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Drogi Czytelniku!
 

Oddajemy do Twoich rąk niezwykłą publikację. Książka „Widziałem Powstanie” jest zbio-
rem unikatowych wspomnień uczestników pierwszego po II wojnie światowej zrywu Po-
laków przeciwko komunistycznej dyktaturze, jaki miał miejsce na ulicach Poznania w dniu 
28 czerwca 1956 roku.
Autorami niniejszego tomu, zawartych w nim świadectw, są uczestnicy powstania po-
znańskiego, którzy z różnych względów, nierzadko zgoła przypadkowych, znaleźli się 
w poznański „Czarny Czwartek” na ulicach miasta. Wciągnięci przez zmierzający na daw-
ny pl. Stalina tłum poznańskich robotników, przeżyli później chwile i zdarzenia, które na-
dal, po upływie pięćdziesięciu lat, wspominają z rozrzewnieniem, ale i wrażliwością do-
kumentalisty. Wielu z nich, zdając sobie sprawę z wagi „Czarnego Czwartku” w dziejach 
narodu polskiego, świadomie określa ten przewrót – wbrew wieloletniej propagandzie 
i fałszywemu wstydowi, jaki towarzyszył do niedawna Czerwcowi – mianem powstania 
poznańskiego. 
Niniejszy tom zawiera wybór 38 wspomnień spośród relacji nadesłanych przez Czytel-
ników „Przewodnika Katolickiego” na konkurs „Widziałem Powstanie”. Książkę otwiera 
artykuł autorstwa JE Księdza Biskupa Profesora Marka Jędraszewskiego, poświęcony tam-
tym wydarzeniom. Tekst ten jest skrótem obszerniejszego artykułu, jaki ukazał się w przy-
gotowanej na 50. rocznicę Poznańskiego Czerwca publikacji pt. „Ku Wolności. Powstanie 
Poznańskie w czerwcu 1956 r.” pod redakcją Księdza Biskupa Marka Jędraszewskiego. 
Przygotowanie obu książek zbiegło się w czasie z intensywnymi staraniami Pasterzy Ko-
ścioła poznańskiego o uzupełnienie napisu na Poznańskich Krzyżach zwrotem „O Boga” 
obok dotychczasowego „Za wolność, prawo i chleb” oraz o wmurowanie przed Poznań-
skimi Krzyżami, w miejscu modlitwy Jana Pawła II w 1997r., tablicy pamiątkowej. Książka 
ta, obok wielu innych inicjatyw, może więc być z pewnością uznana za wkład Kościoła 
poznańskiego w uczczenie 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca.
Redakcja „Przewodnika Katolickiego” kieruje podziękowanie na ręce JE Księdza Arcybisku-
pa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego za objęcie Patronatu Honorowego 
nad niniejszą książką; JE Księdzu Biskupowi Markowi Jędraszewskiemu za przygotowanie 
obszernego artykułu opublikowanego w tej książce oraz za życzliwą współpracę w trak-
cie jej powstawania; Władzom Województwa Wielkopolskiego z Panem Marszałkiem 
Markiem Woźniakiem oraz Władzom Miasta Poznania z Panami Prezydentami Ryszardem 
Grobelnym i Maciejem Frankiewiczem – za objęcie książki Patronatem Honorowym i fi-
nansowe wsparcie publikacji; Instytutowi Pamięci Narodowej za zgodę na reprodukcję 
fotografii z czerwca 1956 roku, pozostających w zbiorach IPN-u; Telewizji Polskiej SA Od-
dział w Poznaniu oraz Katolickiemu Radiu Emaus za Patronat Medialny nad całym przed-
sięwzięciem. 
Nade wszystko jednak redakcja „Przewodnika Katolickiego” składa podziękowanie wszyst-
kim Państwu, którzy zechcieli, odpowiadając na ogłoszony przez „Przewodnik” konkurs, 
nadesłać swoje bezcenne wspomnienia z pamiętnego powstania poznańskiego w 1956 
roku. Bez Państwa woli podzielenia się z nami swymi przeżyciami z tamtego wyjątkowe-
go dnia nie mogłaby powstać ta książka, która staje się jednym z najwartościowszych 
przekazów pamięci o Poznańskim Czerwcu, tym bardziej wzruszającym, że „pisanym” 
ludzkim sercem. 

Redakcja „Przewodnika Katolickiego”
W opublikowanych wspomnieniach zachowano oryginalny język autorów. 
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Biskup Marek Jędraszewski

O Boga, za wolność, prawo i chleb

Poznański Czerwiec ‘56 – Pierwsze powstanie przeciwko komunistycznej 
dyktaturze

Tu wszystko się zaczęło
Dnia 28 czerwca 1956 r. o godz. 6.15 została otwarta brama W-3 ZISPO, czy-
li Zakładów im. Józefa Stalina w Poznaniu. Kwadrans później, o godz. 6.30 
otwarto bramy zachodniej części zakładów, znajdujących się po przeciwnej 
stronie ówczesnej ul. Dzierżyńskiego. Dokładnie w tym samym czasie urucho-
miono główną syrenę ówczesnych Zakładów im. Józefa Stalina w Poznaniu. 
Tym samym dano sygnał do wymarszu. W milczeniu zdjęto najpierw tablicę 
z napisem mówiącym o tym, że są to Zakłady im. Stalina, a potem przekro-
czono ich mury. Nagle na ulicy rozległ się łoskot robotniczych drewniaków 
o bruk. Musiał być szczególnie wymowny, może nawet przerażający, wobec 
milczącego tłumu, który zmierzał w stronę pl. Stalina. „Na czele pochodu Ce-
gielskiego szły kobiety pracujące na kamieniu przy szlifowaniu ręcznym pudeł 
wagonów. Ob darte, wychudzone, w wykoślawionych drewniakach – wyglą-
dały jak prawdziwe ka torżnice. Za nimi pracownicy montażu i spawacze. Szli-
śmy spokojnie, bez żadnych okrzyków”1. 
Jeszcze dziś z łatwością można sobie wyobrazić, że obok poczucia, iż jest nas 
wielu, w sercu niejednego z robotników mogło się rodzić uczucie niepewno-
ści, może nawet lęku. Strach czaił się wtedy wszędzie – w zakładach pracy, 
w szkołach, niekiedy nawet w domu. Nie bez powodu okres lat 1948-1956 
w najnowszych dziejach Polski określa się niekiedy mianem podboju społe-
czeństwa przez ówczesne władze komunistyczne, czyli czasem powszechne-
go terroru 2. 
Strajk kilku tysięcy robotników „Cegielskiego”, tej ogromnej fabryki o dzie-
więtnastowiecznym rodowodzie, dojrzewał od dłuższego czasu. Protesty ro-
botnicze nasilały się co najmniej od marca 1956 r. Pracownicy przez długie 
miesiące upominali się u przedstawicieli władz o swe należne prawa. Coraz 
bardziej zdesperowani ludzie przeciwstawiali się oczywistemu wyzyskowi, za-
wyżanym normom pracy, sukcesywnie podwyższanym podatkom, samowol-
nemu zwalnianiu z pracy robotników niewygodnych dla dyrekcji zakładów. 
Prominenci PZPR stosowali metodę zwodzenia robotników kolejnymi obiet-
nicami oraz nawoływania do „budowy socjalistycznego ładu pracy”. Faktycz-
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ne potrzeby i roszczenia robotników ignorowano, co stopniowo potęgowało 
frustrację, rodziło poczucie bezradności i upokorzenia.   

Podłoże protestu
W marcu i kwietniu 1956 r., pomimo wyśrubowanych norm i wzrostu wydaj-
ności pracy o niemal 25 procent, zarobki robotników w ZISPO spadły nawet 
o 8 procent. W skali kraju Poznań był bardziej „upośledzony” ekonomicznie 
niż inne miasta. Stolica Wielkopolski konsekwentnie pozbawiana była cen-
tralnie rozdzielanych środków budżetowych. Podczas gdy Warszawa na in-
westycje w 1956 roku otrzymała 1276 zł na mieszkańca, Kraków – 1147 zł, 
to Poznań zaledwie 368 zł. W wielu częściach Poznania fatalna była też sytu-
acja mieszkaniowa. Od 1945 roku liczba ludności w tym mieście zwiększyła 
się o ponad 120 tys. W tym samym okresie zbudowano tylko dwa niewielkie 
kompleksy domów mieszkalnych. Społeczeństwo polskie po dwunastu latach 
wegetacji w warunkach tzw. demokracji ludowej było świadome licznych 
oszustw i zbrodni władzy komunistycznej. Walka z patriotycznym podzie-
miem i żołnierzami Armii Krajowej, terror towarzyszący parodii referendum 
w 1946 roku i wyborów w 1947 roku, żelazna kurtyna i odcięcie od świata 
cywilizowanego, walka z Kościołem i religią, wreszcie zbrodnicza działal-
ność Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i jego lokalnych ekspozytur 
– wszystko to, wbrew reżimowej propagandzie, docierało do społecznej świa-
domości i rodziło w ludzkich sercach coraz bardziej narastający bunt. 

Wyzysk robotników 
W zakładach ZISPO w Poznaniu już na początku 1956 roku nasiliły się masów-
ki, przerywanie pracy, milczące strajki. W maju i czerwcu 1956 roku było już 
coraz bardziej widoczne, że władza nie zamierzała realizować najdrobniej-
szych choćby postulatów robotniczych. W połowie czerwca robotnicy, zbul-
wersowani obojętnością władz, zaczęli grozić strajkiem i wyjściem na ulice 
w okresie, kiedy w Poznaniu odbywały się Międzynarodowe Targi Poznańskie 
(22-30 czerwca). Władza z jednej strony zdawała sobie sprawę z narastające-
go zagrożenia, z drugiej tkwiła w naiwnym przekonaniu, że przeciw niej nie 
może się podnieść robotnicza ręka. Dnia 23 czerwca komendant Oficerskiej 
Szkoły Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych płk Antoni Filipowicz meldo-
wał, że w Poznaniu należy się spodziewać ulicznych rozruchów, do których 
tłumienia będzie powołane wojsko. Wieczorem 27 czerwca w Warszawie 
odbyła się tajna narada w Komitecie do spraw Bezpieczeństwa Publicznego. 
Członkowie Komitetu rozważali odwołanie zaplanowanej na następny dzień 
wizyty w Moskwie, gdzie miało dojść do roboczego spotkania kierownictwa 
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służb bezpieczeństwa Polski i ZSRR. I sekretarz KC PZPR Edward Ochab od-
radził jednak przełożenie wyjazdu do Moskwy, „albowiem nie ma oznak, by 
w Poznaniu sytuacja się komplikowała”.
W takich okolicznościach 28 czerwca 1956 r. nad ranem doszło do wyjścia ro-
botników Poznania na ulice miasta. Tam chcieli zamanifestować swe niezado-
wolenie, pokazać się zachodnim dziennikarzom, odwiedzającym Międzynaro-
dowe Targi Poznańskie, i udać się pod gmach KW PZPR. Tłum przesuwał się 
wolno miejskimi ulicami, stopniowo gęstniał i powiększał się, gdyż dołączali 
do niego pracownicy innych wielkich i mniejszych fabryk, manufaktur, zakła-
dów pracy, drobnych warsztatów rzemieślniczych. Wieść o strajku robotników 
od „Ceglorza” obiegła miasto lotem błyskawicy. Z wszystkich części Poznania, 
do centrum, na ówczesny pl. Józefa Stalina (dziś Adama Mickiewicza), wśród 
pieśni religijnych zmierzały pochody robotników, rzemieślników, kupców i in-
nych mieszkańców opuszczających swe zakłady pracy i domy. Po godzinie 
10 było już ich na pl. Stalina ponad 100 tysięcy! Zajęli rozległą przestrzeń 
pomiędzy gmachami KW PZPR, uniwersytetu, dawnego Zamku Cesarskiego, 
mieszczącego wówczas biura Miejskiej Rady Narodowej. Tymczasem od godz. 
7.30 na poligonie w Wędrzynie wszczęto alarm we wszystkich jednostkach 
II Korpusu Armijnego. W stan pogotowia postawiono 11. dywizję pancerną 
oraz 4. i 5. dywizję zmotoryzowaną. Wkrótce uzbrojone jednostki znalazły się 
w stanie gotowości do marszu. Podobnie o godz. 7.50 na poligonie w pod-
poznańskim Biedrusku ogłoszono alarm w wielkich jednostkach IV Korpusu 
Armijnego. W jego skład wchodziły dwie dywizje zmotoryzowane i dywizja 
pancerna oraz m.in. dywizjon artylerii przeciwlotniczej.

Zajęcie gmachów partyjnych
We wczesnych godzinach przedpołudniowych zdarzenia rozgrywały się w kil-
ku miejscach Poznania. Na pl. Stalina uczestnicy protestu rozbrajali bezrad-
nych milicjantów, z których część przyłączyła się do tłumu. Zdobyto i zajęto 
gmachy: Miejskiej Rady Narodowej (dzisiejszy zamek), gdzie wywieszono białą 
flagę na znak poddania się władzy, oraz KW PZPR, skąd wyniesiono duże ilości 
wędlin, szynki i innych wiktuałów. Tłum ze słusznym rozgoryczeniem widział 
w tym szczególny przejaw życia sekretarzy partyjnych, którzy w zaciszu swych 
gabinetów oddawali się „urokom życia”, podczas gdy publicznie nawoływa-
li do „zdwojenia wysiłków pracy” i oszczędności. Na zdobytych gmachach 
wywieszono napisy: „Dom do wynajęcia”, „Wolności”, „Chleba”. Działacze 
PZPR bezradnie przyglądali się zajściom, bądź – co częstsze – zbiegli z miejsca 
rozruchów. Od nielicznych, którzy pozostali w centrum zdarzeń, tłum doma-
gał się natychmiastowego przyjazdu do Poznania premiera Cyrankiewicza lub 
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I sekretarza KC PZPR Edwarda Ochaba. Do zgromadzonych tysięcy robotników 
chciał przemówić ówczesny sekretarz propagandy KW PZPR Wincenty Kraśko. 
Jednak robotnicy, rozdrażnieni językiem urzędowej propagandy, jakim posłu-
giwał się ów towarzysz, uniemożliwili mu dłuższą przemowę. Wincenty Kraś-
ko został nawet przez jednego z uczestników protestu spoliczkowany.

Pierwsze strzały
W tym samym czasie kilkusetosobowe, a potem także kilkutysięczne grupy 
poznaniaków udały się w dwa inne miejsca. Najpierw do oddalonego od cen-
trum o około pół kilometra więzienia przy ul. Młyńskiej (które bardzo szyb-
ko zostało opanowane bez walki, a zdobyta tam broń posłużyła do dalszych 
walk) oraz pod gmach Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publiczne-
go, który mieścił się przy ul. Kochanowskiego. Tam przed godziną 10.40 do 
gęstniejącego na ulicy tłumu padł z okien Urzędu Bezpieczeństwa pierwszy 
śmiertelny strzał. Według wielu świadków, oddała go funkcjonariuszka UB. 
Później zaczęli strzelać także inni funkcjonariusze UB. Na bruk zaczęli padać 
ranni i zabici. Wśród nich były kobiety, poznańskie tramwajarki, podążają-
ce przez miasto ze sztandarami i transparentami, na których widniały hasła: 
„Wolności”, „Religii w szkołach”, „Pracy i chleba”. W ogniu walki znalazły się 
też dzieci. Jedną z nieletnich ofiar, która urosła do rangi symbolu poznań-
skiego powstania, był 13-letni Romek Strzałkowski, uczeń szkoły muzycznej, 
zamordowany przez funkcjonariuszy UB na terenie dyspozytorni garażowej 
przy ul. Kochanowskiego.
Na strzały funkcjonariuszy UB demonstranci odpowiedzieli ogniem. W kilku ka-
mienicach w rejonie gmachu UB przy Kochanowskiego usadowili się najczęściej 
młodzi, zaopatrzeni w broń zdobytą w rozbrojonym wcześniej więzieniu przy 
ul. Młyńskiej. Rozpoczęła się prawdziwa walka. Regularny ostrzał trwał kilka 
godzin. Wtedy też szczególną odwagą odznaczyły się pielęgniarka Aleksandra 
Banasiak i sanitariuszka Aleksandra Kozłowska, które wśród gradu kul nieustan-
nie przez kilka godzin opatrywały rannych i znosiły ciała zastrzelonych.

Spacyfikowane miasto
Około godz. 14.30 do Poznania przybyli premier Józef Cy rankiewicz, Edward 
Gierek, gen. armii Stanisław Giliarowicz-Popławski z całym swoim sztabem. 
Początkowo ich siedzibą było lotnisko na Ławicy. To właśnie tam wydano roz-
kaz: „użyć całej broni piechoty i broni pancernej, a w razie potrzeby artylerii”. 
Między godz. 16 a 18 do miasta wjechała kolumna czołgów Śląskiego Okręgu 
Wojskowego pod dowództwem gen. dywizji Wsiewołoda Iljicza Strażewskie-
go. Żołnierzom powiedziano, że w Poznaniu są niemieccy dywersanci. Około 
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godz. 20 do Poznania wjechała kolejna dywizja pan cerna, a w nocy wpro-
wadzono do miasta jeszcze dwie dywizje piechoty. W walkach wzięło udział 
12 461 żołnierzy i oficerów oraz KBW i MO, 359 czołgów, 31 dział pancernych 
i 30 transporterów opancerzonych, 6 armat przeciwlotniczych, 880 samo-
chodów, 68 motocykli, wystrzelono około 180 000 sztuk amunicji. Przeciwko 
nim walczyło około 400 powstańców uzbrojonych w karabiny i karabinki oraz 
pistolety maszy nowe i pistolety oraz butelki z benzyną. Wynik tych walk był 
z góry przesądzony. Zginęło około stu osób, a ponad tysiąc odniosło rany3. 
Aby usprawiedliwić tę oczywistą przemoc i okrucieństwo władzy ludowej, 
następnego dnia wieczorem o godz. 19.30 premier Cyrankiewicz wystąpił 
w dość długim przemówieniu radiowym. Było ono transmitowane z Poznania 
na cały kraj. Słuchaczy, zwłaszcza w Poznaniu, porażał w nim język przemo-
cy, kłamstwa i nienawiści. Po stwierdzeniach, że „w Poznaniu skupiła się cała 
uwaga ośrodków imperialistycz nych” i że „wróg starał się wykorzystać nieza-
dowolenie części robotników i pracow ników Poznania”, co chwila pojawiały 
się w nim takie sformułowania, jak: „zbrodnicza prowokacja”, „przyjezdni 
organizatorzy”, „agenci imperializmu”, „ponure popisy agentów i prowo-
katorów”, „zbrojne porwanie się przez prowokatorów na władzę ludową”, 
„ciemne siły”, „awanturnicy”. Najbardziej oburzyło zestawienie dwóch nastę-
pujących niezwykle znamiennych fragmentów przemówienia: „Najgłębszym 
smutkiem i bólem napełnia nas fakt, że w czasie zajść polegli bohaterscy żoł-
nierze, milicjanci i pracownicy bezpieczeństwa, którzy bronili powierzonych 
sobie posterunków, jak również robotnicy Pozna nia, którzy wraz z milicją 
i wojskiem stawiali czoła napastnikom”. „Każdy prowokator czy szaleniec, 
który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, 
że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w intere-
sie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podnoszenie sto-
py życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w in-
teresie naszej Ojczyzny”. Zwłaszcza słów o „odrąbanej ręce” Poznań nigdy 
Cyrankiewiczowi nie zapomniał. 
Znamienną odpowiedź dano mu już w dniu 12 lipca 1956 roku na specjalnym 
wiecu solidarności z robotnikami Poznania, zwołanym w Paryżu przez słynne-
go Alberta Camusa: „Panu Cyrankiewiczowi, przedstawianemu przez pewien 
odłam prasy jako «łagodny liberał» i rozdającemu rzeczywiście na prawo i le-
wo dobre słowa, podczas gdy jego oddziały strzelają do robotników, zda-
rzyło się wypowiedzieć niezbyt fortunne zdanie: «Ktokolwiek – stwierdził on 
– podnosi rękę na lud, może być pewien, że ta ręka zostanie odcięta». Jeśli 
rzeczywiście będzie się stosować tę karę, jak zapewnia polski premier, wkrótce 
rządzić będą jedynie jednoręcy”4.
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Bóg nie tylko na transparentach
Jednym ze źródeł umożliwiających pełne zrozumienie robotniczego protestu, 
jaki odbył się 28 czerwca 1956 roku na ulicach Poznania, są treści zawarte na 
transparentach niesionych wówczas przez demonstrantów. Bliższa ich analiza 
wykazuje, że odnosiły się one równocześnie do trzech poziomów wartości. 
Pierwsze były związane z wartościami witalnymi, gwarantującymi możliwość 
życia czy wręcz przeżycia. Chodziło w nich zatem o zdecydowaną poprawę 
warunków ekonomicznych. Streszczał je niejako w sobie i najbardziej drama-
tycznie wyrażał napis „Chcemy chleba”. Drugie odnosiły się do wartości du-
chowych, do których – obok prawdy i dobra – w sposób oczywisty zaliczają 
się wolność i sprawiedliwość. Wyrazem żądań tego rodzaju wartości stały się 
napisy i skandowane hasła o charakterze politycznym: „Chcemy wolnej Pol-
ski!”, „Chcemy wolności!”, „Precz z bolszewizmem!”, „Precz z Ruskami!”, 
„Precz z Rosja nami!”, „Precz z Rokossowskim!”, „Żądamy wolnych wyborów 
pod kontrolą ONZ!”. Trzecie odnosiły się do wartości sacrum. Świadczyły 
o nich wspomniane już śpiewy pieśni religijnych, jak i wznoszone hasła o tre-
ści religijnej: „My chcemy Boga, żądamy religii w szkołach”, „Chcemy Polski 
katolickiej, a nie bolszewickiej”. Według wielu świadków, symboliczna postać 
powstania poznańskiego, Romek Strzałkowski, wraz z rówieśnikami szedł 
na czele pochodu niosąc transparent „Żądamy religii w szkole!”. Niektórzy 
z demon strantów tuż przed opuszczeniem „Cegielskiego” domagali się też 
wypuszczenia z więzienia Prymasa Wyszyńskiego. 
Można by więc powiedzieć, że demonstracja zrazu pokojowa, odwoływała się 
jednocześnie do wszystkich wymiarów człowieczeństwa. Nie chodziło w niej 
bowiem tylko o codzienny, choć przecież bardzo ważny, chleb. Robotnicy Po-
znania domagali się czegoś więcej niż tylko chleba. Chcieli wolności. Wolności 
pełnej, której wymiary określają jednocześnie człowiecze sumienia oraz religij-
na wiara. Manifestanci zgromadzeni przed zamkiem chcieli tego wszystkiego 
spontanicznie. Pieśni, w których zwracali się do Boga, ani też haseł odnoszą-
cych się do wolności w wymiarze religijnym nie podpowiadał im wtedy żaden 
ksiądz, bo żadnego księdza pomiędzy nimi nie było. Ówczesny arcybiskup po-
znański Walenty Dymek, śmiertelnie już chory, przebywał w szpitalu przy ul. 
Przybyszewskiego. W jego imieniu, tego samego dnia rano biskup Franciszek 
Jedwabski, sufragan poznański, konsekrował odbudowaną po wojennych 
zgliszczach katedrę poznańską na Ostrowie Tumskim. W porze manifestacji 
księża brali udział w uroczystościach konsekracyjnych katedry lub przebywali 
w parafiach. O udziale księży – zresztą bardzo fragmentarycznym – świadczy 
raport sporządzony przez jednego z agentów UB: „W czasie pochodu w kie-
runku MRN [Miejskiej Rady Narodowej znajdującej się wówczas w gmachu 
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zamku – dop. MJ], gdy główna grupa przechodziła obok kościoła św. Marcina 
(ul. Armii Czerwonej), przed kościół nadbiegło dwóch zakonników, którzy ze 
stopni kościoła udzielali błogosławieństwa przechodzącym demonstrantom. 
Czołówka uklękła”5. Z raportu jednoznacznie wynika, że księża nie inspirowali 
ani samej manifestacji, ani jej religijnego charakteru. Z drugiej jednak stro-
ny wyraźnie ukazywał on głębokie przywiązanie i szacunek, jakimi u manife-
stantów cieszyli się księża – a poprzez nich sam Kościół. Wbrew wieloletniej 
indoktrynacji i prześladowaniom objawił się wtedy ten szczególny, publicznie 
okazany stosunek do duchowieństwa. 
W każdym razie nie ulega najmniejszej wątpliwości następujący fakt: podczas 
demonstracji na równi z hasłami ekonomicznymi i politycznymi pojawiły się 
i doszły do głosu pieśni i hasła religijne. Można by nawet odnieść wrażenie, że 
hasła i napisy religijne w pewnym momencie przeważały nad socjalnymi i po-
litycznymi. Świadczyć może o tym sama ich kolejność przekazana w jednym 
z raportów funkcjonariusza UB: „Będąc na placu, słyszałem pieśni religijne, 
jak «Boże coś Polskę» (…) oraz antypolskie, antyradzieckie, antypartyjne i inne 
wrogie okrzyki w rodzaju «my chcemy Boga, my chcemy wolności, my chce-
my chleba, obniżki cen» itp.”.3 

Przemoc, milczenie i kłamstwo
W okresie PRL nad całą historią powstania poznańskiego starano się spuścić 
kurtynę kłamstwa lub – w najlepszym z możliwych przypadków – przemil-
czania. Nie opublikowano liczby ofiar. Poległych uczestników powstania cho-
wano po kryjomu. Nawet najbliżsi o ich pogrzebach dowiadywali się niemal 
w ostatniej chwili. Uroczystości pogrzebowe odbywały się pod czujnym okiem 
funkcjonariuszy UB. Doszło do ogromnej fali aresztowań. Zatrzymani ludzie 
byli podczas wielogodzinnych przesłuchań bici i okrutnie maltretowani. Przy-
gotowywano pokazowe procesy. Niektórzy z robotników otrzymali dożywot-
ni tak zwany wilczy bilet i nie mogli już nigdzie znaleźć pracy. Wielu zostało 
do końca życia kalekami. Cała ta ogromna machina kłamstwa i propagandy 
miała służyć jednemu – ukryciu faktu, że w chwili, gdy w Poznaniu w dniu 
28 czerwca 1956 roku trwały jeszcze czysto pokojowe demonstracje, w War-
szawie podjęto już decyzję o bezlitosnej akcji wojskowej. Inicjatywa wyszła 
od marszałka Konstantego Rokossowskiego, który z woli Kremla był wtedy 
głównodowodzącym polską armią. 
Posiedzenie Biura Politycznego KC PZPR zwołano tego dnia na godz. 10. Jed-
nakże jeszcze przed obradami przybył do pierwszego se kretarza partii Edwar-
da Ochaba marszałek Rokos sowski. „Zachował się porządnie – wspominał 
po latach to wydarzenie Ochab – nie spodziewałem się tego po nim. Naj-
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pierw zadzwonił do mnie, a potem przyszedł osobiście, aby poinformować, 
że sy tuacja w Poznaniu jest niedobra. Milicja i Bezpieczeństwo może sobie nie 
poradzić. (…) Rokossowski zaproponował, aby użyć oddziałów wojskowych 
przeciw zbrojnym awanturnikom atakującym urzędy państwowe. I prosił, by 
mu zostawić wolną rękę, a on sprawę załatwi. Zgodziłem się, bo należało 
działać szybko”7. Zgoda, jaką wyraził Ochab, została następnie zaakceptowa-
na przez Biuro Polityczne. W protokole z jego posiedzenia zanotowano dość 
enigmatycznie: „Podciągnąć do Poznania oddziały KBW i wojska”8. W rzeczy-
wistości oznaczało to okrutną pacyfikację miasta. 
Postawa przemilczania pełnej prawdy o powstaniu poznańskim przejawiała 
się – i nadal jeszcze niekiedy się przejawia – poprzez fakt, że zazwyczaj nie 
ukazywano występowania wszystkich wartości, o które upomnieli się robotni-
cy Poznania. Nagminny jest szczególnie brak podkreślenia religijnego wymia-
ru powstania poznańskiego. W każdym razie w publikacjach poświęconych 
zarówno przebiegowi, jak i przyczynom powstania nigdy o tym dotąd nicze-
go szerzej nie napisano. Większość analiz została przeprowadzona w duchu 
marksistowskiej teorii „bytu, który kształtuje świadomość”. Próbowano za-
tem tłumaczyć wszystko poprzez same tylko trudności gospodarczo-ekono-
miczne, w jakich żyło ówczesne społeczeństwo Poznania i Wielkopolski. 

Utrata twarzy przez władzę ludową
Walki, jakie miały miejsce na ulicach Poznania w dniu 28 czerwca 1956 roku, 
stanowiły ostatnie zbrojne powstanie przeciwko władzy komunistycznej 
w Polsce, licząc od walk, które rozpoczęły się w 1944 roku. Były one jedno-
cześnie, jak pisze prof. Edmund Makowski, „pierwszym buntem robotników 
i społeczeństwa dużego miasta w PRL, po którym przyszły następne bunty: 
Grudzień 1970 na Wybrzeżu, Czerwiec 1976 w Radomiu i Ursusie, Sierpień 
1980 i NSZZ «Solidarność». [Poznański Czerwiec] był jedynym zbrojnym wy-
stąpieniem robotników i społeczeństwa przeciw socjalizmowi, podczas gdy 
następne miały na celu dążenie do naprawy polskiego socjalizmu. Nie wystą-
piła w nich już taka jak w Poznaniu nienawiść ani do UB, ani walka demon-
strantów z jego funkcjonariuszami i wojskiem”9.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że powstanie poznańskie było klęską moralną 
tak zwanej władzy ludowej, gdyż to ona strzelała do kobiet, dzieci i począt-
kowo bezbronnych robotników. Tym samym straciła moralny tytuł do tego, 
by bronić „praw robotników i chłopów” wobec „uciskających ich kapitalistów  
i obszarników”, jak to zawsze lubiła podkreślać. Właśnie ten aspekt w dniu 12 
lipca 1956 roku w Paryżu podkreślił w swoim wystąpieniu Albert Camus, pod-
czas wiecu solidarnościowego z Poznaniem. „Od kilku mie sięcy niepowstrzy-
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manie – mówił autor słynnej «Dżumy» – na naszych oczach, wali się mit. Zna-
my już dzisiaj smutek płynący z przekonania, że systemu krajów wschodnich 
nie można uznać za rewolu cyjny i prawdziwie proletariacki. Smutek nasz jest 
szczery: kto cieszyłby się z tego, że słusznie przewidział ucisk i nędzę milio-
nów ludzi? Dzisiaj ta okrutna prawda wybu chła, odłamki mitu wciąż jeszcze 
unoszą się w powietrzu, lecz my wiemy, że mit ten przez lata całe korumpo-
wał sumienia i umysły Europejczyków. Nawet w obliczu blasku dnia  ślepcy ci 
będą utrzymywać, że panuje noc. Dziś będą zmuszeni wygłaszać z niejakim 
zażenowaniem tego typu stwierdzenia. Robotnicy z Poznania zadali ostatni 
cios mistyfikacji, panującej triumfująco i cynicznie przez tak długi czas. Ogień 
pol skiego powstania oświetlił wszystkim upadek i nędzę skorumpowanej re-
wolucji. W obliczu tego upadku nie można już dzisiaj mówić o ślepcach czy 
naiwnych. Pozostali jedynie – wspólnicy. (…) Wolność lub barbarzyństwo 
– oto czego nauczyły nas wieki historii, oto czego nas uczy nowa tragedia. 
Wybór nie będzie trudny. Wybierzemy wolność przeciw staremu i nowemu 
barbarzyństwu, i wybierzemy ją raz na zawsze, ostatecznie, by nie został za-
przepaszczony ani jeden dzień ofiary złożonej przez wal czących robotników 
wciąż uciśnionej Polski”10. 
Jednak to, co wydarzyło się na ulicach Poznania, nie może być sprowadzo-
ne jedynie do czysto ekonomicznie i politycznie pojętej „kwestii robotniczej”, 
o której mówił Albert Camus. Obok niej była przecież równie silnie podkreśla-
na przez demonstrantów  kwestia narodowa i religijna. Jak zauważył Paweł 
Machcewicz, „na Poznań można także patrzeć jako na starcie dwóch różnych 
porządków ideowych. Klasa robotnicza – według diagnozy Adama Ważyka 
«kasza» – amorficzna, zdezintegrowana masa – w Poznaniu zintegrowała się 
wokół wartości narodowych i religijnych, konstytuując wspólnotę przeciwsta-
wianą komunistycznemu, ateistycznemu państwu, postrzeganemu jako obce 
mocarstwo. W takim ujęciu Poznań był pierwszym wielkim kryzysem legitymi-
zacji władzy komunistycznej w Polsce – jej rewolucyjne, marksistowskie korze-
nie zostały na ulicach Poznania w masowej skali zakwestionowane”11.

Początek przemian
Właśnie Poznań pokazał władzy ludowej, że „tak dalej być nie może”. Wkrót-
ce okazało się, że powstanie poznańskie wcale nie zostało zmiażdżone przez 
czołgi w dniu 28 czerwca 1956 roku. Partia próbowała organizować wiece 
zarówno w Poznaniu, jak i w całym kraju, na których miano podejmować re-
zolucje i uchwały potępiające „knowania imperialistów” i „awanturników”. 
Tymczasem reakcje ludzi były zgoła odmienne. Wyraźnie solidaryzowali się 
z poznańskimi robotnikami. Co więcej, funkcjonariusze partii z przerażeniem 
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zaczęli obserwować fakt od dawna już jakby zapomniany: ludzie przestali 
się bać i coraz bardziej otwarcie wyrażali swoje poglądy. Przełamanie bariery 
strachu sprawiło, że wzrosło w nich poczucie osobistej godności i wolności. 
„Paradoksalnym efektem tragicznych wydarzeń poznańskich – pisze Mach-
cewicz – było wyrobienie wśród wielu ludzi przekonania, że najskuteczniej-
szą drogą do obrony ich interesów, najpewniejszym środkiem do polepszenia 
własnego bytu jest zajęcie twardej i nieustępliwej postawy wobec władz, któ-
re przyjmują do wiadomości tylko argumenty siły. Sam Poznań był postrze-
gany nie jako lekcja potęgi rządzących, ale raczej jako pokaz słabości władzy, 
która pod naporem tłumów faktycznie przestaje istnieć. Jak donosił centrali 
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa w Łodzi, w mieście tym pojawiały się ko-
mentarze, według których Poznań «na pewno spowoduje ulgę dla świata pra-
cy i to jest największa zdobycz wymuszona na obecnym reżimie (…) obecna 
władza w Polsce mimo pozorów nie jest taka silna i niewzruszona, jak by się 
zdawało»”12.
W konsekwencji powstanie poznańskie sprawiło, że w łonie samej PZPR za-
częło umacniać się przekonanie, iż koniecznie trzeba zmienić dotychczasową 
politykę prowadzoną przez partię wobec społeczeństwa. Jak słusznie stwier-
dzał Paweł Machcewicz, „Poznań, który w błyskawicznym tempie stał się wy-
darzeniem ogólnonarodowym, w bardzo wielu miejscach odegrał rolę kata-
lizatora protestów i konfliktów, pokazywał, że problemy i bolączki są takie 
same w skali całego kraju, pomagał nazwać je i opisać w języku wspólnym dla 
tych wszystkich, którzy byli w podobnej sytuacji. Po Poznaniu niezadowolenie 
społeczne, gromadzące się od bardzo długiego czasu, z ogromną siłą wypły-
nęło na powierzchnię życia społecznego, ludzie tracili cierpliwość, nie chcie-
li już dłużej biernie i pokornie czekać na poprawę swojego losu. Z punktu 
widzenia władzy sytuacja stała się coraz mniej sterowna, nastroje społeczne 
coraz bardziej niebezpieczne i wymykające się spod kontroli. Po 28 czerwca 
dramatycznie zmniejszyło się pole manewru rządzącej grupy, zegar nasta-
wiony w Poznaniu coraz szybciej odliczał czas pozostający do zasadniczego 
rozwiązania. Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że to właśnie poznański 
Czerwiec odegrał kluczową rolę w przygotowaniu polskiego Października”13. 
W tym sensie powstanie poznańskie umożliwiło przemiany czy też, jak się 
wtedy powszechnie mówiło, tak zwaną odwilż październikową, na mocy któ-
rej do władzy doszedł Władysław Gomułka. 
Trudno jednak nie zgodzić się z prof. Makowskim, który zauważył: „Między 
Czerwcem a Październikiem były istotne różnice. Czerwiec był buntem robot-
ników i społeczeństwa poznańskiego przeciw złym warunkom bytowym, wła-
dzy komunistycznej i uzależnieniu Polski od ZSRR – Październik zaś był próbą 
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naprawy polskiego socjalizmu przez centralne kierownictwo partii”14. Trzeba 
tu jednak dodać jeszcze jedno ważne dopowiedzenie. Ekipa Gomułki i związa-
na z nią tak zwana grupa puławska z mniejszym lub większym przekonaniem 
opowiadała się za wprowadzeniem reform – choć w stosunkowo ograniczo-
nym zakresie – o charakterze ekonomicznym i politycznym. W tym sensie paź-
dziernikową odwilż można traktować jako próbę samonaprawy „polskiego 
socjalizmu przez centralne kierownictwo partii”. Nie odnosiło się to jednak do 
zmiany polityki partii w odniesieniu do Kościoła. Dla nowego kierownictwa 
PZPR Kościół pozostawał ciągle wrogiem numer jeden. Samoreforma socja-
lizmu podjęta w Październiku bynajmniej nie dotyczyła wymiaru religijnego. 
To, że doszło wtedy do nowego etapu w relacjach między państwem a Ko-
ściołem, było następstwem kolejnych żądań społecznych, będących dalszym 
ciągiem postulatów powstania poznańskiego i wynikających z nich przemian 
w kraju.

