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TEMAT MIESIÑCA

Powstanie poznańskie 28 czerwca 1956 roku – jedyny zbrojny zryw społeczeństwa w komunistycznej Polsce. Mieszkańcy Poznania
mieli swoje chwile triumfu w roku 1918, w czasie zwycięskich walk z ustępującym okupantem niemieckim. Nie doświadczyli

poznaniacy gorzkich, tragicznych walk roku 1944, które naznaczyły inne polskie miasta – Lwów, Wilno, Warszawę. Tymczasem
w Poznaniu, stolicy spokojnej, gospodarskiej Wielkopolski, znalazła swój finał dziewiętnastowieczna, zaborowa tradycja

– zbrojnych zrywów o wolność Narodu. Powstanie 1956 roku było ostatnim akordem w historii Polski walczącej.

Czerwiec

Jan Miłosz (OBEP IPN w Poznaniu)

W Wielkopolsce początek lat pięć-
dziesiątych to przede wszystkim walka
komunistycznego systemu z silnym rol-
nictwem indywidualnym – „kułakami”,
której szczyt przypadł na rok śmierci
Stalina. Jej rezultatem były braki
na rynku żywności, najbardziej widocz-
ne w dostawach mięsa, mimo że w sta-
tystykach województwo poznańskie
przekraczało plany dostaw żywca.
W połowie lat pięćdziesiątych stale bra-
kowało także masła, a ogromne nieza-
dowolenie wśród ludności województwa
budził brak węgla. „Walka o handel”
i „uspołecznienie” rzemiosła spowodo-
wały zanik prywatnych usług świadczo-
nych na rzecz rolnictwa. Jednocześnie

zaniżano nakłady na ochronę zdro-
wia, oświatę, gospodarkę komunalną
i mieszkaniową w całym regionie.
Wszystkie te ograniczenia tłumaczono
tym, że Wielkopolska i tak jest bardziej
rozwinięta gospodarczo, a państwo lu-
dowe musi rozwijać regiony bardziej za-
cofane.

Tradycyjny obraz gospodarnego, pra-
cowitego i zdyscyplinowanego pozna-
niaka eksploatowano w tym okresie po-
nad wytrzymałość. Gdy stolica w 1956 r.
otrzymała na utrzymanie infrastruktury
miasta około 1 270 zł na mieszkańca,
a Kraków około 1 150 zł, to Poznań za-
ledwie 368 zł.

Największe braki na rynku żywności
w Wielkopolsce wystąpiły na wio-
snę 1956 r. Niezadowolenie wśród lu-

dzi budziły zarazem sklepy specjalne,
„za żółtymi firankami” – tylko dla
funkcjonariuszy systemu, oraz Gallu-
xy i Delikatesy, w których można było
kupić żywność za dolary lub w cenach
o wiele wyższych niż w normalnym
handlu detalicznym. Obfitość i różno-
rodność towarów wystawianych na cy-
klicznie odbywających się Międzyna-
rodowych Targach Poznańskich zdu-
miewała mieszkańców miasta. Wielu
poznaniaków ze zdziwieniem konsta-
towało, że zaopatrzenie handlu w okre-
sie imprez targowych nagle się popra-
wia, ich złość budzili zaś odwiedzają-
cy miasto zagraniczni goście, którzy
nie mogli zrozumieć narzekań miesz-
kańców.

Kroplą, która wypełniła czarę gory-
czy, było niesprawiedliwe potraktowa-
nie robotników „Cegielskiego” – naj-
większego, stanowiącego wizytówkę
Poznania i Wielkopolski zakładu
– wówczas noszącego imię Stalina.

PPOOZZNNAAŃŃSSKKII’56
Na ra sta nie bun tu
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To masz Ro chat ka
(OBEP IPN w Po zna niu)

Szcze gól nie istot ne dla apa ra tu bez -
pie czeń stwa by ły na stro je ro bot ni ków,
zwłasz cza w klu czo wych przed się bior -
stwach. Wła dze nie po ko iły awa rie, po -
ża ry i in ne czyn ni ki za kłó ca ją ce pro -
duk cję, któ re czę sto in ter pre to wa no ja ko
tzw. sa bo taż go spo dar czy. Świad czy
o tym sta ty sty ka spraw agen tu ral no -
-śled czych pro wa dzo nych przez wo je -
wódz ki Urząd Bez pie czeń stwa w Po -
zna niu. W pierw szych mie sią cach 1956 r.
pro wa dzo no 26 spraw dotyczących „ak tów

dy wer sji i sa bo ta żu” w prze my śle. Nie -
po kój bu dzi ły rów nież na pły wa ją ce sy -
gna ły o kry tycz nych wy po wie dziach
pra cow ni ków na te mat osią gnięć go spo -
dar czych lu do we go pań stwa. W fa bry -
kach po ja wi ły się tak że, w więk szym
niż po przed nio stop niu, ne ga tyw ne opi -
nie do ty czą ce ZSSR. Ich au to rzy – zda -
niem ube ków – to lu dzie po cho dze nia
in te li genc kie go od da ją cy się „bu mel ce”
i twier dzący na do da tek, że pra co wać
trze ba jak naj mniej. W prze my śle, bu -
dow nic twie i trans por cie na po ty ka no
w tym cza sie na wie le po spo li tych prze -
stępstw, jak nad uży cia fi nan so we czy

nie dbal stwo, któ re przy czy nia ły się
do po wsta wa nia ogrom nych strat.
W „Oce nie sy tu acji do ty czą cej prze bie -
gu wy pad ków w Po zna niu”, opi su jąc
stan przed Po znań skim Czerw cem, sy -
gna li zo wa no, że ne ga tyw ne na stro je
wy stę po wa ły w naj więk szych za kła dach
pra cy w Po zna niu. Nie do sta tecz ną kon -
tro lę bez pie ki nad ro bot ni ka mi tłu ma -
czo no prze bu do wą pra cy agen tu ral no -
-ope ra cyj nej UB. A przy czyn nie za do -
wo le nia by ło wie le. Przede wszyst kim
po gor sze nie sy tu acji ma te rial nej i wa -
run ków pra cy oraz błę dy ad mi ni stra cji
przed się biorstw. Od stycz nia 1956 r.

