszoœæ agentury skierowana jest na obserwacje osób
ulegaj¹cych wrogiej propagandzie. Dodaæ w tym miejscu nale¿y, ¿e optymalny
wskaŸnik w budowaniu sieci agentów Informacji Wojskowej wynosi³ 1 na 10 ¿o³-
nierzy w wojskach l¹dowych. W wojskach lotniczych, marynarce wojennej
i KBW d¹¿ono do pozyskania do wspó³pracy co szóstego ¿o³nierza. Takie
wysokie wskaŸniki nasycenia agentur¹ gwarantowa³y pe³n¹ kontrolê nastrojów
wœród ¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej, kadry zawodowej i ich rodzin. Ten wspó³-
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czynnik obowi¹zywa³ póŸniej w pracy operacyjnej Wojskowej S³u¿by We-
wnêtrznej, która przejê³a czêœæ funkcji Informacji Wojskowej. W praktyce by³
on jednak bardzo trudny do osi¹gniêcia14.

Nieprzychylne wobec w³adzy wypowiedzi odnotowywano tak¿e wœród
oficerów Wojsk Ochrony Pogranicza. Do tej formacji dobierano ¿o³nierzy
wedle szczególnych kryteriów. By³a ona podporz¹dkowana ministrowi bez-
pieczeñstwa publicznego, póŸniej przewodnicz¹cemu komitetu ds. bezpieczeñ-
stwa publicznego. Nawet oficer informacji kpt. Boles³aw Monart, bêd¹c
cz³onkiem PZPR, oœwiadczy³ 29 czerwca, ¿e „przeciw demonstrantom wy-
st¹pi³o wojsko i trwaj¹ krwawe starcia. T³umi siê to, i¿ ludzie domagaj¹ siê
poprawy stopy ¿yciowej. Powinni zmieniæ ca³y ten rz¹d a wówczas mo¿e
by³oby lepiej”. Podobn¹ opiniê wyra¿ali oficerowie, mjr Józef Podchorodecki
i kpt. Czes³aw ¯muda z Zarz¹du Politycznego dowództwa WOP15.

W meldunkach specjalnych z lipca 1956 r. odnotowano wzmo¿on¹ liczbê
wykroczeñ ¿o³nierzy oraz zdarzeñ, które wed³ug ówczesnego kodeksu karnego
traktowano jako przestêpstwa. O zdarzeniach tych opowiadali sobie wzajemnie
¿o³nierze, powtarzane w formie plotki, wzbogacane o kolejne w¹tki kon-
fabulacyjne wi¹zano czêsto z wydarzeniami w Poznaniu. By³y to m.in. wzmo-
¿one dezercje jednostek – tak¿e z broni¹ lub sprzêtem wojskowym (ra-
diostacjami), kradzie¿e broni, bójki z ¿o³nierzami radzieckimi. Bardzo szeroko
komentowano ucieczkê 4 podchor¹¿ych z dêbliñskiej Oficerskiej Szko³y Lotni-
czej, którzy w nocy 8.07.1956 dokonali ucieczki do Austrii na dwóch sa-
molotach typu „Jak-18” (podchor¹¿owie: Leszek Szachog³uchowicz, Bogdan
Biskupski, Eugeniusz Drzeski i Konrad Kruk)16.

Na temat roli Wojska Polskiego kr¹¿y³y wœród mieszkañców poszczegól-
nych regionów kraju bardzo tragiczne w swojej wymowie informacje i opinie.
Mówiono o masakrowaniu mieszkañców Poznania przez czo³gi, o bezmyœlnym
strzelaniu ¿o³nierzy do cywilów, o strzelaniu do ludnoœci z samolotów. Czêsto
¿o³nierze pisali o stosunku ludnoœci cywilnej do wojska. Jeden z ¿o³nierzy
informowa³: „[...] nigdy nie lubiano w Poznaniu wojska [...] dziœ niechêæ
przerodzi³a siê w nienawiœæ [...] trudno znieœæ spojrzenia ludzi rozigrane
b³yskiem nienawiœci, rzucaj¹ce wyzwanie na wojsko: mordercy [...] przecie¿
nikt z nas nie strzela³, porz¹dek zrobi³y specjalne oddzia³y”17.

Wydaje siê, ¿e w najtrudniejszej sytuacji znaleŸli siê ¿o³nierze zawodowi
i podchor¹¿owie z poznañskiego garnizonu, zw³aszcza z OSWPiZ. To oni

68 Janusz Karwat
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w zwi¹zku z wypadkami w Poznaniu” z 29.06.1956 r., s. 77–90.

16 CAW, sygn. 1812/92, t. 90, Informacja o pracy œledczej Organów Informacji za okres
16–31.07.1956 r., s. 174.

17 CAW, sygn. 782/59, t. 22, Pismo pp³k. Goszeniewskiego zastêpcy szefa G³ównego Zarz¹du
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zostali skierowani w rejon WUBP w pierwszej fazie pacyfikacji. Oto cha-
rakterystyczne fragmenty listów wys³anych przez ¿o³nierzy z Poznania, a prze-
chwyconych przez Informacjê Wojskow¹: „[...] jest tu gorzej jak na froncie,
poniewa¿ cz³owiek zmuszony by³ strzelaæ do w³asnej ludnoœci cywilnej”; „jak
us³yszeliœmy wo³anie od ludzi: nie strzelaj bracie do brata [...] jak na zbójów
patrzyli na nas i cz³owiek czu³ swoj¹ ni¿szoœæ wobec tych cywilów, którzy
pragnêli, ¿eby by³o dobrze”; „wolê zgin¹æ ni¿ strzelaæ do Polaków, którzy
walcz¹ o nasze wspólne dobro”; „nadal s³u¿y siê jak za cara [...] kiedy to
wszystko siê skoñczy”; „nawiaæ nie wypada, oddadz¹ pod Prokuraturê, do-
rzuc¹ parê lat albo do karnej kompanii to nie wypada [...] jestem z³y, ¿e
w takim wojsku s³u¿ê”. Jeden z podchor¹¿ych pisa³ do rodziców: „[...] za nic
na œwiecie nie zostanê na szkole [...] nie macie pojêcia, jaka nienawiœæ istnieje
miêdzy nami a spo³eczeñstwem”18.

Ogólnikowe informacje w prasie spowodowa³y powstanie plotek na temat
udzia³u wojska w pacyfikacji miasta. W opinii spo³ecznej funkcjonowa³y bardzo
ciê¿kie oskar¿enia wojska za jego postawê i rolê, która wyra¿aæ siê mia³a
w bezmyœlnym strzelaniu do mieszkañców, ostrzeliwaniu ludnoœci przez sa-
moloty, masakrze kobiet i dzieci przez czo³gi. Informacje te mia³y wp³yw
na ukszta³towanie siê w spo³eczeñstwie nastrojów nacechowanych wrogoœci¹
do w³adzy i wojska oraz postaw antyradzieckich, co da³o znaæ z ca³¹ si³¹
w paŸdzierniku 1956 roku.

Wed³ug ustnych informacji, za sprzyjanie insurgentom poznañskim (przej-
œcie na ich stronê i atakowanie gmachu WUBP) mieli zostaæ rozstrzelani w dniu
28 czerwca 19 oficerów i podchor¹¿ych z OSWPiZ. Wiadomoœci te do dzisiaj
nie zosta³y wiarygodnie potwierdzone. Chodzi tutaj o dziewiêciu podchor¹¿ych
i ¿o³nierzy, którzy rzeczywiœcie czynnie wyst¹pili po stronie demonstrantów,
ostrzeliwuj¹c gmach WUBP. Aresztowano ich jako „szczególnie niebezpiecz-
nych dla odbudowy ludowego pañstwa”. Wœród oskar¿onych znajdowali siê:
kpt Stanis³aw Jarecki, kapelmistrz orkiestry w CWST, podoficer nadterminowy
(sier¿ant), trzech podchor¹¿ych OSWPiZ i czterech ¿o³nierzy zasadniczej s³u¿by
wojskowej. Poznañska prokuratura garnizonowa, w której gestii le¿a³y prze-
stêpstwa pope³nione na terenie miasta, zosta³a ze œledztwa wy³¹czona. Po-
wo³ano specjaln¹ komisjê œledcz¹ z³o¿on¹ z przedstawicieli G³ównego Zarz¹du
Informacji WP (GZI WP) i Prokuratury ŒOW. Na 10 spraw, które wp³ynê³y do
prokuratury wojskowej, cztery kierowane by³y przez Zarz¹d II GZI, a piêæ
przez Zarz¹d Informacji ŒOW19. Siedmiu ¿o³nierzy zosta³o oskar¿onych na
podstawie Dekretu z 13 czerwca 1946 r. o przestêpstwach szczególnie nie-
bezpiecznych w okresie odbudowy pañstwa, „a wiêc przestêpstwa przeciwko
bezpieczeñstwu publicznemu (»zamach gwa³towny«) i przeciwko porz¹dkowi
publicznemu (»zbrodnicza propaganda«)”. Na przyk³ad sier¿. Zdzis³awa Przy-
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bycienia z jednostki nr 2429 w Kostrzyniu, przebywaj¹cego 28 czerwca
s³u¿bowo w Poznaniu, oskar¿ono o to, ¿e na skrzy¿owaniu ulic D¹browskiego
i Kochanowskiego oko³o godziny 19 z pistoletu maszynowego ostrzeliwa³
gmach WUds.BP; podchor¹¿ego Stanis³awa Niek³ania (OSWPiZ) o to, ¿e
28 czerwca zamiast ochraniaæ przed prowokatorami gmach Wojewódzkiego
Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego
przy³¹czy³ siê do prowokatorów i wspólnie z nimi ostrzeliwa³ z pistoletu
maszynowego funkcjonariuszy broni¹cych siê w gmachu WUds.BP oraz za³ogê
p³on¹cego czo³gu, który os³ania³ WUds.BP, szer. Henryka Gieraka z JW 4824
w Stawach, przebywaj¹cego na urlopie w Poznaniu, o to, ¿e „z grup¹
prowokatorów atakowa³ gmach WUds.PB w Poznaniu […] posiadaj¹c przy
sobie butelkê z p³ynem zapalaj¹cym”20. Dwóm ¿o³nierzom (kpt. Stanis³awowi
Jareckiemu i pchor. Leszkowi Nowackiemu) postawiono zarzuty na mocy
postanowieñ kodeksu karnego Wojska Polskiego o czyny przestêpcze z art. 28
(pod¿eganie i pomocnictwo) oraz art. 86 i 87 (zbrodnie stanu). Osiem
z dziewiêciu spraw zosta³o umorzonych na etapie œledztwa bez sporz¹dzania
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.). Zatem ani jeden ¿o³nierz nie zosta³ skazany.
Niew¹tpliwie na taki przebieg tych spraw mia³a wp³yw zmiana kierownictwa
partii, resortu MON i nowy duch paŸdziernikowych przemian 1956 r.

Oprócz wymienionych wy¿ej w walkach przeciwko UB brali udzia³ inni
¿o³nierze, których nazwisk nie ustalono. Dowódca 2. Korpusu Pancernego gen.
Józef Kamiñski w meldunku z 5 lipca 1956 r. donosi³ dowódcy ŒOW, ¿e
z wiêzienia na ul. M³yñskiej uwolniono piêciu ¿o³nierzy. Jednym z nich by³
por. Turowski z 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, listo-
nosza z 27. Pu³ku Zmechanizowanego, który wróci³ do jednostki po trzech
dniach21.

Poza sprawami karnymi wielokrotnie rozpatrywano postawê ¿o³nierzy,
a przede wszystkim kadry zawodowej i podchor¹¿ych. Na zebraniach orga-
nizacji partyjnych pododdzia³ów oceniano j¹ jako niezgodn¹ ze statutem partii.
Wyci¹gano konsekwencje partyjne i s³u¿bowe, ze zdejmowaniem ze stanowisk
lub przenoszeniem na ni¿sze, wstrzymywaniem awansów wojskowych i od-
znaczeñ w³¹cznie.

W tym miejscu s³ów kilka o komendzie OSWPiZ, bowiem i tych oficerów
dotknê³y represje. Zastêpca komendanta ds. politycznych pp³k Bernard
Heidrich, Górnoœl¹zak rozumiej¹cy poznaniaków, co te¿ publicznie wyra¿a³,
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20 E. J. Nalepa, Pacyfikacja…, s. 59. Tam¿e treœæ dekretu na s. 80–81.
21 Meldunek dowódcy 2 Korpusu Pancernego do dowódcy Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego
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wykluczony zosta³ z „aparatu politycznego”, przeniesiony na znacznie ni¿sze
stanowisko wyk³adowcy, wkrótce przeniesiony do rezerwy. Znacznie trud-
niejsze koleje losu spotka³y p³k. Antoniego Filipowicza. Gdy w MON podjêto
próbê rozwi¹zania szko³y lub przeniesienia jej do Gi¿ycka, u¿y³ on wszelkich
wp³ywów (zw³aszcza wœród znajomych sobie Rosjan), przeciwdzia³aj¹c takiemu
rozwi¹zaniu. W efekcie przeniesiony zosta³ na ni¿sze stanowisko – zastêpcy
ds. liniowych dowódcy dywizji. Wkrótce aresztowany pod pretekstem nadu¿yæ
gospodarczych. Na mocy wyroku s¹du zosta³ zdegradowany do stopnia sze-
regowca i wydalony z wojska bez ¿adnych uprawnieñ. Po trzech latach,
w wyniku apelacji, zosta³ uniewinniony z przywróceniem stopnia. P³k Filipo-
wicz s³u¿y³ jeszcze w wojsku do 1968 roku. Do koñca ¿ycia mia³ ogromne po-
czucie winy za podejmowane decyzje, za swoj¹ bezsilnoœæ wobec braku decyzji
jego prze³o¿onych w godzinach przedpo³udniowych 28 czerwca 1956 r.22

Poznañski Czerwiec zaci¹¿y³ na d³ugo na psychice poznañskiej kadry WP.
Po raz pierwszy w³adza wykorzysta³a swoje „zbrojne ramiê” do rozwi¹zania
przemoc¹ konfliktu spo³ecznego. Blizny Czerwca ’56 pog³êbi³y bolesne do-
œwiadczenia grudnia 1970 i stanu wojennego 1981 r.23
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KAZIMIERZ KOZ£OWSKI

NASTROJE SPO£ECZNE NA WYBRZE¯U
PO POZNAÑSKIM CZERWCU

Artyku³ ten w znacznym stopniu oparty jest na ustaleniach zawartych
w og³oszonej w 2002 r. pracy autora Od PaŸdziernika ’56 do Grudnia ’70.
Ewolucja stosunków spo³eczno-politycznych na Wybrze¿u (1956–1970) oraz
artykule Strajki robotnicze na Pomorzu Zachodnim 1956–1970 (w: Robotnicy
przemys³owi w realiach PRL, red. G. Miernik, S. Pi¹tkowski, Radom 2005,
s. 149–168), a tak¿e póŸniejszej kwerendzie Ÿród³owej. Z analizowanych Ÿróde³
wytworzonych przez w³adze bezpieczeñstwa, aparat partyjny, a czêœciowo
i administracjê pañstwow¹ województwa szczeciñskiego, koszaliñskiego i gdañ-
skiego wynika, ¿e od 1955 r. na Wybrze¿u, a szczególnie w Trójmieœcie
i Szczecinie (w mniejszym stopniu w województwie koszaliñskim) nastroje
spo³eczne wyraŸnie siê zmienia³y. Ludzie nabierali odwagi po og³oszeniu
rewelacji Józefa Œwiat³y i umiarkowanej krytyce ze strony partii w stosunku do
aparatu bezpieczeñstwa. Pewna radykalizacja nastrojów nast¹pi³a wyraŸnie po
XX ZjeŸdzie KPZR i œmierci Boles³awa Bieruta w 1956 r. Po poznañskim
Czerwcu krytycyzm spo³eczeñstwa wobec w³adz i uwarunkowañ politycznych,
w jakich dzia³a³a Polska Ludowa, tak¿e na Wybrze¿u, znalaz³ swoje wyraŸne,
chocia¿ ostro¿ne, uzewnêtrznienie. Œledzi³ te nastroje aparat bezpieczeñstwa
oraz regionalne w³adze partyjne.

Na szczególn¹ uwagê ze wzglêdu na rozwój sytuacji w okresie póŸniejszym,
tzn. w 1970 i 1980 r. zas³uguje analiza sytuacji w województwie szczeciñskim
dokonana jeszcze przed VII Plenum KC PZPR przez inspektora Wydzia³u
Ekonomicznego KC Jerzego Bogusza, który w lipcu 1956 r. napisa³ raport
rozes³any póŸniej do cz³onków Biura Politycznego i Sekretariatu KC PZPR1.
Bogusz pisa³ m.in.: „Sytuacja w szczeciñskiej Stoczni jest bardzo napiêta.
Wprawdzie zak³ad w zasadzie wykonuje plany i do rzadkich nale¿y zaliczyæ
wypadki opuszczania pracy, jednak nastroje robotników i sporej czêœci inte-
ligencji technicznej s¹ bardzo niebezpieczne. W Stoczni s¹ bardzo popularne
dyskusje o wspó³zawodnictwie dwóch systemów. Znaczna czêœæ robotników

1 Archiwum Akt Nowych, KC PZPR, sygn. (z 1992 r.) p. 5, teczka 60. Protoko³y posiedzeñ
Sekretariatu KC PZPR za 1956 r.



uwa¿a, ¿e system kapitalistyczny bardziej odpowiada robotnikom, gdy¿ maj¹
oni rzekomo wiêksze prawa i wiêksze mo¿liwoœci do walki o swoje prawa. Na
Stoczni pracuje spora grupa repatriantów z NRF i Francji. Opowiadaj¹ oni
o wysokiej stopie ¿yciowej robotników niemieckich i francuskich i wydaje siê,
¿e udzia³ tej grupy w dyskusjach nadaje jej okreœlony ton. Robotnicy Stoczni
wysuwaj¹ szereg ¿¹dañ ekonomicznych. Charakterystyczny jest fakt, ¿e ¿¹dania
ekonomiczne pierwsi wysunêli robotnicy najlepiej p³atnych wydzia³ów (drzewny
i monta¿ kad³ubów) i z kolei podchwyci³y je grupy robotników, którzy
rzeczywiœcie zarabiaj¹ ma³o (szoferzy i wydzia³ gospodarczy)”. Dalej Bogusz
stwierdza, i¿ nie ma podstaw do twierdzenia, aby w Stoczni dzia³a³a jakaœ
zorganizowana grupa, „podsycaj¹ca niebezpieczne nastroje”. Inspektor KC,
charakteryzuj¹c nastroje wœród inteligencji technicznej, czyli „elity robotniczej”
(w stoczni pracowa³o wówczas ponad 300 in¿ynierów i techników), stwierdza,
¿e ludzie z fachowym przygotowaniem nie piastuj¹ kierowniczych stanowisk.
Pisze wprost, ¿e inteligencja techniczna jest „bezrobotna”. „Miêdzy kierowni-
kami wydzia³ów, mistrzami, a »bezrobotn¹« inteligencj¹ techniczn¹ trwa walka.
Obie strony anga¿uj¹ robotników. Komitet Zak³adowy [PZPR] jest odizolo-
wany od robotników nie tyle z winy sekretarzy KZ, ile z racji postawy, jak¹
zajmuje obecnie aktyw partyjny. W pocz¹tkowej fazie dyskusji usi³owali oni
przeciwstawiæ siê wrogim, demagogicznym argumentom. Obecnie znaczna
czêœæ aktywu partyjnego sama bierze udzia³ w dyskusjach. Reszta milczy”.
Bogusz wspomina te¿ o rozgoryczeniu robotników wynikami planu szeœcio-
letniego oraz niew³aœciwymi warunkami pracy w stoczni, takimi jak s³abe
ogrzewanie hal w okresie zimy, brak wentylacji itp. Robotnicy mieli wed³ug
Bogusza mówiæ: „Mamy w³adzê niby robotnicz¹, a dyrekcja siedzi w luksu-
sowym gmachu, kiedy my pracujemy w kurzu i upale. Rzuca siê na stoczni
miliony w b³oto, a ¿eby zaprowadziæ wentylacjê, na to pieniêdzy nie ma”.
I inna konstatacja robotnicza: „Nam ka¿¹ oszczêdzaæ gwoŸdzie, a sami topi¹
miliony w b³oto”.

Trudno stwierdziæ, czy realistyczny obraz nastrojów wœród robotników
stoczniowych by³ efektem wydarzeñ poznañskich z czerwca 1956 r. Faktem
jednak jest, i¿ Komitet Centralny skierowa³ po wydarzeniach czerwcowych
swego przedstawiciela, aby przebada³ nastroje w najwiêkszym, obok Huty
Szczecin, zak³adzie Szczecina. Przedstawione wy¿ej nastroje i oceny funkcjo-
nowania w pañstwie g³ównie gospodarki dadz¹ o sobie niew¹tpliwie znaæ
w okresie dramatu grudniowego 1970 r. oraz sierpnia 1980 r.

Przechodz¹c do analizy dokumentów dotycz¹cych oceny nastrojów spo-
³ecznych nadmorskich województw po Poznañskim Czerwcu, mo¿na stwier-
dziæ, ¿e spowodowa³ on wielkie o¿ywienie polityczne i by³ tak¿e katalizatorem
niezadowolenia spo³eczeñstwa ze stanu politycznego i gospodarczego kraju. Na
ten temat zachowa³o siê stosunkowo niewiele informacji, zdecydowanie ten-
dencyjnych. Zamieszcza³a je prasa lokalna. Pojawia³y siê te¿ w zasadzie zgodne
„z lini¹ kierownictwa” oceny na zebraniach partyjnych i sprawozdaniach
przesy³anych z powiatów do KW. Pe³niejszy obraz sytuacji w nadmorskich
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województwach prezentuj¹ szczegó³owe raporty aparatu bezpieczeñstwa kie-
rowane do warszawskiej centrali. Wynika z nich, ¿e przyk³ad Poznania mo¿e
byæ realizowany tak¿e na Wybrze¿u.

W województwie gdañskim kierownictwo WUds.BP w sprawozdaniu
z 20 lipca 1956 r. informowa³o o sygna³ach, ¿e 22 lipca spodziewane s¹
w Trójmieœcie wydarzenia takie jak w Poznaniu. Wypowiedzi na ten temat
zanotowano m.in. w Zak³adach Masarniczych, Roszarni i Cukrowni w Malbor-
ku, w Fabryce Obuwia i Fabryce P³yt Pilœniowych w Starogardzie, w DOKP itp.
W Zak³adach Budownictwa Mieszkaniowego Gdañsk pracownicy wyra¿ali
niezadowolenie z p³ac i – jak pisano – by³y to nastroje nieodosobnione. W dniu
wizyty w Stoczni Gdañskiej premiera Czechos³owacji Viliama Široký’ego
w Gdañsku upowszechniono plotkê, ¿e w stoczni s¹ rozruchy2. Dalej kie-
rownictwo gdañskiej s³u¿by bezpieczeñstwa sugerowa³o, aby „zabezpieczyæ”
ró¿ne imprezy masowe, takie jak mecze, zabawy taneczne, ods³oniêcie pomnika
w Sztumie, a nawet sesje rad narodowych. Aparat bezpieczeñstwa prowadzi³
pracê operacyjn¹ w wiêkszych zak³adach. Kierownictwo WUds.BP apelowa³o
do kierownictw KW i KP, aby na imprezy masowe o charakterze politycznym
przychodzi³o jak najwiêcej rodzin aktywu i aparatu partyjnego.

Dnia 28 czerwca 1956 r. odby³o siê nadzwyczajne posiedzenie Egzekutywy
KW w Gdañsku, poœwiêcone wydarzeniom poznañskim. Mimo i¿ uznano, ¿e
nie ma bezpoœredniego zagro¿enia porz¹dku publicznego, powo³ano sztab
kierowniczy w sk³adzie: I sekretarz KW, przewodnicz¹cy PWRN, prokurator
wojewódzki, kierownik WUds.BP, komendant wojewódzki MO, dowódca
KBW w Gdañsku i przedstawiciel gdañskiego garnizonu Wojska Polskiego.
Ustalono, ¿e zadaniem sztabu bêdzie zabezpieczenie obiektów strategicznych,
takich jak: ³¹cznoœæ, radiostacje, gmachy pañstwowe i partyjne, zak³ady prze-
mys³owe, stacje benzynowe, lotnisko, mosty, porty, elektrownie, wodoci¹gi,
gazownie. Poczyniono przygotowania organizacyjno-techniczne do t³umienia
ewentualnych zamieszek.

Drugi sekretarz KW Izydor Kunart wspomnia³ na tym zebraniu o wielu
„wrogich” sygna³ach; mówi³, ¿e w jednym z wydzia³ów Stoczni im. Komuny
Paryskiej spalono jakieœ dokumenty partyjne. Ostrzega³: „Je¿eli wyst¹pimy
i powiemy, ¿e sprawa poznañska to wróg, to prowokacja, to przegramy, gdy¿
wróg obróci wszystko przeciw nam”3.

Analiza materia³ów archiwalnych s³u¿by bezpieczeñstwa, aparatu partyj-
nego i prokuratorskiego wskazuje, i¿ w województwie gdañskim po wy-
darzeniach poznañskich ludzie mniej ni¿ w okresie wczeœniejszym bali siê
organów bezpieczeñstwa i zaczynali wierzyæ w sprawiedliwoœæ, w sens ak-
tywnoœci politycznej i wra¿liwoœci moralnej. W Trójmieœcie nie dosz³o do
antyrz¹dowych wyst¹pieñ, odnotowano jeden strajk. Mówi³ o tym 8 sierpnia
1956 r. na naradzie w KW PZPR sekretarz organizacyjny Izydor Kunart,
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a kilku aktywistów partyjnych stwierdzi³o, i¿ pojawi³ siê kryzys zaufania
spo³eczeñstwa do PZPR. Redaktor R. Dobrzyñski z „G³osu Wybrze¿a” sygna-
lizowa³, ¿e nastroje niezadowolenia œrodowisk robotniczych wywo³ane s¹
g³ównie z³ymi warunkami ¿ycia. Referuj¹cy sytuacjê polityczn¹ w województwie
sekretarz Kunart zwraca³ uwagê, i¿ w zak³adach pracy odwagi nabra³y „ele-
menty WRN-owskie, którym uda³o siê poci¹gn¹æ za sob¹ pewne, mniej
œwiadome grupy klasy robotniczej”. Zdarzy³o siê to np. w Zak³adach Me-
chanicznych w Elbl¹gu, gdzie kilkanaœcie dni po wydarzeniach poznañskich
robotnicy jednego z oddzia³ów przerwali pracê na kilka godzin. Dosz³o do
spotkania z dyrekcj¹ i uregulowanie s³usznych – jak mówi³ Kunart – pretensji.
Tendencje WRN-owskie mia³y, wed³ug niego, wyst¹piæ tak¿e w innych za-
k³adach pracy i wyra¿aæ siê w stwierdzeniach, ¿e „rz¹d powinien wreszcie po
wydarzeniach poznañskich opamiêtaæ siê, ¿e Poznañ zmusi³ w³adzê ludow¹ do
rozwi¹zania szeregu spraw”4. Kunart zachêca³ aktywistów, aby pracowali nad
zdolnoœci¹ rozpoznania przez klasê robotnicz¹ wroga celem unieszkodliwienia
„prób rozdmuchiwania i wykorzystania dla swoich zbrodniczych celów chwilo-
wego niezadowolenia niektórych grup ludnoœci”. Podobnie by³o w woje-
wództwie szczeciñskim.

W koñcu czerwca i na pocz¹tku lipca 1956 r. doœwiadczony funkcjonariusz
aparatu bezpieczeñstwa, od szeœciu lat kierownik WUBP w Szczecinie (od
wrzeœnia szef WUds.BP w Gdañsku), p³k Eliasz Kotoñ meldowa³ centrali, ¿e
poruszenie wydarzeniami poznañskimi w spo³eczeñstwie jest ogromne. Wy-
mienia³ potencjalne ogniska strajków na tle p³ac. Swój pierwszy „poznañski”
meldunek koñczy³ jednak doœæ optymistycznie: „W wiêkszoœci spotyka siê
wypowiedzi potêpiaj¹ce prowokacjê, której wynikiem by³y wypadki poznañ-
skie, wypowiedzi te maj¹ szczególnie miejsce wœród robotników. W œro-
dowiskach inteligenckich notuje siê wypowiedzi zapytuj¹ce, dlaczego czynniki
pañstwowe dopuœci³y do takich wypadków i rozlewu krwi”.

Dalsze meldunki Kotonia utrzymane by³y w podobnym duchu. Informowa³
on swoich prze³o¿onych m.in. o roszczeniowych nastrojach pracowników
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego w Szczecinie. W trzech za-
k³adach pracy Szczecina UB podkreœla³ niezadowolenie z zarobków. W stoczni
szczeciñskiej informator pracuj¹cy wœród m³odzie¿y donosi³ o solidarnoœci
z robotnikami Poznania i niechêci do pracy. W Zak³adach W³ókien Sztucznych
w Szczecinie pojawi³ siê krzy¿ i napis: „Œw. pamiêci poleg³ych z r¹k kacyków”5.

Jednak kierownik WUds.BP koñczy³ i ten meldunek optymistycznie: „Prze-
wa¿aj¹ca wiêkszoœæ spo³eczeñstwa uwa¿a, i¿ zajœcia poznañskie s¹ wynikiem
prowokacji i rezultatem dzia³alnoœci zagranicznych agentów”. Relacje wspó³-
czesnych tym wydarzeniom – sk³adane w 1990 r. – wskazuj¹ na ogromn¹
dezorientacjê spo³eczeñstwa.
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Zdaniem szefa szczeciñskiego aparatu bezpieczeñstwa, du¿o by³o sygna³ów,
¿e jeœli rz¹d nie podejmie radykalniejszych œrodków w kierunku poprawy
sytuacji gospodarczej, to do podobnych jak w Poznaniu wypadków mo¿e dojœæ
i na Pomorzu Zachodnim. Kotoñ pisa³, ¿e inteligencja szczeciñska czeka na
„przyspieszenie i pog³êbienie demokratyzacji”. Na wszelki wypadek zak³ada³,
¿e wobec ludzi, którzy wypowiadali siê „niew³aœciwe, zastosowane zostan¹
przedsiêwziêcia profilaktyczne”6. Po Poznañskim Czerwcu wœród kadry par-
tyjnej Politechniki Szczeciñskiej nasila siê krytyka stalinizmu.

W meldunku z 2 lipca WUds.BP informowa³, ¿e spo³eczeñstwo nie we
wszystkim wierzy œrodkom przekazu, jeœli chodzi o przyczyny u¿ycia przez
wojsko i milicjê broni w Poznaniu, ¿e s³ychaæ g³osy, i¿ przyczyn wydarzeñ
poznañskich trzeba szukaæ nie tylko w warunkach materialnych, lecz tak¿e
i „w otumanianiu ludzi przez 10 lat”. Zanotowano pogró¿ki w rodzaju: „przyj-
dzie czas, ¿e ubowców bêd¹ wieszaæ na suchych ga³êziach” (zdanie to pad³o
w gmachu S¹du Powiatowego w Szczecinie). Pojawia³y siê napisy, np. w gmachu
WZ PGR w Szczecinie: „Czeœæ i chwa³a robotnikom Poznania”, „Precz z ko-
mun¹ i ZSRR”. By³y to jednak incydenty. UB odnotowuje nastroje anty-
semickie (¿ydokomuna) oraz informacje, i¿ duchowieñstwo katolickie nabiera
nadal odwagi, domagaj¹c siê powrotu Stefana Wyszyñskiego na urz¹d prymasa
Polski (co by³o ju¿ wyraŸne od pocz¹tku 1956 r.). Podkreœlano te¿ o¿ywienie
wœród ¿o³nierzy Armii Krajowej.

Dnia 4 lipca 1956 r. informatorzy s³u¿by bezpieczeñstwa meldowali, ¿e
wiêkszoœæ wypowiedzi jest dla w³adz nadal pozytywna, ale w dalszym ci¹gu
pojawiaj¹ siê wrogie komentarze o wieszaniu komunistów. Zauwa¿ali, ¿e jacyœ
pijani osobnicy, bij¹c milicjantów, mówili im, ¿e „to za Poznañ”.

W meldunku z 5 lipca 1956 r. podano, ¿e niektórzy rolnicy zapowiadali, i¿
nie bêd¹ odstawiaæ zbo¿a, gdy¿ byli gnêbieni przez 11 lat. Nadal uprawiano
„szeptan¹ propagandê” antyustrojow¹. Zanotowano, ¿e w Myœliborzu pra-
cownicy firmy budowlanej odmówili wyjœcia do pracy, motywuj¹c to niskimi
zarobkami. Dnia 7 lipca w na Wydziale Monta¿u Kad³ubów Stoczni Szcze-
ciñskiej wywieszono has³o „My chcemy pracy”. Robotnicy nie mogli pracowaæ,
bo nie dostarczano im materia³ów do produkcji.

Dopiero 10 lipca p³k Kotoñ pisa³ do centrali: „Daje siê zauwa¿yæ czêœciowe
os³abienie komentarzy [dotycz¹cych Poznania] za wyj¹tkiem ostatnio zebra-
nych nielicznych wrogich wypowiedzi – przewa¿nie wywodz¹cych siê spoœród
elementów i œrodowisk wrogich”.

W województwie koszaliñskim s³u¿ba bezpieczeñstwa i w³adze partyjne
tak¿e notowa³y powa¿ne poruszenie spo³eczeñstwa i krytycyzm nie tylko
w stosunku do konkretnych przedstawicieli w³adz i konfliktów lokalnych, ale
tak¿e – w mniejszym zakresie – do funkcjonowania ustroju. Zdekompletowane
materia³y s³u¿by bezpieczeñstwa i aparatu partyjnego utrudniaj¹ podanie wiêk-
szej liczby konkretnych informacji. Warto jednak przytoczyæ kilka faktów
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dotycz¹cych tego zagadnienia w interpretacji kierownictwa KW w Koszalinie.
Otó¿ wojewódzkie w³adze partyjne 29 czerwca 1956 r. w specjalnym mel-
dunku dla kierownictwa KC pisa³y, ¿e np. w powiecie s³awieñskim wiêkszoœæ
obywateli wydarzenia poznañskie uznawa³o za „wstrz¹saj¹ce i karygodne”.
Kobiety z tego powiatu mia³y mówiæ m.in.: „Przytêpi³a siê nasza czujnoœæ” lub

„Poznañ bardzo du¿o otrzyma³ od Polski Ludowej, za szybko siê rozbudowa³
i ma stosunkowo dobre warunki ¿ycia, w zwi¹zku z czym tym bardziej
oburzaj¹ce jest to smutne wydarzenie”. Mia³y te¿ padaæ g³osy o „dywersyjnej
robocie wroga, celowo sprowokowanych w Poznaniu, by w chwili Targów
Poznañskich w obecnoœci wielu zagranicznych przedstawicieli pokazaæ rze-
komo bardzo z³¹ sytuacjê w kraju”. Mieszkanka Szczecinka mia³a postawiæ
pytanie: „Gdzie byli cz³onkowie partii, aktyw, i¿ mog³o dojœæ do takiej sytuacji,
¿¹dania ekonomiczne, jakie maj¹ robotnicy mog¹ byæ w du¿ej mierze uzasad-
nione”. Inny informator aparatu partyjnego zwraca³ uwagê, i¿ „po XX ZjeŸdzie
[KPZR] niewiele siê u nas zmieni³o. Stosunek dyrektorów i kierowników
zak³adów pracy do potrzeb i trosk ludzi nie uleg³ zmianie”. W Zak³adach
Przemys³u Terenowego w Drawsku na zebraniach pada³y g³osy, i¿ „prowokacjê
rozpoczêto w zak³adach im. Stalina dlatego, ¿e robotnikom obni¿ono zarobki”.
Do komitetu powiatowego partii w S³upsku mieli zg³aszaæ siê ludzie pytaj¹c
m.in.: „Wy wszystko wiecie, powiedzcie czy to nie wojna?”. We wsi Lipka
w powiecie z³otowskim ludnoœæ „z oburzeniem mówi³a o wyst¹pieniu wojska
przeciw ludnoœci cywilnej”. W Koszalinie na zebraniach robotnicy krytykowali
biurokracjê, podawali przyk³ady nies³usznie potr¹conych premii, mówiono te¿,
i¿ „kierownictwo za ma³o kontaktuje siê z masami, nie ws³uchuje siê w ich
g³osy i nie wyci¹ga z nich wniosków”. Z analizy sprawozdañ KW PZPR
w Koszalinie wynika, ¿e spo³eczeñstwo domaga³o siê szerszej, rzetelnej infor-
macji o przyczynach i przebiegu wydarzeñ poznañskich7.

W Trójmieœcie po wydarzeniach czerwcowych w Poznaniu odby³a siê seria
wieców w zak³adach pracy, na których aktywiœci partyjni prezentowali g³ównie
serwis informacyjny Polskiej Agencji Prasowej i materia³y z „Trybuny Ludu”.
Prasa gdañska, powo³uj¹c siê na g³osy opinii publicznej, domaga³a siê surowej
kary dla prowokatorów.

Analiza dokumentów s³u¿by bezpieczeñstwa z Gdañska i Szczecina wska-
zuje, ¿e w tych oœrodkach po wydarzeniach czerwcowych 1956 r. dawa³
o sobie znaæ solidaryzm robotników Wybrze¿a z kolegami z Poznania. G³osy te
wyraŸnie sygnalizowa³y utratê zaufania wiêkszoœci klasy robotniczej oraz czêœci
kadry partyjnej do w³adz PZPR.

Nastêpna fala wzmo¿onej politycznej aktywnoœci spo³eczeñstwa nast¹pi³a
tak¿e na Wybrze¿u, w paŸdzierniku 1956 r. Wówczas o poznañskim Czerwcu
na wiecach i zebraniach pracowniczych mówiono czêsto jako o usprawiedli-
wionej reakcji na stalinowsko-bierutowskie rz¹dy w Polsce. Powo³ywano siê na
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wyst¹pienie W³adys³awa Gomu³ki na VIII Plenum KC PZPR, który twierdzi³, i¿
klasa robotnicza lekkomyœlnie nie wychodzi na ulice, aby protestowaæ prze-
ciwko rzeczywistoœci. Ale to ju¿ oddzielny problem, szeroko omówiony w wie-
lu naukowych publikacjach.

Trzeba zgodziæ siê z konstatacj¹ Leszka Ko³akowskiego, który odpowia-
daj¹c na pytanie, czy gdyby nie by³o Czerwca by³by PaŸdziernik – od-
powiedzia³, i¿ „przyczyniaj¹c siê do rozk³adu ideologii i partyjnego aparatu,
Czerwiec bez w¹tpienia wp³yn¹³ na to, co sta³o siê w PaŸdzierniku”8. Analiza
dokumentów w³adz bezpieczeñstwa i aparatu partyjnego oraz administra-
cyjnego Wybrze¿a wyraŸnie tê tezê potwierdza.
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RAFA£ HABIELSKI

MO¯LIWOŒCI I OCZEKIWANIA.
EMIGRACJA WOBEC WYPADKÓW POZNAÑSKICH

I

Uwagi na temat stosunku emigracji do wypadków poznañskich poprzedziæ
wypada kilkoma informacjami poœwiêconymi jej samej, a mówi¹c precyzyjniej,
jej geografii politycznej. W odniesieniu do po³owy lat piêædziesi¹tych mo¿na
w zasadzie mówiæ o dwóch pomys³ach na dzia³anie polityczne poza krajem.
Pierwszy reprezentowa³y instytucje legalizmu, wspó³tworz¹ce pañstwo polskie
na obczyŸnie. Obok prezydenta RP i powo³ywanego przezeñ rz¹du mamy tu do
czynienia równie¿ z oœrodkiem opozycyjnym, skupionym wokó³ Rady Trzech
o podobnym charakterze i programie. Rada dysponowa³a jednak znacznie
wiêkszymi wp³ywami i zasiêgiem, tak w przestrzeni wewn¹trzemigracyjnej, jak
poza ni¹.

Wspomnieæ tak¿e trzeba o Polskim Komitecie Narodowo-Demokratycz-
nym Stanis³awa Miko³ajczyka, kontestuj¹cym legalizm, niemniej usi³uj¹cym
uprawiaæ politykê przy u¿yciu narzêdzi podobnych do tych, po które siêga³
Londyn, a wiêc wp³ywania na rz¹dy mocarstw i, w miarê mo¿liwoœci, opiniê
miêdzynarodow¹.

Rozumiany w sensie politycznym „polski” Londyn, w okresie poprze-
dzaj¹cym wypadki w Poznaniu nie notowa³, mówi¹c oglêdnie, wielu sukcesów.
Pomijaj¹c kryzys prezydencki, trwaj¹cy od 1947 r., oraz bêd¹ce jego pochodn¹
roz³amy dotykaj¹ce nie tylko instytucje rz¹dowe (ich efektem by³ legalistyczny
dualizm – Prezydent i Rada Trzech), ale i ugrupowania polityczne, na niczym
spe³z³y próby wp³ywania na politykê wielkich mocarstw. Tak zakoñczy³y siê
starania zmierzaj¹ce do umieszczenia tzw. sprawy polskiej i szerzej – Europy
Œrodkowej w porz¹dku spotkania przywódców „wielkiej czwórki” w Genewie,
w lipcu 1955 r.

Inny ni¿ Londyn, zarówno program, jak i pomys³ na dzia³anie polityczne
prezentowa³a „Kultura” Jerzego Giedroycia. Pismo, bêd¹ce wówczas, to jest
w 1956 r. w przededniu coraz wiêkszego znaczenia, aspirowa³o do roli oœrodka
myœli politycznej. Ró¿ni³o siê od emigracji instytucjonalnej ocen¹ wydarzeñ
w Polsce i wyznawa³o inne metody dzia³ania. O ile Londyn przejawia³ wiêcej



ni¿ krytyczny stosunek do destalinizacji, uznaj¹c j¹ wy³¹cznie za taktykê i nie
zmieniaj¹c przyjêtej zaraz po zakoñczeniu wojny zasady bezwzglêdnego nie-
uznawania w³adz komunistycznych, Giedroyc oceni³, ¿e zmiany odwil¿owe
otwieraj¹ mo¿liwoœæ wp³ywania, choæby w niewielkim stopniu, na bieg wy-
darzeñ w kraju.

Przejawem tej polityki by³a reakcja na tzw. list 48 (1955 r.), wzywaj¹cy
emigrantów do powrotu do kraju, których „Kultura” zaprosi³a na rozmowy
w Maisons-Laffitte1. Sprawa nie rozwinê³a siê tak, jak wyobra¿a³ to sobie
redaktor „Kultury”, nie znaczy jednak, ¿e nie przynios³a jakichkolwiek efek-
tów. Dowiod³a propagandowego przes³ania ca³ej akcji, ale, co wa¿niejsze,
okaza³a siê pierwszym krokiem na drodze budowania kontaktów z krajem.

II

PrzejdŸmy teraz do wydarzeñ z czerwca 1956 r. Londyn, tzn. emigracja
niez³omna, zareagowa³ na wypadki w Poznaniu w sposób nieodbiegaj¹cy od
konwencji przyjêtej w fina³owym okresie wojny. Informacje o tym, co dzia³o
siê w mieœcie, zosta³y podane w formie sensacyjnej i wyolbrzymione, zarówno
w wymiarze ich zasiêgu, jak i ofiar oraz si³ u¿ytych przez w³adze do t³umienia
wyst¹pieñ.

Najwiêksze pismo Londynu – „Dziennik Polski”, ale nie tylko on, pisa³ de
facto o powstaniu, eksplozji nienawiœci do systemu komunistycznego, ma-
nifestacji nastrojów niepodleg³oœciowych, siêgaj¹c po stosowan¹ w takich
wypadkach frazeologiê2. Wedle informacji podanych przez gazetê w pocz¹tku
lipca, liczba ofiar siêgn¹æ mia³a nawet 600 zabitych3.

Jeœli mowa o akcji informacyjnej nie sposób nie wspomnieæ o Rozg³oœni
Polskiej Radia Wolna Europa, która nadawa³a wówczas pod nazw¹ G³os
Wolnej Polski. Nazajutrz po wypadkach (w czasie ich trwania zniszczono
urz¹dzenia zag³uszaj¹ce), radio rozpoczê³o emisjê relacji naocznych œwiadków,
precyzyjnie odtwarzaj¹c przebieg wypadków.

RWE emitowa³a wyst¹pienia polityków, przemawiaj¹cych w imieniu naj-
wiêkszych ugrupowañ politycznych poza krajem; PPS reprezentowali Adam
Cio³kosz i Zygmunt Zaremba, narodow¹ demokracjê Tadeusz Bielecki, lu-
dowców Stanis³aw Miko³ajczyk. Nadano przemówienie gen. Andersa oraz
oœwiadczenia polityków i dzia³aczy zwi¹zkowych z Europy Zachodniej i Sta-
nów Zjednoczonych; rozg³oœnia cytowa³a opinie prasy z ca³ego niemal œwiata,
dowodz¹c tym znaczenia wypadków i skali okazywanego nimi zaintereso-
wania4.
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Bior¹c pod uwagê, ¿e dzia³aj¹ce od czterech lat Radio by³o ju¿ stosunkowo
dobrze znane w kraju, jego rolê trudno przeceniæ. Pamiêtaæ jednak trzeba i o tym,
¿e do kraju nadawa³y tak¿e inne rozg³oœnie: sekcja polska BBC, G³os Ameryki
oraz Radio Madryt.

W materii informacyjnej sporo zrobiono równie¿ w Londynie. Dnia 14 lipca
ukaza³a siê specjalna edycja „Dziennika Polskiego” w jêzyku angielskim,
informuj¹ca o sytuacji w Polsce; jej autorami byli publicyœci polscy i brytyjscy.

Polityczna reakcja Londynu na wypadki poznañskie by³a natychmiastowa,
co nie znaczy, ¿e skuteczna5. Z orêdziem do kraju wyst¹pi³ prezydent August
Zaleski, swoje stanowisko przedstawi³ rz¹d. Obok wyst¹pienia gen. Andersa,
cz³onka Rady Trzech, które cytowa³a prasa brytyjska6, oœwiadczenie wyda³a,
pe³ni¹ca rolê rz¹du przy Radzie Trzech, Egzekutywa Zjednoczenia Naro-
dowego (EZN) oraz Tymczasowa Rada Jednoœci Narodowej (TRJN) skupiaj¹ca
ugrupowania opozycyjne wobec Zaleskiego; g³os zabra³ Tadeusz Bielecki,
przewodnicz¹cy Rady. Z radiowym przemówieniem do kraju wyst¹pi³ prze-
bywaj¹cy w Kanadzie gen. Kazimierz Sosnkowski.

Informacje o wypadkach w Poznaniu przes³ane zosta³y do papie¿a Piusa XII,
sekretarza generalnego ONZ, prezydenta Stanów Zjednoczonych, premierów
Wielkiej Brytanii i Francji oraz Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a.

Terenem zainicjowanych w pocz¹tku lipca dzia³añ dyplomatycznych by³y
g³ównie Stany Zjednoczone. Józef Lipski, przedstawiciel Londynu w USA, ju¿
29 czerwca spotka³ siê z zastêpc¹ sekretarza stanu do spraw europejskich,
poruszaj¹c m.in. kwestiê udzielenia Polsce bezzwrotnej pomocy ¿ywnoœciowej.

W memorandum wystosowanym 3 lipca do Sekretarza Stanu EZN za-
chêca³a Waszyngton do podjêcia dzia³añ, które doprowadziæ mia³y do za-
niechania przez w³adze PRL stosowania terroru, wycofania z obszaru Polski
wojsk sowieckich i stworzenia warunków umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie
demokratycznych wyborów7. Wsparciem dla tej inicjatywy by³a wizyta w USA
gen. Bora-Komorowskiego, który przyby³ do USA 6 lipca. Genera³ spotka³ siê
z Poloni¹ i œrodowiskami emigracyjnymi, nastêpnego dnia po przylocie wzi¹³
udzia³ w wiecu zorganizowanym w Chicago przez Kongres Polonii Ame-
rykañskiej. G³ównym jednak celem wizyty by³o przekonanie administracji tego
pañstwa do aktywniejszego zainteresowania sytuacj¹ w Polsce. Uwagê kon-
centrowano na pomocy gospodarczej, debacie poœwiêconej sytuacji w Polsce na
forum ONZ i kwestii zapobie¿enia represjom wobec uczestników wydarzeñ8.

Z akcj¹ gen. Bora-Komorowskiego skorelowane by³y cele stawiane sobie
przez wizytuj¹cego USA Adama Cio³kosza, szefa EZN. Usi³owa³ on wy-
korzystaæ Zgromadzenie Europejskich Narodów Ujarzmionych (ACEN) do
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postawienia sprawy polskiej na forum ONZ, licz¹c na znaczenie organizacji,
w której pewn¹ rolê odgrywali Polacy, przede wszystkim dysponuj¹cy wp³y-
wami w Waszyngtonie Stefan Korboñski. Cio³kosz, zwracaj¹cy uwagê, ¿e
sprawa Polski jest problemem o charakterze miêdzynarodowym, zg³osi³ projekt
zorganizowania konferencji miêdzynarodowej9. Mieli w niej wzi¹æ udzia³,
oprócz przedstawicieli mocarstw zachodnich reprezentanci emigracji i nie-
zale¿ni przedstawiciele kraju10.

Efekty zabiegów obu polityków, mimo szeregu gestów ze strony Waszyngto-
nu, zw³aszcza wobec gen. Bora-Komorowskiego, fetowanego w Waszyngtonie,
okaza³y siê mizerne. Izba Reprezentantów uchwali³a (3 lipca) rezolucjê do-
tycz¹c¹ wydarzeñ w Poznaniu, której tekst w ogólnym zarysie przygotowa³
Lipski. Amerykanie przejawiali wyraŸn¹ niechêæ do zmiany dotychczasowego,
doœæ wstrzemiêŸliwego stanowiska, wychodz¹c z oczywistego sk¹din¹d prze-
konania, ¿e np. jakiekolwiek próby wnoszenia sprawy Poznania na forum ONZ
zostan¹ storpedowane przez Moskwê11.

Londyn najwiêksze nadzieje wi¹za³ z wpisaniem w swoje plany mocarstw
zachodnich, g³ównie Stanów Zjednoczonych; za oczywiste uznano bezpoœred-
nie zamanifestowanie swego stosunku do wydarzeñ w Polsce. W pierwszym
tygodniu lipca odby³o siê w Londynie i innych miastach Wielkiej Brytanii
szereg publicznych zgromadzeñ. Dnia 1 lipca w londyñskim najwiêkszym
„polskim” koœciele Brompton Oratory odprawiono nabo¿eñstwo ¿a³obne,
w którym wziê³o oko³o 5 tys. osób, w tym establishment polityczny. Z ini-
cjatywy EZN zorganizowano zebranie w Westminster Cathedral Hall; przewo-
dzi³ mu Edward Raczyñski, a obecni byli przedstawiciele Labour Party. W obu
wypadkach uroczystoœci transmitowa³o do kraju Radio Wolna Europa.

Podobnie by³o w Stanach Zjednoczonych. W wiecach zorganizowanych
przez tamtejszy oddzia³ Tymczasowej Rady Jednoœci Narodowej oraz Kongres
Polonii Amerykañskiej, w Nowym Jorku i Chicago, udzia³ wziê³y tysi¹ce osób;
oko³o 800 osób pikietowa³o siedzibê polskiej i sowieckiej misji przy ONZ12.

Nabo¿eñstwa ¿a³obne za ofiary wypadków odprawione zosta³y m.in.
w Madrycie, Nowym Jorku i Buenos Aires. W Rzymie mszê odprawi³ arcy-
biskup Józef Gawlina, opiekun religijny emigracji. Ho³d poleg³ym z³o¿yli
przedstawiciele innych wyznañ, m.in. ewangelicy13. Egzekutywa Zjednoczenia
Narodowego wezwa³a spo³ecznoœci polskie we wszystkich krajach wolnego
œwiata do tygodniowej ¿a³oby14.
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Na pocz¹tku lipca w Londynie podjêto decyzjê o powo³aniu do ¿ycia
organizacji zajmuj¹cej siê niesieniem pomocy ofiarom wydarzeñ. W efekcie
rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Komitet Ogólny Pomocy Rodakom w Kraju, którego
pracami kierowa³, zwi¹zany z oœrodkiem Rady Trzech, gen. Roman Odzie-
rzyñski. W sk³ad Komitetu wesz³o blisko sto osób, nie tylko ze œwiata polityki,
a jego g³ównym celem gromadzenie œrodków finansowych z przeznaczeniem na
wsparcie ofiar represji. O pomoc dla Komitetu zabiega³ gen. Komorowski
w czasie swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wypadki poznañskie stanowi³y dla emigracji
legalistycznej wydarzenie o charakterze impulsu. Sk³ania³y do dzia³ania i oka-
za³y siê pretekstem do zaprezentowania postaw dowodz¹cych patriotyzmu,
ofiarnoœci i gotowoœci niesienia pomocy.

Obserwuj¹c to, co dzia³o siê w Londynie w lecie 1956 r., zaryzykowaæ
mo¿na jednak tezê, ¿e powodem wzmo¿onej aktywnoœci nie by³y wy³¹cznie
wypadki w kraju, choæ to one, rzecz jasna, zdawa³y siê g³ównym czynnikiem
sprawczym. Niema³¹ rolê odgrywa³a objawiana dotychczas sk³onnoœæ do zaj-
mowania siê sob¹ i swoimi problemami, zrozumia³a bior¹c pod uwagê we-
wnêtrzne dzieje emigracji, przecie¿ jednak nie oczywista. Nie ulega w¹tpli-
woœci, ¿e Poznañ dawa³ szansê na zmianê tego stanu rzeczy.

Przystêpuj¹c do dzia³ania po zakoñczeniu wojny, emigracja londyñska
stawia³a sobie za cel zachowanie wp³ywu na sytuacjê w kraju i podejmowanie
dzia³añ w przestrzeni miêdzynarodowej maj¹cych na celu zmianê po³o¿enia
geopolitycznego Polski. ¯adne z tych zadañ nie zosta³o zrealizowane w stopniu
choæby minimalnym, przy czym odpowiedzialnoœæ za ten stan rzeczy Londyn
ponosi³ jedynie czêœciowo. Instrumentarium polityczne, którym dysponowa³,
by³o zbyt nik³e, by móc wp³ywaæ np. na politykê mocarstw wobec Warszawy.
Obecnoœæ w kraju to zagadnienie innej natury, choæ i tu nie sposób doszukaæ
siê sukcesów.

Wróæmy do wydarzeñ z lata 1956 r. Pomiñmy efekty dzia³añ podjêtych
przez Londyn i przyjrzyjmy siê problemowi nie mniej istotnemu, powi¹zanemu
zreszt¹ wyraŸnie z reakcjami na Poznañ, mianowicie ferowanej wówczas ocenie
wypadków. Trudno na potrzeby tej wypowiedzi analizowaæ wszystkie po-
wo³ane na u¿ytek chwili komentarze i analizy, o jednej kwestii wspomnieæ
niemniej trzeba.

Emigracja londyñska mia³a wyraŸny k³opot z wnikliwsz¹ odpowiedzi¹ na
pytanie o przyczyny tego, co sta³o siê w Poznaniu. Jeœli odsun¹æ na bok
krzykliwe tytu³y „Dziennika Polskiego” oraz innych pism w podobnym tonie
informuj¹cych o wypadkach, a tak¿e wiecowe deklaracje, nie sposób nie
zauwa¿yæ zaskoczenia i pewnej dezorientacji, których przyczyn szukaæ trzeba w
braku kontaktu z krajem i w nie najlepszej w zwi¹zku z tym orientacji
w krajowych realiach. Pierwsze reakcje tak¿e œwiadczy³y o tym, ¿e Londyn
sprawia³ wra¿enie nieprzygotowanego na interpretacjê tego, co sta³o siê w Pol-
sce. W komentarzu poœwiêconym wydarzeniom przez „Dziennik Polski”,
opublikowanym bezpoœrednio po wypadkach, gazeta przestrzega³a przed ra-

Mo¿liwoœci i oczekiwania emigracji... 85



chubami na pomoc Zachodu, ubieraj¹c tê przestrogê w mocne s³owa, „nikt
placem nie kiwnie – pisano – by ul¿yæ doli narodu polskiego, choæby ca³y nasz
kraj sp³yn¹æ mia³ krwi¹”15. W tym samym czasie Józef Lipski, jak wiemy,
rozpoczyna³ swoje zabiegi w Waszyngtonie.

Przejawem k³opotów, o których wy¿ej, by³o doœæ czêste powo³ywanie siê
na prasê zagraniczn¹. Odnieœæ mo¿na wra¿enie, ¿e niekiedy, z pewnoœci¹ nie
we wszystkich wypadkach, praktyki te spowodowane by³y chêci¹ jakby wy-
rêczania siê jej komentarzami i diagnozami16.

Zarówno w wypowiedziach czynników oficjalnych, jak i tych, których
autorami by³y organizacje spo³eczne i œrodowiskowe (Ko³o b. ¯o³nierzy AK,
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów) w warstwie interpretacyjnej domi-
nowa³ motyw przywo³ywany ju¿ wielokrotnie, przy ró¿nych okazjach od czasu
zakoñczenia wojny, tyle ¿e rozbudowany, co oczywiste, bior¹c pod uwagê skalê
wydarzenia.

Poznañ by³ wiêc kolejnym dowodem na zniewolenie Polski i Polaków oraz
po raz kolejny przypomnia³, ¿e w³adza komunistyczna opiera siê wy³¹cznie na
sile i nie dysponuje spo³ecznym poparciem. Wypadki poznañskie mia³y wobec
tego charakter dzia³añ niepodleg³oœciowych o charakterze insurekcyjnym, wy-
wo³anych nienawiœci¹ „do wrogiego systemu komunistycznego, narzuconego
Polsce przez Rosjê sowieck¹”17. By³y aktem rozpaczy, ale i protestem przeciw
niewoli18; wyrazem przekonañ i oczekiwañ ogólnonarodowych, dowodem
znaczenia, jakie polskie spo³eczeñstwo, gotowe do poniesienia najwy¿szych
ofiar, przywi¹zuje do wolnoœci i niepodleg³oœci.

Warto wspomnieæ o jeszcze jednej kwestii. Otó¿ Poznañ wpisany zosta³
niemal natychmiast po wypadkach w tradycyjny rodzaj polskiego zachowania
politycznego. Dostrzegano w nim nie tylko zbie¿noœæ z zachowaniami insu-
rekcyjnymi w przesz³oœci (nie przez wszystkich zreszt¹ pochwalanymi), ale
tak¿e polsk¹ niezmienn¹ gotowoœæ do oporu przeciw komunizmowi. W de-
peszy SPK do prezydenta Eisenhowera kombatanci zwracali uwagê, ¿e naród
polski „znowu jest pierwszy, na froncie walki z uciskiem dyktatury ko-
munistycznej”19. Sprawia³o to wra¿enie, ¿e wydarzenia poznañskie nie s¹
pierwszym wyst¹pieniem antysystemowym w Polsce na tak¹ skalê, tylko
kolejnym, nastêpuj¹cym po wielu poprzednich.

Przypomnieniom o zniewoleniu Polski towarzyszy³ maksymalizm ocze-
kiwañ. Tadeusz Bielecki jednoznacznie stwierdza³, ¿e emigracja nie ¿¹da co
prawda od Zachodu wypowiedzenia wojny (komu, tego z przemówienia nie
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mo¿na by³o siê dowiedzieæ), domaga³ siê jednak zdecydowanych zabiegów na
rzecz wyzwolenia Polski i uznania granicy na Odrze i Nysie20.

W podobnym tonie wypowiadali siê autorzy memorandum EZN, w którym
zwracano uwagê, ¿e dla „powstrzymania dalszego rozlewu krwi”, co sugerowaæ
mog³o kolejne, podobne poznañskim wyst¹pienia. Niezbêdne jest nabranie
przez spo³eczeñstwo w kraju przekonania, ¿e Zachód przez „praktyczn¹
dzia³alnoœæ polityczn¹ stanowczo i skutecznie” bêdzie d¹¿yæ do „wyzwolenia
Polski”21.

Wœród komentarzy poœwiêconych Poznaniowi znajdujemy wypowiedzi na-
znaczone, co zrozumia³e, œwiatopogl¹dem pisz¹cych, czêsto operuj¹ce ogól-
nikami kryj¹cymi bezradnoœæ przy próbie wnikliwszej oceny tego, co siê sta³o,
niekiedy eksploruj¹ce w¹tek prowokacji. W tym ostatnim wypadku przyk³adem
s³u¿yæ mo¿e wypowiedŸ Jêdrzeja Giertycha, który stawiaj¹c tezê o sprowo-
kowaniu wypadków przez w³adze, odczuwa³ wyraŸn¹ trudnoœæ w odpowiedzi
na pytanie o przyczyny tego stanu rzeczy22.

Dla socjalistów z kolei, Poznañ w zarówno w wymiarze zachowañ zbioro-
wych, jak i ¿¹dañ stawianych przez manifestantów uk³ada³ siê w pe³ny program
polityczny „polskiej klasy robotniczej”. Tak widzia³ wydarzenia Zygmunt
Zaremba, który nie bez racji zauwa¿a³, ¿e system potrafi powstrzymywaæ
rosn¹cy napór robotników, jednak na d³u¿sz¹ metê nie bêdzie zdolny do jego
zd³awienia, a tym samym zapobie¿enia tendencjom demokratyzacyjnym to¿-
samym z d¹¿eniami niepodleg³oœciowymi23.

Precyzyjnie diagnozowa³ sytuacjê w Polsce Adam Cio³kosz. W jego prze-
konaniu znaczenie wypadków poznañskich wyra¿a³o siê w obna¿eniu kilku
fikcji, którymi pos³ugiwa³a siê komunistyczna w³adza. Lider PPS zalicza³ do
tych mistyfikacji robotniczy charakter partii komunistycznej, wysok¹ stopê
¿ycia robotników, a tak¿e niezmiennoœæ statusu Europy Œrodkowej, czyli jej
naturaln¹ przynale¿noœæ do ZSRR, potwierdzan¹ – na co zwróci³ uwagê
– przez polityków amerykañskich i brytyjskich24.

Z perspektywy emigracji legalistycznej do wybuchu w Poznaniu dosz³o
w sposobnym momencie, bior¹c pod uwagê tyle¿ jej interesy, co mo¿liwoœci.
Wypadki da³y Londynowi szansê zajêcia siê problemami kraju, wykorzystania
pewnych, niezupe³nie nik³ych narzêdzi, jakimi dysponowa³, których w miarê
up³ywu czasu bêdzie mia³ coraz mniej, wreszcie uaktywnienia siê na arenie
miêdzynarodowej.

Nie ulega równie¿ w¹tpliwoœci, ¿e Poznañ zdawa³ siê potwierdzaæ s³usznoœæ
ocen dotycz¹cych sytuacji w kraju formu³owanych przez Londyn po za-
koñczeniu wojny. Sprowadza³y siê one do tezy, ¿e system komunistyczny zosta³
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narodowi polskiemu narzucony, a dostrzegalne formy i przejawy akceptacji
rzeczywistoœci politycznej s¹ pozorne. Wszystkie te aspekty znajdziemy
w oœwiadczeniach czynników politycznych og³oszonych po wypadkach25.

Poznañ zatem, unifikuj¹c w jakimœ sensie wysi³ki kraju i Polaków za
granic¹, zdawa³ siê dowodziæ sensu oraz koniecznoœci istnienia zorganizowanej
emigracji, postrzegaj¹cej siebie w roli reprezentanta interesów spo³eczeñstwa
polskiego w wolnym œwiecie. Trudno twierdziæ, ¿e protesty w kraju le-
gitymizowa³y emigracjê, w co chcieli wierzyæ ci z polityków, którzy dostrzegli
na ulicach Poznania zielone sztandary PSL i us³yszeli skandowane tam na-
zwisko Stanis³awa Miko³ajczyka. Z ca³¹ pewnoœci¹ utwierdza³y j¹ jednak
w przekonaniu co do sensu prowadzonej walki.

III

Zajmijmy siê teraz przedstawieniem stanowiska, jakie wobec wypadków
poznañskich zaj¹³ Jerzy Giedroyc.

Jeœli wierzyæ deklaracjom zawartym w jego korespondencji, a brak po-
wodów, by im nie dawaæ wiary, redaktor „Kultury” spodziewa³ siê takiego
obrotu sprawy i uzna³ go za „potwierdzenie linii »Kultury«”26. W Poznaniu
dostrzeg³ „powrót do atmosfery 1905 roku”, odruch ze wszech miar po-
zytywny, dowodz¹cy nabierania przez robotników „œwiadomoœci klasowej”27.
Ró¿ny jednak wydarzeniom sprzed pó³ wieku ze wzglêdu na niezorganizo-
wanie, brak programu i wsparcia (polskiego) z zagranicy28.

To, co uderza w interpretacji Giedroycia, to w³aœnie dostrzeganie w Po-
znaniu przede wszystkim, choæ nie wy³¹cznie, aspektu, nazwijmy go „kla-
sowego”. Redaktor widzia³ w wypadkach przejaw nastrojów antysowieckich,
jednak nie – w przeciwieñstwie do Londynu – niepodleg³oœciowych. Poznañ
nie by³ wiêc – zdaniem Giedroycia – irredent¹ wyra¿aj¹c¹ nastroje polityczne
spo³eczeñstwa, a protestem robotniczym wynikaj¹cym w du¿ej mierze z po-
budek socjalnych i ekonomicznych, co wcale nie znaczy, ¿e pozbawionym
znaczenia politycznego29.

Kwesti¹ o kluczowym znaczeniu dla przysz³ego postêpowania i programu
„Kultury” by³o pojmowanie wydarzeñ jako przejawu autentycznej, oddolnej
destalinizacji, procesu, wedle Giedroycia, trudnego do zahamowania, i tym
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samym groŸnego dla systemu. Da³ temu wyraz, publikuj¹c w „Kulturze”
artyku³, w którym sformu³owane zosta³y prawdy tyle¿ nienowe, co oczywiste,
a mimo to, bior¹c pod uwagê wypadki, do których dochodziæ bêdzie w Polsce
w przysz³oœci, a¿ po rok 1980 – profetyczne. G³ówna teza wypowiedzi,
o której mowa, brzmia³a: zagro¿eniem dla totalitaryzmu, systemu wbrew
potocznym opiniom wcale nietrwa³ego, jest „solidarnoœæ mas ludowych. Gdzie
ta solidarnoœæ krzepnie – tam odwil¿ staje siê potopem”30.

Podkreœlmy raz jeszcze, Giedroyc widzia³ w Poznaniu przede wszystkim
walkê robotników o swoje prawa i swobody, które okreœla³ jako „syndy-
kalne”31, uznaj¹c j¹ za „kierunek [...] jedynie skuteczny w walce z systemem
sowieckim”32. Ruchy takie nale¿a³o w zwi¹zku z tym „inteligentnie popieraæ
i rozdmuchiwaæ”, nawet jeœli cen¹ mia³y byæ ofiary. By³a to „jedyna droga do
os³abienia czy zlikwidowania” re¿ymu33.

Redaktor „Kultury” uwa¿a³, ¿e dzia³ania tego typu nie powinny nabieraæ
ostrza antysowieckiego. W takim wypadku prawdopodobna wydawa³a siê
interwencja Moskwy lub siêgniêcie po orê¿ prowokacji (pogrom na wzór
wypadków w Kielcach, w lipcu 1946 r.). By³o to niebezpieczne nie tylko samo
przez siê, tak¿e dlatego, ¿e mog³o „odwróciæ” sympatiê okazywan¹ Polsce
w œwiecie po 28 czerwca34. Do sprawy tej wrócimy.

Niemal nazajutrz po wypadkach Giedroyc zwraca³ uwagê, ¿e trzeba zaj¹æ
wobec nich stanowisko nie deklaratywne, ale takie, które oznaczaæ bêdzie
wskazywanie perspektyw, „danie pewnych ram, pewnych wytycznych mo¿li-
wych do osi¹gniêcia wed³ug naszej oceny tu z zachodu”35. Jak wolno s¹dziæ,
s³u¿yæ temu mia³o „klasowe” definiowane wypadków i diagnoza zawarta
w artykule Adama Uziêb³y, nota bene uczestnika wydarzeñ 1905 r. Z inter-
pretacji i konstatacji, o których wy¿ej, wynika³y podjête przez Giedroycia
dzia³ania. O nich jednak za chwilê, nie od rzeczy bêdzie bowiem powiedzieæ
przed tym kilka s³ów o stosunku redaktora „Kultury” do londyñskich reakcji
na Poznañ.

By³y one jednoznacznie negatywne. Giedroyc by³ zdania, ¿e wypadki
ca³kowicie zaskoczy³y emigracjê, co zreszt¹ przyznawali niektórzy z lon-
dyñskich dzia³aczy36. Efektem takiego stanu rzeczy by³o przypisywanie sobie,
przez zdezorientowany Londyn, ich sprawstwa, po to, by dopominaæ siê
o zwiêkszenie pomocy finansowej Zachodu. Redaktor zwraca³ tak¿e uwagê,
¿e reakcje Londynu pozbawione by³y w odniesieniu do kraju ogólnego, choæby
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30 A. Uziemb³o, Jak niegdyœ..., „Kultura” 1956, nr 9/107.
31 List Giedroycia do Jerzego Stempowskiego z 1 VII 1956 r., tam¿e, s. 379.
32 Tam¿e, s. 380.
33 List Jerzego Giedroycia do Andrzeja Bobkowskiego z 15 VII 1956 r., w: Jerzy Giedroyc

Andrzej Bobkowski, Listy 1946–1961, oprac. J. Zieliñski, Warszawa 1997, s. 376.
34 Tam¿e, s. 376.
35 List Jerzego Giedroycia do Zdzis³awa Broncla z 1 VII, Archiwum Instytutu Literackiego

w Maisons-Laffitte.
36 Np. W. Wasiutyñski, Powstanie poznañskie, „Myœl Polska” 1956, nr 297.



zarysowania, planu dzia³ania37. Emigracja legalistyczna nie zwraca³a siê prak-
tycznie z ¿adn¹ propozycj¹ b¹dŸ podpowiedzi¹, ograniczaj¹c siê do konstato-
wania i oceny wypadków oraz dzia³añ na scenie miêdzynarodowej. Dla
redaktora „Kultury” wszystko to nie by³o zaskoczeniem. Mo¿liwoœæ odegrania
przez Londyn istotnej roli, wyklucza³ tyle¿ jego sk³ad polityczny, co styl
uprawiania polityki38.

Teraz o dzia³aniach podjêtych przez Giedroycia. W przeciwieñstwie do
Londynu redaktor nie zdecydowa³ siê na dotarcie do rz¹dów mocarstw
zachodnich b¹dŸ tamtejszego establishmentu politycznego. Taktyka ta wynika³a
z diagnozy wypadów; jeœli by³a to rewolta robotnicza, nale¿a³o aktywizowaæ
zachodnioeuropejsk¹ lewicê i lewicowych intelektualistów. Wykorzystaæ i wzmoc-
niæ spontaniczn¹ sympatiê do Polski i stworzyæ wokó³ wydarzeñ poznañskich
atmosferê podobn¹ do tej, jaka towarzyszy³a wojnie domowej w Hiszpanii39.
Usi³owaæ oddzia³ywaæ na spo³eczeñstwa, uwa¿aj¹c, jak wolno s¹dziæ, ¿e z ich
zdaniem w warunkach demokratycznych rz¹dz¹cy musz¹ liczyæ siê bardziej ni¿
z sugestiami zewnêtrznymi, zw³aszcza jeœli p³ynê³y one z oœrodka o tak nik³ym
znaczeniu miêdzynarodowym jak polski Londyn.

Nie znaczy to jednak, ¿e poza sfer¹ zainteresowania Giedroycia pozostawali
politycy i organizacje polityczne. Usi³owa³, w tym wypadku podobnie do
niez³omnych, sk³oniæ Zachód do udzielenia Polsce pomocy ekonomicznej,
któr¹ pojmowa³ jako „wielk¹ po¿yczkê ¿ywnoœciowo-towarow¹”. Zabiega³, by
amerykañskie zwi¹zki zawodowe podjê³y siê przeprowadzenia zbiórki na rzecz
robotników Poznania, przybieraj¹cej zasiêg œwiatowy. Przemyœliwa³ nak³oniæ
popularn¹ w œwiecie zachodnim wdowê po prezydencie Stanów Zjedno-
czonych Eleonorê Roosevelt do z³o¿enia wizyty w Polsce w imieniu organizacji
dobroczynnych. Projektowa³ miêdzynarodow¹ akcjê wysy³ania lekarstw do
szpitali poznañskich oraz paczek dla rodzin zabitych, adresowanych na po-
znañskie zwi¹zki zawodowe i tamtejsz¹ Radê Narodow¹. Zastanawia³ siê nad
prób¹ zachêcenia Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a do nawi¹zania kon-
taktu z w³adzami PRL w sprawie rozdzia³u œwiadczeñ oraz wizyt¹ w Polsce
delegacji brytyjskiej Partii Pracy40. Rozwa¿a³ równie¿ zainicjowanie œledztwa
pod auspicjami Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a oraz (tu podobnie do
Londynu) zwo³anie sesji nadzwyczajnej ONZ poœwiêconej Poznaniowi i sy-
tuacji gospodarczej w Polsce. Nie wyklucza³, warto zwróciæ na to uwagê, ¿e
z inicjatyw¹ wyst¹piæ móg³by w tym wypadku przywódca Gwatemali, nie tyle
ze wzglêdu na jego szczególny stosunek wobec sytuacji w Polsce, ile mo¿liwoœæ
dotarcia do niego bliskiego wspó³pracownika „Kultury” Andrzeja Bobkow-
skiego.
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37 List Giedroycia do Jerzego Stepowskiego z 1 VII, dz. cyt., s. 379.
38 List Jerzego Giedroycia do Juliusza Mieroszewskiego z 16 VII, dz. cyt., s. 341.
39 List Giedroycia do Mieroszewskiego, z 1 VII, dz. cyt., s. 314.
40 List Jerzego Giedroycia do Zdzis³awa Broncla, dz. cyt.



Na czele komisji badaj¹cej wypadki Giedroyc widzia³ premiera Indii Pan-
dita Jawaharlala Nehru. Nie tylko z tego powodu, ¿e by³ on politykiem
popularnym w œwiecie, w tym w ZSRR i krajach bloku sowieckiego, ale tak¿e
dlatego, ¿e Moskwa mia³by trudnoœci w postawieniu mu zarzutu reprezen-
towania interesów „imperializmu”41.

Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e aczkolwiek niektóre z tych pomys³ów
przypomina³y londyñskie, ró¿ni³a je od nich jedna, doœæ zasadnicza kwestia.
Giedroyc nie chcia³ u¿ywaæ, jeœli mo¿na pos³u¿yæ siê tym sformu³owaniem, do
rozgrywania sprawy poznañskiej rz¹dów pañstw zachodnich, uznaj¹c, ¿e ich
akcja natury czysto politycznej, jeœli w ogóle chcia³yby j¹ podj¹æ, musi w ów-
czesnych realiach skoñczyæ siê niepowodzeniem. Trudno sobie bowiem wy-
obraziæ, by w³adze PRL b¹dŸ Moskwa pozytywnie zareagowa³y na ¿¹dania lub
postulaty Waszyngtonu kierowane pod adresem Warszawy. Dowodem by³a
choæby odmowa przyjêcia przez w³adze PRL ofiarowywanej przez USA pomocy
¿ywnoœciowej42.

Z podobnego powodu Giedroyc uwa¿a³, ¿e efektów nie przynios¹ dzia³ania
podjête przez emigracjê, nawet jeœli firmowaæ je bêd¹ socjaliœci. Akcja Lon-
dynu, „Kultury” zreszt¹ tak¿e, u³atwi³aby Warszawie torpedowanie wszelkich
wysi³ków przy u¿yciu znanych ju¿ w przesz³oœci metod, np. poprzez spro-
wadzenie ich do inspirowanych przez amerykañski wywiad43. St¹d pomys³y
o charakterze miêdzynarodowym, przybieraj¹ce formy, które przynajmniej
teoretycznie wydawa³y siê mieæ szansê powodzenia.

Objawiony po wypadkach kapita³ sympatii dla Polski Giedroyc chcia³
wykorzystaæ do nag³oœnienia procesów uczestników wydarzeñ w Poznaniu. Po
raz kolejny pos³ugiwa³ siê analogi¹, tym razem do atmosfery towarzysz¹cej
g³oœnemu w pocz¹tku lat piêædziesi¹tych procesowi ma³¿eñstwa Rosenbergów
(skazanych w USA za szpiegostwo na rzecz Moskwy). Zabiega³ o uczestnictwo
znanych zagranicznych adwokatów (francuskich i amerykañskich), którzy bez-
p³atnie podjêliby siê obrony oskar¿onych, a tak¿e dziennikarzy44, w tym
specjalnego, choæ nieoficjalnego przedstawiciela „Kultury”. Rolê tê pe³niæ
mia³a, i pe³ni³a, szwajcarska socjalistka Jeanne Hersch.

Ze spraw niezwi¹zanych bezpoœrednio z Poznaniem redaktor „Kultury”
mia³ na wzglêdzie jeszcze jedn¹ kwestiê, ju¿ sygnalizowan¹. Ufa³, ¿e za-
interesowanie œrodowisk lewicowych sytuacj¹ w kraju i okazywana jej sympatia
wp³ynie na ogóln¹ zmianê nastawienia wobec Polski. Problem ten uwa¿a³ za
kluczowy, powiedzieæ mo¿na, ¿e za jeden z najdonioœlejszych skutków Po-
znania.
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41 List Jerzego Giedroycia do Andrzeja Bobkowskiego, dz. cyt.; o tej sprawie tak¿e w liœcie
do Juliusza Mieroszewskiego (z 16 VII) poruszonej w rozmowie z Anatolem Mühlsteinem,
dz. cyt., s. 343.

42 Zob. reakcjê DP, Zbrodnicza odmowa, tam¿e, 1956, nr 161, 7 VII.
43 List Jerzego Giedroycia do Zdzis³awa Broncla, dz. cyt.
44 List Jerzego Giedroycia do Juliusza Mieroszewskiego z 16 VII, dz. cyt., s. 343.



W interesie Polski le¿a³o, by po raz pierwszy widziana by³a jako kraj
robotniczy, a nie „feudalny”45, by prze³amany zosta³ szereg szkodliwych stereo-
typów czyni¹cych z niej kraj ksenofobiczny i „reakcyjny”. „Z trudem wygrze-
bujemy siê spod ciê¿aru etykiety faszystowskiej, nad któr¹ zreszt¹ sami dzielnie
pracowaliœmy” – pisa³ do Józefa Wittlina46. St¹d równie¿ bra³o siê przekonanie
o nadaniu wypadkom wydŸwiêku „lewicowego i rewolucyjnego”47.

Dzia³ania na rzecz zmiany nastawienia i klimatu wokó³ Polski zwi¹zane
by³y ze wspomnianymi ju¿ obawami o sprowokowanie zajœæ o charakterze
antysemickim, a tak¿e z daj¹cymi o sobie znaæ nastrojami tego typu w kraju,
przejawu walk frakcyjnych w partii. Tego rodzaju akcja, Giedroyc uwa¿a³ j¹ za
„ulubiony” instrument polityki rosyjskiej, zarówno w wydaniu carskim, jak
komunistycznym48, s³u¿yæ mia³a odwróceniu sympatii okazywanej Polsce i wy-
maga³a przeciwdzia³ania. Ostrze¿eniem by³ poœwiêcony kwestii antysemityzmu
artyku³ Konstantego A. Jeleñskiego oraz ankieta rozpisana na ten temat w tym
samym numerze „Kultury”49.

Nie wszystkie, jednak du¿¹ czêœæ projektów Giedroyciowi uda³o siê zreali-
zowaæ. Dziêki staraniom redaktora „Kultury” doszed³ do skutku wiec pro-
testacyjny w Pary¿u, na którym przemawia³ sekretarz generalny SFIO (fran-
cuskiej partii socjalistycznej) Pierre Cammin. Organizatorem by³y francuskie
zwi¹zki zawodowe, które zaanga¿owa³y siê w stworzenie funduszu na rzecz
ofiar represji i ich rodzin. W socjalistycznym tygodniku „Demain” ukaza³ siê,
inspirowany przez Giedroycia, artyku³ Czes³awa Mi³osza, a francuska partia
socjalistyczna wystosowa³a, opublikowan¹ przez prasê, rezolucjê protestacyjn¹.
Uda³o siê równie¿ og³osiæ deklaracjê pisarzy; wœród sygnatariuszy znaleŸli siê
intelektualiœci, na których zale¿a³o Giedroyciowi, m.in. Albert Camus50, Karl
Jaspers, Arthur Koestler, François Mauriac, Ignazio Silone oraz Aleksander
Weissberg-Cybulski.

Czêœæ tych materia³ów, zw³aszcza przemówieñ wyg³oszonych na wiecach
protestacyjnych, Giedroyc zamierza³ wydaæ w formie broszurowej i ekspedio-
waæ do kraju, przedsiêwziêcie to nie dosz³o jednak do skutku w planowanym
wymiarze51. Podobnie, jedynie po³owicznym sukcesem, zakoñczy³ siê projekt
edycji tzw. tajnego referatu Chruszczowa, wyg³oszonego na XX zjeŸdzie KPZR
w lutym 1956 r. Giedroyc wyda³ przemówienie, jednak nie tak, jak planowa³,
tj. na papier bible, ale jako dodatek do numeru „Kultury”.
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45 List Jerzego Giedroycia do Józefa Wittlina z 8 VII 1956 r., Archiwum Instytutu Lite-
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46 List Jerzego Giedroycia do Józefa Wittlina z 19 VII 1956 r., tam¿e.
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49 K.A. Jeleñski, Od endeków do stalinistów; Ankieta „Kultury”, „Kultura” 1956, nr 9/107.
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w „Krytyce” 1983, nr 16.
51 List Jerzego Giedroycia do Stefana Korboñskiego z 10 VII 1956 r., Archiwum Instytutu

Literackiego w Maisons Laffitte.



Nie zosta³y tak¿e zrealizowane sformu³owane pod wra¿eniem wydarzeñ
plany wydawnicze – Giedroyc przemyœliwa³ o og³oszeniu antologii noweli
i powieœci zwi¹zanych tematycznie z rewolucj¹ 1905 roku, przygotowanie
wyboru pism Lwa Trockiego oraz wydanie ksi¹¿ki Aleksandra Weissberga-
-Cybulskiego52.

I ostatnia ju¿, choæ wcale nie najmniej istotna, sprawa lokuj¹ca siê nie
w porz¹dku dzia³añ, a interpretacji tego, co wydarzy³o siê w czerwcu. Zdaniem
Juliusza Mieroszewskiego, pierwszego publicysty politycznego „Kultury”, wy-
padki poznañskie mia³y istotny, choæ nie bezpoœredni, aspekt geopolityczny.
To, co sta³o siê w Polsce, a tak¿e wczeœniejsze zmiany w ca³ym bloku, bêd¹ce
rezultatem chruszczowowskiej odwil¿y, stawia³y na porz¹dku dziennym py-
tanie o jakoœæ i sens dotychczasowej polityki miêdzy Wschodem a Zachodem.
Wedle Mieroszewskiego, sytuacja miêdzynarodowa, w tym rosn¹ce k³opoty
Kremla z satelitami mog³y sk³aniaæ do zmiany sytuacji w Europie. Pomys³,
który prezentowa³ i za którym optowa³ (w imieniu „Kultury”), polega³ na
utworzeniu pozostaj¹cego pod kontrol¹ miêdzynarodow¹ pasa neutralnego,
który obj¹³by ca³e Niemcy, daj¹c punkt wyjœcia ich zjednoczenia, oraz kraje
uzale¿nione od ZSRR.

Powstanie pasa, jako ¿e oznacza³o likwidacjê Uk³adu Warszawskiego i do-
minacji sowieckiej w œrodkowej Europie, mog³oby skutkowaæ rozwi¹zaniem
NATO53. By³a to wiêc koncepcja, która przekreœla³a skutki Ja³ty i w zasadniczy
sposób zmienia³a status Polski oraz innych krajów regionu. Mieroszewski
dostrzega³ przy tym zwi¹zek pomiêdzy zjednoczeniem Niemiec a zmian¹
po³o¿enia Polski, uznaj¹c, ¿e obie kwestie mog¹ byæ objête „jednolit¹ (a nie
sprzeczn¹) polityk¹”54.

Giedroyc do czysto politycznych plusów konceptu neutralizacyjnego (wolne
wybory, dobre stosunki z Moskw¹, ale bez wojsk sowieckich w Polsce,
repatriacja Polaków z ZSRR) dodawa³ korzyœci gospodarcze – zmniejszenie
zbrojeñ, wzrost produkcji na rynek, nawi¹zanie kontaktów gospodarczych
z Zachodem, koniec kolektywizacji i mo¿liwoœæ swobodniejszego rozwoju dla
drobnej wytwórczoœci55.

Wspomnieæ wypada o jeszcze jednej sprawie, do której Mieroszewski
powracaæ bêdzie wielokrotnie, z pomys³u neutralizacji „Kultura” wycofa³a siê,
nie widz¹c po pewnym czasie szans jej realizacji. By³o ni¹ uznanie granicy na
Odrze i Nysie zarówno przez Anglosasów, jak i Bonn; projekt, nawiasem
mówi¹c, forsowany przez czêœæ brytyjskiej prasy, m.in. opiniotwórczy „The
Manchester Guardian”56.
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52 Informacje z listu do Zdzis³awa Broncla, dz. cyt.
53 Juliusz Mieroszewski, „Wyzwolenie-Zjednoczenie”, którego nikt nie chce, „Kultura” 1956,
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56 Pomys³ ten by³, z oczywistych powodów, bacznie obserwowany i komentowany przez

prasê polsk¹ w Wielkiej Brytanii, por. np. „DP” 1956, nr 161, 7 VII.



Spodziewanym rezultatem, w tym wypadku, by³oby os³abienie zwi¹zków
PRL z Kremlem. Jak pisa³ Mieroszewski, wyci¹gniêcie „fundamentu spod
gmachu »prorosyjskiej orientacji«” w efekcie spadku poparcia dla w³adzy ko-
munistycznej, z któr¹ spo³eczeñstwo solidaryzowa³o siê w sprawie Odry
i Nysy57.

IV

Tak w przypadku popoznañskich zabiegów Londynu, jak i Giedroycia
trudno uogólniaæ ich rezultaty, co nie oznacza, ¿e wypadki nie odegra³y
w doœwiadczeniu emigracji doœæ istotnej roli. Przyjrzyjmy siê tej kwestii bli¿ej.
Wiêkszoœæ postulatów Londynu, czemu trudno siê dziwiæ, bior¹c pod uwagê
ich maksymalizm, nie zosta³o spe³nionych. Sytuacja w Polsce nie sta³a siê ani
przedmiotem postulowanej przez Adama Cio³kosza konferencji miêdzynaro-
dowej, ani pretekstem do wysuniêcia ¿¹dañ pod adresem Warszawy zg³a-
szanych przez Tadeusza Bieleckiego. Nie uda³o siê w zasadzie uaktywniæ
polityki Waszyngtonu wobec Polski. Na niczym spe³z³y pomys³y postawienia
sprawy Poznania na forum ONZ, tak w wypadku Londynu, jak i pomys³ów
Giedroycia, mimo ¿e EZN i Rada Trzech monitowa³y w tej materii ministrów
spraw zagranicznych i prezydenta USA do pocz¹tku listopada 1956 r. Rzecz
ostatecznie zdezaktualizowa³y wypadki wêgierskie, na które ca³y œwiat zwróci³
uwagê i które przyæmi³y sytuacjê w Polsce.

O pewnym sukcesie mo¿na natomiast mówiæ w wypadku miêdzynaro-
dowego nag³oœnienia procesów poznañskich. Na skutek zabiegów m.in. Józefa
Lipskiego, w wyg³oszonym 26 wrzeœnia (dniu rozpoczêcia procesu) oœwiad-
czeniu prezydent Eisenhower upomnia³ siê o prawa oskar¿onych, wspomnia³
równie¿ o wolnych wyborach w Polsce58.

Powody – które sprawi³y, ¿e efekty pomys³ów popoznañskich by³y takie,
jakie by³y – t³umaczyæ mo¿na dwojako. O jednym czynniku by³a ju¿ mowa
– rzecz mo¿na sprowadziæ, w wypadku Londynu, do nierealnoœci postulatów
i braku proporcji pomiêdzy tym, co sta³o siê w kraju, a skal¹ stawianych ¿¹dañ.
Na przeszkodzie stanê³a tu, ogólnie rzecz bior¹c, trwa³oœæ porz¹dku ja³tañ-
skiego; ¿adne z wydarzeñ w obszarze Europy Œrodkowej, do których dosz³o
w 1956 r., nie zdo³a³o go w istocie g³êbiej naruszyæ. Drugi czynnik, to zmiany
polityczne zachodz¹ce w Polsce. Uaktywnienie siê walki frakcyjnej w PZPR
oraz s³abniêcie pozycji I sekretarza partii czyni³o sytuacjê w kraju p³ynn¹ i nie
sprzyja³o podejmowaniu decyzji na szczeblu miêdzynarodowym, zw³aszcza
o zasadniczym znaczeniu. Nawiasem mówi¹c, zdawa³ sobie z tego sprawê
Giedroyc, zawsze zak³adaj¹cy i bior¹cy pod uwagê zmiennoœæ sytuacji po-
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58 P. Machcewicz, dz. cyt., s. 143



litycznej, równie¿ kiedy zwraca³ uwagê, ¿e Poznañ jest problemem „wy-
magaj¹cym jeszcze pewnego odczekania”59.

Pamiêtaæ tak¿e trzeba, ¿e dezaktualizacji, przynajmniej czêœci postulatów
zg³oszonych pod adresem Zachodu, sprzyja³y wydarzenia, do których dosz³o
w Polsce w paŸdzierniku 1956 r.

Nie znaczy to jednak, ¿e Poznañ, a mówi¹c precyzyjniej, reakcja, jak¹
wywo³a³, okaza³ siê wydarzeniem bez ci¹gu dalszego. Tak mo¿na go oceniaæ
jedynie w odniesieniu do emigracji legalistycznej; inaczej rzecz siê mia³a
w wypadku „Kultury”. Dla Giedroycia wypadki poznañskie, w po³¹czeniu
z destalinizacj¹, sta³y siê katalizatorem zmiany programu pisma. Powiedzieæ
mo¿na nawet wiêcej – zjawiskiem przyspieszaj¹cym podjêt¹ w 1955 r. zmianê
polityki wobec kraju. Oznacza³o to przeorientowanie pojêæ i diagnoz od-
nosz¹cych siê do pojmowania roli emigracji oraz jej relacji z krajem, a za tym
– ca³kowite odejœcie od sposobu myœlenia oraz metod polityki prowadzonej
przez Londyn.

Jeœli zestawiamy politykê Londynu i „Kultury” wypada zwróciæ uwagê na
doœæ istotn¹ kwestiê wynikaj¹c¹ z odmiennoœci charakterów obu organizmów.
„Kultura” by³a miejscem uprawiania polityki w sensie dyskusyjnym i proble-
mowym, przy za³o¿eniu, o którym ju¿ wspomniano, ¿e podejmowane kon-
cepcje powinny byæ dostosowywane do zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci i nie
musz¹ we wszystkich wypadkach posiadaæ cech trwa³oœci. Dodaæ do tego
trzeba jeszcze jedn¹ sprawê, a mianowicie przekonanie Mieroszewskiego, ¿e
mierz¹ce siê z rzeczywistoœci¹ pisarstwo polityczne powinno siê koncentrowaæ
g³ównie na zagadnieniach spornych, budz¹cych w¹tpliwoœci60. Innymi s³owy,
„Kultura” stawia³a sobie za cel analizowanie rzeczywistoœci i dochodzenie t¹
drog¹ do rozwi¹zañ optymalnych oraz inspirowanie myœlenia, na emigracji
i w kraju. Œwiadomoœæ tego sposobu pojmowania przez pismo w³asnej obec-
noœci jest konieczna nie tylko ze wzglêdu na umiejêtnoœæ prawid³owego
odczytania przes³ania „Kultury”, ale tak¿e, w interesuj¹cym nas tutaj przy-
padku, precyzyjnego ulokowania jej koncepcji w programie ca³ej emigracji.

Dla „Kultury”, o czym ju¿ wspomniano, Poznañ by³ wydarzeniem mo-
dyfikuj¹cym jej politykê i taktykê. Jeœli, na co pismo zwraca³o uwagê, jedynym
efektywnym instrumentem oddzia³ywania na system komunistyczny s¹ wyda-
rzenia podobne poznañskim, nale¿a³o ca³¹ uwagê skoncentrowaæ na kraju
i prowadziæ politykê sprzyjaj¹c¹ takim zachowaniom.

Czytaj¹c „Kulturê” z prze³omu 1956/1957 r., uznaæ mo¿na, ¿e pomys³ ten
zosta³ zawieszony. Przypomnijmy, pismo udzieli³o poparcia (choæ nie bez-
wzglêdnego) W³adys³awowi Gomu³ce, uznaj¹c, ¿e prowadziæ on bêdzie po-
litykê demokratyzacji, zgodn¹ ze spo³ecznym interesem. Kiedy okaza³o siê, ¿e
Gomu³ka odszed³ od idea³ów PaŸdziernika, a koncepcja obalenia systemu si³¹
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(Wêgry 1956 r.) okaza³a siê dramatycznie nierealna, „Kultura” wróci³a w za-
sadzie do przekonañ bezpoœrednio popoznañskich, uznaj¹c, ¿e system mo¿na
modyfikowaæ, stymuluj¹c rozs¹dny i œwiadomy celów opór spo³eczny, staraj¹c
siê oddzia³ywaæ zarówno na spo³eczeñstwo, jak na komunistyczn¹ w³adzê.

Trafnoœci tych za³o¿eñ nie trzeba, jak siê zdaje, uzasadniaæ, nie tylko z tego
powodu, ¿e wykraczaj¹ one poza ramy rozwa¿añ poœwiêconych znaczeniu
poznañskiego Czerwca.
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Najlepsza audycja nie jest warta jednego ludzkiego ¿ycia – mawia³ Jan
Nowak Jeziorañski, legendarny Kurier z Warszawy i legendarny dyrektor
Rozg³oœni Polskiej Radia Wolna Europa, radia, z którym wydarzenia Po-
znañskiego Czerwca ’56 zwi¹zane s¹ w sposób nierozerwalny i symboliczny,
choæby przez to, ¿e robotnicy id¹cy w pochodzie 28 czerwca 1956 r. w spon-
tanicznym odruchu zniszczyli zag³uszarkê RWE bêd¹c¹ dla nich symbolem
znienawidzonego re¿imu. Radia, które przez 42 lata, od 3 maja 1952 r.
nadawa³o do Polski nieocenzurowane audycje bêd¹ce alternatyw¹ dla co-
dziennej papki komunistycznej propagandy PRL-u. Audycje o Czerwcu mia³y
w RWE swoje sta³e miejsce. Przypominano w nich o poznañskiej tragedii co
roku w ostatnich dniach czerwca.

W misji programowej Rozg³oœni Polskiej Radia Wolna Europa sformu-
³owanej w marcu 1952 roku okreœlone zosta³y zasady, które od pierwszych dni
istnienia radia jednoznacznie okreœli³y jego stosunek do zmian politycznych,
jakie w Europie i w Polsce zasz³y po II wojnie œwiatowej. Jako priorytet
okreœlono w nich to, ¿e „zadaniem radia jest walka z propagand¹ i indoktry-
nacj¹, prostowanie fa³szów, [...] dostarczanie pe³nej informacji, o tym co dzieje
siê w Polsce i w œwiecie”1. Wœród zasad sk³adaj¹cych siê de facto na dokument,
który mo¿na uznaæ za deklaracjê programow¹ rozg³oœni znalaz³o siê tak¿e
charakterystyczne zdanie odzwierciedlaj¹ce stosunek RWE do potencjalnej
opozycji i przeciwników systemu komunistycznego: „mamy podtrzymywaæ
opór moralny i niezale¿n¹ myœl. Bêdziemy siê wystrzegali wszystkiego, co
mog³oby pchn¹æ spo³eczeñstwo do oporu czynnego albo organizowania siê pod
ziemi¹. Bêdziemy kierowali siê trosk¹ o dobro s³uchaczy. Najlepsza audycja nie
jest warta jednego ¿ycia ludzkiego”2. Przenikliwoœæ, jak¹ wykaza³ Jan Nowak
Jeziorañski, ówczesny dyrektor Rozg³oœni Polskiej RWE, formu³uj¹c tê zasadê,

* Fragmenty artyku³u zosta³y opublikowane w: J. Hajdasz, Szczekaczka, czyli Rozg³oœnia
Polska RWE, Poznañ 2006.

