
9

Piotr Grzelczak

Habent sua fata libelli 1, czyli o historii książki 
„Poznański Czerwiec 1956” 

Późne lato 1980  r. przyniosło Polsce prawdziwy przełom. Zrodzony 
w Stoczni Gdańskiej ruch społeczny, który przeszedł do historii pod nazwą NSZZ 
„Solidarność”, nie był bowiem przedsięwzięciem ściśle syndykalistycznym, lecz 
stanowił jedyne w swoim rodzaju „połączenie akcji związkowej oraz walki o wolne 
związki zawodowe z  ruchem na rzecz demokracji i  narodowym powstaniem”2. 
Ponadto towarzyszyło mu niecodzienne zjawisko zdefiniowane przez Bronisława 
Baczkę jako „eksplozja pamięci zbiorowej”. W  ciągu kilkunastu miesięcy tzw. 
karnawału Solidarności przez Polskę przetoczyła się istna lawina manifestacji, 
komemoracji i uroczystości, która znaczyła swój bieg zakazanymi dotąd pomni-
kami, tablicami pamiątkowymi, nowymi nazwami ulic, książkami poświęconymi 
historii najnowszej, wreszcie niezliczonymi artykułami historycznymi publikowa-
nymi zarówno w prasie oficjalnej, jak i w tzw. drugim obiegu3. W wyjątkowo boga-
tym kalendarzu zabronionych do niedawna świąt i  obchodów organizowanych 
przez wielomilionową Solidarność jedno z najistotniejszych przypadło w 25. rocz-
nicę Poznańskiego Czerwca 19564.

Poznańska rewolta, urzędowo skazana przez komunistyczne władze na zapo-
mnienie5, zyskała w  tamtym czasie na znaczeniu, stając się najważniejszym po 
Grudniu 1970 wydarzeniem, do którego odwoływał się poszukujący swej toż-
samości niezależny i  samorządny związek. Inicjatywa upamiętnienia Czerwca 
1956, wyraźnie inspirowana trwającymi już od pewnego czasu przygotowaniami 
do obchodów 10. rocznicy Grudnia 1970, narodziła się 10 października 1980  r. 

1 Łac.: „książki mają swoje losy”. Tą sentencją swój wspomnieniowy szkic opatrzyła Z. Trojanowiczowa, 
Jak powstawała książka »Poznański Czerwiec 1956?«, „Kronika Miasta Poznania” 2006, nr 2, s. 217–222.
2 A. Touraine, Przedmowa do wydania polskiego [w:] A. Touraine, J. Strzelecki, F. Dubet, M. Wieviorka, 
Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980–1981, przełożył A. Krasiński, posłowiem opatrzył P. Kuczyń-
ski, bmw, 1989, s. 9.
3 B. Baczko, Polska czasów „Solidarności”, czyli eksplozja pamięci [w:] tegoż, Wyobrażenia społeczne. Szkice 
o nadziei i pamięci zbiorowej, przełożyła M. Kowalska, Warszawa 1994, s. 213.
4 Wstępny kontekst opisywanych tutaj wydarzeń został zarysowany w  jednym z  podrozdziałów mojej 
książki. Zob. P. Grzelczak, Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956–1989, Poznań 2016, 
s. 415–425, 465–471.
5 Zob. P. Grzelczak, Poznański Czerwiec 1956 w partyjnym dyskursie czasów gomułkowskich na przykładzie 
poznańskich struktur PZPR [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2011. Referaty, red. P. Gasztold-Seń, 
Ł. Kamiński, Warszawa 2012, s. 133–142.
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Tego dnia w sali konferencyjnej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odbyło się czwarte 
posiedzenie Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” 
w Poznaniu, w czasie którego reprezentujący Akademię Rolniczą Roman Schefke zgło-
sił pomysł wzniesienia pomnika upamiętniającego „czarny czwartek”. Niecały miesiąc 
później przy NSZZ „Solidarność” w Poznaniu ukonstytuował się Społeczny Komitet 
Budowy Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956, na czele którego stanął cieszący się 
w stolicy Wielkopolski powszechnym szacunkiem literat Roman Brandstaetter.

Rozpisanie konkursu na projekt monumentu nie oznaczało bynajmniej, że trwa-
jący w oczekiwaniu na jego rozstrzygnięcie Społeczny Komitet zamierzał próżnować. 
Począwszy od grudnia 1980 r., na jego forum co rusz zgłaszano kolejne inicjatywy 
mające uświetnić zbliżające się obchody. Wśród nich kluczowe miejsce od początku 
zajmował pomysł wydania pierwszej monografii Poznańskiego Czerwca 1956. 
Jednym z najważniejszych rzeczników tej idei w Społecznym Komitecie Budowy 
Pomnika był jego wiceprzewodniczący prof. Jarosław Maciejewski. Ambitne plany 
zakładające początkowo, że publikacji poświęconych Czerwcowi będzie nawet 
kilka, uległy ostatecznej krystalizacji na początku lutego 1981  r. Postanowiono 
wówczas skoncentrować się na przygotowaniu jednej, sztandarowej pozycji zawie-
rającej szereg materiałów różnej proweniencji: od analiz socjologicznych i praw-
nych, przez zebrane w  ciągu kilku ostatnich miesięcy relacje i  wspomnienia, po 
dostępne dokumenty źródłowe6. Całość prac związanych z ostatecznym opracowa-
niem tomu powierzono dwójce znakomitych poznańskich polonistów: wspomnia-
nemu już prof. J. Maciejewskiemu oraz doc. Zofii Trojanowiczowej7.

Maszynopis książki, liczący ponad trzysta stron i  przygotowany w  ciągu nie-
spełna trzech miesięcy, już w kwietniu 1981 r. złożono do druku w Wydawnictwie 
Poznańskim. Tom otwierał obszerny esej zatytułowany Po dwudziestu pięciu 
latach, pióra J. Maciejewskiego, spełniający niejako rolę programowego wstępu. 
Pomieszczono w  nim charakterystykę dotychczasowego, nad wyraz skromnego 
stanu badań nad Czerwcem 1956, katalog pytań i postulatów badawczych, a także 
omówienie kategorii potencjalnych źródeł, po które winni sięgnąć przyszli badacze. 
Całość uzupełniały rozważania poświęcone genezie „czarnego czwartku” oraz ewo-
lucji jego oficjalnej wykładni, przeplatane odważnymi odniesieniami do bieżącej 
sytuacji politycznej, za pomocą których Maciejewski nie wahał się m.in. podkreślić, 
jak bardzo uzasadnione jest „oglądanie Poznańskiego Czerwca w funkcji ekspozy-
cyjnej dla wątku w dziejach współczesnej Polski niezwykle ważnego, kto wie czy nie 
najważniejszego. Wiemy już teraz, że tam właśnie – w »Poznaniu« tkwią korzenie 
irredenty robotniczej, która wywarła i wywiera zasadniczy wpływ na kształt naszej 
rzeczywistości”8. Tuż pod omawianym artykułem zamieszczono socjologiczny 

6 Już na tak wczesnym etapie prac przyszłą książką na bieżąco interesowała się poznańska SB. Jeden z jej 
szefów, płk A. Trzebiński, nie miał wówczas wątpliwości, że „wspomniane opracowanie będzie miało ten-
dencyjny wydźwięk polityczny”. Zob. Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB płk. A. Trze-
bińskiego do I sekretarza KW PZPR w Poznaniu J. Kusiaka, 18 II 1981 r., Archiwum Państwowe w Pozna-
niu (dalej: APP), KW PZPR w Poznaniu, sygn. 3186, k. 113.
7 Zob. Z. Trojanowiczowa, Jak powstawała książka…, s. 217–220.
8 J. Maciejewski, Po dwudziestu pięciu latach [w:] Poznański Czerwiec 1956, red. J. Maciejewski, Z. Trojano-
wiczowa, Poznań 1981, s. 19.



