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W marcu 1956 r. w Moskwie, bezpośrednio po zjeździe Komunistycznej Partii Związku
Sowieckiego (podczas którego Nikita Chruszczow wygłosił referat otwarcie krytykujący
Józefa Stalina i jego kult jednostki), zmarł pierwszy sekretarz KC PZPR (Komitetu
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) Bolesław Bierut. Wówczas w polskiej
partii komunistycznej nasiliła się walka o władzę. Frakcja „natolińczyków” (nazywana tak od
miejsca spotkań w pałacyku rządowym w Natolinie), niechętna zmianom, hamująca proces
liberalizacji, oskarżana była przez przeciwników o dogmatyzm, nacjonalizm
i wykorzystywanie nastrojów antysemickich do zjednywania sobie społeczeństwa. Frakcja
„puławian” (przy ul. Puławskiej w Warszawie mieszkało kilku działaczy grupy) chciała
sprawić, by hasła propagandy państwowej wychodziły naprzeciw oczekiwaniom ludności.
Przeciwnicy zarzucali im rewizjonizm i wypominali zbrodnie popełnione w okresie
stalinowskim. Ostatecznie pod nadzorem Chruszczowa na następcę Bieruta wybrano
Edwarda Ochaba, którego zaakceptowały obie grupy.

Ale postępująca w bloku komunistycznym odwilż przybierała na sile. Narastało też
niezadowolenie społeczeństwa polskiego z coraz trudniejszych warunków bytowych, ze
słabego zaopatrzenia w podstawowe towary, zmniejszania się zarobków, a jednocześnie
rosnących wciąż norm pracy. Rok 1956 był czasem gwałtownych protestów, ale także
nadziei na zmiany, które poprawią sytuację społeczną, gospodarczą i polityczną w Polsce.

Manifestacja na ul. Czerwonej Armii (obecnie Święty Marcin).
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
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Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Twoje cele

Przeanalizujesz przebieg wydarzeń, które doprowadziły najpierw do krwawych
wydarzeń w Poznaniu, a potem do odwilży październikowej w 1956 roku.
Wyjaśnisz, co miał na myśli premier Józef Cyrankiewicz, mówiąc o ukaraniu ręki
podnoszonej przeciw władzy ludowej.
Opiszesz reakcję społeczeństwa na powrót Władysława Gomułki do władzy.
Scharakteryzujesz wpływ wydarzeń z czerwca i października 1956 r. na zakończenie
okresu stalinowskiego w Polsce.



Przeczytaj

Poznański Czerwiec
Na fali odwilży nawet członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR)
oczekiwali zmian: decentralizacji gospodarki, odrzucenia kolektywizacji i ograniczenia
uprawnień resortu bezpieczeństwa. Puławianie, chcąc zyskać poparcie społeczeństwa,
postulowali złagodzenie cenzury i przyczynili się do upowszechnienia tajnego referatu
Chruszczowa. W maju 1956 r. ze stanowiska wicepremiera ustąpił Jakub Berman. W wyniku
amnestii uwolniono niemal 30 tys. więźniów politycznych, w tym żołnierzy Armii Krajowej
(AK) i Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). Władze w kraju zaczęły głosić hasła demokratyzacji
i „polskiej drogi do socjalizmu”.

W czerwcu 1956 r. doszło do strajków robotniczych w Poznaniu, ponieważ dyrekcja
Zakładów im. Cegielskiego nie dotrzymała obietnicy podwyżek i obniżenia norm pracy.
Protesty załogi fabrycznej przerodziły się w manifestacje uliczne w centrum miasta.
Robotnicy nieśli transparenty m.in. z hasłami: „Chleba i wolności!”.

Robotnicy podczas poznańskiej manifestacji. 
Na podstawie fotografii oceń średni wiek uczestników wystąpień.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Tysiące manifestantów dotarło do placu przed Zamkiem, przy którym swoje siedziby miały
władze miejskie, ale i partyjne. Tak wydarzenia relacjonował przedstawiciel Korpusu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego:
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Działania przeprowadzone przez pododdziały 10.
Pułku KBW we współdziałaniu z Oddziałami WP,
WUdsBP i MO w dniach 28–30 czerwca 1956 r.
(fragment)
I. Charakterystyka okresu poprzedzającego wyjście manifestantów na
ulice Poznania.

W ZISPO i w szeregu innych zakładów miasta Poznania od kilku
tygodni dało się zauważyć niezadowolenie wśród robotników
wynikłe na tle trudności ekonomicznych, a mianowicie:

– podwyżki opłat czynszowych,

– zmniejszenie premii przy pewnej podwyżce płac, która jednak nie
wyrównała różnicy zmniejszenia premii,

– sprawy wyrównania wynagrodzeń.

Niezadowolenie doszło do tego stopnia, że w dniu 21 czerwca 1956 r.
załoga ZISPO (W‐3) przerwała pracę i zebrała się na masówce. […]

W dniu 22 czerwca 1956 r. robotnicy wystąpili z masówkami w innych
zakładach Poznania – popierając żądania załogi ZISPO. […]

28 czerwca 1956 r. (czwartek) około godz. 7.00 większa część
robotników ZISPO rozpoczęła strajk manifestacyjny. Robotnicy
podburzeni przez bojówkarzy i prowokatorów przerwali pracę
i wyszli z zakładów. […]

Maszerujące kolumny demonstrantów wzrastały systematycznie pod
względem liczebności. […]

W rejonie Zamku – siedziby WRN przy ul. Armii Czerwonej,
zgrupowały się około 8.30 siły główne demonstrantów. Przybyli tam
strajkujący z ZISPO, Taboru Kolejowego, POMET‐u, Fabryki Maszyn

“



Polecenie 1

Na podstawie haseł z transparentów, wymień żądania protestujących robotników.