1 J. Nowak Jeziorañski, Wojna w eterze, Kraków 2000, s. 55.
2 Tam¿e, s.55.



potwierdzi³y jednoznacznie tragiczne wydarzenia 1956. Rola, jak¹ odegra³o
wówczas Radio Wolna Europa, zarówno w czasie wydarzeñ na Wêgrzech, jak
i w Polsce by³a olbrzymia. Odmienny przebieg tragedii w obu naszych
pañstwach, œmiem twierdziæ, determinowany w du¿ym stopniu odmienn¹
interpretacj¹ robotniczych wyst¹pieñ w Budapeszcie i Poznaniu przez roz-
g³oœniê polsk¹ i wêgiersk¹ RWE jest wymownym przyk³adem wp³ywu strategii
programowej tego radia na rozwój wydarzeñ w krajach, do których kierowano
audycje rozg³oœni. Jest przyk³adem na tyle wymownym, ¿e warto przyjrzeæ mu
siê dok³adnie, poniewa¿ jedynie porównanie przebiegu wydarzeñ w Polsce i na
Wêgrzech daje pe³ny obraz znaczenia programów RWE dla przebiegu wy-
darzeñ o charakterze politycznych w krajach bloku wschodniego.

Wydarzenia z czerwca 1956 roku w Poznaniu sta³y siê pierwsz¹ tak
powa¿n¹ prób¹ dla Rozg³oœni Polskiej RWE i jej strategii. Gdy 28 czerwca
1956 roku, oko³o godz. 19.30 nas³uch RWE przechwyci³ lakoniczny ko-
munikat PAP o „powa¿nych zaburzeniach w mieœcie”3 i gdy w ci¹gu na-
stêpnych 24 godzin informacje te potwierdzi³y korespondencje dziennikarzy
zagranicznych przebywaj¹cych wówczas w Poznaniu z powodu rozpoczêcia
Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, sta³o siê jasne, ¿e sposób pre-
zentowania i komentowania tych wydarzeñ przez radio mo¿e mieæ wp³yw na
dalszy ich przebieg. Ju¿ w pierwszych relacjach przekazywanych z Poznania
przez zagranicznych dziennikarzy pojawi³a siê informacja o tym, ¿e dla ma-
nifestantów symbolem znienawidzonego re¿imu sta³a siê – obok budynku
Urzêdu Bezpieczeñstwa przy ul. Kochanowskiego i wiêzienia przy ul. M³yñskiej
– zag³uszarka radiowa znajduj¹ca siê na budynku Zak³adu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych przy ul. D¹browskiego, zag³uszarka, której buczenie i jazgot sku-
tecznie uniemo¿liwia³y odbiór jakichkolwiek programów radiowych z za-
granicy. Programów przygotowywanych i emitowanych bez komunistycznej
cenzury, bêd¹cych dla zniewolonych narodów substytutem wolnych i nie-
zale¿nych mediów. Zniszczenie tej zag³uszarki przez t³um, wyrzucenie przez
okno jej urz¹dzeñ, a potem rozbicie ich i podeptanie przez manifestuj¹cych
pokazywa³o jednoznacznie, jak¹ wagê przywi¹zuj¹ Polacy w kraju do na-
dawanych z zagranicy audycji radiowych. Wypracowywana na gor¹co, pod
wp³ywem bie¿¹cych informacji z Polski taktyka RWE zak³ada³a przedstawienie

98 Jolanta Hajdasz

3 Komunikat nadany przez Polskie Radio by³ nastêpuj¹cy: „W dniu dzisiejszym dosz³o do
powa¿nych zaburzeñ na terenie miasta Poznania. Od pewnego czasu agentura imperialistyczna
i reakcyjne podziemie stara³y siê wykorzystaæ trudnoœci ekonomiczne i bol¹czki w niektórych
zak³adach Poznania dla sprowokowania wyst¹pieñ przeciwko w³adzy ludowej. Wróg nieprzy-
padkowo obra³ sobie jako teren prowokacji w³aœnie Poznañ, w chwili gdy odbywaj¹ siê tam
Miêdzynarodowe Targi. Chodzi³o o to, aby rzuciæ cieñ na dobre imiê Polski Ludowej, utrudniæ
rozwijanie naszej pokojowej wspó³pracy miêdzynarodowej. W dniu dzisiejszym agentom wro-
ga uda³o siê sprowokowaæ zamieszki uliczne. Dosz³o do napadów na niektóre gmachy publicz-
ne, co poci¹gnê³o ofiary w ludziach”. �ród³o: K. Patek, Poznañski Czerwiec w programach
Rozg³oœni Polskiej RWE, „Przegl¹d Polski”, dodatek literacko-spo³eczny „Nowego Dziennika”,
27.06.2003.



przede wszystkim najpe³niejszej wersji wydarzeñ oraz ich pod³o¿a. W tym
czasie z polskich gazet i z programu Polskiego Radia mo¿na siê by³o co
najwy¿ej dowiedzieæ o agentach imperializmu, którzy wykorzystali fakt, ¿e
w Poznaniu odbywaj¹ siê Miêdzynarodowe Targi i sprowokowali zamieszki
w celu skompromitowania Polski Ludowej. Wed³ug Jana Nowaka, podsta-
wowym celem, jaki stawia³ sobie zespó³, by³o tonowanie nastrojów spo-
³ecznych. „Nasz trudny dylemat polega³ na tym – twierdzi w swoich wspom-
nieniach Nowak – by rozpowszechnione przez nas wiadomoœci i echa ze œwiata
nie sta³y siê iskrami, które roznios¹ po¿ar na ca³y kraj. Najprawdopodobniej
skoñczy³oby siê to katastrof¹. W komentarzach musieliœmy wiêc wskazywaæ na
konsekwencje eksplozji w skali ca³ego kraju i niebezpieczeñstwa powrotu do
terroru, który przeci¹³by proces liberalizacji”4. Wytyczne amerykañskie do-
tycz¹ce sposobów prezentowania w programach RWE wydarzeñ poznañskich
zgodne by³y z t¹ ideologi¹ wyra¿on¹ w komentarzu redakcyjnym Jana Nowaka
Jeziorañskiego, który ukaza³ siê na antenie rankiem 29 czerwca. W tych dniach
dzia³ania redakcyjne RWE sprowadzaj¹ siê do przekazywania wiarygodnych
i rzetelnych informacji o tym, co dzieje siê w Poznaniu, informacji, których
wówczas ¿adnym polskim œrodkom masowego komunikowania nie wolno by³o
podaæ. W tym celu starano siê przede wszystkim przedstawiaæ pe³n¹ wersjê
wydarzeñ oraz próbowaæ wskazaæ ich pod³o¿e, tak by oprócz s³ów poparcia dla
robotników przekazaæ im, ¿e maj¹ za sob¹ opiniê ca³ego zachodniego œwiata.
Jan Nowak Jeziorañski zdawa³ sobie przy tym sprawê, ¿e rozpowszechniane
przez RWE wiadomoœci mog¹ staæ siê punktem zapalnym, który wywo³aæ mo¿e
eksplozjê w ca³ym kraju, a w ówczesnej sytuacji geopolitycznej zakoñczy³oby
siê to tragedi¹. Równoczeœnie radio przedstawia³o wiêc konsekwencje takiej
ogólnopolskiej eksplozji i powrotu do terroru, który zatrzyma³by trwaj¹cy ju¿
powolny proces liberalizacji. Celom tym podporz¹dkowane by³y wszystkie
dzia³ania antenowe RWE, a jak potwierdza w swoich wspomnieniach Jan
Nowak, by³y one zgodne tak¿e z wytycznymi sformu³owanymi w ci¹gu
najbli¿szych dni przez amerykañskie kierownictwo stacji5.

Z dzisiejszej perspektywy informacje RWE o poznañskim powstaniu nie
zawieraj¹ ¿adnych nieznanych faktów. Badania i ustalenia historyków pro-
wadzone po 1981 r. przynosz¹ bardziej szczegó³ow¹ wiedzê na ten temat.
Nale¿y jednak spojrzeæ na informacje przekazywane przez RWE w kontekœcie
wiedzy ówczesnego cz³owieka, ¿yj¹cego przecie¿ w kraju za ¿elazn¹ kurtyn¹,
kraju cenzury i politycznego terroru. W tym kontekœcie uderzaj¹ca jest ju¿
nawet terminologia u¿ywana przez dziennikarzy rozg³oœni z Monachium. Od
pocz¹tku mówi¹ oni o „robotnikach doprowadzonych do ostatecznoœci”,
„w³adzy strzelaj¹cej do robotników”, „rozruchach g³odowych w Poznaniu”,
a uczestników tamtych wydarzeñ nazywaj¹ „powstañcami”, co dla s³uchaczy
audycji RWE karmionych codzienn¹ propagandow¹ papk¹ w re¿imowej prasie
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i radiu musia³o byæ uderzaj¹ce. Audycje te, poprzedzane czo³ówk¹ „strza³y na
ulicach zbuntowanego Poznania”, ilustrowane by³y odg³osami strza³ów z woj-
skowych karabinów maszynowych potêguj¹cymi grozê i wiernie oddaj¹cymi
atmosferê tego, co dzia³o siê w mieœcie. By zebraæ jak najwiêksz¹ liczbê
informacji na temat wydarzeñ w Poznaniu radio wykorzysta³o fakt obecnoœci
w mieœcie z okazji Miêdzynarodowych Targów Poznañskich co najmniej kilku-
set zagranicznych wystawców, goœci i dziennikarzy z ca³ego œwiata. Byli oni
naocznymi œwiadkami ulicznych manifestacji oraz interwencji wojska i milicji.
Wielu z nich natychmiast wraca³o z Polski pod wp³ywem tych wydarzeñ,
wspomnienia wojny i tego, co ona ze sob¹ niesie, by³y przecie¿ jeszcze bardzo
œwie¿e, a groŸba III wojny œwiatowej, czyli konfrontacji Wschodu z Zachodem
by³a wówczas uwa¿ana za realn¹, przy czym zarzewiem do niej móg³ staæ siê
nawet lokalny konflikt zbrojny. W tym w³aœnie duchu pisane by³y wszystkie
publikowane wówczas na antenie komentarze, a ich nastrój idealnie oddaje
tekst Jana Nowaka Jeziorañskiego wyg³oszony na antenie 30 czerwca 1956 r.
Nowak podkreœla³ w nim, ¿e „w tym momencie kiedy wojsko i milicja,
wysy³ane na ulice Poznania przeciwko masom pracuj¹cym zaczê³y objawiaæ
pierwsze oznaki solidarnoœci ze strajkuj¹cymi, dwie sowieckie dywizje pie-
choty, stacjonuj¹ce w Brzeœciu nad Bugiem, przebrane zosta³y w polskie
mundury i postawione w stan pogotowia, tak by mo¿na je by³o w ka¿dej chwili
przerzuciæ na teren Polski. Nie ³udŸmy siê wiêc ani przez chwilê, ¿e gdyby
nawet ca³e wojsko Rokossowskiego przesz³o na stronê swych braci, Moskwa
rzuci³aby na Polskê swe czerwone dywizje, obojêtnie czy w polskich, czy
rosyjskich mundurach, by w morzu krwi utopiæ ka¿dy odruch, ka¿d¹ zbrojn¹
próbê odzyskania wolnoœci”6.

W tych dniach rozg³oœnia Polska RWE stara³a siê dotrzeæ do jak naj-
wiêkszej liczby osób powracaj¹cych na Zachód z Poznania. W tym celu
reporterzy radia w 18 biurach rozg³oœni rozsianych po ca³ej Europie czekali na
lotniskach i dworcach i nagrywali relacje œwiadków. Przekazywane by³y one
drog¹ kablow¹ do Monachium i jak najszybciej sz³y na antenê. W dniach
29 i 30 czerwca 1956 roku nadano a¿ 14 relacji naocznych œwiadków
wydarzeñ w Poznaniu, m.in. korespondenta „Daily Express”, „Frankfurter
Rundschau” czy handlowców z Wielkiej Brytanii, Niemiec i USA. W nastêp-
nych dniach istotnym elementem programu RWE sta³o siê przekazywanie
g³osów i reakcji Zachodu na wydarzenia w Poznaniu. W przegl¹dach prasy
cytowano artyku³y z ponad 30 zachodnich dzienników i czasopism, m.in.
brytyjskiego „Times”, francuskiego „Le Monde”, „New York Times”, a nawet
gazet z Indii, Iraku i Birmy. RWE nada³a specjalnie nagrane dla niej oœwiad-
czenie przywódcy brytyjskiej partii pracy, premiera Francji, przywódcy bry-
tyjskich zwi¹zków zawodowych, gubernatora stanu Nowy Jork czy pisarza
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Johna Steinbecka, który specjalnie w tym celu przyby³ do studia w Mona-
chium. Równoczeœnie nadawano specjalnie oœwiadczenia przywódców polskiej
emigracji, którzy ¿ywio³owo reagowali na poznañskie powstanie. Ze s³owami
otuchy i poparcia dla poznañskich robotników przed mikrofonami RWE
wyst¹pili m.in. Adam Cio³kosz, W³adys³aw Anders i Stanis³aw Miko³ajczyk.

O poziomie dziennikarstwa publicystów Rozg³oœni Polskiej RWE œwiadczyæ
mo¿e komentarz, jaki na antenie radia ukaza³ siê po s³ynnym przemówieniu
premiera Józefa Cyrankiewicza, który w studiu poznañskiej rozg³oœni Polskiego
Radia w odpowiedzi na czerwcowe wydarzenia og³osi³, i¿ w³adza ludowa
ka¿demu odetnie rêkê, kto powa¿y siê podnieœæ j¹ przeciwko tej w³adzy.
W studiu RWE odpowiedzia³a mu na to Krystyna Marek, kole¿anka premiera
ze studiów na Uniwersytecie Jagielloñskim, jego towarzyszka i wspó³pra-
cownica PPS w Krakowie. Przypomnia³a mu wspólne m³odzieñcze idea³y
i prze¿ycia, wspólnie organizowane strajki i protesty robotnicze przeciwko
rz¹dom przedwojennym, wytyka³a mu zdradê celów, którym niegdyœ razem
s³u¿yli. W konfrontacji z propagandow¹ mia³koœci¹ i k³amstwami oficjalnej
prasy i radia te s³owa brzmi¹ tak¿e dziœ mocno i prawdziwie. Jest przedziwnym
zrz¹dzeniem losu to, i¿ 40 lat póŸniej, w kolejn¹ rocznicê Poznañskiego
Czerwca, w tym samym poznañskim studiu, w którym kiedyœ przemawia³ Józef
Cyrankiewicz, Jan Nowak przekaza³ nagrania RWE na temat 1956 roku do
archiwum lokalnej rozg³oœni Polskiego Radia – Radia Merkury7.

Godny podkreœlenia jest tak¿e fakt wielokrotnego wracania do tematu
Poznañskiego Powstania w programach radia tak¿e po 1956 roku, przy okazji
kolejnych, nie tylko okr¹g³ych rocznic. Na ten temat osobne audycje przy-
gotowywali m.in. Tadeusz Nowakowski, Józef Ptaczek, Henryk Rozpêdowski,
Pawe³ Zaremba, Stanis³aw Zdro¿ny, Lucjan Perzanowski, Stanis³aw Julicki,
Eugeniusz Romiszewski, Alina Grabowska, Tadeusz ¯enczykowski, Micha³
Suszycki i Tadeusz Podgórski. Audycje te przez wiele lat by³y jedynym Ÿród³em
nowych informacji na temat przyczyn, przebiegu i skutków poznañskiej tra-
gedii. Konsekwentnie podkreœlano przy tym znaczenie tych wydarzeñ, by nie
by³y one marginalizowane, a potem zapomniane. Przyk³adowo w 9. rocznicê
zajœæ, w 1965 r. w audycji o Czerwcu ’56 podsumowano: „czerwcowe zajœcia
poznañskie przed dziewiêciu laty by³y jednym z wa¿niejszych ogniw ca³ego
³añcucha wydarzeñ prowadz¹cych bezpoœrednio do tak zwanego PaŸdziernika.
Zanim przebra³a siê miara cierpliwoœci robotników poznañskich, prowokowa-
nych bezdusznym stanowiskiem w³adz, od dawna ju¿ w ca³ym kraju narasta³y
nastroje wrzenia. Poczucie w³asnej si³y pozwoli³o tysi¹com Poznaniaków ujaw-
niæ nastroje, które by³y nastrojami nie tylko ich miasta, ale i ca³ego kraju. […]
Jeœli wydarzenia paŸdziernikowe 56 roku nazywa siê »polsk¹ wiosn¹ w paŸ-
dzierniku«, to jej politycznym »przedwioœniem« by³ czerwcowy czwartek w Po-
znaniu”. W 1970 roku, w 14. rocznicê wydarzeñ, a na pó³ roku przed
Grudniem ’70 przypomniano s³owa W³adyslawa Gomu³ki z 1956 r.: „przed
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prawd¹ uciec nie mo¿na” z nastêpuj¹cym komentarzem „W³adys³aw Gomu³ka
nigdy ich ju¿ nie powtórzy³ i nie powtórzy, bowiem prawda uderza dzisiaj w
partiê, któr¹ sam kieruje, we w³adzê, któr¹ reprezentuje. Uderza w niego
samego. Tej prawdy podwa¿yæ siê nie da, bowiem rocznicy Poznañskiego
Czerwca w³adza nie obchodzi³a, czerwonych kwiatów na grobach poleg³ych nie
sk³ada³a, wszystko w nadziei, ¿e tamte wydarzenia uton¹ w ludzkiej nie-
pamiêci”. Wymowne s¹ tytu³y póŸniejszych audycji na ten temat, Zapomniana
rocznica to s³owa, które mówi¹ same za siebie. W 1973 r. jako pierwszy u¿y³
ich w swojej audycji Stanis³aw Zdro¿ny. W 1978 r. autor audycji o Czerwcu
przewidywa³: „na pomniku poleg³ych, który kiedyœ stanie w Poznaniu, bêd¹
uwiecznione nazwiska piêædziesiêciu trzech [cyt. oryginalny, w rzeczywistoœci
ofiar by³o wiêcej – J.H.], którzy oddali ¿ycie w walce o chleb i wolnoœæ.
Przy nazwiskach daty urodzenia bêd¹ ró¿ne, ale dzieñ œmierci prawie ten sam
– 28, 29, 30 czerwca 1956 roku”. Na ziszczenie siê tych s³ów trzeba by³o
czekaæ zaledwie trzy lata. W zmieniaj¹cej siê choæ – jak wiemy – tymczasowo,
sytuacji politycznej, w czerwcu 1981 roku rozg³oœnia szeroko komentowa³a
25. rocznicê Czerwca, po raz pierwszy uroczyœcie obchodzon¹ w Poznaniu.
„Dwa czerwce w kalendarzu tego miasta. Czerwiec rozpaczy gniewu i krwi
roku 1956 i czerwiec zadoœæuczynienia roku 1981. Kurtyna milczenia, zas³ania-
j¹ca od æwieræwiecza prawdê… zostanie zdarta. Na Placu Adama Mickiewicza
w Poznaniu w 25 rocznicê dramatu staje pomnik – dwa strzeliste krzy¿e
z or³em u stóp”. Ta rocznica w audycjach RWE omawiana by³a szeroko,
zarówno w materia³ach pisanych, jak i dŸwiêkowych. Ju¿ na podstawie tej
pobie¿nej analizy treœci g³oszonych przez RWE na temat Czerwca ’56 widaæ, ¿e
z pewnoœci¹ nie ma przesady w twierdzeniu, i¿ rozg³oœnia w znacznym stopniu
przyczyni³a siê do nadania poznañskim wydarzeniom odpowiedniej rangi
i zachowania ich w spo³ecznej œwiadomoœci8.

Podobnie by³o w czasie prze³omu politycznego w paŸdzierniku 1956 r., gdy
radio udzieli³o pe³nego poparcia W³adys³awowi Gomu³ce i nowemu kie-
rownictwu partii, a w swoich programach i komentarzach wzywa³o do zacho-
wania spokoju i opanowania, by nie daæ pretekstu do radzieckiej interwencji.
W jednym z wielu komentarzy redakcyjnych, jakie w paŸdzierniku i listopadzie
1956 r. ukaza³y siê na antenie RWE, stanowisko Rozg³oœni Polskiej zosta³o
jasno zdefiniowane: „dziœ w³aœnie manifestowanie zrozumia³ych uczuæ nie-
nawiœci do sowieckiego ciemiê¿yciela na publicznych wiecach, zebraniach
i pochodach stanowi groŸne niebezpieczeñstwo i mo¿e byæ z ³atwoœci¹ wy-
korzystane jako pretekst do ataku na tê ograniczon¹ niezale¿noœæ, która sta³a
siê zdobycz¹ ostatnich kilku tygodni. [...] Nakazem chwili na dzieñ dzisiejszy
jest unikanie wszystkiego, co mog³oby zagroziæ Polsce now¹ katastrof¹, uni-
kanie wszystkiego co mog³oby pog³êbiæ wewnêtrzny chaos i pogorszyæ jeszcze
bardziej fatalne po³o¿enie gospodarcze. [...] Nie chcemy, by nasz kraj znowu
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sp³yn¹³ krwi¹ – nie chcemy, by powtórzy³a siê tragedia roku 1944”9. Wszystkie
komentarze, które w tym czasie ukaza³y siê na antenie RWE, utrzymane by³y
w tym samym duchu, nie zawiera³y ¿adnych pouczeñ i apeli, a skupia³y siê
g³ównie na dostarczaniu wyczerpuj¹cych i obiektywnych informacji o prze-
biegu wydarzeñ, które w oficjalnych, peerelowskich œrodkach masowego prze-
kazu nie by³y prezentowane w ogóle. Ta linia polityczna, jak twierdzi obecnie
Jan Nowak i wielu jego ówczesnych wspó³pracowników, nie by³a niczyj¹
indywidualn¹ zas³ug¹. „Jako kierownik zespo³u nie wymyœli³em jej i nie
potrzebowa³em nikomu jej narzucaæ. Nigdy nie panowa³a wœród nas tak daleko
posuniêta jednomyœlnoœæ”10. Rozwaga i odpowiedzialnoœæ, jak¹ wówczas wyka-
za³o kierownictwo Rozg³oœni Polskiej RWE, widoczna jest szczególnie wyraŸnie
w porównaniu z postaw¹ Rozg³oœni Wêgierskiej wobec wydarzeñ dziej¹cych siê
w Budapeszcie mniej wiêcej w tym samym czasie. Sposób prezentowania
w programach RWE masowego protestu na Wêgrzech i radzieckiej interwencji
bêd¹cej jego bezpoœrednim nastêpstwem, stwarza podstawy do twierdzenia, ¿e
w tym czasie RWE nie potrafi³a zachowaæ siê odpowiedzialnie. Utrzymuje siê
ogólne przekonanie, ¿e Rozg³oœnia Wêgierska RWE zachêca³a i wrêcz pod-
burza³a naród wêgierski do powstania, a nastêpnie zachêca³a go do prze-
ciwstawienia siê radzieckiej próbie st³umienia go. Co gorsza, radio czyni³o to,
sk³adaj¹c nieuzasadnione obietnice zachodniej pomocy zbrojnej. Te opinie
zweryfikowa³ George Urban11 po ¿mudnych i szczegó³owych badaniach, jakie
na ten temat prowadzi³, wykorzystuj¹c wszelkie istniej¹ce ówczeœnie Ÿród³a
historyczne12. Na ich podstawie stwierdzi³, ¿e od 24 paŸdziernika do
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9 Cytowany fragment pochodzi z komentarza wyg³oszonego 4 listopada 1956 roku przez
dyrektora Rozg³oœni Polskiej RWE; w: J. Nowak Jeziorañski, Polska droga ku wolnoœci, 1952
–1973, Londyn 1974, s. 39–40.

10 J. Nowak Jeziorañski, Wojna w eterze, s. 274
11 George Urban – pochodz¹cy z Wêgier wspó³pracownik i pracownik RWE, m.in. w latach

1970–1982 komentator polityczny i konsultant RWE, a w latach 1983–1986 dyrektor generalny
RWE, autor wspomnieñ z lat pracy w rozg³oœni pt. RWE i walka o demokracjê, Warszawa 2000.

12 Przez niemal 40 lat historycy oraz pracownicy RWE poszukiwali ustnych i pisemnych
relacji na temat wêgierskojêzycznych audycji radia w 1956 r., ale niczego nie uda³o im siê
znaleŸæ. Zarówno oryginalne maszynopisy, jak i nagrane na taœmach materia³y dŸwiêkowe mia³y
zostaæ zniszczone. Panowa³o przy tym powszechne przekonanie, ¿e dokonano tego na polecenie
amerykañskich w³adz bezpieczeñstwa, by oszczêdziæ sobie za¿enowania. W latach 1956–1957
rz¹d Adenauera wszcz¹³ nawet dochodzenie, by ustaliæ, czy RWE faktycznie podburza³o Wêgrów
do powstania przeciwko w³adzy komunistycznej, ale zakoñczy³o siê ono „werdyktem unie-
winniaj¹cym”. Mimo to w 1993 r. G. Urbanowi po d³ugich poszukiwaniach uda³o siê odnaleŸæ
w archiwum wêgierskiego radia kilka godzin audycji RWE w jêzyku wêgierskim nagranych
w 1956 r. dla wy¿szych urzêdników w Budapeszcie. Z kolei w 1995 r. w niemieckim Archiwum
Federalnym odnaleziono kompletny zapis wêgierskojêzycznych audycji RWE z 1956, pocho-
dz¹cych najprawdopodobniej z nas³uchu radia. (Do opisanego wy¿ej postêpowania wyjaœnia-
j¹cego prowadzonego przez rz¹d Adenauera RWE przekaza³o tylko maszynopisy audycji, które
tak¿e nie by³y udostêpniane historykom i badaczom). �ród³o: G. Urban, RWE i walka o demo-
kracjê, Warszawa 2000, s. 191–219.



4 listopada 1956 r. RWE nada³o bardzo du¿o komentarzy redakcyjnych,
wypowiedzi poszczególnych osób, analiz militarnych i wyj¹tków z artyku³ów
ukazuj¹cych siê w prasie zachodniej oraz ¿e wszystkie one „wyra¿a³y podziw
dla powstañców i moralne poparcie dla powstania [...] �le s³yszane na skutek
zag³uszania audycje te, a tak¿e w³asne komentarze radia umacnia³y rewo-
lucjonistów w przekonaniu, ¿e RWE bez zastrze¿eñ identyfikuje siê z ich
celami. [...] w 1956 roku dzia³ania politycznego zarz¹du RWE czêsto ce-
chowa³a nieodpowiedzialnoœæ i brak kontroli nad sytuacj¹”13. George Urban
podkreœla przy tym, ¿e b³êdy kierownictwa wêgierskiej rozg³oœni i ich ame-
rykañskich prze³o¿onych s¹ tym wiêksze, ¿e Polakom uda³o siê ich unikn¹æ
mimo znalezienia siê w analogicznej sytuacji. Jako uzasadnienie tej ró¿nicy
Urban powo³uje siê m.in. na tragediê Powstania Warszawskiego i doskona³¹
orientacjê kierownictwa Rozg³oœni Polskiej RWE w rozgrywkach miêdzy frak-
cjami partyjnymi w 1956 r. Zapoznanie siê z faktami pozwoli³o mu na trafn¹
ocenê sytuacji politycznej i s³uszne, jak wykaza³ póŸniejszy rozwój wydarzeñ,
poparcie udzielone W³adys³awowi Gomu³ce. Na wêgierski zespó³ RWE spada
wiêc czêœæ odpowiedzialnoœci za tragediê 1956 r., w której ¿ycie straci³o ponad
2600 obywateli wêgierskich, a prawie 20 tys. zosta³o rannych. Przyk³adowo
jednym z powa¿niejszych b³êdów Rozg³oœni Wêgierskiej by³o powtarzanie
audycji powstañczych, które by³y nadawane przez prowincjonalne rozg³oœnie
i rady robotnicze, gdy¿ w³aœnie rady pracownicze zaraz na pocz¹tku protestu
stara³y siê opanowywaæ radiostacje i ich nadajniki. Audycje te, z regu³y
nieopatrzone ¿adnym komentarzem, nios¹ce ogromny ³adunek emocji i pisane
na gor¹co, pod wp³ywem rozwoju wydarzeñ RWE odbiera³a nie tylko w sta-
cjach nas³uchowych pod Monachium, ale tak¿e w specjalnych punktach ulo-
kowanych w Austrii, w pobli¿u granicy wêgierskiej. Powtarzaj¹c audycje
powstañcze, RWE sta³a siê wyrazicielem najbardziej radykalnych i maksy-
malistycznych ¿¹dañ protestuj¹cych, wœród których znalaz³ siê m.in. postulat
wycofania siê Wêgier z Uk³adu Warszawskiego, wolnych i tajnych wyborów,
rozwi¹zania bezpieki i utworzenia si³ policyjnych niezale¿nych od partii. Jak
s³usznie zauwa¿a G. Urban, „... radio by³o m³ode i niedoœwiadczone. Po piêciu
zaledwie latach dzia³alnoœci jego zarz¹d nadal wypróbowywa³ narzêdzia i bada³
linie demarkacyjne zimnej wojny i po prostu nie potrafi³ zareagowaæ jasno
i zrêcznie na pierwsze wielkie wyzwanie. Wêgry, stanowi¹ce jego chrzest
bojowy, zap³aci³y za to wysok¹ cenê”14. Znamienne jednak i bardzo wymowne
jest to, ¿e znajduj¹ca siê w podobnej sytuacji Rozg³oœnia Polska mimo iden-
tycznego radiowego doœwiadczenia umia³a jej sprostaæ w sposób odpowie-
dzialny i rozwa¿ny. Wywa¿one i stonowane komentarze, jakie ukaza³y siê na
antenie w czasie wydarzeñ poznañskich i ograniczone poparcie, jakie w chwi-
lach kryzysu rozg³oœnia udzieli³a W³adys³awowi Gomu³ce, pozwoli³y unikn¹æ
kolejnej wielkiej tragedii narodowej, w której zgin¹æ mog³o wielu rodaków.
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13 Tam¿e, s. 192.
14 Tam¿e, s. 204.



Jednoczeœnie dziêki temu ujawniæ siê móg³ mechanizm biernego oporu spo-
³ecznego, który choæ nie przybiera³ jeszcze form konspiracji ani gwa³townych
wyst¹pieñ, okazywa³ siê skuteczny. Okreœlona w wytycznych programowych
w 1952 r. zasada niesiêgania po „rz¹d dusz” i niekierowania zdalnie spo-
³eczeñstwem ani nieudzielania mu ¿adnych porad, instrukcji i pouczeñ okaza³a
siê najlepszym mo¿liwym rozwi¹zaniem. W po³¹czeniu z póŸniejszym relacjo-
nowaniem, omawianiem i przekazywaniem do kraju wszystkiego, co w odpo-
wiedzialny sposób wzmacnia³o opór spo³eczny, sta³a siê czynnikiem w olbrzy-
mim stopniu kszta³tuj¹cym niezale¿n¹ opiniê publiczn¹, co sta³o siê jednym
z istotniejszych czynników determinuj¹cych powstanie w Polsce skutecznej
opozycji politycznej.
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MAREK MIKO£AJCZYK

WYDARZENIA POZNAÑSKIE W OCZACH ZACHODU

Stanowisko pañstw zachodnich na wydarzenia poznañskie jest od pewnego
czasu przedmiotem zainteresowañ historyków. Dotychczas najwiêcej uwagi
poœwiêcono reakcjom i opiniom zachodnioniemieckim. To, co wydarzy³o siê
w Poznaniu 28 czerwca 1956 r. przywo³ywa³o Niemcom na myœl Berlin
z 17 czerwca 1953 r. Oba miasta dzieli zaledwie 300 km i tê bliskoœæ w sensie
geograficznym oraz wspólnych elementów miêdzy oboma robotniczymi bun-
tami dostrzeg³a zachodnioniemiecka prasa i opinia publiczna. Polska wysz³a
z cienia i przesta³a byæ postrzegana jednoznacznie negatywnie1.

W niniejszym artykule kwestia reakcji Republiki Federalnej Niemiec
na wydarzenia Poznañskiego Czerwca zosta³a pominiêta, gdy¿ stanowi
przedmiot odrêbnego opracowania. Autor skupi³ siê na odbiorze po-
znañskiego zrywu w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Francji.
Pisali o tym ju¿ wczeœniej m.in. E. Makowski2, S. Jankowiak3, J. Kar-

1 Wydarzenia poznañskie zbieg³y siê w czasie z debat¹ w parlamencie zachodnioniemieckim
na temat polityki zagranicznej. Jak jednak zauwa¿a Krzysztof Rzepa, nie sta³y siê przedmiotem tej
debaty, a raczej elementem gry, jaka toczy³a siê na boñskiej scenie politycznej; K. Rzepa, Zachodnio-
niemieckie echa poznañskiego buntu robotników w 1956, [w:] Problemy narodowoœciowe Europy
Œrodkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, red. A. Czubiñski, P. Okulewicz, T. Schramm, Poznañ
2002, s. 629–635. Wiele miejsca komentarzom prasy niemieckiej w swoim artykule poœwiêci³a
I. Janicka. Zachodnioniemieckie gazety w swoich komentarzach porównywa³y poznañski bunt
z wydarzeniami z 17 czerwca 1953 r. w Berlinie. Wydarzenia Poznañskiego Czerwca okreœlano
s³owami: powstanie, niepokoje i walka. Rozumiano je jako wielki zryw osamotnionych miesz-
kañców Poznania. Jak podkreœla autorka artyku³u, zachodnioniemieckie gazety opisywa³y wy-
darzenia w Poznaniu w sposób obiektywny, sumiennie, nie omijaj¹c szczegó³ów: I. Janicka, Po-
znañski Czerwiec 1956 roku w komentarzach prasy niemieckiej i œwiatowej, [w:] Czerwiec 1956.
50 rocznica powstania Poznañskiego Czerwca, „Kronika Miasta Poznania” 2006, nr 2, s. 168–187.

2 E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956. Pierwszy bunt spo³eczeñstwa w PRL, Poznañ
2001, s. 209–219, 246–250 i 292–295. Autor omówi³ reakcje prasy i radia, rz¹dów i par-
lamentów, zwi¹zków zawodowych i partii socjaldemokratycznych. W pracy przedstawiono te¿
reakcje Zachodu na poznañskie procesy. Wiêcej na ten temat zob. S. Jankowiak, Reakcja Za-
chodu na procesy poznañskie, [w:] Prze³omowy rok 1956. Poznañski Czerwiec. Polski PaŸ-
dziernik. Budapeszt. Materia³y miêdzynarodowej konferencji naukowej Poznañ 26–27czerwca
1996 roku, red. E. Makowski, S. Jankowiak, Poznañ 1998, s. 113–120.

3 S. Jankowiak, Reakcja Zachodu na Poznañski Czerwiec 1956, „Kronika Wielkopolski”,
1996, nr 3, s. 31–53.



wat4. Cennym opracowaniem pozwalaj¹cym przybli¿yæ reakcje Zachodu jest
zbiór dokumentów dotycz¹cych Poznañskiego Czerwca, który zawiera ob-
szerne fragmenty relacji prasy zachodniej oraz stanowiska organizacji poli-
tycznych i zwi¹zkowych 5.

1. POLITYKA ZACHODU WOBEC PAÑSTW EUROPY WSCHODNIEJ
W LATACH 1945–1956

Nie sposób zrozumieæ i w³aœciwie oceniæ reakcji Zachodu na wydarzenia
w Poznaniu z 28 czerwca 1956 r. bez przypomnienia podstawowych za³o¿eñ
polityki pañstw zachodnich, w szczególnoœci Stanów Zjednoczonych, wobec
pañstw bloku radzieckiego. Czym innym by³a bowiem reakcja opinii publicz-
nej, prasy lub intelektualistów, którzy mogli sobie pozwoliæ na ostr¹ krytykê,
a nawet potêpienie w³adz polskich i apelowaæ o udzielenie pomocy Polsce,
czym innym natomiast by³o oficjalne stanowisko wyra¿ane przez rz¹dy pañstw
zachodnich musz¹cych braæ pod uwagê szereg uwarunkowañ miêdzynarodo-
wych. Kwestia ta w kontekœcie wydarzeñ Poznañskiego Czerwca by³a przed-
miotem analizy W. Malendowskiego6, który podkreœla, i¿ b³êdem pope³nianym
przez wielu autorów analizuj¹cych przyczyny i skutki wydarzeñ prowadz¹cych
do zmian w Europie Wschodniej jest koncentrowanie siê na czynnikach
wewnêtrznych, a pomijanie uwarunkowañ zewnêtrznych7.

Od roku 1947 amerykañska polityka wobec Zwi¹zku Radzieckiego i ca³ego
bloku wschodniego opiera³a siê na doktrynie powstrzymywania og³oszonej
przez prezydenta Trumana jako odpowiedŸ na wzrost zagro¿enia ze strony
Moskwy w Europie i na œwiecie. Celem tej strategii by³o niedopuszczenie do
rozprzestrzenienia siê radzieckich wp³ywów. Doktryna ta by³a realizowana
przy u¿yciu œrodków politycznych, gospodarczych (np. plan Marshalla), mi-
litarnych (ale z pominiêciem bezpoœredniej konfrontacji) i propagandowych.
Wprowadzona w okresie póŸniejszym doktryna wyzwalania wraz z jej odmian¹
w postaci koncepcji odpychania, jak pisze Malendowski, nie przynios³y zmian
w uk³adzie si³ i sfer wp³ywów w Europie. Czo³owym ideologiem doktryny
wyzwalania by³ John Foster Dulles, amerykañski sekretarz stanu w okresie
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4 J. Karwat, J. Tischler, 1956. Poznañ–Budapest, Poznañ 2006, s. 112–115.
5 S. Jankowiak, E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 w dokumentach, Poznañ 1995.
6 W. Malendowski, Uwarunkowania miêdzynarodowe a wydarzenia w Polsce i na Wêgrzech

w 1956 roku, w: Prze³omowy rok 1956, red. E. Makowski, S. Jankowiak, s. 29–48
7 Do nielicznych historyków dostrzegaj¹cych znaczenie wp³ywu czynników zewnêtrznych na

wydarzenia w Polsce W. Malendowski zalicza do nich A. Czubiñskiego, który pisa³: „Szybkoœæ
procesu rozpadu obozu i gwa³townoœæ przemian w poszczególnych krajach sugerowa³y, ¿e pro-
cesy te dokonywa³y siê nie tylko pod wp³ywem si³ wewnêtrznych, ale równie¿ zewnêtrznych.
BodŸce takie sz³y z jednej strony z krajów kapitalistycznych, a szczególnie USA, z drugiej
z ZSRR”; A. Czubiñski, Dzieje najnowsze Polski. Polska Ludowa (1914–1989), Poznañ 1992,
s. 656.



prezydentury gen. Dwighta D. Eisenhowera. Mimo ostrych wyst¹pieñ Dullesa
przeciwko polityce radzieckiej, podzia³ Europy utrwala³ siê, a Zachód, w tym
przede wszystkim Stany Zjednoczone nie podejmowa³y dzia³añ, by ten stan
rzeczy zmieniæ. Malendowski uwa¿a, i¿ postawa Zachodu wobec wolnoœ-
ciowego zrywu w Europie Wschodniej udowodni³a, ¿e wytyczone nieformalne
granice miêdzy Wschodem i Zachodem by³y nienaruszalne. Ograniczano siê
jedynie do rozwa¿añ teoretycznych w gronie strategów, którzy przygotowywali
koncepcje wyeliminowania radzieckich wp³ywów z Europy Wschodniej. Przy-
k³adem takich rozwa¿añ z pierwszego okresu zimnej wojny jest tajne opraco-
wanie Zespo³u Planowania Politycznego pod nazw¹ NSC 58 (NSC – National
Security Council) z dat¹ 14 wrzeœnia 1949 r. Dokument ten zosta³ zatwier-
dzony przez prezydenta w dniu 13 grudnia 1949 jako NSC 58/2 pt. „Polityka
Stanów Zjednoczonych wobec radzieckich satelitów w Europie Wschodniej”8.
W opracowaniu tym jego autorzy opowiadali siê za zwiêkszeniem nacisku na
dzia³ania zaczepne, ale z wykluczeniem wojny, w celu usuniêcia wojsk ra-
dzieckich z Europy Wschodniej. Jednym ze sposobów, które miano zastosowaæ
w celu usuniêcia radzieckich wp³ywów, mia³o byæ doprowadzenie do os³abienia
pozycji partii komunistycznych i ich izolacji w spo³eczeñstwie oraz wspieranie
podzia³ów wewn¹trz bloku komunistycznego, wykorzystuj¹c w tym celu konflikt
radziecko-jugos³owiañski.

Jeœli chodzi o politykê amerykañsk¹ wobec Polski, to jej za³o¿enia zosta³y
omówione w trzech dokumentach z lat 1949–19519. Jest w nich mowa jest
o tym, ¿e USA d¹¿y do wyeliminowania radziecko-komunistycznej dominacji
nad krajem i utworzenia niepodleg³ego pañstwa polskiego. Niewiele nowego
do amerykañskiej polityki wobec pañstw satelickich wniós³ kolejny dokument
NSC 174 przyjêty pod koniec 1953 r. m.in. pod wp³ywem wydarzeñ w Ber-
linie10. Realizacja jego zaleceñ sprowadza³a siê w g³ównej mierze do dzia³añ
o charakterze propagandowym11. Wa¿na rolê w tych planach mia³o odgrywaæ
Radio Wolna Europa12. Jak zauwa¿a A. Mania, za buñczucznymi deklaracjami
o wyzwoleniu posz³y jedynie kroki o ograniczonym charakterze13. W praktyce
Zachód nie by³ gotów na podjêcie dzia³añ ofensywnych na wiêksz¹ skalê
i ogranicza³ siê do œrodków propagandowo-dywersyjnych.
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8 A. Mania, The National Security Council i amerykañska polityka wobec Europy Wschod-
niej 1945–1960, Kraków 1994, s. 73–77.

9 Tam¿e, s. 89–92.
10 Tam¿e, s. 111–116.
11 Tam¿e, s. 73–77.
12 Na temat roli Radia Wolna Europa w polityce Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej

wojny pisze J. Hajdasz. Autorka publikacji przytacza s³owa J. Nowaka-Jeziorañskiego, który
podkreœla, ¿e w pocz¹tkowym okresie dzia³ania sekcji polskiej RWE amerykañskie wytyczne
dotycz¹ce roli radia by³y pe³ne sprzecznoœci, niedomówieñ i niejasnoœci; J. Hajdasz, Szczekaczka
czyli Rozg³oœnia Polska Radia Wolna Europa, Poznañ 2006, s. 112.

13 A. Mania, National Security Council, s. 118.



Na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych Polska nie cieszy³a siê wiêkszym za-
interesowaniem ze strony Zachodu14. Stosunki rz¹du polskiego z rz¹dami
najwa¿niejszych pañstw Zachodu (USA, Wielka Brytania, Francja) by³y napiête,
kontakty dyplomatyczne ograniczone do niezbêdnego minimum. Zachodnia
opinia publiczna o Polsce wiedzia³a niewiele, o polskich sprawach tamtejsza
prasa praktycznie nie pisa³a. W œwiadomoœci mieszkañców pañstw zachodnich
istnia³ groŸny Zwi¹zek Radziecki i uciemiê¿ona Europa Wschodnia, która
jednak jawi³a siê jak bezkszta³tna masa. Nie dostrzegano ró¿nicy miedzy Polsk¹
a na przyk³ad Bu³gari¹ czy Wêgrami.

Œmieræ Stalina w dniu 5 marca 1953 r. zrodzi³a w stolicach pañstw Europy
Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych nadziejê na poprawê stosunków
miêdzy Wschodem a Zachodem oraz na os³abniêcie radzieckiej kontroli nad
pañstwami satelickimi. Oczekiwania dotycz¹ce poprawy stosunków miedzy
obu blokami zdawa³y siê wpisywaæ w dzia³ania podejmowane przez nowe
radzieckie kierownictwo, w którym kluczowa postaci¹, po usuniêciu Berii, sta³
siê Nikita Chruszczow15. Jeszcze w roku 1953 zawarty zosta³ rozejm w Korei,
w roku nastêpnym zakoñczy³a siê wojna w Indochinach. W roku 1955
podpisany zosta³ traktat pokojowy z Austri¹ i nawi¹zane zosta³y stosunki
dyplomatyczne miêdzy ZSRR a Republik¹ Federaln¹ Niemiec podczas wizyty
kanclerza Konrada Adenauera w Moskwie. W tym¿e samym roku dosz³o
równie¿ do pierwszego od czasu zakoñczenia wojny spotkania na szczycie
w Genewie. Zaczêto nawet mówiæ o duchu Genewy jako nowym stanie
stosunków miêdzy Wschodem i Zachodem. Na XX ZjeŸdzie KPZR w lutym
1956 roku Nikita Chruszczow zapewni³ o woli pokojowego wspó³istnienia
miêdzy pañstwami o ró¿nych systemach spo³eczno-politycznych. Duch Genewy
nie trwa³ jednak d³ugo. Ulotni³ siê za spraw¹ rewolucji wêgierskiej i przede
wszystkim kryzysu sueskiego. Oba te wydarzenia pokaza³y, ¿e Zwi¹zek Ra-
dziecki nie zamierza rezygnowaæ z wyznaczonych sobie celów strategicznych,
a na Zachodzie nie ma ani woli, ani wystarczaj¹cych œrodków, by mu w tym
przeszkodziæ.
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14 Polska prowadzi³a o¿ywione stosunki z pañstwami zachodnimi do roku 1947. Odrzucenie
planu Marshalla pod naciskiem Moskwy oraz ucieczka by³ego premiera Stanis³awa Miko³ajczyka
przekona³y ostatecznie pañstwa zachodnie, ¿e Polska znalaz³a siê w radzieckiej strefie wp³ywów
pod rz¹dami komunistów. W nastêpnych latach dochodzi³o do licznych incydentów miêdzy
Polsk¹ a pañstwami zachodnimi, niemniej jednak stosunki dyplomatyczne nie zosta³y zerwane.
Wiêcej o polityce Zachodu wobec Polski w pierwszych latach po zakoñczeniu wojny zob. m.in.
M.K. Kamiñski, Polska i Czechos³owacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
1945–1948, Warszawa 1991; W. Borodziej, Od Poczdamu do Szklarskiej Porêby. Polska w sto-
sunkach miêdzynarodowych 1945–1947, Londyn 1990.

15 Na temat polityki ZSRR wobec Zachodu, roli Chruszczowa i jego pogl¹dach na temat
stosunków z Zachodem w pierwszych latach po œmierci Stalina zob. J.L. Gaddis, Teraz ju¿
wiemy... Nowa historia zimnej wojny, Warszawa 1997, s. 265–266; W. Zubok, K. Pleszakow,
Zimna wojna zza kulis Kremla. Od Stalina do Chruszczowa, s. 226–232; A.B. Ulam, Expansion
and Coexistance. Soviet Foreign Policy 1917–1973, New York 1973, s. 539–571.



O ile jednak niektóre porozumienia zawarte z Moskw¹, np. w sprawie
Korei, Indochin czy Austrii, okaza³y siê trwa³e i przyczyni³y siê do ogólnej
poprawy stosunków miêdzy Wschodem a Zachodem, o tyle z wielkim roz-
czarowaniem na Zachodzie spotka³y siê zmiany zachodz¹ce w pañstwach
satelickich. Ju¿ wydarzenia w Berlinie z czerwca 1953 r. pokaza³y, ¿e Kreml nie
zrezygnuje dobrowolnie ze swojego stanu posiadania w Europie. Chocia¿
jednoczeœnie zajœcia te by³y powa¿nym ostrze¿eniem dla ZSRR i œcis³ej kontroli
ze strony w³adz komunistycznych i ich moskiewskich mocodawców dosz³o do
bardzo wyst¹pieñ na wielk¹ skalê, które uda³o siê st³umiæ dopiero przy u¿yciu
wojsk radzieckich. W efekcie interwencji zginê³o kilkaset osób, wiele odnios³o
rany. Do mniejszych wyst¹pieñ dosz³o te¿ w Czechos³owacji i na Wêgrzech,
gdzie u w³adzy pozostali ludzie oddani Stalinowi. W krajach tych, tak¿e
i w Polsce, w pierwszych miesi¹cach po œmierci radzieckiego dyktatora jeszcze
bardziej nasili³ siê terror, a kontrola ze strony Moskwy nad gospodark¹ czy
si³ami zbrojnymi tych pañstw nie zel¿a³a. W Polsce nowe represje dotknê³y
Koœció³. Przywódcy radzieccy oczekiwali podporz¹dkowania siê Moskwie,
aczkolwiek dostrzegali potrzebê wprowadzenia pewnych zmian. Na przyk³ad
marsza³ek Rokossowski latem 1953 r., zapewne z inspiracji Kremla, za-
proponowa³ Biuru Politycznemu stopniowe usuwanie oficerów radzieckich
i wprowadzanie na ich miejsce doradców16. Sam marsza³ek nie zamierza³
jednak zrezygnowaæ z powierzonych mu stanowisk ministra obrony narodowej
i wicepremiera.

Pewne zmiany w radzieckiej polityce wobec pañstw satelickich dokona³y siê
dopiero w wyniku decyzji podjêtych na XX ZjeŸdzie KPZR, kiedy to zre-
zygnowano z radzieckiej drogi do socjalizmu i rozwi¹zano Komintern. Po-
têpiony zosta³ kult Stalina, który by³ swoist¹ form¹ legitymizacji rz¹dów
w wiêkszoœci pañstw satelickich, w tym tak¿e w Polsce za spraw¹ Bieruta. XX
Zjazd uruchomi³ proces policentryzacji objawiaj¹cy siê w d¹¿eniu do de-
centralizacji i autonomizacji w œwiatowym ruchu komunistycznym17. W Polsce
przybra³ on stosunkowo ³agodn¹ formê pod rz¹dami Gomu³ki, który doszed³
do w³adzy na fali destalinizacji18 i przejœciowej liberalizacji systemu19.
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16 A. Paczkowski, Pó³ wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 1996, s. 293.
17 W. Malendowski, dz. cyt., s. 36.
18 Zmiany zachodz¹ce w pañstwach satelickich po œmierci Stalina by³y obserwowane przez

przedstawicieli zachodnich placówek dyplomatycznych, które informowa³y o tym swoje centra-
le. W³adze amerykañskie zaczê³y dostrzegaæ szybko postêpuj¹cy w Polsce proces destalinizacji na
pocz¹tku roku 1955 dziêki raportom przekazywanym przez ambasadê w Warszawie; A. Mania,
Wydarzenia 1956 roku w Polsce w raportach dyplomatów amerykañskich, „Studia Historyczne”
1991, z. 3.

19 Istnieje obszerna literatura na temat zmian zachodz¹cych w pañstwach satelickich po
œmierci Stalina. W kontekœcie Poznañskiego Czerwca problem ten poruszy³ A. Czubiñski, Prze-
³om roku 1956. Geneza i znaczenie, w: Prze³omowy rok 1956, red. E. Makowski, S. Jankowiak,
s. 7–27.



2. RELACJE I KOMENTARZE PRASOWE I RADIOWE

Wydarzenia Poznañskiego Czerwca zbieg³y siê w czasie z Miêdzynarodo-
wymi Targami Poznañskimi. Ten swoisty zbieg okolicznoœci mia³ ogromne
znaczenie, jeœli chodzi o informowanie o tym, co wydarzy³o siê w Poznaniu, jak
i o odbiór poznañskich wydarzeñ na Zachodzie. Dziêki setkom zagranicznych
goœci z pañstw zachodnich20 opinia publiczna w tych krajach bardzo szybko
dowiedzia³a siê o tym, co siê tak naprawdê wydarzy³o w Poznaniu21. Za-
graniczni wystawcy, przede wszystkim Niemcy, którzy w poœpiechu opuszczali
Poznañ, zaraz po dotarciu do Berlina Zachodniego informowali o tym, co
widzieli w Poznaniu. Czêœæ z nich dysponowa³a nawet zdjêciami, które od-
sprzedawali redakcjom gazet22. Tak du¿a liczba naocznych œwiadków unie-
mo¿liwi³a polskim w³adzom zminimalizowanie czy wrêcz zatuszowanie po-
znañskiego zrywu. Ten wspomniany zbieg okolicznoœci móg³ jednak obróciæ siê
przeciwko uczestnikom Poznañskiego Czerwca. Rz¹d w Warszawie stara³ siê
bowiem do autentycznego zrywu robotników dorobiæ teoriê spiskow¹, mówi¹c
o akcji zorganizowanej przez wrogie Polsce si³y, które wykorzysta³y na-
darzaj¹c¹ siê okazjê do wzniecenia antypolskiego i faszystowskiego buntu23.

Œwiat dowiedzia³ siê o poznañskich wydarzeniach ju¿ 28 czerwca w godzi-
nach wieczornych. W swoim serwisie o godzinie 22 Radio Londyn, powo³uj¹c
siê na Agencjê Reutera, poda³o w depeszy swojego korespondenta informacjê
o zgromadzonym t³umie na g³ównym placu Poznania, zaatakowaniu budynku
partii i wiêzienia, przewracaniu tramwajów i œci¹ganiu radzieckich flag. Agen-
cja donosi³a równie¿ o strzelaninie przed komend¹ policji i o czo³gach
wyprowadzonych na ulice miasta w celu st³umienia manifestacji24. Godzinê
póŸniej wiêcej informacji o zajœciach w Poznaniu poda³o w swoim dzienniku
Radio Wolna Europa25. Powo³uj¹c siê na relacje bezpoœrednich œwiadków
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20 M.R. Bombicki podaje, ¿e w Poznaniu by³o w tym czasie oko³o dwóch tysiêcy cudzo-
ziemców, co wydaje siê jednak liczb¹ zawy¿on¹; M.R. Bombicki, Poznañ ’56, Poznañ 1992,
s. 30–31.

21 We wszystkich relacjach podkreœla siê, ¿e cudzoziemcy byli bardzo ¿yczliwie witani przez
manifestuj¹cych. Sami cudzoziemcy odnosili siê do poznaniaków z sympati¹ i poparciem. Zwra-
ca³a na to uwagê SB w swoich raportach; zob. J. Karwat, J. Tischler, dz. cyt, s. 99.

22 E. Makowski, dz. cyt., s. 209.
23 Tak¿e czêœæ prasy zachodniej w pocz¹tkowym okresie rozpisywa³a siê o przygotowywaniu

manifestacji na czas trwania Targów, na przyk³ad francuski dziennik „La Croix” czy „Daily
Express”; S. Jankowiak, E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 w dokumentach, s. 172–173.
Wersja o planowaniu poznañskich zajœæ pojawi³a sie te¿ wœród czêœci „oficjalnych osób” w Wa-
szyngtonie; tam¿e, s. 175.

24 Tam¿e, s. 170.
25 Ju¿ wczeœniej, bo oko³o godziny 19.30 nas³uch RWE przechwyci³ komunikat PAP o po-

wa¿nych zamieszkach w Poznaniu. Wed³ug ówczesnego dyrektora rozg³oœni, podstawowym ce-
lem, jaki stawia³ sobie w tym czasie zespó³, by³o tonowanie nastrojów spo³ecznych, by nie
dosz³o do katastrofy. Wytyczne amerykañskie by³y zgodne z tym, co zak³ada³ Nowak-Jezio-
rañski. RWE mia³o przekazywaæ wiarygodne i rzetelne informacje o tym, co siê dzieje w Po-
znaniu. Ten cel uda³o siê zrealizowaæ. Dziêki temu nie dosz³o tego, co wydarzy³o siê kilka



wydarzeñ, którymi byli g³ównie niemieccy przemys³owcy i dziennikarze obecni
na Miêdzynarodowych Targach, w swej relacji RWE informowa³o, ¿e na ulice
Poznania wyszli robotnicy. Wysuwano ¿¹dania natury gospodarczej, robotnicy
domagali siê chleba. Manifestuj¹cy zrywali czerwone flagi i komunistyczne has³a.
Wys³ane przeciwko nim wojsko nie podjê³o walki i zmiesza³o siê z t³umem.
Przytoczono wieczorny komunikat radia Warszawa o krwawym st³umieniu
robotniczej demonstracji inspirowanej przez „imperialistycznych agentów i pod-
ziemie” i o ofiarach w ludziach. Radio Wolna Europa poda³o te¿, ¿e do Poznania
uda³a siê delegacja rz¹dowa z premierem Cyrankiewiczem na czele26.

Doniesienia z Poznania znalaz³y siê na pierwszych stronach gazet w Euro-
pie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Od 29 czerwca przez nastêpnych
kilka dni wydarzeniom poznañskim nadano wielki rozg³os.

Amerykañskie agencje prasowe ju¿ 28 czerwca donosi³y o demonstracji
robotników w Poznaniu i o walkach w mieœcie. Amerykañska telewizja infor-
mowa³a o rewoltach w innych polskich miastach27. W „New York Post” pisano,
¿e „rozruchy w Polsce wcale nie by³y rozruchami, ale mia³y byæ has³em do praw-
dziwej rewolty; rebelianci okazali siê jednak zbyt gorliwi i zaczêli za wczeœnie”.
Gazeta informowa³a równie¿ o zapasach broni i amunicji przygotowanych przez
rebeliantów28. „New York Times”, powo³uj¹c siê na amerykañskie Ÿród³a,
sugerowa³ mo¿liwy udzia³ wojsk radzieckich w t³umieniu manifestacji. Z kolei
w „Chicago Daily News” mo¿na by³o przeczytaæ, ¿e wydarzenia w Poznaniu
by³y dzie³em samych Rosjan, którzy w ten sposób zamierzali przej¹æ w³adze
w Polsce. „New York Times” wysun¹³ natomiast hipotezê, ¿e za wydarzeniami
w Poznaniu sta³y rywalizuj¹ce ze sob¹ grupy w PZPR29.

W czêœci zachodnich œrodków masowego przekazu w pierwszych dniach po
wydarzeniach w Poznaniu pojawia³y siê doniesienia powielaj¹ce plotki kr¹¿¹ce
w tym czasie po Poznaniu np. o buntach w innych miastach czy o radzieckiej
interwencji. Jednak dziennikarze lepiej zorientowani w polskiej sytuacji, a byli
to raczej dziennikarze zachodnioeuropejscy ni¿ amerykañscy, szybko wy-
cofywali siê z tych pogl¹dów i przedstawiali rzeczowe analizy. Na przyk³ad
przebywaj¹cy w Polsce korespondent dziennika „Le Monde” pisa³, ¿e „po-
g³oski, wed³ug których czo³gi radzieckie mia³y byæ wyprowadzone do akcji, s¹
ca³kowicie fa³szywe. Nikt nie widzia³ ani jednego ¿o³nierza radzieckiego
w Poznaniu. Jest równie¿ nieprawd¹ – dodaje autor korespondencji – ¿e incy-
denty mia³y mieæ miejsce w innych miastach”30 .

W swoich pierwszych doniesieniach prasa zachodnia koncentrowa³a siê
przede wszystkim na przebiegu wydarzeñ. Starano siê poinformowaæ w miarê
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miesiêcy póŸniej w czasie rewolucji wêgierskiej, kiedy to Rozg³oœnia Wêgierska RWE zagrzewa³a
Wêgrów do walki obiecuj¹c im pomoc Zachodu; J. Hajdasz, dz. cyt., s. 139–149.

26 S. Jankowiak, E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 w dokumentach, s. 170–171.
27 S. Jankowiak, Reakcje Zachodu na Poznañski Czerwiec1956, s. 35.
28 S. Jankowiak, E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 w dokumentach, s. 175.
29 S. Jankowiak, Reakcje Zachodu, s. 36.
30 S. Jankowiak, E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 w dokumentach, s. 175.



rzetelnie zachodni¹ opiniê publiczn¹ o tym, co siê tak naprawdê wydarzy³o
w Poznaniu. Jednoczeœnie próbowano wyjaœniæ przyczyny poznañskich wy-
st¹pieñ. Zdecydowanie odrzucano lansowane przez w³adze polskie oskar¿enia
o agenturalnej prowokacji. Wiêkszoœæ zachodnich obserwatorów by³a zdania,
¿e wydarzenia w Poznaniu œwiadcz¹ o bankructwie komunizmu w Polsce.

Czêœæ prasy zwraca³a uwagê na to, ¿e w Poznaniu odby³ siê zwyk³y strajk
i spokojna manifestacja robotnicza, która za spraw¹ komunistycznej w³adzy
nieuznaj¹cej podstawowych praw, przekszta³ci³a siê w ostre zamieszki. W tym
duchu pisa³ na przyk³ad „New York Times” w numerze z 30 czerwca:
„Robotnicy s¹dzili, ¿e bêd¹ mogli odt¹d w pe³ni korzystaæ z podstawowych
praw i wolnoœci s³owa i zgromadzeñ publicznych. Zabici i ranni s¹ wymownym
dowodem pope³nionego przez nich b³êdu”31.

Pog³êbion¹ analizê przyczyn poznañskich wyst¹pieñ przedstawi³ liberalny
„Manchester Guardian”. Autor tekstu o zajœciach w Poznaniu nie mia³ w¹tpli-
woœci, ¿e rozruchy by³y zewnêtrznym przejawem drzemi¹cych nastrojów oporu
tl¹cych siê w ludziach zmuszonych przez ca³e lata ¿yæ w okropnych warunkach
materialnych i pod ci¹g³¹ groŸb¹ terroru. Ludzie pozbawieni tak d³ugo swoich
zasadniczych praw reaguj¹ szybko i przy lada okazji. Poznañskie rozruchy by³y
wyrazem ogólnego niezadowolenia mas w ca³ym kraju. By³oby jednak b³êdem
przyjmowaæ wzglêdy gospodarcze jako jedyny powód rozruchów na ulicach
Poznania. Okrzyki „¯¹damy chleba” nie zag³uszy³y innych, które rozbrzmie-
wa³y w Poznaniu: „Pragniemy wolnoœci, nie chcemy byæ niewolnikami” czy
„Precz z Rosjanami”32.

Wiêkszoœæ gazet pisz¹cych o zajœciach w Poznaniu podkreœla³o polityczny
i antyradziecki charakter wyst¹pieñ. „New York Herald Tribune” by³ zdania, ¿e
niezale¿nie od kwestii ekonomicznych, by³a to te¿ rewolta polityczna33. „New
York Daily News” zatytu³owa³ swój artyku³ „Wielu ginie w powstaniu Polaków
przeciwko czerwonym”34. We francuskim „Le Monde” mo¿na by³o przeczytaæ
m.in.: „Nie chodzi tu w rzeczywistoœci o ¿¹dania materialne, o poprawê
zaopatrzenia czy podwy¿kê p³ac. Strajkuj¹cy robotnicy sformu³owali równie¿
¿¹dania polityczne. S³yszano ich okrzyki takie jak »Precz z Rosjanami«. Ma-
nifestowali oni w ten sposób, ¿e stara wrogoœæ narodu polskiego do Rosjan nie
mo¿e byæ ca³kowicie usuniêta”35. W podobnym duchu pisa³ brytyjski „Times”.
Zdaniem dziennika zuchwa³y atak na autorytet sowiecki w Polsce zgodny by³
z charakterem narodu polskiego, który bardziej opornie ni¿ inne kraje satelickie
godzi siê na sowieck¹ dominacjê36. W innym artykule dziennik wyrazi³ te¿
nadziejê, ¿e Poznañ zmusi rz¹d polski do przyznania, ¿e w kraju panuje powa¿na
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sytuacja ekonomiczna objawiaj¹ca siê dotkliwym brakiem ¿ywnoœci, odzie¿y oraz
innych artyku³ów pierwszej potrzeby. Zdaniem autora artyku³u, rewolta ta
musia³a targn¹æ re¿imem, który i tak by³ ju¿ os³abiony w wyniku rewelacji
og³oszonych przez Chruszczowa. Polacy nigdy nie uznali systemu komunistycz-
nego, gdy¿ zosta³ im narzucony si³¹ przez odwiecznego wroga – Rosjê37.

W kolejnych dniach po krwawo st³umionym wyst¹pieniu pojawi³y siê
w prasie zachodniej teksty bêd¹ce wyrazem solidarnoœci i poparcia dla polskich
robotników. „New York Times” pisa³: „Przynajmniej na razie bunt robotników
poznañskich zosta³ zd³awiony przez czo³gi i armaty rz¹du, który mieni siê
rz¹dem ludowym. Ale bohaterstwo robotników Poznania nie bêdzie zapom-
niane. Has³o rzucone przez nich: »chleba i wolnoœci« – jest has³em rewo-
lucyjnym i znalaz³o g³êboki oddŸwiêk wœród robotników i ch³opów tej czêœci
Europy. Wœród komunistów wywo³a³o ono dreszcz strachu. Nie mniej zna-
mienne jest drugie has³o robotników poznañskich: »precz z Rosjanami«.
W oczach robotnika i ch³opa polskiego komuniœci s¹ agentami rosyjskiej
tyranii, która przez dwa wieki gnêbi³a Polskê [...]. Poznañ wykaza³, ¿e prag-
nienie wolnoœci p³ynie nieugaszone w sercach Polaków”38.

Nie oby³o siê te¿ bez ostrze¿eñ pod adresem Polaków, i¿ mimo wielkiej
sympatii, z jak¹ Zachód odniós³ siê do wydarzeñ w Poznaniu, Polacy nie mog¹
liczyæ na wsparcie, gdy¿ jakiekolwiek zmiany w pañstwach Europy Wschodniej
bez wojny œwiatowej s¹ tylko marzeniem. Autor artyku³u w „Manchester
Guardian” stwierdzi³ wrêcz, ¿e Zachód nie jest gotowy na podjêcie wyzwania
i ha³aœliwa reakcja, która by stwarza³a pozory zachêcania do dalszych dzia³añ,
by³aby najgorszym szaleñstwem, gdy¿ wepchnê³aby Polskê z powrotem w sy-
tuacjê nacechowan¹ jeszcze wiêksz¹ surowoœci¹ ani¿eli zarz¹dzenie w³adz
sowieckich po rozruchach berliñskich. Jednak bierne milczenie poci¹ga³oby
ryzyko nara¿enia na gorzkie rozczarowanie tych Polaków, którzy ¿yj¹ nadziej¹,
¿e Zachód odpowie ¿yczliw¹ pomoc¹. „Manchester Guardian” proponowa³
drogê poœredni¹ i sugerowa³, ¿e nale¿a³oby zapewniæ Polaków o tym, ¿e
jakkolwiek rz¹dy zachodnie nie zamierzaj¹ mieszaæ siê do ich swobodnego
wyboru systemu spo³ecznego, to jednak celem Zachodu jest przyci¹gniecie
Polski do wspólnej tradycji zachodnioeuropejskiej39.

Do wiêkszego zaanga¿owanie Zachodu w sprawy polskie wzywa³ „Christian
Science Monitor”, która to gazeta opowiada³a siê za wykorzystaniem wydarzeñ
w Poznaniu do urzeczywistnienia polityki wyzwolenia: „Teraz w³aœnie nast¹pi³a
chwila, kiedy rz¹dy zachodnie musz¹ rzeczywiœcie zdecydowaæ siê, czy naprawdê
zamierzaj¹ obaliæ ustroje komunistyczne, czy te¿ zgodziæ siê na wspó³¿ycie z nimi
w ramach wspó³istnienia”40. Tygodnik „Spectator” pisa³ natomiast, ¿e ustosun-
kowanie siê do wypadków takich, jakie nast¹pi³y w Niemczech Wschodnich
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i Poznaniu, poci¹ga za sob¹ nies³ychanie trudny i bolesny wybór moralny. Tym,
którzy ginêli w Poznaniu Zachód winien jest wspó³czucie. Wyobra¿enie sobie
jednak, ¿e jakikolwiek rz¹d komunistyczny w Europie Wschodniej mo¿e zostaæ
obalony bez wojny œwiatowej, by³oby zwyk³ym marzeniem. Poniewa¿ Zachód
nie jest sk³onny do rozpoczêcia wojny dla poparcia oporu przeciwko obecnemu
rz¹dowi polskiemu, jest on moralnie zobowi¹zany powstrzymaæ siê od os¹dzenia
czynów tych ludzi, którzy w krajach komunistycznych opieraj¹ siê komu-
nizmowi. Autor artyku³u podkreœla, ¿e nie mo¿na ¿¹daæ od innych, by ry-
zykowali ¿ycie, skoro samemu nie jest siê gotowym do podobnego ryzyka41.

Prasa zachodnia zastanawia³a siê równie¿ nad konsekwencjami poznañskich
wydarzeñ dla Polski i stosunków miêdzy Wschodem a Zachodem. „New York
Herald Tribune” przestrzega³, ¿e nale¿y liczyæ siê z tym, i¿ komuniœci przykrêc¹
œrubê. W podobnym duchu wypowiada³a siê Agencja UP, pisz¹c: „Ostatnio
wszystkie rz¹dy komunistyczne rozluŸni³y swoj¹ kontrolê, aby daæ ludziom
wiêcej osobistej swobody. Rozruchy w Poznaniu odwróc¹ zapewne tê ten-
dencjê”42. Korespondent dziennika „Le Monde” z Waszyngtonu pisa³ z kolei
o ewentualnym wp³ywie poznañskich wydarzeñ na politykê Stanów Zjedno-
czonych wobec Moskwy: „W chwili, gdy na najwy¿szym szczeblu wypra-
cowano definicje nowej amerykañskiej linii dyplomatycznej, maj¹cej za zadanie
przeciwstawienie siê radzieckiej ofensywie uœmiechu, wydarzenia polskie daj¹
Dullesowi i jego pomocnikom dodatkowe usprawiedliwienie dotychczas pro-
wadzonej polityki [...]. Panuje tu ogólna opinia, ¿e by³oby absurdem pomagaæ
przywódcom rosyjskim w umacnianiu ich pozycji. Rewolta partii komu-
nistycznej oraz wydarzenia poznañskie usprawiedliwiaj¹ w oczach wiêkszoœci
w¹tpliwoœci co do si³y obecnego systemu satelickiego”43. Brytyjski tygodnik
„Spectator” pisa³ natomiast: „Cokolwiek myœlimy o spó³ce Bu³ganin-Chrusz-
czow, to nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e nieskoñczenie lepiej mieæ do czynienia
z sowieck¹ polityk¹ zagraniczn¹ d¹¿¹c¹ do zmniejszenia œwiatowego napiêcia,
ni¿ z tak¹ sowieck¹ polityk¹ zagraniczn¹, która wywo³uje psychozê wojny na
œwiecie. Niebezpieczeñstwo wynikaj¹ce z incydentów takich, jak poznañski
polega na tym, ¿e mog¹ one u³atwiæ zatwardzia³ej frakcji przywódców so-
wieckich usuniêcie bardziej pojednawczych”44.

Komentarze i analizy dotycz¹ce wydarzeñ Poznañskiego Czerwca zajmo-
wa³y pierwsze stron zachodnich gazet przez kilkanaœcie dni. W po³owie lipca
prasa oraz rozg³oœnie radiowe zaprzesta³y informowaæ o Poznaniu. Co zro-
zumia³e, najd³u¿ej temat ten by³ komentowany i analizowany przez Rozg³oœniê
Polska Radia Wolna Europa. Wydarzenia poznañskie ponownie pojawi³y siê na
krótko na pierwszych stronach gazet w czasie poznañskich procesów45.
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3. REAKCJE RZ¥DÓW PAÑSTW ZACHODNICH

Wieœci, jakie dochodzi³y z Warszawy do Waszyngtonu pod koniec 1955
i na pocz¹tku 1956 r. potwierdza³y szybkie tempo destalinizacji w Polsce.
Ambasador Joseph E. Jacobs informowa³ o spadku znaczenia ministra spraw
wewnêtrznych Radkiewicza i o du¿ym o¿ywieniu w kulturze. ¯ycie polityczne
toczy³o siê po staremu. Powo³uj¹c siê na pewne Ÿród³a, ambasador pisa³
o dobrym zdrowiu Bieruta46. Sam sekretarz stanu Dulles kilka tygodni przed
Poznañskim Czerwcem na posiedzeniu National Security Council wyrazi³
pogl¹d, i¿ ze wszystkich pañstw satelickich to w³aœnie Polska zasz³a najdalej
w procesie destalinizacji47.

Wydarzenia poznañskie sta³y siê przedmiotem szczególnego zaintereso-
wania ze strony Amerykanów48. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ ambasada Stanów
Zjednoczonych w Warszawie zosta³a zaskoczona tym, co zasz³o w Poznaniu.
Pocz¹tkowo szukano przyczyn zajœæ w Poznaniu w personalnych rozgrywkach
pomiêdzy zwolennikami Ochaba i jego przeciwnikami lub dopatrywano siê
prowokacji ze strony UB. W raporcie przygotowanym 29 czerwca ambasador
Jacobs pisa³ z kolei, ¿e wybuch niezadowolenia w Poznaniu spowodowany by³
trudnymi warunkami ¿ycia. W kolejnym raporcie doda³, ¿e wyst¹pienia zosta³y
wczeœniej przygotowane, a w ich t³umieniu brali udzia³ Rosjanie49.

W dniu 29 czerwca Departament Stanu wyda³ oœwiadczenie nastêpuj¹cej
treœci: „Zdaniem Stanów Zjednoczonych rozruchy w Poznaniu by³y wyrazem
ogólnonarodowego niezadowolenia z rz¹du, który s³u¿y przede wszystkim
interesom ZSRR. Wyra¿amy wspó³czucie rodzinom tych ludzi, którzy ujawnili
jedynie swe g³êbokie niezadowolenie. Wydarzenia te w sposób dramatyczny
potwierdzaj¹ to, co powiedzia³ prezydent Eisenhower przywódcom radzieckim
w Genewie, a mianowicie, ¿e powinniœmy spe³niæ przyrzeczenie dane w czasie
wojny narodom Europy Wschodniej, z których wiele posiada d³ugoletni¹
i pe³n¹ chwa³y historiê, i¿ bêd¹ mia³y prawo same wybraæ ustrój, w jakim chc¹
¿yæ i ¿e przyznane im bêd¹ z powrotem prawa suwerenne. Jesteœmy pewni, ¿e
wszystkie wolne narody œledziæ bêd¹ z uwag¹ rozwój sytuacji, aby przekonaæ
siê, czy naród polski otrzyma rz¹d, który usunie niezadowolenie, jakie do-
prowadzi³o naród do ostatecznoœci”50. Kilka dni póŸniej Departament Stanu
odrzuci³ oskar¿enia wysuwane przez polskie w³adze, ¿e wydarzenia poznañskie
zosta³y sprowokowane i sfinansowane przez rz¹d USA. W oœwiadczeniu stwier-
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dzono, ¿e demonstracje by³y spowodowane przez fale nagromadzonej goryczy
wœród uciskanego i wyzyskiwanego narodu51.

W dniu 30 czerwca Departament Stanu zwróci³ siê do Amerykañskiego
Czerwonego Krzy¿a z zaleceniem przekazania Polsce nieodp³atnej pomocy
¿ywnoœciowej w celu zmniejszenia g³odu narodu polskiego. Pomoc ta zosta³a
odrzucona przez w³adze polskie. Komentuj¹c decyzje warszawskiego rz¹du,
rzecznik Departamentu Stanu White przypomnia³, ¿e oferta amerykañska
zosta³a z³o¿ona w nadziei z³agodzenia niedoli polskich robotników wywo³anej
warunkami ekonomicznymi i politycznymi panuj¹cymi w Polsce. Doda³, ¿e
amerykañski rz¹d otrzyma³ wiele apeli z proœb¹ o udzielenie pomocy Polsce
i zapewni³, ¿e oferta udzielenia pomocy ¿ywnoœciowej ze strony rz¹du ame-
rykañskiego zgodna jest z tradycj¹ przyjaŸni polsko-amerykañskiej. Rzecznik
przypomnia³, ¿e tysi¹ce obywateli amerykañskich przesy³a paczki ¿ywnoœciowe
swoim krewnym w Polsce. Dar dla ludnoœci polskiej – oœwiadczy³ White – nie
ma nic wspólnego z ewentualnym zakupem zbo¿a w Ameryce. Mo¿liwoœci
handlowe stoj¹ otworem52.

G³os w sprawie Poznania zabra³a równie¿ Izba Reprezentantów, która
3 lipca zwróci³a siê z proœb¹ do prezydenta Eisenhowera, by rozpatrzy³
mo¿liwoœæ zwrócenia uwagi Narodów Zjednoczonych na rozruchy w Po-
znaniu53. Oczekiwano te¿, ¿e prezydent podejmie wszelkie mo¿liwe œrodki
dyplomatyczne w celu zapobie¿enia masowym represjom wobec mieszkañców
Poznania. W swoim oœwiadczeniu Izba Reprezentantów wyrazi³a opiniê, i¿ jak
d³ugo ludnoœæ Polski oraz inne ujarzmione narody œwiata nie odzyskaj¹
wolnoœci i autonomii, pokój œwiata i bezpieczeñstwo USA pozostan¹ za-
gro¿one54.

Rz¹d Stanów Zjednoczonych nie by³ jednak zainteresowany ingerowaniem
w sprawy wewnêtrzne Polski. Nie maj¹c poparcia swoich zachodnich so-
juszników, nie chcia³ siê te¿ wdawaæ w zimnowojenne spory55. Co prawda
sekretarz stanu John F. Dulles w ostrych s³owach wezwa³ radzieckie w³adze do
przywrócenia pe³nej niezale¿noœci pañstwom satelickim, jeœli chc¹ udowodniæ,
¿e ich nowa polityka odprê¿enia jest szczera, ale nie mia³o to ¿adnych
konsekwencji. Francuski ambasador w USA Couve de Murville’a, komentuj¹c
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wypowiedŸ Dullesa, doszed³ do wniosku, ¿e s³owa te by³y przede wszystkim
podyktowane rozgrywkami wyborczymi. Amerykañski sekretarz stanu chcia³
z jednej strony podkreœliæ, ¿e rewolta w Poznaniu jest potwierdzeniem opinii
o tym, ¿e skutki procesu destalinizacji mog¹ wymkn¹æ siê spod kontroli
Kremla. Z drugiej pragn¹³ zwróciæ uwagê na to, ¿e rz¹d USA nigdy nie
zaakceptowa³ narzuconych si³¹ pañstwom Europy Wschodniej rz¹dów ko-
munistycznych56.

Ambasada polska w Waszyngtonie, obawiaj¹c siê bojkotu ze strony przed-
stawicieli amerykañskich œrodowisk politycznych oraz amerykañskiej Polonii,
zrezygnowa³a z zorganizowania uroczystego przyjêcia z okazji 22 lipca.

Rz¹d Wielkiej Brytanii nie zaj¹³ oficjalnego stanowiska w sprawie wydarzeñ
w Poznaniu, ograniczaj¹c siê do uwa¿nego obserwowania tego, co siê dzieje
w Polsce. Ubolewa³ nad tym dziennik „Daily Mail”, pisz¹c, i¿ ani jedno s³owo
pociechy czy te¿ zachêty nie zosta³o wyra¿one w stosunku do Polaków przez
Wielka Brytaniê, a przecie¿ „Polacy s¹ naszymi przyjació³mi i sojusznikami
z okresu œwiatowych zmagañ o wolnoœæ”. Gazeta podkreœla, i¿ w takich
zrywach, jak te w Poznaniu nale¿y pok³adaæ nadziejê na obalenie tyranii57.

Z uwagi na, jak to okreœlono w Londynie, delikatn¹ sytuacjê, rz¹d brytyjski
radzi³ daleko id¹c¹ wstrzemiêŸliwoœæ w komentowaniu sytuacji w Polsce. Stacja
BBC otrzyma³a zalecenie, by unikaæ wypowiedzi, które mog³yby rozgrzaæ
umys³y Polaków i daæ im fa³szyw¹ nadziejê, ¿e mog¹ liczyæ na poparcie
Zachodu. Wed³ug przedstawiciela Foreign Office sir Ivona Kirkpatricka, nie
nale¿a³o ingerowaæ w rozwój wydarzeñ. Proponowa³ natomiast uwa¿ne przy-
gl¹danie siê dzia³aniom podejmowanym przez rz¹d polski58.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyda³o 29 czerwca na-
stêpuj¹ce oœwiadczenie: „Przyjêliœmy z ubolewaniem oficjaln¹ wiadomoœæ po-
dan¹ przez rozg³oœniê warszawsk¹ o znacznych ofiarach w ludziach, jakie
poniós³ naród polski, dla którego ¿ywimy jak najbardziej przyjazne uczucia,
pomni jego ofiarnoœci dla wspólnej sprawy jako naszego sojusznika w latach
wojny”59.

W dniu 3 lipca przekazano ambasadzie polskiej w Londynie apel
47 cz³onków parlamentu brytyjskiego, adresowany do przewodnicz¹cego Rady
Pañstwa Aleksandra Zawadzkiego: „My, ni¿ej podpisani cz³onkowie parla-
mentu, z przykroœci¹ dowiedzieliœmy siê o utracie ¿ycia ludzkiego w wypad-
kach poznañskich. Najgorêcej apelujemy do pana o powœci¹gliwe, szlachetne
potraktowanie spraw robotników i obywateli Poznania”60.
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Na ³amach „Daily Mirror” deputowany Partii Pracy Crossman pyta³, co
mo¿na uczyniæ, aby dopomóc Polakom. I odpowiedzia³, ¿e na to pytanie ³atw¹
odpowiedŸ znalaz³ m.in. Dulles. Ale myli siê on straszliwie, gdy¿ jak d³ugo
Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nie s¹ gotowe wys³aæ swoich wojsk na
pomoc rebeliantom, stwarzanie pozorów, ¿e Zachód popiera zbrojne po-
wstania w Polsce jest czynem nieodpowiedzialnym. Zaleca³ on dwa roz-
wi¹zania: 1) zadeklarowanie poparcia dla ka¿dego pokojowego ruchu w Polsce
zmierzaj¹cego do demokracji; 2) powiedzenie otwarcie Polakom, i¿ zbrojne
powstanie mog³oby zmusiæ Rosjan do zmiany ich polityki61.

Podobn¹ postawê jak brytyjski rz¹d przyj¹³ rz¹d Francji. Pierwsze in-
formacje o wydarzeniach w Poznaniu francuska ambasada w Warszawie
przekaza³a w po³udnie 29 czerwca. Autor telegramu, chargé d’affaires am-
basady Monod, informowa³ w trybie przypuszczaj¹cym, powo³uj¹c siê na
polskie radio i prasê, ¿e w Poznaniu, z powodów jeszcze nieznanych, mia³o
dojœæ do robotniczego buntu. Wielka rzesza robotników mia³a zgromadziæ siê
na g³ównym placu miasta, domagaj¹c siê chleba i g³osz¹c has³a antyrz¹dowe.
Wojsko i milicja zaskoczone przebiegiem wydarzeñ nie podjê³y pocz¹tkowo
¿adnych dzia³añ, dosz³o nawet do przypadków bratania siê ¿o³nierzy z manifes-
tuj¹cymi. Manifestacja, pocz¹tkowo spokojna, mia³a przekszta³ciæ siê w gwa³-
towne walki, w wyniku których by³y ofiary w ludziach. Po interwencji
czo³gów, spokój w mieœcie mia³ zosta³ przywrócony pod koniec dnia62. Kilka
godzin póŸniej w kolejnym telegramie Monod rozwa¿a³ mo¿liwe przyczyny
manifestacji w Poznaniu. Nie maj¹c jeszcze wystarczaj¹cej wiedzy na ten temat,
ograniczy³ siê jedynie do zwrócenia uwagi na trudn¹ sytuacjê materialn¹
ubogiej ludnoœci63.

W celu zweryfikowania doniesieñ z Poznania, ambasada wys³a³a tam
swojego przedstawiciela, który na miejscu potwierdzi³ informacje o krwawych
starciach i o niechêci wojska do interwencji. Zdementowa³ natomiast do-
niesienia o udziale wojsk radzieckich i wyst¹pieniach w innych miastach64.

W telegramie wys³anym 30 czerwca Monod sporz¹dzi³ pierwszy bilans
poznañskich wydarzeñ. Podkreœli³ zaskoczenie w³adz i ich zak³opotanie z uwagi
na obecnoœæ w Poznaniu licznych goœci zagranicznych. Nie mog¹c tych zajœæ
w ¿aden zatuszowaæ, w³adze polskie przyzna³y siê tylko do minimum i jest
prawdopodobne, ¿e liczba ofiar jest wiêksza od tej, jak¹ oficjalnie podano.
Francuski dyplomata odrzuci³ wersjê g³oszon¹ przez polskie w³adze o przy-
gotowaniu zamieszek przez prowokatorów op³acanych przez imperialistów.
Jako rzeczywist¹ przyczynê robotniczych wyst¹pieñ wskaza³ opór przeciwko
komunistycznej indoktrynacji, nadziejê w obietnice demokratyzacji oraz nie-
zadowolenie z sytuacji materialnej. Ten stan ducha da³o siê te¿ zauwa¿yæ wœród
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si³ porz¹dkowych, które reagowa³y z oci¹ganiem. Nie tylko wstrzymywano siê
od strzelania lub strzelano w powietrze, ale równie¿ pojawi³y siê wyrazy
sympatii, a nawet dochodzi³o do przypadków bratania siê z manifestuj¹cymi.
O powadze sytuacji œwiadczy fakt, ¿e do Poznania udali siê przywódcy partii
i rz¹du. Przedstawiciel francuskiej ambasady wspomina na zakoñczenie swojej
analizy o podzia³ach wewn¹trz partii. Zwolennicy twardego kursu chcieli
stawiæ czo³a wydarzeniom, dbaj¹c jednak o to, by represje nie zada³y zbyt
szybko k³amu procesowi demokratyzacji. Libera³owie z kolei obawiali siê, ¿e
gdyby dosz³o do niekontrolowanego rozwoju wydarzeñ, to nie mogliby ich
powstrzymaæ, nie wyrzekaj¹c siê swoich pogl¹dów. Monod koñczy uwag¹, ¿e
wydarzenia poznañskie bêd¹ mia³y powa¿ne reperkusje nie tylko dla sytuacji
wewnêtrznej kraju, ale równie¿ dla bratnich pañstw65.

Rozwiniêciem analizy zawartej w telegramie z 30 czerwca by³a depesza
z 4 lipca, równie¿ autorstwa Monoda. Jej pierwsze strony s¹ przypomnieniem
tego, co sta³o siê w Poznaniu. Nastêpnie autor depeszy, powracaj¹c do
przyczyn poznañskich wydarzeñ, podkreœla ich spontaniczny charakter. By³ to
wybuch niezadowolenia z powodu trudnej sytuacji materialnej ludnoœci. Do
tego wybuchu niezadowolenia zachêca³a z pewnoœci¹ nowa polityka „demokra-
tyzacji” i wzglêdny liberalizm, z której Polacy oporni z natury, œmiali i nie-
ostro¿ni z charakteru, z definicji antyrosyjscy – skorzystali. Ich czyn popar³a
zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców kraju. Autor zwraca te¿ uwagê na ton
artyku³ów prasowych dotycz¹cych wydarzeñ poznañskich. Z przyczyn oczy-
wistych nie mo¿na by³o przyznaæ racji manifestuj¹cym, a w³adze nie odrzuci³y
tezy o imperialistycznych sprawcach. Widaæ jednak w tych artyku³ach próbê
usprawiedliwienia wyst¹pieñ trudn¹ sytuacj¹ materialn¹ ludnoœci lub te¿ trud-
noœciami gospodarczymi kraju. W³adza nie chce przeciwstawiæ siê klasie
robotniczej, w imieniu której rz¹dzi, nie chce te¿ uchodziæ za represjonuj¹c¹
lud. Monod uwa¿a za prawdopodobne, i¿ wielu polskich przywódców by³oby
zadowolonych, gdyby uda³o siê os³abiæ sowieckie jarzmo. W ich przekonaniu
wydarzenia w Poznaniu to sprawa wewnêtrzna Polski i – jak poinformowano
Monoda z wiarygodnego Ÿród³a – niektórzy przywódcy partii nie kryj¹ swojej
irytacji z faktu, i¿ Moskwa wypowiedzia³a siê o zajœciach w Poznaniu zanim
Komitet Centralny polskiej partii og³osi³ w tej sprawie swoje stanowisko66.

W dniu 6 lipca z zapytaniem do rz¹du o wydarzenia w Poznaniu i ich
mo¿liwe reperkusje miêdzynarodowe zwróci³ siê w czasie obrad francuskiego
Zgromadzenia Narodowego deputowany Bouxom. Odpowiadaj¹c mu, przed-
stawiciel rz¹du stwierdzi³, ¿e znaczenie miêdzynarodowe wydarzeñ w Poznaniu
jest oczywiste. Poruszy³y one opini¹ publiczn¹ we wszystkich krajach. Doda³
jednak, ¿e jest to problem wewnêtrzny Polski i jej rz¹du. Francja liczy na
pozytywne zmiany w Polsce na drodze do zwiêkszenia wolnoœci, demo-
kratyzacji, dobrobytu. Francuski rz¹d nie ma jednak kompetencji, by in-
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terweniowaæ w wewnêtrzne sprawy Polski. Na zakoñczenie przedstawiciel
rz¹du zapewni³, ¿e Francja bêdzie z trosk¹ i ¿yczliwoœci¹ przygl¹da³a siê temu,
co siê w Polsce dzieje67.

4. PARTIE POLITYCZNE I ZWI¥ZKI ZAWODOWE

Z powodów, o których ju¿ wspomniano, rz¹dy pañstw zachodnich nie
przedstawi³y oficjalnego stanowiska wobec wydarzeñ w Poznaniu. Na znacznie
wiêcej s³ów krytyki mog³y sobie pozwoliæ zwi¹zki zawodowe i partie politycz-
ne. Miêdzynarodowa Konferencja Wolnych Zwi¹zków Zawodowych zaape-
lowa³a do Miêdzynarodowej Organizacji Pracy ONZ, aby interweniowa³a
w sprawie zwolnienia robotników uwiêzionych w Poznaniu i nie dopuœci³a do
represji ze strony rz¹du polskiego. W Genewie grupa robotnicza zarz¹du
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy równie¿ zaprotestowa³a przeciwko od-
mówieniu robotnikom prawa do strajku. W swoim oœwiadczeniu robotnicza
grupa wezwa³a rz¹d polski do stosowania ducha Miêdzynarodowej Kon-
federacji Pracy i zaprzestania u¿ywania zbrojnej przemocy przeciwko robotni-
kom strajkuj¹cym w Poznaniu68. Protesty uchwali³y dwa czo³owe amerykañskie
zwi¹zki zawodowe, które wyrazi³y oburzenie z powodu brutalnego st³umienia
strajku69. Wysy³ano te¿ liczne wyrazy sympatii dla rodzin ofiar. Minut¹ ciszy
uczci³ ofiary poznañskiego czerwca Komitet Wykonawczy Miêdzynarodowej
Federacji Wolnych Zwi¹zków Zawodowych podczas sesji w Brukseli w dniu
2 lipca70. Miêdzynarodowa Konfederacja Wolnych Zwi¹zków Zawodowych
i Stowarzyszenie Chrzeœcijañskich Zwi¹zków Zawodowych przyjê³y rezolucjê
protestuj¹c¹ przeciwko pogwa³ceniu praw pracowniczych w Polsce i zwróci³y
siê z proœb¹ do Miêdzynarodowej Organizacji Pracy o interwencjê w polskim
rz¹dzie w sprawie po³o¿enia kresu œrodkom represji i przywrócenia wolnoœci
pracowników 71. Miêdzynarodowe Biuro Pracy w liœcie skierowanym do rz¹du
polskiego domaga³o siê wyjaœnienia sprawy na listopadowej sesji MOP. List ten
pozosta³ bez odpowiedzi.

Przeciwko krwawemu st³umieniu robotniczego buntu zaprotestowa³y za-
chodnioeuropejskie partie, w szczególnoœci partie socjaldemokratyczne. Prze-
wodnicz¹cy Miêdzynarodówki Socjalistycznej Morgan Philips w liœcie do
premiera Cyrankiewicza ³¹czy³ siê w ¿a³obie z polskimi robotnikami i ludnoœci¹
polska po tych, którzy utracili ¿ycie. Zwróci³ siê te¿ z apelem o okazanie jak
najwiêkszej ³aski wobec tych wszystkich, którzy protestowali przeciwko krzyw-
dom. Philips wyrazi³ nadziejê, ¿e nie dojdzie do powtórzenia poznañskich
wydarzeñ, a w Polsce rozwijaæ siê bêdzie demokratyczne spo³eczeñstwo72.
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5. APELE INTELEKTUALISTÓW

Przeciwko krwawemu st³umieniu robotniczego buntu w Poznaniu ostro
wyst¹pili przede wszystkim intelektualiœci we Francji. W Pary¿u grupa zachod-
nich intelektualistów wyda³a oœwiadczenie w obronie poznañskich robotników.
Wyrazy uznania robotnikom Poznania i ho³d ofiarom z³o¿y³ francuski Komitet
Wolnej Europy73. Na wielkim wiecu w Pary¿u zwo³anym 11 lipca m.in.
z inicjatywy Jerzego Giedroycia, g³os w sprawie poznañskich robotników
zabra³ Albert Camus, który powiedzia³: „Jeœli chodzi o mnie, wystrzegaæ siê
bêdê zawsze zachêcania w najmniejszym nawet stopniu do walki i buntu ludzi,
w których walce nie mogê braæ udzia³u. Lecz teraz, gdy ludzie ci u kresu
poni¿eñ zbuntowali siê, a potem zostali zamordowani – czu³bym sam do siebie
pogardê, gdybym oœmieli³ siê wykazaæ najmniejsz¹ powœci¹gliwoœæ, w ocenie
tego morderstwa i nie wyraziæ mojego szacunku dla ofiar represji i ca³kowitej
z nimi solidarnoœci. Nasze gratulacje z pewnoœci¹ nie s¹ im potrzebne.
Oczekuj¹ oni jedynie, by wszêdzie tam, gdzie panuje powszechna wolnoœæ, ich
krzyk odbi³ siê szerokim echem, by inni spostrzegli ich rozpacz, by otwar³y siê
oczy ca³ego œwiata, by wszyscy poznali i nabrali szacunku dla ich decyzji,
maj¹cej na celu po³o¿enie kresu tej mistyfikacji, wed³ug której poœwiêcili oni
jakoby wolnoœæ chc¹c dostaæ chleba. Prawda wygl¹da tak – i to w³aœnie mia³
wyra¿aæ ich krzyk – ¿e nie mieli oni ani chleba, ani wolnoœci, ¿e nie mog¹ ¿yæ
bez jednego ani bez drugiego, ¿e wiedz¹ – tak samo jak my – ¿e te dwie rzeczy
s¹ nierozerwalne i ¿e niewolnik, ka¿dy cz³owiek pozbawiony wolnoœci, otrzy-
muje chleb jedynie wtedy, gdy takie jest ¿yczenie jego pana [...]. Robotnicy
z Poznania zadali ostatni cios mistyfikacji, panuj¹cej triumfuj¹co i cynicznie
przez tak d³ugi czas. Ogieñ polskiego powstania oœwietli³ wszystkim upadek
i nêdze skorumpowanej rewolucji. W obliczu ego upadku nie mo¿na ju¿ dzisiaj
mówiæ o œlepcach czy naiwnych. Pozostali jedynie – wspólnicy”74.

W sprawie Poznañskiego Czerwca g³os zabrali równie¿ zachodni prawnicy;
14 obroñców z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Belgii wystosowa³o list do
premiera Cyrankiewicza, w którym domagali siê dopuszczenia ich jako ob-
serwatorów w czasie procesów oskar¿onych w poznañskich zajœciach. W tej
samej sprawie depeszê do polskiego premiera wystosowa³a te¿ Miêdzyna-
rodowa Komisja Prawników75.