Habent sua fata libelli , czyli o historii książki „Poznański Czerwiec 1956” 

11

1. Komunikat nr 11 MKZ NSZZ „Solidarność” w Poznaniu, w którym zwrócono się z apelem 
o składanie materiałów archiwalnych dotyczących Czerwca 1956, 21 X 1980 r.,  

ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu (dalej: APP)
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szkic autorstwa Łucji Łukaszewicz, poświęcony przyczynom strajku w Zakładach 
Przemysłu Metalowego im. Józefa Stalina (wcześniej i później Zakłady Przemysłu 
Metalowego H. Cegielski; HCP) wiosną 1956 r., opierający się przede wszystkim na 
unikatowych danych zebranych w latach 1957–1958 w trakcie pionierskich badań 
przeprowadzonych na terenie HCP przez Zbigniewa Żechowskiego i Zespół Badań 
Terenowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Kolejne dwa teksty miały nieco 
inny charakter – były to dość obszerne kalendaria. Pierwsze, przygotowane przez 
Aleksandra Ziemkowskiego, stanowiło ambitną próbę chronologicznej rekonstruk-
cji wydarzeń rozgrywających się w  1956  r. w  Poznaniu, uzupełnioną dodatkowo 
o zestawioną przezeń listę ofiar. Drugi materiał o podobnej specyfice, opracowany 
przez Aleksandra Bergera, zawierał dość szczegółowe omówienie tzw. procesów 
poznańskich. Tę część książki zamykał obszerny artykuł Jana Sandorskiego, który 
prawną analizę procesów obudował erudycyjnym wywodem poświęconym nie 
tylko kształtowi aktów oskarżenia, tzw. sprawie Suwarta czy też kluczowej kwestii 
pierwszego strzału, ale również atmosferze towarzyszącej rozprawom.

Nieco inny charakter nadano drugiej części książki, na którą składało się kil-
kanaście relacji zebranych od bezpośrednich uczestników Poznańskiego Czerwca 
1956 (wśród nich wyróżniały się zwłaszcza te złożone przez Stanisława Matyję, 
Edmunda Taszera, Henryka Karonia czy też Aleksandrę Banasiak) oraz dość 
obszerny aneks źródłowy. Ten ostatni zawierał m.in. Komunikat PAP z 28 czerwca 

2. Ulotka Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” przy UAM zachęcająca do 
wpłacania datków na rzecz budowy pomnika Poznańskiego Czerwca 1956, X 1980 r., 

ze zbiorów APP
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1956 r., słynną poznańską mowę wygłoszoną przez premiera Józefa Cyrankiewicza9, 
fragmenty referatu Edwarda Ochaba pochodzącego z odbywającego się kilkana-
ście dni później VII Plenum KC PZPR, przemówienie prof. Józefa Chałasińskiego 
wygłoszone w trakcie tzw. „procesu dziesięciu” czy też jedną z mów obrończych 
legendarnego mecenasa Stanisława Hejmowskiego. Dodatkowo przygotowano 
tzw. wkładkę zawierającą ikonograficzną dokumentację Czerwca 1956, na którą 
składały się unikatowe zdjęcia, pochodzące głównie ze zbiorów prywatnych bądź 
publikowane przed laty na łamach zachodniej prasy (m.in. „Quick”, „Paris Match”). 
Warto jednocześnie podkreślić, że omawiana książka nie miała charakteru stricte 
naukowego, była jednak pierwszą publikacją tak gruntownie podejmującą zanie-
dbywaną przez lata czerwcową problematykę – dlatego zawartość złożonego do 
druku maszynopisu była nie do przecenienia i stanowiła trwały przełom w ówcze-
snym piśmiennictwie historycznym.

Okoliczności, w których Wydawnictwo Poznańskie, czyli największa i najważ-
niejsza poznańska oficyna, podjęło się opublikowania książki, nie do końca pozostają 
dziś jasne, ale wydaje się niemal pewne, że nie mogłoby do tego dojść bez choćby mil-
czącego przyzwolenia ze strony komunistycznych władz, które wciąż kontrolowały 
oficjalny rynek wydawniczy. Można jednak założyć, że zadziałał tutaj mechanizm 
polegający na częściowym wycofaniu się władz z blokowania tego wydawniczego 
przedsięwzięcia, podobnie zresztą jak w przypadku końcowego etapu poprzedza-
jącego budowę pomnika Poznańskiego Czerwca 1956. W KW PZPR musiano się 
bowiem liczyć z faktem, że odmowa druku lub też wstrzymanie publikacji książki 
oczekiwanej przez właściwie cały Poznań mogłyby spowodować bardzo nieko-
rzystną „eskalację napięć”, zwłaszcza w  dobie tzw. kryzysu bydgoskiego, a  nawet 
potężny strajk obejmujący swym zasięgiem przynajmniej stolicę Wielkopolski. 
Taki obraz wyłania się w  dużej mierze z  relacji samej Z. Trojanowiczowej, która 
po dwudziestu pięciu latach wspominała, że tuż po tym, jak zwrócono się do 
Wydawnictwa Poznańskiego w sprawie druku książki, jego dyrekcja była zupełnie 
zdezorientowana: „nie mówiła »nie«, ale też nie mówiła »tak«. Ówczesny dyrektor 
Wydawnictwa, dr Jerzy Ziołek, nie bardzo podzielał nasze przekonanie. Odbywał 
w tej kwestii liczne konsultacje z Komitetem Wojewódzkim PZPR [...]. Tymczasem 
Solidarność Cegielskiego przemawiała coraz mocniejszym głosem. Decydującą 
rozmowę na ten temat odbył Marek Lenartowski, który oświadczył dyrektorowi 
Wydawnictwa, że »jak pan nie wyda tej książki, to my to Wydawnictwo rozp...«”10. 
Sam M. Lenartowski pisze na ten temat dość oszczędnie: „5 czerwca odbyła się 
kolejna narada dotycząca wydania książki. Postraszyłem dyrektora Ziołka, że jeśli 
nie przyspieszą wydania publikacji, to przyjdą robotnicy i  zrobią w  wydawnic-
twie porządek. To chyba zadziałało – tak przynajmniej napisano w »Polityce«”11. 

9 Szerzej na ten temat zob. P. Grzelczak, „Nie żałuję tego przemówienia”. Józef Cyrankiewicz w Poznaniu 
28–30 VI 1956 r., „Kronika Miasta Poznania” 2012, nr 2, s. 202–210.
10 Z. Trojanowiczowa, Jak powstawała książka…, s. 220. Cytowana relacja znajduje odzwierciedlenie we 
wspomnieniach E. Najwer, Komitet 80/81. Pięć kamyków Dawida, wstępem poprzedził S. Sterna-Wacho-
wiak, Poznań 2006, s. 108.
11 M. Lenartowski, Na służbie u Hipolita, Poznań 2010, s. 102. Wydaje się, że wspomniana narada nie mogła 
się odbyć 5 czerwca 1981 r., gdyż w tym czasie książka od kilku dni była już podpisana do druku.
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Przywołując niesprecyzowany bliżej artykuł z „Polityki”, miał on zapewne na myśli 
opublikowany w sierpniu 1981 r. tekst Ewy Szemplińskiej Jak powstawała książka, 
w  którym znana dziennikarka wskazywała na dwojakie źródła presji wywieranej 
wiosną 1981 r. na Wydawnictwo Poznańskie. „Wreszcie połączone siły Komitetu 
Zakładowego [PZPR HCP] i »Solidarności« – pisała E. Szemplińska – w osobach 
Edwarda Skrzypczaka i Marka Lenartowskiego telefonicznie przekazały stanowisko 
załogi: Jeśli to konieczne, przyjdą na rozmowę do wydawnictwa. Wizja spotkania 
z załogą HCP nie po raz pierwszy wpłynęła ożywczo na urząd. Następnego dnia 
produkcja książki ruszyła”12.

Zawartość artykułu E. Szemplińskiej pokrywa się z kolei z relacją, której ze 
względu na czas powstania (czerwiec 1981 r.) można chyba przyznać bardzo wysoki 
stopień wiarygodności. Złożył ją bowiem zaangażowany bezpośrednio w  prace 
nad książką Jan Sandorski. W wywiadzie opublikowanym w piśmie „Solidarność”, 
wydawanym przez MKZ NSZZ „Solidarność” Gdańsk, mówił on m.in., że gdy pod 

12 E. Szemplińska, Jak powstawała książka, „Polityka” 1981, nr 33, s. 15.

3. Budowa pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 na pl. A. Mickiewicza, VI 1981 r.,  
fot. J. Kołodziejski, ze zbiorów Cyfrowego Repozytorium Lokalnego Poznań  

Wydawnictwa Miejskiego Posnania (dalej: CYRYL)
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koniec marca 1981 r. zespół autorski zwrócił się do Wydawnictwa Poznańskiego 
z propozycją publikacji Poznańskiego Czerwca 1956, to przez trzy kolejne tygodnie 
w żaden sposób nie można się było umówić na spotkanie z jego dyrektorem i uzy-
skać jakiejkolwiek jednoznacznej odpowiedzi: „Potem, po prostu już nam tchu 
zaczynało powoli brakować, w związku z czym doszliśmy do wniosku, że jeżeli 
dyrektor raz jest w KW [PZPR], drugi raz w Warszawie, trzeci raz choruje, no to 
dalej nie ma co stukać do drzwi jego gabinetu – i trzeba będzie tę sprawę załatwić 
przy pomocy naszych sojuszników”. Tymi sojusznikami okazała się Solidarność 
HCP, Tymczasowy Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych, a  także… 
Komitet Zakładowy PZPR HCP. Właśnie te połączone siły miały doprowa-
dzić do sytuacji, w której Solidarność z Cegielskiego „przekazała informacje do 
Wydawnictwa Poznańskiego, iż załoga chciałaby porozmawiać z dyrekcją na temat 
wydania tej książki. Ta informacja zrobiła szalone wrażenie na dyrekcji. Nieomal 
następnego dnia dyrekcja przeprowadziła z nami konkretną, rzeczową i sensowną 
rozmowę i od tego momentu książka znalazła się w produkcji”13.