Ro bot ni cy „Ce giel skie go”, czy li bu mel ka i dy wer sja

„Część pracowników B. P. zaopatrzona była w aparaty fotograficzne i ci właśnie robili zdjęcia prowodyrów, chuliganów i innych...” [Notatka służbowa ppor.
Jana Stogi z 3 lipca 1956 r.]
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Wal de mar Hand ke, Jan Ko ło dziej ski 
(OBU iAD IPN w Po znaniu)

Pre zen to wa ne fo to gra fie po cho dzą ze
zbio rów ar chi wum IPN, a wy ko na ne
zo sta ły przez funk cjo na riu szy UB
na uli cach Po zna nia w trak cie wy da rzeń
tra gicz ne go 28 czerw ca 1956 r. Pod pi sy
pod zdję cia mi po cho dzą głów nie z no -
ta tek ube ków, czy nio nych na go rą co,
po stłu mie niu wy stą pień po zna nia ków,
w pierw szych dniach lip ca 1956 r. Sta -
no wią one swo isty ko men tarz do wy da -
rzeń uwiecz nio nych na fo to gra fiach.
Ich ję zyk sam w so bie jest do ku men tem
od bio ru po znań skie go pro te stu przez
przed sta wi cie li apa ra tu bez pie czeń -
stwa. Ko men ta rze po cho dzą od funk -
cjo na riu szy UB z róż nych urze dów wo -
je wódz kich w kra ju, któ rzy wów czas
prze by wa li w Po zna niu.                     

W ubeckim
obiektywie...

„Na rogu ul. Kochanowskiego i Dąbrowskiego około godz. 12.30 byliśmy świadkami przejazdu jednego czołgu, który został opanowany przez elementy
bandyckie...” [Raport specjalny mjr. T. Szamańskiego i mjr. F. Szpena (Warszawa) z 5 lipca 1956 r.]

fru stra cję pra cow ni ków w „Ce giel -
skim”, czy li Za kła dach im. Sta li -
na w Po zna niu (Zi spo), do dat ko wo
spo wo do wa ła zna czą ca ob niż ka za rob -
ków ro bot ni ków akor do wych. Po znań -
ski UB na bie żą co in for mo wał za rów -

no KC PZPR w War sza wie, jak i KW
PZPR w Po zna niu o za ostrza ją cych się
na stro jach roz go ry cze nia oraz ten den -
cjach straj ko wych w po znań skich za -
kła dach pra cy. Wi ną za ten sta n rze czy
obar cza no czę sto człon ków PZPR,

szcze gól nie aktyw partyjny śred nie go
szcze bla, któ re mu za rzu ca no nie zde -
cy do wa nie wo bec nie re al nych, zda -
niem apa ra tu bez pie czeń stwa, żą dań
i po stu la tów ro bot ni czych.

„...tramwajarką, która niosła sztandar bez drzewca, a później krzyczała: »Bolszewicy, mordercy
dzieci!«, jest ta, która na zdjęciach oznaczona jest krzyżykiem [...]. Zresztą, tramwajarkę tą
rozpoznałem po tych całych zajściach w tramwaju, z czego sporządziłem notatkę...” [Protokół
przesłuchania świadka-funkcjonariusza UB, Z. Wizy, z 20 lipca 1956 r.]

CZERWIEC ’56
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Ra fał Ko ściań ski, Ra fał Leś kie wicz
(OBU iAD IPN w Po zna niu)

Jed ne z cie kaw szych ar chi wa liów, po -
zo sta wio ne przez po znań ski Urząd Bez -
pie czeń stwa, po cho dzą bez po śred nio
z 28 VI 1956 r. – po znań skie go „Czar ne -
go Czwart ku”. Są to do ku men ty „ope ra -
cyj ne”: mel dun ki funk cjo na riu szy ze spo -
tkań z in for ma to rami, ra por ty sa mych
funk cjo na riu szy UB, któ rzy – w tłu mie
ma sze ru ją cych ro bot ni ków – na słu chi wa li
ko men ta rzy i opi nii nie za do wo lo nych lu -
dzi. In ni, dys po nu jąc ukry tym w tecz kach
sprzę tem, wy ko ny wa li zdję cia, sta ra jąc się
uchwy cić twa rze osób bio rą cych udział
w wy da rze niach. Wśród ra por tów funk -
cjo na riu szy bez pie ki znaj du ją się też licz -
ne mel dun ki pra cow ni ków UB z ca łej Pol -
ski, któ rzy prze by wa li w Wiel ko pol sce
służ bo wo, od de le go wa ni na Mię dzy na ro -
do we Tar gi Po znań skie.

Naj licz niej sza do ku men ta cja do ty czą -
ca Po wsta nia Po znań skie go 1956 r. obej -
mu je oko ło 500 to mów do ku men ta cji do -
cho dze nio wo -śled czej. Już 28 VI zo sta li
wy sła ni do Po zna nia funk cjo na riu sze
śled czy Ko mi te tu ds. Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go z War sza wy, któ rzy ob ję li
bez po śred ni nad zór nad pro wa dzo nym
śledz twem, ma ją cym na ce lu m.in. usta -
le nie naj ak tyw niej szych uczest ni ków
wy da rzeń. Przez na stęp nych kil ka ty go -
dni aresz to wa no ko lej ne oso by po dej rza -
ne o udział w pro te ście. Prze słu cha nia

pro wa dzi li funk cjo na riu sze śled czy
z Wo je wódz kie go Urzę du ds. Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go w Po zna niu oraz
z cen tra li. W ak tach spraw znaj du je się
nie zli czo na liczba pro to ko łów prze słu -
chań. Ich lek tu ra pozwala za uwa żyć, że
wie lu z za trzy ma nych po cząt ko wo od -
ma wia ło skła da nia ze znań lub uni ka ło
udzie la nia od po wie dzi. Py ta ni o per so na -
lia współ uczest ni ków wy da rzeń twier -
dzi li, że nie zna ją ich imion oraz na -
zwisk, i ogra ni cza li się tyl ko do krót kiej
cha rak te ry sty ki wyglądu.