Pod wpływem fałszywych pogłosek o aresztowaniu delegatów robotniczych tłum
manifestantów wdarł się do więzienia, uwolnił więźniów, a następnie, zabrawszy stamtąd
broń, zaatakował siedzibę Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego
(WUdsBP) – symbolu terroru i zniewolenia. Z dachu budynku Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych zrzucono i zniszczono aparaturę zagłuszającą zachodnie rozgłośnie radiowe.
Pierwsze strzały padły z gmachu WUdsBP, co zapoczątkowało wielogodzinne walki uliczne.
Bunt został przez władze krwawo stłumiony – do miasta ściągnięto ponad 10 tys. żołnierzy,
w tym dwie dywizje czołgów, pacyfikacja miasta trwała do 30 czerwca. Kilkadziesiąt osób
zginęło (najnowsze badania Instytutu Pamięci Narodowej wskazują na 57 zabitych), ponad
600 zostało rannych. Najmłodszą ofiarą był Roman Strzałkowski, 13‐letni uczeń VII klasy
szkoły podstawowej, który zginął od kuli w czasie szturmu robotników na gmach UB.

Żniwnych ze Starołęki oraz strajkujący z wielu innych
przedsiębiorstw […].

Demonstranci wznieśli transparenty z hasłami „My chcemy religii
w szkołach”, „Precz z krwiopijcami”, „Jesteśmy głodni”, „Precz
z wyzyskiem świata pracy”, „Chcemy chleba”, „Śmierć zdrajcom”,
„Żądamy obniżki cen”, „Chcemy wolnej Polski”, „Precz z Rosjanami”.
Źródło: Działania przeprowadzone przez pododdziały 10. Pułku KBW we współdziałaniu z Oddziałami WP, WUdsBP i MO
w dniach 28–30 czerwca 1956 r. (fragment), [w:] Poznański Czerwiec 1956. Wybór dokumentów, Poznań 2012, s. 45–47.
Cytat za: Teka edukacyjna „Poznański Czerwiec 1956": materiały dla ucznia; dostępny na stronie poznan.ipn.gov.pl



Ulica Kochanowskiego w Poznaniu; wynoszenie rannego spod ognia z gmachu Wojewódzkiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Publicznego. 
Zwróć uwagę na zgromadzonych – czy są uzbrojeni?
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Czołgi na opustoszałym poznańskim placu Stalina (obecnie plac Mickiewicza).
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

W przemówieniu radiowym do mieszkańców Poznania, wygłoszonym wieczorem 29
czerwca 1956 r., prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz podkreślał:



Na biorących udział w proteście natychmiast
spadły represje. Jeszcze w trakcie zamieszek
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa
i Milicji Obywatelskiej przeprowadzili na
masową skalę akcję aresztowań tych
najbardziej aktywnych. W sumie zatrzymano
ponad 700 osób, przed sądem miało stanąć
132 uczestników poznańskiego Czerwca.
Ostatecznie kilkudziesięciu skazanych po
kilku miesiącach amnestiowano, a odbyły się
trzy procesy sądowe, relacjonowane także
przez zagranicznych korespondentów.

Oś czasu:

Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę
przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza
ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa
pracującego i inteligencji, w interesie walki o podnoszenie stopy
życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia,
w interesie naszej Ojczyzny.
Cytat za: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów
i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 398–399.

“

Pogrzeb jednej z ofiar Czerwca ’56. Zwróć uwagę na
sztandar. Widnieje na nim napis: „Proletariusze
wszystkich krajów, łączcie się”. Co symbolizuje ten
sztandar? Dlaczego został zaprezentowany podczas
pogrzebu?
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.



Poznański Czerwiec był pierwszym w PRL tak dużym buntem robotników oraz
mieszkańców dużego miasta i pierwszym, podczas którego władze zdecydowały się stłumić
go za pomocą czołgów i wojska.

Lipiec 1953 roku. W Zakładach Przemysłu
Metalowego im. Józefa Stalina w Poznaniu
(ZISPO) normy pracy zostają zaostrzone
o 25 proc. Takie decyzje są podejmowane
także w kolejnych latach.
Kwiecień–grudzień 1955 roku. W ZISPO
systematycznie znoszona jest premia
stanowiąca ważną część płacy miesięcznej.
Listopad 1955 roku. Pracownicy ZISPO
dowiadują się, że przez kilka lat
nieprawidłowo naliczany był podatek od
ich wynagrodzeń.
Maj–czerwiec 1956 roku. Delegacje ZISPO
kilkukrotnie przyjeżdżają na rozmowy do
Warszawy. Tematem jest nie tylko
zawyżanie norm pracy, zła organizacja
produkcji i lekceważenie przepisów BHP,
ale także zwrot nadpłaconego podatku.
28 czerwca 1956 roku. Robotnicy ZISPO
wychodzą z zakładu i udają się do centum
Poznania, dołączają do nich załogi z innych
zakładów. Rozpoczynają się zamieszki
i walki z silami bezpieczeństwa. W mieście
zostaje wprowadzona godzina policyjna.
29 czerwca 1956 roku. Do miasta wkracza
wojsko, trwają strajki i demonstracje,
a jednocześnie aresztowania uczestników.
O godz. 19.30 premier Cyrankiewicz
wygłasza przemówienie radiowe.
30 czerwca 1956 roku. Kończy się
pacyfikacja miasta, wojsko wycofuje się
z Poznania.
Wrzesień–październik 1956 roku. Procesy
aresztowanych uczestników poznańskiego
Czerwca.



