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TEMAT MIESIÑCA

Poznański czerwiec 1956 r. był pierwszym buntem przeciwko reżimowi komunistycznemu.
Dziesięć tysięcy robotników wyruszyło 28 czerwca na ulice Poznania, by na oczach zagranicznych gości przybyłych
na Międzynarodowe Targi Poznańskie zmusić władze do uwzględnienia ich żądań, m.in. podwyżki płac i obniżenia

wyśrubowanych norm pracy. Bunt poznaniaków został krwawo stłumiony z użyciem wojska i broni pancernej.
Zginęło ponad 70 osób, głównie demonstrantów. Historia „czarnego czwartku” stała się przedmiotem tabu dla

oficjalnej propagandy do lat 80.

dr Waldemar Handke,
OBEP IPN Poznań

Już wkrótce, w czerwcu i lipcu tego roku, pozna-
niacy będą mogli przyjrzeć się twarzom z prze-
szłości. Poznański oddział Instytutu Pamięci Na-
rodowej, wzorem innych, zaprezentuje wystawę
„Twarze poznańskiej bezpieki”, na której ukaże
pewien wybór dokonany przez historyków tam-
tejszego Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej
IPN. Pokazanych zostanie blisko stu funkcjona-
riuszy – reprezentantów kilku tysięcy ubeków
i esbeków, którzy na przestrzeni 45 lat wiernie
służyli jako „tarcza i miecz” komunistycznego
panowania w Poznaniu i w Wielkopolsce.
Tyle już napisano, i ciągle się pisze,

o wydarzeniach „czarnego czwartku”

w czerwcu 1956 r. w Poznaniu. Wciąż
pojawiają się nowe wątki, nowe oko-
liczności. Historycy nieustannie
uszczegóławiają i uściślają poszcze-
gólne elementy opisu tamtych wyda-
rzeń.

Szkoda, że tak mało miejsca poświęca
się w tych badaniach tym, którzy byli
sprawcami tamtej tragedii: funkcjona-
riuszom powszechnie znienawidzonego
przez Polaków Urzędu Bezpieczeństwa.
O tym, że nawet sami oprawcy tak to
odczuwali, trochę już pisano. Dodatko-
wo świadczy o tym także to, że szczel-
nym murem odgrodzili się oni od zwy-
kłych mieszkańców polskich miast
i miasteczek.

Spróbujmy przyjrzeć się życiorysowi
człowieka, który wówczas kierował Wo-
jewódzkim Urzędem ds. Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Poznaniu. Niech
nie zmyli czytelnika ta zmieniona na-
zwa – pod wpływem przemian „wieją-
cych ze Wschodu” po śmierci Stalina,
również polscy komuniści łudzili się, że
wystarczy tylko niewielki makijaż sys-
temu, wystarczy trochę zmienić nazwę
znienawidzonego urzędu, a durni Pola-
cy dadzą się omamić, uwierzą, że to nie
ci sami oprawcy.

Wówczas gdy robotnicy Zakładów
im. Stalina (tak polscy służalcy nazwali
poznańskie zakłady Hipolita Cegiel-
skiego) wyszli na ulice, a za nimi inni
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po zna nia cy, by do ma gać się te go, co do
hi sto rii prze szło w la pi dar nym skró cie:
„Wol no ści i chle ba”, na cze le po znań -
skie go UB sta li „do świad cze ni” i „za -
ufa ni” to wa rzy sze z bez pie czeń stwa.

W czerw cu 1956 r. sze fem po znań -
skiej bez pie ki był Fe liks Dwo jak 
– spraw dzo ny, za ufa ny to wa rzysz z 11-let -
nim do świad cze niem w apa ra cie bez -
pie czeń stwa. Uro dził się 23 wrze śnia
1924 r. w Ra do miu. Moż na po wie dzieć,
że wów czas za sa dą by ło, że w Po zna niu
kie row ni cze funk cje peł ni li funk cjo na -
riu sze bez pie czeń stwa z cen tral nych
i wschod nich re jo nów kra ju. Tak by ło
też z, już wte dy, ppłk. Fe lik sem Dwo ja -

kiem. War to zwró cić uwa gę na ten
szcze gół – 32-let ni funk cjo na riusz bez
do świad cze nia fron to we go, je śli nie li -
czyć oczy wi ście „do świad cze nia” na
fron cie we wnętrz nym – w znę ca niu się
nad pol ski mi pa trio ta mi z nie pod le gło -
ścio wego pod zie mia, a już pod puł kow -
nik bez pie czeń stwa.

Za czy nał swą ka rie rę stan dar do wo 
– w lu tym 1945 r. na pi sał po da nie do
Miej skie go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go w Ra do miu, w któ rym wy ja -
śniał chęć pod ję cia służ by: „Proś bę [...]
mo ty wu ję chę cia mi do wal ki z wro ga mi
we wnętrz ny mi mo jej wol nej De mo kra -
tycz nej Pol ski »Niech ży je De mo kra -
tycz na Pol ska i jej sprzy mie rze niec
Zwią zek Ra dziec ki«”. Za ska ku ją co
szyb ko tow. Dwo jak awan su je, nie koń -
cząc żad nej ubec kiej szko ły. Wi dać 
– za pał był du ży... Za czy nał w WUBP
w Kiel cach, a już w lip cu prze nie sio no
go na Dol ny Śląsk do WUBP we Wro -
cła wiu, skąd awan so wał do WUBP
w Ło dzi, a stam tąd do MBP w War sza -
wie. Stąd, w ra mach „od no wy” apa ra tu,
w czerw cu 1955 r. zo stał skie ro wa ny na
sta no wi sko kie row ni ka Wo je wódz kie go
Urzę du ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go w Po zna niu. Co ro bił? Za co od po -
wia dał w Po zna niu w 1956 r.? O tym pi -
sa no już wie lo kroć.

Spró buj my przyj rzeć się, ja kie by ły
dal sze lo sy te go wy pró bo wa ne go funk -
cjo na riu sza apa ra tu bez pie czeń stwa.
Czy zo stał zwol nio ny? Czy po sta wio no
mu ja kieś za rzu ty? A mo że od po wie -
dział przed ja kimś są dem?

Ależ skąd! To wa rzysz Fe liks Dwo jak
28 li sto pa da 1956 r., w uzna niu za sług,
ja kie po ło żył w to pie niu we krwi wy stą -
pie nia po zna nia ków, ob jął sta no wi sko
na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu
III „od no wio ne go” Mi ni ster stwa Spraw
We wnętrz nych. Za raz też roz po czął stu -
dia w „re no mo wa nej” Wyż szej Szko le
Na uk Spo łecz nych przy KC PZPR
w War sza wie, gdzie w 1963 r. uzy skał

ty tuł ma gi stra hi sto rii (!) za pra cę pt.
„Wła dze bez pie czeń stwa w Pol sce w la -
tach 1926–1939 (or ga ni za cja i za da -
nia)”. Pod dy plo mem te go „hi sto ry ka”
pod pi sa li się „wy bit ni ucze ni” tej par -
tyj nej Al ma Ma ter – prof. dr M. Po ho ril -
lo (rek tor) i doc. dr M. Ży chow ski (dzie -
kan). W mię dzy cza sie – w 1960 r. – ten
do brze za po wia da ją cy się adept na uk
hi sto rycz nych znów awan so wał – ja ko
hi sto ryk zo stał za trud nio ny w Cen tral -
nym Ar chi wum MSW, a rok póź niej był
już za stęp cą dy rek to ra tej za cnej pla -
ców ki.

