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Od reżysera 

Spektakl „Oskarżony: CZERWIEC PIĘĆDZIE
SIĄ TSZEŚĆ" oparty jest · na materiałach po
chodzących z procesów dotyczących Czerwca 56, 
ale nie ma ambicji dokumentacyjnych. Nie chcemy 
odtwarzać tamtych dni. 
Chcemy z perspektywy dnia dzisiejszego spojrze(; 
na nie. Podkreślam: z perspektywy dnia dzisiej
szego, z pozycji ludzi, dla których rok 1956 to hi
storyczny początek dzisiejszej odnowy. Hasła 
w gruncie rzeczy nie bardzo się zmieniły. Okrzyk 
WOLNOŚCI i CHLEBA towarzyszył manifesta
cjom sprzed dwudziestu pięciu lat i sprzed roku. 
W spektaklu poza nieliczną współczesną poezją 
i nielicznymi relacjami dotyczącymi tamtych dni -
ale mówionymi dzisiaj (na przykład relacja jedne
go z delegatów ZISPO Stanisława Matyji) fun
kcjonuje tylko tekst pochodzący z zapisów na 
taśmie magnetofonowej procesów Czerwca 56. 
Ale powołując się na prawo teatru, więcej, na obo
wiązek teatru, który musi dążyć do syntez, nie 
trzymamy się chronologii. Toteż znawcy historii 
będą musieli nam wybaczyć, że na przykład frag
ment wspaniałej oracji profesora Chałasińskiego 
z procesu „trzech" przeniesiony został do procesu 
„dziewięciu", że wystąpienie mecenasa Hejmo
wskiego z procesu „dziesięciu" jest także przenie
sione do procesu „dziewięciu" itp. Zdaję sobie 
sprawę z odpowiedzialności, która na nas spoczywa; 
zabiegów tych dokonujemy z pełną rozwagą, ba-

. cząc, by nie skłamać duch owi spr a wy, a z góry 
rezygnując z wierności szczegółu. 
Egzemplifikujemy proces Poznańskiego Czerwca 
56 wybranymi sprawami z procesu „dziewięciu" 
dlatego, że są one szczególnie reprezentatywne 
w porównaniu z innymi i są moralnie bardziej 
jednoznaczne. Można by więc nam zarzucić, że 
jesteśmy tendencyjni (podobnie jak profesorowi 
Chałasińskiemu zarzucił to na procesie jeden z pro
kuratorów). W pewnej mierze tak. Ale stoi za nami 
historia. Rewolucja ma swoje koszta. I w czasie 
Wiosny Ludów i w czasie Rewolucji Październi
kowej rabowano sklepy i mordowano, ale nie 
to okazało się być najważniejszym. Dlatego wy
braliśmy tych a nie innych oskarżonych, bo życio-

rysy ich są historycznie polskie, pozwalają 
na uogólnieni.e, motywacje ich działań są zrozu
miałe i powtarzalne. A o t0- chodzi. Jak już po- . 
wiedziałam, teatr ·musi dążyć do syntezy. Wola
łabym oczywiście pokazać na scenie proces Sta
nisława Matyji, tego rzeczywistego reprezentanta 
robotników. Ale ten proces byłby zbyt niebezpiecz
ny dla władzyi dlatego wtedy w 1956 roku dobrano 
przypadkowych oskarżonych ... Jednakże nawet 
w oparciu o ten materiał, który s·ię zachował i jest 
możliwy do wykorzystania jako autentyk jesteśmy 
w stanie pokazać pierwszy etap już socjalistycznej 
tragedii narodowej. 
Oskarżenie nie jest wytoczone uczestnikom Czerw
ca 56, ale oskarżeni są ci, którzy przez wiele lat 
mieli czelność przypisywać sobie dane im rze
komo przez historię prawo do bycia równocześnie 
sędzią i prokuratorem. 

Izabella CYWIŃSKA 



Franciszek FENIKOWSKI 

Czarny Czwartek 

I. 
Zanim jeden punkt czarny, mały 
krwawą plamą się rozlał na mapach 
wstawał dzień i lipy szalały, 
rósł, mdlił, dławił słodki ich zapach; 
student zgięty ponad historią 
rzucił książkę i w oknie stanął ... 
Duszno. 

Duszno jak w prosektorium 
w to czerwcowe, czwartkowe rano. 

II. 
Odrzutowiec lancetem kraje 
sine niebo martwych meta.for. 
Już na mostach stają tramwaje, 
w dole rękę podniósł semafor : 
- Nie ma wjazdu! 

