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Micha  Nowosielski
Pozna ski Czerwiec 1956 w mi dzynarodowej perspektywie

Dnia 13 czerwca 2006 r. odby a si  w Instytucie Zachodnim debata po wi cona Pozna skiemu
Czerwcowi 1956 r. Organizatorzy pragn li upami tni  50. rocznic  pierwszego w Polsce Ludowej
buntu robotniczego dyskusj  z udzia em cenionych znawców i uczestników wydarze
czerwcowych. Przedmiotem panelu by a interpretacja i ocena Pozna skiego Czerwca na tle
procesu dekomunizacyjnego w tzw. bloku wschodnim. Uczestnicy dyskusji wymieniali pogl dy
na temat reperkusji pozna skiego zrywu w spo ecze stwie polskim, reakcji w adz partyjnych, echa
wydarze  pozna skich w innych krajach tzw. demokracji ludowej, wp ywu pozna skiego czerwca
na kolejne bunty i protesty w krajach Europy rodkowo-Wschodniej. Próbowali usytuowa  ten
protest robotniczy w procesie formowania si  opozycji antykomunistycznej, ewolucji kultury
politycznej i relacji miedzy w adz  a spo ecze stwem.

Andrzej Choniawko
Powstania czy rewolty? W kr gu terminologii

Autor analizuje ró ne terminy u ywane na okre lenie tragicznych wydarze  w Poznaniu w 1956
r. Termin "rewolta" w przeciwie stwie do maj cego na ogó  wyra nie historyczne konotacje
terminu "powstanie" nale y do poj  ahistorycznych w pozytywnym metodologicznie sensie tego

owa. Przydatno  terminu "rewolta" zarysowuje si  zw aszcza wyra nie na tle coraz cz stszego
zrywania z terminem "powstanie" na okre lenie wydarze  nawet najbardziej konsekwentnie
dot d w ten sposób nazywanych.. Zdarzaj ce si  wci  pomijanie b d  zdawkowe traktowanie
krwawo t umionych przez w adze demonstracji robotniczych na amach syntez historycznych
wiadczy o niedocenianiu znaczenia jakie dla rekonstrukcji procesów spo ecznych maj  tego

rodzaju konflikty spo eczne. S  one w ka dym przypadku zupe nie wyj tkowym wiadectwem
krzy uj cych si  w ró nych p aszczyznach sprzeczno ci targaj cych danym spo ecze stwem.
Analizuj c genez , przebieg i skutki demonstracji robotniczych mo na na temat tych
sprzeczno ci uzyska  wiedz , daj c  si  projektowa  w wymiarze znacznie przekraczaj cym
zarówno terytorialny, a tym bardziej chronologiczny zasi g robotniczych protestów.

Stanis aw Jankowiak
Ewolucja oceny i znaczenia Pozna skiego Czerwca 1956 roku. Od "imperialistycznej prowokacji" do
"konfliktu w rodzinie"

Artyku  przedstawia ewolucj  oceny i znaczenia Pozna skiego Czerwca 1956 r. Pozna ski
Czerwiec odegra  w powojennej historii ogromn  rol , rozpoczynaj c d ug  drog  do prawdziwej
wolno ci, cho  jego uczestnicy takiej wiadomo ci w Czerwcu 1956 r. nie mieli i nie chcieli te



obala  panuj cego wówczas systemu. Nie umniejsza to jednak znaczenia zrywu, który zmieni
Polsk . Na docenienie tej roli przysz o Poznaniakom czeka  kilkadziesi t lat.

ukasz Jastrz b
Pozna ski Czerwiec 1956 roku w wietle bada  nad stratami osobowymi

Pozna ski Czerwiec 1956 r. to najtragiczniejsze wydarzenie w powojennej historii Poznania.
Strajk robotników o charakterze ekonomiczno-socjalnym przerodzi  si  w zamieszki zbrojne o
charakterze politycznym. Do miasta wjecha o wojsko. W ci gu kilku godzin zgin o lub zmar o z
ran 57 osób, rannych by o prawie 600 osób. Na temat tych wydarze  powsta o ju  mnóstwo
opracowa , ksi ek, artyku ów. Wci  jednak funkcjonuj  w literaturze powielane mity, legendy,
ale tak e i oczywiste przek amania czy b dy. Ni ej podpisany autor od kilku lat prowadzi
badania, które rzucaj  nowe wiat o na wiele utartych mitów Pozna skiego Czerwca 1956 r.
Uda o si  ustali  przebieg procesu decyzyjnego dotycz cego wydania rozkazu strzelani, rozwi zano
kwesti  tzw. pierwszego strza u, zweryfikowano liczb  zabitych i okoliczno ci ich mierci (w
wi kszo ci przypadkowej). Przeprowadzono analiz  okoliczno ci mierci Romana
Strza kowskiego, z której obiektywne wnioski odbiegaj  dalece od obowi zuj cej hagiograficznej
legendy. Pozna ski Czerwiec wci  wymaga nowej literatury opracowa , syntez. W b dzie jest
ten, kto twierdzi, e nie ma ju  o czym pisa . Tylko publikacjami na odpowiednim poziomie
merytorycznym, które s  dobrze umocowane ród owo i metodologicznie, mo na zachowa
pami  o tamtych wydarzeniach, o najtragiczniejszym dniu w powojennej historii Poznania, a
pojawiaj ce si  przy tym liczne spory i dyskusje mog  tylko konstruktywnie wp yn  na stan
naszej wiedzy o Pozna skim Czerwcu 1956 r.

