O

ddajemy
Państwu do
Rok 6
rąk kolejny
z w i ą z k o w y Numer 17
numer Biuletynu, który tym rapaździernik 2006 zem ma charakter specjalny. Jego tematykę
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
zdominowały wydarzenia
Czerwca’56.
W
ten
sposób
postanowiliśmy
złożyć hołd
W numerze m.in.:
bohaterom tamtych dni, które na trwałe wpisały się w karty
naszej historii. „Musimy przywracać pamięć. Jesteśmy ostat80-lecie AE
nim pokoleniem, które pamięta tamte wydarzenia i musimy to
Poznański Czerwiec ’56
przekazywać młodzieży.” Tak mówił prezydent Węgier w czasie
– relacje z obchodów
uroczystych obchodów 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca.
Musimy przywracać pamięć... W Biuletynie to, co zdarzyło się
28 czerwca 1956 roku w Poznaniu wspomina naoczny świadek.
Ponadto:
„Rzuciliśmy się do okien. Szły równe kolumny, czwórkami, robotników w zasmarowanych roboczych drelichach, na nogach mieli
wydarzenia z kraju i regionu,
drewniane saboty. Szli równo jak żołnierze. (...) To była potęga.”
wspomnienia,
Dzisiaj, po pięćdziesięciu latach o tamtych wydarzeniach możenasze (od)głosy
my mówić głośno i bez obaw, jednak 25 lat temu władze ciągle
niechętnie zgadzały się na upowszechnianie wiedzy na ten temat.
O ogólnopolską transmisję obchodów 25. rocznicy Czerwca’56
dopominała się wówczas m.in. NSZZ „Solidarność” Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu. Oryginalną korespondencję z tym
związaną zamieszczamy w bieżącym wydaniu Biuletynu.
SEKRETARIAT KU NSZZ „S”
Obok uroczystości rocznicowych Czerwca obchodziliśmy
mgr inż. Hanna Krzyżostaniak
w tym roku inny, ważny dla naszej społeczności akademickiej
Gmach Główny, pok. 133
jubileusz – 80-lecie istnienia Uczelni. Z tej okazji w Auli UAM
telefon: 061-856-92-40
uroczyście świętowaliśmy Inaugurację 81. Roku Akademice-mail:
kiego, odbył się również Zjazd Absolwentów Akademii. Tak
hanna.krzyzostaniak@ae.pojak Rocznica Czerwca skłania do refleksji nad zmianami, jakie
znan.pl
nastąpiły w kraju w ciągu ostatniego półwiecza, tak Jubileusz
Uczelni skłania do refleksji nad przemianami, jakie zaszły
DYŻURY
w Uczelni w ciągu tych osiemdziesięciu lat. O tym, jak powstawała Uczelnia i jakie podejmowała działania w pierwszych laod poniedziałku do piątku
tach swojego istnienia mogą Państwo przeczytać na kolejnych
w godz. od 7.30 do 13.30
stronach Biuletynu.

ADRES
KU NSZZ „Solidarność”
Akademia Ekonomiczna
al. Niepodległości 10
60-967 Poznań

Życzę przyjemnej lektury!
Ewelina Szajba

REDAKCJA BIULETYNU
Sławomir Stawny
Maria Weres



Wydarzenia

Uroczysta inauguracja
W piątek 6 października br. społeczność Akademii Ekonomicznej w Poznaniu po raz 81. rozpoczęła nowy rok akademicki. Inauguracja była kulminacyjnym punktem jubileuszowych
obchodów 80-lecia Uczelni.
Dokładnie osiemdziesiąt lat temu z korzeni Uniwersytetu Poznańskiego wyrosła druga
w Wielkopolsce szkoła akademicka – Wyższa
Szkoła Handlowa. Dziś w sposób niemalże
symboliczny Akademia Ekonomiczna, której
ambicją jest przekształcenie się w Uniwersytet Ekonomiczny, uroczystą inaugurację roku
akademickiego obchodziła w historycznej
Auli UAM. Wśród zaproszonych na jubileusz
gości byli rektorzy wszystkich uczelni państwowych z Poznania, rektorzy wyższych szkół
ekonomicznych z całej Polski, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz
świata nauki i biznesu. Gościem honorowym
był prof. dr hab. Leszek Balcerowicz, któremu
na wniosek senatu AE władze Uczelni przyznały tytuł doktora honoris causa.
Rozpoczynając uroczystość Jego Magnificencja Rektor, prof. dr hab. Witold Jurek

przedstawił w skrócie najważniejsze osiągnięcia Uczelni w minionym roku akademickim.
Podkreślił, że Uczelnia jest w pełni gotowa do
pracy w zmienionym systemie edukacji wynikającym z nowelizacji Ustawy o Szkolnictwie
Wyższym. Zarysował również program rozwoju na najbliższe lata, w tym starania o pozyskanie funduszy unijnych na budowę gmachu
Centrum Edukacji Europejskiej.
W czasie uroczystości inauguracyjnych
odbyła się immatrykulacja studentów I roku
akademickiego. Przysięgę składali ci spośród
nowych studentów, którzy otrzymali najlepsze
wyniki podczas naboru na I rok studiów.
Drugą część uroczystości wypełniła ceremonia nadania profesorowi Balcerowiczowi
tytułu doktora honoris causa. Laudację wygłosił prof. Wacław Wilczyński. Podkreślił
w niej zasługi, jakie profesor odniósł przeprowadzając w Polsce
reformy gospodarcze, które wyprowadziły
zrujnowaną gospodarkę
z centralnego sterowania do wolnego rynku. Przyjęcie
przez
profesora
Leszka
Balcerowicza okolicznościowego dyplomu
zostało
przyjęte
przez zgromadzonych w Auli gości
długimi i gromkimi
brawami oraz owacją na stojąco.
(saw)



