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TEMAT MIESIÑCA

24 X 1956 r. towarzysz „Wiesław” proklamował „odwilż”. Wiec na stołecznym Placu Defilad pod Pałacem Kultury zakończył się
następująco: Zaczęło się ściemniać i nagle okrzyki: WWyy--sszzyyńń--sskkii, WWyy--sszzyyńń--sskkii. Gomułka zdenerwowany pyta: – Co oni krzyczą? 

Mówię: krzyczą »Wyszyński«. – Rozwiążcie wiec. Rozwiązuję. Ludzie zaczynają się rozchodzić, ale zostaje jeszcze masa, z 70 tysięcy. 
I ta masa wznosi okrzyki na cześć (prymasa) Wyszyńskiego, który jeszcze siedział w Komańczy, jeszcze nie zwolniony. 

Skandują – WWyysszzyyńńsskkii  ddoo  BBiiuurraa – Politycznego, oczywiście (…). Gomułka blady jak trup, roztrzęsiony ucieka do Pałacu Kultury 
i od strony Sali Kongresowej odjeżdża do KC. (wspomnienie S. Staszewskiego)

PAŹDZIERNIK
Ma rek Kle cel, 

Uni wer sy tet Kard. S. Wy szyń skie go

TTuużż  pprrzzeedd VVIIIIII PPllee  nnuumm  PPZZPPRR 1199  ppaaźź  --
ddzziieerr  nnii  kkaa 11995566  rr..  rruu  sszzyy  łłyy  nnaa WWaarr  sszzaa  wwęę
ssttaa  ccjjoo  nnuu  jjąą  ccee  ww PPooll  ssccee  jjeedd  nnoosstt  kkii  PPóółł  nnoocc  --
nneejj  GGrruu  ppyy  WWoojjsskk  AArr  mmiiii  RRaa  ddzziieecc  kkiieejj..
ZZ PPoo  mmoo  rrzzaa  sszzłłyy  pprrzzeezz  ookkoo  llii  ccee  WWrrzzee  śśnnii
ii WWłłoo  ccłłaaww  kkaa,,  zz DDooll  nnee  ggoo  ŚŚlląą  sskkaa  –– zz rree  jjoo  --
nnuu  ŻŻaa  ggaa  nniiaa  ii BBoo  llee  ssłłaaww  ccaa,,  pprrzzeezz  ŁŁęę  cczzyy  ccęę
ii ŁŁaasskk  ww ssttrroo  nnęę  ŁŁoo  ddzzii..  DDoo ZZaa  ttoo  kkii  GGddaańń  --
sskkiieejj  wwppłłyy  nnęę  łłyy  ww ttyymm  cczzaa  ssiiee  ookkrręę  ttyy  wwoo  --
jjeenn  nnee  ssoo  wwiieecc  kkiieejj  fflloo  ttyy..  NNaa ggrraa  nnii  ccaacchh
NNRRDD,,  CCzzee  cchhoo  ssłłoo  wwaa  ccjjii  ii BBiiaa  łłoo  rruu  sskkiieejj
SSSSRR  ooggłłoo  sszzoo  nnoo  ssttaann  ppoodd  wwyyżż  sszzoo  nneejj  ggoo  --
ttoo  wwoo  śśccii  bboo  jjoo  wweejj  wwoojjsskk..  PPooll  sskkaa  zznnaa  llaa  zzłłaa
ssiięę  ww ookkrrąą  żżee  nniiuu..

Po wy da rze niach Po znań skie go
Czerw ca, po fer men cie, któ ry ogar nął
kraj wcze sną je sie nią, po kry zy sie
władz PZPR i re ha bi li ta cji by łe go se -
kre ta rza ge ne ral ne go PPR Wła dy sła -
wa Go muł ki Ro sja nie by li po waż nie
za nie po ko je ni moż li wo ścią utra ty
wpły wów w Pol sce. Nie za mie rza li
do te go do pu ścić. Czy by li zde cy do -
wa ni na zbroj ną in ter wen cję, czy pro -
wa dzi li tyl ko woj nę psy cho lo gicz ną,
wy wie ra jąc na cisk na wła dze PRL
i wy mu sza jąc, groź bą krwa we go roz -
wią za nia, ich ule głość i lo jal ność?
Od dzia ły Ar mii Ra dziec kiej sta nę ły
w re jo nie Ło dzi i Wło cław ka, Ło wi -
cza i So cha cze wa; je den z nich do tarł,

po dob no przez po mył kę, aż na przed -
mie ścia sto li cy.