ZAKOÑCZENIE

Wydarzenia w Poznaniu i ich krwawe st³umienie przez wojsko by³y dla
zachodniej opinii publicznej prawdziw¹ sensacj¹, przypomina³y bunt w Berlinie
sprzed trzech lat. Na ³amach prasy wyra¿ano podziw i sympatie dla polskich
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robotników oraz oburzenie z powodu krwawego st³umienia poznañskiego
buntu. Wydarzenia poznañskie sprawi³y, ¿e znacznie wzros³o zainteresowanie
tym, co siê dzieje w Polsce. Do Warszawy swoich najlepszych korespondentów
skierowa³y najwa¿niejsze gazety zachodnie m.in. „Le Monde”, „Manchester
Guardian”, „New York Herald Tribune”, „Corriere dela Sera”. Pojawili siê
pierwsi korespondenci prasy zachodnioniemieckiej.

Rz¹dy pañstw zachodnich, w przeciwieñstwie do g³osów oburzenia wy-
ra¿anych przez opiniê publiczn¹, zwi¹zki zawodowe czy intelektualistów,
wykaza³y siê daleko id¹c¹ ostro¿noœci¹, jeœli chodzi o wyra¿enie stanowiska
wobec wydarzeñ poznañskich. Zdawano sobie sprawê z tego, i¿ nie dysponuj¹
¿adnymi skutecznymi œrodkami, które mog³yby zmusiæ rz¹d polski, a przede
wszystkim Kreml, do zmiany polityki i odejœcia od komunistycznych rz¹dów.
Obawiano siê te¿, ¿e rysuj¹cy siê od czasu œmierci Stalina proces odprê¿enia
oraz pewnej liberalizacji w pañstwach satelickich mo¿e ulec zachwianiu. Nie
chciano prowokowaæ Moskwy. Wydarzenia poznañskie wykorzystano do anty-
komunistycznej i antyradzieckiej propagandy w celu wykazania wy¿szoœci
wolnego œwiata Zachodu nad zniewolonym œwiatem komunistycznym.

Informacje o Poznaniu i sytuacji w Polsce nie schodzi³y z pierwszych stron
gazet do po³owy lipca. PóŸniej jednak ust¹pi³y one miejsca innym wyda-
rzeniom. Poznañ powróci³ na chwilê na czo³ówki gazet w czasie poznañskich
procesów.
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OLENA ANTIPOWA

REAKCJA SPO£ECZEÑSTWA UKRAIÑSKIEGO
NA POLSKI PA�DZIERNIK 1956 ROKU

We wspó³czesnej historiografii badaniu kwestii stosunków wzajemnych
Zwi¹zku Radzieckiego i Polski w okresie polskiego kryzysu 1956 r. poœwiê-
cona zosta³a niejedna monografia1. I nie jest to spraw¹ przypadku, gdy¿ wiele
dokumentów poznanych w ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci, œwiadczy o tym, ¿e
kryzys 1956 r. w Polsce (tak samo zreszt¹, jak i na Wêgrzech) by³ jedn¹
z konsekwencji polityki zagranicznej kó³ rz¹dz¹cych Zwi¹zku Radzieckiego
w regionie œrodkowoeuropejskim. Zasadniczo w pracach tych uwagê poœwiêca
siê badaniu miêdzypañstwowych i partyjno-politycznych aspektów stosunków
wzajemnych ZSRR i Polski w okresie narastania i pokonania polskiego kryzysu
1956 r. W niniejszym artykule, na podstawie dokumentów Centralnego
Archiwum Pañstwowego Towarzystw Spo³ecznych Ukrainy, spróbujê prze-
studiowaæ reakcjê spo³eczeñstwa ukraiñskiego – robotników, inteligencji, m³o-
dzie¿y ucz¹cej siê, na wydarzenia w Polsce w 1956 r.

Komunistyczne w³adze Zwi¹zku Radzieckiego mia³y swoje wyobra¿enie na
temat demokracji, a tak¿e roli prasy. Œciœle kontrolowana i zaanga¿owana
prasa, w szczególnoœci regionalna, realizowa³a ustalone, limitowane, z regu³y,
„retransmisyjne” funkcje. W periodykach ukraiñskich dopiero w drugiej po-
³owie 1956 r. zaczêto drukowaæ materia³y, przygotowane przez ukraiñskich
publicystów, które bardzo umownie mo¿na sklasyfikowaæ jako publikacje
o charakterze antystalinowskim. W jednym i tym samym artykule obok krytyki
dzia³alnoœci Stalina „w ostatnim okresie jego ¿ycia” znalaz³ siê materia³
o olbrzymich zas³ugach „ojca narodów”, co w rzeczywistoœci deprecjonowa³o
pierwsze zal¹¿ki krytycznego stosunku do dyktatora2. Wydarzenia, do których
dosz³o w Polsce i na Wêgrzech, nie mieœci³y siê w przejrzystym systemie
budowy œwiatowego socjalizmu i wiod¹cej w nim roli ZSRR, a antysowieckie
wyst¹pienia w czasie demonstracji uznawano za prowokacje i knowania krê-
gów imperialistycznych.

1 R. £oœ, Polska – ZSRR 1956, £ódŸ 1999; A.M. Oriechow, Sowietskij Sojuz i Pol’sza w gody
„ottepieli”: iz istorii sowietsko-pol’skich otnoszenij, Moskwa 2005 i in.

2 Ju. S. Gan¿urow, Czorno-bila „widliga” u dzjerkali presi, Kijw 1999, s. 29–30.



W³adza radziecka uwa¿a³a za konieczne „uchroniæ” radziecki naród przed
wolnoœciowymi pr¹dami zza zachodnich granic. Oficjalne informacje po-
chodz¹ce ze œrodków masowego przekazu by³y suche, krótkie i przedstawia³y
rzeczywistoœæ jako „wydarzenia o charakterze prowokacyjnym, skierowane
przeciwko si³om demokratycznym Polski… i przeciwko ZSRR”, a narodowi
radzieckiemu zalecano wzmóc czujnoœæ. Jednak¿e, niezale¿nie od wszelkich
œrodków ostro¿noœci, informacje o wydarzeniach przedostawa³y siê przez
granice. „Nasz rz¹d s³usznie ostro skrytykowa³ kult jednostki Stalina, ale
w rzeczywistoœci do tej pory nie rozwi¹za³ tak wa¿nego problemu, jak demo-
kratyzacja kraju. W demokracji wyprzedzi³y nas inne kraje” – tak „nie-
oficjalnie” reagowali na wydarzenia w Polsce i na Wêgrzech niektórzy pra-
cownicy Akademii Nauk ZSRR3.

Nosicielami „nowej”, „innej” informacji zza granicy by³y, po pierwsze,
audycje radiowe BBC i G³osu Ameryki; po drugie – obywatele Zwi¹zku
Radzieckiego, którzy niedawno przebywali w PRL (jako turyœci lub od-
wiedzaj¹c krewnych); po trzecie – listy znajomych i krewnych z Polski i, po
czwarte – polscy studenci ucz¹cy siê w ZSRR, w tym na uczelniach ukraiñ-
skich, którzy uwa¿nie œledzili wydarzenia w ojczyŸnie.

Za swoje g³ówne zadanie na froncie ideologicznym w³adza komunistyczna
uwa¿a³a przerwanie i potêpienie „nies³usznych” informacji nadchodz¹cych
z Polski oraz wychowanie ludzi radzieckich w duchu bezwarunkowego wspar-
cia decyzji partii i rz¹du zwi¹zanych z wydarzeniami na arenie miêdzy-
narodowej. Specjaln¹ uwagê w pracy tej poœwiêcano Ukrainie, poniewa¿ jej
po³o¿enie geograficzne, sk³ad etniczny i silne nastroje narodowe w zachodnich
obwodach wzbudza³y obawy, ¿e bez odpowiedniej „obróbki” ideologicznej
Ukraina mog³aby staæ siê „niebezpieczna”.

W celu zrealizowania tego zadania w³adze zastosowa³y aktywne œrodki
w celu polepszenia jakoœci pracy politycznej wœród mas, stale zwiêkszaj¹c liczbê
lektorów spoœród „najwy¿ej wykwalifikowanych propagandystów partyjno-
-radzieckiego aktywu i wyk³adowców szkó³ wy¿szych”. Wspomniana praca
polityczna mia³a uwzglêdniaæ wydarzenia w Polsce i na Wêgrzech. Specjaln¹
uwagê przywi¹zywano do wzmo¿enia „pracy ideowo-wychowawczej” wœród
studentów i m³odzie¿y ucz¹cej siê, pracowników naukowo-dydaktycznych
i w organizacjach twórczych – Zwi¹zku Pisarzy Radzieckich, Zwi¹zku Kom-
pozytorów, Zwi¹zku Artystów Plastyków, w teatrach. We Lwowie i obwodzie
lwowskim do ka¿dej placówki szkolnej zosta³y skierowane brygady odpo-
wiedzialnych pracowników rekrutuj¹cych siê spoœród sekretarzy i kierowników
oddzia³ów komitetu miejskiego i komitetów rejonowych partii, pracowników
aparatu. W szko³ach przebywa³o stale oko³o 100 pracowników partyjnych4.
Wszystkie te œrodki w ocenie w³adz przyczynia³y siê do znacz¹cej poprawy
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pracy politycznej wœród ludnoœci. W przedsiêbiorstwach, w ko³chozach, Pañ-
stwowych Oœrodkach Maszyn (Rolniczych), instytucjach naukowych, na uczel-
niach itd. odbywa³y siê zebrania, masówki, prowadzono wyk³ady, pogadanki
i szkolenia polityczne w celu uœwiadomienia wewnêtrznej i zewnêtrznej sytuacji
Zwi¹zku Radzieckiego i wydarzeñ w Polsce, a tak¿e wydarzeñ na Wêgrzech
i w Egipcie.

Zdaniem w³adz, pracuj¹cy pozytywnie i z aprobat¹ odnosz¹ siê do „m¹drej
polityki rz¹du radzieckiego i Komunistycznej Partii Zwi¹zku Radzieckiego,
z zapa³em j¹ popieraj¹, ostro reaguj¹ na wydarzenia w Polsce...”5. Do Komitetu
Centralnego Komunistycznej Partii Ukrainy regularnie wp³ywa³y sprawozdania
z pracy prowadzonej wœród ludnoœci. Jako przyk³ad najbardziej popularnych
i „s³usznych” wypowiedzi, przytoczê fragment z wyst¹pienia tow. P³otnikowa,
sekretarza organizacji partyjnej Ukraiñskiego Zjednoczenia Spó³dzielczego:
„Z doniesieñ gazety »Prawda« dowiedzieliœmy siê o antysocjalistycznych i anty-
radzieckich wyst¹pieniach w Polsce i w polskiej prasie.

Rzecz jasna, nikt nie wierzy w to, ¿e te wyst¹pienia odzwierciedlaj¹ nastroje
mas pracuj¹cych ludowej Polski. Polski robotnik, polski ch³op pamiêtaj¹, ¿e
spod ucisku niemieckich faszystów wyzwoli³a ich Armia Czerwona. Pamiêtaj¹
tak¿e o tym, ¿e Zwi¹zek Radziecki udzieli³ wielkiej pomocy pañstwu polskiemu
w odbudowaniu zrujnowanej przez wojnê ekonomiki, w odrodzeniu spalonej
przez hitlerowców Warszawy i innych miast.

Kto zatem manipuluje w Polsce? Kto szkaluje socjalizm i Zwi¹zek Ra-
dziecki? Angielsko-amerykañska agentura, szpiedzy zaoceanicznego imperium.
Te same ciemne si³y, które kilka miesiêcy temu urz¹dzi³y krwaw¹ rzeŸ
w Poznaniu.

Ale, widocznie, w jakimœ stopniu zawa¿y³y na tych wydarzeniach trudnoœci
ekonomiczne, jakie prze¿ywa Polska, a tak¿e b³êdy, których dopuœci³o siê
kierownictwo Polskiej [Zjednoczonej] Partii Robotniczej.

Najwiêkszym b³êdem PZPR wydaje siê to, ¿e udostêpni³a ona ³amy prasy
elementom antysocjalistycznym i antyradzieckim. Œwiadczy to o s³aboœci pracy
ideologicznej PZPR, o niepe³nej ideowej jednoœci w jej szeregach, o utracie
politycznej czujnoœci przez czêœæ jej kierownictwa. Trzeba pomóc PZPR prze-
¿yæ te b³êdy i niedostatki. Oczywiœcie, konieczne bêdzie równie¿ udzielenie
Polsce pomocy ekonomicznej.

Wierzymy, ¿e PZPR i naród polski znajd¹ w sobie si³y, aby po³o¿yæ kres
podstêpom angielsko-amerykañskiej agentury i osi¹gn¹ pe³ne zwyciêstwo socja-
lizmu w Polsce”6.

Oprócz tego, przejawiaj¹c swój gniewny protest przeciwko „postêpkom
imperialistów” w ca³ym œwiecie, robotnicy i ko³choŸnicy podejmowali na ze-
braniach konkretne zobowi¹zania o terminowej realizacji planów produkcyj-
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nych i znacz¹cym polepszeniu jakoœci produkcji, a tak¿e sk³adali raportynych i znacz¹cym polepszeniu jakoœci produkcji, a tak¿e sk³adali raporty
z osi¹gniêtych sukcesów.

W oczach partyjnych pracowników ideologicznych taka reakcja na wy-
darzenia w Polsce by³a „s³uszna” i podtrzymywana na wszelkie sposoby.
Wystêpowa³y jednak¿e i inne zdania. W licznych pisemnych raportach i in-
formacjach „O niektórych wypowiedziach w zwi¹zku z wydarzeniami w Polsce
i na Wêgrzech”, które kierowano do KC KPZR i KC KP Ukrainy, notowano
„poszczególne nies³uszne, antysowieckie dyskusje, wypowiedzi, a nawet roz-
powszechnianie ulotek kontrrewolucyjnych”7. Szczególn¹ uwagê skupiano na
„kontrrewolucyjnych” wypowiedziach mieszkañców zachodnich obwodów
Ukrainy. „Tak na przyk³ad wzorcarz z narzêdziowni we Lwowskiej Fabryce
Autobusów Minin w rozmowie z robotnikami fabryki powiedzia³, ¿e Polska tak
czy owak wyjdzie z socjalistycznego obozu i do tego wzywa swój naród nowy
polski rz¹d. Minin opowiada³ równie¿, ¿e na ulicach Warszawy robotnicy
krzyczeli, ¿eby Rokossowski wyjecha³ do siebie, do domu, do ZSRR. Minin
s³ucha audycji BBC i wychwala te audycje”.

Starszy wyk³adowca Lwowskiego Instytutu Handlowo-Ekonomicznego Ko-
³omyj powiedzia³ w rozmowie, ¿e wydarzenia zachodz¹ce w Polsce to ca³kiem
normalne zjawisko i nie ma siê co temu dziwiæ. „Polacy – kontynuowa³
– zawsze wyró¿niali siê wielkim d¹¿eniem do niezale¿noœci i niepodleg³oœci.
W ci¹gu 30 lat istnienia ich niepodleg³ego pañstwa przyzwyczaili siê do innej
wizji ¿ycia. Nawet wielu robotnikom ¿y³o siê w tym czasie lepiej ni¿ teraz”.

Docent Pañstwowego Uniwersytetu Lwowskiego Biejlis opowiada³ nie-
którym wyk³adowcom, ¿e s³ucha³ audycji radiowych z Polski: „Nadawali
przemówienie Gomu³ki. S¹dz¹c z wiadomoœci, w PZPR dojrza³o niezado-
wolenie z naszej opieki i mieszania siê w sprawy wewnêtrzne. Zwi¹zki miêdzy
parti¹ a organami rz¹dowymi, zbudowane wed³ug naszego wzoru, wywo³ywa³y
tam niezadowolenie, co znalaz³o odzwierciedlenie w haœle Gomu³ki: »Partia
kieruj¹ca, lecz nie rz¹dz¹ca«”8.

Podobne dyskusje i wypowiedzi bardzo denerwowa³y w³adzê. Przy tym, po
amnestii w latach 1955–1956 do zachodnich obwodów Ukrainy powracali
z wiêzieñ i zsy³ki cz³onkowie organizacji narodowych, przedstawiciele cerkwi
(zw³aszcza niewygodni dla w³adzy duchowni uniccy). W³aœnie z tymi wy-
darzeniami w³adza wi¹za³a o¿ywienie „elementów nacjonalistycznych” wœród
Ukraiñców i zwraca³a szczególn¹ uwagê na pracê polityczn¹ wœród mieszkañ-
ców rejonów przygranicznych zachodnich obwodów Ukrainy. KGB notowa³o
wszystkie wypowiedzi „ukraiñskich nacjonalistów, powracaj¹cych z uwiêzienia
i innych elementów antysowieckich„, którzy „zachwalaj¹ postêpowanie reakcji,
prowadz¹ antysowieck¹ agitacjê i rozprzestrzeniaj¹ nastroje powstañcze”9. Na
przyk³ad, cz³onek OUN I.K. Czaban oœwiadczy³: „Oto Polacy swoim po-
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wstaniem zrobili, co chcieli. Wybrali w³asny rz¹d, jakiego chcia³ sam naród […]
Tak zrobi¹ i inne pañstwa, w tym tak¿e Zwi¹zek Radziecki”. Lekarz wete-
rynarii G.W. Kostiw, który w wykazach KGB zosta³ oznaczony jako ukraiñski
nacjonalista, zwolennik Petlury, strzelec siczowy, wczeœniej odbywaj¹cy karê
pozbawienia wolnoœci, w kwestii wydarzeñ w Polsce wyrazi³ w³asny punkt
widzenia: „Polacy to naród solidarny, walcz¹cy o w³asn¹ wolnoœæ, nie chce za-
le¿eæ od Zwi¹zku Radzieckiego, to tylko Ukraiñcy nie umiej¹ siê organizowaæ
i byæ niezale¿ni od Rosjan, ale siedz¹ pod ich wp³ywem i wype³niaj¹ ich wolê”10.
Po powrocie z wiêzienia niejaki A.M. Ugrin mówi³: „Doczekam tego czasu,
kiedy Zwi¹zek Radziecki siê rozpadnie, albowiem w Polsce i na Wêgrzech
rozpoczê³y siê powstania, które nie³atwo st³umiæ. Jeœli nawet powstania te
zostan¹ st³umione, lud bêdzie powstawaæ, bo niezadowolonych z socjalizmu
mo¿na znaleŸæ nie tylko w krajach Europy Zachodniej i w ZSRR”11. W mieœcie
Stryj w obwodzie lwowskim obywatel P.P. £uczynczyn wzywa³ mieszkañców
do powstania s³owami: „Ukraiñcy! Do broni. Walczcie o utworzenie »wolnej
Ukrainy«, nie ¿a³uj¹c swojej krwi”. Naturalnie, za podobne zachowania £u-
czynczyn zosta³ aresztowany i poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci karnej. W Dro-
hobyczu maszynista M.N. Jurij powiedzia³: „Koniec koñców narody polski
i wêgierski zrezygnowa³y z podporz¹dkowywania siê Zwi¹zkowi Radziec-
kiemu. Teraz kolej na Ukrainê. Wkrótce nadejdzie czas, ¿e Ukraina pod¹¿y za
przyk³adem Wêgier i Polski”12. Przyk³ady antysowieckich wypowiedzi no-
towano nawet w szko³ach. Tak oto wed³ug informacji agenta KGB, pseudonim
„Nauczyciel” („Uczitiel’”), który by³ nauczycielem w szkole nr 5 w Borys³awiu
w obwodzie Drohobycz: „Niektórzy nauczyciele tej szko³y… uwa¿aj¹, ¿e
wydarzenia na Wêgrzech i w Polsce s¹ w znacznym stopniu rezultatem
mieszania siê Zwi¹zku Radzieckiego w sprawy wewnêtrzne Polski, Wêgier
i innych pañstw demokracji ludowej, które Zwi¹zek Radziecki przejawia³
w przesz³oœci”13.

Szczególne zaniepokojenie w³adzy wywo³ywa³y nastroje nacjonalistyczne
w œrodowisku inteligencji twórczej. Podczas omawiania wydarzeñ w Polsce i na
Wêgrzech przedstawiciele inteligencji i, przede wszystkim, pisarze, poruszali
kwestiê rozwijania kultury narodowej na Ukrainie. Szczególn¹ uwagê po-
œwiêcano niedocenianiu jêzyka ukraiñskiego. Mówiono o tym, ¿e z nie-
zrozumia³ych przyczyn w wiêkszoœci szkó³ wy¿szych na Ukrainie i prawie we
wszystkich technikach i szko³ach zawodowych naucza siê przewa¿nie po
rosyjsku, ¿e w miastach zmniejsza siê liczba szkó³ z ukraiñskim jêzykiem
wyk³adowym, ¿e w ukraiñskich miastach, w tym w Kijowie, Lwowie, nie
mówi¹c ju¿ o Dniepropietrowsku i Odessie, prawie nie s³ychaæ mowy ukraiñ-
skiej, w wielu urzêdach sprawy biurowe prowadzi siê po rosyjsku i po rosyjsku
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te¿ kontaktuje siê z ludnoœci¹. Poszczególni pisarze uwa¿ali, ¿e na Ukrainie
postêpuje rusyfikacja, co odbija siê niekorzystnie na rozwoju kultury ukraiñ-
skiej. Zauwa¿ali, ¿e przedstawiciele innych krajów, zw³aszcza krajów de-
mokracji ludowej, odwiedzaj¹cych Ukrainê, zdumieni s¹ faktem, ¿e w wielu
miastach i na osiedlach robotniczych w ¿yciu codziennym u¿ywa siê jêzyka
rosyjskiego. Oprócz tego taki lekcewa¿¹cy stosunek w³adzy do tradycji naro-
dowej mieszkañców Ukrainy wykorzystywany jest w antysowieckiej propa-
gandzie tak wewn¹trz kraju, jak i za granic¹, przez ukraiñskich nacjonalistów
i innych wrogów narodu radzieckiego14. W KC KP Ukrainy zareagowano
natychmiast. Uwaga wszystkich partyjnych i komsomolskich organizacji skie-
rowana zosta³a na „wzmo¿one uœwiadomienie leninowskiej polityki naro-
dowej” i „wychowanie ludnoœci w duchu przyjaŸni narodu ukraiñskiego
z rosyjskim i wszystkimi narodami Zwi¹zku Radzieckiego oraz nieprzejednanej
walki z przejawami ideologii bur¿uazyjnego nacjonalizmu”15. W swoich za-
rz¹dzeniach w³adze zwraca³y uwagê na to, ¿e dzia³alnoœæ urzêdów partyjnych
i rad oraz przede wszystkim komitetów wykonawczych, s¹dów, prokuratury
i innych powinna byæ prowadzona w jêzyku wiêkszoœci narodowej. Polecono
poprawiæ zaopatrzenie placówek szkolnych w podrêczniki i pomoce w jêzyku
ukraiñskim, a szczególn¹ uwagê zwracano na stworzenie ukraiñskich szkó³
i klas z ukraiñskim jêzykiem wyk³adowym. Niestety, wiêkszoœæ tych poleceñ
nie zosta³a zrealizowana.

Szczególn¹ uwagê pracownicy ideologiczni partii przywi¹zywali do m³o-
dzie¿y, poniewa¿ w Polsce to w³aœnie inteligencja twórcza i m³odzie¿ sta³y siê
dŸwigniami przemian demokratycznych kraju. Wszêdzie na uczelniach obecni
byli przedstawiciele aktywu partyjnego, którzy uwa¿nie œledzili nastroje w œro-
dowisku studenckim i notowali „nies³uszne i politycznie niedojrza³e myœli”. Na
przyk³ad informacja o niektórych wypowiedziach i opiniach w zwi¹zku z wy-
darzeniami w Polsce i na Wêgrzech, kierowana do sekretarza KC KP Ukrainy
z kijowskiego Komitetu Miejskiego KP Ukrainy, zawiera zagadnienia, którymi
interesowali siê studenci kijowscy:

„1. Spec. korespondent »Prawdy” w artykule Antysocjalistyczne wyst¹pie-
nia na ³amach polskich gazet napisa³, ¿e naród radziecki nie mo¿e tolerowaæ
podobnych wypowiedzi. Jak on móg³ mówiæ w imieniu ca³ego narodu, kiedy
ten ostatni niczego nie wiedzia³ i teraz te¿ prawie nie wie?

2. Jak Pañstwo myœl¹, dlaczego »Prawda« przedrukowa³a artyku³ z »Try-
buny Ludu« ze stosown¹ odpowiedzi¹ Eisenhowera, lecz w tym samym czasie
nawet nie komentowa³a artyku³u, który by³ skierowany przeciwko wy¿ej
wspomnianemu artyku³owi »Prawdy«?

3. Co spowodowa³o tak nieoczekiwany przyjazd tow. Chruszczowa do
Warszawy?
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4. Dlaczego nasza prasa i rz¹d nie uwa¿aj¹ za konieczne zrelacjonowania
rozmów w Warszawie, które „przebiega³y w duchu przyjacielskiej i partyjnej
szczeroœci”?

5. Co przeszkodzi³o tow. Rokossowskiemu w wejœciu do Biura Poli-
tycznego PZPR?”16.

Interesuj¹ce s¹, sformu³owane przez pracownika KC KP Ukrainy, komen-
tarz i zalecana odpowiedŸ na pierwsze pytanie z tej listy, które pracownikom
partyjnym proponowano do wykorzystywania w ich pracy ideologicznej.
Przytoczê pe³ny cytat: „Na podobne pytanie powinno odpowiadaæ siê szeroko
i jasno, ¿e korespondent »Prawdy« mo¿e i powinien mówiæ w imieniu narodu
radzieckiego, odzwierciedlaj¹c jego nastroje. Jak ka¿dy publicysta, zwi¹zany
z narodem, przekazuje nastroje narodu w³aœciwie. Inna sprawa, ¿e jeœli by
niew³aœciwie przekazywa³ nastroje narodu, wtedy moglibyœmy przeciwko temu
protestowaæ, lecz on, jak œwiadczy artyku³, dobrze zna nastroje narodu, ¿yje
wœród niego i wyra¿a jego opinie na ³amach prasy.

Podobnego rodzaju pytania… nastawione s¹ na to, ¿eby podwa¿yæ wiarê
ludzi radzieckich w s³usznoœæ informacji, które podaje nasza radziecka prasa”17.

Szczególnych trosk przysparzali w³adzom polscy studenci, którzy uwa¿nie
œledzili wydarzenia w ojczyŸnie, wiadomoœci pozyskuj¹c g³ównie z radia.
W tym czasie w szko³ach wy¿szych na Ukrainie uczy³o siê 251 studentów
z Polski18. Informacje o ich nastrojach w zwi¹zku z wydarzeniami w Polsce
regularnie kierowano do KC KP Ukrainy, gdzie opracowywano sposoby
„wzmo¿enia wœród nich pracy uœwiadamiaj¹cej i ideowo-wychowawczej”. Jak
zwykle, notowano pytania, które by³y zadawane na zebraniach i zajêciach
z informacji politycznej. Jedno z najbardziej popularnych to: „Dlaczego ra-
dziecka prasa tylko stwierdza fakty, a nie analizuje wydarzeñ w Polsce?”. Silne
wzburzenie polskich studentów wywo³a³ wspomniany wczeœniej artyku³ w ga-
zecie „Prawda”. Rozwa¿ano go nawet podczas wyk³adów, przy czym studenci
starali siê wci¹gn¹æ do dyskusji wyk³adowców. Szczególne oburzenie stu-
dentów wywo³a³y negatywne opinie gazety „Prawda” o twórczej dzia³alnoœci
polskich pisarzy. Grupy polskich studentów pochodz¹cych z tych samych stron
rozwinê³y aktywn¹ dzia³alnoœæ edukacyjn¹. Student historii Uniwersytu Ki-
jowskiego Alfred Ma³ecki (syn by³ego sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR
w Poznaniu) poinformowa³, ¿e polscy studenci uniwersytetu zorganizowali
kó³ko dyskusyjne i ustalili temat pierwszej dyskusji „O miejscu religii w Polsce
i stosunku rz¹du do niej”. Wyrazi³ tak¿e opiniê, ¿e uwa¿a artyku³ w „Prawdzie”
za nies³uszny i wie z wiarygodnych Ÿróde³, ¿e Gomu³ka dzwoni³ do Chrusz-
czowa w tej sprawie i domaga³ siê wyjaœnieñ, oraz ¿e Chruszczow powiedzia³,
i¿ to nieporozumienie. Oœwiadczy³ równie¿, ¿e nie widzi niczego dziwnego
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w tym, i¿ demonstranci w Warszawie ¿¹dali wstrzymania dostaw wêgla z Polski
do ZSRR po zani¿onych cenach19. Oczywiœcie, podobne wyst¹pienia nie
pozostawia³y dzia³aczy partyjnych i funkcjonariuszy KGB obojêtnymi, dlatego
KC KP Ukrainy stale domaga³ siê wzmo¿enia pracy uœwiadamiaj¹cej i ideowo-
-wychowawczej wœród polskich studentów.

Ciekawa by³a w tym okresie dzia³alnoœæ Ukraiñskiego Towarzystwa Sto-
sunków Kulturalnych z Zagranic¹. Zgodnie z rodzajem swojej dzia³alnoœci
organizacja ta powinna by³a rozszerzaæ kontakty miêdzynarodowe, w tym
z Polsk¹, i aktywnie sprzyjaæ wymianie delegacji. W rzeczywistoœci sprawy
przedstawia³y siê nieco inaczej. Byæ mo¿e by³o to zwi¹zane z niefrasobliwoœci¹
poszczególnych pracowników Towarzystwa, byæ mo¿e z poleceniem z góry.
Nie uda³o siê tego wiarygodnie wyjaœniæ za pomoc¹ istniej¹cych danych
archiwalnych. Wiadomo, ¿e kierownicy rozmaitych polskich organizacji partyj-
nych, pañstwowych, m³odzie¿owych, kulturalnych i sportowych czêsto zwraca-
li siê z wnioskami dotycz¹cymi rozszerzenia wymian ró¿nego rodzaju delegacji,
grup twórczych i zespo³ów sportowych20. Ukraiñskie Towarzystwo Stosunków
Kulturalnych z Zagranic¹ odpowiada³o milczeniem. Prezes Federacji Teni-
sistów z Krakowa, przebywaj¹c na urlopie, zaszed³ do kierownika lwowskiego
komitetu obwodowego do spraw kultury fizycznej i sportu Rogoczego z oficjal-
nym listem na temat towarzyskiego spotkania tenisistów. Jednak¿e nie otrzy-
mawszy konkretnej odpowiedzi, z oburzeniem oœwiadczy³: „No i macie praw-
dziw¹ »¿elazn¹ kurtynê!«”21. Widocznie rozszerzenie kontaktów z Polsk¹ za
spraw¹ bezpoœrednich kontaktów miêdzyludzkich by³o w tym czasie po prostu
niebezpieczne dla w³adzy.

Niezale¿nie od wszystkich starañ w³adz zmierzaj¹cych do maksymalnego
ograniczenia dostêpu do informacji o wydarzeniach w Polsce, proœci ludzie na
Ukrainie wiedzieli, ¿e w krajach demokracji ludowej zachodz¹ powa¿ne zmiany.

Demokratyzacja, pragnienie wydostania siê spod kontroli Zwi¹zku Ra-
dzieckiego ogarnia³y coraz to wiêksz¹ liczbê krajów i narodów. Te wydarzenia
wzbudzi³y nadziejê narodu ukraiñskiego, ¿e wczeœniej czy póŸniej demo-
kratyzacja obejmie te¿ Ukrainê i odzyska ona upragnion¹ niepodleg³oœæ. Tak
te¿ siê sta³o, ale po kilkudziesiêciu latach…
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KOMUNISTYCZNA PARTIA CZECHOS£OWACJI
I SPO£ECZEÑSTWO CZECHOS£OWACJI

WOBEC KRYZYSU POLITYCZNEGO
NA WÊGRZECH I W POLSCE W 1956 ROKU

Postrzeganie powstania narodowego na Wêgrzech w 1956 r. przez elity
polityczne Czechos³owacji mia³o swoje korzenie jeszcze w XIX w. W drugiej
po³owie tego stulecia po zakoñczeniu eksperymentów absolutystycznych je-
dynie Wêgrom uda³o siê osi¹gn¹æ pozycjê teoretycznie równego Wiedniowi
partnera, podczas gdy Czechy, stanowi¹c bardzo prê¿ny ekonomicznie oœrodek
Monarchii, nie zrealizowa³y swoich planów przekszta³cenia ca³ego pañstwa
w federacjê. Innym powodem antagonizmów by³ wêgierska polityka narodo-
woœciowa w stosunku do S³owaków, którzy szybko znaleŸli w Pradze swoich
protektorów. Wed³ug francuskiej badaczki Muriel Blaive kwestia mniejszoœci
i – ogólnie ujmuj¹c – czeskich roszczeñ do S³owacji sta³y siê podstawowym
problemem w stosunkach czesko-wêgierskich1. Antagonizmów tych nie zlikwi-
dowa³o nawet zakoñczenie dzia³añ wojennych w 1945 r. Czesi pragnêli
odgrodziæ siê w równym stopniu od niemieckiego i „wêgierskiego zagro¿enia”.
Mówiono nawet o wymianie mniejszoœci narodowych, a powrót do granic
przedmonachijskich jedna strona uwa¿a³a za nietrwa³y, druga zaœ za nie-
sprawiedliwy. Ustanowienie zale¿nych od Kremla w³adz w Pradze i w Buda-
peszcie nie rozwi¹za³o problemu. Wêgrzy krytykowali rz¹d w Pradze, ¿e
cz³onkowie KPCz wêgierskiego pochodzenia nie s¹ równoprawnymi komu-
nistami i ¿e traktowani s¹ podejrzliwie. Wêgierscy towarzysze wytykali politykê
Pragi wobec mniejszoœci wêgierskiej na S³owacji i nawet „proletariacki inter-
nacjonalizm” nie os³abi³ g³êboko zakorzenionej ró¿nicy interesów. Sesje Ko-
minformu zamiast p³aszczyzn¹ porozumienia stawa³y siê aren¹ wzajemnej
krytyki. W 1947 r. wêgierski delegat József Révai stwierdzi³, ¿e strona
czechos³owacka spuœci³a zas³onê milczenia nad rz¹dami s³owackich faszystów.
Wyst¹pienie spotka³o siê z krytyk¹ Slánský’ego, który stwierdzi³, ¿e przy-
³¹czenie po³udniowej S³owacji do Wêgier wi¹za³o siê z przyjêciem przez
miejscowych Wêgrów proniemieckiej polityki i okreœli³ fakt obecnoœci Wêgrów

1 M. Blaive, Promarnìná pøíle�itost. Èeskoslovensko a rok 1956, Praha 2001, s. 291–293.



na S³owacji za groŸbê egzystencji narodu s³owackiego2. Rai stwierdzi³ tak¿e, ¿e
wêgierscy S³owacy posiadaj¹ wiêcej zdobyczy narodowych ni¿ Wêgrzy ¿yj¹cy
w po³udniowej S³owacji. Wreszcie delegat s³owacki na posiedzeniu Kominformu
Štefan Bašt’ovanský stwierdzi³, ¿e komuniœci wêgierscy okreœlili wêgierskie
organizacje antyfaszystowskie jako wrogo nastawione przeciwko pañstwu cze-
chos³owackiemu i porówna³ wyst¹pienie Varia jako przejaw stale ¿ywego
wêgierskiego rewizjonizmu podpieraj¹cego „reakcjê”3. Po³udniowa S³owacja
zamieszka³a równie¿ przez mniejszoœæ wêgiersk¹ mia³a znaczny wp³yw na
kszta³towanie siê sytuacji politycznej w Czechos³owacji. ¯yj¹cy w po³udniowej
S³owacji bogaci ch³opi wêgierscy w takich miejscowoœciach, jak Šahy, Tešmak
czy Plášt’ovice podburzali miejscow¹ ludnoœæ, aby wyst¹piæ przeciw w³adzom.
Ludnoœæ tego regionu pozostawa³a pod znacznym wp³ywem wiadomoœci zza
granicy, która by³a niekontrolowana przez stra¿ników. W rejonie Filakova
granica by³a pilnowana przez trzech wêgierskich ¿o³nierzy, pozbawionych
jedzenia i uzbrojenia, którzy w razie „kontrrewolucyjnego ataku” prosili
o udzielenie im azylu w s¹siedniej Czechos³owacji. W³adze ÈSRS zgodzi³y siê
na ich proœbê. Wed³ug materia³ów archiwalnych postawy Wêgrów zamieszku-
j¹cych po³udniow¹ S³owacjê nie zawsze oznacza³y sympatiê dla powstania.
W rejonie Komarna w miejscowoœci Modrý Kameò nieznaczna czêœæ ludnoœci
mia³a odmówiæ sk³adki na Fond solidarity, argumentuj¹c to, ¿e jeœli Wêgrzy
narobili sobie problemów, to niech sobie sami z nimi radz¹4. W³adze cze-
chos³owackie przyst¹pi³y do inwigilacji œrodowisk inteligencji wêgierskiej na
S³owacji. Podjêto kroki zmierzaj¹ce do likwidacji wêgierskiego ko³a teatralnego
przy Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Bratys³awie. Jeden z dzia³aczy tego ko³a
Ján Tóth twierdzi³, ¿e na próbê przysz³o bardzo ma³o osób z powodu akcji pro-
pagandowej w³adz i artyku³u w bratys³awskiej „Pravdzie”, w którym kry-
tykowano wêgiersk¹ politykê rewizjonistyczn¹. Wêgierskie powstanie sta³o siê
okazj¹ do rozwa¿añ nad kszta³tem federacji czechos³owackiej. Na S³owacji
coraz bardziej otwarcie mówiono o zbyt wielkiej roli Czechów w orgachach
pañstwowych.

W okresie wêgierskich wydarzeñ KC KPCz stara³a siê utrzymaæ kontrolê
nad szczególnie niepewnymi œrodowiskami spo³ecznymi. Niektóre œrodowiska
studenckie wyst¹pi³y wówczas z postulatami. Bardziej œwiadome polityczne
œrodowiska Czechos³owacji nadzieje na reformy i demokratyczn¹ metamorfozê
kraju wi¹za³y z ruchem studenckim w Pradze w maju 1956 r.5 Podobne
zachowania wyst¹pi³y w œrodowiskach Koœcio³a prawos³awnego we wschodniej
S³owacji, gdzie organa partyjne odnotowa³y nawet próbê utworzenia
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nielegalnego kierownictwa wœród tamtejszych wyznawców prawos³awia. KPCz
przedstawia³a kryzys wêgierski i jego konsekwencjê jako dowód na s³usznoœæ
dotychczasowej swojej polityki. Podsumowaniem wydarzeñ wêgierskich i ich
wp³ywu na sytuacjê w Czechos³owacji zajêto siê podczas obrad KC KPCz
w dniach 5 i 6 grudnia 1956 r. Wp³yw KPCz na spo³eczeñstwo, próby
konsolidacji odnios³y sukces. Nawet w po³udniowej czêœci S³owacji odnoto-
wano w czasie wydarzeñ wêgierskich przypadki wstêpowania w szeregi KPCz.
Milicja zosta³a postawiona w stan gotowoœci. Na S³owacji w³adze odnotowa³y
przypadki krytykowania ustroju horthystowskich Wêgier, co pozwoli³o kie-
rownictwu KPCz wysun¹æ tezê, ¿e rewolucja wêgierska by³a sprawdzianem
udowodniaj¹cym si³ê jednoœci narodów Czechos³owacji6.

W kwietniu 1956 r. odby³ siê w Czechoslowacji Kongres Zwi¹zku Lite-
ratów, podczas którego potêpiono b³êdy czasów stalinowskich. W niektórych
gazetach jak np. „Literární Noviny” równie¿ pojawi³y siê g³osy krytyki, ale
szybko zneutralizowano je za pomoc¹ œrodów administracyjnych. W marcu
1956 roku, kiedy jeszcze nic nie wskazywa³o na rodz¹ce siê trudnoœci w Polsce
i na Wêgrzech, polityka zagraniczna Czechos³owacji zmierza³a do podtrzy-
mania istniej¹cych wiêzi ekonomicznych w ramach obozu socjalistycznego.
Zagadnienia gospodarcze nale¿a³y do szczególnie trudnych w kontaktach
pomiêdzy Czechos³owacj¹ i PRL. Po wydarzeniach poznañskich Polska by³a
zmuszona prosiæ o zwiêkszone dostawy dla prze¿ywaj¹cej kryzys w³asnej
gospodarki. Ponadto pod wp³ywem Polski czescy dziennikarze coraz œmielej
zajmowali siê tezami XX zjazdu, a nawet pojawi³y siê w Czechos³owacji
postulaty niezale¿nej prasy, w zwi¹zku z czym kierownictwo KPCz wezwa³o do
wzmo¿onej czujnoœci wobec wrogów. Wreszcie wizyta polskiego kabaretu
Wagabund zosta³a przyjêta w Czechos³owacji nieprzychylnie, poniewa¿ zamiast
krytyki, skompromitowa³ on kierownictwo partyjne KPCz7.

Zainteresowanie sytuacj¹ w Polsce przez spo³eczeñstwo Czechos³owacji
by³o zdecydowanie najwiêksze w czasie poprzedzaj¹cym wêgiersk¹ rewolucjê
i jej trakcie. Strajk w Poznaniu by³ oceniony przez prasê komunistyczn¹ jako
wynik dzia³alnoœci w Polsce obcych agentur. W okresie najgorêtszych napiêæ
w Polsce i na Wêgrzech, podczas spotkania w Bratys³awie na Ekonomicznym
rozvojovom stredisku zamestanci oceniali po³o¿enie polityczne w Polsce. Po-
zytywnie oceniali rozwi¹zywanie gospodarstw pañstwowych i przejmowanie
ziemi przez polskich ch³opów. Jeden z uczestników spotkania nauczyciel
angielskiego Klima twierdzi³, ¿e wydarzenia te mog¹ tak¿e przenieœæ siê do
Polski. Odmienne oceny trafia³y tak¿e za poœrednictwem kontaktów turystycz-
nych. W Zakopanem przebywa³a czechos³owacka wycieczka, której uczestnicy
rozmawiali z polskimi oficerami. Redaktorka „Pioniera” Bryndzová rozma-
wia³a z polskimi oficerami, wed³ug których to, co pisze siê w prasie s³owackiej,
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by³o nieprawd¹. Stawiali oni za przyk³ad Po prostu i twierdzili ¿e po XX
ZjeŸdzie KPZR du¿e zmieni³o siê w Polsce. Mówili o tym, ¿e w Krakowie
panuj¹ zdecydowanie antysowieckie nastroje, w Polsce by³y te¿ z³e opinie
o Czechos³owacji, a g³ównie o jej strachliwych politykach”8. W³adze cze-
chos³owackie stara³y siê ograniczyæ iloœæ kontaktów z obywatelami Polski
i Wêgier na jesieni 1956, co zmniejszy³o ruch graniczny. Rozporz¹dzenie to
dotyczy³o uciekinierów szczególnie „obcych klasowo”, poniewa¿, jak wskazuj¹
materia³y archiwalne, rozg³aszali oni wiadomoœci o przebiegu walk w Buda-
peszcie. Niektórzy z nich otwarcie wystêpowali przeciwko ustrojowi ludo-
wemu. Przyby³y na pocz¹tku listopada na S³owacjê István Juhas (z miejsco-
woœci Boldogasszonyfa w komitacie Baranya) otwarcie zachêca³ S³owaków do
obalenia ustroju komunistycznego. Wyst¹pi³ z pochwa³¹ wobec Polaków,
którzy swoj¹ postaw¹ mieli pozbawiæ Armiê Czerwon¹ okazji do ingerencji
w wewnêtrzne sprawy Polski.

W okresie powstania narodowego na Wêgrzech wysi³ki partii skupi³y siê na
utrzymaniu porz¹dku wewn¹trz kraju, zaopatrzenia na odpowiednim poziomie
i porz¹dków na granicy z Wêgrami. Zauwa¿aj¹c przejawy sympatii spo³eczeñ-
stwa Czechos³owacji do postulatów wêgierskiego powstania, kierownictwo par-
tyjne przy³o¿y³o szczególn¹ wagê do zachowania jednoœci w szeregach KPCz.
W artykule z 24 paŸdziernika 1956 r. „Rude Pravo” wyst¹pi³o z apelem do
robotników o zachowanie jednoœci w szeregach partii. Wielokrotnie zwracano
uwagê na s³usznoœæ obranej drogi i donios³oœæ sojuszu ze Zwi¹zkiem Ra-
dzieckim. Niejednokrotnie prasa czechos³owacka posi³kowa³a siê artyku³ami
z sowieckiej „Prawdy” i dopiero na pocz¹tku listopada publikowano donie-
sienia zachodnich agencji informacyjnych. Og³oszenia przez Nagya odtwo-
rzenia koalicji rz¹dowej z 1945 roku prasa czechos³owacka uzna³a za próbê
odbudowy „rz¹dów reakcji” na Wêgrzech. Jedn¹ z pierwszych bezstronnych
relacji na temat wydarzeñ wêgierskich zawieraj¹c¹ opinie œwiadków i opis walk
w Budapeszcie zamieœci³ dziennikarz „Rudego Prava” Èestimír Suchy. Po
interwencji sowieckiej w Budapeszcie wszystkie wa¿niejsze organy prasowe
og³osi³y deklaracje rz¹du Czechos³owacji do pomocy Wêgrom (pomoc ta do
21 listopada wynosi³a 11,8 mln koron) oraz z radoœci¹ przywita³y powstanie
nowego rz¹du na Wêgrzech. Nawet dziennik Wêgrów s³owackich „Új Szó” na
pocz¹tku listopada 1956 r. og³osi³, ¿e: „Naród wêgierski obali³ kontrrewo-
lucjê”9. Powszechnym zjawiskiem w prasie czechos³owackiej by³a manipulacja
polegaj¹ca na uto¿samianiu powstania wêgierskiego z prób¹ przejêcia w³adzy
przez przedwojenne ko³a polityczne zwi¹zane z Horthym i zwolennikami
skrajnej prawicy.

Kierownictwo KPCz by³o utwierdzane w przekonaniu o poprawnej polityce
przez lokalne komórki partyjne. Przyk³adowo w Bañskiej Bystrzycy do Èe-
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choslovenského sväzu mláde�e przyst¹pi³o 173 nowych cz³onków w czasie
rewolucji wêgierskiej. By³o to wynikiem wytrwa³ej pracy lokalnych sekcji KPCz
i aktywizacji aparatu partyjnego na S³owacji. Frekwencja na zebraniach par-
tyjnych by³a bardzo wysoka. W jednym ze sprawozdañ wys³anych do Pragi
z Bañskiej Bystrzycy znalaz³o siê stwierdzenie: „Kontrrewolucja na Wêgrzech
zjednoczy³a nie tylko szeregi partyjne, ale tak¿e wszystkich ludzi pracy w na-
szym kraju”10.

W analizie sporz¹dzonej przez czechos³owacki MSZ starano siê odnaleŸæ
przyczyny rewolucyjnych przemian na Wêgrzech. Zwracano uwagê no to, ¿e
liczba cz³onków partii wzrasta³a zbyt szybko (w ci¹gu 5 lat osi¹gnê³a 5 mln).
Zwracano uwagê na to, ¿e liczba zatrudnionych w gospodarce uspo³ecznionej
wzros³a w latach 1949–1954 z 828 tys. do 1621 tys. Na spo³eczne przemiany
zwróci³ uwagê András Kürti w artykule opublikowanym w „Társadolmi Szemle”
w 1954 r. Wed³ug niego ludzie, którzy znaleŸli pracê w gospodarce uspo-
³ecznionej najczêœciej przybyli do miast ze wsi. Równie¿ wêgierska partia nie
by³a jednolita. Frakcja Rákosiego wnios³a „ku³ack¹ ideologiê” do ¿ycia par-
tyjnego. Ponadto partia by³a niejednolita, opiera³a swoj¹ pozycjê na liczbie
cz³onków, podczas gdy druga kierowana przez Nagya mia³a na celu d¹¿enie do
idea³ów demokracji i socjalizmu. Czescy towarzysze twierdzili, ¿e aparat
kierowniczy obydwu obozów wêgierskiej partii wywodzi³ siê z przedwojennej
socjaldemokracji.

Z powodu wspomnianego rozbicia partii na dwa obozy nie przepro-
wadzono na Wêgrzech oceny i krytyki stalinizmu, chocia¿ – jak wspomniano
w analizie czechos³owackiego MSZ – rozpoczêto j¹ najwczeœniej w ca³ym obozie
socjalistycznym bo ju¿ w czerwcu 1953 roku. W czasie XX Zjazdu KPZR
roz³am w wêgierskiej partii jeszcze siê pog³êbi³ i wszystko wskazywa³o, ¿e
Rákosiego popiera³ dawny aparat partyjny ni¿szego szczebla, który po czerwcu
1956 r. praktycznie by³ nietkniêty. Grupa Nagya znalaz³a poparcie g³ównie
w inteligencji. Zdaniem polityków czechos³owackich wielu dawnych funkcjo-
nariuszy Horthyego w dalszym ci¹gu pracowa³o na eksponowanych sta-
nowiskach. Mieli byæ odpowiedzialni za szerzenie ideologii nacjonalizmu,
twierdz¹c m.in., ¿e Wêgry nie by³y w stanie odnieœæ sukcesu gospodarczego
w granicach trianoñskich. Podkreœlano te¿ to, ¿e Nagy zosta³ wykorzystany
przez ko³a nacjonalistyczne do wyeksponowania ich postulatów. Wreszcie
w Czechos³owacji Ÿle oceniono wspó³pracê wêgierskiej partii z m³odzie¿¹,
która by³a ow³adniêta ideologi¹ narodow¹. Na si³ê starano siê te pok³ady
narodowej dumy Wêgrów wykorzeniæ (Rákosi przymierza³ siê do zniszczenia
pomnika królów wêgierskich i postawienia w tym miejscu pomnika wdziêcz-
noœci Armii Czerwonej). Wreszcie posuwano siê do wielu uogólnieñ, chocia¿by
twierdz¹c, ¿e rewolucja czerpa³a z wielu ideologicznych Ÿróde³ od socjalizmu
do faszyzmu. W Czechos³owacji twierdzono, ¿e taka mieszanka ideologiczna
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brak jednoœci w partii, bezmyœlnie wprowadzany kult ZSRR i aplikowany
marksizm doprowadzi³y do tego, ¿e ju¿ w pierwszy dzieñ rewolucji t³umy pali³y
ksi¹¿ki rosyjskie bez wyj¹tku czy by³y to dzie³a Dostojewskiego czy te¿ Krótka
Historia WKP(b)11.

Wed³ug dziennikarzy wêgierskich w Czechos³owacji oraz w Rumunii do-
strzegalny by³ tak¿e nurt nacjonalistyczny. Wyra¿a³ siê w nim lêk przed
ewentualnym rewizjonizmem nowego rz¹du w Budapeszcie. Niezale¿na
w okresie powstania wêgierska opinia publiczna stara³a siê te obawy oddaliæ.
Jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ artyku³ Ferenca Baktai na ³amach „Népszava” na
pocz¹tku maja 1958 roku. Autor podkreœli³ w nim, ¿e rewolucja na Wêgrzech
zbli¿y³a do siebie narody Europy Œrodkowej, u³atwiaj¹c przekroczenie granic
ju¿ od lata 1956 roku, a reakcj¹ na to zjawisko by³y oskar¿enia w stosunku do
rz¹du Nagya. Czescy towarzysze ze zgroz¹ obserwowali, jak na Wêgrzech
œrodowisko dziennikarskie by³o opanowane przez wrogów komunizmu. Na
pocz¹tku grudnia 1956 r. pracownik sekcji prasowej ambasady ÈSRS w Bu-
dapeszcie Jozef Chabada zorganizowa³ spotkanie z wêgierskimi dziennika-
rzami. Wiêkszoœæ z nich by³a odsuniêta ju¿ w 1945 r. od zawodu (dr Géza Saly
by³ skazany nawet na 10 lat ³agru w ZSRR). Poza Géz¹ Saly obecni na
spotkaniu byli Tibor Pethõ, syn za³o¿yciela „Magyar Nemzet”, Lajos Ko-
rolovszki, Ferenc Vaduz – przewodnicz¹cy Wêgierskiego Zwi¹zku Dzien-
nikarzy i redaktor „Népakarat” [wêg. Wola Ludu] István Várkonyi. Wed³ug
czechos³owackiego dyplomaty najbardziej kontrowersyjn¹ osob¹ by³ Géza
Saly12. Bardzo du¿o mówi³ na temat wspó³pracy wêgiersko-czechos³owackiej,
federacji œrodkowoeuropejskiej i komplementarnoœci gospodarki wêgierskiej
i czechos³owackiej. Wreszcie stwierdzi³, ¿e „… jeœliby w Czechos³owacji
wybuch³y podobne jak na Wêgrzech wydarzenia, lud wêgierski przyszed³by
z pomoc¹”. Na pytanie: komu tej pomocy mia³by udzieliæ, odrzek³ po chwili
myœlenia, ¿e ludowi czechos³owackiemu13.

Z du¿ym dystansem strona czechos³owacka obserwowa³a wydarzenia
w Polsce na jesieni 1956 r. Dyplomaci ÈSRS w Warszawie podkreœlali, ¿e
w stosunku do wydarzeñ wêgierskich Warszawa przyjê³a postawê wyczekuj¹c¹
i dopiero od po³owy listopada 1956 r. pojawia³y siê g³osy o kontrrewo-
lucyjnym charakterze wyst¹pieñ w Budapeszcie. Obserwowano odbywaj¹c¹ siê
na prze³omie 1956 i 1957 r. kampaniê wyborcz¹ w Polsce. Pojawiaj¹ce siê
g³osy krytyki w stosunku do dawnych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeñstwa
tak¿e powodowa³y niepokój. W szeregach ZSL popierano kandydatów do
sejmu odwo³uj¹cych siê do „programu narodowego”. Gomu³ka by³ oceniany
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w Czechos³owacji podobnie jak Nagy. Jedno z doniesieñ ambasady ÈSRS
z Warszawy jawnie g³osi³o, ¿e czêœæ polskiego spo³eczeñstwa widzi w Gomu³ce
Miko³ajczyka i Wyszyñskiego w jednej osobie14. W grudniu 1956 roku w³adze
czechos³owackie odnotowa³y informacjê o pocz¹tku ofensywy partii i aparatu
bezpieczeñstwa oraz rozgromieniu manifestacji m³odzie¿y w Szczecinie na
pocz¹tku grudnia 1956 r.

Zdecydowany wp³yw na postawê robotników w Czechos³owacji wobec
rewolucji wêgierskiej mia³a polityka KPCz. W krytycznym okresie w paŸdzier-
niku 1956 r. zwo³ano szereg wieców zak³adowych, na których informowano,
¿e przyczyn¹ rewolucyjnych wydarzeñ na Wêgrzech by³ niski poziom ¿ycia
wêgierskiej klasy robotniczej. W wielu wypadkach inteligencja s³owacka by³a za
odciêciem siê od postulatów wêgierskiej inteligencji (np. aktorzy w braty-
s³awskim teatrze im. Petra Jilemnickégo). Wydaje siê, ¿e wp³yw na to mog³y
mieæ obawy przed has³ami irredenty wêgierskiej na tereny S³owacji. Trudno tu
problem ten w³aœciwie os¹dziæ. Pewne jest natomiast, ¿e w³adze Czechos³owacji
umiejêtnie zagro¿enie to naœwietla³y, wskazuj¹c, ¿e poparcie postulatów wê-
gierskich mo¿e równ¹æ siê przy³¹czeniu po³udniowej czêœci pañstwa do Wêgier.
Studenci w Bratys³awie podczas analizy postulatów wêgierskich studentów
skrytykowali ich program, który w punkcie VII mia³ odnosiæ siê do rewizji
granic15.

Zdarza³y siê w kierownictwie KPCz opinie odwo³uj¹ce siê do faktu, ¿e po
XX ZjeŸdzie KPZR nast¹pi³a fala emigracji ¯ydów polskich i wêgierskich do
Izraela. Poselstwo ÈSRS w Tel-Awivie depeszowa³o wrêcz, ¿e wypadki w Pol-
sce i na Wêgrzech by³y w du¿ej mierze ich dzie³em. Ambasada ÈSRS w Meksy-
ku przys³a³a informacje na temat wypowiedzi polskiego charge d’affaires w tym
kraju, niejakiego Rogulskiego (Rogalskiego). W jak najlepszym œwietle przed-
stawia³ Gomu³kê, dziêki któremu nie dosz³o w Polsce do rewolucji na skalê
porównywaln¹ z Wêgrami. Polski dyplomata stwierdzi³ tak¿e, ¿e w okresie
prze³omu paŸdziernikowego pañstwa s¹siednie nie zachowa³y siê solidarnie
wobec Polski. Krytykowa³ rz¹dy ZSRR i Czechos³owacji za ich politykê
gospodarcz¹ wobec Polski, a rz¹d rzadziecki za niewyjaœnion¹ sprawê Kalinin-
gradu.

Dochodzi³o jednak do nieprzyjemnych incydentów, tak jak w miejscowoœci
Dolne Obdokovice (rejon Nitry), gdzie podczas nabo¿eñstwa w koœciele czêœæ
wiernych œpiewa³a hymn wêgierski, a czêœæ zebranych opuœci³a œwi¹tyniê.

Niezrozumienie zachodz¹cych na Wêgrzech zmian politycznych widoczne
by³o tak¿e wœród inteligencji na terenach czeskich. Czêsto wydarzenia na
Bliskim Wschodzie ³¹czono z powstaniem na Wêgrzech i wyra¿ano opiniê, ¿e
interwencja na Wêgrzech by³a dzia³aniem uzasadnionym. Nauczyciel z Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej w Jihlavie Josef Vyborny stwierdzi³, ¿e kiedy Nagy d¹¿y³
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do demokratyzacji ustroju, nikomu to nie przeszkadza³o, ale gdy pojawi³y siê
has³a odbudowania Korony œw. Stefana, innego rozwi¹zania jak interwencja nie
mog³o byæ.

Na S³owacji zanotowano wzrost zainteresowania sprawami politycznymi.
Podczas gdy latem 1956 r. w wiecach zak³adowych bra³o udzia³ 15% za³óg, to
w paŸdzierniku frekwencja siêga³a 75-80%. W krytycznym okresie rewolucji
wêgierskiej na Wy¿szej Szkole Ekonomicznej w Bratys³awie studenci przyjêli
rezolucjê popieraj¹c¹ politykê w³adz w Pradze. Odmiennego zdania byli
studenci wydzia³u filozoficznego. Marazm w œrodowiskach studenckich w Cze-
chos³owacji by³ spowodowany tym, i¿ w maju 1956 r. po protestach stu-
denckich w tym kraju wiele osób bêd¹cych organizatorami tych¿e protestów
zosta³o wykluczonych z szeregów studenckich. Jednak i na jesieni 1956 r.
zdarza³y siê wyj¹tki. Student III roku Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Bra-
tys³awie Škultéty domaga³ siê, aby obok proponowanej przez w³adze uczel-
niane rezolucji uchwaliæ tak¿e inn¹ z ¿¹daniem demokratyzacji ¿ycia po-
litycznego wzorem Polski i Wêgier. Rezolucja nie zosta³a przyjêta.

Bardziej œwiadome stanowisko wobec wydarzeñ wêgierskich reprezento-
wa³y bardzo nieliczne grupy studentów. W po³udniowych Morawach studenci
uniwersytetu w Brnie zawi¹zali nawet spisek i zamierzali rozpocz¹æ walkê, jeœli
kryzys polityczny na Wêgrzech bêdzie siê przed³u¿a³. Na czele spisku stali
Oldøich Vaculik z Bøeclavia i František Oharek ze Znojma. Jeden z cz³onków
KPCz z Brna, dr Braun stwierdzi³ wrêcz, ¿e wszyscy p³acimy cenê za to, ¿e
ZSRR odgrywa rolê œwiatowego mocarstwa. Wed³ug doniesieñ informatorów,
zgromadzeni w kawiarni Opera w Brnie wyra¿ali obawy, ¿e reakcj¹ na
wydarzenia wêgierskie i kryzys bliskowschodni mo¿e byæ wzrost antysemi-
tyzmu w bloku wschodnim16. Powa¿niejsze spiskowe struktury wœród stu-
dentów powsta³y tak¿e w Pradze i w Pilznie. W tym ostatnim kilku studentów
wydzia³u medycznego potajemnie gromadzili broñ i lekarstwa, rozpowszech-
niali wiadomoœci z Radia Wolna Europa i emigracyjnego pisma „Výbìr”17.

W Pradze w dniu 27 paŸdziernika 1956 r. grupa osób z Ladislavem
Trpálkem próbowa³a zorganizowaæ manifestacjê na wzór budapeszteñskiej
z 23 paŸdziernika. Konfidenci i prowokatorzy doprowadzili do aresztowania
cz³onków tej organizacji przez funkcjonariuszy MSW. Tym sposobem uda³o siê
roz³adowaæ bezpoœrednie zagro¿enie. Nastroje na Wêgrzech ulega³y jednak
stopniowemu radykalizowaniu i akcja propagandowa podjêta przez w³adze
KPCz mia³a przyczyniæ siê do zdyskredytowania poczynañ rewolucyjnego
Budapesztu. W Pradze zorganizowano na prze³omie paŸdziernika i listopada
szereg wystaw fotograficznych, które w sposób niezwykle wstrz¹saj¹cy przed-
stawia³y okrucieñstwo wêgierskich wydarzeñ. Celowa³o w tej akcji „Rudé
právo”, które od 29 paŸdziernika codziennie zamieszcza³o rubrykê Zpráva
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o situaci w Mad’arsku, gdzie czêsto w szczegó³ach omawiano nie tylko przebieg
walk na Wêgrzech, ale równie¿ egzekucje i akty linczu na funkcjonariuszach
wêgierskiej s³u¿by bezpieczeñstwa. Wed³ug sprawozdañ czechos³owackiej bez-
pieki, mia³o to znaczny wp³yw na uspokojenie nastrojów, daj¹c do zrozumienia
spo³eczeñstwu, ¿e w wypadku przewrotu do takich scen mo¿e dojœæ tak¿e
w Czechos³owacji. Wreszcie wybuch konfliktu sueskiego spowodowa³o wy-
kreœlanie nowych za³o¿eñ politycznych: w obliczu agresji obozu imperia-
listycznego powinniœmy byæ jednoœci¹18.

W dniu 2 listopada „Rudé právo” alarmowa³o opiniê publiczn¹ Cze-
chos³owacji, ¿e oto wraca na Wêgry Pál Eszterházy, w³aœciciel 115 tys. ha ziemi
(podkreœlano, ¿e stanowi to 1/400 ca³ej ziemi ornej na Wêgrzech). Winê za ten
stan rzeczy czechos³owacka gazeta zrzuca³a na Bélê Kovácsa, który – jak
k³amliwie pisano – do 1945 roku mia³ byæ cz³onkiem partii faszystowskiej. Ze
zwolennikami faszyzmy by³ kojarzony w redakcji „Rudégo práva” nawet
kardyna³ Mindszenty, który wed³ug zachodnich agencji prasowych by³ w ró¿-
nych krêgach rozwa¿any jako odpowiednia osoba na stanowisko premiera
Wêgier. Wykorzystywano artyku³y z belgradzkiej „Borby” w których stwier-
dzano, ¿e „… polityka ustêpstw i koncesji wobec elementów reakcyjnych nie
mo¿e przynieœæ efektów”19.

Za³ogi wielu zak³adów pracy podejmowa³y rywalizacjê pracy, na zebra-
niach informacyjnych zdarza³y siê przypadki potêpiania rewolucji wêgierskiej,
a w wielu zak³adach pracy na S³owacji mówiono robotnikom o udziale
w interwencji w Budapeszcie. Ponadto w szeregu zak³adach og³aszano w ostat-
nich dniach paŸdziernika 1956 roku rywalizacjê pracy dla uczczenie rewolucji
paŸdziernikowej.

Zainteresowanie problematyk¹ polsk¹ w Czechos³owacji z uwagi na do-
nios³oœæ rewolucji wêgierskiej ograniczy³a siê jedynie do terenów przygra-
nicznych b¹dŸ tych miejsc, gdzie goœcili reprezentanci w³adz pañstwowych PRL
i dostojników Koœcio³a. W dniu 21 paŸdziernika biskup Trnavy dr Lárik na
kazaniu mówi³ o rycerzach, którzy nie walcz¹ z broni¹ w rêku, ale o takich
bojownikach, którzy tak jak w Polsce walcz¹ o prawa. Kazania wys³uchali dwaj
duchowni z Polski. Przy granicy z Polsk¹ w Popradzie, Spiskiej Starej Wsi
i rejonie Prešova sprawy polskie by³y bardziej aktualne. W Popradzie pojawi³y
siê ulotki wzywaj¹ce miejscow¹ ludnoœæ do pójœcia œladami Polski i Wêgier.
W Slovenském Novym Mieœcie by³y nauczyciel Julius Hodak stwierdzi³ wrêcz,
¿e gdyby pomówiæ z ludnoœci¹ ch³opsk¹ w po³udniowej S³owacji, to rewolucja
wêgierska mog³aby siê tak¿e przenieœæ na S³owacjê. W dniu 30 paŸdziernika
w Koszycach, zamieszka³ych w du¿ej mierze przez Wêgrów, jeden z dzia³aczy
Èechoslovenského sväzu mláde�e, towarzysz Juhász, rozpoczynaj¹c, zebranie
wezwa³ zebranych do uczczenia minut¹ ciszy wêgierskich studentów, którzy
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zginêli podczas walk ulicznych w Budapeszcie. Jeden z prelegentów student
Leško stwierdzi³, ¿e studenci na Wêgrzech s¹ bardziej zdecydowani ni¿ na
S³owacji i staj¹ na drodze walki o wolnoœæ. Stwierdzi³ te¿, ¿e prasa w Cze-
chos³owacji informowa³a powierzchownie i w sposób tendencyjny20.

Na S³owacji w dniu 25 paŸdziernika 1956 r. pismo „Slobodna mláde�”
wyemitowa³o ulotkê, w której solidaryzowa³o siê z postulatami studentów
wêgierskich i polskich. Jeden z fragmentów tekstu g³osi³: „Studenci wy¿szych
szkó³ wêgierskich i gimnazjów pozdrawiaj¹ polskie organizacje studenckie,
które prowadz¹ dzia³ania w kierunku demokratycznej przebudowy i sta³y siê
jedn¹ z wiod¹cych si³ polskiego ¿ycia politycznego. Wasz¹ pracê traktujemy
jako wzór i my te¿ chcemy dzia³aæ w podobnym duchu”21. Ulotka prezentowa³a
postulaty m³odzie¿y wêgierskiej z manifestacji z 23 paŸdziernika 1956 r.
i postulaty Petõfi Kör, prezentuj¹c planowane formy wspó³pracy obydwu
stron. Autorzy ulotki przedstawiali panuj¹ce wœród m³odzie¿y wêgierskiej
tendencje i nastawienie, wskazuj¹c jednoczeœnie, ¿e celem m³odzie¿y wê-
gierskiej jest budowa socjalizmu, którego model najlepiej odpowiada³by sy-
tuacji spo³ecznej i gospodarczej Wêgier oraz ustroju opartego na niezale¿nej
polityce zagranicznej.

Przejawy solidarnoœci z walcz¹cymi Wêgrami t³umione by³y w Czecho-
s³owacji nie tylko przez w³adze pañstwowe i partyjne. Biskup Koœcio³a refor-
mowanego na S³owacji Imre Varga zapewni³ w³adze pañstwowe Czecho-
s³owacji, ¿e bêdzie je wspiera³ w wysi³kach zmierzaj¹cych do pacyfikacji
niepokojów spo³ecznych. W³adze Koœcio³a katolickiego w Czechos³owacji
wyda³y oœwiadczenie w dniu 2 listopada 1956 r., w którym potêpi³y wy-
darzenia na Wêgrzech, a tak¿e kryzys sueski. Duchowni ni¿szego szczebla nie
zawsze podporz¹dkowywali siê zaleceniom swoich hierarchów. Przyk³adowo
niedaleko od granicy z Polsk¹, w �ilinie dziekan Koœcio³a rzymskokatolickiego
dr Leitman wyra¿a³ zrozumienie dla wydarzeñ w Polsce i na Wêgrzech,
zapewniaj¹c wiernych, ¿e podobne oznaki niezadowolenia s¹ dostrzegalne
w Rumunii. W rejonach o mieszanym przekroju narodowoœciowym, tak jak
w rejonie Nitry, obawa przed postulatami rewizji granicy wêgiersko-s³owackiej
prowadzi³a do napiêæ. W miejscowoœci Dolne Obdokovice czêœæ wiernych
odœpiewa³a hymn wêgierski. Wiêkszoœæ wiernych narodowoœci s³owackiej
opuœci³a œwi¹tyniê. W³adze Czechos³owacji przyst¹pi³y do akcji pacyfikacji
nastrojów, poczynaj¹c od du¿ych oœrodków miejskich zamieszka³ych w znacz-
nej mierze przez Wêgrów. W Koszycach w wielu zak³adach uchwalono
deklaracje potêpiaj¹ce wydarzenia wêgierskie. Uszczelniono granicê z Polsk¹,
skutkiem czego w okresie tygodnia najciê¿szych walk w Budapeszcie granice
polsko-czechos³owack¹ przekroczy³o 175 obywateli Czechos³owacji i oko³o
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3200 Polaków. Pracownicy czechos³owackich kolei podjêli uchwa³ê o go-
towoœci do udzielenia pomocy klasie robotniczej na Wêgrzech w zmaganiach
z kontrrewolucj¹. Naciski w³adz doprowadzi³y wreszcie do tego, ¿e na Wy-
dziale Filologicznym Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Prešovie odby³o siê
spotkanie, na którym studenci i nauczyciele przyjêli odezwê potêpiaj¹c¹ prze-
lewanie krwi na Wêgrzech. Odezwa zawiera³a nastêpuj¹ce stwierdzenie: „Wy-
ra¿amy swoj¹ solidarnoœæ z wszystkimi tymi m³odymi ludŸmi, którzy w te dni
stali otwarcie u boku swojej klasy robotniczej i jej partii – na pozycjach
stalinizmu, na pozycjach sojuszu z naszym oswobodzicielem Zwi¹zkiem Ra-
dzieckim, z ludowymi demokracjami, na pozycjach proletariackiego inter-
nacjonalizmu”22. W podobnym duchu brzmia³y przemówienia przywódców
KPCz i artyku³y prasowe na ³amach bratys³awskiej „Pravdy” i centralnego
organu komunistów „Rudé Právo”. W dniu 5 listopada 1956 r. w „Pravdzie”
opublikowano przemówienie prezydenta Czechos³owacji A. Zápotockýego,
w którym znalaz³o siê szereg zapewnieñ o solidarnoœci robotników, ch³opów
i inteligencji w Czechos³owacji w ich drodze do socjalizmu. Prezydent stwier-
dzi³, ¿e ca³e spo³eczeñstwo jest œwiadome wielkoœci zadañ, jest w nim jednak
dosyæ woli i si³y, aby stanê³o ono na stra¿y w³asnego rz¹du i jego bez-
pieczeñstwa23. Przejawem zachowawczego stanowiska w³adz czechos³owackich
by³a wizyta Antonína Novotnego w Moskwie, podczas której przywódca KPCz
z³o¿y³ propozycjê organizowania oddzia³ów zbrojnych w Czechos³owacji i wy-
s³ania ich na pomoc komunistom wêgierskim. Ostro¿ny Chruszczow nie
zdecydowa³ siê jednak na anga¿owanie do konfliktu wêgierskiego kolejnych
pañstw24. Tak wiêc w dobie kryzysu sueskiego i niejasnego stanowiska War-
szawy w okresie wydarzeñ na Wêgrzech, Kreml znalaz³ cenn¹ podporê dla
swojej polityki w ramach obozu pañstw socjalistycznych.

Sposób informowania o wydarzeniach na Wêgrzech i w Polsce w 1956 r.
przez czechos³owackie œrodki masowego przekazu pozostawia³ wiele do ¿y-
czenia. Zwracali na to wielokrotnie dziennikarze wêgierscy i polscy. ¯yj¹cy na
S³owacji redaktor wêgierskiej gazety „Új Ifjúság” [wêg. Nowa M³odzie¿]
Elemer Török i redaktor Kardaš twierdzili, ¿e do rewolucji dosz³oby ju¿
w po³owie paŸdziernika, gdyby nie polityka Rákosiego. Obydwaj krytykowali
postawê KPCz za to, ¿e informowanie spo³eczeñstwa o sytuacji politycznej na
Wêgrzech i w Polsce. Inny wêgierski dziennikarz – jeden z aresztowanych
i skazanych w procesie Rajka – Károly Kiss podczas pobytu w Bratys³awie
i dyskusji ze s³owackimi dziennikarzami nak³ania³ ich do przyst¹pienia do
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nowa³y wojska radzieckie. Zob. szerzej: C. Békés, Az 1956-os forradalom a világpolitikában,
Budapest 1996, s. 83.



konfederacji naddunajskiej i znalaz³ wielu zwolenników do swoich teorii.
W dniu wybuchu powstania w Budapeszcie grupa oœmiu polskich dziennikarzy
goœci³a w Bratys³awie. Zostali przyjêci przez Zwi¹zek Dziennikarzy S³owackich.
Dwaj najwa¿niejsi reprezentanci tego zwi¹zku Štítnický i Špitzer twierdzili
wrêcz, ¿e Polacy nie dotarli do wszystkich dziennikarzy w Bratys³awie, gdy¿ jak
wyrazi³ siê jeden z nich, KC KPS zabroni³ im kontaktowaæ siê z polskimi
dziennikarzami. W rozmowach z polskimi goœæmi wziêli udzia³ Štítnický,
Špitzer, Minaè, Murdoch i Cyril Kraus oraz redaktor „Pracé” Kovaèik. Podczas
spotkania jeden z polskich dziennikarzy Strykalski (lub Trykalski), jak sam
utrzymywa³ oficer armii Andersa, namawia³ S³owaków do poparcia linii po-
litycznej Wêgrów. Charakterystyczna by³a wypowiedŸ jednego ze S³owaków
obrazuj¹ca zarazem sposób myœlenia wiêkszoœci elit s³owackich, kiedy jeden
z Polaków mia³ zapewniæ ich, ¿e Polska dysponuje dwunastoma dywizjami
wojska. Špitzer stwierdzi³, ¿e „S³owacy nie maj¹ tak Ÿle, wprawdzie mamy
ró¿ne trudnosci, ale nie s¹ one a¿ takie, abyœmy chcieli tu robiæ »drugie
Wêgry«”25.

Materia³y archiwalne wspominaj¹ o kilku Polakach ¿yj¹cych na S³owacji,
którzy odwiedzili siedzibê Èemadoku z myœl¹, aby poznaæ opiniê wêgierskiej
mniejszoœci ¿yj¹cej w Czechos³owacji na temat wydarzeñ wêgierskich. Wspomi-
nano te¿ o istnieniu niewykrytego zwi¹zku studenckiego, którego cz³onkowie
zastanawiali siê nad kierunkiem rozwoju socjalizmu w zwi¹zku z przesileniem
politycznym w Polsce i powstaniem na Wêgrzech. Wreszcie jeden z braty-
s³awskich sêdziów dr Josef Buzna wyrazi³ opiniê, ¿e wydarzenia w s¹siednich
pañstwach socjalistycznych musz¹ mieæ wp³yw na nasze po³o¿enie: „I nasi
politycy musz¹ sobie uœwiadomiæ, ¿e robili Ÿle i nie mo¿na tych b³êdów
odwrocic; musz¹ oni sami ust¹piæ. […] Nowa w³adza musi naprawiæ wszysko
drog¹ reform takich jakich dokonano w Polsce i na Wêgrzech”26. W braty-
s³awskiej sekcji Komunistycznej Partii S³owacji pojawia³y siê g³osy niezado-
wolenia. By³y jednak na tyle sporadyczne i przyt³umione, ¿e powszechna linia
partii opowiada³a siê za lojalnoœci¹ wobec Kremla i utrzymanie „dotych-
czasowych zdobyczy socjalizmu”. Jednostki bardziej œwiadome narzeka³y na
œlimacze tempo wprowadzania w ¿ycie postanowieñ XX Zjazdu KPZR, w po-
równaniu z sytuacj¹ w Polsce i na Wêgrzech (wed³ug materia³ów archiwalnych
w ramach KPCz jedynie minister kultury Kopecký wskaza³ na szereg b³êdów,
które uniemo¿liwia³y przeprowadzenie demokratyzacji ¿ycia politycznego w Cze-
chos³owacji). Jeden z funkcjonariuszy partyjnych z okolic Bratys³awy dr Tibor
Dalloti stwierdzi³, ¿e jedynie w Czechos³owacji i NRD partie komunistyczne s¹
na tyle silne, aby uniemo¿liwiæ przeprowadzenie jakichkolwiek reform. Twier-
dzi³, ¿e zmiany polityczne w Polsce i na Wêgrzech zmierzaj¹ do utworzenia
nowego bloku pañstw socjalistycznych w Europie Œrodkowej. Inny dzia³acz
partyjny, dr Rudolf Mikula twierdzi³, ¿e obecna sytuacja polityczna Polski
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przypomina pozycjê Jugos³awii. Pochwali³ politykê PZPR, gdzie rzekomo
pojawi³y siê g³osy domagaj¹ce siê procesu winnych za wydarzenia z czerwca
1956 r. w Poznaniu. W Czechos³owacji w ukryciu mówiono o przepro-
wadzeniu ponownego procesu w sprawie Slanský’ego.

Postawa ludnoœci wêgierskiej na S³owacji by³a z³o¿ona. Wœród miejscowych
Wêgrów wielokrotnie wspominano o planowanym przesuniêciu granic, po któ-
rych m.in. Šáhy (wêg. Ipolyság) i Filakovo (wêg. Fülek) mia³y znaleŸæ siê po
wêgierskiej stronie. Czêsto pojawia³y siê w meldunkach milicji czechos³o-
wackiej doniesienia o tym, ¿e Wêgrzy wysiedleni z po³udniowej S³owacji27 po
1947 roku bêd¹ mogli wróciæ do swoich domów. Wed³ug doniesieñ stra¿y
granicznej ju¿ w dniu 24 paŸdziernika 1956 r. stra¿ graniczna w Balá�skich
Ïarmotách (wêg. Somoskõújfalu) zatrzyma³a autobus pe³en studentów wê-
gierskich, którzy zmierzali na S³owacjê rzekomo w celu prowadzenia pracy
kontrrewolucyjnej wœród mniejszoœci wêgierskiej na S³owacji.

Wielu obywateli wyra¿a³o nadziejê, ¿e wydarzenia rewolucyjne wybuchn¹
tak¿e na S³owacji. Dr Ludovit Mraz z miejscowoœci Zlaté Moravce wyra¿a³
nadziejê, ¿e wydarzenia polityczne w Polsce, które potem ogarnê³y Wêgry, nie
bêd¹ ograniczone tylko do Budapesztu i znajd¹ poparcie tak¿e w Czecho-
s³owacji. Na S³owacji by³y liczne przypadki zastraszania funkcjonariuszy partyj-
nych. W doniesieniach znajduj¹ siê dowody zrozumienia dla sytuacji po-
litycznej Wêgier. Jeden z duchownych, ksi¹dz dr Herceg z miejscowoœci
Diakovice stwierdzi³, ¿e wyobra¿enia czeskich komunistów o ZSRR s¹ mylne,
a w powstaniu w Budapeszcie wziêli udzia³ nie horthystowscy wojskowi, ale
w g³ównej mierze studenci i m³odzi robotnicy. Z kolei wœród funkcjonariuszy
partyjnych dominowa³y g³osy krytyki. Cz³onek Komunistycznej Partii S³owacji
z miejscowoœci �eliezovce Imrich Pari�, podsumowuj¹c sytuacjê na Wêgrzech,
stwierdzi³, ¿e „dali broñ bandytom”. Dodaj¹c jednoczeœnie: „Trzeba wytrwaæ
mocno w dyscyplinie i utrzymaæ socjalistyczn¹ praworz¹dnoœæ”. W samej
Bañskiej Bystrzycy by³y g³osy wœród prominentów partyjnych powstanie wê-
gierskie jest wielk¹ nauk¹ dla Czechos³owacji i ca³ej klasy robotniczej i „… do-
wodem na to, ¿e w jednoœci jest si³a, która mo¿e zagwarantowaæ takie
ukierunkowanie w naszym twórczym programie, a tym samym budowaæ
za³o¿enie pod trwa³y pokój”28.

W³adze Czechos³owacji wziê³y czynny udzia³ w rekonstrukcji komunistycz-
nego porz¹dku po upadku powstania na Wêgrzech. Na pocz¹tku stycznia 1957 r.
po s³owackiej stronie granicy dosz³o do spotkania funkcjonariuszy KP S³owacji
i KPCz z pe³nomocnikiem w³adz Kádára na komitat Borsod Jánosem Ku-
kucsk¹. Wed³ug niego, w³adze partyjne w okolicach Miszkolca by³y w po-

Komunistyczna Partia Czechos³owacji i spo³eczeñstwo Czechos³owacji... 145

27 Po II wojnie œwiatowej na podstawie dekretów prezydenta Edwarda Benesza zamiesz-
kuj¹cych kraj Niemców i Wêgrów pozbawiono maj¹tku, wszelkich praw i obywatelstwa. W lu-
tym 1946 r. Czechos³owacja podpisa³a z Wêgrami umowê o wymianie ludnoœci, która z ka¿dej
strony objê³a ok. 70 tys. osób.

28 Tam¿e, s. 10–12.



wijakach (przed rewolucj¹ w mieœcie Ozd by³o oko³o 5–6 tys. cz³onków partii
komunistycznej, podczas gdy na pocz¹tku 1957 r. by³o ich zaledwie 300).
Strona czechos³owacka zosta³a poinformowana o reakcji spo³eczeñstwa wê-
gierskiego na postulaty rz¹du Nagya. Drastycznie spad³o wydobycie wêgla
w komitacie Borsod. Wêgierskie w³adze na pocz¹tku 1957 r. zwróci³y siê do
KPCz o oddelegowanie kilku górników z Czechos³owacji, którzy mieli pokazaæ
ró¿ne sposoby pracy politycznej oraz metody budowania socjalizmu, gdy¿ – jak
okreœlono – wielu obywateli Wêgier pragnê³o budowaæ socjalizm taki jak
w Czechos³owacji. W tym celu oddelegowano Józefa Adamca i Jána Tobiša
(byli oni S³owakami wêgierskiego pochodzenia) do Miszkolca, gdzie ich
zadaniem by³o nadzorowanie pracy lokalnego radia i prasy. Czechos³owacja
zobowi¹za³a siê tak¿e pomóc w drukowaniu dla Wêgier materia³ów pro-
pagandowych.

W omawianym okresie dochodzi³o tak¿e do sporadycznych akcji zbrojnych
organizowanych przez w³adze Czechos³owacji a wymierzonych przeciwko
wêgierskiemu powstaniu. W dniach 7–8 listopada, a wiêc prawie równoczeœnie
z tocz¹cymi siê w Budapeszcie walkami dosz³o do akcji rozbijania wêgierskich
ugrupowañ na granicy z Czechos³owacj¹, które chcia³y przedrzeæ siê z miejsco-
woœci Dejtár na Wêgrzech do Vel’kej Èalomiji na S³owacji. W trakcie walk
zginê³o kilka osób narodowoœci wêgierskiej.

Po st³umieniu powstania na Wêgrzech w³adze Czechos³owacji przyst¹pi³y
do t³umienia wszelkich przejawów niezadowolenia oraz zamro¿enia systemu
stalinowskiego na dalsze lata. Odgórnie zamkniêto dyskusjê o destalinizacji.
Prokuratura generalna ju¿ 19 listopada podjê³a decyzjê o niezwalnianiu wiêŸ-
niów politycznych (w tym czasie by³o ich w Czechos³owacji oko³o 11 tys.).
W wielu dziedzinach ¿ycia politycznego i gospodarczego da³o siê w Czecho-
s³owacji zauwa¿yæ zdecydowan¹ politykê partii zmierzaj¹c¹ do wzmocnienia
systemu totalitarnego. Przyk³adem mo¿e byæ fakt, ¿e ju¿ w 1957 r. za³o¿ono
w Czechos³owacji 500 nowych pañstwowych gospodarstw rolnych.

Pracownicy polskiej ambasady w Pradze relacjonowali, ¿e w okresie rewo-
lucji na Wêgrzech czescy politycy zachowywali siê wobec polskich dyplomatów
z daleko posuniêtym dystansem. Radca ambasady polskiej w Pradze L. Padu-
chowa stwierdzi³a, ¿e idee XX Zjazdu KPZR szybko zosta³y zapomniane,
a w czerwcu 1956 r. na ogólnokrajowej konferencji KPCz wyst¹piono z ide¹
„nacjonalistyczno-anarchistycznymi nastrojami”. Odnotowano wzrost nastro-
jów antypolskich. W³adze Czechos³owacji wróci³y do sprawy Zaolzia, nie-
wywi¹zywania siê przez Polskê z umów gospodarczych, a tak¿e podkreœla³y, ¿e
wydarzenia w Polsce mia³y podtekst ekonomiczny. W okresie rewolucji wê-
gierskiej w³adze ÈSRS zarz¹dzi³y obni¿kê cen i nasili³y propagandê, wed³ug
której zdobycze socjalizmu w tym kraju by³y najwiêksze i nale¿a³o ich broniæ.
Propaganda KPCz trafia³a jedynie do czêœci klasy robotniczej, podczas gdy
inteligencja z sentymentem wypowiada³a siê o I Republice przed 1938 r.
i o „masarykowej demokracji”, odrzucaj¹c has³a propagandy o dobrobycie
i porównuj¹c kurs korony przed wojn¹ i po wojnie. Ludnoœæ wsi czeskiej
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zosta³a pozyskana przez w³adze podwy¿szeniem cen skupu, atrakcyjnymi kre-
dytami i innymi metodami. W okresie VIII Plenum PZPR mówiono w Czecho-
s³owacji o ³amaniu praworz¹dnoœci, koniecznoœci poci¹gniêcia do odpowie-
dzialnoœci obecnego kierownictwa.

W rejonie Ostrawy uwaga ludnoœci bardziej nawet skupi³a siê nad tym, co
donoszono w Polsce ni¿ nad tym, co dzia³o siê na Wêgrzech. Na zebraniach
partyjnych podkreœlano, aby przeciwdzia³aæ próbom szerzenia siê polskiego
nacjonalizmu. Jednak same czeskie w³adze lokalne, m.in. kierownictwo KPCz
w Czeskim Cieszynie, stwierdza³y, ¿e to bardziej strona czeska pos³ugiwa³a siê
retoryk¹ nacjonalistyczn¹ oraz z uznaniem wyra¿a³a siê o przemówieniu
Gomu³ki. W zwi¹zku z t¹ postaw¹ cieszyñskich komunistów czêstym goœciem
w Cieszynie by³ I sekretarz KW KPCz z Ostrawy Kolaø, który stwierdzi³, ¿e to,
co dzieje siê w Polsce, mo¿e byæ pocz¹tkiem tego, do czego dosz³o na
Wêgrzech. W obszarze przygranicznym wstrzymano ma³y ruch graniczny
(m.in. odmawiano wydawania przepustek na 1 listpopada). Prasa polska
dociera³a do Cieszyna w ograniczonym zakresie. Co wiêcej, kilka osób za-
trzyma³a czechos³owacka s³u¿ba bezpieczeñstwa za czytanie i komentowanie
polskich wydarzeñ. Konsul polski w Ostrawie by³ wielokrotnie nie¿yczliwie
przyjmowany. Podczas obchodów rocznicowych rewolucji paŸdziernikowej
w 1956 r. konsula PRL Jerzego Pidlera witano na trybunie po delegacji
chiñskich hutników i wschodnioniemieckiej delegacji robotniczej, która w chwili
koniecznoœci awansowa³a na delegacjê pañstwow¹ z NRD (w poprzednich
latach konsul PRL by³ witany zaraz po czeskich w³adzach centralnych).
Podkreœlano tak¿e fakt, ¿e szef Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ostrawie
Czernik na plenum KPCz w Ostrawie w dniu 24 paŸdziernika 1956 r.
w negatywnym œwietle przedstawi³ stosunki polsko-radzieckie i polsko-czecho-
s³owackie. Zwraca³ uwagê na to, ¿e Polska nie wywi¹za³a siê z zobowi¹zañ
handlowych wobec Czechos³owacji. Zdaniem polskiego konsula akcja mia³a na
celu izolacjê polityczn¹ Polski i zdyskredytowanie w oczach robotników29. Na
wspomnianym spotkaniu aktywu w Ostrawie zabra³ te¿ g³os redaktor „Nowej
Svobody”, pisma komunistów w pó³nocno-wschodnich Czechach, i¿ nie nale¿y
braæ przyk³adu z wydarzeñ w Polsce. Jego zdaniem Polska znajdowa³a siê na
innym etapie rozwoju, wskaza³ na ró¿nice w poziomie ideologicznym KPCz
i PZPR, a tak¿e na fakt, ¿e polscy towarzysze maj¹ sk³onnoœæ do pewnych
odchyleñ. Ogólna postawa towarzyszy czechos³owackich okreœlona by³a przez
polskiego dyplomatê jako „wysi³ek miejscowego kierownictwa zmierzaj¹cy nie
do wyci¹gniêcia wniosków […] z okreœlonych faktów i zjawisk w Czecho-
s³owacji, ale zd¹¿aj¹cy wyra¿nie do jak najszybszego przejœcia nad przykrymi
sprawami do porz¹dku dziennego”30.
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Polscy dyplomaci w Czechoslowacji odnotowali wzrastaj¹ce zainteresowanie
polsk¹ prac¹, np. „Nowe Drogi”, czytali polskie artyku³y i szukali wsparcia,
mówi¹c o swoim „konflikcie sumienia i strachu”. Przedstawiciele ¿ycia lite-
rackiego narzekali na kontrolowanie ¿ycia umys³owego. Wielu z nich mówi³o, ¿e
obawia siê aresztowania za samo sympatyzowanie ze zmianami w Polsce i na
Wêgrzech. Jednak¿e obserwowano prze³om w myœleniu o stosunkach polsko-
-czechos³owackich. Nawet wielcy sympatycy Polski na We³taw¹ otwarcie mówili
o „polskiej sk³onnoœci do anarchii”, co nie przeszkadza³o im w okreœlaniu Polski
jako „prekursora nowego modelu pañstwa socjalistycznego”31.

Jak okreœlano w Polsce, w³adze czechos³owackie zastosowa³y wobec swo-
jego spo³eczeñstwa taktykê „politycznie œcisn¹æ” a „ekonomicznie popuœciæ”.
Szczegó³nie na S³owacji poparcie dla zmian zachodz¹cych w Polsce i na
Wêgrzech by³o bardzo silne zaraz na pocz¹tku przemian na Wêgrzech, ale
os³ab³o, kiedy dosz³o do walk ulicznych. W ci¹gu pierwszych czterech dni po
23 paŸdziernika zebrano na S³owacji 8 mln koron, podczas gdy w ci¹gu
dalszych czterech tygodni zebrano 4 mln koron. Na organizowanych w za-
k³adach s³owackich masówkach podkreœlano, ¿e jednym z hase³ wêgierskiej
rewolucji by³a restauracja granic sprzed 1920 roku. Pocz¹tkowa postawa
sympatii wobec rewolucji na Wêgrzech zmieni³a siê do tego stopnie, ¿e
– wed³ug I sekretarza Komunistycznej Partii S³owacji (dalej: KPS) Karola
Bacilka – dosz³o do przypadków zg³aszania siê obywateli S³owacji, którzy
chcieli walczyæ za sprawê socjalizmu na Wêgrzech przeciw rz¹dowi Nagya.
KPS wziê³a czynny udzia³ w zwalczaniu rewolucji wêgierskiej. Oddzia³y przy
granicy z Czechos³owacj¹ by³y uzbrajane przez armiê czechos³owack¹, w Braty-
s³awie ukazywa³y siê pisma propagandowe w nak³adzie 100 tys. egzemplarzy.

Na S³owacji m³odzie¿owe pismo „Smena” krytykowa³o nazywanie wy-
darzeñ w Budapeszcie Powstaniem, a walcz¹cych – bohaterami i porównywa³
walki z powstaniem s³owackim z 1944 r. W okresie przemian politycznych
w Polsce ukaza³a siê w Bratys³awie opinia na temat twórczoœci Marka H³aski
napisana przez lektorkê jêzyka polskiego w stolicy S³owacji Ivanèikow¹. Opinia
ukaza³a siê w prasie, ale po uprzednim usuniêciu z niego takich zwrotów, jak
„stalinizm” i „stalinowiec”, które – jak okreœli³y w³adze partyjne – nie by³y
znane spo³eczeñstwu s³owackiemu. Krytycznie przyjêto tak¿e wizyty polskich
intelektualistów na S³owacji (np. Terleckiego w „Kulturnym Z �ivocie”). Wresz-
cie osoby odwiedzaj¹ce Oœrodek Kultury Polskiej w Bratys³awie przy wyjœciu
by³y legitymowane przez s³u¿bê bezpieczeñstwa. Ponadto w prasie panowa³
zakaz publikowania wszelkich dyskusji na tematy polityczne, które toczy³y siê
w Polsce. WyraŸnie odczuwa³o siê niechêæ i próbê odwrócenia uwagi spo-
³eczeñstwa. Lokalne w³adze s³owackie by³y zaskoczone biernoœci¹ mniejszoœci
wêgierskiej i t³umaczy³y to stosunkowo dobr¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹ miejsco-
wych Wêgrów.
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JÁNOS TISCHLER

REWOLUCJA WÊGIERSKA 1956 ROKU
ORAZ JEJ ODG£OSY W POLSCE

Po XX ZjeŸdzie Komunistycznej Partii Zwi¹zku Radzieckiego w lutym
1956 r. oraz po ujawnieniu tajnego referatu Nikity Chruszczowa, w której
podda³ on ostrej krytyce system stalinowski, w dwóch krajach obozu komu-
nistycznego, w Polsce i na Wêgrzech, proces stopniowej, pokojowej przemiany
dyktatury typu stalinowskiego, wprowadzonej w latach 1949–1950, w system,
w ogóle uwzglêdniaj¹cy specyficzne warunki ka¿dego z krajów, zosta³ znacznie
przyspieszony.

D¹¿enia te osi¹gnê³y swoje apogeum w Polsce w dniach 19–21 paŸdzier-
nika 1956 r., kiedy – po pocz¹tkowym sprzeciwie Moskwy – funkcjê pierw-
szego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej ponownie obj¹³ W³adys³aw Gomu³ka, którego osiem lat wczeœniej usuniêto
z tego stanowiska, poniewa¿ nie zgadza³ siê z bezkrytycznym aplikowaniem
w Polsce systemu radzieckiego. W swoim przemówieniu z 20 paŸdziernika,
które na ca³ym œwiecie wywo³a³o ¿ywy oddŸwiêk, Gomu³ka zapowiada³ likwi-
dacjê bezprawia poprzedniego okresu oraz jego b³êdów i wypaczeñ i og³osi³
program „polskiej drogi do socjalizmu”.

Przemówienie Gomu³ki opublikowa³ 23 paŸdziernika „Szabad Nép”, cen-
tralny organ Wêgierskiej Partii Pracuj¹cych. W tym samym dniu odby³a siê
w Budapeszcie ogromna demonstracja; by³ to pocz¹tek wêgierskiej rewolucji,
której uczestnicy poparli zmiany zachodz¹ce w Polsce i, wyra¿aj¹c solidarnoœæ
z narodem polskim, domagali siê wytyczenia „wêgierskiej drogi” do praw-
dziwego socjalizmu (w tamtych warunkach na poczatku tylko o tym mo¿na
by³a mowa!). Ówczesne kierownictwo WPP z Ernõ Gerõ na czele – nastêpc¹
Mátyása Rákosiego, odwo³anego ze stanowiska I sekretarza wêgierskiej partii
komunistycznej w lipcu tego¿ samego roku – przeciwstawi³o siê postulatom
manifestantów ¿¹daj¹cych demokratycznych przemian w kraju i wezwa³o na
pomoc wojska radzieckie.