Wszystkie, w istocie drobne, rozbieżności wyłaniające się z powyższych rela-
cji i wspomnień nie zmieniają faktu, że Solidarność HCP odegrała w  tej batalii 
kluczową rolę, błyskawicznie otrzymując wsparcie ze strony wielu innych Komisji 
Zakładowych, a także szeregu stowarzyszeń i organizacji, które zasypywały w tych 
dniach Wydawnictwo Poznańskie pismami domagającymi się jak najszybszego 
opublikowania książki14. Warto wreszcie zauważyć, że uzyskanie zgody na jej 
druk, którego niemałe przecież koszty zdecydował się w całości pokryć Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika Poznańskiego Czerwca 195615, nie dawało żadnych 
gwarancji związanych z wysokością samego nakładu. Otóż Wydawnictwo, tłuma-
cząc się problemami z  zapewnieniem dostawy potrzebnego do realizacji druku 
papieru, upierało się przy edycji około 10 tysięcy egzemplarzy, co nie zaspokoiłoby 
jednak ówczesnych potrzeb. Sama tylko Solidarność HCP deklarowała bowiem, 
że jest gotowa kupić 20 tysięcy egzemplarzy, co miało najprawdopodobniej na 
celu odrzucenie argumentu, że książka nie znajdzie odpowiedniej liczby nabyw-
ców, oraz wzmożenie presji ciążącej na wydawcy16. Ostatecznie zdecydowano 
się na druk 30 tysięcy. Niemały udział w  owym sukcesie miał ówczesny prezes 

13 J. Sandorski, Spoza stron książki… [rozm.] M. Malcher, „Solidarność” [Gdańsk], 26 VI 1981, nr 22/52, s. 6.
14 Zob. Pismo przewodniczącego NSZZ „Solidarność” HCP B. Ciszaka do dyrektora Wydawnictwa Poznań-
skiego J. Ziołka, 13 IV 1981 r., Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu (dalej: BR), Ośrodek Dokumentacji 
Wielkopolskiego Życia Literackiego (dalej: ODWŻL), Archiwum Wydawnictwa Poznańskiego, Materiały 
dotyczące książki Poznański Czerwiec 1956, red. J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa, Poznań 1981, brak 
sygn., bp.; por. m.in. Pismo prezesa poznańskiego Oddziału ZLP E. Naganowskiego do dyrektora Wydaw-
nictwa Poznańskiego J. Ziołka, 13 III 1981 r., tamże, bp.; Pismo Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
UAM do dyrekcji Wydawnictwa Poznańskiego, 18 III 1981 r., tamże, bp.; Pismo Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” przy Szpitalu Kolejowym w  Puszczykowie do Wydawnictwa Poznańskiego, 8 IV 1981  r., 
tamże, bp.; Pismo Tymczasowego Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych w Poznaniu do 
dyrekcji Wydawnictwa Poznańskiego, 20 IV 1981 r., tamże, bp.
15 Pismo Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 do Wydawnictwa Poznań-
skiego, 11 V 1981 r., tamże, bp.
16 Pismo zastępcy przewodniczącego NSZZ „Solidarność” HCP M. Lenartowskiego do dyrektora Wydaw-
nictwa Poznańskiego J. Ziołka, 27 IV 1981 r., tamże, bp.
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4. Pismo przewodniczącego NSZZ „Solidarność” HCP B. Ciszaka do dyrektora 
Wydawnictwa Poznańskiego J. Ziołka w sprawie publikacji książki Poznański 

Czerwiec 1956, 13 IV 1981 r., ze zbiorów Ośrodka Dokumentacji Wielkpolskiego 
Życia Literackiego, oddziału Biblioteki Raczyńskich (dalej: BR)
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ZLP Jan Józef Szczepański, który sobie tylko znanymi sposobami wystarał się 
w Ministerstwie Kultury i Sztuki o przydział dodatkowej ilości papieru na ten cel17.

W  tym samym czasie władze, nie mogąc sobie pozwolić na nałożenie 
odgórnej blokady wstrzymującej druk książki, za wszelką cenę pragnęły zacho-
wać wpływ na jej finalną postać, co nie było zadaniem łatwym. Jerzy Kusiak, 
I sekretarz KW PZPR w Poznaniu, relacjonując tę wielce skomplikowaną sprawę 
w Warszawie, przyznawał: „No, ale mamy kłopoty z tą książką, którą przygoto-
wuje prof. [Jarosław] Maciejewski. Sami nie możemy sobie poradzić, jak pewne 
rzeczy tam wyprostować, ażeby ona znowu nie zrobiła wręcz dywersyjnego cha-
rakteru”18. Z  tej przyczyny w maju 1981 r. ze wsparciem dla poznańskiej PZPR 
pospieszył Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR, którego pracow-
nicy w  jednej z  wewnętrznych analiz bardzo surowo ocenili zawartość dzieła 
zredagowanego przez dwójkę poznańskich polonistów: „Materiały te cechuje na 
ogół niski poziom naukowej analizy i w wielu częściach agresywny ton narracji. 
Zawierają one niemało dość przypadkowych relacji i naświetleń. Występują też 
istotne luki w przetworzonej tematyce”. Co nader znamienne, za jeden z najpo-
ważniejszych defektów książki uznano, iż została ona „opracowana bez udziału 
aktywu partyjnego poznańskich środowisk naukowych”, co z kolei miało być spo-
wodowane brakiem „warunków do nawiązania odpowiednich kontaktów i podję-
cia dyskusji z organizatorami tego przedsięwzięcia oraz autorami, którzy w nim 
partycypują”. W  związku z  tym postulowano, aby jak najszybciej zaaranżować 
merytoryczne spotkanie z  redaktorami Poznańskiego Czerwca 1956, w  którego 
trakcie kierownictwo Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR, wspo-
magane dodatkowo przez niesprecyzowany bliżej zespół partyjnych historyków, 
mogłoby podjąć próbę „wywarcia wpływu na ostateczny kształt przygotowywa-
nej do druku książki”. Celem podstawowym, jaki stawiała sobie strona partyjna 
w przypadku zwołania takiego posiedzenia, było doprowadzenie do „stonowania 
agresywnych fragmentów” książki. Poza tym zamierzano oczywiście doprowadzić 

17 Był to skutek wizyty pisarza w HCP (30 IV 1980 r.). Wspomina on zresztą o tym w Kadencji: „Celem 
mojego przyjazdu do Poznania było odwiedzenie nowego Zarządu Oddziału [ZLP], a przy okazji wieczór 
autorski oraz spotkanie z komitetem budowy pomnika ofiar Czerwca 1956 r. [...] Oprócz budowy pomnika 
zajmował się on przygotowaniem historycznej publikacji o przebiegu czerwcowych wydarzeń. Prace te były 
już poważnie zaawansowane, ale władze usiłowały przeszkodzić wydaniu książki pod pretekstem trudno-
ści papierowych. Organizatorzy liczyli na to, że potrafię dopomóc im w przezwyciężeniu tej przeszkody. 
[...] Obiecałem zrobić wszystko, co tylko będzie w mojej mocy i rzeczywiście moja interwencja w sprawie 
papieru okazała się skuteczna”, J.J. Szczepański, Kadencja, Warszawa 2009, s. 89. 6 V 1981 r. „Solidarność” 
HCP wystosowała w tej sprawie oficjalne pismo do ZLP. Zob. Pismo NSZZ „Solidarność” HCP do pre-
zesa ZLP J.J. Szczepańskiego, 6 V 1981 r., BR, ODWŻL, Archiwum Wydawnictwa Poznańskiego, Materiały 
dotyczące książki Poznański Czerwiec 1956, red. J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa, Poznań 1981, brak 
sygn., bp.; por. Pismo wiceprezesa ZLP J.S. Sito oraz sekretarza generalnego ZLP Z. Kubikowskiego do 
dyrektora Wydawnictwa Poznańskiego J. Ziołka, 21 V 1981 r., tamże, bp.
18 Narada I sekretarzy KW PZPR i kierowników Wydziałów KC PZPR, 7 V 1981 r. [w:] Narady i telekonfe-
rencje kierownictwa PZPR w latach 1980–1981, oprac., wybór i przygotowanie do druku M. Jabłonowski, 
W. Janowski, W. Władyka, Warszawa 2004, s. 929.
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do maksymalnego opóźnienia jej publikacji19. Nie wiemy niestety, czy do owego 
spotkania rzeczywiście doszło, wydaje się jednak, że nie, co z punktu widzenia 
partyjnych władz dodatkowo komplikowało całą sprawę.