Na lśniących szynach 
znieruchomiał sznur lokomotyw ... 
Bije z wieży czarna godzina 
- uwertury posępny motyw. 
Odrzutowiec niebo przecina. 
Parowozy dymią na torach ... 

Bije z wieży czarna godzina 
jak złowróżbny krok Komandora. 

III. 
Stają ludzie na Kaponierze, 
pr:::ez most biegnie mały przechodzień, 
ku zamkowi patrzy , na wieżę, 
zegar nie tak bije jak codzień, 
szara wieża pięścią z kamienia 
grozi miastu. 

I rośnie przestrach 
i narasta groza milczenia 
i przycicha ulic orkiestra: 
tramwajowe zastygły smyczki, 
cichną dzwonki, trąbki, klaksony. 
Czas - dyrygent włożył rękawiczki, 
podniósł dłoń w rękawiczce czerwonej. 

IV. 
Śpiew, śpiew slycha{. Zbliża się pochód, 
a na c7ele zły dobosz - głód 

i lip zapach i zapach prochu 
i huk, łomot werblowych nut. 
Idą dzieci i robotnice, 
ludzie z przedmieść, z .fabrycznych hal, 
idą miastem w martwe ulice ... 
Głód ma oczy zimne jak stal, 
głód ma palki w dłoniach kościstych, 
palki w bęben werblami grzmią ... 

- Stój - przecięły werbel kul świsty. 
- Stój- bruk spływa czerwoną krwią. 

Lecą kule, lecą skrzydlate, 
każda - mały z mosiądzu sęp, 
ponad tłumem prącym w zatratę 
transparentu chwieje się strzęp, 
kule szarpią go, krew go plami, 
w niebo rwie go wichrowy zryw, 
nad dachami, nad kominami 
leci w dymach jak widmo krzywd. 

V. 
W mrocznych bramach chichoczą biesy, 
miasto drży pod stalowym gradem, 
w limuzynach jadą frazesy 
lin1fatyczne, nadęte, blade, 
trzęsie w trwodze się stu lokai 
na poduszkach miękkich limuzyn, 
lęk się w oczach wodnistych czai, 
w górze słychać szum skrzydeł Muzy, 
muzy Klio, co z żagwią w dłoni 
ponad miastem dymiącym płynie. 
Frazes w strachu zębami dzwoni, 
fi·azes trzęsie się w limuzynie, 
fra zes pierzcha poza rogatki 
rozdzierając przestrzeń klaksonem, 
a na bruku klęczy cień matki 
u :1Plok chłopca w kurtce skrwawionej. 

VI. 
Cóżby rzeki tu Jan Wo(fgang Goethe , 
olimpijczyk, tropiciel prawd? 

Praw .nie wolno łamać bagnetem. 
Krew to „ein ganz besonderer Saji" 
Płynie , bluzga, krzepnie na murze, 
barwi nagą ziemię i bruk, 
rozdeptują rude kałuże 
setk i setek biegnących nóg, 
a głód- dobosz wciąż wali w bęben, . 
pędzi naprzód nie patrząc wstecz ... 



Wzrośnie z krwi tej zielonym dębem 
POSPOLITA LUDOWA RZECZ? 

VII. 
Za Poznaniem, za mostami, daleko 
kurz na szosie dymi żółtosiny, 
w kurzu czołgi metalową prą rzeką 
i mijają czarne limuzyny, 
w szybach aut jakby w lustrze drżą wody 
twarze tłuste, pobladłe ze strachu ... 

Uciekają w dal, na wschód samochody, 
rzeka czołgów wali na zachód. 

VIII. 
Świecą z murów kul białe rozpryski 
- gwiazdy mściwych, sczerniałych nieb. 

Nie wrócili do domów, do bliskich 
ci, co wyszli, by wołać o chleb. 
Czołgi stoją na rogach ulic. 
Rzucił bęben zły dobosz - . głód. 
Nie wrócili, polegli od kuli 
ci, co strzelać nie chcieli w lud. 
Podniesiono z barykad tramwaje, 
oczy mrocznych oślepły luf „ 

Noc nad miastem zdyszanym wstaje 
i jak krzywy nóż wznosi nów. 

IX. 
A Historia? Czy dzień zapamięta? 
Jakiż wyrok o nim da? Co dalej? 

Patrz : w piekarni stara ekspedientka 
przekrojony chleb kładzie na szali. 
Klio z twarzą bezkrwistą, schyloną 
ponad wagą, ma usta zacięte, · 
ale czarne źrenice jej płoną, 
gdy karetka jęknie za zakrętem. 