Jak wia do mo, w dniu od by wa nia się
ple num – 19 paź dzier ni ka 1956 r. o go -
dzi nie 7 ra no – przy le cia ła do War sza -
wy de le ga cja so wiec ka z Ni ki tą
Chrusz czo wem na cze le, Mo ło to wem,
Ka ga no wi czem i Mi ko ja nem w to wa -
rzy stwie mar szał ka Ko nie wa, do wód cy
Ukła du War szaw skie go, i kil ku na stu
ge ne ra łów. Wła dze pol skie pró bo wa ły
wi zy tę prze ło żyć choć by o dzień lub
dwa, ale Ro sja nie chcie li mieć wpływ
na pol skich ko mu ni stów jesz cze
przed roz po czę ciem ple num. 19 i 20
paź dzier ni ka wa ży ły się pol skie lo sy,
groź ba zbroj nej in ter wen cji so wiec kiej
za wi sła nad Pol ską.

Ro sja nie oba wia li się przede wszyst -
kim utra ty wła dzy ko mu ni stycz nej
w Pol sce. By li zde cy do wa ni na in ter -
wen cję, ale za ra zem pró bo wa li róż nych
wa rian tów woj ny psy cho lo gicz nej.
Trud no prze są dzić, czy nie po słu ży li się
szan ta żem wo bec Go muł ki, in for mu jąc
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go na przy kład, że mo gą po przeć kan -
dy da tu rę emi gra cyj ne go przy wód cy
PSL Sta ni sła wa Mi ko łaj czy ka, któ ry
miał po dob no ocze ki wać na so wiec kie
za pro sze nie w Da nii. Rów nież Go muł -
ka oba wiał się utra ty wła dzy po la tach
nie po wo dzeń (był prze cież in ter no wa ny
przez swe go ry wa la, Bo le sła wa Bie ru -
ta). W póź niej szych no tat kach za pi sał:
„Groź ba utra ty wła dzy. Mi ko łaj czyk.
Nie do ce nia my nie bez pie czeń stwa sy tu -
acji”. Że by za pew nić Ro sjan o swej
więk szej lo jal no ści, po su nął się w dal -
szych roz mo wach do dwu znacz ne go
stwier dze nia, któ re by ło swe go ro dza ju
ra dą dla prze ciw ni ka: „Je że li Mi ko łaj -
czyk sie dzi w Ko pen ha dze, to wam trze -
ba by ło sie dzieć w Mo skwie i cze kać, aż
my przy je dzie my pro sić Was, aby ście
nas ra to wa li. Nie ro zu mie cie, że nam
na was po win no bar dziej za le żeć niż
wam na nas, bo wła dza w tym kra ju
w du żym stop niu opie ra się na wa szym
po par ciu?!”.

W cza sie, gdy woj ska so wiec kie sta -
ły już nie da le ko War sza wy, rów nież
jed nost ki Woj ska Pol skie go – pa mię ta -
my, że pod do wódz twem so wiec kie go
mar szał ka Ro kos sow skie go – za czę ły
ota czać War sza wę, mia ły za tem być ra -
czej wspar ciem dla od dzia łów ra dziec -
kich, niż im się prze ciw sta wiać. Po sta -
wio no rów nież w stan go to wo ści jed -
nost ki Kor pu su Bez pie czeń stwa
We wnętrz ne go pod do wódz twem ge ne -
ra ła Wa cła wa Ko ma ra. Po wsta ła póź -
niej le gen da, że mia ły one bro nić sto li -
cy przed in ter wen cją so wiec ką. W isto -
cie mia ły tak że słu żyć do pa cy fi ka cji
lud no ści cy wil nej, co po twier dza ły sło -
wa ge ne ra ła Ko ma ra na od pra wie ofi -
ce rów KBW 19 paź dzier ni ka: „Nie któ -
re ele men ty pró bu ją ne go wać prze bie -

ga ją cy pro ces de mo kra ty za cji w kra ju
i znaj du ją w tym wzglę dzie po słuch
i po par cie nie któ rych ofi ce rów woj ska.
(...) Je że li stu den ci i ro bot ni cy wyj dą
na mia sto pod ha sła mi Ko mi te tu Cen -
tral ne go i za po li ty ką KC, nie bę dzie -
my wy stę po wać, ale kto kol wiek spró -
bu je wy stę po wać prze ciw ko KC PZPR
i z ha sła mi an ty ra dziec ki mi, bę dzie my
wal czyć”. 

Co za tem uchro ni ło nas przed zbroj -
ną in ter wen cją przy ja ciół z ZSSR
i wojsk sprzy mie rzo nych? Si ła prze ko -
ny wa nia i obiet ni ce Go muł ki, je go gra
mię dzy mo co daw ca mi z Mo skwy
a wła snym spo łe czeń stwem, si ła na -
dziei Po la ków na zmia ny, zna czą ca,
być mo że w kal ku la cjach kosz tów po li -
tycz nych i re ak cji mię dzy na ro do wych,
czy też wspa nia ło myśl ność mo skiew -
skich przy wód ców, któ rzy zmie nia li
me to dy wal ki pod wpły wem re ak cji
na sys tem? 