foto. Biuro Promocji AE

Z kart historii

W

1926 r. Wielkopolsce przybyła
druga wyższa uczelnia. ,,Dziennik Poznański” donosił wówczas:
W pierwszych dniach października b. r. rozpoczną się wykłady w nowopowstałej Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu (…)
Inicjatywę powstania WSH dała Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu oddając zarazem
swój gmach przy Al. Marcinkowskiego 3, na
tymczasową siedzibę szkoły. Miasto usilnie
popiera placówkę i obiecało już place położone
w centrum miasta w najbliższem sąsiedztwie
Collegium Medicum pod przyszły gmach szkoły (…). Tendencją trzyletniego stadium szkoły
jest danie wykładom i seminarjom kierunku
wybitnie praktycznego i życiowego. Każdy student powinien sam doświadczyć wszystkich
czynności handlowych (…) Stworzenie podobnej placówki na terenie Polski Zachodniej spotyka się z największem zainteresowaniem młodzieży obojga płci, która tłumnie zapisuje się
na wykłady [D.P. nr 213, 16.IX.1926.].
Inauguracja pierwszego roku działalności
odbyła się 12 października. Zgromadziła elitę
świata naukowego, przemysłowego i handlowego. Z Warszawy przyjechał minister handlu
Eugeniusz Kwiatkowski, a gratulacje w imieniu narodu czeskiego przekazał konsul Republiki Czechosłowacji w Poznaniu. Szkoła
ruszyła dzięki kadrze nauczającej wywodzącej
się z Uniwersytetu Poznańskiego. Pierwszym
dyrektorem W.S.H., wyłonionym na drodze
konkursu został prof. Leonard Glabisz. Sprawował tę funkcję do 1930 r. Po nim funkcję
dyrektorską, aż do wybuchu wojny, pełnił
prof. Antoni Peretiatkowicz. Jednak najwybitniejszą postacią związaną ze szkołą był prof.
Edward Taylor, dotychczasowy wykładowca
na Wydziale Prawno-Ekonomicznym na Uniwersytecie Poznańskim. Jego praca naukowa
z zakresu systemu teorii ekonomii, krytyczne
opracowanie dziejów doktryn ekonomicznych,
a także wysunięcie nowych idei w dziedzinie
problematyki pieniądza, skarbowości i podstaw teoretycznych spółdzielczości przyniosło
mu sławę i uznanie na skalę całego kraju.

Szkoła rozwijała się w bardzo
szybkim tempie. Na pierwszy
rok studiów przyjęto, pomimo trudnych warunków lokalowych, 441 studentów. W roku
1933 liczba ta zwiększyła się do 641. Problem
lokalowy postanowiono zażegnać przystępując w 1928 r. do budowy potężnego gmachu
uczelni przy Wałach Zygmunta Starego. Projekt, budowy nowego gmachu nakreślony jest
z artystycznyni prawdziwie rozmachem – pisał
„Dziennik Poznański”. – Po szczęśliwem dokonaniu budowy twórca gmachu inż. Ballenstaedt bez wątpienia będzie mógł być dumny ze
swego imponującego dzieła. Wyższa zaś szkoła handlowa osiągnie warunki pełnego rozwoju, gdyż w dotychczasowych szczupłych pomieszczeniach przy Alejach Marcinkowskiego
nie może pomieścić stałe wzrastającej liczby
słuchaczy [D.P. nr 87, 14.IV.1928].
Budowę zakończono w listopadzie 1932 r.
Aktu poświęcenia dokonał osobiście ks. prymas August Hlond. Rozwój uczelni oznaczał
także rozszerzenie zakresu dydaktycznego.
W.S.H. w latach 1932-35 przeprowadziła trzy
roczne wyższe kursy wieczorowe: pedagogiczny, księgowych-rewidentów i dziennikarski.
W 1933 r. ,,Dziennik Poznański” zamieścił rozmowę z dyrektorem szkoły prof Antonim Peretiatkowiczem: Tworzone przy W.S.H. roczne kursy (pedagogiczny, dziennikarski) mają na celu
uzupełnienie wyższego wykształcenia przez dodatkową specjalizację w pewnym określonym
kierunku (…) w ostatnich dwóch latach program
nauki w W.S.H. został gruntownie zreformowany w kierunku przygotowania go do realnych
potrzeb życia. Ponieważ kryzys ogólny nie pozwala naszym absolwentom na znalezienie posady w pewnej tylko specjalnej gałęzi, którąby
sobie wybrali, przeto otrzymują oni przygotowanie wielostronne w kierunku ekonomicznym,
handlowym, przemysłowym, bankowym i ubezpieczeniowym, ażeby później mogli pożytecznie
pracować w każdej z tych dziedzin i w związku
z doświadczeniem praktycznem specjalizować
się dalej [D.P. nr 144, 25.VI.1933.].
(oprac. Sławomir Stawny)



50. rocznica
Poznańskiego
Czerwca’56
„Dziękujemy Ci Poznaniu! Bez Ciebie nie byłoby Gdańska!” – te słowa wypowiedział arcybiskup Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański, w czasie uroczystej mszy świętej odprawionej 28 czerwca na Placu Mickiewicza w intencji ofiar wydarzeń sprzed 50 lat.

S

łowa
podziękowania
skierowane
przede wszystkim do uczestników
Czerwca ’56 można było usłyszeć w
tym dniu pod Poznańskimi Krzyżami
wielokrotnie. Dziękowali nie tylko przedstawiciele najwyższych władz krajowych z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele, ale
również prezydenci Słowacji, Czech, Węgier
i Niemiec. Szczególnie gorąco zostały przyjęte słowa węgierskiego prezydenta Laszlo Solyoma, który stwierdził: Poznań, Warszawa,
Budapeszt – taki transparent nosili Węgrzy w
1956 roku, gdy zaprotestowali w Budapeszcie przeciwko komunistycznej władzy. Dlatego
dziękuję Polakom, a szczególnie Poznaniakom
za pomoc i wsparcie dla Węgrów 50 lat temu.
My, Węgrzy, w Poznaniu widzieliśmy prekursora naszego powstania i zrywu wolnościowego Budapesztu. Musimy przywracać pamięć.
Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które pamięta
tamte wydarzenia i musimy to przekazywać
młodzieży.
Do Poznaniaków zwrócił się również papież Benedykt XVI. W telegramie, odczytanym przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Papież podkreślił, że przelana na ulicach
Poznania krew nie poszła na marne, była bowiem zasiewem wolności, który zaowocował
po latach pełną niepodległością narodu.
W uroczystościach na Placu Mickiewicza
brali udział ci, którzy przed 50 laty wyszli