Poznań , lipiec 1956 roku 

Wiersz ogłoszony jesienią 1956 w szczecińskim tygodniku literackim „Ziemia i Morze". 



Władysław BIEŃKOWSKI 

Bać się czy nie bać? 
(oto jest pytanie) 

Cechą rozpoznawczą systemu stalinowskiego jest 
strach przed masami. Mur oddzielający rządzą
cych od rządzonych rósł i pęczniał, coraz węższe 
stawały się wrota, przez które pojedynczo przepu
szczano tych przedstawicieli mas, których koopto
wano do grupy rządzącej. Człowiek przepuszczany 
przez te wrota musiał dokładnie odpowiadać prze
pisanym wymiarom. Ściślej powiedzmy - nie I?o
winien mieć własnej indywidualnej barwy, lecz Jak 
kameleon posiadać zdolności nabierania jej o~ 
okoliczności. Masę, lud uznawano tylko w postaci 
defiladowej. 

. Strach przed masami prowadził do strachu przed 
jednostkami. (. „) . . 
Charakterystyczny jest paradoks epo~i stal~n~
wskiej: ustrój socjalistyczny, mający mewątphwie 
szerokie i pewne oparcie w masach pracujących , 
bał się tych mas wielokrotnie bardziej niż ust~ój 
kapitalistyczny, wobec którego te masy są me
wątpliwie antagonistyczne. Ktoś .określił mecha
nizm stalinowskiego reżymu zwięzłą metaforą : 
j eśli jedna baba na rynku w Rypinie wyraziła się 
brzydko o rządzie - uruchamiano c~ły apara~ 
bezpieczeństwa , jeśli zrobiło to dwudziestu ludzi 
zarządzano częściową mobilizację. ( ... ) 

Prz egląd Kulturalny 1956 nr 48 

Jacek BOCHEŃSKI 

* 
* * 

( ... ) Jak wiadomo, skompromitowane zostały nie 
tyle teoi;ie, co realizacje. Skompromitowane zo
stało to, co nazwałem systemem organizacyjnym. 
Instytucje, osoby, metody rządzenia. Nade wsz~
stko zaś skompromitowane zostało prawo całkowi
tej afirmacj i, to znaczy prawo, które kazało kiedyś 
popierać wszelk ie dokonania komunizmu, solida
ryzować się z instytucjami, osobami i rządzeniem. 
Albowiem wówczas wszystko było jednością: Sta
lin, spółdzielnia produkcyjna w Psich Głowach, 
cztery formy dialektyki, rysunki w „Kr?kodylu> 
oficer śledczy w UB, Engels, Nowa Huta i symfonia 
Szostakowicza. Istniała tożsamość tych rzeczy. 
A raczej nie istniała w rzeczywistości, ale była im 

konsekwentnie okazywana i uświadamiana jako 
tożsamość. Otóż chyba największą różnicą po
między moim ówczesnym pojmowaniem komu
nizmu a dzisiejszym jest to, że dzisiaj absolutnie 
odrzucam postulat afirmacji i solidarności z wszy
stkimi realizacjami komunizmu. I gdy ktoś pod 
moim adresem taki postulat zgłasza, gdy na do
datek popiera swe żądania groźbą fizyczną lub 
szantażem moralnym, gdy mówi o odchyleniach 
i czystości linii partyjnej albo bada stopień mojej 
„wiary w sprawę", wiem, że jest to perfidny fał
szerz, a może zbrodniarz lub kandydat na zbrod
niarza. Dawniej dawałem się uwieść złudzeniom, · 
mianowicie ulegałem bałamuctwu, że przez afir
mację i zgodę osiąga się „harmonię intelektu, su
mienia, uczuć i codziennej działalności". Jakże, 
była potrzebna ta harmonia w potwornym wieku 
dwudziestym? Nie terror załamywał uczciwych 
ludzi, lecz syreni śpiew szarlatanów. Oto możecie 
dostąpić - wołano od nas - najwyższego stopnia 
mądrości: będziecie afirmować dlatego, że jesteście 
rewolucjonistami, a pozostaniecie rewolucjonistami 
dopóty, dopóki będziecie afirmować. Osiągniecie 
pełnię człowieczeństwa. Przezwyciężycie samych 
siebie, o bohaterowie przyszłości! Jeśli macie 
jeszcze pewne wahania, wyjaśni je wam historia. 
W ten sposób pożarte zostały dusze wielu. Prze
budzenie ze snu okazało się tragiczne. Mity prysły. 
Historia istotnie wyjaśniła, ile mogła . ( ... ) 

z tomu felietonów „ Fakty i zwierzenia" 

tekst z 20 IX 1956 roku 
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Ewa WACOWSKA 

