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Kiedy InicjatywaPracownicza z zakładówCegielskiego zagroziław 50 rocz-
nice ̨ wydarzeń poznańskich strajkiem, domagajac̨ sie ̨ podwyżek, niektóre
media podniosły larum, że zwiaz̨ek zamierza zbezcześcić świet̨o. Wtórowa-
li im zwiaz̨kowi dysydenci z Solidarności, którzy udowadniali, że robotnicy
pół wieku temu walczyli pod hasłami bogo-ojczyźnanymi, i że nie można tej
rocznicy wykorzystywać z marnych ekonomicznych pobudek. W 2006 roku
na pomniku upamiet̨niajac̨ym tamte wydarzenia - na wniosek Solidarności -
do dotychczasowych słów: ”Za wolność, prawo i chleb”, dopisano ”O Boga”.
Oto jeden z przykładów jak dziś próbuje sie ̨ fałszować historie.̨

Robotnicy 50 lat temu wyszli na ulice z powodów ekonomicznych i to one
były głównym motorem ich działania, a nie kwestie narodowe i religijne. Z
biegiem jednak czasu historie ̨ tamtych wydarzeń zaczet̨o przekształcać, do-
pasowujac̨ do przyjet̨ej przez elity wizji. To co skłoniło do dopisania słów ”O
Boga” na pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 roku, były ponoć słowa histo-
ryka Edmunda Makowskiego, który w najnowszej monografii na temat tam-
tych wydarzeń napisał: ”w tłumie demonstrantów wznoszono hasła o treści
religijnej. My chcemy Boga! Żad̨amy religii w szkołach” (Gazeta Wielkopol-
ska, 9 czerwca 2006). Nieco inaczej o tamtych wydarzeniach ten sam histo-
ryk pisał w swojej innej ksiaż̨ce z 1984 roku (”Ruch robotniczy w Wielkopolsce.
Zarys dziejów do 1981 roku”.): ”Do narastania niezadowolenia w HCP i innych
zakładach pracy Poznania najistotniejsze było jednak obniżenie płac i lek-
ceważenie robotników przez władze. (strona 222) A o samej demonstracji
historyk pisał wówczas tak: ”Uczestnicy pochodu wznosili okrzyki żad̨ajac̨e
podwyżek płac, obniżek norm pracy i cen artykułów żywnościowych, śpie-
wali Jeszcze Polska nie zgineł̨a…, Nie rzucimy ziemi skad̨ nasz ród…, Boże
coś Polske…̨ i inne pieśni” (s. 225). Dopiero z biegiem czasu ”Do haseł byto-
wych dołac̨zono polityczne (przeciw UB, o ”wolne wybory” i ”wolna ̨Polske”̨)
i religijne (o nauczanie religii w szkołach).” (s. 226)

Z cała ̨ pewnościa ̨ hasła narodowe i religijne były podnoszone, ale czy rze-
czywiście dominowały? Czy miały tak wielkie znaczenie jak sie ̨ im dzisiaj
przypisuje? Pamieć̨ świadków na których powołuja ̨ sie ̨w tym przypadku hi-
storycy potrafi być zawodna i przedewszystkimwybiórcza; każe kłaść nacisk
na detale, które z perspektywy teraźniejszości wydaja ̨sie ̨z jakichś powodów
ważne. Ale czy były wówczas? Kiedy popatrzymy na bogaty zbiór fotografii
z 28 czerwca 1956 roku (jak choćby te zamieszczone w bardzo znanej mo-
nografii ”Poznański Czerwiec 1956”, pod red. J. Maciejewski, Z. Trojanowicz,
Poznań 1990) to zobaczymy, że wszystkie one dotycza ̨ haseł bytowych: ”Ża-̨
damy chleba”, ”Chcemy jeść”, ”Wolność, Chleba”, ”My chcemy chleba…” itd.
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Na zdjec̨iach przedstawiajac̨ych demonstrujac̨y tłum (wg niektórych danych
liczac̨y 100-200 tys. osób) na placuMickiewicza (zdjec̨ia nr 8, 9, 15, 16, 17, 20),
w rek̨ach protestujac̨ych sa ̨ tylko nieliczne flagi biało-czerwone i nie widać
żadnych transparentów z hasłami, a tym bardziej z hasłami politycznymi i
religijnymi. Ten tłum czekał od wczesnego rana na stanowisko władz i od-
powiedź na ich postulaty socjalne. Plotka o aresztowaniu delegatów załogi
Cegielskiego, skłoniła cześć demonstrantów do podjec̨ia prób ich uwolnienia
najpierw z wiez̨ienia na Młyńskiej, które zdobyto, potem z gmachu służby
bezpieczeństwa na ulicy Kochanowskiego.

