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Piotr Grzelczak (Instytut Historii UAM)
Pozna ski Czerwiec w polityce historycznej PZPR w latach 1980-1989.

Abstrakt
Kultywowanie pami ci o Pozna skim Czerwcu 1956 nie by o w PRL mo liwe przez

blisko 25 lat od krwawej pacyfikacji zbuntowanego miasta. W adze PZPR zdawa y sobie
spraw  z tego, i  wyst pienie pozna skich robotników podwa o sens istnienia tzw. „w adzy
ludowej” i prowadzi y w tym okresie polityk , której celem by o wyeliminowanie
Pozna skiego Czerwca ze zbiorowej pami ci historycznej. Sytuacja uleg a ca kowitej zmianie
jesieni  1980 r., gdy do tradycji pierwszego buntu spo ecze stwa w PRL odwo a si
„Solidarno ”, wobec czego w adze PZPR nie mog y pozosta  bierne. W niniejszym artykule
podj to prób  ukazania aktywno ci PZPR w kszta towaniu  polityki historycznej prowadzonej
wobec Pozna skiego Czerwca w ostatniej dekadzie PRL. Punktem wyj cia uczyniono
nast puj ce pytania badawcze: dlaczego PZPR w latach 80-tych postanowi a „odzyska ”
Pozna ski Czerwiec, nada  mu odpowiednio „zobiektywizowany” charakter i wpisa  we

asny kalendarz obchodów wi t i rocznic? Za pomoc  jakich dzia  i narz dzi KW PZPR
w Poznaniu zamierza  ten stan osi gn ? W jakim stopniu polityczno – propagandowe
poczynania PZPR wykazywa y si  powtarzalno ci  oraz na ile wykorzystywane by y do
realizacji dora nych celów politycznych?

Amelia  Korzeniewska

Artyku  po wi cony jest badaniom nad funkcjonowaniem postaci Edyty Stein w zbiorowej
pami ci Polaków, Niemców oraz ydów na przestrzeni kilkudziesi ciu lat, które min y od
czasu jej mierci. Autorka podejmuje t  tematyk  z perspektywy       kulturoznawczej i
filozoficznej.
Analiza oficjalnych przejawów pami ci, szczególnie w Niemczech oraz ze strony Ko cio a
katolickiego, staje si  tu zaledwie wst pem do g bokiej analizy sposobów obecno ci tej
postaci w kulturze (literaturze, filmie) oraz roli wspólnot regionalnych i religijnych,
stowarzysze  oraz ró nych rodowisk w Polsce i Niemczech w kreowaniu pami ci o Edycie
Stein. Tekst  pokazuje, jak te same warto ci, ze wzgl du na które Edyta Stein jest pami tana
przez dan  wspólnot  pami ci, mog  i skutkuj  niepami ci  w innych, a  w jeszcze innych

 do budowania narodowej czy regionalnej to samo ci.

Rogowski  Purda

Celem artyku u jest namys  nad pami ci  spo eczn  ludno ci zamieszkuj cych tereny
pogranicza kulturowego. Tekst oparty jest na wynikach  bada  empirycznych
przeprowadzonych we wsi Purda Wielka w 1948 r. oraz 2005 r. i sk ada si  z trzech cz ci.
Ka da z nich stara si  ukazywa  wzajemne relacje pomi dzy perspektyw  makro- i
mikrostrukturaln  (makro- i mikrohistoryczn ), a wi c opisywa  to, w jaki sposób wielkie
wydarzenia spo eczne i historyczne wp yn y na ycie codzienne. Poszczególne cz ci



dotycz  takich tematów, jak "codzienne upami tnianie", formy pami tania wydarze  z
przesz ci, wp yw przemian systemu edukacyjnego na ycie codzienne.

Sylwia Czubaj-Ku min,

Streszczenie tekstu „Pami  zbiorowa jako wspornik to samo ci emkowskiej”

Wszelkie grupy mniejszo ciowe zabiegaj  o powstanie w asnych form pami ci.
Wydarzenia minione nale  do czynników wywieraj cych wp yw na wiadomo  etniczn

emków, pami  o nich legitymizuje istnienie grupy. Jednak e historia bywa poddawana
ró norakim zabiegom i interpretacjom. To, co przenika do pami ci zbiorowej i utrwala si  w
niej, mo e by  niejako „ska on ” wersj  historii. St d przeprowadzone analizy koncentruj
si  nie na wydarzeniach stricte historycznych, ale stanowi  prób  zdiagnozowania
mechanizmów utrwalania i przywo ywania w pami ci pewnych obrazów, klisz, dotycz cych
do wiadcze  grupy jako ca ci.