* • 
* * 

( ... ) Nawet na etapie ataków na obiekty publiczne 
tłumy powstrzymywały się od rozlewu krwi. 
Nie napastowano pojedynczych mundurowych fun
kcjonariuszy MO. 
Bez walki obeszło się w komendzie miejskiej MO, 
gdzie grupa ludzi pertraktowała przez kilka minut 
z oficerem dyżurnym, zanim zabrała karabiny 
z wartowni. Oficera nie rozbrojono. 
Portier i zastępca kierownika jednego z wydziałów, 
którzy zastąpili kilku demonstrantom dostęp do 
gmachu KW PZPR, zostali po prostu odsunięci 
bez prób pobicia. Liczni „zwiedzający" siedzibę 
władz partyjnych także nie zachowywali s.ię agre
sywnie. Ich „wizytacje" przypominały w charak
terze zwiedzanie obiektów muzealnych. 
Najostrzejszy charakter miały starcia z funkcjo
nariuszami bezpieczeństwa przy ul. Kochanowskie
go. Tłum - około 3 do 5 tysięcy ludzi, głównie 
młodych - zbliżył się do gmachu bezpieczeństwa 
bez przeszkód i zażądał zwolnienia więźniów. 
Krążyła bowiem fałszywa wersja, jakoby bezpie
czeństwo aresztowało kilku przywódców z ZIS PO. 
Gdyby przez okno zapewniono zebranych, że cele 
więzienne są puste, że nie było żadnych aresztowań 
robotników - prawdopodobnie prowodyrzy ze
chcieliby tę informację sprawdzić. Kilkunastooso
bowa delegacja dokonałaby wizji lokalnej, co wpły
nęłoby na ostudzenie namiętności. Takie rozwią
zanie nie przyszło jednak na myśl ani „oblężonym" 
ani ich warszawskim zwierzchnikom, którzy nie
przerwanie pozostawali w telefonicznej łączności 
z kierownikiem urzędu. Coraz ostrzejszym po
gróżkom tłumu odpowiadały coraz bardziej zde
cydowane groźby z gmachu. Pierwsze strzały padły 
z gmachu, kiedy narożnik budynku bezpieczeństwa 
oblano benzyną i podpalono. 
Strzały ze strony bezpieczeństwa stały się sygnałem 
do wymiany ognia, prowadzonego zresztą z umi'1-
rem przez obie strony. Uzbrojeni cywile zajęli 
punkty ogniowe w domach vis-a-vis, zamieszka
łych przez rodziny funkcjonariuszy bezpieczeń
stwa - usuwając z nich mieszkańców (kobiety 
i dzieci). „Oblężenie" bezpieczeństwa praktycznie 
upadło bez pomocy z zewnątrz, chociaż zdecydo
wany tłum, nawet bez żadnego uzbrojenia, wtar
gnąłby do gmachu w kilka minut. Gmach bezpie
czeństwa (przedwojenny dom starców) jest bu-