Poznański czerwiec 1956. Na transparencie napis ”Chcemy chleba dla
naszych dzieci”

Jeden ze świadków (”Poznański Czerwiec 1956”, pod red. J. Maciejewski, Z.
Trojanowicz, str. 263) opisujac̨ poczat̨ki demonstracji doskonale oddaje at-
mosfere ̨ spontanicznych protestów robotniczych, które w zasadzie wystrze-
gaja ̨sie ̨upolitycznienia i ideologicznychhaseł: ”Na czele pochoduCegielskie-
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go szły kobiety pracujac̨e na kamieniu przy szlifowaniu rec̨znym pudeł wa-
gonów. Obdarte, wychudzone, w wykoślawionych drewniakach - wyglad̨ały
jak prawdziwe katorżnice. Za nimi pracownicy montażu pudeł i spawacze.
Szliśmy spokojnie, bez żadnych okrzyków. Po drodze zbieraliśmy robotni-
ków z okolicznych zakładów, jak: ZNTK, MPK, Wiepofama i inne. Ja z naj-
wiek̨szym tłumem szedłem ulicami Dzierżyńskiego, Przemysłowa,̨ Mostem
Dworcowym, Głogowska,̨ aż do obecnego Placu Mickiewicza. Na placu zgro-
madziły sie ̨ niezliczone tłumy sieg̨ajac̨e daleko w przyległe ulice. Chyba nie
przesadze,̨ jeżeli powiem, że mogło być ponad 100 tysiec̨y”.

Prawda jest też taka, że demonstracja podzielona była na dwa odreb̨ne
nurty, jeden zdecydowanie wiek̨szy i dominujac̨y, świadomy socjalnych źró-
deł protestu i zainteresowany problemami dotyczac̨ymi realizacji postula-
tów płacowych, oraz mniejszy, który rozpoczał̨ akcje ̨zbrojna ̨ i podniósł kwe-
stie natury politycznej, choć przeważanie tylko w postaci oderwanych haseł.
Relacje (spisane zaraz po wydarzeniach) ówczesnych zachodnich gości tar-
gowych i zagranicznych dziennikarzy, jednoznacznie pokazuja ̨ jakie treści
w wydarzeniach poznańskich dominowały: ”O ósmej rano, gdy ruszyła wiel-
ka demonstracja strajkujac̨ych, stałam w bramie domu przy ulicy czerwonej
Armii. Kucharze w białych fartuchach i czepcach, robotnicy w znoszonych
kurtkach, wielu z nich w płóciennym obuwiu na nogach, kobiety i młodzież,
wszyscy szli wołajac̨: Chleba, chleba przecz z wysokimi normami pracy, daj-
cie nam towary eksportowane do Rosji sowieckiej”. Inny świadek: ”To nawet
trudno nazwać marszem - ludzie po prostu ciag̨nel̨i ulicami. W ponurym na-
stroju ustawiczniewołali: chleba, chleba.” (”Poznański Czerwiec 1956”, pod red.
J. Maciejewski, Z. Trojanowicz, str. 336)

Oczywiście o ile postulaty bytowe były wcześniej jasno sformułowane i po-
pierane przez zdecydowana ̨wiek̨szość załogi Cegielskiego i innych zakładów
pracy, to o znaczeniu postulatów politycznych i religijnych zdecydowali, kil-
kadziesiat̨ lat po wydarzeniach, historycy i politycy odpowiednio interpre-
tujac̨ ”rzucane” dość przypadkowo hasła podczas demonstracji. Jedno z ha-
seł brzmiało także ”Nie deptać trawników” (”Poznański Czerwiec 1956”, red. J.
Maciejewski, Z. Trojanowicz, Poznań 1990 strony 74, 271) - nikt jednak przy
zdrowych zmysłach nie twierdzi, że Poznański Czerwiec dał poczat̨ek pol-
skiemu ruchowi ekologicznemu.
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