Uwolnienie Prymasa Stefana Wyszyńskiego
Symbolem tych przemian stało się uwolnienie Prymasa Wyszyńskiego, o któ-
rego upomnieli się robotnicy w Poznaniu. To prawda, o uwolnienie to stara-
li się już wcześniej przedstawiciele polskiego Episkopatu. Niezwykle ważne 
w tym względzie było spotkanie biskupa Michała Klepacza z premierem Cy-
rankiewiczem w dniu 28 października 1955 roku. Biskup Klepacz domagał 
się wtedy uwolnienia Prymasa i jego powrotu „na Miodową”, co spotkało 
się z twardym „nie” ze strony Cyrankiewicza: „Nigdy. Prymas był mącicielem 
porządku publicznego, wrogiem Polski Ludowej. Nigdy nie wróci na stano-
wisko”. Wówczas biskup Klepacz odpowiedział mu ze spokojem, a niedaleka 
już przyszłość pokazała, jak wiele miał racji w swoim stwierdzeniu: „Polityk 
nie używa słów: «nigdy», «na zawsze». Zmieni się koniunktura i ten sam Rząd 
gotów zmienić swój stosunek do Prymasa”15. Po tej rozmowie nastąpiły liczne 
pisma ze strony Episkopatu, niezmiennie domagające się uwolnienie Prymasa 
Wyszyńskiego16.
Jednak rząd komunistyczny pozostawał głuchy na te żądania. Jeszcze w czerw-
cu 1956 roku, niedługo przed powstaniem poznańskim, odbyło się posie-
dzenie Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, na którym w sposób 
stanowczy podkreślano konieczność dalszego izolowania kardynała Wyszyń-
skiego od Kościoła i narodu. W notatce sporządzonej z tego posiedzenia mo-
żemy przeczytać: „Z zebranego w sprawie Wyszyńskiego materiału nie wy-
nika, by w obecnych warunkach zaistniała możliwość pełnienia przez niego 
naczelnej funkcji kościelnej w Polsce Ludowej. Byłoby to niewątpliwie hasłem 
dla Watykanu oraz zagranicznej i krajowej reakcji do wzmożenia wrogiej dla 
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socjalizmu i Polski Ludowej działalności. (...) Jeszcze bardziej niepożądanymi 
mogłyby się okazać skutki powrotu Wyszyńskiego w sytuacji wewnątrzkra-
jowej. Jego powrót mógłby przekreślić dotychczasowe osiągnięcia społecz-
ne postępowego ruchu duchownych i działaczy katolickich – mógłby się stać 
przyczyną szkodliwych demonstracji wokół jego osoby. (...) Z przytoczonych 
w notatce względów odpada również możliwość udzielenia prymasowi ze-
zwolenia na zamieszkanie w pasie niegranicznym – wewnątrz kraju”17. 
Decydującym okazał się głos polskiego ludu, który przygotowywał się do uro-
czystego odnowienia Ślubów Narodu, według programu ułożonego przez 
kardynała Wyszyńskiego. Ten głos z biegiem czasu narastał, stawał się coraz 
potężniejszy, stanowiąc wyraźne poparcie dla starań Episkopatu. Najpierw 
w dniu 14 sierpnia 1956 roku ponad dwustu robotników, hutników i górni-
ków wystosowało do Rady Państwa „Petycję mieszkańców Stalinogrodu” (Ka-
towic). Pisali w niej między innymi: „Zarządy Kopalń oraz Hut w Stalinogro-
dzie, robotnicy, górnicy, hutnicy i inteligencja pracująca przedkłada prośbę 
o wypuszczenie usuniętych ze swych stanowisk kościelnych Księdza Prymasa 
Polski Kardynała Wyszyńskiego i naszych czcigodnych Biskupów Śląskich, tj. 
bp. Stanisława Adamskiego, ks. bp. Bieńka oraz ks. bp. Bednorza. Usunięcie 
naszego Ojca Kościoła w Polsce, Ks. Kardynała Wyszyńskiego, jako też naszych 
Arcypasterzy Śląskich uważamy za krzywdę wyrządzoną nie tylko Wysiedleń-
com, ale również nam i naszym rodzinom katolickim. (…) Domagamy się ich 
całkowitego i natychmiastowego uwolnienia, mimo wyszłej amnestii dotych-
czas nie wrócili, natomiast wróciły typy aspołeczne. Czekamy na ich powrót, 
by z nami mogli przeżywać przepiękne chwile dla ludu polskiego, katolickiego 
– odnowienia ślubów Narodu w dniu 26 sierpnia br., gdyż w oparciu o przy-
kład Kardynała Prymasa i naszych trzech Księży Biskupów Śląskich, chcemy 
w myśl zasad katolickich pracować gorliwie nad przywróceniem w naszej Oj-
czyźnie cnót społecznych, tj. sprawiedliwości i miłości, jak też poszanowania 
prawa”18.
Udział około miliona wiernych na uroczystościach odnowienia Ślubów Jasno-
górskich 26 sierpnia 1956 roku zrobił ogromne wrażenie na wszystkich, na-
wet na ówczesnych rządcach Polski. Przykładem tego są wspomnienia szefa 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Stalinogrodzie (Kato-
wicach) Franciszka Szlachcica: „Nigdy dotąd nie widziałem w jednym miejscu 
takiej masy ludzi. Największe wrażenie robił wystawiony pusty fotel, który 
symbolizował domaganie się obecności kardynała Stefana Wyszyńskiego”19.
Tak liczny udział wiernych umacniał niewątpliwie pozycję Episkopatu w jego 
staraniach o uwolnienie Prymasa. Dlatego też tego samego dnia biskupi skie-
rowali z Jasnej Góry list do premiera Cyrankiewicza, czyniąc w nim między 
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innymi aluzje zarówno do powstania poznańskiego, jak i do „Petycji miesz-
kańców Stalinogrodu”: „Jesteśmy przekonani, że Rząd PRL zmieni swój sto-
sunek do internowanego Księdza Prymasa i pozwoli mu dalej pełnić swoje 
obowiązki. Nie potrzebujemy dodawać, że wpłynie to bardzo na uspokojenie 
opinii wiernych i kleru, którzy nie mogą zrozumieć, dlaczego Ksiądz Prymas 
w okresie, w którym nastąpiło tyle rehabilitacji, w dalszym ciągu jest izolowa-
ny. Nieustannie ludzie świeccy, duchowieństwo świeckie i zakonne zapytują 
nas, dlaczego Ksiądz Kardynał wciąż pozbawiony jest wolności, i domagają 
się od Episkopatu, by nie ustawał w staraniach o zwolnienie Księdza Prymasa. 
Episkopat Polski zebrany na Jasnej Górze w imieniu całego duchowieństwa 
katolickiego i wiernych prosi Rząd PRL o wrócenie Księdzu Kardynałowi wol-
ności i umożliwienia pełnienia swych obowiązków kościelnych”20.
List, podobnie jak i poprzednie oraz następujące po nim pisma, pozostał jed-
nak bez odpowiedzi21. Partia grała na zwłokę.
W dniach 19-21 października 1956 roku toczyły się w Warszawie obrady VIII 
Plenum KC PZPR. W ich wyniku do władzy doszedł Władysław Gomułka. Jed-
nak zarówno w jego programowym przemówieniu, jak i w uchwale Komitetu 
Centralnego nie było żadnej wzmianki na temat stosunków między Państwem 
a Kościołem. Gomułka uważał bowiem Kościół – tak jak i jego poprzednicy 
– za głównego wroga socjalizmu. Prawdopodobnie sądził, że dla władzy bę-
dzie lepiej przeczekać, aż opadną społeczne emocje i nie trzeba będzie się za 
bardzo wycofywać z dotychczasowej polityki prowadzonej wobec Kościoła. 
O wszystkim zdecydował jednak sam naród. 
W związku z dojściem Gomułki do władzy przez Polskę przetoczyła się bo-
wiem prawdziwa lawina wieców i demonstracji. Dominował w nich nastrój 
narodowy, a wobec istniejącej wówczas sytuacji politycznej – wyraźnie an-
tyradziecki. Drugim wspólnym dla nich elementem był – podobnie jak w po-
wstaniu poznańskim – element religijny. „Obok treści narodowych ogromną 
rolę odgrywała symbolika religijna. Współtworzyła język porozumiewania się 
tłumów zebranych na wiecach i demonstracjach, stanowiąc istotny punkt od-
niesienia ułatwiający identyfikację, konstytuujący poczucie wspólnoty. Śpie-
wano religijne pieśni, bardzo częstym żądaniem było uwolnienie kardynała 
Wyszyńskiego. Domagano się także «przywrócenia wszystkich świąt religij-
nych», «nadawania co niedzielę przez radio mszy świętej»22, «wywieszania 
krzyży w urzędach i instytucjach». (…) Innym powszechnie formułowanym 
żądaniem był powrót do szkół lekcji religii. Wzywano do tego na wiecach 
i masówkach, w pojawiających się w różnych miejscach napisach i ulotkach. 
(…) Eksplozja uczuć religijnych nie omijała organizacji partyjnych. W groma-
dzie Sądek (powiat Limanowa) członkowie partii wystąpili przeciw sekreta-
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rzowi POP, «żądając usunięcia go ze stanowiska za to, że wypowiedział się 
przeciwko praktykom religijnym członków partii». Z kolei w Zakładach Obuw-
niczych w Głuchołazach organizacja partyjna chciała na swego sekretarza wy-
brać «tylko towarzysza wierzącego»”23.
Pośród miejscowości, o których w książce „Polski Rok 1956” wspomina Mach-
cewicz, niepoślednią rolę odegrał znowu Poznań. W Zakładach Cegielskiego 
(które ciągle jeszcze nosiły nazwę Stalina) odbyła się cała seria masówek. 
W dniu 22 października 1956 roku pojawiły się znowu, przyjmowane owa-
cyjnie, żądania „zwolnienia wszystkich aresztowanych i sądzonych za wystą-
pienia poznańskie, wycofania z Polski wojsk radzieckich, wyjaśnienia sprawy 
marszałka Żymierskiego i kardynała Wyszyńskiego”24. Nazajutrz, 23 paździer-
nika wieczorem, a zatem niemal dokładnie po czterech miesiącach od pa-
miętnego „Czarnego Czwartku”, na tym samym pl. Stalina odbył się ogromy 
wiec, w którym wzięło udział sto tysięcy, według innych źródeł dwieście ty-
sięcy ludzi. Z balkonu uniwersytetu przemawiał na nim Ignacy Loga-Sowiń-
ski, który razem z Gomułką doszedł wtedy do władzy. Nastroje było bojowe. 
Ludzie chcieli iść – podobnie jak 28 czerwca – na Młyńską (gdzie mieściło się 
więzienie) i na Kochanowskiego (gdzie była siedziba UB). Według raportów 
funkcjonariuszy UB, „dominowały nastroje antyradzieckie i klerykalne”. Do-
magano się rozliczenia winnych tragedii 28 czerwca. Powróciły hasła uwol-
nienia kardynała Wyszyńskiego i powrotu religii  do szkół25. W tym momencie 
zaczęły bić dzwony kościelne. Loga-Sowiński po mistrzowsku wykorzystał ten 
moment. Wspomniał zmarłego poprzedniego dnia arcybiskupa poznańskiego 
Walentego Dymka, wielce zasłużonego dla Wielkopolski społecznika. Zapro-
ponował uczczenie jego pamięci minutą ciszy. Stwierdził ponadto, że w Pol-
sce nie może być żadnych zasadniczych sprzeczności między komunistami 
a katolikami. Demonstranci uspokoili się nieco, tym bardziej że po Lodze-So-
wińskim głos zabrał student Wieczorowej Politechniki Poznańskiej o nazwisku 
Ostafi. Był on członkiem delegacji studentów poznańskich, która poprzednie-
go dnia prowadziła rozmowy z Edwardem Gierkiem w Komitecie Centralnym 
w Warszawie. Ostafi oświadczył – co było oczywistą nieprawdą – że kardy-
nał Wyszyński i biskup Adamski są już na wolności. Demonstranci przyjęli tę 
wiadomość z ogromnym entuzjazmem. Większość z nich uwierzyła, że nowa 
ekipa partyjna doprowadzi do tak bardzo oczekiwanego przez wszystkich po-
rozumienia z Kościołem26. 
Przełomem okazał się dopiero wiec w Warszawie, który miał miejsce następ-
nego dnia, 24 października 1956 r., z udziałem ogromnej rzeszy ludzi. Wtedy 
to Gomułka osobiście musiał zmierzyć się z żądaniami ludu, który domagał się 
uwolnienia Prymasa Wyszyńskiego. Jak po latach wspominał to zgromadze-
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nie Stefan Staszewski, ówczesny I sekretarz KW PZPR w Warszawie, gdy zaczął 
zapadać mrok, do trybuny, z której na pl. Defilad przemawiał Gomułka, nagle 
zaczęły dochodzić okrzyki: „Wyszyński-Wyszyński. Gomułka zdenerwowany 
pyta: co oni krzyczą. Mówię: krzyczą Wyszyński. – Rozwiążcie wiec. Rozwiązuję. 
Ludzie zaczynają się rozchodzić, ale zostaje jeszcze masa, z 70 tysięcy. I ta masa 
wznosi okrzyki na cześć Wyszyńskiego. Skandują: Wyszyński do Biura. Politycz-
nego, oczywiście, co w naszych uszach brzmiało jak paradoks, ale oddawało 
nastroje społeczeństwa. Gomułka blady jak trup, roztrzęsiony ucieka do Pałacu 
Kultury i od strony Sali Kongresowej odjeżdża do KC”27.
Dwa dni później, 26 października, po odbytych naradach w gmachu Komitetu 
Centralnego, do Komańczy, w której ciągle jeszcze przebywał Prymas Wyszyński, 
przyjechali dwaj specjalni delegaci Gomułki, pełniący w partii wysokie stano-
wiska: Władysław Bieńkowski i Zenon Kliszko. Kardynał Wyszyński przedstawił 
im wstępne warunki normalizacji (zniesienie dekretu o obsadzaniu stanowisk 
kościelnych z 1953 roku, wznowienie prac Komisji Mieszanej, umożliwienie 
usuniętym biskupom powrotu do ich diecezji, przywrócenie autentycznej prasy 
katolickiej), które zostały przez nich zasadniczo przyjęte. Po zrelacjonowaniu 
przez nich przebiegu rozmowy z Prymasem Biuro Polityczne PZPR wyraziło zgo-
dę na jego powrót do Warszawy. Dnia 28 października Prymas Wyszyński wrócił 
ostatecznie do stolicy, do swej rezydencji na ul. Miodowej.

Uwolnienie biskupa Antoniego Baraniaka i innych biskupów
W ślad na kardynałem Wyszyńskim do swych diecezji mogli powrócić pozo-
stali biskupi. Sześciu z nich znalazło „przytułek i schronienie” na terenie ar-
chidiecezji poznańskiej. Byli to biskupi: Adamski, Bednorz, Bieniek, Baraniak, 
Bernacki i Nowicki28. Przebyte doświadczenia uwięzienia, internowania i poni-
żenia dały polskim biskupom szczególne poczucie jedności. 
Wśród uwolnionych był, jak wspomniano, także biskup Antoni Baraniak, który 
po aresztowaniu Prymasa Wyszyńskiego w dniu 26 września 1953 roku został 
zatrzymany i osadzony w więzieniu na Mokotowie. Tam zajaśniał jego niezwy-
kły hart ducha i prawdziwe męstwo biskupa-wyznawcy. Nie załamał się bo-
wiem mimo okrutnego śledztwa, jakiemu został poddany. Po dwóch latach, 
po przejściach więziennych i po koniecznej ze względu na bardzo zły stan 
zdrowia operacji, otrzymał pozwolenie na zamieszkanie w domu salezjańskim 
w Marszałkach koło Ostrzeszowa. Przebywał tam pod ciągłym nadzorem UB. 
Dopiero w październiku 1956 roku mógł powrócić do swych obowiązków 
w Sekretariacie Prymasa Polski. W dniu 30 maja 1957 roku, kiedy wraz z kar-
dynałem Wyszyńskim przebywał w Rzymie, biskup Baraniak został wyniesiony 
do godności arcybiskupa poznańskiego. W dniu 2 lipca 1957 roku, gdy kano-
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nicznie obejmował on rządy w archidiecezji poznańskiej, wystosował Orędzie, 
w którym, z jednej strony, bardzo skromnie wspominał o swoich ciężkich do-
świadczeniach w więzieniu na Mokotowie, natomiast z drugiej podkreślał 
bolesne doświadczenia mieszkańców Poznania. Miał świadomość, że swoje 
wyniesienie na stolicę poznańską zawdzięczał w jakiejś mierze przelanej rok 
wcześniej robotniczej krwi. „Krzepiła mnie – pisał w Orędziu nowy arcybiskup 
poznański – Wasza stałość w wierze, mężne oddanie się Kościołowi i Ojczyź-
nie. Wasze ofiary i Wasze męczeństwo dawały mi pewność ostatecznego zwy-
cięstwa Bożej sprawiedliwości. (…) Ciężar urzędu, jaki Ojciec Święty złożył na 
moje barki, jest wielki i wielkich wymaga sił. A siły moje stargały się bardzo 
wśród cierpień, których doznałem w ostatnich latach. Wszystkiemu jednak 
ufam podołać «w Tym, który mnie umacnia»”29. 
W podobnym duchu był utrzymany także „Telegram gratulacyjny Prymasa 
Polski” wysłany do arcybiskupa Baraniaka z dnia 5 października 1957 roku, to 
znaczy w przeddzień jego uroczystego ingresu na stolicę poznańską. Kardynał 
Wyszyński podzielał w nim radość archidiecezji poznańskiej, „która otrzymuje 
dziś od Stolicy Świętej Arcybiskupa wypróbowanego w wierze przez boha-
terskie cierpienia dla Imienia Chrystusowego, doświadczonego długoletnią 
zasług pracą dla chwały Kościoła świętego”30. 

Popularność Polski i Poznania
Uwolnienie kardynała Wyszyńskiego i powrót innych biskupów do diecezji – 
a zatem wydarzenia z dziedziny zarówno politycznej, jak i religijnej – sprawi-
ły, że Kościół w Polsce zyskał nieco czasu, by się wzmocnić i przygotować do 
czekających go kolejnych zmagań z komunistyczną władzą – głównie poprzez 
konsekwentnie urzeczywistniany program Wielkiej Nowenny. Wolność przy-
wrócona Kościołowi, choć ciągle w ograniczonym zakresie, sprawiła, że także 
całe społeczeństwo polskie mogło w Kościele znaleźć swoisty azyl. W rezulta-
cie Polska, która zwłaszcza od 1953 roku w swej walce z Kościołem podążała 
za innymi państwami bloku sowieckiego, gdzie ucisk religijny był ogromny, 
niekiedy wręcz okrutny, począwszy od października 1956 r. zaczęła od nich 
coraz bardziej odstawać. Mimo późniejszych wysiłków ze strony partii powrót 
do sytuacji z lat 1953-1956 okazał się już niemożliwy. Z drugiej strony istnie-
nie w socjalistycznej Polsce Kościoła o relatywnie dużej wolności sprawiało, 
że i opozycja polityczna, także czysto laicka, była silniejsza. To ostatecznie 
sprawiło, że Polska była powszechnie uznawana za „najbardziej wesoły barak 
w całym obozie komunistycznym”. 
Miało to swoje przełożenie na atmosferę polityczną, jaka ją otaczała począw-
szy od 1956 r. Szczególnie silnie było to odczuwane – co w pełni zrozumiałe 
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– w środowiskach katolickich zachodniej Europy, bardzo życzliwych wobec Pol-
ski. W tym fakcie należy upatrywać pośrednich, ale też bardzo pozytywnych, 
skutków powstania poznańskiego. „Szczególnie popularna stała się Polska – pi-
sał z dumą i radością Prymas Wyszyński – w całym świecie, na ustach wszyst-
kich z powodu niezłomnej wiary Ludu polskiego, w czasie prześladowań Ko-
ścioła w latach minionych. Usta milionów powtarzały wtedy modlitwę do Ojca 
Narodów za Polskę w tylu różnych językach. A dziś radują się z tego, że Bóg 
pozwolił nam odetchnąć nieco. Ileż to razy byliśmy zatrzymywani z radością 
przez przygodnie spotkanych turystów, wędrowców, by usłyszeć słowa radości 
z uwolnienia, słowa nadziei na lepszą przyszłość. Raz jeszcze okazuje się być 
prawdą, że Kościół przymnaża chwały Polsce nawet wtedy, gdy sam cierpi”31.
Taką opinią cieszyła się Polska, taką też – a może jeszcze bardziej – cieszył się 
sam Poznań, który na skutek powstania 1956 r. znalazł się na ustach całego 
świata. Mówił o tym także arcybiskup Baraniak w dniu uroczystego ingresu 
do katedry poznańskiej 6 października 1957 r. Podkreślał niezłomną wierność 
mieszkańców Poznania w odniesieniu do chrześcijańskiej wiary i tradycji, 
zwracając jednocześnie uwagę na konieczność dalszego trwania przy tych 
wartościach. „Zwracam się tylko do Was, ukochani Diecezjanie – mówił arcy-
biskup – z gorącym wezwaniem, byście trwali  przy wierze świętej i w miłości 
Jezusa Chrystusa, która wszystko przezwyciężyć może. Wiem, że życie Wasze, 
tak jak w całej Ojczyźnie naszej, trudne jest. Wiem, że niejednego wyrzeczenia 
wymaga od Was dzień dzisiejszy. Wiem również, że jesteście ludem służącym 
wiernie Bogu i ludem miłującym Ojczyznę swoją, który potrafi dla niej po-
święcić wszystko. I dlatego śmiałem zachęcić Was, byście trwali w tej silnej 
wierze Waszej, byście trwali też w wielkiej miłości ku Kościołowi i pasterzom 
Waszym. Ponad wszystko silniejsza jest miłość, ta, która łączy nas w jedną 
wielką rodzinę Chrystusową. Bracia Ukochani! Poznań to sławne miasto. Do-
kądkolwiek skierujecie kroki Wasze, czy w kraju, czy za granicą, Poznań jest 
na ustach wszystkich. Wzywam i zachęcam Was, byście Poznaniowi w niczym 
sławy nie ujmowali, przeciwnie, byście mu sławy dodawali przez Wasze życie 
godne wierzących chrześcijan i wierzących Polaków”32. 
Doświadczenia powstania poznańskiego i polskiego Października sprawiły, 
że naród polski poczuł niezwykle głęboką więź z Kościołem i jego pasterza-
mi. Uwolnienie Prymasa Wyszyńskiego i innych biskupów zwykli ludzie mogli 
poczytywać sobie – i mieli ku temu duże prawo – za osobisty sukces. Z tym 
większą więc przykrością patrzyli na to, jak z biegiem czasu PZPR i państwo 
marnowali osiągnięcia Października. Usunięcie krzyży i nauczania religii ze 
szkół społeczeństwo polskie w ogromnej większości przyjęło jako krzywdę 
wyrządzoną zarówno sobie, jak i Kościołowi. 
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Prymas Wyszyński, zgodnie ze swoją linią postępowania ukazaną jeszcze 
w czasach stalinowskich, dążył do osiągnięcia jakiegoś zadowalającego Ko-
ściół porozumienia. Kilkakrotnie spotkał się osobiście z Gomułką na wielogo-
dzinnych dyskusjach. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w dniu 26 kwietnia 
1963 r. Zakończyło się ono zupełnym fiaskiem. Gomułka stał twardo przy po-
lityce dalszej ateizacji państwa. Po spotkaniu kardynał Wyszyński zanotował 
w swoim diariuszu: „Być świadkiem sloganowego kłamstwa, ciasnoty i tupe-
tu półinteligenckiego – nie jest łatwo”33.
Polem do otwartej, niezwykle napastliwej i wrogiej kampanii propagandowej 
ze strony PZPR i państwa wobec Kościoła stało się opublikowane 18 listopa-
da 1965 r. „Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystu-
sowym urzędzie pasterskim”, w którym znalazło się słynne sformułowanie: 
„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Nagonka na Kościół przeniosła się 
na rok następny, który zgodnie z programem Episkopatu miał być wielkim 
świętowaniem Millennium Chrztu Polski. Państwo zaczęło więc pośpiesznie 
organizować konkurencyjne obchody „Tysiąclecia Państwa Polskiego”. Pierw-
szym otwartym starciem, a zarazem wyraźną konfrontacją stały się obcho-
dy milenijne w Poznaniu w dniu 17 kwietnia 1966 r. Na wiecu odbywającym 
się na pl. Mickiewicza, podczas którego obecność robotników, pracowników 
umysłowych i uczniów była obowiązkowa, Gomułka zaatakował Prymasa Wy-
szyńskiego w niesłychany dotąd sposób, stwierdzając między innymi: „Jakże 
ograniczony i wyzbyty narodowego poczucia państwowości musi być umysł 
przewodniczącego Episkopatu polskiego, który z tych tragedii, jakie spotka-
ły Polskę, wyciąga taki tylko wniosek, że naród polski mógł «bardzo często 
być i bez króla, i bez wodza, i bez zwierzchników, i bez premierów, i bez mi-
nistrów, ale naród ten nigdy nie żył bez pasterzy». Ten wojujący z naszym 
państwem ludowym nieodpowiedzialny pasterz pasterzy, który głosi, że nie 
będzie się korzył przed polską racją stanu, stawia swoje urojone pretensje do 
duchowego zwierzchnictwa nad narodem polskim wyżej niż niepodległość 
Polski. Jakież to musi być zaślepienie, które każe mu zapomnieć o naukach 
historii, zapomnieć o tym, kto Polskę zgubił, a kto ją wyzwolił”34.
Uczestniczący w tym wiecu ludzie zaczęli masowo opuszczać pl. Mickiewicza, 
podążając w stronę katedry na Ostrowie Tumskim. Tam, wobec ogromnych 
rzesz wiernych, Prymas Wyszyński mówił, nawiązując do Pierwszego Listu św. 
Jana Apostoła, o zwycięstwie Chrystusowej wiary: „Wszystko, co się narodziło 
z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwem, jakie odnosimy nad światem, jest 
wiara nasza. Któż jest, który zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus 
jest Synem Bożym?”35. Ten wątek wracał w przemówieniu Prymasa jeszcze 
kilka razy. 
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W powszechnym odczuciu Gomułka przegrał w Poznaniu w konfrontacji 
z Kościołem katolickim i osobiście z Prymasem Wyszyńskim. Uroczystości po-
znańskie odbiły się szerokim echem w całym kraju. Kolejne etapy milenijnych 
obchodów gromadziły ogromne rzesze wiernych – i to mimo celowych utrud-
nień czynionych ze strony urzędów i władz państwowych. Rząd posunął się 
na koniec do desperackiego kroku, „aresztując” Obraz Matki Boskiej Często-
chowskiej. Ten gest swoistej rozpaczy i bezsilności – na przekór posiadanej 
przez partię i państwo siły milicji i wojska – jeszcze bardziej zjednoczył naród 
z Episkopatem. Konsolidacja społeczeństwa z Kościołem, która tak wyraźnie 
dała znać o sobie podczas powstania poznańskiego, okazała się po dziesięciu 
latach niezwykle trwała. Z kolejnej konfrontacji z ateistycznym państwem Ko-
ściół wyszedł jako zwycięzca. 
Szczególnym tego wyrazem stał się list, jaki dnia  4 maja 1966 roku na ręce 
arcybiskupa poznańskiego Antoniego Baraniaka wystosował arcybiskup kra-
kowski Karol Wojtyła: „Pragnę podziękować Waszej Ekscelencji za przekazane 
mi przemówienia z Poznania, «Miesięcznik Kościelny» oraz fotografię, która 
utrwala niezapomnianą uroczystość przed Katedrą na Ostrowie Tumskim. Za-
prawdę, uroczystość to nie do zapomnienia. Potomkowie Mieszka, Chrobrego 
i Polan sprzed 1000 lat okazali się po dziesięciu wiekach godnymi spadkobier-
cami swych praojców w wierze Chrystusowej i w polskości. Najserdeczniej 
Waszej Ekscelencji gratuluję”36.  

Podniesiona kurtyna
Podnoszenie „żałobnej kurtyny milczenia” spuszczonej wokół powstania po-
znańskiego trwa już prawie pięćdziesiąt lat. List arcybiskupa Wojtyły do ar-
cybiskupa Baraniaka może uchodzić za początek ostatniego etapu w długim 
procesie przywracania pełnej prawdy o powstaniu, w tym także wielkiego 
znaczenia jego wymiaru religijnego. Jest przy tym rzeczą niezwykłą, że upo-
minanie się o ten religijny wymiar powstania znalazło swoiste przedłużenie 
także później, gdy kardynał Wojtyła został wybrany na papieża. Można nawet 
stwierdzić, że w dużej mierze stało się ono dziełem samego Ojca Świętego 
Jana Pawła II.
Raz jeszcze przypomnijmy sobie najbardziej znaczące fakty: najpierw była 
wielka demonstracja robotnicza na pl. Stalina w dniu 28 czerwca 1956 r. 
i początek powstania, cztery miesiące później odbyła się kolejna wielka de-
monstracja na tym samym placu w dniu 23 października 1956 roku. Obydwie 
przebiegły pod tymi samymi hasłami poprawy życia ekonomicznego, wolno-
ści politycznej oraz powrotu nauczania religii w szkołach i uwolnienia Pryma-
sa Wyszyńskiego. Dziesięć lat później, dnia 17 kwietnia 1966 r., na tym samym 
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placu, nazwanym już pl. Mickiewicza, Gomułka niezwykle ostro i obraźliwie 
wykrzykiwał przeciwko Prymasowi Wyszyńskiemu, podczas gdy na Ostrowie 
Tumskim Prymas mówił o zwycięstwie wiary w od tysiąca już lat chrześcijań-
skim narodzie polskim. To dlatego arcybiskup Wojtyła w liście do arcybiskupa 
Baraniaka podkreślał chrześcijańskie korzenie poznańskiego społeczeństwa, 
które po raz kolejny utożsamiło się z Kościołem, broniąc swoją postawą za-
równo Prymasa Wyszyńskiego, jak i cały polski Episkopat. 
W 1980 r. powstała „Solidarność”. Jej najbardziej odważni i świadomi człon-
kowie działający w Poznaniu dnia 28 czerwca 1981 r., w dwudziestą piątą 
rocznicę powstania poznańskiego, wznieśli na pl. Mickiewicza pomnik Po-
znańskich Krzyży. Z tej okazji Ojciec Święty Jan Paweł II wystosował okolicz-
nościowy telegram, w którym napisał między innymi: „Krew polskich robotni-
ków, przelana na ulicach Poznania, razem z krwią tylu Polaków i Polek, którzy 
złożyli życie na ołtarzu Ojczyzny i Kościoła, niech będzie dla wszystkich moich 
Rodaków znakiem i wezwaniem do odważnego i odpowiedzialnego zespole-
nia się wokół najwyższych wartości, wokół człowieka, jego godności, wokół 
Narodu, Ojczyzny, jej teraźniejszości i przyszłości”37.
Dnia 20 czerwca 1983 r., gdy jeszcze formalnie trwał wprowadzony przez 
komunistyczne władze stan wojenny, Ojciec Święty Jan Paweł II odprawił uro-
czystą Mszę Świętą na poznańskich Łęgach Dębińskich. Po jej zakończeniu 
pragnął udać się pod Krzyże, by się przed nimi pomodlić. W ten sposób chciał 
osobiście podkreślić, że pomnik Czerwca ’56 ma również wymiar prawdzi-
wie święty; że jest miejscem, przed którym należy uklęknąć. Jednak ówczesne 
władze nie wyraziły na to swej zgody. Nie chciały, by w świadomości miesz-
kańców Poznania utrwaliła się sylwetka Papieża klęczącego przed Krzyżami, 
w ten właśnie sposób podkreślająca wagę wydarzeń z 1956 r. Ojciec Święty 
powiedział więc wtedy na Łęgach: „Wyznanie Piotrowe wyraziło się w dzie-
jach miasta poprzez budowę pomnika Serca Jezusowego. Pomnik ten – jako 
wyraz dziękczynienia za odzyskanie niepodległości – został zniszczony przez 
najeźdźcę w czasie drugiej wojny światowej. Dziś, na tym miejscu stanęły 
dwa krzyże na pamiątkę ofiar z 1956 r. Z różnych motywów – ze względu na 
dawniejszą i bliższą przeszłość – to miejsce czczone jest przez społeczeństwo 
Poznania i Wielkopolski. Pragnę więc i ja również uklęknąć w duchu na tym 
miejscu i złożyć cześć…”38.
Dopiero po czternastu latach, dnia 3 czerwca 1997 r., Ojciec Święty mógł 
wreszcie spełnić swoje ogromne pragnienie serca. Podczas spotkania z mło-
dzieżą na pl. Mickiewicza najpierw długo się modlił przed Krzyżami, a potem 
powiedział: „Trudno tu nie wspomnieć o jeszcze innym pomniku – pomniku 
Ofiar Czerwca 1956 r. Został on wzniesiony na tym placu staraniem społe-
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czeństwa Poznania i Wielko polski w 25. rocznicę tragicznych wydarzeń, które 
były wielkim protestem przeciwko nieludzkiemu systemowi zniewalania serc 
i umysłów człowieczych. Chciałem pod ten pomnik przybyć w 1983 r., gdy 
byłem po raz pierwszy jako Papież w Poznaniu, ale wówczas odmówiono mi 
możliwości modlitwy pod Poznańskimi Krzyżami. Cieszę się, że dziś razem 
z wami – młodą Polską – mogę uklęknąć pod tym pomnikiem i od dać hołd 
robotnikom, którzy złożyli swoje życie w obronie prawdy, sprawiedliwości 
i niepodległości Ojczyzny”39.
W tym samym przemówieniu do młodzieży, w innym jego fragmencie, Ojciec 
Święty Jan Paweł II dał niezmiernie ważną syntezę zmagań narodu i Kościo-
ła o pełną suwerenność, a jednocześnie o wolność religijną. Fragment ten 
stanowi szczególne świadectwo o pokoleniu Kolumbów, do którego należał 
Papież. W dużej mierze jest to także świadectwo o nim samym – o jego zma-
ganiach, kiedy był księdzem, a potem biskupem i arcybiskupem krakowskim. 
„Drodzy chłopcy i dziewczęta! – mówił Jan Paweł II – Ileż to razy wiara i na-
dzieja narodu polskiego była wystawiana na próbę, na bardzo ciężkie pró-
by w tym wieku, który się kończy! Wystarczy przypomnieć pierwszą wojnę 
światową i związaną z nią determinację tych wszystkich, którzy podjęli zdecy-
dowaną walkę o odzyskanie niepodległości. Wystarczy przypomnieć między-
wojenne dwudziestolecie, w czasie którego trzeba było wszystko budować 
właściwie od początku. A potem przyszła druga wojna światowa i straszliwa 
okupacja w wyniku układu między Niemcami hitlerowskimi a Rosją sowiec-
ką, który przesądził o wymazaniu Polski jako państwa z mapy Europy. Jak-
że radykalnym wyzwaniem był ten okres dla nas wszystkich, dla wszystkich 
Polaków! Rzeczywiście pokolenie drugiej wojny światowej spalało się ponie-
kąd na wielkim ołtarzu walki o utrzymanie i zapewnienie wolności Ojczyzny. 
Ileż to kosztowało ludzkich żywotów – młodych żywotów, obiecujących. Jak 
wielką cenę zapłacili Polacy, najpierw na frontach września 1939 r., a potem 
z kolei na wszystkich frontach, na których alianci zmagali się z najeźdźcą. Po 
zakończeniu wojny przyszedł długi – prawie pięćdziesięcioletni – okres nowe-
go zagrożenia, tym razem nie wojennego, ale pokojowego. Zwycięska Armia 
Czerwona przyniosła Polsce nie tylko wyzwolenie od hitlerowskiej okupacji, 
ale także nowe zniewolenie. Tak jak w czasie okupacji ludzie ginęli na frontach 
wojennych, w obozach koncentracyjnych, w politycznym i militarnym podzie-
miu, którego ostatnim krzykiem było powstanie warszawskie, tak pierwsze 
lata nowej władzy były dalszym ciągiem znęcania się nad wieloma Polakami, 
i to najszlachetniejszymi. Nowi panujący uczynili wszystko, ażeby ujarzmić na-
ród, podporządkować go sobie pod względem politycznym i ideologicznym. 
Lata późniejsze, poczynając od października 1956 r., nie były już tak krwawe, 
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jednak to zmaganie się z narodem i Kościołem trwało aż do lat osiemdziesią-
tych. Był to dalszy ciąg tego wyzwania rzuconego wierze i nadziei Polaków, 
którzy nadal nie szczędzili sił, żeby się nie poddać; aby bronić tych wartości re-
ligijnych i narodowych, które były wtedy szczególnie zagrożone. Moi drodzy, 
trzeba było to powiedzieć na tym właśnie miejscu. Trzeba było to wszystko 
jeszcze raz przypomnieć wam, młodym, którzy weźmiecie odpowiedzialność 
za losy Polski w trzecim millennium. Świadomość własnej przeszłości pomaga 
nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne 
dobro – Ojczyznę”40.
Te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II stanowią szczególne przypieczętowa-
nie prawdy o religijnym wymiarze zmagań polskiego narodu o pełną wolność 
– także tych, które swój dramatyczny kształt przybrały w czasie powstania 
poznańskiego w dniu 28 czerwca 1956 r., w czasie gdy komunistyczne wła-
dze usiłowały „ujarzmić naród, podporządkować go sobie pod względem po-
litycznym i ideologicznym”.
Nie można się więc dziwić, że wiosną 2006 r., gdy Poznań zaczął przygo-
towywać się do uroczystych obchodów pięćdziesiątej rocznicy powstania, 
arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, wystąpił zarówno do 
władz Miasta, jak i do Regionu NSZZ „Solidarność” z inicjatywą, aby przed 
pomnikiem Poznańskich Krzyży umieścić tablicę upamiętniającą modlitwę 
Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 3 czerwca 1997 r., a także aby na samym 
pomniku znalazły się słowa „O Boga”, uzupełniające dotychczasowy napis   
„O wolność, prawo i chleb”.
Aby tym samym przywrócić pełną historyczną prawdę o powstaniu poznań-
skim. Bo wspólne dobro – Ojczyznę można  przekazać następnym pokoleniom 
jedynie w prawdzie.