dynkiem wolnostojącym, dostępnym najtrudniej 
właśnie od ulicy Kochanowskiego, gdzie doszło 
do podpalenia i wymiany strzałów. Nie było na
tomiast żadnej innej próby sforsowania muru oka
lającego obszerną posesję. Uczestnicy oblężenia -
zarówno z jednej jak i z _drugiej „linii frontu" po
twierdzili to w trakcie indywidualnych rozmów. 
Atakujący tłumaczyli swój jednostronny manewr 
właśnie faktem, że chodziło im jedynie o wymusze
nie zwolnienia więźniów a nie rozbicie siedziby 
policji politycznej. 
Tylko w dwóch miejscach tłum spotkał się z prze
ciwdziałaniem: nieskutecznym - w więzieniu 
(z którego wypuszczono - nota-bene tylko kry
minalnych przestępców, oraz takichże więźniów 
śledczych, jako że polityczni nigdy nie odsiadywali 
wyroków w Poznaniu) oraz skutecznym - w bez
pieczeństwie. ( ... ) 
Cyrankiewicz przyleciał do Poznania prawdopo
dobnie dopiero 29 czerwca w godzinach porannych. 
Prawdopodobnie odbył naradę z miejscowymi dy
gnitarzami i dygnitarzami warszawskimi, przebywa
jącymi w Poznaniu na miejscowym lotnisku, które 
zamieniono na miejsce postoju sztabu polityczno
wojskowego. Około południa w towarzystwie nie
zidentyfikowanego generała WP, pułkownika Pie
trzaka i jeszcze 2-3 osób, przyjechał niespodziewa
nie pod KW PZPR przy ul. Armii Czerwonej. 
Środek komunikacji - dwa wojskowe samochody 
pancerne - zaparkowano w uliczce między KW 
a Zamkiem. Orszak premiera, do którego przyłą
czyło się dwóch dziennikarzy warszawskich -
w tym autorka tego opracowania - bardzo szyb
kim krokiem obszedł Zamek. Żołnierze na polece
nie asystującego oficera, zamknęli dostęp prze
chodniom, pragnącym zbliżyć się do premiera. 
Pustą ulicą wzdłuż skrzydła Zamku szedł naprzeciw 
tylko jeden człowiek z laską w ręku. Premier oglą
dał ślady kul na murach. Mężczyzna zdjął kape
lusz. Zatrzymał się. 
- Dzień do bry, panie premierze! Czy pan widzi 
co oni tu u nas zrobili? A ilu ludzi! Panie premie
rze ... ! 
- Tak, tak, to trzeba będzie naprawić. Wszystkie 
zniszczenia. - Cyrankiewicz udał wielkie zainte
resowanie okalecze.niami Zamku. 
- Czy pan wie, panie premierze co tu się dzieje ... 
Oficerowie usunęli . człowieka z drogi, premier przy
spieszył kroku. Niemal biegiem orszak doszedł do 
ul. Fredry, gdzie znajdowało się wielu przechodniów. 
Wylot ul. Kościuszki zamykał podwójny szpaler 



żołnierzy. Sztabowy orszak ruszył kłusem. Żoł
nierze ustąpili przed generałem i zamknęli drogę 
zwyczajnym śmiertelnikom. Przechodnie próbo
wali sforsować przeszkodę wojskową. Padły strzały, 
ludzie zaczęli uciekać. W przeciągu minuty Uak 
wielokrotnie tego dnia) rozlegało się gęste echo 
strzałów wzdłuż Fredry, Kościuszki, okolicznych 
ulic, do mostu Teatralnego i dalej. Premier PRL 
posuwał się w niezwykłym tempie w kierunku są
dów i więzienia środkiem pustej jezdni. 
Po około 40 minutach Cyrankiewicz ze świtą po
wrócił pod KW. Przed wejściem zebrało się 12 
dziennikarzy. Były kolega po fachu był łaskaw. 
Purpurowy, spotniały potraktował to spotkanie 
jako okazję do wypoczynku po forsownym spa
cerze. - Tło wypadków? Znał dobrze. - Przebieg 
zajść? Znał dobrze! - Jak do tego mogły dopuścić 
władze? 
Po raz pierwszy chyba w kameralnej rozmowie 
Cyrankiewicz wystąpił z „drętwą gadką": trud
ności rozwoju, kulejące rolnictwo, konieczność 
intensywnych inwestycji, zagrożenie rynku - a więc 
potrzeba utrzymania rygorów płac_. 
Po tylu latach!? Przecież w Czechosłowacji ... Tak, 
to prawda, ale Czesi wyszli z wojny z o wiele wię
kszym potencjałem przemysłowym dzięki inwe
stycjom hitlerowskim i na skutek niewielkich znisz
czeń frontowych, a Polska straciła ... 
- Czy pan wie, panie premierze, co tu wyprawia 