Szcze gól na war tość źró dło wa do ku -
men ta cji do cho dze nio wo -śled czej po le -
ga na tym, że za wie ra wie le do tąd nie -
zna nych fo to gra fii za trzy ma nych osób.
In te re su ją ce są rów nież zdję cia z prze -
pro wa dza nych przez funk cjo na riu szy
bez pie ki wi zji lo kal nych. Po stłu mie niu
ro bot ni cze go bun tu w Po zna niu funk -
cjo na riu sze UB przy stą pi li do pla no -
wych dzia łań ma ją cych na ce lu usta le -
nie jak naj więk szej licz by osób bio rą -
cych udział w ma ni fe sta cjach (spra wy
o kryp to ni mach „Pro wo ka tor”, „Bo jów -
karz”, „Szkod nik” itp.).

Do ku men ta cja „ope ra cyj na” po cho -
dzi jesz cze z lat 80. Służ ba Bez pie czeń -
stwa wni kli wie ob ser wo wa ła prze bieg
ob cho dów ko lej nych rocz nic czerw co -
wej re wol ty, zwłasz cza że by ły one or -
ga ni zo wa ne przez śro do wi ska sku pio ne
wo kół wiel ko pol skiej „So li dar no ści”
(kryp to nim „Ko szyk”).                     

Do ku men ty bez pie ki

KALENDARIUM
An na Sku pień 

(OBEP IPN w Po zna niu)

28 CZERW CA
Godz. 6.00

Za ło ga nie po dej mu je pra cy – w „Ce giel -
skim” roz po czy na się strajk, do któ re go
przy łą cza ją się ko lej ne wy dzia ły za kła du.

Godz. 6.35
Po nad 80 proc. ro bot ni ków z „Ce giel skie go”
opusz cza za kład i uda je się w kie run ku cen -
trum mia sta. Do po cho du przy łą cza ją się ro -
bot ni cy z Za kła dów Na praw czych, MPK
i in nych miejsc pra cy.

Godz. 9.00-11.00
Na pla cu przed Zam kiem (sie dzi ba Miej skiej
Ra dy Na ro do wej) gro ma dzi się oko ło stu ty -
sięcz ny tłum. Trwa ją roz mo wy z prze wod ni -
czą cym Ra dy Fran cisz kiem Frąc ko wia kiem.
Lu dzie do ma ga ją się przy jaz du pre mie ra 
Jó ze fa Cy ran kie wi cza lub I se kre ta rza Ko mi te -
tu Cen tral ne go PZPR Edwar da Ocha ba. De -
mon stran ci wcho dzą do Zam ku i wy wie sza ją
bia łą fla gę na znak, że gmach zo stał zdo by ty.
Po wsta je de le ga cja, któ ra uda je się do Ko mi -
te tu Wo je wódz kie go PZPR na roz mo wy
z Win cen tym Kraś ką – se kre ta rzem pro pa -
gan dy po znań skie go KW PZPR. Gru pa de -
mon stran tów wcho dzi do gma chu KW.
Około godz. 10.00 po now nie du ża gru pa de -
mon stran tów wdzie ra się do gma chu. Zry wa -
ją pla ka ty, czer wo ne fla gi, zdej mu ją por tre ty
i po pier sia przy wód ców so cja li zmu, par tii
i pań stwa. In ni wcho dzą do bu dyn ku Ko men -
dy Wo je wódz kiej MO, nie na po ty ka jąc
na opór mi li cjan tów.
Po godz. 10.00 po ja wia się plot ka o aresz to -
wa niu de le ga cji ro bot ni czej. Tłum po sta na wia
uwol nić de le ga tów i du że gru py de mon stran -
tów uda ją się w kie run ku wię zie nia przy
ul. Młyń skiej i na ul. Ko cha now skie go do bu -
dyn ku Wo je wódz kie go Urzę du ds. Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go. Z bu dyn ku Za kła du
Ubez pie czeń Spo łecz nych przy ul. Dą brow -
skie go lu dzie zrzu ca ją urzą dze nia słu żą ce
do za głu sza nia za chod nich au dy cji ra dio wych.
Od go dzi ny 10.30 de mon stran ci za czy na ją
wcho dzić na te ren Mię dzy na ro do wych Tar -
gów Po znań skich.
Około godz. 10.50 na stę pu je szturm na wię -
zie nie przy Młyń skiej, kil ka osób prze do sta -
je się po dra bi nie przez mur i od we wnątrz
otwie ra bra mę. De mon stran ci wy pusz cza ją
z cel 252 więź niów.
W tym cza sie inna gru pa de mon stran tów
wcho dzi do bu dyn ku Ko mi te tu Miej skie go
PZPR przy ul. Mic kie wi cza, a jeszcze in na
uda je się do Pre zy dium Wo je wódz kiej Ra dy
Na ro do wej, gdzie przed kła da swo je żą da nia.
Na uli cy Ko cha now skie go naj pierw de mon -
stran ci zo sta ją ob la ni przez funk cjo na riu szy
UB stru mie nia mi wo dy, a na stęp nie, ok.
godz. 11.00, pa da ją pierw sze strza ły.

Godz. 11.00-14.00
De mon stran ci wcho dzą do znaj du ją ce go się
przy uli cy Młyń skiej Są du Po wia to we go

„...nieśli transparenty z napisami o wrogiej treści: »Precz z komunizmem«, »Wolności i chleba«.
Demonstranci śpiewali hymn państwowy i wznosili okrzyki: »Precz z pachołkami Różańskiego!«, »Precz
z Sowietami!«, »Precz z gnębicielami ludu polskiego!«...” [Notatka służbowa ppor. Zb. Jędraszaka z 19
lipca 1956 r.]
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Kon rad Bia łec ki, 
(OBEP IPN w Po zna niu)

Po nu rą za po wie dzią re pre sji, ja kich
mo gli się spo dzie wać oby wa te le zbun -
to wa ne go Po zna nia ze stro ny wła-
dzy lu do wej, by ły sło wa któ re pa dły
29 czerw ca z ust ów cze sne go pre mie ra
Jó ze fa Cy ran kie wi cza: każ dy kto pod -
nie sie rę kę na wła dzę lu do wą, mo że
być pe wien, że rę ka ta zo sta nie mu „od -
rą ba na”. Su ro wy mi ka ra mi gro ził tak że
ów cze sny se kre tarz KC PZPR Edward
Gie rek.

