
Od re dak cji

Dzień 28 czerw ca 1956 r. to da ta jed ne go z naj waż niej szych wy da rzeń
w dzie jach Pol ski, a tak że w po wszech nej hi sto rii naj now szej. Te go dnia,
przed pięć dzie się ciu la ty, spo łe czeń stwo Po zna nia wy stą pi ło prze ciw ko re żi mo -
wi ko mu ni stycz ne mu. Strajk i ma ni fe sta cja prze kształ ci ły się w zbroj ne star cie.
Kon flikt spo łecz ny, prze ja wia ją cy się w ostrej, kon fron ta cyj nej po sta ci, był nie
do unik nię cia w ra mach au to ry tar ne go sys te mu spra wo wa nia wła dzy wy klu -
cza ją ce go ja kie kol wiek le gal ne for my wy ra ża nia od mien nych od czyn ni ków
ofi cjal nych opi nii. Pier wot ne by ły nie błę dy po li ty ki, lecz ce chy sys te mu, z któ -
re go po li ty ka ta wy ni ka ła.

Wy da rze nia po znań skie przy bra ły for mę spon ta nicz ne go po wsta nia.
W świa do mo ści hi sto rycz nej spo łe czeń stwa pol skie go po wsta nie ko ja rzy się
z czy nem bo ha ter skim, he ro icz nym. I ta kim Po wsta nie Po znań skie w isto cie by -
ło. Jak bo wiem ina czej moż na okre ślić wy stą pie nie spo łe czeń stwa prze ciw ko
omni po ten cji sys te mu ko mu ni stycz ne go?

Sce na riusz Po znań skie go Czerw ca nie od bie gał od sce na riu szy po dob nych
wy stą pień ro bot ni czych – po wsta nia tka czy lioń skich w 1831 ro ku, po wsta nia
łódz kie go w 1905 ro ku i po wsta nia ber liń skie go w 1953 ro ku. U źró deł tych wy -
da rzeń le ża ły nie speł nio ne na dzie je na go dzi we wa run ki eg zy sten cji i na de mo -
kra tycz ne za sa dy w ży ciu pu blicz nym. Rze czy wi stość to urą ga ją ce obo wią zu ją -
cym stan dar dom wa run ki pra cy, dra stycz ny spa dek sto py ży cio wej, in do len cja
i aro gan cja władz, prześladowania w sferze politycznej i religijnej, lek ce wa że nie
uza sad nio nych żą dań ro bot ni ków. W tej sy tu acji po zo sta wał tyl ko strajk i ma ni -
fe sta cja, któ re prze kształ ci ły się w wal ki ulicz ne.

Po wsta nie Po znań skie zo sta ło krwa wo stłu mio ne. Suk ces władz jed nak był
przy sło wio wym pyr ru so wym zwy cię stwem. Wraz z Po wsta niem Po znań skim
sys tem ko mu ni stycz ny w Pol sce utra cił ini cja ty wę. Od tej po ry wszel kie je go
dzia ła nia w przy szło ści by ły od po wie dzią na opo zy cyj ną ak tyw ność spo łe czeń -
stwa, aż po po wsta nie „So li dar no ści”, zwy cię skie wy bo ry 4 czerw ca 1989 r. i ut-
wo rze nie III Rze czy po spo li tej.

Od da je my do rąk Sza now nych Czy tel ni ków tom „Kro ni ki Mia sta Po zna nia”
po świę co ny te mu wiel kie mu, he ro icz ne mu wy da rze niu. W ta kiej chwi li myśl



na sza bie gnie ku pierw szym pu bli ka cjom po świę co nym tej pro ble ma ty ce. Pal -
mę pierw szeń stwa dzier ży tu „Kro ni ka Mia sta Po zna nia”. Na jej ła mach już
w 1957 ro ku uka za ły się trzy waż ne roz pra wy: Boh da na Gruch ma na i Bo gu mi -
ła Ziół ka Przy�czy�nek� do ba�dań� sto�py� ży�cio�wej� miesz�kań�ców� Po�zna�nia� w la�-
tach 1949–1955, An to nie go Gą sio row skie go Gło�sy�o wy�pad�kach�po�znań�skich oraz
Zbi gnie wa Ze chow skie go Z eko�no�micz�nych�źró�deł�sy�tu�acji�straj�ko�wej�w Za�kła�dach
im.�H.� Ce�giel�skie�go�wio�sną 1956� r. Po tem, cy tu jąc sło wa Wła dy sła wa Go muł ki,
nad Czerw cem ’56 za pa dła „ża łob na kur ty na mil cze nia”. Wła dze ko mu ni stycz -
ne pa nicz nie oba wia ły się na wią zy wa nia do tej da ty. Po znań ski Czer wiec za da -
wał bo wiem kłam gło szo nym teo riom o pań stwie „ro bot ni ków i chło pów”, któ re
de�fac�to by ło dyk ta tu rą apa ra tu par tyj ne go. Wła dza te go pań stwa nie za wa ha ła
się ani na mo ment, aby prze ciw ko pro le ta ria to wi, któ re ni by re pre zen to wa ła,
rzu cić – o iro nio – lu do we woj sko.

Dziś li te ra tu ra do ty czą ca Po wsta nia Po znań skie go li czy set ki po zy cji. Utrwa -
la ona w świa do mo ści pa mięć o Czerw cu. Tak by ło za wsze. Ko lej ne po wsta nia
– od in su rek cji ko ściusz kow skiej, przez po wsta nie li sto pa do we, re wo lu cję kra -
kow ską 1846 ro ku, Wio snę Lu dów, po wsta nia stycz nio we, łódz kie, wiel ko pol -
skie po po wsta nie w get cie war szaw skim i po wsta nie war szaw skie – upa mięt nia -
ją nie tyl ko dzie ła hi sto ry ków, ale rów nież li te ra tu ra pięk na, spek ta kle te atral ne,
fil my, pla sty ka…

Tak ma się rzecz z Czerw cem ‘56. Na ła mach Kro ni ki sta ra li śmy się od dać to
zja wi sko. Tom otwie ra ją roz wa ża nia na te mat spo łecz nej pa mię ci i za po mi na -
nia, istot nych dla kul ty wo wa nia tra dy cji Po znań skie go Czerw ca. Na stęp ne ar -
ty ku ły mó wią o udzia le woj ska w pa cy fi ka cji mia sta, o re per ku sjach po znań -
skich wy da rzeń w kra ju i za gra ni cą, o aspek tach praw nych, o utrwa la niu
czerw co wych wy da rzeń w pa mię ci zbio ro wej i świa do mo ści hi sto rycz nej spo -
łe czeń stwa pol skie go, o zma ga niu się au to rów wspo mnień o Czar nym Czwart -
ku z cen zu rą. Zna czą cy mi dla po głę bie nia wie dzy o Po wsta niu Po znań skim są
nie pu bli ko wa ne do tąd do ku men ty z ar chi wów KW PZPR.

Okład ka Kro ni ki tchnie opty mi zmem. Wid nie je na niej dwóch chłop czy ków
sfo to gra fo wa nych 28 czerw ca 1956 r. na ul. Ry ba ki w Po zna niu. Je den z nich
dzier ży w rącz ce bia ło -czer wo ną cho rą giew kę. Ona jest sym bo lem, że wbrew
wszyst kie mu Po wsta nie Po znań skie za koń czy ło się zwy cię stwem, otwo rzy ło
bo wiem Po la kom dro gę wio dą cą ku wol no ści.
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