Polski Październik. Początek odwilży
W 1956 r. uroczyście obchodzono 12. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego,
o którym wcześniej publicznie nawet nie wspominano. Stalinowski Związek Młodzieży
Polskiej uległ wewnętrznemu rozbiciu, a jego organ prasowy – tygodnik „Po Prostu” –
z narzędzia propagandy stał się symbolem poszerzania obszaru wolności słowa.
Jednocześnie pamięć klęski powstania warszawskiego, poznańskiego Czerwca i informacje
o sowieckiej interwencji na Węgrzech sprawiały, że społeczeństwo nie zdecydowało się na
radykalne postulaty demokratyzacji.

Poznański Czerwiec stał się jednak katalizatorem dalszych zmian. Komunistyczne władze
zdawały sobie sprawę, że zmiany są nieuchronne, a jeżeli panujący ustrój nie zostanie
zreformowany, to do podobnych wydarzeń może dojść w innych częściach kraju. Wśród
członków PZPR, zwłaszcza frakcji „puławian”, oczekiwano stanowczego rozliczenia się ze
stalinizmem.

W październiku 1956 r. pod wpływem licznych wieców robotniczych i studenckich doszło
do przesilenia. Jego symbolem stał się wybór na I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki,
dwa lata wcześniej wypuszczonego z więzienia (w 1948 r. został odsunięty od władzy przez
Bolesława Bieruta pod zarzutem „odchylenia prawicowo‐nacjonalistycznego”).
Kandydatura Gomułki wywołała nerwowe reakcje w ZSRS – na wieść o plenum KC PZPR do
Warszawy 19 października przybyła delegacja sowiecka z Nikitą Chruszczowem na czele,
a jednocześnie doszło do przemieszczania się oddziałów sowieckich stacjonujących
w Polsce. Ostatecznie Chruszczow ustąpił i zgodził się na wybór Gomułki.
Najprawdopodobniej nie chciał zaogniać sytuacji w Polsce, gdy sytuacja na Węgrzech
stawała się coraz bardziej napięta.

Władysław Gomułka objął funkcję I sekretarza KC PZPR 21 października 1956 r. Trzy dni
później na warszawskim placu Defilad wygłosił do kilkuset tysięcy mieszkańców stolicy
słynne przemówienie, podczas którego padły następujące słowa:

W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła,
nieprawości i bolesnych rozczarowań. Idee socjalizmu przeniknięte
duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela
w praktyce uległy głębokim wypaczeniom. Słowa nie znajdowały
pokrycia w rzeczywistości. Ciężki trud klasy robotniczej i całego
narodu nie dawał oczekiwanych owoców. Wierzę głęboko, że te lata
minęły bezpowrotnie.
Cytat za: artykuł Październik 1956 roku w Polsce, Jakub Sikora, 2014, historykon.pl.

“
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Władysław Gomułka przemawiający na wiecu w Warszawie 24 października 1956 r. Ludzie entuzjastycznie
popierali „Wiesława”, liczyli bowiem na prawdziwe zmiany systemu. Gomułka skrytykował plan sześcioletni
i zbrodnicze praktyki stalinizmu w Polsce, obiecał, że stosunki ze Związkiem Sowieckim nie będą godziły
w suwerenność Polski, oraz zgodził się na istnienie indywidualnych gospodarstw rolnych. W kraju nadal miała
wprawdzie rządzić PZPR, ale dotychczasowy system miał zostać zliberalizowany. 
Wyjaśnij, z czego mogło wynikać tak szerokie poparcie dla Gomułki w październiku 1956 r.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Przejawy odwilży gomułkowskiej
Jeszcze w trakcie pierwszego publicznego wystąpienia na wiecu w Warszawie Gomułka
powiedział: „Dość wiecowania”. Za swoje podstawowe zadanie uznał przywrócenie – jak
sam to określił – socjalistycznego porządku.

Nowy sekretarz PZPR liczył przede wszystkim na to, że w zapanowaniu nad społecznymi
emocjami pomocna będzie poprawa relacji władz komunistycznych z Kościołem katolickim.
Stąd decyzja o zwolnieniu z internowania prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego
i uwolnieniu innych księży. Gomułka zgodził się również na powrót religii do szkół
w ramach zajęć nadobowiązkowych, a także na działalność Związku Harcerstwa Polskiego.

Przejawem łagodzenia dotychczasowego systemu represji była rehabilitacja więźniów
politycznych z okresu stalinowskiego oraz amnestia dla wielu osób wówczas niesłusznie
osądzonych (m.in. żołnierzy Armii Krajowej). Kompetencje zlikwidowanego Komitetu do
spraw Bezpieczeństwa Publicznego przejęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
a komórki Urzędu Bezpieczeństwa zostały włączone do komendy Milicji Obywatelskiej
i zmieniły nazwę na Służby Bezpieczeństwa. Gomułka doprowadził również do
zmniejszenia kontyngentu wojsk sowieckich stacjonujących w Polsce i odwołania
sowieckich oficerów z szeregów wojska polskiego. Chłopi rozwiązywali spółdzielnie, do
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których musieli wstępować w trakcie kolektywizacji, a władze polskie uzyskały od ZSRS
kredyty m.in. na zakup zboża.