Na tym nie skoń czy ła się „ka rie ra”,
te raz już puł kow ni ka, ma gi stra – w 1965 r.
zo stał star szym in spek to rem do za dań
spe cjal nych w De par ta men cie Kadr
i Szko le nia MSW. Prze cież ta kie go na -
ukow ca nie moż na by ło mar no wać.

Oczy wi ście gdy znów przy szła po -
trze ba i tow. Ja ru zel ski po trze bo wał po -
mo cy, płk mgr Dwo jak sta nął w sze re gu
– w 1982 r. zo stał st. in spek to rem Wy -
dzia łu IX Biu ra „B” MSW. W 1986 r.
otrzy mał ta ką mię dzy in ny mi oce nę:
„Po sia da du że do świad cze nie w pra cy
ope ra cyj nej i kie ro wa niu ze spo łem
ludz kim – lu bia ny w ko lek ty wie. [...]
Pra cu je z oso bo wy mi źró dła mi in for ma -
cji. Na swo im kon tak cie po sia da 13,
z któ ry mi pra cu je pla no wo i sys te ma -
tycz nie. [...] Uzy ska ne przez nie go in -
for ma cje są wy prze dza ją ce i ujaw nia ją -
ce za mia ry prze ciw ni ka. [...] Po sia da
wy so kie od zna cze nia pań stwo we 
– m.in. Or der Sztan da ru Pra cy II kl. [...]
Po za służ bą in te re su je się ro dzi ną oraz
upra wą dział ki pra cow ni czej”. 

Nie wąt pli wie – Sztan dar Pra cy mu się
na le żał – 45 lat pra cy w ko mu ni stycz -
nym apa ra cie bez pie ki to ka wał cza su
i ka wał „do brej ro bo ty”. 

No i cóż, to prze cież ta ki zwy kły,
prze cięt ny ma gi ster hi sto rii, lu bią cy
pra cę na dział ce pra cow ni czej... No
i cóż, że do stał się w try by hi sto rii...
Pew nie zu peł nie nie je go wi na....

Feliks Dwojak, kierownik Wojewódzkiego
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego

Koszula ze śladami krwi
Mar ta Szcze siak, 

OBEP IPN Po znań

Naj bar dziej zna ną, naj młod szą ofia rą „czar ne go
czwart ku” był trzy na sto let ni Ro mek Strzał kow -
ski, któ re go od na le zio no mar twe go na te re nie
dys po zy tor ni Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go przy ul. Ko cha now skie go. Oko -
licz no ści je go śmier ci ni gdy nie zo sta ły wy ja -
śnio ne, a peł ne zba da nie tej spra wy unie moż li -
wi ła ów cze sna wła dza. W pa mię ci po zna nia ków
Ro mek ży je ja ko chło piec, któ ry pod niósł fla gę
upusz czo ną przez tram wa jar kę po strze lo ną
przed gma chem UB. 
Wy da rze nia po znań skie go Czerw ca

1956 r. sta no wią nie zmien nie od lat
przed miot ba dań i do cie kań na ukow -
ców, do cze ka ły się też sze re gu pu bli ka -
cji w książ kach i ar ty ku łach. Niemniej

wie le wąt ków tej hi sto rii wciąż cze ka na
wy ja śnie nie. Ak ta IPN wraz z re la cja mi
świad ków two rzą wie lo płasz czy zno w y
ob raz wy da rzeń tam tych dni. W po tocz -
nej świa do mo ści funk cjo nu ją wią za ne
z ni mi sym bo le: Ro mek Strzał kow ski,
tram wa jar ki, po chód ro bot ni ków, zdo -
by cie wię zie nia przy ul. Młyń skiej, ha -
sła „Chle ba” i „Wol no ści”. Wie my, że
bunt ro bot ni ków w Po zna niu, któ ry
prze kształ cił się w wiel ką ma ni fe sta cję
wol no ści spo łe czeń stwa, po cią gnął za
so bą wie le tra gicz nych, czę sto przy pad -
ko wych, ofiar, któ rych do kład na licz ba
jest na dal trud na do usta le nia. 

Mło dzień cze za fa scy no wa nie
Szcze gól nie tra gicz ny wy dźwięk

ma ją hi sto rie za koń czo ne śmier cią

dzie ci i na sto let niej mło dzie ży. Udo -
ku men to wa no 15 ta kich ofiar. Z wro -
dzo ną so bie cie ka wo ścią, wie dze ni
per spek ty wą prze ży cia przy go dy,
ośmie le ni licz nym tłu mem, któ ry da -
wał złud ne po czu cie bez pie czeń stwa,
ma ło let ni do cie ra li tam, gdzie coś się
dzia ło. O ich obec no ści świad czą 
m.in. zdję cia, na któ rych wi dać ich na
cze le po cho dów, a tak że wśród du żych
sku pisk lu dzi. Za cho wa ło się rów nież
wie le re la cji świad ków mó wią cych
o udzia le dzie ci i mło dzie ży w czwart -
ko wych wy da rze niach. Z ul. Mar -
chlew skie go (dziś Al. Nie pod le gło ści)
szła w kie run ku ul. Ko cha now skie go
gru pa dzie ci z cho rą giew ka mi i trans -
pa ren tem: „Żą da my re li gii w szko le”.
Chłop cy po ja wi li się tak że przy wię -
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zie niu na ul. Młyń skiej, któ re go bra mę
sa mi otwo rzy li. 

Nie któ rym z bio rą cych udział w zaj -
ściach w po bli żu ul. Ko cha now skie go
w rę ce do sta wa ła się śmier cio no śna
broń. Ów cze sny stu dent Po li tech ni ki
Po znań skiej, Bog dan Za rem ba, ode brał
prze cho dzą ce mu obok ma ło let nie mu pi -
sto let ma szy no wy, któ rym chło piec nie -
umie jęt nie się po słu gi wał, sie jąc wo kół
po strach. 

Mło dzień cze za fa scy no wa nie spra -
wia ło, że na sto lat ko wie wier nie to wa -
rzy szy li do ro słym w róż no rod nych dzia -
ła niach i słu cha li ich po le ceń. W trak cie
sztur mo wa nia gma chu UB do star cza li
skrzyn ki z bu tel ka mi wy peł nio ny mi
płyn nym pa li wem, a na stęp nie za pa la li
je i rzu ca li (z re gu ły cel nie) w kie run ku
bu dyn ku, wy chy la jąc się zza do mów.
War to za zna czyć, iż znaj do wa li się
wów czas na głów nej li nii fron tu, naj bar -
dziej na ra że ni na kontr atak, co mia ło
tra gicz ne skut ki. Na sto ją cej w po bli żu
gma chu UBP opusz czo nej przy cze pie
po zo sta ło pod ob strza łem dwóch pięt na -
sto let nich chłop ców, któ rzy nie zdą ży li
się scho wać: An drzej Woj cie chow ski,
ukry ty pod plan de ką, i Ju rek Jan ko wiak,
któ ry zgi nął od po strza łu w gło wę.
Chłop cy nie po sia da li żad nej bro ni.
Nie da le ko od te go miej sca ro ze grał się
in ny dra mat. Ku le do się gnę ły pięt na sto -
let nie go An drze ja Gliń skie go (strzał
w gło wę) i szes na sto lat ka Wie sła wa
Kuź nic kie go (po strze lo ne go w ser ce). 

To wła śnie po stać Wie sła wa Kuź nic -
kie go, o któ rym tak nie wie le wie my,
war to przy bli żyć. W je go hi sto rii ma ło
jest jed no znacz nych fak tów, na to miast
wię cej oso bi stych wspo mnień, od czuć
i sko ja rzeń.