Na Wêgrzech wybuch³a rewolucja, rozpoczê³y siê walki zbrojne o nie-
podlegloœæ Wegier. Na ¿¹danie mas 24 paŸdziernika Imre Nagy – poprzednio
by³ premierem w latach 1953–1955, i w³aœnie w miarê swoich mo¿liwoœci
próbowa³ wtedy „liberalizowaæ” ten system – stan¹³ na czele rz¹du, a I sekre-



tarzem partii zosta³ János Kádár. Wiêkszoœæ poprzedniego kierownictwa partii
uciek³a z kraju, g³ównie do Zwi¹zku Radzieckiego. Po kilkudniowym wahaniu
nowy premier okreœli³ dotychczasowe wydarzenia mianem powstania na-
rodowego i rozpocz¹³ spe³nianie najwa¿niejszych postulatów, które by³y wy-
razem oczekiwañ wiêkszoœci spo³eczeñstwa wêgierskiego.

Z Budapesztu wycofano jednostki radzieckie, rozwi¹zano ÁVH, czyli
znienawidzon¹ s³u¿bê bezpieczeñstwa, reaktywowano system wielopartyjny,
zapowiedziano tajne i wolne wybory parlamentarne, zniesiono na wsi system
obowi¹zkowych dostaw oraz obiecano rozpoczêcie rozmów na temat ca³kowi-
tego wycofania z Wêgier wojsk radzieckich. Rewolucja zwyciê¿y³a. WPP roz-
pad³a siê, na jej miejsce utworzona zosta³a Wêgierska Socjalistyczna Partia
Robotnicza, tak¿e pod przywództwem Jánosa Kádára. Na pocz¹tku listopada
g³ówne si³y polityczne na Wêgrzech dosz³y do porozumienia, walki usta³y,
a koalicyjny rz¹d Imre Nagya cieszy³ siê poparciem przewa¿aj¹cej wiêkszoœci
obywateli. Dla ochrony osi¹gniêæ rewolucji powsta³a, sk³adaj¹ca siê przede
wszystkim z dawnych uczestników walk, Wêgierska Rewolucyjna Gwardia
Narodowa, która dba³a o spokój i porz¹dek w kraju. Po³o¿y³a ona kres
maj¹cym gdzieniegdzie miejsce samos¹dom na funkcjonariuszach aparatu bez-
pieczeñstwa. Potêpia³y je stanowczo zarówno partie polityczne, jak i komitety
rewolucyjne i rady robotnicze. W pierwszych dniach listopada zakoñczy³ siê
strajk generalny, przyst¹piono do usuwania szkód powsta³ych w czasie walk,
w stolicy i w innych miastach ruszy³a komunikacja miejska.

Moskwa na pozór zaakceptowa³a propozycjê rz¹du Nagya, by strony
rozpoczê³y rozmowy na temat wycofania wojsk radzieckich z Wêgier, lecz
31 paŸdziernika postanowiono ostatecznie zd³awiæ rewolucjê wêgiersk¹ i roz-
pocz¹æ drug¹ interwencjê wojskow¹. Decyzjê tak¹ u³atwi³a ówczesna sytuacja
miêdzynarodowa: Izrael, Wielka Brytania i Francja zaatakowa³y wówczas
zbrojnie Egipt, by uzyskaæ kontrolê nad Kana³em Sueskim. Ich akcja wojskowa
wywo³a³a konflikt na Zachodzie i odwróci³a uwagê polityków i opinii publicz-
nej od spraw wêgierskich. Amerykañski prezydent Dwight Eisenhower, maj¹c
w perspektywie nowe wybory i przestrzegaj¹c zasady nieingerowania w tzw. ra-
dzieckiej strefie wp³ywów, w istocie da³ Rosjanom co do Wêgier woln¹ rêkê,
oznajmiaj¹c, i¿ USA nie maj¹ zamiaru wtr¹caæ siê w sprawy bêd¹ce w sferze
interesów radzieckich.

W zwi¹zku z tym, i¿ na Wêgry poczê³y nap³ywaæ wci¹¿ nowe radzieckie
jednostki wojskowe, premier Imre Nagy wieczorem 1 listopada og³osi³ wy-
st¹pienie Wêgier z Uk³adu Warszawskiego, który rok wczeœniej zosta³ pod-
pisany, i z³o¿y³ deklaracjê neutralnoœci kraju. Wówczas jednak Kádár by³ ju¿
w drodze do Moskwy, by stan¹æ na czele utworzonego tam przez Rosjan tzw.
Wêgierskiego Rewolucyjnego Rz¹du Robotniczo-Ch³opskiego. Dnia 3 listo-
pada do radzieckiej bazy wojskowej pod Budapesztem uda³a siê delegacja pod
przewodnictwem Pála Malétera, ministra obrony w rz¹dzie Nagya, w celu
przeprowadzenia pertraktacji dotycz¹cych wycofania obcych wojsk z tery-
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torium Wêgier. Niedoszli rozmówcy Wêgrów, nie respektuj¹c zasad konwencji
miêdzynarodowych, perfidnie zaaresztowali cz³onków delegacji.

Nazajutrz o œwicie rozpoczê³a siê interwencja radziecka. Imre Nagy i jego
najbli¿si wspó³pracownicy otrzymali azyl polityczny w ambasadzie jugos³o-
wiañskiej w Budapeszcie. Gdy grupa Nagya 22 listopada opuœci³a ow¹ pla-
cówkê dyplomatyczn¹, mimo pisemnej gwarancji „rz¹du Kádára”, wszystkich
jej cz³onków wywieziono do Rumunii i tam internowano.

Po 4 listopada opór zbrojny wobec wielokrotnie liczniejszej i nowoczeœnie
uzbrojonej armii radzieckiej sta³ siê niemo¿liwy. Dzia³ania przeniesiono zatem
na p³aszczyznê polityczn¹. G³ównymi oœrodkami sprzeciwu sta³y siê rady
robotnicze. „Rz¹d Kádára” wystêpowa³ przeciw walcz¹cym dalej w imiê idei
powstania rad robotniczych i komitetów rewolucyjnych, stosuj¹c brutaln¹
przemoc – tylko w ten sposób móg³ umocniæ swoj¹ w³adzê sprawowan¹ wbrew
spo³eczeñstwu. Kádár i jego zwolennicy opierali siê jedynie na cz³onkach
dawnego aparatu bezpieczeñstwa i partii komunistycznej oraz jednostkach
armii radzieckiej, którym w istocie zawdziêczali w³adzê.

Od listopada Kádár rozpocz¹³ krwaw¹ i bezlitosn¹ akcjê odwetow¹, nie
mog¹c zaakceptowaæ faktu, ¿e przeciwko w³adzy robotniczej i ch³opskiej
(z nazwy) najliczniej w³aœnie robotnicy chwycili za broñ i ¿e ta walka sprzyja³a
jednoœci narodowej, niemaj¹cej analogii w dwudziestowiecznej historii Wêgier.
Wydarzenia jesieni 1956 r. kwalifikowano jako kontrrewolucjê, przygotowan¹
i dobrze zorganizowan¹ przez reakcjê wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹. Tak¹ postawê
w³adzy wymusza³o poczucie braku legitymizacji. Nie chc¹c uznaæ prawdziwych
przyczyn rewolucji, re¿im Kádára tylko w ten sposób móg³ wyt³umaczyæ, ¿e
maj¹cy trwaæ wiecznie stalinowski system komunistyczny zawali³ siê dos³ownie
w ci¹gu kilku godzin. Represje dotyczy³y setek tysiêcy osób ze wszystkich
warstw spo³eczeñstwa. W nastêpnych latach osadzono w wiêzieniach ponad
25 tysiêcy osób, kilkadziesi¹t tysiêcy internowano, kilkadziesi¹t tysiêcy zwol-
niono z pracy, a na blisko trzysta szacuje siê liczbê wyroków œmierci (orze-
czonych i wykonanych) z powodu aktywnego udzia³u w rewolucji. (Ostatni
wyrok œmierci og³oszono w 1961 r.!) Nowe kierownictwo WSPR z Kádárem
na czele d¹¿y³o do jak najsurowszego ukarania wojskowych i politycznych
przywódców wydarzeñ. Imre Nagya i jego najbli¿szych wspó³towarzyszy, po
przywiezieniu ich z Rumunii wiosn¹ 1957 r. i dwukrotnym odroczeniu ich
procesów „na proœbê radzieck¹”, postawiono przed s¹dem w czerwcu 1958 r.
W ca³kowicie tajnym procesie skazano na œmieræ m.in. Imre Nagya i Pála
Malétera, a wyrok nastêpnego dnia, 16 czerwca, wykonano.

*

Rewolucja wêgierska, która praktycznie od pierwszych chwil przybra³a
charakter krwawy i tragiczny, spotka³a siê z ¿ywym odzewem ze strony
polskiego spo³eczeñstwa. W dniach 24 i 25 paŸdziernika 1956 r. polskie
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dzienniki przynios³y pierwsze wiadomoœci o wêgierskim dramacie, a dzieñ
póŸniej Polskie Radio po raz pierwszy og³osi³o apel o honorowe oddawanie
krwi dla „Braci Wêgrów”. Ludzie masowo ustawiali siê w kolejkach przed
stacjami krwiodawstwa, które pracowa³y wtedy dniami i nocami. Ka¿dy, kto
chcia³ oddaæ krew, otrzymywa³ numerek informuj¹cy go, kiedy ma przyjœæ na
jej pobranie. W akcji przodowali studenci, ale – poczynaj¹c od ¿o³nierzy po
robotników i emerytów – wszyscy w niej uczestniczyli. Dos³ownie ca³y kraj
w ochotniczy i spontaniczny sposób przyszed³ Wêgrom z pomoc¹. W Zielonej
Górze na pocz¹tku posiedzenia Komitetu Wojewódzkiego PZPR obraduj¹cy
razem poszli oddaæ krew (takie by³y czasy!). Z podobnymi zjawiskami spotkaæ
siê mo¿na by³o na posiedzeniach ró¿nych organizacji studenckich. Podczas
wêgierskiej rewolucji z Polski do Budapesztu przys³ano ³¹cznie 795 litrów krwi
i 415 litrów plazmy (wy³¹cznie drog¹ powietrzn¹)1, a warto wiedzieæ, ¿e od
jednego cz³owieka pobierano naraz przeciêtnie 150–200 mililitrów krwi, co
oznacza, ¿e by³a to krew od oko³o 4–6 tys. osób – i dodaæ nale¿y do tego
jeszcze tyle samo osób, które odda³y krew dla Wêgrów, lecz ju¿ nie zd¹¿ono jej
wys³aæ. O wszystkim tym obszernie informowa³y polska prasa i radio, pisano
wzruszaj¹ce reporta¿e i artyku³y o krwiodawcach, o ich spontanicznej ofiar-
noœci i o szczegó³ach organizacyjnych ca³ej akcji.

W tym samym czasie za³ogi robotnicze, zwi¹zki zawodowe, organizacje
m³odzie¿owe i harcerskie, prywatne osoby z³o¿y³y znaczne dary pieni¹¿ne na
zakup lekarstw, ¿ywnoœci i odzie¿y „dla walcz¹cych o niepodleg³oœæ i rannych
Wêgrów”. Zak³ady pracy i fabryki zaofiarowa³y materia³y budowlane, wyroby
drewniane i ró¿ne inne artyku³y, których brakowa³o wówczas na Wêgrzech.
Zwi¹zki zawodowe i za³ogi zak³adów pracy uchwala³y masê odezw soli-
darnoœciowych. Na wezwanie redakcji „G³osu Pracy”, organu Centralnej Rady
Zwi¹zków Zawodowych, Polacy przez ponad trzy tygodnie przekazywali na
konto Polskiego Czerwonego Krzy¿a oko³o miliona z³ dziennie zebranych na
zakup lekarstw, œrodków opatrunkowych i ¿ywnoœci, a pamiêtaæ trzeba, i¿
przeciêtna miesiêczna pensja wynosi³a 800–1000 z³.

Polskie transporty z krwi¹ oraz pomoc¹ medyczn¹ przylecia³y na Wêgry
jako pierwsze, ju¿ 26 paŸdziernika. Równoczeœnie zg³osi³o siê wielu polskich
lekarzy i pielêgniarek, którzy wyrazili gotowoœæ do natychmiastowego wy-
jazdu, by tam na miejscu pomagaæ w opatrywaniu rannych. W gazetach
ukaza³o siê mnóstwo zdjêæ z akcji pomocy. W licznych punktach miast polskich
umieszczono skarbonki-puszki, do których przechodnie wrzucali pieni¹dze.
By³y inicjatywy – wœród cywilów, ale tak¿e i wojskowych – iœæ z zbrojn¹
pomoc¹ Wêgrom, oraz odbywa³y siê w ca³ej Polsce wiece solidaryzuj¹ce sie
z rewolucj¹ wêgiersk¹. Najwiêkszej pomocy Wêgrom w czasie powstania
wêgierskiego udzieli³a w³aœnie Polska, i to wszystko w postaci tej spontanicznej
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pomocy spo³ecznej, która za poœrednictwem PCK zosta³a dostarczona na
Wêgry.

Rozmiar tej akcji by³ ci¹gle podawany do wiadomoœci opinii publicznej
przez gazety. Wed³ug og³oszonej w po³owie grudnia informacji PCK, „polskie
spo³eczeñstwo do obecnej chwili zebra³o dla ludnoœci wêgierskiej dary o war-
toœci 36 milionów z³otych”2. Do koñca stycznia 1957 r. natomiast zebrano
z dobrowolnych sk³adek 31 milionów 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 t œrodków krwiozastêpczych,
lekarstw, œrodków opatrunkowych i sprzêtu medycznego, a ponadto 331 t
¿ywnoœci, 32 t odzie¿y, 10 t myd³a oraz materia³ów budowlanych – na
przyk³ad szk³a – które dostarczono 42 ciê¿arówkami i 104 wagonami kolejo-
wymi na Wêgry3. Drugie dane mówi³y o tym, ¿e do 19 listopada 1956 r. war-
toœæ tej pomocy spo³ecznej – w jedenaœcie lat po II wojnie œwiatowej, w której
Polska odnios³a straszne straty ludzkie i materialne – wynosi³a 2 mln USD
(ówczesnych!).

Has³a solidarnoœci z Wêgrami pada³y równie¿ w trakcie wieców i de-
monstracji ulicznych. Na przyk³ad 24 paŸdziernika 1956 po zakoñczeniu
ogromnej manifestacji przed Pa³acem Kultury i Nauki w Warszawie na rzecz
Gomu³ki, ponad 2000 osób – do których pod drodze do³¹czy³o dalszych kilka
tysiêcy – przesz³o pod budynek KC PZPR, gdzie wznoszono 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”. PóŸniej
„jedna z grup zorganizowa³a przy Kolumnie Zygmunta krótki wiec pod has³em
Warszawa–Budapeszt–Belgrad”4.

Dnia 30 paŸdziernika w Olsztynie odby³a siê najwiêksza demonstracja
uliczna celem poparcia rewolucyjnych Wêgier, z przebiegu której zosta³a
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. czternastej zosta³a zorga-
nizowana manifestacja solidarnoœci z powstañcami wêgierskimi. Manifestanci
przed czternast¹ wyruszyli z terenu szko³y, udaj¹c siê ulicami miasta na plac
Armii Czerwonej, gdzie by³y ju¿ ustawione flagi polska i wêgierska oraz znicze
przez uprzednio przyby³¹ grupê studentów w iloœci ok. 20 osób. Przy zapa-
lonych zniczach czterech studentów zaci¹gnê³o wartê honorow¹. Kiedy pochód
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wszed³ na plac Armii Czerwonej, czo³ówka nios¹ca wieñce od³¹czy³a siê
i z³o¿y³a je pod flagami przy zniczach. Nastêpnie pochód uda³ siê ulicami
miasta na plac gen. Œwierczewskiego, gdzie odby³ sie wiec, który zgromadzi³
ok. 10 tys. osób. Od pochodu od³¹czy³a siê grupa studentów, która przybi³a
przygotowane uprzednio trzy tabliczki z napisem Plac Powstañców Wêgier-
skich obok nazwy Plac Armii Czerwonej. [...] Na zakoñczenie wiecu uchwa-
lono list-rezolucjê do narodu wêgierskiego o suwerennoœci, 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 Sowietami«, »Wolna Polska – Wolne Wêgry«, »Oto radziecki inter-
nacjonalizm przejawia siê na Wêgrzech« oraz planszê przedstawiaj¹c¹ mapê
Wêgier z zaznaczeniem Budapesztu, nad którym zwisa³y rêce (na mankietach
namalowane czerwone gwiazdy), z których kapa³a krew. Wspomniana plansza
by³a ustawiona na trybunie, która znajdowa³a siê na placu gen. Œwierczew-
skiego. Po zakoñczeniu wiecu studenci zwart¹ grup¹ udali siê na teren szko³y”5.
Niebawem zawarto z miejscowymi w³adzami kompromis w sprawie prze-
mianowanego 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.

Wa¿nym symbolem solidarnoœci z Wêgrami by³y flagi wêgierskie wy-
wieszane w ró¿nych miastach i wsiach polskich, czasami przewi¹zane czarn¹
wst¹¿k¹. Taka w³aœnie flaga powiewa³a w centrum Warszawy, naprzeciw
gmachu KC PZPR, zaœ obok niej przylepiono plakat z napisem „Wêgrzy
wzywaj¹ pomocy”. Przed Instytutem Wêgierskim na placu Trzech Krzy¿y
studenci i robotnicy 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 Wêgrami”. „Przed budynkiem roz³o¿ono ogromne iloœci
wieñców i bukietów kwiatów. [...] Nieopodal trwa zbiórka pieniêdzy na
lekarstwa dla Wêgrów zranionych podczas powstania. Warszawa sk³ada swój
ho³d bohaterskiemu narodowi wêgierskiemu” – donosi³o Polskie Radio6. Przed
warszawsk¹ Akademi¹ Sztuk Piêknych tak¿e wywieszono wêgiersk¹ flagê,
a studenci sprzedawali wy³o¿one na ustawionych przed budynkiem d³ugich
sto³ach grafiki – m.in. wykonany przez nich rysunek go³êbia ze ³z¹ w oku,
który sta³ siê w Polsce symbolem „wêgierskiej tragedii” – a uzyskany dochód
przeznaczyli na pomoc dla Wêgrów. W Szczecinie 1 listopada, w uroczystoœæ
Wszystkich Œwiêtych, studenci Politechniki Szczeciñskiej zaci¹gnêli wartê ho-
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norow¹ na czeœæ Wêgrów oraz wywiesili flagi polsk¹ i wêgiersk¹, w Krakowie
na gmachu Collegium Novum s³awnego Uniwersytetu Jagielloñskiego po-
wiewa³a wêgierska flaga przewi¹zana czarn¹ wstêg¹, a 4 listopada, jako wyraz
protestu przeciw wojskowej interwencji radzieckiej przykryto wêgiersk¹ flag¹
narodow¹ znajduj¹cy siê w centrum miasta Grób Nieznanego ¯o³nierza7.

Pod wzglêdem iloœci wywieszanych flag wêgierskich przodowa³ Wroc³aw
i województwo dolnoœl¹skie. Mo¿na powiedzieæ w ogólnoœci, ¿e w tym
regionie Polski wêgierska rewolucja spotka³a siê ze szczególnie silnym od-
zewem. Pod koniec II wojny œwiatowej z terenów tych wysiedlono miliony
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 mocne. Potêgowa³ je jeszcze fakt, ¿e ze
wzglêdów strategicznych na Dolnym Œl¹sku stacjonowa³y wielkie oddzia³y
radzieckie.

Dnia 27 paŸdziernika w Zak³adach Podwozi Samochodowych w Jelczu
o godzinie 11.30 przed po³udniem przerwano pracê i robotnicy zwo³ali wiec,
podczas którego „wyg³aszano has³a antyradzieckie i popieraj¹ce naród wê-
gierski”. Przed budynkiem wywieszono polsk¹ i wêgiersk¹ flagê, a nastêpnie
„odœpiewano hymn narodowy oraz Rotê i wrócono do pracy”8. 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 – po-
stanowili jednomyœlnie wywiesiæ na wie¿y Ratusza Wroc³awskiego flagê na-
rodow¹ 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!”9.

Symboliczny wydŸwiêk mia³o równie¿ zast¹pienie przez robotników
wroc³awskiego „Pafawagu” czerwonej gwiazdy znajduj¹cej siê nad wejœciem do
ich zak³adu flagami polsk¹ i wegiersk¹ (pozosta³y tam one przez wiele ty-
godni)10. Wêgierskie flagi pojawia³y siê w nawet bardzo niewielkich miejsco-
woœciach. W listopadzie we wsi Œwidwina w województwie koszaliñskim
wywieszono dwie flagi wêgierskie przewi¹zane czarn¹ wst¹¿k¹, jedn¹ z nich na
pomniku PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej11.

Zmiany zachodz¹ce w Polsce jesieni¹ 1956 r. wywar³y wp³yw równie¿ na
prasê, która na kilka miesiêcy niejako strz¹snê³a z siebie instytucjê cenzury.
W dalszym ci¹gu istnia³y tematy tabu, jednoczeœnie jednak wiêkszoœæ cenzorów
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10 Rewolucja wêgierska 1956…, s. 160, dokument nr 153.
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straci³a rozeznanie, co wolno przepuszczaæ, a czego nie. Ta wzglêdna wolnoœæ
prasy polskiej trwa³a a¿ do pierwszych miesiêcy 1957 r. Wtedy w³adze
komunistyczne postanowi³y uregulowaæ zbyt woln¹ prasê „bez smyczy”.

W czasie rewolucji wêgierskiej co do opublikowania wiadomoœci zwi¹za-
nych z wydarzeniami wêgierskimi polska prasa mia³a bardzo ma³o ograniczeñ.
Od 26 paŸdziernika samolotami przewo¿¹cymi dary, poniewa¿ inne po³¹czenia
komunikacyjne nie istnia³y, zaczêli nap³ywaæ na Wêgry specjalni wys³annicy
poszczególnych polskich gazet. W paŸdzierniku–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 Interpress (API), Stanis³aw G³¹biñski – PAP, Leszek Ko³odzieczyk
– „¯ycie Warszawy”, Roman Kornecki – „Trybuna Ludu”, Zdzis³aw Piœ
– „Walka M³odych”, Bogus³aw Reichhart – Robotnicza Agencja Prasowa, Anna
Retmaniak – Polskie Radio, Zygmunt Rze¿uchowski – API, Krzysztof Wolicki
– „Trybuna Ludu” i Wiktor Woroszylski – „Nowa Kultura”.

Relacje tych dziennikarzy naturalnie nie pozostawa³y bez wp³ywu na
stosunek Polaków do powstania wêgierskiego. Ich doniesienia z Budapesztu s¹
obiektywne i œwiadcz¹ o sympatii wiêkszoœci tych korespondentów wobec
rewolucji. NajwyraŸniej zafascynowa³ ich stopieñ rodz¹cego siê na ich oczach
zjednoczenia wêgierskiego narodu. Przedstawiali zniszczenia, nieszczêœcie kra-
ju, a jednoczeœnie byli dobrej myœli i wyraŸnie akcentowali s³usznoœæ d¹¿eñ
Wêgrów. Prawda, ¿e na pocz¹tku listopada, na wieœæ o wyst¹pieniu Wêgier
z Uk³adu Warszawskiego i oni wyra¿ali pewne w¹tpliwoœci. „Dok¹d zmierzaj¹
Wêgry?” – zapytywali niektórzy z nich. Wszystko to jednak nie zachwia³o ich
pozytywnego nastawienia do wêgierskiej rewolucji, jeszcze silniejszego po
rozpoczêciu drugiej interwencji wojsk radzieckich na Wêgrzech.

Kiedy wrócili do Warszawy, niektórzy z nich (g³ównie Adamiecka, Bielicki,
Wolicki i Woroszylski) w fabrykach, zak³adach pracy, klubach i na naj-
rozmaitszych spotkaniach przed licznie zebran¹ publicznoœci¹ opowiadali – do-
póki 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.12 Przede wszystkim dzia³alnoœci polskich
korespondentów, spoœród których kilku w³aœnie pod wp³ywem prze¿yæ w Bu-
dapeszcie zerwa³o z komunistycznymi pogl¹dami, zawdziêczamy fakt, ¿e Polska
otrzyma³a wiarygodny obraz wêgierskiej rewolucji.

Powo³uj¹c siê na „polsk¹ racjê stanu”, po 4 listopada polskie gazety nie
mog³y ju¿ publikowaæ artyku³ów czy komentarzy, które zawiera³yby bez-
poœrednie potêpienie radzieckiej interwencji czy „rz¹du Kádára”, lecz pomimo
to stara³y siê rzeczowo informowaæ, co dzieje siê na Wêgrzech. Dzienniki
polskie publikowa³y niemal wy³¹cznie materia³y agencyjne o sytuacji wê-
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gierskiej i o dyskusji na forum Organizacji Narodów Zjednoczych, prze-
drukowywa³y te¿ artyku³y z prasy zagranicznej, ale powstrzymywa³y siê od
komentarzy. By³y naturalnie pewne ró¿nice w tonie przekazów, na przyk³ad
„Trybuna Ludu” w drugiej po³owie listopada zamieszcza³a ju¿ artyku³y po-
pieraj¹ce interwencjê, które przejmowa³a z w³oskiej „L’Unitá”, francuskiej
„L’Humanité” czy moskiewskiej „Prawdy”.

Na krótki czas sytuacja znów odmieni³a siê, kiedy uprowadzono grupê
Imre Nagya, gdy opuszcza³a ona ambasadê jugos³owiañsk¹, i wywieziono j¹ do
Rumunii. Nawet samo kierownictwo PZPR nie zgadza³o siê z tym po-
suniêciem, 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 poœwiêci³o
kilka audycji wêgierskiej rewolucji), jedne po drugich ukazywa³y siê relacje tych
dziennikarzy – naocznych œwiadków, którzy w dniach rewolucji przebywali na
Wêgrzech. Najwa¿niejszymi z nich s¹ drukowany w odcinkach na ³amach
„Sztandaru M³odych” dziennik Hanny Adamieckiej oraz tak¿e kilkuodcinkowy
raport Woroszylskiego opublikowany w „Nowej Kulturze” – z tym, ¿e cenzura
nie zezwoli³a na publikacjê fragmentów opisuj¹cych sytuacjê po 4 listopada.
Natomiast dziennik Bielickiego móg³ siê ukazaæ w ca³oœci w trzech kolejnych
numerach tygodnika „Po prostu”, który zreszt¹ w artykule redakcyjnym
otwarcie potêpi³ drug¹ interwencjê radzieck¹. Równie¿ w listopadzie w pol-
skich tygodnikach czêsto zamieszczano fotografie ukazuj¹ce krwawi¹cy, tra-
giczny Budapeszt, a w za³¹czonych komentarzach podkreœlano wielkie nie-
szczêœcie, jakie dotknê³o Wêgry. Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e do koñca 1956 r.
wyra¿enia „kontrrewolucja” u¿yto jeden jedyny raz – by³o to w „Nowych
Drogach”, organie teoretycznym KC PZPR.

Po straceniu Imre Nagya i jego towarzyszy w czerwcu 1958 r., które
stanowi³o wstrz¹s dla ca³ej Polski, Komitet Centralny PZPR uzna³ za stosowne
zbadaæ, jak¹ reakcjê wywo³a³a ta wiadomoœæ w opiniii publicznej i w aparacie
partyjnym w ca³ym kraju13. Doniesienia o nastrojach spo³ecznych mówi³y
o powszechnym oburzeniu (tak¿e wœród cz³onków partii), praktycznie nie spo-
tyka³o siê opinii akceptuj¹cej wyroki i na tej podstawie autorzy doniesieñ znów
musieli skonstatowaæ, ¿e pamiêæ o wêgierskiej rewolucji 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 przeciwko
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
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ró¿ne rzeczy. Wierzcie mi, ¿e teraz mi wstyd przed bezpartyjnymi”14. Wiele
osób – wœród nich znany poeta Julian Przyboœ – na znak protestu wyst¹pi³o
z PZPR. Bronis³awa Piasecka, która od 1928 r. dzia³a³a (razem m.in. z Go-
mu³k¹) w nielegalnym do 1944 r. ruchu komunistycznym w kraju i do 1957 r.
wyk³ada³a w szkole partyjnej w Krakowie, ewentualnie w Centralnej Szkole
im. Marchlewskiego w Warszawie, na adres Komitetu Centralnego odes³a³a
swoj¹ ksi¹¿eczkê partyjn¹ i wysokie odznaczenie pañstwowe (Krzy¿ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski) wraz z listem nastêpuj¹cej treœci: „Zamiast kwia-
tów na grób Nagya i tow. tow. sk³adam legitymacjê partyjn¹ i odznaczenie”15.

*

W pierwszych dniach po wybuchu wêgierskiej rewolucji nowe kierow-
nictwo partyjne w Polsce z Gomu³k¹ na czele zajête by³o g³ównie w³asnymi
problemami zwi¹zanymi z wewnêtrzn¹ konsolidacj¹. Jednak milczano na temat
wydarzeñ na Wêgrzech, poniewa¿ – aczkolwiek starano siê wykorzystaæ
wszystkie mo¿liwe œrodki w celu zdobycia jak najbardziej wiarygodnych in-
formacji – w powodzi sprzecznych doniesieñ kierownictwo samo dok³adnie nie
wiedzia³o, co tak naprawdê dzieje siê w Budapeszcie. Szybko natomiast
nadszed³ czas, kiedy dalej ju¿ nie mo¿na by³o milczeæ i nie zajmowaæ sta-
nowiska w zwi¹zku z wydarzeniami wêgierskimi.

W pewnym sensie na s³abe jeszcze polskie kierownictwo partyjne nacisk
wywiera³a równie¿ opinia publiczna. Polacy idee wêgierskiej rewolucji uwa¿ali
za swoje i widzieli w tym powtórzenie tego, co siê sta³o w Polsce parê dni
wczeœniej, i – jak by³a o tym mowa – masowo oddawali krew dla „wêgierskich
bratanków”. Jednoczeœnie staro-nowi przywódcy Polski, która wesz³a na drogê
bezspornych zmian, szukali oparcia i sojusznika wœród pozosta³ych krajów
bloku radzieckiego, w których dominuj¹ca by³a jeszcze „linia stalinowska”.
Takiego sojusznika upatrywali w Wêgrzech. Na dodatek rewolucja wêgierska
miêdzy oba kraje rozdzieli³a te¿ silne naciski polityczne i wojskowe Moskwy,
jakie dotychczas wywierane by³y tylko na Polskê. Mia³o to pozytywny skutek
dla Polski, wszak w ten sposób ³atwiej by³o przeprowadziæ konieczne zmiany,
jak na przyk³ad dymisjê marsza³ka Konstantego Rokossowskiego czy odes³anie
do domu radzieckich oficerów i doradców wojskowych.

Biuro Polityczne PZPR na posiedzeniu 28 paŸdziernika podjê³o decyzjê, i¿
Komitet Centralny partii wystosuje odezwê do narodu wêgierskiego16. W tym
czasie w „Trybunie Ludu” oraz wojewódzkiej prasie partyjnej – za przy-
zwoleniem odpowiednich instancji partyjnych lub te¿ wykorzystuj¹c tym-
czasow¹ bezradnoœæ cenzury – na pierwszych stronach pozdrawiano wêgiersk¹
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rewolucjê i opowiedziano siê za ni¹. Dnia 29 paŸdziernika wszystkie polskie
dzienniki równoczeœnie z wêgierskim „Szabad Nép” opublikowa³y odezwê
KC PZPR, któr¹ podpisa³ Gomu³ka oraz premier Józef Cyrankiewicz. W apelu
tym KC PZPR jednoznacznie potêpi³ fakt, i¿ Ernõ Gerõ „w celu przywrócenia
porz¹dku publicznego” wezwa³ na pomoc radzieckie oddzia³y, a tak¿e zapewni³
o swoim poparciu dla rz¹du Imre Nagya i jego programu, w którym zapisano
m.in. kwestiê wycofania wojsk radzieckich z terytorium Wêgier17. Nale¿y
o tym wspomnieæ jeszcze raz, poniewa¿ w przypadku Polski Gomu³ka mo¿li-
woœæ tak¹ kategorycznie wykluczy³. Równie¿ 28 paŸdziernika z polecenia
Gomu³ki, w celu zorientowania siê w sytuacji na miejscu, do Budapesztu
przybyli wiceminister spraw zagranicznych Marian Naszkowski oraz zastêpca
cz³onka KC Artur Starewicz. Do ich zadañ nale¿a³o równie¿ – co by³o zgodne
z interesami polskiego kierownictwa partyjnego – w miarê mo¿liwoœci prze-
ciwdzia³anie dalszemu przesuniêciu siê na prawo wêgierskiej rewolucji, a tak¿e
próba nak³onienia Imre Nagya oraz Jánosa Kádára do zakoñczenia zmian na
danym etapie, co i w oczach Gomu³ki oznacza³oby pozytywne rozwi¹zanie.
Delegacja polska dwukrotnie spotka³a siê z cz³onkami kierownictwa wê-
gierskiego – g³ównie z Nagyem i Kádárem – z których to spotkañ wysy³ali do
Warszawy wielostronicowe zaszyfrowane sprawozdania. Te tajne depesze za-
wiera³y obiektywne opisy sytuacji, wydarzeñ ostatnich dni oraz mo¿liwoœci
rozwi¹zañ, przekazane w trakcie rozmów przez wêgierskich partnerów. We-
d³ug delegacji polskiej, „nikt z kierownictwa partii nie móg³ nam wskazaæ na
¿aden dyspozycyjny oœrodek reakcyjny, ani te¿ na fakty wyraŸnie antykomu-
nistycznego i antysocjalistycznego charakteru ruchu w stolicy”, jednoczeœnie
przywódcy wegierscy zgadzaj¹ siê co do tego, ¿e „ka¿da godzina, ka¿dy dzieñ
przed³u¿ania siê walki nieuchronnie wysuwa na czo³o ruchu powstañczego
mêty reakcyjne i antykomunistyczne”18. Nastêpnego dnia, 29, delegaci polscy
spotkali siê w ambasadzie radzieckiej z przebywaj¹cym w³aœnie w Budapeszcie
Anastazem 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 sytuacjê19.

Naszkowski i Starewicz wrócili do Warszawy 30 paŸdziernika i jeszcze tego
samego dnia zdali sprawozdanie z wizyty na Wêgrzech na posiedzeniu Biura
Politycznego20, co wed³ug jednych, uspokoi³o Gomu³kê co do konsolidacji na
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polskiej – zgodnie z przepisami protoko³u, ale przede wszystkim dlatego, ¿e kierownictwo
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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 poinformowaæ polsk¹ opiniê publiczn¹ i dlatego wkrótce
po powrocie Starewicz udzieli³ reporterowi Polskiego Radia odpowiedzi na
pytanie, co widzia³ na Wêgrzech. Wyrazi³ przekonanie, ¿e po wycofaniu wojsk
radzieckich z Budapesztu bêdzie mo¿na rozpocz¹æ realizacjê programu rz¹du
Imre Nagya21.

Polskie kierownictwo partyjne, szukaj¹c wspólnych punktów, nadal „w mia-
rê mo¿liwoœci” stara³o siê udzielaæ rz¹dowi wêgierskiemu pomocy politycznej.
Nie stawia³o administracyjnych przeszkód (nawet nie by³oby w stanie), aby
prasa w Polsce obiektywnie przedstawia³a wydarzenia rewolucji wêgierskiej
i st¹d œwiat³o dzienne mog³y ujrzeæ artyku³y, odezwy oraz depesze wyra¿aj¹ce
poparcie dla celów tej rewolucji. Tak samo nie przeszkadza³o w oddolnej
i dobrowolnej akcji pomocy ca³ego spo³eczeñstwa polskiego (oddawania krwi,
zbiórka pieniêdzy, ¿ywnoœci oraz lekarstw) dla „Braci wêgierskich o tragicznym
losie walcz¹cych o swoj¹ wolnoœæ”.

Dnia 1 listopada 1956 r. przed po³udniem w Brzeœciu, znajduj¹cym siê na
granicy radziecko-polskiej Chruszczow, Malenkow i Mo³otow spotkali siê
z trzema cz³onkami Biura Politycznego PZPR Gomu³k¹, Cyrankiewiczem
i Edwardem Ochabem. Strona radziecka poinformowa³a ich o rych³ej inter-
wencji na Wêgrzech, o której – jak ju¿ wspominaliœmy – ostateczn¹ decyzjê
podjêto w Moskwie 31 paŸdziernika22. (Przywódcy radzieccy z Brzeœcia udali
siê – poprzez Bukareszt i Sofiê – do Jugos³awii, by zyskaæ dla swych planów
akceptacjê Josipa Broz Tity, co siê im stosunkowo ³atwo uda³o). Polacy g³osili
„odmienne stanowisko”, wszak nie mogli przyj¹æ bez zastrze¿eñ faktu, ¿e tego
typu kryzysy – jak kwestia wêgierska czy te¿ polska sprzed dwunastu dni
– by³yby rozwi¹zywane przez zewnêtrzne mocarstwo przy u¿yciu jego w³asnych
si³ zbrojnych. Delegacja radziecka wys³a³a z Brzeœcia do Moskwy informacjê
telefoniczn¹ o spotkaniu, na którym „nie osi¹gniêto pe³nego porozumienia”,
zdaniem Polaków jest to wewnêtrzna sprawa wêgierska, do której nie nale-
¿y siê mieszaæ. Jednoczeœnie Gomu³ka zgadza³ siê z ocen¹, ¿e sytuacja na
Wêgrzech jest powa¿na, reakcja w istocie podnios³a g³owê, istnieje rzeczywista
groŸba kontrrewolucji i zdaje sobie sprawê z tego, ¿e w razie ewentualnych
wolnych wyborów „wêgierska partia komunistyczna” otrzyma³aby najwy¿ej
8–10% g³osów. Dlatego za najbardziej celowe strona polska uwa¿a³a „uzbro-
jenie robotników wêgierskich, którzy powinni pozostaæ w stanie gotowoœci
bojowej”23. Rozwi¹zaniem – wed³ug strony polskiej – by³oby zatrzymanie jed-
nostek radzieckich na terenie Wêgier, ale bez rozpoczêcia przez nie dzia³añ
zbrojnych, wyczekanie, „a¿ zdradzi siê rz¹d Imre Nagya, którzy opowiedzia³ siê
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za kontrrewolucj¹, a wówczas sama wêgierska klasa robotnicza go obali”.
Chruszczow odrzuci³ to rozwi¹zanie jako wymagaj¹ce zbyt du¿o czasu24.
Wówczas Polacy jako s³aby kontrargument wspomnieli jeszcze, ¿e wówczas
Rosjanie bêd¹ siê musieli liczyæ z d³ugotrwa³¹ walk¹ partyzanck¹ na Wêgrzech
skierowan¹ przeciwko wojskom radzieckim25. Jednoczeœnie Gomu³ka doda³, i¿
w tej niepewnej sytuacji oddzia³y radzieckie powinny zostaæ tam, gdzie obecnie
stacjonuj¹, poniewa¿ one stanowi¹ najlepsz¹ gwarancjê, ¿e „horthystowska
reakcja” nie przejmie w³adzy i nie wyrwie Wêgier z bloku komunistycznego26.

O wa¿noœci spotkania w Brzeœciu œwiadczy równie¿ i to, ¿e w parê godzin
póŸniej, w zasadzie tylko z tego powodu zwo³ano posiedzenie wszystkich
cz³onków Biura Politycznego PZPR – uzupe³nione o „trójkê z Brzeœcia” – aby
przedyskutowaæ nowy rozwój sytuacji zwi¹zanej z wydarzeniami na Wêgrzech.
Wed³ug punktu pierwszego protoko³u z porz¹dku dziennego posiedzenia
„Biuro Polityczne wypowiedzia³o siê negatywnie w sprawie zbrojnej inter-
wencji ZSRR na Wêgrzech”. W uchwale za³¹czonej do porz¹dku dziennego
zapisano, i¿ w odezwie do narodu nale¿y przedstawiæ stanowisko partii,
zgodnie z którym „sprawy obrony i utrzymania w³adzy ludowej i zdobyczy
socjalizmu na Wêgrzech winien rozstrzygaæ naród wêgierski, nie zaœ inter-
wencja z zewn¹trz”27. W odezwie, która ukaza³a siê nastêpnego dnia w prasie
polskiej poza podkreœlaniem faktu istnienia niebezpieczeñstwa kontrrewolucji
i reakcji na Wêgrzech, rzeczywiœcie znalaz³a siê uchwa³a Biura Politycznego
z dnia poprzedniego o nies³usznoœci zewnêtrznej interwencji zbrojnej, a stano-
wisko to kierownictwo polskie przes³a³o równie¿ Imre Nagyowi28.

Co wiêcej, 2 listopada wieczorem polski rz¹d wyrazi³ zgodê na proœbê
rz¹du wêgierskiego, aby Warszawa by³a miejscem rozmów pomiêdzy rz¹do-
wymi delegacjami Wêgier i Zwi¹zku Radzieckiego „w sprawie uregulowania
stosunków miêdzy obu stronami, w tym równie¿ w sprawie wojsk radzieckich
na Wêgrzech”29. By³o jasne, ¿e „uregulowanie stosunków” oznacza ze strony
wêgierskiej wycofanie wojsk radzieckich, czyli ¿¹danie, które kierownictwo
PZPR odnoœnie do Polski w ca³ej rozci¹g³oœci odrzuca³o. Pomimo to w ci¹gu
pó³torej godziny podjêto decyzjê i wys³ano do Budapesztu nastêpuj¹c¹ od-
powiedŸ: jeœli obu stronom to odpowiada, rz¹d Polski zgadza siê na to, by
miejscem spotkania by³a Warszawa, a kiedy znany bêdzie ju¿ termin rozpo-
czêcia rokowañ, zostanie o tym powiadomiona tak¿e polska opinia publiczna30.
Ta pozytywna odpowiedŸ równie¿ nale¿a³a do „odmiennego stanowiska”
wyra¿onego przez Gomu³kê w Brzeœciu.
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Kiedy 4 listopada Gomu³ka dowiedzia³ siê o nowym prze³omie, jaki
nast¹pi³ na Wêgrzech, przy jego podejœciu do spraw nawet nie zrodzi³a siê myœl
jakiegokolwiek protestu wobec radzieckiego kroku. O wiele wiêkszy by³ w nim
strach, i¿ po oderwaniu siê jednego z ogniw w obozie radzieckim nast¹pi¹
dalsze, a tym krajem bêdzie Polska, czyli os³abienie systemu komunistycznego
na Wêgrzech bêdzie prowadzi³o do powa¿nego zachwiania jego pozycji.
G³ównie akcentowa³ to, i¿ aczkolwiek ka¿da interwencja jest z³a i nie mo¿na jej
entuzjastycznie przyjmowaæ, to poprzez ten atak radziecki Polska zosta³a
postawiona przed faktami dokonanymi. Kierownictwo polskie musi byæ po-
litycznie realistyczne, musi kontynuowaæ politykê perspektywiczn¹ i nie wolno
poœwiêcaæ „interesów” kraju dla decyzji podjêtych dla chwilowych celów31. Ten
polityczny realizm oraz tzw. polska racja stanu zosta³a wyra¿ona 4 listopada na
wieczornym posiedzeniu Biura Politycznego PZPR, które zwo³ano tylko w tym
celu, aby podj¹æ decyzjê, jak ma Polska g³osowaæ na nadzwyczajnym zgro-
madzeniu ONZ w sprawie rezolucji amerykañskiej potêpiaj¹cej radzieck¹ in-
terwencjê zbrojn¹ na Wêgrzech. W myœl ustaleñ przedstawiciel Polski w ONZ
mia³ g³osowaæ przeciwko rezolucji amerykañskiej, co te¿ siê sta³o32.

Co siê tyczy polskiej polityki wewnêtrznej zwi¹zanej z wydarzeniami na
Wêgrzech, to powo³uj¹c siê na mo¿liwoœæ powtórzenia w kraju tragedii
wêgierskiej, polskie kierownictwo partyjne stosunkowo szybko mog³o spa-
cyfikowaæ ogromn¹ sympatiê spo³eczeñstwa polskiego dla „walcz¹cych Braci
Wêgrów”, ale jeszcze przez pewien okres KC PZPR musia³ siê w pewnym
sensie liczyæ z postaw¹ i opini¹ narodu. Zda³ sobie doskonale sprawê z tego, i¿
nie mo¿e wmawiaæ Polakom, ¿e na Wêgrzech istnia³a tylko kontrrewolucja
– a w dodatku z t¹ tez¹ on sam siê stuprocentowo nie zgodzi³. Biuro Polityczne
stara³o siê omijaæ wszystkie takie kroki, które mog³yby doprowadziæ do
ponownego wzburzenia wyciszonych ju¿ nastrojów. Dlatego oficjalnie nie
lansowano tak czêsto i g³oœno koncepji „wêgierskiej kontrrewolucji”. Uwa¿ano,
¿e lepiej coraz mniej mówiæ o tym, ni¿ prowadziæ nieskuteczn¹ propagandê,
o której s³usznoœci nawet samo kierownictwo partyjne nie by³o przekonane.
Tym mo¿na t³umaczyæ fakt, i¿ pomimo wielokrotnie ponawianej wêgierskiej
propozycji nigdy nie zaprezentowano w Polsce wystawy przedstawiaj¹cej
„wêgiersk¹ kontrrewolucjê”, a tak¿e odnoœne organa zdecydowanie odmówi³y
wydania polskojêzycznej wersji demaskuj¹cej „kontrrewolucjê”, tak zwanej
Bia³ej Ksiêgi, redagowanej przez ekipê Kádára. Polskie w³adze komunistyczne
na ogó³ postanowi³y przemilczeæ „sprawê wêgiersk¹”, nie wróciæ ju¿ do niej,
poczekaæ, a¿ Polacy zapomn¹ o tym wszystkim.

Stanowisko polskie po 4 listopada 1956 r. nie oznacza³o wcale pe³nej
identyfikacji z drug¹ interwencj¹ radzieck¹ na Wêgrzech, z „rz¹dem Kádára”,
a tym bardziej ze sposobem za³atwienia „kwestii Imre Nagya”. Z pocz¹tku
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kierownictwo polskie pragnê³o poœredniczyæ pomiêdzy grup¹ Nagya a „rz¹dem
Kádára” w celu zawi¹zania jakiegoœ kompromisu, ale na jednej próbie to siê
skoñczy³o33. Szybko, po porwaniu grupy Nagya powsta³a nowa sytuacja, w œlad
za któr¹ Gomu³ka w maju 1957 r. zdecydowa³ siê na krok, którego poza nim
nie podj¹³ siê ¿aden z przywódców partii komunistycznych: wstawi³ siê za Imre
Nagyem u Chruszczowa, co poœrednio le¿a³o tak¿e w jego w³asnym interesie34.
Nie kierowa³a nim zgodnoœæ pogl¹dów politycznych – pod tym wzglêdem
bardzo siê ró¿nili z wêgierskim premierem – tylko widmo powrotu dawnych
praktyk, przyjêtej za czasów Stalina metody fizycznej likwidacji przeciwników
czy wrogów politycznych, której swojego czasu sam Gomu³ka te¿ o ma³y w³os
nie sta³ siê ofiar¹. Interwencja ta nie przynios³a istotnych efektów, ale jeszcze
ponad rok polskie kierownictwo partyjne poza tym, ¿e zawsze wspomaga³o
„rz¹d Kádára” czy to w formie po¿yczek, czy to na forum miêdzynarodowym, to
w sposób niedwuznaczny dawa³o do zrozumienia kierownictwu wêgierskiej
partii, ¿e nie akceptuje niektórych jego poczynañ, a g³ównie metod przez nie
stosowanych. Dlatego te¿ trzeba by³o czekaæ a¿ do póŸnej wiosny 1958 r., kiedy
to Gomu³ka przyj¹³ zaproszenie z Budapesztu i w koñcu przyjecha³ z wizyt¹ do
wêgierskiej stolicy, tym samym swoj¹ osob¹ legalizuj¹c rz¹dy Kádára.

*

Stracenie Imre Nagya i jego towarzyszy 16 czerwca 1958 r. by³o dla
polskiego kierownictwa partyjnego wydarzeniem niespodziewanym i wywo³a³o
w Warszawie ca³kowit¹ konsternacjê. PZPR nie zgadza³a siê z samym odbyciem
procesu, a ju¿ szczególnie z tym, ¿e by³ przeprowadzony niejawnie i za kulisami
wyra¿a³a swoj¹ dezaprobatê, jednoczeœnie jednak zupe³nie nie chcia³a siê
przeciwstawiaæ w tym pozosta³ym krajom obozu sowieckiego. Lato 1958 r.
by³o ju¿ bardzo odleg³e od jesieni 1956 r. Przemówienie, które 28 czerwca Go-
mu³ka wyg³osi³ w Gdañsku, nie pozostawia³o co do tego ¿adnych w¹tpliwoœci.
Najpierw ostro krytykowa³ jugos³owiañski rewizjonizm, po czym – w imiê
„politycznego pragmatyzmu” – ca³kowicie przyj¹³ oficjalne wêgierskie sta-
nowisko w sprawie wyroków35. Znalaz³y siê 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” – przez które próbowa³ zasygnalizowaæ pewien dystans wobec bez-
warunkowego przytakiwania, lecz w niczym nie zmienia³o to faktu, ¿e tym
aktem Gomu³ka wypowiedzia³ negatywny s¹d równie¿ o polskim PaŸdzierniku
1956 roku; on, który by³ przecie¿ „bohaterem” tamtych wydarzeñ.
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HANNA LABRENZ-WEISS

POZNAÑSKI CZERWIEC W DOKUMENTACH STASI*

Recepcj¹ wydarzeñ Poznañskiego Czerwca 1956 roku na podstawie zacho-
wanych dokumentów Stasi, znajduj¹cych siê obecnie w archiwum Federalnego
Pe³nomocnika ds. Dokumentów S³u¿by Bezpieczeñstwa by³ej Niemieckiej Re-
publiki Demokratycznej, nie zajmowa³ siê – jak dot¹d – ¿aden naukowiec,
zarówno w samym urzêdzie Pe³nomocnika, czyli BStU1, jak i z zewn¹trz. Do
dnia dzisiejszego jedynie dwóch badaczy (Polak i Amerykanin) otrzyma³o
z BStU, nieliczne zreszt¹, dokumenty zwi¹zane z t¹ problematyk¹, które
dotyczy³y jednak¿e w g³ównej mierze przemian politycznych w 1956 r.
w Polsce. Jedynym polskim naukowcem, który – na marginesie swoich badañ
naukowych – zajmowa³ siê równie¿ powstaniem poznañskim, by³ profesor
Zenobiusz Kozik z Polskiej Akademii Nauk, który prowadzi³ naukow¹ kwe-
rendê w Berlinie w latach 1992/1993 na podstawie dokumentów Stasi2.

Trudnoœæ opracowania okreœlonej wy¿ej problematyki badawczej, która dla
pracowników naukowych BStU jest tematem ca³kowicie nowym, polega przede
wszystkim na tym, ¿e przeprowadzone na jej potrzeby przez archiwistów
w Berlinie poszukiwania archiwaliów zakoñczy³y siê niepowodzeniem, tzn. nie
znaleziono oficjalnie ¿adnych dokumentów na temat powstania w Poznaniu.
Jednak¿e moje prawie piêtnastoletnie doœwiadczenie pracy w urzêdzie BStU
sk³oni³o mnie do poszukania odpowiednich dokumentów w teczkach osób
trzecich i w tzw. ogólnych zbiorach danych, co da³o okreœlone efekty; po-
mocna okaza³a siê tak¿e analiza ówczesnej prasy i innych œrodków masowego
przekazu, które nagromadzi³a w swych zbiorach Stasi.

G³ównym, chocia¿ niestety niezbyt obfitym Ÿród³em, okaza³y siê informacje
na temat nastrojów ludnoœci, systematycznie zbierane wœród obywateli NRD

* Wyk³ad wyg³oszony podczas miêdzynarodowej konferencji naukowej w Poznaniu,
22.06.2006 na temat „Poznañski czerwiec 1956 roku”.

1 BStU – Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen Republik. Urz¹d Gaucka lub Birthler jest jedynym urzêdem
federalnym w RFN, w którego nazwie jest rozpisany skrót NRD/DDR (Niemieckiej Republiki
Demokratycznej). W Polsce mówi siê bardzo czêsto o instytucie Gaucka/Birthler, co jest nie-
poprawne, poniewa¿ jest to urz¹d, a nie instytut.

2 Autorka opiekowa³a siê w latach 1992/93 z ramienia tzw. urzêdu Gaucka (BStU) pro-
fesorem Zenobiuszem Kozikiem.



nie tylko w czasie wydarzeñ w Poznaniu, ale równie¿ przed, jak i po
powstaniu.

Wa¿nym Ÿród³em, które poszerza nasz¹ wiedzê na ten temat, jest doku-
mentacja jednego z najwiêkszych procesów politycznych w NRD w latach
piêædziesi¹tych. W niemal 100 tomach akt, o objêtoœci od 300 do 400 stron
ka¿dy, udokumentowany zosta³ przez Stasi g³oœny proces polityczny przeciwko
intelektualistom z NRD, dla których Polska by³a wówczas wzorem przezwyciê-
¿enia kultu Stalina i krajem, który jako pierwszy w Europie Œrodkowo-
-Wschodniej odwa¿y³ siê przeprowadziæ obrachunek ze stalinowcami i wy-
ci¹gn¹æ w³aœciwe wnioski z XX Zjazdu KPZR.

Dla dalszych badañ naukowych dotycz¹cych drugiej po³owy lat piêæ-
dziesi¹tych. pomocne bêdzie z pewnoœci¹ pe³ne udostêpnienie przechowywanej
w archiwach BStU dokumentacji Wydzia³u X Stasi, który od jego utworzenia
w roku 1956 odpowiada³ za koordynowanie wspó³pracy komunistycznych
s³u¿b bezpieczeñstwa. Wzmiankowany zasób obejmuje ogó³em 158 metrów
bie¿¹cych akt tworz¹cych 1726 teczek3.

Aby prawid³owo oceniæ zawartoœæ i jakoœæ Ÿróde³ Stasi z tego okresu, trzeba
siê przede wszystkim zapoznaæ z usytuowaniem enerdowskiej bezpieki w ów-
czesnym systemie politycznym pañstwa i jego historycznym rozwojem.

W 1956 r., tzn. zaledwie szeœæ lat po utworzeniu Ministerium für Staats-
sicherheit (MfS), bezpieka nie by³a jeszcze w stanie tak sprawnie reagowaæ na
wydarzenia miêdzynarodowe, jak to czyni³a w okresie póŸniejszym. Kon-
centrowa³a siê ona wówczas raczej na wydarzeniach wewnêtrznych. G³ównym
jej zadaniem by³a operacyjna ochrona wielkich socjalistycznych zak³adów pracy
oraz przecinaj¹cych Niemcy Wschodnie dróg dostawczych przed ewentualnymi
zamachami tzw. elementów przestêpczych oraz zwalczanie – jak to wówczas
ujmowano – wrogiej agentury, dywersantów, sabota¿ystów, bandytów i szpie-
gów. Stasi mia³a staæ na stra¿y socjalistycznego rozwoju NRD w ramach
socjalistycznej polityki gospodarczej, aby zabezpieczyæ wykonanie za³o¿onych
celów gospodarczych4. Ponadto ówczesna bezpieka NRD znajdowa³a siê pod
przemo¿nym wp³ywem i kontrol¹ radzieckich „doradców”, co powodowa³o, ¿e
jej samodzielne dzia³ania by³y wówczas stosunkowo ograniczone.

G³ówn¹ metod¹ pracy Stasi w owym okresie by³y bezprawne aresztowania
i wi¹¿¹ce siê z nimi wymuszanie zeznañ w czasie nocnych przes³uchañ, których
celem by³o ³amanie ludzi. W czasie przes³uchañ próbowano zwykle wymusiæ
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przyznanie siê, ¿e zatrzymane osoby s¹ agentami zachodnich s³u¿b wywia-
dowczych5.

Powstanie robotników w NRD w dniu 17 czerwca 1953 r. przez wschodnio-
niemieck¹ opozycjê porównywane póŸniej do wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.
w Poznaniu, jest dowodem na to, ¿e Stasi nie by³a wówczas w stanie poprawnie
zanalizowaæ nastrojów spo³ecznych, pomimo ¿e zbiera³a systematycznie opinie
ze wszystkich sfer spo³eczeñstwa, pos³uguj¹c siê w tym celu m.in. prowadzon¹
od 1950 r. na du¿¹ skalê kontrol¹ korespondencji obywateli NRD. W czasie
wydarzeñ 17 czerwca 1953 r. ówczesny minister bezpieczeñstwa publicznego
Wilhelm Zaiser, zabroni³ swoim podw³adnym strzelania do demonstrantów.
Poniewa¿ jednak pracownicy bezpieki nie dali sobie rady z powstaniem, bo nie
posiadali wówczas odpowiedniego wyszkolenia, niezbêdna okaza³a siê inter-
wencja sowieckich jednostek, które uratowa³y w ten sposób Stasi przed
ca³kowit¹ kompromitacj¹6.

Po pokonaniu powstañców przy pomocy sowieckich czo³gów rozpoczê³y
siê masowe aresztowania. W ci¹gu 55 dni zatrzymano ogó³em 15 000 ludzi7.
Nie zdo³a³o to jednak uratowaæ Stasi przed gniewem SED8, która dosz³a do
wniosku, ¿e wszystkiemu jest winny Zaiser. Minister bezpieki zosta³ wiêc
zwolniony ze swego stanowiska, a nastêpnie wykluczony z partii9, a sama Stasi
zdegradowana z ministerstwa do rangi Sekretariatu do spraw Bezpieczeñstwa i
podporz¹dkowana Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych. Nowym szefem
bezpieki NRD zosta³ Ernst Wollweber; ju¿ w listopadzie 1955 r. sta³ siê on
jednak, podobnie jak jego poprzednik, ministrem, gdy¿ Sekretariat do spraw
Bezpieczeñstwa znowu awansowa³ do rangi ministerstwa10.

W ramach ograniczonej destalinizacji w NRD zosta³o zwolnionych latem
1956 r. ponad 25 000 wiêŸniów, w tym wielu politycznych, m.in. 700 by³ych
cz³onków SPD oraz osób, które zosta³y skazane przez wojskowe sady ra-
dzieckie jako tzw. przestêpcy wojenni. Wœród uwolnionych byli te¿ komuniœci,
np. Paul Merker czy by³y minister sprawiedliwoœci Max Fechner. Poza tym
zaczêto powoli podnosiæ w œwiadomoœci spo³ecznej problem znêcania siê nad
wiêŸniami politycznymi w formie ustawicznych przes³uchañ.
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W efekcie do jesieni 1956, uleg³a diametralnemu zmniejszeniu liczba
aresztowanych. Ten okres pewnej niepewnoœci ze strony w³adz zakoñczy³ siê
jednak po zd³awieniu powstania na Wêgrzech, gdy nast¹pi³a nowa fala represji;
najbardziej znan¹ ich ofiar¹ sta³ siê znany komunistyczny filozof profesor
Wolfgang Harich oraz grupa skupionych wokó³ niego osób, a tak¿e szef
wschodnioniemieckiego wydawnictwa Aufbau Walter Janka. Teczki Stasi,
które znajduj¹ siê w archiwach BStU, powsta³e na podstawie przes³uchañ
i procesów politycznych przeciwko grupie Haricha, maj¹ wiele wspólnego
z wydarzeniami w Polsce i bêd¹ w dalszej czêœci obszernie zrelacjonowane11.

Dwa dni po wybuchu walk w Poznaniu Stasi dosz³a do wniosku, ¿e opinia
publiczna w NRD nie jest jeszcze dok³adnie zapoznana z wydarzeniami12.
Jednak¿e bezpieka po swych doœwiadczeniach z 1953 r., kiedy to upiêkszano
w oficjalnych raportach sytuacjê polityczn¹ w NRD i nie oceniano obiektywnie
niezadowolenia ludnoœci, stara³a siê ju¿ teraz byæ bardziej obiektywna i zaczê³a
odnotowywaæ w swych tajnych raportach zarówno tzw. pozytywne przyk³ady
reakcji ludnoœci, jak i niekiedy skrajnie negatywne nastawienie obywateli NRD
do systemu stalinowskiego.

W ramach tzw. pozytywnych reakcji pojawia³y siê opinie, ¿e „wróg próbuje
wykorzystaæ dla siebie Miêdzynarodowe Targi Poznañskie, aby wytworzyæ
negatywne nastroje przeciwko obozowi pañstw socjalistycznych”13. Chwalono
polskich towarzyszy, którzy „dzia³ali szybko i rezolutnie, byæ mo¿e lepiej ni¿
my 17 czerwca 1953 roku. Wróg jest bardzo zaniepokojony i próbuje wszel-
kimi œrodkami wzbudzaæ zamieszki przeciwko krajom socjalistycznym”14.

W jednym z zak³adów produkcyjnych w Lipsku zebrano na gor¹co opinie,
które na pewno podoba³y siê bezpiece: „...te lumpy wiedz¹, ¿e nie mog¹
wyst¹piæ tak jak u nas w 1953 roku, wiec próbuj¹ teraz w PRL”15. W Pocz-
damie zaœ mówiono o agentach kupionych przez zachodnich imperialistów,
którzy próbuj¹ z ca³¹ si³¹ obaliæ lub co najmniej os³abiæ obóz krajów socja-
listycznych. Wzywano do czujnoœci, aby „schwytaæ tych przestêpców i za-
prowadziæ ich tam, gdzie siê nale¿y”16.

Dnia 3 lipca 1956 roku, a wiec kilka dni po powstaniu w Poznaniu, Stasi
raportowa³a, ¿e wzros³a liczba opinii i nastrojów we wszystkich warstwach
spo³ecznych. Wiêkszoœæ osób mia³a potêpiaæ tzw. prowokacje w Poznaniu
i twierdziæ, ¿e rozruchy zosta³y zainscenizowane z zewn¹trz, a reakcja polskich
si³ bezpieczeñstwa i wojska by³a prawid³owa. W Berlinie dyskutowano o spis-
kach imperialistów, którzy buduj¹ tunele w Berlinie i organizuj¹ powstanie
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w Poznaniu. „To by³ dobry przyk³ad daleko rozbudowanych kontaktów si³
wrogich, i to pomimo wzmocnionych kontroli granicznych”17. Tzw. si³y
pozytywne podkreœla³y sprawn¹ dzia³alnoœæ si³ bezpieczeñstwa w Polsce, które
same zwalczy³y bunt, odwrotnie ni¿ w NRD w 1953 roku, gdy do akcji musia³y
wkroczyæ czo³gi rosyjskie, poniewa¿ sama bezpieka by³a zaskoczona i bezsilna.

Tak¿e w opiniach zebranych w innych miastach NRD dominowa³y g³osy
potêpienia, jak np. w DreŸnie, gdzie robotnicy stwierdzili m.in., ¿e prowokacja
w Polsce mia³a taki sam charakter jak w NRD w 1953 r. „Mamy do czynienia
z grup¹ lumpów, której siê nie chce pracowaæ i która za parê groszy wystêpuje
przeciwko uczciwym robotnikom. Ale i w Poznaniu siê oni przeliczyli, tak jak
u nas, poznaj¹c niez³omnoœæ klasy robotniczej. Szkoda tylko robotników,
którzy przez te ³achudry stracili ¿ycie. Pomimo ciê¿kiej drogi i przeszkód ze
strony agentów i szpiegów naród polski bêdzie dalej szed³ drog¹ socjalizmu
i osi¹gnie swój cel”18.

Jako przyk³ad celowego dzia³ania agentów zachodnich przytaczano fakt, ¿e
Wydarzenia Czerwcowe odby³y siê nieprzypadkowo w czasie Miêdzynaro-
dowych Targów Poznañskich, gdy byli obecni przedstawiciele z wielu krajów
Europy Zachodniej. Próbowano argumentowaæ, ¿e nie mog³o to byæ spowo-
dowane niezadowoleniem narodu polskiego, poniewa¿ warunki ¿ycia w ca³ej
Polsce s¹ takie same. Celowo wybrano Poznañ, aby pokazaæ obcokrajowcom
niezadowolenie robotników, co jest dowodem, ¿e te wydarzenia s¹ „dzie³em
agentów i prowokatorów”.

Szczególnie mocn¹ akcjê propagandow¹ w zwi¹zku z wydarzeniami w Po-
znaniu Stasi zorganizowa³a w Lipsku dnia 30 czerwca 1956 r. Mia³a ona
wykazaæ opinii publicznej rzekom¹ praworz¹dnoœæ w³adzy ludowej i hu-
manitarny wizerunek jej S³u¿by Bezpieczeñstwa19.

Wykorzystuj¹c wystawê rolnicz¹, MfS zaprezentowa³a na swoim stoisku
temat: „Ochrona i bezpieczeñstwo narodu dla pokojowego rozwoju”. Dnia
30 czerwca 1956 r. odby³a siê w po³o¿onej na terenach wystawienniczych
restauracji specjalna konferencja prasowa bezpieki, w której wziêli udzia³
równie¿ przedstawiciele SED i innych grup spo³ecznych, razem oko³o 100 osób,
w tym przedstawiciele prasy, ADN, radia, telewizji i rodzin aresztowanych.
Major Kehl z MfS mówi³ o przestêpstwach amerykañskich s³u¿b wywia-
dowczych m.in. w Lipsku. Po jego wyst¹pieniu oddano g³os aresztowanym
(Fischer, Hohmann, Posselt i Lehmann), którzy mówili o swoich wrogich
dzia³aniach na szkodê NRD. Redaktorce „Leipziger Volkszeitung”, niejakiej
Brunsch, pozwolono nawet porozmawiaæ z wiêŸniem politycznym Posseltem.
Dziennikarka ocenia³a to jako dowód praworz¹dnoœci panuj¹cej w NRD.
Podobne zdanie wyrazi³ równie¿ adwokat Hohmann, któremu pozwolono
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zapoznaæ sie z aktami karnymi (prawdopodobnie w³asnej ¿ony). Punktem
kulminacyjnym imprezy by³o og³oszenie przez przedstawicieli MfS, ¿e areszto-
wani Fischer i Hohmann zostan¹ zwolnieni, co wywo³a³o, zdaniem Stasi,
„g³êbokie wra¿enie u zebranych osób”. Poniewa¿ uwolnieni, a tak¿e rodzice
uwolnionej Hohmann publicznie podziêkowali za ten gest, a ¿ona Fischera
publicznie ostrzeg³a wszystkich obecnych, aby nie dali siê wykorzystaæ do
wrogich dzia³añ przeciwko w³adzy NRD, za pomoc¹ tak wyre¿yserowanego
spektaklu bezpieka osi¹gnê³a swój zasadniczy cel20.

W obliczu Wydarzeñ Czerwcowych w Poznaniu i prowadzonych w zwi¹z-
ku z tym w Lipsku pok¹tnych dyskusji na ten temat, omawiana akcja MfS mia³a
zadanie przede wszystkim propagandowe, tj. wywarcia wra¿enia, ¿e system
socjalistyczny cechuje siê mimo wszystko praworzadnoœci¹; jednoczeœnie by³a
jednak ona form¹ zastraszenia ludnoœci. Sam bowiem fakt uwolnienia wiêŸ-
niów politycznych i og³oszenia tej wiadomoœci w czasie wystawy przez funkcjo-
nariuszy MfS pokazywa³ dobitnie obywatelom NRD nadrzêdn¹ rolê bezpieki
nad s¹dami i prokuratur¹.

Stasi interesowa³a siê po st³umieniu powstania poznañskiego tak¿e nastro-
jami i opiniami wyra¿anymi w krêgach przesiedleñców z b. niemieckich
terenów wschodnich i ich nastawieniem w stosunku do obecnych polskich ziem
zachodnich, tzn. by³ego terytorium niemieckiego, znajduj¹cego siê po 1945 r.
w posiadaniu Polaków. Dyskusje na ten temat stwierdzono w Erfurcie, Cho-
ciebu¿u i Poczdamie. Mówiono, ¿e w Polsce zaczyna siê „zawierucha” i ¿e
nied³ugo powróc¹ granice z 1937 r. W tym celu mocarstwa zachodnie razem
z Rosj¹ mia³y rzekomo zadecydowaæ o zmianie granicy. „Je¿eli Rosjanie siê nie
zgodz¹, to bêdzie to oznacza³o, ¿e nie chc¹ pokoju. Polacy, którzy zostali
przesiedleni na ziemie niemieckie po 1945 roku powinni byæ znowu prze-
siedleni, a na ich miejsce powinni byæ znowu osiedleni Niemcy”21. Do
rozruchów w Poznaniu dosz³o wed³ug tych wypowiedzi dlatego, ¿e Polacy
protestowali przeciwko owym planom. Inni przesiedleñcy twierdzili z kolei, ¿e
choæ jest niestety smutnym faktem, ¿e Polacy otrzymali przecie¿ a¿ tyle
terytorium niemieckiego, wiêc „dlaczego znowu zaczynaj¹. My mamy na-
prawdê dosyæ wojny i chcemy ¿yæ w spokoju i pokoju”22. Powy¿sze opinie nie
by³y przedstawiane w raportach bezpieki jako wrogie socjalizmowi czy sprzy-
jaj¹ce rewizjonizmowi. Przyjmowano je chêtnie do wiadomoœci tak d³ugo, jak
by³y krytyczne w stosunku do Polaków, a przecie¿ w stwierdzeniu „dlaczego
oni znowu zaczynaj¹”, kryje siê poœredni zarzut, jakoby to Polacy byli winni
wybuchowi II wojny œwiatowej.

Pomimo wielkiego wysi³ku w³o¿onego przez Stasi w zbieranie tzw. opini
pozytywnych okaza³o siê jednak, ¿e liczba tzw. negatywnych opinii wœród
ludnoœci NRD, tzn. prawid³owo oceniaj¹cych przyczyny powstania w Po-
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znaniu, by³a wielokrotnie wiêksza. Owe krytyczne oceny systemu totalitarnego
i ucisku robotników oraz wszystkich ludzi pracy wystêpowa³y w ca³ej NRD we
wszystkich krêgach jej spo³eczeñstwa. Stasi próbowa³a pocz¹tkowo baga-
telizowaæ te tzw. opinie negatywne, gdy¿ wynika³y one jakoby z tego, ¿e opinia
spo³eczna nie zajmowa³a siê wczeœniej t¹ tematyk¹, a posiadane przez ni¹
wiadomoœci pochodzi³y tylko ze s³yszenia lub z wrogich zachodnich œrodków
przekazu, do których zaliczano szczególnie RIAS23, Radio Wolna Europa
i zachodnioberliñskie gazety24.

Obywatele NRD mówili otwarcie o tym, ¿e w Polsce musia³o dojœæ do
takiej sytuacji, poniewa¿ Polacy s¹ tak samo przeœladowani przez komunistów,
jak obywatele NRD. „W Polsce wybuch³ strajk. Wojsko strzela³o do demon-
strantów, szczególnie w Poznaniu. Milicja nie zapanowa³a nad sytuacj¹. U¿yto
czo³gów i samolotów. Jest 39 zabitych i 72 rannych”25.

Mówiono tak¿e, ¿e do wyst¹pieñ dosz³o tylko dlatego, ¿e w Polsce jest
bardzo z³e zaopatrzenie w podstawowe produkty ¿ywnoœciowe. Inni szli jeszcze
krok dalej stwierdzaj¹c, ¿e równie¿ w NRD jest bardzo z³e zaopatrzenie,
np. panuje chroniczny brak mas³a, co mo¿e doprowadziæ do wyst¹pieñ po-
dobnych jak w dniu 17 czerwca 1953 r.26 W zwi¹zku z tym pojawi³y siê
¿¹dania równego traktowania w przydziale kartek ¿ywnoœciowych i zniesienia
przywilejów w stosunku do pracowników wa¿nych strategicznie zak³adów,
gdzie przydzia³y mas³a otrzymywa³a ca³a za³oga27.

W jednym z zak³adów produkcyjnych w Halle interpretowano sytuacjê
w Polsce jako wybuch wojny, „poniewa¿ robotnicy w zak³adach pañstwowych
s¹ niezadowoleni, tak samo jak niezadowoleni s¹ robotnicy w NRD. W Polsce
zrywa siê czerwone flagi i ¿¹da siê odwo³ania rz¹du komunistycznego28.
Konsekwencj¹ tych dyskusji by³o zamieszanie w owym zak³adzie pracy, po-
niewa¿ niektóre brygady nie podjê³y 29 czerwca pracy, dyskutuj¹c na tematy
spo³eczne i wyra¿aj¹c swoje niezadowolenie z niskich plac. Robotnicy grozili
strajkiem. Jednak¿e „w drodze nadzwyczajnych przedsiêwziêæ zosta³y wy-
p³acone pieni¹dze i robotnicy podjêli pracê”29, stwierdza³a uspokajaj¹co Stasi
w swoim raporcie.

W Poczdamie i w Schwerinie robotnicy wyra¿ali siê o wypadkach w Po-
znaniu, ¿e by³y usprawiedliwione, poniewa¿ spowodowane one by³y niskim
standardem ¿ycia, który tam panuje. „Ludzie ¿yj¹ w Polsce jeszcze gorzej ni¿
w NRD. Ch³opi musz¹ np. oddawaæ swoje wyroby za niskie stawki pañstwu,
nie otrzymuj¹c ¿adnych wyrobów przemys³owych, których potrzebuj¹. Taka
sytuacja panowa³a równie¿ w NRD w 1953 r. Polscy robotnicy, którzy ju¿
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wczeœniej byli przyzwyczajeni do ciê¿kiej pracy, nie byliby tak rozgoryczeni,
gdyby otrzymali wiêcej do jedzenia”30.

Ale wœród tzw. negatywnych opinii obywateli NRD pojawia³y siê nie tylko
problemy bytowe. W hali monta¿owej jednego z berliñskich zak³adów pro-
dukcyjnych znaleziono przyk³adowo plakat z napisem: „Solidaryzujmy siê
z robotnikami Poznania przeciwko Sowietom i przeœladowcom wolnego na-
rodu polskiego”31. Robotnicy twierdzili, ¿e powstanie w Poznaniu jest przy-
k³adem, ¿e w krajach tzw. demokracji ludowej ludziom tak samo siê Ÿle
powodzi jak obywatelom NRD. W³adza próbuje wmówiæ ludziom, ¿e ro-
botnicy j¹ popieraj¹, ale przez w³adzê robotników i ch³opów rozumieli oni
przecie¿ coœ zgo³a innego. „Te wydarzenia nie bêd¹ wcale ostatnie, a Kozia
Bródka [tzn. Ulbricht] siedzi ju¿ ca³kiem cicho”32.

Du¿e zaniepokojenie wywo³a³y te¿ antyradzieckie has³a znalezione w jednej
z rad narodowych w Berlinie: „Jak d³ugo jeszcze chcecie biurokraci czekaæ na
zmianê nazwy ulicy Stalina? Gotuje siê ju¿ w ca³ym narodzie. Naród niemiecki
i ludnoœæ Berlina nie chc¹ mieæ ju¿ wiêcej do czynienia z tym brutalnym
tyranem. Oddajcie ten metalowy pos¹g, który stoi przed hal¹ sportow¹, na
z³om. Wiêcej nie jest wart ten przestêpca wobec wszystkich narodów. Chêtnie
wam pomo¿emy i zwalimy tego gnojka z jego podestu. Dnia 17 czerwca 1956
[nawi¹zanie do 17.6.53. w NRD] zacz¹³ siê w Poznaniu, wiêc spieszcie siê, bo
inaczej to my wam pomo¿emy”33.

W Lipsku dyskutowano z kolei o rozpowszechnianym przez Zwi¹zek
Wolnych Niemiec tzw. wrogim tekœcie, który mówi³ o takim samym za-
k³amaniu w Polsce w 1956, jak w NRD w 1953 roku. „To byli ponoæ
imperialistyczni agenci i podziemie! Nie! Zarówno tam, jak i tu by³ to krzyk
zniewolonego narodu. Dlatego trzeba zrobiæ porz¹dek z naszymi przestêpcami
z Pankow34 i Kozimi Bródkami. Precz z wami bonzowie, precz z Ruskami,
najwiêkszymi naszymi wrogami, którzy nie chc¹ wolnych wyborów”35. Coraz
czêœciej pojawia³y siê has³a: „Pozdrowienia dla robotników w Poznaniu”,
„Uwaga, teraz nast¹pi dzieñ zemsty. Polska wyzwala siê”, „Niemcy, powstañcie
do strajku generalnego. Precz z komunistami”36.

W licznych audycjach radiowych RIAS, SFB37 i radia londyñskiego, jak
i w prasie zachodniej, które analizowa³a na swój u¿ytek Stasi, okreœlano
powstanie w Poznaniu jako powstanie ludowe. Zachodnie media pos³ugiwa³y
siê jakoby relacjami naocznych œwiadków, którzy mieli braæ udzia³ w Miê-
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dzynarodowych Targach Poznañskich38. Wed³ug oceny wschodnioniemieckiej
bezpieki, przedstawiali oni te wydarzenia w fa³szywym œwietle. Aby udo-
wodniæ, ¿e wydarzenia w Poznaniu by³y nastêpstwem ucisku i zniewolenia
narodu polskiego oraz skutkiem z³ego stanu zaopatrzenia w œrodki ¿ywnoœ-
ciowe, wymienia³y owe zachodnie œrodki masowego przekazu trzy czynniki,
które doprowadzi³y do demonstracji:

1. protest przeciwko g³odowym pensjom i wyœrubowanym cenom,
2. wo³anie Polaków o wolnoœæ narodu,
3. ¿¹danie pe³nej suwerennoœci narodowej, wyra¿one w haœle „precz

z Ruskimi”39.

Wy¿ej wymienione œrodki przekazu zdecydowanie zaprzecza³y w swoich
komentarzach i audycjach, jakoby wydarzenia w Poznaniu zosta³y wywo³ane
przez wrogie elementy, które chcia³y wykorzystaæ panuj¹ce wœród narodu
niezadowolenie do prowokacji. W zwi¹zku z wyra¿anym przez kraje socjalistycz-
ne pos¹dzeniem Zachodu o prowokacje, ¿¹dano nawet powo³ania specjalnej
miêdzynarodowej komisji, poniewa¿ wed³ug relacji RIAS, robotnicy nie de-
monstrowali dlatego, ¿e agenci ich do tego namówili, lecz z powodu tego, ¿e za
du¿o robotnikom obiecano, a ¿adnej obietnicy nie dotrzymano40. Publiczna
demonstracja by³a wówczas jedynym mo¿liwym wentylem, jako reakcja na z³e
warunki pracy41. W systemie totalitarnym nie mo¿na organizowaæ – zgodnie
z komentarzem RIAS –– tego typu masowych demonstracji, ale dochodzi tam
niekiedy do sytuacji, ¿e robotnicy i szerokie masy s¹dz¹, ¿e musz¹ coœ zrobiæ, aby
odmieniæ swój los. „To s¹ prawdziwe powody 28 czerwca 1956 roku w Po-
znaniu i 17 czerwca 1953 roku w strefie rosyjskiej”42. Powstanie w Poznaniu
by³o podobne do powstania w NRD, dlatego te¿ robotnicy polscy s³usznie
oczekiwali poparcia i solidarnoœci (ze strony œwiata i Niemców)43.

Stasi analizowa³a równie¿ wypowiedzi radia londyñskiego, które twier-
dzi³o, ¿e „czerwiec 1953 roku w NRD odby³ siê 3 miesi¹ce po œmierci Stalina.
Zosta³a wówczas zachwiana hierarchia komunizmu, nowy kurs wisia³ w po-
wietrzu. W czerwcu 1956 roku Stalin zosta³ przed ca³ym œwiatem zde-
maskowany jako zwyk³y przestêpca, nast¹pi³a dyskredytacja jego wspólników
we wszystkich krajach satelickich. Polska zareagowa³a szybciej i trzeŸwiej ni¿
inne pañstwa bloku socjalistycznego na tezy XX Zjazdu sowieckich ko-
munistów”44.
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Formu³owaniu zarzutu, ¿e Amerykanie doprowadzili do rozruchów w Pol-
sce, towarzyszy³ Rosjanom, wed³ug komentarzy Radia Londyn, pewien szczegól-
ny cel, tzn. nie chcieli oni za ¿adn¹ cenê dopuœciæ do sytuacji, by Chruszczow
i jego obecni wspó³pracownicy zostali oskar¿eni jako wspó³winni przestêpstw
Stalina. Teza o prowokacji mia³a doprowadziæ we wszystkich partiach komu-
nistycznych do ponownego zjednoczenia oraz œciœlejszego zwi¹zania z Kremlem,
a zarazem do zduszenia w zarodku jakiejkolwiek krytyki Chruszczowa. Wy-
darzenia w Poznaniu by³y dlatego dla nich sygna³em ostrzegawczym45. W obli-
czu p³on¹cego Poznania rozgorza³ wiêc zasadniczy dylemat nowej radzieckiej
polityki zagranicznej. Dlatego w³aœnie goœcie zagraniczni nie zawahali siê
upubliczniaæ na Zachodzie zas³yszanych w Poznaniu robotniczych ¿¹dañ:
„Powiedzcie za granic¹, ¿e my strajkujemy, aby wreszcie po 11 latach coœ siê
u nas zmieni³o”46.

Stasi analizowa³a równie¿ wypowiedzi robotników poznañskich do oby-
wateli NRD, którzy brali akurat udzia³ w miêdzynarodowych targach: „W oko-
licy, gdzie trwa strzelanina, znajduje siê budynek UB, który ma zostaæ zajêty.
Nikt nie wyjdzie stamt¹d ¿ywy. Zajêliœmy równie¿ ratusz i budynek partii”.
Gdy uczestnicy targów, którzy przys³uchiwali siê tej rozmowie, poinformowali,
¿e s¹ obywatelami NRD, jeden z powstañców powiedzia³: „Wy jesteœcie wiêc
od Grotewohla, dlatego muszê z wami inaczej rozmawiaæ. Niebawem i u was
siê wszystko zmieni. Nie wyobra¿ajcie sobie, ¿e mo¿ecie teraz wyjechaæ sobie
do domu, poniewa¿ od godziny 16 zaczyna sie strajk robotniczy w Berlinie.
Tak by³o ustalone”47.

Na koniec wypada zauwa¿yæ, ¿e Stasi odnotowa³a równie¿ istnienie, co
prawda nielicznych, grup ludnoœci w NRD, które nie ukrywa³y wcale wyrazów
zadowolenia, ¿e w wyniku wydarzeñ czerwcowych dosz³o do du¿ych strat
materialnych w Polsce, jak np. w nastêpuj¹cej wypowiedzi: „S³ucha³em radia
RIAS. W Polsce maj¹ miejsce naprawdê olbrzymie wydarzenia. Walcz¹ uzbro-
jeni robotnicy przeciwko ¿o³nierzom i marynarzom. To oznacza dla tej wielce
wychwalanej Polski totaln¹ plajtê”48.

Jednak¿e dla Stasi jako „tarczy i miecza” SED, najwa¿niejsze by³o sta-
nowisko rodzimej kompartii w stosunku do wydarzeñ w Polsce. Znalaz³o ono
swoje odbicie w g³ównym organie prasowym SED „Neues Deutschland”.
Artyku³y, które w du¿ej liczbie pojawi³y siê na jego ³amach po zajœciach
w Poznaniu, jak i w czasie póŸniejszych procesów politycznych w Polsce, sta³y
siê podstaw¹ analizy przeprowadzonej przez wschodnioniemieck¹ s³u¿bê bez-
pieczeñstwa.
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W pi¹tek, tzn. zaledwie jeden dzieñ po zajœciach w Poznaniu, powo³uj¹c siê
na PAP donoszono w „Neues Deutschland”, ¿e „po prowokacjach czwartko-
wych ¿ycie w Poznaniu uleg³o normalizacji i ¿e zdecydowana wiêkszoœæ
robotników powróci³a do pracy. Ju¿ w godzinach rannych wznowiono ruch
tramwajowy i autobusowy. W krwawej prowokacji zabito 38, a raniono
270 osób. Wœród ofiar znajduj¹ siê ¿o³nierze i pracownicy s³u¿by bezpie-
czeñstwa. Klasa robotnicza jest zbulwersowana t¹ zak³aman¹ prowokacj¹
elementów reakcyjnych. W stosunku do aresztowanych zapowiedziano spraw-
dzenie ich powi¹zañ z reakcyjnym podziemiem”49.

Na dowód, ¿e powstanie w Poznaniu by³o planowane z zewn¹trz, przyta-
czano komentarze prasy amerykañskiej, które propaganda NRD interpretowa³a
w ten sposób, ¿e je¿eli Amerykanie pisz¹, ¿e nie wierz¹ w spontanicznoœæ owej
akcji i uwa¿aj¹, ¿e polscy antykomuniœci wybrali celowo Poznañ ze stra-
tegicznego punktu widzenia, to jest to kolejnym dowodem dzia³alnoœci wrogich
elementów z podziemia, którzy ca³¹ sw¹ akcjê umyœlnie tak zaplanowali, by
zaprezentowaæ j¹ przed goœæmi z Zachodu50.

Stasi analizowa³a równie¿ doniesienia zachodniej prasy, np. wydawanej
w Berlinie Zachodnim gazety „Abend”, która informowa³a o tajnych magazy-
nach broni, któr¹ rzekomo pos³ugiwali siê powstañcy, francuskiej „Liberation”
donosz¹cej, ¿e wypadki poznañskie by³y „spektaklem dla goœci zagranicznych”,
czy zachodnioberliñskiego dziennika „Tagesspiegel”, który twierdzi³, ¿e Polacy
specjalnie wybrali ten termin wybuchu powstania, poniewa¿ w tym czasie
przebywa³ w Warszawie sekretarz generalny ONZ Hammarskjold51.

Z kolei na podstawie pi¹tkowych publikacji gazet nale¿¹cych do kon-
serwatywnego zachodnioniemieckiego konsorcjum wydawniczego Ullstein,
które przynios³y artyku³y o powstaniu i szokuj¹ce zachodni¹ opiniê publiczn¹
zdjêcia z tych zajœæ, które jakoby mia³y pochodziæ od biznesmenów bior¹cych
udzia³ w Miêdzynarodowych Targach Poznañskich, Stasi próbowa³a wykazaæ,
¿e jest to doskona³y dowód na dzia³alnoœæ zachodnich agentów w Polsce, bo
nie mo¿na sobie wyobraziæ, aby zwyczajni zachodni ludzie biznesu nie mieli nic
innego do roboty, jak tylko fotografowanie zajœæ, które na dodatek jeszcze
czwartkowym nocnym ekspresem zosta³y wys³ane do Berlina Zachodniego, aby
je móc opublikowaæ w pi¹tek rano. Wydawane przez Ullsteina gazety jako
jedyne podawa³y te¿ informacjê, ¿e powstanie rozprzestrzenia siê na inne
miasta polskie, takie jak Kraków, £ódŸ, Katowice, Szczecin i Gdañsk. Jednak¿e
ju¿ w wydaniach niedzielnych informacje te zosta³y skorygowane i donoszono,
¿e wydarzenia dotycz¹ tylko Poznania. Dla propagandy komunistycznej by³ to
kolejny dowód na to, ¿e wszystko by³o z góry ukartowane przez zachodnie
centrale wywiadowcze52.
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Œlady powstania w Poznaniu znajduj¹ siê równie¿ w prawie 100 teczkach,
dotycz¹cych procesu politycznego przeciwko profesorowi Harichowi i zwi¹za-
nej z nim grupie, który w swoim programie politycznym wzorowa³ siê na
Polsce i mia³ liczne kontakty z polskimi intelektualistami53.

G³ównym zarzutem przeciwko Harichowi i osobom z jego krêgu by³o
przygotowywanie zamachu stanu przeciwko rz¹dowi Grotewohla, zniesienie
kierowniczej roli SED, rozwi¹zanie wojska i s³u¿by bezpieczeñstwa oraz wy-
st¹pienie NRD z Uk³adu Warszawskiego. Oskar¿eni chcieli obaliæ system
socjalistyczny w NRD, opieraj¹c siê na wydarzeniach w Polsce (powstanie
w Poznaniu, VIII Plenum PZPR) i na Wêgrzech54.

S¹d Najwy¿szy NRD skaza³ Haricha na 10 lat wiezienia, wspó³oskar¿eni
otrzymali zaœ kary od 2 do 6 lat wiêzienia. Po procesie przeciwko Harichowi
odby³y siê dalsze procesy, przede wszystkim przeciwko szefowi wydawnictwa
Aufbau Walterowi Jance i innym, którzy mieli powi¹zania zarówno z Ha-
richem, jak i z Jank¹55.

W zwi¹zku z aresztowaniem Haricha i jego grupy Stasi przeprowadzi³a
szeroko zakrojone œledztwo w stosunku do ponad 450 osób, wœród których
znalaz³o siê wielu ówczesnych czo³owych polskich intelektualistów, jak
np. Leszek Ko³akowski, Adam Schaff, Ewa Waszkiewicz, Kazimierz Ajdukie-
wicz, Maria Kokoczyñska, Tadeusz Kroñski, Maria Kofta, Barbara Lerczak,
Marcel Ranicki i wiele innych osób rozsianych po ca³ej Polsce56.

W wyniku owego gigantycznego œledztwa okaza³o siê m.in., ¿e Harich
prowadzi³ liczne dyskusje z Romanem Karstem, Marcelem Ranickim i Mari¹
Koft¹, którzy twierdzili, ¿e zwalczaj¹ kierunek konserwatywno-stalinowski
w Polsce i ¿e w NRD nie ma niestety ¿adnej dyskusji na ten temat. Aby
udowodniæ swoje tezy, podawali przyk³ad powstania w PZPR frakcji na-
toliñskiej (pod kierownictwem Nowaka, Rokossowskiego i K³osiewicza), która
analogicznie jak w NRD próbowa³a zakoñczyæ dyskusje na temat b³êdów
w przesz³oœci, a powstanie w Poznaniu okreœla³a jako próbê faszystowskiego
przewrotu, rani¹c tym – wed³ug polskich rozmówców – godnoœæ bior¹cych
udzia³ w powstaniu robotników i potêpiaj¹c je jako kontrrewolucyjne pro-
wokacje. Natoliñczycy ¿¹dali równie¿ anulowania doœæ niskich, ich zdaniem,
wyroków zapad³ych w procesach po wydarzeniach poznañskich57.

Karst i Kofta reprezentowali w czasie rozmów z Harichem prowadzonych
w trakcie jesiennej konferencji w Weimarze pogl¹d, ¿e powstanie w Poznaniu
by³o sprawiedliwe i ca³kowicie pod kierownictwem klasy robotniczej. Przy-
puszczenia, jakoby powstanie by³o wywo³ane przez tzw. wrogie elementy, które
przebywa³y na targach poznañskich, odrzucili owi rozmówcy zdecydowanie.
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Obaj twierdzili, ¿e jako komuniœci i Polacy s¹ dumni z tego powstania i ¿e
traktuj¹ stalinowców i biurokratów, przeciwko którym by³o skierowane wy-
st¹pienie robotnicze, jako swych osobistych wrogów, a tak¿e jako wrogów
socjalizmu i klasy robotniczej. Zgadzali siê oni wprawdzie, ¿e tego rodzaju
wydarzenia jak w Poznaniu w pañstwie socjalistycznym mog³yby zostaæ wyko-
rzystane przez kraje kapitalistyczne dla ich w³asnych celów i z tego punktu wi-
dzenia stanowi³y ono wielkie zagro¿enie. „Dlatego nie mo¿na sobie ¿yczyæ, aby
wewnêtrzne uzdrowienie w obozie pañstw socjalistycznych mog³o byæ osi¹gniête
tylko w drodze tak groŸnego powstania, ale te argumenty nie zmieniaj¹ faktu, ¿e
powstanie w Poznaniu mia³o charakter proletariacko-rewolucyjny”58.

Harich przyzna³ siê w czasie przes³uchañ, ¿e wprawdzie punktem kul-
minacyjnym w rozwoju jego wrogich pogl¹dów w stosunku do w³adzy w NRD
by³ przebieg VIII Plenum KC PZPR w paŸdzierniku 1956 r., ale jego rewizjo-
nistyczne pogl¹dy ukszta³towa³y siê ju¿ wiosn¹ 1956 r. i znalaz³y potwierdzenie
w powstaniu poznañskim w po³owie roku. W okresie kszta³towania siê jego
pogl¹dów zachowywa³ siê on doœæ pasywnie i koncentrowa³ raczej na teorii.
Dopiero rozmowy i spotkania z polskimi naukowcami i intelektualistami oraz
VIII Plenum KC PZPR sk³oni³y go do konkretnych kroków, m.in. planowany
wyjazd do Polski, aby tam w formie wywiadów, wyk³adów i artyku³ów
w prasie opublikowaæ swój program, poniewa¿ by³ on przekonany, ¿e Zachód
przejmie te publikacje i bêd¹ one rozpowszechniane w NRD bez podejrzeñ
o imperialistyczn¹ inspiracjê59.

Plany Haricha oceniano w jego grupie jako realistyczne. By³ on ju¿ bowiem
zaproszony do Warszawy przez córkê by³ego szefa Polskiej Misji Wojskowej
w Berlinie Zachodnim i ówczesnego wiceprezesa NBP Edytê Prawin. W czasie
wizyty planowa³ on dalsze rozmowy z Ko³akowskim, Karstem i Ranickim.
W tym celu Harich uda³ siê do Janki z proœb¹ o pomoc w wys³aniu go do War-
szawy pod pretekstem prowadzenia rozmowy z czo³owym polskim marksist¹
profesorem Adamem Schaffem na temat t³umaczenia jego najnowszej ksi¹¿ki
o obiektywnym charakterze praw historycznych. Jak wykaza³o œledztwo i proces,
Harich nie chcia³ zmieniaæ polityki SED na drodze ewolucyjnej, tylko od razu, za
jednym zamachem, tak jak odby³o siê to w Polsce po przesileniu podczas
VIII Plenum KC. Równie¿ za przyk³adem Polski powinna nast¹piæ zmiana w kie-
rownictwie SED. Walter Ulbricht mia³ byæ zast¹piony „niemieckim Gomu³k¹”,
przy czym w grê wchodzi³y dwie osoby – Paul Merker i Franz Dahlem.

W sierpniu i paŸdzierniku 1956 r. Harich prowadzi³ liczne rozmowy
z profesorem Georgem Lukácsem w zwi¹zku z wydarzeniami czerwcowymi
w Poznaniu. Lukács reprezentowa³ stanowisko, ¿e tego typu rozruchy s¹
ostatecznym œrodkiem robotników pañstw socjalistycznych dla stworzenia nor-
malnej relacji miêdzy komparti¹ a klas¹ robotnicz¹ i podkreœla³ ich pozytywne
znaczenie. Twierdzi³ te¿, ¿e powstanie w Poznaniu odegra pozytywn¹ rolê

Poznañski Czerwiec w dokumentach Stasi 177

58 Por. Wolfgang Harich i in., MfS AU 89/57, t. 16, s. 40 i n; BStU, ZA.
59 Wolfgang Harich i in., MfS AU 89/57, t. 32, s. 6; BStU, ZA.



w przysz³ym procesie demokratyzacji nie tylko w Polsce, ale równie¿ w innych
krajach demokracji ludowej. Bezpoœredni¹ konsekwencj¹ Poznania by³o, we-
d³ug Haricha i Lukácsa, odnowienie i odm³odzenie socjalizmu w Polsce60.

Tak¿e jeden z g³ównych cz³onków grupy Haricha, Bernd Steinberger61,
odnosi³ siê w czasie wielokrotnych przes³uchañ do problematyki powstania
w Poznaniu. Twierdzi³, ¿e prasa NRD jednostronnie przedstawia³a te wy-
darzenia jako czyst¹ dywersjê zachodnich agentów, a relacje z procesów by³y
zaprzeczeniem ich przebiegu. Steinberger twierdzi³, ¿e dowiedzia³ siê od
polskich kolegów, ¿e przyczyn¹ powstania w Poznaniu by³y ciê¿kie warunki
¿ycia klasy robotniczej i nieudolnoœæ socjalistycznego aparatu partyjnego.
„Agenci, którzy wszêdzie i zawsze bywaj¹, mogli te wydarzenia wykorzystaæ dla
w³asnych celów, ale to nie oni byli ich przyczyn¹”62. Gdy jeszcze rozesz³a siê
w NRD wieœæ o tym, ¿e raport o procesie w Poznaniu, który by³ przygotowany
dla gazety „Wochenpost”, nie móg³ siê w koñcu ukazaæ, poniewa¿ nie
odpowiada³ oficjalnej linii SED, sta³o dla Steinbergera oczywiste, ¿e stalinowcy
w NRD nie toleruj¹ obiektywnej oceny procesów politycznych, tak jak nie to-
lerowali uczciwych relacji po 17 czerwca 1953 roku. Steinberger by³ oburzony,
¿e przemówienie Gomu³ki z paŸdziernika 1956 r. pozna³ dopiero z zachodnich
œrodków przekazu. Stwierdzi³ jednoczeœnie, ¿e zgadza siê w pe³ni z krytyk¹
Gomu³ki zarówno w stosunku do spraw wewnêtrznych, jak i wobec ZSRR.