Symbolem październikowych zmian stała się oficjalna rezygnacja z nazywania Katowic
Stalinogrodem, a województwa – stalinogrodzkim (takie nazewnictwo obowiązywało od
marca 1953 do grudnia 1956 r.). W sztuce nastąpił odwrót od obowiązujących dotychczas
zasad socrealizmu.

Wycofywanie się ze zmian
Wiosną 1957 r., pod wpływem nacisków Moskwy i uspokojenia nastrojów społeczeństwa,
Władysław Gomułka zaczął systematycznie wycofywać się z ustępstw poczynionych
w okresie odwilży.

Za główne zagrożenie wewnątrz partii Gomułka uznał rewizjonizm, przez co rozumiał
dążenie do liberalizacji ustroju. Wstrzymano zwalnianie funkcjonariuszy resortu
bezpieczeństwa, w którym przewagę zdobyli natolińczycy. W 1957 r., mimo protestów
młodzieży, zamknięto tygodnik „Po Prostu”. Zaostrzona została cenzura, stopniowo
likwidowano niezależne inicjatywy społeczne powstałe w czasie destalinizacji, m.in.
warszawski Klub Krzywego Koła. W 1964 r. 34 wybitnych intelektualistów polskich
wystosowało do władz PRL publiczny list protestacyjny w sprawie zagrożenia kultury
polskiej przez cenzurę, zwany Listem 34. Ponownie pogorszyły się relacje rządzących
z Kościołem katolickim: likwidowano lekcje religii w szkołach, usuwano krzyże ze szkół,
wycofywano zgody na budowę nowych świątyń. Jak się okazało, odwilż i liberalizacja życia
społeczno‐politycznego trwały bardzo krótko.

Słownik
amnes�a

(z gr. amnestia – przebaczenie, zapomnienie) ustawowy powszechny akt łaski, polegający
na całkowitym lub częściowym darowaniu kary; w powojennej Polsce ogłoszono amnestię
w celu likwidacji podziemia antykomunistycznego, co nie przyniosło jednak
oczekiwanych skutków

Armia Krajowa (AK)

polska konspiracyjna organizacja zbrojna utworzona 14 lutego 1942 r. w wyniku
przekształcenia Związku Walki Zbrojnej i kontynuująca jego działalność; dalekosiężnym
celem Armii Krajowej było przygotowanie i – w sprzyjającej sytuacji militarnej –
przeprowadzenie powstania powszechnego; w ramach walki bieżącej AK prowadziła
działalność propagandową, wywiadowczą, dywersyjno‐sabotażową oraz partyzancką

javascript:void(0);
javascript:void(0);


cenzura

(z łac. censura – urząd cenzora) kontrola ograniczająca wolność publicznego
przekazywania informacji, myśli i przekonań, polega na weryfikacji treści filmów, audycji
radiowych czy internetu przez organy państwowe

dogmatyzm

(z gr. dogma – przekonanie, pogląd) w znaczeniu ogólnym to bezkrytyczne przyjmowanie
twierdzeń, poglądów, bez ich weryfikacji; w komunizmie oskarżenie o dogmatyzm
sugerowało skostnienie doktryny, odejście od ducha marksizmu na rzecz coraz
większego schematyzmu i sekciarstwa, bez reagowania na zmiany

Polska Zjednoczona Par�a Robotnicza (PZPR)

partia komunistyczna utworzona w 1948 r. z połączenia Polskiej Partii Robotniczej
i Polskiej Partii Socjalistycznej; sprawowała rządy w PRL w latach 1948–1989; jej
najważniejszym organem kierowniczym był Komitet Centralny (KC)

katalizator

(z gr. katalysis – rozwiązanie, rozłożenie) osoba lub zjawisko, które powodują powstanie
lub przyspieszenie zachodzących zmian

List 34

pierwszy zbiorowy protest przeciwko prowadzonej przez władze PRL polityce
kulturalnej, wystosowany w marcu 1964 r. do premiera przez polskich intelektualistów;
jego sygnatariusze wskazywali na ograniczenia przydziału papieru na drukowanie
książek i czasopism, a także zaostrzenie cenzury

Narodowe Siły Zbrojne (NSZ)

konspiracyjna organizacja wojskowa podległa Stronnictwu Narodowemu, utworzona 20
września 1942 r. z połączenia Związku Jaszczurczego i części Narodowej Organizacji
Wojskowej, przeciwnej scaleniu z Armią Krajową, której celem była walka o niepodległość
Polski i odbudowa państwa z granicą wschodnią z 1939 r.; NSZ zachowały lojalność wobec
władz RP na wychodźstwie; prowadziły działania wymierzone w wojska niemieckie oraz
zwalczały działające na ziemiach polskich organizacje prokomunistyczne

rehabilitacja

(z franc. réhabilitation od łac. rehabilitatio – przywrócenie do stanu pierwotnego)
przywrócenie dobrej opinii, utraconych praw; uznanie skazanego za osobę niewinną

rewizjonizm



(z franc. revisionnisme od łac. revisio – ponowne widzenie, zbadanie) kierunek
w międzynarodowym ruchu robotniczym występujący z hasłami rewizji marksizmu; też:
wszelkie próby interpretacji marksizmu odbiegające od jego oficjalnej wykładni
aprobowanej przez kierownictwo partii komunistycznej

strajk

zbiorowe zaprzestanie przez pracowników pracy w celu wymuszenia poprawy
warunków pracy i wynagrodzenia; forma walki o zrealizowanie żądań ekonomicznych
lub politycznych