W tej sytuacji spora część przytoczonych w poprzednim akapicie obowiązków 
spoczęła na barkach wydawcy oraz powołanych przezeń recenzentów wydawni-
czych. Tych z kolei było aż pięcioro, skład personalny owego gremium nie pozo-
stawiał natomiast żadnych wątpliwości, według jakiego klucza zostali wybrani. 
W recenzenckim gronie znaleźli się bowiem specjaliści tak bliscy partii władzy, jak 
prof. Władysław Markiewicz (przed laty m.in. kierownik Wydziału Oświaty Nauki 
i Kultury KW, a następnie sekretarz KW PZPR w Poznaniu 1955–1957, członek 
Centralnej Komisji Rewizyjnej przy KC PZPR 1971–1975), prof. Antoni Czubiński 
(m.in. prorektor WSNS przy KC PZPR 1971–1974), doc. Marian Olszewski (m.in. 
kierownik Referatu Historii Partii przy KW PZPR w Poznaniu 1958–1965, zastępca 
kierownika Wydziału Propagandy i Kultury KW PZPR 1965–1971) oraz kierownik 
Archiwum KW PZPR w Poznaniu dr Andrzej Choniawko. Jedynym recenzentem 
wyłamującym się nieco z tego dość sztywnego schematu, dzięki czemu recenzenc-
kie grono zyskiwało pewien rys pluralizmu, był przewodniczący Tymczasowego 
Komitetu Porozumiewawczego Środowisk Twórczych prof. Stanisław Sołtysiński20. 
Warto zaznaczyć, że tylko jego recenzja zawierała pozytywną opinię o przygotowy-
wanej książce21. Z całą pewnością nie można tego powiedzieć o zawartości czterech 
pozostałych. W  nieformalnej i  niezwykle wyrównanej rywalizacji o  miano naj-
bardziej krytycznego opiniodawcy laur pierwszeństwa należałoby chyba przyznać 
M. Olszewskiemu, który już na wstępie oznajmiał, że „schlebianie masom, bała-
mutne ich kokietowanie, pochwała zacietrzewienia, anarchii, nierządu i zamętu”, 
stanowiące „swoisty klimat wyzierający z kart tej publikacji, nie mają nic wspólnego 
z  naukowym i  obiektywnym traktowaniem dziejów”. Jeden z  najpoważniejszych 
zarzutów sformułowanych przezeń dotyczył jednak problemu, który przewijał się 
„niby czerwona nić przez cały maszynopis pracy” i  łączył się z niemożliwym do 
zaakceptowania sposobem, w  jaki poszczególni autorzy postponowali autorytet 
„władzy ludowej”. „Na kartach tej propozycji wydawniczej – grzmiał recenzent – 
spotykamy się jednak z krytyką władzy jednostronną, nonszalancką, emocjonalną, 
agresywną, bez umiaru i rozsądku, dotykającą nazwisk i osób, a nie spraw i proble-
mów. [...] Wygłasza się dowolne, niczym nieskrępowane sądy. [...] Działaczom poli-
tycznym przypisuje się generalnie złą wolę, tchórzostwo i niskie pobudki działania. 
Nazwiska ich opatruje się ujemnymi przymiotnikami lub dosadnym słownictwem”. 

19 Notatka w  sprawie przygotowań do XXV rocznicy wypadków poznańskich, Wydział Pracy Ideowo-
-Wychowawczej KC PZPR, brak daty [V 1981 r.], Archiwum Akt Nowych, KC PZPR, sygn. V/165/1822, 
k. 390–391.
20 Warto dodać, że Wydawnictwo Poznańskie z prośbą o sporządzenie recenzji zwróciło się również do 
prof. Gerarda Labudy oraz prof. Jana Szczepańskiego. Obaj z  różnych powodów odmówili. Zob. Pismo 
prof. G. Labudy do dyrektora Wydawnictwa Poznańskiego J. Ziołka, 22 IV 1981 r., BR, ODWŻL, Archi-
wum Wydawnictwa Poznańskiego, Materiały dotyczące książki Poznański Czerwiec 1956, red. J. Macie-
jewski, Z. Trojanowiczowa, Poznań 1981, brak sygnatury, bp.; Pismo prof. J. Szczepańskiego do dyrektora 
Wydawnictwa Poznańskiego J. Ziołka, 17 IV 1981 r., tamże, bp.
21 Recenzja wydawnicza maszynopisu książki Poznański Czerwiec 1956, sporządzona przez S. Sołtysiń-
skiego, 23 IV 1981 r., tamże, bp.
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Szczytem wszystkiego był wreszcie fakt, że „w kilku przypadkach termin – władza 
ludowa – znalazł się w cudzysłowie”22.

Niemal identyczne pretensje zgłaszał A. Czubiński, któremu do gustu nie 
przypadł przede wszystkim artykuł wstępny pióra J. Maciejewskiego. Główną 
wadą owego tekstu miało być zdaniem historyka zbyt daleko posunięte zaan-
gażowanie autora, co z  kolei sprawiało, że „fragmenty jego rozważań można 
by przyjąć za pamflet polityczny lub oskarżenie prokuratorskie wobec Polski 
Ludowej w całości”. Całość ocenianego maszynopisu cechowała jego zdaniem 
ogromna liczba „uwag pobudzających megalomanię zaściankową, niechęć 
do stolicy i władz centralnych i do socjalizmu wreszcie”. Dodajmy, że książka 
rozczarowała Czubińskiego z jeszcze jednego istotnego powodu. Otóż według 
niego nie wynikało z niej dostatecznie jasno, iż „wydarzenia z 28 VI 1956 r. nie 
były pierwszymi tego typu zjawiskami ani w Poznaniu ani w Polsce w ogóle”. 
Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że recenzent miał na myśli pozostałe tzw. 
kryzysowe przesilenia w dziejach PRL, wszak te na kartach książki były przy-
woływane wielokrotnie. Chodziło tu raczej o brak wyraźnego podkreślenia, że 
podobne „zajścia” nie pojawiły się bynajmniej dopiero w  PRL, lecz były zja-
wiskiem typowym, jak podkreślał Czubiński, dla okresu międzywojennego23. 

22 Recenzja wydawnicza maszynopisu książki Poznański Czerwiec 1956, sporządzona przez M. Olszew-
skiego, brak daty, tamże, bp.
23 Recenzja wydawnicza maszynopisu książki Poznański Czerwiec 1956, sporządzona przez A. Czubiń-
skiego, 30 IV 1981 r., tamże, bp. 

5. Wniosek o zawarcie umowy na tytuł, 29 IV 1981 r., ze zbiorów BR
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6. Pismo przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poznańskiego Czerwca 
1956 R. Brandstaettera do Wydawnictwa Poznańskiego zlecające wydanie monografii 

Poznański Czerwiec 1956, 11 V 1981 r., ze zbiorów BR
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7. Zamówienie druku książki Poznański Czerwiec 1956 przesłane przez Wydawnictwo 
Poznańskie do Poznańskich Zakładów Graficznych im. M. Kasprzaka, 15 V 1981 r.,  

ze zbiorów BR
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8. Pismo wiceprezesa ZLP J. Sito do dyrektora Wydawnictwa Poznańskiego J. Ziołka 
w sprawie dodatkowego przydziału papieru na druk książki Poznański Czerwiec 1956, 

21 V 1981 r., ze zbiorów BR
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Co znamienne, ta niestosowana dotąd szerzej argumentacja, mająca na celu 
osłabienie antysystemowej istoty Czerwca 1956 oraz pozbawienie go znamion 
pewnej wyjątkowości wynikającej z jego pierwszeństwa, w ciągu kilku najbliż-
szych lat miała zrobić nadzwyczajną karierę, stając się jednym z najczęściej eks-
ploatowanych wątków propagandowych wymierzonych w Poznański Czerwiec.