Jest jesz cze je den cie ka wy, eg zo tycz -
ny trop chiń ski w roz po zna niu wy da -
rzeń pol skie go Paź dzier ni ka. Wcze śniej
Ro sja nie zwró ci li się do swych so jusz -
ni ków z ko mu ni stycz nych Chin z proś -

bą o po par cie w ra zie ewen tu al nej in ter -
wen cji w Pol sce. Przy wód ca chiń ski
Mao Tse-tung sprze ci wił się wy raź nie
ta kie mu roz wią za niu spra wy, stwier -
dza jąc, że Po la cy ma ją pra wo do sa mo -
sta no wie nia w ra mach obo zu ko mu ni -
stycz ne go. Oczy wi ście, nie był to gest
ja kiejś spe cjal nej sym pa tii wo bec Po la -
ków czy sa me go Go muł ki, lecz pod kre -
śle nie, przy nada rza ją cej się oka zji,
wła snej po zy cji w ru chu ko mu ni stycz -
nym, nie za leż nej od sta no wi ska Mo -
skwy. Być mo że wła śnie 19 paź dzier ni -
ka Chrusz czow do stał z Mo skwy in for -
ma cję o re ak cji chiń skiej i pod jął
de cy zję o za wie sze niu in ter wen cji. Tę
chiń ską opo zy cję w spra wie ro syj skiej
in ter wen cji pod kre śla ją w swych póź -
niej szych re la cjach par tyj ni bon zo wie
– Go muł ka, Ochab, Wer blan. Gdy
w 1960 r. za ostrzył się kon flikt mię dzy
par tia mi chiń ską i so wiec ką, Liu -Siao -
-Ci po wie dział Go muł ce na na ra dzie
w Mo skwie: „Dziś po dob ne go ro dza ju
trud no ści, ja kie w 1956 ro ku by ły mię -
dzy Pol ską a Związ kiem Ra dziec kim,
za ist nia ły mię dzy Związ kiem Ra dziec -
kim a Chi na mi, a tak że Al ba nią. Tak

Pod czas po wi ta nia na lot ni sku Chrusz czow za cho -
wy wał się de mon stra cyj nie i gru biań sko:
do pierw sze go se kre ta rza KC PZPR Edwar da
Ocha ba wy krzy ki wał: „Etot no mier nie proj djot”,
wy gra ża jąc mu pal cem. Ro sja nie za żą da li prze su -
nię cia ple num, zgło si li sprze ciw wo bec usu nię cia
mar szał ka Ro kos sow skie go i lo jal nej gru py „na -
to liń czy ków” z Biu ra Po li tycz ne go. Mi mo to ple -
num roz po czę ło się o go dzi nie 10, trwa ło jed nak
krót ko, wpro wa dzo no tyl ko Go muł kę i je go współ -
pra cow ni ków – Klisz kę, Spy chal skie go, Lo gę -So -
wiń skie go – do Ko mi te tu Cen tral ne go. Pod czas
prze rwy w ob ra dach na stą pi ły roz mo wy w Bel we -
de rze mię dzy Go muł ką i człon ka mi Biu ra Po li tycz -
ne go a de le ga cją so wiec ką. Chrusz czow oświad -
czył: „Je ste śmy zde cy do wa ni na bru tal ną in ter -
wen cję w wa sze spra wy i nie do pu ści my
do re ali za cji wa szych za mia rów”. Go muł ka miał
od po wie dzieć, że nie bę dzie roz ma wiał pod ta kim
przy mu sem. Pod czas ko lej nych roz mów Go muł ka
stra cił w pew nej chwi li pa no wa nie nad so bą,
prze stał mó wić po ro syj sku i prze szedł ner wo wo
na pol ski, przez co tłu macz nie mógł za nim na -
dą żyć. Zro bi ło to na Chrusz czo wie wra że nie wia -
ry god no ści no we go pol skie go przy wód cy. Dał się
nie co uspo ko ić, przy naj mniej uwie rzył w lo jal ność
zmie nia ją cej się eki py rzą dzą cej w Pol sce

28 X 1956. Po trzech latach internowania, powraca z Komańczy do Warszawy Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński
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Ewa Za jąc, IPN Kra ków

„„PPoo mmii  ssjjii  wwęę  ggiieerr  sskkiieejj  kkrraa  kkooww  sskkiicchh
ssttuu  ddeenn  ttóóww  jjee  ssiiee  nniiąą 11995566  rr..  nniiee  mmaa  ttrrwwaa  --
łłyycchh  śśllaa  ddóóww,,  nniiee  wwiiee  llee  tteeżż  ppoo  zzoo  ssttaa  łłoo  ddoo  --
kkuu  mmeenn  ttóóww  cczzyy  jjaa  kkiicchhśś  ppaa  mmiiąą  tteekk..  ((……))
PPrrzzeezz  llaa  ttaa  bbyy  llii  śśmmyy  aannoo  nnii  mmoo  wwii  ii ttaakk  mmoo  --
ggłłoo  bbyyćć  nnaa  ddaall  –– ssppeełł  nniiaa  llii  śśmmyy  ttyyll  kkoo  nnaasszz
lluuddzz  kkii  oobboo  wwiiąą  zzeekk..  PPoo pprroo  ssttuu  –– ww BBuu  ddaa  --
ppeesszz  cciiee  kkttoośś  bbllii  sskkii  ppoo  ttrrzzee  bboo  wwaałł  ppoo  mmoo  --
ccyy::  ttoo  wwyy  ssttaarr  cczzyy  łłoo””..  ((AAnn  ddrrzzeejj  BBrraatt  kkooww  --
sskkii,,  WW BBuu  ddaa  ppeesszz  cciiee  kkttoośś  bbllii  sskkii  ppoo  ttrrzzee  --
bboo  wwaałł  ppoo  mmoo  ccyy,,  ww::  PPaaźź  ddzziieerr  nniikk 11995566??
ppiieerrww  sszzyy  wwyy  łłoomm  ww ssyyss  ttee  mmiiee..  BBuunntt,,
mmłłoo  ddoośśćć  ii rroozz  ssąą  ddeekk,,  WWaarr  sszzaa  wwaa 11999966))