Skrót i opracowanie tekstu, który w pełnej wersji ukazał się w książce 
„Ku wolności. Powstanie Poznańskie 1956”: Adam Suwart
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niach Sierpniowych. Ich efektem była istniejąca do dziś „Msza radiowa” w Programie 
I Polskiego Radia. 
23 P. Machcewicz, Polski Rok 1956, Warszawa 1993, s. 176-177.
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24 Por. tamże, s. 165.
25 Por. tamże, s. 160.
26 Por. Wielki wiec w Poznaniu, „Express Poznański” 24 X 1956, s. 1-2.
27 T. Torańska, Oni, Londyn 1985, s. 150.
28 Por. „Miesięcznik Kościelny” 8 (1957), n. 1-2, s. 1.
29 A. Baraniak, Orędzie Arcypasterskie, 2 VII 1957, w: tamże, s. 212. 
30 S. Wyszyński, Telegram Gratulacyjny Prymasa Polski, 5 X 1957, w: „Miesięcznik Kościel-
ny” 8 (1957), n. 11, s. 362.
31 List Księdza Prymasa i Księży Biskupów po powrocie od Ojca Świętego, 19 VI 1957, w: 
„Miesięcznik Kościelny” 8 (1957), n. 7-8, s. 223. 
32 Kazanie J. E. Ks. Arcybiskupa Dr. Antoniego Baraniaka w dniu Ingresu do Katedry 
Poznańskiej 6. 10. 1957 r., w: „Miesięcznik Kościelny” 8 (1957), n. 11, s. 364-365. 
33 Cyt. za: P. Raina, Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, 
Poznań 1994, t. 2, s. 215.
34 Cyt. za: A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995, s. 197-198.
35 S. Wyszyński, „To jest zwycięstwo, które zwycięża świat – wiara nasza”. Kazanie 
J. Em. Księdza Kardynała Prymasa wygłoszone po Sumie podczas obchodów milenijnych 
w Poznaniu na placu przez Bazyliką Archikatedralną dnia 17 kwietnia 1966 r., w: „Mie-
sięcznik Kościelny” 17 (1966), n. 6-7, s. 133.
36 Por. M. Jędraszewski, Jan Paweł II w Poznaniu, Poznań 1997, wyd. 2, s. 26.
37 Mieli odwagę upomnieć się o poszanowanie praw człowieka. Telegram Ojca Świętego 
Jana Pawła II na dwudziestą piątą rocznicę Poznańskiego Czerwca i uroczystość odsłonię-
cia Pomnika, w:  K. Wojtyła, Teksty poznańskie, Poznań 1997, s. 207.
38 Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas uroczystej Mszy świętej na błoniach Parku 
Kultury w Poznaniu, 20 VI 1983, w: Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, Poznań 
1984, s. 98-99.
39 Jan Paweł II,  Spotkanie z młodzieżą. Poznań – plac Adama Mickiewicza, 3 VI 1997, w: 
Pielgrzymka Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski 31.05.1997-10.06.1997, 
Po znań 1997, s. 76.
40 Tamże, s. 74-75.
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Słowo Prezydenta Miasta Poznania
 
Zaczęło się w Poznaniu, mieście, którego mieszkańcy od pokoleń wychowywani byli 

w patriotycznym duchu umiłowania wolności, praworządności i szacunku dla pracy. To 
właśnie w stolicy Wielkopolski 28 czerwca 1956 roku polscy robotnicy po raz pierwszy 
po II wojnie światowej upomnieli się o prawo do wolności i godnego życia. Upomnieli 
się o godność pracowników i suwerenność narodową, wystąpili przeciw niechcianej 
władzy, kłamstwu i bezprawiu. Cena za to była bardzo wysoka, często najwyższa. 

Wydarzenia tamtych czerwcowych dni stały się jednym z ogniw łańcucha zdarzeń, 
które pozwoliły nadać Europie jej obecny kształt i rozpoczęły długi i trudny proces 
demokratycznych przemian zarówno w Polsce, jak i w tej części Europy, która po 
II wojnie światowej znalazła się pod panowaniem rządów totalitarnych. Powstanie 
Poznańskiego Czerwca’56 stało się zwiastunem wywalczonej i odzyskanej wiele lat 
później suwerenności.

Mimo trwającej przez lata zmowy milczenia i prób zamazywania prawdy o po-
wstaniu Poznańskiego Czerwca’ 56, pamięć o tych wydarzeniach przetrwała. Była 
obecna w świadomości i pamięci kolejnych pokoleń poznaniaków. Jesteśmy dumni, 
że to właśnie Poznański Czerwiec był tym impulsem patriotycznego myślenia, który 
zapoczątkował w Polsce proces przemian, który po Grudniu 1970, Czerwcu 1976 i 
wreszcie Sierpniu 1980 roku doprowadził do powstania „Solidarności”, by w konse-
kwencji przynieść naszej Ojczyźnie wolność. Dziś data 28 czerwca 1956 roku nie jest 
już w Polsce datą anonimową. Budzi skojarzenia, przywołuje wspomnienia, utożsa-
mia walkę z dyktaturą komunizmu.

Przypadająca w tym roku 50. rocznica powstania Poznańskiego Czerwca ’56 to 
wyjątkowy moment dla wszystkich Polaków, którym bliskie są ideały wolności, soli-
darności i demokracji. Przy okazji tej rocznicy odżywają na nowo wydarzenia i bohate-
rowie tamtych dni. Wspaniali zwyczajni – niezwyczajni ludzie. Przez lata szykanowani, 
wyrzucani z pracy, usuwani na margines życia. Zachowanie pamięci o powstaniu Po-
znańskiego Czerwca ‘56 i jego bohaterach jest naszym wspólnym obowiązkiem. 

Ważna jest każda forma pamięci, ale szczególnie cenne są wspomnienia i spotka-
nia z naocznymi świadkami i uczestnikami tamtych historycznych wydarzeń. To oni i 
ich relacje są pierwszym źródłem naszej wiedzy o powstaniu Poznańskiego Czerwca 
’56. Dlatego tak znacząca jest książka „Widziałem Powstanie”, która ukazuje się w 
serii „Biblioteka Przewodnika Katolickiego”. To dzięki takim żywym obrazom historii 
przekazywana jest następnym pokoleniom wiedza o szczegółach wielu nieznanych 
wydarzeń, ale co ważniejsze, możemy zrekonstruować motywy i mechanizmy po-
dejmowania dramatycznych decyzji przez bohaterów powstania. Przekonujemy się 
również, że ich ideały, oparte na uniwersalnych wartościach, pozostają aktualne także 
dziś, w naszej wolnej Ojczyźnie. 

Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania
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Jerzy Karwik, Katowice

Tak skończyło się dzieciństwo

Byłem rówieśnikiem Romka Strzałkowskiego, kiedy to w krótkich spodenkach 
i białej koszuli przyjechałem z Leszna do Poznania na Targi Poznańskie pod 
opieką siostry mojej mamy. Żyłem targami od miesięcy, bo pragnąłem w pa-
wilonie amerykańskim zobaczyć siebie na ekranie telewizora, i to w kolorze.
Tragiczne losy Polaków były wpisane także w mój życiorys, bo jedenaście lat 
wcześniej, 27 stycznia 1945 roku, do Chorzowa rano weszli Sowieci i natknął 
się na nich mój dwudziestosześcioletni wówczas ojciec, żołnierz kampanii 
wrześniowej, ranny w walce z faszystowskimi Niemcami. Z Sowietami miał 
już mniej szczęścia, bo kazali mu iść do domu. Gdy odwrócił się na ulicy, wpa-
kowali mu w plecy trzydzieści kul i leżał tak do wieczora, aż koledzy zabrali 
jego ciało na noszach...
Wracając do „Czarnego Czwartku” – wszystko to wraca z wielką siłą i jeszcze 
dzisiaj, po pięćdziesięciu latach, widzę zaciśnięte ręce robotników, krew na ich 
twarzy i wystraszonych ubowców.
Był piękny słoneczny ranek, kiedy znalazłem się na targach. Co się okazało? Pa-
wilony były pozamykane, a z głośników ciągle było słychać: „Prosimy o opusz-
czenie terenów targów”. Byliśmy zdezorientowani. Co się dzieje? Dlaczego?
Znalazłem się w Poznaniu na wielkim placu. Zgubiłem ciocię i krążyłem obok 
robotników w roboczych ubraniach. W pewnym momencie obok mnie zako-
tłowało się. To robotnicy chwycili jakiegoś człowieka z aparatem fotograficz-
nym. Pamiętam, że człowiek ten był w szarym prochowcu. Jedni krzyczeli: 
„Zabić ubowca!”, drudzy: „Nie robić mu krzywdy!”. W tym gęstym tłumie 
robotników wepchnięto mnie do pobliskiej bramy razem z tym człowiekiem. 
Patrząc na jego twarz, miałem wrażenie jakby mu młynarz mąką posypał gło-
wę... Przed samą bramą ktoś chwycił mnie za ramię i krzyknął: „Uciekaj mały, 

W tłumie manifestantów 
było wiele dzieci
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bo cię zadepczą!”. Ale długo w tym tłumie robotników nie miałem możliwo-
ści gdziekolwiek się przesunąć. Słyszałem wtedy, jak z auta przemawiali różni 
ludzie. W południe zacząłem myśleć o cioci i stwierdziłem, że najlepiej byłoby 
znaleźć się na poznańskim dworcu, ale nie było to proste dla chłopca, który 
we wrześniu 1956 r. miał dopiero skończyć czternaście lat. Po dużych kłopo-
tach i pytaniach różnych osób o drogę znalazłem się na moście blisko dworca. 
Tam z innymi przeżyłem chwilę grozy, bo z nieba „nurkowały” samoloty. Ba-
lustrada, której się na klęczkach trzymałem, co chwilę drgała. Ludzie krzycze-
li, że widzą sowieckie gwiazdy na samolotach, chociaż ja widziałem polskie 
barwy. Jakiś człowiek zasłabł, ludzie krzyczeli, aby dzwonić po pogotowie. 
Dotarłem na poznański dworzec, ale tam nie było mi dane spokojnie czekać 
na pociąg. Na peronie zobaczyłem, jak robotnicy gonią człowieka w jednym 
bucie. Wskakiwał na tory, potem wdrapywał się na peron i dalej uciekał. Po 
godzinie pobytu na dworcu udałem się do toalety, gdzie przeżyłem horror! 
Wchodząc do ubikacji, musiałem ustąpić drogi człowiekowi o wyglądzie sza-
fy: wysoki, na dwa metry; nie zapomnę go do końca życia. Ręce miał pokrwa-
wione, na twarzy krew, szara koszula w plamach krwi, tak samo spodnie. 
Ciężko dyszał, oczy patrzyły z dziką złością gdzieś w dal. Minął mnie, podbie-
głem do pisuaru i nagle usłyszałem za plecami charczenie; odwróciłem się, 
w dali w ubikacji siedział jakiś człowiek i charczał. Wystraszyłem się bardzo, 
po moim ciele przebiegły dreszcze, wybiegłem na peron, stałem przerażony 
i sparaliżowany. Po około półgodzinie przyjechało pogotowie. Robotnicy za-
częli kołysać tę sanitarkę, nikt z niej nie wysiadł, odjechała. Po pewnym czasie 
przyjechała druga – historia powtórzyła się, ale ta już nie odjechała. Mówio-
no, że to ubowiec i musi zginąć; nie zrozumiałem wtedy, co on takiego zrobił, 
że musi w męczarniach umrzeć.
Było już koło szesnastej czy siedemnastej, kiedy poznańscy kolejarze podsta-
wili pierwszy pociąg w kierunku Leszna. Nie mogłem dostać się do środka, po 
dłuższych perypetiach ludzie wsadzili mnie na dach wagonu. Po godzinie po-
ciąg ruszył i po czterech godzinach wolnej jazdy stanął na dworcu w Lesznie. 

Na drugi dzień zobaczyłem, jak na „rozmowy” z robotnikami do Poznania 
pędziły przez leszczyński rynek czołgi, jak fruwały na zakrętach kostki bru-
ku – po ich „rajdzie” nie było drogi, tylko ziemia i po bokach kostki bruku. 
Potem w głowie pozostało jeszcze to, jak polski premier Cyrankiewicz chciał 
odrąbać ręce robotnikom, którzy podnoszą je na władzę, dziwną władzę, bo 
to miała być przecież władza robotnicza – Polska Zjednoczona Partia Robot-
nicza. Ludzie słuchali Wolnej Europy, a ja czułem, że dla mnie skończyło się 
dzieciństwo.
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Janusz Rau, Poznań

Zastrzelili mojego ukochanego Fredka

Pracowałem wówczas z moim młodszym o dziesięć lat bratem Alfredem w Po-
znańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 1 (warsztaty mecha-
niczne w Poznaniu, ul. Kopanina 39). Ja jako kalkulator, brat jako uczeń ślusarski. 

Średnia wieku ofiar śmiertelnych
Poznańskiego Czerwca 
wynosiła 22 lata
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Owego dnia w godzinach rannych przybyła do nas delegacja z naszej Bazy 
Sprzętu przy ul. Głogowskiej w celu zorganizowania wspólnego pochodu 
protestacyjnego. Przerwaliśmy pracę i wspólnie udaliśmy się w zorganizowa-
nym pochodzie z flagami i transparentami ul. Głogowską w kierunku centrum 
miasta. Po drodze dołączały do nas liczne grupy z innych zakładów pracy, tak 
że przy Dworcu Zachodnim było nas już kilka tysięcy. Mijając Most Dworcowy, 
zauważyliśmy, że od strony Wildy nadciągał już inny pochód. Jedni udali się na 
tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich, inni zaś na ul. Dąbrowskiego, 
narożnik Kochanowskiego. Tam już wrzało, masy ludzi szykowały się do sztur-
mu na gmach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Byłem wśród nich. Tłum 
ruszył w dół ul. Kochanowskiego i pochód zatrzymał się przed gmachem 
Urzędu. Na czele widniał długi biało-czerwony transparent, niesiony z jednej 
strony przez tramwajarzy, z drugiej przez tramwajarki w mundurach, przed 
nimi z biało-czerwoną flagą szedł kilkunastoletni chłopiec, a w oknach stali 
ubowcy z karabinami. Nie było jeszcze żadnej strzelaniny, gdy nagle z okien 
UB padło kilka strzałów. Chłopiec i tramwajarka przewrócili się, a tłum zaczął 
się wycofywać. Kilku śmiałków popędziło wówczas na wyższe piętra prze-
ciwległej kamienicy i zaczęło obrzucać gmach butelkami z benzyną. Wtedy 
ubecy rozpoczęli strzelanie do nich i do tłumu. Wkrótce wynoszono stamtąd 
pierwszych zabitych i rannych, których odwoziły przybyłe karetki pogotowia. 
Przystanąłem na chwilę z dwiema innymi osobami naprzeciwko wejścia do 
obecnego komisariatu policji po przeciwległej stronie gmachu UB. Zaczęły pa-
dać strzały ze strony UB i stojąca za nami w drzwiach kobieta została trafiona 
w nogę. Zanieśliśmy ją w trójkę do nadjeżdżającej akurat sanitarki. Wrócili-
śmy w to samo miejsce i stojąc przy krawężniku, wypatrywaliśmy następnych 
rannych. Nagle mężczyzna stojący obok mnie dostał postrzał w rękę, parę 
centymetrów od mojego brzucha, wówczas wycofaliśmy się z rejonu ostrzału 
na narożnik ul. Dąbrowskiego. 
Około południa nadjechały od Mostu Teatralnego trzy czołgi T34 oraz poja-
wili się żołnierze z pistoletami maszynowymi (bez amunicji). Byli to elewi ze 
szkoły na Golęcinie. Tłum obległ czołgi i zaczęto rozbrajać żołnierzy. Nie mieli 
amunicji, więc pistoletów maszynowych nie można było użyć. Przy pierwszym 
czołgu spotkałem mojego kolegę z wojska, Stasia Przybysza (razem służyli-
śmy w jednej kompanii jako czołgiści w Żaganiu w latach 1951-1953). Stasiu 
krzyknął: „Jasiu, idziemy bić tych s... synów”. Wskoczyłem na czołg, wycią-
gnęliśmy załogę, między innymi oficera. Stasiu wskoczył do środka, chwycił za 
stery i odpalił silnik. Ja, niestety, nie dostałem się do wozu, gdyż prędzej czy 
później uczynili to inni pancerniacy (rezerwiści z cywila). Na pancerzu znalazł 
się jakiś żołnierz z flagą. Czołg gwałtownie ruszył w kierunku ul. Kochanow-

czerw 56 nowa VI korekta.indd   36 2010-02-04   12:08:42



37

skiego. Wszyscy zeskoczyliśmy, z wyjątkiem żołnierza, który przed gmachem 
UB został trafiony kulą wystrzeloną z okna tego budynku. Czołg przystanął 
przed gmachem i skierował lufę w jego kierunku, wówczas wszystkich z okien 
jakby wymiotło. Niestety, w czołgu również nie było amunicji, odjechał więc 
w kierunku ul. Poznańskiej. Tam rezerwiści opuścili czołgi. Dopiero później 
nadjechało więcej uzbrojonych czołgów i wojska. Rozgorzała prawdziwa bi-
twa, gdyż demonstranci zdobyli również broń i amunicję. 
Mówiło się wtedy dużo o psychozie tłumu, kiedy człowiek nie zważa na nic 
i jak w amoku idzie pod kule. W pewnym momencie przyszło jednak opamię-
tanie – człowieku, gdzie ty się pchasz, tylu obok ciebie zginęło lub zostało ran-
nych. Przecież masz w domu na utrzymaniu trzymiesięczną córeczkę i młodą 
żonę. Jak zginiesz, co z nimi będzie? Wtedy wycofałem się i udałem do domu 
na ul. Łukaszewicza. Było to około godz. 14.
Natomiast mój brat Alfred udał się wcześniej w innym pochodzie przed za-
mek i na ul. Młyńską, gdzie rozbito więzienie, wypuszczono więźniów i spalo-
no akta. Po południu i on wrócił do domu na Rogalińskiego. Ponieważ na ul. 
Libelta nasz ojciec miał wówczas fermę nutrii, brat wyszedł ponownie z do-
mu około godz. 17 w celu ich nakarmienia. Ostatnią osobą, która widziała 
Fredka, był nasz wujek Jasiu. Spotkał go około godz. 20 na narożniku ul. 
Poznańskiej i Roosevelta. Wujek zsiadł z roweru i razem szli pod górę. Przy 
Moście Teatralnym rozstali się, wujek odjechał rowerem, mijając po drodze 
patrol, składający się z żołnierzy i milicjantów, na których natknął się brat. 
Prawdopodobnie oni zawieźli go na podwórko warsztatu mechanicznego (na 
co wskazywały rany i rozdarte spodnie na kolanach) i tam go zabili strzałem 
w głowę między oczy. Może to, co piszę, brzmi zbyt drastycznie, ale w czasie 
ekshumacji oglądałem po latach jego czaszkę. Była roztrzaskana na kawałki, 
co może świadczyć o tym, że strzelali amunicją „dum-dum”. Brat był drugim 
po Romku Strzałkowskim najmłodszym uczestnikiem poległym w powstaniu 
poznańskim. 
Wieczorem przyszli do nas moi rodzice (mieszkałem już wówczas u mojej 
żony na ul. Łukaszewicza), ostrzegając mnie, abym nie wychodził, bo Fre-
dek nie wrócił. Matka była roztrzęsiona i przeczuwała już, że brat zginął. 
Następnego dnia poszli do miasta i szukali go w szpitalach i kostnicach. Złe 
przeczucie naszej matki, niestety, sprawdziło się. Ojciec odnalazł go wśród 
innych zabitych w kostnicy szpitala przy ul. Koziej. Następnego dnia na jego 
pogrzebie było mnóstwo agentów bezpieki. Przez następne dni musiałem 
ukrywać się, ponieważ jakiś zachodni reporter zrobił mi zdjęcie na czołgu, 
który opanowaliśmy. Ulotkę z tym zdjęciem przyniósł mój ojciec (oczy miałem 
zatuszowane). Poznał mnie, więc kazał mi schować charakterystyczną kurtkę, 
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którą miałem na sobie, i ukryć się. Rzeczywiście, podczas następnych nocy UB 
szalało i aresztowało wszystkich podejrzanych. Przewożono ich następnie do 
koszar KBW przy ul. Bukowskiej, gdzie byli bestialsko bici i torturowani. Na 
szczęście mnie nie złapano. 
W październiku sytuacja polityczna zmieniła się. Zostałem powołany na trzy-
miesięczne ćwiczenia wojskowe. Przydzielono mnie jako pisarza do Wojsko-
wej Komendy Rejonowej Poznań Miasto II. Tam dopiero poznałem różnych 
ludzi: więźniów oraz uczestników wydarzeń czerwcowych, zwalnianych 
z aresztu, oficerów oraz inne ofiary stalinowskiego terroru, jak również i ich 
oprawców – funkcjonariuszy UB, którzy byli zwalniani, ponieważ urząd ten 
wówczas również zlikwidowano. Część z nich po weryfikacji przeniesiono do 
nowo powstałej przy KW MO Służby Bezpieczeństwa. Pozostali niezweryfi-
kowani musieli zgłaszać się z niebieską kopertą (od razu wiedziałem, z kim 
mam do czynienia) do WKR, gdzie mieli uregulować swój stosunek do służby 
wojskowej. Jak ja ich wtedy nienawidziłem (zastrzelili mojego ukochanego 
Fredka). Między zwalnianymi byli również i tacy, jak „Eddie Polo” (nazwiska 
nie pamiętam), słynny poznański rozrabiaka, który również brał udział w po-
wstaniu. Byli także polscy wyżsi oficerowie, skazani na śmierć lub długoletnie 
więzienie, którzy na mocy amnestii zostali zwolnieni, ale wszyscy zdegrado-
wani do stopnia szeregowego. Osobiście wręczałem im takie książeczki woj-
skowe. Byli oburzeni, jak np. pułkownik Krasoń, przedwojenny oficer LWP, 
który przeszedł cały szlak bojowy I Armii Wojska Polskiego, był kilkakrotnie 
ranny, by potem po wojnie w dowód uznania zostać posądzonym o agenturę 
na rzecz zachodniego mocarstwa i skazanym przez „taką panią prokurator 
Wolińską”, podobnie jak gen. Fieldorf „Nil”.
Podczas tych trzech miesięcy przez osiem godzin dziennie w świetlicy, gdzie 
wszyscy się gromadzili, dużo się nasłuchałem tych straszliwych opowieści. Nie 
będę ich tutaj przytaczał, gdyż są zbyt drastyczne. Nie mogę zrozumieć, jak 
Polak Polakowi mógł zgotować taki los. Walka w obronie Ojczyzny to rzecz 
święta, miliony za nią oddało swoje życie, ale to, co stało się po wojnie, to 
największa hańba naszego narodu. A przecież walczyliśmy tylko o lepszy byt. 
„Chleb i wolność” były naszymi hasłami na transparentach i za to ówczesny 
pan premier Józef Cyrankiewicz chciał wszystkim, którzy odważą się tego żą-
dać, odrąbać ręce. A ile już odrąbał głów, jak mojemu bratu? Gdyby żył dziś, 
kpiłby sobie z nas i nikt nie mógłby mu nic zrobić, jak owi oprawcy, sędziowie 
i prokuratorzy, którzy są wśród nas, mają wysokie emerytury i nikt nie może 
ich „ruszyć”. Wstyd i hańba jednym, a cześć i chwała tym, którzy odważyli się 
wystąpić przeciw tyranii.
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na pl. Mickiewicza przyłączyli się 
do demonstrantów
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Leonia Bielawska, Drawski Młyn 

Pierwsza podróż do Poznania

Dnia 28 czerwca 1956 roku znalazłyśmy się z moją koleżanką Alinką Łukasze-
wiczówną w Poznaniu. Przyjechałyśmy z gotowym planem naszego pobytu: 

godz. 8 – wizyta u okulisty,
godz. 10-14 – zwiedzanie pawilonów MTP,
godz. 14.30-16 – zwiedzanie Palmiarni,
godz. 16.30 – powrót do domu.

Marzyłyśmy o tej podróży przez cały czerwiec. To była pierwsza nasza samo-
dzielna wyprawa do Poznania. Miałyśmy wtedy szesnaście i piętnaście lat. Po-
czątek wakacji zbiegł się z zaplanowaną wizytą u okulisty. Błagałam rodziców, 
aby pozwolili mi samej pojechać. Zgodzili się. Potem namówiłam Alinkę, która 
jeszcze w Poznaniu nie była, aby pojechała ze mną. Jej rodzice też się zgodzili. 
No, i pojechałyśmy! W torebkach zapakowane troskliwie przez mamy skibki 
chleba, jakiś ręczniczek, mydło (tylko myjcie ręce!), święty obrazek, uczniow-
ska legitymacja, portmonetka z niewielką sumą pieniędzy (kupcie sobie coś do 
picia!).
Dojazd do Poznania z Kruszewa, gdzie wtedy mieszkałam, był dość skompliko-
wany. Wyjechałyśmy 27 czerwca po południu, dojechałyśmy do Wrzeszczyny, 
gdzie przenocowałyśmy u mojej cioci, aby 28 czerwca o godz. 5 z Wrzeszczyny 
przez Drawski Młyn pojechać do Poznania.
W Poznaniu byłyśmy o 7.30. Udałyśmy się do Kolejowej Przychodni Specja-
listycznej przy ul. Chudoby (dzisiaj Taczaka). Okulistka przyjęła mnie bardzo 
szybko. Już o godz. 9 wychodziłyśmy z przychodni. Ucieszone, że jest piękna 
pogoda, a przed nami cały dzień zwiedzania, przeszłyśmy wąską uliczką mię-
dzy domami na ul. Armii Czerwonej (obecnie Św. Marcin). Wyszłyśmy blisko 
zamku. „Teraz tylko na most i już będziemy przy targach” – powiedziałam do 
Aliny. Spojrzałyśmy w kierunku mostu i znieruchomiałyśmy. W naszą stronę 
szedł wielki tłum ludzi. Widać było polskie flagi, słyszałyśmy jakieś skandowa-
ne okrzyki. Zauważyłyśmy również, że ludzie na ulicy i przed zamkiem biegają 
niespokojnie i coś krzyczą. W oknach hotelu (Poznańskiego, Wielkopolskiego?) 
pełno ludzi z aparatami fotograficznymi. Co się dzieje? Co to jest? Myślałyśmy, 
że to jakaś manifestacja, pochód, może zabawa z okazji MTP?
Przebiegłyśmy na drugą stronę ulicy pod zamek. Stanęłyśmy na niewielkim 
murku. Obok nas dużo ludzi – mężczyźni, kobiety, dzieci. A pochód zbliżał się.     
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Szli w roboczych kombinezonach, w obuwiu o drewnianych podeszwach, 
nieśli polskie flagi i krzyczeli: „Wolności i chleba!”. Teraz już wiedziałyśmy, że 
to nie zabawa, nie radosny pochód, ale pochód ludzi zmęczonych, zdespe-
rowanych. To był niesamowity widok. Pamiętam, że serca nam się ścisnęły. 
Stałyśmy jak zahipnotyzowane. Tłum zatrzymał się przed zamkiem. Podje-
chał, a może już tam wcześniej stał, wielki samochód, taka platforma. Na 
tej platformie stało kilku ludzi i przemawiało przez tuby. Potem podjechał 
samochód z głośnikami, z których nadawane były komunikaty. Mówili, że idą 
oswobodzić delegację, która miała wyjechać do Warszawy, a została areszto-
wana w Poznaniu; mówili, że są wyzyskiwani w pracy, że rodziny cierpią głód, 
że nie chcą takiej władzy. Zaczęto śpiewać „Rotę”, potem „Boże coś Polskę”.
Stałyśmy na tym murku. Śpiewałyśmy razem ze wszystkimi. Łzy lały się lu-
dziom po twarzach. My też płakałyśmy i śpiewałyśmy z całego serca. To była 
jakaś euforia.
Podawano co chwila komunikaty, że w całym Poznaniu idą takie pochody, 
że ludzie z zakładów pracy wyszli na ulicę. Potem usłyszałyśmy, że wojsko 
i milicja bratały się z robotnikami. Widziałyśmy to na własne oczy. Kiedy pod 
zamek podjechała ciężarówka z żołnierzami, robotnicy podbiegli do nich. 
Żołnierze nie strzelali, tylko zbratali się z manifestującym tłumem, niektórzy 
śpiewali razem ze wszystkimi „Boże coś Polskę”.
Potem widziałyśmy, jak część robotników wbiegła do gmachu KW PZPR. Wy-
rzucali stamtąd przez okna portrety i czerwone flagi. Nie wiem, jak długo 
trwał wiec pod zamkiem, wiem tylko, że czekano na kogoś, kto miał przyje-
chać, aby porozmawiać z robotnikami.
Jak długo byłyśmy pod zamkiem? Nie potrafię powiedzieć. W każdym razie 
chyba koło południa oprzytomniałyśmy i zrozumiałyśmy, że z pewnością już 
niczego nie będziemy zwiedzać w tym mieście ogarniętym walką zdespero-
wanych niesprawiedliwością i doznawaną krzywdą ludzi. Trzeba nam było iść 
na dworzec PKP i wyjechać z Poznania do domu. Ale to nie było takie proste. 
Biegłyśmy w kierunku dworca. Widziałyśmy przewrócone tramwaje. Krzycza-
no, że trzeba uważać, bo strzelają i rzeczywiście, co chwila było słychać jakiś 
świst. Ktoś uspokajał, że to strzelają w powietrze. Dobiegłyśmy do zachodnie-
go wejścia na dworzec kolejowy.
Hol, poczekalnie, perony pełne były ludzi. Z megafonów podawano komu-
nikaty i zarządzenia, aby przebywać w zamkniętych pomieszczeniach, gdyż 
prowadzony jest ostrzał stacji kolejowej. Brzmiało to strasznie. Jedni płakali, 
krzyczeli, inni zachowywali się spokojnie, dyskutowali, mówili, że popierają 
manifestujących, cieszyli się. Alinka i ja – tak teraz to widzę – nie zdawałyśmy 
sobie sprawy z grozy sytuacji. Nawet do głowy nam nie przyszło, że może nas 
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coś złego spotkać. Byłyśmy tą sytuacją zafascynowane, szczególnie wiecem 
pod zamkiem. Zdawało się nam, że uczestniczymy w czymś wielkim, sprawie-
dliwym, patriotycznym. Kiedy weszłyśmy do restauracji, zobaczyłyśmy poroz-
bijane lady i zauważyłyśmy młodych chłopaków niosących łup – czekoladki, 
ciastka. Byłyśmy oburzone, że w takiej chwili można niszczyć i rabować. Jeden 
z chłopców chciał nas poczęstować batonikami – z godnością odmówiłyśmy.
Mijały godziny. Byliśmy zamknięci w budynku dworca, byliśmy tam bezpiecz-
ni, tylko stale te komunikaty z ostrzeżeniami i groźbami. Między pasażerami 
rozniosła się wiadomość, że zabito człowieka. Ciężkie to były godziny. Już 
bardzo chciałyśmy wrócić do domu.
Nad ranem podano komunikat, że odjedzie pociąg w kierunku Krzyża. Tłum 
podróżnych ruszył na peron. Wsiadłyśmy do pociągu. Wagony były przepeł-
nione. Lokomotywa ruszyła. Dojechałyśmy do semafora i wycofano nas zno-
wu na stację. Drugi raz pociąg ruszył po półgodzinie i wtedy wyjechaliśmy 
z Poznania. 
Dojechałyśmy do Drawskiego Młyna i tu przesiadłyśmy się do pociągu w kie-
runku Bzowo-Goraj. Do tego pociągu wsiadłyśmy tylko my dwie. Zmęczone, 
pewnie brudne, głodne i bez ważnego biletu. Poszłyśmy do konduktora, aby 
wytłumaczyć mu, dlaczego nie mamy biletu. Opowiadałyśmy mu chaotycznie 
o tym, co dzieje się w Poznaniu. Wysłuchał nas, a potem powiedział: „Wy-
piszę wam bilet, ale panienki, nie opowiadajcie nikomu o tym, co widziały-
ście w Poznaniu, bo to niebezpieczne, dobrze wam radzę!”. Po tych słowach 
konduktora niepokój zagościł w naszych sercach. Ulotniła się gdzieś euforia, 
a pojawił się strach. 
Szczęśliwie dojechałyśmy do domu. Rodzice, moi i Alinki, czekali na nas spo-
kojnie. Nie wiedzieli nic o zajściach w Poznaniu, bo radio nie podało żadnej 
wiadomości. Miałyśmy zresztą wrócić 29 czerwca o godz. 10 i tak wróciły-
śmy, tylko że noc spędziłyśmy na stacji w Poznaniu, a nie u mojej cioci we 
Wrzeszczynie, jak było umówione. Kiedy opowiadałyśmy rodzicom o walkach 
w Poznaniu, to najpierw myśleli, że zmyślamy, ale po chwili wszyscy razem 
ściskaliśmy się i płakaliśmy, że ta wyprawa do Poznania, mimo tak dramatycz-
nych okoliczności, skończyła się szczęśliwie.

Tak oto niezwykłym zrządzeniem losu byłam świadkiem historycznego zrywu 
poznańskich robotników 28 czerwca 1956 roku.
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Danuta Gdowska, Poznań

Dziewczyna, chodź z nami!

W każdy czwartek i poniedziałek przyjeżdżałam do pracy w Poznaniu. Miesz-
kałam z mamą w Gnieźnie. W pozostałe dni tygodnia miałam skromny kącik 
w Poznaniu u matki chrzestnej moje mamy.
Dnia 28 czerwca 1956 r. jak zwykle szybko wybiegłam z pociągu, aby zdążyć 
do stojącego na przystanku tramwaju. Wówczas to pół wieku temu dojeżdżał 
on ul. Dworcową w dół przed Dworzec Główny. Z ogromnym trudem we-
pchałam się do środka. Trwało to kilkanaście sekund. Zduszona „na placek” 
spoglądałam w kierunku Mostu Dworcowego. I wówczas na moście ujrzałam 
przedziwny widok: ludzie ubrani w kombinezony robocze szli, gestami rąk 
zachęcając, by dołączyć się do nich. Nie namyślając się wiele, zaczęłam wy-
dostawać się ze ścisku. Konduktor, wówczas groźna postać, ciągnął już za 
przewód od dzwonka i ogłaszał odjazd.
Cała ta sytuacja, którą opisuję, od momentu wciśnięcia się w tłok do chwi-
li wydostania z niego, trwała około minuty. Zostałam obrzucona kąśliwymi 
epitetami, ale zdołałam wyskoczyć z tramwaju. Dlaczego wówczas zdecydo-
wałam się zobaczyć, co tam, na moście, się dzieje? Powinnam spieszyć się 