na ulice Poznania by upomnieć się o swoje
prawa. – To tu, na tym placu, zwanym wtedy
placem Stalina, wszystko się zaczęło. Tu pragmatyczni Wielkopolanie wystąpili o wolność,
Boga, prawo i chleb, a także, aby zrzucić jarzmo komunistycznego reżimu, reprezentowanego przez PZPR – powiedział prezes Związku Powstańców Poznańskiego Czerwca 1956
„Niepokonani” Ryszard Biniak dziękując za
odznaczenia wręczone dwudziestu uczestnikom Poznańskiego Powstania przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Druga część obchodów Rocznicy rozpoczęła się późnym wieczorem. Na Plac Mickiewicza
wjechały czołgi, zewsząd dochodziły odgłosy
wystrzałów, Krzyże spowił dym. Widowisko
plenerowe w reżyserii Izabeli Cywińskiej i Jerzego Kaliny „Czerwiec ’56” było artystyczną
wizją wydarzeń sprzed lat. Atmosferę tamtych
dni dopełniła muzyka Jana A.P. Karczmarka
napisana przez światowej sławy kompozytora
specjalnie na tę okazję.
Szczególnie symboliczny charakter miało
zakończenie widowiska – na placu pojawili
się harcerze z koszami pełnymi chleba, który
zaczęli rozdawać obserwującym spektakl. Zapanowała cisza, światła wygasły, ludzie powoli udawali się do domów z bochenkami chleba
w ręku i z nadzieją, że już nigdy nie poleje się
krew w walce o chleb i wolność.
Ewelina Szajba

Wydarzenia

Honorowi członkowie KU

W

kwietniu br. członkowie Komisji
Uczelnianej jednogłośnie przyjęli uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Członka Komisji
Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Akademii Ekonomicznej w Poznaniu dwóm
zasłużonym dla solidarnościowego ruchu osobom. Tytuł ten otrzymali prof. dr hab. Zbigniew Czerwiński oraz doc. dr Stanisław
Wierzchosławski.
Uroczyste nadanie tytułów odbyło się na
specjalnym posiedzeniu Komisji w maju br.
Przewodnicząca Związku dr Ewelina Szajba
wręczyła każdemu z uhonorowanych okolicznościowy dyplom, w którym przeczytać można było między innymi:
Od samego początku tego historycznego ruchu nie szczędził Pan sił i myśli, aby
współuczestniczyć w największych przemianach społeczno-politycznych naszej Ojczyzny. Swoje talenty organizatorskie, rzetelność
i uczciwość oddał Pan dla dobra i rozwoju
tego unikalnego ruchu społecznego. Honorowe

członkostwo Komisji może być jedynie symbolicznym wyrazem szacunku, jakim koleżanki
i koledzy związkowcy obdarowują Pana na
dziś i na jutro.
Dopełnieniem dyplomów były bukiety
kwiatów, a pani prof. Ewa Bittnerowa zwróciła
się do obu Honorowych Członków z osobistym podziękowaniem za ich postawę, szczególnie w trudnych latach „Solidarności”.

Nasze (od)głosy

Rocznice-jubileusze-codzienność

N

ie da się uciec od przeszłości. Dobrze,
gdy jest ona jasna i bogata w dorobek.
Kolebka naszego państwa – Wielkopolska –szczyci się wieloma datami
wpisanymi do dorobku dużych i małych społeczności. Potrzeba było 50 lat, aby należycie
uhonorować Powstanie Poznańskie Czerwiec
1956. I teraz trzeba z tego wyciągnąć nauki dla
następnych pokoleń. To nie jest tylko wspomnienie wydarzeń dawno minionych. Tym
bardziej, że żywi są jeszcze uczestnicy tamtych
dni.
W nieco innej skali rocznicą jest Jubileusz naszej Uczelni. Jakże widoczny jest tutaj

rezultat systematycznego tworzenia nauki
i kształtowania pokoleń. Osiemdziesiąt lat
daje podstawę do podsumowań i kontynuowania dzieła, które rozpoczynali inicjatorzy:
dr Leonard Glabisz, kurator Sylwester Dybczyński czy profesor Antoni Peretiakowicz.
Mamy szansę zrealizować ideę przekształcenia w Uniwersytet, zamierzeń o których myśleli poprzedni Rektorzy: wielce zasłużony dla
Uczelni profesor Bohdan Gruchman i prof.
Emil Panek. Dziś i jutro jest już w naszych
zamysłach i realizacji przez kolejne Władze
i całą społeczność naszej Alma Mater.
Jerzy Tarajkowski



Z kraju i regionu

Rady pracowników

W

dniu 25 maja 2006 r. weszła w życie
ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu
z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550).
Ustawa dokonała długo oczekiwanej implementacji dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiającej ramowe warunki
informowania i przeprowadzania konsultacji
z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.
Uchwalenie ustawy było poprzedzone żmudnymi negocjacjami oraz zawarciem porozumienia w sprawie założeń ustawy pomiędzy
związkami zawodowymi a organizacjami pracodawców reprezentowanymi w Trójstronnej
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
Ustawa znajduje zastosowanie do pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających, co najmniej 50 pracowników. Prawo do uzyskiwania informacji
i przeprowadzania konsultacji w sprawach
dotyczących działalności prowadzonej przez
pracodawcę, jego sytuacji ekonomicznej oraz
stanu i struktury zatrudnienia ustawa przyznaje specjalnie w tym celu powołanym organom przedstawicielskim załogi, zwanym radami pracowników. Prawo powoływania tych
organów uzyskają reprezentatywne zakładowe
organizacje związkowe albo pracownicy w wyborach powszechnych i tajnych.