We so ły, a za du ma ny chło piec
Nikt już dzi siaj nie wie, jak to się sta -

ło, że Wie sław Kuź nic ki zna lazł się, tak
jak in ni na sto let ni chłop cy, w nie od po -

wied nim miej scu i cza sie. Jesz cze czte -
ry dni przed tra gicz ny mi wy da rze nia mi,
24 czerw ca, ob cho dził swo je szes na ste
uro dzi ny, spa ce ru jąc ze swo ją ko le żan ką
Kry sty ną po usła nej fioł ka mi Cy ta de li,
za chwy ca jąc się kwit ną cą przy ro dą. Ra -
dość mło dych lu dzi by ła tym więk sza,
iż 23 czerw ca ukoń czy li rok szkol ny, co
za po wia da ło ty go dnie swo bo dy i wy po -
czyn ku. 

Dzi siaj pa ni Kry sty na cie pło wspo mi -
na tam ten okres. Z Wie siem zna li się
prak tycz nie od dziec ka. Ich ro dzi ny za -
przy jaź ni ły się, miesz ka jąc na prze ciw -
ko w ka mie ni cy przy Gór nej Wil dzie
w cza sie oku pa cji. Ma ma Wie sła wa
opie ko wa ła się dzieć mi w cza sie, gdy
ro dzi ce pa ni Kry sty ny pra co wa li i cho -
ciaż był to cięż ki okres, wspo mi na go
z sen ty men tem, pod kre śla jąc, jak bar -
dzo ro dzi na dba ła o dzie ci, se pa ru jąc je
w mia rę moż li wo ści od pro ble mów te go
okre su. 

Zna jo mość z Kuź nic ki mi kon ty nu -
owa li po prze pro wadz ce na Dę biec. Po
woj nie rów nież ro dzi na Wie sła wa
zmie nia ła miej sce za miesz ka nia, prze -
no sząc się na ul. Gwar dii Lu do wej
(dziś ul. Wierz bię ci ce). Po mi mo od le -
gło ści, a tak że róż nych szkół, do któ -
rych uczęsz cza li (Wie sław do I kla sy
Wy dzia łu Mło dzie żo we go Tech ni kum
Geo de zyj ne go Cen tral ne go Urzę du
Geo de zjii i Kar to gra fii, p. Kry sty na do
V Żeń skie go Li ceum im. Klau dy ny Po -
toc kiej) mło dzi spo ty ka li się pod czas

przy ja ciel skich wi zyt obu ro dzin,
a tak że wspól nych spa ce rów i za baw.
Ko le żan ka wspo mi na Wie sła wa ja ko
we so łe go, acz kol wiek za du ma ne go
chłop ca.

Trud no jed no znacz nie od po wie dzieć
na py ta nie o świa do mość po li tycz no-
-spo łecz ną na sto let nie go Wie sła wa,
cho ciaż, jak wspo mi na p. Kry sty na,
ro dzi ce wy cho wy wa li ich w du chu pa -
trio tycz nym, opierając się na przed wo -
jen nych ide ałach i war to ściach. Szcze -
gól ny wkład mie li w kształ to wa niu ich
świa do mo ści rów nież przed wo jen ni
na uczy cie le, nie przyj mu ją cy wpie ra -
nych im no wych idei. Cho ciaż był to
czas bez tro ski, nie zna ją cy tru dów co -
dzien ne go ży cia oraz ska li na ra sta ją -
cych pro ble mów, to jed nak nie uczest -
ni cze nie w po cho dzie 1-ma jo wym
uzna wa li oni za punkt ho no ru. Dla te go
też ro bot ni cy z ów cze snych Za kła dów
im. Jó ze fa Sta li na prze cho dzą cy ul.
Gwar dii Lu do wej sta no wi li dla mło de -
go Wie sła wa in te re su ją ce zja wi sko, na
ty le cie ka we, że chło pak, któ ry wy -
szedł z do mu po za ku py, przy łą czył się
do po cho du. 

O tym, że Wie sław nie wró cił do do -
mu, je go ko le żan ka do wie dzia ła się pra -
wie dwa dni póź niej. Wbrew ostrze że -
niom ro dzi ców (na Dęb cu sta ły wów czas
czoł gi) wy bra ła się wraz z ku zyn ką do
cen trum, że by zo rien to wać się, co na -
praw dę dzie je się w Po zna niu. Do tar ły
aż do ul. Ko cha now skie go, a w dro dze

Wie sław Kuź nic ki. 16-let nia ofia ra po znań skie go
Czerw ca

Nastoletni uczestnicy wydarzeń czerwcowych
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po wrot nej spo tka ły ciot kę Wie sła wa,
któ ra po wie dzia ła, iż nie wró cił on na
noc do do mu. Brak świa do mo ści za gro -
że nia, a tak że ja kich kol wiek in for ma cji
o tym, co za szło w Po zna niu, spra wił, że
Kry sty na do pie ro po pew nym cza sie, za
na mo wą ma my, wy bra ła się do zna jo -
mych, by za py tać o Wie sła wa. Tam do -
wie dzia ła się o tra ge dii swo je go ko le gi.
Pod wpły wem ogrom ne go szo ku, ja kie -
go do zna ła, nie za pa mię ta ła zbyt wie lu
szcze gó łów te go spo tka nia ani te go, co
dzia ło się krót ko po tem. Dzi siaj wspo -
mnie nia te rów nież nie ukła da ją się w ra -
cjo nal ny ciąg zda rzeń, a ra czej w ob ra zy
z prze szło ści na ce cho wa ne wiel ki mi
emo cja mi, od zwier cie dla ją ce ów cze sne
spoj rze nie mło dych lu dzi na świat. 

„To by ło ock nię cie...”
Po strze lo ny Wie sław Kuź nic ki zo -

stał prze wie zio ny do Szpi ta la im.

Paw ło wa (dzi siaj Szpi tal Kli nicz ny
Prze mie nie nia Pań skie go Aka de mii
Me dycz nej przy ul. Dłu giej), któ ry
obok Szpi ta la Ra szei był głów nym
miej scem udzie la nia po mo cy ran nym.
Pa ni Kry sty na do dzi siaj pa mię ta po -
ka za ną przez ma mę ko le gi ko szul kę
z śla da mi krwi i dziu rą po ku li.
Chłop ca nie uda ło się jed nak ura to -
wać. Zmarł o godz. 14.15, dwie go dzi -
ny po przy wie zie niu go do szpi ta la.
Stam tąd prze trans por to wa n o zmar łe go
do pro sek to rium. Tyl ko dzię ki zna jo -
me mu, któ ry go roz po znał, ro dzi ce
do wie dzie li się o śmier ci sy na. Nie
miał on bo wiem przy so bie żad nych
do ku men tów. 

Po grze by ofiar czerw ca od by wa ły się
czę sto pod osło ną no cy i by ły nad zo ro -
wa ne przez UB. Wła dza w spo sób
szcze gól ny nie chcia ła na gła śniać spra -
wy dzie cię cych ofiar. 

Do pó ki roz ma wia się o lu dziach
Czerw ca ‘56, do pó ty bę dą oni ży li
w na szej pa mię ci ja ko kon kret ne oso by
ze wszyst ki mi cha rak te ry stycz nymi ce -
cha mi. Oprócz do cie kań na te mat prze -
bie gu wy da rzeń czerw co wych war to po -
chy lić się nad du cho wym wy mia rem
tych dra ma tów i pa mię tać, że dla wie lu
skoń czył się wów czas czas bez tro ski,
nie wie dzy i po czu cia bez pie czeń stwa.
O war to ści tej zbio ro wej ofia ry mo gą
świad czyć sło wa p. Kry sty ny: „To by ło
ock nię cie...”. Jak że pro ro cza by ła nie -
spo dzie wa na proś ba mło de go chło pa ka,
prze ka za na ko le żan ce tuż przed czerw -
co wy mi wy da rze nia mi. W trak cie spo -
tka nia na gle po wie dział, aby w ra zie je -
go śmier ci po cho wać go na cmen ta rzu
ju ni kow skim. Ży cze nie zo sta ło speł nio -
ne. Dziś spo czy wa tam w jed nym gro bie
ze swo ją mat ką. 