Słowa kluczowe
poznański Czerwiec, polski Październik, List 34, Władysław Gomułka, Polska, Polska po II
wojnie światowej, stalinizm w Polsce, destalinizacja, PZPR, „natolińczycy”, „puławianie”
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Teka edukacyjna „Poznański Czerwiec 1956”: materiały dla ucznia; dostępny na stronie
poznan.ipn.gov.pl



Audiobook

Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem. Wyjaśnij, jak Władysław Gomułka wyobrażał sobie
demokratyzację państwa. Jaką rolę wyznaczył Polskiej Zjednoczonej Par�i Robotniczej
i obywatelom?

Twoja odpowiedź

Audiobook można wysłuchać pod adresem: file:///tmp/puppeteerfcaPYA.html

Przemówienie I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki wygłoszone na placu
Defilad w Warszawie 24 października 1956 r. (fragmenty)

Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący Stolicy!

Witam Was w imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
który na swoim ostatnim plenarnym posiedzeniu oddał ster partii w ręce nowego
kierownictwa.

W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, nieprawości i
bolesnych rozczarowań. Idee socjalizmu przeniknięte duchem wolności człowieka i
poszanowania praw obywatela w praktyce uległy głębokim wypaczeniom. Słowa nie
znajdowały pokrycia w rzeczywistości. Ciężki trud klasy robotniczej i całego narodu
nie dawał oczekiwanych owoców. Wierzę głęboko, że te lata minęły bezpowrotnie. […]

Partia mówi klasie robotniczej twardą prawdę. Podwyżka zarobków, osiągnięta przez
miliony ludzi w ostatnich miesiącach, będzie tylko wtedy trwała, gdy zwiększona siła
nabywcza ludności będzie miała pokrycie w zwiększonej masie towarów na rynku. Nie
stać nas teraz na dalsze podwyżki płac, gdyż struna została tak naciągnięta, że grozi jej
pęknięcie […].

Towarzysze! VIII Plenum, powołując nowe kierownictwo partii, wydało zdecydowaną
walkę wszystkiemu, co hamowało i dławiło dotąd socjalistyczną demokratyzację życia w
kraju.

file:///tmp/puppeteerfcaPYA.html


Źródło: Przemówienie towarzysza Władysława Gomułki, „Trybuna Ludu”, 24 X 1956, dostęp: Śląska Biblioteka Cyfrowa.

Partia wymagać będzie od swych działaczy pełnej odpowiedzialności za wypełnianie
powierzonych im obowiązków. Ludzie, którzy skompromitowali się nieudolnością czy
poważnymi błędami, nie mogą pozostawać na odpowiedzialnych stanowiskach.

Jedynie krocząc konsekwentnie po drodze demokratyzacji i wyrywając z korzeniami
wszystko zło minionego okresu, dojdziemy do zbudowania najlepszego i
odpowiadającego potrzebom naszego narodu modelu socjalizmu. Decydującą rolę na tej
drodze musi odegrać przede wszystkim rozszerzenie demokracji robotniczej,
zwiększenie bezpośredniego udziału załóg w zarządzaniu przedsiębiorstwami,
zwiększenie udziału mas pracujących miast i wsi w rządzeniu państwem ludowym.

I nie pozwolimy nikomu wykorzystać tego dzieła odnowy i wolności ludu dla celów
przeciwnych socjalizmowi.

VIII Plenum KC, wytyczając nasze własne, z potrzeb polskiej klasy robotniczej i narodu
polskiego wynikające drogi do socjalizmu, potwierdziło z całą mocą niewzruszoną więź
łączącą Polskę Ludową ze wszystkimi państwami socjalistycznymi, a szczególnie sojusz
polsko‐radziecki. […]

Towarzysze! Na fali olbrzymiej aktywności politycznej mas, którą wyzwoliło VIII Plenum,
tu i ówdzie dochodzą do głosu siły wrogie socjalizmowi, wrogie sojuszowi
polsko‐radzieckiemu, wrogie władzy ludowej, siły, które chcą wykrzywić, zahamować i
cofnąć socjalistyczną demokratyzację.

Towarzysze! Nie pozwólmy reakcyjnym podżegaczom i różnym chuliganom stawać w
poprzek naszej drogi. Wara im od czystego nurtu walki socjalistycznych i
patriotycznych sił narodu! Pędźcie precz prowokatorów i reakcyjnych krzykaczy!
Władze państwowe ani na chwilę nie będą tolerować jakiejkolwiek akcji wymierzonej w
polską rację stanu i przeciwko naszemu ustrojowi państwowemu.