„Żądamy chleba” – to jedno z haseł, 
które często pojawiało się 
na transparentach
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do pracy, jednak jakiś instynkt, jakiś głos wewnętrzny podpowiedział mi, że 
tam odbywa się coś nadzwyczajnego. Pobiegłam więc schodami w górę na 
most i znalazłam się nagle w tłumie robotnic i robotników w kombinezonach 
roboczych i drewniakach na nogach. Ludzie ci krzyczeli: „Wolności i chleba”. 
Szybko zorientowałam się, że jest to protest przeciwko sytuacji gospodarczej 
i politycznej, w jakiej się znajdujemy. Miałam wówczas 23 lata, wyglądałam 
na młodszą o kilka lat. Duchem i wigorem byłam młodą dziewczyną, wycho-
waną w polskiej rodzinie, w której najważniejszymi ideałami były: „Bóg, Ho-
nor, Ojczyzna”. 
Gdy więc w pewnym momencie stojąc na chodniku Mostu Dworcowego, 
w ten czerwcowy czwartek 1956 r., usłyszałam nagle: „Dziewczyna, chodź 
z nami!” i gdy dwie młode robotnice z „Cegielskiego” wzięły mnie pod rękę, 
poszłam z nimi z entuzjazmem i już za chwilę krzyczałam z przejęciem na całe 
gardło: „Precz z komuną!” i podobne hasła.
Choć minęło już tyle czasu od chwili, gdy znalazłam się wśród maszerujących 
robotniczych szeregów, pamiętam nadal doskonale, że czułam się jakbym szła 
do boju o wolność. Pochód nasz skręcał w kierunku Kaponiery. W tamtych 
czasach było to skromne miejskie skrzyżowanie ulic z wiaduktem nad torami 
kolejowymi. Przed skrzyżowaniem znajdował się kiosk z gazetami i telefonem 
do użytku publicznego. Gdy zbliżaliśmy się do tego miejsca, wybiegłam z sze-
regu i zatelefonowałam do biura, gdzie pracowałam. Myślę, że było to ok. 
godz. 8.30. Telefony były jeszcze czynne. W krótkich słowach entuzjastycznie 
powiedziałam, dlaczego mnie nie ma. Zachęcałam współpracowników z biu-
ra do przyjścia do nas. Pamiętam, że w obawie o mnie błagali i nakazywali, 
abym natychmiast wróciła do pracy. Wzburzona i zawiedziona, powiedziałam 
im krótko: „Jesteście stare dziady!” (ode mnie byli tylko kilka lat starsi) i rzu-
ciłam słuchawkę na widełki.
Gdy przybiegłam do pochodu, „moje robotnice” już się oddaliły, ale ja szczę-
śliwie spotkałam innego kolegę z biura. Razem z nim i całym tłumem, na ogół 
młodych ludzi, słownie wygrażaliśmy znienawidzonej komunie. Znajdowali-
śmy się już wówczas na ul. Zwierzynieckiej i dochodziliśmy do Zakładów Prze-
mysłu Odzieżowego przy ul. Kraszewskiego. Pamiętam, że pracownice wołały 
z okien o pomoc, ponieważ były zamknięte w halach. Mężczyźni wyważyli 
bramę i poszły z nami.
Kiedy wracaliśmy w kierunku centrum ul. Dąbrowskiego, na Kochanowskie-
go, przed komunistycznym urzędem bezpieczeństwa, skąd później padły 
pierwsze strzały, było jeszcze spokojnie. Gdy zbliżaliśmy się do Mostu Teatral-
nego, przeżyłam wzruszający moment; spojrzałam na okno narożnikowego 
budynku przy skrzyżowaniu i zauważyłam starszą kobietę błogosławiącą nas 
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obrazkiem z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Idąc dalej, nagle 
napotkaliśmy tramwaj z pasażerami, w większości starszymi kobietami. Ktoś 
z nas z pochodu zawołał wtedy do mnie: „Właź do środka i każ mu, aby opu-
ścił pantograf”. Motorniczy coś mi odpyskował (no i miał rację, bo co będzie 
dziewczyny słuchał). Za chwilę mężczyźni się dogadali i było po sprawie. Szli-
śmy dalej ul. Fredry i 27 Grudnia...
W tym miejscu muszę zrobić mały przerywnik: po tylu latach nie pamiętam 
dokładnie całej trasy, którą przechodziłam. Wiem, że spotykaliśmy się z in-
nymi grupami, mnie roznosiło, więc znajdowałam się w różnych miejscach. 
Przypominam sobie, że idąc w kierunku budynku sądu, zauważyłam nagle 
w narożnikowym oknie postać sędziego w todze z łańcuchem i orłem (oczy-
wiście wtedy jeszcze bez korony). Przyjaźnie pozdrawiał nas skinieniem ręki. 
Odpowiedzieliśmy wiwatami, ale on nas uciszał i szybko zniknął. No tak, prze-
cież byliśmy zniewoleni i wiedział, czym to grozi – i jemu, i nam.
Pamięć nasuwa mi też takie zdarzenia, jak niszczenie gablot ulicznych 
z podobiznami Stalina. A wyglądało to tak: Zatrzymaliśmy się, a młodzi 
mężczyźni wskakiwali na słupki, na których mocowana była dużych rozmiarów 
rama gabloty. Przy wtórze zachęcających okrzyków doprowadzali mężczyźni 
do poluzowania tych słupków i przewrócenia ich. Wtedy z pasją wskakiwali na 
szybę, która tłukła się i niszczyła twarz ciemiężyciela. Wszystko to oczywiście 
przy ogromnym aplauzie.
Pamiętam, jak byliśmy fotografowani z okien i balkonów i pozdrawiani  przez 
mieszkańców Hotelu Wielkopolskiego. Później się okazało, że byli to 
zagraniczni wystawcy na trwających wówczas Międzynarodowych Targach 
Poznańskich. Zachowywali się jak ludzie z wolnego zachodniego świata, 
fotografując nas i przekazując po powrocie do swoich krajów zdjęcia z gazet. 
Niestety, wykorzystała to komunistyczna służba bezpieczeństwa. Rozpoczęły 
się aresztowania, ponieważ ubecy rozpoznali twarze ze zdjęć (porównując je 
pewnie z dowodami osobistymi). Na późniejszych zdjęciach, ukazujących się 
w prasie zachodniej, umieszczane były już czarne paski na naszych twarzach. 
Moja mama bardzo bała się o mnie, ale pewnie też gorąco modliła, dlatego 
nic mi się nie stało. Wielu młodych ludzi jednak aresztowano. Odbywały się 
później pokazowe procesy uczestników Poznańskiego Czerwca. Procesy te 
transmitowane były przez biurowe radiowęzły z odpowiednimi komentarzami 
komunistycznymi. Myśmy jednak myśleli jak Polacy i z podziwem słuchaliśmy 
słynnego obrońcy mecenasa Hejmowskiego, nagradzając go brawami 
w naszej pracowni projektowej.
Wracając do wydarzeń czwartkowych, gdy znalazłam się już w znacznym 
zbiorowisku ludzi – właściwie był to ogromny tłum na placu przed zamkiem. 
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– śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, religijne i wznosiliśmy różne okrzyki. Gdy 
spokojnie się rozejrzałam, z radością stwierdziłam, że znajduję się znowu 
w gronie robotnic i robotników z „Cegielskiego”, ale nie było wśród nich 
„tych moich” z Mostu Dworcowego. Były pewnie w innym miejscu, ale ja du-
chem byłam z nimi. Naprzeciwko zamku stał radiowóz. Przypominam sobie 
przemówienie jakiegoś delegata partyjnego, któremu jednak uniemożliwili-
śmy kontynuowanie drętwej mowy dobitnymi okrzykami: „Za d... go”. Pod-
niecenie wśród nas trwało. Z góry okienek zamkowych zrzucane były czerwo-
ne flagi, a towarzyszyły temu gwizdy i wyzwiska.
Pomimo podniecenia w tej atmosferze poczułam nagle, że muszę coś zjeść. 
Oddaliłam się więc od zamku. Ludzie też przemieszczali się w różnych kierun-
kach. Usiadłam na trawie naprzeciw gmachu Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
i wyciągnęłam śniadanie. Spoglądałam w kierunku miejsca, na którym dziś 
znajdują się Poznańskie Krzyże. W pewnym momencie zobaczyłam jakąś gro-
madkę dzieci trzymających transparent (nie pamiętam treści), ustawionych do 
pochodu w kierunku Kaponiery. Jakiś mężczyzna kręcił się przy nich. Pamię-
tam, że pomyślałam: „Co za człowiek wciąga dzieci w taką sytuację, w której 
może im się stać coś złego”. Wstałam i podeszłam do niego pytając: „Dokąd 
te dzieci mają iść?”. On spojrzał na mnie groźnie i zapytał: „A ty, co za jed-
na?”. Przestraszyłam się nagle i pomyślałam: „Boże, za kogo on mnie bie-
rze?”. (Wszyscy, którzy byli przeciwni temu, co my, demonstranci, robiliśmy, 
to przecież nasi wrogowie). Ale wtedy mój Anioł Stróż zadziałał błyskawicznie 
i taką podyktował mi odpowiedź: „Co ja za jedna? Otóż szłam w pochodzie 
z kobietami z „Cegielskiego”, a teraz usiadłam i jadłam, bo jestem głodna”. 
Odpowiedział mi szorstko: „Idź więc sobie i jedz”. Odetchnęłam i odeszłam 
szybko na moje miejsce. Gdy kończyłam swoje śniadanie, usłyszałam pierw-
sze strzały, dobiegające z okolicy Jeżyc. Było to, sądzę, około godz. 10.30. 
Pamiętam, że pomyślałam: „Boże, to może być powstanie, ale kto strzela 
i skąd broń?”. Szybko wstałam i zdecydowałam się dojść w okolice Szpitala 
im. Raszei, aby być pomocną przy rannych. Szłam do ul. Fredry i zamierzałam 
skręcić w lewo obok klasztoru oo. Dominikanów w kierunku szpitala. Wtedy 
strzały nasiliły się... Gdy znajdowałam się między ul. Św. Marcin (wówczas Ar-
mii Czerwonej) i Fredry, jakieś silne ręce chwyciły mnie z obydwu stron i usły-
szałam: „W tył zwrot, wracamy!”. Obejrzałam się. Byli to moi koledzy z biura, 
którzy mnie znaleźli. Jeden z nich to późniejszy mój małżonek, dziś już nie 
żyje. Oczywiście szarpałam się, ale w końcu skapitulowałam.
Po kilku godzinach, w towarzystwie mojego przyszłego męża, z namowy jego 
brata, zdecydowaliśmy się wyjść i zobaczyć, co się dzieje w mieście. Z oddali 
słychać było stale strzelaninę. Szliśmy z Wildy. Ulice były puste i nagle, gdy 
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znajdowaliśmy się w rejonie dworca autobusowego, ukazał się od strony Izby 
Rzemieślniczej czołg z lufą skierowaną w nas. Przerażeni wskoczyliśmy do 
napotkanych w tym miejscu wykopów, prowadzonych tam robót ziemnych. 
Zrozumieliśmy, że miasto jest spacyfikowane. Gdy czołg się oddalił, zawróci-
liśmy, ale w nocy słyszałam jeszcze długo strzały i detonacje, które po jakimś 
czasie ucichły.
Dziś, gdy przywołuję te wydarzenia w pamięci i mój skromny w nich udział, 
myślę, że był on wypełnieniem tego, czego uczyła mnie moja matka, polska 
patriotka: abym mimo swoich niedociągnięć i słabości umiała w życiu do-
strzegać i uczestniczyć w tym, co wydarza się wokół mnie, jest na wagę złota 
i błyszczy jak diament najszlachetniejszy.
28 czerwca 1956 r., w tym historycznym momencie protestu przeciwko znie-
woleniu i kłamstwom, byłam tam obecna.
I dlatego, gdy w 1979 r. w Warszawie na pl. J. Piłsudskiego (wówczas Zwycię-
stwa) Jan Paweł II wołał: „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej 
ziemi...” – byłam tam obecna.
I dlatego, gdy w moim zakładzie pracy wybierano członków pierwszej Komisji 
Zakładowej „Solidarność” – byłam tam obecna. (Pamiętam, gdy padła moja 
kandydatura i jeden z pracowników terenowych zapytał: „Co ona za jedna?”, 
ktoś wstał i odpowiedział: „Jej ojciec jako młody żołnierz w 1920 roku bronił 
Polski przed bolszewikami w bitwie warszawskiej” – to ten mężczyzna krót-
ko odrzekł: „To ona może być”. Dzisiaj z wielkim wzruszeniem i szacunkiem 
wspominam tego pytającego, bo jego pytanie zobowiązuje mnie zawsze do 
samokontroli).
I dlatego, gdy odsłaniane były Gdańskie Krzyże i gdy Daniel Olbrychski uro-
czyście, ze wzruszeniem, odczytywał apel poległych stoczniowców 1970 roku 
– byłam tam obecna.
I dlatego, gdy składane były kwiaty przy wmurowaniu kamienia węgielnego 
pod Poznańskie Krzyże i potem, gdy wykonane przez pracowników „Cegielskie-
go” Krzyże te były poświęcane i uroczyście odsłaniane – byłam tam obecna.

Nigdy nie zapomnę widoku, gdy z delegacją przybył Lech Wałęsa. Nagle nad 
naszymi głowami wyrósł las sztandarów i transparentów „Solidarności”. Na 
całym obszarze wokół świątyni czuliśmy się znowu wolni, pomimo że ze 
wszystkich stron otaczały nas milicyjne mundury.

Dziś w niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej wspominam Was z wdzięczno-
ścią, dzielne kobiety z „Cegielskiego”, które wzięłyście mnie wtedy pod rękę 
w nasz Poznański Czwartek 1956 roku. Zwyciężyliśmy!
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Genowefa Czerniaga, Środa Wielkopolska

Co się z nami stało?

W czerwcu 1956 r. byłam studentką II roku na Wydziale Biologii i Nauk o Zie-
mi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Mieszkałam z rodzicami w centrum Po-
znania, przy ul. Rybaki. Pamiętnego dnia 28 czerwca ok. godz. 10 stałam 
w bardzo długiej kolejce przed sklepem spożywczym przy ul. Półwiejskiej 
(wówczas Feliksa Dzierżyńskiego). Ludzie oczekiwali na dostawę masła. 
W tamtych czasach ciągle brakowało podstawowych produktów spożyw-
czych, które dostarczane były w określone dni tygodnia. W tym dniu stało 
się po masło; wydzielano je po jednej kostce. Był to ładny, słoneczny, ciepły 
dzień. Nagle usłyszeliśmy nadciągające od strony Wildy dziwne głosy, śpiew 
pieśni religijnych. Wkrótce ukazał pochód złożony z dużej liczby ludzi, prze-
ważnie mężczyzn. Byli to manifestanci – robotnicy z Zakładów im. J. Stalina. 
Czołówka tego pochodu niosła duży transparent z napisem „Chcemy chleba 
i wolności”. Pochód przemaszerował w powadze i spokoju. Ludzie z kolejki 
wyrażali solidarność z manifestującymi poprzez okrzyki. 
Po południu dowiedzieliśmy się od mojego brata, który z ciekawości dołączył 
do grupy maszerujących (miał 17 lat), że manifestanci poszli na ul. Armii Czer-
wonej przed dom partii (PZPR), potem na ul. Mylną i na ul. Kochanowskiego, 
gdzie była siedziba UB. Tam do robotników zostały skierowane strzały i jako 
pierwszy padł kilkunastoletni Romek Strzałkowski. Wtedy zaczęła się walka, 
w wyniku której życie straciło kilkadziesiąt osób, a wielu rannych trafiło do 
szpitali (szpitale były przepełnione).

Część czołgów skierowanych na ulice 
Poznania dla zdławienia buntu opanowali powstańcy
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Noc z 28 na 29 czerwca była pełna grozy. Nikt z nas nie spał z powodu cało-
nocnego przejazdu czołgów przez ul. Półwiejską. Całe kamienice podlegały 
silnym wstrząsom (ul. Półwiejska była wyłożona wtedy kostką brukową, co 
potęgowało odgłosy przejeżdżających czołgów). Byliśmy bardzo przestrasze-
ni. Następnego dnia, 24 czerwca, wybrałyśmy się z mamą na nabożeństwo ku 
czci Pana Jezusa i z okazji zniesionego święta Piotra i Pawła, na godz. 19 do 
parafialnego kościoła pw. Bożego Ciała. Od godz. 20 obowiązywała godzina 
policyjna. Kiedy wyszłyśmy z kościoła, była godz. 19.40... Szłyśmy do domu 
opustoszałą już ul. Łąkową, gdy nagle tuż przy naszych głowach „świsnęła” 
kula z karabinu. Zaczęłyśmy biec, aby jak najprędzej znaleźć się na Kwiatowej 
i w domu. Prawdopodobnie ktoś chciał nas nastraszyć lub obrał nas sobie za 
cel, ale dzięki Bogu chybił. Jak się później dowiedzieliśmy, w szpitalu przy ul. 
Łąkowej, podlegającym SB, były rozmieszczone „straże” obserwujące ulice. 
Jako studenci mieliśmy jeszcze zaliczenia. Chodziliśmy więc na uczelnię, do 
Collegium Maius na ul. Fredry i Collegium Minus – na pl. A. Mickiewicza. 
W mieście był stan wyjątkowy. Na ulicach stały czołgi i wozy z żołnierzami, 
będącymi w pełnej gotowości bojowej. Sądząc po wyglądzie, byli to żołnierze 
radzieccy. Trwali na tych czołgach nieruchomo z wycelowanymi w kierunku 
przechodniów karabinami. Był zakaz skupiania się ludzi, nawet w kilkuoso-
bowe grupy. Widok tych żołnierzy i czołgów mam jeszcze w żywej pamię-
ci. W Collegium Minus, na najwyższej kondygnacji, gdzie była zwieńczająca 
gmach wieża, mieścił się Instytut Antropologii. Tam właśnie miałam wraz z in-
nymi osobami zaliczenie z tego przedmiotu. Kiedy znaleźliśmy się tam, nie 
pamiętam, czy było to 30 czerwca, czy już na początku lipca – zobaczyłyśmy 
podziurawione od pocisków ściany. Wyglądało na to, że wieża była obiektem 
walki. Podobno okupowali tę wieżę studenci, którzy zdobyli broń z magazynu 
uczelni (studenci mieli obowiązkowe zajęcia z przysposobienia wojskowego), 
i stamtąd uczestniczyli w walkach. Nie wiem, czy to prawda, bo ludzie byli 
zastraszeni i nie chcieli mówić na ten temat. Nie pamiętam, jak długo trwała 
pacyfikacja Poznania, ale chyba ok. dwóch tygodni.
Potem nadszedł sławny październik 1956 r. i polityczna „odwilż”. Ogólny wy-
buch radości i wiary w lepszą przyszłość, prawdziwą już wolność od okupacji 
sowieckiej. Niesamowita rzecz – obcy sobie ludzie na ulicy rzucali się sobie 
w objęcia i płakali z radości.
Na koniec smutna osobista refleksja: co się z nami, Polakami, stało? Dlaczego 
nie potrafimy uszanować ofiary krwi naszych rodaków, którzy z takim trudem 
wywalczyli wolność? Dlaczego dziś, gdy mamy ku temu warunki, nie potra-
fimy w zgodzie budować lepszej przyszłości? Dlaczego tyle matactw, walki 
o własne interesy, tyle chamstwa?

czerw 56 nowa VI korekta.indd   49 2010-02-04   12:09:05



50

Andrzej Majchrzak, Poznań

Czy on był pierwszy?

Słoneczny ranek w czwartek 28 czerwca 1956 r. zapowiadał upalny dzień. 
Ok. godz. 8-9 poszedłem z moją śp. mamą na górę, żeby zdjąć suche pranie, 
jak zwykliśmy mówić. Wszystkie lufciki w skośnych ścianach strychu wysokiej 
wildeckiej kamienicy, których wiele przy Wierzbięcicach, były uchylone na całą 
wysokość. Z dołu, od ul. św. Czesława i Przemysłowej dobiegał gwar. Ale nie 
był to zwykły hałas. Niezrozumiałym, dalekim pokrzykiwaniom towarzyszył 
tupot wielu ciężko obutych stóp. Wojsko? Uczniowie pobliskich szkół? Nie. To 
było coś innego, co trzeba zobaczyć, wyjaśnić. 
Po zniesieniu suchej bielizny ze strychu, zaintrygowany wybiegłem z domu. 
Ulica już wiedziała. Z ust do ust podawano nowinę: „Cegielski i ZNTK stanęły, 
robotnicy wyszli na ulicę. Strajk, strajk!”. To było wydarzenie, którego my, 
dwudziestolatkowie, nie doświadczyliśmy. W monotonnym życiu zwykłych 
obywateli PRL-u nie było miejsca na spontaniczne manifestacje, protesty. Par-
tia dbała o nas, o niezakłóconą pracę i naukę. Robotnicy – właściciele fabryk 
– nie mieli powodu, by strajkować przeciwko sobie samym. Strajk PRL-u to 
absurd! Jedynie my, wytrwali słuchacze BBC, Wolnej Europy, Radia Madryt 
(ach, niezapomniany Łobodowski!), wiedzieliśmy swoje i niecierpliwie oczeki-
waliśmy upragnionego wstrząsu i zmian.
Wstąpiłem więc po mojego przyjaciela – Janka T., studenta medycyny; i razem 
– do miasta. Wkrótce obaj znaleźliśmy się na pl. A. Mickiewicza, na skrzyżo-
waniu dzisiejszej al. Niepodległości i ul. Św. Marcin. Było tam już wielu ludzi. 
Wszyscy podzielali przeświadczenie – strajk musi być powszechny. Euforia na-
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rastała, gdy wtem, od strony Akademii Ekonomicznej pojawiła się nadjeżdża-
jąca ciężarówka jakiegoś przedsiębiorstwa. Kierowca zwolnił, ale ciągle jechał 
w kierunku ul. Fredry i nic nie wskazywało, że zamierza zatrzymać pojazd. 
Na wysokości dzisiejszego pomnika Poznańskich Krzyży kilku z nas zabiegło 
mu drogę: stój łamistrajku, przyłącz się do nas albo... W tej sytuacji kierowca 
zahamował i zjechał do krawężnika. Zwalniająca ciężarówka potrąciła Janka, 
który upadł na jezdnię. Kilka metrów dalej samochód stanął, pobladły szo-
fer wyszedł, tłumacząc się gęsto i pospiesznie deklarując solidarność ze straj-
kującymi. Nie wiem, jak zachowywał się później i co się z nim stało, bo dla 
mnie ważniejszy był los Janka. Pomogłem mu się podnieść. Wstał z trudem, 
poruszał się niepewnie. Nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń, odprowadzi-
łem przyjaciela do pobliskiego szpitala przy ul. Podgórnej. Tam stwierdzono 
u Janka wstrząs mózgu i zalecono kilkudniowe leżenie w łóżku. W rezultacie 
wcześnie po południu obaj wróciliśmy do swoich domów. Z okolic śródmie-
ścia dochodziły odgłosy strzałów. 
Z domu wróciłem nazajutrz, w piątek. Najpierw odwiedziłem Janka. Leżał 
w łóżku, ale czuł się lepiej. Potem poszedłem w stronę Jeżyc. Ul. Dąbrowskie-
go była zatarasowana czołgami i pojazdami wojskowymi. Przypomniały mi się 
obrazy ulic Częstochowy w styczniu 1945 r. i późniejsze, z Poznania, tuż po 
wojnie. Pod wrażeniem takiej koncentracji wojska długo nie mogłem zasnąć 
w nocy z piątku na sobotę, wsłuchując się w odgłosy sporadycznej strzelani-
ny. Wyobraźnia podsuwała obrazy polowania na pojedynczych, ukrywających 
się powstańców. Później potwierdziły to przypuszczenie wieści krążące wśród 
ludzi, a także zeznania oskarżonych i świadków w jesiennych procesach.
Wnet zaczęła nurtować mnie myśl, która często powraca, czy Janek T., dzisiej-
szy dr Jan T., był pierwszą ofiarą wydarzeń Poznańskiego Czerwca ‘56?

Tłum ludzi stojących przy Al. Marcinkowskiego 
zatrzymał jeden z czołgów
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Janusz Marczewski, Wągrowiec

Może przeżył

Dla mnie, wówczas 19-latka, dzień 28 czerwca 1956 r. zaczął się dość wcze-
śnie. Jak codziennie, niemalże od roku, o godz. 5.45 odjechałem do Kościana, 
gdyż tam, z nakazu pracy jako absolwent Technikum Drogowego, pracowa-
łem w referacie dróg gminnych Wydziału Komunikacji Drogowej Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej. W tym też dniu PPRN zorganizowało wyjazd do 
Poznania na MTP. Skorzystałem więc z tej okazji.
Między Komornikami a Górczynem wiozący nas autokar często się zatrzymy-
wał. Dotarły do nas w tym czasie informacje, że w Poznaniu jest strajk. Przy-
znam, że ta wiadomość nas zelektryzowała, choć nie bardzo chciało się nam 
w to wierzyć. Kiedy autokar nie mógł już dalej jechać w okolicach Górczyna, 
tłumnie udaliśmy się w rejon Targów. Jednak tłum szedł dalej. Zatrzymaliśmy 
się dopiero w pobliżu Zakładu Ubezpieczeń przy ul. Dąbrowskiego, gdzie le-
żały już sterty zrzuconego z najwyższej kondygnacji sprzętu zagłuszającego. 
Były to godziny przedpołudniowe. 
Nieustannie słychać było strzały z broni maszynowej. Byłem świadkiem wza-
jemnego ostrzeliwania się osób z budynku ZUS i stojącego po drugiej stro-
nie ul. Dąbrowskiego budynku mieszkalnego. Nie wiem, skąd padły strzały. 
W pewnym momencie znalazłem się obok rannego, młodego człowieka, któ-
ry dostał postrzał w głowę. W tym czasie żył; chyba jakaś dziewczyna podała 
mi rolkę ligniny, którą za jej wskazaniem przyłożyłem do rany, i wspólnie, z in-
nymi osobami, załadowaliśmy rannego na samochód ciężarowy – na skrzynię 
ładunkową. Chyba był to „lublin”. Zapewne pojechał do szpitala, lecz nie-
stety, nie wiem nic poza tym na temat tego rannego. Czy przeżył? Czy ktoś 
poza mną, kto to przeczyta, był w tym samym miejscu i wspólnie uczestniczył 
w tym zdarzeniu? 
Dłuższy czas spędziłem też na ul. Kochanowskiego. Staliśmy tłumnie poza 
linią strzelających funkcjonariuszy UB. Pamiętam atmosferę, która towarzy-
szyła momentowi wjazdu czołgów na ul. Kochanowskiego. Gdy zatrzymały 
się na wysokości UB, tłum opanował, o ile dobrze pamiętam, jeden z wozów 
bojowych. Padały okrzyki: „Kto był w wojsku czołgistą?”. Ktoś taki się znalazł, 
gdyż wieża czołgu obracała się w kierunku gmachu UB. Tłum domagał się, 
aby ostrzelać z działa czołgowego gmach UB. Okazało się, że w czołgu była 
tylko amunicja do broni maszynowej.
Wracając późnym popołudniem do domu na poznańskiej Wildzie, towarzy-
szyły nam nieustannie strzały. W rejonie Mostu Teatralnego zmuszeni byliśmy 
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nawet zbiec po skarpie do wykopu i chwilowo ukryć się pod stojącymi tam 
wagonami kolejowymi. Dzisiaj uważam, że dopiero wówczas uświadomiłem 
sobie, że mógłbym być też jedną z przypadkowych ofiar tych wydarzeń. Mój 
powrót do domu, ze śladami krwi na ubraniu, rodzina przyjęła z wielka ulgą. 
Nazajutrz, gdy udawałem się do pracy, na ulicach Wildy, na skrzyżowaniach 
ulic, stały czołgi i patrole żołnierzy.
Kiedy w 1981 r. na pl. Mickiewicza Lech Wałęsa przemawiał do zebranych 
tam tłumów, gdy przemawiali uczestnicy Poznańskiego Czerwca, wiedziałem, 
że to Poznański Czerwiec był impulsem do przemian, na które przyszło nam 
czekać do pamiętnych dni sierpniowych 1980 r. Spoglądając na wiszącą na 
wieży zamkowej listę tych, którzy zginęli, pomyślałem wtedy, czy któreś z tych 
nazwisk należy do rannego wówczas młodego człowieka. A może przeżył.
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Andrzej A. Szumiński, Opalenica

Strzelałeś również do mnie

Czerwiec 1956 rok, ostatni miesiąc nauki w Technikum Mechanicznym w Po-
znaniu, miesiąc przygotowania się do matury, pisanie pracy dyplomowej, 
praktyka w Zakładach im. Józefa Stalina ZISPO w Poznaniu na wydziale W-3 
„Wagonownia”.
W czasie odbywania praktyki na wydziale W-3 poznałem wielu kierowników, 
majstrów, brygadzistów i pracowników, którzy nadzorowali naszą praktykę 
i uczyli nas zawodu.
Czerwiec w zakładach ZISPO był miesiącem szczególnym – pogarszały się wa-
runki życia, nasilał się brak poszanowania pracy. Początkowe rozmowy po 
cichu w pudłach wagonów, w hali przesuwania wagonów stawały się coraz 
gorętsze i głośne. Zdesperowani pracownicy nie widząc pomocy ze strony 
zakładu, postanowili wysłać delegację do Warszawy. Na wiadomość o rzeko-
mym aresztowaniu delegacji pracownicy postanowili sprawdzić ją w siedzi-
bie UB przy ul. Kochanowskiego. 28 czerwca 1956 r. pracownicy W-3 wyszli 
z zakładu; przy bramie głównej dołączyli pozostali. W tym dniu miałem się 
rozliczyć z zakładem, tj. podpisać tzw. obiegówkę. Widząc wielu znajomych 
pracowników z W-3, przyłączyliśmy się do pochodu. Pochód maszerował ul. 
Dzierżyńskiego, przy ul. Roboczej dołączyli pracownicy Zakładów Napraw-
czych Taboru Kolejowego. W miarę przesuwania się w kierunku targów li-
czebność pochodu rosła, przyłączali się do nas pracownicy różnych zakła-
dów. Przy Targach Poznańskich pochód się rozdzielił, wielu poszło w kierunku 
rozgłośni Polskiego Radia przy ul. Berwińskiego w celu nadania komunikatu 
o strajku na cały kraj (nie umożliwiono nadania komunikatu, siedziba rozgło-
śni była pilnie strzeżona), pozostali poszli w kierunku Kaponiery. Po przyjściu 
na skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego i Kochanowskiego pochód został zatrzy-
many przez strzelających z budynku Urzędu Bezpieczeństwa funkcjonariuszy. 
Złość zebrani wyładowali na urządzeniach zagłuszających Radio Wolna Euro-
pa i innych zachodnich rozgłośni zagranicznych, znajdujących się na dachu 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Z najwyższego piętra ubezpieczalni wyrzucane były na bruk urządzenia do za-
głuszania, różne materiały propagandowe itp. Część uczestników pochodu po-
maszerowała pod Komitet Wojewódzki PZPR celem przeprowadzenia rozmów 
z władzami partii; większość pracowników w popłochu opuściła gmach. 
Uczestnicy pochodu nie mieli z kim rozmawiać. Spotkanie przerodziło się 
w manifestację niezadowolonych ludzi. Przyjechał radiowóz, z którego poda-
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wano różne wiadomości. Stojąc na stopniach Auli Uniwersyteckiej, nie wszyst-
ko mogłem widzieć, usłyszałem tylko komendę: „Idziemy pod więzienie na ul. 
Młyńską”. Razem z kolegą Janem W. podążaliśmy za maszerującym tłumem. 
Po drodze widzieliśmy, jak z budynku prokuratury wyrzucane były maszyny 
do pisania i różne dokumenty, niektóre palono. Po przyjściu pod więzienie 
stwierdziliśmy, że budynek jest otwarty i że więźniowie go opuszczają. Są też 
osoby wynoszące różne materiały, w tym również żywność. Delegacji w wię-
zieniu nie było.
W tym czasie usłyszeliśmy wystrzał armatni, domyślaliśmy się, że dochodzą 
z ul. Kochanowskiego.

*
Na ul. Roosevelta podjechało siedem czołgów z Biedruska, jak się okazało 
nieuzbrojonych. Załogi dwóch czołgów opuściły maszyny, miejsca ich zajęli 
cywile rezerwiści, pancerniacy. Czołgi wyruszyły w kierunku gmachu UB. Na 
pomoc uwięzionym funkcjonariuszom UB przybyły wojskowe wozy pancerne, 
które strzegły głównego wejścia do gmachu urzędu UB. Ul. Poznańską pode-
szliśmy do ul. Kochanowskiego, na czele tłumu była tramwajarka z poplamio-
ną flagą narodową. Po zbliżeniu się do budynku wzniesiono okrzyki: „Wojsko 
z narodem!” – po chwili zaczęto strzelać do tłumu. Na wylocie ul. Kochanow-
skiego, przy ul. Poznańskiej, stoi budynek, do którego przez bramę chciało 
się schować przed kulami może sto albo i więcej osób – nam się udało. Wielu 
zostało rannych, w tym mój kolega z ławy szkolnej Andrzej S.
Ofiarne sanitariuszki ze szpitala przy ul. Mickiewicza niosły pomoc rannym 
uczestnikom – również mojemu koledze – zabierając ich do szpitala. Andrzej 
S. został trafiony w kręgosłup. Po operacji i rehabilitacji został sparaliżowa-
ny, skazany na wózek inwalidzki. Zmarł po dwóch latach. Nazwisko jego jest 
umieszczone w wykazie ofiar wypadków czerwcowych.
Odprowadzając kolegę na dworzec kolejowy, byliśmy świadkami ostatnich 
wydarzeń związanych ze śmiertelnym pobiciem funkcjonariusza SB. Według 
naocznych świadków, ktoś rozpoznał w przechodzącym podróżnym funkcjo-
nariusza SB. Rozgoryczony tłum zaczął bić podejrzanego ze skutkiem śmier-
telnym. Rozgoryczenie tłumu spowodowane było brakiem możliwości po-
wrotu do domu, wszystkie odjazdy pociągów były wstrzymane. Restauracja 
dworcowa była zdemolowana, na podłodze leżały resztki zup, dań itp.
Z dworca kolejowego udałem się na skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego i Kocha-
nowskiego, gdzie zebrany tłum wznosił okrzyki przeciwko żołnierzom i funk-
cjonariuszom UB. Po kolejnych salwach z broni maszynowej, ze spotkanym 
kuzynem Bronisławem S. stwierdziliśmy, że sytuacja się pogarsza, przyjeżdża 
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coraz więcej czołgów i wozów pancernych, również z Wojskowej Szkoły Sa-
mochodowej z Piły. Postanowiliśmy wracać do domu. Podczas nauki w tech-
nikum mieszkałem u cioci w bloku przy ul. Świerczewskiego. Słychać było już 
strzelaninę dochodzącą z różnych stron z centrum miasta. Biegnąc zygza-
kiem, dotarliśmy do domu.
W mieszkaniu cioci zebrała się spora rodzina. Oprócz domowników byli moi 
rodzice, ciocia Genia z mężem i córką. Mieszkanie było bardzo duże, czteropo-
kojowe, nie zabrakło miejsc do spania. Około godz. 17 wysłuchaliśmy przemó-
wienia premiera Polski Ludowej Józefa Cyrankiewicza „Odrąbalskiego”, który 
powiedział między innymi: „kto podniesie rękę na władzę ludową, to władza 
ludowa tę rękę mu odrąbie” (może słowa były inne, ale sens ten sam).

Przed Dworcem Zachodnim 
„nad bezpieczeństwem w mieście” 
czuwało Wojsko Ludowe
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*
Po wysłuchaniu przemówienia premiera przełączyliśmy się na Radio Wolna 
Europa, która informowała o wydarzeniach poznańskich, o skierowaniu czoł-
gów sowieckich z Legnicy do Poznania, o wielu zabitych i rannych.
Z trzeciego piętra naszego budynku mieliśmy widok na Kaponierę, widoczne 
strzały z zamku oraz na teren Targów Poznańskich. Zauważyliśmy, jak z ja-
dącego samochodu wyskakują młodzi ludzie z bronią (z pewnością studenci) 
i przez płot przeskakują na tereny targowe. Jeden z wyskakujących niefortun-
nie zeskoczył i nie mogąc wstać, zaczął się czołgać; w tym momencie nadje-
chał czołg – nie zatrzymując się – przejechał mu po nogach. Zbiegliśmy po 
schodach w celu udzielenia pomocy chłopakowi, ale byli przy nim już żołnie-
rze, którzy stanowczo zabronili nam zbliżyć się do poszkodowanego i zmu-
sili nas do szybkiego powrotu do mieszkań. Ogłoszono zakaz poruszania się 
w godzinach wieczornych i nocnych. Przez całą noc było słychać strzelaninę, 
również z naszego dachu. Nie wiadomo, kto strzelał. 
Następny dzień – piątek – był smutny i przygnębiający. W niektórych miejscach 
było jeszcze słychać strzały i wybuchy granatów, jak wyjaśniono: likwidowano 
resztki oporu przeciwko władzy ludowej. Rozpoczęły się represje i przesłucha-
nia uczestników powstania zbrojnego, jak również świadków zajść na Dwor-
cu Głównym PKP. Dowiedziałem się, że moje nazwisko jest na liście osób do 
przesłuchania w sprawie zajść na dworcu kolejowym.
Postanowiłem wyjechać z Poznania, skorzystałem ze sposobności podjęcia 
pracy – w ramach obowiązującego nakazu pracy – w Starachowicach.
Tam słuchałem relacji z rozprawy uczestników „wypadków poznańskich”.
W pamiętny październikowy czwartek 1956 r., wczesnym rankiem, wyjechali-
śmy do Warszawy na spotkanie z Władysławem Gomułką. Byliśmy pod wraże-
niem przemówienia, deklaracji przywrócenia wolności i demokracji – ale były 
to tylko słowa.
Po kilku latach na ćwiczeniach wojskowych spotkałem się z młodym pod-
porucznikiem, absolwentem Wojskowej Szkoły Samochodowej w Pile, który 
chwalił się z uczestniczenia w „wypadkach poznańskich”, że strzelał do de-
monstrantów. Na moje słowa, „że strzelał również do mnie” – nie widziałem 
skruchy na jego twarzy.
Upłynęło 50 lat od tamtych pamiętnych dni. Czas zaciera wiele spraw, nie pa-
miętam już chronologiczne wielu wydarzeń. Bardzo często wracam pamięcią 
do tamtych czasów.
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Jerzy Krzyżaniak, Poznań

Jechałem właśnie na egzaminy

Jechałem tramwajem z Jeżyc w stronę Dębca, na egzaminy wstępne do Techni-
kum Budowy Taboru Kolejowego przy ul. Dzierżyńskiego. Na Kaponierze zawra-
cano z trasy wszystkie tramwaje i kierowano je do zajezdni przy ul. Gajowej, 
gdyż rozchodziła się wieść o wyjściu na ulice Poznania strajkujących robotni-
ków Zakładów im. Stalina. Pochód manifestantów ruszył w stronę centrum, 
pociągając załogi innych zakładów pracy, tłumaczyli pracownicy nadzoru ruchu 
miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego zdezorientowanym pasażerom.
Był pogodny ranek 28 czerwca. Nikt nie przewidział wydarzeń tego dnia i jego 
znaczenia w historii. Egzaminy zostały odwołane w godzinach południowych, 
a nieliczni wyczekujący na nie opuszczali szkołę.
Do domu wracałem w godzinach popołudniowych opustoszałymi ulicami 
Wildy, napotykając nielicznych przechodniów. Na stacji benzynowej gromada 
młodych ludzi na opanowanym samochodzie straży ogniowej domagała się 
napełnienia zbiorników wodnych benzyną, aby jej użyć do podpalenia. Obsłu-
ga stacji nie dopuściła do tego zamiaru i straż pożarna z pokrzykującą grupą 
odjechała z dużą szybkością na sygnale.
Im bliżej centrum miasta, tym wyraźniej dały się słyszeć huki i wystrzały. Na 
ul. Armii Czerwonej pod gmachem Komitetu Wojewódzkiego PZPR przechod-
nie przyglądali się wyrzuconym wcześniej przez wybite okna przedmiotom, 
wśród których były portrety osobistości rządowych przywódców komunistów, 
czerwone flagi, akta i dokumenty. Od strony Kaponiery w promieniach słońca 
wolno nadjeżdżał czołg z żołnierzem w wieżyczce trzymającym w uniesionej 
ręce pistolet. Wystraszona takim zachowaniem czołgisty starsza kobieta sta-
nęła z rozłożonymi ramionami na wprost sunącego czołgu i zawołała: „Nie 
strzelaj!”. Czołg zatrzymał się, gdyż zadaniem załogi było ułatwienie przejścia 
żołnierzowi, który skacząc z czołgu, pobiegł w stronę posterunku milicji (od 
tyłu zabudowań Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza).
Byłem też świadkiem pobicia tego żołnierza oraz rozbrojenia i roztrzaskania na 
bruku jego karabinu.
Inni przechodnie obserwujący wydarzenia, chcąc zatarasować drogę czołgom, 
próbowali przewrócić wagon tramwajowy stojący na torach, ale próba nie powio-
dła się. Głębokość szyn nie pozwalała wyważyć wagonu. Sam też brałem udział 
w tym działaniu, ale nawet wielu chętnych nie dało rady opornemu wagonowi. 
Po czym odstąpiono od tego zamiaru, między innymi po namowie tramwajarzy, 
którzy byli w pobliżu i bronili przed zniszczeniem dobra wspólnego. Ponieważ 
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Partyjni towarzysze w popłochu zbiegli 
z miejsca wydarzeń
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w okolicy już nic innego się nie wydarzyło, zgromadzeni ludzie rozchodzili się 
i podążali za namową innych np. w stronę więzienia przy ul. Młyńskiej.
Kontynuowałem wędrówkę w stronę domu na Jeżycach w okolicy Ogrodu Bo-
tanicznego. Ul. Zwierzyniecką, Gajową, Sienkiewicza, Kochanowskiego, kryjąc 
się za murowanymi ogrodzeniami zabudowań przed zbłąkanymi kulami, do-
szedłem do ul. Dąbrowskiego, najbardziej jak się okazało niebezpiecznego od-
cinka mojej drogi. W pośpiechu i strachu przedostałem się na ul. Dąbrowskiego 
i starałem się czym prędzej oddalić, bo uświadomiłem sobie, w jak niebezpiecz-
nym miejscu się znalazłem. Widziałem wyrwę po pocisku w murze budynku. 
Pamiętam rannych wnoszonych na noszach do bram kamienic. Zbłąkane kule 
trafiały w druty trakcji tramwajowej, odbijały się o bruk. Ludzie mniej odważni 
nie ryzykowali życiem, schronili się w bramach. W podwórzu hurtowni napojów 
niektórzy raczyli się piwem grodziskim, nieumiejętnie otwieranym w pośpiechu, 
którego tylko resztki w butelce były do wypicia, gdyż wstrząśnięte „uciekło” 
z pianą. Od strony Rynku Jeżyckiego wjeżdżały czołgi i transportery opancerzo-
ne WP w gotowości bojowej, wtedy jednak strzały nie padły. Spośród zgroma-
dzonych odważniejsi podchodzili do wojskowych pojazdów, chcąc w jakiś spo-
sób podziękować żołnierzom za powstrzymanie się od użycia broni palnej i na 
znak zbratania się z nimi zawieszali białe płótna na ich pojazdach. Byli też prze-
ciwnicy takiej formy podziękowania i zdejmowali białe płótna – znak poddania 
się, częstując żołnierzy piwem, papierosami i innymi podarkami. Załogi owych 
pojazdów, młodzi żołnierze, oniemieli. Zaskoczeni sytuacją, jaka się wokół nich 
wytworzyła, wycofali się. Na wysokości Rynku Jeżyckiego kierowca samochodu 
osobowego z zachodnią tablicą rejestracyjną, gość Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, pokazywał ciekawskim przestrzeloną karoserię swojego samochodu.
Opuszczałem niebezpieczne miejsca. Stwierdziłem, że obserwacja tych wyda-
rzeń, jak również niełatwe opuszczenie tych miejsc, zabrało mi dużo czasu, 
a w domu czekali na mnie niepokojący się rodzice. Kierowałem się więc w stro-
nę Ogrodów. Od ul. Kościelnej było spokojnie. Oddalałem się od miejsc szoku-
jących zdarzeń. Jeszcze słyszałem pochodzące z centrum Poznania pojedyncze 
strzały. Będąc już na Ogrodach, widziałem krążący samolot patrolujący ulice 
miasta. Szczęśliwy wróciłem do domu. Słońce chyliło się ku zachodowi. Tego 
popołudnia i wieczorem w peryferyjnej dzielnicy nic się nie wydarzyło. W nocy 
ten, kto nie spał, mógł usłyszeć odgłos zbliżających się do Poznania kolumn 
czołgów. Rano na poligonie wojskowym w sąsiedztwie fortu siódmego rozlo-
kowały się czołgi, a w mieście na ulicach leżały zrzucane w nocy ulotki nawołu-
jące do zachowania spokoju. Wkrótce usłyszeliśmy w polskim radiu wystąpienie 
premiera rządu Cyrankiewicza, który groził odrąbaniem rąk podnoszonych na 
władzę ludową.
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Jerzy Grabus, Poznań

Czemu pan nie strzelał?