wojsko!? Przecież to zbrodnia w taki sposób pro
wadzić operację pacyfikacyjną. Przecież padają 
trupy! 
Gest bezradności, wojsko- rzecz premierowi obca. 
- Ludzie są przerażeni i rozgoryczeni. Dlaczego 
nie ogłoszono dotychczas żałoby narodowej? Czy 
pan wie, że w mieście, w którym należało by ogłosić 
żałobę narodową czynne są kina, dansingi itp? 
Pan premier bąknął coś o bandyckim napadzie na 
więzienie, na bezpieczeństwo, o konieczności za
chowania porządku. Z tymi kinami to istotnie nie 
w porządku. Żałoba? Trzeba się zastanowić ... 
Spieszył się. Do „sztabu", na lotnisko. 
W niespełna 7 godzin później, w przemówieniu 
radiowym orzekł imperialistyczną prowokację i po
trzebę ucinania rąk porywających się na władzę · 
ludową. 
Z bezpośredniej z nim rozmowy pozostaje wrażenie, 
że w południe tego dnia charakter jego wystąpienia 
nie był jeszcze przesądzony. O proklamowaniu 
„imperialistycznej prowokacji" zdecydowano póź
niej, między godz. 13 a 19.30. Najpewniej w uzgod
nieniu z Ochabem. Umacniałoby to oskarżenie 
l sekretarza, nie zdejmuje jednak drastycznej od
powiedzialności z człowi a, który miał pełną świa
domość tego, co się w oznaniu stało, ale dla świata 
wystawił z preme tacją fałszywe świadectwo. 
Nigdy z pow · uczyniono mu publicz-
nego zarzut 

Z książki 

„Poznań 1956. Grudzień 1970" 



Glosy 
o· „Wypadkach Poznańskich" 

Komunikat o wypadkach w Poznaniu. PAP, 
29 VI 1956 

W dniu 28 bm. doszło do poważnych zaburzeń · na 
terenie miasta Poznania. 
Od pewnego czasu agentura imperialistyczna i reak
cyjne podziemie starały się wykorzystać trudności 
ekonomiczne i bolączki w niektórych zakładach 
Poznania dla sprowokowania wystąpień przeciwko 
władzy ludowej. Wróg nieprzypadkowo obrał sobie 
jako teren prowokacji właśnie Ppznań w chwili, 
gdy odbywają się tam Międzynarodowe Targi. Cho
dziło o to, aby rzucić cień na . dobre imię Polski Lu
dowej, utrudnić rozwijanie naszej pokojowej współ
pracy międzynarodowej. 
W dniu 28 bm. agentom wroga udało się sprowoko
wać zamieszki uliczne. Doszło do napadów na nie
które gmachy publiczne, co pociągnęło za sobą 
ofiary w ludziach. 
W oparciu o świadomą część klasy robotniczej wła
dze opanowały sytuację i przywróciły spokój w mie
ście„. 

Sprawcy rozruchów, które miały charakter szeroko 
zakrojonej i starannie przygotowanej akcji prowo
kacyjno-dywersyjnej zostaną ukarani z całą suro
wością prawa„. 

JERZY BROSZKIEWICZ - „Poznań, 28 czer
wca 1956 r." (Przegląd Kulturalny, R. V., nr 27 
(201), 5 VII - 11VII1956). 

„.Jadąc do Poznania i wracając zeń wiedzieliśmy, 
że musimy dać pierwszą próbę odpowiedzi - że 
musimy już w tej chwili rozpocząć analizę wydarzeń. 
Żądał tego od nas nasz własny, wspólny z całym na
rodem niepokój. I już w tej chwili musimy mówić 

. o tym, o czym już dziś wiemy na pewno. Musimy 
odbić każde rodzące się kłamstwo - podtrzymać 
każdą rosnącą prawdę. Bez względu na to, co i czyje 
mówią usta. Jesteśmy bowiem o jednym przekonani 
do końca i w pełni -. że tylko prawda opowie się za 
nami, że tylko ona pomoże ludowi i socjalizmowi. 
To właśnie wiemy na pewno. 
Przez dwa dni pobytu w Poznaniu szukaliśmy jej 
elementów wszędzie. Pytaliśmy ludzi. Sprawdzali
śmy sprzeczne sądy. Czasem nawet ściany domów -
choćby ściany kamienic przy ulicy Kochanowskiego
umiały przemówić. Od pierwszej zaś chwili brnęliśmy 