Towarzysze! Obywatele! Czas nagli. Partia musi przystąpić do rozwiązywania
codziennych, trudnych spraw naszej gospodarki i życia państwowego. Czym dzisiaj
możecie pomóc kierownictwu partii i rządowi? Przede wszystkim tym, że każdy stanie
przy swym warsztacie na swoim posterunku i wzmożoną pracą czy nauką wykaże swą
wierność i oddanie naszej sprawie. Dzisiaj zwracamy się do ludu pracującego Warszawy
i całego kraju z wezwaniem: dość wiecowania i manifestacji! Czas przejść do
codziennej pracy, ożywionej wiarą i świadomością, że partia zespolona z klasą
robotniczą i narodem poprowadzi Polskę po nowej drodze do socjalizmu.

Niech żyje nierozerwalna więź partii z klasą robotniczą i całym ludem pracującym!
Niech żyje socjalizm! Niech żyje Polska Ludowa!



Polecenie 2

Opisz, przed czym Gomułka ostrzegał społeczeństwo.

Polecenie 3

Wymień gospodarcze obietnice Władysława Gomułki. Jakie warunki muszą zostać spełnione,
by udało się je zrealizować? Czego od Polaków domaga się Władysław Gomułka?

Twoja odpowiedź

Twoja odpowiedź



Sprawdź się

Pokaż ćwiczenia: 輸醙難

Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i na jego podstawie odpowiedz na pytanie, kto jest autorem
poniższego przemówienia z 29 czerwca 1956 r.

Obywatele, mieszkańcy Poznania, robotnicy, inteligenci, młodzieży!
Mówię do was z głębokim bólem, bo to nasze piękne, znane ze swej
pracowitości, z patriotyzmu i z zamiłowania do porządku miasto stało się
terenem zbrodniczej prowokacji i krwawych zajść, które wstrząsnęły
sumieniem każdego uczciwego poznaniaka, każdego Polaka, i które
społeczeństwo z całych swoich sił stanowczo potępia. […] Każdy
prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw
władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie
w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego
i inteligencji […].

Źródło: przemowienia.com.

“

Edward Gierek

Józef Cyrankiewicz

Władysław Gomułka

Stanisław Popławski









輸



Ćwiczenie 2

Uporządkuj chronologicznie wymienione etapy protestu.

zrzucenie i zniszczenie tzw. zagłuszarek

zajęcie przez uczestników demonstracji siedziby KW PZPR w Poznaniu

oblężenie budynku UB przy ul. Kochanowskiego oraz pierwsze strzały

wyjście na ulicę robotników ZISPO (Zakłady Przemysłu Metalowego im. Józefa
Stalina w Poznaniu)

pacyfikacja miasta przez wojsko

zdobycie więzienia przy ul. Młyńskiej













輸



Ćwiczenie 3

Zaznacz właściwe odpowiedzi.

Jak miał na imię 13-letni chłopiec, który został zastrzelony – najmłodsza ofiara poznańskiego
Czerwca?

Roman Strzałkowski

Zdzisław Wardejn

Janek Wiśniewski

Leon Kluj

Wystąpienie Władysława Gomułki na wiecu w Warszawie odbyło się…

24 października 1966 r.

26 października 1954 r.

24 października 1956 r.

20 października 1956 r.

















輸



Ćwiczenie 4

Na podstawie protokołu ze 102. posiedzenia Biura Politycznego wskaż główne przyczyny
buntu poznańskich robotników z 28 czerwca 1956 r.

Protokół nr 102 z posiedzenia Biura Politycznego w
dniu 3 lipca 1956 r.

W dyskusji nad wstępną oceną wypadków w Poznaniu wypowiadali się
towarzysze: [Jerzy] Albrecht, [Jerzy] Morawski, Witold [Jarosiński],
[Władysław] Matwin, [Roman] Zambrowski, [Aleksander] Zawadzki,
[Franciszek] Mazur, [Konstanty] Rokossowski, [Józef] Cyrankiewicz,
[Roman] Nowak, [Edward] Ochab. Biuro Polityczne stwierdziło, że
przyczyną wypadków poznańskich było:
Niezadowolenie części klasy robotniczej wyrosłe na skutek wypaczeń
w polityce gospodarczej, biurokratyczne niereagowanie na bolączki
ludzi pracy, samowolne i błędne posunięcia administracji
i poszczególnych dyrektorów departamentów ministerstw. Nastroje
niezadowolenia pojawiające się wśród niektórych grup robotników
zostały podstępnie wykorzystane przez wroga klasowego.
Błędy i wypaczenia popełnione w pracy polityczno-ideologicznej,
zbiurokratyzowanie się wielu ogniw aparatu partyjnego, uleganie części
członków Par�i naciskowi wrogiej ideologii, wypaczenia i błędna linia
propagandowa wielu gazet i czasopism kulturalnych sprzyjały
kształtowaniu wrogich nastrojów i opinii. Nadużywanie prawa krytyki,
szczególnie po XX Zjeździe przez niektóre pisma, doprowadziło do
podrywania autorytetu kierownictwa partyjnego i władz państwowych.
Demobilizacja aparatu bezpieczeństwa, brak czujności sprzyjał
zaskoczeniu mas przez machinacje wroga […].

Źródło: Protokół nr 102 z posiedzenia Biura Politycznego w dniu 3 lipca 1956 r., [w:] Centrum władzy. Protokoły
posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949–1970, oprac. A. Dudek, A. Kochański, K. Persak, Warszawa 2000, s.
176–177.