Kie dy w ogar nię tych od pew ne go już
cza su fer men tem spo łecz nym Wę -
grzech, 23 paź dzier ni ka 1956 r., do szło
do pierw szych starć, któ re za po cząt ko -
wa ła m.in. ma ni fe sta cja po par cia dla
prze mian w Pol sce pod bu da pesz teń -
skim po mni kiem ge ne ra ła Jó ze fa Be ma,
re ak cja Po la ków by ła po wszech na i jed -
no znacz na. Erup cja so li dar no ścio wych
od ru chów mia ła sze ro kie spek trum:
od uze wnętrz nia nia wię zi z na ro dem
wę gier skim pod czas licz nych wie ców
i ma ni fe sta cji, przez po moc rze czo wą
i pie nięż ną, do od da wa nia krwi. W wie -
lu fa bry kach spon ta nicz nie or ga ni zo wa -
no ma sów ki, pod czas któ rych w róż ny
spo sób oka zy wa no so li dar ność z Wę -
gra mi, np. we wro cław skim Pa fa wa -
gu 31 paź dzier ni ka ro bot ni cy „znisz -
czy li gwiaz dę, a na jej miej sce wy wie si -
li fla gę pol ską i wę gier ską”. Po ja wi ły
się też bar dzo ra dy kal ne na stro je, m.in.
na Dol nym Ślą sku, gdzie w ostat nich
dniach paź dzier ni ka roz rzu co no ulot ki
na wo łu ją ce „do zbroj nej wal ki prze ciw -
ko ZSRR i bra nia przy kła du z na ro du
wę gier skie go”.

Obok spon ta nicz nych i spek ta ku lar -
nych ge stów bra ter stwa w ca łej Pol sce
zor ga ni zo wa na zo sta ła fa cho wa i sko or -
dy no wa na ak cja po mo cy wal czą cym
Wę grom. Za jął się nią przede wszyst -
kim Pol ski Czer wo ny Krzyż: zbie ra no
żyw ność, odzież, pie nią dze, le kar stwa
itp. Rów nież gro ma dze nie da rów czę sto
od by wa ło się pod ha sła mi świad czą cy -
mi o ów cze snym sta nie du cha Po la ków:
kwe stu ją cy w Olsz ty nie czy ni li to „dla
tych, któ rzy bi ją ru skich”. Do naj bar -
dziej po wszech nych zja wisk na le ża ło
od da wa nie krwi: ty sią ce ochot ni ków
cier pli wie sta ło w ko lej kach przed
punk ta mi krwio daw stwa. Jak dziś Wę -
grzy oce nia ją: „Po la cy od da li wię cej
krwi niż Wę grzy wów czas stra ci li”.

W Kra ko wie wy two rzy ła się wte dy
sy tu acja wy jąt ko wa: tu tej szy PCK skon -
cen tro wał się głów nie na po mo cy me -
dycz nej, resz tą za ję ły się po wsta ją ce