Nowy przewodniczący
wielkopolskiej „S”

J

arosław Lange, przewodniczący oświatowej
„Solidarności” został wybrany na przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność”.
XVII Walny Zjazd Delegatów odbywał
się w szczególnej atmosferze obchodów 50
rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca
1956 r.
W dniu 28 czerwca delegaci wzięli udział
we Mszy św. przy Poznańskich Krzyżach
oraz w uroczystościach organizowanych dla
uczczenia pamięci uczestników i ofiar krwawych wydarzeń sprzed półwiecza.
Robocze obrady rozpoczęte dzień później
zgromadziły w auli Wydziału Prawa i Administracji UAM ok. 260 delegatów reprezentujących organizacje związkowe wielkopolskich
zakładów pracy.
Najwięcej emocji wzbudziły wybory przewodniczącego Zarządu Regionu. Do tej funkcji
pretendowali Jarosław Lange, szef oświatowej
„S” oraz Bogdan Klepas. Do ostatniej chwili
ważyły się losy jego kandydowania. Na Jarosława Lange zagłosowało 113 delegatów, a na
Bogdana Klepasa o 12 mniej.
Podczas obrad ustalona również, iż Zarząd
Regionu będzie pracował w 31-osobowym
składzie wraz z przewodniczący. 16 członków
ZR reprezentuje Poznań, 13 oddziały terenowe. Ponadto w skład ZR wchodzi przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony
Zdrowia. W porównaniu w poprzednią kadencją skład Zarządu Regionu zmienił się
niemal w połowie – zasiada w nim 13 nowych
osób.
Bogdan Klepas był gościem zebrania Komisji Uczelnianej NSZZ ,,Solidarność” AE
w dniu 19 września. W ten sposób członkowie
KU pragnęli wyrazić podziękowania wieloletniemu przewodniczącemu Zarządu Regionu
za jego pracę na rzecz Związku i szczerą sympatię jaką darzył przez te wszystkie lata związkowców z Akademii Ekonomicznej.

Janusz Śniadek trwa

W

dniu 29 września br. Janusz Śniadek
został ponownie wybrany na przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. Podczas XX
Krajowego Zjazdu Delegatów w Szczecinie
odbyły się wybory na przewodniczącego oraz
członków Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Wybory przewodniczacego rozstrzygnęły się po drugiej turze. Janusz Śniadek
otrzymał 178 głosów. Jego kontrkandydat, Leszek Walczak 68.

Pielgrzymka ludzi pracy

O

koło 60 tysięcy osób wzięło udział w 24.
Pielgrzymce Ludzi Pracy. Tegoroczne przesłanie to oddanie hołdu bohaterom czerwca
’56 i ’76.
W dniu17 września na Jasnej Górze odbyła
się uroczysta msza św, której przewodniczył
abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Koncelebrowali abp Tadeusz Gocłowski
– krajowy duszpastrz ludzi pracy, bp Adalbert
Ndzana z Kamerunu oraz 40 duszpasterzy ludzi pracy z całej Polski. W homilii abp Gądecki mowił o „krzyżach przeszłości powojennej”
i „krzyżach teraźniejszości” Polski. Te obecne
to m.in. problem zatrudnienia, dyskryminacja
ze względu na wiek i płeć, problem odpowiedniego wynagrodzenia za pracę, emigracja. Aby
dokonać wszystkich niezbędnych przemian
moralno-społecznych i ekonomicznych, potrzebna jest całkowita duchowa przemiana
każdego człowieka. Podstawą tych zmian
powinny być według abp Gądeckiego śluby
zawierzenia Polski opiece Maryi – lwowskie
Jana Kazimierza z 1656 r. oraz Jasnogórskie
Śluby Narodu Polskiego z 1956 r. kard. Stefana Wyszyńskiego.
– „Solidarność” była moralną rewolucją,
była ruchem walki o polską niepodległość,
który mimo przeciwności potrafił zwyciężyć
i dać Polsce to co najważniejsze: niepodległość
i demokrację – mówił na Jasnej Górze premier
RP Jarosław Kaczyński. – I za to chciałem wam
wszystkim, panu przewodniczącemu Śniad-

kowi, przewodniczącemu Krzaklewskiemu,
wszystkim przwódcom „S”, wam wszystkim
podziękować.
– „Solidarność” to umiłowanie ojczyzny.
„Solidarność” to pomocna dłoń wyciągnięta
do drugiego człowieka – mówił w swoim wystąpieniu Janusz Śniadek przewodniczący KK
NSZZ „S.” – Niech tej wyciągniętej ręki nie zabraknie w żadnym zakładzie pracy, w żadnym
miejscu, gdzie ktoś potrzebuje pomocy.
Pielgrzymka Ludzi Pracy organizowana jest
przez Krajowego Duszpasterza Ludzi Pracy
oraz NSZZ „Solidarność” co roku. Tradycję tę
zapoczątkował ks. Jerzy Popiełuszko, który tuż
po zakończeniu stanu wojennego przybył na
Jasną Górę wraz z grupą działaczy ówczesnej
opozycji, by modlić się o wolność dla Polski.

Kapłan radości i nadziei

W

piątek 20 października br. w 22. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w kościele św. Stanisława Kostki na
warszawskim Żoliborzu odprawiona została
uroczysta msza święta w intencji szybkiej beatyfikacji ks. Jerzego.
We mszy, którą koncelebrował prymas Polski kard. Józef Glemp, uczestniczyły tłumy
wiernych.
– Tyle razy przychodziliśmy na to święte
miejsce, tyle razy słuchaliśmy dobrej nowiny
głoszonej z tego miejsca przez księdza Jerzego,
który miał ton czysty. Patrząc na niego widzieliśmy w jego twarzy, że radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza
ubogich i wszystkich cierpiących, są też radością, nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów
Chrystusowych – powiedział podczas mszy ks.
Folejewski.
Na mszy obecna była matka zamordowanego kapłana – Marianna Popiełuszko – oraz
najbliższa rodzina. Uczestniczyli także przedstawiciele parlamentu, rządu, NSZZ „Solidarność” z całej Polski oraz władz samorządowych.
(wiadomości zostały zebrane ze serwisu
internetowego www.solidarnosc.org.pl)



Wystawa rocznicowa
Z okazji 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca’56 Komisja Uczelniana NSZZ ,,Solidarność” AE
przygotowała specjalną wystawę fotografii i dokumentów obrazujących wydarzenia sprzed
półwiecza. Wystawa była prezentowana w holu wejściowym Budynku Głównego i na tablicach w Collegium Altum. Poniżej przypominamy fragmenty tekstów zamieszczonych na
wystawie. Niech posłużą one dziś jako przyczynek do głębszej refleksji Szanownego Czytelnika.