“

醙



Twoja odpowiedź

Ćwiczenie 5 醙



Ćwiczenie 6

Gomułka został I sekretarzem 21 października 1956 r. Trzy dni później wygłosił orędzie na
placu Defilad w Warszawie, któremu przysłuchiwało się nawet 300–400 tys. przybyłych
mieszkańców stolicy. Przeanalizuj tekst przemówienia i odpowiedz krótko swoimi słowami na
pytanie poniżej.

Przemówienie towarzysza Władysława Gomułki

Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący stolicy!
Witam Was w imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej
Par�i Robotniczej, który na swoim ostatnim plenarnym posiedzeniu
oddał ster par�i w ręce nowego kierownictwa. W ciągu ubiegłych lat
nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, nieprawości i bolesnych
rozczarowań. Idee socjalizmu przeniknięte duchem wolności człowieka
i poszanowania praw obywatela w praktyce uległy głębokim
wypaczeniom. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. Ciężki
trud klasy robotniczej i całego narodu nie dawał oczekiwanych owoców.
Wierzę głęboko, że te lata minęły bezpowrotnie w przeszłość […]. Par�a
mówi klasie robotniczej twardą prawdę. Podwyżka zarobków, osiągnięta
przez miliony ludzi w ostatnich miesiącach, będzie tylko wtedy trwała,
gdy zwiększona siła nabywcza ludności będzie miała pokrycie
w zwiększonej masie towarów na rynku. Nie stać nas teraz na dalsze
podwyżki płac, gdyż struna została tak naciągnięta, że grozi jej
pęknięcie […].

Źródło: Przemówienie towarzysza Władysława Gomułki, „Trybuna Ludu” 1956, nr 298.

“

Co dawały społeczeństwu słowa wypowiedziane przez Gomułkę? Jak mogły być

interpretowane?

醙



Ćwiczenie 7

Na podstawie własnej wiedzy odpowiedz na pytania: jakie skutki miały wydarzenia z czerwca
i października 1956 r. i jakie zapoczątkowały zmiany w polskiej polityce wewnętrznej, zwane
odwilżą gomułkowską?

Twoja odpowiedź

難



Ćwiczenie 8

Przeanalizuj poniższy tekst źródłowy i wykonaj polecenia.

Relacja Edmunda Taszera, pracownika Zakładów
Cegielskiego w Poznaniu

Potem wybuchła rewolucja na Węgrzech. W Poznaniu rzucono hasło:
Udzielmy pomocy naszym braciom na Węgrzech! Jakiej można było
udzielić pomocy? Krew! Oddajmy krew! Zaapelowaliśmy do zakładów,
żeby ludzie zgłaszali się do stacji krwiodawstwa. Oddaliśmy 50 litrów
krwi. Zapadła decyzja, że nasza delegacja pojedzie na Węgry. […]
W Budapeszcie to nie było to, co w Poznaniu. Poznań został stłumiony
przez polskie wojsko i policję. Natomiast Budapeszt przypominał
Warszawę z pierwszych dni Powstania. Zniszczony, penetrowany przez
wojska sowieckie. Ludzie byli zastraszeni. Na ulicach stale było słychać:
„Niech żyje przyjaźń polsko-węgierska!”. […] U Cegielskiego
utworzyliśmy filię Towarzystwa Przyjaźni Polsko Węgierskiej.
Powołaliśmy Zarząd Główny. Naszą inicjatywę rozpowszechniliśmy na
cały kraj […].

Źródło: Relacja Edmunda Taszera, pracownika Zakładów Cegielskiego w Poznaniu, [w:] Örs Csete, 1956 Budapeszt.
Węgry, Polacy – twarze i losy, tłum. E. Cygielska, K. Żurek-Góralczyk, Warszawa 2000, s. 177.

“

Podaj, o jakich wydarzeniach na Węgrzech mówi autor poniższych wspomnień.

Porównaj poznański Czerwiec z wydarzeniami na Węgrzech i opisz, co stanowiło istotną

różnicę między nimi.

難



Dla nauczyciela

Autor: Joanna Kalinowska

Przedmiot: Historia

Temat: Rok 1956 – poznański Czerwiec i polski Październik

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:
Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
LVI. Stalinizm w Polsce i jego erozja. Uczeń:
3) wyjaśnia przyczyny i następstwa poznańskiego czerwca oraz znaczenie wydarzeń
październikowych 1956 roku;
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
LVI. Stalinizm w Polsce i jego erozja. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu
podstawowego, a ponadto:
4) charakteryzuje przejawy odwilży popaździernikowej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
kompetencje cyfrowe;
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

wyjaśnia przyczyny wydarzeń w Poznaniu w czerwcu 1956 r. i opisuje ich przebieg;
tłumaczy wpływ tajnego referatu Chruszczowa oraz wydarzeń w Poznaniu na proces
liberalizowania systemu komunistycznego w Polsce w 1956 r.;
wyjaśnia znaczenie takich pojęć jak polski Czerwiec, polski Październik, odwilż
gomułkowska, natolińczycy, puławianie;
opisuje przejawy odwilży gomułkowskiej.

Strategie nauczania:



konstruktywizm;
konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;
analiza materiału źródłowego (porównawcza);
dyskusja;
mapa myśli.

Formy pracy:

praca indywidualna;
praca w parach;
praca w grupach;
praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;
zasoby multimedialne zawarte w e‐materiale;
tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;
telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom
e‐materiał „Rok 1956 – poznański Czerwiec i polski Październik”. Prosi uczestników
zajęć o zapoznanie się z tekstem w sekcji „Przeczytaj” tak, aby podczas lekcji mogli
w niej aktywnie uczestniczyć i wykonywać polecenia. Prosi również o wykonanie
ćwiczenia 1 z sekcji „Sprawdź się”.