Dnia 28 czerwca 1956 w krzyku robotników Poznania o chleb i wolnoœæ
eksplodowa³o – motywowane celami spo³ecznymi i politycznymi – nieza-
dowolenie Polaków, które doprowadzi³o w konsekwencji do du¿ych ustêpstw
pod adresem spo³eczeñstwa polskiego ze strony kierownictwa partyjnego
i rz¹dowego, które bez tej zbrojnej krytyki od do³u nigdy by nie zosta³y
zrealizowane. Do politycznych zdobyczy opozycyjnych cz³onków partii i in-
telektualistów nale¿a³a niew¹tpliwie ca³kowita polityczna rehabilitacja W³ady-
s³awa Gomu³ki oraz jego bliskich wspó³pracowników: Spychalskiego i Kliszki
4 sierpnia 1956 r. Niebawem Polska znalaz³a siê w czo³ówce pañstw socja-
listycznych najdalej zaawansowanych nie tylko w rehabilitacjach prawnych, ale
równie¿ czysto politycznych przemianach.

Poznañski Czerwiec jest w Europie Zachodniej i na ca³ym œwiecie ma³o
znany. Powstanie w Poznaniu by³o jednak pocz¹tkiem nastêpnych krwawych
powstañ w krajach tzw. obozu socjalistycznego, które tak samo jak powstanie
poznañskie, bêd¹ mog³y zostaæ gruntownie zbadane dopiero po otwarciu
wszystkich archiwów komunistycznych s³u¿b bezpieczeñstwa i partii komu-
nistycznych.
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60 Por. Persönliche Niederschrift zu meinen parteifeindlichen Handlungen im Herbst 1956
vom z dnia 29.12.1956 , [w:] Wolfgang Harich i inni, MfS, AU 89/57, t. 9, s. 41 i n.; BStU, ZA.

61 Steinberger by³ ¯ydem i wróci³ w 1945 roku z emigracji w Szwajcarii do Niemiec, gdzie
studiowa³ ekonomiê w Lipsku. Steinberger zosta³ aresztowany i przebywa³ w rosyjskim wiê-
zieniu do 1955 r. Nastêpnie zosta³ zrehabilitowany. Jednak¿e nie zgadza³ siê z polityk¹ SED
i zamierza³ z niej wyst¹piæ.

62 Por. Wolfgang Harich i in., MfS AU 89/57, t. 24, s. 128; BStU, ZA.



STANIS£AW ¯ERKO

REAKCJE NIEMIECKIE NA WYDARZENIA W POZNANIU

1. WSCHODNIONIEMIECKI CZERWIEC I CZERWIEC POZNAÑSKI

Mówi¹c o niemieckich reakcjach na Poznañski Czerwiec nie sposób nie
uczyniæ punktem wyjœcia wydarzeñ w Niemczech Wschodnich niemal do-
k³adnie trzy lata wczeœniej, a które sta³y siê w 1956 r. w obydwu pañstwach
niemieckich punktem odniesienia przy formu³owaniu ocen tego, co nast¹pi³o
w Poznaniu. Rozruchy w Berlinie Wschodnim i wielu innych miastach NRD
by³y bowiem pierwszym na tak¹ skalê wolnoœciowym zrywem w tzw. krajach
demokracji ludowej1. Mówi siê w Niemczech o „powstaniu ludowym (Volks-
aufstand) 17 czerwca 1953 r.”, gdy¿ tego dnia protesty i walki wesz³y w fazê
szczytow¹ – tego dnia zosta³o krwawo st³umione powstanie w Berlinie
Wschodnim. Manifestacje jednak rozpoczê³y siê dzieñ wczeœniej, 16 czerwca,
a do pojedynczych demonstracji dochodzi³o jeszcze 18 czerwca.

W Niemczech Wschodnich, podobnie jak w Polsce trzy lata póŸniej, do
zrywu dosz³o wówczas, gdy przywódcy podjêli próbê pewnego zliberalizo-
wania stosunków wewnêtrznych. Podobnie jak w Polsce nastêpowa³o to w wa-
runkach kryzysu w tzw. œcis³ym kierownictwie partyjno-pañstwowym po œmier-
ci Stalina. W wypadku NRD jednak to nowi przywódcy ZSRR z £awrientijem
Beri¹ (który zapewne nosi³ siê z zamiarem doprowadzenia do zjednoczenia
Niemiec za cenê ich neutralizacji) zaczêli domagaæ siê od wschodnionie-
mieckich komunistów zliberalizowania kursu wewnêtrznego. Popierana przez
Beriê czêœæ kierownictwa SED (Wilhelm Zaisser, Rudolf Herrnstadt, Anton
Ackermann) podjê³a w tej sytuacji zabiegi na rzecz odsuniêcia od w³adzy
dotychczasowego przywódcy – Waltera Ulbrichta. W wyniku starañ tej w³aœnie
grupy, 9 czerwca 1953 r. Biuro Polityczne KC Niemieckiej Socjalistycznej

1 W literaturze polskiej najobszerniej jak dot¹d w: Powstanie czerwcowe w NRD w 1953 roku
na tle innych wyst¹pieñ antykomunistycznych w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej, red.
K. Ruchniewicz, Wroc³aw 2003. Z nowszej literatury niemieckie zob.: D. Torsten, Waffen gegen
das Volk. Der Aufstand vom 17. Juni 1953, München 2003; I.-S. Kowalczuk, 17. Juni 1953
– Volksaufstand in der DDR. Ursachen – Abläufe – Folgen, Bremen 2003; H. Knabe, 17. Juni
1953. Ein deutscher Aufstand, München 2003. Ukaza³o siê te¿ du¿o monografii poœwiêconych
zajœciom na prowincji. W sumie z okazji 50. rocznicy wydarzeñ ukaza³o siê w RFN ok. 30 ksi¹-
¿ek na ten temat.



Partii Jednoœci (SED) og³osi³o tzw. Nowy Kurs, bardziej ju¿ elastyczny i nieco
odchodz¹cy od dogmatycznego stalinizmu w wydaniu ulbrichtowskim. Partyj-
no-pañstwowe kierownictwo przyznawa³o siê w zwi¹zku z tym do pope³nienia
„b³êdów”, zw³aszcza w polityce wobec ch³opów, inteligencji, rzemieœlników
i przedstawicieli drobnego handlu. Publicznie przyznano, ¿e w zwi¹zku z tymi
„b³êdami” wiele osób „opuœci³o Republikê”. Zapowiedziano pewne zmiany,
zmierzaj¹ce do poprawy poziomu ¿ycia spo³eczeñstwa.

Te spóŸnione i nieœmia³e kroki nie mog³y jednak wp³yn¹æ na coraz gorsze
nastroje œrodowisk robotniczych, gdzie szczególne niezadowolenie wywo³ywa³y
nowe normy pracy, podwy¿szone z akceptacj¹ pos³usznych partii instancji
zwi¹zkowych. To kolejna analogia z wydarzeniami poznañskimi. Dnia 28 maja
rz¹d og³osi³ kolejn¹, 10-procentow¹ podwy¿kê norm w przemyœle i bu-
downictwie, a proklamowanie Nowego Kursu nie spowodowa³o jej cofniêcia
– i to mimo poœredniej krytyki, zawartej w redagowanym przez Rudolfa
Herrnstadta „Neues Deutschland”. Szesnastego czerwca (tego dnia w organie
zwi¹zkowym „Tribune” ukaza³ siê komentarz uzasadniaj¹cy decyzjê rz¹du
i zalecaj¹cy bezwzglêdn¹ realizacjê) wzburzeni robotnicy budowlani, wznosz¹cy
domy mieszkalne przy alei Stalina w Berlinie, zredagowali protestacyjn¹
rezolucjê z ¿¹daniem cofniêcia decyzji, wys³an¹ nastêpnie do premiera Otto
Grotewohla. Jednoczeœnie uformowa³ siê pochód, który ruszy³ pod gmach
centrali zwi¹zków zawodowych, a póŸniej pod kompleks budynków rz¹dowych
przy Leipziger Strasse. Gêstniej¹cy t³um domaga³ siê ju¿ nie tylko cofniêcia
decyzji o podwy¿szeniu norm, lecz ust¹pienia ca³ego rz¹du.

Rankiem nastêpnego dnia, 17 czerwca, manifestacje przybra³y na sile.
Has³a uleg³y dalszej radykalizacji; ¿¹dano ju¿ przeprowadzenia nowych, de-
mokratycznych wyborów oraz zjednoczenia Niemiec. Wszystko przebiega³o
spontanicznie, nie wytworzy³y siê nawet zorganizowane grupy przywódcze.
W godzinach przedpo³udniowych w wielu punktach Berlina Wschodniego
równoczeœnie odbywa³y siê wielotysiêczne demonstracje. Strajkowa³y najwiêksze
i najwa¿niejsze zak³ady, a tu¿ przed po³udniem stanê³a komunikacja miejska.
Dosz³o do staræ z Policj¹ Ludow¹ (Volkspolizei). Demonstruj¹cy dopuszczali
siê aktów przemocy, lecz przewa¿a³a samodyscyplina, a do chwili pojawienia
siê radzieckich czo³gów wyraŸnie unikano hase³ skierowanych w ZSRR.

Skala niemieckiego protestu by³a zdecydowanie wiêksza ni¿ w przypadku
Czerwca 1956. Demonstracje, strajki i walki nie ograniczy³y siê do Berlina
Wschodniego. W odró¿nieniu od wydarzeñ czerwcowych w Polsce w 1956 r.,
ogarnê³y wiele innych wschodnioniemieckich miast, w tym – wszystkie centra
przemys³owe tego kraju. W Bitterfeld i Görlitz protestuj¹cy przypuœcili szturm
na centralê policji politycznej (Stasi) i przejêli na krótko w³adzê w mieœcie.
Kontrolê nad miastem uzyskali te¿ demonstranci w Halle, po wziêciu sztur-
mem siedziby komitetu okrêgowego partii komunistycznej. W Brandenburgu,
Gerze, Jenie, Magdeburgu i Merseburgu manifestanci uwolnili wiêŸniów.
Siedzibê okrêgowego kierownictwa SED zaatakowano w Lipsku. Wielka de-
monstracja odby³a siê w DreŸnie. Przyjmuje siê, ¿e walki, strajki i demonstracje
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odby³y siê w siedmiuset miejscowoœciach. Liczbê uczestników tych wydarzeñ
szacuje siê na milion2.

W³adza SED zosta³a ocalona tylko dziêki Zwi¹zkowi Radzieckiemu. G³ówno-
dowodz¹cy zgrupowaniem wojsk radzieckich w Niemczech Wschodnich
gen. Andriej Greczko (póŸniejszy marsza³ek) dysponowa³ szeœcioma armii,
licz¹cymi ³¹cznie pó³ miliona ¿o³nierzy. Trzeba pamiêtaæ, ¿e oficjalnie NRD nie
dysponowa³o armi¹, lecz jedynie tzw. skoszarowanymi oddzia³ami Policji
Ludowej. W tej sytuacji o losie wschodnioniemieckiego re¿imu zadecydowano
w Moskwie. Gen. Greczko wprowadzi³ stan wyj¹tkowy w 167 (na 217)
okrêgach NRD. W samym tylko Berlinie na ulice wyjecha³o 600 czo³gów,
a wiêc wiêcej, ni¿ mieli do dyspozycji Niemcy i W³osi w Afryce Pó³nocnej
w okresie najwiêkszych sukcesów feldmarsza³ka Rommla. £¹cznie œmieræ po-
nios³o wed³ug ostatnich badañ historyków niemieckich od 60 do 80 de-
monstrantów (w tym 18 rozstrzelano)3. Œmieræ ponios³o te¿ kilkanaœcie osób
zwi¹zanych z re¿imem. Ponad 13 tys. ludzi znalaz³o siê w wiêzieniach; ostatni
wiêzieñ wyszed³ na wolnoœæ w 1968 r.

Dnia 21 czerwca 1953 r. Komitet Centralny wschodnioniemieckiej partii
komunistycznej potêpi³ powstanie jako „wymierzon¹ w NRD prowokacjê
faszystowsk¹”, wywo³an¹ jakoby przez Konrada Adenauera, Ericha Ollen-
hauera, Ernsta Reutera i innych zachodnioniemieckich polityków. Poczyniono
wprawdzie pewne ustêpstwa socjalno-ekonomiczne, lecz jednoczeœnie zaostrzo-
no represje. Pozycja Ulbrichta w kierownictwie SED umocni³a siê; przywódcy
radzieccy uznali, ¿e w zaistnia³ej sytuacji odsuniêcie sekretarza generalnego
KC SED by³oby interpretowane jako oznaka s³aboœci. Ulbrichtowi dopomog³o
te¿ obalenie Berii, który by³ g³ównym protektorem jego przeciwników w Polit-
biurze. Na lipcowym plenum KC Zaisser i Herrnstadt zostali usuniêci z kie-
rowniczych gremiów SED, a po kilku miesi¹cach wykluczono ich z partii.
W SED przeprowadzono czystkê, obejmuj¹c¹ zw³aszcza komunistów z wielo-
letnim sta¿em partyjnym (stanowili ono ok. 1/3 wszystkich usuniêtych). Obra-
duj¹cy w nastêpnym roku IV Zjazd SED pokaza³, ¿e Nowy Kurs zosta³
zarzucony. Niemiecka Republika Demokratyczna pozosta³a re¿imem, w któ-
rym realizowano politykê w gruncie rzeczy stalinowsk¹. Same zaœ wydarzenia
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2 Na podstawie zestawienia w: K. Wiegrefe, U. Klussmann, Ein deutscher Aufstand, „Der
Spiegel” 2003, nr 24, s. 38–48.

3 Wed³ug danych podanych w 1953 r. oficjalnie przez w³adze wschodnioniemieckie poleg³o
19 demonstrantów, 2 osoby postronne oraz 4 policjantów, a 187 osób odnios³o rany; wed³ug
zachodnich szacunków poleg³o ponad 260 demonstrantów i ponad 100 policjantów. W latach
dziewiêædziesi¹tych wykazywano, i¿ œmieræ podczas walk ponios³o przynajmniej 50 demon-
strantów, zginê³o te¿ co najmniej 20 strajkuj¹cych. Zob. S. ¯erko, Czerwcowe powstanie 1953,
[w:] Niemcy wspó³czesne. Zarys encyklopedyczny, Poznañ 1999, s. 85–87. Natomiast podawane
wczeœniej informacje o rozstrzelaniu pewnej liczby ¿o³nierzy radzieckich za odmowê strzelania
do demonstrantów, obecnie s¹ kwestionowane; zob. K. Wiegrefe, Helden im Zwielicht, „Der
Spiegel” 2003, nr 25, s. 56.



1953 r. okreœlano najpierw mianem „faszystowski pucz”, a nastêpnie – do
koñca, do jesieni 1989 r. – ju¿ tylko „pucz kontrrewolucyjny”.

Rewolta robotnicza w NRD nie sta³a siê zatem – zupe³nie inaczej ni¿ to by³o
w wypadku Poznañskiego Czerwca w trzy lata póŸniej – katalizatorem dalszej
demokratyzacji. Niemcy Wschodnie w³aœciwie a¿ do wydarzeñ z jesieni 1989 r.
uchodzi³y za jedno z najbardziej autorytarnych pañstw Bloku Wschodniego.

2. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC WOBEC POZNAÑSKIEGO CZERWCA

Spoœród najwiêkszych pañstw œwiata zachodniego RFN by³a jedynym, które
z Polsk¹ nie utrzymywa³o oficjalnych stosunków dyplomatycznych. Wi¹za³o siê
to, w najwiêkszym skrócie, zarówno ze spraw¹ granicy na Odrze i Nysie – rz¹d
w Bonn granicy tej nie uznawa³ – a jednoczeœnie by³o pochodn¹ tzw. problemu
niemieckiego (rz¹d RFN uwa¿a³ siê za jedynego przedstawiciela narodu nie-
mieckiego). Spoœród pañstw bloku wschodniego RFN utrzymywa³ stosunki
dyplomatyczne jedynie ze Zwi¹zkiem Radzieckim, a i te zosta³y nawi¹zane
dopiero w nastêpstwie wizyty kanclerza Konrada Adenauera w Moskwie
w 1955 r. Mimo braku oficjalnych stosunków na linii Bonn–Warszawa istnia³y
miêdzy Niemcami Zachodnimi a Polsk¹ nieoficjalne kontakty w ró¿nych
dziedzinach. Ilustracj¹ niech bêdzie fakt, ¿e w tym samym numerze „Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung”, w którym na pierwszej stronie zamieszczono obszerny
materia³ o krwawych wydarzeniach w stolicy Wielkopolski, na stronie siódmej
publikowano artyku³ pt. Zachodnioniemieckie sukcesy eksportowe w Pozna-
niu4. W chwili wybuchu zajœæ w Poznaniu przebywali liczni obywatele RFN
– biznesmeni i korespondenci. Oni te¿ m.in. byli osobami, które informowa³y
zachodnie œrodki masowego przekazu o sytuacji w mieœcie.

Jako pierwsze zapozna³y zachodnioniemieck¹ opiniê publiczn¹ z tym, co siê
sta³o w Poznaniu, radio i telewizja – jeszcze w krwawy czwartek, g³ównie na
podstawie doniesieñ agencji prasowych (w tym zachodnioniemieckiej dpa).
Zachodnioniemieckie gazety zaœ zamieœci³y obszerne relacje na pierwszych
stronach w pi¹tek. Relacje te sta³y siê sensacj¹ dnia. By³y to publikacje
o ró¿nym charakterze. Oprócz materia³ów czysto informacyjnych, opartych na
doniesieniach agencyjnych oraz relacjach w³asnych korespondentów, ukaza³y
siê ujêcia reporterskie. Co ciekawe, jeden z najbardziej ¿ywych reporta¿y
zamieœci³a na pierwszej stronie „Frankfurter Allegemeine Zeitung”, maj¹ca
opiniê dziennika stroni¹cego od sensacji. Dziennikarze wykorzystywali te¿
relacje podró¿nych, którzy przybyli z Poznania do Berlina Zachodniego po-
ci¹giem jeszcze w czwartek wieczorem. Cytowano te¿ oczywiœcie polskie
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4 „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 30 VI 1956. Wydawany przez organizacjê ziomkow-
sk¹ Der Schlesier podawa³, ¿e wœród ok. 600 obecnych na targach zachodnich firm 78 po-
chodzi³o z RFN; Mißlungener Aufstand in Posen, „Der Schlesier”, nr 27, Juli 1956, s. 1.



komunikaty oficjalne, do których podchodzono z nale¿nym dystansem. Z wiêk-
szym zaufaniem podchodzono do relacji poufnych, uzyskanych w Polsce5.

Prasa pi¹tkowa informowa³a zatem wzglêdnie szczegó³owo o bezpoœred-
nich przyczynach wydarzeñ, o manifestacjach, zastêpowaniu hase³ czysto eko-
nomicznych ¿¹daniami politycznymi, o podpaleniu wiêzienia, szturmowaniu
i zajmowaniu przez zrewoltowanych mieszkañców miasta budynków publicz-
nych, o walkach ulicznych, czo³gach na ulicy, a nastêpnego dnia tak¿e o kr¹¿¹-
cych nad miastem myœliwskich odrzutowcach. Charakterystyczny by³ tytu³
z pierwszej strony renomowanego zachodnioberliñskiego dziennika „Der Ta-
gesspiegel”: „Krwawe walki uliczne w Poznaniu. Z czo³gami i karabinami
maszynowymi przeciw wzburzonemu ludowi. Liczne ofiary œmiertelne”6.

Trzeba te¿ odnotowaæ, ¿e w pi¹tek w Berlinie Zachodnim pojawi³y siê
informacje, jakoby do strajków i rozruchów dosz³o równie¿ w Gdañsku,
Gdyni, Szczecinie, Olsztynie, £odzi, Katowicach i Krakowie7. W pocz¹tkach
lipca pisano, ¿e polskie w³adze boj¹ siê, zw³aszcza i¿ dojœæ mo¿e do podobnych
zajœæ na Górnym Œl¹sku. Informowano, ¿e granica miêdzy Polsk¹ a NRD jest
silnie strze¿ona przez oddzia³y wojskowe obu pañstw8.

Ró¿nice dotycz¹ce rozwoju sytuacji pojawi³y siê w prasie sobotniej. Podczas
gdy np. zachodnioberliñski „Der Tagesspiegel” pisa³, ¿e tak¿e w pi¹tek ro-
botnicy stawiali opór, to ju¿ „Die Welt” stwierdza³, i¿ „powstanie zosta³o
st³umione”9. „Der Tagesspiegel” z kolei podawa³, ¿e walki trwa³y jeszcze
w sobotê rano, mimo ¿e wojsko i milicja w zasadzie kontrolowa³y ju¿ miasto10.
Sytuacjê w dniu 1 lipca „Die Welt” opisywa³ s³owami: „W Poznaniu panuje
obecnie spokój jak po burzy”. Autor pisa³ o fali aresztowañ i dodawa³: „Poznañ
przypomina twierdzê. Na wszystkich skrzy¿owaniach rozlokowano czo³gi i ka-
rabiny maszynowe”. Dodawa³, ¿e po mieœcie kr¹¿¹ patrole i wozy pancerne, ale
sklepy s¹ ju¿ otwarte, a robotnicy powrócili do pracy”11. W „Tagesspiegel”
znalaz³y siê informacje o siêgaj¹cych jednego tysi¹ca liczbie aresztowanych12.
Ten sam dziennik donosi³ 4 lipca, jakoby odby³y siê pierwsze egzekucje ujêtych
powstañców, rzekomo rozstrzeliwanych przez wojsko13.

Liczbê ofiar podawano za oficjalnymi komunikatami polskich w³adz (naj-
pierw 38, potem 48 zabitych i 270 rannych), z zastrze¿eniem, i¿ s¹ to
z pewnoœci¹ dane zani¿one. Informowano te¿, ¿e wed³ug informacji prze-
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5 Np. „Die Welt” z 29 VI 1956, s. 1, powo³ywa³ siê na „zuverlässige Quelle aus Warschau”.
6 Blutige Straßenkämpfe in Posen. Mit Panzern und MGs gegen das empörte Volk. Zahlreiche

Todesopfer, „Der Tagesspiegel” z 29 VI 1956.
7 „Die Welt” z 30 VI 1956. Poprzedniego dnia „Der Tagesspiegel” podawa³, i¿ wed³ug

niepotwierdzonych doniesieñ do rozruchów jakoby mia³o dojœæ w Szczecinie.
8 „Die Welt” z 3 VII 1956.
9 Tytu³ z „Die Welt” z 30 VI 1956.

10 „Der Tagesspiegel” z 1 VII 1956.
11 „Die Welt” z 2 VII 1956.
12 „Der Tagesspiegel” z 3 VII 1956.
13 Die ersten Hinrichtungen in Posen, „Der Tagesspiegel” z 4 VII 1956.



kazanych przez ambasadê brytyjsk¹ w Bonn obywatele zachodnioniemieccy nie
zostali poszkodowani14.

Od pocz¹tku w komentarzach wskazywano na liczne analogie wydarzeñ
poznañskich z rewolt¹ w NRD trzy lata wczeœniej – nie by³a to jednak
specyfika prasy zachodnioniemieckiej, gdy¿ w innych krajach zachodnich
równie¿ czyniono takie porównania15. Ju¿ w tytule pierwszego komentarza
w „Der Tagesspiegel” mowa by³a o „polskim 17 czerwca”; pisano te¿, ¿e
Polacy domagaj¹ siê w zasadzie tego samego, co Niemcy Wschodni w czerwcu
1953 r.16 Zauwa¿ano, i¿ w obu wypadkach wysuwane pocz¹tkowo ¿¹dania
czysto ekonomiczne ustêpowa³y miejsca has³om politycznym17. Analogiczna,
pisano, by³a sytuacja wyjœciowa: w 1953 r. do zajœæ dosz³o po œmierci Stalina,
w 1956 r. – po rewelacjach ujawnionych na XX ZjeŸdzie KPZR18. Ton
czo³owych zachodnioniemieckich dzienników i tygodników by³ zgodny. W ko-
mentarzach dawano wyraz oburzeniu postaw¹ polskich w³adz i deklarowano
solidarnoœæ z protestuj¹cymi. Podkreœlano, ¿e krwawe t³umienie protestów jest
kolejnym dowodem na to, i¿ komunistyczne rz¹dy maj¹ charakter totalitarny.
W „Die Welt” w komentarzu zatytu³owanym Powstanie pisano, ¿e zabici
i ranni z Poznania stanowi¹ „krwawy dowód, ¿e komunistyczne panowanie
w Europie Wschodniej wci¹¿ jest dyktatur¹ mniejszoœci”, a w ci¹gu jedenastu
lat od zakoñczenia wojny komunistom nie uda³o siê uzyskaæ w Polsce sze-
rokiego poparcia. Wskazywano, ¿e przyczyn poznañskich zajœæ by³o wiele, lecz
w gruncie rzeczy by³ to protest przeciwko gwa³ceniu praw cz³owieka i oby-
watelskich swobód. Komunistyczne kierownictwo zdaje sobie z tego sprawê,
tote¿ pogodzi³o siê z koniecznoœci¹ pewnej liberalizacji. Szybko jednak dosz³o
do punktu, w którym dalsza demokratyzacja zaczyna stanowiæ realne za-
gro¿enie dla trwa³oœci panuj¹cego systemu. Z tego te¿ m.in. powodu, pisano,
Zachód powinien wspieraæ procesy demokratyczne w krajach bloku wschod-
niego19. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” cytowa³a na pierwszej stronie wy-
powiedziane ³aman¹ niemczyzn¹ s³owa poznañskiego robotnika: „Powiedzcie
ludziom w Niemczech, ¿e Polska bêdzie wolna, a polegli 28 czerwca zostan¹
kiedyœ pochowani w marmurowym mauzoleum”20.

Czytelnik zachodnioniemiecki otrzymywa³ tak¿e pog³êbione i wszechstronne
analizy sytuacji spo³eczno-politycznej w Polsce na tle ca³ego bloku wschod-

184 Stanis³aw ¯erko

14 „Die Welt” z 30 VI 1956.
15 Zob. przegl¹d prasy œwiatowej w „Der Tagesspiegel” z 1 VII 1956, s. 2.
16 J.B., Polens 17. Juni„Der Tagesspiegel” z 29 VI 1956.
17 Sx. [pseudonim], Rufe nach Freiheit und Brot, „Der Tagesspiegel” z 1 VII 1956, s. 1. Autor

podkreœla³ jednak, ¿e pod wzglêdem zakresu swobód sytuacja w Polsce by³a znacznie lepsza ni¿
w NRD.

18 F. Borkenau, Der Aufstand in Posen. Kommt es zu einer Gegenoffensive der Stalinisten?
„Rheinischer Merkur” z 6 VII 1956, s. 5.

19 C.A., Der Aufstand, „Die Welt” z 30 VI 1956, s. 3. Zob. te¿ Hunger nach Brot und Durst
nach Freiheit in Posen, „Die Zeit” z 5 VII 1956, s. 3.

20 „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 30 VI 1956, s. 1.



niego21. Zastanawiano siê przy tym, czy demokratyzacja w Polsce bêdzie
trwa³a, czy te¿ mo¿e nast¹pi – tak jak to by³o w NRD – odwrót w stronê
polityki bardziej represyjnej. Dawano wyraz nadziejom, ¿e protesty zostan¹
przez polskie w³adze prawid³owo zinterpretowane i ¿e proces odchodzenia od
systemu totalitarnego bêdzie kontynuowany22. Zwracano uwagê, ¿e demo-
kratyzacja w Polsce i tak jest bardziej zaawansowana ni¿ w ZSRR i pozosta³ych
krajach bloku. Brutaln¹ wypowiedŸ Cyrankiewicza o odr¹bywaniu rêki inter-
pretowano jako wyraz polityki „kija i marchewki”23. Nie brakowa³o jednak
formu³owanych kategorycznie stwierdzeñ, ¿e krwawe st³umienie poznañskich
protestów ostatecznie dowiod³o, i¿ procesy demokratyzacyjne s¹ jedynie ma-
newrem obliczonym na wprowadzenie w b³¹d Zachodu, a nadzieje na mo¿li-
woœæ zgodnej koegzystencji dwóch bloków – z³udne. Zdaniem komentatora
„Rheinischer Merkur” uwagê Zwi¹zku Radzieckiego w rzeczywistoœci zaprz¹ta
przede wszystkim d¹¿enie do umocnienia kontroli nad „koloniami” w Europie
Œrodkowej24.

¯ywo okazywano w komentarzach prasowych sympatie wobec narodu
polskiego. Autor wspomnianego artyku³u w „Rheinischer Merkur” podziwia³
Polaków, ¿e po 17 latach zniewolenia znajduj¹ wci¹¿ si³y, by przeciwstawiæ siê
re¿imowi. „Powstanie zosta³o zmia¿d¿one przez czo³gi, lecz jego etos bêdzie
dla Zachodu niczym wyrzut sumienia”25. „Der Tagesspiegel” w komentarzu
Wo³anie o wolnoœæ i chleb pisa³ o wolnoœciowych tradycjach Polaków, o tra-
gizmie dziejów Polski i krzywdzie, wyrz¹dzonej jej przez mocarstwa, jedno-
czeœnie podkreœlaj¹c, ¿e RFN jako pañstwo niemieckie ponosi wspó³odpo-
wiedzialnoœæ za sytuacjê, w jakiej Polska siê znalaz³a. A od 28 czerwca, pisano,
„³¹czy nas z polskim narodem tak¿e wspólne doœwiadczenie 17 czerwca”26.

Osobliwie brzmia³ natomiast komentarz wydawanego przez tzw. wypê-
dzonych tygodnika „Der Schlesier”, gdzie zwracano uwagê, ¿e jeszcze kilka
tygodni temu premier Cyrankiewicz w wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine
Zeitung” oznajmi³, i¿ Polska ¿yczy sobie dobrych stosunków z Republik¹
Federaln¹. Jednoczeœnie zaœ polska prasa pozwala sobie na krytykowanie NRD
i osobiœcie Walthera Ulbrichta, a fraza o „granicy pokoju” na Odrze i Nysie
jakby znik³a z polskiego s³ownika. Autor komentarza w ziomkowskim periodyku
przekonywa³ w zwi¹zku z tym, ¿e satelici Zwi¹zku Radzieckiego instynktownie
czuj¹, i¿ w obliczu pog³êbiaj¹cego siê kryzysu w bloku wschodnim „bez
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21 Wszechstronnie analizowa³ sytuacjê w Polsce np. K. Welkisch, Der Aufstand in den Straßen
von Posen, „Die Welt” z 30 VI 1956 czy A. Korab, Ochabs Dilemma, „Die Zeit” z 5 VII 1956.
Zob. te¿ H. Stehle, Opposition in kommunistischen Parlament, „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung” z 30 VI 1956, s. 2.

22 „Der Tagesspiegel” z 29 VI 1956.
23 „Der Tagesspiegel” z 1 VII 1956.
24 Noch ist Polen... Der Posener Auftand zerriß den Koexistenzschwindel, „Rheinischer Mer-

kur” z 6 VII 1956, s. 1.
25 Tam¿e.
26 Sx., Rufe nach Freiheit und Brot, „Der Tagesspiegel” z 1 VII 1956, s. 1.



Niemiec nie ma mowy o stabilizacji w Europie Œrodkowej”. To szansa dla
Bonn i jednoczeœnie zadanie: ustabilizowaæ „œrodkowoeuropejsk¹ anarchiê”27.

W pi¹tek 29 czerwca, gdy wiadomoœci z Poznania by³y ju¿ powszechnie
znane, odby³a siê oœmiogodzinna debata w Bundestagu, poœwiêcona polityce
zagranicznej28. G³ównym problemem, jaki wówczas zaprz¹ta³ umys³y boñskich
polityków, by³o usztywnienie stanowiska ZSRR w kwestii zjednoczenia Nie-
miec29. Popieraj¹cy Adenauera i ostro atakuj¹cy zwolenników normalizacji
stosunków ze Wschodem „Rheinischer Merkur” okreœli³ póŸniej tê debatê jako
najbardziej przykry dzieñ powojennego parlamentu zachodnioniemieckiego.
Tygodnik mia³ za z³e pos³om, ¿e ¿aden z nich nie zg³osi³ pod obrady wniosku
o uczczenie ofiar Poznañskiego Czerwca chocia¿by poprzez podniesienie siê
z miejsc. Tymczasem, pisa³ autor, „powstanie w Poznaniu” mog³o przybli¿yæ
dzieñ zjednoczenia Niemiec – a raczej dzieñ „wyzwolenia radzieckiej strefy
okupacyjnej”30.

Rz¹d boñski oficjalnego stanowiska wobec wydarzeñ w Polsce nie wyda³,
co jednak wcale nie znaczy, ¿e cz³onkowie gabinetu nabrali wody w usta.
W jednym z wywiadów, udzielonych krótko po spacyfikowaniu Poznania,
kanclerz Adenauer powiedzia³, i¿ „powstanie w Poznaniu wykaza³o wyraŸnie,
jak bardzo znienawidzony jest przez narody Wschodniej Europy system na-
rzucony im przez Zwi¹zek Radziecki. Niew¹tpliwie w Europie Wschodniej
rozpocz¹³ siê proces, który g³ównie nale¿y t³umaczyæ konsekwentn¹ polityk¹
Zachodu. Polityka ta, której celem ostatecznym jest przywrócenie wolnoœci
w Europie Wschodniej, musi byæ kontynuowana w przysz³oœci”31. Z kolei
minister spraw zagranicznych Heinrich von Brentano na zjeŸdzie Górno-
œl¹zaków w Bochum oœwiadczy³ 1 lipca, ¿e rz¹d RFN ma wobec Polski
pokojowe zamiary. Zaznacza³ jednak, ¿e „sprawiedliwe rozwi¹zanie” polsko-
-niemieckich punktów spornych bêdzie mo¿liwe tylko wtedy, gdy oba narody
bêd¹ wolne. Tymczasem naród polski nie jest obecnie wolny. „Nigdy tota-
litarny, nielegalny wewn¹trz kraju i nie posiadaj¹cy swobody dzia³ania na
zewn¹trz rz¹d, który jeszcze w tych dniach wystêpuje w Poznaniu z karabinami
maszynowymi i czo³gami przeciwko w³asnym robotnikom, nie bêdzie w stanie
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27 Silesius alter [pseudonim], Bonn und die Krise des Weltkommunismus, „Der Schlesier”,
nr 27, Juli 1956, s. 1–2.

28 Omówienie zob. np. „Die Welt” z 30 VI 1956, s. 1 i 4.
29 Chodzi³o o ostatni¹ wypowiedŸ Nikity Chruszczowa wobec goœci z Francji; radziecki

przywódca oœwiadczy³ wówczas, ¿e Moskwa woli mieæ po swojej stronie 20 mln ludzi (a wiêc
– NRD), ni¿ 70 mln (Niemcy zjednoczone) przeciwko, co w RFN oczywiœcie wywo³a³o w ko³ach
rz¹dowych „Der Tagesspiegel” z 29 VI 1956.

30 P.W.W., Posen und Bonn. Der Generalangriff auf den Kanzler zerbrach auf Aufstand der
Polen, „Rheinischer Merkur” z 6 VII 1956, s. 1.

31 Polskie t³umaczenie wed³ug notatki z 13 VII 1956 w Archiwum Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Warszawie, cyt. za: S. Jankowiak, Reakcja Zachodu na Poznañski Czerwiec
1956 roku, „Kronika Wielkopolski” nr 3 z 1996, s. 51. Zob. E. Makowski, Poznañski Czerwiec
1956. Pierwszy bunt spo³eczeñstwa w PRL, Poznañ 2006, s. 216–217.



d¹¿yæ do sprawiedliwego rozwi¹zania [problemów obci¹¿aj¹cych stosunki
polsko-niemieckie – S. ¯.]”32.

Ogólnie reakcje rz¹du boñskiego by³y stonowane, co S. Jankowiak t³u-
maczy trwaj¹c¹ akcj¹ „³¹czenia rodzin”, wskutek której wielu Niemców mog³o
wyjechaæ z Polski do RFN. NajwyraŸniej jego zdaniem nie chciano, by
ewentualne skrajne wypowiedzi akcjê tê utrudni³y czy nawet zahamowa³y33.

Stanowisko wobec wydarzeñ poznañskich zajê³a te¿ opozycyjna SPD.
W sobotê 30 czerwca jej kierownictwo wystosowa³o do polskich w³adz
telegram, w którym zaprotestowa³o przeciwko represjom wobec strajkuj¹cych
i manifestantów34. W socjaldemokratycznym tygodniku „Vorwärts” g³os zabra³
jeden z czo³owych dzia³aczy SPD Herbert Wehnert, który w tytule swego
artyku³u podkreœla³, ¿e wnioski, jakie Warszawa wyci¹gnie z tych wydarzeñ,
stan¹ siê barometrem dalszych zamiarów kierownictwa PZPR w kwestii demo-
kratyzacji. Zdaniem Wehnera w³adze polskie znalaz³y siê w trudnej sytuacji,
gdy¿ nie mog¹ przyznaæ siê do bankructwa swej dotychczasowej polityki.
Powinny jednak, zamiast karaæ uczestników, uczciwie zbadaæ przyczyny i wy-
ci¹gn¹æ odpowiednie wnioski35.

3. REAKCJE W NIEMCZECH WSCHODNICH

Prasa zachodnioniemiecka donosi³a równie¿ o reakcjach w NRD. W tytule
na pierwszej stronie „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z pocz¹tków lipca
stwierdzano lakonicznie, lecz trafnie: „Rz¹dy na Wschodzie boj¹ siê utraty
w³adzy”36. Z politycznych kó³ Berlina Wschodniego donoszono, ¿e Walther
Ulbricht uzna³, ¿e wydarzenia poznañskie dowodz¹ s³usznoœci jego polityki:
otó¿ zdaniem wschodnioniemieckiego przywódcy przyczyn¹ zarówno buntu
w 1953 w NRD, jak i wydarzeñ poznañskich 1956 r. by³a liberalizacja, której
Ulbricht sprzeciwia³ siê zawsze. Zwraca³o uwagê, ¿e doniesienia z Polski by³y
w prasie NRD bardzo sk¹pe. Mieszkañcy NRD zmuszeni byli w zwi¹zku z tym
pilniej ni¿ zwykle nas³uchiwaæ zachodnich radiostacji37.

Doniesienia na temat wydarzeñ w Poznaniu pojawi³y siê ju¿ w pi¹tkowym
„Neues Deutschland”, lecz dopiero na pi¹tej stronie. Mowa by³a o reakcyjnej
prowokacji, zd³awionej przez „robotników i organa pañstwowe”38. Nazajutrz
na pierwszej stronie organu SED pisano o czterech milionach strajkuj¹cych we
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32 „Frankfurter Allegemeine Zeitung” z 2 VII 1956, s. 2. T³umaczenie polskie wg notatki
z polskiego MSZ, cyt. za: S. Jankowiak, Reakcja Zachodu..., s. 51.

33 S. Jankowiak, Reakcja Zachodu..., s. 52.
34 „Der Tagesspiegel” z 1 VII 1956. Zob. S. Jankowiak, Reakcja Zachodu..., s. 52.
35 H. Wehner, Der Prüfstein Posen, „Vorwärts” z 6 VII 1956, s. 1–2.
36 Die Ostregierungen fürchten um ihre Macht, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 2 VII

1956, s. 1.
37 Tam¿e.
38 Reaktionäre Umtriebe in Poznañ. Arbeiterschaft und Staatsorgane schlugen Provokateure

zurück, „Neues Deutschland” z 29 VI 1956.



W³oszech, lecz obok znalaz³ siê komentarz na temat tego, co zasz³o w Polsce.
By³o to przede wszystkim ostrze¿enie czy raczej groŸba pod adresem „ewen-
tualnych prowokatorów” w NRD, ¿e w³adze komunistyczne nie cofn¹ siê i tym
razem (aluzja do 1953 r.) przed bezwzglêdnym st³umieniem rewolty: „w³adza
robotniczo-ch³opska oka¿e stalow¹ twardoœæ”. Oznajmiano przy tym, i¿ za
wydarzeniami w Poznaniu stoj¹ wywiady zachodnioniemiecki i amerykañski39.
Tezê tê rozwiniêto w nastêpnym numerze, w którym publikowano wiêcej
zafa³szowanego materia³u40. W trzy dni póŸniej zacytowano jeszcze popie-
raj¹cego interpretacjê Cyrankiewicza Palmiro Togliattiego41, a 5 lipca infor-
mowano o organizowanych w NRD masówkach, na których „ludzie pracy”
protestowali przeciwko „poznañskiej prowokacji”42. W tydzieñ póŸniej pisano
o dolarach, którymi rzekomo op³acani byli przywódcy poznañskich demon-
strantów43. Natomiast – rzecz charakterystyczna – ca³kowicie przemilczano
artyku³ „Trybuny Ludu” Pierwsze wnioski, w którym 6 lipca po raz pierwszy
organ KC PZPR zawar³ tezê o „robotniczym niezadowoleniu”.

Kilka lat temu Zenobiusz Kozik opublikowa³ wyniki swych badañ, prze-
prowadzonych w Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der
DDR berliñskiego Archiwum Federalnym44. Znajduj¹ce siê tam poufne raporty
instancji SED z terenu zawieraj¹ równie¿ obserwacje uzyskane od Stasi.
Sprawozdania te potwierdzaj¹, ¿e mieszkañcy Niemiec Wschodnich porów-
nywali wydarzenia w Poznaniu do rozruchów w NRD w 1953 r. Pocz¹tkowo
kr¹¿y³y zreszt¹ doniesienia mocno przesadzone, np. jakoby w Polsce p³onê³y
wszystkie wiêzienia, powstanie ogarnia³o kolejne miasta itp. Zreszt¹ sam
ambasador NRD w Warszawie mówi³ polskiemu ministrowi spraw zagra-
nicznych Adamowi Rapackiemu, ¿e obie „prowokacje” – niemiecka z 1953 r.
i teraz poznañska – s¹ bardzo podobne45.

Wœród g³osów, jakie odnotowali autorzy raportów, by³y wypowiedzi anty-
polskie (np. uwagi na temat polnische Wirtschaft), ale znajdowa³y siê równie¿
z rzadka przejawy sympatii i zrozumienia wobec uczestników poznañskich
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39 Wachsamkeit!, tam¿e, 30 VI 1956, s. 1. W tym samym duchu (równie¿ w¹tek o rzekomym
oburzeniu polskich robotników na „prowokatorów”) artyku³ na s. 5 tam¿e: Der Aufruhr war
organisiert. 38 Tote und 270 Verletzte – Opfer der imperialistischen Provokation. Zob.: Pankow
warnt vor einem „Posen” in der Zone, „Der Tagesspiegel” z 1 VII 1956, s. 1; tak¿e „Die Welt”
z 2 VII 1956, s. 1.

40 Dr. K., Die Provokateure stellen sich bloß. Zu den Hintergründen der Ereignisse von Po-
znañ, „Neues Deutschland” z 1 VII 1956, s. 2. Kolejny artyku³ zamieszczono na s. 5 tam¿e.

41 Togliatti zur Provokation in Poznañ, tam¿e, s. 5.
42 Solidarität der Werktätigen der DDR. Parteiversammlungen gegen die Provokation von

Poznañ, tam¿e, 5 VII 1956, s. 5.
43 Poznañer Rädelsführer mit Dollar bezahlt. Amerikanische Eigenständnisse. Unruhe in West-

deutschland über Radio „Freies Europa”, tam¿e, 12 VII 1956, s. 5.
44 Z. Kozik, Niemcy w NRD a polskie kryzysy 1956 i 1980-1981, Piotrków Trybunalski

1998, s. 34–49. Praca zosta³a wydana w niewielkim nak³adzie przez Wy¿sz¹ Szko³ê Pedago-
giczn¹ im. Jana Kochanowskiego – Filiê w Piotrkowie Trybunalskim.

45 Tam¿e, s. 40.



wydarzeñ. Nale¿y jednak braæ pod uwagê, ¿e mieszkañcy NRD na ogó³ lêkali
siê artyku³owaæ swe pogl¹dy swobodnie nawet w rozmowach prywatnych.
Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e tego rodzaju sprawozdania maj¹ jako Ÿród³o wartoœæ
ograniczon¹ i trudno by³oby na ich podstawie formu³owaæ wnioski bardziej
ogólne. Tak wiêc w kwestii stosunku opinii publicznej Niemiec Wschodnich do
Poznañskiego Czerwca mo¿na zgodziæ siê najwy¿ej z tez¹ Zenobiusza Kozika,
i¿ rezonans w spo³eczeñstwie NRD by³ ograniczony.
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KONRAD BIA£ECKI

PRZEBIEG ŒLEDZTWA PROWADZONEGO
PRZED „PROCESEM TRZECH”

W ŒWIETLE ZACHOWANYCH MATERIA£ÓW UB

Ponur¹ zapowiedzi¹ represji, jakich mog¹ siê spodziewaæ obywatele zbun-
towanego Poznania ze strony „w³adzy ludowej”, by³y s³owa, które pad³y
29 czerwca z ust ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza, ¿e ka¿dy kto
podniesie rêkê na „w³adzê ludow¹” mo¿e byæ pewien, ¿e rêka ta zostanie mu
„odr¹bana”. Surowymi karami grozi³ tak¿e, nastêpnego dnia na pogrzebie
ofiar, jeden z ówczesnych sekretarzy KC PZPR Edward Gierek.

Pierwszych zatrzymañ dokonywali, jeszcze w trakcie t³umienia protestów,
¿o³nierze z jednostek pacyfikuj¹cych Poznañ. Nastêpnie, w nocy z 28 na
29 czerwca funkcjonariusze WUds.BP i MO przeprowadzili, niekiedy pod
os³on¹ wojska, zakrojon¹ na masow¹ skalê akcjê maj¹c¹ na celu wy³apanie
najbardziej aktywnych uczestników Poznañskiego Czerwca. Dzia³ania te kon-
tynuowano jeszcze przez kilka tygodni od zakoñczenia walk. Wed³ug jednego
z raportów Kds.BP, do 8 sierpnia zatrzymano ³¹cznie, w zwi¹zku z wy-
darzeniami Poznañskiego Czerwca, 746 osób. Wobec 323 z nich zastosowano
areszt i wszczêto œledztwo, pozosta³ych, po przes³uchaniach w punkcie filtra-
cyjnym na £awicy, funkcjonuj¹cym od 28 czerwca do 5 lipca, zwolniono1.

Wœród zatrzymanych znaleŸli siê m.in. Józef Foltynowicz2 i Kazimierz
¯urek3, ujêci 29 czerwca. Dzieñ póŸniej, tj. 30 czerwca, ich los podzieli³ Jerzy

1 E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956. Pierwszy bunt spo³eczeñstwa w PRL, Poznañ
2006, s. 222.

2 J. Foltynowicz zosta³ zatrzymany ok. godziny 17.30 na ul. M³yñskiej przez wojskowo-
-milicyjny patrol, gdy po zakoñczeniu pracy w Pañstwowej Wytwórni Win znajduj¹cej siê przy
ul. Grochowe £¹ki 6 zmierza³, wedle jego s³ów, w stronê przystanku tramwajowego. Bez-
poœredni¹ przyczyn¹ zatrzymania by³y znalezione przy nim w trakcie rewizji papierosy i czeko-
lada (o których pochodzeniu wiêcej w dalszej czêœci tekstu). Protokó³ przes³uchania oskar¿o-
nego Józefa Foltynowicza z 17 VII 1956 r., Akta œledcze nr 146/56, 138/56 i 137/56 przeciwko
1) Józefowi Foltynowiczowi s. Micha³a, 2) Kazimierzowi ¯urkowi s. Jana, 3) Jerzemu Sroce
s. W³adys³awa, IPN Po 76/176, t. 1 z 5, s. 34 (dalej skrócony opis teczki Akta œledcze, t. 1 z 5).

3 K. ¯urek zosta³ zatrzymany na Dworcu G³ównym PKP we wczesnych godzinach po-
po³udniowych, gdy próbuj¹c rozdzieliæ bij¹cych siê ojca i wuja, zosta³ wraz z nimi ujêty przez
interweniuj¹cych funkcjonariuszy MO. Protokó³ przes³uchania podejrzanego K. ¯urka z 3 VII



Sroka4. Pierwszy z tej trójki, Józef Foltynowicz, zosta³ formalnie aresztowany
11 lipca5. Sta³o siê tak na podstawie zeznañ, które z³o¿y³ jeden z przes³u-
chiwanych uczestników wydarzeñ Poznañskiego Czerwca. Dnia 17 lipca zosta³
mu przedstawiony zarzut, „¿e w dniu 28 czerwca 1956 r. w Poznaniu posiada³
przy sobie bez zezwolenia pistolet maszynowy P.S. tj. o czyn z art. 4 § 154
K.K.”6. Po ponad miesi¹cu œledztwa w tej sprawie, 24 sierpnia, oficer œledczy
por. Tadeusz Pêczak postanowi³ czêœciowo umorzyæ œledztwo wobec Józefa
Foltynowicza, uzasadniaj¹c, ¿e „w toku œledztwa nie potwierdzono jednak
danych zawartych w zeznaniach Biednego Jerzego”, który w trakcie jednego
z przes³uchañ zezna³, ¿e „widzia³ jak Foltynowicz Józef uzbrojony w pistolet
maszynowy jeŸdzi³ samochodem ciê¿arowym po mieœcie w Poznaniu”7. Orze-
czenie to nie oznacza³o jednak dla wiêŸnia upragnionej wolnoœci. W tym
czasie wysuniêto bowiem pod jego adresem kolejne zarzuty. Przedstawi³ je
20 sierpnia wspomniany ju¿ œledczy por. Pêczak. Na podstawie lektury zgro-
madzonych akt uzna³, ¿e Józef Foltynowicz bra³ udzia³ w ciê¿kim pobiciu
kaprala WUds.BP Zygmunta Izdebnego, czym spowodowa³ jego œmieræ,
a tak¿e zdemolowa³ bufet i rabowa³ produkty z kiosków znajduj¹cych siê na
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1956 r., Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 124. Ju¿ na peronie zosta³ rozpoznany przez jednego z mi-
licjantów z Komisariatu Kolejowego jako uczestnik linczu na kpr. Zygmuncie Izdebnym. Milicjant
ten zna³ go osobiœcie, poniewa¿ miesi¹c wczeœniej prowadzi³ przeciwko niemu œledztwo, gdy
¯urek wda³ siê w bójkê z innym milicjantem w poci¹gu. Notatka s³u¿bowa sporz¹dzona 29 VI
1956 r. przez st. ref. KRK MO Zdzis³awa Karpiñskiego, Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 91–92. Ju¿ na
posterunku zosta³ rozpoznany równie¿ przez jego komendanta. Notatka s³u¿bowa z 29 VI 1956 r.
komendanta Rejonowej Kolejowej MO por. Józefa KuŸniaka, Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 89–90.

4 J. Sroka zosta³ zatrzymany przez funkcjonariuszy MO w pracy, tj. w Urzêdzie Pocztowym
nr 2 przy ul. Rokossowskiego 2, na podstawie zeznañ, jakie z³o¿y³ K. ¯urek. Protokó³ prze-
s³uchania podejrzanego J. Sroki z 3 VII 1956 r., Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 199.

5 Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu z 11 VII 1956 r. Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 22.
Jednoczeœnie prokurator L. Zboralski wyrazi³ zgodê na odroczenie og³oszenia podejrzanemu
zarzutów o 14 dni. Postanowienie z 11 VII 1956, Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 31.

6 Postanowienie o przedstawieniu zarzutów z 17 VII 1956 r., Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 29.
7 Postanowienie o czêœciowym umorzeniu œledztwa z 24 VIII 1956 r., Akta œledcze, t. 2, z 5,

s. 233. Zeznania J. Biednego obci¹¿aj¹ce J. Foltynowicza znajduj¹ sie w Protokole przes³uchania
podejrzanego z 2 VII 1956 r., IPN Po 04/2443, s. 52–53. Pewne trudnoœci interpretacyjne
wystêpuj¹ przy próbie oceny dokumentu Postanowienie o zamkniêciu œledztwa, który, jeœli
wierzyæ wpisanej odrêcznie dacie, zosta³ sporz¹dzony 1 VIII 1956 r. Oficer œledczy Norbert
Falaciñski stwierdzi³ w nim, ¿e: „W toku œledztwa ca³kowicie potwierdzi³y siê postawione
Józefowi Foltynowiczowi zarzuty pope³nienia przestêpstw przewidzianych w art. 1 § 2 i 3 i art. 44
§ 1 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku” dlatego te¿ postanowi³ „zamkn¹æ œledztwo w sprawie
Józefa Foltynowicza s. Micha³a i og³osiæ mu to przez okazanie niniejszego postanowienia do
wiadomoœci i podpisu”, a „odpisy niniejszego postanowienia skierowaæ do Prokuratury Wo-
jewódzkiej w Poznaniu i do Wydzia³y X-go Wojewódzkiego Urzêdu do Spraw Bezpieczeñstwa
Publicznego”. Pod dokumentem brak jednak podpisów: N. Falaciñskiego, J. Foltynowicza,
a tak¿e z urzêdu zatwierdzaj¹cego tego typu dokumenty kierownika WUds.BP w Poznaniu
F. Dwojaka, choæ na podpis ka¿dego z nich przewidziano stosowne miejsce. Jedynie z boku
znajduje siê odrêczny dopisek „Za zgodnoœæ Falaciñski”, który jednak trudno uto¿samiaæ
z formalnym podpisem.



dworcu PKP8. Ju¿ du¿o wczeœniej, miêdzy 4 a 12 lipca, bardzo podobne
zarzuty postawiono Kazimierzowi ¯urkowi i Józefowi Sroce9. Sk³oni³o to
oficera œledczego WUds.BP w Poznaniu por. Norberta Falaciñskiego do spo-
rz¹dzenia postanowienia o wy³¹czeniu materia³ów dotycz¹cych Foltynowicza,
¯urka i Sroki z szerszego œledztwa prowadzonego w „sprawie wypadków
poznañskich” do „odrêbnego prowadzenia œledztwa”10.

Postanowienie niniejsze zatwierdzi³ kierownik WUds.BP w Poznaniu
pp³k Feliks Dwojak i zosta³o ono przedstawione do wgl¹du oskar¿onym. Pe³ne
udostêpnienie aresztowanym materia³u zgromadzonego w œledztwie nast¹pi³o
29 i 30 sierpnia, kiedy to J. Foltynowicz, K. ¯urek i J. Sroka, bêd¹c
w towarzystwie prokuratora Alfonsa Lehmanna i swoich obroñców, przejrzeli
dwa tomy akt licz¹ce ogó³em 356. Podejrzani nie wnieœli o ich uzupe³nienie11.
Na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e w jednym z protoko³ów przes³uchañ
znalaz³y siê zeznania œwiadka, który twierdzi³, ¿e po sporz¹dzeniu protoko³u
z poprzedniego przes³uchania dano mu przed podpisaniem do wgl¹du tylko
pierwsz¹ i ostatni¹ stronê dokumentu. Czy mog³o siê tak zdarzyæ i w wypadku
trójki oskar¿onych? Trudno jednoznacznie odrzuciæ tak¹ hipotezê, choæ z dru-
giej strony nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w trakcie ich procesu, który odby³ siê w Po-
znaniu w dniach 27 wrzeœnia – 8 paŸdziernika, ani oni, ani ich adwokaci nie
zg³aszali faktu zaistnienia tego typu uchybieñ proceduralnych w œledztwie.

Kim byli póŸniejsi oskar¿eni w „procesie trzech”? Pierwszy z nich, Józef
Foltynowicz urodzi³ siê 12 marca 1936 r. w Plewiskach pod Poznaniem. Jego
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8 Postanowienie o przedstawieniu zarzutów J. Foltynowiczowi z 20 VIII 1956 r., Akta
œledcze, t. 1 z 5, s. 54. Dokument ten zosta³ okazany do wgl¹du Foltynowiczowi dzieñ póŸniej.

9 Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Kazimierzowi ¯urkowi z 4 VII 1956 r.; Po-
stanowienie o przedstawieniu zarzutów Jerzemu Sroce z 4 VII 1956 r. Akta œledcze, t. 1 z 5,
s. 137 i 202. Kwestia datowania tych dokumentów nie jest do koñca oczywista. Z jednej
bowiem strony w miejsce przeznaczone na datê dzienn¹ wpisano odrêcznie cyfrê 4, ale w pra-
wym górnym rogu dokumentu widnieje wpisana maszynowo data 12 VII. Dlatego nie mo¿na
wykluczyæ, bior¹c pod uwagê, ¿e postanowienia przedstawiono ¯urkowi i Sroce 12 VII (co
potwierdzili stosown¹ formu³k¹ i w³asnorêcznymi podpisami), ¿e dokumenty mówi¹ce o przed-
stawieniu zarzutów ¯urkowi i Sroce zosta³y antedatowane. Za t¹ tez¹ przemawia³aby treœæ
innego dokumentu, datowanego na 4 VII, w którym prokurator wyra¿a zgodê „na zasadzie art. 237
§ 3 kpk na odroczenie og³oszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów do dni 14”. Poni¿ej
widnieje maszynowo wpisany tekst „prok. L. Zboralski” i odrêczny podpis prok. A. Lehmanna.
Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 203.

10 „Oficer œledczy Komitetu do Spraw Bezpieczeñstwa Publicznego – por. Norbert Falaciñski,
rozpatrzywszy materia³y œledztwa przeciwko Józefowi Foltynowiczowi podejrzanemu o pope³-
nienie przestêpstw przewidzianych w art. 1 § 2 i 3 i art. 43 § 1 Dekretu z dnia 13 VI 1946 r.
oraz Kazimierzowi ¯urkowi i Jerzemu Sroce podejrzanym o pope³nienie przestêpstw prze-
widzianych w art. 1 § 2 i 3, 43 § 1 Dekretu z dnia 13 VI 1946 r. i art. 163 KK. Postanowi³
wy³¹czyæ materia³y dotycz¹ce w/w z ogólnego œledztwa w sprawie wypadków poznañskich
Nr. IV. Sn 26/56 do odrêbnego prowadzenia œledztwa”. Postanowienie o wy³¹czeniu materia³ów
do odrêbnego prowadzenia œledztwa z 17 VIII 1956 r., Akta œledcze, t. 1, z. 5, s. 2–3.

11 Protoko³y zaznajomienia podejrzanych z materia³ami œledztwa z 29 i 30 VIII 1956 r., Akta
œledcze, t. 2 z 5, s. 239–240, 245.



ojciec pracowa³ jako dorêczyciel paczek w Urzêdzie Pocztowym w Poznaniu,
matka by³a gospodyni¹ domow¹. Mia³ 7 braci. Kawaler, niekarany. W latach
1945–1951 ukoñczy³ 6 klas szko³y podstawowej w Plewiskach (nie otrzyma³
promocji do klasy 7, maj¹c a¿ z 7 na 12 przedmiotów koñcow¹ ocenê
niedostateczn¹), nastêpnie rozpocz¹³ pracê w charakterze ucznia instalatora
w prywatnej firmie „Zgo³a i Szaja”. By³ w niej zatrudniony przez pó³tora roku,
nastêpnie rozpocz¹³ pracê w Zjednoczeniu Budownictwa Mieszkaniowego
w Poznaniu jako murarz. Z ZBM-u zwolni³ siê w 1955 r., jak sam twierdzi³,
„z powodu ma³ych zarobków” i znalaz³ zatrudnienie jako robotnik w Po-
wszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców. W marcu lub kwietniu 1956 r. z powodu
reorganizacji PSS zosta³ zwolniony z tego miejsca zatrudnienia i z dniem
19 maja 1956 r. zacz¹³ pracowaæ w charakterze robotnika na Miêdzynaro-
dowych Targach Poznañskich. Jednak ju¿ po kilku dniach zatrudni³ siê w cha-
rakterze pracownika fizycznego obs³uguj¹cego transport zewnêtrzny w Pañ-
stwowej Wytwórni Win w Poznaniu12.

W opinii dyrektora Pañstwowej Wytwórni Win, któr¹ sporz¹dzono na
potrzeby œledztwa, Foltynowicz by³ wzorowym pracownikiem. „W okresie swej
pracy na naszym zak³adzie sw¹ postaw¹ zas³uguje na ocenê pracownika bardzo
dobrego, by³ zdyscyplinowanym, chêtnym do pracy, spokojnym, kole¿eñskim.
Nie zanotowano wypadku pijañstwa w miejscu pracy. Strona etyczno-moralna
na zak³adzie pracy nie budzi³a ¿adnych zastrze¿eñ”13. W odmiennym tonie by³y
utrzymane pozosta³e opinie do³¹czone do materia³ów œledztwa. Ich autorzy
zarzucali w nich Foltynowiczowi pijañstwo, agresywne zachowanie, wszczy-
nanie bójek na zabawach, awanturnictwo14. Trudno jednoznacznie stwierdziæ,
na ile formu³uj¹ce je osoby zawiera³y w nich opis stanu faktycznego, a na ile,
w obawie o w³asne bezpieczeñstwo, b¹dŸ z pobudek ideowych, pisa³y niejako
„pod zamawiaj¹cego”, którym w tym wypadku byli prowadz¹cy œledztwo.

W œwietle materia³ów zebranych w œledztwie ustalono, ¿e 28 czerwca Józef
Foltynowicz po przyjeŸdzie do Poznania w godzinach porannych uda³ siê do
pracy w Pañstwowej Wytwórni Win na ulicy Bó¿niczej, sk¹d dwukrotnie
wyje¿d¿a³ s³u¿bowo – do centrum miasta i na dworzec kolejowy Poznañ
Garbary. Miejsce pracy definitywnie opuœci³ miêdzy 13.00 a 14.00 i uda³ siê
w kierunku dworca PKP. W drodze na dworzec zobaczy³ grupê osób bij¹cych
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12 Protokó³ przes³uchania podejrzanego J. Foltynowicza z 16 VIII 1956 r., Akta œledcze, t. 1
z 5, s. 45–47.

13 Opinia o J. Foltynowiczu dyrektora PWW z 4 VIII 1956 r., Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 81.
14 Opinia o J. Foltynowiczu kierownika szko³y podstawowej w Plewiskach Bronis³awa Toma-

szewskiego z 17 VIII 1956 r.; Charakterystyka J. Foltynowicza sporz¹dzona 17 VIII 1956 r.
przez Jana Kuika, przewodnicz¹cego Gromadzkiej Rady Narodowej; Oœwiadczenie z 17 VIII
1956 r. o J. Foltynowiczu Antoniego Tatarka, mieszkañca Plewisk; Oœwiadczenie z 17 VIII 1956 r.
o J. Foltynowiczu Mieczys³awa Witka; Charakterystyka J. Foltynowicza sporz¹dzona przez
p.o. komendanta posterunku MO w Dopiewie st. sier¿. Edwarda Nierychlewskiego z 19 VIII
1956 r. Wszystkie dokumenty w: Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 77–80, 82.



kpr. Zygmunta Izdebnego i przy³¹czy³ siê do nich. Wed³ug kilku œwiadków by³
jednym z najbardziej aktywnych napastników15.

Drugi z oskar¿onych, Józef Sroka, urodzi³ siê 11 maja 1938 r. w Ocieszynie,,
mieszka³ natomiast wraz z rodzicami w Chludowie k. Poznania. Jego ojciec by³
kolejarzem a matka gospodyni¹ domow¹. Do 1952 r. uczêszcza³ do szko³y pod-
stawowej, a nastêpnie do 1954 r. wedle jednej wersji pozostawa³ bez konkret-
nego zajêcia, wedle innej uczy³ siê w szkole zawodowej. Niekarany16, kawaler.
W opinii komendanta MO powiatu poznañskiego by³ chuliganem, na którego
„nale¿a³o zwracaæ szczególn¹ uwagê w wychowawczym oddzia³ywaniu”17. Je-
sieni¹ 1955 r. rozpocz¹³ pracê w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego nr 2.
Pracowa³ tam do stycznia 1956 r. Zwolni³ siê „ze wzglêdu na zimno”. Kolejn¹
pracê, tym razem jako pomocnik murarza podj¹³ 30 marca 1956 r. w Zjedno-
czeniu Budownictwa Miejskiego nr 1 w Poznaniu. Pracowa³ tam do 7 maja,
kiedy to, jak sam relacjonuje, na skutek porady lekarza badaj¹cego jego chore
ucho, zwolni³ siê. Wreszcie od 24 maja rozpocz¹³ pracê w Urzêdzie Pocztowym
nr II w Poznaniu18. W opinii swych prze³o¿onych by³ pracownikiem aroganckim,
ma³o sumiennym i niezdyscyplinowanym19. Dnia 28 czerwca opuœci³ miejsce
pracy i uda³ siê najpierw pod ZUS, nastêpnie na ul. M³yñsk¹, gdzie niszczy³
wyposa¿enie wiêzienia, a wreszcie ruszy³ w kierunku dworca PKP. W drodze
przy³¹czy³ siê do grupy bij¹cej Izdebnego. Nota bene œledczym nie uda³o siê
ustaliæ personaliów osób, które jako pierwsze zaczê³y biæ nieszczêsnego kaprala.
Nie wiadomo nawet, dok¹d zdo³a³ on dotrzeæ, id¹c z Dworca G³ównego
w stronê ulicy Kochanowskiego. Wed³ug jednej z notatek zosta³ on zaatakowany
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15 Protokó³ przes³uchania œwiadka Tadeusza Derdy z 17 VIII 1956 r., Akta œledcze, t. 1 z 5,
s. 243.

16 Na zapytanie o karalnoœæ J. Sroki skierowane do Centralnego Rejestru Skazanych, 20 VII
1956 r. nadesz³a odpowiedŸ „Nie notowany” . Nie oznacza to jednak, ¿e nie przydarza³y mu siê
przypadki wchodzenia w konflikt z prawem. Za wejœcie do mieszkania s¹siada pod jego nie-
obecnoœæ i (prawdopodobnie) kradzie¿ stamt¹d zegarka zosta³ skazany w 1950 (b¹dŸ 1952 r.)
przez S¹d Powiatowy w Poznaniu na 3 lata wiêzienia lub pobyt w domu poprawczym w za-
wieszeniu na 3 lata. W 1953 b¹dŸ 1954 r. zosta³ zatrzymany wraz z koleg¹ w Gdañsku za jazdê
trolejbusem bez biletu. W 1954 r. zosta³ zatrzymany na Rynku £azarskim z powodu podejrzeñ
o handel kradzionym drobiem, wreszcie w maju 1956 r. otrzyma³ mandat za wskakiwanie
w biegu do poci¹gu. Protokó³ przes³uchania podejrzanego J. Sroki z 16 VIII 1956 r., Akta
œledcze, t. 1 z 5, s. 228–229, 235.

17 Dalej por. Stanis³aw Zaczkowski napisa³: „Wœród mieszkañców Chludowa nie cieszy siê
dobr¹ opini¹ a to dlatego ¿e na zabawach by³ inicjatorem awantur zak³ócaj¹cych porz¹dek
publiczny. Wobec interweniuj¹cych funkcjonariuszy MO odnosi³ siê opryskliwie, u¿ywa³ wulgar-
nych s³ów poni¿aj¹c czêsto ich godnoœæ osobist¹ i utrudnia³ wykonywanie czynnoœci s³u¿-
bowych, za co zosta³ ukarany kar¹ grzywny przez Kolegium Orzekaj¹ce Prez. GRN w Chlu-
dowie”. Charakterystyka J. Sroki sporz¹dzona przez komendanta MO pow. poznañskiego
S. Zaczkowskiego z 20 VIII 1956 r., Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 234.

18 Protokó³ przes³uchania oskar¿onego J. Sroki z 16 VIII 1956, Akta œledcze, t. 1 z 5,
s. 227–228.

19 Protokó³ przes³uchania kierownika oddzia³u pocztowego Poznañ II Stefana Sury z 7 VII
1956 r., Akta œledcze, t. 1, z 5, s. 268.



na ulicy D¹browskiego, w pobli¿u gmachu WUds.BP20. Równie¿ niektórzy
œwiadkowie wspominaj¹ o funkcjonariuszu UB, który zosta³ zaatakowany przez
t³um w pobli¿u ul. Kochanowskiego (brak jednak pewnoœci, czy zaatakowanym
by³ w³aœnie kpr. Izdebny)21. Tak¹ wersjê przedstawia w swoim opracowaniu
równie¿ Edmund Makowski22. Co ciekawe, w trakcie œledztwa nie próbowano
ustaliæ, gdzie dok³adnie rozpoczê³a siê pogoñ za nieszczêsnym kapralem.

Trzeci z aresztowanych, Kazimierz ¯urek, urodzi³ siê 11 listopada 1938 r.
w Chludowie. Nie by³ wczeœniej karany. Mia³ na swoim koncie jedynie sfa³szo-
wanie daty urodzenia w legitymacji kolejowej. Ojciec by³ œlusarzem, a matka
gospodyni¹ domow¹. ¯urek do czerwca 1955 r. uczy³ siê najpierw w szkole
podstawowej (7 klas), nastêpnie w Zasadniczej Szkole Metalowej. Po jej ukoñ-
czeniu rozpocz¹³ pracê w ZISPO na wydziale W2. Dnia 10 marca zosta³ na
w³asne ¿¹danie zwolniony z ZISPO i od tego czasu pracowa³ jedynie dorywczo
jako dorêczyciel pocztowy. W dokumentach œledztwa zachowa³y siê dwie
opinie na jego temat23. Wed³ug pierwszej, sporz¹dzonej przez sekcjê personaln¹
W2 ZISPO, „Wymieniony by³ pracownikiem ma³o sumiennym i niezdyscypli-
nowanym. Polecenia kierownictwa nie wykonywa³ wg. wskazówek. Mimo
krótkiego okresu pracy na naszym terenie posiada³ zastrze¿enia po linii SDP
miêdzy innymi potr¹cenie zarobku. Bezpartyjny w ¿yciu spo³eczno-politycznym
nie bra³ ¿adnego udzia³u. Zwolniony z naszych zak³adów na w³asne ¿yczenie”24.
Wed³ug drugiej, sporz¹dzonej przez komendanta MO powiatu poznañskiego,
„Wy¿ej wymieniony posiada sk³onnoœci do nadu¿ywania alkoholu i w tym te¿
stanie lubia³ (sic!) mieszaæ siê do awantur wywo³anych podczas zabaw ta-
necznych. W miesi¹cu czerwcu 1956 r. wywo³a³ awanturê z funkcjonariuszem
MO w poci¹gu na trasie Oborniki-Poznañ, za co Prok. Powiat. w Poznaniu
zastosowa³ wzglêdem niego dozór milicyjny, który trwa³ do dnia 28 VI 1956 r.
Wspomniany gdy przebywa³ w œrodowisku rodzinnym cieszy³ siê dobr¹ opini¹,
natomiast utrzymywanie przez niego kontaktów z kolegami co do których
istnia³y zastrze¿enia pod wzglêdem zachowania siê doprowadzi³o do przy-
swajania sobie nawyków wp³ywaj¹cych demoralizuj¹co na jego zachowanie”25.
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20 Notatka oficera dochodzeniowego Wydzia³u Kadr i Szkolenia ppor. Franciszka Lachera z 6 VII
1956 r., Akta osobowe Zygmunta Izdebnego, IPN Po 084/2473, s. 15 (dalej: Akta osobowe).

21 Informacje takie pojawiaj¹ siê choæby w kilku zebranych przez Aleksandra Ziemkowskiego
relacjach uczestników Poznañskiego Czerwca. Zob. „Otrzyma³em postrza³ w praw¹ rêkê” – relacja
Zenona Cieœlewicza, „M³odoœæ nie pozwoli³a mi zostaæ w domu” – relacja Stanis³awa Kasprzyka,
„Mój Czerwiec 1956” – relacja Ireneusza Kubackiego, „Utworzyliœmy grupê i udaliœmy siê po
broñ” – relacja W³odzimierza Marciniaka w: A. Ziemkowski, Poznañski Czerwiec 1956 r., opr.
red. E.R. Dabert, Poznañ 2006, s. 33–34, 96–104, 109–117, 139–142.

22 E. Makowski, Poznañskie Czerwiec, s. 137–138.
23 Protokó³ przes³uchania podejrzanego Kazimierza ¯urka z 11 VII 1956 r., Akta œledcze,

t. 1, z. 5, s. 134–136.
24 Opinia kierownika biura kadr W2 ZISPO S. Waraczewskiego o Kazimierzu ¯urku z 21 VIII

1956 r., Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 163.
25 Charakterystyka K. ¯urka sporz¹dzona 20 VII 1956 r. przez Komendanta Milicji Oby-

watelskiej powiatu Poznañ por. S. Zaczkowskiego, Akta œledcze, t. 1, z. 5, s. 164.



Tezê o dobrej opinii wœród mieszkañców Chludowa zdaj¹ siê potwierdzaæ
ustalenia „wywiadu w sprawe Kazimierza ¯urka”, którego dokona³ kpt. Sta-
nis³aw Rogaliñski z Kds.BP. W raporcie sporz¹dzonym 9 lipca 1956 r. napisa³
m.in.: „Rozpytywani przeze mne mieszkañcy Chludowa, wioski odleg³ej o 18 km
od Poznania – wyrazili tak o ¯urku Kazimierzu jak i o jego rodzicach dobr¹
opiniê. Rozpytywanie w b. miejscu pracy ¯urka – ZISPO – oraz wœród jego
znajomych w Poznaniu nic nowego do jego charakterystyki nie wnios³o”26.

Dnia 28 czerwca ¯urek przyjecha³ do Poznania w celu odbycia rozmowy
o pracê w PKP. Wracaj¹c z biura PKP, uda³ siê pod gmach MRN. Nastêpnie
przeszed³ wraz z grup¹ osób na M³yñsk¹. Wreszcie ruszy³ na dworzec,
napotykaj¹c po drodze grupê osób bij¹cych Izdebnego.

Tragicznym bohaterem wydarzeñ bêd¹cych przedmiotem œledztwa by³
wspominany ju¿ wielokrotnie kapral Zygmunt Izdebny. Z danych zgroma-
dzonych w jego teczce personalnej wynika, ¿e w chwili œmierci mia³ 25 lat.
Urodzi³ siê 25 listopada 1930 r. w £aziskach pow. Konin. Mia³ 3 braci
i 2 siostry. Przed wojn¹, w latach 1937–1939 uczêszcza³ do szko³y pod-
stawowej. W czasie II wojny œwiatowej pracowa³ jako robotnik rolny u miej-
scowego Niemca. Po wojnie powróci³ do domu, dokoñczy³ edukacjê w szkole
podstawowej (1945–1948) i do 1950 r. pracowa³ w gospodarstwie ojca.
Nastêpnie, od 1950 do 1953 r. jako robotnik rolny by³ zatrudniony w PGR
Strzeszyn, pow. poznañski. W listopadzie 1953 r. zosta³ wcielony do wojska.
S³u¿y³ najpierw w Opolu, a nastêpnie przez wiêkszoœæ okresu s³u¿by woj-
skowej, w Ostródzie, w 15. Dywizji Zmechanizowanej, jako dzia³onowy. Pod
koniec s³u¿by zosta³ awansowany do stopnia kaprala. Zwolniony do rezerwy
27 paŸdziernika 1955 r.27, nieca³y miesi¹c póŸniej, 19 listopada, z³o¿y³ podanie
do Wydzia³u Kadr i Szkolenia WUds.BP w Poznaniu „o przyjêcie [...] do pracy
w Organach Bezpieczeñstwa Publicznego w charakterze wartownika”28. Po wy-
pe³nieniu stosownej ankiety personalnej i przeprowadzeniu rozmów kwalifika-
cyjnych zosta³ zaprzysiê¿ony 26 listopada i oficjalnie zatrudniony na stanowisku
wartownika 30 listopada 1955 r. z uposa¿eniem w wysokoœci 703 z³otych
50 groszy. W tym czasie mieszka³ ju¿ w Marlewie pow. w¹growiecki, sk¹d
doje¿d¿a³ do pracy. W trakcie kilkumiesiêcznej s³u¿by da³ siê poznaæ, zdaniem
prze³o¿onych, jako pracownik zdyscyplinowany, prowadz¹cy siê nale¿ycie pod
wzglêdem moralnym, ale jednoczeœnie ma³o wyrobiony politycznie, choæ
sk³onny w tym wzglêdzie do podnoszenia swoich kwalifikacji. W jednej
z opinii napisano ponadto, ¿e prezentowa³ on niski poziom „wyrobienia
ogólnego jak i politycznego”29. Z kolei ze wspomnieñ ¿ony wy³ania siê obraz

Przebieg œledztwa prowadzonego przed „procesem trzech”... 197

26 Raport kpt. S. Rogaliñskiego z 9 VII 1956 r., Akta Józefa Foltynowicza, IPN Po 04/2443,
k. 59–60.

27 ¯yciorys i ankieta personalna z 12 XI 1955 r., Akta osobowe, s. 2–10.
28 Podanie o przyjêcie do pracy z 19 XI 1955 r., Akta osobowe, s. 1.
29 Uwagi Naczelnika Wydzia³u Kadr i Szkolenia WUd/sBP w Poznaniu po rozmowie z kpr.

Z. Izdebnym (brak daty), Akta osobowe, s. 9a.



mê¿czyzny bardzo spokojnego, unikaj¹cego konfliktów, abstynenta, raczej
ma³omównego i bardzo pracowitego30. Warto zauwa¿yæ, w kontekœcie oskar-
¿eñ formu³owanych przez uczestników linczu, ¿e kapral Zygmunt Izdebny broñ
d³ug¹ otrzymywa³ ka¿dorazowo w momencie rozpoczynania s³u¿by przed
budynkiem WUds.BP (i zdawa³ j¹ po jej zakoñczeniu), natomiast broni krótkiej
w ogóle nie posiada³31. Nie móg³ wiêc 28 czerwca, wbrew temu co wy-
krzykiwali bij¹cy, nikogo zastrzeliæ.

Jak wynika z materia³ów zgromadzonych w œledztwie, przes³uchuj¹cy
starali siê odnaleŸæ w trakcie czynnoœci œledczych jeszcze inne osoby, którym
mo¿na by³oby postawiæ zarzuty identyczne, b¹dŸ zbli¿one do tych, które
przedstawiono Foltynowiczowi, ¯urkowi i Sroce. Próbowali oni m.in. dociec,
kim by³ mê¿czyzna w mundurze kolejarskim, który szczególnie aktywnie, wedle
zeznañ czêœci œwiadków, znêca³ siê nad kpr. Izdebnym32. Wszystkie te usi³o-
wania okaza³y siê jednak nieskuteczne.

Ostatecznie uda³o siê zebraæ zadowalaj¹cy œledczych materia³ dowodowy
jedynie w sprawie ww. trójki. Œledczych opierali siê na kilku typach dowodów:
po pierwsze na analizie plam krwi znajduj¹cy siê na ubraniach oskar¿onych, po
drugie na zeznaniach œwiadków i oskar¿onych, po trzecie wreszcie na usta-
leniach powziêtych w czasie wizji lokalnej i sekcji zw³ok kpr. Izdebnego.
W pierwszym wypadku przekazano do laboratorium kurtkê kpr. Izdebnego, na
której znajdowa³a siê jego krew oraz czêœci garderoby oskar¿onych, na których
dopatrzono siê zatartych plam krwi33. Analiza mia³a ustaliæ, czy krew na
ubraniach oskar¿onych to krew nieszczêsnego kaprala34. Drug¹ grupê do-
wodów stanowi³y zeznania 62 œwiadków, którzy w wiêkszym b¹dŸ mniejszym
stopniu opisywali przebieg zdarzenia, do którego dosz³o na Dworcu G³ównym
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30 Wywiad z H.K. (imiê i nazwisko pominiêto ze wzglêdu na proœbê zainteresowanej) prze-
prowadzony 11 VIII 1956 r., zapis w zbiorach autora.

31 Zaœwiadczenie z 18 VIII 1956 r. Komendanta Ochrony WUds.BP w Poznaniu, Akta œled-
cze, t. 2 z 5, s. 209.

32 Wszczêto w tym celu sprawê agenturalno-œledcz¹ „Kolejarz”. Poniewa¿ w jej trakcie nie
uda³o siê uzyskaæ satysfakcjonuj¹cego materia³u dowodowego, 7 II 1957 r. zapad³a decyzja o jej
zakoñczeniu. Sprawa agenturalno-œledcza kryptonim „Kolejarz”, IPN Po 08/237.

33 W materia³ach œledztwa zachowa³ siê ko³nierzyk koszuli K. ¯urka. Akta œledcze, t. 2 z 5,
s. 194, a tak¿e protokó³ oglêdzin koszuli J. Foltynowicza, w trakcie którego œledczy zauwa¿yli
„plamy koloru bladoszaro-¿ó³tawego w formie zacieków, które swym wygl¹dem zewnêtrznym
wskazuj¹, ¿e jest to krew czêœciowo zmyta wod¹”. Doliczono siê trzech takich plam na lewym
i 10 na prawym rêkawie. Poniewa¿ przypuszczano, ¿e s¹ to plamy krwi Z. Izdebnego „pobra-
no t¹ koszulê celem poddania jej ekspertyzie...”. Protokó³ oglêdzin dowodów rzeczowych
z 10 sierpnia 1956 r., Akta Józefa Foltynowicza, IPN Po 04/2443, k. 12.

34 W orzeczeniu wydanym 22 VIII 1956 r. po analizie chemicznej i biologicznej plam wi-
docznych na dolnych czêœciach rêkawów koszuli J. Foltynowicza dr H. Seyfriedowa z Zak³adu
Medycyny S¹dowej Akademii Lekarskiej w Poznaniu stwierdzi³a, ¿e ustalono obecnoœæ „bardzo
znikomej iloœci barwnika krwi. Charakter plam mo¿e nasuwaæ przypuszczenie, ¿e krew by³a
spierana. Wobec tak minimalnej iloœci krwi nie uda³o siê ustaliæ czy jest to krew ludzka”. Akta
œledcze, t. 2 z 5, s. 189.



PKP w Poznaniu 28 czerwca lub dzielili siê swoj¹ wiedz¹ na temat po-
dejrzanych35. Dla wyjaœnienia wszelkich okolicznoœci przeprowadzono wizjê
lokaln¹36, ponadto przyjêto orzeczenie medyczne z sekcji zw³ok. Wykaza³a ona,
¿e „przyczyn¹ œmierci by³ wstrz¹s mózgu pog³êbiony wstrz¹sem ogólnym, który
musia³ nast¹piæ skutkiem silnych obra¿eñ bólowych spowodowanych opi-
sanymi obra¿eniami”. Za najpowa¿niejsze z obra¿eñ lekarz wykonuj¹cy sekcjê
zw³ok uzna³ wgniecenie koœci sklepienia czaszki, którego charakterystyka
œwiadczy, ¿e zosta³o spowodowane narzêdziem zakoñczonym ostro…”37. W to-
ku œledztwa zdecydowano siê nawet na ekshumacjê zw³ok kaprala, aby cz³on-
kowie jego rodziny mogli potwierdziæ to¿samoœæ zabitego38.

Obraz wydarzeñ, który wy³ania siê z zeznañ sk³adanych przez œwiadków
jest nastêpuj¹cy: o godzinie 13.47 z Marlewa pow. w¹growiecki przyjecha³ do
Poznania 25-letni kpr. Zygmunt Izdebny. Tego dnia mia³ pe³niæ s³u¿bê war-
townicz¹ w gmachu WUds.BP przy ul. Kochanowskiego. Id¹c do pracy,
u zbiegu ulic Dworcowej i Armii Czerwonej zosta³ zaatakowany przez grupê
m³odych mê¿czyzn, którzy zaczêli go biæ. Kapral Izdebny, na odcinku miêdzy
mostem Uniwersyteckim a Dworcem G³ównym trzykrotnie wyrwa³ siê prze-
œladowcom. W tym czasie usi³owa³ schroniæ siê w tramwaju linii nr 1, który sta³
na pêtli znajduj¹cej siê kilkadziesi¹t metrów przed gmachem dworca, ale
4 napastników wskoczy³o za nim. Wyci¹gniêto go z tramwaju, ale znów rzuci³
siê do ucieczki, tym razem w stronê dworca. Schwytano go ponownie i zaczêto
rzucaæ na metalowe prêty odgradzaj¹ce peron 4 i 5, a nastêpnie kontynuowano
bicie. Zrozpaczony Izdebny rzuci³ siê w kierunku poci¹gu stoj¹cego przy
peronie 5, ale kilku napastników nie pozwoli³o mu do niego dotrzeæ (wed³ug
innej wersji wyci¹gniêto go ju¿ z wagonu). Pod wp³ywem bicia stopniowo traci³
przytomnoœæ, lecz mimo to rozgor¹czkowany t³um kilkakrotnie nie dopuœci³ do
niego karetki pogotowia, gro¿¹c przy tym personelowi medycznemu39. Nie-
przytomnego wniesiono do toalety mêskiej przy peronie 4, sk¹d wkrótce po
protestach pracuj¹cego tam dozorcy („coœcie zrobili, wynieœcie tego cz³owieka,
tyle ba³aganu narobiliœcie, ja muszê wszystko teraz sprz¹taæ”) wyniesiono go na
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35 Pe³na treœæ ich zeznañ zob. Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 4-18, 236-327 i Akta œledcze, t. 2 z 5,
s. 3–155.

36 Protokó³ i zdjêcia z wizji lokalnej przeprowadzonej 16 VIII 1956 r., Akta œledcze, t. 2 z 5,
s. 200–205.

37 Protokó³ z sekcji zw³ok Zygmunta Izdebnego przeprowadzonej przez Jerzego Pfeiffe-
ra z Zak³adu Medycyny S¹dowej Akademii Lekarskiej w Poznaniu. Akta œledcze, t. 2 z 5,
s. 268–272.

38 Protokó³ ekshumacji zw³ok z 20 VII 1956 r., Akta œledcze, t. 2 z 5, s. 198.
39 Kierowca karetki pogotowia zezna³ m.in., ¿e gdy wyj¹³ nosze, jacyœ m³odzi ludzie po-

wiedzieli mu, ¿e jeœli chce zabraæ pobitego, to „zaraz znajdzie siê z sanitark¹ na torach”,
a nastêpnie zaczêto spychaæ karetkê w kierunku wyjœcia z dworca. T³um krzycza³ przy tym, ¿eby
go [Izdebnego] nie zabieraæ, ¿e tu ma umrzeæ. Protokó³ przes³uchania œwiadka Aleksego Gwi-
ryna z 25 VII 1956 r., Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 319. Motyw t³umu niedopuszczaj¹cego do
interwencji lekarskiej przewija siê w wielu innych relacjach.



peron 440. Kiedy wreszcie pod os³on¹ wojska pogotowie zabra³o zmasa-
krowanego kaprala by³o ju¿ za póŸno na skuteczn¹ pomoc medyczn¹. Zmar³
w Szpitalu Wojskowym nr 111 w skutek odniesionych obra¿eñ41. Tymczasem
póŸniejsi pods¹dni dopuœcili siê, najprawdopodobniej wraz z innymi osobami,
w³amania do sklepików spo¿ywczych znajduj¹cych siê na terenie dworca
i przyw³aszczenia czêœci znajduj¹cych siê w nich produktów ¿ywnoœciowych.
Warto podkreœliæ, ¿e sami zainteresowani, przyznaj¹c siê do przyw³aszczenia
kilku artyku³ów ¿ywnoœciowych, zaprzeczali, wbrew zeznaniom œwiadków,
jakoby brali udzia³ w rozbijaniu sklepików42. Pe³ny wykaz strat poniesionych
przez Kolejowe Zak³ady Gastronomiczne do³¹czono równie¿ do materia³u
œledztwa43.

Wiêkszoœæ œwiadków przes³uchanych przez œledczych podkreœla³a, ¿e wszys-
cy w t³umie byli przekonani, ¿e oto jest wywierana s³uszna pomsta na
„mordercy kobiet i dzieci”. Mówiono, ¿e maltretowany funkcjonariusz zabi³,
w ró¿nych wersjach, ciê¿arn¹ kobietê, kobietê i dziecko, dwie kobiety i dwójkê
dzieci b¹dŸ ch³opca nios¹cego transparent. Co ciekawe, nikt przy tym nie
zwróci³ uwagi na fakt, ¿e kpr. Izdebny nie mia³ wtedy przy sobie ¿adnej broni.
W t³umie brak by³o zgodnoœci równie¿ co do tego, kim by³ bity. Wiêkszoœæ
twierdzi³a, ¿e to „ubowiec”, ale byli te¿ i tacy, którzy zarzekali siê, ¿e to
„radziecki major”44.

Zazwyczaj przes³uchiwani œwiadkowie potrafili przekazaæ informacjê doty-
cz¹c¹ tylko czêœci opisywanych powy¿ej wydarzeñ. Warto dodaæ, ¿e w teczkach
znalaz³y siê nawet zeznania œwiadków spoza Poznania, którzy 28 czerwca
przeje¿d¿ali przez stolicê Wielkopolski i byli mimowolnymi obserwatorami
pobicia kpr. Izdebnego. W relacji jednej z kobiet, która akurat wtedy znaj-
dowa³a siê w poci¹gu przeje¿d¿aj¹cym przez Poznañ, kilku pasa¿erów próbowa³o
interweniowaæ pytaj¹c bij¹cych: „za co go bijecie?”. Odpowiedzi¹ na ich
w¹tpliwoœci by³y okrzyki: „¿e jest on z UB i mordowa³ on matki i dzieci”45 lub
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40 Protokó³ przes³uchania œwiadka Antoniego Nowaka, Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 234.
41 Tak opisa³ je ówczesny komendant szpitala p³k dr Szerszewski: „Chory przy oczyszczaniu

ran i obmywaniu twarzy zmar³ nie odzyskawszy przytomnoœci. Stwierdzono liczne rany t³u-
czono-ciête czêœci ow³osionej g³owy, wgniecenie koœci czaszki w obrêbie sklepienia. Liczne rany
t³uczono-ciête twarzy, wielokrotne z³amanie koœci nosa i twarzy, zasinienie w obrêbie szyi, bar-
ków i górnej czêœci klatki piersiowej”. Pismo komendanta 111 szpitala wojskowego w Poznaniu
z 11 VII 1956 r., Akta œledcze, t. 2 z 5, s. 197. Wspomniany ju¿ wczeœniej kierowca karetki
pogotowia, która zabra³a Izdebnego do szpitala zezna³, ¿e pobity wygl¹da³ jak „bry³a krwi”.
Protokó³ przes³uchania œwiadka A. Gwiryna z 25 VII 1956 r., Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 320.

42 Na podstawie kilkunastu, czêsto sprzecznych z sob¹, relacji dotycz¹cych udzia³u Folty-
nowicza, ¯urka i Sroki w pl¹drowaniu sklepów na dworcu trudno jednoznacznie ustaliæ stopieñ
ich winy w tym zakresie. Z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na jedynie stwierdziæ, ¿e ca³a trójka przy-
w³aszczy³a sobie czêœæ produktów z rozbitych sklepików.

43 Wykaz strat Kolejowych Zak³adów Gastronomicznych, Akta œledcze, t. 2 z 5, s. 218–226.
44 Protokó³ przes³uchania œwiadka J. Pfeiffera z 23 VII 1956 r. Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 310.
45 Informacje pochodz¹ce od ¿ony, jad¹cej 28 VI 1956 r. poci¹gem relaji Szczecin–£ódŸ,

maj¹cym przymusowy postój w Poznaniu, przekaza³ 29 VI 1956 r. w formie notatki s³u¿bowej



„jak Pani go ¿al, to niech siê Pani po³o¿y obok niego”46. Jak wynika z tej samej
relacji masakrowaniu funkcjonariusza WUds.BP przygl¹da³o siê, nie reaguj¹c,
4 milicjantów. Przecz¹ temu zeznania milicjantów z posterunku dworcowego,
którzy zgodnie zeznali, ¿e usi³owali dotrzeæ do bitego, ale pod wp³ywem gróŸb
ze strony t³umu, w obawie o w³asne ¿ycie wycofali siê47. Jeszcze inny œwiadek
opowiada³, jak to Foltynowicz skaka³ po klatce piersiowej Izdebnego, wy-
krzykuj¹c, ¿e musi zdechn¹æ, a Sroka udawa³ lekarza, podnosz¹c owiniêtym
w papier palcem powieki pobitego i wk³ada³ mu niedopa³ek papierosa do
gard³a (w innej wersji rzuci³ w niego niedopa³kiem)48. W kilku zeznaniach
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por. Jan Mackiewicz, z-ca naczelnika Wydzia³u IV WUds.BP w £odzi. Akta Józefa Foltynowicza,
IPN Po 04/2443, k. 47.

46 Wedle zeznañ jednego ze œwiadków, propozycjê po³o¿enia siê obok bitego z³o¿y³ owej
kobiecie J. Sroka, Protokó³ przes³uchania œwiadka Witolda Wechmanna z 6 VII 1956 r., Akta
œledcze, t. 1 z 5, s. 258.

47 Tak ca³¹ sytuacjê opisa³ por. Józef KuŸniak, ówczesny komendant Rejonowej Kolejowej
Milicji Obywatelskiej w Poznaniu: „Oko³o godz. 14. 00 grupa operacyjna zameldowa³a mi, ¿e na
peronie czwartym dworca osobowego w Poznaniu wtargnê³a grupa bojówkarzy, ok. 500 osób
i morduj¹ cz³owieka, krzycz¹c, ¿e jest to major z Urzêdu Bezpieczeñstwa, morderca ludzi. Jako
Komendant Rejonu wys³a³em na miejsce pracowników operacyjnych po cywilnemu, aby rozeznali
ilu jest pasa¿erów na peronie czwartym i ilu bojówkarzy jednoczeœnie poleci³em roz³adowaæ
sytuacjê wewn¹trz grupy bojówkarzy. Kilka minut póŸniej otrzyma³em wiadomoœæ, ¿e na peronie
czwartym jest ok. 2 tys. ludzi, wœród nich oko³o 200 bojówkarzy, którzy podsycaj¹ do morderstwa
i wznosz¹ wrogie okrzyki. Poniewa¿ si³y funkcjonariuszy MO by³y nie wystarczaj¹ce na rozpêdzenie
grupy bojówkarzy i gapiów a w t³umie nie mog³em u¿yæ broni zameldowa³em o sytuacji na terenie
dworca Komendantowi Wojewódzkiemu MO p³k. [Tadeuszowi] Pietrzakowi do Sztabu Zabezpie-
czenia Miasta – Komendantowi Miasta kpt. Bierzysko prosz¹c o pomoc. Otrzyma³em odpowiedŸ,
¿e pomocy nie otrzymam, gdy¿ brak odpowiednich si³ a te si³y które by³y na terenie miasta
zabezpiecza³y inne obiekty. Komendant Wojewódzki MO poleci³ mi dzia³aæ we w³asnym zakresie
i unikaæ strzelania do w t³um. Wobec powy¿szego uda³em siê na teren stacji do Komisariatu
Kolejowego MO sk¹d wys³a³em na peron czwarty w grupê bojówkarzy 10 funkcjonariuszy MO
po cywilnemu z zadaniem, aby przy zbli¿aniu umundurowanych funkcjonariuszy MO nawo³ywaæ
bojówkarzy do pozostawienia mordowanego ¿o³nierza i ucieczki. Kilka minut póŸniej zabra³em
10-ciu umundurowanych funkcjonariuszy MO uzbrojonych w pistolety i uda³em siê na peron
czwarty, gdzie zasta³em du¿e zgrupowanie ludzi. Wraz z milicjantami poszed³em [wyraz nie-
czytelny – K.B.] t³um na boki nawo³uj¹c do rozejœcia i w ten sposób doszed³em do dwóch metrów
do mordowanego ¿o³nierza. W dalszym ci¹gu krzycz¹c nawo³ywa³em do odst¹pienia od mor-
derstwa chc¹c dojœæ do ¿o³nierza i zabraæ go. W tym czasie grupa bojówkarzy bli¿ej mi nieznana
kopa³a po g³owie i bokach le¿¹cego nieprzytomnie na ziemi ¿o³nierza. Na mój widok i wezwanie
(by³em w mundurze por. MO) bojówkarze podnieœli dziki krzyk i gwizdy, a nastêpnie skierowali
siê w moj¹ stronê krzycz¹c „Rozbroiæ go – powiesiæ go – na szyny go”. Nie maj¹c odpowiedniej
liczby ludzi i nie chc¹c strzelaæ w t³um por. J. KuŸniak wycofa³ siê. Akta œledcze, t. 1 z 5,
s. 289–291. Wersjê wydarzeñ podan¹ przez komendanta potwierdzili inni obecni na dworcu mili-
cjanci. O samym fakcie interwencji funkcjonariuszy wspomnia³ te¿ w swych zeznaniach J. Pfeiffer,
lekarz. Protokó³ przes³uchania œwiadka J. Pfeiffera z 23 VII 1956 r. Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 309.
Bez w¹tpienia w powy¿szym fragmencie w¹tpliwoœci musi budziæ podana liczba osób obecnych na
peronie 4. Mo¿na siê jedynie domyœlaæ, ¿e zosta³a ona zawy¿ona b¹dŸ na skutek zdenerwowania
licz¹cego, b¹dŸ w celu podkreœlenia, jak trudne zadanie sta³o przed garstk¹ milicjantów.