Ar ka diusz Ma łysz ka, 
OBU iAD Po znań

28 czerw ca 1956 r. do szło w Po zna niu do pierw -
sze go krwa we go star cia ko mu ni stycz ne go sys te -
mu ze spo łe czeń stwem. W po wsta łej w cią gu
tych kil ku dzie się ciu go dzin at mos fe rze świę ta
wol no ści po ja wi ło się, oprócz wzno szo nych
okrzy ków oraz pi sa nych na mu rach i tram wa jach
ha seł, wie le in dy wi du al nych ulo tek. Au to ra mi
by li przy pad ko wi lu dzie pi szą cy krót kie tek sty
o cha rak te rze po stu la tyw nym, któ re mo gły się
stać za ląż kiem pro gra mu, gdy by po wsta nie po -
znań skie trwa ło dłu żej. 

Dwa po wsta łe w chwi li wol no ścio we -
go unie sie nia tek sty za cho wa ły się do
na szych cza sów dla te go, że funk cjo na -
riu sze bez pie ki zna leź li je przy Ja nie
Łu cza ku, stu den cie Wyż szej Szko ły
Rol ni czej, i pod ję li w ich spra wie śledz -
two. Stu dent wziął udział w wy da rze -
niach przede wszyst kim z cie ka wo ści,
jak wie lu ów cze snych mło dych lu dzi.
Ze zna jąc przed por. Ka zi mie rzem Fol -
ty nia kiem, przy sła nym z War sza wy
funk cjo na riu szem Ko mi te tu ds. Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go, wy ja śnił:
„Pierw szy raz w mo im ży ciu spo tka łem
się ze straj kiem i po dob ną ma ni fe sta cją.
Dal szą przy czy ną, któ ra skło ni ła mnie
do wzię cia udzia łu w ma ni fe sta cji by ło
to, że ma ni fe stu ją cy wy su wa li mię dzy
in ny mi żą da nie ob niż ki cen. Z tym żą -
da niem zga dzam się i [w] ca łej roz cią -
gło ści je po pie ra łem”. W cza sie przej -
ścia ul. Ar mii Czer wo nej (obec nie św.
Mar cina) otrzy mał, jak twier dził od nie -
zna jo me go męż czy zny, ulot kę:
„Tow[arzy sze] i Oby wa te le!!! My chce -
my, aby Pol ska by ła kra jem zde mi li ta ry -
zo wa nym, gdyż tyl ko w roz bro je niu wi -
dzi my re al ną szan sę po pra wy na szych
wa run ków ma te rial nych. Żą da my za -
prze sta nia wy ku py wa nia od Związ ku

Ra dziec kie go li cen cji dla na szych za -
kła dów, gdyż one dro go nas kosz tu ją.
Czyż Pol scy in ży nie ro wie i tech ni cy nie
umie ją pro jek to wać i opra co wy wać róż -
nych pro to ty pów. Precz z do tych cza so -
wą po li ty ką prze mo cy”. Ulot ka ta do ty -
ka ła ko lej ne go pro ble mu, któ ry uwie rał
część pol skie go spo łe czeń stwa. 

Stu dent prze czy tał kart kę za pi sa ną
atra men tem i scho wał do kie sze ni. Zna -
le zio no ją pod czas re wi zji oso bi stej, co
zwięk szy ło je go kło po ty. Dru gą ulot kę,
któ rą przy nim zna le zio no, na pi sał sam
– ołów kiem, w mar szu, pod kła da jąc pod
kart kę pod ręcz nik z bo ta ni ki, ja ki aku rat

miał przy so bie. W po wsta łej pod wię -
zie niem, na ul. Młyń skiej, ulot ce na pi -
sał: „Ro da cy! Czy za po mni my, dziś,
gdy nie ulę kli śmy się na szych ter ro ry -
stów i wy szli śmy na uli cę za ma ni fe sto -
wać na sze nie za do wo le nie i za żą dać
zmian, zmian na lep sze, nie za po mnij -
my i o na szych przy wód cach du cho -
wych, na szym Pry ma sie Kar dy na le Wy -
szyń skim, o księ żach, któ rzy za nie -
opacz ne sło wo wy po wie dzia ne zo sta li
za my ka ni i gi ną w mę czar niach”. Au tor
wy ja śnił ofi ce ro wi śled cze mu, iż sto jąc
pod wię zie niem i sły sząc róż ne żą da nia
pod no szo ne przez ma ni fe stu ją cych, na -

BI BU ŁA

Poznaniacy na placu Józefa Stalina (obecnie plac Adama Mickiewicza)
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pi sał ulot kę, w któ rej „po sta wił za gad -
nie nie” pry ma sa Wy szyń skie go i in nych
księ ży aresz to wa nych przez wła dze. Jak
sam przy znał, ulot kę spo rzą dził, aby ją
roz po wszech nić. Chciał, że by ma ni fe -
stan ci przy wy su wa niu in nych żą dań
uwzględ ni li tak że spra wę aresz to wa -
nych księ ży. Po dob no jed nak ni ko mu
nie zdą żył jej po ka zać. 

Prze słu chu ją ce mu funk cjo na riu szo wi
przy znał, iż spo ry wpływ na to, że wziął
udział w ma ni fe sta cji, miał fakt słu cha -
nia au dy cji Ra dia Wol na Eu ro pa. Jak
sam wy ja śnił: „au dy cje te by ły skie ro -
wa ne prze ciw ko ustro jo wi i sto sun kom
pa nu ją cym w Pol sce. Słu cha jąc au dy cji
»Wol nej Eu ro py« o na szym ży ciu spo -
łecz nym, go spo dar czym i po li tycz nym
za czą łem wie rzyć w nie któ re z nich
i one wy two rzy ły we mnie nie przy chyl -
ny sto su nek do na szych władz”. Szcze -
gól nym im pul sem, któ ry – jak ze znał 
– skło nił go do na pi sa nia „wro gie go”
tek stu, by ła ulot ka zna le zio na pod czas
ćwi czeń te re no wych w Pusz czy Zie lon -
ce. Otóż w ma ju 1956 r. w la sach do -
świad czal nych WSzR zna lazł ulot kę
wy sła ną przez Ra dio Wol na Eu ro pa,
„któ ra w swej tre ści po ru sza ła mię dzy
in ny mi spra wę kar dy na ła Wy szyń skie go
i in nych księ ży uwię zio nych przez Bez -
pie kę”. 

Spra wa by ła po waż na, bo wiem śled -
czy z UB, po rucz nik Ry szard Wierz bic -
ki od de le go wa ny z WU ds. BP w Kra ko -
wie, po sta no wił po sta wić stu den to wi za -
rzut, iż do pu ścił się prze stęp stwa
prze wi dzia ne go w art. 23 ß1 De kre tu

z 13 czerwca1946 r., czy li Ma łe go Ko -
dek su Kar ne go. Je go prze stęp stwo mia -
ło po le gać na tym, iż „spo rzą dził w ce lu
roz po wszech nia nia ulot kę za wie ra ją cą
w swej tre ści fał szy we wia do mo ści mo -
gą ce wy rzą dzić istot ną szko dę in te re som
Pol skiej Rzecz po spo li tej Lu do wej”. Na
szczę ście stu dent, któ re mu za rzu ca no
po cząt ko wo tak że „udział w za miesz -
kach ma ją cych na ce lu oba le nie prze mo -

cą ustro ju PRL”, opu ścił areszt po czte -
rech mie sią cach uwię zie nia. Sta ło się tak
dla te go, iż po wiał no wy wiatr hi sto rii,
któ ry w paź dzier ni ku 1956 r. do pro wa -
dził do zmian na szczy tach ko mu ni -
stycz nej wła dzy. Zmie ni ła się rów nież
oce na bun tu po znań skie go, cze go wy ra -
zem by ło od stą pie nie od wy ko ny wa nia
wy da nych już wy ro ków oraz uma rza nie
pro wa dzo nych po stę po wań. 