Pierw szych aresz to wań do ko na li,
jesz cze w trak cie tłu mie nia pro te stów,
żoł nie rze WP. Na stęp nie, w no cy 
z 28 na 29 czerw ca funk cjo na riu sze UB
i MO prze pro wa dzi li za kro jo ną na ma -
so wą ska lę ak cję, ma ją cą na ce lu wy ła -
pa nie naj bar dziej ak tyw nych uczest ni -
ków Po znań skie go Czerw ca. Dzia ła nia
te kon ty nu owa no, już na mniej szą ska lę,
jesz cze przez kil ka ty go dni od za koń -
cze nia walk. We dług jed ne go z ra por -
tów UB, do 8 sierp nia za trzy ma no łącz -
nie 746 osób. Wo bec 323 z nich za sto -
so wa no areszt i wsz czę to śledz twa,
po zo sta łych, po prze słu cha niach, zwol -
nio no. Spo śród aresz to wa nych oskar żo -
no 50 osób. Jak za pew niał ów cze sny
pro ku ra tor wo je wódz ki Lu dwik Zbo ral -
ski: „Aresz to wa ne zo sta ły je dy nie te
oso by, któ re wy ko rzy stu jąc ma ni fe sta cję
ro bot ni czą, do pu ści ły się prze stępstw
prze wi dzia nych w na szym usta wo daw -
stwie kar nym, a to roz bo jów, ra bun ków
i na pa dów na gma chy i in sty tu cje pu -
blicz ne i po szcze gól ne oso by”. Sło wa te
by ły za po wie dzią tak ty ki, któ rą przy ję ły
wła dze w ko lej nych ty go dniach i mie -
sią cach. Ofi cjal na pro pa gan da oraz
przed sta wi cie le władz róż ne go szcze bla
pod kre śla li, że w czerw cu 1956 r. do -
szło w Po zna niu do, w du żej mie rze

uza sad nio ne go ów cze sną sy tu acją spo -
łecz no -go spo dar czą, zry wu ro bot ni cze -
go, któ ry po słu żył grup ce kry mi na li -
stów i de ge ne ra tów do pod ję cia dzia łań
o cha rak te rze ban dyc kim i chu li gań -
skim. Ta kie po sta wie nie spra wy wy ni -
ka ło naj praw do po dob niej z uświa do -
mie nia so bie przez rzą dzą cych, że nie
spo sób osą dzić ty się cy lu dzi, któ rzy
28 czerw ca wy szli na uli ce mia sta. Mo -
gło być też wy ni kiem to czą cych się
w KC PZPR roz gry wek, któ re zna la zły
swój fi nał w Paź dzier ni ku’56.

W trak cie pro wa dzo ne go przez UB
śledz twa oka za ło się, że za ło że nia przy -
ję te w po cząt ko wej jego fa zie spa li ły
na pa new ce. Nie po twier dzi ła się choć -
by te za o ist nie niu „za kon spi ro wa ne go
ośrod ka kontr re wo lu cyj ne go”, in spi ru -
ją ce go po czy na nia ro bot ni ków, czy
prze ko na nie o wpły wie za chod nich
ośrod ków dy wer syj nych na wy da rze nia
w Po zna niu.

Roz po czę cie za po wia da nych po cząt -
ko wo na ko niec lip ca pro ce sów stop nio -
wo prze su wa no. Jed ną z przy czyn by ły
prze cią ga ją ce się śledz twa. In ną – oba -
wa o skut ki, któ re mógł by wy wo łać wi -
dok pod sąd nych no szą cych wy raź ne
śla dy bi cia. Chcia no więc, aby
przed pro ce sa mi wszel kie śla dy „ła ma -
nia so cja li stycz nej pra wo rząd no ści”
znik nę ły z ciał oskar żo nych. Jed ne mu
z aresz to wa nych za pro po no wa no na wet
ope ra cję zła ma ne go no sa. Z cza sem
pod sąd nych za czę to le piej od ży wiać
i co dzien nie zmie niano im odzież. Tak
da le ko idą ca za po bie gli wość wy ni ka ła
m.in. z fak tu, że – zgod nie z za pew nie -
niem Cy ran kie wi cza z 5 wrze śnia – roz -
pra wy mia ły być jaw ne, co wię cej, ich
prze bieg po zwo lo no śle dzić za gra nicz -
nym ob ser wa to rom.

Tak jak zmie niał się ter min roz po czę -
cia pro ce sów, tak też zmie nia ła się prze -

Poznańskie śledztwa i procesy i Pro ku ra tu ry. Z gma chów wy rzu ca no ak ta
i pa lo no je. Oko ło godz. 11.30 lu dzie roz bi -
ja ją ma ga zyn bro ni znaj du ją cy się w bu dyn -
ku wię zie nia.
Oko ło godz. 11.00 ko men dant Ofi cer skiej
Szko ły Wojsk Pan cer nych i Zme cha ni zo wa -
nych kie ru je do ochro ny wy zna czo nych
obiek tów blisko 300 ele wów szko ły oraz
16 czoł gów, 2 trans por te ry i 30 sa mo cho -
dów. Część z nich zo sta je opa no wa na przez
de mon stran tów, a za ło gi roz bro jo ne.
W re jo nie ul. Ko cha now skie go wzma ga się
wy mia na strza łów, trwa ob lę że nie gma chu
WU ds. BP. Ostrzał bu dyn ku pro wa dzo ny
jest z po nad 20 sta no wisk.
O go dzi nie 13.00 Ko men dant Szko ły płk
An to ni Fi li po wicz uzy sku je roz kaz uży cia
bro ni.

Go dzi na 14.00-18.00
Dzia ła nia mi woj ska w Po zna niu kie ru je „so -
wiet”, gen. Sta ni sław Po pław ski, któ ry przy -
by wa z War sza wy. Ro bot ni cy roz bra ja ją stu -
dia woj sko we i pla ców ki Mi li cji Oby wa tel -
skiej w mie ście i oko li cach, w ich rę kach
znaj du je się co raz więk sza ilość bro ni.