2. Nauczyciel poleca, aby dwójka chętnych albo wskazanych uczniów (mogą być również
dwie małe grupy uczniowskie do trzech osób każda) przygotowała prezentacje na
podstawie informacji zawartych w sekcji „Przeczytaj”. Dzieli zagadnienia: pierwszy
uczeń (albo zespół) opracowuje temat poznańskiego Czerwca, drugi – polskiego
Października.

Faza wstępna:

1. Nauczyciel prosi ucznia lub uczennicę o przeczytanie wyświetlonego tematu zajęć.
2. Raport z przygotowań. Nauczyciel za pomocą dostępnego w panelu użytkownika

raportu sprawdza przygotowanie uczniów do lekcji, m.in. kto zapoznał się
z udostępnionym e‐materiałem i wykonał ćwiczenie. Nauczyciel poleca uczniom



przygotować w parach pytania z nim związane. Czego uczniowie chcą się dowiedzieć?
Co ich interesuje w związku z tematem lekcji? Będą to obowiązujące ich kryteria
sukcesu.

Faza realizacyjna:

1. Prezentacje uczniów. Część właściwa lekcji zaczyna się od prezentacji efektów pracy
w domu wybranych uczniów dotyczących przebiegu wydarzeń Czerwca i Października
’56. Pozostali uczniowie zadają pytania prezentującym oraz uzupełniają informacje.

2. Praca z multimedium („Audiobook”). Nauczyciel poleca jednej osobie, aby przeczytała
polecenie 1: „Wyjaśnij, jak Władysław Gomułka wyobrażał sobie demokratyzację
państwa. Jaką rolę wyznaczył Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i obywatelom?”.
Następnie odtwarza nagranie. Po jego wysłuchaniu uczniowie w parach przygotowują
odpowiedź. Wybrana osoba prezentuje propozycję odpowiedzi, a pozostali uczniowie
się do niej ustosunkowują. Nauczyciel w razie potrzeby uzupełnia informacje,

3. Nauczyciel, nawiązując do polecenia 3, zadaje uczniom pytania: Z czego mogło wynikać
tak szerokie poparcie dla Gomułki w październiku 1956 r.? Czy władzy rzeczywiście
chodziło o liberalizację systemu i zmiany? Uczniowie przedstawiają swoje propozycje
wraz z argumentami, krótko dyskutują, nauczyciel kontroluje przebieg dyskusji.

4. Na koniec tej części nauczyciel przypomina przebieg wydarzeń na Węgrzech w 1956 r.
Prosi uczniów, aby przedstawili różnice między wydarzeniami w czerwcu 1956 r.
w Polsce a tymi na Węgrzech w październiku 1956 r. (ćwiczenie 8). Wskazana osoba
przedstawia odpowiedź, następuje weryfikacja jej poprawności na forum klasy.

Faza podsumowująca:

1. Uczniowie podsumowują swoją wiedzę z wykorzystaniem mapy myśli. Nauczyciel dzieli
uczniów na grupy do czterech uczniów, a następnie przydziela poszczególnym
zespołom zagadnienia: „Polski Czerwiec 1956” albo „Polski Październik 1956”. Każda
grupa na środku kartki A4 wpisuje wskazane główne hasło i rysuje gałęzie mapy.
Powinny rozchodzić się promieniście i rozdzielać na kolejne gałęzie. Słowa, które
zostaną umieszczone nad gałęziami, powinny być słowami kluczami, które wyrażają
istotę myśli lub zagadnienia. Po wykonaniu pracy nauczyciel prosi o omówienie mapy
myśli przedstawicieli dwóch wybranych (różniących się zagadnieniem) grup.

2. Nauczyciel ocenia pracę osób przygotowujących prezentacje.

Praca domowa:

1. Wykonaj ćwiczenia 4, 5 i 7 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949–1970, oprac. A.
Dudek, A. Kochański, K. Persak, Warszawa 2000.



Poznański Czerwiec 1956, red. S. Jankowiak, A. Rogulska, Warszawa 2002.

E. Makowski, Poznański Czerwiec 1956 – pierwszy bunt społeczeństwa w PRL, Poznań 2001.

Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla
nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska‐Bondaruk, S.B. Lenard,
Warszawa 1998.

Teka edukacyjna „Poznański Czerwiec 1956”: materiały dla ucznia; dostępny na stronie
poznan.ipn.gov.pl

Wskazówki metodyczne:

Uczniowie mogą wykorzystać multimedium „Audiobook” do przygotowania się do
lekcji powtórkowej.

Spis ilustracji nieopisanych:

Ćwiczenie 5 –ilustracja 1: Czołgi na opustoszałym placu Stalina; domena publiczna,
Wikimedia Commons.
Ćwiczenie 5 – ilustracja 2: Manifestacja na ul. Czerwonej Armii; domena publiczna,
Wikimedia Commons.
Ćwiczenie 5 – ilustracja 3: Ulica Kochanowskiego; wynoszenie rannego spod ognia
z gmachu Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego; domena publiczna,
Wikimedia Commons.
Ćwiczenie 5 – ilustracja 4: „Proces dziewięciu”; domena publiczna, Wikimedia
Commons.