spon ta nicz nie spo łecz ne ko mi te ty po -
mo cy, a przede wszyst kim Stu denc ki
Ko mi tet Po mo cy Wę grom. 24 paź dzier -
ni ka na jed nym z wie ców, od kil ku dni
re gu lar nie od by wa ją cych się na kra kow -
skiej Aka de mii Me dycz nej, po wstał
Stu denc ki Ko mi tet Re wo lu cyj ny. Bar -
dzo szyb ko do łą czy li do nie go przed sta -
wi cie le in nych uczel ni Kra ko wa.
Wkrót ce też dzia łal ność ko mi te tu wy -
szła po za aka de mic kie ra my. W sy tu acji
nie mal re wo lu cyj ne go wrze nia, któ re
tak jak ca łą Pol skę ogar nę ło rów nież
Kra ków i oko li cę, cie szą cy się du żym
au to ry te tem SKR, w na tu ral ny spo sób
stał się in sty tu cją za ufa nia pu blicz ne go.
Od wo ły wa no się do ko mi te tu w ce lu
roz strzy ga nia róż no rod nych kon flik tów,
wy bu cha ją cych przy oka zji po wszech -
ne go zry wa nia z do tych cza so wy mi ry -
go ra mi ży cia spo łecz ne go, ad mi ni stra -
cyj ne go i go spo dar cze go. Wkrót ce,
po wy bu chu po wsta nia wę gier skie go,
z ini cja ty wy i pod pa ra so lem ochron -
nym ko mi te tu w Kra ko wie, roz po czął
dzia łal ność Stu denc ki Ko mi tet Po mo cy
Wal czą cym Wę grom, sta no wią cy bo -
daj że je dy ną te go ty pu ini cja ty wę
w kra ju. Osta tecz nie ko mi tet funk cjo no -
wał pod skró co ną na zwą: Stu denc ki Ko -
mi tet Po mo cy Wę grom, a to dla te go, że -
by nie draż nić – jak to okre ślił An drzej
Brat kow ski, je den z za ło ży cie li ko mi te -
tu – „przy ja ciół Mo ska li”.

Wszyst ko za czę ło się na Po li tech ni ce
Kra kow skiej, któ rej stu den ci otrzy ma li
od ko le gów z wę gier skie go Szol no ku
list z wy ra za mi so li dar no ści dla pol -
skich prze mian po li tycz nych. By ły
w nim rów no cze śnie wie ści o krwa wej
in ter wen cji wojsk so wiec kich. List od -
czy ta no 30 paź dzier ni ka na ogło szo nym
ad hoc wie cu na dzie dziń cu Po li tech ni -
ki, pod czas któ re go od ra zu po wo ła no
SKPWW. Wie czo rem ini cja ty wę tę po -

Studencki Komitet Pomocy
Walczącym Węgrom w Krakowie

W dniu Wszyst kich Świę tych i w Za dusz ki
na cmen ta rzach Ra ko wic kim i Woj sko wym,
na Pod gó rzu i na Sal wa to rze prze pro wa dzo na zo -
sta ła wie lo go dzin na stu denc ka kwe sta. Da ry dla
Wę grów, rze czo we i go tów ko we, przy no si li nie zli -
cze ni miesz kań cy Kra ko wa. Kto mógł, co mógł, ile
mógł. Imien nie lub ano ni mo wo. W po je dyn kę
i zbio ro wo. Do słow nie wszy scy. I star sza pa ni,
któ ra wpła ci ła 100 zło tych za miast ku pić kwia ty
na sym bo licz ne gro by mę ża po le głe go w po wsta -
niu war szaw skim i sy na za mę czo ne go w hi tle -
row skim obo zie śmier ci. I ksiądz, któ ry wpła cił
3 tys. zło tych oraz prze ka zał le ki o war to ści
2 tys. zło tych w imie niu swo im i pa ra fian. I na -
wet pra cow ni cy kra kow skie go Urzę du Bez pie -
czeń stwa, któ rzy wpła ci li 17 tys. zło tych sa mo -
rzut nie mię dzy so bą ze bra nych na po moc Wę -
grom. (An drzej Brat kow ski)

jak my śmy Wam po mo gli w 1956, tak
Wy po win ni ście nam obec nie po móc
w zli kwi do wa niu tych trud no ści. (...)
Po my śl cie, co by by ło, gdy by Ko mu ni -
stycz na Par tia Chin po par ła Zwią -
zek Ra dziec ki w 1956 ro ku prze ciw
Pol sce”.

Ko niunk tu ra wy da rzeń w paź dzier ni -
ku ’56 by ła więc chwi lo wo dla Pol ski
ko rzyst na. Ale, jak po wia da no, paź -
dzier nik za koń czył się w li sto pa dzie.
Omi nę ło nas to, co nie mi nę ło Wę grów
w tym sa mym mie sią cu. Ro sja nie
na Wę grzech nie mie li już skru pu łów,
bo wiem na stęp ny zbun to wa ny kraj
w ko mu ni stycz nym obo zie był dla nich
nie do przy ję cia, a we dług po wzię tej
stra te gii – wzbu rze nie świa to wej opi nii
pu blicz nej, na wieść o krwa wej in ter -
wen cji na Wę grzech, by ło wkal ku lo wa -
ne w jej kosz ty. Chiń czy cy nie ura to wa -
li już Wę grów, a za wie sze nie bro ni
w Pol sce mo gło wpły nąć na tym gwał -
tow niej szą re ak cję w Bu da pesz cie. Być
mo że Wę grzy za pła ci li za spo kój, któ ry
za pa no wał w War sza wie w paź dzier ni -
ku 1956 r.                                        

28 X 1956. Po trzech latach internowania, powraca z Komańczy do Warszawy Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński
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par li stu den ci UJ, a póź niej – in nych
uczel ni. Wkrót ce do ko mi te tu do łą czy li
rów nież kra kow scy ro bot ni cy. W re zul -
ta cie po wstał wspól ny, stu denc ko -ro bot -
ni czy Ko mi tet Po mo cy Wę grom, ma ją -
cy na wet ofi cjal nie wła sne kon to w PKO
(ochro nę prze wo zu ze bra nych pie nię dzy
za pew niał ka pi tan MO o na zwi sku
Olek sy, któ ry „pierw sze go czy dru gie go
dnia przy niósł do Ko mi te tu pie nią dze
ze bra ne wśród mi li cjan tów Ko men dy
Wo je wódz kiej”). 