48 Protokó³ przes³uchania œwiadka Witolda Wechmanna z 6 VII 1956 r, Akta œledcze, t. 1 z 5,
s. 227.



pojawi³a siê te¿ postaæ tajemniczego kolejarza (b¹dŸ kolejarki), który szcze-
gólnie okrutnie obchodzi³ siê z Izdebnym. W¹tek ten przewija³ siê równie¿
w doniesieniach agenturalnych. Jak ju¿ wczeœniej wspomniano, œledczym nie
uda³o siê ustaliæ jego (jej?) personaliów. Ze zgodnej relacji œwiadków wynika,
¿e wokó³ nieszczêsnego kaprala w ostatniej fazie zebra³o siê kilkaset osób
i w zwi¹zku z tym trudno mówiæ o tym, kto konkretnie w danej chwili bi³
Izdebnego. Powy¿szy opis wskazuje na efekt swoistej psychozy, w jak¹ popadli
zebrani w t³um ludzie. Mo¿na zatem sformu³owaæ tezê, ¿e skumulowana
nienawiœæ do Urzêdu Bezpieczeñstwa znalaz³a ujœcie w agresji wobec przy-
padkowego funkcjonariusza49.

Ka¿dy z oskar¿onych nieco inaczej widzia³ swój udzia³ w makabrycznym
linczu. Ogólnie przyznawali siê oni (choæ te¿ nie od razu)50 do przebywania
28 czerwca w miejscu wydarzeñ, natomiast konsekwentnie bagatelizowali swój
udzia³ w dzia³aniach podejmowanych przez t³um. Jerzy Sroka twierdzi³, ¿e by³
tylko obserwatorem, ale sam nie bi³. Plamy krwi na jego ubraniu mia³y siê
rzekomo znaleŸæ przypadkowo, poniewa¿ podszed³ zbyt blisko zmasakrowa-
nego Izdebnego. Z jego zeznañ wynika³o, ¿e przygl¹da³ siê biciu funkcjo-
nariusza WUds.BP ze zwyk³ej ciekawoœci, a pod¹¿y³ za nim tylko po to, aby go
pokazaæ kobiecie, któr¹ zna³, a któr¹ dopiero co spotka³ na dworcu. Za-
pewnia³, ¿e choæ obserwowa³ kpr. Izdebnego, to jednak nie podj¹³ wobec niego
¿adnych wrogich dzia³añ. Z kolei ¯urek utrzymywa³, ¿e „tylko kilkakrotnie
kopn¹³ nieprzytomnego kpr. Izdebnego w tyln¹ czêœæ cia³a”, a poza tym nie
dopuszcza³ siê wobec niego ¿adnych aktów przemocy. Przyzna³ natomiast, ¿e
wzi¹³ butelkê wina z rozbitego sklepiku. Foltynowicz twierdzi³ natomiast, ¿e
tylko uderzy³ Izdebnego na ul. Dworcowej oko³o 5 razy, natomiast nie bi³ go
na dworcu. Twierdzi³, ¿e przed dalszym znêcaniem siê nad kapralem po-

202 Konrad Bia³ecki

49 W trakcie procesu w³aœnie efektem „zaawansowanej psychozy t³umu” t³umaczyli powo³ani
przez s¹d biegli, prof. Józef Cha³asiñski i prof. Tadeusz Szczurkiewicz, zachowanie oskar-
¿onych. Zob. E. Makowski, Poznañskie Czerwiec, s. 262. Pe³na treœæ wyst¹pieñ obu bieg³ych
w Protokó³ z rozprawy g³ównej z 27 IX i 1 X 1956 r., Akta w sprawie karnej Foltynowicz i inni,
IPN Po 76/176 t. 3 z 5, s. 289–296, 303–307. Nowe œwiat³o na ca³¹ sprawê rzuca relacja ¿ony
zmar³ego kaprala, która utrzymuje, ¿e jej m¹¿ zna³ swoich oprawców (tych, którzy stanêli przed
s¹dem), poniewa¿ jeŸdzili do pracy kolej¹ na tej samej trasie co on (faktycznie, miejscowoœci,
z których doje¿d¿ali Sroka, ¯urek i Izdebny, s¹ po³o¿one przy tej samej linii kolejowej). Poniewa¿
kilkakrotnie mieli oni w poci¹gu „chuliganiæ”, a Izdebny ponoæ zwróci³ im uwagê, mieli oni
wobec niego rzekomo osobisty uraz. Trudno oceniæ stopieñ wiarygodnoœci tej informacji. Z jednej
strony nie sposób wskazaæ powodu ewentualnej konfabulacji, z drugiej zastanawia, ¿e ¿ona
zmar³ego nie wspomnia³a o tej doœæ istotnej okolicznoœci ani w trakcie przes³uchania podczas
œledztwa, ani w czasie „procesu trzech”. Pe³na treœæ jej zeznañ w œledztwie w: Protokó³ prze-
s³uchania œwiadka Heleny Izdebnej z 15 VIII 1956, Akta œledcze, t. 2 z 5, s. 67–70, natomiast
pe³na treœæ zeznañ przed s¹dem w: Protokó³ z rozprawy g³ównej z 27 IX 1956 r., Akta w sprawie
karnej Foltynowicz i inni, IPN Po 76/176, t. 3 z 5, s. 289–296, 242–243. Wywiad z H.K.

50 O ile Sroka i ¯urek doœæ szybko przyznali, ¿e byli obecni 28 VI na dworcu, g³ównie
dlatego, ¿e zdawali sobie sprawê, i¿ zostali rozpoznani przez spor¹ liczbê œwiadków, to Folty-
nowicz przyzna³ siê do obecnoœci na dworcu dopiero w trakcie przes³uchania 23 VIII 1956 r.
Protokó³ przes³uchania podejrzanego z 23 VIII 1956 r., Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 60–67.



wstrzyma³ go nieznajomy starszy mê¿czyzna, który mia³ mu powiedzieæ:
„uwa¿aj, bo to nie jest ¿aden bandyta, lecz goœæ z bezpieki, on jest nie winien,
nikogo nie zastrzeli³”51. Co ciekawe, w trakcie œledztwa podejrzani obci¹¿ali siê
nawzajem swoimi zeznaniami. Foltynowicz rozpozna³ na zdjêciu ¯urka i Srokê,
szczegó³owo opisuj¹c ich brutalne zachowanie wobec Izdebnego52. Z kolei ¯urek
dok³adnie opisywa³ dzia³ania swojego kolegi, Jerzego Sroki. Ten ostatni twierdzi³,
¿e informacje podawane przez ¯urka s¹ nieprawdziwe i bior¹ siê one z chêci
zemsty za ujawnienie ojcu ¯urka jego wczeœniejszych k³opotów z prawem.

Zeznania podejrzanych pozostawa³y czasem nawet w bardzo du¿ej sprzecz-
noœci z zeznaniami œwiadków. Bywa³o te¿, ¿e i œwiadkowie podawali wy-
kluczaj¹ce siê nawzajem fakty. W takim wypadku nastêpowa³a konfrontacja
œwiadków, w trakcie której œledczy starali siê uzyskaæ pewnoœæ, która ze stron
mówi prawdê.

Ostatnim akordem prowadzonego œledztwa by³o sformu³owanie, 9 wrzeœnia,
aktu oskar¿enia przeciwko Józefowi Foltynowiczowi, Kazimierzowi ¯urkowi
i Jerzemu Sroce. Zarzucono im, ¿e „w dniu 28 czerwca 1956 r. w Poznaniu
dopuœcili siê gwa³townego zamachu na funkcjonariusza organów Bezpieczeñstwa
Publicznego kpr. Zygmunta Izdebnego, który w wyniku odniesionych obra¿eñ
zmar³ tego samego dnia w ten sposób, ¿e ¯urek i Foltynowicz œcigali go i bili na
ul. Dworcowej, a nastêpnie bili go i kopali na peronie Dworca G³ównego, Sroka
zaœ bi³ i kopa³ Izdebnego na peronie, gdy upad³, Foltynowicz stan¹wszy na jego
klatce piersiowej i brzuchu depta³ go, tj. o czyn przewidziany w art. 1 § 2 i 3
dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. Ponadto II. W dniu 28 czerwca 1956 r.
w Poznaniu na Dworcu G³ównym wziêli udzia³ we w³amaniach do kiosku
w holu i na peronie, przyw³aszczaj¹c sobie na szkodê Kolejowych Zak³adów
Gastronomicznych i Pañstwowego Przedsiêbiorstwa Kolporta¿u „Ruch” towary
pozbawione nale¿ytej ochrony na skutek wypadków poznañskiej tj. o czyn
przewidziany w art. 43 § 1 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. nadto, ¿e
Kazimierz ¯urek i Jerzy Sroka III. W tym samym dniu w Poznaniu wziêli udzia³
w zbiegowisku publicznym, które wspólnymi si³ami dokona³o zamachu na
gmachy publiczne, przy czym: 1. ¯urek w czasie dewastowania przez grupê
sprawców urz¹dzeñ biurowych Prokuratury Wojskowej, S¹du Powiatowego dla
miasta Poznania oraz prokuratury miasta Poznania pali³ akta urzêdowe. 2. Sroka
zaœ, po wtargniêciu grupy nieustalonych z nazwiska sprawców do wiêzienia
niszczy³ jego urz¹dzenia tj. o czyn przewidziany w art. 163 K.K”53.

Uzasadnienie aktu oskar¿enia by³o nacechowane ogromn¹ emocjonalnoœ-
ci¹. Oto przyk³ad: „Rozzuchwalone i rozbestwione bojówki dopuœci³y siê
szeregu zbrojnych napaœci na funkcjonariuszy bezpieczeñstwa publicznego,
funkcjonariuszy M.O. i ¿o³nierzy WP. W czasie zajœæ w Poznaniu ujawni³o siê
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51 Protokó³ przes³uchania J. Foltynowicza z 23 VIII 1956 r., Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 61.
52 Protokó³ przes³uchania J. Foltynowicza z 23 VIII 1956 r., Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 64.
53 Akt oskar¿enia przeciwko J. Foltynowiczowi, K. ¯urkowi i J. Sroce z 9 IX 1956 r., Akta

œledcze, t. 2 z 5, s. 21–23.



ca³e zwyrodnienie wrogich i awanturniczych elementów, dzia³aj¹cych w du¿ej
mierze pod wp³ywem propagandy kapitalistycznych rozg³oœni radiowych”54.
Widaæ wiêc, ¿e pomimo up³ywu czasu w¹tek zagranicznej inspiracji robot-
niczych wyst¹pieñ b³¹ka³ siê w g³owach oficerów œledczych. Na marginesie
dodam, ¿e nawet jeszcze w pocz¹tkach paŸdziernika w niektórych raportach
Kds.BP pojawia³o siê okreœlenie „prowokacja poznañska”.

Œledztwa prowadzone wobec uczestników Poznañskiego Czerwca budzi³y
ogromne zainteresowanie Poznaniaków. Pamiêtaj¹c, na czym polega „sta-
linowska sprawiedliwoœæ”, mieszkañcy Poznania byli pe³ni obaw co do losu
aresztowanych. Tym bardziej ¿e do drugiej po³owy lipca w³adze nie udziela³y
¿adnych informacji o tocz¹cych siê œledztwach. Rodzina Foltynowicza, jak
utrzymywa³a, nie wiedzia³a o jego losie a¿ do po³owy lipca55. Dominowa³o
przekonanie, ¿e stosuje siê nieuzasadnione represje wobec niewinnych ludzi.
Pytano, dlaczego oskar¿a siê akurat Foltynowicza, ¯urka i Srokê, skoro „bi³
ca³y Poznañ”56. Byli i tacy, którzy twierdzili, ¿e ci naprawdê winni czynnego
wyst¹pienia przeciwko „w³adzy ludowej” ju¿ dawno nie ¿yj¹57. W donie-
sieniach agenturalnych z tamtego okresu pojawi³y siê informacje o formowaniu
rzekomo przez grupê robotników ZISPO Komitetu, którego celem mia³o byæ
odbicie wiêŸniów58. Inni Wielkopolanie próbowali natomiast, poprzez pisanie
anonimów z pogró¿kami do prokuratorów i sêdziów lub akcjê ulotow¹,
wywrzeæ presjê na przedstawicieli Temidy59. W tej akcji poznaniacy nie byli

204 Konrad Bia³ecki

54 Tam¿e, s. 23–24.
55 Notatka z 15 VIII 1956 r., Akta œledcze, t. 1 z 5, s. 104.
56 Fragment meldunku informatora pseudonim „Zenek”, cytowanego w meldunku naczel-

nika Wydzia³u V WUds.BP w Poznaniu kpt. Jana Bertrandta z 1 X 1956 r. omawiaj¹cego wyniki
pracy operacyjnej zwi¹zanej z wypadkami poznañskimi, Wypadki poznañskie. Czerwiec 1956.
Meldunki Wydzia³u V i VI, IPN 0749/28, s. 230.

57 Fragment meldunku inf. ps. „Czapla” cytowany w meldunku naczelnika Wydzia³u V
WUds.BP w Poznaniu kpt. J. Bertrandta z 25 IX 1956 r. omawiaj¹cego wyniki pracy operacyjnej
zwi¹zanej z wypadkami poznañskimi, Wypadki poznañskie. Czerwiec 1956. Meldunki Wydzia³u
V i VI, IPN 0749/28, s. 219.

58 „Wypadki poznañskie w du¿ym stopniu wp³ynê³y na aktywizacjê wrogiej dzia³alnoœci,
najczêœciej wyra¿anej w formie wrogich wypowiedzi, wypowiadanych przez ró¿ne osoby naj-
czêœciej nie ujête w sprawy ewidencji operacyjnej. W pocz¹tkowym okresie przenoszona by³a
plotka o zamiarach odwetu, ponowienie wyst¹pieñ strajkowych w celu zwolnienia areszto-
wanych i inne. „Inf. ps. »Magazyn« podaje, ¿e znajomy jego Kaczmarek Bogdan (nigdzie nie
pracuj¹cy) wypowiada³ siê do informatora, ¿e obecnie utworzy³ siê »Komitet« maj¹cy na celu
niedopuszczenie do odbycia rozpraw s¹dowych za wypadki poznañskie. Na powy¿sz¹ infor-
macjê wszczêto sprawê agenturalnego sprawdzenia celem sprawdzenia uzyskanej informacji oraz
ustalenia cz³onków nale¿¹cych do Komitetu. Materia³y te jednak dotychczas nie potwierdzaj¹
siê”. Sprawozdanie kwartalne naczelnika Wydzia³u V WUd/sBP w Poznaniu z 2 X 1956 r. za
okres od 1 VII do 30 IX 1956 r., Sprawozdawczoœæ z pracy operacyjno-agenturalnej Wydzia³u V
WUds.BP, IPN Po 0/06/68, t. 4, s. 417, 420.

59 Fragment meldunku Ÿród³a ps. „232”, cytowanego w meldunku naczelnika Wydzia³u V
WUds.BP w Poznaniu kpt. J. Bertrandta z 1 X 1956 r. omawiaj¹cego wyniki pracy operacyjnej
zwi¹zanej z wypadkami poznañskimi, Wypadki poznañskie. Czerwiec 1956. Meldunki Wydzia³u
V i VI, IPN 0749/28, s. 231.



odosobnieni. Zarówno przed rozpoczêciem procesów, jak i w ich trakcie
z zagranicy nap³ywa³y liczne g³osy postuluj¹ce uczciwe prowadzenie œledztw
i mi³osierdzie dla oskar¿onych60. Czas mia³ pokazaæ, ¿e wyroki które zapad³y
w „procesie trzech”, by³y zdecydowanie ni¿sze od spodziewanych61. Od-
powiedŸ na pytanie: dlaczego tak siê sta³o, mo¿na znaleŸæ w zamieszczonym
w niniejszym tomie artykule profesora Jana Sandorskiego.
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60 E. Makowski, Poznañski Czerwiec, s. 246–250.
61 Józef Foltynowicz i Jerzy Sroka zostali skazani na 4 lata i szeœæ miesiêcy wiêzienia. Nieco

mniejszy wymiar kary, 4 lata wiêzienia, otrzyma³ Kazimierz ¯urek. W przeciwieñstwie do oskar-
¿onych w „procesie dziewiêciu” nie zastosowano wobec nich amnestii. Jak wynika z danych
uzyskanych przez prok. Miros³awa S³awetê z poznañskiego oddzia³u Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, Józef Foltynowicz zmar³ 11 X 1984 r., Jerzy Sroka 19 VII tego
samego roku, natomiast Kazimierz ¯urek 4 III 1993 r.





ANNA SKUPIEÑ

PRZEBIEG ŒLEDZTWA PROWADZONEGO
PRZED „PROCESEM DZIEWIÊCIU”

W ŒWIETLE ZACHOWANYCH MATERIA£ÓW UB

Pierwszych zatrzymañ uczestników demonstracji i walk dokonywali ju¿
w trakcie t³umienia protestów ¿o³nierze Ludowego Wojska Polskiego. Wie-
czorem 28 czerwca i w nocy z 28 na 29 czerwca przy pomocy wojska
funkcjonariusze Urzêdu Bezpieczeñstwa i Milicji Obywatelskiej przeprowadzili
akcjê maj¹c¹ na celu wy³apanie najbardziej aktywnych osób. Zatrzymanych
przewo¿ono do „punktu filtracyjnego”, utworzonego w pomieszczeniach gar-
nizonowych na £awicy, a stamt¹d do Centralnego Wiêzienia na ul. M³yñsk¹,
a tak¿e do wiêzienia Urzêdu Bezpieczeñstwa przy ul. Kochanowskiego w Po-
znaniu, w GnieŸnie, Rawiczu i Œrodzie. Sporz¹dzony przez Urz¹d Bezpie-
czeñstwa raport obejmowa³ 746 zatrzymanych osób.

W celu szybkiego przeprowadzenia œledztwa do Wojewódzkiego Urzêdu
ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu skierowano dodatkowo 145 funk-
cjonariuszy, a tak¿e kilkudziesiêciu pracowników Urzêdu Wojewódzkiego
i Urzêdu Miejskiego Warszawy. Do pracy œledczej w³¹czono ponadto poznañ-
sk¹ milicjê i czêœciowo Komendê G³ówn¹ MO. Uaktywniono sieæ agenturaln¹.

Komitet do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego ju¿ 28 czerwca 1956 roku
postanowi³ „wszcz¹æ œledztwo w sprawie usi³owania dokonania przemoc¹
zmiany ustroju PRL oraz o dopuszczenie siê gwa³townych zamachów na
przedstawicieli w³adzy pañstwowej i urzêdy pañstwowe”1. W zwi¹zku z tym,
i¿ „na terenie miasta Poznania zorganizowana grupa kontrrewolucyjna [...]
sprowokowa³a zajœcia wymierzone przeciwko w³adzy ludowej i ustrojowi
PRL, w czasie których dosz³o do gwa³townych zamachów przy u¿yciu broni
na przedstawicieli w³adzy pañstwowej i urzêdy publiczne” Prokuratura Ge-
neralna zwróci³a siê 4 lipca do Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu z po-
wiadomieniem o „wszczêciu œledztwa w sprawie wypadków poznañskich,

1 AIPN Po, sygn. 04/2488 t. 1 z 6, k. 8, Postanowienie przewodnicz¹cego Komitetu do
spraw Bezpieczeñstwa Publicznego o wszczêciu œledztwa z 28 czerwca 1956 r.



celem objêcia nadzorem œledztwa w tej sprawie”. Pismo dotar³o do Poznania
7 lipca2.

Przyczyn „wypadków poznañskich”, jak nazywano w oficjalnej propa-
gandzie powstanie poznañskie, poszukiwano we „wrogiej prowokacji” „agen-
tury imperialistycznej i reakcyjnego podziemia”, a organizatorów robotniczego
buntu wœród „elementów” chuligañskich i kryminalnych. Stawianie takiej tezy
dawa³o mo¿liwoœæ potwierdzenia istnienia dwóch nurtów poznañskiego buntu
oraz ukarania tych, którzy odwa¿yli siê „podnieœæ rêkê na w³adzê ludow¹”.
Prowadzone œledztwo nie potwierdzi³o jednak ani wrogiej prowokacji, ani
udzia³u cudzoziemców w „organizowaniu i podsycaniu nastrojów strajko-
wych”. Nie potwierdzi³o tak¿e powi¹zañ uczestników wydarzeñ poznañskich
z by³ymi dzia³aczami nieistniej¹cych ju¿ partii i organizacji opozycyjnych czy
istnienia zakonspirowanego oœrodka kontrrewolucyjnego, który mia³by kie-
rowaæ „wypadkami poznañskimi”. Ponadto okaza³o siê, ¿e nie sposób jed-
noczeœnie poci¹gn¹æ do odpowiedzialnoœci dziesi¹tków tysiêcy robotników,
którzy tego dnia znaleŸli siê na ulicach miasta. Dlatego te¿ zakres œledztwa
zdecydowano siê ograniczyæ do œcigania konkretnych przestêpstw: morderstw,
gwa³townych zamachów dokonanych na instytucje oraz urzêdy pañstwowe, na
¿o³nierzy LWP i funkcjonariuszy aparatu pañstwowego, napadów na komi-
sariaty i posterunki Milicji Obywatelskiej, rabunku broni, rozbojów, w³amañ
i kradzie¿y.

Wœród zatrzymanych przez patrol milicji pierwszego dnia by³ 20-letni
pracownik Wytwórni Papierosów Janusz Biegañski. Jak œwiadcz¹ materia³y
Urzêdu Bezpieczeñstwa, najpierw przetrzymywany by³ krótko na terenie Miê-
dzynarodowych Targów Poznañskich. Nastêpnie zosta³ przewieziony do ko-
misariatu przy ul. Matejki, a potem do „punktu filtracyjnego” na £awicê, gdzie
przebywa³ od czwartku do niedzieli. Po tym czasie przetransportowano go do
Wiêzienia Centralnego, a nastêpnie na ul. Kochanowskiego do gmachu Wo-
jewódzkiego Urzêdu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego, gdzie przebywa³
w trakcie œledztwa3. Po og³oszeniu wyroku Biegañskiego osadzono w wiêzieniu
rawickim.

Nastêpnego dnia w Poznaniu na skrzy¿owaniu ulic Stalingradzkiej i Fredry
patrol milicji i ¿o³nierzy dokona³ rewizji i zatrzyma³ 20-letniego Stanis³a-
wa Kaufmanna, zecera Poznañskiej Drukarni Naukowej, znalaz³szy u niego
26 sztuk naboi4.

Do komisariatu MO 1 lipca doprowadzono 35-letniego Leona Olejniczaka.
Rozpozna³ go na ulicy podchor¹¿y, który trzy dni wczeœniej, w czasie „oczysz-
czania terenu” wokó³ gmachu Urzêdu Bezpieczeñstwa wraz z odzia³em podcho-
r¹¿ych Ludowego Wojska Polskiego wszed³ do willi nr 49 na ul. Poznañskiej
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2 Tam¿e, t. 1 z 6, k. 8, Pismo Generalnego Prokuratora do Prokuratora Wojewódzkiego
w Poznaniu z 4 lipca 1956 r.

3 Tam¿e, t. 3 z 6, k. 52, Wniosek o aresztowanie J. Biegañskiego z 5.07.1956 r.
4 Tam¿e, t. 4 z 6 i 5 z 6, Protoko³y przes³uchania i konfrontacji od 2.07–7.09.1956 r.



i w czasie przeprowadzonej rewizji znalaz³ przy nim cztery naboje karabinowe.
Na skutek braku dowodów jakiejkolwiek winy nakazem z 13 lipca 1956 r. zosta³
jednak zwolniony. Wp³yw na ponowne aresztowanie mia³y obci¹¿aj¹ce zezna-
nia innego zatrzymanego Stanis³awa Jaworka, który rozpozna³ Olejniczaka na
jednym ze zdjêæ jako tego, który namawia³ do strzelania w kierunku gmachu na
ul. Kochanowskiego oraz przekaza³ mu paczkê 10 sztuk amunicji karabinowej5.

Tego¿ Stanis³awa Jaworka, 21-letniego pracownika Przedsiêbiorstwa Trans-
portowego Handlu Wewnêtrznego, zatrzymano 4 lipca na podstawie dowodu
osobistego zarekwirowanego wczeœniej przez ¿o³nierzy LWP tak¿e w willi na
ul. Poznañskiej. W czasie przes³uchania Jaworek nie przyzna³ siê do zarzu-
canych mu przez funkcjonariuszy UB czynów, a poniewa¿ nie by³o wy-
starczaj¹cych dowodów, 7 lipca równie¿ zosta³ zwolniony z aresztu. Ponownie
zatrzymano go trzy dni póŸniej. Nakaz aresztowania wystawiono, powo³uj¹c
siê na zeznania œwiadków, którzy rozpoznali w nim osobê ostrzeliwuj¹c¹
gmach Urzêdu Bezpieczeñstwa. Po zakoñczonym œledztwie, a potem po pro-
cesie Jaworka osadzono w Rawiczu6.

W pobli¿u tego samego budynku na ul. Poznañskiej otoczono, a nastêpnie
rozbrojono 21-letniego Ludwika Wierzbickiego, wówczas stra¿aka Poznañskich
Zak³adów Przemys³u Spirytusowego w Poznaniu. Zatrzymano go jednak dopie-
ro 2 lipca, tak¿e na podstawie obci¹¿aj¹cych zeznañ œwiadków. W ich relacjach
przewija³a siê informacja o „osobniku w mundurze stra¿aka”, który strzela³ do
gmachu WUds.BP. Wed³ug informacji uzyskanej od Ludwika Wierzbickiego
aresztowanie odby³o siê w nastêpuj¹cy sposób: „Do zak³adu, w którym
pracowa³em, wieczorem o godzinie 22.00 przyszli funkcjonariusze UB. Jeden
z nich rzek³: »to ty jesteœ tym bandyt¹?« odpar³em – »Nie jestem ¿adnym
bandyt¹« i wówczas zosta³em uderzony w twarz”7. Wierzbickiego przywieziono
na ul. Kochanowskiego, a po trzech miesi¹cach œledztwa i procesie osadzono
w Wiêzieniu Centralnym8.

W tym samym miejscu i czasie zrewidowany zosta³ Zenon Urbanek,
20-letni spawacz w Zak³adach Naprawczych Taboru Kolejowego. Nastêpnego
dnia wyjecha³ do rodziny w Mosinie, sk¹d powróci³ 2 lipca. Trzy dni póŸniej
zosta³ aresztowany. Po procesie osadzono go w wiêzieniu rawickim9.
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5 Tam¿e, t. 5 z 6, k. 134, Notatka s³u¿bowa z 1.07.1956 r.; tam¿e, k.135, Notatka s³u¿bowa
z 12.07.1956 r.; t. 5 z 6, k. 108, Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu z 3.07.1956 r.;
k. 117, Nakaz zwolnienia z 13.07.1956 r.; patrz tak¿e: tam¿e, t. 1 z 6, k. 154-197, Protoko³y
przes³uchañ i konfrontacji St. Jaworka od 6.07 do 31.08.1956 r.

6 Tam¿e, 1 z 6, k. 138, Nakaz aresztowania St. Jaworka z dnia 11 lipca 56 r.; k. 242,
Wniosek o aresztowanie i przeprowadzenie rewizji z 8 lipca 1956 r.; k. 154–197, Protoko³y
przes³uchañ i konfrontacji St. Jaworka od 6 lipca do 31 sierpnia 1956 r.

7 Relacja L. Wierzbickiego z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej przez autorkê tekstu
22 czerwca 2006 r.

8 Tam¿e, t. 1 z 6, k. 224-277, Protoko³y z przes³uchañ i konfrontacji z udzia³em po-
dejrzanego L. Wierzbickiego od 3.07–1.09.1956 r.

9 Tam¿e, t. 1 z 6, k. 17 do 70, Protoko³y przes³uchañ Z. Urbanka od 7.07 do 23.08.



W manifestacji przed Zamkiem, „zwiedzaniu” gmachu Komitetu Wo-
jewódzkiego PZPR, gdzie oblewa³ wod¹ sodow¹ kilku urzêdników, wypychaj¹c
ich w kierunku wyjœcia i wywiesza³ bia³o-czerwone flagi, a tak¿e w opa-
nowywaniu wraz z t³umem Wiêzienia Centralnego w Poznaniu bra³ udzia³
tak¿e najm³odszy z oskar¿onych póŸniej w tzw. procesie dziewiêciu 18-latek,
elektromonter z Pszczelarskich Zak³adów Handlowych – Józef Pocztowy10.
Z broni¹ w rêku znalaz³ siê w tym samym budynku co pozostali, gdzie zosta³
rozbrojony przez ¿o³nierzy. Zatrzymano go 6 lipca na skutek obci¹¿aj¹cych
zeznañ Janusza Biegañskiego, który bity i zastraszony dzieñ wczeœniej opi-
sa³ jego udzia³. Wniosek o tymczasowe aresztowanie wystawiono 9 lipca11.
O Pocztowym w swoich zeznaniach wspomina³ tak¿e Stanis³aw Jaworek12. Po
procesie Pocztowego osadzono na M³yñskiej.

Prowadzone œledztwo i poszukiwanie „zorganizowanej grupy dzia³aj¹cej
razem” wykaza³o równie¿ udzia³ w wydarzeniach poznañskich 19-letniego
£ukasza Piotrowskiego – pomocnika montera PKP, który – jak zeznawali
œwiadkowie – przewozi³ „uzbrojonych osobników” samochodem marki War-
szawa nale¿¹cy do WUds.BP w Bydgoszczy w stronê gmachu na ul. Ko-
chanowskiego. Piotrowskiego aresztowano 5 lipca i po procesie osadzono
tak¿e w Centralnym Wiêzieniu w Poznaniu13.

Dopiero 18 sierpnia, jako ostatniego z tej grupy, aresztowano 22-letniego
pracownika Gazowni Miejskiej Jana Suwarta. Obci¹¿y³y go równie¿ zeznania
J. Biegañskiego14.

Prawo stanowi³o, i¿ ka¿dy obywatel móg³ byæ zatrzymany na okres 48 go-
dzin, a po up³ywie tego czasu prokurator mia³ obowi¹zek przed³u¿yæ okres
zatrzymania, zastosowaæ areszt lub zwolniæ zatrzymanego. Poniewa¿ pierwsze
ustalenia by³y ma³o precyzyjne i œledztwo posuwa³o siê bardzo powoli, wzglêdem
aresztowanych odraczano og³oszenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.

Pocz¹tkowo wszystkim podejrzanym zarzucano „udzia³ w zbiegowisku
publicznym, które wspólnymi si³ami dopuœci³o siê zamachu gwa³townego na
gmach i funkcjonariuszy WUds.BP, St. Kaufmannowi, St. Jaworkowi, J. Bie-
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10 Tam¿e, t. 1 z 6, 4 z 6, Protokó³y przes³uchañ i konfrontacji J. Pocztowego od 8.07
–24.08.1956 r.

11 Tam¿e, Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu J. Pocztowego z 9.07.1956 r.
12 Tam¿e, t. 1 z 6, k. 154–197, Protoko³y przes³uchañ i konfrontacji St. Jaworka od 6.07

–31.08.1956 r.
13 Tam¿e, t. 5 z 6, k. 1, Wniosek o aresztowanie £. Piotrowskiego z 5.07.1956 r.: tu

wyszczególnieni s¹ œwiadkowie, którzy potwierdzali udzia³ £. Piotrowskiego w wydarzeniach
28.06.1956 r.

14 W uzasadnieniu stwierdzono koniecznoœæ aresztowania ze wzglêdu na obci¹¿aj¹ce ze-
znania J. Biegañskiego, z których wynika³o, ¿e 28.06.1956 r. posiada³ broñ i przekaza³ Biegañ-
skiemu kilka sztuk amunicji. Tam¿e, t. 3 z 6, 5 z 6, Protoko³y przes³uchañ i konfrontacji J. Bie-
gañskiego od 28.06–5.09.1956 r.; k. 59, Plan czynnoœci operacyjno-œledczych z 17.07.1956 r.;
k. 57–58, Streszczenie sprawy przeciwko J. Biegañskiemu z 6.07.1956 r.; k. 4, Wniosek o aresz-
towanie i przeprowadzenie rewizji z 17.08.1956 r.; t. 3 z 6, k. 38, Wyci¹g z notatki z pracy
œledczej grupy w Poznaniu z dnia 7.07.1956 r.



gañskiemu, L. Wierzbickiemu, J. Suwartowi, L. Olejniczakowi nielegalne
posiadanie broni oraz L. Wierzbickiemu, J. Biegañskiemu, St. Jaworkowi
i L. Olejniczakowi z posiadanej broni oddawanie pojedynczych lub seryjnych
strza³ów w kierunku gmachu UB. £. Piotrowskiemu przewo¿enie zrabowanym
samochodem w³asnoœci Urzêdu Bezpieczeñstwa w Bydgoszczy ludzi, którzy
brali udzia³ w zamachu na gmach UB w pobli¿e ul. Kochanowskiego, L. Olejni-
czakowi nak³anianie do strzelania w kierunku gmachu UB, a St. Kaufmannowi,
J. Biegañskiemu, L. Olejniczakowi posiadanie bez zezwolenia amunicji karabi-
nowej. Dodatkowo J. Biegañskiemu kradzie¿ damskiego p³aszcza”. W póŸniej-
szym czasie rozszerzano zarzuty. Pod koniec sierpnia Stanis³awowi Jaworkowi
zarzucono równie¿ wtargniêcie na teren Wiêzienia Centralnego i niszczenie
¿ywnoœci w kuchni wiêziennej oraz przyw³aszczenie sobie czterech kluczy
œlusarskich. Leonowi Olejniczakowi nak³anianie Stanis³awa Jaworka do strze-
lania z posiadanej broni, Stanis³awowi Kaufmannowi dostarczenie St. Ja-
workowi amunicji do karabinu maszynowego, a Janowi Suwartowi przekazanie
nieustalonej osobie karabinu i amunicji, L. Wierzbickiemu „zrabowanie” broni
z opanowanego przez „bojówkarzy” czo³gu, J. Pocztowemu przyw³aszczenie
spodni z mieszkania przy ul. Poznañskiej 49, a Z. Urbankowi – broni
z wiêzienia przy ulicy M³yñskiej i rozdanie jej innym osobom. Natomiast
J. Biegañskiemu przekazanie amunicji Adamowi Kleczowi15.

Do stawianych zarzutów nie przyznali siê L. Olejniczak, Z. Urbanek,
S. Kaufmann i £. Piotrowski. Do posiadania broni, z której mia³by strzelaæ do
gmachu Urzêdu Bezpieczeñstwa, Janusz Biegañski. Stanis³aw Jaworek w ogóle
odmówi³ podpisu pod przedstawionymi zarzutami16. Jan Suwart na pytanie:
„Czy zrozumieliœcie i przyznajecie siê do stawianych zarzutów?”, bardzo
stanowczo odpowiedzia³: „do zarzucanych mi czynnoœci nie przyznajê siê.
Równoczeœnie dalszych wyjaœnieñ sk³adaæ nie bêdê”. Po kolejnych prze-
s³uchaniach natomiast zezna³: „Przekona³em siê, wersje morderstwa by³y fa³szy-
we ze strony niektórych wrogich elementów, które sytuacje te wykorzysta³y,
aby ludnoœæ polsk¹ sk³óciæ w nienawiœci do agentów Bezpieczeñstwa Publicz-
nego i do Polski Ludowej”17. Z zarzutami zgodzi³ siê Ludwik Wierzbicki18.
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15 Tam¿e, Postanowienia o przedstawieniu zarzutów, t. 1 z 6, k. 14, 141, 85; t. 3 z 6, k. 35,
77, 15, 68, 83, 117; t. 5 z 6, k. 5, 121, 123, 215, 217, 132, 176, 179, 215–216.

16 Tam¿e, t. 5 z 6, k. 133, Protokó³ przes³uchania podejrzanego L. Olejniczaka z 11.07.1956 r.;
t. 1 z 6, k. 27; Protokó³ przes³uchania podejrzanego Z. Urbanka z 12.07.1956 r.; t. 3 z 6, k. 77;
Postanowienie o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu St. Kaufmannowi z 10.07.1956 r.; t. 5
z 6, k. 238–239; Protokó³ przes³uchania podejrzanego J. Biegañskiego z 11.07.1956 r.; t. 1 z 6,
k. 141, Postanowienie o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu St. Jaworkowi z 12.07.1956 r.
Pod postanowieniem dopisek oficera œledczego: „Podejrzany odmówi³ podpisu”; tam¿e, k. 95,
Protokó³ przes³uchania podejrzanego J. Pocztowego z 12.07.1956 r.; t. 5 z 6, k. 5, Posta-
nowienie o przedstawieniu zarzutów £. Piotrowskiemu z 12.07.1956 r.

17 Tam¿e, t. 5 z 6, k. 186, Protokó³ z przes³uchania J. Suwarta z 18.08.1956 r.; k. 197,
Protokó³ z przes³uchania J. Suwarta z 22.08.1956 r.

18 Tam¿e, t. 1 z 6, k. 231, Protokó³ przes³uchania podejrzanego L. Wierzbickiego z 11.07.
1956 r.; k. 37, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Z. Urbanka z 27.07.1956 r.



Analizuj¹c materia³y ze œledztw prowadzonych wobec uczestników Czarnego
Czwartku, mo¿na zaobserwowaæ wiele elementów wspólnych. Zadaniem œled-
czego by³o znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy podejrzany wiedzia³ o ma-
j¹cych nast¹piæ 28 czerwca wydarzeniach, udowodnienie zorganizowanego dzia-
³ania, udokumentowanie wypowiedzi podejrzanych, pobudek dzia³ania, a tak¿e
zabezpieczenie odpowiednich dowodów: zeznañ w³asnych, œwiadków, dowodów
rzeczowych, fotografii, oœwiadczeñ itp. Nale¿a³o tak¿e odpowiedzieæ na pytanie,
w jakim terminie sprawa mo¿e byæ skierowana do s¹du, z kim ze wspó³areszto-
wanych podejrzany powinien byæ s¹dzony i w jakiej grupie. Ponadto jakie osoby
powinny wystêpowaæ w charakterze œwiadków, a tak¿e czy s¹ sygna³y pla-
nowanej prowokacji ze strony aresztowanego na rozprawie s¹dowej oraz jaka
bêdzie wówczas przypuszczalna postawa podejrzanego19. Analiza poszczególnych
protoko³ów z przes³uchañ wskazuje na podobny schemat pytañ. Najczêœciej
powtarzanym pytaniem by³o: „co robiliœcie w dniu 28 czerwca?”, a nastêpnie:
„na czym polega³ wasz czynny udzia³ w zajœciach?”, „w jakich okolicznoœciach
weszliœcie w posiadanie broni?”. Domagano siê opisu ¿yciorysu, nazwisk i adre-
sów wszystkich znajomych i krewnych, przebiegu rozmów w trakcie tzw.
wypadków. Ustalano, z kim podejrzany siê spotyka³, jak d³ugo z poszczególnymi
osobami pozostawa³ razem i jaki by³ jego udzia³ w „rozruchach”20.

W trakcie prowadzonego œledztwa podejrzani poddawani byli bardzo
czêsto kilkunastu, a nawet kilkudziesiêciu przes³uchaniom, które odbywa³y siê
zarówno w dzieñ, jak i w nocy i trwa³y nawet kilkanaœcie godzin. Na przyk³ad
przes³uchanie S. Kaufmanna 15 sierpnia trwa³o trzy i pó³ godziny; przes³ucha-
nie L. Olejniczka 16 sierpnia odbywa³o siê od godziny 8.30 do godziny 15.45
z godzinn¹ przerw¹, a dzieñ póŸniej od rana do godziny 20.00, z jedn¹ piêæ-
dziesiêciominutow¹ przerw¹ i drug¹ – dwuipó³godzinn¹. J. Suwarta 19 sierpnia
przes³uchiwano przesz³o piêæ godzin21. Wed³ug protoko³ów przes³uchañ
J. Pocztowego 20 lipca przes³uchiwano od godziny 9 do 16, z czterdziesto-
minutow¹ przerw¹.

Wobec zatrzymanych stosowano przemoc fizyczn¹. Bito pa³kami, pasami,
kluczem po plecach, rêk¹ po g³owie, kopano. Jak wynika z relacji osób
wówczas aresztowanych i przes³uchiwanych, bicie by³o masowe. Stosowano je
w punkcie filtracyjnym na £awicy, WUds.BP, w Wiêzieniu Centralnym, a tak¿e
komendach miasta. W wiêzieniu rawickim bi³a s³u¿ba wiêzienna22.

Na czele konstruowanych grup oskar¿onych stawiano osoby szczególnie
wyró¿niaj¹ce siê przesz³oœci¹ kryminaln¹, aktywnym udzia³em w buncie lub
niechêtnym stosunkiem do „w³adzy ludowej”. Na czele „grupy przestêpczej”
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19 Tam¿e, t. 4 z 6, s.122, Wytyczne dotycz¹ce przebiegu przes³uchania.
20 Notatka oficera œledczego pod streszczeniem sprawy J. Biegañskiego brzmia³a: „We wszyst-

kich przes³uchaniach dopatrywaæ siê wspólnie zorganizowanej grupy dzia³aj¹cej razem”. Tam¿e,
t. 3 z 6, k. 57, Streszczenie sprawy przeciwko J. Biegañskiemu.

21 Patrz.: tam¿e, t. 1-6, Protoko³y przes³uchañ podejrzanych.
22 E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956. Pierwszy bunt spo³eczeñstwa w PRL, Poznañ

2006, k. 225–232; Relacja J. Biegañskiego i L. Wierzbickiego z 22.06.2006 r.



z³o¿onej z dziewiêciu osób postawiono Zenona Urbanka, do którego wyka-
zywano najwiêksze „w¹tpliwoœci etyczno-moralne”, artyku³uj¹cego wyraŸnie
„niezadowolenie z przemian spo³eczno-politycznych zachodz¹cych w Polsce
Ludowej”23. ¯yciorysy innych oskar¿onych dawa³y równie¿ mo¿liwoœæ udo-
kumentowania bandyckiego charakteru „zajœæ”. Na przyk³ad wœród „dzie-
wiêciu” czterech mia³o ju¿ wyroki za przestêpstwa pospolite. Leon Olejniczak
w wiêzieniu by³ trzykrotnie: za pobicie, za przyw³aszczenie mienia (kradzie¿
butelki koniaku z Zak³adów Gastronomicznych „Syrena” w Poznaniu), a tak¿e
za uchylanie siê od p³acenia alimentów. Jan Suwart karany by³ za w³amanie do
spó³dzielni Centrali Przemys³u Ludowego i Artystycznego w Poznaniu i kra-
dzie¿ „mienia spo³ecznego”. £ukasz Piotrowski natomiast za bójkê w kinie,
a Ludwik Wierzbicki – za podawanie siê za funkcjonariusza MO, korzystanie
z przywilejów munduru oraz pobieranie kar, a tak¿e ma³e kradzie¿e24.

W aktach znalaz³y siê równie¿ opinie i wywiady z Prezydium Dzielnicowej
Rady Narodowej, komend dzielnicowych MO, z zak³adów pracy i organizacji,
do których nale¿eli podejrzani. Przewodnicz¹cy Prezydium Dzielnicowej Rady
Narodowej Poznañ-Grunwald, opiniuj¹c osobê Józefa Pocztowego, stwierdzi³:
„Wœród pracowników, [...] jak równie¿ wœród mieszkañców cieszy siê dobr¹
opini¹. Jest o charakterze spokojnym. Nie spotykano go w otoczeniu z³ego
towarzystwa”25. Natomiast o Ludwiku Wierzbickim napisano: „By³ zdyscy-
plinowany wobec kierownictwa zak³adu, jednak wobec dalszego otoczenia
chêtnie podkreœla³, ¿e jest ZMP-owcem i Ormowcem i z nim trzeba siê
liczyæ”26. Ma³o pozytywn¹ opiniê wystawi³ Zenonowi Urbankowi Komendant
Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej: „na odprawy [...] regularnie nie
uczêszcza³, nie zabiera³ g³osu w dyskusjach. W s³u¿bie kiedy wychodzi³ w teren
z dzielnicowym, czy te¿ milicjantem nie wykazywa³ ¿adnej aktywnoœci”. O jego
niezdyscyplinowaniu, a nawet pojawiaj¹cych siê „w¹tpliwoœciach co do strony
moralnej” œwiadczyæ mia³y czêste zmiany pracy27.

Zazwyczaj pozytywnie wyra¿ali siê o podejrzanych s¹siedzi. Na przyk³ad
o Januszu Biegañskim napisano: „Wœród mieszkañców cieszy³ siê dobr¹ opini¹,
jest charakteru spokojnego”. Na podstawie poczynionego wywiadu ustalono, i¿
£. Piotrowski „tryb ¿ycia prowadzi skromny, moralnie prowadzi siê dobrze,
sk³onnoœci do picia alkoholu nie ma w miejscu zamieszkania i miejscu pracy
cieszy siê dobr¹ opini¹”28. „Zastrze¿eñ strony ujemnej mieszkañcy posesji nie
maj¹, a raczej wypowiadaj¹ siê pozytywnie”29. Zak³ady pracy podkreœla³y dobre
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23 Tam¿e, t. 1 z 6, k. 69, Protokó³ z przes³uchania Z. Urbanka z 23.08.1956 r.
24 Tam¿e, t. 5 z 6, k. 164–169, k. 202, 208, Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej

Ludowej z 23.11.1953 r., 22.04.1955 r., 18.11.1955 r., 16.01.1956 r., z 14.04.1954; tam¿e,
t. 1 z 6, s. 282-285, Wyrok w Imieniu PRL z 21.04.1956 r.
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27 Tam¿e, t. 1 z 6, k. 76, Opinia Komendy Dzielnicowej MO z 22.08.1956 r.
28 Tam¿e, t. 5 z 6, k. 49, Opinia Komendy Dzielnicowej KW MO, brak daty.
29 Tam¿e, t. 1 z 6, k. 200, Opinia Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej z 31.08.1956 r.



wywi¹zywanie siê z obowi¹zków i postêpowanie zgodne z regulaminem.
W opinii szefów Poznañskiej Drukarni Naukowej Stanis³aw Kaufmann „bra³
chêtnie udzia³ w pracach spo³ecznych, zw³aszcza przy pracach na wsi jak akcja
¿niwna i inne, na które zg³asza³ siê ochotniczo. Po linii socjalistycznej dyscypliny
pracy nie zanotowaliœmy specjalnych przekroczeñ za wyj¹tkiem kilku spóŸnieñ,
które s¹ poniek¹d zjawiskiem czêstszym u osób w tym wieku”30. Kierownictwo
jednego z zak³adów, w którym pracowa³ Leon Olejniczak, w piœmie do
WUds.BP napisa³o: „Wymieniony z na³o¿onych obowi¹zków wywi¹zywa³ siê
dobrze. Zlecenia swych prze³o¿onych wykonywa³ zawsze nienagannie. W pracy
raczej spokojny i opanowany”31. Nieco odmienne zdanie mia³a dyrekcja innego
zak³adu, w którym do czerwca 1956 r. pracowa³ podejrzany: „Z pracy za-
wodowej wywi¹zywa³ siê s³abo. Bardzo nerwowy i wybuchowy oraz czêsto by³
nieobecny przy pracy bez usprawiedliwienia”32. Sta³ego miejsca zatrudnienia
nie potrafi³ znaleŸæ Stanis³aw Jaworek. Powodem zwolnieñ, jak pisano, by³y
„nagany i potr¹cenia za nieusprawiedliwion¹ nieobecnoœæ przy pracy”, a tak¿e
niezdyscyplinowanie i lenistwo33. Natomiast kierownictwo Zak³adów Prze-
mys³u Ziemniaczanego stwierdzi³o: „z na³o¿onych obowi¹zków wywi¹zywa³ siê
bez zastrze¿eñ, [...] podczas wykonywania zajêæ s³u¿bowych by³ pracownikiem
chêtnym i pilnym34. Natomiast o Ludwiku Wierzbickim: „nie wywi¹zywa³ siê
z na³o¿onych obowi¹zków, nie respektowa³ poleceñ kierownictwa”35.

Poszukiwano tak¿e œwiadectwa dokonywania zarzucanych czynów w nie-
pe³nej œwiadomoœci lub pod wp³ywem alkoholu. W zeznaniach podkreœlano
wszystkie informacje mog¹ce potwierdziæ towarzysz¹ce „rozruchom” kradzie-
¿e. Przeciw Janowi Suwartowi wszczêto nawet odrêbne œledztwo o nak³anianie,
jeszcze na pocz¹tku kwietnia, „do dokonania w³amania z kradzie¿¹ do sklepu
tekstylo-obuwniczego i przyjêcie kawa³ka kie³basy wartoœci 5 z³”36. Zarzutów
nie zdo³ano potwierdziæ i œledztwo z braku dostatecznych dowodów winy
umorzono. Na podstawie zeznañ i donosów chciano udowodniæ, ¿e Biegañski
bra³ udzia³ w okradaniu tzw. konsumu na ul. Kochanowskiego, ¿e krad³ piwo
w Browarze na ul. D¹browskiego oraz ¿e „przyw³aszczy³ sobie” p³aszcz,
z którym go zatrzymano. Zwracano uwagê, ¿e Urbanek wydalony zosta³
z ORMO na skutek samowolnego opuszczenia miejsca pracy po spo¿yciu
alkoholu. Szukano tak¿e potwierdzenia, ¿e pod wp³ywem alkoholu by³ Leon
Olejniczak. W protokole przes³uchania podkreœlono takie zdanie: „Ok. go-
dziny 14.30 wypi³em butelkê wina zakupion¹ w sklepie spo¿ywczym, [...] od
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36 Tam¿e, t. 5 z 6, k. 227, Wniosek o umorzenie œledztwa z 9.08.1956 r.

  



tego wina jeszcze na ul. Poznañskiej by³em podchmielony”37. „Wyst¹pienia
antypañstwowe” wykorzystywaæ mia³ dla dokonywania czynów chuligañskich
tak¿e Stanis³aw Jaworek, który z kolei „przyw³aszczy³ sobie” w wiêzieniu na
M³yñskiej, klucze œlusarskie. Natomiast £ukasz Piotrowski „zagarn¹³” i ko-
rzysta³ z samochódu WUds.BP z Bydgoszczy, który wykorzysta³ póŸniej do
„przewo¿enia buntowników”.

Poszukuj¹c dowodów, zbierano zeznania œwiadków. Przes³uchiwano zna-
jomych, krewnych, najbli¿sz¹ rodzinê, wspó³pracowników z zak³adów pracy,
¿o³nierzy aresztuj¹cych podejrzanych oraz wszystkie przypadkowe osoby, które
mog³yby zeznaniami obci¹¿yæ podejrzanych. Na przyk³ad przes³uchano jako
œwiadka ¿o³nierza, który zatrzyma³ Olejniczaka, s¹dz¹c, ¿e potwierdzi wersjê
funkcjonariuszy, i¿ podejrzany mia³ w rêku lub strzela³ z broni, któr¹ potem
znaleziono w budynku38.

Korzystano z doniesieñ agentów i informatorów. Ju¿ drugiego dnia po
zatrzymaniu Janusza Biegañskiego przes³uchano jednego z pracowników Za-
k³adów Przemys³u Metalowego im. J. Stalina w Poznaniu, pod którego na-
zwiskiem wpisano „prawdopodobnie agent”. Zezna³ on, ¿e „Biegañski bra³
aktywny udzia³ w napadzie na gmach UB i wyci¹ga³ w tym celu swoich
kolegów z domów” oraz ¿e „zna siedem nazwisk osób które bra³y udzia³
w napadach”. Osoba ta s³ysza³a równie¿ zapewnienia Biegañskiego, ¿e nawet za
cenê swojego ¿ycia nikogo nie wyda. A oto inny przyk³ad: gdy S. Kaufmann
zezna³, ¿e pewien „osobnik po zorganizowaniu ludzi z broni¹ paln¹ poda³ na
ul. Poznañskiej marynarkê i krawat przez okno na przechowanie”, pomocny
okaza³ siê agent o pseudonimie Kabel39. Chocia¿, jak napisano w sprawozdaniu
Naczelnika Wydzia³u V WUds.BP: „po wypadkach poznañskich stwierdzo-
no doœæ powa¿ne wahania szeregu jednostek sieci agenturalnej wyra¿aj¹ce
siê w tym, ¿e agentura by³a przera¿ona atakiem na Urz¹d Bezpieczeñstwa.
W pierwszym okresie na spotkaniach agentura, mimo ¿e by³a œwiadkiem pro-
wokacyjnych zajœæ, wstrzymywa³a siê do podania szczegó³ów dotycz¹cych zajœæ,
nie wymienia³a imiennie prowokatorów. Dopiero po ca³kowitym opanowaniu
sytuacji i odprê¿eniu oraz odpowiednim oddzia³ywaniu otrzymywano szcze-
gó³owe informacje dotycz¹ce przebiegu zajœæ”40.

Dokonywano konfrontacji, wizji lokalnych, przedk³adano zdjêcia ró¿nych
osób do identyfikacji. Zlecono tak¿e bieg³emu rusznikarzowi przeprowadzenie
oglêdzin broni palnej porzuconej przez oskar¿onych. Maj¹c na uwadze udzia³
podejrzanych w ataku na wiêzienie przy ul. M³yñskiej, do akt do³¹czono
notatkê kierownika Dzia³u Gospodarczego Wiêzienia Centralnego w Poznaniu
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z informacj¹ o iloœci podeptanego chleba i zniszczonych przez demonstrantów
pojazdów41. Œlad w aktach pozostawi³a tak¿e rozmowa przeprowadzona z pra-
cownikami Komitetu Wojewódzkiego PZPR i poszukiwanie wœród nich ewen-
tualnych pokrzywdzonych przez Zenona Urbanka42.

Interesuj¹ce s¹ motywy, jakimi kierowali siê oskar¿eni. Swój udzia³ w wy-
darzeniach 28 czerwca z broni¹ w rêku t³umaczyli najczêœciej chêci¹ dokonania
zemsty na funkcjonariuszach Urzêdu Bezpieczeñstwa, a tak¿e przekonaniem, i¿
walka prowadzi nieuchronnie do zwyciêstwa powstañców. L. Olejniczak ze-
zna³, i¿ na podstawie tego, co s³ysza³ na ulicy, by³ przekonany, ¿e „Szczecin,
Katowice, £ódŸ, Kraków i inne miasta pad³y, tylko jeszcze Poznañ siê broni.
[...] Warszawa zosta³a opanowana i tworzy siê nowy rz¹d [...]”43. Ludwik
Wierzbicki natomiast: „Do funkcjonariuszy WUds.BP strzela³em dlatego, i¿
strzelali oni do ludzi. Bior¹c udzia³ w strzelaniu by³em przekonany, i¿ uda nam
siê zwyciê¿yæ i ¿e powstanie ustrój, w którym bêdziemy mieli lepiej”44, a tak¿e
„Strzelaj¹c w dniu 28 czerwca 1956 r. do funkcjonariuszy znajduj¹cych siê
w gmachu WUds.BP by³em wobec nich wrogo ustosunkowany, gdy¿ s³ysza³em
przedtem od ludzi, ¿e strzelaj¹ oni do kobiet i dzieci. Chcia³em siê wówczas
pomœciæ na funkcjonariuszach UB”45. Podobnie zeznaje J. Biegañski: „Bieg³em
na ul. Kochanowskiego przed Urz¹d, aby pomœciæ siê za niewinnych po-
mordowanych ludzi i dzieci”46.

W miarê trwania œledztwa pewne stwierdzenia podejrzanych ulega³y z³a-
godzeniu. Dziêki wytê¿onej pracy oficerów œledczych podejrzani zmieniali b¹dŸ
uzupe³niali swoje zeznania. Na przyk³ad £ukasz Piotrowski stwierdzi³: „Nie
zdawa³em sobie sprawy, ¿e Ÿle robiê”47, Janusz Biegañski: „obecnie przy-
szed³em od przekonania, ¿e by³a to prowokacja ze strony niektórych ele-
mentów, aby tê sytuacjê wykorzystaæ i nak³oniæ ludnoœæ do zamachu na
Wojewódzki Urz¹d do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego”48. W drugiej po-
³owie sierpnia Jan Suwart stwierdzi³: „Przekona³em siê, ¿e wersje morderstwa
by³y fa³szywe, ze strony niektórych wrogich elementów, które sytuacje te
wykorzysta³y, aby ludnoœæ poznañsk¹ sk³óciæ w nienawiœci do agentów Bez-
pieczeñstwa Publicznego i do Polski Ludowej”49, a Zenon Urbanek powiedzia³:
„Chcia³bym wyjaœniæ, ¿e moje wyjaœnienia z³o¿one do protoko³ów nie polegaj¹
na prawdzie bowiem dotychczas k³ama³em s¹dz¹c, ¿e uda mi siê unikn¹æ przed
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czynnikami sprawiedliwoœci. Obecnie zrozumia³em swoje b³êdne postêpowanie
i chcê wyjaœniæ ca³¹ prawdê”50. Wyjaœnienia sk³adane po przedstawieniu
kolejny raz zarzutów mia³y niejednokrotnie ju¿ inn¹ treœæ. Do wszystkich
zarzutów, po powtórnym ich przedstawieniu pod koniec lipca przyzna³ siê
Zenon Urbanek, a Stanis³aw Jaworek potwierdzi³ posiadanie karabinu oraz
amunicji51.

Analiza grupowa osób atakuj¹cych w dniu 28 czerwca Urz¹d Bezpie-
czeñstwa by³a gotowa w pierwszych dniach sierpnia. Stwierdzono, i¿ „z ca³o-
kszta³tu materia³ów wynika, ¿e grupa atakuj¹ca 28.06.56 r. gmach tutejszego
Urzêdu z ulicy Poznañskiej by³a uzbrojona w broñ paln¹ za wyj¹tkiem Piotrow-
skiego £ukasza, który samochodem osobowym marki Warszawa, przewozi³
uzbrojonych osobników z ul. M³yñskiej na ul. Poznañsk¹”52. Grupê tê tworzyæ
mia³o pocz¹tkowo szeœæ osób: Stanis³aw Jaworek, Józef Pocztowy, £ukasz
Piotrowski, Stanis³aw Kaufman, Zenon Urbanek i Zenon Jab³oñski – 30-letni
rzemieœlnik prowadz¹cy w³asny zak³ad szewski. Próbowano udowadniaæ wspól-
ne dzia³anie podejrzanych. Na czele tworzonej grupy postawiono Zenona
Urbanka zajmuj¹cego najbardziej nieprzejednan¹ postawê wobec w³adzy. Pod-
kreœlano, i¿ „w czasie przes³uchañ Urbanek wykazuje niezadowolenie do
zachodz¹cych przemian spo³eczno-politycznych w Polsce Ludowej, staraj¹c siê
wykazaæ, ¿e w Polsce przedwrzeœniowej by³ dobrobyt nawet i do elementów
bezrobotnych”53. Pisano równie¿: „charakterystycznym dla Urbanka Zenona
jest fakt, ¿e w ostatnich trzech latach pracowa³ w siedmiu ró¿nych zak³ad
pracy, a w tym z trzech za chuligañskie wybryki zosta³ dyscyplinarnie zwol-
niony”54. Winê oskar¿onych potwierdziæ mia³y zeznania 30 œwiadków.

Materia³y dotycz¹ce dziewiêciu podejrzanych 30 sierpnia postanowiono
wy³¹czyæ z ogólnego œledztwa w sprawie tzw. wypadków poznañskich. Uzasad-
nieniem by³o stwierdzenie, i¿ „sprawa stanowi odrêbny epizod, pomimo ¿e
wi¹¿e siê z innymi epizodami zajœæ poznañskich”. Czêœciowo umorzono œledz-
two wobec Zenona Urbanka i Józefa Pocztowego. Kilka dni póŸniej równie¿
czêœciowo umorzono œledztwo wobec Stanis³awa Kufmanna, Leona Olejniczak,
Jana Suwarta i Janusza Biegañskiego, wzglêdem których nie uda³o siê ustaliæ, i¿
brali bezpoœredni udzia³ w ostrzeliwaniu pracowników bezpieczeñstwa z broni
palnej”, a tak¿e wobec Stanis³awa Jaworka w sprawie przyw³aszczenia kluczy
œlusarskich55.
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Formalnie œledztwo w sprawie Z. Urbanka, J. Pocztowego, S. Jaworka,
L. Wierzbickiego, £. Piotrowskiego, S. Kaufmanna, L. Olejniczaka, J. Suwarta
i J. Biegañskiego zamkniêto 8 wrzeœnia. Jednak tylko formalnie, bo zachowane
materia³y œwiadcz¹ o tym, ¿e czynnoœci œledcze nadal prowadzono i nadal
poszukiwano osób, którym mo¿na by postawiæ zarzuty podobne do zarzutów
wobec „dziewi¹tki”56.

Pod wszystkimi protoko³ami zaznajamiania podejrzanych z materia³ami
œledztwa znalaz³y siê takie oto sformu³owania: „Przyznajê siê do przed-
stawionych zarzutów, ¿adnych zastrze¿eñ nie zg³aszam, gdy¿ obchodzono siê ze
mn¹ dobrze” oraz „nie wnoszê ¿adnych wniosków o uzupe³nienie œledztwa”57.

Akt oskar¿enia sformu³owano 9 wrzeœnia 1956 r. Wszystkim zarzucano
dopuszczenie siê „wraz z innymi, nie ustalonymi sprawcami gwa³townego
zamachu na funkcjonariuszy organów BP znajduj¹cych siê w gmachu Woje-
wódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego”. Z. Urbankowi, J. Pocz-
towemu, St. Jaworkowi i L. Wierzbickiemu strzelanie do nich ze zrabowanej
uprzednio broni palnej [...] w wyniku czego byli zabici i ranni”. Wierzbicki
oskar¿ony by³ o to, ¿e „bra³ udzia³ w ostrzeliwaniu funkcjonariuszy UB
z opanowanego wczeœniej przez demonstrantów czo³gu i ostrzeliwanie ich „ze
zrabowanej z czo³gu broni palnej”. Natomiast £. Piotrowskiemu, S. Kauf-
mannowi, L. Olejniczakowi, J. Suwartowi i J. Biegañskiemu zarzucano, ¿e
udzielili pomocy w czasie „gwa³townego zamachu na funkcjonariuszy BP” po-
przez dostarczenie broni i amunicji, £. Piotrowskiemu – ¿e dowozi³ „zrabowa-
nym samochodem [...] uzbrojonych napastników wraz z broni¹ i amunicj¹ [...].
Wszystkich ponadto oskar¿ono o nielegalne posiadanie broni i amunicji.
Zarzucane przestêpstwa zagro¿one by³y kar¹ od 5 lat do do¿ywocia lub nawet
kar¹ œmierci. Do aktu winy, mimo braku dowodów i zeznania tylko jednego
œwiadka Teresy Schmyt, do³¹czono tak¿e sprawê zabójstwa 13-letniego Romka
Strza³kowskiego, uzasadniaj¹c, i¿ zosta³ on zabity kul¹ wystrzelon¹ z gmachu
Ubezpieczalni w kierunku UB. W akcie oskar¿enia przekrêcono imiê ch³opca,
wpisuj¹c Bogdan”.

Po siedmiotygodniowym œledztwie i przygotowaniu przez aparat œledczy
aktów oskar¿enia dostêp do akt otrzymali wreszcie adwokaci oskar¿onych.
Wieloosobowy zespó³ obroñców, który podj¹³ siê obrony bezp³atnie lub za
niskim wynagrodzeniem, uzgodni³ wspóln¹ taktykê obrony, a tak¿e przy-
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56 Jeszcze w po³owie listopada pod jedn¹ ze spraw mo¿na znaleŸæ notatkê oficera ope-
racyjnego: „Wszczêcie œledztwa mog³oby przyczyniæ siê do ró¿nych komentarzy wœród spo³e-
czeñstwa Poznania, ¿e w dalszym ci¹gu s¹ prowadzone dochodzenia przeciwko tym, którzy brali
udzia³ w zajœciach poznañskich”. Ibidem, t. 4 z 6, k. 31–61, Notatki s³u¿bowe i doniesienia
agenturalne od 24.09–16.11.56 r.

57 Jedynie Janusz Biegañski w pierwszym protokole zaznajamiania podejrzanego z materia-
³ami œledztwa doda³ wyjaœnienie, ¿e od chwili wst¹pienia do brygady S³u¿by Pracy zachowywa³
siê nienagannie i nie mia³ zatargów z milicj¹. Wypisano drugi formularz. Tam¿e, t. 2, k. 214
–223, Protoko³y zaznajamiania podejrzanych z materia³ami œledztwa.



gotowa³ indywidualne obrony oskar¿onych. Na wykonanie tego zadania ad-
wokaci mieli jedynie siedem dni.

Dzia³ania Urzêdu Bezpieczeñstwa podejmowane wobec uczestników Po-
znañskiego Czerwca, a potem procesy budzi³y ogromne zainteresowanie miesz-
kañców miasta oraz niepokój co do losów aresztowanych. Istnia³y uzasadnione
obawy, ¿e bêd¹ one form¹ odwetu w³adzy na tych, którzy podnieœli rêkê na tê
w³adzê. Funkcjonowa³o przekonanie, ¿e wyroki zosta³y z góry ustalone, a pro-
cesy bêd¹ jedynie formalnoœci¹. Jak donosili informatorzy Urzêdu Bezpie-
czeñstwa, oœwiadczenie Prokuratora Generalnego, i¿ po zakoñczeniu œledztwa
odbêd¹ siê w s¹dach poznañskich rozprawy oskar¿onych „w normalnym trybie
przewidzianym przez kodeks postêpowania karnego”, przyjête zosta³o „z po-
wœci¹gliwoœci¹, a czêsto z niewiar¹”58. Przed³u¿aj¹ce siê œledztwa komentowano
m.in. w ten sposób: „Z procesem tak siê opóŸniaj¹, bo aresztowani nie chc¹ siê
przyznaæ i nie ma im co udowodniæ”59. Byli jednak i tacy, którzy potêpiali
rozboje, kradzie¿e i napady z broni¹ w rêku, a tak¿e „samowolê m³odzie¿y”
i jej „niew³aœciwe zachowanie”60. „Proces dziewiêciu” rozpocz¹³ siê w S¹dzie
Wojewódzkim w Poznaniu 27 wrzeœnia 1956 r.

Œledztwo prowadz¹ce do utworzenia grupy dziewiêciu osób, tak jak zreszt¹
pozosta³e œledztwa, i póŸniejszy ich proces nie potwierdzi³y g³ównych za³o¿eñ
stawianych przez w³adzê w sprawie tzw. wypadków poznañskich. Pokaza³y
natomiast, ¿e by³ to spontaniczny i autentyczny wybuch niezadowolenia
mieszkañców, którzy walczyli nie tylko o poprawê warunków ¿yciowych, ale
tak¿e o wolnoœæ i niepodleg³oœæ.





JAN MI£OSZ

PRZEBIEG ŒLEDZTWA PROWADZONEGO
PRZED „PROCESEM DZIESIÊCIU”

W ŒWIETLE ZACHOWANYCH MATERIA£ÓW UB

Zaznajamiaj¹c siê z dokumentami wytworzonymi przez Wojewódzki Urz¹d
do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu w trakcie œledztwa pro-
wadzonego po st³umieniu Poznañskiego Powstania, ju¿ na pocz¹tku ich lektury
nasuwa siê refleksja, ¿e wiêkszoœæ z aresztantów wytypowanych póŸniej do
pokazowych procesów zosta³a zatrzymana w pierwszych godzinach i dniach po
st³umieniu Poznañskiego Powstania.

Pocz¹tkowo przes³uchuj¹cy zatrzymywanych oficerowie œledczy nie pró-
bowali nawet budowaæ ¿adnej tezy na potrzeby prowadzonego œledztwa.
Raczej starali siê wymusiæ na zatrzymanych jak najwiêksz¹ liczbê nazwisk osób,
z którymi uczestniczyli oni w poszczególnych etapach powstania. Pokazywano
zdjêcia, wypytywano, w jakich okolicznoœciach i w jakiej porze dnia spotykano
interesuj¹ce œledczych osoby. Stopniowo wytypowano grupê dziesiêciu oskar-
¿onych, wy³¹czonych zreszt¹ z ogólnego œledztwa w dniu 10 sierpnia1, którzy
mieli potwierdziæ zarówno w trakcie prowadzonego œledztwa, jak i w trakcie
procesu, ¿e stanowi¹ trzon grupy walcz¹cej pod gmachem WUds.BP przy
ul. Kochanowskiego oraz rozbijaj¹cej posterunki Milicji Obywatelskiej tak
w Poznaniu jak i okolicy – w Puszczykowie, Mosinie, Swarzêdzu.

Akt oskar¿enia z 10 wrzeœnia 1956 r.2 przedstawiono nastêpuj¹cym oso-
bom:

– Januszowi Kulasowi, urodzonemu w Poznaniu, 6 grudnia 1936 r. – lat 20;
– Miko³ajowi Pac-Pomarnackiemu, urodzonemu w Rybinie, pow. kêpieñ-

ski, 19 wrzeœnia 1934 – lat 22;
– Romanowi Bulczyñskiemu, urodzonemu w Chodzie¿y 2 sierpnia 1937

– 19 lat;

1 Archiwum IPN Oddzia³ w Poznaniu, sygn. IPN Po 04/2220, t. 1 z 11, k. 8, Wniosek
prokuratora powiatowego z Gniezna T. Muszyñskiego z dnia 10 sierpnia 1956 r. o wy³¹czeniu
ze œledztwa postêpowañ wobec Janusza Kulasa i pozosta³ych w odrêbne œledztwo przyjêty w tym
samym dniu przez wice prokuratora wojewódzkiego Stanis³awa Gr¹dzielewskiego.

2 Tam¿e, t. 4, k. 306–337.



– W³adys³awowi Kaczkowskiemu, urodzonemu w Poznaniu 20 wrzeœnia
1938 – lat 18;

– Hieronimowi Zielonackiemu, urodzonemu w Jeziorkach, pow. poznañ-
ski, 2 wrzeœnia 1938 – lat 18;

– Marianowi Joachimiakowi, urodzonemu w Poznaniu 7 grudnia 1933
– lat 23;

– Antoniemu Klimeckiemu, urodzonemu w Poznaniu 15 lipca 1937 – lat 19;
– Janowi £uczakowi, urodzonemu w £ukaszewie, pow. jarociñski,

24 czerwca 1934 – lat 22;
– Zygmuntowi Majcherowi, urodzonemu w Wieleniu nad Noteci¹ 5 paŸ-

dziernika 1931 – lat 25;
– Zbigniewowi B³aszykowi, urodzonemu w Poznaniu 10 stycznia 1933

– lat 23.

Z ca³ej tej grupy oskar¿onych najszybciej w rêkach UB znalaz³ siê Jan £uczak,
student II roku Wy¿szej Szko³y Rolniczej; zatrzymany zosta³ ju¿ oko³o godziny
18.00 dnia 28 czerwca przez patrol wojska w baraku naprzeciw budynku
WUds.BP na rogu ulic Kochanowskiego i Krasiñskiego wraz z Andrzejem
Matysiakiem. Dnia 29 czerwca oko³o godziny 0.30 zosta³ przes³uchany przez
oficera œledczego UB w budynku, o który kilka godzin wczeœniej trwa³y walki.
Nie zosta³ tu jednak d³ugo, 30 czerwca trafi³ do wiêzienia w Rawiczu, dok¹d
przewieziono tak¿e Andrzeja Matysiaka. Prokuratorskie postanowienie o jego
tymczasowym aresztowaniu wydane zosta³o dopiero w dniu przewiezienia do
wiêzienia. Œledztwo i przes³uchania prowadzi³ por. Kazimierz Foltyniak. Wœród
ró¿nych jego w¹tków szczególn¹ uwagê œledczego przyku³a sprawa pisanych
przez Jana £uczaka dwóch ulotek. Jedna zawiera³a wezwanie do uwolnienia
kard. Stefana Wyszyñskiego z wiêzienia, druga – nawo³ywa³a do walki o wol-
noœæ. W trakcie przekazywania Jana £uczaka z Poznania do Rawicza w sk³ad
jego rzeczy przyjêtych do depozytu zaliczono ksi¹¿eczkê PKO oraz kasy zapo-
mogowo-po¿yczkowej zwi¹zku zawodowego prokuratorów. £uczakowi przed-
stawiono zarzuty 10 lipca, uznaj¹c nastêpnego dnia rzeczy osobiste za dowody
w sprawie3. Ju¿ 12 lipca na kolejnym przes³uchaniu Jan £uczak stwierdzi³, ¿e
ksi¹¿eczkê PKO mu podrzucono, a zgodnie z protoko³em rewizji osobistej z dnia
29 czerwca rzeczywiœcie tej ksi¹¿eczki wœród jego rzeczy osobistych nie by³o4.
Kolejne prowadzone przez por. Foltyniaka przes³uchania w dniach 13, 25
i 26 lipca koñczy³y siê po kilkunastu minutach, gdy¿ za ka¿dym razem oskar¿ony
odmawia³ sk³adania zeznañ. Gdy 25 lipca po raz kolejny odmówi³ odpowiedzi
na pierwsze z przygotowanych dla niego pytañ, œledczy zada³ mu pytanie:
„Dlaczego”, Jan £uczak stwierdzi³ – i zapisano to w protokole – „Mam
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3 Archiwum IPN Oddzia³ w Poznaniu, sygn. IPN Po 04/2220, t. 6 z 11, k. 35, Postanowienie
o przedstawieniu zarzutów z dnia 10 lipca 1956 r., oraz k. 36, Uznanie za dowód w sprawie
dwóch ulotek i ksi¹¿eczki PKO z dnia 11 lipca 1956 r.

4 Archiwum IPN Oddzia³ w Poznaniu, sygn. IPN Po 04/2220, t. 6 z 11, k. 40–43, Protokó³
przes³uchania podejrzanego z dnia 12 lipca 1956 r.



ju¿ wszystkiego dosyæ...”5. Kilka dni wczeœniej po badaniach lekarskich, którym
go poddano, stwierdzono u niego nerwicê serca6. Od po³owy sierpnia pro-
wadz¹cy œledztwo wycofywali siê stopniowo z niektórych zarzutów. W wy-
padku Jana £uczaka 16 sierpnia wycofano spoœród dowodów ksi¹¿eczkê PKO,
a 31 sierpnia czêœciowo umorzono œledztwo w sprawie ulotek.

W materia³ach zebranych w œledztwie, a zgromadzonych w teczce do-
tycz¹cej Jana £uczaka znalaz³y siê zeznania uzyskane w trakcie przes³uchañ
¿o³nierzy z pierwszej grupy wys³anej z Oficerskiej Szko³y Wojsk Pancernych na
Golêcinie, z za³ogi czo³gu numer taktyczny 203 szer. Boles³awa Banasia
– obserwatora czo³gowego, elewa Zygmunta Wojtali – strzelca czo³gu nr 203,
ppor. Zbigniewa Nowakowskiego – dowódcy patrolu czo³gów o numerach 203
i 207 oraz pchor. Wac³awa Prokopczyka znajduj¹cego siê w sk³adzie dwóch
plutonów, które wraz z czo³gami 203 i 207 zosta³y wys³ane samochodami na
ul. Kochanowskiego w godzinach przedpo³udniowych. To w³aœnie Prokopczyk
oko³o godziny 18.00 zatrzyma³ Jana £uczka i Andrzeja Matysiaka7.

Najstarszy z wymienionych w akcie oskar¿enia Zygmunt Majcher by³ ko-
lejnym zatrzymanym z tej grupy. PóŸnym wieczorem 28 czerwca, oko³o godziny
22.00, po wprowadzeniu godziny milicyjnej wraca³ wraz ze Stefanem Ma-
ciejewskim ul. Szamarzewskiego. Mia³ wówczas prawie 25 lat i pracowa³ jako
kierowca w Przedsiêbiorstwie Transportu Budownictwa Miejskiego znajdu-
j¹cego siê na ul. Majakowskiego (ob. abp. Baraniaka). By³ ju¿ niedaleko domu
na ul. Polnej 31, gdzie mieszka³ z ¿on¹ i dwójk¹ dzieci. Jeszcze tej samej nocy
zosta³ przes³uchany w gmachu WUds.BP, przez oficera œledczego WUds.BP
chor. Czes³awa Sikorskiego. Pierwsze przes³uchanie zakoñczy³o siê 29 czerwca
o godz. 3.00. W tym te¿ dniu Prokuratura Wojewódzka wyda³a postanowienie
o tymczasowym aresztowaniu. Zygmunt Majcher podobnie jak Jan £uczak zosta³
przewieziony do wiêzienia w Rawiczu. Tutaj przes³uchania prowadzi³ ju¿ inny
oficer œledczy kpt. Kazimierz Tatarski z Komitetu ds. BP z Warszawy.

Pierwsze zarzuty przedstawiono mu 4 lipca w wiêzieniu w Rawiczu, gdzie
przes³uchiwano go do 17 lipca w³¹cznie, do póŸnych godzin nocnych. Na-
stêpnego dnia zosta³ przewieziony do wiêzienia w Poznaniu przy ul. M³yñskiej.
Tutaj postawiono mu kolejne zarzuty, m.in. o posiadanie granatu rêcznego
z zapalnikiem, który uzupe³niono 21 sierpnia o oskar¿enie o pod¿eganie
Janusza Kulasa do rzucenia tego¿ granatu w kierunku gmachu WUds.BP8.

Dopiero 27 sierpnia Zygmunt Majcher zosta³ przes³uchany w obecnoœci
prokuratora T. Mirzyñskiego, a kilka dni póŸniej przedstawiono mu do roz-
poznania przedmioty z depozytu WUds.BP, chc¹c stwierdziæ, czy s¹ to jego rzeczy
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5 Tam¿e, k. 52, Protokó³ przes³uchania podejrzanego z dnia 13 lipca 1956 r.; k. 70, Pro-
tokó³ przes³uchania podejrzanego z dnia 25 lipca 1956 r.; k. 71, Protokó³ przes³uchania po-
dejrzanego z dnia 26 lipca 1956 r.

6 Tam¿e, k. 53, Orzeczenie lekarskie z dnia 15 lipca 1956 r.
7 Tam¿e, k. 274–298.
8 Archiwum IPN Oddzia³ w Poznaniu, sygn. IPN Po 04/2220, t. 2 z 11, k. 315.



osobiste zakwestionowane mu w czasie rewizji osobistej przeprowadzonej
w nocy z 28 na 29 czerwca. Oficer œledczy Stefan Bare³a w notatce z 31 sierpnia
zauwa¿a, ¿e rzeczy osobiste Majchera gdzieœ zaginê³y i nie ma ich ani w de-
pozycie WUds.BP, ani w wiêzieniu na M³yñskiej. Nie znaleziono ich nawet
w wiêzieniu w Rawiczu9.

Z materia³ami zgromadzonymi w œledztwie zapoznano Z. Majchera, po-
dobnie jak innych oskar¿onych, 3 wrzeœnia. Nie by³o wówczas przy nim jego
obroñcy, tylko prokurator Czes³aw Borkowski.

Kolejnym z tej grupy oskar¿onych, który zosta³ zatrzymany jeszcze w trak-
cie walk na ulicach miasta, by³ Antoni Klimecki. Zatrzymano go wraz z grup¹
m³odych ch³opaków (15–16-letnich) na rogu ulic Poznañskiej i Mickiewicza,
oko³o godziny 4 rano, w dniu 29 czerwca. Próbowa³ wraz z nimi po nocy
spêdzonej na jednym z podwórek przy ul. Je¿yckiej dostaæ siê na Chwaliszewo,
gdzie mieszka³. Z notatki, jak¹ sporz¹dzi³ funkcjonariusz Urzêdu Bezpie-
czeñstwa por. Jerzy Koz³owski, wynika, ¿e jedynie jego – byæ mo¿e jako
pe³noletniego – odstawiono do budynku WUds.BP10. Pierwsze jego przes³u-
chanie odby³o siê tego samego dnia po po³udniu, w obozie filtracyjnym na
lotnisku £awica i trwa³o do póŸnych godzin nocnych. Antoni Klimecki przed-
stawia³ widziane przez siebie wydarzenia, staraj¹c siê nie obci¹¿aæ siebie i nie
podawaæ zbyt wielu nazwisk. Jednak¿e po kolejnym dniu przes³uchañ, którym
poddano go 1 lipca, a trwaj¹cym od 10 rano do pó³nocy, 2 lipca wytypowany
zosta³ do aresztowania11. Na podstawie zeznañ z³o¿onych w tym w³aœnie dniu
mo¿na stwierdziæ, ¿e presja i byæ mo¿e nacisk fizyczny, o którym wprawdzie
nie mówi siê wyraŸnie w aktach, spowodowa³y zmianê zeznañ i wyraŸne
przyznanie siê do udzia³u w niszczeniu zag³uszarek i walkach pod gmachem UB
na Kochanowskiego. W tym te¿ dniu zosta³ przewieziony do wiêzienia w Ra-
wiczu. Tutaj jego przes³uchania prowadzi³ oficer œledczy z Warszawy kpt. Józef
Mantykiewicz.

Po serii przes³uchañ w Rawiczu 18 lipca przewieziono go z powrotem do
Poznania do wiêzienia na ul. M³yñsk¹. W tym czasie oficerowie Informacji
Wojskowej Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego dokonali oglêdzin miejsca, w któ-
rym Klimecki pozby³ siê amunicji otrzymanej – jak sam zeznawa³ w godzinach
popo³udniowych – od jednego z ¿o³nierzy o imieniu Leszek. Amunicjê tê
odnaleziono w okolicach nasypu kolejowego, w miejscu, gdzie j¹ porzucono12.

Od 27 lipca trwa³y kolejne przes³uchania i okazania ju¿ w obecnoœci
prokuratorów. Ostatni etap œledztwa prowadzonego przeciw Klimeckiemu
rozpocz¹³ siê 28 sierpnia od przeprowadzenie wizji lokalnej. Z jej protoko³u
mo¿na wyczytaæ, ¿e odby³a siê ona w sposób nietypowy. Klimecki zosta³
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9 Tam¿e, k. 340.
10 Archiwum IPN Oddzia³ w Poznaniu, sygn. IPN Po 04/2220, t. 6 z 11, k. 99.
11 AIPN Po, sygn. IPN Po 04/2220, t. 6 z 11, k 101–112, Dopisek czerwonym o³ówkiem na

protokole przes³uchania z dnia 29 czerwca 1956 r. – „Aresztowaæ 2/7.56” i nieczytelny podpis.
12 Tam¿e, k. 165–173.



umieszczony w samochodzie i poruszaj¹c siê nim wraz z oficerem œledczym
i prokuratorem, sk³ada³ wyjaœnienia w tych miejscach, w których przebywa³
28 czerwca. Mo¿na wnioskowaæ, ¿e prowadz¹cy œledztwo nie chcieli pokazaæ
wiêŸnia w centrum miasta, trasa wiod³a bowiem przez ulice, którymi w „czarny
czwartek” pod¹¿ali robotnicy obok gmachów KW PZPR, Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych pod gmach WUds.BP i budynków mieszkalnych na rogu ulic
Poznañskiej i Kochanowskiego oraz budynku przy Je¿yckiej 22, w którego
bramie Klimecki z grup¹ m³odych ludzi spêdzi³ noc przed aresztowaniem13. Od
31 sierpnia prokuratura i œledczy zaczêli czêœciowo umarzaæ œledztwo – jako
pierwszy umorzono zarzut o zabór butelki wina, motywuj¹c to znikom¹
szkodliwoœci¹ czynu. Trzeciego wrzeœnia umorzono kolejne zarzuty dotycz¹ce
rozbrajania ¿o³nierzy na ul. D¹browskiego i pobicia funkcjonariusza UB w jego
mieszkaniu w budynku przy ul. Kochanowskiego, rozbrojenia czo³gisty z pisto-
letu TT na ul. D¹browskiego oraz jazdy zagarniêtym wozem transmisyjnym
Polskiego Radia14. Do aktu oskar¿enia do³¹czono natomiast zarzuty o po-
ni¿anie ustroju Polski Ludowej poprzez niszczenie portretów dygnitarzy pañ-
stwowych w gmachu KW PZPR, obra¿anie ¿o³nierzy Wojska Polskiego poprzez
wrogie i obel¿ywe okrzyki, udzia³ w zbiegowisku i zdemolowaniu urz¹dzeñ
radiowych przy ul. D¹browskiego oraz o pobicie mê¿czyzny o nieustalonej
to¿samoœci w mieszkaniu przy ul. Kochanowskiego 1615.

Kolejnym zatrzymanym z grupy oskar¿onych w procesie Janusza Kulasa by³
W³adys³aw Kaczkowski – trudno w tym wypadku mówiæ o zatrzymaniu, gdy¿
W³adys³aw Kaczkowski odda³ siê sam w rêce organów bezpieczeñstwa
w Szczodrowie ko³o Koœciana. Znalaz³ siê tam, poniewa¿ wraz z grup¹, która
28 czerwca po rozbiciu posterunków MO w Poznaniu na Junikowie i Dêbcu,
wyjecha³ poza miasto. W Swarzêdzu, Puszczykowie i Mosinie grupa m³odzie¿y
rozbi³a kolejne posterunki MO, zdobywaj¹c w nich broñ. Nie powiód³ siê im
natomiast atak na posterunek MO w Czempiniu, gdzie funkcjonariusze nie dali
siê zaskoczyæ. Po przenocowaniu w budynkach gospodarczych PGR w miejsco-
woœci Babki grupa rozpierzch³a siê, a Kaczkowski po dotarciu do zabudowañ
Spó³dzielni Produkcyjnej w Szczodrowie, udaj¹c cz³onka ORMO walcz¹cego
z rozbit¹ grup¹, za¿¹da³ po³¹czenia telefonicznego z Komend¹ Powiatow¹ MO
w Koœcianie – liczy³ zapewne na potraktowane go jak cz³onka ORMO
i odtransportowanie do Poznania. Kierownik Spó³dzielni wezwa³ telefonicznie
funkcjonariuszy nie MO, ale PUds.BP w Koœcianie, którzy wraz z posi³kami
z MO oko³o godziny 16.00 rozbroili Kaczkowskiego w biurze Spó³dzielni
i odstawili go do w³asnej siedziby w Koœcianie16. Tutaj poddano go pierwszemu
przes³uchaniu – dosyæ krótkiemu, ale na tyle skutecznemu, ¿e przesta³ udawaæ
cz³onka ORMO. Przewieziono go do Poznania do aresztu œledczego w bu-
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13 Tam¿e, k. 229–233.
14 Tam¿e, k. 249.
15 Tam¿e, k. 250.
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dynku WUds.BP, gdzie przebywa³ a¿ do 11 lipca. W³adys³aw Kaczkowski by³
dla œledczych z WUds.BP bardzo cennym wiêŸniem, dlatego do tego dnia
przes³uchiwa³o go intensywnie a¿ dwóch œledczych, kpt. Franciszek Pamera
i ppor. Romuald Rochmiñski z WUds.PB z Poznania17. Po przewiezieniu do
wiêzienia na ul. M³yñskiej w Poznaniu w dniu 12 lipca przedstawiono mu
oficjalnie zarzuty i dopiero wówczas przes³uchano w obecnoœci prokuratora18.
Intensywnoœæ przes³uchiwañ tak zaszkodzi³a W³adys³awowi Kaczkowskiemu,
¿e trafi³ w po³owie sierpnia na badania lekarskie do szpitala wiêziennego,
a komisja lekarska orzek³a u niego bóle g³owy na tle nerwicowym19.

Kolejny dzieñ 30 czerwca przyniós³ aresztowanie osoby, od nazwiska której
nazwano ten proces – Janusza Kulasa. Zatrzymania dokonano o godzinie 8.30
w jego mieszkaniu przy ul. Listopadowej 22. W aktach œledczych nie znajduje siê
¿aden dokument, który wskazywa³by na przyczynê tak szybkiego zatrzymania
Janusza Kulasa. Jednym mo¿liwym wyt³umaczeniem jest to, ¿e zosta³ on roz-
poznany na zdjêciach operacyjnych z 28 czerwca przez funkcjonariuszy UB
znajduj¹cych siê w t³umie na ulicach Poznania. Janusz Kulas wytypowany zosta³
na g³ównego oskar¿onego w zasadzie doœæ przypadkowo – bra³ udzia³ w rozbiciu
magazynu broni w Studium Wojskowym WSR i w rozbiciu posterunku MO na
Junikowie, ale nie uczestniczy³ w kolejnych rozbiciach posterunków i raczej
przez pozosta³¹ czêœæ dnia, od godziny 16.00 znajdowa³ siê w okolicach ulic
Kochanowskiego, D¹browskiego, S³owackiego. Postaæ Janusza Kulasa pasowa³a
organom bezpieczeñstwa raczej z innych wzglêdów – od niedawna pracowa³
w Przedsiêbiorstwie Transportu Budownictwa Miejskiego, znany by³ w krêgach
miejscowych koników i mia³ za sob¹ pobyt w oœrodku wychowawczym w Je-
leniej Górze. Janusz Kulas pracowa³ w tym samym przedsiêbiorstwie, w którym
pracowali wczeœniej zatrzymany Zygmunt Majcher, czy te¿ Zbigniew B³aszyk
i Hieronim Zielonacki. By³o to Przedsiêbiorstwo Transportowe Budownictwa
Miejskiego przy ul. Majakowskiego na Ratajach. Po zatrzymaniu odwieziono
Kulasa do wiêzienia na ul. M³yñskiej. Ju¿ od samego pocz¹tku Janusz Kulas
stara³ siê dok³adnie opowiadaæ o tym, co widzia³ i w czym bra³ udzia³ w dniu
28 czerwca, ale tak przedstawia³ fakty, by ukazaæ, ¿e w³aœciwie a¿ do momentu
powrotu z grup¹ rozbijaj¹c¹ posterunek na Junikowie nie bra³ udzia³u w walkach
z broni¹ w rêku, lecz by³ tylko biernym obserwatorem. Przedstawia³ równie¿
swoj¹ rolê w prowadzonych przez powstañców przeszukaniach domów na ulicy
D¹browskiego i S³owackiego. Prowadz¹cy jego przes³uchania chor. Stefan Bogal
w pocz¹tkowej fazie œledztwa stara³ siê uzyskaæ od niego informacje dotycz¹ce
jak najwiêkszej liczby osób, które spotka³ w ci¹gu ca³ego czwartku 28 czerwca.
Pocz¹tkowo Janusz Kulas opowiada³ o tych, których spotka³ w sposób ogól-
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17 Tam¿e, k. 16–26 protoko³y z przes³uchañ W³adys³awa Kaczkowskiego w dniach od
30 czerwca do 5 lipca 1956.

18 Tam¿e, k. 28–29, protokó³ przes³uchania podejrzanego w dniu 11 czerwca 1956 r. o godz.
18.00 po przedstawieniu mu zarzutów.

19 Tam¿e, k. 318.



nikowy, opisuj¹c jedynie wygl¹d i podaj¹c ich przezwiska20. Dopiero od 8 lipca,
od momentu rozpoczêcia konfrontacji i okazywania zdjêæ zacz¹³ podawaæ
nazwiska. Pocz¹tkowo rozpoznaje tylko twarze osób znanych sobie z miejsca
pracy, wiêc œledczy podaj¹ mu nazwiska – tak pada nazwisko Zygmunta
Majchera, z którym Kulas mia³ siê spotkaæ przed Domem Tramwajarza oko³o
godziny 16.00 i od którego dosta³ granat21. Pierwsza faza œledztwa zakoñczy³a
siê podobnie jak w wypadku wczeœniej zatrzymanych, przedstawieniem za-
rzutów 12 lipca. Janusz Kulas zapozna³ siê z postawionymi jemu zarzutami
i przyj¹³ je, podpisuj¹c siê pod protoko³em.

Wieczorem tego samego dnia oko³o godziny 18.00 zatrzymano kolejnego
uczestnika tzw. grupy Kulasa. Zatrzymanym by³ 23-letni Zbigniew B³aszyk,
który tak jak Kulas i Majchrzak pracowa³ w Przedsiêbiorstwie Transportu
Budownictwa Miejskiego. Po zatrzymaniu przewieziono go do Komendy
Dzielnicowej MO Poznañ Grunwald i tu pierwszy raz go przes³uchano22. Z akt
œledztwa wynika, ¿e jego zatrzymanie spowodowane by³o otrzyman¹ w dniu
30 czerwca przez VII Komisariat MO na Junikowie informacj¹ telefoniczn¹ od
mieszkañca Grunwaldu Edwarda Tomaszewski – funkcjonariusza MO, który
widzia³ B³aszyka 28 czerwca oko³o godziny 15 w grupie m³odych uzbrojonych
mê¿czyzn na ul. D¹browskiego. Uprzejmy ten obywatel w swojej wypowiedzi
doda³, ¿e próbowa³ ju¿ dzieñ wczeœniej powiadomiæ telefonicznie VII Poste-
runek MO, ale mu siê to nie uda³o23. Okreœli³ w swojej wypowiedzi B³aszyka
jako znanego chuligana z Junikowa.

Nastêpne przes³uchania odby³y siê ju¿ w wiêzieniu na ul. M³yñskiej, dok¹d
przewieziono B³aszyka 1 lipca. Dopiero tutaj przeprowadzono rewizjê osobist¹.
Przes³uchania prowadzi³ chor. Marian Stokowski, oficer œledczy z Urzêdu
ds. Bezpieczeñstwa Publicznego Miasta Sto³ecznego Warszawy. W zwi¹zku
z tym, ¿e œledczy wyraŸnie ³¹czy³ B³aszyka z Kulasem z powodu ich wspólnego
miejsca pracy w czasie ca³ego œledztwa, próbowa³ tak poprowadziæ jego tok, by
B³aszyk sam oœwiadczy³, ¿e w dniu 28 czerwca widzia³ i dzia³a³ wspólnie
z Januszem Kulasem. Natomiast Zbigniew B³aszyk przez ca³y czas œledztwa
uparcie powtarza³ jeden zwrot, przez ca³y dzieñ nie mia³ w rêku ¿adnej broni
i dodawa³, i¿ oprócz kolegów z pracy, z którymi wyszed³ z zak³adu – Ry-
szardem Mrówk¹ i Zygmuntem Majcherem – z nikim innym siê nie widzia³.
Twierdzi³, ¿e Zygmunta Majchera zgubili oko³o godziny 11.00 w okolicach
siedziby Miejskiej Rady Narodowej – Zamku. Ryszarda Mrówkê, po przejœciu

Przebieg œledztwa prowadzonego przed „procesem dziesiêciu”... 227

20 AIPN Po, sygn. IPN Po 04/2220, t. 1 z 11, k. 18–68, protoko³y z przes³uchañ Janusza
Kulasa w dniach 30.06–07.07.1956 r.

21 Tam¿e, k. 69–74, Protokó³ przes³uchania w dniu 8 lipca 1956 r. – przes³uchanie trwa³o od
godziny 9.45 do 11.20 i od 13.00 do 19.00. Przes³uchuj¹cy chor¹¿y Stefan Bogal.