Elementy sk adaj ce si  na obraz pami ci historycznej emków, którym autorka
po wi ca najwi cej miejsca, to zw aszcza terytorium: zmitologizowane opuszczone góry,
pomniki i cmentarze; dramat wysiedle  czy pocz tki ycia na obcej ziemi. Artyku  porusza
równie  temat refleksji emków nad w asn  tradycj  i  jej rol  w yciu przedstawicieli
ró nych generacji.

Streszczenie  Halicka

Pami  o drugiej wojnie wiatowej by a w drugiej po owie XX wieku i pozostaje nadal
wa nym elementem to samo ci europejskich narodowo ci, a tak e kreowania mitów
narodowych. W artykule wskazano na ró nice w wyobra eniach o tej najokrutniejszej z wojen,
na dominacj  dyskursu ofiar oraz na dwie na pozór przeciwstawne, jednak od siebie
uzale nione tendencje: z jednej strony pisanie na nowo historii poszczególnych narodów, a z
drugiej strony otwarcie si  narodowych historiografii na transnarodow , europejsk  a nawet
globaln  perspektyw . Ró nice w przekazie wiedzy na temat wojny pomi dzy pokoleniami
przedstawione zosta y poprzez wyniki bada  porównawczych, które prowadzone by y w

miu europejskich krajach. W zako czeniu nawi zano do publicznej dyskusji o
przygotowywanych w Berlinie i Gda sku ekspozycji muzealnych po wi conych
wydarzeniom wojennym i przymusowym migracjom.

Eliza  Kania  Rosyjskie media
Artyku  zwiera analiz  rosyjskich  przekazów medialnych, dotycz cych katastrofy w
Smole sku z 10 kwietnia 2010 r. Z racji na specyficzny kontekst tej tragedii (70. rocznic
zbrodni katy skiej) jest te  prób  wskazania  na rol  pami ci zbiorowej o Katyniu w
stosunkach polsko-rosyjskich. Analizie poddane zosta y najbardziej opiniotwórcze tytu y
prasy rosyjskiej.



Korzeniewski

Tekst dotyczy  sposobu postrzeania daty 8/9 Maja 1945 w pami ci Polaków i Niemców,
zarówno w pami ci oficjalnej ( uroczysto ci rocznicowe), jak i w pami ci publicznej ( prasa,
media), a tak e w pami ci potocznej ( wiadomo  historyczna, pami  rodzinna). Autor
ledzi dymensje pomi dzy ró nymi poziomami pami ci oraz ewolucje obrazu zako czenia

wojny przed prze omem 1989 roku w Polsce i po prze omie oraz przed zjednoczeniem
Niemiec i po zjednoczeniu.

Kosman
Jedna z najwi kszych bitew redniowiecznej Europy nale y do czo owych wydarze  w
dziejach Polski, dla której oznacza a zahamowanie agresji rycerskiego zakonu Naj wi tszej
Marii Panny nad Ba tykiem. Stworzy  on ogniem i mieczem, pod has em krzy a, w asne
pa stwo  na  tamtejszych  ziemiach,  a  nast pnie   zagrozi  Polsce  Piastów.  Dla  Niemców
przegrana oznacza a przez ca e wieki kres „misji cywilizacyjnej” i dopiero w ko cu XX
wieku nast pi o przewarto ciowanie ocen i zbli enie stanowisk z historiografi  polsk .
Przegrana w 1410 r. zosta a propagandowo przez nich zrekompensowana „drugim
Tannenbergiem”  to  jest  pokonaniem  w  tym  samym  miejscu  Rosjan  podczas  I  wojny
wiatowej.

W Polsce przedrozbiorowej (do 1795 r.), zw aszcza za panowania dynastii
Jagiellonów  rocznice zwyci stwa by y czczone jako wi to ko cielno-pa stwowe W czasach
narodowej niewoli s y idei narodowego przetrwania, cho  mog y by  swobodnie
obchodzone dopiero od trzeciej wierci XIX w. na terenie zaboru austriackiego, po uzyskaniu
przez Galicj  autonomii. Na wielk  skal  obchodzono w Krakowie pi setny jubileusz, z
udzia em  –  cz ciowo  w  konspiracji  –  delegacji   z  pozosta ych  zaborów.  Obchodów  na
szerok  skal  doczeka y si  jubileusze:  550- lecie (1960 r.) oraz 600-lecie (2010 r.), kiedy
pole bitwy znalaz o si  na obszarze pa stwa polskiego. Zmieni  si  ich charakter, kiedy nie
musia y ju  s  idei „dla pokrzepienia serc”.  Ostatnio przesta y odgrywa  rol  wy cznie
konfrontacyjn  w obrazie stosunków polsko–niemieckich.