„W dniach, gdy wysiłkiem przędzalników i tkaczy
nasza przędzalnia i tkalnia wykonały już zadania planu półrocznego, doszła nas tragiczna wiadomość, iż
Wy towarzysze, daliście się wziąć na lep zbrodniczej
prowokacji. Ulegliście jej w tym momencie, kiedy nasza
partia, nasz rząd i naród po uchwałach XX Zjazdu KPZR
usuwają zaniedbania i błędy w życiu społecznym i ekonomicznym kraju, dążąc do polepszenia warunków bytowych społeczeństwa.”
[Załoga Zakładów Przemysłu Wełnianego
im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi]



„...Jechałem dość długo. Nie wiedziałem dokąd
jadę. Na miejscu zawiązano mi oczy i wprowadzono
do środka. Po pół godzinie przyszedł ktoś do mnie,
zdjęto mi kajdanki i zaprowadzono do pustego pokoju.. Wtedy zaczęli mnie mocno bić. Straciłem przytomność. Wybito mi zęby przednie i z lewej strony. Między
bijącymi był człowiek niski i bardzo tęgi. Wyróżniał
się okrucieństwem. Bił żelazem po twarzy i żebrach.
Mocno krwawiłem. Wepchnięto mnie potem do celi.
Siedziałem tam jeszcze dwa dni i dwie noce. Gdy mnie
wypuszczono, musiałem podpisać papier, że mnie nie

bito i obchodzono się dobrze. I jeśli coś powiem o biciu
to wymordują całą rodzinę...
(Ł. Łukaszewicz. Dramat nadziei.
Poznański czerwiec 1956)

„Śmiertelna nienawiść do Polski Ludowej, do naszej
władzy robotniczo-chłopskiej kierowała tymi zbrodniczymi rękami. Śmiertelna nienawiść uknuła tę nikczemną prowokację, która spotkała się z jednomyślnym potępieniem wszystkich pracujących, każdego prawego,
uczciwego człowieka. Jakże gorzko zawiedli się w swoich rachubach ci nędzni awanturnicy i ich inspiratorzy.
Jakże miażdżącą klęskę poniosły ich zbrodnicze plany.
Masy pracujące Poznania odcięły się zdecydowanie od
tych wrogich naszemu ustrojowi awantur, aktywnie
poparły władzę ludową, dopomogły do przywrócenia
w mieście ładu i porządku”.
(Z przemówienia sekretarza KC PZPR
Edwarda Gierka na uroczystościach
pogrzebowych w Poznaniu)

Poznański Czerwiec rozpoczął proces
przemian, które miały swój dalszy ciąg w październiku’56 – utorował Gomułce dojście do
władzy, a także odezwał się w protestach lat
1968, 1970, 1976 i ostatecznie doprowadził
do roku 1980, w którym narodziła się „Solidarność”.
W protestach tych ujawniła się głęboka
niechęć do ustroju, niewiara w ideologię, głęboka niechęć do tych, którzy tworzą i kierują
systemem i wyzwolenie długo tłumionego patriotyzmu. Uczestników rewolucji poznańskiej
torturowano, więziono i szykanowano jeszcze przez długie łata. Pamięć o Czerwcu ’56
starannie wymazywano z pamięci. Archiwa
były zamknięte dla historyków a cenzura
blokowała wszelkie informacje na ten temat.
Czerwiec ’56 był nieobecny w podręcznikach
szkolnych. Zgodnie z życzeniem Gomułki zaciągnięto nad nim zasłonę niepamięci.

Ufamy
Krzyk robotników Poznania
nie zagłuszył Czerwcowych salw...
Teraz będzie w pomniku trwał, żeby
zabitych osłaniać. Grudzień uświęcił
Wybrzeże jeszcze raz robotniczą
krwią. Dziś polegli spokojnie śpią –
patrol trzech krzyży ich strzeże.
My, solidarni w Związku,
wróżbom złowrogim na przekór,
ufamy w Twoją opiekę, kiedy odrodzisz się, Polsko.
Choć okrywano niesławą, choć na
długo zakuto w fałsz nasze dzieje i
honor nasz, pracę, uczciwość i prawo,
Sierpień odnalazł w tych słowach
dawną siłę i dawną cześć.
Chcemy, zbrojni w Sierpniową treść, swego
dziedzictwa pilnować.
My, solidarni w Związku,
wróżbom złowrogim na przekór,
ufamy w Twoją opiekę, kiedy odrodzisz się, Polsko.
Kwiecień 1981 Wojciech Buszkowski



W sprawie transmisji TV
W gorących dniach czerwca 1981 r. Komisja Uczelniana działająca w Akademii Ekonomicznej
włączyła się akcję protestu przeciwko próbie pomniejszenia przez władze ludową znaczenia obchodów 25-lecia Poznańskiego Czerwca’56. W Poznaniu na Placu Mickiewicza miał
zostać odsłonięty pomnik z ,,kroczącymi krzyżami”. Ówczesne władze Radiokomitetu zgodziły się co prawda na transmisję uroczystości, ale tylko w programie lokalnym. Spotkało się
to z ogromnym sprzeciwem poznaniaków. Poniżej przytaczamy oryginalną korespondencję
z tamtego okresu.