Go dzi na 20.00
Na dal trwa ją wal ki w re jo nie bu dyn ku WU
ds. BP mię dzy uzbro jo ny mi gru pa mi a si ła -
mi bez pie czeń stwa. Do mia sta przy by wa ją
jed nost ki 10. Dy wi zji Pan cer nej 2. Kor pu su
Pan cer ne go.

Go dzi na 21.00
Wpro wa dzo no go dzi nę mi li cyj ną, któ ra obo -
wią zu je do 4.00 ra no na stęp ne go dnia.

NOC Z 28 NA 29 CZERW CA
Po mi mo go dzi ny mi li cyj nej wal ki trwa ją
w kil ku miej scach Po zna nia, głów nie w oko -
li cy ul. Ko cha now skie go i Zam ku. Od go dzi -
ny 22.00 przy by wa ją do Po zna nia z obo zu
ćwi czeb ne go w Wę drzy nie jed nost ki 4. Dy wi -
zji Pie cho ty 2. Kor pu su Ar mij ne go.

29 CZERW CA
Go dzi na 4.00-5.00

Do Po zna nia wkra cza ją jed nost ki 5. Dy wi zji
Pie cho ty 2. Kor pu su Ar mij ne go.
Za ło gi więk szo ści za kła dów nie po dej mu ją
pra cy. W go dzi nach po po łu dnio wych kil ka
ty się cy de mon stran tów idą cych ul. Dą brow -
skie go pró bu je dojść pod bu dy nek WU ds.
BP. Po za uwa że niu sto ją cych tam czoł gów
tłum roz cho dzi się.

Godzina 19.30
Pre mier Cy ran kie wicz wy gła sza prze mó wie -
nie ra dio we.

30 CZERW CA
Przy wró co no ko mu ni ka cję miej ską. Wszyst -
kie za kła dy pra cy są czyn ne, cho ciaż bra ku -
je w nich od 15 do 40 proc. za łóg. W nie któ -
rych za kła dach trwa ją jesz cze straj ki.
Do póź nych go dzin noc nych w róż nych miej -
scach miasta sły chać od gło sy strza łów.
Na Cy ta de li od by wa ją się ofi cjal ne uro czy -
sto ści po grze bo we z udzia łem pre mie ra 
Cy ran kie wi cza.
W go dzi nach po po łu dnio wych roz po czy na
się wy co fy wa nie więk szo ści jed no stek woj -
sko wych z te re nu Po zna nia.

„...w gmachu Urzędu pojawił się Premier tow. Cyrankiewicz. Jego słowa uznania i podziękowania pod
adresem pracowników organów bezpieczeństwa zobowiązują nas do dalszej wytrwałej walki i pracy,
która pozwoli z korzeniami na wyrwanie tego, co doprowadziło do takiej tragedii w piękne czerwcowe
dni Poznania” [Informacja odnośnie spostrzeżeń... por. St. Bąka (Bydgoszcz) z 2 lipca 1956 r.]
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wi dy wa na licz ba pod sąd nych. Po cząt ko -
wo śled czy przy go to wa li 51 pro ce sów,
w któ rych za siąść na ła wie oskar żo nych
mia ło 135 osób. W nie któ rych spra wach,
uzna nych za szcze gól nie waż ne, spo rzą -
dzo no na wet po 2-3 wer sje ak tów oskar -
że nia. Osta tecz nie do szło je dy nie
do trzech pro ce sów. Mia no w nich są -
dzić tych, któ rych wi na wy da wa ła się
bez spor na i ła twa do udo wod nie nia.
Czyn ni kiem do dat ko wo ob cią ża ją cym
wie lu z oskar żo nych by ły wcze śniej sze
kon flik ty z pra wem. Był to świa do my
za bieg rzą dzą cych, chcą cych przed sta -
wić naj bar dziej ak tyw nych uczest ni ków
Czerw ca ja ko po spo li tych ban dy tów.

Pierw szy z pro ce sów, zwa ny po tocz -
nie „pro ce sem trzech”, roz po czął się
27 wrze śnia 1956 r. w bu dyn ku Są du
Wo je wódz kie go w Po zna niu, miesz -
czą cym się u zbie gu ulic Mar cin kow -
skie go i Sol nej. Na ła wie oskar żo nych
za sie dli: Jó zef Fol ty no wicz, Ka zi mierz
Żu rek i Je rzy Sro ka. Za rzu co no im
współ udział w na pa ści na funk cjo na -
riu sza or ga nów bez pie czeń stwa ka pra -
la Zyg mun ta Iz deb ne go, któ ry zmarł
w sku tek od nie sio nych ob ra żeń. Po -
nad to Żur ko wi przed sta wio no za rzut
nisz cze nia akt urzę do wych Pro ku ra tu -
ry Wo je wódz kiej i Są du Po wia to we go,
a Sro ce – nisz cze nia wy po sa że nia opa -
no wa ne go przez de mon stran tów wię -
zie nia.

Te go sa me go dnia roz po czął się
w tym sa mym bu dyn ku „pro ces dzie -
wię ciu”. Oskar że ni w nim zo sta li: Ze -

non Urba nek, Jó zef Pocz to wy, Sta ni -
sław Ja wo rek, Lu dwik Wierz bic ki, Łu -
kasz Pio trow ski, Sta ni sław Kauf mann,
Le on Olej ni czak, Ja nusz Bie gań ski oraz
Jan Su wart. Czte rem pierw szym za rzu -
co no, że do pu ści li się „wraz z in ny mi,
nie usta lo ny mi spraw ca mi gwał tow ne go
za ma chu na funk cjo na riu szy or ga nów
BP znaj du ją cych się w gma chu Wo je -
wódz kie go Urzę du do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go”, na to miast po -
zo sta łym przed sta wio no za rzut udzie le -
nia po mo cy w „gwał tow nym za ma chu
na funk cjo na riu szy BP” po przez do star -
cze nie bro ni i amu ni cji. Do ak tu oskar -
że nia włą czo no po nad to spra wę za bój -
stwa Rom ka Strzał kow skie go i dwóch
in nych chłop ców, mi mo iż ma te riał ze -
bra ny w śledz twie nie po zwa lał na sfor -
mu ło wa nie za rzu tów pod ad re sem pod -
sąd nych.