Bogumi  Wojcieszak
"Jeszcze Polska nie zgin a". Aktywno  napoleo czyków w Wielkim Ksi stwie Pozna skim

Przekonanie, e "Jeszcze Polska nie zgin a", w latach pruskiego zaboru wyra ano w wielu
ró nych sytuacjach politycznych. By y s owa Mazurka D browskiego inspiracj  walki nie tylko
zbrojnej, tak e tej o narodowe przetrwanie. Autor najwi cej uwagi po wi ca postawom
politycznym obywateli Wielkiego Ksi stwa Pozna skiego sk aniaj cym si  ku politycznemu
realizmowi. Artyku  jest te  odniesieniem do mitu o gremialnie spiskuj cych, pr cych do
zbrojnej konfrontacji Wielkopolanach, w okresie przed powstaniem listopadowym. W
rzeczywisto ci jednak, wbrew legendzie, przewa  w dzia aniach polityczny realizm. Najwi cej
uwagi autor po wi ca ró norakiej aktywno ci osiad ych w Wielkopolsce by ych oficerów
napoleo skich.

Zenon Kachnicz
Aparat bezpiecze stwa publicznego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947

Polscy komuni ci chc c przej  w Polsce w adz  i utrwali  j  powo ali silny i sprawny aparat na
wzór NKWD. By  on wa nym elementem procesu ustanowienia i ochrony nowej w adzy.
Kierownictwo PPR od samego pocz tku by o wiadome, e bez tzw. ludowego aparatu ucisku,
czyli wojska, urz du bezpiecze stwa i milicji nie da si  zwyci sko zako czy  walki o bezwzgl dny
prymat na polskiej scenie politycznej. Z chwil  zorganizowania struktur urz dy bezpiecze stwa
podj y walk  nie tylko z legaln  opozycj , ale równie  z podziemiem zbrojnym. Nale y
zdecydowanie podkre li , e w walce z wrogami PPR urz dy bezpiecze stwa by y bardzo istotnym
czynnikiem. Wykonywa y polecenia centralnego kierownictwa partyjnego szybko i bezwzgl dnie,
cz sto nie ogl daj c si  na obowi zuj ce prawo. Ich celem by o rozprawienie si  z przeciwnikami



politycznymi, nawet gdy nie pope nili oni adnego przest pstwa czy wykroczenia. Ich sposób
dzia ania mo na okre li  maksym  ,,cel u wi ca rodki". Artyku  przedstawia genez  tworzenia,
struktury i dzia alno  aparatu bezpiecze stwa publicznego na Pomorzu Zachodnim w pierwszych
latach po II wojnie wiatowej

Adam Frydrysiak
Polska administracja ko cielna na Pomorzu Zachodnim wobec narastaj cej indoktrynacji w latach
1945-1972

W artykule przedstawiono polsk  administracj  ko cieln  na Pomorzu Zachodnim wobec
narastaj cej indoktrynacji w latach 1945 - 1972. Ukazano dzia ania w pierwszych latach
powojennych prymasów Polski Augusta Hlonda i Stefana Wyszy skiego, którzy znale li si  w
trudnej sytuacji pomi dzy daniami nowej w adzy a oczekiwaniami Stolicy Apostolskiej i
hierarchii ko cio a niemieckiego. Dzia ania w adz komunistycznych mia y na celu os abienie roli
Ko cio a w Polsce. Zmiany, które nast pi y w 1956 r. pozwoli y na z agodzenie konfliktu
pomi dzy pa stwem i Ko cio em - odwil  polityczna po mierci Stalina, list biskupów polskich
do biskupów niemieckich, podpisanie uk adu granicznego mi dzy Polsk  a RFN.