KOMUNIKAT
W odpowiedzi na apel
„Teleskopu” z dnia 24 bm.
wysłano do Polskiego Radia
i Telewizji telegram następującej treści:
,,Oczekujemy zezwolenia
dla Poznańskiej Telewizji
na ogólnopolską transmisję
pełnych obchodów Rocznicy
Czerwca 1956.”
NSZZ „Solidarność”
przy Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu

Podobnych telegramów
wysyłano z Poznania tak wiele, że powyższy zgłoszony telefonicznie w godzinach wieczornych przyjęto dopiero po
północy.
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Wspomnienia

Jeden dzień Czerwca

B

yłem wtedy świeżo upieczonym inżynierem, czwarty rok pracy w biurze
projektów. Mieliśmy wtedy pracownię
planowania przestrzennego na drugim piętrze w starej secesyjnej kamienicy na
placu Wolności tuż przed „Arkadią”. Dzień był
ładny, słoneczny, poranek taki rześki. Wszyscy w białych kitlach pochyleni nad deskami
kreślarskimi, a przez otwarte drwi balkonowe
dobiegał lekki szmer ulicy. Tu trzeba nadmienić, że w owym czasie ruchu samochodowego
praktycznie nie było, jezdnie ulicy były puste.
Od czasu do czasu przejeżdżał tramwaj z charakterystycznym zgrzytem i piskiem.

w zasmarowanych roboczych drelichach, na
nogach mieli drewniane saboty. Szli równo jak
żołnierze. Równe szeregi, równe czwórki. Szli
w milczeniu tylko klekot tysięcy chodaków
dawał efekt wojskowych werbli. Oddział za
oddziałem, końca nie widać. To była potęga.
Momentalnie zdałem sobie sprawę, że jestem
świadkiem zwrotnego momentu w historii.
Ten klekot sabotów wieścił zmierzch władzy
totalitarnego reżimu komunistów. Robotnicy
szli ulicą 27 Grudnia w stronę Starego Rynku, Alejami Marcinkowskiego doszli do ulicy
św. Marcina, a Marcina do Zamku. Oczywiście
nie było mowy o żadnej pracy. Wszyscy zbiegli

Nagle wszystkie głowy nachylone nad stołami podniosły się. Do normalnego szumu
ulicy dołączył się miarowy stukot. Początkowo cichy, stopniowo coraz głośniejszy. Niby
marsz żołnierzy, ale to nie to, to było coś innego, zupełnie inny dźwięk. Ten stukot wypełniał teraz całą ulicę. Rzuciliśmy się do okien.
Szły równe kolumny, czwórkami, robotników

schodami w dół. Już na Ratajczaka było tak
tłoczno, że z trudem dopchaliśmy się do Marcina i dalej z tłumem na całą szerokość ulicy
parliśmy w stronę Zamku. Wkrótce znalazłem się w środku placu Adama Mickiewicza.
Rozejrzałem się wokół. Cały plac był pełen.
Głowa przy głowie. Mimo wrażenia totalnego
chaosu, tłum był karny i zorganizowany.
11

Początkowo nikt nim nie kierował, a ludzie
ustawieni byli zakładami pracy, wyróżniała
się duża grupa pielęgniarek. Wszystkie siostry
w nieskazitelnej bieli. Przestrzegano porządku
nie deptano trawników i gazonów. Chyba Poznaniacy mają we krwi te poczucie porządku.
Początkowo stabilna sytuacja zaczęła się
zmieniać. Pierwszym sygnałem było opanowanie przez demonstrantów Domu Partii, czyli siedziby Komitetu Wojewódzkiego PZPR.
Tutaj był główny ośrodek władzy, tu przebywali decydenci. Strzał był w dziesiątkę. Nastąpił totalny paraliż. Nikt już nie panował nad

Zaczął uciekać z radiowozu w kierunku Zamku. Odległość do pokonania 100 może150 m.
Biegł szybko, zataczając się. Utworzył się szpaler ludzi, którzy chcieli przyłożyć komuchowi.
Bito po głowie, po plecach teczkami, pięściami, co było pod ręką – za lata upokorzeń, za
lata zamordyzmu. Bili wszyscy – robotnicy,
urzędnicy, uczniowie. Teraz radiowóz przejął
rolę kierowniczą. Idziemy na Bezpiekę uwolnić więźniów politycznych. Tłum ruszył. Przechodzimy obok Sądu na Młyńskiej. Z okien
lecą akta sądowe. Tłum urządził sobie Auto da
Fe. Palono akta. Nadpalone kartki poderwane

sytuacją. Demonstranci wywiesili w oknach
Domu Partii butelki po luksusowych alkoholach, znalezione w biurkach decydentów.
Ktoś przysłał na plac „radiowóz”, to jest wóz
z bardzo silnym megafonem. Cel był jasny
– uspokoić tłum i wezwać do rozejścia się, Ale
efekt był odwrotny. Początkowo obsługa wozu
chciała nawiązać dialog z tłumem. Z tłumu dochodziły żądania – Chcemy rozmawiać z Komitetem Centralnym. Radiowóz ryczał, że już
jedzie z Warszawy towarzysz taki a taki, a tymczasem rozmawiać będzie towarzysz Kliszko.
Ale tow. Kliszko nie potrafił uspokoić tłumu.