Ostat ni z za pla no wa nych pro ce sów,
tzw. „pro ces dzie się ciu” roz po czął się
5 paź dzier ni ka. Na ła wie oskar żo nych
za sie dli: Ja nusz Ku las, Mi ko łaj Pac -Po -
mar nac ki, Ro man Bul czyń ski, Wła dy -
sław Kacz kow ski, Hie ro nim Zie lo nac ki,
Zbi gniew Błasz czyk, Jan Łu czak, Ma -
rian Jo achi miak, An to ni Kli mec ki, Zyg -
munt Maj cher. Oskar żo no ich o czy ny,
któ re na stą pi ły w trak cie pro wa dze nia
przez nich wal k z żoł nie rza mi LWP,
funk cjo na riu sza mi WU ds. BP i ak cji
prze ciw ko pla ców kom MO.

Wy da wa ło się, że oskar żo nym we
wszyst kich trzech pro ce sach mo gą gro -
zić bar dzo su ro we wy ro ki, tym bar dziej,

że by li oni są dze ni na pod sta wie ma łe go
ko dek su kar ne go z 1946 r., w myśl któ -
re go za za rzu ca ne im prze stęp stwa gro -
zi ło od 5 lat wię zie nia do... ka ry śmier -
ci. Nie któ rzy z po zna nia ków pró bo wa li
na wet, po przez pi sa nie ano ni mów z po -
gróż ka mi do pro ku ra to rów i sę dziów
lub ak cję ulo tko wą, wy wrzeć pre sję
na przed sta wi cie li Te mi dy. Za rów no
przed roz po czę ciem pro ce sów, jak
i w ich trak cie, z za gra ni cy na pły nę ło
wie le ape li, na wo łu ją cych do uczci we go
pro wa dze nia roz praw i mi ło sier dzia dla
oskar żo nych. Prze bieg pro ce sów za sko -
czył ob ser wa to rów. Sę dzio wie od rzu ci li
w nich ze zna nia zło żo ne przez pod sąd -
nych w śledz twie pod wpły wem bi cia
lub choć by z oba wy o po bi cie. Po zwa la -
li rów nież ad wo ka tom oskar żo nych
na skła da nie ob szer nych wy ja śnień i po -
wo ły wa nie bie głych. Ci pod kre śla li psy -
cho lo gicz ne uwa run ko wa nia czy nów,
ja kich do pu ści li się pod sąd ni, zwra ca jąc
uwa gę na ich nie sta bil ność emo cjo nal ną
spo wo do wa ną mło dym wie kiem oraz
na ogra ni czo ną po czy tal ność osób bę -
dą cych pod wpły wem roz e mo cjo no wa -
ne go tłu mu. Ale na naj więk sze sło wa
uzna nia za słu ży li przed sta wi cie le po -
znań skiej pa le stry. Ad wo ka ci sta now czo
prze ciw sta wi li się pro ku ra to rom, któ rzy
pró bo wa li od dzie lić dzia ła nia po dej mo -
wa ne przez oskar żo nych od kon tek stu
wy stą pień ro bot ni czych. Pod kre śla li po -
cho dze nie ro bot ni cze zde cy do wa nej
więk szo ści pod sąd nych, wska zy wa li
wszel kie lu ki w ma te ria le do wo do wym
zgro ma dzo nym przez śled czych. Krót ko
mó wiąc, sta ra li się przed sta wić
zaistniałe wydarzenia, wbrew za bie gom
pro ku ra to rów, w kon tek ście spo łecz no -
-po li tycz nym. Tak ty ka ta oka za ła się
tym sku tecz niej sza, że we wrze śniu
i paź dzier ni ku wy czu wa ło się już nad -
cho dzą ce zmia ny. W efek cie wy ro ki,
któ re za padły, by ły znacz nie niż sze
od spo dzie wa nych: w „pro ce sie trzech”
(Jó zef Fol ty no wicz i Je rzy Sro ka
po czte ry i pół ro ku wię zie nia, Ka zi -
mierz Żu rek – 4 la ta), jak i w „pro ce sie
dzie wię ciu” (Ze non Urba nek, Sta ni sław
Ja wo rek, Lu dwik Wierz bic ki po 6 lat
wię zie nia, Jó zef Pocz to wy – 3 la ta wię -
zie nia, Ja nusz Bie gań ski – 2,5 ro ku wię -
zie nia, Łu kasz Pio trow ski – 1,5 ro ku,
Sta ni sław Kauf f man – 2 la ta w za wie -
sze niu, Jan Su wart i Le on Olej ni czak –
unie win nie ni). W „pro ce sie dzie się ciu”
sę dzia za miast za po wie dzia ne go na
22 paź dzier nika ogło sze nia wy ro ku naj -
pierw wzno wił spra wę w ce lu prze słu -
cha nia no wych świad ków, na stęp nie od -
ro czył roz pra wę, a wresz cie jej za nie -
chał. Wpływ na ta ką po sta wę mia ło bez
wąt pie nia wy stą pie nie Go muł ki, któ ry
na VII Ple num KC PZPR stwier dził
m.in., że: „przy czy ny tra ge dii po znań -
skiej i głę bo kie go nie za do wo le nia ca łej
kla sy ro bot ni czej tkwi ły w nas, w kie -
row nic twie par tii, w rzą dzie”. Ta ka wy -
kład nia do ko na na przez pierw szą oso bę
w pań stwie de fac to za my ka ła moż li -
wość kon ty nu owa nia re pre sji.

„Po raz drugi atak tłumu na Urząd był przeprowadzony pod osłoną ognia karabinów maszynowych 
i broni ręcznej, usiłowano podpalić gmach, obrzucając gmach butelkami z benzyną...” [Notatka
służbowa st.sierż. J. Gałęski z 17 lipca 1956 r.]
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Ra fał Leś kie wicz 
(OBU iAD IPN w Po zna niu)

Uczest ni cy czerw co we go po wsta nia,
sta ją cy przed ob li czem po znań skiej Te -
mi dy, mie li po swo jej stro nie, rzecz do -
tąd rzad ka w pro ce sach po li tycz nych,
praw dzi wych so jusz ni ków – obroń ców
są do wych. Wśród nich był m.in. me ce -
nas Sta ni sław Hej mow ski. Wy stę po wał
ja ko ad wo kat ro bot ni ków w gło śnych
„po czerw co wych” pro ce sach po li tycz -
nych. Ten wy bit ny i od da ny swo jej pro -
fe sji praw nik po dej mu jąc się obro ny po -
wstań ców, za pła cił za to wysoką ce nę
– spo tka ły go do tkli we re pre sje ze stro -
ny władz bez pie czeń stwa i ad mi ni stra cji
pań stwo wo wej.