Manifestanci nie dostali chleba. Przeciw nim wyprowadzono czołgi

Komentarze prasy krajowej o poznańskim Czerwcu
1956 r. i ich odbiór w Wielkopolsce 
Agniesz ka Łu czak, 
OBEP IPN Po znań

Stwo rzo ny w Pol sce lat 50. sys tem za rzą dza nia
i kon tro li pra sy był jed nym z in stru men tów
spra wo wa nia wła dzy, cał ko wi cie pod po rząd ko -
wa nym KC PZPR. Pra sa i ra dio słu ży ły ce lo wej
dez in for ma cji spo łe czeń stwa i znie kształ ca niu
ob ra zu rze czy wi sto ści. 

Śro do wi sko dzien ni kar skie zo sta ło
pod da ne sta ran nej se lek cji. Nic za tem
dziw ne go, że po mi mo at mos fe ry od wil -
ży pa nu ją cej w tym krę gu, trud no zna -
leźć w pra sie wy da wa nej w czerw cu
1956 r. ko men ta rze o na ra sta ją cym kon -
flik cie i roz go ry cze niu po znań skich ro -
bot ni ków. 

Za war ta w ga ze tach wy da nych na -
stęp ne go dnia po po znań skim bun cie
opi nia o za miesz kach od zwier cie dla ła
ofi cjal ne sta no wi sko pre mie ra Jó ze fa
Cy ran kie wi cza w prze mó wie niu ra dio -
wym do miesz kań ców Po zna nia. Dru gą
wy tycz ną dla oce ny wy da rzeń by ło
prze mó wie nie se kre ta rza KC PZPR

Edwar da Gier ka w mo wie po grze bo wej
nad gro ba mi kil ku na stu wy bra nych
ofiar wy pad ków. Iden tycz na in ter pre ta -
cja wy da rzeń zo sta ła za pre zen to wa na
w li ście KC PZPR z dnia 28 czerw ca
1956 r. ro ze sła nym do wszyst kich Ko -
mi te tów PZPR. W myśl tej wy kład ni de -
mon stra cje i za miesz ki ulicz ne by ły
efek tem „sta ran nie przy go to wa nej ak cji
pro wo ka cyj no-dy wer syj nej” przez wro -
gów ustro ju. Po zna nia kom za pa dły głę -
bo ko w pa mięć sło wa o „rę ce od rą ba nej
w in te re sie kla sy ro bot ni czej”. Na stęp -
ne go dnia po prze mó wie niu po mie ście
wie le osób cho dzi ło z rę ką osten ta cyj nie
ukry tą pod ubra niem. 

Pierw sze ofi cjal ne do nie sie nia pra so -
we spo tka ły się z nie uf no ścią i obu rze -
niem spo łe czeń stwa. W ca łym kra ju
w lip cu i sierp niu 1956 r. po znań ski
bunt stał się wio dą cym te ma tem roz -
mów i dys ku sji we wszyst kich śro do wi -
skach, sta jąc się jed no cze śnie w bły ska -
wicz nym tem pie ogól no na ro do wą le -
gen dą. Spo so bem prze ła ma nia przez
spo łe czeń stwo mo no po lu pań stwo wej

in for ma cji by ły ulot ki i na pi sy roz po -
wszech nia ne we wszyst kich moż li wych
miej scach, gdzie mia ły szan sę do trzeć
do czy tel ni ków. Wo bec bra ku swo bod -
nych moż li wo ści wy po wie dzi i pod ję cia
otwar tej dys ku sji ogól no na ro do wej ta ki
nie za leż ny obieg in for ma cji był je dy -
nym spo so bem spo łecz ne go ko mu ni ko -
wa nia się. Re ak cją lud no ści nie mo gło
być nic in ne go jak roz go ry cze nie i roz -
po wszech nia nie co raz licz niej szych po -
gło sek i plo tek na te mat po znań skie go
Czerw ca.

Ka te go rycz ne po tę pie nie „pro wo ka -
cji” w Po zna niu przez pra sę ule gło
zmia nie mniej wię cej w ty dzień po
wy pad kach. 6 lip ca w „Try bu nie Lu -
du” uka zał się ar ty kuł Krzysz to fa Wo -
lic kie go pt. „Pierw sze wnio ski”. Ana -
li zu jąc wy da rze nia czwart ko we, au tor
prze ła mał obo wią zu ją cy sche mat in -
ter pre ta cyj ny. Wo lic ki pod kre ślał ist -
nie nie dwóch nur tów po znań skie go
bun tu, wska zu jąc na „nurt ro bot ni cze -
go nie za do wo le nia i roz go ry cze nia
oraz nurt wro gie go wy stą pie nia prze -
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ciw wła dzy lu do wej. Au tor kry ty ko -
wał rów nież po znań ski KW PZPR za
„da le ko idą cą bier ność i wle cze nie się
w ogo nie zda rzeń”. Prze dru ko wa ny
w po znań skich dzien ni kach, stał się
od tąd no wą obo wią zu ją cą wśród ko -

men ta rzy pra so wych wer sją wy da -
rzeń.

Te zę o dwóch nur tach „czar ne go
czwart ku” pre zen to wa ły głów ne ty go -
dni ki w kra ju mniej wię cej w ty dzień po
wy pad kach. Ude rza ją cy jest wspól ny

dla wszyst kich ar ty ku łów ton, któ ry
utwier dza w prze ko na niu, że nie był on
oso bi stą re flek sją po szcze gól nych
dzien ni ka rzy, lecz na dal do stra ja no fak -
ty do ofi cjal nej wy kład ni na rzu ca nej
przez wła dzę. In ter pre ta cja po znań skie -
go Czerw ca ja ko wy ra zu dzia łal no ści
dwóch nur tów zo sta ła ofi cjal nie za pre -
zen to wa na 18 lip ca przez I se kre ta rza
KC PZPR Edwar da Ocha ba na VII Ple -
num KC PZPR, a za tem w trzy ty go dnie
po wy da rze niach w Po zna niu. 

Pro blem po znań skie go Czerw ca zo -
stał na no wo pod ję ty przez pra sę pod -
czas przy go to wa nia pro ce sów osób
oskar żo nych o udział w bun cie. Zmo dy -
fi ko wa no za tem wów czas teo rię dwóch
nur tów. Pod kre śla no, że na tra ge dię po -
znań ską skła da się nurt po ko jo wo-ro bot -
ni czy i chu li gań sko-ban dyc ki. W tej sy -
tu acji do od po wie dzial no ści kar nej mia -
ły zo stać po cią gnię te oso by, któ rych
dzia łal ność za kwa li fi ko wa no do dru gie -
go nur tu. 

Ofi cjal na zmia na in ter pre ta cji po -
znań skie go Czerw ca na stą pi ła po prze -
mó wie niu Wła dy sła wa Go muł ki na VIII
Ple num KC PZPR (21 paź dzier ni ka
1956 r.). Jed nak to no we spoj rze nie
szyb ko uto nę ło na fa li licz nych żą dań
wol no ścio wych, ja kie pod ję ła w paź -
dzier ni ku pra sa kra jo wa. 