ciepłym powietrzem krążą jak kruki nad tłumem. Idziemy dalej, jakąś ulicą słabo zabudowaną. Po prawej stronie jakiś barak. Na dachu
stoją żołnierze, przyglądają się nam, niektórzy
płaczą. Dochodzimy do ul. Libelta. Od strony UB jedzie pick–up. Z dużą szybkością. Na
skrzyni, tuż za kabiną, mężczyzna z rozwianym włosem trzyma flagę białą–czerwoną, poplamioną czerwonymi plamami. Wyglądało to
dramatycznie. Niewątpliwie coś się działo pod
UB na Kochanowskiego. Przyspieszyłem kroku. Wreszcie dotarłem do skrzyżowania ulic
Poznańskiej z Kochanowskiego. Zbity tłum.
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Przedarłem się do budynku UB. Chodnik
ki pełne uzbrojonych żołnierzy. Oczywiście
przed budynkiem był pusty, tak że swobodtłum momentalnie otoczył je i zatrzymał. Roznie stałem przy prawym szczycie budynku,
poczęła się chaotyczna dyskusja: „Do ludzi
gdzie była przylepiona drewniana oszklona
będziecie strzelać? Chodzicie z nami na UB!
weranda dostępna z wysokiego parteru. Był to
Żołnierze, widocznie elewi Szkoły Oficerskiej
dobry punkt obserwacyjny. W tym momencie
Broni Pancernej, mieli głupie miny. Z jednej
do ul. Dąbrowskiego dochodził pochód destrony przysięga i kariera zawodowa, z drumonstrantów, niesiono transparenty szerokie
giej długo tłumiona nienawiść do komuny
na całą ulicę. Z budynku sąsiednim z UB ktoś
i zamieszki o niepewnym finale. Nie czekałem
polewał pochód wodą z węża – strumień wody
na zakończenie, ale po godzinie ciężarówek
był tak nędzny, że nikt nie zwracał na to uwaz żołnierzami na skrzyżowaniu nie było. Dogi. Była to pierwsza reakcja władz na zamieszwódca Szkoły Oficerskiej zadecydował wysłać
ki. Bardzo nędzna reakcja, wprost śmieszna.
czołgi. Czołgi nie miały artyleryjskiej amunicji.
Ale sytuacja zaczęła się szybko zmieniać.
Z tymi czołgami było różnie. Jeden przeszedł
Nagle na pierwszym piętrze otworzono okno
na stronę demonstrantów, krążył po ulicach
- drugie, czy trzecie od narożnika, przy któdzielnicy, przejeżdżając wielokrotnie przed
rym stałem. Wychylił się barczysty oficer do
UB. Miał biało-czerwoną flagę i kilku demonpół pasa, wyjął z olstry
strantów na grzbiecie. Jemikroskopijną berettkę
den zawędrował na ulicę
i strzelił nad moją głoSłowackiego w pobliżu
wą w tłum. Nie wiem co
skrzyżowania z ul. Komyślał ten pułkownik, bo
chanowskiego. Ten czołg
wyglądał na pułkownika
ostrzeliwał okna kamieUB. Czy chciał się popinic z karabinu maszynoStrzał w tłum oczywiście kogoś
sać przed przełożonymi
wego.
ranił, a może zabił. Reakcja tłuswoją nieustępliwą poByłem wtedy w domu
mu była gwałtowna.
stawą, czy przestraszyć
i skorzystałem z okazji
ludzi? W każdym razie
by zrobić z okna mego
postąpił fatalnie, a przede
mieszkania (Słowackiego
wszystkim głupio. W tym
21) kilka pamiątkowych
momencie demonstracja
zdjęć. Ale kariera tego
przerodziła się w zbrojczołgu szybko się skońną konfrontację. Strzał
czyła. Z dachu kamienicy
w tłum oczywiście kogoś ranił, a może zabił.
naprzeciwko kilku chłopców rzuciło na czołg
Reakcja tłumu była gwałtowna. W tej przebutelki z benzyną. Z lewej strony czołgu buchszklonej werandzie stało pod ścianą trzech
nął płomień. Tylko niedoświadczeniu chłoprostych żołnierzy. Takie wiejskie chłopaki
paków czołgiści zawdzięczają życie. Benzynę
trzeba mieszać olejem, który jest lepki i trzyma
o pucołowatych gębach w wypłowiałych drelichach. Stali przyglądali się tłumowi z głupkosię pancerza czołgu. W rezultacie czołg szybwatym uśmiechem. Nagle paru mężczyzn znako się wycofał, pozostawiając kałużę płonąlazło się obok mnie na kwietniku sąsiedniej
cej benzyny. Kiedy byłem na Dąbrowskiego,
kamienicy. Wysoki barczysty blondyn w robow okolicy kina Rialto byłem świadkiem inneczym drelichu i w sabotach wyrwał parokilogo zdarzenia. Moją uwagę zwrócił ryk silnika
gramowy kamień ze skalnego ogródka i rzucił
czołgowego dochodzący od strony Kochaw przeszkloną ścianę werandy. Trzask rozbinowskiego. Widoczność zasłaniał mi szpatego szkła. Żołnierze rzucili się do ucieczki.
ler drzew rosnących po tej stronie ulicy. Jak
Ludzie zaczęli krzyczeć. Przeszedłem do ulicy
zbliżył się czołg zobaczyłem, że jedzie on chaDąbrowskiego. Chwilę później na skrzyżowaotycznie, zataczając się od jednego krawężnika
nie Kochanowskiego przyjechały 2 ciężarówulicy do drugiego. Za czołgiem biegł roz13

wścieczony tłum krzycząc: zabić ich. Ludzie
myśleli, bo tak to wyglądało, że czołg usiłuje
rozjechać demonstrantów, ale prawda była
inna. Załoga czołgu była podzielona, część
za przyłączeniem się do powstania, bo na to
sytuacja wyglądała, a druga część za wiernością przysiędze. Różnice zdań przerodziła się
w przepychankę. Jeden drugiemu wyrywał
drążki sterownicze, stąd ten slalomowy bieg
czołgu. Wreszcie zwyciężyła opcja patriotyczna. Czołg ostro skręcił w lewo i parę metrów
przede mną zakończył swój bieg wbijając się

chał w kierunku Rynku Jeżyckiego. A karabin!
a karabin w ostatniej sekundzie chwycił zwinny małolat. Wokół budynku UB rozpoczęła się
kanonada, dziwnie nieskuteczna, gdyż szyby
w oknach budynku były całe. Usiłowano z sąsiedniego budynku podpalić UB. Rzucano płonące kule, być może z waty czy szmat oblane
paliwem. Wyglądało to spektakularnie i było
równie nie efektywne. Płonące kule o średnicy
30 cm leciały łagodnym łukiem i odbijały się
od ściany szczytowej UB opadając powoli na
ziemię. Zabawa mocno niebezpieczna. Poza

w narożnik kamienicy. Otwarła się klapa wieżyczki i wylazł na zewnątrz pierwszy żołnierz,
taszcząc ze sobą nowiutki karabin. Karabin
oparł o wieżyczkę i coś tam krzyczał do wnętrza czołgu. Tymczasem do czołgu dobiegła
grupa demonstrantów. Mocno wzburzeni
krzyczą: „zabić ich! Zabić ich!” Ja i ten żołnierz
byliśmy zaskoczeni reakcją tłumu. Żołnierz
zareagował prawidłowo, momentalnie schronił się do wnętrza czołgu ale niestety nie zdążył wziąć ze sobą karabinu, a to kosztowało go
później prawdopodobnie wyrok śmierci. Teraz
czołg równiutko wycofał się na jezdnię i poje-