przez labirynt pełen fałszywych tropów i ślepych 
uliczek. Zła plota co chwila wystawiała mylne dro
gowskazy. A plota cisnęła ze wszystkich stron. 
Już jadąc do Poznania mówiliśmy sobie: trzeba 
będzie wysłuchać i pytać wszystkich. 
Nie zawsze jest · to łatwe. Baliśmy się na przykład 
odpowiedzi ze strony władz: dla dobra śledztwa 
obecność prasy przy pierwszych przesłuchaniach nie 
jest pożądana. Toteż z wielką, przyznaję, ulgą, przy
jęliśmy zgodę na rozmowy z aresztowanymi. To był 
pierwszy wyraźny sygnał, że prawda, choćby naj
bardziej gorzka jest i będzie po naszej stronie. 
Nie mamy nic do ukrywania i niczego ukrywać nie 
będziemy. 
To było ogromnie ważne - ujrzeć „rebeliantów". 
W którymś momencie stanąć oko w . oko z ludźmi, 
którzy dążyli do walki zbrojnej, lub brali w niej 
udział. Ujrzeć i dowiedzieć się, jak wyglądają, co 
mówią, jak myślą „tamci bohaterowie" owego dnia. 
Spytać - czemu strzelaliście? 
Muszę się przyznać, że od pierwszej chwili niepokoiły 
mnie dwa sformułowania: agentura i prowokacja. 
Primo - ze względu na doświadczenia, te doświad
czenia, przeciw którym trwa od trzeciega Plenum 
społeczny, a od kilku miesiący także prawny prze
wód sądowy. Po drugie- wiem, że niedostateczne, 
niewłaściwe ujęcie proporcji pomiędzy tą częścią 
spraw a całością skutków i przyczyn poznań
skiej tragedii, może skrzywić nam nie tylko jej obraz 
- może bowiem zatruć nam sumienie starym ja
dem. 
Wchodząc na schody budynku, w którym znajdowali 
się aresztowani wiedzieliśmy już na pewno, że słowa 
ageniura · i prowokacja mają pokrycie w Jak-

. tach. Kto powie, że agent i prowokator, to ,jeszcze 
jeden mit bezpieki" groźnie skłamie. Tak, jak 
groźnie, świadomie lub nieświadomie, kłamią Ci, 
którzy mówią: „bezpieka zaczęła". 
Natomiast w całym ogromnym kompleksie poznań
skiej tragedii, proporcje udziału agenta i prowo
katora muszą być wyznaczone bardzo precyzyjnie. 
Nie mogą przesłonić ani tego, co było owczym pędem 
tłumu, demagogią starych chadeków, chmurnym 
i durnym „romantyzmem" młodzieży, czy wreszcie 
złodziejsko-bandycką ak~ją, ani też tego, co zaliczam 
do zakresu własnych naszych błędów, naszej odpo
wiedzialności., zarówno obywatelskiej jak partyjnej. 
Wiem - wróg żyje, wróg nie jest postacią bajeczną. 
Oto jego nienawiść znowu nasyciła się krwią. Ale 
wiedzmy i pamiętajmy: wróg zbroi się naszym 
błędem, naszą nieporadnością lub niewiedzą„. 



Helena HELWICH, I° voto KŁOS 

W czwartek wyszedł o godzinie 
5-tej do pracy ... 

Mąż mój Czesław Kłos pracował jako ślusarz w ta
borach kolejowych. W czwartek wyszedł o godz. 
5-tej do pracy i na noc nie wrócił do domu. Podję
łam poszukiwania z dziećmi w piątek-bez skutku. 
Chodziłam po kostnicach. W sobotę o godz. 10-tej 
przyjechało UB i zabrano mnie, aby pochować 
męża. Wcześniej, zanim się dowiedziałam o tym, 
dostałam szoku nerwowego; interweniowało po
gotowie .. UB zagroziło, że jeśli się nie uspokoję, to 
pochowaJą . męża beze mnie. Ludziom stojącym 
tłumnie przed moim domem UB wyjaśniło, że 
pogrzeb będzie albo na Cytadeli albo na Junikowie. 
Obawiali się manifestacji na cmentarzu - tak 
mówili do mojej bratowej. 
Zabrano mnie z bratową i z dziećmi do Medycyny 
Sądowej. Mąż już leżał w trumnie, którą na 5 minut 
otwarto. Ubrany był do pogrzebu, w „państwowe" 
ubranie, bo jego było strasznie zniszczone. Powie
dziano mi tam, że mąż dostał postrzał w tętnicę 
szyjną, kula utkwiła w środku żyły. Następnie 
trumnę wstawiono na samochód ciężarowy i po
j~chaliśmy na ulicę Główną na cmentarz. 
Ządałam księdza na pogrzebie, UB przywiozło więc 
proboszcza Ciciorę z parafii Główna i wikariusza. 
Na cmentarzu, na prośbę rodziny, jeszcze raz 
otwarto trumnę. Przebywający na cmentarzu foto
grafowie robili zdjęcia, które później nam nade-

słano nie podając adresu nadawcy. Początkowo 
na cmentarzu nie było widać ludzi. W trakcie po
grzebu zza krzaków wychodzili nieznajomi mężczy
źni (ok. 40 osób), zjawiły się też dwie urzędniczki 
z cmentarza. 
Wszystkie sprawy związane z pogrzebem załatwiane 
były na koszt państwa. Po powrocie z pogrzebu, 
kiedy przywieziono nas samochodem do domu, 
obiecano odszkodowanie i rentę. Odszkodowania 
nie zrealizowano. Jedynie kolejarze zebrali pienią
dze na sieroty i dostałam 2000 zł. Od państwa 
otrzymałam 600 zł renty na troje dzieci. 
Nazwisko zmarłego nie znajduje się w aktach 
urzędu pogrzebowego, tylko na cmentarzu, w ak
tach cmentarnych. 