22 Tam¿e, sygn. 04/2220, t. 7 z 11, k. 9 oraz 21–22, Protokó³ z dnia 30.06.1956 r. z za-
trzymania Zbigniewa B³aszyka, oraz Protokó³ z 30.06.1956 r. z przes³uchania zatrzymanego
Zbigniewa B³aszyka.

23 Tam¿e, k. 18–19. Notatka informacyjna – datowana wprawdzie na 28 czerwca 1956, ale
z treœci wynika, ¿e zosta³a spisana dopiero 30 czerwca oko³o po³udnia.



siê z nim do Ubezpieczalni na ul. D¹browskiego, oko³o 15.00 odprowadzi³ na
al. Marcinkowskiego i poszed³ do domu na Junikowo. Dotar³ tam oko³o
godziny 17.0024. Mimo czêstych przes³uchañ oraz odczytywania mu zeznañ
innych zatrzymanych na zadawane pytania o posiadanie broni jednostajnie
powtarza³, ¿e broni w dniu 28 czerwca i w kolejnych a¿ do momentu
zatrzymania nie mia³, a poza wymienionymi dwoma kolegami nikogo zna-
jomego w tym dniu nie widzia³. Jego postawa nie zmieni³a siê nawet wówczas,
gdy w dniu 11 lipca przedstawiono mu oficjalnie zarzuty i uznano za podej-
rzanego. W postanowieniu o przedstawieniu zarzutów oficer œledczy stwierdzi³,
¿e Zbigniew B³aszyk „28 czerwca 1956 r. [...] uzbrojony w nielegalnie
posiadan¹ broñ paln¹ bra³ udzia³ w gwa³townym zamachu w czasie którego
terroryœci ostrzelali z broni palnej funkcjonariuszy organów bezpieczeñstwa
znajduj¹cych siê w budynku WUds.BP”. Jego konsekwencja nie zmieni³a siê
nawet wówczas, gdy jednoczeœnie z postawieniem zarzutów przedstawiono mu
jego wczeœniejsze sprawy s¹dowe25.

W trakcie przes³uchañ, jeszcze w lipcu, a potem w sierpniu, starano siê
wymóc na B³aszyku przyznanie siê do pobytu w wiêzieniu na ul. M³yñskiej
– przedstawiaj¹c mu wyj¹tki z protoko³ów przes³uchañ Janusza Kulasa oraz
stra¿nika wiêziennego Józefa G¹szczaka26.

W koñcu sierpnia przedstawiono B³aszykowi zdjêcia do rozpoznania. Na
dziesiêæ zdjêæ rozpozna³ zaledwie piêæ, tj. zdjêcia Bulczyñskiego, Kulasa, Maj-
chera, Zielonackiego i swoje. Trzeba pamiêtaæ, ¿e oprócz Bulczyñskiego,
którego zna³ z zabaw tanecznych organizowanych w œwietlicy przy ul. Palacza,
pozosta³ych rozpoznanych na zdjêciu zna³ ze swojego miejsca pracy. Móg³ siê
wiêc broniæ dalej stwierdzeniem, ¿e w dniu 28 czerwca nie widzia³ tych osób
na ulicach Poznania27.

Od po³owy sierpnia oficerowie œledczy zmienili metodê zmuszenia B³aszyka
do przyznania siê do udzia³u w walkach pod gmachem WUds.BP, rozpoczê³y
siê konfrontacje z osobami znajduj¹cymi siê w rêkach UB – Stefanem Ma-
ciejewskim i Ryszarderm Mrówk¹, a nastêpnie z funkcjonariuszami i stra¿-
nikami wiêziennymi28. Dzia³ania te niczego w postawie Zbigniewa B³aszyka nie
zmieni³y. Natomiast z materia³ami zebranymi w œledztwie zapoznano go
dopiero 3 wrzeœnia w obecnoœci prokuratora Tadeusza Matysiñskiego i bro-
ni¹cego go mecenasa Seweryna Sulei.

Kolejni oskar¿eni w procesie „Janusza Kulasa i innych” zatrzymani
i aresztowani zostali dopiero w kilka dni póŸniej. Pierwszy z nich by³ Roman
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24 AIPN Po, sygn. IPN Po 04/2220, t. 7 z 11, k. 28–29, Protokó³ przes³uchania z dnia 4 lipca
1956; k. 30, Protokó³ przes³uchania z dnia 7 lipca 1956 r.; k. 31–32, Protokó³ przes³uchania
z dnia 8 lipca 1956 r.

25 Tam¿e, k. 37–38, Postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 10 lipca 1956 r.
26 Tam¿e, k. 20, Notatka s³u¿bowa z dnia 3 lipca 1956 r. sporz¹dzona przez por. T. Kraw-
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27 Tam¿e, k. 57–58.
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Bulczyñski, zatrzymany 2 lipca i aresztowany dzieñ póŸniej. Bulczyñski w tym
czasie by³ bez pracy, gdy¿ jak zeznawa³ w œledztwie, zwolni³ siê z MPK, gdzie
pracowa³ jako konduktor, bo nie odpowiada³o mu ranne wstawanie29. Brak
sta³ego miejsca pracy utrudni³y nieco organom bezpieczeñstwa zatrzymanie
Romana Bulczyñskiego, UB wiedzia³ natomiast o jego udziale w rozbrajaniu
Studium Wojskowego WSR i posterunku MO na Junikowie oraz zatrzy-
mywaniu poci¹gów na stacji Poznañ G³ówny z zeznañ œwiadków – kolejarzy
i motorniczych30. Ze strony Romana Bulczyñskiego prowadz¹cy jego prze-
s³uchania chor. Czes³aw Sikorski i chor. Ryszard Czarnecki oficerowie œledczy
z WUds.BP w Poznaniu nie mieli w ich trakcie takich problemów jak ich kolega
ze Zbigniewem B³aszykiem. Mo¿na wnioskowaæ, ¿e znacznie sprawniej po-
trafili przekonywaæ swojego podejrzanego. O przedstawieniu zarzutów poin-
formowano Bulczyñskiego ju¿ 11 lipca, a pierwsze przes³uchanie w obecnoœci
prokuratora odby³o siê dopiero w dniu 30 sierpnia. Roman Bulczyñski za-
pozna³ siê z materia³ami œledztwa i przyzna³ siê do zarzucanych mu czynów31.

Jeszcze póŸniej zatrzymany zosta³ Hieronim Zielonacki dnia 5 lipca.
Równie¿ on, podobnie jak Kulas, Majcher i B³aszyk, pracowa³ w Przed-
siêbiorstwie Transportu Budownictwa Miejskiego na ul. Majakowskiego. Na
podstawie materia³ów zebranych w œledztwach funkcjonariusze dotarli do
Zielonackiego jako cz³onka grupy, która rozbi³a posterunek na Junikowie.
Dopiero w trakcie przes³uchañ od 6 do 11 lipca Hieronim Zielonacki opo-
wiada³ oficerom œledczym o tym, jak wygl¹da³o ostrzeliwanie pojedynczych
„Ubeków znajduj¹cych siê na dachach”, jak przebiega³y rewizje w mieszkaniach
domu przy ul. Kochanowskiego 11 i jak wygl¹da³o podpalenie dwóch czo³gów
na rogu ulic Kochanowskiego i S³owackiego32. Podobnie jak pozosta³ym
wytypowanym podejrzanym Zielonackiemu postawiono zarzuty 11 lipca, ale
tylko on i Janusz Kulas uczestniczyli w wizji lokalnej. Hieronim Zielonacki
16 lipca przeby³ trasê od zajezdni tramwajowej na ul. Gajowej poprzez
ul. Kochanowskiego (pomiêdzy ulicami S³owackiego i D¹browskiego, gdzie
podpalono dwa czo³gi), do domu przy ul. S³owackiego 30, st¹d do kamienicy
przy Kochanowskiego 11a, z której strzelano do kamienicy przy ul. Reja 6
– z niej to strzela³ snajper bêd¹cy funkcjonariuszem UB. Kolejnymi punktami
wizji lokalnej by³a brama przy ul. S³owackiego 17 i miejsce przed domem na tej
samej ulicy pod numerem 22, gdzie sta³ samochód, z którego rozdawano
mundury milicyjne33. W materia³ach ze œledztwa dotycz¹cego udzia³u Hie-
ronima Zielonackiego zachowa³o siê najwiêcej zeznañ œwiadków, zw³aszcza
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30 Tam¿e, k 188–239, protoko³y zeznañ œwiadków.
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mieszkañców kamienic po³o¿onych najbli¿ej miejsca walki b¹dŸ w których
walcz¹cy z UB przeprowadzali rewizje.

NajpóŸniej zatrzymanymi i aresztowanymi z grupy dziesiêciu oskar¿onych
byli Miko³aj Pac-Pomarnacki – student II roku WSR, który zosta³ zatrzymany
10 lipca, w momencie gdy wróci³ do Poznania z krótkiego pobytu w domu
rodzinnym w powiecie kêpieñskim. Niektórzy z jego wspó³oskar¿onych tego
dnia ju¿ mieli postawione zarzuty. Pac-Pomarnacki prawie do koñca sierpnia
w swych zeznaniach w œledztwie stara³ siê unikaæ przyznania siê do udzia³u
w walkach i rozbijania posterunków34. Stara³ siê jedynie wyjaœniæ przyczyny
swojego udzia³u w marszu z pl. Stalina pod wiêzienie i dalej pod WUds.BP.
Najbardziej interesuj¹ce s¹ w tym wypadku zeznania œwiadków sk³adane po
28 sierpnia, kiedy to Pomarnackiemu przedstawiono zarzuty – do pope³nienia,
których nota bene siê nie przyzna³. Zarówno cywile w liczbie 12 osób, jak
i siedmiu milicjantów w trakcie konfrontacji nie rozpoznali w Pomarnackim
uczestnika rozbrajania posterunków na Junikowie i na Dêbcu35. Natomiast
rozpozna³ go jedynie milicjant z posterunku MO w Junikowie Eugeniusz
Zieliñski pocz¹tkowo na zdjêciu w trakcie przes³uchania 31 sierpnia, a dzieñ
póŸniej tak¿e w trakcie okazania. W zwi¹zku z tak s³abymi podstawami
prokuratura w dniu 3 wrzeœnia podjê³a decyzjê o czêœciowym umorzeniu
œledztwa, pozostawiaj¹c jedynie zarzuty napaœci na studium wojskowe i prze-
wrócenie tramwaju.

Ostatnim aresztowanym z grupy dziesiêciu by³ Marian Joachimiak – za-
trzymany zosta³ 14 lipca – na podstawie odtworzonego mandatu karnego,
który dosta³ w tym dniu na Dworcu G³ównym w Poznaniu za przejazd kolej¹
z biletem ulgowym bez wa¿nego wpisu w dowodzie o miejscu pracy. Wpis taki
uprawnia³ do jazdy z biletem miesiêcznym. Sporz¹dzony protokó³ z tego
zdarzenia pozosta³ u dy¿urnego ruchu. Oko³o godziny 16 Marian Joachimiak
zgodnie z zeznaniami œwiadków mia³ dotrzeæ na dworzec PKP i do dy¿urki
oraz za¿¹daæ protoko³u. Gdy go otrzyma³, podar³ go, a nastêpnie zniszczy³ inne
protoko³y mandatowe.

Oprócz zarzutu zak³ócania porz¹dku na stacji kolejowej, do których Joachi-
miak nie przyznawa³ siê a¿ do 21 lipca, kiedy to nagle zmieni³ zdanie,
postawiono mu zarzuty udzia³u w grabieniu mienia w budynku przy ul. Ko-
chanowskiego 16 oraz pobicia Stanis³awa Porodzyñskiego na rogu ulic Kocha-
nowskiego i D¹browskiego i zarzut zrabowania jego zegarka. Joachimiak broni³
siê w œledztwie, twierdz¹c, ¿e zegarek znalaz³ na ulicy i odda³ na przechowanie
swojej narzeczonej. Po rewizji w jej domu funkcjonariusze UB zegarek od-
naleŸli. Natomiast oskar¿enie o zabór mienia z domu przy Kochanowskiego 16
upad³o z powodu braku dowodów. Marian Joachiomiak przyzna³ siê wpraw-
dzie, ¿e rzeczy zabrane z tego domu odda³ na przechowanie swojej matce, ale
rewizja w jej domu na Staro³êce – jak pisze w swym raporcie przeprowadzaj¹cy
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j¹ funkcjonariusz – „da³a wynik negatywny”36. W wypadku œledztwa przeciwko
Marianowi Joachimiakowi ju¿ od 22 sierpnia nastêpowa³o stopniowe jego
umarzanie – najpierw w sprawie niszczenia dokumentów na Dworcu PKP, po-
tem w sprawie u¿ywania gróŸb w stosunku do dy¿urnego ruchu PKP – 2 wrzeœ-
nia; zaœ 3 wrzeœnia umorzono œledztwo w sprawie nawo³ywania przez niego
zebranych na dworcu do zamachu na WUds.BP.

*

Przegl¹daj¹c ca³oœæ dokumentacji zachowanej z prowadzonego œledztwa
nasuwaj¹ siê nieodparte wnioski o sterowaniu œledztwem w kierunku stwo-
rzenia z oskar¿onych grupy dzia³aj¹cej wspólnie i maj¹cej na celu obalenie
istniej¹cego ustroju si³¹.

Pocz¹tkowa faza œledztwa bardzo chaotyczna to okres do 10–11 lipca,
kiedy to na podstawie bardziej lub mniej wymuszonych zeznañ samych za-
trzymanych stworzono pewien model tej grupy – nie da³ siê w ni¹ wt³oczyæ
Zygmunt Majcher, odmawiaj¹c jakiegokolwiek przyznania siê do udzia³u
w walkach. Drug¹ osob¹, która zaniecha³a sk³adania zeznañ, by³ Jan £uczak;
w po³owie lipca po prostu odmówi³ sk³adania zeznañ i nic wiêcej od dnia
13 lipca w trakcie przes³uchañ nie powiedzia³.

Przegl¹daj¹c protoko³y zeznañ mo¿na zaobserwowaæ, ¿e od momentu
rozpoczêcia przes³uchañ przez nadzoruj¹cych œledztwo prokuratorów prze-
s³uchania staj¹ siê spokojniejsze i podejrzani nie czuj¹ ju¿ takiej presji ze strony
oficerów œledczych. Jednoczeœnie trzeba wyraŸnie podkreœliæ, ¿e prokuratorzy
bardzo póŸno otrzymuj¹ dostêp do podejrzanych i w zasadzie oficerowie
œledczy mog¹ z podejrzanymi prowadziæ œledztwa, jak d³ugo chc¹. Inn¹
konkluzj¹ nasuwaj¹c¹ siê z analizy dokumentów jest to, ¿e mo¿na wyczuæ
w protoko³ach sugerowanie odpowiedzi, a wpisywane okresy przes³uchañ nijak
siê maj¹ do wielkoœci i spisanego protoko³u, bywa³y takie, które trwa³y cztery
godziny, a protokó³ sporz¹dzono na zaledwie jednej kartce.

Widaæ tak¿e, jak bardzo mocno urabiano przes³uchiwanych, tak ¿e w przes³u-
chaniach koñcz¹cych ju¿ œledztwo sk³adanych przed prokuratorami podejrzani
w tym procesie na pamiêæ znali ju¿ to, co powinni mówiæ o dniu 28 czerwca
i swoim w nim udziale. Pamiêtaæ oczywiœcie trzeba o Janie £uczaku i Zbignie-
wie B³aszyku, którzy bardzo konsekwentnie odmawiali wspó³pracy ze œled-
czymi. A na zakoñczenie trzeba przypomnieæ s³owa Jana Kulasa zapisane
w stenogramie rozprawy g³ównej, które wypowiedzia³ w dniu 5 paŸdziernika
– „nie przyznajê siê do zarzucanych mi czynów albowiem moje zeznania by³y
ze mnie wymuszane metod¹ nieodbiegaj¹c¹ od metod SS-manów”37.
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JAN SANDORSKI

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŒCI PRL W 1956 R. NA TLE
PROCESÓW UCZESTNIKÓW „POZNAÑSKIEGO CZERWCA”*

I. WSTÊP

W paŸdzierniku 1956 r. na ³amach „Nowej Kultury” Krzysztof Teodor
Toeplitz komentowa³ proces oskar¿onych o zabójstwo kpr. Izdebnego, pisz¹c,
¿e „w Poznaniu [...] doszed³ do g³osu i ludowy gniew i elementy walki
politycznej, i wreszcie zwyk³a zbrodnia”1. Autor wyra¿a³ zdumienie i oburzenie
w zwi¹zku z faktem, ¿e poznañski s¹d skaza³ uczestnicz¹cych w zbioro-
wej egzekucji m³odych ludzi na bardzo niskie kary wiêzienia. W 1981 r.
dr Aleksander Ziemkowski tak opisywa³ scenê, która rozegra³a siê miêdzy
godzin¹ 14.30 a 15.00 na peronie IV Dworca G³ównego w Poznaniu: „T³um
ponad stuosobowy po prawie dwugodzinnym poœcigu dopada go, bije, kopie,
uderza w g³owê kamieniami, przypala twarz papierosem. Krzycz¹: »on zabi³
kobietê i dziecko«. Izdebnego w stanie agonii zabiera karetka pogotowia po
dwóch daremnych próbach interwencji”2.

Uznawany za nader utalentowanego i odwa¿nego felietonista „Nowej
Kultury” zna³ okolicznoœci œmierci Izdebnego i musia³ byæ pod silnym ich
wra¿eniem, skoro spodziewa³ siê znacznie wy¿szego wymiaru kary i dlatego nie
zaakceptowa³ wyroku. Wyrok w sprawie Foltynowicza, ¯urka i Sroki, a tak¿e
dwa pozosta³e wyroki, zaskoczy³y nie tylko dziennikarzy, ale tak¿e samych
poznaniaków, jak i oskar¿onych, którzy spodziewali siê kar œmierci, a w naj-
lepszym wypadku d³ugoletnich kar wiêzienia.

Co takiego sta³o siê w Polsce 1956 r., ¿e po okresie drakoñskich kar za
najmniejszy opór wobec w³adzy ludowej, w Poznaniu zapad³y wyroki w du¿ej
czêœci uwzglêdniaj¹ce argumenty obrony i niebêd¹ce wyrazem s¹dowego od-
wetu w³adzy na ludziach, którzy na tê w³adzê podnieœli rêkê? OdpowiedŸ na to
pytanie wymaga cofniêcia siê do zdarzeñ, które mia³y znaczenie dla losów

* Pierwodruk artyku³u w: „Kronika Miasta Poznania” 2006, nr 2.
1 K.T. Toeplitz, Tych drzwi nie wolno otwieraæ, „Nowa Kultura” 1956, nr 44, z 28 paŸdzier-

nika 1956 r., s. 8.
2 A. Ziemkowski, Próba chronologicznej rekonstrukcji wydarzeñ, [w:] Poznañski Czerwiec

1956, red. J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa, Wydawnictwo Poznañskie, Poznañ 1981, s. 84.



spo³eczeñstwa polskiego po 1953 r., a wiêc po roku, w którym wskutek œmierci
Stalina odwróci³a siê krwawo zapisana przez niego karta historii Zwi¹zku
Radzieckiego i jego pañstw satelitarnych.

II. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŒCI W PRL PO ŒMIERCI STALINA

Utworzenia we wrzeœniu 1947 r. w Szklarskiej Porêbie Biura Informa-
cyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych (Kominform) by³o równo-
znaczne z przekreœleniem nadziei niektórych polskich komunistów, z W. Go-
mu³k¹ na czele, na realizacjê „polskiej drogi do socjalizmu”, uwzglêdniaj¹cej
takie odstêpstwa od stalinowskich regu³, jak utrzymanie prywatnej w³asnoœci
rolnej czy tolerowanie istotnej roli Koœcio³a rzymskokatolickiego w spo-
³eczeñstwie. Przyjêcie stalinowskiej koncepcji nasilania siê walki klasowej
w miarê przyspieszania budowy socjalizmu zaowocowa³o odsuniêciem od
w³adzy tych przywódców komunistycznych, których oskar¿ano o „odchylenia
prawicowo-nacjonalistyczne”, zaostrzeniem represji wobec Koœcio³a oraz ch³o-
pów niechêtnych przymusowej kolektywizacji. Z szeregów PPS usuniêto 80 tys.
cz³onków pos¹dzanych o brak chêci podporz¹dkowania siê PPR. Po wyjeŸdzie
Stanis³awa Miko³ajczyka z kraju w paŸdzierniku 1947 r. rozprawiono siê z jego
wspó³pracownikami w PSL, tworz¹c w listopadzie 1949 r. niesuwerenne
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe.

Do likwidacji opozycji wykorzystywano organy œcigania i wymiar spra-
wiedliwoœci. W ramach zaostrzania walki klasowej montowano pokazowe
procesy polityczne. Zajmuj¹ce siê sprawami wewn¹trzpartyjnymi Biuro Specjal-
ne Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego przekszta³cono w X Departa-
ment, a ca³¹ s³u¿bê bezpieczeñstwa poddano kontroli komisji Biura Politycz-
nego Komitetu Centralnego PZPR, w której sk³ad wchodzili: Boles³aw Bierut,
Jakub Berman, Hilary Minc i Stanis³aw Radkiewicz3. Na tym szczeblu podjêto
decyzjê o aresztowaniu 21 maja 1950 r. Mariana Spychalskiego, a 2 sierpnia
1951 r. W³adys³awa Gomu³ki.

We wrzeœniu 1953 r. pozbawiono wolnoœci prymasa Stefana Wyszyñ-
skiego, a nieco póŸniej piêci biskupów. Ju¿ w styczniu 1953 r. rozpocz¹³ siê
proces siedmiu ksiê¿y i cywilnych wspó³pracowników Kurii Metropolitarnej,
oskar¿onych o szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych oraz o przy-
nale¿noœæ do faszystowskiej organizacji NOW. Trzy osoby, w tym ksi¹dz Józef
Lelito, zosta³y skazane na œmieræ. We wrzeœniu 1953 r. na ³awie oskar¿onych
zasiad³ biskup kielecki Czes³aw Kaczmarek i jego najbli¿si wspó³pracownicy.
Oskar¿ono ich o dzia³alnoœæ antyradzieck¹, dywersjê, szpiegostwo oraz kon-
takty z podziemiem. Ksiêdza biskupa skazano na 12 lat wiêzienia4.
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Liczba wydanych w wyroków œmierci w latach 1944–1948 by³a znacznie
wy¿sza ni¿ w latach 1949–1953, czyli podczas apogeum okresu stalinowskiego
w Polsce. Wed³ug obliczeñ Marii Turlejskiej, opartych na materia³ach archi-
walnych, w latach 1944–1946 s¹dy wojskowe skaza³y w 431 sprawach na karê
œmierci 676 osób5. W gronie tym znaleŸli siê cz³onkowie AK i innych organizacji
ruchu oporu, zak³adnicy, ¿o³nierze i oficerowie Wojska Polskiego i Korpusu
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, milicjanci i funkcjonariusze UB, Niemcy, au-
tochtoni, volksdeutsche, Ukraiñcy, oprawcy i mordercy z urzêdów bezpieczeñ-
stwa6. Nigdy ju¿ póŸniej wskaŸnik wyroków œmierci nie by³ tak wysoki. W latach
1949–1953 objêto terrorem tak¿e ludzi partii, niekiedy pe³ni¹cych wysokie
funkcje w aparacie w³adzy, co by³o skutkiem narzucenia „jedynie s³usznego”
schematu ideologicznego pod dyktando kierownictwa radzieckiego.

Najsurowsze wyroki zapada³y za tzw. dzia³alnoœæ antyradzieck¹. W akcie
oskar¿enia odczytanym 16 kwietnia 1952 r. w pierwszym dniu rozprawy oficer
œledczy Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego obwinia³ gen. Augusta Emila
Fieldorfa o to, ¿e jako szef Kedywu Komendy G³ównej AK, id¹c na rêkê
w³adzy hitlerowskiej, wydawa³ rozkazy rozpracowania i likwidacji radzieckich
oddzia³ów partyzanckich. G³ównie za to, na podstawie art. 1 pkt 1 dekretu
z 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrod-
niarzy i zdrajców Narodu Polskiego, gen. Fieldorf-„Nil” zosta³ skazany na
œmieræ, a wyrok wykonano 24 lutego 1953 r. Ju¿ w kwietniu 1957 r.
Generalna Prokuratura wyst¹pi³a z wnioskiem o wznowienie postêpowania na
korzyœæ skazanego. Œledztwo umorzono w lipcu 1958 r. „wobec braków
dowodów winy oskar¿onego”7.

W sprawach politycznych z lat 1949–1953 najczêœciej wyroki œmierci
zapada³y na tle zarzutu organizowania spisku celem obalenia w³adzy oraz
prowadzenia dzia³alnoœci szpiegowskiej na rzecz wywiadów pañstw kapi-
talistycznych. Pod takim zarzutem znalaz³a siê grupa wojskowych, przeciwko
której wszczêto œledztwo w 1950 r. prowadzone przez organy MBP i Zarz¹d
Informacji WP. Œledztwo to zakoñczy³o siê procesem genera³ów oraz szeregiem
procesów pochodnych. Oskar¿eni wywodzili siê z AK (genera³owie: Herman,
Kirchmayer, Roman), z oflagów (genera³owie: Kuropieska, Mossor) i z emigra-
cji (genera³owie: Tatar, Utnik, Nowicki, ¯ymierski). Na ³awach oskar¿onych
znalaz³o siê 88 osób. Dziewiêtnastu z nich zosta³o skazanych na karê œmierci
i wyroki wykonano. Trzy osoby zmar³y po uprawomocnieniu siê wyroków,
a pozostali zostali skazani na d³ugoterminowe kary wiêzienia8.
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Œmieræ Stalina 5 marca 1953 r. wywo³a³a falê optymizmu u skazanych. Od
kwietnia 1953 r. do kwietnia 1955 r. 46 z nich skierowa³o do Naczelnej Proku-
ratury Wojskowej proœby o rewizjê nadzwyczajn¹ i ponowne rozpatrzenie spraw.
Podjête na wiosnê 1954 r. przez Prokuraturê badania wykaza³y, ¿e w œledztwie
stosowano tortury, co powodowa³o samooskar¿anie siê przes³uchiwanych oraz
obci¹¿anie zarzutami wspó³oskar¿onych, a tak¿e innych osób (szczególnie
Mariana Spychalskiego). Pozwala³o to na formu³owanie przez przes³uchuj¹cych
oskar¿eñ o konspiracyjny i szpiegowski spisek w wojsku, ogarniaj¹cy wiele osób
wojskowych i cywilnych. Centraln¹ postaci¹ w procesach by³ gen. Tatar, którego
powrót do Polski z Londynu 1947 r. mia³ ogromne znaczenie propagandowe.
Jego powi¹zanie z gen. Spychalskim ³atwe by³o do udowodnienia, chocia¿by
ze wzglêdu na wrêczenie Tatarowi podczas jego wizyty w Warszawie w lipcu
1947 r. przez Spychalskiego Komandorii Orderu Polonia Restituta9.

Znajomoœæ gen. Józefa Kuropieski z gen. Stanis³awem Tatarem datowa³a
siê z czasów, gdy ten pierwszy, jako attaché wojskowy ambasady RP w Lon-
dynie, we wrzeœniu 1946 r. organizowa³ powrót Tatara do Polski10. Fakt ten
spowodowa³, ¿e obaj zostali oskar¿eni o konspiracjê i szpiegostwo. Gen. Ku-
ropieska, mimo obci¹¿enia go zeznaniami broni¹cych siê przed wyrokiem
œmierci genera³ów Tatara, Romana, Hermana, Pluty-Czachowskiego i Utnika,
nie przyznawa³ siê do winy. Poddano go okrutnym metodom œledztwa.
Dopiero po skazaniu go na karê œmierci w proœbie o u³askawienie skierowanej
do Najwy¿szego S¹du Wojskowego w dniu 2 lipca 1952 r. gen. Kuropieska
przyzna³ siê do kierowania spiskiem oraz kontaktów szpiegowskich z ambasad¹
amerykañsk¹ i obci¹¿y³ gen. Mariana Spychalskiego pomówieniem o udzia³
w konspiracji. W 1955 r. gen. Kuropieska odwo³a³ powy¿sze zarzuty i oœwiad-
czy³, ¿e jego przyznanie siê by³o prób¹ ratowania ¿ycia11.

Wymuszanie zeznañ torturami by³o w powszechnym u¿yciu i wzbudza³o
w spo³eczeñstwie z jednej strony lêk przed aparatem przymusu, z drugiej
– opór i protesty, które z biegiem lat coraz œmielej i czêœciej kierowano
w formie skarg do w³adz.

Odwil¿ w Polsce by³a refleksem sytuacji w ZSRR. Jeszcze w 1954 r.
w obozach przebywa³o tam ponad 1300 tys. ludzi. Mno¿y³y siê bunty i nie-
pokoje, w efekcie których zaczêto zwalniaæ wiêŸniów stalinowskich. Informowali
oni spo³eczeñstwo o piekle, przez które przeszli. Niektórzy z nich domagali siê
od Komitetu Centralnego KPZR wszczêcia procesów maj¹cych na celu reha-
bilitacjê. Wyg³oszony 25 lutego 1956 r. na XX ZjeŸdzie KPZR przez g³ównego
inicjatora procesu destalinizacji Nikitê Chruszczowa poufny referat o zbrodniach
stalinizmu przyczyni³ siê do podjêcia kroków zmierzaj¹cych do naprawy wy-
rz¹dzonych krzywd i powrotu wiêŸniów politycznych do spo³eczeñstwa.

236 Jan Sandorski

9 J. Kuropieska, Z powrotem w s³u¿bie, KAW, Kraków 1984, s. 277.
10 Tam¿e, s. 196-201.
11 £ukasz Socha (Maria Turlejska), Te pokolenia, s. 62.



Proces przemian w Polsce przyspieszy³a œmieræ 12 marca 1956 r. w Moskwie
(bezpoœrednio po XX ZjeŸdzie KPZR) I sekretarza KC PZPR Boles³awa Bieruta,
wiernego wyznawcy stalinizmu. Jego nastêpc¹ zosta³ Edward Ochab. Nie prze-
ciwstawia³ siê on reanimowaniu koncepcji „polskiej drogi do socjalizmu” i po-
wrotowi do dzia³alnoœci pañstwowej jej g³ównego propagatora – W³adys³awa
Gomu³ki. W Polsce rozgorza³a ostra dyskusja polityczna. Na jednym jej biegunie
znalaz³a siê tzw. grupa pu³awska, krytykuj¹ca „b³êdy i wypaczenia” okresu
stalinowskiego, ale nieskora do poci¹gania do odpowiedzialnoœci polskich wy-
konawców poleceñ p³yn¹cych z Kremla. Drugi biegun okupowa³a tzw. grupa
natoliñska, domagaj¹ca siê ukarania polskich stalinowców. Grupie tej przy-
pisywano niechêæ do demokratyzacji, powi¹zania agenturalne z Moskw¹ oraz
antysemityzm12. „Grupa pu³awska” w celu dyskredytacji Zwi¹zku Radzieckiego
w oczach spo³eczeñstwa polskiego ju¿ w marcu 1956 r. upubliczni³a poufny
raport Chruszczowa. Wywo³a³o to ogólnopolsk¹ dyskusjê ró¿nych œrodowisk na
temat koniecznoœci nadania socjalizmowi „ludzkiej twarzy”, umocnienia su-
werennoœci PRL i ograniczenia zale¿noœci od Kremla.

Próbie demokratyzacji stosunków wewnêtrznych, m.in. poprzez uwalnianie
wiêŸniów politycznych i ich rehabilitacjê, towarzyszy³a fatalna sytuacja polskiej
gospodarki. Klêska planu szeœcioletniego spowodowa³a obni¿enie stopy ¿y-
ciowej ludnoœci. W celu poprawy tej sytuacji próbowano podwy¿szyæ normy
produkcyjne bez stosownego wzrostu wynagrodzeñ, co sta³o siê bezpoœredni¹
przyczyn¹ wybuchu powstania czerwcowego w Poznaniu.

III. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŒCI W PRL PO ŒMIERCI BIERUTA

Dziêki zmianie klimatu politycznego po œmierci Bieruta, œrodowisko praw-
nicze wszczê³o dyskusjê nad stanem polskiego wymiaru sprawiedliwoœci.
Pierwszy do ataku na istniej¹cy stan ruszy³ prof. Jerzy Jod³owski, ówczesny
prezes Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Prawników Polskich, ceniony znawca
procedury cywilnej. Podda³ on druzgoc¹cej krytyce praktyki stosowane w wy-
miarze sprawiedliwoœci na kwietniowej VIII sesji Sejmu PRL. Ekstrakt jego
wyst¹pienia ukaza³ siê na ³amach pierwszego numeru nowo powsta³ego i od-
wa¿nie redagowanego „Prawa i ¯ycia”13. Prof. Jod³owski wypunktowa³ niemal
wszystkie s³aboœci polskiego wymiaru sprawiedliwoœci. Oto g³ówne tezy jego
stanowiska.

1. Praworz¹dnoœæ wymaga zlikwidowania b³êdów przesz³oœci, a tak¿e
stworzenia trwa³ych jej gwarancji w przysz³oœci.
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2. Rozprawa z b³êdami przesz³oœci to nie tylko karczowanie metod docho-
dzenia przestêpstw, to tak¿e rehabilitacja ludzi, którym sta³a siê krzywda i po-
ci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci winnych stosowania niew³aœciwych metod.
Wiele osób wysz³o i wiele wyjdzie z wiêzieñ dziêki ustawie amnestyjnej. Nie
wystarczy umorzenie ich spraw. Trzeba wznowiæ postêpowania karne i za-
gwarantowaæ prawo do odszkodowañ dla niewinnie skazanych.

3. Za wysoce szkodliw¹ uznaæ nale¿y teoriê o zaostrzaniu siê walki
klasowej, która panowa³a do XX Zjazdu KC KPZR.

4. Sêdziowie w terenie byli nara¿eni na naciski i niedopuszczaln¹ inge-
rencjê lokalnych w³adz. W tych okolicznoœciach s¹downictwo utraci³o auto-
rytet w spo³eczeñstwie. Dlatego nale¿y przypomnieæ, ¿e najistotniejsze dla
s¹downictwa jest szanowanie konstytucyjnej gwarancji niezawis³oœci sêdziów.
Musi znikn¹æ praktyka bezprawnego ingerowania w konkretne sprawy.

5. Podstawow¹ gwarancj¹ niezawis³oœci s¹downictwa jest wybieralnoœæ
sêdziów, a wiêc ich pochodzenie z wyboru obywateli. Zasada wybieralnoœci
znalaz³a siê w Konstytucji z 1952 r. i do 1956 r. nie zosta³a zrealizowana. Na
podstawie ustawy z 1946 r. sêdziego mo¿na zwolniæ jak ka¿dego innego
urzêdnika z trzymiesiêcznym wypowiedzeniem. Tymczasem usuniêcie sêdziego
nale¿y uzale¿niæ wy³¹cznie od orzeczenia w³aœciwego organu dyscyplinarnego,
chroni¹c go w ten sposób od nacisków politycznych.

6. Za kluczow¹ dla niezawis³oœci sêdziów uznaæ nale¿y kwestiê ich warun-
ków bytowych. Niskie uposa¿enie zmusza sêdziów do podejmowania dodat-
kowych prac i obni¿a poziom orzekania. Zgodnie z oœwiadczeniem Wydzia³u
Socjalnego Zwi¹zku Prawników Polskich „wide³kowy” system p³ac uzale¿nia³
wysokoœæ pensji sêdziego od decyzji administracji s¹dowej. System ten pozwala³
prezesowi s¹du przyznawaæ sêdziemu uposa¿enie wed³ug w³asnego uznania i po-
wodowa³, ¿e z regu³y uposa¿enie sêdziów by³o znacznie ni¿sze ni¿ prokuratorów.

7. Polityka personalna w latach 1946–1956 doprowadzi³a do wyrugowania
sêdziów, którzy reprezentowali w najwy¿szym stopniu niezawis³oœæ, nieza-
le¿noœæ myœli i œmia³oœæ w³asnego zdania.

8. W przesz³oœci pope³niono wiele b³êdów w stosunku do adwokatury,
ograniczaj¹c do minimum rolê obroñcy w toku œledztwa.

9. Kondycjê wymiaru sprawiedliwoœci pogarsza³a czêsto pojawiaj¹ca siê
sprzecznoœæ miêdzy okólnikami i zarz¹dzeniami a ustawami, nieprzestrzeganie
hierarchii aktów prawnych, niejawnoœæ projektów przepisów prawnych, a tak-
¿e ich póŸniejsze niepublikowanie. W tym kontekœcie konieczne jest prze-
analizowanie dzia³alnoœci prawotwórczej Urzêdu Rady Ministrów.

Tezy prof. J. Jod³owskiego by³y przedmiotem dyskusji na Plenum Zarz¹du
G³ównego ZPP. Jej pok³osiem by³a uchwa³a tego gremium przyjêta 13 maja
1956 r.14 W uchwale tej za kwestiê pierwszoplanow¹ dla wymiaru spra-
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z 20 maja 1956 r., s. 7.



wiedliwoœci uznano kontynuowanie akcji rehabilitacyjnej i nadanie wiêkszej
jawnoœci jej wynikom. Równoczeœnie podkreœlano koniecznoœæ wyci¹gniêcia
wszelkich konsekwencji wobec osób winnych œwiadomego ³amania prawa.
W trakcie dyskusji na Plenum nad uchwa³¹ przytaczano liczne przyk³ady
wywierania presji na sêdziów. Przed XX Zjazdem KPZR telefony z komitetów
partyjnych i z prezydiów rad narodowych przes¹dza³y o losach rozpatrywanych
spraw. Uczestnik dyskusji, sêdzia Zaniewicki ze Szczecina, stwierdzi³, ¿e naj-
czêœciej brzmia³y one nastêpuj¹co: „Ej, s³uchajcie no, towarzyszu sêdzio,
zróbcie no tak i tak...”15. Po XX ZjeŸdzie tonacja uleg³a pewnej zmianie, ale
treœæ telefonów pozosta³a taka sama. Z tych wzglêdów Plenum uzna³o za
konieczne umieszczenie w uchwale stwierdzenia g³osz¹cego, ¿e „Podstawowym
warunkiem praworz¹dnoœci wymiaru sprawiedliwoœci jest pe³na niezawis³oœæ
sêdziowska”16. Wymaga ona stanowczego przeciwstawienia siê próbom jakich-
kolwiek nacisków na orzecznictwo s¹dowe i „urzeczywistnienia nieusuwalnoœci
sêdziowskiej przez uchylenie w stosunku do sêdziów dzia³ania przepisów
dekretu 1946 r. oraz przywrócenia zasady zwalniania ze stanowisk sêdziow-
skich jedynie w drodze dyscyplinarnej”17.

Stan s¹downictwa w 1956 r. dobrze ilustruje wywiad, którego dzien-
nikarzowi „Prawa i ¯ycia” udzieli³a 20 maja 1956 r. nowo mianowana minister
sprawiedliwoœci Zofia Wasilkowska18.

Stanowisko ministerialne zosta³o powierzone Zofii Wasilkowskiej w kwietniu
1956 r. jako przedstawicielce liberalnego skrzyd³a by³ych cz³onków PPS,
których postanowiono przywróciæ do ³ask w celu uwiarygodnienia destalini-
zacji. Zofia Wasilkowska ukoñczy³a Wydzia³ Prawa Uniwersytetu Warszaw-
skiego w 1932 r. i podjê³a pracê w Prokuratorii Generalnej, z ramienia której
wystêpowa³a w s¹dach jako przedstawicielka Skarbu Pañstwa. W czasie wojny
dzia³a³a w podziemiu i udziela³a pomocy zbieg³ym koalicyjnym jeñcom wo-
jennym. Po powrocie z obozu w Ravensbrück zosta³a w 1949 r. pierwsz¹
w Polsce kobiet¹ sêdzi¹ S¹du Najwy¿szego. Jej m¹¿, prof. Jan Wasilkowski,
tak¿e by³y cz³onek PPS (znany z powiedzenia, ¿e „gdyby nie Zwi¹zek Ra-
dziecki, to przed wojn¹ zosta³bym komunist¹”), w paŸdzierniku 1956 r. zosta³
I prezesem S¹du Najwy¿szego. Zofia Wasilkowska jako minister odegra³a
niepoœledni¹ rolê w oczyszczaniu wymiaru sprawiedliwoœci z nalecia³oœci sta-
linizmu, czemu m.in. da³a wyraz sw¹ obecnoœci¹ na procesach poznañskich.
Z jej inicjatywy Sejm uchwali³ ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli i o od-
powiedzialnoœci funkcjonariuszy publicznych za szkody wyrz¹dzone obywa-
telom. Osoby znane z naruszeñ praworz¹dnoœci odwo³ywa³a ze stanowisk
prezesów s¹dów. Spowodowa³o to lawinê skarg do wydzia³u administracyjnego
KC PZPR, a tak¿e bezpoœrednio do W³adys³awa Gomu³ki i Zenona Kliszki.
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W ich efekcie Zofia Wasilkowska utraci³a w lutym 1957 r. stanowisko mini-
stra, a jej miejsce zaj¹³ Marian Rybicki, dotychczasowy Prokurator Generalny19.

W wywiadzie dla „Prawa i ¯ycia” z 20 maja 1956 r. redakcja pyta³a Zofiê
Wasilkowsk¹ o to, jakie kroki pragnie ministerstwo podj¹æ, by zapewniæ
nienaruszalnoœæ zasady niezawis³oœci sêdziowskiej? Pani minister zdecydowanie
opowiedzia³a siê za nieusuwalnoœci¹ sêdziów i uzna³a za konieczne ogra-
niczenie korzystania z dekretu z 14 maja 1946 r., który upowa¿nia³ ministra
sprawiedliwoœci do zwalniania sêdziów wed³ug swego uznania. Jej zdaniem,
konieczne by³o przygotowanie nowego prawa o ustroju s¹dów powszechnych,
które wprowadzi³oby zasadê wyboru sêdziów i okreœli³o jego tryb. Mini-
sterstwo bra³o pod uwagê zarówno mo¿liwoœæ wyborów powszechnych, do-
konywanych przez obywateli, jak i wyboru przez rady narodowe lub przez
Radê Pañstwa. Za priorytetowy problem nale¿ytego funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwoœci Zofia Wasilkowska uzna³a powrót do pracy sêdziów nie-
s³usznie zwolnionych na podstawie dekretu z 1946 r. – najczêœciej ze wzglêdu
na nieakceptowane przez w³adze pogl¹dy polityczne.

W celu wzmocnienia samorz¹du adwokackiego w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci rozpoczêto prace nad prawem o ustroju adwokatury i dysku-
towano nad kwesti¹, czy nadaæ mu formê nowej ustawy, czy nowelizacji starej
ustawy z 27 czerwca 1950 r. Pracom ministerialnych ekspertów towarzyszy³a
dyskusja w prasie prawniczej. Na temat bol¹czek adwokatury wypowiedzia³ siê
na ³amach „Prawa i ¯ycia” Ignacy Iserles, umieszczaj¹c w swym artykule
symptomatyczne motto zaczerpniête z pism œw. Ivo z Chartres – advocatus sed
non latro („adwokat nie musi byæ ³otrem”)20. Pod adresem adwokatury
kierowa³ on ironiczne s³owa: „Przez wiele lat idea³em by³ u nas ugrzeczniony
adwokat, adwokat, który nikogo nie zgani³, nikogo nie dotkn¹³, adwokat
pisz¹cy wyprane z pasji pisma procesowe, adwokat, dla którego s¹d jest zawsze
wysoki, prokuratura zawsze szanowna, a milicja zawsze dzielna. Obroñczy
temperament i pasjê gaszono dyscyplinarkami, szykanami i groŸb¹ utraty
zaufania. Kwit³o wiêc brakoróbstwo na adwokackim piedestale”21.

Obiektem krytyki by³a tak¿e prokuratura. Jej ocen¹ zaj¹³ siê Prokurator
Generalny Marian Rybicki22. Z jego pochwa³¹ spotka³o siê wykonanie ustawy
o amnestii z 27 kwietnia 1956 r. Dziêki intensywnej pracy prokuratorów do
20 maja 1956 r. z wiêzieñ wysz³o 36 tys. osób. W centrum uwagi Prokuratury

240 Jan Sandorski

19 W 1980 r. Zofia Wasilkowska za³o¿y³a „Solidarnoœæ” w S¹dzie Najwy¿szym, a latem 1981 r.
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20 I. Iserles, O adwokatach nie po raz pierwszy, „Prawo i ¯ycie” nr 2 (rok 1) z 20 maja 1956 r.,
s. 3.

21 Tam¿e.
22 Prokuratura nie mo¿e odrywaæ siê od ludnoœci, od jej kontroli i oceny, wywiad z Pro-
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Generalnej znajdowa³y siê w maju 1956 r. prace nad rehabilitacj¹ osób
nies³usznie skazanych. Po XX ZjeŸdzie KPZR i po kwietniowej sesji Sejmu PRL
gwa³towanie wzros³a liczba wniosków o rehabilitacjê, sk³adanych zarówno
przez osoby dawniej skazane, a znajduj¹ce siê na wolnoœci wskutek odbycia
kary lub kwietniowej amnestii, jak i przez osoby odbywaj¹ce jeszcze kary
wiêzienia. W Prokuraturze Generalnej powo³any zosta³ specjalny zespó³ pro-
kuratorów dla badania wyroków za przestêpstwa antypañstwowe, takie jak
udzia³ w nielegalnych organizacjach, kolaboracja, sabota¿. Sprawy te pro-
wadzone by³y przez organy b. Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego b¹dŸ
Zarz¹d Informacji WP. Prokuratura, po stwierdzeniu nowych okolicznoœci,
które mog³y mieæ wp³yw na ustalenie winy, wystêpowa³a z wnioskiem o wzno-
wienie postêpowania, co powodowa³o ponowne rozpoznanie sprawy przez
s¹d. Owe nowe okolicznoœci sprowadza³y siê z regu³y do stwierdzenia sto-
sowania niedozwolonych metod œledczych, w wyniku czego dowody, na
których oparto wyrok skazuj¹cy, okazywa³y siê sfingowane lub nieprawdziwe.

W przypadkach gdy nie mo¿na by³o zastosowaæ wznowienia postêpowania,
bo dowody nie budzi³y w¹tpliwoœci, Generalna Prokuratura wystêpowa³a do
s¹du z wnioskiem o rewizjê nadzwyczajn¹ ze wzglêdu na zbyt wysoki wyrok
lub zastosowanie niew³aœciwej kwalifikacji prawnej czynu przestêpczego. Pro-
kuratura na pierwszy ogieñ bra³a sprawy, w których zapad³y powa¿ne wyroki
za przestêpstwa o charakterze antypañstwowym, a skazani przebywali w wiê-
zieniach. Akcjê rehabilitacyjn¹ zamierzano zakoñczyæ we wrzeœniu 1956 r.

Prokurator Generalny nader krytycznie ocenia³ dotychczasow¹ dzia³alnoœæ
prokuratury w ramach tzw. nadzoru ogólnego. Pod tym pojêciem kry³ siê
konstytucyjny obowi¹zek Prokuratora Generalnego strze¿enia „praworz¹dnoœci
ludowej”, czuwania nad ochron¹ w³asnoœci spo³ecznej oraz zapewnianie „po-
szanowania praw obywateli”. Tak pojêty „nadzór ogólny” by³ jednak usta-
wowo ograniczony (ustawa z 1950 r.) i dotyczy³ jedynie terenowych organów
w³adzy, gdy tymczasem w innych pañstwach socjalistycznych (tak¿e w ZSRR)
kompetencje prokuratury do zaskar¿ania niezgodnych z prawem aktów i czyn-
noœci ogarnia³y tak¿e dzia³ania centralnych w³adz i urzêdów.

W³adze terenowe powo³ywa³y siê zazwyczaj na niezliczone instrukcje,
okólniki i zarz¹dzenia w³adz centralnych, co parali¿owa³o dzia³ania pro-
kuratury. Ponadto ustawa o prokuraturze 1950 r. nie okreœla³a, jakie skutki
wywo³uje zaskar¿enie i jakie obowi¹zki nak³ada na w³aœciwe organy. Art. 10
ustawy nie tworzy³ konkretnych obowi¹zków, a wiêc uzale¿nia³ reakcje na
zaskar¿enie od dobrej lub z³ej woli w³adz centralnych. Wszystko to po-
wodowa³o, ¿e „nadzór ogólny” prokuratury sta³ siê instytucj¹ fasadow¹.

Za powa¿ny mankament prokuratury Prokurator Generalny uwa¿a³ jej
nadmiern¹ izolacjê od spo³eczeñstwa, a tak¿e od innych zawodów praw-
niczych. Prokuratura najbardziej ulega³a zdyskredytowanej przez XX Zjazd
KPZR teorii o narastaj¹cej w miarê postêpów w budownictwie socjalizmu
walce klasowej. Na tym tle dochodzi³o niekiedy do humorystycznych zdarzeñ
na sali s¹dowej. Mecenas Jan Pa³atyñski przytoczy³ jedno z takich zdarzeñ
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z w³asnej praktyki. Broni³ on 1952 r. osobê, która po pijanemu drwi³a z w³adzy
z powodu kolejek i niskich p³ac. Czyn ten wype³nia³ znamiona z art. 22 ma³ego
kodeksu karnego („Kto rozpowszechnia fa³szywe wiadomoœci, mog¹ce wy-
rz¹dziæ istotn¹ szkodê interesom Pañstwa, b¹dŸ obni¿yæ powagê jego na-
czelnych organów, podlega karze wiêzienia do lat 5 lub aresztu”). Prokurator
uzna³ oskar¿onego za wroga klasowego i domaga³ siê trzech lat bezwzglêdnej
odsiadki. W mowie obroñczej mecenas Pa³atyñski podniós³, i¿ jego klient tak¿e
przed wojn¹ dwukrotnie by³ karany z art. 132 k.k. za zniewa¿anie po pijanemu
sanacyjnej w³adzy. Obroñca z naciskiem podkreœla³, i¿ nie mo¿e byæ obecnie
wrogiem klasowym osoba, która zniewa¿a³a wrogów klasowych rz¹dz¹cych
Polsk¹ przed II wojn¹ œwiatow¹. Wysoki s¹d podzieli³ stanowisko obrony i tym
samym prokuratorska koncepcja wroga klasowego leg³a w gruzach23.

Oprócz dzia³aczy spo³ecznych, polityków, którzy obejmowali stanowiska
na fali odnowy i dziennikarzy, w dyskusji nad destalinizacj¹ wymiaru spra-
wiedliwoœci uczestniczy³ œwiat nauki. Pog³êbion¹ i bardzo krytyczn¹ analizê
stanu praworz¹dnoœci przedstawi³ prof. Sylwester Zawadzki24. Za g³ówny
grzech zaistnia³ej w Polsce Ludowej sytuacji uznawa³ on sprzeczne z aktami
normatywnymi Sejmu i Rady Pañstwa akty Prezydium Rz¹du, PKPG i innych
naczelnych organów administracyjnych. Chodzi³o tu o ró¿norodne rozpo-
rz¹dzenia, zarz¹dzenia, okólniki i instrukcje, które czêstokroæ ca³kowicie nie
uwzglêdnia³y obowi¹zuj¹cych ustaw sejmowych, dekretów Rady Pañstwa czy
te¿ nawet uchwa³ Rady Ministrów. Resorty zobowi¹zane do wydawania
rozporz¹dzeñ wykonawczych dopuszcza³y siê „powa¿nych wypaczeñ”, wydaj¹c
akty sprzeczne z ustawami, a czasami bojkotuj¹c ustawy poprzez przewlekanie
lub niewydawanie tych aktów. W ten sposób w³adza wykonawcza sabotowa³a
odgórnie dekretowan¹ odnowê i utrudnia³a powrót do praworz¹dnoœci.

Opisywana przez prof. Sylwestra Zawadzkiego praktyka bezpoœrednio
zagra¿a³a wymiarowi sprawiedliwoœci. W okresie poprzedzaj¹cym objêcie teki
ministra przez Zofiê Wasilkowsk¹, Ministerstwo Sprawiedliwoœci niejedno-
krotnie wydawa³o sprzeczne z ustaw¹ tzw. tajne okólniki, znane jedynie
nielicznym wtajemniczonym i maj¹ce decyduj¹cy wp³yw na orzeczenia o winie
i karze. Tylko sêdziowie i prokuratorzy wiedzieli, ¿e wed³ug tajnego ministe-
rialnego okólnika górna granica jednorazowego zakupu cukru wyznaczona
zosta³a na poziomie 30 kg. Ka¿dy, kto kupi³ wiêcej, móg³ nastêpnego dnia
stan¹æ przed s¹dem pod zarzutem uprawiania spekulacji25.

W prasie prawniczej sygnalizowano ró¿norodne sposoby ³amania pra-
worz¹dnoœci. Niektórzy prokuratorzy potrafili sw¹ obecnoœæ podczas narady
sêdziów nad wyrokiem. Inni szanta¿owali sêdziów wydaj¹cych wbrew ich

242 Jan Sandorski
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¿¹daniom wyroki uniewinniaj¹ce. Prowadzi³o to do zajmowania przez pro-
kuratorów dominuj¹cej pozycji w postêpowaniu procesowym, do degrengolady
sêdziów i eliminowania obroñców.

Krytyce z³ych doœwiadczeñ praktycznych towarzyszy³a polemika z panuj¹c¹
doktryn¹ prawa, pozostaj¹c¹ pod silnym wp³ywem doktryny radzieckiej. Wy-
bitny prawnik i obroñca Roman £yczywek za groŸn¹ dla praworz¹dnoœci uzna³
koncepcjê zawart¹ w referacie wyg³oszonym w lipcu 1953 r. na sesji naukowej
PAN poœwiêconej zagadnieniom prawnym Konstytucji PRL26. W referacie tym
znalaz³o siê stwierdzenie, ¿e „zagadnienie ostrza praworz¹dnoœci rewolucyjnej
i jej podstawowych zadañ kszta³tuje siê odpowiednio do tych zadañ, jakie
wysuwaj¹ siê w konkretnej sytuacji na froncie walki klasowej”. Polemizuj¹c
z zacytowan¹ stalinowsk¹ nowomow¹ prawnicz¹ Roman £yczywek wywodzi³,
¿e pojêcie „ostrza praworz¹dnoœci rewolucyjnej” doprowadza³o do sytuacji,
w których w analogicznych sprawach wyroki dla dwóch osób by³y zupe³nie
ró¿ne ze wzglêdu na zró¿nicowane pochodzenie spo³eczne tych osób.

Szczególnie niebezpieczne dla adwokatury by³y wystêpuj¹ce w nauce ten-
dencje zmierzaj¹ce do wprowadzenia zasady, i¿ adwokat musi zawiadomiæ
w³adze œledcze o przestêpstwie, o którym dowiedzia³ siê w czasie swych
czynnoœci zawodowych. Podstaw¹ prawn¹ takiego postêpowania adwokata
mia³ byæ rzekomo art. 18 m.k.k., który brzmia³ nastêpuj¹co:

„§ 1. Kto, otrzymawszy wiarygodn¹ wiadomoœæ o przestêpstwie, okreœlo-
nym w art. 1, 3, 4, 7, 13 lub 14 niniejszego dekretu albo w art. 85–88 kodeksu
karnego Wojska Polskiego, nie zawiadomi natychmiast o tym w³adzy, po-
wo³anej do œcigania przestêpstw – podlega karze wiêzienia do lat 5;

§ 2. Kto, sprawuj¹c w³adzê w zakresie administracji rz¹dowej lub sa-
morz¹dowej, otrzymawszy wiarygodn¹ wiadomoœæ o pope³nieniu na podleg³ym
mu obszarze przestêpstw, wymienionych w § 1, b¹dŸ o przebywaniu na tym
obszarze cz³onków porozumienia (art. 13 § 2) lub zwi¹zku (art. 14), nie zawia-
domi natychmiast o tym w³adzy, powo³anej do œcigania przestêpstw – podlega
karze wiêzienia do lat 10”.

Komentuj¹c powy¿szy przepis, Mieczys³aw Siewierski pisa³, ¿e obowi¹zek
zawiadomienia w³adzy dotyczy³ takich zbrodni, jak gwa³towny zamach z art. 1
m.k.k. („Kto dopuszcza siê gwa³townego zamachu na jednostkê si³ zbrojnych
polskich lub sprzymierzonych...”), sabota¿ z art. 3 m.k.k., wyrabianie lub
gromadzenie broni palnej z art. 4 m.k.k., szpiegostwo z art. 7 m.k.k.,
przygotowanie oraz porozumienia z art. 13 m.k.k. do zbrodni gwa³townego za-
machu, sabota¿u lub szpiegostwa oraz udzia³ w zwi¹zku zbrodniczym z art. 14
m.k.k.27 Wszystkie te zbrodnie zagro¿one by³y kar¹ œmierci.
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Roman £yczywek uzna³, ¿e wprowadzenie w ¿ycie propozycji z³o¿onej na
sesji naukowej PAN by³oby w praktyce przekreœleniem roli, jak¹ spe³niaæ musi
adwokat jako obroñca ludzi, a tak¿e jako stra¿nik praworz¹dnoœci.

Popularne w okresie stalinowskim nagonki prasowe na oskar¿onych po-
wodowa³y, ¿e w 1956 r. zaczêto zastanawiaæ siê nad stosunkiem s¹du do opinii
publicznej. Prof. Leszek Kubicki pisa³, ¿e organy powo³ane do wyra¿ania opinii
publicznej winny wykazywaæ du¿¹ powœci¹gliwoœæ w dokonywaniu ocen przed
ostatecznym rozstrzygniêciem sprawy przez wszystkie instancje s¹dowe28.
Autor wyrazi³ przy okazji ponadczasow¹ prawdê wart¹ i dziœ przypomnienia.
„Sêdzia, który kieruj¹c siê nastrojami opinii i atmosfer¹ wytworzon¹ wokó³
sprawy, rozstrzyga j¹ w obawie przed krytyk¹ tej opinii, wbrew w³asnemu
przekonaniu, tak samo ³amie praworz¹dnoœæ jak sêdzia, który orzeka nie-
zgodnie z przekonaniem na skutek nacisków administracji”29.

IV. POSTAWA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŒCI PODCZAS PROCESÓW
UCZESTNIKÓW „POZNAÑSKIEGO CZERWCA 1956”

Tolerowane przez w³adze dyskusje prawników nad zbrodniami stalinizmu
i metodami poprawy stanu praworz¹dnoœci w Polsce mog³y napawaæ nadziej¹,
¿e procesy poznañskie nie stan¹ siê aren¹ bezwzglêdnej zemsty za „podniesienie
rêki na w³adzê ludow¹”. Niepewny by³ jednak rezultat zapasów politycznych
tocz¹cych siê w Warszawie. Pewne symptomy zewnêtrzne œwiadczy³y jednak, i¿
w³adze postanowi³y odst¹piæ od rygorów znanych z pokazowych procesów
stalinowskich.
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28 L. Kubicki, S¹d a opinia publiczna, „Prawo i ¯ycie” nr 7 (rok 1) z 29 lipca 1956 r., s. 3.
29 Tam¿e.



RAFA£ LEŒKIEWICZ

DZIA£ANIA OPERACYJNE UB/SB PROWADZONE WOBEC
MECENASA STANIS£AWA HEJMOWSKIEGO*

W archiwum poznañskiego Oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej za-
chowa³o siê kilkaset teczek dotycz¹cych w sposób bezpoœredni Powstania
Poznañskiego 1956 r. Wœród nich spor¹ czêœæ zajmuje dokumentacja bêd¹ca
œwiadectwem represji organów bezpieczeñstwa wobec poznañskich robotni-
ków. Oskar¿eni staj¹cy wówczas przed obliczem s¹du mieli po swojej stronie
powa¿nych sojuszników – obroñców. Jednym z nich by³ doktor praw Stanis³aw
Hejmowski, oddany swojej profesji prawnik, który za to, ¿e odwa¿y³ siê
bohatersko wystêpowaæ w obronie Powstañców zap³aci³ olbrzymi¹ cenê.

Mecenas Stanis³aw Hejmowski to jeden z najwybitniejszych poznañskich
prawników. Urodzi³ siê 22 czerwca 1900 r. w Libawie. W 1924 r. ukoñczy³
Wydzia³ Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie od
1930 do 1939 roku prowadzi³ w Poznaniu w³asn¹ kancelariê adwokack¹.
Podczas okupacji mieszka³ w Warszawie. Po zakoñczeniu wojny zas³yn¹³ jako
obroñca oprawcy Kraju Warty gauleitera Artura Greisera (czerwiec – lipiec
1946 r.). Da³ siê wówczas poznaæ jako rzetelny prawnik, potrafi¹cy broniæ
osobê, która przez kilka lat wojny by³a „panem ¿ycia i œmierci” w Wielko-
polsce. Tym bardziej ¿e bêd¹c wyznaczonym z urzêdu przez Najwy¿szy
Trybuna³ Narodowy, dwukrotnie odmawia³ obrony, argumentuj¹c to krzywda-
mi, jakie go spotka³y z r¹k Niemców (wypêdzenie z Poznania zim¹ 1939 r.,
œmieræ dwóch braci)1. Dziêki jego postawie A. Greiser zosta³ skazany za
faktyczne czyny przestêpcze, których siê dopuœci³, dlatego te¿ nie dosz³o do
tzw. zbrodni s¹dowej. Od 1946 r. S. Hejmowski by³ tak¿e obroñc¹ wojsko-
wym. Wielokrotnie broni³ cz³onków podziemia antykomunistycznego stawia-
nych przed obliczem z³owrogiego Wojskowego S¹du Rejonowego w Poznaniu
– stalinowskiego narzêdzia terroru.

W jednej z opinii przygotowanej przez prezesa S¹du Wojewódzkiego
w Poznaniu jesieni¹ 1954 r. pojawia siê taka oto charakterystyka mecenasa

* Niniejszy tekst jest poszerzon¹ wersj¹ artyku³u autora pt. G³os jego przenika³ mury opubli-
kowanego w Biuletynie Instytutu Pamiêci Narodowej 2006, nr 6 (65), s. 59–64.

1 J. Gidyñski, Stanis³aw Hejmowski, „Kultura”, Pary¿, styczeñ – luty 1970 r., s. 166.



S. Hejmowskiego: „niew¹tpliwie jest dobrym znawc¹ prawa karnego. Sê-
dziowie okreœlaj¹ go jako maskuj¹cego siê reakcjonistê”2.

Stanis³aw Hejmowski wystêpowa³ jako obroñca w dwóch g³oœnych „po-
czerwcowych” procesach, a mianowicie w „procesie trzech” – bêd¹c obroñc¹
dorêczyciela pocztowego Jerzego Sroki3 oraz w „procesie dziesiêciu”, po-
dejmuj¹c siê obrony m³odego konduktora Romana Bulczyñskiego4. By³ liderem
zespo³u adwokatów reprezentuj¹cych oskar¿onych robotników. Procesy po-
znañskie mia³y bez w¹tpienia charakter polityczny, wystêpowanie w nich
wymaga³o du¿ej odwagi. Mecenas Stanis³aw Hejmowski nie okazywa³ strachu.
Przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji wystêpowa³ w swoich mowach obroñczych
zdecydowanie i ostro przeciwko obowi¹zuj¹cemu porz¹dkowi prawnemu oraz
brutalnoœci organów bezpieczeñstwa5. Do historii przesz³y jego przemowy,
w których broni¹c klientów, atakowa³ system i dowodzi³, ¿e to z³a sytuacja
gospodarcza w kraju pchnê³a robotników do tak desperackiego kroku. W swoich
wyst¹pieniach wielokrotnie podkreœla³, ¿e „niezale¿nie od zarzutów stawianych
poszczególnym oskar¿onym i roli jak¹ ka¿dy z nich odegra³ w wypadkach
czerwcowych nale¿y przede wszystkim naœwietliæ przyczyny na skutek których
one wynik³y”6 oraz ¿e „w³adzom nie uda³o siê rozgryŸæ wszystkiego i nadaæ mu
[tj. robotniczemu protestowi – przyp. R.L.] charakteru politycznego”7. Zaœ
win¹ za œmieræ kilkudziesiêciu niewinnych osób obarczy³ funkcjonariuszy
„bezpieki”.

Procesy odbi³y siê szerokim echem w Europie i na œwiecie, gdy¿ ich
przebieg relacjonowali zagraniczni korespondenci. Na salach s¹dowych byli
równie¿ obecni przedstawiciele ambasad m.in. USA i Francji. Przemówienia
S. Hejmowskiego komentowano w prasie zagranicznej, co skwapliwie odnoto-
wywa³y komunistyczne s³u¿by bezpieczeñstwa i pisa³y: „w okresie wypadków
czerwcowych 1956 roku – Hejmowski zas³yn¹³ szczególnie w okresie trwania
procesów p – ko rebeliantom. Rozg³os tej sprawie nada³o jego frazesowe
przemówienie »w obronie religii i boga« [tak w oryginale – przyp. R.L.] – oraz
opisy jego sylwetki przez korespondentów zagranicznych – uczestnicz¹cych
w roli obserwatorów w procesie”8. Niespe³na pó³ roku po œmierci mecenasa
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2 Okrêgowa Rada Adwokacka w Poznaniu (dalej: ORA), Teczka osobowa mecenasa Sta-
nis³awa Hejmowskiego, bez sygnatury, Pismo do Ministerstwa Sprawiedliwoœci z 22 paŸdzier-
nika 1954 r., k. 60.

3 Zob. m.in. R. Koœciañski, Proces trzech, „G³os Wielkopolski”, nr 73 z 27 marca 2006 r., s. 34.
4 R. Leœkiewicz, Proces „dziesiêciu”, „G³os Wielkopolski”, nr 80 z 4 kwietnia 2006 r., s. 32.
5 E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956. Pierwszy bunt spo³eczeñstwa w PRL, Poznañ

2001, s. 295.
6 Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej, Biuro Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów

w Warszawie (dalej: AIPN BUiAD), sygn. IPNBU 0749/23, k. 97.
7 Tam¿e, Rozmowa S. Hejmowskiego z oskar¿onym R. Bulczyñskim, 26 wrzeœnia 1956 r.,

k. 86.
8 Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu (dalej: AIPN Po), sygn. IPN Po 08/709,

Okresowa ocena materia³ów sprawy ewid.[encyjno] obserw.[akcyjnej] nr 1869 z 30 kwietnia
1958 r., k. 9–10.



w paryskiej „Kulturze” ukaza³ siê artyku³ Józefa Gidyñskiego, który napisa³, ¿e
„broni¹c oskar¿onych Hejmowski przemawia³ do s¹dów, jednak g³os jego
czêsto przenika³ mury sal rozpraw i dociera³ do opinii publicznej miast,
województw, ca³ej Polski, a w dwu sprawach – dotar³ do ca³ego œwiata”9.

Za tak¹ postawê podczas procesów robotników organy bezpieczeñstwa
inspirowane przez komunistyczne w³adze pañstwowe postanowi³y daæ me-
cenasowi nauczkê, by boleœnie odczu³ co znaczy wyst¹piæ przeciwko „w³adzy
ludowej”10.

W archiwum poznañskiego Oddzia³u IPN zachowa³a siê obszerna doku-
mentacja sprawy operacyjnej o kryptonimie „Maestro” prowadzonej na Sta-
nis³awa Hejmowskiego11. Zosta³a ona za³o¿ona 6 marca 1956 r. Pretekstem do
podjêcia dzia³añ operacyjnych by³o utrzymywanie przez mecenasa rzekomych,
rozleg³ych kontaktów z cudzoziemcami12. Ponadto ka¿dorazowo zwracano
uwagê na fakt, ¿e S. Hejmowski zas³yn¹³ podczas procesów poznañskich jako
osoba wyg³aszaj¹ca poruszaj¹ce mowy obroñcze, jawnie w nich krytykuj¹c
panuj¹cy system prawny.

Mimo ¿e sprawa zosta³a formalnie za³o¿ona dopiero w 1956 r., nie znaczy
to, ¿e „bezpieka” nie interesowa³a siê mecenasem wczeœniej. W aktach sprawy
znajduje siê równie¿ dokumentacja operacyjna UB z lat czterdziestych i po-
cz¹tku piêædziesi¹tych. Podkreœlano w nich ka¿dorazowo, ¿e jest on zdekla-
rowanym przeciwnikiem „demokracji ludowej”, niekryj¹cym swoich pogl¹dów
politycznych”13. W trakcie trwaj¹cych œledztw po Wydarzeniach Czerwcowych
rozpoczêto intensywn¹ inwigilacjê Hejmowskiego, podobnie zreszt¹ jak i po-
zosta³ych adwokatów wystêpuj¹cych jako obroñcy robotników. Dowodami
œwiadcz¹cymi o skali dzia³añ operacyjnych UB s¹ liczne stenogramy z pod-
s³uchanych rozmów podejrzanych z obroñcami14.

Eskalacja dzia³añ operacyjnych nast¹pi³a pod koniec 1956 r., po za-
koñczeniu procesów. Jesieni¹ 1956 r. oficerowie poznañskiego UB udali siê
w podró¿ s³u¿bow¹ do Warszawy, gdzie S. Hejmowski mieszka³ podczas
okupacji, w celu ustalenia szczegó³ów z jego ¿ycia. Wykorzystuj¹c tamtejsz¹
agenturê wywodz¹c¹ siê ze œrodowiska obroñców (m.in. informatorów o pseu-
donimach „Wiktor” i „Góral”), starano siê ustaliæ wszystkich znajomych
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9 J. Gidyñski, Stanis³aw Hejmowski, s. 164.
10 J. Sandorski, Procesy poznañskie z 1956 r. W¹tpliwoœci, polemiki, klimaty, [w:] Poznañski

Czerwiec 1956 r., red. J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa, Poznañ 1990, s. 214.
11 AIPN Po, sygn. IPN Po 08/709. O rozpracowaniu S. Hejmowskiego zob. tak¿e R. Leœ-

kiewicz, Adwokat niez³omny, „G³os Wielkopolski”, nr 109 z 11 maja 2006 r., s. 32; ten¿e,
Mecenas Hejmowski – sprawa „Maestro”, „Niezale¿na Gazeta Polska”, nr 4 z 2 czerwca 2006 r.,
s. VII–VIII.

12 AIPN Po, sygn. IPN Po 08/709, Okresowa ocena materia³ów sprawy ewid.[encyjno]
obserw.[acyjnej] nr 1869 z 30 kwietnia 1958 r., k. 9.

13 Tam¿e, Wywiad w sprawie S. Hejmowskiego, z 13 marca 1952 r., k. 87; Notatka infor-
macyjna dot. adwokata Hejmowskiego Stanis³awa z 12 sierpnia 1954 r., k. 114.

14 Zob. AIPN BUiAD, sygn. IPN BU 0749/23.



mecenasa z tego okresu15. Podjête dzia³ania nie przynios³y satysfakcjonuj¹cych
rezultatów. Pisano wówczas, ¿e „o dzia³alnoœci politycznej Hejmowskiego
z okresu okupacji nic nie wiemy. Prawdopodobnie mia³ nale¿eæ do AK, lecz nie
jest to potwierdzone i udokumentowane”16.

Pocz¹tkowo sprawê o kryptonimie „Maestro” prowadzi³ Wydzia³ II (kontr-
wywiad) KW MO w Poznaniu z uwagi na fakt utrzymywania przez „figuranta”
kontaktów z cudzoziemcami, jednak¿e w lutym 1959 r. przekazano sprawê do
Wydzia³u III (zajmuj¹cego siê m.in. opozycj¹ polityczn¹), gdy¿ jak argu-
mentowano „istnieje brak podstawy do dalszego prowadzenia niniejszej sprawy
przez Wydzia³ II, z uwagi na to, ¿e utrzymywane przez fig.[uranta] kontakty
z osobami przebywaj¹cymi za granic¹ nie s¹ charakteru szpiegowskiego, na-
tomiast fig.[urant] jako zdecydowany wróg ustroju socjalistycznego mo¿e
uprawiaæ dzia³alnoœæ antypañstwow¹”17. Kilkanaœcie dni potem oficer ope-
racyjny Wydzia³u III poznañskiej SB ppor. Stanis³aw K³ys stwierdzi³, ¿e
obserwacjê mecenasa nale¿y prowadziæ pod k¹tem jego antysocjalistycznej
postawy i utrzymywania kontaktów z dzia³aczami „wrogich” ugrupowañ. Pisa³
m.in. „z ca³okszta³tu posiadanych materia³ów dot. œrodowiska adwokackiego
w Poznaniu wynika, ¿e figurant posiada du¿e znajomoœci wœród adwokatów
oraz utrzymuje bliskie kontakty z osobami które s¹ w operacyjnym zaintereso-
waniu s³u¿by bezpieczeñstwa z uwagi na swoj¹ dzia³alnoœæ polityczn¹ w prze-
sz³oœci. W zwi¹zku z powy¿szym uwa¿am, ¿e sprawê na adwokata Hejmow-
skiego nale¿y przerejestrowaæ na konto Wydzia³u III i prowadziæ obserwacjê
figuranta jako wrogo ustosunkowan¹ osobê do PRL oraz utrzymuj¹c¹ kontakty
z b. dzia³aczami wrogich ugrupowañ politycznych spoœród adwokatów”18.

Pocz¹tkowo inwigilacja mecenasa Hejmowskiego mia³a charakter pre-
wencyjny. S³u¿ba bezpieczeñstwa, wykorzystuj¹c agenturê oraz œrodki techniki
operacyjnej, tj. perlustracjê korespondencji i pods³uch telefoniczny, obser-
wowa³a poczynania adwokata, pod k¹tem mo¿liwoœci podjêcia bardziej ofen-
sywnych dzia³añ.

W pierwszym okresie inwigilacji starano siê ustaliæ, jak¹ opiniê mia³
mecenas wœród przedstawicieli swojej profesji. W 1960 r. odnotowano np., ¿e
„adwokat Hejmowski cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹ na innym terenie. Z po-
siadanych danych wynika, ¿e zwróci³ siê do niego adwokat z Krakowa, który
ma broniæ sprawców zajœæ w Nowej Hucie aby udostêpni³ mu materia³y
z procesów poznañskich, gdy¿ tak wspaniale broni³ oskar¿onych na roz-
prawach s¹dowych”19.
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15 AIPN Po, sygn. IPN Po 08/709, Notatka informacyjna z 24 paŸdziernika 1956 r.,
k. 123–124.

16 Tam¿e, Notatka informacyjna z 16 sierpnia 1962 r., k. 337.
17 Tam¿e, Postanowienie o przes³aniu (przekazaniu) sprawy ewidencji operacyjnej z 3 lutego

1959 r., k. 11.
18 Tam¿e, Notatka s³u¿bowa z 24 lutego 1959 r., k. 4.
19 Tam¿e, Plan przedsiêwziêæ operacyjnych do sprawy ewid.[encyjno] obserw.[acyjnej]

nr 3631 z 15 wrzeœnia 1960 r., k. 12.



W jednym z wielu planów przedsiêwziêæ operacyjnych z 17 lutego 1961 r.
napisano zaœ, ¿e „w dotychczasowym rozpracowaniu dzia³alnoœci figuranta
– pomimo jego aktywnej dzia³alnoœci, brak by³o ofensywnych przedsiêwziêæ
zmierzaj¹cych do ca³kowitego wyjaœnienia jego dzia³alnoœci oraz zdobycia
dowodów stanowi¹cych podstawê do zastosowania odpowiednich œrodków
profilaktycznych”20. Funkcjonariusze „bezpieki” narzekali, ¿e skromny zakres
dzia³añ operacyjnych spowodowany by³ trudnoœciami w pozyskaniu przydatnej
agentury ulokowanej wokó³ mecenasa. Ta, która znajdowa³a siê w jego
otoczeniu, realizowa³a zadania o charakterze raczej ogólnym, bez mo¿liwoœci
wnikniêcia w œrodowisko.

Opracowany przez SB scenariusz dzia³añ operacyjnych zmierza³ do usta-
lenia za pomoc¹ agentury, jak¹ pozycjê zajmowa³ S. Hejmowski w adwoka-
turze, by potem móc go skompromitowaæ w œrodowisku poznañskiej palestry.
Opracowany przez funkcjonariuszy plan dzia³añ zmierza³ do systematycznego
zadrêczania adwokata kontrolami finansowymi i skompromitowania go w œro-
dowisku, jako ³apownika i osobê czerpi¹c¹ ze swych praktyk adwokackich zbyt
wygórowane honoraria. Pomocni w realizacji zamierzeñ SB okazali siê œwie¿o
pozyskani tajni wspó³pracownicy o pseudonimach „Sobkowski” i „Janusz”,
którzy mieli bezpoœrednie kontakty z mecenasem i udzielali „bezpiece” in-
formacji o jego dzia³alnoœci.

W tym miejscu warto nadmieniæ, ¿e w rozpracowaniu S. Hejmowskiego
uczestniczy³o kilku tajnych wspó³pracowników SB. Byli to oprócz wymienio-
nych powy¿ej agenci o pseudonimach: „Wilk”, „Pawe³”, „Staszka”, „Jankow-
ski”, „Alfred”, „Janna”, „Konrad”, „Œmig³y” oraz „Temida”. Funkcjonariusze
prowadz¹cy sprawê sukcesywnie sprawdzali, kto z otoczenia mecenasa mo¿e
byæ wykorzystany jako tw.

Ponadto, w trakcie prowadzonych dzia³añ szeroko korzystano z perlustracji
korespondencji (prowadzonej przez Wydzia³ W), jak równie¿ pods³uchów
(pods³uchu telefonicznego – PT)21. W materia³ach sprawy „Maestro” znajduje
siê dokumentacja kilkuset przejrzanych przez „bezpiekê” przesy³ek pocztowych
oraz spisy notatek z pods³uchów. Perfidia metod pracy SB by³a tak dalece
posuniêta, ¿e w momencie zorientowania siê, i¿ S. Hejmowski mo¿e gromadziæ
jakiekolwiek materia³y mog¹ce mu pos³u¿yæ w obronie przed sfingowanymi
zarzutami, natychmiast postanowiono przeprowadziæ tzw. tajn¹ rewizjê w jego
mieszkaniu, w celu ustalenia, o jakie dokumenty konkretnie chodzi³o22.
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20 Tam¿e, k. 17.
21 Takie techniki dzia³añ operacyjnych prowadzono wobec S. Hejmowskiego tak¿e w okresie,

gdy inwigilacjê prowadzi³ Wydzia³ II. Starszy oficer operacyjny Wydzia³u II por. Z. Jêdraszak
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obserwowania korespondencji „W” i P.T.” – sygn. IPN Po 08/709, k. 10.

22 Tam¿e, Plan przedsiêwziêæ operacyjnych do sprawy operacyjnej obserwacji z 24 paŸdziernika
1961 r., k. 26 [zadanie dotycz¹ce „tajnej rewizji” dopisane odrêcznie przez oficera – przyp. R.L.].



W wyniku podjêtych dzia³añ operacyjnych spreparowano dokumentacjê
œwiadcz¹c¹, jakoby mecenas Hejmowski pobiera³ zbyt wygórowane honoraria
i nie poddawa³ ich odpowiedniemu opodatkowaniu. Na tej podstawie Rada
Adwokacka wszczê³a przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne, a minister
sprawiedliwoœci zawiesi³ go w prawie wykonywania zawodu23. Jakby tego by³o
ma³o, wymierzony mu zosta³ tzw. domiar podatkowy i grzywna, wszystko na
sumê ok. 400 tys. z³.

Funkcjonariusze SB po przeprowadzeniu opisanych powy¿ej dzia³añ ope-
racyjnych sprawdzali, jak zareaguje mecenas na tak sformu³owane zarzuty.
Pisali m.in. „przez stworzenie obecnej sytuacji wokó³ osoby figuranta znalaz³
siê on w pewnej izolacji spo³ecznej i dlatego zachodzi koniecznoœæ kontro-
lowania sposobu w jaki bêdzie on chcia³ z tej sytuacji wyjœæ”24.

W odpowiedzi na sfingowane zarzuty S. Hejmowski odwo³a³ siê do
Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, pisz¹c, ¿e „moja
praktyka w niczym nie odbiega³a od przepisów” i podkreœlaj¹c przy tym, ¿e
prokuratura umorzy³a prowadzone w tej sprawie dochodzenie25.

Na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e SB w podobny sposób „ukara³a”
mecenasa Micha³a Grzegorzewicza – tak¿e obroñcê w procesach poznañskich26.
Na skutek szykan wyniós³ siê on z Poznania, do którego wróci³ w 1972 r. tu¿
przed emerytur¹. W rozmowie przeprowadzonej wiele lat po tamtych wy-
darzeniach mecenas M. Grzegorzewicz powiedzia³: „zagiêto parol szczególnie
na Hejmowskiego i na mnie. Badano nasze wp³ywy, deklaracje skarbowe.
Znaleziono uchybienia. To rzecz w naszym zawodzie nieunikniona. Jednym to
uchodzi na sucho, inni sobie jakoœ za³atwiaj¹. Tutaj trzeba by³o za³atwiæ nas,
poniewa¿ Hejmowski i ja mieliœmy mocne wyst¹pienia przeciwko bezpiece”27.

Orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej z 31 marca 1962 r.
orzeczono winê S. Hejmowskiego i zawieszono go w prawie wykonywania
zawodu na 10 miesiêcy z zaliczeniem kary od 20 lipca 1961 r.28 Jednak¿e
decyzj¹ z 25 maja 1962 r. minister sprawiedliwoœci ponownie zawiesi³ me-
cenasa w prawie wykonywania zawodu, uzasadniaj¹c, ¿e w okresie zawieszenia
napisa³ list do jednego ze swoich klientów, co stanowi³o naruszenie warunków
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23 ORA w Poznaniu, Teczka osobowa Stanis³awa Hejmowskiego, Decyzja Ministra Spra-
wiedliwoœci z 7 lipca 1961 r., k. 75. Okrêgowa Rada Adwokacka wezwa³a Stanis³awa Hej-
mowskiego do zaprzestania prowadzenia praktyki od 20 lipca 1961 r.

24 AIPN Po 08/709, Plan przedsiêwziêæ operacyjnych do sprawy operacyjnej obserwacji
z 24 paŸdziernika 1961 r., k. 23.

25 Pismo do Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie z 1 sier-
pnia 1961 r., maszynopis w zbiorach autora.

26 Mecenas M. Grzegorzewicz wystêpowa³ jako obroñca w procesach „dziewiêciu” i „dzie-
siêciu” – przyp. R.L..

27 Wywiad prasowy przeprowadzony przez Zenona Bosackiego z Micha³em Grzegorzewi-
czem, [w:] S. Jankowiak, E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956 w dokumentach, Poznañ
1995, s. 229.

28 ORA w Poznaniu, Teczka osobowa Stanis³awa Hejmowskiego, k. 103.



zawieszenia29. W lipcu 1962 r. funkcjonariusze SB z satysfakcj¹ odnotowali, ¿e
S. Hejmowski nie wykonywa³ praktyki zawodowej od lipca 1961 r.

Dalsze dzia³ania planowane przez poznañsk¹ „bezpiekê” zmierza³y do
szybkiego wyegzekwowania od mecenasa sp³aty wszystkich nale¿noœci. Mia³a
tego dokonaæ w œcis³ej wspó³pracy z w³adzami finansowymi. W planach by³o
równie¿ dyscyplinarne skreœlenie go z listy adwokatów jako osoby, której
zachowanie ur¹ga³o etyce prawniczej.

W toku przedsiêwziêæ operacyjnych zmieniono charakter kontaktów
tw. „Janusza” z figurantem sprawy. Dot¹d jego zadania skoncentrowane by³y
na odci¹ganiu figuranta od jakichkolwiek zamierzeñ maj¹cych wydŸwiêk anty-
socjalistyczny. To wzbudzi³o obawy funkcjonariuszy SB, którzy przestraszyli
siê, ¿e takie podejœcie mo¿e spowodowaæ, i¿ Hejmowski bêdzie pos¹dza³
informatora o zbytni¹ lojalnoœæ i przychylnoœæ wobec w³adz. Dlatego te¿
postanowiono, ¿e podczas wspólnych spotkañ tw. „Janusz” równie¿ bêdzie
krytykowa³ obowi¹zuj¹cy system prawny, aby nie wzbudzaæ jakichkolwiek
podejrzeñ.

Mecenas Hejmowski, borykaj¹c siê z wywo³ywanymi przez SB problemami
finansowymi, stara³ siê uzyskaæ paszport, by móc odwiedziæ mieszkaj¹c¹
w Szwecji rodzinê30. Niestety, mimo wielu prób za ka¿dym razem otrzymywa³
odpowiedŸ odmown¹. Podstaw¹ negatywnych decyzji ze strony w³adz by³o
zad³u¿enie mecenasa wobec Skarbu Pañstwa, z tytu³u domiaru podatku
i grzywny. Funkcjonariusze poznañskiej SB wnikliwie odnotowywali wszelkie
próby kontaktów adwokata z zamieszkuj¹c¹ za granic¹ rodzin¹. Szczególn¹
wagê przywi¹zywali do spotkañ z synem Adamem, który przyje¿d¿a³ do ojca ze
Szwecji. Odnotowywano, ¿e ojciec nie spotyka³ siê z nim w Poznaniu, tylko
w Warszawie lub Krakowie.

W pierwszej po³owie lat szeœædziesi¹tych SB zanotowa³a, ¿e mecenas
Hejmowski nie podejmowa³ ¿adnych dzia³añ o charakterze politycznym. Mimo
to, stosowano wobec niego inwigilacjê prewencyjn¹. Zauwa¿ono m.in., ¿e
utrzymywa³ bliskie kontakty z ojcami dominikanami oraz udziela³ pomocy
prawnej poznañskiemu duchowieñstwu katolickiemu. Dlatego te¿ oficer S. K³ys
pisa³ w lipcu 1964 r.: „pomimo ¿e obecnie Hejmowski nie prowadzi aktywnej
wrogiej dzia³alnoœci to jednak bior¹c pod uwagê jego wrogi stosunek do
w³adzy ludowej istnieje koniecznoœæ dalszej jego obserwacji”31. Zakres kontroli
operacyjnej zwiêksza³ siê wówczas, gdy w Poznaniu odbywa³y siê Miêdzy-
narodowe Targi Poznañskie lub gdy zbli¿a³y siê wybory. Ponadto „bezpieka”
obawia³a siê, ¿e mecenas mo¿e „wrogo” oddzia³ywaæ na innych adwokatów,
a tym bardziej klientów. Zasadnoœæ dalszej obserwacji prawnika potwierdza³y
raporty agenta „Janusza”, który donosi³, ¿e w rozmowach z nim mecenas
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29 Tam¿e, k. 107.
30 W Szwecji mieszka³a jego pierwsza ¿ona Anna, syn Adam i córka Teresa.
31 AIPN Po, sygn. IPN Po 08/709, Plan przedsiêwziêæ operacyjnych do sprawy operacyjnej

obserwacji krypt. „Maestro” z 27 lipca 164 r., k. 36 v.



Hejmowski czêstokroæ negowa³ „osi¹gniêcia w okresie 20 lat PRL”. Tajny
wspó³pracownik wywodz¹cy siê z grona jego bliskich znajomych podkreœla³, ¿e
mecenas mówi³ o czasach „Polski Ludowej” jako o okresie rozczarowañ nie
tylko dla niego ale równie¿ dla wiêkszoœci spo³eczeñstwa32.

Chc¹c ustaliæ charakter kontaktów „figuranta” z dominikanami, posta-
nowiono wykorzystaæ bêd¹cego „na ³¹cznoœci” Wydzia³u IV poznañskiej SB
agenta o pseudonimie „Stachurski”. Jego zadaniem by³o ustalenie osób, z któ-
rymi S. Hejmowski siê spotyka³ oraz tematów podejmowanych przez niego
rozmów33.

Na pocz¹tku 1967 r. SB z satysfakcj¹ odnotowa³a, ¿e z uwagi na z³y stan
zdrowia mecenas ograniczy³ swoj¹ dzia³alnoœæ adwokack¹. Dlatego te¿ jesieni¹
1968 r. postanowiono zakoñczyæ inwigilacjê Stanis³awa Hejmowskiego z uwagi
na ciê¿k¹ chorobê i w efekcie wycofanie siê go z aktywnego ¿ycia spo-
³ecznego34. Analizuj¹c materia³y sprawy operacyjnej „Maestro”, kpt. S. K³ys
stwierdzi³ we wnioskach koñcowych, ¿e bior¹c pod uwagê dzia³alnoœæ figu-
ranta w przesz³oœci wskazane jest okresowe kontrolowanie jego zachowania siê
w ramach teczki zagadnieniowej”35. We „Wniosku o zakoñczenie” sprawy
funkcjonariusz prowadz¹cy napisa³ zaœ: „z uwagi na fakt, i¿ S. Hejmowski nie
pracuje zawodowo (z powodu czêœciowego parali¿u) nie przejawia zaintere-
sowania sprawami politycznymi i nie prowadzi jakiejkolwiek dzia³alnoœci
wnoszê o zaniechanie dalszego prowadzenia sprawy”36. Wniosek zosta³ za-
twierdzony przez naczelnika Wydzia³u III poznañskiej SB 22 listopada 1968 r.
Akta sprawy trafi³y do archiwum.

W aktach sprawy obiektowej o kryptonimie „Palestra” prowadzonej na œro-
dowisko prawników poznañskich znalaz³ siê taki oto zapis z lutego 1969 r.:
„poznañska adwokatura nie ma aktualnie »ideologicznych przywódców«, które
to role spe³niali dotychczas Hejmowski i Kujanek” [Gerard Kujanek – je-
den z obroñców robotników podczas Powstania Poznañskiego w 1956 r.
– przyp. R.L.]37.

Cena, jak¹ mecenas S. Hejmowski zap³aci³ za sw¹ niez³omn¹ postawê
podczas d³ugoletniej kariery zawodowej, by³a ogromna. Szykany, pomówienia
i odwrócenie siê od niego czêœci œrodowiska poznañskiej palestry spowo-
dowa³y, ¿e podupad³ na zdrowiu. Stanis³aw Hejmowski zmar³ 31 maja 1969 r.,
jest pochowany w Poznaniu na cmentarzu Junikowskim.
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32 Tam¿e, Plan przedsiêwziêæ operacyjnych do sprawy operacyjnej obserwacji „Maestro”
z 10 marca 1965 r., k. 38.

33 Tam¿e, k. 38 v.
34 Tam¿e, Analiza materia³ów sprawy obserwacji krypt. „Maestro”, z dnia 22 listopada 1968 r.,

k. 47.
35 Tam¿e.
36 Tam¿e, Wniosek o zakoñczenie sprawy z dnia 22 listopada 1968 r., k. 48.
37 Tam¿e, sygn. IPN Po 0077/16, Informacja po zagadnieniu adwokatury woj. poznañskiego,

luty 1969 r., k. 27.



Na koniec warto przytoczyæ s³owa napisane przez prof. dr. hab. Jerzego
Œliwowskiego: „wraz z adwokatem Hejmowskim znik³a piêkna postaæ polskiej
adwokatury i obroñcy humanisty, cz³owieka o szerokich horyzontach wiedzy
prawniczej, ws³uchanego w piêkno mowy ojczystej i wielkiego orêdownika
wymowy s¹dowej”38.
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38 ORA w Poznaniu, Teczka osobowa Stanis³awa Hejmowskiego, k. 175.





ZOFIA TROJANOWICZOWA

JAK POWSTAWA£A KSI¥¯KA
?*

Na tytu³owe pytanie najpierw odpowiem tak: powstawa³a z trudem i nie
bez licznych przeszkód, ale te¿ z wielkim entuzjazmem i prac¹ wielu ludzi,
znanych i nieznanych. To oni zgodnym wysi³kiem, po 25 latach od tamtych
pamiêtnych wydarzeñ, doprowadzili do jej publikacji.

Pierwsze wydanie tej ksi¹¿ki, opublikowanej na zlecenie Spo³ecznego
Komitetu Budowy Pomnika Poznañskiego Czerwca 1956, ukaza³o siê tu¿ przed
obchodami 25 rocznicy tamtych pamiêtnych wydarzeñ, tzn. pod koniec czerwca
1981, ju¿ w okresie pierwszej „Solidarnoœci”. Na karcie tytu³owej – zgodnie
z sugesti¹ Marka Lenartowskiego, wówczas wiceprzewodnicz¹cego „Solidar-
noœci” w Cegielskim – wydrukowano dedykacjê: „Za³odze »Cegielskiego«
i wszystkim robotnikom Poznania”.

Praca nad ksi¹¿k¹ toczy³a siê w tempie bardzo szybkim: rozpoczê³a siê
w koñcu grudnia 1980 roku i w ci¹gu szeœciu miesiêcy publikacja by³a gotowa;
jej pierwsze wydanie liczy³o 348 stron, zawiera³o te¿ dokumentacjê foto-
graficzn¹ obejmuj¹c¹ 51 fotografii. Sprzedawano j¹ wówczas wy³¹cznie na
talony rozprowadzane przez „Solidarnoœæ”, kosztowa³a 100 z³. Wydanie dru-
gie, rozszerzone i poprawione, ukaza³o siê w roku 1990, tak jak pierwsze
– w Wydawnictwie Poznañskim.

Z³o¿y³o siê osobliwie, ¿e redaktorami tej ksi¹¿ki byli ni mniej, ni wiêcej
tylko poloniœci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: nie¿yj¹cy ju¿ dziœ
Profesor Jaros³aw Maciejewski i pisz¹ca te s³owa; poloniœci, a do tego spe-
cjalizuj¹cy siê w literaturze romantycznej. Profesor Maciejewski by³ jednak
rdzennym poznaniakiem, bardzo przywi¹zanym do tradycji swojego miasta
i – podobnie zreszt¹ jak ja, w roku 1956 pocz¹tkuj¹ca studentka polonistki
– naocznym œwiadkiem czerwcowych wydarzeñ. Profesor, wówczas adiunkt,
w czasie masówki zwo³anej na uniwersytecie w pocz¹tkach lipca 1956 r.,
nale¿a³ do tych nielicznych odwa¿nych, którzy bronili robotników poznañskich
(nb. zosta³o to natychmiast odnotowane w donosie, który wiele lat póŸniej
ogl¹da³am w archiwum ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych). Ale,

* Pierwodruk artyku³u w: „Kronika Miasta Poznania” 2006, nr 2.



jak wiadomo, na temat Czerwca ju¿ niebawem zaleg³o wymuszone przez
w³adze milczenie. Dostêp do dokumentów by³ zamkniêty, a socjologowie
poznañscy (m.in. póŸniejszy Rektor UAM prof. Janusz Zió³kowski), którzy
podjêli badania tu¿ po Czerwcu, nie mogli ju¿ ich wyników publikowaæ.

Materia³y, zw³aszcza wspomnieniowe, pierwszy zacz¹³ zbieraæ dr Aleksander
Ziemkowski – zrazu samotnie, potem z ramienia „Solidarnoœci” i Spo³ecznego
Komitetu Budowy Pomnika. Pod koniec 1956 r., kiedy 25. rocznica Czerwca
zbli¿a³a siê szybkimi krokami, wy³oni³ siê problem ksi¹¿ki, czy nawet ksi¹¿ek
o Czerwcu. Wiedza o nim by³a niewielka, nale¿a³o j¹ zgromadziæ, uporz¹dkowaæ,
upowszechniæ. Jeœli dobrze pamiêtam, planowano wówczas dwie ksi¹¿ki, z któ-
rych jedna nawi¹zywa³aby do podjêtych wczeœniej badañ socjologicznych, druga
– mia³a byæ pierwsz¹ prób¹ wszechstronnego opisu i interpretacji wydarzeñ.
Ostatecznie z tych wspólnych dyskusji i prac powsta³a jedna ksi¹¿ka, ta w³aœnie:
Poznañski Czerwiec 1956. Jej publikacja mia³a towarzyszyæ ods³oniêciu Pomnika.

Profesor Maciejewski, którego poproszono, by zechcia³ siê tym zaj¹æ, by³
wówczas w szpitalu i bardzo siê waha³, czy mo¿e siê zdecydowaæ na tak piln¹
i du¿¹ pracê. W tej sytuacji poprosi³ mnie o pomoc w zbieraniu materia³ów
do ksi¹¿ki. Zgodzi³am siê, sytuacja by³a poniek¹d przymusowa: zbli¿a³a siê
25 rocznica Poznañskiego Czerwca, pierwsza obchodzona jawnie i bardzo
uroczyœcie.