Wydawało się, że czwartek 28 czerwca 1956 r. będzie zwyczajnym dniem. 
Rano, jak w poprzednich dniach, wyruszyłem na Międzynarodowe Targi Po-
znańskie (MTP), gdzie pracowałem jako przewodnik. Byłem studentem Poli-
techniki Poznańskiej i jak wielu kolegów zarabiałem sobie w ten sposób na 
wakacje. Dyrekcja MTP chętnie zatrudniała studentów. Wędrując z dzielnicy 
Winogrady do śródmieścia pieszo, gdyż komunikacja miejska nie działała, 
trafiłem na wielką manifestację mieszkańców Poznania na placu przed zam-
kiem. Już po drodze dowiedziałem się o powszechnym strajku miejscowych 
zakładów pracy. Dołączyłem do manifestacji. Padło hasło, że trzeba uwolnić 
delegację Zakładów Cegielskiego przetrzymywaną w więzieniu na ul. Młyń-
skiej. Przyłączyłem się do kolumny zdążającej w tamtym kierunku i na jej czele 
dotarłem pod więzienie. Po otwarciu bram więzienia i wypuszczeniu więźniów 
okazało się, że „cegielszczaków” w więzieniu nie ma. Skierowałem się więc 
na targi. Pragnę tu podkreślić, że do tej pory manifestacja przebiegała w spo-
sób pokojowy, tzn. bez użycia przemocy przez żadną ze stron. Z więzienia, po 
jego rozbiciu, nie wyniesiono żadnej broni i nie rozbrojono żadnego strażnika. 
W drodze na targi trafiłem na moment niszczenia przez manifestantów stacji 
zagłuszającej zagraniczne audycje radiowe nadawane w języku polskim. Stacja 
znajdowała się na ostatnim piętrze budynku ZUS przy skrzyżowaniu ul. Dą-
browskiego i Mickiewicza. Urządzenia stacji, wyrzucane przez okna rozbijały 
się z wielkim hukiem na chodniku i jezdni ul. Mickiewicza. Całe wydarzenie 
oglądałem z bliska, nie biorąc udziału w niszczeniu stacji. Kilka, a może kilka-
naście dni później można było słuchać audycji zagranicznych bez zakłócające-
go buczenia. Następnie znalazłem się naprzeciwko siedziby Wojewódzkiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Kochanowskiego, dołączając 
do odbywającej się tam pokojowej manifestacji. Krążyły pogłoski, że „cegielsz-
czacy” mogą być uwięzieni w tym budynku. Padały okrzyki, aby wpuszczono 
zatrzymaną delegację. Nikt na nie nie odpowiadał. Wejście do siedziby UB 
było zamknięte. Funkcjonariusze niewidoczni. Manifestanci gromadzili się po 
drugiej stronie ulicy. Był spokój. Dotarłem wreszcie na targi. Po pewnym czasie 
pod „Iglicą”, która stanowi centralny punkt MTP, spotkałem grupę manifestan-
tów niosących flagę narodową. Dowiedziałem się, że na ul. Kochanowskiego 
ubowcy otworzyli ogień do demonstrantów. Nawet tu słychać było odgłosy 
pojedynczych strzałów z broni palnej. Niezwłocznie tam pobiegłem. Strzały 
padały z budynku Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego. 
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Byli pierwsi zabici i ranni. Początkowo były to tylko strzały z budynku UB. 
Manifestanci nie odpowiadali, rozpierzchli się, nie mieli broni. Przed siedzibą 
obrońców – dodajmy: znienawidzonych ze względu na popełnione zbrodnie 
– komunistycznej władzy zrobiło się pusto. Dopiero po dłuższym czasie de-
monstranci zaczęli odpowiadać ze zdobytej broni na strzały ubeków.
Ramy konkursu nie pozwalają na szeroki opis przeżytych wydarzeń. Dodam 
tylko, że zdobyłem broń i włączyłem się do walki, w której brałem udział 
do zmroku. Obok mnie ginęli ludzie i padali ranni. Miałem dużo szczęścia. 
W czasie walk zostałem ranny dwukrotnie, ale lekko. Straciłem jednak po kolei 
dwóch amunicyjnych, którzy towarzyszyli mi w walce. Byli to młodzi, pełni 
zapału chłopcy. Nie znam ich nazwisk. Nie było wówczas czasu na utrwala-
nie znajomości. Muszę jednak powiedzieć, że chociaż nieznani, są mi bardzo 
bliscy. Pragnę teraz przedstawić mały fragment z przeżyć, w jakie obfitowały 
tamte pamiętne dni powstania poznańskiego ‘56.

*
Wpadliśmy zdyszani na strych domu. Ja, Jurek (Jerzy Sikorski, uczeń szkoły 
podstawowej, lat 17), Waldek (Waldemar Ciesielski, student Politechniki Po-
znańskiej, lat 21) i grupa młodych chłopców w wieku 14-16 lat. Zauważyłem, 
że podłoga strychu wysypana była dość grubą warstwą piasku, który chrzę-
ścił pod butami. Dach wspierało kilka solidnych drewnianych słupów. Zgrabne 
drewniane schodki umożliwiały wejście na małą platformę na dachu budynku. 
Dwa dość duże, szeroko otwarte okna wychodziły na boczną ścianę sąsiednie-
go gmachu, w którym mieściła się siedziba UB. Jedno z okien dawało dosko-
nały wgląd w korytarz drugiego piętra budynku, biegnący równolegle do ul. 
Kochanowskiego. Po obu jego stronach mieściły się pomieszczenia biurowe. 
Odległość ok. 25 metrów. Na ten strych zwrócili nam uwagę właśnie chłopcy 
dostarczający butelki z benzyną. 
– Odejdźcie od okien i nie hałasujcie, bo „ubole” nas zauważą i zaczną strze-
lać – zwróciłem się do grupy chłopców żywo rozprawiających przy otwartych 
oknach.
Zapadła cisza. W korytarzu ubowców nic się nie działo.
– Co robimy? – ktoś zapytał.
– Tu nic nie ma – powiedział Waldek. – Idę na dół – i ruszył w stronę wyjścia.
– Poczekajmy trochę, dopiero przyszliśmy – powiedziałem i przystanąłem przy 
jednym z drewnianych słupów na wprost okna, przez które widać było korytarz 
w budynku UB. Odbezpieczyłem karabin i sprawdziłem, czy nabój jest w lufie, 
jakby przewidując, że może to być potrzebne. Poza mną tylko Waldek i Jurek 
byli uzbrojeni. Waldek miał karabin, jak ja, a Jurek pistolet TT bez magazynka. 
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Żeby strzelać, musiał go mozolnie ładować po jednym naboju. Chłopcy mieli 
kilka butelek z benzyną i przytaszczyli na strych dwa kanistry, także wypełnione 
benzyną. Kilku chłopców zaczęło się wspinać po schodkach na dach, ponieważ 
powiedziałem im, żeby sprawdzili, czy z dachu można prowadzić ostrzał w kie-
runku ubowców. Wtem z jednego pokoju po prawej stronie korytarza wyszedł 
jakiś mężczyzna w cywilnym ubraniu i powolnym, skradającym się krokiem, by 
nie robić hałasu, zaczął przesuwać się w głąb budynku. Jego sylwetka rysowała 
się wyraźnie na tle jasnej ściany w głębi korytarza. Jak błyskawica przemknęła 
mi myśl, że może to być jeden z tych ubowców, którzy strzelali do niewinnych 
ludzi. Widziałem przecież wielu zabitych, ich ofiary. Niektórym z rannych udzie-
lałem pomocy. Szybko podniosłem karabin i opierając się o słup, wymierzyłem. 
Muszka zatrzymała się na karku sylwetki. Palec wskazujący dotknął spustu. 
– Mam strzelać człowiekowi w plecy? – zawahałem się na moment.
To wystarczyło. Tajemnicza postać zniknęła w jednym z bocznych pomieszczeń, 
nie zdając sobie sprawy z tego, że przez chwilę stanowiła cel dla czatującego 
strzelca. Opuściłem broń. Całe to wydarzenie trwało zaledwie kilka sekund, 
ale zapisało się dokładnie w mej pamięci, nic nie tracąc ze swej ostrości mimo 
upływu lat. 
– Czemu pan nie strzelał? – zapytał któryś z chłopców.
– Miałem strzelać facetowi w plecy? – odpowiedziałem.
– Ale to był na pewno ubowiec! – krzyknął.
– Za szybko uciekł. Poczekamy jak będzie wracał – uciąłem dyskusję sam także 
ogarnięty wątpliwościami.
Ale nie doczekaliśmy się jego powrotu. Zresztą nie wiadomo, czy miał zamiar 
wracać. Za moimi plecami powstało nagle jakieś zamieszanie.

Na ul. Kochanowskiego, przed gmachem UB, 
rozegrały się najkrwawsze sceny
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– Spalić budę razem z ubowcami! – ktoś krzyknął.
– Uciekajmy! – zawołał Jurek.
Obejrzałem się. Między nami a wyjściem ze strychu stała wysoka aż po dach 
ściana ognia. Chłopcy z butelkami nie wytrzymali. Wylali na podłogę strychu 
benzynę z kanistrów, bez ostrzeżenia podpalili i uciekli. Nie było rady. Rzucili-
śmy się z Jurkiem w stronę klatki schodowej przez tę zaporę z ognia. Szczęśli-
wie udało się dotrzeć do wyjścia bez poparzeń.
– Gówniarze, nogi z zadków wam powyrywam! – wygrażałem, zbiegając po 
schodach. 
Ale chłopcy wybiegli z budynku, zmieszali się z tłumem na ulicy i przepadli, jak 
kamień w wodę. 
Budynek nie spłonął. Ochroniła go warstwa piasku rozsypanego na podłodze. 
Benzyna wypaliła się i ogień wygasł. Z ulicy widać było czarny dym, który walił 
się z otworu na dachu zamienionego w komin na kilkanaście minut. Bardzo 
biadolili później redaktorzy „Gazety Poznańskiej” opisujący to wydarzenie.
Walka toczyła się dalej. Zakończyła się zresztą dopiero po południu w sobotę 
30 czerwca 1956 r., czyli znacznie później, niż to chcą widzieć komunizujący 
historycy. W międzyczasie walczyłem na ul. Kochanowskiego, w garażach UB, 
na barykadzie na ul. Dąbrowskiego. Z dachu niskiej zabudowy między ulicami 
Roosevelta i Mickiewicza obrzuciliśmy benzyną pojawiające się czołgi, które 
zwalczaliśmy także na ul. Słowackiego. Kilka czołgów zostało podpalonych.
Jak już wspomniałem, o zmroku wróciłem do domu, potem udałem się do 
Gdańska, gdzie odbywałem praktykę studencką w stoczni. W Gdańsku zosta-
łem aresztowany przez UB po dwumiesięcznych poszukiwaniach i przewiezio-
ny do Poznania, gdzie „zamieszkałem” w piwnicach Wojewódzkiego Urzędu 
ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Byłem przesłuchiwany przez niezbyt sympa-
tycznych panów. Wreszcie śledztwo zakończono aktem oskarżenia. Zarzucano 
mi gwałtowny zamach z bronią w ręku na tzw. władzę ludową. Co mi groziło 
w razie procesu? Nie mniej niż 10 lat więzienia, do kary śmierci włącznie. Nie 
tylko mnie. Innym podobnym bojownikom także. Czekałem na rozprawę ra-
zem z innymi powstańcami. Z całego tłumu aresztowanych wyselekcjonowa-
no tylko 132 osoby zasługujące na to „specjalne” potraktowanie. Obawy, co 
będzie dalej były wielkie, ponieważ było nas niewielu. Nagłe zmiany polityczne 
w kraju wpłynęły na nasz los i spowodowały, że zostaliśmy uwolnieni od winy 
i kary. Ale powtórzę słowa Janusza Kulasa: „Do zarzucanych mi czynów przy-
znaję się, do winy nie poczuwam się”.
W dniu 23 października 1956 r. zwolniono z więzienia wszystkich uczestni-
ków powstania poznańskiego. Nie oznaczało to jednak wcale końca kłopotów.    
Ale to już inna historia.
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Kazimierz Gulczyński, Poznań

Nie deptać trawników

Dnia 28 czerwca 1956 r. wyszedłem rano z domu przy ul. Śniadeckich, aby zdą-
żyć na wstępny egzamin z języka polskiego, który miałem nadzorować w Tech-
nikum Telekomunikacyjnym, mieszczącym się wówczas w gmachu dyrekcji 
okręgu poczty i telekomunikacji przy ul. Kościuszki w Poznaniu.
Dzień był słoneczny. Moją uwagę zwrócił wzmożony ruch pieszych na ulicy. 
Tramwaje stały. Doszedłem do Mostu Dworcowego. Tam zauważyłem, jak od 
strony Wildy zbliżał się wielki pochód ludzi w niebieskich kombinezonach. Byli 
tam mężczyźni i kobiety. Szli twardo, bijąc drewniakami w mostowy asfalt. To 
byli robotnicy od „Cegielskiego” (wtedy ZISPO).
Szedłem z kolumną w kierunku Kaponiery. Nie widziałem milicjantów. Sporo 
było tramwajarzy. Pochód się wyraźnie ożywił na wysokości kina „Bałtyk”, kiedy 
to z drukarni „Głosu” przy ul. Zwierzynieckiej rozległy się okrzyki pozdrowień 
i sympatii. Ludzie krzyczeli i wymachiwali rękami. „Chodźcie z nami!” – wołała 
kolumna. Tłum wpłynął w ul. Armii Czerwonej, zatrzymał się przed zamkiem 
i Komitetem Wojewódzkim PZPR.
Znalazłem się w sali lekcyjnej. Był spokój i egzaminacyjne skupienie. Za okna-
mi szumiała ulica i dochodził śpiew. Tu przy oknie był punkt mojej obserwacji. 
Gęsta, zwarta, niebieska masa ludzi stoi w niezwykłym porządku. Dwa zielone 
prostokąty trawników nietknięte. Nikt na nie wszedł. Z komitetu poleciały ja-
kieś papiery, może strzępy dekoracji, plakatów, podobnie z zamku. Słyszę śpiew 
„Serdeczna Matko”. Był to czas Międzynarodowych Targów, więc stoją maszty 
z flagami. Spływa flaga sowiecka. Już na maszt nie wraca. Spływa brytyjska, ale 
ona na maszt wróci.
Chłopcy dalej spokojnie piszą... Nagle drzwi się otwierają, wchodzi grupa ludzi: 
„Nie strajkujecie?!”. Tłumaczę, że trwa egzamin. Przepraszają, odchodzą. Ulica 
śpiewa: „My chcemy Boga”. Rzesza ludzi stoi i czeka. Zdyscyplinowany, zwarty 
tłum. Zielone trawniki nietknięte. Wspaniali ci poznaniacy, myślę. 
Chłopcy są bezpieczni. Gdy oni piszą swoje prace, na wysokim żółtym domu 
z przeciwka, na gzymsie pod samym dachem ktoś pisze smolistymi literami 
„Chleba”. To słowo zostanie tam jeszcze przez wiele dni.
Kiedy wracam myślą do tamtego dnia, stale widzę przed oczami owe zielone 
prostokąty trawników i ten jeden wyraz „Chleba”. W tym streszcza się wszyst-
ko: duma, zdeterminowana postawa poznaniaków, szanujących wspólne do-
bro i domagających się godnego, sprawiedliwego traktowania.
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ponad 100 tys. demonstrantów. 
Mimo to nie deptano trawników
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Janina Pańczak, Poznań

Chłopiec z flagą

Był to ciepły, letni dzień. Nikt nie spodziewał się, jak potoczą się wydarzenia 
tego ranka.
Jechałam, jak co dzień, tramwajem do pracy na godz. 10. Już od Mostu 
Dworcowego słychać było dźwięk wystrzałów. Na chodnikach stały karetki 
pogotowia. Tłum ludzi na Kaponierze zmusił tramwajarza do zatrzymania się. 
Kierowca nakazał wszystkim wysiąść z tramwaju. Opuściłam pojazd i pełna 
ciekawości ruszyłam w stronę, z której dochodziły odgłosy strzałów – na ul. 
Kochanowskiego. Kiedy tam dotarłam, zobaczyłam tłum ludzi, do których 
strzelali komuniści z UB. Strasznie się bałam, ale zarazem byłam ciekawa. 
Na ulicy leżeli ranni. Kobieta ze skróconą nogą i pokrwawieni ludzie. Chwilę 
później mężczyzna stojący w szeregach powstańczych został raniony w nogę. 
Legł na ziemię. Lekarze z karetki pogotowia szybko otoczyli rannego. Właśnie 
wtedy zobaczyłam tłum dochodzący ze strony Kaponiery. Na czele pochodu 
maszerował chłopiec z biało-czerwoną flagą, miał ok. 10 lat. Tłum za nim to 
byli ludzie z Zakładu im. Hipolita Cegielskiego. Szeregi z ul. Kochanowskiego 
dołączyły do robotników. Razem dotarli do UB, na ul. Słowackiego. Strażni-
cy więzienia poddali się. Więźniowie zaczęli wychodzić z budynku i dołączać 
do szeregów powstańczych. Robotnicy dali im broń. Pochód, teraz większy 
i silniejszy, szedł w stronę Kaponiery. Ogromny huk i odgłosy pocisków dud-
niły mi w uszach. Komuniści strzelali w budynki i powietrze. Nagle usłyszałam 
gdzieś w tłumie, że chłopiec z biało-czerwoną flagą nie żyje. 
Już nawet nie pamiętam, ile to wszystko trwało; musiałam iść do pracy. Szyb-
ko popędziłam z ul. Kochanowskiego, gdzie stałam, na Al. Marcinkowskiego. 
Pracowałam w Okrąglaku, w domu dziecka. Tam kazali nam tylko potwier-
dzić, że przyszliśmy. Tego dnia nie pracowaliśmy. Wszyscy dyskutowali o tym, 
co się stało. Pozwolono nam wcześniej iść do domów. Była godz. 16 albo 
17. Wracałam pieszo. Mieszkałam wtedy na Górczynie. Moja matka martwi-
ła się o mnie i o moje rodzeństwo. Nie pozwoliła nam już więcej wychodzić 
z domu. Ale ja z koleżanką, jeszcze wieczorem, zaciekawione, znalazłyśmy się 
w gronie gapiów przed zamkiem. Strzelano i krzyczano. Były ogromne rzesze 
ludzi.
Następnego dnia też było słychać odgłosy karabinów. Mój brat, który jechał 
do pracy rowerem, słyszał, jak katowano robotników i świadków.
Do dziś brzmi w moich uszach dźwięk tych karabinów, w myślach przesuwają 
się obrazy rannych i zamordowanych.
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Zygmunt Tuchołka, Oborniki

Szedłem wtedy przez miasto

Miałem wówczas 23 lata, byłem po służbie czynnej. W wojsku służyłem 26 
miesięcy. Mieszkałem w Poznaniu w dzielnicy Poznań-Główna. W dniu wy-
buchu powstania pracowałem w małym zakładzie, gdzie nie było żadnych 
protestów, choć wszyscy pracownicy w tym dniu do pracy nie dojechali. Nie 
kursowały pociągi i cała komunikacja miejska. Z wyższych budynków w za-
kładzie było słychać strzały dochodzące z centrum miasta. Pracowałem na 
rannej zmianie. Do centrum miasta wybrałem się po obiedzie na piechotę 

Pochód demonstrantów zatrzymywał 
tramwaje miejskie, których pracownicy 
przyłączali się do zbuntowanego tłumu
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(6 km). Cały czas słyszałem strzały z broni maszynowej i pojedyncze. Przesze-
dłem przez Zawady, Śródkę, Chwaliszewo, Stary Rynek, pl. Wolności i pl. A. 
Mickiewicza (wówczas pl. Stalina). Było spokojnie i mało ludzi, gdzieniegdzie 
widziałem przewrócone tramwaje, a przed bankami i urzędami państwowymi 
stały czołgi. O bruk odbijały się nieustannie pociski i z warkotem przelatywały 
w niewielkiej odległości ode mnie. Widziałem też jadące z dużą prędkością 
samochody typu gazik, na których wieziono rannych do szpitali w centrum, 
gdyż Szpital im. F. Raszei był już zapełniony. Na tych samochodach oprócz 
rannych było uwieszonych kilka osób uzbrojonych w karabiny i pepesze. Spo-
tkałem też jadący w kierunku Jeżyc transporter opancerzony z polskim woj-
skiem, a znajdujący się w nim żołnierze strzelali w powietrze. Nad miastem 
przelatywały na małej wysokości samoloty odrzutowe typu Mig. Istne piekło 
zobaczyłem dopiero wtedy, gdy doszedłem do ul. A. Mickiewicza i zatrzy-
małem się na skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego. Dalej nie szedłem, żeby nie 
oberwać, gdyż tam był wielki tłok i strzelanina. Widziałem, jak ubowcy ostrze-
liwali ludzi tam mieszkających. Zaraz potem tłum przystąpił do obalania tram-
waju linii nr 10. Tramwaj było trudno przewrócić, gdyż był bardzo niski i miał 
tylko jedne drzwi na środku wagonu. Gdy wagon i przyczepę wywrócono, 
nadjechał czołg od strony zachodniej. Odsunął wywrócony tramwaj i skręcił 
na ul. Mickiewicza. Przed południem została zrzucona na bruk aparatura za-
głuszająca Radio Wolna Europa, która była umieszczona na dachu gmachu 
ZUS. Po chwili nadjechał następny czołg z tego samego kierunku, z którego 
był prowadzony ogień z broni maszynowej, ale nie wiem, do kogo, gdyż scho-
wałem się w pomieszczeniu budynku ZUS, tak jak wszyscy ludzie. W pomiesz-
czeniu tym stał aparat rentgenowski. Dostałem się tam przez wybite okno 
wystawowe. Kiedy wyjrzałem przez okno, zobaczyłem, że w tym czasie ulica 
była zupełnie pusta, a czołg skręcił też w ul. Mickiewicza. Zabitych na ulicy nie 
widziałem. Po chwili ulica wypełniła się znów tłumem. Wśród tłumu biegali 
uzbrojeni cywile. Od tego miejsca, gdzie stałem, do gmachu UB było około 
250 m. Budynek był okopcony od rzucanych w niego koktajli Mołotowa. Na 
rogu ul. Dąbrowskiego i Roosevelta jacyś cywile strzelali z okien do tłumu. 
Wtedy nadjechała karetka pogotowia, a po chwili zobaczyłem sanitariusza 
w zakrwawionym fartuchu, co mnie bardzo przeraziło. Pod wieczór wycofa-
łem się na Most Teatralny, gdyż jechało coraz więcej czołgów i wzmagała się 
strzelanina. Kiedy doszedłem do ul. Gdyńskiej, jechało tam polskie wojsko 
z Biedruska. Byłem świadkiem wydarzeń i stanowiłem przeraźliwie krzyczący 
tłum. Przechodząc obok domów, słyszałem z odbiorników radiowych słowa 
przemówienia premiera Cyrankiewicza: „Kto podniesie rękę na władzę ludo-
wą, będzie miał ją odciętą”.
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Michał Babicz, Poznań

Żona z teściową zastąpiły mi drogę

28 czerwca 1956 r. pracowałem w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu 
Obuwiem w Poznaniu, przy ul. Świętosławskiej 53/54, na stanowisku kierow-
nika sekcji finansowej.
Około godz. 11 wyszedłem do banku przy Al. Marcinkowskiego po gotówkę. 
Na Al. Marcinkowskiego tłum skandował: „Chleba i dachu nad głową!” oraz 
śpiewał pieśni patriotyczne. Nie miałem mieszkania. Mieszkałem u teściów, 
kątem. Solidaryzowałem się więc z tłumem. Al. Marcinkowskiego, od ul. Ar-
mii Czerwonej (aktualnie ul. Św. Marcin) jechał powoli tramwaj, na którego 
dachu siedziało kilku młodych mężczyzn z megafonami i flagami narodowy-
mi. Tłum natomiast posuwał się ul. Św. Marcin w kierunku pl. Józefa Stalina 
(Adama Mickiewicza). Włączyłem się weń i tak doszedłem do celu. Na domu 
partii wisiał transparent „Pokoje do wynajęcia”. Pewien młody człowiek do-
stał się na gzyms IV piętra domu partii, przesuwał się w kierunku północnym 
i wybijał szyby w oknach. Widziałem spoliczkowanego oficera milicji, które-
mu spadła czapka. Podniósł ją potulnie i włożył na głowę. Ktoś rzucił hasło: 
„Idziemy na Młyńską uwolnić naszych braci!”. I tłum ruszył w tamtym kie-
runku. Widziałem, jak z okien Sądu Rejonowego przy ul. Młyńskiej wypadały 
akta. Uzmysłowiłem sobie cel mego wyjścia z biura i wróciłem do pracy. Po 
powrocie do domu oznajmiłem żonie, że dołączam się do tego tłumu, może 
na coś się przydam. Żona z teściową zastąpiły mi drogę i słownie potępiły mój 
zamiar. Synek Adaś miał wówczas 8 miesięcy. Usłuchałem żony i teściowej 
i nigdzie nie poszedłem. Przez co najmniej trzy dni słychać było strzały ka-
rabinowe. Wiedzieliśmy, że strzały między innymi padały z wieży zamkowej. 
Na drugi czy trzeci dzień przyjechał do Poznania premier Józef Cyrankiewicz, 
który między innymi wypowiedział następujące słowa: „Jeśli ktoś się poważy 
podnieść na władzę ludową rękę, to mu władza ludowa tę rękę odrąbie”.

Powstańcy zdobyli więzienie przy ul. Młyńskiej
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Józefa Gruszczyńska, Poznań

I wtedy poszła salwa

Mąż mój, lekarz medycyny, na podstawie konkursu dostał zatrudnienie w szpi-
talu ginekologiczno-położniczym w Poznaniu, przy ul. Polnej. Nie mieliśmy 
mieszkania w Poznaniu, więc przyjechałam tutaj 20 czerwca 1956 z Kiełczyn-
ka, aby znaleźć dom. Zatrzymałam się u siostry, która mieszkała w Poznaniu 
przy ul. Działyńskich w mieszkaniu 1-pokojowym. 28 czerwca 1956 rano, oko-
ło godz. 9 wyszłam na miasto. Doszłam do Okrąglaka. Zobaczyłam tłum ludzi, 
idących od strony pl. Wolności – tłum śpiewał, był zwarty, czuło się ogromne 
wzburzenie i podniecenie.
Stojąc na stopniach Okrąglaka, zobaczyłam znajomego księdza. Nie wiedzie-
liśmy, co się dzieje. Poszliśmy razem ul. Fredry; tramwaje stały, było słychać 
krzyki, udzielił nam się nastrój podniecenia.
 Doszliśmy do ul. Dąbrowskiego, idąc za gęstniejącym tłumem. Doszliśmy do 
ul. Kochanowskiego. Usłyszeliśmy strzały, skierowaliśmy się za tłumem w pra-
wo. Ale tam był już duży tłok, nic nie było widać, wycofaliśmy się więc w lewą 
stronę ul. Kochanowskiego, w kierunku ul. Słowackiego. Tam na narożniku 
stoi do dziś wysoki budynek – był otwarty. Były tam też jakieś urzędy. Weszli-
śmy na drugie piętro. Przy otwartych oknach stało bardzo dużo ludzi. Stali na 
krzesłach przystawionych i obserwowali stamtąd ul. Kochanowskiego (wów-
czas teren ten od tego budynku do ul. Dąbrowskiego miał niską, barokową 
zabudowę). Próbowaliśmy zobaczyć cokolwiek (co się tam dzieje?), wciskając 
głowy nasze między nogami stojących ludzi przy oknach.
 I wtedy poszła salwa.
Kilka osób osunęło się na podłogę. Byli ranni i zabici. Ksiądz Stefan natych-
miast przystąpił do posługi kapłańskiej. Modliliśmy się nad umierającymi. Ze-
szliśmy potem na dół. Na ulicy, przy Słowackiego, stały otwarte ciężarówki, 
na których siedzieli żołnierze. Do dziś mam w oczach ich białe, blade, smutne 
twarze. Wracaliśmy do mojej siostry. Ksiądz był przerażony. Siostra nakarmiła 
nas i zatrzymała wszystkich u siebie na noc. Noc przesiedzieliśmy przerażeni 
na krzesłach. O spaniu nie było mowy, taka straszna kanonada huczała całą 
noc.

To zdarzenie opisuję po raz pierwszy. Ten epizod wydawał mi się niewart uwa-
gi. Teraz doszłam do wniosku, że wszystko jest godne pamięci. Skończyłam 
właśnie 80 lat.
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Nazwisko autora do wiadomości redakcji „PK”

Poszedłem razem z tłumem

W dniu 28 czerwca 1956 r., jak zwykle o godz. 6 z minutami wsiadłem do 
pociągu relacji Krzyż-Poznań, aby dojechać do pracy w spółdzielni, która znaj-
dowała się przy ul. Rolnej w Poznaniu. Obok w przedziale mieszkańcy Wronek  
zawzięcie  grali w karty – kopa. Na stacji w Szamotułach do przedziału wszedł 
uczestnik gry T. (w czasie okupacji razem chodziliśmy na tajne lekcje do pana 
Z. Kandulskiego) i spytał, czy na piątego nie zagrałbym w kopa, gdyż ich ko-
lega z Szamotuł nie przybył. Po wyrażeniu zgody poszedłem do sąsiedniego 
przedziału, gdzie wziąłem udział w grze z następującymi osobami: wyżej wy-
mieniony T. – pracownik prokuratury, N. – pracownik spółdzielczości rolnej, 
Ch. – kierowca Woj. Komendy Milicji i Z. – pracownik Urzędu Bezpieczeństwa 
z ul. Kochanowskiego. Ponieważ grano na pieniądze, przerwano dopiero wte-
dy, gdy pociąg zatrzymał się na stacji w Poznaniu przy peronie 6. Pierwszy po-
wstał Ch. i patrząc w kierunku mostu położonego nad torami, stwierdził, że 
od „Ceglorza” wyszli, na to N. zapytał, „czemu ich wypuścili, przecież wczoraj 
ustalono, że będą do nich strzelać”. Po tym wystąpieniu w przedziale nastą-
piła całkowita cisza. Z. pośpiesznie udał się do ubikacji, gdzie znikła kabura 
z pistoletem; następnie razem z nami wysiadł na peron. Niektórzy z pasaże-
rów wysiadali z wagonu na sąsiednie tory, wówczas zatrzymywali ich cywile 
i prowadzili z nimi rozmowy. Gdy wszedłem na most, zobaczyłem wiele ludzi 
ubranych w ubrania robocze (białe, niebieskie i czarne), którzy powoli przesu-
wali się całą szerokością mostu w kierunku targów. Sytuacja ta zmusiła mnie 
do pójścia razem z tłumem zgromadzonym na moście w kierunku targów. 
Ruch tramwajowy i samochodowy był wstrzymany. 
Na skrzyżowaniu mostu z ul. Roosevelta tłum ludzi rozdzielił się: część po-
szła w kierunku targów, a część, w której ja byłem, skręciła w kierunku Mostu 
Uniwersyteckiego. Po dojściu do mostu (Kaponiery) skręciliśmy w prawo w ul. 
Armii Czerwonej (Św. Marcin). Na wysokości uniwersytetu pewna grupa odłą-
czyła się od tłumu i weszła do Wojewódzkiej Komendy Milicji, gdzie doma-
gała się od przebywających tam milicjantów broni oraz kluczy od magazynu 
broni. Następnie widziałem, jak wynoszono broń i ładowano na ciężarowy 
samochód, gdzie byli młodzi ludzie. Wzywano ochotników do rozbrojenia 
posterunków milicji w Poznaniu i okolicy. W tym czasie zgromadziło się bar-
dzo dużo ludzi w okolicy zamku i domu partii. Ludzie wchodzili na stojące 
tramwaje i wymachiwali biało-czerwonymi sztandarami. Ja z grupą około 
200 osób udałem się na Targi Poznańskie od ul. Grunwaldzkiej. Na targach 
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panował popłoch, pawilony były pozamykane, znaczna część obcokrajowców 
opuszczała pośpiesznie targi. Niektórzy młodzi ludzie rozbijali kioski, co spo-
tykało się z negatywną reakcją starszych ludzi. Słychać było strzały z rejonu 
Jeżyc. Ok. godz. 14 na targach pojawiło się wojsko w opancerzonych pojaz-
dach. Po dotarciu na dworzec otrzymałem informację, że pociąg w kierunku 
Krzyża odjedzie około godz. 15. Na dworcu kioski i punkty usługowe były 
pozamykane. W pociągu, który wyjechał z Poznania około godz. 16, ludzie 
opowiadali o różnych sytuacjach, które ich spotkały na terenie Poznania. Do 
wyjeżdżającego pociągu strzelano z kierunku uniwersytetu – wówczas Woj. 
Komendy Milicji. Do Wronek pociąg dojechał ok. godz. 18, gdyż zatrzyma-
no go na Woli i w Kiekrzu, gdzie przez wagony przechodziły patrole wojsko-
we. We Wronkach przy przejściu przez kontrolę biletów stali milicjanci i dwaj 
cywile. Jeden z tych cywili zatrzymał mnie do kontroli i po stwierdzeniu, że 
wracam z Poznania, zabrał mnie do baru (restauracji), gdzie było jeszcze kilku 
zatrzymanych. Wśród zatrzymanych rozpoznałem H. Bączyka, który praco-
wał w Zakładach Cegielskiego (wówczas Stalina). Z dworca przeprowadzono 
nas na komisariat milicji (ok. 20 osób), gdzie prowadzono z nami rozmowy. 
Ze mną do rozmów przystąpiono około godz. 20, przeszukano mi kieszenie 
i torbę, pytano, ile razy pracownicy z Zakładów Cegielskiego przychodzili do 
spółdzielni na ul. Rolnej (przy której pracowałem) i namawiali nas do bun-
tu. Równocześnie musiałem po kilka razy opowiadać, co robiłem w tym dniu 
(28.06.1956 r.) w Poznaniu. Po mej odpowiedzi, że byłem także na targach, 
starano mi się wmówić, że brałem udział w rozboju i będę odpowiadał za 
wystąpienie przeciw władzy ludowej. Przy ponownym pytaniu, co robiłem 
po wyjściu z pociągu, gdy przyjechałem do Poznania, wtrąciłem, że w czasie 
jazdy pociągiem grałem w karty z mieszkańcami Wronek, pracującymi w in-
stytucjach, które wymieniłem powyżej. Dodałem także, że jeden z grających 
dziwił się, że nie strzelano do wychodzących robotników z „Ceglorza”. Po tym 
oświadczeniu pozostawiono mnie przez ok. 15 minut samego, po czym wszedł 
komendant milicji i oświadczył, że jestem wolny. Było to około godz. 22.
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Józef Hasiński, Poznań

Obudziliśmy się!