Henryk KAROŃ 

Poznański czerwiec z okien 
szpitala 
Pomiędzy godziną 19 a 21 do miasta wkroczyły 
regularne oddziały wojska. Grupa żołnierzy w peł
nym rynsztunku bojowym wkroczyła także na 
teren szpitala. Rozmawialiśmy z nimi - przyjechali 
ze Śląska. Po drodze powiedziano im, żew Poznaniu 
wybuchły rozruchy „proniemieckie" i mają rozkaz 
bronić niepodległości Polski. Było coś przerażają
cego w tym, gdy trzech żołnierzy, dojrzałych ludzi, 
opowiadało między sobą, że to wszystko - to 
robota agentów imperialistycznych, londyńskich 
sługusów i Wolnej Europy. W obliczu tych słów 



wszelkie komentarze o tym, jak dalece można było 
zniewolić umysły tych ludzi, wydają się tylko pu
stym frazesem. 
Wszystkie szpitale objęły ostre dyżury i pracowały 
w pełnej obsadzie. Nasz szpital jako „frontowy" 
miał najczęściej do czynienia z rannymi i niestety 
ze zmarłymi. Praktycznie nie spaliśmy całą noc. 
Nad ranem, około godziny czwartej lub piątej, 
z kolegą (nie pamiętam już z kim) wyszliśmy głów
nym wejściem na ulicę. W górę ulicy Mickiewicza 
na całej długości jezdni stały czołgi i samochody 
pancerne. W wieżyczkach czołgów tkwili dowód
cy - coś do siebie krzyczeli, wykonywali jakieś po
lecenia, przegrupowywali się. W białych strojach 
szpitalnych nie byliśmy zatrzymywani. Weszliśmy 
na ulicę Dąbrowskiego - względnie szeroką, wy
lotową ulicę na trasę Berlińską. I tu zastaliśmy wi
dok nie do opisania. Na szynach stały tramwaje 
z powybijanymi szybami, na . bokach wy\nalowan_e 
hasła antyreżimowe, żądania prawdziwej demokra
cji itp. Część tramwajów leżała przewrócona wzdłuż 
i w poprzek ulicy. Chodniki zasłane były gałęziami 
drzew połamanych w wyniku ostrzału domów. 
Widać było wyrwane framugi okienne na ulicach 
i grube warstwy chrzęszczącego pod butami szkła. 
Weszliśmy do pomieszczenia poradni lekarskiej na 
terenie gmachu ubezpieczalni. Tu w kilku pokojach 
zastaliśmy straszliwy nieporządek: poprzewracane 
meble, rozsypane papiery, rozbite szkło. Nagle roz
legło się kilka pojedynczych strzałów a po nich 
cała kanonada z broni automatycznej i broni czołgo
wej. Ostrzeliwano domy przy ulicy Dąbrowskiego. 
Dopiero po 20 minutach, w chwili spokoju, wym
knęliśmy się na drugą stronę ulicy i wróciliśmy 
biegiem do szpitala. 
Wśród rannych znajdujących się w szpitalu nastrój 
był pogodny, daleki od wzburzenia czy strachu. 
Rozmawiano, opowiadano sobie przeżycia, nie
kiedy nawet „na wesoło". Z rana otrzymaliśmy też 
polecenie z Wydziału Zdrowia sporządzenia listy 
z dokładnymi danymi zabitych i rannych. Przyby
wały pierwsze rodziny zabitych; płacz, rozpacz, 
przygnębienie panowały przez cały dzień w szpi
talu. 
Około godz. 12-tej wyruszyliśmy na miasto. Na 
ulicach i placach samochody wojskowe i czołgi, 
dużo patroli wojskowych, ale jednocześnie na tych 
samych ulicach tłumy rozdyskutowanych ludzi. 
W kawiarniach nie było mowy o wolnym miejscu. 
Miasto powoli wracało do swego zwykłego rytmu. 