Ko mi tet zo stał wspar ty przez ma gi -
strat Kra ko wa, któ ry prze ka zał do je go
dys po zy cji sa mo chód z kie row cą, a ma -
ga zy ny pro duk tów za ku pio nych za ze -
bra ne pie nią dze – żyw no ści, le karstw,
środ ków opa trun ko wych, ma te ria łów
bu dow la nych – mie ści ły się w Za kła -
dach Miej skich na kra kow skich Grze -
górz kach. Tam przy go to wy wa no kon -
wo je, któ re mia ły do star czać zgro ma -
dzo ne to wa ry na Wę gry.

W sa mym ko mi te cie dzia ła ło wy łącz -
nie spo łecz nie kil ka set osób, głów nie
stu den ci, ale i wie lu ro bot ni ków z Kra -
ko wa i No wej Hu ty. Da ry i pie nią dze na -
pły wa ły bez prze rwy do koń ca li sto pa -
da, nie tyl ko z Kra ko wa, ale z ca łe go
ów cze sne go wo je wódz twa kra kow skie -
go. Naj bar dziej hoj ni by li miesz kań cy
Za ko pa ne go i Pod ha la. W Kra ko wie
zor ga ni zo wa no sta łe miej sca zbió rek,
m. in. w Ryn ku Głów nym i przy dwor cu
ko le jo wym, a przede wszyst kim przy In -
sty tu cie Wę gier skim, któ ry wte dy mie -
ścił się przy ul. Kar me lic kiej. Tam też
za cią gnię te by ły war ty ho no ro we. Wo -
lon ta riu sze peł ni li sta łe dy żu ry w sie -
dzi bach ko mi te tu, tj. na Po li tech ni ce
i Uni wer sy te cie Ja giel loń skim, w Aka -
de mii Sztuk Pięk nych, Aka de mii Gór ni -
czo -Hut ni czej, Wyż szej Szko le Eko no -
micz nej i Aka de mii Me dycz nej. Ko mi -
te tom po ma ga ły wła dze po szcze gól nych
uczel ni.

„Ga ze ta Kra kow ska”, któ rej re dak to -
rem na czel nym był wów czas sprzy ja ją -
cy stu den tom Mie czy sław Kie ta, od 26
paź dzier ni ka aż do 15 grud nia 1956 r.
co dzien nie za miesz cza ła in for ma cje do -
ty czą ce spraw wę gier skich i ak cji ko mi -
te tu. Zwień cze niem dzia łal no ści SKPW
sta ła się – w ów cze snych wa run kach
– rzecz bez pre ce den so wa. Otóż stu den -

ci sa mi zor ga ni zo wa li i po pro wa dzi li
kon wój z da ra mi. Po mysł wziął się stąd,
iż w li sto pa dzie co raz czę ściej za czę ły
po ja wiać się wąt pli wo ści, do ko go tak
na praw dę tra fia ją ze bra ne da ry. Ist nia ły
uza sad nio ne oba wy, że nie za wsze do -
cie ra ją do ce lu. Po dej rze wa no, że trans -
por ty z po mo cą rze czo wą by ły prze -
chwy ty wa ne przez oku pa cyj ne wła dze
i woj ska ro syj skie. Krą ży ły rów nież po -
gło ski, że da ry ze bra ne przez Po la ków
są Wę grom sprze da wa ne, a nie roz da wa -
ne bez płat nie. Szcze gól nie sta ło się to
nie po ko ją ce, kie dy łącz ność z Bu da -
pesz tem zo sta ła zu peł nie ze rwa na
po dru giej in ter wen cji so wie tów (4 li sto -
pa da), a lot ni sko bu da pesz teń skie nie
przyj mo wa ło już pol skich sa mo lo tów
z po mo cą PCK. Bez sku tecz ne oka za ły

się pró by spraw dze nia te go sta nu rze -
czy, pod ję te z in spi ra cji kra kow skich
stu den tów przez Mię dzy na ro do wy
Czer wo ny Krzyż w Szwaj ca rii.