Po ukończonych studiach towaroznawczych zostałem (w ramach tzw. nakazu 
pracy) skierowany do pracy na stanowisku głównego technologa w Poznań-
skich Zakładach Gastronomicznych przy ul. Kramarskiej.
Nadszedł czwartek 28 czerwca 1956 r. Z samego rana zostałem wezwany do 
naczelnego dyrektora, p. Dzierżyńskiego (notabene kuzyna słynnego z czasów 
rewolucji rosyjskiej krwawego Feliksa), od którego otrzymałem polecenie uda-
nia się w charakterze przedstawiciela PZG na ustną maturę w Zespole Szkół 
Gastronomicznych przy ul. Jarochowskiego 1. Matura rozpoczęła się o godz. 
9 i przebiegała spokojnie aż do chwili, gdy jedna z nauczycielek wpadła do sali 
egzaminacyjnej i oznajmiła, że w proteście przeciwko warunkom życia na ulice 
miasta wyszli robotnicy Zakładów im. Józefa Stalina, Zakładów Naprawczych 
Taboru Kolejowego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, żądając 
rozmów z władzami miejskimi oraz sekretarzem wojewódzkim PZPR. 
Już od pewnego czasu chodziły w Poznaniu słuchy, że meldunki o wzrasta-
jącym niezadowoleniu wśród robotników z powodu śrubowania już i tak 
niewykonalnych norm pracy i stopniowego obniżania się zarobków docierały 
systematycznie do Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Ponadto delegacje robot-
ników jeździły do Warszawy na rozmowy do ministerstwa odpowiedzialnego 
za przemysł, a specjalne raporty z danymi o sytuacji w naszym mieście trafiały 
na biurka czołowych osób w państwie. Elita władzy obiecywała poprawę wa-
runków pracy i zaopatrzenia, ale dbała przede wszystkim o siebie. Szara masa 
głodowała, ledwo wiązała koniec z końcem, a oficjele kupowali w sklepach 
za „żółtymi firankami” (w Poznaniu m.in. przy ul. Dąbrowskiego).
Nie byłem więc zdziwiony, że nastąpił robotniczy bunt. Uważałem, że w tam-
tej rzeczywistości musiało w końcu dojść do eksplozji społecznego niezado-
wolenia. Jako żołnierz AK i więzień polityczny po odsiedzianym we Wronkach 
długoletnim wyroku odczułem wręcz satysfakcję, że nareszcie przynajmniej 
część społeczeństwa obudziła się po latach obojętności oraz bierności i doj-
rzała do wzięcia odpowiedzialności za swój los.
Po krótkiej naradzie postanowiliśmy przerwać maturę, obiecując maturzystom 
poinformowanie ich w najbliższym czasie o nowym terminie egzaminu.
Wyszedłem więc do miasta i pieszo udałem się w kierunku śródmieścia z za-
miarem powrotu do pracy. Kiedy dochodziłem do ul. Stalingradzkiej, napo-
tkałem rzesze ludzi, zobaczyłem też unieruchomione samochody milicyjne, 
z opon których powypuszczano powietrze, i rozbrojonych milicjantów. Idą-
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ca szeregiem grupa osób niosła transparent z napisem: „Chcemy chleba”. 
Pochód prowadził „Eddie Polo” (jego prawdziwe nazwisko brzmiało Janusz 
Kulas), jak go później nazwała poznańska prasa opisująca proces uczestni-
ków wypadków poznańskich. Tłum śpiewał hymn narodowy oraz pieśni „My 
chcemy Boga” i „Rotę”. Manifestujący zamienili słowa: „Nie będzie Niemiec 
pluł nam w twarz” na wersję „Nie będzie Rusek pluł nam w twarz”. Po dro-
dze, na ul. Armii Czerwonej, funkcjonariusze UB w cywilnych ubraniach wy-
krzykiwali z samochodów osobowych hasła antypaństwowe, prowokując 
tłum do czynnych wystąpień. Wraz z uczestnikami pochodu udałem się pod 
budynek Wojewódzkiej Komendy Milicji Obywatelskiej (obecnie mieści się 
w tym miejscu Wydział Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza), a stamtąd 
cała gromada protestujących ruszyła w kierunku budynku Wojewódzkiego 
Komitetu PZPR przy dzisiejszej ul. Kościuszki. Na gmachu partii wisiał wyso-
ko transparent z napisem „Mieszkania do wynajęcia”, który powiesili tam 
wcześniej manifestujący. Sekretarz Kraśko, który wyszedł z „białego domku”, 
został spoliczkowany przez jednego z manifestantów. Ponieważ doszły nas 
wieści o rozbiciu więzienia przy ul. Młyńskiej, wraz z częścią osób udałem 
się w tamtym kierunku. Gdy dochodziliśmy do dzisiejszego pl. Cyryla Rataj-
skiego, spotkaliśmy więźniów oswobodzonych przez demonstrantów. Jeden 
z napotkanych więźniów w czasie rozmowy ujawnił, że jest rolnikiem, które-
go skazano za nieoddanie obowiązkowego kontyngentu. Przed budynkiem 
sądu leżały porozrzucane i popalone akta. Nagle usłyszeliśmy strzelaninę od 
strony Jeżyc. Sądziliśmy, że to prawdopodobnie strzelają funkcjonariusze UB 
z ul. Kochanowskiego. Udałem się tam. Obok ubezpieczalni społecznej na 
ul. Dąbrowskiego i okolicznych chodnikach leżały radiowe urządzenia zagłu-
szające odbiór zagranicznych audycji, portrety „dostojników” państwowych 
zarówno polskich, jak i z innych krajów socjalistycznych. Rozpoznałem pode-
ptany i zniszczony portret ówczesnego premiera J. Cyrankiewicza. Na ul. Dą-
browskiego i Kochanowskiego stały dwa czołgi. Jeden z nich był opanowany 
i kierowany przez demonstrantów. Na czołgu stała kobieta z okrwawionym 
sztandarem, która wykrzykiwała, że jest na nim krew postrzelonego chłop-
ca. Wyjątkową aktywnością wyróżniali się młodzieńcy z wyglądu nastoletni, 
którzy napełniali butelki benzyną z czołgu i obrzucali nimi baraki i gmach UB. 
Wycofałem się powoli w kierunku Mostu Teatralnego. Zatrzymałem się przy 
kiosku na ul. Wieniawskiego i usiadłem na niskim murku. Wtem usłyszałem 
hałas nadjeżdżających czołgów i terkot karabinów maszynowych. Instynk-
townie rzuciłem się na chodnik, a nade mną przeleciało kilka pocisków. Kiedy 
strzały ustały, zaniepokojony losem żony i syna Adama udałem się w stronę 
swojego domu przy ul. Wielkiej. Jezdnią przejeżdżały raz po raz półciężarowe 
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samochody, wiozące rannych i zabitych do pobliskich szpitali. W mieszkaniu 
zastałem całą i zdrową rodzinę. Nie zdradzając własnych przeżyć z ostatnich 
godzin, z uwagą wysłuchałem relacji żony, którą młodzi chłopcy prosili o pu-
ste butelki. Do wiadomości małżonki nie dotarły jeszcze wieści o wypadkach, 
jakie rozegrały się na ulicach Poznania. Mnie przypadła rola informatora o zaj-
ściach. Sądząc, że zamieszki już wygasły, zdecydowaliśmy się z żoną obejrzeć 
ślady wydarzeń. Postanowiliśmy przejść się pieszo w kierunku ul. Kochanow-
skiego, zabierając w wózku niespełna dwuletniego synka. W mieście wrzało. 
Z północnego odcinka Kochanowskiego nadal słychać było toczącą się walkę. 
W okolicach Mostu Teatralnego młodzi ludzie demontowali uzbrojenie czołgu. 
U zbiegu ul. Dąbrowskiego i Roosevelta leżała przewrócona przyczepa tram-
wajowa „siódemki”, blokując wjazd pojazdom z Kaponiery. W obawie o sy-
na zdecydowaliśmy się zawrócić i jak najszybciej tą samą drogą dotrzeć do 
domu. W pobliżu Małych Garbar wyraźnie zaniepokoiliśmy się, gdy za pleca-
mi usłyszeliśmy chrzęst czołgowych gąsienic, które tratowały uliczne latarnie 
gazowe, zmierzając do Biedruska. Ukryliśmy się w bramie pobliskiego budyn-
ku i dopiero po przejechaniu czołgów i upewnieniu się, że w pobliżu panuje 
spokój, wyruszyliśmy w dalszą drogę. Jeszcze w nocy budziły nas pojedyncze 
strzały i niezwykły ruch samochodowy. W piątek 29 czerwca rano udałem się 
normalnie do pracy. Po południu obejrzałem krajobraz poznańskich ulic po 
bitwie poprzedniego dnia. Na Rynku Jeżyckim stał czołg, a na budynkach ul. 
Słowackiego, Dąbrowskiego i Kochanowskiego spostrzegłem liczne ślady po 
pociskach, a zasmolone ściany świadczyły o determinacji uczestników robot-
niczego zrywu. W następnych dniach szeroko omawiano wśród znajomych 
w pracy i w gronach przyjaciół szczegóły wydarzeń. Docierały informacje 
o liczbie rannych i godnej pochwały pomocy medycznej dla uczestników „wy-
padków”, udzielonej m.in. w Szpitalu im. F. Raszei przez lekarzy, pielęgniarki 
i sanitariuszy. Zapamiętano znamienne słowa premiera Cyrankiewicza będące 
reakcją na to, co zdarzyło się w Poznaniu: „Każdy prowokator czy szaleniec, 
który podniesie rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że władza 
ludowa tę rękę mu odrąbie”. Od tego czasu nazywano u nas Cyrankiewicza 
„Józiem Odrąbrączką”.
Nasi krewni z Łodzi, będący opiekunami młodzieży specjalnej troski, po upływie 
dwóch dni poinformowali nas telefonicznie, że wracając z turnusu rehabilita-
cyjnego znad morza, mieli przymusowy postój na dworcu w Poznaniu i dopie-
ro po północy odjechali do domu. Dopiero od nas dowiedzieli się o przyczynie 
tego przymusowego przystanku i poznali szczegóły poznańskiego protestu.
Zupełny spokój na ulicach miasta wrócił 30 czerwca 1956 r. Potem nastąpiły 
aresztowania, które trwały do 10 lipca. Do „akcji” wkroczyli funkcjonariusze 
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UB wyspecjalizowani w torturach i przemocy podczas przeprowadzania prze-
słuchań zatrzymanych podejrzanych o uczestnictwo w wystąpieniu przeciwko 
władzy.
Procesy rozpoczęły się 27 września w salach gmachu Sądu Wojewódzkiego 
przy Al. Marcinkowskiego i objęły parę grup oskarżonych. Wyczuwało się na-
pięcie. Obrońcy oskarżonych podjęli walkę o możliwie łagodny wymiar kary. 
Przebieg rozpraw relacjonowała i prasa polska, i zagraniczna. Procesy trwały 
aż do 22 października.
W międzyczasie odbyło się VIII Plenum KC PZPR, na którym Władysław Gomuł-
ka wyraził swoją opinię, że poznański protest robotniczy był sprawiedliwy. Na 
tym skończyła się sprawa Poznańskiego Czerwca ‘56. A później doszły nieobo-
jętne zdarzenia będące próbami dźwigania się z komunistycznego upodlenia 
w latach 1968, 1970, 1976, 1980 i 1989.

Na gmachu KW PZPR wywieszono napisy z żądaniami
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Anna Biniaś, Poznań

Czołg na Śródce

Był piękny słoneczny dzień. Mąż z synem Karolem przebywali w Czerniawie 
na kolonii, której kierownikiem był właśnie mój małżonek. Tego dnia miało 
odbyć się uroczyste poświęcenie katedry poznańskiej, odbudowanej po znisz-
czeniach wojennych. Rano pojechałam z dwuletnią córką Zosią na ul. Wro-
niecką po odbiór mięsa na kartki przeznaczonego dla pracowników rzeźni 
(otrzymałam je w prezencie). Cieszyłam się, bo dodawali kości i podroby, któ-
re były bardzo przydatne, gdyż jak wiadomo cała gospodarka komunistyczna 
„leżała”, a ludzie byli rozgoryczeni i głodni. Wracałam z tych zakupów ze stra-
chem do domu, gdyż w śródmieściu trwały już walki uliczne. Ludzie płakali, 
ponieważ wiadomo było, że byli zabici i ranni; krzyczeli: „Dość już udręki”. Na 
Śródce, w kolejce stała już moja mama, wyczekując za bochenkiem chleba. 
Rozgoryczenie wśród ludzi było straszne, ale i była nadzieja, że naród polski 
chce pracy, chleba i wolności.
W pewnym momencie usłyszałam straszliwy warkot z kierunku Zawad. Pod-
niesiono krzyk, bowiem zbliżały się czołgi od strony Biedruska. Powstała pa-
nika, a ludzie w popłochu rozbiegli się z kolejki. Pomiędzy kościołem św. Mał-
gorzaty a pocztą czołg skręcił na most w kierunku Ostrowa Tumskiego i śród-
mieścia. Nagle spod czołgu wydostał się dym i płomień ognia. Okazało się, że 
ktoś wylał wiadro z benzyną i podpalił. Sprawcą okazał się młody człowiek 
o nazwisku Siejak – drukarz, którego znałam. Mieszkał na Rynku Śródeckim. 
Czołgistami byli żołnierze: Polacy lub Rosjanie przebrani w polskie mundury. 
Milicjanci próbowali, bez skutku, odnaleźć odważnego człowieka. Wróciłam 
zdenerwowana z mamą i płaczącą Zosią, ale bez chleba. Czołgi wciąż jechały 
w kierunku śródmieścia. Jeden z nich nagle wjechał w naszą wąską uliczkę, 
już dziś nieistniejącą – Zaułek Katarzyński. Czołg zajmował prawie całą jej 
szerokość. Przy domu, w którym mieszkaliśmy, ustawił się z lufą wymierzoną 
w kierunku budynku milicji przy Rynku Śródeckim. Na jego dachu milicjanci 
ustawili dwa ciężkie karabiny maszynowe. Byli niepewni, czy sprawa ognia 
pod czołgiem nie jest zapowiedzią walk ulicznych na Śródce. Do rana strza-
łów nie było. Czołgi i karabiny stały na miejscach, ale strach i zdruzgotane 
nerwy długo nas nie opuszczały. Na szczęście na Śródce ofiar nie było. Na-
tomiast bilans ofiar walk w Poznaniu był straszliwy. Rozpoczęły się procesy 
i dalsze udręki narodu polskiego.
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Ryszard Łuczak, Poznań

Mój egzamin dojrzałości

Jak trąbka bojowa zabrzmiało przed dziesięciu laty zaproszenie do udziału 
w uświetnieniu czterdziestolecia Poznańskiego Czerwca ‘56 przed tablicami 
u zbiegu ul. Dąbrowskiego i Kochanowskiego w Poznaniu. I tak się zaczęło... 
Przez te ostatnie dziesięć lat corocznie 28 czerwca śpiewamy – Poznański Chór 
Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego – u zbiegu tych ulic. 
Cóż, tłumów nie było. Grupa weteranów – bohaterów Czerwca ’56, kilka sztan-
darów, członkowie Bractwa Kurkowego... Trochę to mało, jak na tę wielką ofia-
rę, złożoną przed pięćdziesięciu laty. Oczywiście, pojawiali się różni dygnitarze, 
składali wiązanki kwiatów i za chwilę ulica była pusta. Kiedy po raz pierwszy 
stanęliśmy pod tymi tablicami, oczami mojej pamięci zobaczyłem sceny, które 
tu się rozegrały. Bo tutaj właśnie doszło do zbrojnych starć, tutaj prowadzono 
desperacką walkę z czołgami i żołnierzami. Tutaj poległo najwięcej bohaterów 

Pochód robotników w drelichowych 
uniformach przemierzał ulice Poznania
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Czerwca ’56. Ci młodzi ludzie byli jakby spadkobiercami powstańców wielko-
polskich z 1918 r.
Wydarzenia i to miejsce pamiętam doskonale, gdyż cztery dni wcześniej zosta-
łem maturzystą Liceum Pedagogicznego, którego gmach stał na zapleczu UB 
przy ul. Mylnej, dziś Romka Strzałkowskiego.
Dzień 28 czerwca 1956 r. pamiętam doskonale, byłem przecież naocznym 
świadkiem przemarszu dużego pochodu robotników idących ul. Rokossowskie-
go (dziś ul. Głogowska) w stronę zamku z okrzykami i transparentami: „Chce-
my chleba”, „Chcemy wolności”. Dołączyłem do tego pochodu. Szliśmy obok 
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zagraniczni goście robili nam zdjęcia 
i uśmiechali się przyjaźnie. Piękna wiosenna pogoda dodawała manifestantom 
dodatkowych sił, były śpiewy, okrzyki, a w oczach łzy. Na pl. Stalina, naprzeciw 
zamku, dokąd doszliśmy, stał człowiek przy człowieku... Wydawało się, że cały 
Poznań tutaj się umówił! Po pewnym czasie z dużą grupą ludzi znalazłem się na 
ul. Dąbrowskiego. Tam, przy ogromnych wiwatach i okrzykach, spadła na bruk 
aparatura zagłuszająca, znajdująca się na dachu i w budynku ubezpieczalni 
społecznej. Kilka etapów walk na ul. Kochanowskiego trudno opisać skrótowo, 
gdyż z godziny na godzinę sytuacja zmieniała się, od strumieni wody, pojedyn-
czych strzałów, butelek z benzyną i eskalacji napięcia, aż do przyjazdu czołgów 
i działań manifestantów w celu opanowania gmachu Urzędu Bezpieczeństwa.
Stojąc dzisiaj, kilkadziesiąt lat później, na tym samym miejscu u zbiegu ul. Dą-
browskiego i Kochanowskiego, wraz z założonym przeze mnie Poznańskim 
Chórem Nauczycieli, patrzę na te odległe historyczne wydarzenia z ogromnym 
przejęciem i wzruszeniem. I upamiętniając tragiczne wydarzenia Czerwca ‘56  
corocznie przygotowuję koncerty patriotyczno-religijne pod tytułem „Rozstrze-
lano moje serce w Poznaniu”. Nawiązuję do poezji i muzyki poznańskich twór-
ców. Pamiętam, że demonstranci wtedy w 1956 r. z przejęciem i wzruszeniem 
śpiewali polskie pieśni religijne i patriotyczne: „Jeszcze Polska nie zginęła”, „My 
chcemy Boga”, „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”, „Boże coś Polskę”. W historii 
naszego kraju, na przestrzeni dziejów, pieśni narodowe i ojczysta poezja miały 
i mają zawsze swój serdeczny klimat i nastrój. Utwory te pomagają rozumieć 
i odczuwać świat, własną egzystencję i łączyć się z przeżytą historią. Ten polski 
fenomen kulturowy trwa od wieków. Coroczne koncerty zachęcają i zobowią-
zują do dalszego wzbogacania repertuaru uroczystości.Wszyscy uczestnicy tych 
spotkań przy tablicach bohaterów Czerwca ‘56 w atmosferze skupienia i kon-
templacji głęboko przeżywają historię sprzed pięćdziesięciu lat. Wszak na co 
dzień żyjemy w atmosferze nieustannego hałasu, chaosu, poplątania znaków 
i wartości. Tymczasem duch narodu żyje w poezji, pieśni, w tradycji przekazy-
wanej z pokolenia na pokolenie. Co roku na ul. Kochanowskiego i przy Poznań-
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skich Krzyżach ożywa on z wielką mocą, każąc zastanowić się nad przeszłością 
i przyszłością naszej polskiej historii i narodowej kultury, której byt jest nie-
ustannie zagrożony. Słowa pieśni „Ojczyzna ma tyle razy we krwi skąpana, tak 
jak wielka dziś twoja rana, jakże długo cierpienie twe trwa. Tyle razy pragnęłaś 
wolności, tyle razy dławił ją kat. Ale zawsze czynił to obcy, a dziś brata zabija 
brat!” – brzmią jakże przejmująco i dramatycznie. 
Poranek następnego dnia po tamtym czarnym czwartku był też czarny. Po pacy-
fikacji miasta przez wojsko bilans walk był tragiczny. Śmierć poniosły dziesiątki 
osób. A wielka poetka Kazimiera Iłłakowiczówna napisała: „Czemu zawsze rzą-
dzi inteligent, a do robotników się strzela?”.
Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego kilkakrotnie śpie-
wał też na pl. Mickiewicza przy Poznańskich Krzyżach dla upamiętnienia ofiar 
Czerwca ‘56. Można śmiało powiedzieć, że ten historyczny plac jest sanktu-
arium dla społeczeństwa wielkopolskiego. Tutaj przecież znajdował się pomnik 
Najświętszego Serca Jezusowego, ufundowany z okazji dziesięciolecia odzyska-
nia niepodległości po I wojnie światowej. Tu także, na tym placu, pod Poznań-
skimi Krzyżami, po latach z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II wspólnie 
modliliśmy się i z mocą śpiewaliśmy, dziękowaliśmy Bogu za każdą godzinę 
pontyfikatu Ojca Świętego, syna polskiej ziemi. Niechaj modlitwy do nieba pły-
ną. Śpiewaliśmy „Gaude Mater Polonia” – pieśń, która odgrywała dużą rolę 
w dziejach Polski, pełniąc funkcję pieśni państwowej. Jako drugą pieśń śpiewa-
liśmy pierwszy hymn narodowy w języku ojczystym – „Bogurodzicę”. 
Poprzez śpiewane pieśni budujemy świat ducha, współtworzymy fundament 
polskiej kultury, wzbogacając pięknem śpiewu liturgię nabożeństw, rozsze-
rzając dzieło ewangelizacji. Poprzez śpiew ludzkie rozumienie świata, własnej 
egzystencji łączy się z przeżywaniem tajemnicy wiary. To na tym placu ludzie 
zaczynają lepiej się rozumieć, wzajemnie wspierać, po bratersku miłować. Tu 
odnajdują swój związek z dziejami ojczystymi i dumą narodową. Poprzez swój 
śpiew na tym placu i w świątyniach służą ludziom i Bogu.
Tutaj, na tym placu, modliliśmy się także za Ojca Świętego. Pod Krzyżami Po-
znańskiego Czerwca ‘56 pamiętając o tych, którzy jako pierwsi mieli odwagę 
upomnieć się o prawo, chleb, prawdę i sprawiedliwość. Śpiewając na placu 
pod Krzyżami, zawsze też pamiętamy tamte nasze osobiste spotkanie z Ojcem 
Świętym Janem Pawłem II, gdy po naszym koncercie pod pomnikiem Świętego 
Wojciecha w Gnieźnie podjechał, by poświęcić ten monument. Pamiętamy to 
nasze wzruszenie.
I teraz śpiewając pieśni religijne i narodowe, co roku na placu pod Poznańskimi 
Krzyżami przywołujemy tego największego z Polaków. Przywołujemy z ogrom-
ną wdzięcznością za to, co uczynił dla naszej Ojczyzny.
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Andrzej Gabler, Poznań

Cyrankiewicz na Sybir

Jestem poznaniakiem z „krwi i kości”. Moi rodzice: ojciec, dr medycyny ppłk 
WP Władysław Gabler – uczestnik I wojny światowej, powstaniec wielkopolski 
i uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., jak i moja matka, Felicja Gabler, 
pochodzili z Poznania i tutaj umarli. Ja urodziłem się w Poznaniu w 1933 r., 
tu spędziłem dzieciństwo w okresie okupacji niemieckiej, ukończyłem szko-
łę podstawową i liceum oraz uzyskałem maturę. W okresie stalinowskim nie 
mogłem studiować w Poznaniu. Musiałem „tułać się” po kraju. Studiowałem 
najpierw w Śląskiej Akademii Medycznej, a potem w Akademii Medycznej 
w Łodzi. Kończyłem studia lekarskie w pamiętnym 1956 roku...
Dnia 29 czerwca 1956 r., w piątek, wybierałem się z całym moim ekwipun-
kiem z Łodzi w drogę powrotną do swojego rodzinnego miasta. Zajechałem 
na stację Łódź Kaliska, skąd o godz. 15.30 pociągiem osobowym pragnąłem 
przyjechać do Poznania. Już przy kupowaniu biletu kolejowego w okienku 
stacyjnym natknąłem się na trudności. Nie chciano mi sprzedać biletu do Po-
znania oświadczając, że pociągi do Poznania nie dojeżdżają. Nie odpowie-
dziano mi, z jakiego powodu. Byłem tym bardzo zasmucony. W Łodzi nie wie-
dzieliśmy, co dzieje się poważnego w Polsce – żadnej informacji o zajściach 
w Poznaniu od 28 czerwca nie było. W końcu ubłagałem kasjerkę i wykupiłem 
bilet. Poszedłem na peron i wsiadłem do pociągu. Pociąg do Poznania przez 
Ostrów Wlkp. ruszał planowo. Im bliżej byłem Poznania, tym więcej dowia-
dywałem się, co tam się dzieje. W końcu pociąg zajechał szczęśliwie i punk-
tualnie na stację Poznań Główny o godz. 21.30. Jeszcze w czasie podróży 
dowiedziałem się, że w Poznaniu od 21.00 obowiązuje godzina milicyjna. Na 
peronie zauważyłem dużo uzbrojonych patroli wojskowych i milicji. Wziąłem 
więc swoje bagaże i poszedłem do holu Dworca Głównego. Oddałem ba-
gaż do przechowalni i pomyślałem sobie, że będę musiał przesiedzieć tutaj 
całą noc do godz. 6. Kupiłem w kiosku miejscowe gazety i zacząłem czytać 
o „wypadkach poznańskich”. Po pewnym czasie, gdy już wszystko przeczyta-
łem, pragnąłem wyjść przed gmach dworcowy od strony frontowej. Pełniący 
tam „służbę” milicjant kazał mi wejść do środka budynku. Powiedziałem mu, 
że pragnę zażyć trochę świeżego powietrza. Na zewnątrz widziałem sporo 
patroli i słyszałem pojedyncze strzały karabinowe. Wróciłem więc do głów-
nego holu, gdzie przebywało więcej podróżnych. Po pewnym czasie przed 
Dworzec Główny przyjechała taksówka MPK „warszawa”, z której wysiadł 
uzbrojony funkcjonariusz MO. Sądziłem, że samochód ten jest do dyspozy-
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cji milicji. Ale pomyślałem sobie, co szkodzi spytać. Podszedłem do kierowcy 
taksówki i zapytałem, czy mógłby mnie zawieźć do domu. Odczekałem, aż 
wróci ten milicjant, aby spytać go o zgodę. Ucieszyłem się, gdyż wyraził zgo-
dę. Pobiegłem do przechowalni odebrać moje bagaże i załadowałem je do 
samochodu. Zająłem miejsce na tylnym siedzeniu, z przodu siedzieli kierow-
ca taksówki i milicjant. W czasie jazdy rozpoczęła się rozmowa. Ów milicjant 
spytał mnie, skąd przyjechałem. Oświadczyłem, że z Łodzi, ale tam nic o wy-
darzeniach w Poznaniu nie słyszałem. Powiedział mi: „No to teraz dowie się 
Pan o wszystkim od rodziny”. Jechaliśmy ul. Dworcową i Armii Czerwonej na 
ul. Łąkową nr 17, do mojego rodzinnego domu. Po drodze widziałem dużo 
wojska i czołgi. Dojechałem samochodem przed dom. Brama domu była za-
mknięta. Nie miałem klucza, więc robiłem hałas klamką drzwi i uderzałem 
w drzwi. Po pewnym czasie mój brat zszedł do drzwi i otworzył mi bramę. 
Podczas oczekiwania na otwarcie bramy wyładowałem z samochodu swoje 
bagaże. Wówczas z gmachu szpitala UB, na ul. Łąkowej, naprzeciw mojego 
domu wyszło kilku milicjantów z bronią gotową do strzału. Podeszli do mnie. 
Wydaje mi się, że byli zaniepokojeni: kim jestem i co ja w nocy przywiozłem, 
może jakieś materiały wybuchowe! Usiłowali również legitymować mojego 
brata, który zszedł na dół w podomce, aby otworzyć mi bramę. Milicjant, 
który jechał razem ze mną taksówką, wyjaśnił „sprawę”. Nie słyszałem ich 
rozmowy i szczęśliwie zaszedłem do domu. Później w gronie rodzinnym do 
godzin rannych rozmawialiśmy o wszystkim, co zaszło w owych dniach od 28 
czerwca. Moi bracia, starszy Jerzy i młodszy Konrad, którzy byli w Poznaniu 
i brali udział w pamiętnych dla Poznania dniach, przekazali mi swoje relacje. 
Następnego dnia, czyli 30 czerwca, poszliśmy do miasta. Widziałem przy ul. 
Dąbrowskiego, jak robotnicy niechętnie wymieniali zniszczone płytki chodni-
kowe przed gmachem ZUS, gdzie runęły urządzenia „buczka” zagłuszającego 
audycje z zachodu. Na ul. Młyńskiej z okien gmachu sądu lub gzymsów po-
wiewały togi sędziowskie lub firany, a na szosie leżały kartki z akt sądowych. 
Na ul. Dzierżyńskiego maszerowała grupka młodych ludzi, którzy skandowali 
„Cyrankiewicz na Sybir”.
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Aleksander Kałka, Poznań

Też tam byłem

W tym okresie mieszkałem w Objezierzu, a pracowałem w Zakładzie Spół-
dzielczym Pracy Budowy Taboru Kolejek Polnych w Poznaniu, ul. Głogowska 
108, za czerwonym kościołem. Tego dnia przyjechałem do Poznania koleją 
i szedłem ul. Głogowską. Po przejściu ok. 200 metrów zatrzymali mnie stu-
dent i studentka i powiedzieli, że dzisiaj Poznań strajkuje i mam dołączyć do 
strajkujących, którzy idą ulicą od „Cegielskiego”. Była godz. 6.40, gdy to uczy-
niłem i doszedłem do dworca kolejowego, bo tam stały tramwaje; przy Mo-
ście Dworcowym także stały tramwaje. W tym miejscu złączyliśmy się z grupą 

Zakrwawiony sztandar – symbol rozgrywającej 
się w Poznaniu tragedii
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przechodniów, strajkujących, którzy szli od „Cegielskiego”. Szedłem w kierun-
ku ul. Traugutta. Lider grupy powiedział, że musimy iść na ul. Kochanowskie-
go, bo tam strzelają do ludzi.
Kiedy dotarliśmy na Kochanowskiego, powiedział, że ubowcy mają wyjść 
z gmachu. Nikt z ubowców tego nie uczynił. Poszliśmy z karnistrami do sta-
cji benzynowej koło targów i tam napełniliśmy kanistry; przynieśliśmy je do 
gmachu i laliśmy przez okna do budynku. Gdy budynek został podpalony, wy-
biegł jeden z pracowników, uciekając w stronę tłumu, drugi wybiegł z budyn-
ku cały w ogniu i padł. Ludzie wyrzucili go za parkan na ogród. W tej samej 
chwili przywieźli karabiny „lublinem” od „Cegielskiego” i rozdali między straj-
kujących, ale bez amunicji. Przyjechały trzy czołgi bez amunicji, stały przy wia-
dukcie (Puławskiego). Teraz lider strajkujących powiedział, że musimy iść na 
Młyńską, bo tam katują więźniów. Gdy doszliśmy na ul. Młyńską, weszliśmy 
do środka zdobywając dużą ilość broni z amunicją, rzucaliśmy akta na ulicę 
i podpalaliśmy je. Po zdemolowaniu więzienia poszliśmy pod zamek, dziś sto-
ją tam Krzyże. Po chwili przyjechały „lubliny” milicji. Lider zaproponował, aby 
milicja zawróciła swoje samochody i pojechała na swoje placówki. Milicjanci 
odpowiedzieli, że polecenia nie wykonają. Grupa strajkujących zuchwałych 
harcerzyków z Szamotuł weszła na samochód. Zaczęła ściskać milicyjne gło-
wy i funkcjonariusze opuścili auto. Z drugiego i trzeciego samochodu milicja 
sama opuściła swoje samochody. Poszli w kierunku dworca autobusowego 
(Towarowa albo Tadeusza Kościuszki). Teraz lider grupy strajkujących polecił 
swoim ludziom rzucenie kuli zagłuszającej, która była na ubezpieczalni, i do-
starczenie wozu transmisyjnego. Gdy to polecenie zostało wykonane i kula 
zagłuszająca za półtora miliona złotych została zniszczona, dostarczono wóz 
transmisyjny. Lider strajku szukał człowieka, który znał dobrze sekretarza par-
tii, który przemówiłby do strajkującej ludności. Zgłosił się mój krewny, który 
chodził z Szedlakiem do szkoły, a Szedlak pochodził z okolic Ostrowa – nie-
żyjący już Stanisław Turz. Gdy odnaleziono Szedlaka, kazano mu dzwonić do 
Cyrankiewicza z pytaniem, gdzie jest reszta delegacji, która pojechała do War-
szawy. Odpowiedział, że wszyscy zostali wypuszczeni i pojechali do Pozna-
nia. I dodał: „Niech żaden poznaniak nie podnosi ręki na władzę ludową, bo 
będzie miał tę rękę odciętą, a ja przylecę do Poznania”. Okrążając okolice Po-
znania, Cyrankiewicz zobaczył strajkujących poznaniaków i wylądował na lot-
nisku Ławica. Nikt ze strajkujących nie miał ręki odciętej. Słowa nie dotrzymał. 
Pojechał z powrotem do Warszawy. Do wozu transmisyjnego, który stał przy 
Zamku, przyprowadzono Szedlaka. Nawoływał on ludzi, aby przyjeżdżali do 
Poznania i dołączyli do strajkujących poznaniaków. Gdy to uczynił, po krótkim 
czasie mówił nie na korzyść strajkujących. Strajkujący wzięli go za klapę, wy-
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rzucili Szedlaka z wozu, i kazali iść na dworzec autobusowy i jechać do domu. 
Strajkujący lud żgał szturmówkami Szedlaka po tyłku, bo niechętnie opuścił 
wóz transmisyjny. Teraz lider strajkujących oznajmił, że przyjdzie wojsko, ogło-
szą godzinę policyjną i będą strzelać do ludzi. Gdy to wszystko przemyślałem 
i poszedłem w kierunku ul. Mickiewicza, stanąłem na placu dzisiejszego Ban-
ku Spółdzielczego. Doszedł do mnie znajomy o nazwisku Majchrzak (praco-
wał w Olimpii jako konserwator) i powiedział, że musi przekazać ustny raport 
na ulicę B., a ja go zapytałem, dlaczego nie pisemny z pieczątką zakładu; Maj-
chrzak odrzekł, że strajkujący mogliby go zrewidować i dowiedzieć się, co jest 
w nim napisane, a ubowcy go znają i uwierzą w ustny raport. W tym samym 
momencie z ul. Mickiewicza spod nr 36-37-38 (nie wiem dokładnie) padały 
strzały z piętrowej willi, balkonowej, w małą grupę ludzi. My schowaliśmy się 
pod jeden z balkonów. W grupie tej był człowiek z karabinem i strzelał w jego 
balkon, a ten uciekł do swojego mieszkania. Gdy strzały ucichły, poszedłem 
na dworzec kolejowy, bo miałem pociąg do Obornik, ale żaden nie jechał. 
Poszedłem więc do mojego zakładu pracy na ul. Głogowską i tam chciałem 
się przespać. Zakład był zamknięty i portier nikogo nie wpuścił. Gdy wracałem 
na dworzec, jechał czołg i strzelał do ludzi. Na czołgu leżał żołnierz w okrą-
głej czapce. Myślałem, że to Rosjanin. Schowałem się w bramie. Gdy ucichły 
strzały, dotarłem na dworzec kolejowy i tam byłem do godziny policyjnej. 
Kiedy nadeszła godzina policyjna, od strony Mostu Dworcowego porucznik 
przyprowadził pluton wojska i stanęli 10 metrów od jezdni. Wydał rozkaz. 
Jedna drużyna pójdzie w kierunku Jeżyc, druga w kierunku „Cegielskiego”, 
a trzecia zostanie na terenie dworca. Po cichu podał hasła i powiedział: „kto 
nie będzie znał hasła i zatrzyma się na rozkaz «Stój» – strzelać”. Gdy schwytali 
dwóch i ustawili pod bramą dworca, ja stojąc w bramie, jako trzeci musia-
łem dołączyć do ich szeregu. Gdy była nas pełna dziesiątka, przyprowadzili 
nas pod pocztę, tam z rękoma na głowie zrewidowano, czy nie mamy broni. 
Gdy przyprowadzono drugą dziesiątkę osób, uczyniono to samo. Grupę tę 
zaprowadzono na komisariat i tam została przesłuchana. „Moją” dziesiątkę 
zabrano i zaprowadzono do takich małych baraków, które stoją przy dworcu 
i spisano protokół. Żołnierz zainteresował się moim nietypowym lusterkiem, 
które kupiłem na odpuście w Połajewie, i dał mi do ręki kilka zdjęć o niety-
powych wymiarach 15 x 20. Miałem wskazać moich kolegów i powiedzieć, 
z którego kiosku zabrałem lusterko. Nikogo z moich kolegów nie poznałem, 
więc zdjęcia oddałem. Po spisaniu raportu wypuścili mnie na korytarz. Z tej 
dziesiątki wyprowadzono nas sześciu i sprzątaliśmy dworzec i peron. O godz. 
6 uwolniliśmy całą szóstkę i około 6.30 miałem pociąg do Obornik. Pojecha-
łem do mojego domu do Objezierza.
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Hanna Rawecka, Poznań

Miałam wtedy cztery lata

Przeżyłam te wydarzenia jako czteroletnia dziewczynka mieszkająca wraz 
z rodziną w śródmieściu Poznania. 
Dzień ten zaczął się od wyjścia mojego dziadka do pracy. Dziadek od lat pra-
cował w Zakładach H. Cegielskiego na stanowisku kowala w kuźni. Czynnie 
udzielał się także w związkach zawodowych tych zakładów, a o wyjściu ro-
botników na ulicę z „Ceglorza” mówiło się od jakiegoś czasu, ponieważ ludzie 
ciężko pracując, otrzymywali marne pieniądze.
Wychodząc do pracy, dziadek nie był pewien, czy to nastąpi 28 czerwca, czy 
w innym dniu, ale decyzja była jednogłośna, że dzisiaj, bo jutro może być za 
późno. Robotników nie dopuszczono do stanowisk pracy. Wszyscy mieli się 
zebrać pod bramą w ubraniach roboczych. O godz. 6 wyszli na ulicę, uda-
jąc się w stronę ul. Kochanowskiego. Mój dziadek niósł z kolegą transparent, 
a później brał udział w walkach ulicznych; doznał kontuzji palca.
Moja mama, będąc kierownikiem sklepu obuwniczego przy ul. Głogowskiej, 
naprzeciwko Dworca Zachodniego, otworzyła sklep. Obsługiwała klientów 
i obserwowała, co dzieje się na zewnątrz, gdzie było słychać odgłosy strzela-
niny. Klienci powiedzieli, aby zamknęła sklep i poszła do domu, ale mama wa-
hała się, będąc odpowiedzialną za mienie państwowe i mając w kasie utarg.
Około południa do sklepu weszli młodzi mężczyźni, żądając pieniędzy. Mama 
wiedziała, o co chodzi, pokazała, że w kasie nie ma gotówki. Mężczyźni wy-
szli, a po chwili mama zamknęła sklep, a utarg ze sprzedaży ukryty w kartonie 
po butach wzięła ze sobą. Pieniądze te niosła ukryte pod bielizną osobistą do 
domu. Z ul. Głogowskiej na Zieloną szła pieszo, ponieważ nie jeździły tram-
waje. Miasto było sparaliżowane i pod obstrzałem, a idąc kilkakrotnie była 
zatrzymywana; jej torebkę rewidowano.
Ja, jak zwykle będąc pod opieką babci, udałam się z nią na zakupy do miasta, 
na ul. Lampego, ale z zakupów nic nie wyszło. Wróciłyśmy do domu. W dro-
dze powrotnej do domu widziałam naprzeciwko zamku palący się tramwaj, 
słychać było strzelaninę, w powietrzu unosił się zapach prochu. A babcia na 
nic nie zważając, wzięła mnie na plecy i szła szybko, chowając się po bra-
mach; wychodząc z nich obserwowała, czy nic groźnego się nie dzieje. Gdy 
trafiłyśmy do domu, byłyśmy zmęczone i głodne. Babcia po chwili odpoczyn-
ku zabrała się do gotowania obiadu, a ja poszłam na podwórze z wózkiem 
i lalkami, by się bawić. Z tego podwórza przeniosłam się na zielone ogródki, 
bo tam miałam większą przestrzeń. Chociaż wokoło było niebezpieczeństwo, 
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nie bałam się; nie było nikogo, kto by mnie ustrzegł. Tylko babcia mnie tam 
znalazła i zaprowadziła do domu, pouczając, co się dzisiaj wydarzyło, chociaż 
to był słoneczny dzień, bez opadów, a zarazem trudny, pełen niepewności.
Noc też nie była spokojna, bo w nocy z 28 na 29 czerwca został okradziony 
komis z różnymi towarami i w związku z tym rozegrała się strzelanina. Miesz-
kańcy ul. Zielonej pozamykali swoje mieszkania i zeszli do piwnic, przebywa-
jąc w nich do rana.
Po trudnym dniu i nieprzespanej nocy życie powoli zaczęło powracać do nor-
malności.
Nie ma nikogo z mojej rodziny, aby mógł obchodzić te wydarzenia sprzed 
półwieku; w mojej pamięci ten dzień zachował się jako szczególny i pozosta-
nie do końca mojego życia.
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s. Anna Kowalczyk OP, Grodzisk Mazowiecki

Wierzę, że patrzył na nas Pan Jezus

Wracam pamięcią do wydarzeń z 28 czerwca 1956 r. w Poznaniu. Studiowa-
łam wtedy filologię polską na Uniwersytecie Poznańskim. Mieszkałam w aka-
demiku przy ul. Stalingradzkiej (dziś al. Niepodległości); na czas Targów Po-
znańskich przeniesiono nas do innych akademików. Zdobyłam pracę i kąt na 
zamieszkanie w rodzinie mieszkającej przy ul. Noskowskiego; opiekowałam 
się trzyletnią dziewczynką. Jak to było? Ludzie narzekali, stały kolejki za chle-
bem, po cichu mówiono, że coś z tego wyniknie, no i wynikło...
Tego dnia rano cała rodzina wyszła z domu, ja zostałam sama z małą dziew-
czynką; zorientowałam się, że dzieje się coś niezwykłego, bo dochodziły do 
mnie „zakazane melodie” pieśni patriotycznych. Nie mogłam jednak wyjść 
z domu, czekałam, aż przyjdzie ktoś z domowników. Skoro tylko mogłam, 
wyszłam na miasto. Nie było już zgromadzenia przed Aulą Uniwersytecką, 
więzienie przy ul. Młyńskiej było zdobyte. Szykowano się do zdobycia więzie-
nia przy siedzibie UB na ul. Kochanowskiego. Zobaczyłam grupę robotników 
niosących transparent z napisem „Chcemy chleba, wolności”. Tłumy ludzi 
gromadziły się na ulicach. Poszłam dalej, koło Szpitala im. F. Raszei ludzi było 
bardzo wielu. Nadjechały ciężarówki z wojskiem (młode chłopaki), oddawa-
li robotnikom broń, czyli czuli się rozbrojeni. Wróciłam do domu i opowie-
działam o tym, co zobaczyłam. Wszyscy dyskutowali o tym, co widzieli. „Nie 
można tak siedzieć bezczynnie, trzeba iść!”. Najgodniejsza osoba w domu, 
starsza już pani, przeżegnała krzyżem świętym, oddając Panu Bogu wszystko, 
co się może wydarzyć. Wyruszyłyśmy we dwie w stronę ul. Kochanowskiego, 
bo stamtąd dochodziły odgłosy wystrzałów. Na Moście Teatralnym tłok. Wje-
chały czołgi, żołnierze oddawali je robotnikom, niestety to już nie byli robot-
nicy, tylko poprzebierani ubowcy. Zgubiłam swoją dzielną towarzyszkę i po-
szłam dalej z tłumem, bliżej ogniska walki. Nie podeszłam jednak zbyt blisko, 
nie dało się, taki był ścisk. Nie potrafię opisać tamtej chwili, panował wielki 
zamęt, niesamowity zgiełk, mieszanina uczuć ludzkich z wielkim hałasem ze-
wnętrznym. Choć stałam z ludźmi nieco dalej od miejsca walki, widziałam, jak 
niesiono mocno zakrwawionego człowieka.
Nie trwało to jednak długo, bo ktoś krzyknął: „Czołgi jadą na nas!”; ludzie 
rzucili się do ucieczki, a tu wszystko zatarasowane. Popatrzyłam ze zdumie-
niem na wielką masę ludzką, na okalające mury domów; sytuacja bez wyjścia, 
nie ma dokąd uciekać. W 1945 r. znalazłam się blisko linii frontu, podobnie 
niebezpiecznie, ale tam była wolna przestrzeń. Ktoś znowu krzyknął: „Pad-
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nij, bo strzelają!”; upadłam. A czołgi jechały dalej, ludzie podnieśli się żywo, 
pewnie naboje były ślepe. Należało jednak uciekać, pozostawiając tych, co 
walczyli, mając jakąś broń w ręku. Ludzie rozpierzchli się. Ja wybrałam drogę 
przez tory kolejowe (pociągi nie jeździły). Co to była za droga? Ani przedtem, 
ani potem nie doświadczyłam takiej wspinaczki! Wróciłam w samą porę, bo 
zobaczyłam nieco dalej niebieskie języki gazów łzawiących. Wróciłam cała 
i zdrowa, tylko nad lewym okiem był wielki guz od tego leżenia na bruku, po-
tem na twarzy utworzyła się sina plama. Cała rodzina też się znalazła. Nastała 
godzina milicyjna i noc, więc poszliśmy spać. Kto mógł, to spał, bo trwała 
całonocna walka. Serie strzałów słychać było od torów kolejowych i od opery. 
Rano w mieszkaniach zbieraliśmy wystrzelone naboje, kule nikogo nie zrani-
ły, tylko podziurawiły solidne okiennice. Kto to walczył? Mówiono, że nasze 
ludowe wojsko biło się z radzieckim ubranym w polskie mundury. Ilu ludzi 
zginęło? Wtedy była to tajemnica. 
Rano poszłam do kościoła, do oo. dominikanów. Ulica była pusta, tylko na 
skrzyżowaniu był czołg i mnóstwo wojska. W kościele odbywała się Msza 
Święta; garstka ludzi uczestniczących, spokojna modlitwa. Nasz Pan Jezus 
Chrystus pewnie z miłością patrzył na uciemiężony naród.