Po raz ostat ni ofi cjal nie spra wa po -
znań skie go Czerw ca 1956 r. zo sta ła po -
ru szo na na spo tka niu Go muł ki z ro bot -
ni ka mi Za kła dów im. H. Ce giel skie go
5 czerw ca 1957 r. Pierw szy se kre tarz
wy po wie dział wów czas słyn ne sło wa
o za pusz cze niu „ża łob nej kur ty ny mil -
cze nia”. Ob cho dy pierw szej rocz ni cy
„czar ne go czwart ku” w 1957 r. by ły
bar dzo skrom ne, zaś ową „kur ty nę mil -
cze nia” uda ło się za cią gnąć wła dzom
PRL na dwa dzie ścia pięć lat.

„Wiadomość z kraju. Chcemy WOLNOŚĆ”

PRZE CIW KO DYK TA TU RZE I RE PRE SJOM
Prze my sław Zwier nik, 

OBEP IPN Po znań

W czerw cu 1956 r. od by wa ły się w Po zna niu po
raz dwu dzie sty pią ty Mię dzy na ro do we Tar gi Po -
znań skie. Z te go po wo du prze by wa ją cy w mie -
ście wy staw cy, dzien ni ka rze i go ście z za gra ni cy
sta li się 28 czerw ca świad ka mi wiel kiej de mon -
stra cji, walk w oko li cy sie dzi by WU ds. BP i pa -
cy fi ka cji mia sta. Dzię ki ich re la cjom, in for ma cje
o tych wy da rze niach tra fi ły na pierw sze stro ny
ga zet ca łe go świa ta. 

Od pierw szych dni po „czar nym
czwart ku” w wie lu pań stwach mia ły
miej sce licz ne prze ja wy po par cia dla
uczest ni ków pro te stu, wy ra ża no so li dar -
ność z oso ba mi re pre sjo no wa ny mi oraz
po tę pia no ko mu ni stycz ną dyk ta tu rę. 

Re ak cja pol skiej emi gra cji
Śro do wi ska pol skiej emi gra cji na Za -

cho dzie za re ago wa ły na tych miast po

pierw szych do nie sie niach o wy da rze -
niach w Po zna niu. Głos za bra li m.in.
wy bit ni przed sta wi cie le wy chodź stwa:
gen. Ta de usz Bór-Ko mo row ski, Adam
Cioł kosz, Ste fan Kor boń ski i Sta ni sław
Mi ko łaj czyk oraz gen. Wła dy sław An -
ders, któ ry jed no znacz nie oce niał ów -
cze sną sy tu ację: „Wstrzą sa ją ce wy da -
rze nia w Po zna niu po twier dza ją w tra -
gicz ny spo sób praw dę, że na ród pol ski
jest w nie wo li. Kraj jest rzą dzo ny przez
ma łą gru pę agen tów mo skiew skich, któ -
rzy ma ją prze ciw ko so bie ca łe spo łe -
czeń stwo”.

Na bo żeń stwa ża łob ne, ma ni fe sta cje,
róż ne for my pro te stów prze ciw ko dzia -
ła niom władz PRL oraz ak cje na rzecz
przy wró ce nia wol no ści w Pol sce mia ły
miej sce we wszyst kich pań stwach, gdzie
znaj do wa ły się sku pi ska Po la ków, m.in.:
w Bel gii, Wiel kiej Bry ta nii, we Wło -
szech i Fran cji oraz Au stra lii, USA i Ka -
na dzie. Przy kła dem mo gą być dzia ła nia

Chrze ści jań skie go Zjed no cze nia Wol -
nych Po la ków w Bel gii. W wy da nym
oświad cze niu or ga ni za cja ta uzna ła wy -
da rze nia w Po zna niu za ko lej ny do wód
po gwał ce nia przez wła dze ko mu ni -
stycz ne ele men tar nych praw Po la ków
do wol no ści oraz do ma ga ła się, aby
„wol ność zo sta ła zwró co na Pol sce”,
a ro bot ni cy „mo gli cie szyć się wol no -
ścią związ ko wą z wszyst ki mi jej kon se -
kwen cja mi włącz nie z pra wem do straj -
ku”. Wska za no jed no cze śnie, że re wol -
ta w Po zna niu udo wod ni ła świa tu, iż
po li ty ka ko eg zy sten cji i od prę że nia nie
ozna cza ła dla „ro bot ni ków państw pod -
da nych re żi mom ko mu ni stycz nym ani
po wro tu do wol no ści, ani po lep sze nia
wa run ków ży cia i pra cy”. 

Z ini cja ty wy pol skich or ga ni za cji
w Bel gii, m.in. Pol skiej Mi sji Ka to lic -
kiej, 8 lip ca 1956 r. od pra wio na zo sta ła
msza św. w pol skiej ka pli cy przy rue
des Cen dres w Bruk se li. Oprócz Po la -



NIEZALE˚NA

GAZETA POLSKA
Warszawa, 1 czerwca 2007 r.

VII

POZNAƒSKI CZERWIEC

ków za miesz ka łych w tym kra ju, we
mszy uczest ni czy li rów nież przed sta wi -
cie le spo łecz no ści chor wac kiej i wę -
gier skiej, a tak że człon ko wie Cen tra li
Chrze ści jań skich Związ ków Za wo do -
wych (CSC). W wy gło szo nym ka za niu
ks. Kubsz na pięt no wał re żim ko mu ni -
stycz ny.

Kil ka dni wcze śniej, 30 czerw ca 1956 r.,
uro czy sto ści ża łob ne od by ły się rów nież
w Rzy mie. Mszę św. za po le głych w Po -
zna niu od pra wił w ko ście le pw. św. Sta -
ni sła wa abp Jó zef Gaw li na, opie kun
Uchodź stwa Pol skie go. Po na bo żeń -
stwie, du chow ny od czy tał apel, w któ -
rym zwra cał się do „wszyst kich lu dzi
do brej wo li oraz związ ków za wo do wych
w wol nym świe cie z we zwa niem, aże by
da li wy raz swo je mu pro te sto wi prze ciw -
ko prze śla do wa niu i mor do wa niu ro bot -
ni ków pol skich”, któ rzy dą ży li do przy -
wró ce nia w Pol sce praw czło wie ka
i wol no ści. 

W związ ku z sy tu acją w Pol sce głos
za brał tak że pa pież pod czas au dien cji
ge ne ral nej 4 lip ca 1956 r. Gru pę oko ło
300 Po la ków ze bra nych na pla cu Świę -
te go Pio tra pa pież przy wi tał, wy po wia -
da jąc po pol sku sło wa: „Niech bę dzie
po chwa lo ny Je zus Chry stus”. Za pew nił
ich tak że o swo ich mo dli twach za Pol -
skę „w tym okre sie bó lu, smut ku i uci -
sku”. Po uro czy sto ściach ze bra ni na 
pla cu Po la cy, wraz z abp. Gaw li ną i am -
ba sa do rem Pol ski przy Sto li cy Apo stol -
skiej (re pre zen tu ją cym rząd emi gra cyj -
ny), za in to no wa li i od śpie wa li pol ski
hymn.

Do wy da rzeń w Po zna niu na wią za li
tak że we wrze śniu 1956 r. uczest ni cy IX
Kon gre su Mię dzy na ro do wej Unii Mło -
dzie ży Chrze ści jań sko-De mo kra tycz nej
(UIJDC), któ rzy ob ra do wa li we Wło -
szech. Te re sa Ga łąz ka z Bel gii od czy ta -
ła wów czas apel ad re so wa ny do państw
de mo kra tycz nych o wspól ne dzia ła nia
na rzecz wol no ści i de mo kra cji dla
państw za „że la zną kur ty ną”.