Hej mow ski był nie kwe stio no wa nym
li de rem ze spo łu ad wo ka tów re pre zen tu -
ją ce go ro bot ni ków pod czas tzw. „pro ce -
sów po znań skich”. Do hi sto rii prze szły
je go prze mo wy, w któ rych bro niąc swo -
ich klien tów ata ko wał sys tem, do wo -
dząc, że zła sy tu acja go spo dar cza kra ju
pchnę ła ro bot ni ków do tak de spe rac kie -
go kro ku. W swo ich wy stą pie niach wie -
lo krot nie pod kre ślał, że „nie za leż nie
od za rzu tów sta wia nych po szcze gól nym
oskar żo nym i ro li, ja ką każ dy z nich
ode grał w wy pad kach czerw co wych,
na le ży przede wszyst kim na świe tlić
przy czy ny, na sku tek któ rych one wy ni -
kły”. Zaś wi ną za śmierć kil ku dzie się -
ciu nie win nych osób obar czył funk cjo -
na riu szy bez pie ki.

Me ce nas Hej mow ski był jed nym
z naj wy bit niej szych po znań skich praw -
ni ków. Po za koń cze niu woj ny za sły nął
m.in. ja ko obroń ca opraw cy „Kra ju
War ty”, gau le it ne ra Ar tu ra Gre ise ra.
Wy stę po wał rów nież w pro ce sach
człon ków pod zie mia an ty ko mu ni stycz -
ne go, sta wia nych przed ob li czem zło -
wro gie go Woj sko we go Są du Re jo no we -
go w Po zna niu – sta li now skie go na rzę -
dzia re pre sji.

Z uwa gi na wy jąt ko wy au to ry tet i po -
wszech ny sza cu nek, ja kim da rzo no go
w śro do wi sku po znań skiej pa le stry, bez -
pie ka za czę ła „roz pra co wa nie” me ce na -
sa. Z po cząt kiem mar ca 1956 r., na kil -
ka mie się cy przed wy bu chem po wsta -
nia, za ło żo no na Hej mow skie go spra wę
ope ra cyj ną o kryp to ni mie „Ma estro”.
Na pod sta wie ana li zy akt spra wy moż na
się zo rien to wać, że me ce nas był roz pra -
co wy wa ny „pre wen cyj nie” już od po ło -
wy lat 40. Jed nak że zde cy do wa na eska -
la cja dzia łań ope ra cyj nych przy pa dła
na ko niec 1956 r., tuż po za koń cze niu
pro ce sów.

Ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu III po -
znań skiej Służ by Bez pie czeń stwa ppor.
Sta ni sław Kłys stwier dził, że ob ser wa -
cję me ce na sa na le ży pro wa dzić przede
wszyst kim pod ką tem je go an ty so cja li -
stycz nej po sta wy i utrzy my wa nia kon -
tak tów z dzia ła cza mi „wro gich” ugru -
po wań po li tycz nych. Plan dzia łań bez -
pie ki zmie rzał do sys te ma tycz ne go
za drę cza nia me ce na sa Hej mow skie go
kon tro la mi fi nan so wy mi i skom pro mi -
to wa nia go w śro do wi sku po znań skiej
pa le stry ja ko ła pow ni ka i oso bę
pobierającą za swe usługi zbyt wy gó ro -
wa ne ho no ra ria. Po moc ni w re ali za cji
za mie rzeń SB oka za li się taj ni współ -
pra cow ni cy o pseu do ni mach „Sob kow -
ski” i „Ja nusz”, któ rzy mie li bez po -
śred nie kon tak ty z me ce na sem i udzie -
la li bez pie ce in for ma cji o je go
dzia łal no ści. W trak cie pro wa dzo nych
dzia łań ope ra cyj nych sze ro ko ko rzy sta -
no z per lu stra cji ko re spon den cji, jak
rów nież pod słu chów (te le fo nicz ne go
i „po ko jo we go” – w po miesz cze niach).
Gdy es be cy zo rien to wa li się, że me ce -
nas gro ma dzi do ku men ta cję mo gą cą
po słu żyć mu do od par cia bez pod staw -
nych za rzu tów, na tych miast po sta no wi -
li prze pro wa dzić tzw. taj ną re wi zję

w je go miesz ka niu i usta lić o ja kie do -
ku men ty cho dzi.

W 1962 r. SB spre pa ro wa ła do ku -
men ta cję świad czą cą, ja ko by me ce nas
Hej mow ski po bie rał zbyt wy gó ro wa ne
ho no ra ria i nie pod da wał ich od po -
wied nie mu opo dat ko wa niu. Na tej pod -
sta wie Ra da Ad wo kac ka wsz czę ła
prze ciw ko nie mu po stę po wa nie dys cy -
pli nar ne, a mi ni ster spra wie dli wo ści
za wie sił go w pra wie wy ko ny wa nia za -
wo du. Jak by te go by ło ma ło, wy mie -
rzo no mu tzw. do miar po dat ko wy
i grzyw nę wysokości 400 tys. zło -
tych. Po dob nie uczy nio no z in nym zna -
nym w Po zna niu me ce na sem – Mi cha -
łem Grze go rze wi czem, któ ry tak że
ofiar nie bro nił po znań skich ro bot ni -
ków w 1956 r. Na sku tek szy kan Grze -
go rze wicz opu ścił Po znań, do któ re go
wró cił do pie ro w 1972 r., tuż przed
eme ry tu rą.

W od po wie dzi na sfin go wa ne za rzu ty
Hej mow ski od wo łał się do rzecz ni ka
dys cy pli nar ne go Na czel nej Ra dy Ad -
wo kac kiej, pod kre śla jąc przy tym, że
pro ku ra tu ra nie pro wa dzi ła w je go spra -
wie żad nych do cho dzeń.