Tylko odrobinę łagodniejszy przekaz niosły z sobą opinie sporządzone przez 
A. Choniawkę oraz W. Markiewicza. I  nawet jeśli wywody tego pierwszego 
należy uznać za najbardziej merytoryczne spośród wszystkich omawianych tutaj 
recenzji, to i tak nie omieszkał on zarzucić redaktorom i autorom Poznańskiego 
Czerwca 1956, że ani przez chwilę nie starali się oni ukryć „po czyjej stronie była 
racja w  czerwcowym konflikcie”, czemu dali wyraz nie tylko „poprzez meryto-
ryczną treść swych wywodów, ale też ich językową formę”. Ów ganiony przez 
Choniawkę dobór słownictwa dotyczył szeregu określeń o „ujemnym zabarwie-
niu emocjonalnym”, skierowanych pod adresem władzy, co dość przewrotnie 
nazywał on „zabiegiem trochę małostkowym”24. Podobne argumenty przytaczał 
zresztą Markiewicz, który obawiał się, że „lektura książki skłaniać będzie nie tyle 
do krytycznych refleksji, ile raczej apelować do uczuć i odwoływać do określonych 
emocji”, dlatego też, aby „zbyt drastycznie nie naruszać pożądanych proporcji 
między tym co racjonalne i tym co wywołuje resentymenty”, proponował autorom 
„maksymalnie oszczędne posługiwanie się określeniami pejoratywnymi”25. Warto 
zwrócić uwagę, że recenzja wydawnicza sporządzona przez W. Markiewicza sta-
nowi rzadki przypadek, gdy bezpośredni uczestnik wydarzeń, wprost oddziały-
wujący na ich przebieg poprzez swoją wysoką partyjną funkcję, by wspomnieć 
tylko burzliwe narady z jego udziałem odbywające się w nocy z 28 na 29 czerwca 
1956 r. w gmachu KW PZPR, występuje w roli niezależnego eksperta mającego 
wpływ na kształt książki im poświęconej. Na tym jednak nie koniec, rozbudzona 
po latach czerwcowa aktywność Markiewicza nie ograniczyła się bowiem wyłącz-
nie do sporządzenia cytowanej recenzji. Otóż na przełomie kwietnia i maja 1981 r. 
w dość niejasnych okolicznościach przeistoczył się on z recenzenta we współau-
tora, którego artykuł wszedł w  skład ocenianego przezeń maszynopisu książki. 
Nie wiemy niestety, czyj to był pomysł i  jakimi ścieżkami przebiegały mniej 
lub bardziej oficjalne decyzje podejmowane w  tej sprawie. Dzięki protokołowi 
z narady zorganizowanej 8 maja 1981 r. z udziałem kierownictwa Wydawnictwa 
Poznańskiego, na którą zaproszono dwójkę redaktorów książki, dowiadujemy się 
jedynie, iż ci ostatni wyrazili wówczas zgodę „na uzupełnienie tomu o tekst prof. 
W. Markiewicza”26. Jak dalece była ona wymuszona, niech zaś świadczy przebieg 
kolejnego posiedzenia zwołanego w tym samym gronie 13 maja 1981 r., w trakcie 
którego J. Maciejewski nie potrafił ukryć swego rozczarowania, gdy był zmuszony 

24 Recenzja wydawnicza maszynopisu książki Poznański Czerwiec 1956, sporządzona przez A. Choniawkę, 
brak daty, tamże, bp.
25 Recenzja wydawnicza maszynopisu książki Poznański Czerwiec 1956, sporządzona przez W. Markiewi-
cza, 30 IV 1981 r., tamże, bp.
26 Protokół z narady redakcyjnej w Wydawnictwie Poznańskim w związku z przygotowaniem do druku 
książki Poznański Czerwiec 1956, 8 V 1981 r., tamże, bp.
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oznajmić, iż jako redaktor tomu wciąż „nie zna charakteru tekstu jaki przygoto-
wuje prof. Markiewicz”27.

Ostatecznie artykuł pt. Społeczno-polityczne przesłanki wypadków poznańskich 
trafił do Wydawnictwa Poznańskiego bardzo późno, bo dopiero 21 maja 1981 r.28 
Mimo braków jednoznacznych dowodów można chyba zaryzykować tezę, że jego 
wymuszona publikacja stanowiła najprawdopodobniej jedną z  prób „wywarcia 
wpływu na ostateczny kształt przygotowywanej do druku książki”, które postu-
lowano w  cytowanej już tutaj analizie Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej 
KC  PZPR. Wyraźnie zresztą na to wskazuje zawartość samego artykułu, a  wła-
ściwie eseju, który stanowi ewidentną próbę obrony partyjnych pryncypiów. 
Markiewicz już na wstępie podkreślał, że nie jest dziełem przypadku, że „właśnie 
obecnie, kiedy socjalistyczna odnowa zdaje się być czymś bezspornie autentycz-
nym i nieodwracalnym, poznaniacy domagają się publicznego uznania i rehabi-
litacji »czarnego czwartku«”. Sam „Poznań” był zaś dla niego „wiele znaczącym 
symptomem ewolucji, jaka zaszła w całym obozie socjalistycznym, w tym także 

27 Protokół z narady redakcyjnej, która odbyła się w Wydawnictwie Poznańskim w związku z przygotowa-
niem do druku książki Poznański Czerwiec 1956, 13 V 1981 r., tamże, bp.
28 Protokół w  sprawie przyjęcia pracy W. Markiewicza pt. Społeczno-polityczne przesłanki wypadków 
poznańskich, 25 V 1981 r., tamże, bp.

10. Okładka wydawnictwa 
pokonferencyjnego Wydarzenia  
czerwcowe w Poznaniu 1956,  

red. E. Makowski,  
Poznań 1981

9. Wydana nakładem MKZ NSZZ 
„Solidarność” Wielkopolska broszura 

Poznański Czerwiec 1956 pióra 
J. Maciejewskiego i Z. Trojanowiczowej, 

ze zbiorów P. Grzelczaka
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w Polsce, oraz zapowiedzią dalszych zmian w procesie ulepszania mechanizmu 
funkcjonowania władzy w socjalizmie”. Swój najważniejszy wniosek sformułował 
jednak w zakończeniu, gdzie dowodził: „Większość uczestników zajść w Poznaniu 
zawsze twierdziła, że nie były one skierowane przeciwko ustrojowi PRL. Nie zmie-
nia wiarygodności tych deklaracji nieuniknione w każdym ruchu zjawisko zróż-
nicowania postaw politycznych, które zaznaczyło się w  pojawieniu się w  czasie 
poznańskiego czwartku haseł jawnie antysocjalistycznych i  antyradzieckich. 
Zważywszy zasięg i zaciekłość zmagań uznać trzeba, iż nurt wrogi socjalizmowi 
stanowił w wypadkach poznańskich stosunkowo wąski margines”29.

Na przełomie maja i czerwca 1981 r. monografia Poznański Czerwiec 1956, 
dość nieoczekiwanie poszerzona o artykuł W. Markiewicza i wygładzona nieco 
za sprawą uwag recenzentów, została wreszcie podpisana do druku, który w try-
bie nadzwyczajnym miał zostać ukończony w ciągu najbliższego miesiąca30. Brak 
oryginalnego maszynopisu powoduje zarazem, że niezwykle trudno orzec, jaki 
charakter i zasięg miały owe recenzenckie korekty. Bez odpowiedzi pozostaje rów-
nież pytanie o zakres ingerencji cenzorskich dokonanych w omawianym dziele. 
W  tej sytuacji pewnym oparciem pozostaje relacja Z. Trojanowiczowej, która 
podkreślała po latach, że na pierwszą wizytę do Okręgowego Urzędu Kontroli 
Prasy Publikacji i Widowisk w Poznaniu udali się wspólnie prof. J. Maciejewski, 
M. Lenartowski oraz grupa pracowników Wydawnictwa Poznańskiego, sama 
zaś „rozmowa podobno nie była całkiem łatwa”. „Na drugą rozmowę – jak wspo-
mina Z. Trojanowiczowa – profesor wysłał mnie. Atmosfera, w moim przeko-
naniu, była już bardziej książce przychylna. Zauważyłam na przykład, że jeżeli 
jakąś informację skreślano w Kalendarzu dr. Ziemkowskiego, pozostawiano ją 
(przez nieuwagę?) we wspomnieniach uczestników wydarzeń. Albo odwrotnie. 
Uszczuplenie maszynopisu w rezultacie nie było wielkie i książka mogła pójść 
do opracowania redakcyjnego”31. Relacja Z. Trojanowiczowej znajduje skądinąd 
potwierdzenie w  informacji, którą poznański MKZ NSZZ „Solidarność” nie-
mal na bieżąco otrzymał od szefa Solidarności przy Wydawnictwie Poznańskim 
Bronisława Kledzika. Stała się ona podstawą krótkiej notatki zamieszczonej 
1 czerwca 1981 r. na łamach „Wiadomości Dnia MKZ Wielkopolska”, z której 
wynikało, że zmiany narzucone przez cenzurę dotyczyć miały wyłącznie „kilku 
drobnych informacji o  znaczeniu militarnym i  nie naruszały całości tomu”, 
wszystkie zaś „propozycje Urzędu zostały zaakceptowane przez redaktorów 
książki”32. Z  kolei Jan Sandorski, w  cytowanym wywiadzie z  czerwca 1981  r., 
utrzymywał, że „cenzura interweniowała w kilkudziesięciu miejscach w naszą 
książkę” i  tylko dzięki wsparciu władz Wydawnictwa aż „90% interwencji, 