Po mysł zor ga ni zo wa nia wła sne go
kon wo ju zro dził się na po cząt ku dru giej
de ka dy li sto pa da, a eks pe dy cja osta tecz -
nie wy ru szy ła z Dwor ca Głów ne go
w Kra ko wie 26 te go mie sią ca. Jak
na czas nie mal wo jen ny, ak cja zo sta ła
zor ga ni zo wa na nie zwy kle szyb ko
i spraw nie, cho ciaż nie oby ło się bez
kło po tów. Kon wój skła dał się z do cze -
pio nych do po cią gu oso bo we go kil ku
wa go nów wy peł nio nych żyw no ścią i le -
ka mi, a strze gło go 11 spo łecz nych
straż ni ków, w tym 8 stu den tów. 30 li sto -
pa da skład do tarł nad Du naj, na gra ni cę
cze cho sło wac ko -wę gier ską, gdzie prze -
ła do wa no wie zio ne to wa ry na pol skie
sa mo cho dy cię ża ro we, któ re ob słu gi wa -
ły w ten spo sób wszyst kie do tych cza so -
we pol skie kon wo je. Gra ni cę strze żo ną
przez so wiec kie czoł gi prze kra cza no
suk ce syw nie mię dzy 1 a 5 grud nia. Spo -
śród ochra nia ją cych eks pe dy cję wo lon -
ta riu szy tyl ko trzech mia ło pasz por ty,
resz ta dys po no wa ła je dy nie „pół le gal -
ny mi pie cząt ka mi w do wo dach oso bi -
stych, wbi ty mi przez życz li wych Stu -
denc kie mu Ko mi te to wi Re wo lu cyj ne mu

Uczest ni cy kon wo ju, cho ciaż prze by wa li w oku po -
wa nym Bu da pesz cie już pra wie mie siąc od kul mi -
na cji walk, by li świad ka mi scen, któ re świad czy ły
o tlą cym się wciąż opo rze. Oglą da li śmy wstrzą sa -
ją cy po chód wę gier skich ko biet. Środ kiem uli cy
szły na plac Bo ha te rów pod po mnik Mil le nium
i miej sce po zbu rzo nym po mni ku Sta li na (gdzie
tyl ko bu ty po są gu zo sta ły na co ko le) – oto czo ne
ja dą cy mi z obu stron ko lum na mi so wiec kich czoł -
gów. Zgrzy ta ły gą sie ni ce, a dzie siąt ki ty się cy sku -
pio nych, po sza rza łych od smut ku twa rzy, sa mych
ko biet z dzieć mi, mil cza ły. Męż czyzn nie wpusz -
cza ły do po cho du. Sta li na kra węż ni kach ulic lub
szli rów no le gle chod ni kiem. Tak że i ta ma ni fe sta -
cja za koń czy ła się ja kąś strze la ni ną. (An drzej
Brat kow ski)

„Gazeta Krakowska”, której
redaktorem naczelnym był wówczas
sprzyjający studentom Mieczysław
Kieta, od 26 października aż do
15 grudnia 1956 r. codziennie

zamieszczała informacje dotyczące
spraw węgierskich i akcji komitetu

24 X 1956. Władysław Gomułka przemawia na Placu Defilad.
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Mag da le na Fi lip, Ja nusz Wró bel,
IPN Łódź

WW ppaaźź  ddzziieerr  nnii  kkuu 11995566  rr..  ŁŁóóddźź  zznnaa  llaa  zzłłaa
ssiięę  nnaa oossii  mmaarr  sszzuu  zzmmoo  ttoo  rryy  zzoo  wwaa  nnyycchh  kkoo  --
lluummnn  wwoojjsskk  ssoo  wwiieecc  kkiicchh,,  iiddąą  ccyycchh  zz DDooll  --
nnee  ggoo  ŚŚlląą  sskkaa  nnaa WWaarr  sszzaa  wwęę..  WW ddnniiaacchh
oobb  rraadd VVIIIIII PPllee  nnuumm  PPZZPPRR  wwkkrroo  cczzyy  łłyy
oonnee  nnaa ttee  rreenn  wwoo  jjee  wwóóddzz  ttwwaa  łłóóddzz  kkiiee  ggoo..
ZZaa  sskkoo  cczzoo  nnaa  lluudd  nnoośśćć  ppoo  wwiiaa  ttóóww  łłaa  sskkiiee  --
ggoo,,  ssiiee  rraaddzz  kkiiee  ggoo,,  łłóóddzz  kkiiee  ggoo,,  ppoodd  ddęę  bbiicc  --
kkiiee  ggoo  ii łłęę  cczzyycc  kkiiee  ggoo  zz pprrzzee  rraa  żżee  nniieemm  oobb  --
sseerr  wwoo  wwaa  łłaa  pprrzzee  wwaa  llaa  jjąą  ccee  ssiięę  nnaa wwsscchhóódd
ddłłuu  ggiiee  kkoo  lluumm  nnyy  cczzoołł  ggóóww,,  ttrraannss  ppoorr  ttee  rróóww
ooppaann  ccee  rrzzoo  nnyycchh,,  ssaa  mmoo  cchhoo  ddóóww  ii mmoo  ttoo  ccyy  --
kkllii..  PPoo ddrroo  ddzzee  SSoo  wwiiee  ccii  ooppaa  nnoo  wwyy  wwaa  llii
oobbiieekk  ttyy  oo zznnaa  cczzee  nniiuu  ssttrraa  ttee  ggiicczz  nnyymm..
WW iicchh  rręę  kkuu  zznnaa  llaa  zzłłoo  ssiięę  mmiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii
wwaażż  nnee  lloott  nnii  sskkoo  wwoojj  sskkoo  wwee  ww ŁŁaa  sskkuu..