Pro te sty w Ame ry ce
W związ ku z wy da rze nia mi w Po zna -

niu, ofi cjal ne sta no wi sko za ję ła rów nież
Izba Re pre zen tan tów Kon gre su Sta nów
Zjed no czo nych, któ ra jed no gło śnie
przy ję ła re zo lu cję wzy wa ją cą pre zy den -
ta Eisen ho we ra, by użył wszel kich środ -
ków dy plo ma tycz nych „w ce lu za po bie -
że nia ma so wym re pre sjom prze ciw ko
lud no ści Po zna nia i ca łej Pol ski”. Po -
dob ną re zo lu cję uchwa lił też ame ry kań -
ski Se nat. 

Tym cza sem du żym echem od bi ły się
pro te sty w No wym Jor ku przed sie dzi bą
de le ga cji pol skiej i so wiec kiej na ob ra -
dy ONZ. Ma ni fe sta cja zo sta ła zor ga ni -
zo wa na 7 lip ca 1956 r. przez Sto wa rzy -
sze nie Mło dzie ży Pol skiej w Ame ry ce
i Kon gres Po lo nii Ame ry kań skiej. Pro -
te sty or ga ni zo wa no tak że w in nych
ame ry kań skich mia stach oraz w Ka na -
dzie. Rów nież Kon gres Po lo nii Ka na -
dyj skiej wy sto so wał apel do pre mie ra
Lau ren ta, w któ rym na pi sa no, iż na ród

Pol ski „po zo stał nie ugię ty w dą że niu do
od zy ska nia swo bo dy i de mo kra tycz ne -
go ustro ju”. 

Ofi cjal ne sta no wi sko za jął na wet
Nor man Tho mas, przy wód ca Ame ry -
kań skiej Par tii So cja li stycz nej: „Po znań
sta no wi do wód, że ustrój ko mu ni stycz -
ny – fał szy wie zwą cy się de mo kra cją
lu do wą – jest two rem Mo skwy, to ta li -
tar nym, jed no par tyj nym pań stwem,
w któ rym ro bot ni cy zwią za ni są jak
nie wol ni cy służ bą dla ka pi ta li zmu pań -
stwo we go. Wie le owo ców pol skiej pra -
cy [...] za bie ra po śmiesz nie ni skich ce -
nach Ro sja, pod czas gdy dzie ci pol -
skich ro bot ni ków wo ła ją o chleb”.
Sło wa po par cia dla ro bot ni ków Po zna -
nia wy ra ża li też przy wód cy naj więk szej
ame ry kań skiej cen tra li związ ków za wo -
do wych (AFL-CIO), przed sta wi cie le
Li gi Ochro ny Ro bot ni ków w Sta nach
Zjed no czo nych, Ame ry kań skie go To -
wa rzy stwa Przy ja ciół Na ro dów Ujarz -
mio nych, Pol sko-Ame ry kań skiej Fe de -
ra cji w Ar gen ty nie, Ame ry kań skiej Ak -
cji De mo kra tycz nej, Ko mi te tu Wol nej
Eu ro py w No wym Jor ku i Sto wa rzy sze -
nia Ka to lic kich Związ ków Za wo do -
wych w Ame ry ce.

Apel pi sa rzy
Głos w obro nie re pre sjo no wa nych

uczest ni ków po znań skie go Czerw ca
1956 r. za bra li rów nież nie któ rzy zna ni
pi sa rze, mię dzy in ny mi: Al bert Ca mus,
Ar thur Ko estler, Francois Mau riac,
Andre Phi lipp oraz wło ski pi sarz Igna -
zio Si lo ne. W wy sto so wa nym ape lu wy -
ra zi li oni so li dar ność z „ofia ra mi krwa -
wej re pre sji” oraz we zwa li do udzie le nia
sze ro kiej po mo cy dla pol skich ro bot ni -
ków i prze pro wa dze nia mię dzy na ro do -

we go śledz twa. Do ma ga li się rów nież,
aby pro ce sy uczest ni ków wy da rzeń od -
by ły się pu blicz ne, w obec no ści świad -
ków cie szą cych się „za ufa niem de mo -
kra tycz ne go Za cho du”.

Al bert Ca mus za brał też głos 12 lip ca
pod czas wiel kie go wie cu w pa ry skiej
sa li Wa gram. W wy gło szo nym prze mó -
wie niu po wie dział mię dzy in ny mi:
„Ro bot ni cy z Po zna nia za da li ostat ni
cios mi sty fi ka cji pa nu ją cej trium fu ją co
i cy nicz nie przez tak dłu gi czas. Ogień
pol skie go po wsta nia oświe tlił wszyst -
kim upa dek i nę dzę sko rum po wa nej re -
wo lu cji. [...] Wy bierz my wol ność prze -
ciw sta re mu i no we mu bar ba rzyń stwu
i wy bierz my ją raz na za wszy, osta tecz -
nie, by nie zo stał za prze pasz czo ny ani
je den dzień ofia ry zło żo nej przez wal -
czą cych ro bot ni ków wciąż uci śnio nej
Pol ski”. 

Za in te re so wa nie opi nii świa to wej sy -
tu acją w Po zna niu i Pol sce trwa ło przez
wie le mie się cy 1956 r. Wy ra zy so li dar -
no ści, po tę pie nia sys te mu ko mu ni stycz -
ne go, we zwa nia do przy wró ce nia w Pol -
sce wol no ści i de mo kra cji, a tak że pro -
te sty prze ciw ko re pre sjo no wa niu
uczest ni ków po znań skie go Czerw ca
wy ra ża no nie tyl ko w śro do wi skach pol -
skiej emi gra cji. Ma ni fe sta cje i dzia ła nia
na rzecz wol nej pol ski po dej mo wa ły or -
ga ni za cje re pre zen tu ją ce róż ne for ma cje
po li tycz ne oraz zna ni ar ty ści, po li ty cy
i związ kow cy w więk szo ści państw Za -
cho du. 

Dla wie lu lu dzi Za cho du wy da rze nia
za „że la zną kur ty ną” przy czy ni ły się
rów nież do prze war to ścio wa nia ich do -
tych cza so wych opi nii na te mat sys te mu
ko mu ni stycz ne go.

Wrzesień 1956 r. IX Kongres Międzynarodowej Unii Młodzieży Chrześcijańsko-Demokratycznej. Teresa
Gałązka odczytuje apel do państw demokratycznych o wspólne działanie na rzecz wolności i demokracji
dla państw za „żelazną kurtyną”
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POZNAƒSKI CZERWIEC

Ar ka diusz Ma łysz ka, 
OBU iAD Po znań

28 czerw ca 1956 r., gdy ro bot ni cza ma ni fe sta cja
utknę ła na pla cu przed po znań skim gma chem
KW PZPR, część ma ni fe stan tów po sta no wi ła
prze nieść swo je dzia ła nia tak że w in ne miej sca
mia sta. Stąd wy pra wa na wię zie nie na ul. Młyń -
skiej i pod gmach Wo je wódz kie go Urzę du 
ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go na ul. Ko cha -
now skie go. 