29 W. Markiewicz, Społeczno-polityczne przesłanki wypadków poznańskich [w:] Poznański Czerwiec 1956, 
red. J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa, Poznań 1981, s. 39, 44, 47.
30 Pismo zastępcy dyrektora Wydawnictwa Poznańskiego K. Woźniak do Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956, 4 VI 1981 r., BR, ODWŻL, Archiwum Wydawnictwa Poznańskiego, 
Materiały dotyczące książki Poznański Czerwiec 1956, red. J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa, Poznań 
1981, brak sygnatury, bp.
31 Z. Trojanowiczowa, Jak powstawała książka…, s. 221.
32 Przew. KZ przy „Wydawnictwie Poznańskim”…, „Wiadomości Dnia MKZ Wielkopolska”, 1 VI 1981, nr 70.
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sugestii byśmy zmienili tekst, nie zostało przez zespół uwzględnionych”. Jego 
zdaniem owe 10% ingerencji cenzorskich dotyczyć miało „takich spraw jak 
informacja o dyslokacji wojsk”, „nazw poszczególnych jednostek wojskowych”, 
„zachowania się wojska”, a także ważkiego problemu związanego z postawioną 
w książce tezą na temat domniemanego rozstrzelania grupy kilkunastu żołnie-
rzy, którzy odmówili w Poznaniu wykonania rozkazów związanych z pacyfika-
cją miasta33.

Książka, tak długo wyczekiwana przez poznaniaków, trafiła na księgarskie 
półki niemal równo na wielkie obchody 25. rocznicy Poznańskiego Czerwca 
1956 i od razu stała się bestsellerem. Dość tylko powiedzieć, że cały 30-tysięczny 
nakład sprzedał się właściwie na pniu, a  ceny egzemplarzy w  antykwariatach 
i  na bazarach gwałtownie wzrosły. Z  tej przyczyny jeszcze w  czerwcu 1981  r. 
zapadła decyzja o  dodrukowaniu kolejnych 20 tysięcy egzemplarzy książki, 
które dwa miesiące później trafiły do odbiorców. Mimo olbrzymiego sukcesu 
wydawniczego książka nie spotkała się, co oczywiste, z  przychylnym przyję-
ciem ze strony władz. Na partyjnym gruncie jej publikacja łączyła się jednak 
z  obietnicą „rozsądnej ofensywy propagandowej”, którą pod koniec czerwca 
1981 r. złożył nowy I sekretarz KW PZPR w Poznaniu Edward Skrzypczak. Do 
wdrażania swoich propozycji w tym zakresie przystąpił on błyskawicznie, zwo-
łując na 30 czerwca 1981 r. naradę podległych sobie pracowników politycznych 
KW PZPR, podczas której nakreślił najistotniejsze zadania stojące przed nimi 
w przededniu z IX nadzwyczajnego zjazdu PZPR (14–20 lipca 1981 r.). Jednym 
z nich było wypracowanie nowej strategii propagandowej związanej z 25. rocz-
nicą Poznańskiego Czerwca 1956, której pierwszym etap zakładał bezpośred-
nie uderzenie w  monografię zredagowaną wspólnie przez J. Maciejewskiego 
i  Z.  Trojanowiczową. W  trakcie wspomnianej narady książka została zresztą 
oceniona jako publikacja „wybitnie tendencyjna”, co z  kolei nakładało na 
poznańską PZPR obowiązek znalezienia odpowiedniego „antidotum w postaci 
polemik, recenzji i  wspomnień autentycznych uczestników wydarzeń sprzed 
25-ciu laty”34. Smaku całej sprawie nadawał dodatkowo fakt, iż sam Skrzypczak, 
występujący do niedawna z pozycji liberalnego I sekretarza KZ PZPR HCP, zale-
dwie kilka miesięcy wcześniej przyczynił się w jakimś stopniu do opublikowa-
nia omawianej książki.

Wnioski wynikające z opisanej narady znalazły swoją kontynuację w rozmo-
wach, na jakie 3 lipca 1981 r. E. Skrzypczak zaprosił przedstawicieli wszystkich 
poznańskich redakcji, aby m.in. omówić zadania stojące przed środkami „maso-
wego przekazu w procesie stabilizacji nastrojów społecznych, podejmowania pro-
blematyki najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem II wojny 
światowej i  Czerwca ‘56”. Redakcji „Gazety Poznańskiej” polecono wówczas 
podjęcie natychmiastowej „akcji publicystycznej” wokół książki zredagowanej 
przez J. Maciejewskiego i  Z. Trojanowiczową, podkreślając jednocześnie, aby 
w tego rodzaju czynnościach polemicznych „wykorzystać uczestników wydarzeń 

33 J. Sandorski, Spoza stron książki…, [rozm.] M. Malcher, „Solidarność” [Gdańsk], 26 VI 1981, nr 22/52, s. 6.
34 Notatka z  narady pracowników politycznych KW  PZPR w  Poznaniu, 30 VI 1981  r., APP, KW  PZPR 
w Poznaniu, sygn. 1042, k. 65.
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11. Okładki trzech dotychczas opublikowanych edycji książki Poznański Czerwiec 1956 
zaprojektowane przez Zbigniewa Kaję, fot. A. Musiał



 Piotr Grzelczak 

28

i naukowców – powinna się ukazać recenzja”. Dziennikarzy partyjnego dziennika 
zachęcano dodatkowo, by prezentowali racje „ludzi z drugiej strony barykady – 
funkcjonariuszy MO, żołnierzy LWP”, pisząc zaś artykuły poświęcone przebie-
gowi Czerwca 1956, korzystali z  książki stanowiącej dorobek z  sesji naukowej 
zorganizowanej w maju 1981 r. w Instytucie Historii UAM35. Podobne wytyczne 
otrzymały redakcje poznańskiego ośrodka TVP, Polskiego Radia oraz kierownic-
two „Głosu Wielkopolskiego”, które usłyszało obietnicę bliźniaczo podobną do 
tej złożonej „Gazecie Poznańskiej”: „Czerwiec 56 – niektóre rzeczy będą robione 
piórem ludzi nauki”36.

Zaledwie dziesięć dni wystarczyło, aby tak pożądana przez KW PZPR recen-
zja Poznańskiego Czerwca 1956 ukazała się na łamach „Gazety Poznańskiej”. 
Jej autorem był znany poznański historyk prof. Antoni Czubiński. W  swoim 
obszernym omówieniu nie miał on dla książki żadnej litości, oceniając większość 
zamieszczonych w  niej rozpraw jako „fragmentami bałamutne, a  często także 
sprzeczne w wymowie”. Jedynym pozytywnym wyjątkiem w tym gronie był jego 
zdaniem artykuł W. Markiewicza, który zasłużył nawet na miano „ciała obcego 
w książce”, korzystnie odbiegającego „sposobem ujęcia” od reszty. Spore zastrze-
żenia recenzenta wzbudził również dobór autorów relacji i  wspomnień zawar-
tych w  ocenianej publikacji, gdyż jego zdaniem prawie wszystkie tego rodzaju 
teksty utrzymane były „w  tonie agresywnym, oskarżycielskim, mało rzeczo-
wym”. Z pokaźnego zestawu pretensji mnożonych przez Czubińskiego pod adre-
sem książki oraz jej redaktorów wyróżniały się zwłaszcza te zarzucające im, iż 
„sztucznie eksponują tylko subiektywne przyczyny wydarzeń”, przez co „książka 
o Czerwcu genezy tych zjawisk nie wyjaśnia, a raczej zaciemnia ją. Nie służy 
ona rozładowaniu napięć lecz prowadzi do zaostrzenia ich przeciwstawiając 
na siłę masy władzom, wyolbrzymiając rolę Wypadków Poznańskich, prze-
sadnie eksponując jedne i  pomijając inne fakty itp.” [pogrubiona czcionka 
zgodnie z  oryginałem – P.G.]. Recenzję kończyła konkluzja niepozostawiająca 
już żadnych wątpliwości: „W sumie, jak zaznaczono wyżej, jest to więc publika-
cja tendencyjna, napastliwa, podburzająca, nie obiektywizująca, nie wyjaśniająca 
i nie zapobiegająca podobnym wypadkom w przyszłości”37.