Ul. Kochanowskiego – ludzie chronili się 
przed ubeckimi kulami pod ścianami budynku
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Romuald Rojny, Poznań

Nigdy nie lubiłem socjalizmu

Żyłem w rodzinie, w której jedynym żywicielem był mój ojczym, rocznik 1903, 
który od młodzieńczych lat należał do skautów wielkopolskich V Drużyny Har-
cerskiej im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Okres ten nadawał cały sens życia 
ideałom Ojczyzny. Zaprzysiężony od Polskiej Organizacji Wojskowej przez ka-
pitana Wierzejewskiego stał się razem z drużyną St. Powalisza, która walczyła 
w 1918 r. pod Bazarem, powstańcem wielkopolskim. Jego losy wpłynęły na 
moje postanowienie, aby wzorować się, przynajmniej w skromności na wzo-
rze ojczyma. Kiedy w czasie II wojny światowej padło wezwanie, abym stał 
się łącznikiem organizacji „Polska Niepodległa”, z posłuszeństwem przyjąłem 
warunki. Służba ta dawała radość, była czymś, co angażowało. Pamiętam 
niezliczone zadania – rozkazy organizacji PN do konspiratora w Swarzędzu, 
kiedy po scaleniu się organizacji z Armią Krajową jesienią 1943 r. nie było dnia 
spokoju. Mile wspominam te eskapady niemieckim pociągiem z ul. św. Mi-
chała, przez dzisiejszy teren jeziora Malta, gdzie wysiadałem obok dzisiejszej 
Drukarni św. Wojciecha, by spotkać się na zbiórkach konspiratorów w zagaj-
nikach pomiędzy Chartowem, Antoninkiem i wsią Kobylepole. 
Nigdy nie lubiłem socjalizmu, systemu narzucającej władzy, sprzeciwiałem się, 
ignorowałem go. Kiedy zacząłem pracować we Wrocławiu w okresie 1946-47, 
w fabryce konfekcyjnej, pewnego dnia odbyło się zebranie. Dowiedziałem się, 
że zbierał się wrocławski zarząd Wojowników Walk o Wolność Hiszpanii „Dą-
browszczacy”. Aby im dokuczyć, napisałem na zielonej kurtynie: „precz z ko-
munizmem”. Był to akt spontaniczności i niezadowolenia z faktu zniewolenia, 
w jaki wpadło znów nasze państwo. Na każdym kroku dawało się odczuć żal 
społeczeństwa; praca wymagała sił, a człowiek głodny był niemrawy. Kiedy 
znalazłem się w wojsku, byłem w marynarce wojennej; na zakończenie służby 
miałem okazję podjąć pracę w Polskich Liniach Oceanicznych. Koniecznością 
było wypełnienie kwestionariusza oraz otrzymanie rekomendacji od dowódcy 
marynarki wojennej. Na moją prośbę odpisano, że z powodu „skażonej” prze-
szłości wniosek zostaje oddalony. Zniszczono moją godność.
Po wojsku w 1953 r. zacząłem pracę w Poznańskim Przedsiębiorstwie Miej-
skim Budownictwa, bazie sprzętu przy ul. Majakowskiego. Członkowie załogi 
zawsze protestowali z powodu podwyżek, niskich płac; podwyższano normy, 
a zarobki spadały. Wszyscy buntowali się, jednak nic nie zapowiadało strajku. 
Kiedy w pamiętny dzień 28 czerwca jechałem dowożącą nas platformą samo-
chodową o godz. 6.30 z pl. Wiosny Ludów, nikt o niczym nie wiedział. Nawet 
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kiedy byliśmy na miejscu, było cicho. W bazie sprzętu naszymi przywódcami 
zawsze byli Marian Pawlak i Bolesław Eberle; oni mówili, jeśli „Cegielski” za-
strajkuje, to przyłączymy się. Miał być telefon jako znak do gotowości. W cza-
sie tego poranka nadeszła grupa przedstawicieli z sąsiedniej załogi bazy trans-
portu budownictwa. Widziałem wśród nich znajomego trenera pływackiego, 
p. Żurka. Wszyscy krzyczeli: „Idziemy, idziemy!”. Pracowałem na terenie bazy, 
na górce pod wiatą. Zanim pobiegłem do góry, do kierownika Adamskiego, 
nikogo z załogi już nie było. Jedni jechali samochodami z transportu, drudzy 
poboczem drogi (dziś ul. Baraniaka); kierowaliśmy się na umówione miejsce, 
na pl. Wiosny Ludów. Do Mostu Rocha dojechałem ciężarówką. Na miejscu 
nikt nie mógł odnaleźć swoich, o godz. 8.15 było już więcej ludzi.
Wszyscy razem kierujemy się w górę na ul. Św. Marcin, dochodzimy do 
domu partii. Padają różne hasła: „Chcemy chleba, chcemy demokracji, precz 
z PZPR!”. Było bardzo dużo ludzi, jeden obok drugiego. Do głowy przychodzi-
ły różne myśli; miałem dziewczynę, która była ze mną w ciąży; nie mieliśmy 
ślubu, nie było dotąd na to pieniędzy. Mieszkaliśmy osobno; nie było miej-
sca na zamieszkanie razem. Myślałem, może się zmieni; pracowałem przecież 
w budownictwie – dostanę mieszkanie, może się poprawi. Czas szybko mijał, 
nadsłuchujemy, co ludzie wołają, przyłączam się, sam wołam: „Chcemy żyć 
jak ludzie”. Nagle dochodzą mnie głosy: „Idziemy na Młyńską, idziemy na 
Kochanowskiego, na zagłuszarkę”. Mieszkałem z matką na ul. Mylnej, dziś ul. 
R. Strzałkowskiego. Postanowiłem razem z innymi, którzy wołali na ubezpie-
czalnię, zabrać się na pajęczynę, róg Mickiewicza i Dąbrowskiego. Wpadamy 
do ubezpieczalni, jest dużo ludzi, nikt nie idzie po jednym stopniu, wszy-
scy po dwa. W pokojach zagęszczenie osób, zwalane są aparaty na podłogę, 
wskakujemy... trzeba było uważać, aby nie dostać od kolegi łokciem w gło-
wę. Widać, że pośpiech poczynił zmęczenie; nastąpiło wołanie: „Odejść tam 
na dole!” i zaczęło się wyrzucanie tych gratów. Bliskość domu na ul. Mylnej 
kierowała moje myśli ku matce, może moja przyszła żona jest u matki? Matka 
mówiła: „Odnajdziesz swoją dziewczynę, aby ona nie zapadła na zdrowiu. Nie 
daj Boże, aby poroniła”. Szukałem jej po wyjściu z domu na Kochanowskiego; 
tam robiło się gorąco, zaczęto obstrzał z UB. Dość łatwo mogłem jeszcze do-
trzeć do szpitala na Mickiewicza, pytam na pogotowiu, czy zgłosiła się Maria 
Fogel; mam podejrzenia o poronienie. Lekarz mówi: „Spokój, niech się pan 
nie denerwuje”. Dziewczyna mieszkała na ul. Kopernika 13 m 10. W domu jej 
nie ma, matka dziewczyny mówi, abym zapytał na Długiej. Wróciłem, mówię, 
że nie ma Marylki. Czas minął na opowiadaniu, co się widziało i czekaniu, 
może przyjdzie do domu? Matka Marylki postawiła obiad; nie pamiętam, do 
której tam przebywałem. Różne myśli krążyły mi po głowie. Wracam na Mylną 
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– nie ma jej, z powrotem. Dowiedziałem się o wprowadzeniu godziny policyj-
nej, było bardzo niebezpiecznie na Mickiewicza. Strzelanina, ludzie kryją się 
w bramach, jeden drugiego poucza, aby nie przechodzić Krasińskiego. Kiedy 
wracałem pod wieczór do domu na Mylną, była godz. 20; czekałem, wiedzia-
łem, że jestem obserwowany, znałem osobiście Kulasa. Idę do mieszkania, bo 
nadchodzi godz. 21, zatrzymuje mnie żołnierz z czołgu, bo nie można przejść 

W tłumie były też spracowane 
poznańskie robotnice
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na Mylną. Pokazuję dowód, udostępnia wejście, lecz zapisuje adres. Matka 
mówi, abym przesunął szafę do okna, bo być może kula zatrzyma się na szafie. 
Na drugi dzień nad ranem żołnierz, który mnie zapisał, przyszedł sprawdzić, 
czy jestem w domu. Całą noc było niespokojnie, rano 29 czerwca pomyślałem, 
że wcześnie, zaraz po godz. 4, pojadę na Kopernika do dziewczyny. Żołnierz 
jest zdziwiony. Znów coś notuje, mówię, że idę do żony, a następnie do pracy.
Całą drogę szedłem, bo nie było czym dojechać, długo rozmawialiśmy, do 
pracy wróciłem na godz. 12, nikt nikomu nie robił wymówek.
Czołgi na Mylnej stały dosyć długo; kiedy wracałem 29 czerwca przed godz. 
21, znów mnie spisano. W nocy przyszedł żołnierz z cywilem sprawdzić, czy 
jestem w domu. Nadchodził czas, kiedy trzeba było okazywać większą troskę 
ukochanej, więcej przebywałem w jej domu. Rozwiązanie nastąpiło 19 listo-
pada; wcześniej 27 sierpnia zawarliśmy ślub cywilny. 
Minęło 50 lat od tamtych wydarzeń. Dziecko dzięki modlitwom urodziło się 
zdrowe, dziękuję Bogu za łaski, że wszystko skończyło się szczęśliwie. W mej 
rodzinie był brat Ryszard, w czasie wydarzeń czerwcowych był pod opieką za-
kładu wychowawczego w Owińskach. Relacje z walk Poznańskiego Czerwca 
‘56 bardzo go interesowały, ponieważ miał zdolności do elektromechaniki, 
miał dużo książek z radioamatorstwa; zmontował samodzielnie radioodbior-
nik dość dużej mocy. Miał łącza z radioamatorami z zagranicy, za co dosta-
wał QSL od odbiorców. Zasięg radiostacji obejmował RFN, Szwecję, Austrię. 
Antenę zawiesiliśmy tuż pod nosem UB na ul. Kochanowskiego. Zawiesiliśmy 
ją od narożnika liceum na Krasińskiego aż pod dziewiątą na Mylnej. Nadawa-
liśmy wieczorami i nocami, wszystko odbywało się pod przybranym numerem 
i sygnałem innej radiostacji za pozwoleniem kolegi radioamatora. Tematyka 
między innymi obejmowała politykę...
Nic dziwnego, że pod bokiem UB nie mogło to przejść płazem. W czasie sean-
sów nadawczych pojawiał się radiopelengator, auto, z którym Ryszard bawił 
się w ciuciubabkę. Został przyłapany, zrobiono rewizję w mieszkaniu, apara-
tura została częściowo zabrana i zniszczona. Brat, aresztowany pod zarzu-
tem wrogiej działalności, czekał na wyrok, po którym został uniewinniony 
w zawieszeniu. Sprawy procesowej bronił Kazimierz Tasiemski; ten sam, który 
bronił w „Procesie dziesięciu” z czerwca 1956 r.
W Poznaniu trwa dyskusja, czy historyczne dni Poznańskiego Czerwca można 
uznać za powstanie poznańskie. Z mojego punktu widzenia – uważam, że 
tak. Nasi przywódcy – Marian Pawlak, mechanik operator – i Bolesław Eberle, 
mechanik ślusarz, czekali na telefon ze sztabu od „Cegielskiego”. Sam słysza-
łem, byliśmy dobrymi kolegami, ufałem ich słowom. Na ich postawę nie miał 
wpływu żaden inny uczestnik, byli godnymi zaufania. 
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Roman Kaseja, Poznań

Zobaczyłem zmasakrowane ciało człowieka  

W czerwcu 1956 r. miałem ponad 10 lat. Pamiętam wszystkie dni tego po-
wstania. W czwartkowy ranek pojechaliśmy z mamą na pocztę główną przy 
dworcu kolejowym. Dzień był piękny, słoneczny i ciepły. Panował spory ruch 
na ulicy, bo trwały Targi Poznańskie. Po załatwieniu spraw na poczcie, chcie-
liśmy wrócić do domu. Mieszkaliśmy wtedy na obecnej ul. Romka Strzałkow-
skiego. Z okien naszego mieszkania widać było wyraźnie budynek UB na ul. 
Kochanowskiego. Zauważylismy, że nie jeździły tramwaje, a ruch na ulicach 
spotęgował się bardzo.
Wracaliśmy na piechotę. Mostem Dworcowym szła liczna grupa robotników 
z narzędziami pracy, przeważnie młotkami. Pamiętam sytuację jak stojący 
w kiosku informacyjnym milicjant (chyba się chował) został w nim zamknięty 
i całość zepchnięto przez barierę w głąb kilkumetrowej skarpy na moście.
Po tym zdarzeniu mama szybko opuszczała to miejsce i okrężną drogą wraca-
liśmy do domu. Kiedy byliśmy na ul. Kraszewskiego, usłyszeliśmy głośny tur-
kot dwóch czołgów. Skręciliśmy w strachu razem z innymi ludźmi, w pobliską 
ul. Słowackiego, i schowaliśmy się w bramie. Usłyszeliśmy strzały, donośne 
serie z czołgowych karabinów. Kiedy wreszcie dotarliśmy do domu, strzały 
rozlegały się na dobre. Kiedy ucichło, wysłano mnie do pobliskiej „kolonialki” 
po zakupy, no i skorzystałem z okazji i z innymi rówieśnikami, ludźmi na ulicy, 
poszliśmy zobaczyć na „kochanaja”. A tam hałas, okrzyki i strzały. Gdy usły-
szeliśmy do tego sygnały pogotowia ratunkowego, zawróciliśmy. Nie wszy-
scy. Trochę starsi koledzy poszli w pobliże budynku UB. Strzały padały coraz 
częściej. Widziałem także przewracanie tramwaju na ul. Dąbrowskiego, no 
i najważniejsze – rozcinanie przez robotników anten „zagłuszarek” RWE na 
gmachu ZUS, narożnik Mickiewicza i Dąbrowskiego. Hałas niesamowity, z da-
chu leciało wszystko, z okien też.
Nie pamiętam, co przyniosłem z zakupów, ale ojciec pasem przyłożył. 
Pod wieczór strzelanina trwała w najlepsze. Na podwórko naszego domu 
wpadł mężczyzna z karabinem, oddał kilka strzałów w powietrze i zniknął. Po 
paru minutach wpadło wojsko z „kałachami”, rozejrzeli się, weszli na klatkę 
schodową, po chwili usłyszeliśmy walenie do drzwi i pytano, kogo widzieli-
śmy strzelającego, chcieli też klucz do „ustępu” (był na półpiętrze). W ocze-
kiwaniu na swoją kolej, żołnierze na moją prośbę pokazali mi pistolet i auto-
mat z magazynkiem amunicji. Ul. Mylna (obecnie Romka Strzałkowskiego), 
przy Dąbrowskiego, zapełniała się czołgami. Widziałem je wyrażnie i słysza-
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łem kanonady karabinów i dział. W pewnym momencie kanonada była tak 
intensywna, że rodzice padli z nami (mam dwoje rodzeństwa) na podłogę 
pod okna pokoju z poduchami nad głowami. Byliśmy przerażeni, bo świsty 
kul i huki dział stanowiły śmiertelne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców 
kamienicy. Gdy ucichło, zobaczyliśmy krążący dwupłatowiec i wieniec czer-
wonych rac nad gmachem UB.
Następne dni to ostrożne wyjścia do sklepów, piekarni po żywność. Żołnierze 
dawali nam, dzieciakom, suchary, czarny chleb o smaku mokrej gliny. Wokół 
czołgów leżały łuski po nabojach. Na wylocie Mylnej były okna wystawowe 
kina „Rialto”, całe strzaskane, ślady krwi, duże. Wyjrzałem z narożnika restau-
racji „Jeżycka” w głąb Dąbrowskiego na Most Teatralny. Zobaczyłem wyrwa-
ny narożnik ostatniego piętra kamienicy znajdującej się naprzeciw wylotu ze 
skrzyżowania z Kochanowskiego. Z będącego kiedyś pokoju zionęła straszna 
dziura z opadłym kawałkiem dachu. Cofnąłem się i poszedłem do swojej „ko-
lonialki”. Była zamknięta. Nieliczni ludzie przemykali za jedzeniem lub do pra-
cy (nie wiem). Chciałem skrócić sobie drogę do domu, więc wszedłem do bra-
my na narożniku Mylnej z Dąbrowskiego (przy wtedy prywatnej drogeri– też 
zamknięta z wybitymi szybami). W półmroku wdepnąłem 
w coś lepkiego i zobaczyłem zmasakrowane ciało człowieka 
– z kawałkiem głowy. Zamarłem z przerażenia. Po chwili pę-
dem wróciłem do domu już zwyczajną trasą.
Powoli uspokajało się, w piątkowy wieczór dowiedziałem 
się, że Andrzej, trochę starszy odemnie kolega, zmarł w szpi-
talu z wyrwaną szczęką. Poszedł tak jak i Romek pod UB. 
Andrzej był synem krawca z Dąbrowskiego, nasi ojcowie się 
znali, mój także był krawcem. Wśród chłopaków z podwór-
ka nastał smutny czas. Andrzej ma swój grób na Poznańskiej 
Cytadeli. W kolejnych dniach widzieliśmy skutki powstania, 
krew, pot i łzy ciężko rannych i ślady po tysiącach kul, które 
siekły ludzi i ich kończyny. Chodniki, granitowe, na Dąbrow-
skiego miały setki dziur. To samo na ścianach budynków. UB 
też trochę ucierpiało, widziałem okopcone i poniszczone 
bramy i drzwi, wybite szyby, okopcone mury. Usłyszałem od 
starszych, że rozszarpano na stalowym płocie przy Dworcu 
Zachodnim ubowca, który zabił matkę z dzieckiem na uli-
cy. Usłyszałem i rozumiałem słowa... że „władza odrąbie 
wzniesioną w proteście rękę każdemu...”. No i odrąbywała. 
Okazało się, że odrąbała też i fundament swojej „władzy”.
Ojciec z przejęciem słuchał radiowych relacji z procesów są-

Demonstranci 
przyglądali się 
pozostałościom 
zagłuszarki 
radiowej zrzuconej 
z dachu budynku 
ZUS
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dowych uczestników „zamieszek”. Dość szybko usuwano zniszczenia i życie 
wracało do ówczesnej „normy”.
25 lat później wznieśliśmy nowy fundament „Solidarność” – „Władza” też rą-
bała, ale przerąbała i tzw. socjalizm pogrążył się w toni. Razem z bohaterskim 
księdzem Jerzym. Żyję w przebogatym okresie naszych dziejów. Zmagania 
trwają. Pot i łzy się leją. Lecz lepszy na wolności kęsek lada jaki, niźli w niewoli 
przysmaki. Każdej niewoli przysmaki, także ducha – 7 grzechów.
Podczas obchodów 25-lecia byłem w centrum wydarzeń i uroczystości. Na 
pl. Mickiewicza, w auli uniwersytetu, w Teatrze Nowym, maszerowałem z Le-
chem Wałęsą Dzierżyńskiego (26 Czerwca 1956) na spotkanie do „Ceglorza”, 
rozmawiałem z abp. Macharskim, spotkałem wielu ludzi rozpromienionych 
szczęściem wolności, Zd. Rozwalak – przewodniczący poznańskiej „Solidarno-
ści” wręczył mi okolicznościowy medalion. 
W swoim kronikarskim zapale dotarłem do żyjących bohaterów Czerwca ‘56:
pielęgniarki ze Szpitala im. Raszei p. Zofii Trojanowiczowej, oskarżonego 
p. Jana Suwarta, p. Stanisława Jaworka, tramwajarki p. Stanisławy Sobań-
skiej-Przybylskiej, matki Romka Strzałkowskiego, prokuratora p. Stanisława 

Lehmana, obrońców w procesach Czerwca ‘56, autora 
książki Poznański Czerwiec 1956, Jarosława Maciejewskie-
go, przewodniczącego sędziów w procesie „dziesięciu” 
p. D. Piotrowskiego, przedstawiciela robotników p. Stani-
sława Matyi Spotkałem się z twórcami pomnika „Jedność”, 
p. Graczykiem, z twórcami „Solidarności”.
Obchody 25-lecia w moim odczuciu były świadectwem na-
rodowej jedności i solidarności niespotykanej nigdy dotąd 
w naszej polskiej historii. Jeszcze nasz ukochany Sługa Boży 
ksiądz kard. Karol Wojtyła w 1000-lecie chrztu razem z tłu-
mami na Ostrowie Tumskim dał świadectwo jedności narodu 
polskiego w sprawach fundamentalnych. Bóg, Honor, Ojczy-
zna. I ja tam byłem, miód i wino piłem (duchowe) – na uczcie 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W maju 1966 r. zdałem na 
pięć maturę. A przedtem... Odważyłem się powiedzieć na 
spotkaniu klasowym z dyr. szkoły, że pójdę do katedry na 
uroczystości milenijne, a nie na pl. Mickiewicza. Spuentował 
to jako – „w zdrowym ciele, zdrowe ciele”. Ja i klasa zwątpili-
śmy, abym zdał maturę. A jednak. To jest Polska właśnie!
I Polacy. I z tego jestem dumny. Mimo ludzkich wad, jeste-
śmy wspaniałym narodem, że nie wspomnę cudu pontyfika-
tu Jana Pawła II.
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Wanda Meissnerowa, Jerka

Wyszliśmy na ulicę

Mój ojciec pracował u „Cegielskiego” w Poznaniu od 1946 do końca 1960 roku. 
Pracował w stolarni wagonowej na WS. Należał do ścisłej opozycji. Wszystko, 
co wiem na temat powstania poznańskiego, wiem od mego ojca. U „Ceglorza” 
pracowali ludzie urodzeni w niewoli. Przeżyli dwie wojny światowe i powsta-
nie wielkopolskie. Byli wielkimi patriotami. Robili wagony dla Rusków. Ławki 
na całej długości były gięte ze sklejki. Jak znalazł się błąd – małe delikatne 
wklęśnięcie, jakby lekko palcem przycisnął, to ruski komisarz nie odbierał. Całe 
hałdy leżały tego na placu. Jeździły delegacje do prezydenta Bieruta, do ruskie-
go ambasadora i do Warszawy, do ruskiego konsula w Poznaniu. Przed Mo-
stem Teatralnym po lewej stronie był dom, od strony teatru, gdzie ten konsul 
mieszkał. Ojciec mieszkał w hotelu robotniczym przy ul. Czechosłowackiej, były 
tu drewniane baraki. Ja mieszkałam w internacie u sióstr Sacré-Coeur przy ul. 
Alfreda Lampego (tak się wtedy ta ulica nazywała). Od Św. Marcina, w dół, 
z prawej dochodziła 27 Grudnia, dalej był Okrąglak. Wracając do „Ceglorza”. 
Przyszedł ruski komisarz, wszedł do kanału, wyszedł i nie podpisał protokołu 
odbioru. Wrócił po dwóch tygodniach w białych rękawiczkach, niczego nigdzie 
nie oglądał i protokół podpisał. A w międzyczasie czterech robotników szuka-
ło może jakiejś śrubki niedokręconej i nic nie znaleźli. Potem jeszcze czterech 
jechało do Terespola, żeby te nowe wagony przestawić na szerokie ruskie tory. 
Od marca 1952 r. robotnicy urządzali codziennie 15-minutowe masówki; w po-
łudnie zawyła syrena, wszyscy schodzili się do największej hali i manifestowali. 
A dlatego 15 minut, bo tak było w konstytucji. I mieli dosyć poniżania. 
28.06.1956 r. wyszli na ulicę. Przez radio słyszeliśmy, jak Cyrankiewicz z lotni-
ska krzyczał: „Kto rękę na nas podniesie, to my tę rękę utniemy”. Przy zamku 
był komitet wojewódzki PZPR. Wyszedł do robotników tylko sekretarz Kraśko.  
Poznań wówczas był w większości ogrzewany. Ludzie po to odrzucone drewno 
przyjeżdżali wózkami i wykupywali. Ale tej sklejki z tych ławek nikt nie chciał, 
bo była niepraktyczna. Dlatego kolega mojego ojca mówi do niego: „Antek, ja 
umiem to robić bezbłędnie” i mój ojciec namówił go, aby nauczył  tego sto-
larzy. Więc za racjonalizację sekretarz wziął sobie 100 tys. złotych, dyrektor 
– 70 tys. złotych, a prawdziwemu racjonalizatorowi dali dwie pensje, czyli 1400 
złotych; 700, drugie 700 nagrody. Mój ojciec był tym bardzo wzburzony i obo-
je uradziliśmy, że napiszę od siebie do prezydenta Bieruta, przedstawię całą 
sprawę. Otrzymał odpowiedź, koledze dali jeszcze 17 tys. złotych. Mój ojciec 
to Antoni Żandecki z Jerki.
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Maria Andrzejewska, Poznań

Jestem dumna, że tam byłam

Zachęcona przez czternastoletnią wnuczkę, postanowiłam napisać parę słów 
wspomnień moich osobistych przeżyć wydarzeń Czerwca ‘56 w Poznaniu.
Na początku może kilka słów o sobie.
Rodzice moi od pradziadków byli Wielkopolanami. Ojciec był przed wojną 
zawodowym wojskowym, oddał życie za ojczyznę w okrutnej wojnie 1939-
-45. Rodzina do dzisiaj nie zna jego mogiły. Po prostu zaginął. Pewne poszlaki 
wskazują na Katyń. Matka przed wojną „przy mężu”, od 1939 r. samodzielnie 
wychowywała czwórkę dzieci (14, 13, 10 i 4 lata). W niewyobrażalnej biedzie, 
napiętnowana przez władze z uwagi na ojca, ciężko pracując, kształciła całą 
czwórkę, wpajając w nas miłość do Boga, patriotyzm oraz szacunek do ludzi 
i pracy.
W 1945 r. wstąpiłam do harcerstwa, kontynuując tradycje ojca i braci, gdzie 
umacniano we mnie hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Seniorką harcerstwa jestem 
do dzisiaj w Kręgu Seniorów „Owar” na osiedlu Warszawskim w Poznaniu. 
Mając 13 lat, wstąpiłam do Milicji Niepokalanej, tzw. MJ, założonej przez 
franciszkanina, ojca Maksymiliana Kolbego. W 1949 r. zostałam pasowana na 
Rycerkę Niepokalanej, pozostając nią do końca życia. W wieku 17 lat, z uwagi 
na trudne warunki materialne w domu, rozpoczęłam pracę zarobkową, ucząc 
się nadal wieczorowo i zaocznie. Wychowywana w warunkach, o których 
wspomniałam, we wczesnej młodości nie interesowałam się zagadnieniami 
politycznymi. Była bieda, do niej przywykłam, i w miarę cieszyłam się przywi-
lejami młodości.
Nadszedł czerwiec 1956 r. Miałam 21 lat. Pracowałam w jednym z poznań-
skich przedsiębiorstw transportowych budownictwa na Malcie przy ul. Maja-
kowskiego. Od wielu dni wśród poznańskiej ludności panowało jakieś większe 
poruszenie. Ludzie mówili, że coś się szykuje. Byliśmy podnieceni. Bo tak na-
prawdę to zwykli ludzie nie byli wtajemniczeni w szczegóły działania. Wcale 
nie przypuszczaliśmy, że za parę dni będziemy świadkami i naturalnie uczest-
nikami tak ważnych wydarzeń. 
28 czerwca rano zadzwoniła do mnie do pracy koleżanka, która pracowa-
ła w Zakładach Młynarskich na Wildzie. Powiedziała mi, że od „Cegielskie-
go” i ZNTK wyszli z bramy na ulicę robotnicy i urzędnicy, i tłumnie maszerują 
w stronę KW, który mieścił się przy ul. Armii Czerwonej (dzisiejszy Św. Marcin). 
„Ja też wychodzę i cała nasza załoga – idziemy!” – powiedziała. Powtórzy-
łam to w pokoju wśród ośmiu koleżanek. Nasz kierownik, usłyszawszy moje 
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słowa, stwierdził: „Ja się solidaryzuję – idę. Panie zrobią, jak uważają”. Byłam 
najmłodsza i – może z racji wieku – bez zastanowienia poszłam za kierowni-
kiem. Poszłyśmy wszystkie. Wyszliśmy z budynku na plac, tam już zebrała się 
cała załoga. Dwudziestoletni kierowca, wysoki przystojniak, podniósł ręce do 
góry i powiedział: „No to w drogę”. Był to Janusz Kulas. I tak za nim wyszła 
cała załoga. 
Szliśmy przez tereny obecnej Politechniki, Most św. Rocha, zabierając po dro-
dze kogo się dało. Z Zakładu Octu i Musztardy „Peca”, który mieścił się przy 
ul. Mostowej, również wyszła gromada robotników, dołączyli do nas jacyś 
kominiarze, wielu przechodniów. Z kawiarni „Ludwiżanka” na pl. Wiosny Lu-
dów doszli do nas kucharze, kelnerki, wszyscy w strojach roboczych. Szliśmy 
pod górę, mijając kościół św. Marcina, aż do zamku. Było już nas bardzo 
dużo, a tam zebrały się tłumy. Stanęliśmy mniej więcej przy Szkole Muzycznej. 
Zgromadzeni byli spokojni, mocno stłoczeni. Widziałam, jak z gmachu KW 
głównej partii jakiś człowiek rzucał na dół czerwony sztandar i zatknął biało-
-czerwony. Tak doczekaliśmy południa, nie wiedząc właściwie, co się dzieje, 
bo nikt nam nic nie wyjaśnił. Ok. godz. 12 zaczęliśmy śpiewać „My chcemy 
Boga”, „Boże coś Polskę” i inne patriotyczne pieśni. Czekaliśmy. Nie było gło-
śników, wiadomości przekazywaliśmy z ust do ust, od ucha do ucha. A sytu-
acja zrobiła się bardzo napięta. Mówiono między sobą, że jakaś delegacja jest 
w Warszawie z żądaniami poprawy warunków życia. Około południa tłum 
zaczął się rozluźniać, mówiono, że część ludzi poszła pod sąd na ul. Młyńską 
i siłą uwolniła więźniów politycznych. Otworzono więzienie, wszyscy poucie-
kali, również ci, którzy powinni tam zostać. Z Jeżyc usłyszeliśmy strzały. Nasz 
kolega, Janusz Kulas, naprędce z kilkoma kolegami (pamiętam tylko jedno 
nazwisko, również kierowcy – Zielonacki) zrobili transparent, nie wiem w jaki 
sposób, z napisem „Chcemy chleba i wolności”. I z tym transparentem poszli 
na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, na których odbywała się 
właśnie wystawa.
W publikacjach na ten temat przeczytałam, że na teren targów wdarli się har-
cerze. Nie wiem. Chciałabym podkreślić, że Janusz Kulas i jego koledzy nie byli 
harcerzami, weszli na teren targów z transparentem, nie licząc się z możliwy-
mi konsekwencjami. Jestem zdziwiona, że do dziś nikt o nich nie wspomniał, 
a przecież byli więzieni i mieli publiczny proces. Adwokat, obrońca Kulasa, 
porównywał jego męstwo do Sienkiewiczowskiego Kmicica.
Wejście na targi spowodowało, że zagraniczni wystawcy i dziennikarze zain-
teresowali się problemem i posłali w Polskę i świat wiadomość o wypadkach 
poznańskich. Było to tym bardziej ważne, że Polska znajdowała się wtedy za 
żelazną kurtyną.

czerw 56 nowa VI korekta.indd   101 2010-02-04   12:10:53



102

Jak tylko usłyszałam strzały, skierowałam się pieszo do Naramowic, 
tam pracowała moja matka. Po prostu poszłam do mamy. Po drodze 
widziałam stojące tramwaje, autobusy, ludzie pytali mnie, co się sta-
ło. Opowiadałam im, co widziałam; tak dotarłam do mamy.
Pod wieczór wracałyśmy z Naramowic przez most na Warcie, ul. 
Bałtycką i Główną, przejazd kolejowy, ul. Krańcową na osiedle War-
szawskie, do domu. Przed mostem stał czołg, a żołnierz obok czołgu 
zatrzymał mamę i mnie. Nie odzywając się do nas, gestem zawo-
łał oficera. Ten przywitał nas czystą polszczyzną, wylegitymował, 
a na nasze pytanie, co się dzieje, odpowiedział: „Idźcie spokojnie 
do domu”. Sytuacja była bardzo napięta. Do wieczora siedzieliśmy 
w domu, a w nocy słyszeliśmy jadące ul. Warszawską czołgi. Wcze-
snym rankiem tą samą ulicą wjechały do Poznania ciężarówki z byd-
goską rejestracją wiozące chleb dla mieszkańców naszego miasta. 
Z ciekawości poruszaliśmy się wokół miejsca zamieszkania. Dyskusje 
wśród ludzi były przeróżne, że desant, że Armia Radziecka, że rewo-
lucja... Z całą pewnością mogę stwierdzić, iż obrzeża miasta obsta-
wione były czołgami.
W radiu ogłoszono, że przemówi prezes Rady Ministrów Józef Cy-
rankiewicz. Z niecierpliwością czekaliśmy na jego słowa. Z całego 
przemówienia premiera zapamiętałam zdanie: „Kto podniesie rękę 
na władzę ludową, zostanie mu ona odrąbana”. Po tych słowach 
wpadliśmy w rozpacz. 
Po trzech dniach wróciłam do pracy. Dyskusji było wiele, powróci-
liśmy jednak do normalnych zajęć. Z mojej rodziny nikt nie poniósł 
poważnych konsekwencji czerwcowego buntu. Pracowaliśmy jak 
myszy pod miotłą. Pragnę jeszcze wspomnieć o Romku Strzałkow-
skim. Właściwie niewiele wiem na ten temat, pamiętam jedynie, że 
na gorąco, tuż po wydarzeniach, dyskutowaliśmy o jego śmierci. 
Wszyscy wtedy byli zdania, że powinien był usłuchać mamy i pozo-
stać w domu, a nie szwendać się po ulicach. To nie był problem dzie-
ci. Ta śmierć była wyjątkowo „na życzenie” i zupełnie niepotrzebna. 
Nigdy przez długie lata nie przypisywałam sobie nawet odrobiny bo-
haterstwa, choć przeżycia miały głęboki wpływ na moją psychikę. 
Utrwaliły dogłębnie mój patriotyzm. Teraz jestem dumna, że historia 
pozwoliła mi być jedną z tłumu, który pierwszy przeciwstawił się to-
talitarnemu reżimowi. Jestem dumna, że jestem poznanianką.
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Jan Wyrembek, Poznań