Po czą tek walk wy ka zał, iż po wstań -
cy po trze bu ją bro ni, aby prze ciw sta wić
się si łom wy sy ła nym przez wła dze.
Spon ta nicz nie po ja wi ły się po my sły,
aby zdo by wać ją tam, gdzie jest prze -
cho wy wa na. Stąd na pa dy na stu dia
woj sko we po znań skich wyż szych
uczel ni i po ste run ki MO. Pro fe sor 
J. Ma cie jew ski wy ra ził przed la ty po -
gląd, że wzor ców mo gło mło dym lu -
dziom do star czyć po wsta nie war szaw -
skie lub fil my wo jen ne przed sta wia ją ce
wal ki ulicz ne lud no ści z prze wa ża ją cą
si łą mi li tar ną. „Wy da je się też, że na -
wet tra dy cja wiel ko pol skie go po wsta -
nia 1918/1919, prze cho wy wa na w po -
znań skich do mach ro dzin nych, sta no -
wi ła wzór dzia ła nia dla grup
mło dzie ży, któ re po po łu dniu te go dnia
ru szy ły do mniej szych miej sco wo ści
Wiel ko pol ski”.

Gru py mło dych bo jow ców two rzy ły
się sa mo rzut nie na uli cach Po zna nia.
Wy star czy ło, iż je den z li de rów krzyk -
nął: „kto chce, niech je dzie z na mi po
broń”, a ochot ni cy szyb ko się znaj do wa -
li. Ja ko śro dek trans por tu słu ży ły ów -
cze sne sa mo cho dy cię ża ro we mar ki Star
20 oraz Lu blin, na któ rych umiesz cza no
bia ło-czer wo ne fla gi. 

Ja ko pierw szy po za Po zna niem za -
ata ko wa no po ste ru nek MO w Swa rzę -
dzu. Li czą ca 40 mło dych lu dzi gru pa,
uzbro jo na w broń pal ną i za opa trzo na
w bu tel ki z ben zy ną, po je cha ła oko ło
godz. 17 do Swa rzę dza, gdzie zdo by ła
po ste ru nek mi li cji miesz czą cy się
w ra tu szu. Ca ła ak cja trwa ła krót ko

i po uzy ska niu bro ni po wstań cy od je -
cha li z po wro tem do Po zna nia. Wy da -
rze nia na Ryn ku z nie ukry wa ną sa tys -
fak cją ob ser wo wa li miesz kań cy Swa -
rzę dza.

Po wy jeź dzie ze Swa rzę dza do zbro jo -
na gru pa wró ci ła do Po zna nia, gdzie na
ul. To wa ro wej na stą pi ło prze gru po wa -
nie. Część uzbro jo nych mło dzień ców
uda ła się pod bu dy nek WU ds. BP,
część kon ty nu owa ła „rajd”, w cza sie
któ re go do ko ny wa no na pa dów na in ne
po ste run ki MO w pod po znań skich mia -
stecz kach – Pusz czy ko wie i Mo si nie.
Nie po wio dła się na to miast pró ba zdo -
by cia po ste run ku w Czem pi niu. W dro -
dze śpie wa no hymn, pie śni re li gij ne,
m.in.: „My chce my Bo ga”, „Ser decz na
Mat ko”. Strze la no na wi wat. Na ta ki wi -
dok star si zdej mo wa li czap ki, a na wet
klę ka li, jed nak – jak wspo mi na ją
uczest ni cy tam tych wy da rzeń – nie
przy łą czy li się do wal ki pod ję tej przez
mło dych lu dzi. 

In na gru pa, po po po łu dniu 28 czerw -
ca opa no wa ła po ste ru nek MO w Ro -
kiet ni cy za bie ra jąc broń, a na stęp nie
uda ła się do Mro wi na, gdzie znaj do wa -
ło się więzie nie – ko lo nia rol na. Uzbro -
je ni lu dzie bez strza łu we szli na te ren
obo zu za bra li broń i amu ni cję, a tak że
na ka za li uwol nić więź niów. Ko men -
dant po zwo lił tym, któ rzy chcą, opu -
ścić wię zie nie. Na 171 osa dzo nych
sko rzy sta ło z tej moż li wo ści 17 osób.
Na stro je wśród za ło gi obo zu mu sia ły
być nie naj lep sze, po nie waż więk szość
funk cjo na riu szy, prze braw szy się
w ubra nia cy wil ne, rów nież opu ści ła
obóz.

Wszę dzie, gdzie do cie ra ła wieść
o wy da rze niach dzie ją cych się w Po zna -
niu, bu dzi ła ogrom ne za in te re so wa nie.
By ły przy pad ki, że po dej mo wa no straj -
ki lub tyl ko prze rwy pra cy, aby dys ku to -
wać o po stu la tach i przy czy nach pro te -
stu. Dłuż sze lub krót sze straj ki, za rów no
w czwar tek 28, jak i w pią tek 29 mia ły
miej sce w za kła dach pra cy w Lu bo niu
i Swa rzę dzu. Na krót ko prze rwa no pra -

cę w za kła dach me ta lo wych w Czer wo -
na ku i Ko strzy nie.

Zda rza ły się też in dy wi du al ne pro te -
sty, np. 30 czerw ca nie przy szedł de -
mon stra cyj nie do pra cy je den z ro bot ni -
ków tar ta ku w Obrzyc ku, a ma szy ni sta
na sta cji No wy To myśl wy ga sił dzień
wcze śniej pa ro wóz i na wo ły wał do so li -
da ry zo wa nia się z Po zna niem. 

Miesz kań cy wie lu mia ste czek Wiel -
ko pol ski cze ka li na sta cjach ko le jo wych
na po wra ca ją cych z Po zna nia, aby uzy -
skać wie ści z pierw szej rę ki. Ko men to -
wa no i prze ka zy wa no so bie wia do mo -
ści, któ re prze ra dza ły się w po wta rza ne
plot ki. Mó wio no, że re wo lu cja ob ję ła
już ca ły kraj, że rząd uciekł do Mo skwy,
a I se kre tarz KC – E. Ochab – nie ży je.

Gdzie nie gdzie od dys ku sji prze cho -
dzo no do „dzia łań”. Po po łu dniu i wie -
czo rem na Ryn ku w Śro dzie Wiel ko pol -
skiej gro ma dzi ła się mło dzież, aby dys -
ku to wać o wy pad kach. Z cza sem
zgro ma dze nie prze isto czy ło się w „wy -
stą pie nia prze ciw wła dzy lu do wej”. Za -
trzy my wa no sa mo cho dy wra ca ją ce
z Po zna nia, aby za ta ra so wać prze jazd.
Za miesz ki trwa ły w Śro dzie pra wie do
pół no cy, gdy osta tecz nie roz pę dzi ły ze -
bra nych si ły mi li cyj ne.

W okre sie czerw co wej re wol ty na
tere nie wo je wódz twa po znań skie go od -
no to wa no bar dzo wie le przy pad ków
pro te stu wy ra ża nych w po sta ci ulo tek,
pla ka tów czy „wro gich na pi sów”.
W Zbą szy niu ulot ki krzy cza ły: „Cześć
bo ha te rom Po zna nia, precz z ko mu ni -
zmem”, w Ko ścia nie zna le zio no przy bi -
ty do drze wa pla kat z ha słem: „Po znań
28 VI 1956 r. – niech ży je re wo lu cja.
Chce my wol no ści. Precz z oku pan tem 
– Ko mi tet Wol no ści”; w Czarn ko wie
zna le zio no ulot ki z na pi sem „Ro bot ni cy
pol scy żą da ją na mie siąc 1500 zł”. Na -
to miast wro gie ano ni my otrzy my wa li
dzia ła cze par tyj ni roz ma itych szcze bli,
róż nej ma ści ak ty wi ści za kła do wi oraz
„za an ga żo wa ni bez par tyj ni”. 

Wspo mi na jąc pierw szy bunt Po la -
ków prze ciw ko mu ni stycz nej wła dzy,
war to pa mię tać, iż w tych wy da rze -
niach bra li czyn ny udział, oprócz po -
zna nia ków, tak że licz ni miesz kań cy
Wiel ko pol ski.

PO ZA PO ZNA NIEM