Adam Szymaniak
Bezpo rednie inwestycje zagraniczne w Wielkopolsce. Stan obecny i perspektywy

Celem prezentowanego artyku u jest przedstawienie stanu obecnego oraz perspektyw
rozwojowych dla przedsi wzi  z udzia em zagranicznym w Wielkopolsce. Realizacji tego
zamierzenia s u a analiza danych ród owych pochodz cych z G ównego Urz du
Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego, Pa stwowej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych (PAIiIZ), Wydzia u Rozwoju Urz du Miasta w Poznaniu oraz samorz dów
lokalnych. Wa nym uzupe nieniem prac analitycznych tych instytucji by y dane uzyskane
bezpo rednio od inwestorów zagranicznych dzia aj cych w Wielkopolsce. Ograniczone ramy
opracowania nie pozwoli y na przedstawienie wszystkich dost pnych w tym zakresie wyników
bada , dlatego ich selekcja ukierunkowana zosta a g ównie na potrzeby analizy:
a) warto ci, liczby oraz struktury pochodzenia inwestycji bezpo rednich w województwie
wielkopolskim,
b) najwa niejszych parametrów ekonomicznych i finansowych spó ek z udzia em zagranicznym
dzia aj cych w regionie,
c) nap ywu strategicznych BIZ o warto ci powy ej 1 mln USD do Wielkopolski,
d) inwestycji zagranicznych w stolicy regionu - Poznaniu.
W trzeciej cz ci artyku u analizy i dane statystyczne odniesiono do perspektyw inwestycji
bezpo rednich w województwie wielkopolskim i Poznaniu.

Aleksandra Pietrowicz
Rozpracowanie organizacji "Ojczyzna" przez Ministerstwo Bezpiecze stwa Publicznego  w tek
pozna ski

"Ojczyzna" by a organizacj  konspiracyjn  dzia aj c  w latach okupacji 1939-1945 przede
wszystkim na terenie Wielkopolski i Generalnego Gubernatorstwa. W lipcu 1945 r. zosta a
rozwi zana, a wielu jej cz onków podj o prac  w instytucjach powo anych do dzia ania na tzw.
ziemiach odzyskanych. Od 1947 r. by ymi cz onkami "Ojczyzny" zainteresowa  si  resort
bezpiecze stwa publicznego. Rozpocz to inwigilacj  wielu osób z tego rodowiska w ramach



sprawy obiektowego rozpracowania pod kryptonimem "Alfa". Nieudane próby zwerbowania
agentów spo ród by ych cz onków "Ojczyzny" zako czy y si  aresztowaniami i wszcz ciem
formalnych ledztw. Artyku , opieraj c si  na aktach operacyjnych MBP, wojewódzkich urz dów
bezpiecze stwa publicznego oraz Wojskowego S du Rejonowego, przedstawia dzia ania aparatu
bezpiecze stwa skierowane przeciwko rodowisku pozna skiemu "Ojczyzny", skupionemu mi dzy
innymi w Instytucie Zachodnim.

Aleksandra Kruk
Echa pozna skiego czerwca 1956 roku w prasie niemieckiej

W artykule przedstawiono reakcje z prasy niemieckiej na wydarzenia w Poznaniu 28 czerwca
1956 r. Analiza powsta a na podstawie prasy niemieckiej zgromadzonej w pozna skim Instytucie
Zachodnim (wykorzystano "Bayern-Kurier", "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Ost-West
Kurier", "Rheinischer Merkur", "Der Spiegel", "Die Welt", "Der Tagesspiegel", "Die Zeit",
"Neues Deutschland"). Relacje i oceny wyst pienia robotników przeciwko w adzy
komunistycznej dowodz  zainteresowania w RFN i NRD ród ami oraz przebiegiem pozna skiego
powstania.

Katarzyna Kozio
Pocz tki s downictwa powszechnego na Pomorzu Zachodnim na przyk adzie okre gu koszali skiego
(lata 1945-1949)

S dzia Kazimierz Cukierski zosta  oddelegowany do organizacji i kierowania s dem okr gowym w
Koszalinie 30 maja 1945 r. Dat  t  mo na uzna  za pocz tek powojennego s downictwa
polskiego na Pomorzu Zachodnim. Artyku  przedstawia pierwsze lata (1945-1949)
funkcjonowania s dów powszechnych na tych terenach. G ówne ród o informacji stanowi
relacja samego s dziego Kazimierza Cukierskiego. Opisuje on przede wszystkim stron
organizacyjn  tworzenia poszczególnych s dów w okr gu - m.in. problemy lokalowe i kadrowe,
stosunki z ludno ci  cywiln , przedstawicielami administracji pa stwowej i wojska.

Krzysztof Bukowski
Pierwsze Powiatowe Urz dy Bezpiecze stwa Publicznego na terenie rodkowego Pomorza w 1945 roku

W niniejszym opracowaniu wskaza em w skrótowej formie organizacj  i polityk  kadrow  resortu
bezpiecze stwa publicznego i rol , która zosta  mu przypisana przez PPR. Szczególnie
uwypukli em znaczenie powiatowych urz dów bezpiecze stwa. Przybli em przebieg tworzenia
oraz warunki socjalne i bytowe panuj ce w poszczególnych urz dach. Wskaza em równie
trudno ci na jakie napotykali szefowie poszczególnych urz dów przy ich tworzeniu w 1945 r. na
terenie Pomorza rodkowego. Scharakteryzowana zosta a tak e obsada etatowa poszczególnych
urz dów, forma wynagradzania pracowników za wykonywan  prac  oraz zaopatrzenie w
podstawowe artyku y biurowe.