Kwilecki

Autor, przytaczaj c ró ne opinie i zarazem odwo uj c si   do bardzo osobistych prze ,
polemizuje z tez , e Powstanie Warszawskie by o wspania e. Podziela pogl d tych, którzy
doceniaj c heroizm powsta ców, dostrzegali równocze nie tragizm  sytuacji: o ile powsta cy
byli wspania ymi, ofiarnymi i dzielnymi bojownikami, to samego powstania nie mo na
nazwa  wspania ym.
Poch on o ono niewyobra alne mnóstwo niepotrzebnych ofiar, przynios o straszliwe
cierpienia ca ej ludno ci miasta, zaprzepa ci o dorobek kulturalny kilku wieków, zako czy o
si  potwornym zniszczeniem Warszawy.
 Powstanie Warszawskie obros e  mitami, by o w najnowszych dziejach narodowych
szczególnie tragicznym  wydarzeniem.



Mazur
Neue Wache
W opracowaniu przedstawiono histori  powstania i przekszta ce  jakim podlega a Neue
Wache w Berlinie: zwyk a wartownia wyposa ona w do  czyteln  symbolik  (1818),
miejsce upami tnienia nierzy poleg ych w pierwszej wojnie wiatowej (okres republiki
weimarskiej i re imu hitlerowskiego), miejsce upami tnienia ofiar „faszyzmu” (okres NRD)
oraz centralne miejsce upami tnienia ofiar wojny i dyktatury w zjednoczonym pa stwie
niemieckim (1993).

Artyku  po wiecony jest  prof. Gerardowi  Ladudzie, zmar emu  w pa dzierniku 2010 r.
wybitnemu historykowi. By o on znakomitym znawc   dziejów S owian i Polski oraz
stosunków  polsko-niemieckich, uczonym, który  czy  ogromn   wiedz  mediewisty z
zainteresowaniem  wspó czesno ci .
 Autor, odsy aj c  do imponuj cej bibliografii prac profesora opublikowanych  w ci gu 70 lat
aktywno ci naukowej, wyró nia bloki tematyczne: badania nad staro ytno ciami

owia skimi oraz wczesno redniowiecznymi dziejami S owia szczyzny Zachodniej,
pocz tkami i wczesnymi dziejami pa stwa i Ko cio a w Polsce,  stosunkami polsko-
niemieckimi i histori  Niemiec, problemami europejskiej historii wieków rednich, a tak e
dotycz ce historii ojczystych Kaszub. Podkre la ponadto w publikacjach uczonego nurt
refleksji metodologicznej, historiograficznej i ród oznawczej oraz dotycz cy ogólnych
dziejów  kultury. Zwraca tak e  uwag  na pe  zaanga owania dzia alno  dydaktyczn
Profesora, edytorsk  oraz w zakresie organizacji i upowszechniania nauki.

Mazur
Topografia Terroru
   Artyku  po wi cony jest upami tnieniu centralnych instytucji nazistowskiego terroru
zlokalizowanych w Berlinie. Opisano histori  miejsca, spory wokó  utworzenia o rodka
dokumentacyjnego oraz sta  ekspozycj  ukazuj  instytucje nazistowskie, prze ladowania
opozycji niemieckiej oraz brutaln  polityk  okupacyjna w krajach europejskich.

Anna Wolff-Pow ska

Sposób postrzegania narodowego socjalizmu i usytuowania go w historii Niemiec
odegra  fundamentaln  rol  w rozwoju kultury politycznej tego pa stwa. Powo anie do ycia
dwóch pa stw niemieckich o odmiennych podstawach ustrojowych przynios o daleko id ce
konsekwencje dla pami ci kulturowej podzielonego spo ecze stwa. Sprzeczno ci , wpisan
od pocz tku w konstruowanie porz dku powojennego Niemców, by a dyskrepancja mi dzy
negatywn , zdyskredytowan  przesz ci  a potrzeb  akceptowalnego wizerunku dla budowy
pozytywnej to samo ci  nowego pa stwa. Propaganda NRD wypracowa a od pocz tku opart
na ideologii antyfaszyzmu strategi  przezwyci ania przesz ci. Pozwoli a ona rzeszom
uwik anym w nazizm uwolni  si  od poczucia winy i zintegrowa  spo ecze stwo wokó
zorientowanych w przysz  hase  w konfrontacji z pa stwem zachodnioniemieckim.