Zabrałem tylko chleb

W 1956 r. zatrudniony byłem na stanowisku elektryka zakładowego w Fabry-
ce Galanterii Metalowej Przemysłu Gumowego w Poznaniu przy ul. Serafitek 
8 (obecnie siedziba TVP Poznań). Byłem wtedy młodym mężczyzną w 26. roku 
życia. Od 25 czerwca 1956 r. zostałem służbowo skierowany do przeprowa-
dzenia inwentury w magazynie zakładu W-2 naszej fabryki przy ul. Mylnej 
26 (obecnie ul. Romka Strzałkowskiego). Już od dłuższego czasu narastało 
niezadowolenie załóg pracowniczych wielu zakładów w Poznaniu, dużych 
i małych, z pogarszającej się stopy życiowej. Osobiście miałem informacje od 
kolegi Stanisława Matyi (do czasu rozwiązania przez komunę, byliśmy człon-
kami KSMM Rataje), pracującego na W-3 u „Cegielskiego”, o rozmowach 
z władzami centralnymi w Warszawie (był członkiem delegacji załogi HCP). 
Z informacji tych wynikało, że władze tak łatwo nie ustąpią, a determinacja 
i wzburzenie ludzi narasta, co doprowadzić może do wybuchu protestów. 
Apogeum niezadowolenia przypadło na czwartek 28 czerwca. Ok. godz. 8.30 
do mojego zakładu przy ul. Mylnej podbiegło kilku robotników, nawołując do 
wyjścia na ulicę. Odważyłem się wtedy zakręcić korbą syreny przeciwpożaro-
wej, zachęcając tym samym do poparcia protestu. Opuściliśmy więc zakład, 
tak jak staliśmy (w kombinezonach, kitlach), zabrałem tylko chleb do kieszeni. 
Podążyliśmy za innymi ul. Dąbrowskiego w kierunku na plac przed zamkiem 
i siedzibą partii. Już na ul. Roosevelta maszerowały ogromne rzesze robot-
ników zmierzające w kierunku pl. Adama Mickiewicza (wtedy J. Stalina). Sa-
mochody osobowe jadące wolno w przeciwnym kierunku z rejestracją zagra-
niczną przepuszczaliśmy, a oni (goście MTP) robili zdjęcia. Na 
placu zamkowym było nas pełno. Podawano sobie informacje 
o rzekomym spotkaniu z władzami centralnymi. Tam, na tym 
wielkim zgromadzeniu czuło się siłę i nadzieję, że wiele może-
my osiągnąć. Śpiewaliśmy hymn „My chcemy Boga”, „Nie rzu-
cim ziemi” i inne pieśni religijne i patriotyczne. Były też spon-
taniczne okrzyki i transparenty z napisami: „Żądamy wolnej 
Polski”, „Wolności i chleba” i inne. W zebrany tłum wjechały 
trzy samochody ciężarowe, wypełnione milicjantami. Zaczę-
to wołać: „Milicja z nami” i wręcz ściągano funkcjonariuszy 
z wozów. Ok. godz. 9.30 rozeszła się pogłoska o przetrzymy-
waniu w UB na Kochanowskiego delegatów od „Ceglorza”. 
Padły więc hasła: „Idziemy uwolnić naszych!”, „Złap ubow-
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ców”. „Wiara” ruszyła i ja także, w kierunku ul. Kochanowskiego przez Zwie-
rzyniecką i Mickiewicza. Na ul. Mickiewicza ktoś krzyknął: „Zrzucimy z gmachu 
ZUS antenę zakłócającą!” – odbiór stacji radiowych z zagranicy. Poleciały więc 
z dachu różne części i przedmioty. Nie biorąc w tym udziału, dziwiłem się, po 
co zrzucano biurka, krzesła i inne sprzęty. Było to w mojej ocenie bezmyślne 
niszczenie, lecz złość i psychoza tłumu nie zna granic. Kiedy dotarliśmy na ul. 
Dąbrowskiego na wprost ul. Kochanowskiego, wsiadłem do stojącego wago-
nu tramwajowego wraz z innymi, aby trochę odpocząć i spożyć zabrane ze 
sobą kanapki. Jednak po chwili padł okrzyk: „Wysiadać, robimy barykadę!”, 
nie pozwolił nam na to, bo w okamgnieniu wagon leżał przewrócony. Była 
godz. 10 lub 10.30, kiedy zaczął się atak na budynek UB i w ruch poszły ka-
mienie z kostki brukowej na chodnikach. Uczestniczyłem także w tej „kamien-
nej kanonadzie”, lecz kiedy padły pierwsze strzały ze strony UB, pomyślałem 
o żonie i nienarodzonym dziecku (syn ur. 13.10.1956 r.). Poszedłem do domu 
pieszo z Jeżyc na Rataje. Następnego dnia (29.06) po przybyciu do zakładu 
nie przystąpiliśmy do pracy, lecz wraz z innymi członkami związku zawodo-
wego udaliśmy się do dyrektora zakładu (R. Neuman) na rozmowę, z której 
wynikało, że o dalszym strajku ma zdecydować Okręgowy Związek Zawodo-
wy Przemysłu Drzewnego i Rzemiosła przy ul. Słowackiego. Poszliśmy więc do 
okręgu związku w dwuosobowym składzie: Kazimierz Marciniak i ja, Jan Wy-
rembek. W czasie rozmowy z przewodniczącym okręgu doszło do ostrej wy-
miany zdań. Uważaliśmy, że związek zawodowy powinien nas wspierać, a nie 
gapić się z okien na protestujących (zabłąkana kula trafiła patrzącego przez 
okno pracownika okręgu, Makowskiego). W ostrych słowach przewodniczący 
okręgu powiedział: „Ja wiem, czym wy pachniecie”; wtedy kolega Marciniak 
rozpiął koszulę na piersiach, mówiąc: „Powąchajcie robotniczą skórę”. Nie 

uzyskawszy niczego w okręgu, postanowiliśmy 
sami ustalić wznowienie pracy na sobotę 30.06. 
W poniedziałek 2 lipca dowiedziałem się, że ran-
ny został nasz pracownik, kolega Zdzisław Kani-
kowski, którego po pracy w tym dniu szukałem 
w szpitalach poznańskich, aż znalazłem go na 
korytarzu szpitala przy ul. Szkolnej. W niedługim 
czasie rozpoczęły się procesy sądowe przeciwko 
„wichrzycielom ładu i porządku socjalistyczne-
go”; ku mojemu zdziwieniu otrzymałem za po-
średnictwem zakładu pracy imienne wezwanie 
na rozprawę do sądu (jako członek rady zakładu), 
w charakterze obserwatora (pewnie ku przestro-
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dze). Ile razy byłem na takich rozprawach, nie z własnej woli, dzisiaj już nie 
pamiętam, wiem jednak, że z innych zakładów związkowcy także uczestniczy-
li. Bardzo podobały mi się wystąpienia obrońców mec. Gerarda Kujanka, S. 
Hejmowskiego i innych. Zapadło mi w pamięć zdanie mec. Kujanka, aktualne 
wówczas, ale także teraz, po 50 latach: „Gdy do sali sądowej jednymi drzwia-
mi wchodzi polityka, to sprawiedliwość wychodzi drugimi”.
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Lilianna Bogdańska, Bydgoszcz 

Radość zakłócił niepokój

Jest 28 czerwca 1956 r. Właśnie wczoraj przyjechałam z Byd-
goszczy do krewnych mieszkających przy ul. Wojska Polskie-
go w Poznaniu.
Są wakacje, a ja za kilka dni mam ukończyć 15 lat. Radość za-
kłócił niepokój. Dostałam do ręki dużą torbę, garść pieniędzy 
i zadanie, aby kupić wszystko, co jest do kupienia. Idę szybko 
w kierunku Golęcina. Sklep zabity deskami na krzyż. Wracam 
więc do ul. Wołyńskiej i dalej do al. Wielkopolskiej. Tak znala-
złam się vis-à-vis ulicy Nad Wierzbakiem. W znajdującym się 
tam kiosku kupiłam pastę do zębów.
I nagle, nieoczekiwanie, nadjechał z miasta duży samochód 
ciężarowy (nie znałam marki) z ogromną naczepą. Wjechał 
ostro na ul. Nad Wierzbakiem, zatrzymując się przed znajdu-
jącym się tam Komisariatem Milicji Obywatelskiej. Z podłogi 
przyczepy zerwali się na równe nogi mężczyźni ubrani jak 
sokiści na dworcach i zaczęli ostrzeliwać z karabinów auto-
matycznych komisariat. Słyszałam krzyki i nie wiedząc, co ze 
sobą zrobić, schowałam się za kiosk, bo z przeciwnej strony, 
tj. z ul. Wołyńskiej, wyjechał czołg. U wylotu czołgu stał czoł-
gista ubrany w czarny uniform i rozglądał się to w prawo, to 
w lewo, bardzo z siebie zadowolony. Kiedy wracałam w kie-
runku domu, zauważyłam zniszczenia ulic, jakich dokonały 
czołgi, zwłaszcza ul. Wojska Polskiego i Wołyńskiej. Mieściła 
się tam na rogu jedna z katedr Akademii Rolniczej, całe ogro-
dzenie, narożnik i ulica były kompletnie zniszczone.
Kiedy wszystko ucichło, pojechałam z rodziną w okolice 
Okrąglaka. Wszystkie szyby wystawowe były powybijane, 
a eksponaty pokradzione. Przed sądem zaś leżały sterty pa-
pierów. Wracając, widziałam też ul. Dąbrowskiego od strony 

Roosevelta. Były ogromne zniszczenia.
Byłam dzieckiem, nie rozumiałam zupełnie, o co chodzi. Płakałam, bojąc się 
o mamę w Bydgoszczy. Zapewniono mnie, że tam jest spokój.
Obecnie mam 64 lata, nadal mieszkam w Bydgoszczy. Tylko w czerwcu, 
w dniach wydarzeń czerwcowych, wracają do mnie obrazy przeżyte w dzie-
ciństwie. Będąc już osobą dorosłą, zrozumiałam ich sens.
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Władysław Świdurski, Bydgoszcz

Byłem wtedy żołnierzem

Dnia 11 kwietnia 1956 r. zostałem powołany do wojska na trzy miesiące do Po-
znania, do piechoty, był to 58. Batalion Łączności. W maju jednostka wyjechała 
na poligon do Sulęcina, zostało nas dziesięciu...
28 czerwca krążyły pogłoski, że „cegielszczaki” wyjdą na ulice. 26 rano po śnia-
daniu usłyszeliśmy z daleka śpiew „Boże coś Polskę”. Po kwadransie tłum prze-
szedł na ul. Solną. Weszliśmy na murek czekając, co się będzie działo. W pewnej 
chwili zaczęli wynosić z sądu stosy papierów i je podpalili. Tłum ruszył dalej pod 
więzienie; brama była zamknięta, ale ludzie zaczęli uderzać na bramę. W pew-
nym momencie zamek puścił i brama otworzyła się. Wszyscy rzucili się otwierać 
cele i wszystkich wypuścili. Porucznik ogłosił stan wyjątkowy. Stałem na warcie. 
W pewnej chwili z tłumu podeszła do mnie kobieta i wciskając mi rewolwer, 
powiedziała: „Rzuć wartę i chodź z nami, bo powstanie jest już w Szczecinie 
i w Warszawie”. Mówię jej, że nie mogę opuścić posterunku, bo mnie czeka 
kula bez sądu; poszła sobie dalej. Z miasta dalej słychać było strzelaninę bez 
przerwy. Nasze koszary też były ostrzeliwane, że musieliśmy chodzić pod mu-
rami. Dwa gniazda karabinów nas gnębiły na kościele oo. Franciszkanów, drugi 
przez ulicę na czwartym piętrze. Porucznik obiecał, że kto sprzątnie gniazdo ka-
rabinów, dostanie 10 dni urlopu. Zająwszy pozycje, trzy godziny pilnowaliśmy 
i była cisza. Gdy zeszliśmy ze stanowisk, znów zaczęła się strzelanina. Po połu-
dniu jednostka wróciła z poligonu i na ulice wjechały czołgi; wieczorem wrócił 
spokój. W nocy przyjechał Cyrankiewicz i przysłali do naszych koszar po kawę. 
Tyle zostało w pamięci po pięćdziesięciu latach. Dziś mam 84 lata.
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Onufry Patelski, Wągrowiec

Tłum rozerwał radziecką flagę

Miałem wtedy 18 lat. Pamiętnego dnia pojechałem na Targi Poznańskie. Z Dwor-
ca Głównego udałem się do kas biletowych przy ul. Głogowskiej i wszedłem 
głównym wejściem na teren targów. Mogła być godzina 9.30. W pewnej chwili 
zauważyłem tłum maszerujących robotników (w kombinezonach roboczych), 
kobiety, młodzież z flagami i transparentami. Wznosili okrzyki: „Chcemy chle-
ba!”, „Żądamy wolności!” Obwieszczali światu, czego żąda ludność Polski. 
Oczom moim ukazał się niezapomniany widok: na maszt, przy głównym wej-
ściu targów, wszedł młodzieniec i zrzucił flagę radziecką, którą dopadł wzbu-
rzony tłum, rozdzierając na strzępy i depcząc. Manifestujący chodzili po terenie 
wystawowym, wykrzykując hasła antyreżimowe i śpiewając pieśni kościelne: 
„Boże coś Polskę”, „My chcemy Boga”, „Kto się w opiekę”...
Wystawcy i goście targowi nie bez lęku przyglądali się wydarzeniom, niektórzy 
robili zdjęcia. Grupa manifestujących powiększała się, dołączyłem również do 
niej. Ciekawość, co będzie dalej, nie dawała mi spokoju, a poza tym solidary-
zowałem się z tłumem i jego żądaniami. Wyszliśmy z terenów targowych od 
strony ul. Grunwaldzkiej. Informowano nas, że idziemy na ul. Młyńską (Areszt 
Śledczy). Wiedziałem, gdzie to jest. Wielu ludzi dołączało po drodze, z ul. Ro-
osevelta, Zwierzynieckiej, Kraszewskiego, Rynku Jeżyckiego...
Nie zdawałem sobie sprawy ze stopnia zagrożenia, a przecież w ciągu dwóch 
dni zginęło wówczas około 70 ludzi. Za Rynkiem Jeżyckim stały już tramwa-
je, uszkodzone samochody ciężarowe, utworzono barykadę. Samochody mi-
licyjne chciały nas zatrzymać, ostrzegały, by usuwać się z ulicy. Przelatujące 
nisko samoloty rozpylały gaz łzawiący i zmuszały manifestujących do ucieczki. 
Właściciele mieszkań otwierali drzwi i wołali: „Chowajcie się, ludzie! Giniemy!” 
W tej chwili Polak Polakowi był bratem. W suterenach i piwnicach panował 
tłok, ludzie płakali, modlili się... Po nalocie znów wyszliśmy na ulicę.
Dokładnie pamiętam moment, kiedy na Dąbrowskiego nadjechał czołg. Lud-
ność cywilna, tworząc łańcuch rąk, zatrzymała go. Otworzył się właz, w którym 
ukazał się oficer w stopniu podporucznika. Młodzież i dzieci wskakiwały na ten 
czołg, a jego dowódca wywiesił na lufie flagę narodową, biało-czerwoną. To 
było wzruszające przeżycie – wszyscy wiwatowali, śpiewali, niektórzy płakali. 
Po chwili młodzieńcy, z butelkami benzyny, ruszyli biegiem w kierunku ul. Ko-
chanowskiego (UB). Wtedy rozległy się strzały, z balkonów w górę i w opony 
stojących samochodów. Rosła panika. Nadjeżdżały oddziały wojska. Panowało 
ogólne zamieszanie. Mężczyźni z siekierami i łopatami w ręku wołali do żołnie-
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rzy: „Nie strzelajcie! Chodźcie z nami walczyć o wolną Polskę!”. Osoby wyróż-
niające się w akcji, tzw. liderzy demonstrantów, byli „pałkowani” i na siłę wpy-
chani do samochodów milicyjnych. Wiadomo, dokąd ich wieziono. Wzmagało 
się oburzenie tłumu, demonstranci rzucali się na milicjantów, by uniemożliwić 
im działanie. Padały okrzyki pod adresem służalców ZSRR oraz żądanie chleba 
i pokoju.
Wieczorem postanowiłem wrócić do domu. W drodze do dworca PKP dołą-
czył do mnie rówieśnik ze Środy Wlkp. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, jaki tłok, 
wrzawa i zamieszanie panowało na Dworcu Głównym. Radiowozy milicyjne 
ostrzegały ludność i ogłaszały godzinę milicyjną (od 22 do 6 rano). Latały pa-
trolujące samoloty. W nocy rozpętały się bójki, było wielu pijanych, zakrwa-
wionych. Burzono kioski na peronach, rabowano restauracje, dewastowano 
mienie. Całą noc spędziłem na dworcu, a gdzieś w pobliżu trwała strzelanina. 
Miasto nie spało, ale i nie zamarło ze strachu.
Rano, w piątek 29 czerwca, nie było na dworcu nic do jedzenia ani do pi-
cia. Podróżni wynosili resztki żywności z magazynów, restauracji, baru. Byłem 
głodny, śpiący, przerażony. Otaczał mnie straszny widok: wybite szyby okien, 
stłuczone butelki, rozbite skrzynie, porzucone podczas grabieży. Około połu-
dnia zaczęły odjeżdżać niektóre pociągi. Do Wągrowca wyjechał około godz. 
13. Pociąg wlókł się i często zatrzymywał. W domu oczekiwali mnie zmartwie-
ni rodzice. Rozpłakałem się przy powitaniu, przecież mogłem nie wrócić żywy. 
Przychodzili znajomi, koledzy, którym opowiadałem o zajściach „Czarnego 
Czwartku” i o własnych przeżyciach. Przyjmowali te słowa w poczuciu solidar-
ności z demonstrującymi.
Moje wspomnienie jest jedynie małym wycinkiem wydarzeń poznańskich, 
których byłem uczestnikiem. Z roku na rok coraz bardziej uświadamiam sobie 
heroizm tamtych dni. Dlatego od wielu lat biorę udział w uroczystościach ob-
chodów Poznańskiego Czerwca ’56.

czerw 56 nowa VI korekta.indd   110 2010-02-04   12:11:21



111

Franciszek Ksawery Kostrzewski, Poznań

Zbuntowaliśmy się przeciwko dyktaturze

Na wstępie zamierzam zastanowić się i przedstawić genezę owych wydarzeń.
U źródeł powszechnego buntu społecznego leżała, moim zdaniem, nieogra-
niczona władza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (powstałej w grudniu 
1948 r.), wzmocniona siłą służb bezpieczeństwa, a także wojska.
 Na czele Wojska Polskiego w owym czasie stali generałowie byłej Armii Czer-
wonej w osobach ministra obrony narodowej marszałka Konstantego Ro-
kossowskiego czy też jego zastępcy Stanisława Popławskiego, dowódcy Ślą-
skiego Okręgu Wojskowego, pod który podlegało m.in. wojsko poznańskie, 
gen. Wsiewołoda Strażewskiego.
 W sferze typowo politycznej wprawdzie formalnie funkcjonował system wie-
lopartyjny, czyli: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Zjednoczone Stronnic-
two Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne, to faktycznie obydwa stronnictwa, 
podobnie jak sejm i rząd, stanowiły głównie transmisję uchwał partii. Propa-
gowana i realizowana od zarania władzy ludowej walka klas spowodowa-
ła delegalizację innych organizacji politycznych, a także młodzieżowych czy 
sportowych, np. „Sokół”, niezwiązanych z komunistami. Oczywiście dotyczy 
to także niemożności funkcjonowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży (KSM) i Akcji Katolickiej. Po przeprowadzonej, na podstawie referendum 
z czerwca 1946 r. nacjonalizacji przemysłu i reformie rolnej kontynuowano 
politykę ograniczania i likwidacji większych indywidualnych gospodarstw 
chłopskich oraz zakładów rzemieślniczych, zmuszając ich właścicieli do two-
rzenia spółdzielni. Pod pretekstem koniecznej obrony światowego pokoju, 
prowadzonej pod przewodem Związku Radzieckiego, wyimaginowanego 
zagrożenia ze strony „zagranicznych sił imperialistycznych” i wewnętrznych 
wrogów rozbudowywano armię, stosowano nadmierne obciążenia finanso-
we i rzeczowe (np. obowiązkowe dostawy plonów rolnych po niskich cenach) 
na rzecz państwa. Wynagrodzenia za pracę w fabrykach, szkołach czy nawet 
w administracji terenowej były bardzo niskie. We znaki dawały się coraz bar-
dziej ograniczenia swobód obywatelskich i religijnych. Służby bezpieczeństwa 
były wszechobecne. Większe zakłady pracy miały swoich etatowych „opieku-
nów”. Znana od wieków doktryna „dziel i rządź” miała być gwarantem spo-
koju społecznego. Utrzymywaniu władzy służyła szeroko zakrojona indoktry-
nacja, inwigilacja i rozwijane donosicielstwo. Swoją pamięcią sięgam też do 
trudności przyjmowania na wyższe uczelnie młodzieży „o niewłaściwym po-
chodzeniu”, np. rzemieślniczym czy chłopskim, z gospodarstw pełnorolnych 
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lub z rodziny żołnierzy i oficerów walczących w czasie II wojny światowej na 
frontach zachodnich. Forsowana (do jesieni 1956 r.) kolektywizacja wsi, cen-
tralizacja spółdzielczości, ograniczanie ich samorządności miały spowodować 
zmianę tradycyjnych wartości i tożsamości rolników, którzy stanowili znaczną 
bazę ludzi wierzących. Okazało się jednak, że wiara ojców i zorganizowany 
ruch ludowy był pewnego rodzaju barierą przed zakusami władz w szybkiej 
likwidacji prywatnej własności ziemi, niejednokrotnie i tej niedawno nadanej 
w wyniku reformy rolnej. Znane mi są wyroki sądowe skazujące na kary wię-
zienia tylko za publiczne wyrażanie wątpliwości co do form tak prowadzonej 
przebudowy wsi... Niedostatek, a nawet bieda towarzyszyły realizowanej bu-
dowie podstaw socjalizmu, który to ustrój, wg propagandy, miał stworzyć 
(docelowo) dobrobyt ludzi pracy i całego narodu. Rzeczywistość okazywała 
się jednak znacznie inna. Rosło niezadowolenie i rozczarowanie. Punktem kul-
minacyjnym postawy społeczeństwa, i to przede wszystkim zorganizowanego 
w wielkich przemysłowych zakładach pracy, stał się bunt i powstańczy zryw 
poznaniaków w czerwcu 1956 r. Zrozumiano bowiem, że o swoje prawa by-
towe i obywatelskie trzeba się upomnieć w sposób zdecydowany, nawet za 
cenę ewentualnych, w rzeczy samej faktycznie większych represji i przelanej 
krwi. Poznaniacy znani z dużego zdyscyplinowania i podporządkowania wła-
dzy dali pierwszy sygnał całemu krajowi, iż przebrała się miarka bezwolnej 
uległości. Poznański Czerwiec stał się wydarzeniem przełomowym w bardzo 
wielu dziedzinach życia, zarówno gospodarczego, jak i społeczno-polityczne-
go. Pragnę podkreślić głośne, jawne procesy sądowe uczestników powstania 
przy udziale dzielnych i odważnych adwokatów, złagodzenie restrykcji wobec 
wsi i Kościoła, czy wreszcie uwolnienie więzionego Prymasa Stefana Wyszyń-
skiego, lecz dopiero po uprzednim dojściu do władzy Władysława Gomułki. 
Ja to wszystko przeżywałem i zapamiętałem, byłem świadkiem cząstki historii 
Polski.
Chociaż moje wspomnienia piszę po 50 latach od wydarzeń (zwanych też 
powstaniem) Poznańskiego Czerwca ’56, to z całą odpowiedzialnością stwier-
dzam, że są one w mej pamięci po dziś dzień. Odnawiam je każdego roku, 
szczególnie w rocznicę tego zrywu ludu pracującego Poznania. Pierwsze 
wspomnienia, znacznie krótsze, napisałem w 35. rocznicę i zostały one wy-
drukowane w „Tygodniku Ludowym” nr 26 (442) w dniu 30 czerwca 1991r. 
Obecne są nieco poszerzone i bardziej usystematyzowane. 
W czerwcu 1956 r. miałem 23 lata. Byłem „świeżo upieczonym” inżynierem 
rolnictwa i podporucznikiem rezerwy Wojska Polskiego. W kwietniu tegoż 
roku odbywałem ćwiczenia wojskowe w Międzyrzeczu, ówcześnie w woj. zie-
lonogórskim. 
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Wydarzenia Poznańskiego Czerwca ’56 zastały mnie w pracy zawodowej jako 
agronoma w Zakładzie Doświadczalnym Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie 
Akademia Rolnicza) w Swadzimiu, gmina Przeźmierowo (obecnie gmina Tar-
nowo Podgórne). Informacje o wydarzeniach poznańskich przekazał mi kie-
rownik zakładu, pan Andrzej Waśniewski, który nie mógł wyjechać pociągiem 
z Poznania w dalszą drogę i wrócił wraz z pracownikiem konnym zaprzęgiem 
(tzw. bryczką na ogumionych kołach) do Swadzimia. Wiadomość o szerokim 
rozmiarach niezadowolenia społecznego i demonstracjach ulicznych spowo-
dowała we mnie duże podniecenie oraz myśl o szybkim dotarciu do centrum 
wydarzeń. Skontaktowałem się z kolegą, mieszkającym na terenie gospodar-
stwa w tym samym budynku, co ja. Był nim także młody absolwent wyższej 
uczelni, a mianowicie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Poznań-
skiego, Michał Szymborski. Decyzja była szybka i zdecydowana. Chcieliśmy iść 
i uczestniczyć w buncie przeciwko dyktatorskiej władzy. Michał miał w kiesze-
ni kilka skibek chleba i skierowanie na ćwiczenia wojskowe, które ja niedawno 
odbyłem i w związku z tym miałem kilka sztuk ślepych naboi karabinowych. 
W okolicach Krzyżownik było już słychać sporadyczne odgłosy strzałów. Mo-
gła być godzina 16.30, kiedy ul. Dąbrowskiego, następnie Słowackiego i Zwie-
rzyniecką, dalej Mostem Uniwersyteckim dotarliśmy pod Hotel Continental 
na ul. Św. Marcin, naprzeciwko ul. Lampego. Ulice, którymi szliśmy, nie były 
zatłoczone, raczej puste, jak na bardzo ważne wydarzenia społeczno-politycz-
ne. Wydawało się, że nie ma w mieście wojska i policji. Niebezpieczeństwo 
odczuwaliśmy jednak w rejonie między ul. Kraszewskiego, Roosevelta, części 
ul. Dąbrowskiego, aż po ul. Słowackiego. Z różnych, trudnych do ustalenia 
stron świstały głośne strzały, w większości pojedyncze, ale także seryjne. Od-
nosiliśmy wrażenie, że „szły” one z dachów i górnych kondygnacji mieszkań 
w kierunku ul. Kochanowskiego i odwrotnie, gdzie mieściła się Wojewódzka 
Komenda Milicji. Na tym więc odcinku pokonywaliśmy drogę, idąc tuż przy 
murach domów. Kiedy doszliśmy pod Hotel Continental, spotkaliśmy grupkę 
ludzi i do nich się przyłączyliśmy. W „różnojęzyczny” sposób wydawano okrzy-
ki antykomunistyczne i poparcie dla zrywu poznańskich robotników. Czuliśmy 
się wolni, a jednocześnie zaniepokojeni, co może się wydarzyć w najbliższym 
czasie. Po niedługiej chwili od strony Mostu Uniwersyteckiego nadjechał mały 
samochód terenowy z kilkoma milicjantami lub wojskowymi, z widoczną 
bronią maszynową. Na ten widok przechodnie szybko usunęli się z ulicy do 
wejścia hotelowego; samochód jechał dalej w kierunku ul. Ratajczaka. Wy-
szliśmy więc powtórnie na ulicę i wówczas zauważyliśmy wstrząsający obraz. 
Z ul. 27 Grudnia w ul. Lampego (od strony obecnego Okrąglaka) wjeżdżał taki 
sam, jak poprzednio, a być może ten sam samochód, którego widzieliśmy. Na 
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jego widok znajdujący się w pobliżu nieliczni przechodnie szukali pośpiesznie 
schronienia w domowych bramach. Padły wówczas strzały z samochodu i co 
najmniej dwie osoby powalone na ziemię wiły się w konwulsjach, a samo-
chód jechał dalej. Pojawiły się też i następne. Postanowiliśmy więc wycofać się 
z tego rejonu i kroczyliśmy w kierunku Mostu Uniwersyteckiego, przy którym 
mieściła się Miejska Komenda Milicji (obecnie Collegium Iuridicum). W odróż-
nieniu od sytuacji sprzed kilku godzin, wyglądało tu zupełnie inaczej. Most 
był obstawiony przez liczny patrol milicji, przechodnie byli legitymowani i re-
widowani. Widać też było znaczny ruch przed wejściem do komendy. Sądzę, 
że były to aresztowania uczestników wydarzeń. Przy zbliżaniu się do mostu 
zdążyłem wyrzucić do piwnicznego świetlika Akademii Muzycznej posiadane 
„ślepaki”. W trakcie rewizji Michał wytłumaczył się pisemnym wezwaniem na 
ćwiczenia i z tego tytułu posiadanym chlebem. Mnie potraktowano jako oso-
bę towarzyszącą i stąd mogliśmy iść dalej. Prysnęły jednak nasze myśli o wal-
ce na barykadach. Chcieliśmy więc wracać do Swadzimia, ja do pracy, Michał 
wprawdzie na krótko do rodziny. Kiedy byliśmy na ul. Zwierzynieckiej tuż przy 
wejściu do zoo, od strony ul. Kraszewskiego wjechało kilka czołgów. Robiło 
się już szaro. Na widok wystawionych karabinów maszynowych zabiły nam 
silniej serca i bez żadnego słowa niemal równocześnie wyciągnęliśmy ręce 
w bok sygnalizując, że jesteśmy bezbronni. Czołgi przesunęły się tuż koło nas 
w kierunku centrum miasta. Michał postanowił wówczas, że przenocujemy 
na ul. Zeylanda u rodziny koleżanki ze studiów. Kiedy zapukaliśmy do drzwi, 
przyjęto nas serdecznie, ale ze łzami w oczach. Wiadomo bowiem już było, 
że zginął mąż i ojciec naszych przypadkowych gospodarzy. Nie pamiętam już 
dzisiaj szczegółów dalszego tam pobytu. Dom pokryty był głęboką żałobą. Ja 
przespałem na korytarzu, o ile to w ogóle można było nazwać przespaniem, 
a Michał szukał wtedy możliwości wyjazdu na obóz wojskowy, zostając w Po-
znaniu. Wczesnym rankiem wracałem pieszo do Swadzimia, aby stanąć do 
pracy. Nie była to jednak prosta sprawa. W piątkowy ranek ulice były pełne 
wojska i patroli w pełnej gotowości ogniowej. Miasto było spacyfikowane. 
Postanowiłem nie wchodzić na ul. Zeylanda, lecz tyłem poprzez teren dru-
karni bezpośrednio na ul. Świerczewskiego (obecnie Bukowska). Musiałem 
pokonywać wysokie ogrodzenia; kiedy w pewnej chwili byłem na wysokim 
metalowym parkanie, usłyszałem głos : „Stój, bo strzelam”. Znów chwila stra-
chu, niefortunny zeskok, kontrola i powrót z rozdartymi spodniami i raną na 
kolanie. Kiedy idąc dość szybkim krokiem, znalazłem się na Ławicy, w rejonie 
dawnej stacji benzynowej przy ul. Dąbrowskiego, dostrzegłem wśród kolum-
ny czołgów i transporterów pancernych porucznika Naskręta z J. W. w Mię-
dzyrzeczu, który w miesiącu kwietniu tego roku był moim wykładowcą i do-
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wódcą. Przywitaliśmy się dość serdecznie, a kiedy zapytałem, co sprowadza 
tak liczną grupę wojska do Poznania, usłyszałem, że Poznań został opanowa-
ny przez bliżej nieokreślony desant wojsk amerykańskich. Zdementowałem 
tę wersję, powiedziałem, co właściwie dzieje się w mieście i poszedłem dalej. 
Przez czwartkowe popołudnie i piątkowy poranek poczułem smak wolności, 
a jednocześnie krwi i łez. 
 A teraz podzielę się kilkoma sytuacjami z tamtego okresu, przekazanymi mi 
przez bezpośrednich świadków w piątkowe popołudnie, kiedy już w Swadzi-
miu wykonywałem swe zawodowe obowiązki, będą jednak ciągle myślami 
dotyczącymi przebiegu i następstw społecznego buntu. Otóż w godzinach 
popołudniowych, kiedy objeżdżałem pola naszego gospodarstwa w Przeźmie-
rowie, spotkałem na motocyklu z przyczepą płk. Stanisława Rzeczkowskiego, 
kierownika Studium Wojskowego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu wraz 
z kapitanem Edwardem Jasienieckim, którzy wybrali się po zakupy do wiejskie-
go sklepu. Dowiedziałem się od nich, że magazyn broni ćwiczebnej tegoż stu-
dium przy ul. Dąbrowskiego (w sąsiedztwie obecnej pętli tramwajowej) został 
rozbity przez zbuntowaną młodzież. Według tych relacji, m.in. przy pomocy 
tej broni, uwolniono więźniów z aresztu karno-śledczego przy ul. Młyńskiej. 

*  
Obecnie z długiej perspektywy czasowej można pewniej niż w przeszłości 
stwierdzić, że Czerwiec ’56, charakteryzujący się masowym buntem i ruchem 
wolnościowym, był iskrą do zmian „październikowych” w całym kraju, a tak-
że pośrednio i na Węgrzech.

W godzinach wieczornych miasto 
było już spacyfikowane
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Jan Sieradzon, Poznań

Robiłem zdjęcia

Pracowałem wówczas w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Po-
znaniu jako adiunkt i wykładowca. Dnia 28 czerwca 1956 
r. rankiem zauważyłem na ulicach Poznania niepokój. Stu-
denci nie przyszli na ćwiczenia. Poszedłem więc na plac 
przed zamkiem, noszący wtedy imię Stalina. Udało mi się 
dostać na balkon Auli Uniwersyteckiej, gdzie znalazłem 
się obok generała, którego nazwiska nie znam. Wydawa-
ło mi się, że był to generał przysłany przez UB. Obok stał 
mój wykładowca języka polskiego, profesor Wojciech Bąk, 
znany poeta katolicki. Stamtąd widziałem bardzo dużo 
– przede wszystkim tłum, który zebrał się przed Komite-
tem Wojewódzkim PZPR. Moja przyszła żona mieszkała 
wówczas na ul. Kościuszki i była studentką na pierwszym 
roku Akademii Medycznej. Poszedłem więc po nią z auli, 
poprzez tłum na pl. Stalina. Spotkałem szczęśliwie przy-
szłą żonę i razem z tłumem poszliśmy pod więzienie na 
Młyńskiej. Widziałem na własne oczy, jak demonstranci 
weszli do sądu, pootwierali okna, powywieszali wszystkie 
togi, akta sądowe wyrzucili na ulicę i następnie podpalili. 
Zajechała straż pożarna pod CPN, żeby ogień nie prze-
niósł się na zgromadzone tam paliwa. Do tego momentu 
manifestacja była jeszcze względnie spokojna. Dopiero 
jak otwarły się bramy więzienia, wybiegli z niego więź-
niowie, a za nimi manifestanci z karabinami rozbrojonych 
wartowników. Pomyślałem: „Teraz dopiero zacznie się 
krwawa jatka”. Tak też się później stało. W czasie tych wy-
darzeń udało mi się zrobić kilka zdjęć z ukrycia,   m. in. na 
Al. Marcinkowskiego. Zrobiłem je z balkonu naprzeciw-
ko NBP. Była tam przychodnia lekarska. Urzędowali tam 
dwaj lekarze, żona była tam pielęgniarką. Przyszli ranni, 
a lekarze poszli ich operować. Jeden z moich kolegów 
stał w oknie podczas powstania i został ranny w głowę 
odłamkiem. Przeżył, ale miał odkształcenie czaszki. Polo-
nia amerykańska przysłała mu specjalną złotą płytkę do 
czaszki, ale musiał ją sprzedać, bo nie miał za co żyć.
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Strzały na ul. Kochanowskiego 
wywołały panikę

czerw 56 nowa VI korekta.indd   117 2010-02-04   12:11:30



czerw 56 nowa VI korekta.indd   118 2010-02-04   12:11:30



SPIS TREŚCI

Od redakcji ... 5

Biskup Marek Jędraszewski – O Boga, za wolność, prawo i chleb ... 7

Słowo Prezydenta Miasta Poznania ... 31

Jerzy Karwik, Katowice ... 33

Janusz Rau, Poznań ... 35

Leonia Bielawska, Drawski Młyn ... 40

Danuta Gdowska, Poznań ... 43

Genowefa Czerniaga, Środa Wielkopolska ... 48

Andrzej Majchrzak, Poznań ... 50

Janusz Marczewski, Wągrowiec ... 52

Andrzej A. Szumiński, Opalenica ... 54

Jerzy Krzyżaniak, Poznań ... 58

Jerzy Grabus, Poznań ... 61

Kazimierz Gulczyński, Poznań ... 65

Janina Pańczak, Poznań ... 67

Zygmunt Tuchołka, Oborniki ... 68

Michał Babicz, Poznań ... 70

Józefa Gruszczyńska, Poznań ... 71

Poszedłem razem z tłumem ... 72

Józef Hasiński, Poznań ... 74

Anna Biniaś, Poznań ... 78

Ryszard Łuczak, Poznań ... 79

Andrzej Gabler, Poznań ... 82

Aleksander Kałka, Poznań ... 84

Hanna Rawecka, Poznań ... 87

s. Anna Kowalczyk OP, Grodzisk Mazowiecki ... 89

Romuald Rojny, Poznań ... 91

Roman Kaseja, Poznań ... 95

Wanda Meissnerowa, Jerka ... 98

Maria Andrzejewska, Poznań ... 100

Jan Wyrembek, Poznań ... 104

Lilianna Bogdańska, Bydgoszcz ... 107

Władysław Świdurski, Bydgoszcz ... 108

Onufry Patelski, Wągrowiec ... 109

Franciszek Ksawery Kostrzewski, Poznań ... 111

Jan Sieradzon, Poznań ... 116

czerw 56 nowa VI korekta.indd   119 2010-02-04   12:11:30