Znamienne jest, że żaden ze współredaktorów książki nie zdecydował się na 
podjęcie jakiejkolwiek publicznej dyskusji z autorem tak sformułowanej recenzji, 
co mogło stanowić pewnego rodzaju demonstrację wobec rzadko spotykanej bru-
talności wywodów Czubińskiego. W roli nieoficjalnego adwokata Poznańskiego 

35 Zob. Wydarzenia Czerwcowe w Poznaniu 1956. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez 
Instytut Historii UAM w dniu 4 V 1981 roku, red. E. Makowski, Poznań 1981.
36 Notatka z  rozmów z  kierownictwami redakcji prasy, radia i  TV [w  Poznaniu] przeprowadzonymi 
w  dniach 2 i  3 lipca 1981  r., sygnowana przez st. inspektora Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej 
KW PZPR w Poznaniu J. Jarłowieckiego, 3 VII 1981 r., APP, KW PZPR w Poznaniu, sygn. 2202, k. 37–48; 
por. Protokół z VI posiedzenia egzekutywy POP PZPR w „Gazecie Poznańskiej”, 6 VII 1981 r., APP, POP 
PZPR w „Gazecie Poznańskiej”, sygn. 10, bp.
37 A. Czubiński, W poszukiwaniu prawdy o Poznańskim Czerwcu 1956, „Gazeta Poznańska, 13 VII 1981, 
nr 135. Dwa tygodnie później ta sama recenzja ukazała się na łamach tygodnika „Rzeczywistość”, uchodzą-
cego za nieoficjalny organ konserwatywnego skrzydła w PZPR. Zob. A. Czubiński, W poszukiwaniu prawdy 
o „poznańskim Czerwcu ‘56”, „Rzeczywistość” 1981, nr 11, s. 4, 10.
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Czerwca 1956 wystąpił rzecznik prasowy Solidarności HCP M. Lenartowski, 
który skierował do redakcji „Gazety Poznańskiej” list otwarty, będący w istocie 
odważną próbą polemiki z  wywodami A. Czubińskiego. Lenartowski zarzucał 
w  nim historykowi m.in., że ferując szereg krzywdzących uwag pod adresem 
książki, sam nigdy nie napisał o Poznańskim Czerwcu 1956 więcej niż jedno nie-
całe zdanie zamieszczone na kartach Dziejów Polski, opublikowanych w 1975 r. 
pod redakcją Jerzego Topolskiego38. Związkowy działacz dopytywał: „Czy histo-
ryk pokroju prof. Czubińskiego może być dziś wiarygodny? Dlaczego to nie 
podjął się zorganizowania wcześniej takiego zespołu badawczego, który prawdę 
o Poznańskim Czerwcu 1956 napisałby w kontekście wszystkich historycznych 

38 Zob. A. Czubiński, Główne etapy i kierunki rozwoju Polski Ludowej [w:] Dzieje Polski, red. J. Topolski, 
Warszawa 1975, s. 855–856.

12. Głośny artykuł recenzyjny opublikowany przez A. Czubińskiego  
na łamach „Gazety Poznańskiej”, 13 VII 1981 r.
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uwarunkowań. Dlaczego sam nie dał nam do ręki takiej publikacji, która, jak to 
sobie życzy od autorów »Poznańskiego Czerwca 1956« zapobiegałaby podobnym 
wypadkom w  przyszłości? – Dlaczego Pan czekał Profesorze?”39. Odpowiedź 
Czubińskiego na tak postawione zarzuty, które określił on jako „próbę moral-
nego zdyskwalifikowania recenzenta”, została niebawem sformułowana w zdu-
miewająco ostrej replice, którą na początku sierpnia 1981 r. ponownie opubliko-
wała „Gazeta Poznańska”. Utrzymywał on wówczas, że nigdy nie specjalizował się 
w dziejach PRL, lecz jedynie interesował się nimi „tak jak każdy obywatel tego 
kraju czy historyk nie specjalista” i stąd też nie może być adresatem jakichkol-
wiek pretensji „o takie czy inne braki w historiografii PRL”. Poza tym nie dostrze-
gając żadnych sprzeczności w swoim wywodzie, ostro bronił naukowej wartości 
swoich rozdziałów opatrzonych wspólnym tytułem „Główne etapy i  kierunki 
rozwoju Polski Ludowej” i opublikowanych w Dziejach Polski, podkreślając, że 
zawarte tam jedno zdanie poświęcone Czerwcowi 1956 „pokrywa się z tym co 
dzisiaj piszemy na ten temat”. Czubiński nie zmienił rzecz jasna swojego zda-
nia na temat recenzowanej książki, i aby nie było ku temu żadnych wątpliwości, 
po raz kolejny zaznaczył, że „w niektórych fragmentach ma ona demagogiczny, 
sensacyjny, czy nawet czysto propagandowy charakter”40. Nieco na marginesie 
warto zauważyć, że główna linia obrony przyjęta przez A. Czubińskiego, w myśl 
której kazał się on traktować jako „historyk nie specjalista” w zakresie dziejów 
PRL, była o tyle problematyczna, że niemal dokładnie w tym samym czasie do 
księgarń trafiła broszura jego pióra pt. Poznań. Czerwiec 1956–198141.

Recenzja A. Czubińskiego w  najmniejszym stopniu nie była jednak w  sta-
nie zmienić faktu, że Poznański Czerwiec 1956 zebrał dziesiątki pozytywnych, 
a niekiedy wręcz entuzjastycznych ocen, by wymienić tylko artykuły recenzyjne 
Andrzeja Garlickiego w  krajowej „Kulturze”42, Bohdana Czeszki w  „Nowych 
Książkach”43, Marka Zielińskiego w  miesięczniku „Więź”44, Jana Skórzyńskiego 
w „Tygodniku Solidarność”45 czy też wydrukowaną w „Polityce” i mimo pewnych 
drobnych uszczypliwości pozytywną recenzję pióra Andrzeja Choniawki46. To 
samo można także powiedzieć o recenzjach napisanych mniej więcej w tym samym 
czasie i  opublikowanych na łamach periodyków ściśle naukowych, wśród któ-
rych znalazły się m.in. obszerne omówienia autorstwa Wojciecha Wrzesińskiego 

39 M. Lenartowski, Do redaktora „Gazety”, „Gazeta Poznańska”, 24 VII 1981, nr 144.
40 A. Czubiński, W  poszukiwaniu prawdy o  Poznańskim Czerwcu, „Gazeta Poznańska”, 6 VIII 1981, 
nr 153. Warto zauważyć, że recenzenckie wysiłki A. Czubińskiego spotkały się z bardzo pozytywną oceną 
Wydziału Propagandy i  Kultury KW  PZPR w  Poznaniu, gdzie „artykuły krytyczne prof. Czubińskiego 
o książce »Czerwiec 56«” wyróżniono jako „pozytywne przykłady” w ewolucji treści publikacji prasowych 
w drugiej połowie 1981 r. Zob. Uwagi dotyczące funkcjonowania propagandy, brak daty [po VIII 1981 r.], 
APP, KW PZPR w Poznaniu, sygn. 2168, k. 34.
41 A. Czubiński, Poznań. Czerwiec 1956–1981, Poznań 1981.
42 A. Garlicki, Dokument czasu gniewu, „Kultura” (Warszawa) 1981, nr 32, s. 3.
43 B. Czeszko, Tak to było w Poznaniu, „Nowe Książki” 1981, nr 16, s. 12–15.
44 M. Zieliński, A kiedy lud na nogi stanie…, „Więź” 1981, nr 7–8, s. 271–274.
45 J. Skórzyński, Chłodnym okiem, „Tygodnik Solidarność” 1981, nr 35, s. 14.
46 A. Choniawko, Poznański Czerwiec 1956, „Polityka” 1981, nr 33.
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13. Pismo dyrektora Wydawnictwa Poznańskiego J. Ziołka do sekretarza KC PZPR M. Stępnia 
w sprawie wznowienia publikacji Poznański Czerwiec 1956, 8 III 1989 r., ze zbiorów BR
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(„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”)47, Andrzeja Kwileckiego („Dzieje 
Najnowsze”)48, Zbysława Rykowskiego i  Wiesława Władyki49, a  także Lecha 
Trzeciakowskiego („Kwartalnik Historyczny”)50. Nie mniej entuzjastyczna była 
recenzja opublikowana na łamach paryskiej „Kultury” przez przebywającego od 
niedawna na emigracji Stanisława Barańczaka. W lipcu 1981 r., mimo milionów 
tomów zgromadzonych wokół niego w harwardzkiej Widener Library, długo nie 
mógł się oderwać od wydanej na niskiej jakości papierze, niepozornej książki 
„przysłanej przez przyjaciół z  kraju”. „Wyjechałem z  Poznania – pisał poeta – 
w końcu marca [1981 r.] – w okresie narastających przygotowań do masowych 
obchodów Czerwca, [...] gorączkowej pracy nad zbieraniem i  opracowaniem 
wspomnień, dokumentów i fotografii. Pracowali nad tym wszystkim moi przyja-
ciele z poznańskiej »Solidarności« [...]. Znam z własnej obserwacji ogrom pracy, 
której podejmowały się bezinteresownie dziesiątki ludzi – wśród nich dwoje 
moich starszych kolegów i  przyjaciół z  poznańskiej polonistyki, prof. Jarosław 
Maciejewski i  doc. Zofia Trojanowicz, którzy opracowali Poznański Czerwiec 
1956”51. Wypada się jedynie zgodzić z zapowiedzią S. Barańczaka, który słusznie 
prognozował, że recenzowana przezeń książka stanie się, obok pomnika Czerwca 
1956 czy też tabliczek z  nowymi nazwami ulic: 28  Czerwca 1956  r. i  Romka 
Strzałkowskiego, jednym z najważniejszych i najtrwalszych śladów, jakie pozo-
staną w stolicy Wielkopolski po wielkim solidarnościowym przełomie 1980–1981.