W pierw szej po ło wie lat 60. SB za no -
to wa ła, że me ce nas nie po dej mo wał

Me ce nas Hej mow ski 
– spra wa „Ma estro”

Stanisław Hejmowski podczas procesów poznańskich (pierwszy z prawej)
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Pa weł Drzy ma ła 
(OBU iAD IPN w Po zna niu)

Po wsta nie po znań skie 1956 r.
znajduje od zwier cie dle nie nie tyl ko
w ubec kich ma te ria łach ak to wych, ale
i spe cy ficz nej for mie po mo cy ewi den -
cyj nej, ja ką by ła „Kar to te ka Za gad nie -
nio wa” usys te ma ty zo wa na we dług tzw.
za bar wień prze stępstw. Mia nem „za bar -
wie nie” ube cy okre śla li nie tyl ko cha -
rak ter sa me go czy nu, lecz tak że spraw -
ców i oko licz no ści ich po czy nań, czy li

„ob ce” po cho dze nie spo łecz ne, przy na -
leż ność do „wro gich” śro do wisk, pro -
wa dzo ną dzia łal ność prze ciw ko wła dzy
ko mu ni stycz nej, kon tak ty z „wro gi mi
ele men ta mi”. Jed nym sło wem – ja ką -
kol wiek po sta wę „wro gą” lub za ta ką
uzna wa ną przez or ga ny bez pie czeń stwa.

Pre cy zyj nie okre ślo ny układ „za bar -
wień” obo wią zy wał we wszyst kich
urzę dach bez pie czeń stwa w ca łym kra -
ju, do pusz cza no jed nak moż li wość two -
rze nia no wych dzia łów tej kar to te ki
– „z uwa gi na zna cze nie te ry to rial ne”.

W przy pad ku Wiel ko pol ski ta kim wła -
śnie oka zał się dział XXX za ty tu ło wa -
ny: „Wy da rze nia po znań skie”, a utwo -
rzo ny w la tach 1968–1970. Nie zna na
jest, jak do tych czas, wiel kość owe go
dzia łu. Ze wzglę du na ma so wy za sięg
in wi gi la cji uczest ni ków po wsta nia, był
on bez wąt pie nia jed nym z licz niej szych
w zbio rach ewi den cji SB. Co wię cej,
więk szość „fi gu ran tów” by ła w 1956 r.
sto sun ko wo mło da, to też jesz cze w ro ku
1983 z 563 kart wy co fa no rap tem 41 (co
czy nio no wo be c osób zmar łych). Aż
522 kar ty po zo sta wio no w czę ści zak tu -
ali zo wa nej – był to wów czas dru gi co do
wiel ko ści dział te ma tycz ny w po znań -
skiej SB.

„Fi gu ran ci” to uczest ni cy walk i de -
mon stra cji ulicz nych w czerw cu 1956 r.
Więk szość z nich uczest ni czy ła w ata -
kach na bu dyn ki pań stwo we, zwłasz cza
na gmach Wo je wódz kie go Urzę du
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
przy ul. Ko cha now skie go oraz na ko mi -
sa ria ty mi li cji. Spo rą gru pę sta no wią
uwol nie ni przez de mon stran tów więź -
nio wie obo zu pra cy w Mro wi nie oraz
oskarżeni osadzeni w wię zie niu przy
ul. Młyń skiej w Po zna niu. Są też oso by
oskar żo ne ogól nie o udział w za miesz -
kach, bez po da wa nia szcze gó łów za rzu -
ca nych im czy nów.

Dru gą kar to te ką jest „kar to te ka osób
za trzy ma nych”, li czą ca du żo wię cej,
bo aż 836 kart. Pod sta wą wy pi sy wa nia
ta kich kart był fakt aresz to wa nia pod za -
rzu tem wzię cia czyn ne go udzia łu w – jak
to okre śla no – „wy pad kach po znań -
skich”. W więk szo ści do ty czył on lu dzi,
któ rzy bra li udział w de mon stra cjach. Te
oso by, aresz to wa ne ja ko po dej rza ne, by ły
prze trzy my wa ne głów nie w aresz cie
tym cza so wym na po znań skiej Ła wi cy
i zwol nio ne po kil ku dniach. Na to miast
ci, któ rzy ata ko wa li bądź roz bra ja li ube -
ków i mun du ro wych, wy ko rzy stu jąc zdo -
by tą broń w ata kach na po ste run ki mi li -
cji, by li oskar że ni i są dze ni. 

Za bar wio ne kar to te ki

„W zbrojnym napadzie na Urząd i jego długotrwałym ostrzeliwaniu znalazła najjaskrawszy wyraz
zwierzęca nienawiść wrogich, przestępczych, chuligańskich elementów, dla których Urząd i pracownicy
aparatu bezpieczeństwa stanowiły symbol władzy ludowej i ustroju PRL” [Napad na gmach WU ds BP 
i jego obrona]

żad nych dzia łań o cha rak te rze po li tycz -
nym. Mi mo to sto so wa no wo bec nie go
pre wen cyj nie in wi gi la cję. Za uwa żo no
m. in., że utrzy my wał bli skie kon tak ty
z do mi ni ka na mi oraz udzie lał po mo cy
praw nej po znań skie mu du cho wień stwu:
„Po mi mo że obec nie Hej mow ski nie
pro wa dzi ak tyw nej wro giej dzia łal no ści,

to jed nak – bio rąc pod uwa gę je go wro -
gi sto su nek do wła dzy lu do wej – ist nie -
je ko niecz ność dal szej je go ob ser wa cji”
(ofi cer S. Kłys, li piec 1964 r.).

Na po cząt ku 1967 r. SB z sa tys fak cją
od no to wa ła, że z po wo du złe go sta nu
zdro wia me ce nas ogra ni czył dzia łal -
ność ad wo kac ką. In wi gi la cję for mal -

nie za koń czo no je sie nią 1968 r. z uwa -
gi na cięż ką cho ro bę i – co za tym
idzie – wy co fa nie się z ak tyw ne go ży -
cia spo łecz ne go. Pół ro ku póź niej – 31
ma ja 1969 r. Sta ni sław Hej mow ski
zmarł. Jest po cho wa ny w Po zna niu.
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