Krótko przypomnê zawartoœæ ksi¹¿ki, by potem przejœæ do okolicznoœci jej
publikacji. Ca³oœæ otwiera³ obszerny artyku³ Profesora, zatytu³owany Po dwu-
dziestu piêciu latach, bêd¹cy pierwsz¹ prób¹ syntetycznego spojrzenia na
Czerwiec w warunkach œwie¿o odzyskiwanej wolnoœci i z tej perspektywy
– ho³dem dla robotników Poznania. Po nim nastêpowa³y dwa artyku³y socjolo-
gów: prof. W³adys³awa Markiewicza Spo³eczno-polityczne przes³anki wypadków
poznañskich (tamte wydarzenia nazywano jeszcze bardzo czêsto „wypadkami”)
oraz dr £ucji £ukaszewicz Pod³o¿e strajku w Zak³adach Przemys³u Metalowego
H. Cegielski w Poznaniu w 1956 r. Dr Aleksander Ziemkowski, który ju¿
wczeœniej zajmowa³ siê dokumentacj¹ wydarzeñ czerwcowych, przygotowa³ dla
ksi¹¿ki Próbê chronologicznej rekonstrukcji wydarzeñ i zestawi³ pierwsz¹ Listê
zabitych. Tê czêœæ ksi¹¿ki zamyka³o szczegó³owe Kalendarium procesów opra-
cowane przez adwokata Aleksandra Bergera oraz obszerny artyku³ prof. Jana
Sandorskiego Procesy poznañskie z 1956 r. W¹tpliwoœci, polemiki, klimaty.

Do moich obowi¹zków nale¿a³o opracowanie dwu dzia³ów: Materia³y oraz
Dokumenty 1956–1957 (tu m.in. znakomite przemówienia s¹dowe prof.
Józefa Cha³asiñskiego oraz adwokata Stanis³awa Hejmowskiego). Trudnoœci
stwarza³ zw³aszcza pierwszy z tych dzia³ów obejmuj¹cy materia³y wspom-
nieniowe, nap³ywaj¹ce na bie¿¹co, spisywane najczêœciej po latach przez
uczestników i œwiadków wydarzeñ. Punktem wyjœcia by³y dokumenty zgroma-
dzone przez socjologów i dr. Ziemkowskiego. Równoczeœnie – w odpowiedzi
na apel wielkopolskiej „Solidarnoœci” – zaczê³y nap³ywaæ do nas materia³y
zupe³nie nowe: wspomnienia, dokumenty s¹dowe, fotografie, wycinki pra-
sowe, ocalone na taœmach Rozg³oœni Poznañskiej sprawozdania z procesów
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s¹dowych. Wszystko to trzeba by³o ogarn¹æ jednym spojrzeniem, przepisaæ,
uporz¹dkowaæ. To by³a szalona praca, ale to by³ wspania³y czas. Bardzo wiele
nieznanych mi osób zaczê³o zg³aszaæ siê z propozycjami, ¿e zrobi¹ kopie,
przepisz¹ co trzeba – nawet rêcznie, co trzeba – zawioz¹ czy przywioz¹,
komputerów przecie¿ nie by³o. Byliœmy wprost rozpieszczani przez mieszkañców
Poznania w odszukiwaniu nieznanych nam czêsto wydarzeñ, osób. £atwo nie
by³o, niemniej w ci¹gu paru miesiêcy „zrobiliœmy” tak du¿¹ i pierwsz¹ tego
rodzaju ksi¹¿kê o Poznañskim Czerwcu, rozchwytywan¹ na rynku ksiêgarskim.
Dzisiaj powiedzielibyœmy o niej, ¿e by³a to wówczas ksi¹¿ka „kultowa”.

Wracam do dziejów jej publikacji. Od pocz¹tku byliœmy z Profesorem
zdeterminowani co do tego, ¿e ksi¹¿ka o P o z n a ñ s k i m Czerwcu powinna siê
ukazaæ w Wydawnictwie P o z n a ñ s k i m. Tymczasem Dyrekcja Wydawnictwa
nie mówi³a „tak”, ale te¿ nie mówi³a „nie”. Ówczesny dyrektor Wydawnictwa
dr Jerzy Zio³ek nie bardzo podziela³ nasze przekonanie. Odbywa³ w tej kwestii
liczne konsultacje z Komitetem Wojewódzkim PZPR; jego pierwszym sekre-
tarzem by³ wówczas Jerzy Zasada, który – jak ³atwo siê domyœliæ – równie¿ nie
nale¿a³ do entuzjastów tej ksi¹¿ki. Tymczasem „Solidarnoœæ” Cegielskiego prze-
mawia³a coraz mocniejszym g³osem. Decyduj¹c¹ rozmowê na ten temat odby³
Marek Lenartowski, który oœwiadczy³ dyrektorowi Wydawnictwa, ¿e „jak pan
nie wyda tej ksi¹¿ki, to my to Wydawnictwo rozp......... [zapis cenzury – Z.T.]”.

Kiedy maszynopis ca³ej pracy by³ gotowy, rzecz trafi³a do recenzentów wy-
dawniczych. Niektóre opinie by³y bardzo krytyczne, podnosi³y, ¿e ksi¹¿kê pisano
z tzw. wrogich pozycji. Zarzucono nam m.in., ¿e nie wykorzystaliœmy materia-
³ów dotycz¹cych Czerwca przechowywanych w Komitecie Wojewódzkim PZPR.
Istotnie, nie zrobiliœmy tego, ale te¿ przez myœl nam nie przesz³o, ¿e to w ogóle
mo¿liwe. Nastêpnego dnia udaliœmy siê do KW, gdzie ówczesny kierownik ar-
chiwum dr Andrzej Choniawko udostêpni³ nam dwie opas³e teczki ró¿nych mate-
ria³ów pochodz¹cych z inwigilacji, o charakterze donosów (typu: co i kto w jakim
zak³adzie powiedzia³ o tym, co dzia³o siê w Poznaniu, kto do czego podsyca³).
Przez ca³y czas nad naszymi g³owami sta³a bli¿ej nieznana pracownica archiwum.
Nawet nie notowaliœmy, nie by³o ju¿ ¿adnej mo¿liwoœci, by wykorzystaæ to
w ksi¹¿ce, której maszynopis musia³ jak najszybciej trafiæ do drukarni.

Nie móg³ jednak omin¹æ urzêdu cenzury. Pierwszy z³o¿y³ w nim wizytê
prof. Maciejewski w towarzystwie Marka Lenartowskiego i pracowników
Wydawnictwa Poznañskiego; rozmowa podobno nie by³a ca³kiem ³atwa. Na
drug¹ rozmowê Profesor wydelegowa³ mnie. Atmosfera, w moim przekonaniu,
by³a ju¿ bardziej ksi¹¿ce przychylna. Zauwa¿y³am np., ¿e je¿eli jak¹œ informacjê
skreœlano w Kalendarzu dr. Ziemkowskiego, pozostawiano j¹ (przez nie-
uwagê?) we wspomnieniach uczestników wydarzeñ. Albo odwrotnie. Uszczu-
plenie ksi¹¿ki w rezultacie nie by³o wielkie i ksi¹¿ka mog³a pójœæ do opra-
cowania redakcyjnego. Pracownicy Wydawnictwa Poznañskiego zdobyli siê na
maksymalny wysi³ek, podzielili miêdzy siebie poszczególne czêœci, aby przy-
gotowaæ j¹ jak najszybciej do publikacji.

Druk wykonano w ówczesnych Zak³adach Kasprzaka (dzisiaj: Poznañskie
Zak³ady Graficzne S.A.). Tak siê wszak¿e zdarzy³o, ¿e ju¿ pierwszego dnia
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pracy nad ksi¹¿k¹ nieoczekiwanie i nagle zepsu³a siê maszyna drukarska.
Okaza³o siê jednak, ¿e dziêki „Solidarnoœci” Cegielskiego mo¿e byæ na-
prawiona bardzo szybko, poza Poznaniem. Druk rych³o wznowiono. Wed³ug
informacji zamieszczonej w stopce nak³ad pierwszego wydania wynosi³ 30 ty-
siêcy + 250 egzemplarzy, w rzeczywistoœci – staraniem drukarzy – by³ po-
dobno wiêkszy i zbli¿a³ siê do 50 tysiêcy (?).

Pierwszy egzemplarz Poznañskiego Czerwca 1956 otrzyma³ Papie¿ Jan
Pawe³ II przebywaj¹cy wówczas w klinice Gemelli.

Historyk dziejów najnowszych, prof. Andrzej Garlicki, pisa³ na ³amach
tygodnika „Kultura” w numerze z 9 sierpnia 1981: „[...] Przez æwieræ wieku
taka ksi¹¿ka nie mog³a siê ukazaæ, przez æwieræ wieku starano siê wymazaæ
Poznañski Czerwiec ze spo³ecznej pamiêci [...]. To naprawdê wspania³a ksi¹¿-
ka. Przemyœlana, dojrza³a, zawieraj¹ca olbrzymi¹ iloœæ informacji, a jedno-
czeœnie ukazuj¹ca sprawy, które powinny staæ siê przedmiotem dalszych badañ.
[...] O wydarzeniach tragicznych, a œwie¿ych w pamiêci spo³ecznej trudno jest
pisaæ. Emocje towarzysz¹ce ich odtwarzaniu sk³aniaj¹ czêsto do ocen uprosz-
czonych, jednostronnych. Autorzy wszystkich tekstów, równie¿ i relacji wspom-
nieniowych, wykazuj¹ w tej mierze niezwyk³y wrêcz umiar. Jest to ksi¹¿ka
– i nie waham siê u¿yæ tego okreœlenia – napisana z godnoœci¹ [...]”.

Pierwsze wydanie, które na tzw. czarnym rynku mia³o osi¹gaæ zawrotne ceny,
szybko siê rozesz³o. W tej sytuacji, ju¿ po œmierci prof. Jaros³awa Maciejewskie-
go, który by³ spiritus movens ca³ego przedsiêwziêcia, w roku 1988 podjêliœmy
starania o wydanie drugie, poprawione i uzupe³nione nowymi materia³ami. Przy-
gotowuj¹c je wci¹¿ jeszcze nie mieliœmy dostêpu do archiwów centralnych: ów-
czesnego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, KC PZPR czy wojska. Ostatecznie
– mimo wahañ i nawet pewnej niechêci ze strony Wydawnictwa Poznañskiego
– wydanie drugie, rozszerzone, ukaza³o siê w roku 1990. Nie wiadomo, jaki by³
nak³ad owego drugiego wydania, w stopce ksi¹¿ki nie podano jego wysokoœci (!).
Oko³o 20 tysiêcy zamówi³a „Solidarnoœæ” Cegielskiego. W roku 1991 dyrektor
Domu Ksi¹¿ki przeznaczy³ na przemia³ okoo 10 tysiêcy egzemplarzy. Wykupi³ je
po minimalnej, makulaturowej cenie (60 groszy sztuka) ówczesny przewod-
nicz¹cy „Solidarnoœci” w Cegielskim Marek Lenartowski. Ksi¹¿kê rozprowadza³
wœród za³ogi fabrycznej, przekazywa³ do szkó³ i kuratoriów oœwiaty. Do oca-
lonych egzemplarzy dodawano wklejkê nastêpuj¹cej treœci, podpisan¹ przez
Komisjê Zak³adow¹ NSZZ „Solidarnoœæ” ZPM H. Cegielski – Poznañ:

„Otrzymujecie Pañstwo unikatowa ksi¹¿kê, której los by³ przes¹dzony
– mia³a byæ oddana na makulaturê.

Dziêki finansowemu wsparciu NSZZ „Solidarnoœæ” oraz Dyrekcji
ZPM H. Cegielski – Poznañ, ksi¹¿kê tê uda³o siê uratowaæ i mo¿ecie
Pañstwo zapoznaæ siê ze szczegó³ow¹ relacj¹ dotycz¹c¹ Wydarzeñ Czerwca
’56 r. w Poznaniu – wydarzeñ, które sta³y siê zacz¹tkiem „Solidarnoœci”.

Ile jednak takich ksi¹¿ek uleg³o bezpowrotnemu zniszczeniu?”
Habent sua fata libelli...
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EUGENIA R. DABERTOWA

PAMIÊÆ O POZNAÑSKIM CZERWCU
W LATACH OSIEMDZIESI¥TYCH

Pamiêæ o poznañskim buncie robotników w 1956 r. od pocz¹tku by³a
trudna, nawet niebezpieczna. Mówienie o tym, co zdarzy³o siê 28 czerwca
w Poznaniu nios³o ryzyko nara¿enia siê w³adzy; przyznawanie siê do uczest-
nictwa grozi³o wymiernymi represjami. Niechciana, dotkniêta urzêdow¹ anate-
m¹ pamiêæ Czerwca utopiona zosta³a w spo³ecznym lêku. D³ugie lata zalega³a
w zakamarkach rodzinnych pami¹tek – w nielegalnych fotografiach i „relik-
wiach” ofiar: skrwawionej koszuli, porzuconym na miejscu œmierci bucie;
w cmentarnych napisach na nagrobkach: „Zmar³ œmierci¹ tragiczn¹ w dniu ...”;
w dacie zgonu zapisanej w parafialnych ksiêgach; w mszach œw. za duszê...
w drug¹, trzeci¹, piêtnast¹, dwudziest¹ rocznicê tragicznej œmierci...; w zapa-
lonym chy³kiem przez pamiêtliwego poznaniaka zniczu na grobie Romka
i innych mogi³ach czerwcowych. Odciêty od Ÿróde³ badawczych i pozbawiony
historycznych opisów Czerwiec obrasta³ legend¹, funkcjonowa³ w postaci mitu
o powstañcach, którzy zdobyli poznañsk¹ bastyliê i oblegali twierdzê z³a na
Kochanowskiego, o robotnikach id¹cych z transparentami przeciw czo³gom,
o egzekucji polskich ¿o³nierzy, którzy odmówili strzelania do rodaków, o bo-
haterskich sanitariuszkach powstañczych, o dzieciach poznañskiej ulicy i o sata-
nicznych funkcjonariuszkach UB.

Paradoks z³ej historii sprawi³, i¿ najlepiej o Czerwcu i jego uczestnikach
pamiêta³a czujna w³adza. Wiedzia³a precyzyjnie, komu i dlaczego nale¿y
utrudniæ studia i zawodowy awans, wyrzuciæ z pracy, „nie przydzieliæ” miesz-
kania, przytrzymaæ w odosobnieniu, gdy nastroje spo³ecznego niezadowolenia
osi¹ga³y niebezpieczn¹ amplitudê.

Podstawowym budulcem spo³ecznej niepamiêci o Czerwcu by³o milczenie.
Zarz¹dzone odgórnie w gomu³kowskiej metaforze kurtyny milczenia i „nie-
rozdrapywania rodzinnych ran”, stopniowo wytwarza³o historyczn¹ pró¿niê
przejawiaj¹c¹ siê brakiem obiegowej wiedzy o Czerwcu i tradycji obchodów
czerwcowych. Pró¿niê mo¿na by³o zabudowaæ enigmatem chuligañskiej re-
wolty, „przypadkowych” ofiar oraz prowokacji Zachodu wobec robotniczo-
-ludowego pañstwa.



Dopiero Sierpieñ zburzy³ æwieræwiekow¹ konstrukcjê – najpierw lêków,
potem nieprawdy, wreszcie niepamiêci. Co wiêcej, okaza³o siê, ¿e Czerwiec
tkwi³ w œwiadomoœci poznaniaków choæ w g³êboko skrywanej formie. Wiedza
o nim, jakkolwiek u³omna i wycinkowa, przechowa³a siê w nastêpnym po-
koleniu; p³ynê³a niewidocznym korytem, niczym podziemne strugi Warty pod
ulicami miasta. Widomym jej znakiem by³a erupcja têsknoty za prawd¹
o Czerwcu, która wybuch³a w 1980 r. W kilku miejscach równoczeœnie
(np. w MPK w sierpniu 1980 r.) ujawni³a siê myœl uczczenia wolnoœciowego
zrywu robotniczego z 1956 r. w formie symbolicznego znaku pamiêci. Od
publicznego wyartyku³owania przez Romana Schefke w dniu 10 paŸdziernika
1980 r. idei postawienia Pomnika Poznañskiego Czerwca 1956 do jego
ods³oniêcia 28 czerwca 1981 r. up³ynê³o mniej ni¿ dziewiêæ miesiêcy. By³o to
mo¿liwe, gdy¿ sprawa wzniesienia pomnika – symbolu Czerwca uznana zosta³a
powszechnie przez poznaniaków, Wielkopolan, a tak¿e Rodaków w kraju i na
obczyŸnie, za „nasz¹” sprawê. Pomnik czerwcowej pamiêci powsta³ ze spo³ecz-
nego impulsu, a wzniesiony zosta³ zbiorowym wysi³kiem robotników Ce-
gielskiego i innych zak³adów, które uczestniczy³y w wydarzeniach 28 czerwca
1956 r. Ich trud niesiony by³ entuzjazmem poznaniaków na wy¿yny ofiarnoœci.

Budowa pomnika ujawni³a nie tylko zdolnoœæ spo³eczeñstwa do mobi-
lizowania siê wokó³ wa¿nego celu, ale i g³ód wiedzy o Czerwcu. Równoczeœnie
zatem dokonywa³o siê odpominanie wydarzeñ sprzed 25 lat – odblokowywanie
pamiêci uczestników, œwiadków; upublicznianie bolesnych dramatów rodzin-
nych. Odbywa³a siê przyspieszona edukacja obywatelska, której sprzyja³y
pierwsze popularne publikacje historyczne, wspomnieniowe, a tak¿e sesje
naukowe, wystawy, filmy dokumentalne, wreszcie publikacja fundamentalnej
na owe czasy monografii: Poznañski Czerwiec 1956 pod redakcj¹ J. Ma-
ciejewskiego i Zofii Trojanowiczowej – owoc zbiorowej pracy zespo³u nie-
zwyk³ych stra¿ników pamiêci.

W pe³ni legalny Czerwiec ’56 i jego pomnik prze¿y³ jedynie szeœæ miesiêcy
wolnoœci. Zd¹¿y³ jednak zaistnieæ jak trwa³y znak pamiêci o Czerwcu i symbol
wolnoœciowych aspiracji Polaków. W sytuacji zniewolenia po 13 grudnia 1981 r.
wokó³ Krocz¹cych Krzy¿y wytworzona zosta³a strefa wolnoœci nieujarzmionej.
To tutaj, mimo zakazów stanu wojennego, odbywa³y siê uroczystoœci upa-
miêtniaj¹ce kolejne rocznice Czerwca i manifestacje sprzeciwu wobec re¿imu.
Teren Pomnika sta³ siê miejscem sakralnym – miejscem czci ofiar „œwiêtej
wolnoœci”, a zarazem terytorium wolnych Polaków w zniewolonym kraju.
W tym miejscu, demonstruj¹c bierny opór, poznaniacy odwo³ywali siê do
tradycji patriotyczno-religijnych œpiewów; okrzykami domagali siê wolnoœci
dla internowanych i wiêzionych; demonstrowali niepodleg³oœæ ducha i wier-
noœæ odnowionym przez „Solidarnoœæ” idea³om. Krzy¿e ze swoimi strze-
laj¹cymi w niebo ramionami-masztami wspólnotowej ³odzi ³¹czy³y, zespala³y,
dodawa³y si³. Trwaj¹cy w oczekiwaniu na wykszta³cenie skrzyde³ orze³ nie
pozwala³ zastygn¹æ w biernoœci, uczy³ zarazem cierpliwoœci w oczekiwaniu na
chwilê zerwania siê do lotu.
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Pomnik przyczyni³ siê do jeszcze pe³niejszej identyfikacji poznaniaków
z Czerwcem przez nowe ofiary wolnoœciowej smuty. Powierzyli mu stra¿ nad
pamiêci¹ ofiar Czerwca ’56, powierzyli tak¿e nowe dramaty upominaj¹cych siê
ponownie o wolnoœæ, prawo i chleb. Pod Krzy¿e przyszli ju¿ w niedzielê
13 grudnia 1981 r., aby przy oraz na pomniku Czerwca kodowaæ nowe daty
i czyny, które historia winna zapamiêtaæ. Kartka zostawiona u jego stóp:
„Wszystkich nie internujecie!” – lapidarnie sygnalizowa³a niez³omnoœæ napad-
niêtych, dawa³a nadziejê w¹tpi¹cym. Gdy 16 grudnia 1981 r. w³adza znów
skierowa³a broñ przeciwko narodowi – górnikom z kopalni Wujek, do pom-
nikowych dat, „których nie wolno zapomnieæ”, dosz³a nowa – 1981 i tak¹
dopisano noc¹ na pomniku. Zamalowana bia³¹ farb¹ przez „stra¿ników po-
rz¹dku”, powraca³a jeszcze wielokrotnie na pylon, a potem ju¿ tylko bia³a plama
trwa³a przy swoim. Wspomog³a j¹ niebawem druga, przykrywaj¹ca s³owo-
-wezwanie „Bo¿e!” i powstañcz¹ kotwicê, a potem i has³o: „Solidarnoœæ ¿yje!”.

W ten sposób symbol Pamiêci Czerwca ’56 zwi¹za³ siê ze wspó³czesnoœci¹,
sta³ siê jej œwiadkiem. Przestrzeñ wokó³ „naszego” pomnika sta³a siê skrawkiem
„naszej ziemi”. Tutaj gromadzili siê poznaniacy, aby wyraziæ swój sprzeciw.
Naprzeciw czo³gom i zomowskim kordonom, pancerzom i milicyjnym pa³kom
stawali zbrojni w kwiaty i znicze, pieœni i modlitwy. Tu œwiêtowali rocznice
narodowe, a zarazem demonstrowali solidarnoœæ z przeœladowanymi wczoraj
i dzisiaj; protestowali przeciw unicestwianiu idei, anulowaniu prawa do w³asnej
historii.

Symboliczna i rzeczywista rola pomnika – znaku pamiêci o zbrodniczych
czynach peerelowskiej w³adzy zakodowanych w datach umieszczonych na
s³upie poznañskiego krzy¿a – by³a oczywista. Dlatego utopiono go w ciem-
noœciach, a potem zwyczajnie internowano. Dzieñ i noc pilnowa³a go milicja
i ZOMO, zakazuj¹c zbli¿ania siê. W³adza wojskowa obawia³a siê Czerwca
i jego œwie¿o odzyskanej zbiorowej pamiêci. Historyczne i moralne doœwiad-
czenia sprzed æwieræwiecza sta³y siê bowiem ¿ywym Ÿród³em takich wartoœci,
jak Prawda i Wolnoœæ, a dodatkowo po¿ywk¹ dla „nieoficjalnych” spo³ecznych
prze¿yæ. Kultywowanie pamiêci Czerwca traktowano jak lont mog¹cy podpaliæ
sztuczn¹ konstrukcjê WRON.

Co zrobiæ z Czerwcem, z nadchodz¹ca 26. jego rocznic¹? – zastanawia³a siê
w³adza stanu wojennego w Poznaniu wiosn¹ 1982 r. Czy mo¿na j¹ by³o
przemilczeæ zaledwie rok po jawnym obudzeniu siê spo³ecznej pamiêci?

Wojewódzka Rada Narodowa postanowi³a zatem przej¹æ rocznicow¹ ini-
cjatywê. Genera³ Edward £ukasik, nowy I sekretarz KW PZPR, pojawi³ siê
w HCP na plenum miejscowego Komitetu Zak³adowego PZPR, na którym
zebrany by³ aktyw partyjny Poznania. Odby³ siê tutaj szczególny spektakl.
Z partyjn¹ szczeroœci¹ zaatakowano prawdê o Czerwcu zawart¹ w monografii
Poznañski Czerwiec 1956, a pomnik oraz tablice pami¹tkowe uznano za
„sanktuarium wrogoœci i dezaprobaty wobec poczynañ w³adzy”. W Wie-
pofamie £ukasik powiedzia³ wprost, i¿ w³adze same urz¹dz¹ obchody, aby nie
dopuœciæ do „demonstracji wrogich si³”. Powo³ano Miêdzyzak³adowy Komitet
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Obchodów Czerwca ’56 z³o¿ony – jak twierdzi³a opozycja – „z samych
kolaborantów”. Tub¹ tego cia³a by³a „Gazeta Poznañska”. Obchody prze-
widziano na 27 czerwca (niedzielê), dodaj¹c, i¿ „28 czerwca nie przewiduje siê
¿adnych innych uroczystoœci z upamiêtnieniem tragicznego Czerwca ’56”1.

Nic nie mog³o bardziej rozgniewaæ spo³eczeñstwa ni¿ „faryzejska adoracja”
Czerwca przez w³adzê. Oburzenie by³o tym wiêksze, ¿e dopiero przed rokiem
poznaniacy odzyskali g³os, mogli po imieniu nazwaæ i uczci ofiary Czerwca,
publicznie oddaæ im sprawiedliwoœæ. Perspektywa pamiêci o tamtych wy-
darzeniach uleg³a gwa³townemu skróceniu. Wtedy, w 1956 r., w³adza strzela³a
do robotników, wytoczy³a przeciw nim czo³gi na ulice i skierowa³a si³y zbrojne;
dzisiaj znów czo³gi sta³y na ulicach i Polacy strzelali do Polaków, pola³a siê
krew, przyby³o ofiar i grobów. Dnia 13 lutego 1982 r. przy moœcie Teatralnym
ZOMO zapa³owa³o na œmieræ m³odego dziennikarza Wojciecha Cieœlewicza;
11 maja, niemal u bram œwi¹tyni przy ul. Fredry, patrol MO œmiertelnie pobi³
19-letniego ucznia Piotra Majchrzaka. Wielotysiêczna demonstracja pod Po-
znañskim Pomnikiem w dniu 13 lutego 1982 r. na placu Mickiewicza zosta³a
brutalnie rozgromiona przez si³y porz¹dku; 200 osób zatrzymano. „Gazeta
Poznañska” pisa³a wed³ug formu³y dawnej czerwcowej stylistyki, i¿ „ekscesów
dopuœcili siê uczniowie, studenci, osoby nigdzie nie pracuj¹ce... wrogie ele-
menty... grupy wyrostków, które podburza³y przypadkowych przechodniów”.
Poznaniacy czuli siê dotkniêci, gdy sk³adane pod pomnikiem kwiaty i zapalane
œwiece ostentacyjnie depta³y milicyjne buty, a ich samych usuwano z placu.
Skandowali wtedy: „To nasz pomnik!” – „Oddajcie nam nasz pomnik!”.
A anonimowy poeta pisa³ do podziemnej gazetki2:

Istniej¹ krzy¿e pamiêci
I kwiaty z polskiej ³¹ki.
£za siê w oku krêci
Jest ich tyle, ile lat roz³¹ki.

S¹ ludzie, którzy boj¹ siê kwiatów
I blasku œwiec.
Istniej¹ pomniki otoczone gromad¹ robaków
Przed nimi nawet pamiêæ nie zdo³a uciec.

Rocznica Czerwca by³a tak¿e wyzwaniem dla „Solidarnoœci” zepchniêtej do
podziemia i pozbawionej prawa g³osu. Musia³a dotrzeæ do spo³eczeñstwa ze
swoim wezwaniem do „godnego” uczczenia Czarnego Czwartku, tak, aby
policyjna pa³ka nie zdo³a³a wybiæ go z ludzkiej pamiêci. Tajne struktury
opozycyjne, zarówno Konspiracyjny Zarz¹d Regionu Wielkopolska NSZZ „S”,
jak i utajnione komisje zak³adowe oraz luŸne grupy opozycyjne wzywa³y do
„niezale¿nych” obchodów w poniedzia³ek 28 czerwca 1982 r. Apele dru-
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kowano w prasie podziemnej, a przede wszystkim w ulotkach, których oko³o
50 tys. rozrzucono na ulicach Poznania. Wzywano do bojkotu oficjalnych
obchodów, które w kontekœcie bie¿¹cych wydarzeñ uznano za „wyj¹tkowy akt
cynizmu kontynuatorów polityki represji wobec robotników”, a próbê za-
w³aszczenia Czerwca – „bezczeszczeniem pamiêci ofiar”3.

Na nowo odczytywano sens tamtych dni i ich przes³anie. „Wolnoœæ jest
testamentem poleg³ych – pisali w liœcie otwartym na rocznicê czerwca inter-
nowani w Gêbarzewie – domagamy siê, tak jak oni domagali siê – wolnoœci”4.

Niezale¿ne obchody w stanie wojennym mia³y swój scenariusz i klimat.
Zosta³ utrwalony i obowi¹zywa³ podczas wszystkich nastêpnych rocznic i nie-
zale¿nych obchodów w latach osiemdziesi¹tych. Wa¿na rolê w ich wypra-
cowaniu odgrywa³y nie tylko teksty podziemnych gazetek, ale ulotki, plakaty,
znaczki pocztowe wszelkiego rodzaju okolicznoœciowe gad¿ety, które wyœcie-
la³y koœcielne ³awy, znajdowano je w skrzynkach pocztowych, wysypywane
by³y z ostatniego piêtra klatki schodowej Okr¹glaka czy z dachów domów
w centrum miasta. Chodniki zaœciela³y ma³e karteczki z informacjami o progra-
mie obchodów, godzinie uroczystej mszy œw., manifestacji, pochodzie, spo-
sobach protestu, symbolicznych gestach. Do owych gestów nale¿a³o wy-
wieszenie flagi w oknie, przerwanie pracy o okreœlonej godzinie, choæby
markowanej jedzeniem œniadania czy opuszczeniem na chwilkê stanowiska
pracy. Dalej, z³o¿enie kwiatka i zapalenie œwieczki pod pomnikiem oraz
tablicami upamiêtniaj¹cymi miejsca zwi¹zane z Czerwcem lub na najbli¿szym
chodniku, a tak¿e na grobach ofiar Czerwca ’56. Najwa¿niejszym punktem
obok mszy œw. by³o zbiorowe lub indywidualne podejœcie pod Pomnik Poznañ-
skiego Czerwca 1956, jakkolwiek by³oby to utrudniane przez si³y porz¹dku.

Gdy jeszcze odzywa³o siê niezale¿ne Radio „Solidarnoœæ”, jak to by³o 20
i 27 czerwca 1982 r. o godz. 2200 na paœmie UKF 70/71 MHz – przynosz¹c
wspomnienia z wydarzeñ w 1956 r. i informuj¹c o programie obchodów
– mo¿na by³o uznaæ, ¿e Czerwiec nie zosta³ ju¿ na progu lat osiemdziesi¹tych
wyeliminowany z rodz¹cej siê dopiero tradycji ani zaw³aszczony, bo o „jed-
noœci” miêdzy katem a ofiarami nie mog³o byæ mowy. Bowiem w³adza,
odwo³uj¹c siê do konkursowego god³a Pomnika Poznañskiego Czerwca 1956
„Jednoœæ”, nawo³ywa³a do „porozumienia”. A przygotowania do owego „po-
rozumienia” wygl¹da³y zawsze podobnie. Na kilka dni przed rocznic¹ Czerwca,
np. t¹ pierwsz¹ w stanie wojennym, sprowadzono ze szkó³ milicyjnych w Szczyt-
nie i S³upsku posi³ki: 1500 zomowców na 70 ciê¿arówkach, 15 armatek
wodnych, samochody z wyrzutniami petard. W dniu 25 czerwca na ulicach
w centrum miasta odby³a siê defilada si³y: przejazd pojazdów opancerzonych,
„suk”, „bud”, „gazików” – wszelkich rekwizytów zomowskich, a na chod-
nikach rozpiera³y siê zwielokrotnione patrole wojskowo-milicyjne.
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W niedzielê, w samo po³udnie na placu Mickiewicza orkiestra wojskowa
gra³a hymn narodowy, a pod Pomnik Czerwca ‘56 podchodzi³y nieliczne
delegacje notabli miasta i partii z kwiatami; poczty sztandarowe legalnych
kombatantów pochyli³y wstydliwie flagi; gra³y werble. Po 40 minutach mistrz
ceremonii og³osi³ zakoñczenie uroczystoœci. Mia³a ona swoich widzów, ale nie
uczestników. Przybyli tu po rocznicowych mszach œw. – odprawionych
w dwóch koœcio³ach: przy ul. Fredry oraz w koœciele oo. Dominikanów – i stali
na obrze¿ach placu w wpiêtymi w klapy bia³ymi znaczkami czarnych Po-
znañskich Krzy¿y, z który jeden by³ z³amany! Trwali w oddaleniu, a od pomnika
i oficjalnych celebransów odgradza³y ich nie tylko odczucia, ale i rz¹d pojazdów
milicyjnych, które przyby³y tu, by – jak powie poeta – „defilowaæ z rykiem/
wzd³u¿ milcz¹cych przechodniów/ przed oczyma milcz¹cych pomników”5.

Za chwilê, gdy plac opustoszeje, nie bêd¹ milczeæ. Bowiem historia – ta
z 1956 r. i ta bie¿¹ca - pisana by³a has³ami i gestami. Wtedy manifestanci
wo³ali: „Chleba i Wolnoœci!” teraz skandowali: „Wolnoœæ dla politycznych!”,
„Uwolniæ Lecha!”, „Solidarnoœæ!”, „Solidarnoœæ!”. Zamiast kartonowego trans-
parentu i skrwawionego sztandaru – flaga z krocz¹cymi czerwonymi literami
„S” na bia³ym tle i gest uniesionej d³oni u³o¿onej w literê zwyciêstwa „V”.
Wtedy zdjêcia zbuntowanym robili ubecy aparatami zza pazuchy, teraz oko
esbeckiej kamery na balkonie zamkowej wie¿y spe³nia³o tak¹ sam¹ powinnoœæ.
I pieœni te same s³ysza³ plac Mickiewicza: Bo¿e coœ Polskê, Nie rzucim ziemi
i hymn narodowy.

W poniedzia³ek 28 czerwca 1982 r., od po³udnia milicja stopniowo
zamyka³a „nielegalnym” dojœcie do pomnika. Jeszcze ten i ów przedziera³ siê
przez kordony, z³o¿y³ kwiaty, zapali³ znicz, zgi¹³ kolana w modlitewnym
geœcie, choæ milicjanci warkliwie upominali: „Nie modliæ siê! Tu nie koœció³!”.
Patrole milicyjne, wojskowe i zomowskie legitymowa³y i wy³awia³y z gêstnie-
j¹cego t³umu pojedyncze, zw³aszcza m³ode osoby. Ludzie gromadzili siê pod
Zamkiem, pod Collegium Minus, na Marchlewskiego – tak jak kiedyœ. A by³o
ich oko³o 5 tysiêcy.

Po godzinie 1400 zaczê³y docieraæ pierwsze zorganizowane grupki z za-
k³adów pracy. Pochody robotnicze nie sz³y zwartymi du¿ymi grupami, nie
zajmowa³y jezdni, lecz wype³nia³y chodniki. T³um zwiêksza³ siê z minuty na
minutê sycony strumykami sp³ywaj¹cymi z ró¿nych stron – tak jak wtedy.
Wkrótce by³o ich ju¿ mo¿e 15 tys. Od strony Wildy zbli¿a³a siê prawie
2-tysiêczna zwarta robotnicza braæ z HCP z czerwonymi goŸdzikami w d³o-
niach, otoczona fabrycznymi stra¿ami. ZOMO, czyhaj¹ce pod Akademi¹ Eko-
nomiczn¹ i na Towarowej, nie mia³o jeszcze sygna³u do interwencji. Robotnicy
podeszli pod pomnik, wywo³uj¹c najpierw atmosferê modlitewnego skupienia,
a potem patriotyczno-religijnego rozœpiewania. Zebranych ogarnê³a euforia
znajduj¹ca ujœcie w fali skandowanych hase³, w których s³owo „Wolnoœæ”
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przeplata³o siê z drugim, najbardziej wówczas znacz¹cym. Zawiera³o ono w so-
bie pamiêæ Czerwca i Sierpnia, bo poezja ulicy wiedzia³a, ¿e „jest takie s³owo, jak
polska krew,/ gor¹ce i czerwone” – s³owo „Solidarnoœæ”. Jeszcze milicja do-
puszcza³a delegacje z kwiatami, jeszcze w³adza „cierpliwie” pertraktowa³a z de-
legacjami rektorów, ale niektórych ju¿ brutalnie odpycha³a od pomnika. A wtedy
t³um krzycza³: „To nasz pomnik!” i „Oddajcie nam Czerwiec!”.

Scenariusz wydarzeñ, które nast¹pi¹, by³ znany obydwu stronom. „Rozejœæ
siê!” – rozlega³o siê z g³oœników, a tak¿e najpierw dobrotliwe, potem sta-
nowcze ostrze¿enie przed „intensywn¹ i zdecydowan¹ akcj¹”. Manifestanci
strategicznie przegrupowywali siê, wêdrowali z jednego miejsca na drugie,
zajmowali wysepki tramwajowe, przeciskali siê miêdzy pojazdami i patrolami,
oswajaj¹c lêki. Okrzykami i œpiewem – które wybucha³y to na jednym, to na
drugim krañcu placu, przerzucaj¹c siê akordami – dodawali sobie ducha.
Z balkonu Uniwersyteckiej auli sypa³y siê ulotki. Gdy si³y porz¹dkowe rusza³y
do akcji, wybucha³ œmiech, rozlega³y siê gwizdy.

Najpierw kawalkady pojazdów opancerzonych, armatek wodnych i „suk”
zamyka³y szczelnie plac ze wszystkich stron, a potem zomowcy, schowani za
opuszczonymi przy³bicami, os³oniêci plastikowymi tarczami, z pa³kami w d³o-
niach, rusza³y tyralier¹ na zgromadzonych. Spychali brutalnie z ulic, chod-
ników, gonili uciekaj¹cych a¿ pod Kaponierê; pod hotelem Merkury urz¹dzili
bijatykê, przygwoŸdzili do bram Uniwersytetu, wepchnêli do holu kina Pa³a-
cowego. Œcigani rozpraszali siê, a bolesne krzyki pa³owanych miesza³y siê
z wyzwiskami kierowanymi przez t³um pod adresem zomowców: gestapo!
gestapo! Nastêpowa³a nieunikniona szarpanina, ³owienie upatrzonych ofiar,
uprowadzanie i wpychanie do „suk”, sk¹d nastêpnie dochodzi³y krzyki bitych.

Wreszcie ludzie decyduj¹: Na dzisiaj koniec! Idziemy do katedry! Tam
kolejna msza œw. rocznicowa. Bior¹ w niej udzia³ delegacje zdelegalizowanej
„Solidarnoœci” z wieñcami i szarfami: „Poleg³ym za wolnoœæ, prawo i chleb”.
Po mszy zgromadzeni pod katedr¹ poznaniacy wyra¿aj¹ solidarnoœæ z ofiarami
1956 r. oraz stanu wojennego. Las r¹k uniesionych w znaku zwyciêstwa
i œpiew: „Bo¿e coœ Polskê”.

W ten sposób Czerwiec ’56 przesta³ byæ histori¹ dawn¹ i zapomnian¹,
wchodzi³ w krwiobieg spo³ecznych doznañ przez nie³atwe, czêsto niebez-
pieczne uczestnictwo w obchodach. Zrozumienie tego, co prze¿ywa³o po-
kolenie 1956 r. dokonywa³o siê niejako poprzez osobiste doœwiadczenie bycia
bitym, uznanym za wroga Polski Ludowej, zatrzymanym, karanym grzywn¹,
zastraszanym zwolnieniem z pracy, wyrzuceniem ze studiów. Zakazana pamiêæ
Czerwca zakorzenia³a siê w osobistym prze¿yciu, stawa³a siê zatem „pamiêci¹
serca” – wspó³odczuwaniem z ofiarami ’56. Tak¿e „pamiêci¹ myœli” – refleksji
nad minion¹ histori¹, histori¹ niewygodn¹ dla re¿imowej w³adzy. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e pamiêæ o Czerwcu 1956 wchodzi³a do publicznego krwiobiegu
niejako wbijana zomowskimi pa³kami. Co wiêcej, czerwcowe rocznice w latach
osiemdziesi¹tych znaczone corocznymi obchodami wed³ug nielegalnego rytu
stawa³y siê czêœci¹ narodowej tradycji.
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Gdy czytamy odezwy wydawane przez opozycjê w latach osiemdziesi¹tych
w kolejne rocznice Czerwca, dostrzegamy pewien proces, jaki siê zachodzi³
w œwiadomoœci ich organizatorów i uczestników, mianowicie wyraŸnemu
przyspieszeniu ulega³a edukacja historyczna i polityczna poznaniaków.

Pierwsz¹ rocznicê w stanie wojennym zdeterminowa³a walka o obywa-
telskie prawo do oddawania – na swój niezale¿ny sposób – czci poleg³ym
w walce o wolnoœæ. Czerwiec uczy³ odwagi. Gdy w 1983 r. do Poznania
przyjecha³ Jan Pawe³ II, miasto udekorowano „bezkarnie” emblematami „So-
lidarnoœci” i Czerwca ’56. Miasto Poznañskich Krzy¿y przyjê³o papieskiego
Pielgrzyma tak¿e w imieniu ofiar 1956 r., sk³adaj¹c Mu dar – z³ote serce
robotników Wielkopolski. Papie¿ wspomnia³ bohaterów Czerwca, a poniewa¿
w³adza nie zezwoli³a Mu na modlitwê u stóp Pomnika Poznañskiego Czerwca
1956, przeniós³ siê tam duchowo. Opuszczaj¹c zaœ miasto, papieski helikopter
kilkakrotnie okr¹¿y³ plac Mickiewicza, a polski papie¿ pok³oni³ siê Krzy¿om.

Stopniowo poznaniacy uzmys³owili sobie wyraŸnie, i¿ opór wspó³czesnych
przeciw narzuconej w³adzy czerpie si³ê z walki poprzedników, a zw³aszcza
bohaterów Poznañskiego Czerwca, którzy „tak tragicznie zapocz¹tkowali nasz¹
walkê”. (Odezwa, ulotka z 1984 r.). W œwiadomoœci spo³ecznej Czerwiec stawa³
siê drogowskazem; „wytycza³ drogê tak szerok¹ i otwart¹, ¿e znajdzie na niej
miejsce ka¿dy uczciwie myœl¹cy cz³owiek” – pisa³ w czerwcu 1984 r. Lech
Wa³êsa w Liœcie do mieszkañców Poznania, odczytanym w koœciele oo. Dominika-
nów. W tym¿e roku obchody zaplanowano na ca³y tydzieñ, a ich zwieñczeniem
by³o triduum po³¹czone z okolicznoœciowymi konferencjami. Prof. Jaros³aw
Maciejewski mówi³ o przebiegu protestu robotniczego w 1956 r. i jego trwaniu
w pamiêci spo³eczeñstwa i poetów; prof. Janusz Zió³kowski o historycznej
i symbolicznej roli Pomnika Czerwca ’56, natomiast goœæ z Warszawy Klemens
Szaniawski wspomina³ swoje prze¿ycia z 28 czerwca 1956 r. z Poznania.

Symboliczne gesty pamiêci o Czerwcu (modlitwy, manifestacje, pochody,
kwiaty œpiewy), a nawet obecnoœæ na uroczystoœciach ¿ywych ikon Czerwca ’56
– Stanis³awa Matyi i Anny Strza³kowskiej, matki Romka – przesta³y wystarczaæ.
Obchodom nadano szerszy merytoryczny wymiar i pozapoznañski zasiêg.
Zje¿d¿a³y na nie delegacje z ró¿nych miejscowoœci Wielkopolski, a nawet ze
Œl¹ska i Bydgoszczy. Urz¹dzano okolicznoœciowe niezale¿ne wystawy (w koœ-
ciele Matki Boskiej Bolesnej na £azarzu oraz u Karmelitów Bosych), a tak¿e
wieczory poetyckie i spektakle (Teatru Ósmego Dnia).

Wreszcie gesty pamiêci postanowiono przekuæ w czyny „W tym roku
uczcijmy rocznicê nie tylko pamiêci¹, ale i dzia³aniem” – pisa³ Tymczasowy
Zarz¹d Regionu Wielkopolska NSZZ„S” w odezwie z 1985 r. I przek³ada³
czerwcowe has³a zdjête z pomnika na konkretne zadania na dziœ:

„WOLNOŒÆ – walczymy o uwolnienie ponad dwustu wiêŸniów poli-
tycznych;

PRAWO – protestujemy przeciw ustawom gwarantuj¹cym samowolê w³adz
wobec spo³eczeñstwa;
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CHLEB – weŸmy udzia³ w protestach i strajkach przeciw podwy¿kom cen
¿ywnoœci”6.

Równoczeœnie, strumieñ wiedzy o wydarzeniach z 1956 r. p³yn¹³ kana³em
podziemnej prasy, a tak¿e ¿ywym s³owem wyk³adów, prelekcji, homilii,
wspomnieñ, wys³uchiwanych w przyjaznych murach poznañskich koœcio³ów:
Najœwiêtszego Zbawiciela na Fredry, Matki Boskiej Bolesnej na £azarzu,
œw. Anny na Matejki, œw. Jana Vianney na So³aczu, œw. Rocha na Ratajach,
Œwiêtej Trójcy na Dêbcu, œw. Marcina; w katedrze i farze, w koœcio³ach na
Koœcielnej, na Górczynie, na Osiedlu Zwyciêstwa; Dominikanów, Franciszka-
nów, Jezuitów; w Sanktuarium w Biechowie itd.

Najbardziej znacz¹ce dla popularyzacji wiedzy o Czerwcu sta³y siê obchody
30. jego rocznicy. Ca³y miesi¹c (od 28 maja do 29 czerwca) wype³ni³y na-
bo¿eñstwa ³¹czone z prelekcjami czerwcowymi g³oszonymi g³ównie przez wy-
k³adowców poznañskich uczelni. Regionalne pisma podziemne wyda³y specjal-
ne numery rocznicowe lub dodatki np. „Przegl¹d Poznañski” – dodatek pt. 1956
Czerwiec 1986; „Hipolit” – Czas znaczony rocznicami. Numer Specjalny war-
szawskiego „Tygodnika Mazowsze” z 28 czerwca 1986 w ca³oœci poœwiêcony
Czerwcowi ’56, zredagowany zosta³ przez poznañski zespó³ autorów. Wydano
okolicznoœciowe znaczki, plakietki, plakaty, wybito medal pami¹tkowy.

Uroczystoœci w³aœciwe poprzedzi³o triduum w koœciele oo. Dominikanów
po³¹czone z cyklem wyk³adów pt. Czerwiec’56 – dziedzictwem wiary, pracy,
walki i krwi naszych ojców oraz programami artystycznymi. Natomiast
28 czerwca do koœcio³a Matki Boskiej Bolesnej na £azarzu zjecha³y delegacje ze
sztandarami z ca³ej Polski (niektóre milicja zatrzyma³a na rogatkach miasta).
Odby³ siê apel poleg³ych w 1956 r., odnowiono œlubowanie z³o¿one w 1981 r.
przez robotników Cegielskiego wed³ug roty u³o¿onej przez Romana Brand-
staettera. I có¿ z tego, ¿e ZOMO i milicja zatrzyma³y kilkadziesi¹t osób, ileœ
tam spa³owano, ukarano grzywnami? Trzydziesta rocznica Czerwca przy-
pomina³a tê sprzed piêciu lat obchodzon¹ w blasku chwilowej wolnoœci.

„Nam zapomnieæ nie wolno!” – czytaliœmy w nastêpnych odezwach po-
przedzaj¹cych historyczny rok 1989. Poznaniacy nie zapomnieli o Czerwcu
dziêki rocznicowym powrotom pod Krzy¿e. Pomnik Poznañskiego Czerwca
1956, tak jak krzy¿e gdañskie, sta³ siê znakiem niezgody na rz¹dzenie zbiorow¹
pamiêci¹, pilnie strzeg³ prawa spo³eczeñstwa do oddawania czci poleg³ym za
wolnoœæ oraz do prawdy historycznej. By³y tak¿e symbolem niezgody na
zniewolenie umys³ów, a wreszcie zwyciêstwa dobra nad z³em – symbolem
niedaj¹cym siê zaw³aszczyæ przez ideologiê komunistyczn¹.

W dniu 28 czerwca 1989 r. poznaniacy mogli siê ju¿ legalnie zebraæ na
wspóln¹ modlitwê pod Krzy¿ami, a ks. Leonard Poloch – proboszcz zawsze
wiernej Czerwcowi Parafii Najœwiêtszego Zbawiciela przy ul. Fredry – stwier-
dziæ w homilii, i¿ „krew robotników poznañskich przelana w 1956 r. nie
posz³a na marne – przynios³a ostatecznie wolnoœæ”.
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ANDRZEJ KWILECKI

POZNAÑSKI CZERWIEC 1956–2006.
PAMIÊÆ I TRADYCJA*

W ostatnich dniach czerwca 1956 r. mieszkañcy Poznania byli uczestnikami
b¹dŸ obserwatorami (w niema³ej liczbie te¿ ofiarami) wydarzeñ, które przy-
nios³y wielk¹ zmianê w ¿yciu spo³eczno-politycznym miasta i kraju. Na ogó³
ludzie wspó³czeœni nie potrafi¹ i nie mog¹ trafnie oceniæ wydarzenia po-
litycznego; po prostu nie da siê przewidzieæ wszystkich jego skutków nie tylko
w dalszej, ale nawet w bli¿szej czy najbli¿szej przysz³oœci. W po³owie 1956 r.
zapewne nikt w Poznaniu nie przewidywa³ nastêpstw Czerwca, natomiast
mieszkañcy d³ugo pamiêtali – lepiej lub gorzej – szczegó³y starcia miêdzy
zbuntowanym spo³eczeñstwem a organami w³adzy.

Trzeba podkreœliæ istotn¹ ró¿nicê: czym innym jest naukowo, po jakimœ
czasie odtworzony przebieg wydarzenia i sformu³owana na tej podstawie ocena
jego znaczenia, czym innym pamiêæ tak zwanego statystycznego obywatela,
która niesie rozmaite treœci, przechowuje i przekazuje ró¿ne fakty i szczegó³y;
pamiêæ ta jest z regu³y zabarwiona emocjami o niejednakowym nasileniu.
Z tego wzglêdu na socjologiczn¹ problematykê zwi¹zan¹ z pamiêci¹ Po-
znañskiego Czerwca sk³ada siê bogactwo zagadnieñ szczegó³owych. Obfitoœæ
tych zagadnieñ wyst¹pi³a w pe³ni podczas konferencji naukowych zorga-
nizowanych w czerwcu 2006 r. w Poznaniu oraz w publikacjach ksi¹¿kowych
wydanych przez ró¿ne oficyny.

Wymieniê cztery bardzo interesuj¹ce konferencje, w których mia³em mo¿-
noœæ uczestniczyæ. Udzia³ w nich brali nie tylko naukowcy, ale tak¿e weterani
Poznañskiego Czerwca (niekiedy ich potomkowie), dzia³acze „Solidarnoœci”,
przedstawiciele w³adz województwa i in. Pierwsz¹ tak¹, inauguruj¹c¹ cykl
spotkañ naukowych, konferencjê z okazji 50-lecia Czerwca, zorganizowa³o
Centrum Studiów Otwartych UAM, pt. „Poznañski Czerwiec ’56. Sens pa-
miêci” (w dniu 8 maj4a 2006 r.). Dyskusja panelowa na temat „Powstanie
Poznañskie 1956 – czytane dzisiaj” odby³a siê 9 czerwca na Wydziale Teo-
logicznym UAM w ramach dwudniowego forum „Wiara i Kultura”. Debatê

* Pierwsza wersja tekstu ukaza³a siê w ksi¹¿ce mojego autorstwa pt. Silva rerum (Wydaw-
nictwo Poznañskie).



poœwiêcon¹ „Poznañskiemu Czerwcowi 1956 w miêdzynarodowej perspek-
tywie” zorganizowa³ 13 czerwca Instytut Zachodni z udzia³em marsza³ka
województwa wielkopolskiego; uczestnikami tej dyskusji panelowej byli – obok
przedstawicieli nauki polskiej – goœcie z zagranicy. Z kolei organizatorami
dwudniowej (22–23 czerwca) konferencji pt. „Poznañski Czerwiec 1956:
uwarunkowania, przebieg, konsekwencje” by³o piêæ instytucji: Instytut Pamiêci
Narodowej, Urz¹d Miasta Poznania, Instytut Historii UAM, Wy¿sza Szko³a
Nauk Spo³ecznych i Dziennikarstwa, Instytut Zachodni.

Ju¿ same tytu³y wymienionych konferencji wskazuj¹, jak bogaty program
naukowy realizowano z okazji 50-lecia; dodaæ trzeba, ¿e realizatorami tego
programu, referentami i dyskutantami byli reprezentanci szeregu dyscyplin:
historii, prawa, politologii, socjologii, filologii, teologii, naukowcy z oœrodków
Poznania, Warszawy, Zielonej Góry. Aktywn¹ rolê odegrali te¿ goœcie z Berlina
(nawi¹zano do powstania robotników berliñskich w czerwcu 1953 r.) i Buda-
pesztu (powstanie wêgierskie krwawo st³umione na jesieni 1956 r.).

Piêædziesiêciolecie Poznañskiego Czerwca upamiêtni³y liczne publikacje.
Nie sposób wymieniæ wszystkich; w przysz³oœci potrzebna bêdzie pe³na biblio-
grafia. Poni¿ej wska¿ê niektóre wa¿niejsze pozycje.

W Wydawnictwie Poznañskim ukaza³o siê drugie wydanie „klasycznej”
monografii pióra nie¿yj¹cego ju¿ Edmunda Makowskiego pt. Poznañski Czer-
wiec 1956 pierwszy bunt spo³eczeñstwa w PRL, ze wstêpem Stanis³awa Jan-
kowiaka. ¯yw¹ reakcjê i polemikê (m.in. na ³amach „G³osu Wielkopolskiego”)
wywo³a³a ksi¹¿ka pt. „Rozstrzelano moje serce w Poznaniu”. Poznañski Czer-
wiec 1956 – straty osobowe i ich analiza, opublikowana w Wydawnictwie
Comandor. Autor, £ukasz Jastrz¹b, zaj¹³ siê nie tylko ustaleniem liczby ofiar
– osób zmar³ych i zranionych, ale równie¿ zbadaniem okolicznoœci, w jakich
dosz³o do strat ludzkich, i dotar³ do ¿yj¹cych wspó³czeœnie cz³onków rodzin
i ludzi niegdyœ bliskich ofiarom.

Ksiêgarnia œw. Wojciecha wyda³a w 2006 r. trzy pozycje ksi¹¿kowe
poœwiêcone Poznañskiemu Czerwcowi 1956: 1. Widzia³em Powstanie. Czer-
wiec 1956 (wspomnienia, które nap³ynê³y na konkurs „Przewodnika Kato-
lickiego”); 2. Ku wolnoœci. Powstanie Poznañskie 1956, praca zbiorowa pod
redakcj¹ bpa Marka Jêdraszewskiego; 3. Bp. M. Jêdraszewski, Pasja wed³ug
Czerwca ’56. Droga krzy¿owa upamiêtniaj¹ca 50. rocznicê Powstania Po-
znañskiego 1956. Poznañ, Wielki Wtorek 11 kwietnia 2006 r.

Materia³y z wy¿ej wspomnianej konferencji zorganizowanej przez Centrum
Studiów Otwartych UAM og³osi³o Wydawnictwo Naukowe UAM pt. Poznañ-
ski Czerwiec ’56. Sens pamiêci pod naukow¹ redakcj¹ Wies³awa Ratajczaka.

O dwóch ksi¹¿kach Piotr Bojarski napisa³ w „Gazecie Wyborczej”, ¿e bez
nich „nasza wiedza o Poznañskim Czerwcu by³aby ubo¿sza i niepe³na”. S¹ to:
opublikowana w wydawnictwie Media Rodzina pozycja dwóch historyków,
polskiego Janusza Karwata i wêgierskiego Jánosa Tischlera, 1956. Poznañ
– Budapeszt oraz og³oszona przez oficynê wydawnicz¹ Prószyñski i Ska ksi¹¿ka
pióra Pauliny Codogni Rok 1956. Pierwsza pozycja jest naukow¹ analiz¹

270 Andrzej Kwilecki



tragicznych wydarzeñ nad Wart¹ i Dunajem, opart¹ na najnowszych badaniach
historyków, wykorzystuj¹cych materia³y Instytutu Pamiêci Narodowej; druga
w 30-stronicowym rozdziale analizuje wydarzenia czerwcowe w Poznaniu,
wi¹¿¹c je z ca³¹ epok¹ „odwil¿y”.

Opiniê podobn¹ do tej, jak¹ P. Bojarski wyrazi³ o wymienionych powy¿ej
dwóch ksi¹¿kach, mo¿na by odnieœæ równie¿ do zawartoœci tomu 2/2006
„Kroniki Miasta Poznania”, zatytu³owanego Czerwiec ’56. Wydarzenia po-
znañskie s¹ tu przedstawione i interpretowane przez naukowców, dzien-
nikarzy, literatów, z wykorzystaniem niektórych zachowanych dokumentów
archiwalnych, relacji prasowych, audycji radiowych, zbiorów fotografii.

Wspomniany tom „Kroniki Miasta Poznania” liczy blisko 300 stron. Jego
redaktorem prowadz¹cym by³ Lech Trzeciakowski. Przedmowa „Od Redakcji”
zosta³a napisana zapewne przez redaktora prowadz¹cego, na co wskazuje
sformu³owana w niej koncepcja. Czytamy tam m.in.: „Dzieñ 28 czerwca 1956 r.
to data jednego z najwa¿niejszych wydarzeñ w dziejach Polski, a tak¿e
w powszechnej historii najnowszej. Tego dnia, przed piêædziesiêciu laty,
spo³eczeñstwo Poznania wyst¹pi³o przeciwko re¿imowi komunistycznemu. Strajk
i manifestacje przekszta³ci³y siê w zbrojne starcie [...] Wydarzenia poznañskie
przybra³y formê spontanicznego powstania. W œwiadomoœci historycznej spo-
³eczeñstwa polskiego powstanie kojarzy siê z czynem bohaterskim, heroicznym.
I takim Powstanie Poznañskie w istocie by³o. Jak bowiem inaczej mo¿na
okreœliæ wyst¹pienie spo³eczeñstwa przeciwko omnipotencji systemu komu-
nistycznego?”

Scenariusz Poznañskiego Czerwca nie odbiega³ od scenariuszy podobnych
wyst¹pieñ robotniczych – powstania tkaczy lioñskich w 1831 r., powstania
³ódzkiego w 1905 r. i powstania berliñskiego w 1953 r.”.

Przytaczam ten fragment, poniewa¿ L. Trzeciakowski jest konsekwentny
w stosowaniu terminologii „powstañczej”. Po raz pierwszy u¿y³ okreœlenia
„powstanie” w 1981 r., a w æwieræ wieku póŸniej – w 2006 r. – przy ró¿nych
okazjach uzasadnia³ jego trafnoœæ. Przypomnê, ¿e uczestnicy poszczególnych
konferencji i autorzy publikacji u¿ywali(-waj¹) ró¿nych okreœleñ: rewolucja
poznañska (Filip Bajon), bunt (Edmund Makowski, Jerzy Eisler), rewolta
(Janusz Karwat), zryw wolnoœciowy (Rafa³ Drozdowski, Marek Zió³kowski).
W powszechnym obiegu jest termin „protest”. Okreœlenie „powstanie” pojawia
siê konsekwentnie w wypowiedziach przedstawicieli Kurii Metropolitalnej
w Poznaniu: arcybiskupa ks. Stanis³awa G¹deckiego i biskupa ks. Marka
Jêdraszewskiego. W dyskusjach miêdzy historykami kwestionowano stano-
wisko L. Trzeciakowskiego. Na konferencji w Instytucie Zachodnim Wies³aw
W³adyka podda³ krytyce okreœlenie „powstanie”, pytaj¹c, dlaczego nie na-
zwano powstaniem grudnia 1970 r. i wydarzeñ ursusko-radomskich 1976 r.
Odnosz¹c siê do Czerwca, mówi³ o nasuwaj¹cych siê pytaniach co do samej
organizacji, hase³ i zamiarów; zabrak³o czasu, aby energia, która narasta³a od
do³u, nabra³a cech powstania. Z kolei Jerzy Eisler wyrazi³ pogl¹d, ¿e w historii
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i tradycji polskiej termin „powstanie” kojarzy siê z walk¹ przeciw obcemu
pañstwu, przeciw najeŸdŸcy i okupantowi.

Spór o charakter Poznañskiego Czerwca by³ jednym z najciekawszych
w¹tków przewijaj¹cych siê w dyskusjach, literaturze, prasie. Obszernie wy-
powiedzia³ siê na ten temat Pawe³ Machcewicz, we wspomnianej pracy
zbiorowej Poznañski Czerwiec ’56. Sens pamiêci (s. 21, 28).

„Na Poznañski Czerwiec patrzeæ mo¿na jako na swego rodzaju doœwiad-
czenie graniczne, koñcz¹ce pewna epokê i zarazem rozpoczynaj¹ce now¹.
Bêd¹c swoisty pomostem miêdzy dwiema fazami historii Polski, z jednej strony
Czerwiec stanowi ostatni¹ ods³onê tradycji zbrojnego oporu wobec w³adzy,
tradycji podziemia zbrojnego, zbrojnej insurekcji. Zwi¹zany jest z wzorcami
dzia³ania, które z ca³¹ pewnoœci¹ wywodz¹ siê z czasów okupacji i anty-
komunistycznego podziemia niepodleg³oœciowego lat czterdziestych i piêæ-
dziesi¹tych, staje siê – powiedzieæ mo¿na – tej tradycji zwieñczeniem. Z drugiej
strony jednak Poznañski Czerwiec uznaæ mo¿na równie¿ za pocz¹tek buntów
robotniczych”. I w innym miejscu: „Uwzglêdniaj¹c kontekst wydarzeñ w Euro-
pie Œrodkowo-Wschodniej, mo¿na uznaæ Poznañski Czerwiec za czêœæ pierw-
szej fali buntów wolnoœciowych i antytotalitarnych, obok rewolucji wêgierskiej,
powstania w Niemczech i wydarzeñ w Czechos³owacji. Warto podkreœliæ, ¿e
wyst¹pienie mieszkañców Poznania by³o najbardziej skuteczne, bo utorowa³o
drogê do popaŸdziernikowych reform i liberalizacji systemu”.

W opublikowanym w tej samej pracy zbiorowej artykule R. Drozdowskiego
i M. Zió³kowskiego, autorzy punktem wyjœcia swoich rozwa¿añ uczynili dwie
tezy: „Po pierwsze, tezê, ¿e Poznañski Czerwiec by³ i jest doœæ s³abo obecny
w œwiadomoœci historycznej Polaków (i nawet poznaniaków). Po drugie, tezê,
¿e mimo wzglêdnie s³abej pamiêci o Czerwcu odegra³ on (i w pewnym istot-
nym sensie w dalszym ci¹gu odgrywa) rolê jednego z tych nie tak znów licz-
nych wydarzeñ historycznych, które na d³ugie lata zaprogramowa³y zarówno
sam kszta³t politycznych oraz spo³ecznych aspiracji spo³eczeñstwa polskiego,
jak i jego wyobra¿enia na temat mo¿liwych (potencjalnie najbardziej skutecz-
nych, najmniej »ryzykanckich«, najlepiej »skalkulowanych kosztowo« itd.) strat-
egii radzenia sobie z niechcian¹ i pozbawion¹ legitymizacji w³adz¹” (s. 31–32).

W innym miejscu autorzy tego bogatego w inspiracje tekstu pisz¹: „Po-
znañski Czerwiec posiada pewne cechy odpowiadaj¹ce socjologicznej i polito-
logicznej definicji rewolucji (by³ gwa³towny, siêgniêto po broñ, by³, jakbyœmy
to dzisiaj powiedzieli, nienegocjacyjny). Z drugiej jednak strony nie spe³nia
wielu innych cech przypisywanych temu pojêciu przez socjologów i polito-
logów (nie zdefiniowa³ siê jako próba obalenia w³adzy, nie ustanowi³ zal¹¿ków
¿adnej »anty-w³adzy«). Podobne, choæ pewnie mniejsze, w¹tpliwoœci budzi
okreœlenia Poznañskiego Czerwca jako »powstania« (przeciwko traktowaniu
Czerwca jako powstania przemawia jego krótkotrwa³oœæ, brak wykrystalizo-
wanego oœrodka przywódczego, brak jasnej odpowiedzi na pytanie, kto i jak
mia³by dalej rz¹dziæ Polsk¹)” (s. 33).
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W toczonych dyskusjach mia³em sposobnoœæ zaznaczenia w³asnego stano-
wiska. Najpierw w sprawie miejsca Czerwca’56 w historii i szeroko rozwijanej
(zw³aszcza w prasie i publicystyce) tezy o „pierwszeñstwie” Poznania w ma-
sowym zrywie wolnoœciowym i buncie spo³eczeñstwa przeciw w³adzy i sy-
stemowi politycznemu; uwa¿am, ¿e w wypowiedziach i analizach brakowa³o
(brakuje nadal) uwzglêdnienia roli wydarzeñ 3 maja 1946 r. w Polsce. Istnieje
na ten temat Ÿród³owa, obszerna monografia Wojciecha Mazowieckiego pod
znamiennym tytu³em Pierwsze starcie. Wydarzenia 3 maja 1946 (Warszawa
1998). Autor ten stwierdza, ¿e manifestacje trzeciomajowe, strajki studenckie
i uczniowskie, ówczesne represje w³adzy „zosta³y wymazane z oficjalnej his-
torii, ale tak¿e zatarte w spo³ecznej pamiêci”.

W przeciwieñstwie do szeregu badaczy, nie przywi¹zujê szczególnej wagi
do tego, jak nazwaæ wydarzenia czerwcowe 1956 w Poznaniu. K³opoty
z ustaleniem w³aœciwego, „ostatecznego” okreœlenia oraz wieloœæ propozycji
wynikaj¹ miêdzy innymi z tej okolicznoœci, ¿e dzieñ 28 czerwca 1956 r.
– nazwany „czarnym czwartkiem” – sk³ada³ siê co najmniej z trzech faz:
1) strajku robotników ZISPO (H. Cegielskiego) i wyjœcia ich na ulicê (co sami
nazywali „protestacj¹”), 2) przy³¹czenia siê robotników z innych zak³adów
pracy, tworz¹cych siê pochodów i wielotysiêcznej manifestacji ludzi upo-
minaj¹cych siê o swoje prawa, 3) zdobycia wiêzienia, pozyskiwania broni przez
demonstrantów, oblê¿enia gmachu bezpieczeñstwa przy ul. Kochanowskiego,
interwencji wojska oraz walk ulicznych.

Ustosunkowa³em siê krytycznie do tezy, ¿e u¿ywane w przesz³oœci – i nie-
kiedy wspó³czeœnie – okreœlenia „wydarzenia poznañskie” czy „wydarzenie po-
znañskie” spe³nia³y (spe³niaj¹ nadal) funkcjê pomniejszaj¹c¹ znaczenie Czerwca;
termin „wydarzenie” znany jest bowiem w socjologii polityki; wymieniona
dyscyplina naukowa zajmuje siê takimi zjawiskami, jak pañstwo i jego funkcje,
ustroje i systemy polityczne, partie, ludzie w³adzy i w³aœnie wydarzenia.
W przeciwieñstwie do przewidywalnych, rutynowych, formalnych „zdarzeñ”,
wydarzenia s¹ z regu³y nieprzewidywalne i wywo³uj¹ bardzo powa¿ne skutki:
przyspieszaj¹ ¿ycie polityczne, zmieniaj¹ ustrój lub system polityczny, wp³ywaj¹
na kszta³t w³adzy, mog¹ zapocz¹tkowaæ d³ugotrwa³e zmiany w strukturze
i mentalnoœci spo³eczeñstwa itp. W³aœnie taki charakter mia³ Czerwiec ’56
i dlatego nazwanie go „wydarzeniem” czy „wydarzeniem poznañskim” nie
mo¿e mieæ w nauce charakteru deprecjonuj¹cego (w przeciwieñstwie do
terminu „wypadki”).

Zgadzam siê z Adamem Michnikiem, który napisa³: „Pomiñmy spór ter-
minologiczny [...] Nie nazwa jest tu najwa¿niejsza. Wa¿ne jest zjawisko. Ów
wybuch gniewu poznañskich robotników mia³ charakter spontaniczny. By³
reakcj¹ na konkretne bezduszne decyzje w³adz pañstwowych. Ten gniew
jednak by³ nade wszystko sprzeciwem wobec sytuacji, w której ludzie czuli siê
skazani na ¿ycie w nêdzy i strachu. Powstania poznañskich robotników nie
poprzedza³ ¿aden spisek – wbrew temu, co wyobra¿ali sobie i og³aszali
przywódcy partii komunistycznej, którzy doszukiwali siê inspiracji »zbrod-
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niczych prowokatorów«, »oœrodków imperialistycznych« i »reakcyjnego pod-
ziemia« [...] Drewniany jêzyk i doktrynerski aparat pojêciowy uniemo¿li-
wia³ ludziom w³adzy zrozumienie, ¿e oto »lud wkroczy³ do œródmieœcia« nie
po to, by g³osiæ chwa³ê komunizmu [...] lecz po to, by upomnieæ siê o swoje
prawa [...]”1.

Od pocz¹tku badañ nad uwarunkowaniami Czerwca ’56 zastanawiano siê
nad pytaniem, dlaczego strajk robotniczy i protest spo³eczeñstwa na tak¹ skalê
wybuch³ akurat w Poznaniu, mieœcie nie w pe³ni jeszcze odbudowanym po
zniszczeniach wojennych, „rz¹dnym”, stereotypowo legalistycznym. W od-
powiedziach zwracano uwagê na powsta³y w okresie zaborów i utrzymuj¹cy siê
jeszcze z miêdzywojennych czasów wielkopolski etos pracy, który przewidywa³
odpowiedni¹ p³acê za dobr¹ pracê oraz wywi¹zywanie siê kierownictwa
zak³adu z umów i zobowi¹zañ wobec pracowników. Tymczasem w Polsce
mimo wzrostu wydajnoœci pracy w czasie planu szeœcioletniego o oko³o 26%,
p³ace robotnicze wzros³y zaledwie o 2%. W zak³adach poznañskich zarobki
robotników w 1956 r. obni¿a³y siê stosunku do 1955 r. „Uczciwi pracownicy
znaleŸli siê w nieuczciwym systemie” – stwierdzi³a Anna Wolff-Powêska.

Protest spo³eczeñstwa poznañskiego, bêd¹cy konsekwencj¹ strajku robot-
ników, mia³ równie¿ kontekst regionalny: w polityce spo³eczno-gospodarczej
rz¹du PRL, Wielkopolska – w porównaniu z szeregiem innych regionów – by³a
dyskryminowana w zakresie przyznawanych centralnie œrodków na inwestycje
i cele socjalne. Centraln¹ polityk¹ dystrybucji œrodków kierowa³o przekonanie,
¿e Poznañ mniej potrzebuje, poniewa¿ „sam sobie da radê”. �ród³em napiêæ
miêdzy ludnoœci¹ a w³adz¹ by³ ponadto fakt, ¿e g³ówne stanowiska obsadzone
by³y przez obcych dzia³aczy, nieznaj¹cych – jak stwierdzi³ Edmund Makowski
– i nierozumiej¹cych wielkopolskich tradycji i warunków spo³eczno-poli-
tycznych. Ten¿e historyk ustali³, ¿e w latach stalinowskich pierwsi sekretarze
Komitetu Wojewódzkiego PZPR, szefowie wojewódzcy Urzêdu Bezpieczeñstwa
i Milicji Obywatelskiej, a tak¿e osoby na innych wa¿nych stanowiskach
pochodzi³y spoza Wielkopolski.

Czynnikiem zachêcaj¹cym robotników do strajku by³a równoczesna obecnoœæ
w Poznaniu setek cudzoziemców zaanga¿owanych w organizacjê i funkcjono-
wanie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Przywódcy strajku spodziewali
siê, ¿e œwiadkowie z zagranicy (szczególnie dziennikarze) i prawdopodo-
bieñstwo szybkiego poinformowania przez nich Zachodu o sytuacji w Poznaniu
wywrze nacisk na w³adzê. S¹dzê tak¿e, ¿e organizatorzy strajku i pomys³o-
dawcy wyjœcia robotników na ulice dostrzegli jeszcze jedn¹ okolicznoœæ im
sprzyjaj¹c¹: fabryka, w której pracowali, nosi³a imiê Stalina. Myœleli zatem, ¿e
publiczny protest (w miejsce gabinetowych negocjacji) pracowników zak³adu
maj¹cego takiego patrona wreszcie zawstydzi w³adze polityczne i zmusi je do
ustêpstw.
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Cennym Ÿród³em do badania œwiadomoœci i zachowañ poznaniaków
w czerwcu 1956 r. s¹ pamiêtniki i wspomnienia. „Czarny czwartek” zapisa³ siê
w œwiadomoœci i pamiêci nieco innymi faktami i prze¿ytymi emocjami: robot-
ników organizuj¹cych protest i robotników do³¹czaj¹cych do niego; aktywnych
cz³onków PZPR i zwyk³ych cz³onków; osób bezpartyjnych; ludzi szturmu-
j¹cych gmach urzêdu bezpieczeñstwa; lekarzy i pielêgniarek; starców i m³o-
dzie¿y; uczniów i studentów. Przytaczam – jako przyk³ad – i w wielkim
uproszczeniu – kategorie nosicieli pamiêci. W pionierskim dziele pod redakcj¹
Jaros³awa Maciejewskiego i Zofii Trojanowiczowej2 znajdujemy wa¿ne dla
historyków wspomnienia z rozmów pracowników ZISPO z w³adzami i przy-
gotowañ do strajku. Z kolei Antoni Sikorski, jeden z laureatów konkursu na
„¯yciorys w³asny robotnika”, konkursu zorganizowanego przez Instytut Socjo-
logii UAM w 1981 r., eksponuje w swym pamiêtniku rolê robotnika za-
chêcaj¹cego z w³asnej inicjatywy pracowników ró¿nych instytucji do strajku,
a nastêpnie opisuje sytuacjê w Poznaniu w dniach 28 i 29 czerwca (ten
obszerny, licz¹cy 174 strony pamiêtnik – którego kilka stron jest poœwiêconych
Czerwcowi’56 – opublikowa³o Wydawnictwo Naukowe UAM w dziele zbio-
rowym pt. Robotnicze losy. ¯yciorysy w³asne robotników pisane w latach
konfliktu 1981–1982, t. 1, Poznañ 1996).

Dodam, ¿e Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu og³osi³y w 2005 r. konkurs pod has³em „Rok 1956 – 28 czerwca.
Wspomnienia i refleksje 50 lat póŸniej”. Wyró¿nione prace opublikowano pod
tym samym tytu³em w 2006 r.

Z powy¿szych relacji, jak równie¿ z innych, publikowanych w prasie
(„G³osie Wielkopolskim”, „Gazecie Wyborczej”) lub wczeœniej zebranych
i og³oszonych drukiem przez Aleksandra Ziemkowskiego, mo¿na wyprowadziæ
wniosek do pewnego stopnia oczywisty: mimo ¿e ka¿dy autor wspomnieñ ma
pamiêæ „w³asn¹”, która zale¿y od jego cech osobowych i okolicznoœci ¿y-
ciowych, niemniej jednak jest ona fragmentem i jak gdyby aspektem myœli
i pamiêci zbiorowej, przekazanej nam przez spo³ecznoœæ poznañsk¹.

Brakuje jednak bezpoœrednich Ÿróde³ do odtworzenia œwiadomoœci indy-
widualnych mieszkañców Poznania w historycznym dniu 28 czerwca i na-
zajutrz 29 czerwca. Wtedy nie zapisywano swoich myœli, czyniono to dopiero
póŸniej. O czym poznaniacy w owych dniach myœleli? Co przewidywali? Czego
oczekiwali? Czy i w jakim kierunku zmieniali opiniê pod wp³ywem na-
rastaj¹cego konfliktu? Jak wp³ywa³o to na ich zachowania? Przypomnê, ¿e
problem „psychologii t³umu” postawili eksperci – socjologowie powo³ani przez
s¹d na jesieni 1956 r., w szczególnoœci Józef Cha³asiñski.

Pos³u¿ê siê w³asnym przyk³adem i w³asn¹ pamiêci¹, a¿eby zilustrowaæ
mnogoœæ czynników, jakie mog³y wp³ywaæ na sposób myœlenia, nastroje i za-
chowania mieszkañców Poznania.
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W czerwcu 1956 r. mieszkaliœmy z ¿on¹ w wynajêtym pokoju cudzego
mieszkania przy ul. D¹browskiego 44, miêdzy Rynkiem Je¿yckim i kinem
Rialto. W ³ó¿eczku znajdowa³a siê 4-miesiêczna córka (mieliœmy te¿ starsz¹,
3,5 letni¹ córkê); zapewnienie bezpieczeñstwa rodzinie – w³aœnie w owym
niebezpiecznym punkcie miasta – by³o naczelnym moim zdaniem.

Mia³em nastêpuj¹ce wczeœniejsze doœwiadczenia oddzia³ywaj¹ce na mój
stosunek do tego, co siê dzia³o na ulicach Poznania, w szczególnoœci w rejonie
ulic D¹browskiego i Kochanowskiego: 1) w 1944 r. – w ostatnich miesi¹cach
okupacji – ¿y³em w Iwoniczu Zdroju; w lipcu oddzia³ Armii Krajowej wyszed³
z lasu i – w myœl planu „Burza” – opanowa³ uzdrowisko, ustanawiaj¹c
Rzeczpospolit¹ Iwonick¹ woln¹ od okupantów. We wrzeœniu tego roku, po
zajêciu Iwonicza przez wojska radzieckie, zaczê³y siê represje wobec przy-
wódców AK. Jeden z moich kolegów zosta³ zatrzymany przez Urz¹d Bez-
pieczeñstwa, przekazany do NKWD, uwiêziony na zamku w Rzeszowie,
poczym œlad po nim zagin¹³; 2) w 1946 r. mieszka³em w Krakowie, by³em
uczniem gimnazjalnym. Dnia 3 maja tego roku odby³y siê w mieœcie wielkie
manifestacje antyustrojowe (wspomnia³em o nich powy¿ej). Zosta³y rozpro-
szone; strzelano w powietrze. Nast¹pi³y masowe aresztowania, w nastêpnych
dniach w³adze zorganizowa³y wœciek³¹ nagonkê prasow¹; 3) tragiczne i d³ugo-
falowe by³y konsekwencje Powstania Warszawskiego (gigantyczne ofiary w lu-
dziach i niepowetowane straty materialne i kulturalne); cz³onkowie mojej
rodziny ginêli, odnosili rany, mieli dramatyczne przejœcia. Mia³em znajomych
i kolegów, którzy zostali inwalidami na ca³e ¿ycie.

Takie by³y Ÿród³a mojego sceptycyzmu co do sensu „czerwcowego zrywu”.
Sceptycyzm by³ wzmocniony widokiem szkód dokonanych w³aœnie w rejonie
mojego miejsca zamieszkania i informacjami o liczbie osób zabitych i rannych.
Mam ¿ywo w pamiêci niekoñcz¹cy siê pochód poznaniaków posuwaj¹cych siê
w ca³kowitym milczeniu ulic¹ D¹browskiego i z przera¿eniem w oczach
przygl¹daj¹cy siê œladom walk. By³ to dzieñ 29 albo 30 czerwca.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e jestem ¿ywym przyk³adem owej prawid³owoœci
(wspomnianej na wstêpie) polegaj¹cej na niemo¿noœci prawid³owej oceny
wspó³czesnego wydarzenia politycznego i przewidzenia jego skutków.

Jak to jest trudne, przypomnê okres „pierwszej Solidarnoœci” (w latach
1980–1981), w æwieræ wieku po „czarnym czwartku”, kiedy zadzia³a³ potê¿ny
impuls w kierunku 1) przeprowadzenia badañ nad Poznañskim Czerwcem,
2) zorganizowania sesji naukowych, 3) wydania zbiorowych publikacji upamiêt-
niaj¹cych te wydarzenia i kiedy postawiono – g³ównie wysi³kiem „Solidarnoœci”
Zak³adów Cegielskiego – Poznañskie Krzy¿e; otó¿ w tym prze³omowym okresie
nie da³o siê jeszcze przewidzieæ miejsca i roli Czerwca ’56 w historii Polski.

Jan Nowak-Jeziorañski w czasie swej wizyty w Poznaniu w 1996 r.
sformu³owa³ najwy¿sz¹, historyczn¹ ocenê „czarnego czwartego”; powiedzia³:
„Gdyby nie by³o czerwcowego Czwartku w Poznaniu, nie by³oby polskiego
PaŸdziernika. Gdyby nie by³o rewolucji 1956 r., która sama bez przywódców
i sztabów ograniczy³a siê do tego, co mo¿na by³o wówczas wywalczyæ, nie
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by³oby ani robotniczego Grudnia 1970 r., ani Sierpnia 1980 r., ani Solidarnoœci.
Nie by³oby epokowych wydarzeñ lat 1989–1990, które Polsce i jej s¹siadom
przynios³y niepodleg³oœæ, wolnoœæ i demokracjê. To wszystko tu siê zaczê³o”.

Nowak-Jeziorañski wypowiedzia³ sw¹ myœl w nowej wewnêtrznej i miêdzy-
narodowej sytuacji Polski, w ju¿ zmienionym ustroju. W podobnej sytuacji
znajdujemy siê dzisiaj, 50 lat po Poznañskim Czerwcu, w obliczu szybko
narastaj¹cej literatury, poszerzaj¹cej siê bazy Ÿród³owej (m.in. o dokumenty
PZPR i UB), uzupe³nianej przez wielu autorów i pamiêtnikarzy faktografii,
i – co szczególnie wa¿ne – w warunkach zamkniêtej ju¿ epoki historycznej;
mo¿na powiedzieæ, ¿e nie ma przeszkód, by prowadziæ dalsze badania, ana-
lizowaæ materia³y, publikowaæ Ÿród³a, siêgaæ do pamiêci ¿yj¹cych œwiadków
i do pamiêci „zaklêtej w ksiêgach”, swobodnie oceniaæ powstaj¹c¹ literaturê
i prowadziæ dyskusjê. Piêædziesiêciolecie stanowi impuls w stronê wszech-
stronnego oœwietlenia Poznañskiego Czerwca, co nie znaczy, ¿e w ten sposób
nie wchodzimy w obszar wspó³czesnej polityki.

W tym momencie stajemy wobec zagadnienia pamiêci i tradycji. Pamiêæ
„o czymœ” wchodzi w sk³ad tradycji „czegoœ”. Sprawy zapomniane, lekce-
wa¿one, odsuniête w cieñ czy przes³oniête przez sprawy inne zostaj¹ wydobyte
ze œwiadomoœci zbiorowej i indywidualnej.

W jêzyku literackim mówi³ o tym w 1966 r. na Kongresie Kultury Polskiej
Jaros³aw Iwaszkiewicz: „Wszystkie fazy, które prze¿ywaliœmy, wszystko, przez
co przechodziliœmy w przedziwnej naszej historii, nie jest ostatecznie przetra-
wione [...] ¯yje w nas to wszystko w kszta³tach mniej lub bardziej szcz¹t-
kowych, zatajone czasem g³êboko w podœwiadomoœci narodu, aby czasami
nagle i niespodziewanie objawiæ siê i zg³osiæ swoj¹ pretensjê do w³adania nami,
ca³oœci¹ lub cz¹stk¹ naszego ¿ycia zbiorowego. Wielkie krêgi historii, do
których nale¿eliœmy, mog³y znikn¹æ lub straciæ swoj¹ przydatnoœæ, œlad ich
jednak pozosta³ i wy¿³obi³ g³êbokie bruzdy w naszych duszach zbiorowych czy
indywidualnych. Wielkie nawarstwienia dziejów spoczywaj¹ jedne na drugich,
mieszaj¹ siê jednak czasami i z samego do³u wyp³ywaj¹ sprawy, które, zdawa³o
siê, od dawna by³y zapomniane”3.

W latach 1980–1981 tak¹ spraw¹, która wyp³ynê³a i zaowocowa³a ini-
cjatywami naukowymi i uroczystoœciami, by³o wspomnienie Czerwca ’56. Czy
pisarz ze wspania³¹ wyobraŸni¹, Iwaszkiewicz, w 1966 r. mia³ na myœli
– miêdzy innymi – w³aœnie Poznañski Czerwiec (o 10 lat wczeœniejszy), tego nie
wiemy, ale jego zdania trafnie ujmuj¹ odbicie tego wydarzenia w ówczesnej
pamiêci i œwiadomoœci spo³ecznej. Poznañski Czerwiec znajdowa³ siê dziesiêæ
lat póŸniej na „samym dole”, poniewa¿ rozpiê³a siê nad nim „gomu³kowska
kurtyna milczenia” i zosta³ zrealizowany gomu³kowski postulat nawi¹zywania
w ¿yciu spo³eczno-politycznym tylko do czêœci (a nie ca³oœci) spuœcizny okresu
minionego; warto przypomnieæ, ¿e w paŸdzierniku 1956 r. i w nastêpnych
miesi¹cach W³adys³aw Gomu³ka zrealizowa³ du¿¹ czêœæ postulatów robotników
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poznañskich, podda³ krytyce stosunek w³adz PRL do tych postulatów i do
strajku czerwcowego; sta³ siê bardzo popularnym przywódc¹ partii i spo-
³eczeñstwa. Ale zwrot Iwaszkiewicza o „sprawach zdawa³o siê od dawna
zapomnianych” trafnie oddaje stan pamiêci o Poznañskim Czerwcu nie tylko
dziesiêæ lat po wydarzeniach, ale i po 25 latach, Czerwiec ’56 bowiem nie by³
ca³kiem zapomniany, o czym œwiadczy³y wspomniane przedsiêwziêcia pierw-
szego okresu „Solidarnoœci”, wykorzystuj¹ce pamiêæ œwiadków, pierwsze ba-
dania socjologiczne z lat 1956–1957, prasê, literaturê powstaj¹c¹ na emigracji,
opowieœci przekazywane drog¹ „tradycji ustnej” i zbiory fotograficzne. Lata
1980–1981 pokaza³y, jak szybko z Iwaszkiewiczowskiego „do³u” niepamiêci
„wyp³ynê³y” sprawy Czerwca ’56. Przypomnê tu obserwacjê Jana Paw³a II:
„Z³a doznanego nie zapomina siê ³atwo. Mo¿na je tylko przebaczyæ”.

W czerwcu 2006 r., po 50 latach, Poznañ by³ œwiadkiem procesu – przy-
wo³ujê ponownie jêzyk Iwaszkiewicza – „objawiania siê” pamiêci o wy-
darzeniach Poznañskiego Czerwca i „zg³aszania” przez ni¹ „swojej pretensji do
w³adania nami, ca³oœci¹ lub cz¹stk¹ naszego ¿ycia zbiorowego”. Mianowicie
obserwujemy wysi³ki na rzecz w³¹czenia pamiêci i tradycji Poznañskiego
Czerwca do naszej œwiadomoœci i uczynienia z tej tradycji si³y oddzia³ywaj¹cej
na ¿ycie bie¿¹ce, szczególnie ¿ycie kulturalne. W 2006 r. ujawni³a siê silnie
w Poznaniu – przywo³ywana w koncepcji Stanis³awa Ossowskiego (studium
pt. WiêŸ spo³eczna i dziedzictwo krwi) – „wola dziedziczenia” wa¿nych ele-
mentów kulturowego (i politycznego) dziedzictwa.

Trudno w tej chwili odpowiedzieæ na pytanie, czy owo „w³¹czenie tradycji”
i „dziedziczenie” odbywa siê równie¿ samoczynnie, na przyk³ad w rodzinach,
w ¿yciu prywatnym. Fragmenty niektórych wypowiedzi i wspomnieñ publi-
kowanych w prasie wskazywa³yby, ¿e tu i ówdzie tak siê dzieje. Natomiast
podstawowym, szerokim torem dokonuje siê ten proces œwiadomej, „instytu-
cjonalnej” inspiracji; jest œwiadomie kierowany i planowo zorganizowany.
W czerwcu 2006 r. uczestniczy³y w nim w³adze pañstwowe i samorz¹dowe;
z powa¿nymi inicjatywami wyst¹pi³y w³adze koœcielne: Kuria Metropolitalna
i Episkopat. ¯yw¹ aktywnoœæ wykaza³y instytucje regionalne: szko³y wy¿sze
i œrednie, instytucje naukowe i kulturalne, prasa, telewizja i radio. W³¹czy³y siê
do tej dzia³alnoœci osoby duchowne i œwieckie, uczeni, twórcy i dzia³acze
spo³eczni – pisarze, filmowcy, artyœci, dziennikarze. Wszyscy oni w³¹czaj¹
zapamiêtane szczegó³y i udokumentowane fakty z Poznañskiego Czerwca do
tradycji miejscowej i ogólnopolskiej.

W tym miejscu przypominaj¹ siê analizy francuskiego socjologa, Mauryce’a
Halbwachsa, inicjatora w skali miêdzynarodowej badañ nad pamiêci¹; jego
dzie³o opublikowane we Francji w 1926 r. pt. Les cadres sociaux de la mémoire
(póŸniej kilkakrotnie wznawiane), zosta³o przet³umaczone na jêzyk polski
i wydane u nas w 1969 r. pt. Spo³eczne ramy pamiêci (ze wstêpem Marcina
Króla). Halbwachs napisa³ w nim miêdzy innymi, co nastêpuje: „[...] podczas
gdy spo³eczeñstwo rozk³ada siê na pewn¹ iloœæ grup ludzi przeznaczonych do
rozmaitych funkcji, jest w nim spo³ecznoœæ bardziej w¹ska, o której mo¿na by
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powiedzieæ, ¿e jej zadaniem jest zachowanie i utrzymywanie w ¿ywym stanie
tradycji (...)” (s. 339). Dawno nie obserwowano w Poznaniu równie inten-
sywnego dzia³ania tej „wê¿szej spo³ecznoœci”, jak w czerwcu 2006 r. i w ogóle
w ca³ym roku 2006.

O inicjatywach w ¿yciu naukowym pisa³em na pocz¹tku. Teraz weŸmy inny
przyk³ad: muzealnictwo. Muzeum Narodowe w Poznaniu urz¹dzi³o wystawê
„Jedna dekada – dwie ods³ony. Poznañ w latach 50. XX wieku”, a Centrum
Kultury – Zamek „Zbuntowane miasto. Poznañ Czerwiec 1956” (wraz z albu-
mem pt. Krajobraz w czerwieni). W Pracowni-Muzeum Józefa I. Kraszewskiego
ogl¹dano ekspozycjê „Poznañski Czerwiec ’56 – Œwiadectwo i Pamiêæ”.

Prasa i jej redaktorzy poœwiêcali nieprzerwanie uwagê Czerwcowi ’56
i jubileuszowym uroczystoœciom. „G³os Wielkopolski” drukowa³ obszerne
sprawozdania, wywiady, wspomnienia, omówienia materia³ów z Instytutu Pa-
miêci Narodowej, a 13 czerwca 2006 r. czterostronicowy dodatek pt. Poznañ-
ski Czerwiec 1956 w miêdzynarodowej perspektywie. Opublikowa³ te¿ album
Rozstrzelana nadzieja ze zdjêciami wykonanymi 28 czerwca 1956 r. Redakto-
rzy „G³osu Wielkopolskiego” przygotowali do druku i og³osili dwie osobne
pozycje: antologiê Czarny Czwartek. Wiersze o Poznañskim Czerwcu ’56
(Stefan Drajewski) i Czerwiec ’56. Pod Poznañskimi Krzy¿ami (W³odzimierz
Braniecki z pomoc¹ przyjació³).

Ca³y, obszerny zeszyt poœwiêcony Poznañskiemu Czerwcowi i Zak³adom
H. Cegielskiego, opublikowa³a redakcja „Naszej Wielkopolski” (2006, nr 71).

„Gazeta Wyborcza” obok bie¿¹cej sprawozdawczoœci, informacji z patrio-
tycznych uroczystoœci, imprez kulturalnych, spotkañ i dyskusji wyda³a seriê
specjalnych zeszytów zawieraj¹cych kronikê wydarzeñ zwi¹zanych z Poznañ-
skim Czerwcem.

Warto przypomnieæ, ¿e z inicjatywy wielkopolskich pos³ów Sejm RP
uchwali³ dzieñ 28 czerwca Narodowym Dniem Pamiêci Poznañskiego Czerwca
1956 roku.

Nawi¹zuj¹c do studium M. Halbwachsa na temat spo³ecznych ram pamiêci,
mo¿na sformu³owaæ drug¹ doœæ oczywist¹ tezê, ¿e zbiorowoœæ regionalna
Wielkopolan i spo³ecznoœæ miejska Poznania ró¿ni¹ siê od innych (np. Ma³o-
polan, krakowian) nie tylko wype³nian¹ wspó³czeœnie funkcj¹, ale równie¿
posiadaniem w³asnej, swoistej tradycji. Do tradycji tej nale¿y na przyk³ad
sto³ecznoœæ pañstwowa Poznania i Gniezna w okresie piastowskim, rola Wiel-
kopolski w czasie „najd³u¿szej wojny nowoczesnej Europy”, praca organiczna,
Powstanie Wielkopolskie, Powszechna Wystawa Krajowa. Dziêki wspó³czesnej
aktywnoœci „spo³ecznoœci bardziej w¹skiej” (Halbwachs), która postawi³a sobie
za zadanie „utrzymanie w ¿ywym stanie tradycji Poznañskiego Czerwca”,
Poznañ ma szansê powa¿nego wzbogacenia w³asnej tradycji, co pos³u¿y za
dodatkow¹ legitymizacjê zajmowanej w spo³eczeñstwie i pañstwie polskim
pozycji. Jak wykaza³a prowadzona w 2006 r. d³uga dyskusja publiczna pt. „Po-
znañ na zakrêcie”, obywatelom miasta bardzo zale¿y na wzmacnianiu tej
pozycji.
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WYKAZ SKRÓTÓW

ADM Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
AK Armia Krajowa
AP Archiwum Pañstwowe
AVH Államvédelmi Hatóság (Wydzia³ Bezpieczeñstwa Pañstwa)
BBC British Broadcasting Corporation (Brytyjska Korporacja Nadawcza)
BStU Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der

ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (tzw. Urz¹d Gaucka)
ÈSSR Èeskoslovenská Socialistická Republika (Czechos³owacka Republika Socja-

listyczna)
ENZ Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego
GZIWP G³owny Zarz¹d Informacji Wojska Polskiego
GZPWP G³ówny Zarz¹d Polityczny Wojska Polskiego
HCP Zak³ady im. Hipolita Cegielskiego
IH PAN Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
IH UAM Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
IPN Instytut Pamiêci Narodowej
KBW Korpus Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
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KdsBP Komitet do Spraw Bezpieczeñstwa Publicznego
KGB Komitiet Gosudarstwiennoj Biezopastnosti (Komitet Bezpieczeñstwa Pañ-

stwowego)
KMMO Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej
KPCz Komunistyczna Partia Czechos³owacji
KPS Komunistyczna Partia S³owacji
KPZR Komunistyczna Partia Zwi¹zku Radzieckiego
MBP Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego
MfS Ministerium für Staatssicherheit (Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicz-

nego)
MO Milicja Obywatelska
MON Ministerstwo Obrony Narodowej
MOP Miêdzynarodowa Organizacja Pracy
MRN Miejska Rada Narodowa
MTP Miêdzynarodowe Targi Poznañskie
NRD Niemiecka Republika Demokratyczna
OBUiAD Oddzia³owe Biuro Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów
ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych
ORMO Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
OSWPiZ Oficerska Szko³a Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych
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��������)
PAP Polska Agencja Prasowa
PKP Polskie Koleje Pañstwowe
POP Podstawowa Organizacja Partyjna
PPR Polska Partia Robotnicza
PPS WRN Polska Partia Socjalistyczna – Wolnoœæ Równoœæ Niepodleg³oœæ
PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa



PSL Polskie Stronnictwo Ludowe
PWRN Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
PZPR Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RFN Republika Federalna Niemiec
RIAS Rundfunk im amerikanischen Sektor (Stacja radiowa w Berlinie Zachod-

nim nadaj¹ca ze strefy amerykañskiej)
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UB Urz¹d Bezpieczeñstwa
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WKP(b) Wszechzwi¹zkowa Komunistyczna Partia bolszewików
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WSR Wy¿sza Szko³a Rolnicza
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