chaotyczną strzelaniną przy UB po ulicach
Jeżyc jeździły transportery opancerzone z żołnierzami w maskach gazowych, którzy strzelali z kałasznikowów w powietrze. Z tego można
wysnuć wniosek, że żołnierze zgodzili się na
taką palbę w niebo, tylko w maskach, tak wstydzili się swojej roli. Byli także tacy co strzelali
do ludzi.. Opiszę tu dwa epizody, których byłem świadkiem. Wczesnym popołudniem poszedłem pod budynek ZUS–u, aby obejrzeć
szczątki urządzeń radiowych po zlikwidowanej przez powstańców zagłuszaczki. Na chodniku leżały aluminiowe konstrukcje urządzeń
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radiowych, potłuczone lampy itd. Wszystko
powstrzymało i dobrze, za dużo było świaddokładnie podeptane. Pod budynkiem było
ków, no i w ten sposób oszczędziłem jednego
kilkadziesiąt osób, raczej ciekawskich, niż
głupola. Późnym popołudniem potworzyło
demonstrantów. Ten mały tłumek skupił się
szereg grupek uzbrojonych osób. Bazą była
naprzeciw apteki przy skrzyżowaniu ulicy Dąhurtownia piwa tuż naprzeciwko okna mego
browskiego z ulicą Mickiewicza. A właśnie od
mieszkania. Także w naszej klatce schodowej
ulicy Roosvelta zbliżali się wymiatacze ulic.
siedzieli młodzi, albo bardzo młodzi chłopcy,
Drugi samochód „pick-up” pełen był żołnieuzbrojeni w przeróżną broń. Zszedłem z piętra
rzy uzbrojonych w kałasznikowy. Samochody
poczęstować ich papierosem. Zagadywałem.
skręcając w Mickiewicza rozpoczęły piekielną
Mieli mylne wyobrażenie o sytuacji w mieście
kanonadę. Wszyscy stojący na chodniku paByli podnieceni i jednocześnie zmęczeni. Nie
dli na ziemię, aby uchronić się od kul. Ja też,
wiedzieli co robić. Nie było żadnego dowódale żeby nie zakurzyć ubrania i aby lepiej obcy, żadnego planu. Powoli zapadł zmierzch.
serwować przebieg zdarzeń uniesiony byłem
Z okna mego mieszkania miałem wgląd na
na rękach. Widziałem wszystko dokładnie do
uliczkę Reja. Właśnie teraz formował się tam
ostatniego detalu. Przejeżdżali ode mnie jakieś
oddział powstańczy. Żołnierzy było sześciu no
4 metry. Strzelali wszyscy
i jeden dowódca, młody
żołnierze, ale wszyscy
inteligent w krótkim propionowo w górę. Przechowcu. Oddział ustawił
W nocy radzieccy oficerowie
jechali i pognali wzdłuż
się w dwójki i pomaszeulicy Mickiewicza. Wszyrował dziarsko w kierunw polskich mundurach zgroscy podnieśli się z ulgą.
ku Targów. Tak się skońmadzili w Poznaniu olbrzymie
Ale co to ? Dwie osoby
czył pierwszy dzień, wg
siły militarne. Nie mówię o setleżą nieruchome. Trzy
PRL zwany Wypadkami
kach czołgów, sam widziałem
metry ode mnie. Kto je
Poznańskimi, a teraz Pona
Alei
Polskiej,
przy
ul.
Dązabił? Może ktoś strzelał
wstaniem Poznańskim.
z budynku ZUS-u. Może
W mojej opinii oba okrebrowskiego, kilkadziesiąt dział
oficer z kabiny kierowślenia są fałszywe, zbyt
– polówek ustawionych w rząd
cy? Drugi epizod, może
skrajne. W nocy radziecz lufami skierowanymi na miapół godziny później. Szecy oficerowie w polskich
sto.
dłem lewą stroną ul. Dąmundurach zgromadzili
browskiego, od ZUS-u
w Poznaniu olbrzymie
do ul. Roosvelta. Gdzieś
siły militarne. Nie mów połowie tego odcinka dostałem obstrzał.
wię o setkach czołgów, sam widziałem na Alei
Kiej licho? Schroniłem się do bramy. W braPolskiej, przy ul. Dąbrowskiego, kilkadziesiąt
mie było kilkanaście osób, był także żołnierz
dział – polówek ustawionych w rząd z lufami
z karabinem z miną wielce strapioną. Okaskierowanymi na miasto. Przy działach nie
zuje się, że powodem tego obstrzału był ofibyło nikogo, nikogo nie widać było w zasięgu
cer UB, który stał na skrzyżowaniu Roosvelta
wzroku. Po prostu działa bezpańskie, ale nikt
i Dąbrowskiego i strzelał z automatu wzdłuż
nie śmiał do nich podejść.
ulicy spędzając przechodniów do bram. OfiMoże jakiś historyk pokusi się wyjaśnić tą
cer, a może nie, odgrywał rolę bohatera. Wysprawę. Kto wpadł na pomysł tej demonstracji
chyliłem się z bramy. On stał w szerokim rozsiły. Dlaczego nie było przy działach obsługi?
kroku w spodniach do końskiej jazdy, a może
Czy żołnierze wstydzili się i odmówili udziato był „Rusek” i z pod pachy strzelał sobie po
łu w bombardowaniu miasta? Co się stało
oknach kamienic. Szlag mnie ledwo nie trafił,
z żołnierzami? Tyle różnych spraw czeka na
nie lubię takich chojraków. Już chciałem powyjaśnienie, a wojskowi milczą jak zaklęci.
prosić tego zbłąkanego żołnierza o karabin
Dlaczego?
i sprzątnąć tego bohatera. Coś mnie jednak
Zbigniew Dłużniewski
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Gorący
czerwiec 1981
Dwadzieścia pięć lat temu rocznica Poznańskiego Czerwca’56 obchodzona była w specyficznej atmosferze powiewu wolności jaki
niosła ze sobą ,,Solidarność”. W powietrzu
czuło się ducha zmian. Ilustrują to znakomicie prezentowane poniżej zdjęcia pochodzące
z naszego archiwum związkowego.