Wprowadzenie stanu wojennego w  grudniu 1981  r. spowodowało, że przez 
osiem długich lat swobodna dyskusja nad Poznańskim Czerwcem 1956 po raz 
kolejny została mocno ograniczona przez władze. Ostry podział rysujący się 
na tym tle pomiędzy stroną partyjną oraz społeczną, reprezentowaną głównie 
przez opozycyjne struktury podziemnej Solidarności, zaczął stopniowo ustępo-
wać wraz z przemianami politycznymi, które przyniosła wczesna wiosna 1989 r. 
W tym samym mniej więcej czasie doc. Z. Trojanowiczowa zwróciła się do dyrek-
cji Wydawnictwa Poznańskiego z  odważnym wnioskiem o  wznowienie dzieła, 
które swego czasu zredagowała wspólnie z nieżyjącym już prof. J. Maciejewskim. 
Pozytywne rozstrzygnięcie w tej sprawie nie zapadło od razu. Mimo wyczuwalnej 
atmosfery zmian dyrektor J. Ziołek najwyraźniej bowiem nie chciał wziąć pełnej 
odpowiedzialności za podjęcie decyzji w tej wrażliwej sprawie. Dlatego też posta-
nowił ją skonsultować z  zasiadającym w  Sekretariacie KC PZPR „Towarzyszem 
Profesorem” Marianem Stępniem, prosząc go w marcu 1989 r. o „wyrażenie swojej 

47 W. Wrzesiński, [rec.] Wydarzenia czerwcowe w  Poznaniu 1956. Materiały z  konferencji naukowej 
zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniu 4 V 1981 roku, red. E. Makowski, Poznań 1981; 
Poznański Czerwiec 1956, red. J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa, Poznań 1981, „Śląski Kwartalnik 
Historyczny Sobótka” 1981, nr 4, s. 620–624.
48 A. Kwilecki, Poznański Czerwiec, „Dzieje Najnowsze” 1983, nr 3, s. 190–195.
49 Z. Rykowski, W. Władyka, [rec.] Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu 1956. Materiały z konferencji 
naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniu 4 V 1981 roku, red. E. Makowski, Poznań 
1981; Poznański Czerwiec 1956, red. J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa, Poznań 1981, „Kwartalnik 
Historyczny” 1982, nr 1, s. 158–163.
50 L. Trzeciakowski, Poznański Czerwiec 1956, „Kwartalnik Historyczny” 1982, nr 1, s. 153–158.
51 S. Barańczak, Cztery Czerwce (Zamiast recenzji książki Poznański Czerwiec 1956), „Kultura” (Paryż) 
1981, nr 9, s. 83.
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opinii co do celowości” całego przedsięwzięcia52. Nie znamy niestety kształtu dal-
szej korespondencji na linii Ziołek–Stępień, wydaje się jednak, że gwałtowność 
zmian uruchomionych w PRL za sprawą tzw. wyborów kontraktowych spowodo-
wała, że bardzo prędko stała się ona po prostu zbędna.

Drugie wydanie Poznańskiego Czerwca 1956 trafiło ostatecznie na księ-
garskie półki w 1990 r. i zgodnie z  informacją umieszczoną na karcie tytułowej 
zostało poprawione i uzupełnione. W ten sposób znacznemu rozszerzeniu uległ 
zwłaszcza dział Wspomnień i relacji, w którym pomieszczono m.in. wspomnienia 
Kazimierza Kaniewskiego i  Józefa Wielgosza, wywiad z Krzysztofem Wolickim, 
który jako dziennikarz „Trybuny Ludu” na przełomie czerwca i  lipca 1956  r. 
przebywał w  Poznaniu, czy też poznański fragment zapisków Jana Nowaka-
Jeziorańskiego. O kilka nowych pozycji rozbudowano również dział Dokumentów 
1956–1957, swoją objętość podwoiły wreszcie niektóre artykuły o  charakterze 
monograficznym. Wszelkie wprowadzone zmiany w korzystny sposób wzbogaciły 
i uzupełniły pierwszą wersję książki z 1981 r. Wspomniane wydanie drugie stało 
się jednocześnie podstawą dla trzeciej edycji omawianego dzieła, które nakładem 
Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych ukazało się w 2006 r. w for-
mie reprintu.

Wydanie Poznańskiego Czerwca 1956 w źródłowej serii „Wznowienia”, reali-
zowanej w  ramach Biblioteki „Kroniki Miasta Poznania”, raz jeszcze podkreśla 
wagę tej publikacji jako jednej z najważniejszych poznańskich książek ostatniego 
półwiecza. Pomimo tego, że wraz z dokonanym w ciągu ostatniego ćwierćwiecza 
historiograficznym postępem pewne jej fragmenty, związane zwłaszcza ze szcze-
gółową rekonstrukcją przebiegu „czarnego czwartku” oraz liczbą ofiar, uległy czę-
ściowej dezaktualizacji, i wbrew niekiedy dość jednoznacznie podnoszonym pod 
jej adresem zarzutom, Poznański Czerwiec 1956 skutecznie się dziś jednak broni, 
zyskując ponadczasową wartość. Już choćby tylko lektura pełnego erudycji arty-
kułu J. Maciejewskiego Po dwudziestu pięciu latach czy też pięknie napisanego tek-
stu J. Sandorskiego Procesy poznańskie z 1956 roku. Wątpliwości, polemiki, klimaty 
pokazuje, że o  jakimkolwiek przedawnieniu nie może być tutaj mowy. To samo 
dotyczy zresztą bogatego i niezwykle wartościowego materiału wspomnieniowego 
opracowanego przez Z. Trojanowiczową.

Dzieło zredagowane przez dwójkę wybitnych uniwersyteckich polonistów 
każe dziś na siebie patrzeć w jeszcze jeden, kto wie, czy nie najważniejszy, sposób. 
Jest ono bowiem nie tylko pierwszą monografią Poznańskiego Czerwca 1956, ale 
również nadzwyczajnym świadectwem czasów i społecznych przemian, w których 
powstawało. Pozostaje ono wszak namacalnym dowodem niezapomnianej atmos-
fery lat 1980–1981, gdy dzięki zbiorowej i wymagającej wielkiej odwagi pracy nad 
książką o  „czarnym czwartku” wspólnym głosem przemówiły dwa pokolenia: 
Czerwca 1956 i Solidarności.

52 Pismo dyrektora Wydawnictwa Poznańskiego J. Ziołka do sekretarza KC PZPR M. Stępnia, 8 III 1989 r., 
BR, ODWŻL, Archiwum Wydawnictwa Poznańskiego, Materiały dotyczące książki Poznański Czerwiec 
1956, red. J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa, Poznań 1981, brak sygnatury, bp.





Motto

Świadek mówił, że czołg otaczał tłum liczący pięćset do 
sześciuset osób i że pewne osoby wzięły czynny udział, podczas gdy 
reszta gapiła się. W związku z tym chciałbym zapytać, w jakim wieku 
byli ci ludzie.
– No, w doszłym wieku.
– Starsi?
–  Starsi. To była mieszanka, można powiedzieć, młodsi byli i starsi 

byli.
– A ci, którzy czołg atakowali bezpośrednio?
– Ci byli młodzi.
– Wyłącznie?
– Tak.
[...]
–  Ja mam jeszcze jedno pytanie. Może świadek powie, skąd się wzięła 

ta grupa ludzi z tym sztandarem, z którym siedli na czołgu.
– Ta przyszła ze strony Dąbrowskiego.
– Jak to wyglądało wszystko?
– Sztandar był rozdarty, prawda, i skrwawiony.
– Jaki to był sztandar?
– Nasz, polski.

Z PROCESÓW POZNAńSKICH