Prze marsz od by wał się na ogół bez
in cy den tów, cho ciaż na stro je lud no ści
by ły nie przy chyl ne wo bec ob cych
wojsk. Wście kłość lu dzi wy wo ły wa ły
znisz cze nia na dro gach, spo wo do wa ne
przez gą sie ni ce so wiec kich czoł gów,
przy czy nia ły się do niej rów nież po -
gło ski o wy pad kach ko mu ni ka cyj -
nych, spo wo do wa nych przez po jaz dy
Ar mii Ra dziec kiej, w któ rych zgi nąć
mie li cy wi le. Gdzie nie gdzie chłop cy
ob rzu ca li woj sko we ko lum ny zgni ły -
mi jabł ka mi, zda rza ło się, że So wie -
tom wy gra ża no i zło rze czo no. Na
skrzy żo wa niu dróg w Sie ra dzu prze -
jeż dża ją cych Ro sjan wi ta ły okrzy ki
„Niech ży je Go muł ka”. Jak zwy kle,
za czę to wy ku py wać pod sta wo we ar ty -
ku ły żyw no ścio we.

Wie ści o ru chach wojsk so wiec kich
w oko li cach mia sta przy nie śli do sto li cy
re gio nu ro bot ni cy do jeż dża ją cy do pra -
cy. Wła dze ad mi ni stra cyj ne i par tyj ne,
a na wet zwy kle do brze zo rien to wa na
po li cja po li tycz na nie mia ły po ję cia, ja -
kie są za mia ry „so jusz ni ków”. Z do ku -
men tów wy ni ka, że apa rat par tyj ny
i bez pie kę spa ra li żo wał strach. Ba li się
za rów no wojsk so wiec kich, któ re – jak
przy pusz cza no – wej dą do Ło dzi, jak
i wła sne go spo łe czeń stwa, któ re prze ży -
wa ło eks plo zję ak tyw no ści. Bli ski pa ni -
ki pierw szy se kre tarz Ko mi te tu Wo je -
wódz kie go PZPR w Ło dzi, Je rzy Pry ma
pro sił Ko mi tet Cen tral ny o pod ję cie
dzia łań zmie rza ją cych do szyb kie go
wy co fa nia wojsk so wiec kich. Sze fo wa
Ko mi te tu Łódz kie go PZPR Mi cha li na
Ta tar ków na -Maj kow ska in ter we nio wa ła
w do wódz twie Kor pu su Bez pie czeń -
stwa We wnętrz ne go w War sza wie,
ostrze ga jąc, że wej ście wojsk so wiec -
kich do Ło dzi mo że przy nieść nie obli -
czal ne skut ki. Po ra dzo no jej po dob no,
aby oso bi ście prze ko na ła o tym do wód -

cę wojsk so wiec kich. Z ra dy tej jednak
nie sko rzy sta ła.

Na szczę ście woj ska do Ło dzi nie we -
szły. Wie czo rem 19 paź dzier ni ka sztab
KBW otrzy mał in for ma cję, iż po chód
wojsk zo stał wstrzy ma ny. Nie ozna cza ło
to jed nak ich na tych mia sto we go po wro -
tu do baz na Dol nym Ślą sku i Po mo rzu.
Ko lum ny Ar mii Ra dziec kiej za trzy ma ły
się na te re nach, gdzie za stał je roz kaz,
roz lo ko wu jąc we wsiach i la sach. Pod -
czas kil ku dnio we go po by tu wojsk so -
wiec kich w Łódz kiem po ja wi ły się pro -
ble my z ich za opa trze niem. Naj wi docz -
niej za wio dły służ by apro wi za cyj ne,
gdyż ro syj scy ofi ce ro wie zwra ca li się
do gmin nych spół dziel ni z żą da niem
do star cze nia żyw no ści. W nie któ rych
wio skach po ja wi li się żoł nie rze pro szą -
cy o je dze nie. Nie kie dy do cho dzi ło
do kon flik tów po mię dzy rol ni ka mi a so -
wiec ki mi żoł nie rza mi o wy so kość za -
pła ty za ziem nia ki czy wa rzy wa.
Gdy 24 paź dzier ni ka od dzia ły so wiec -
kie za czę ły wy co fy wać się do swo ich

baz, lud ność ode tchnę ła z ulgą. Ro syj -
skich żoł nie rzy że gna ły iro nicz ne
okrzy ki tłu mów lu dzi zgro ma dzo nych
wzdłuż dróg.

W sy tu acji, gdy wła dze pa ra li żo wał
strach, do gło su do szło spo łe czeń stwo.
Prym wie dli stu den ci łódz kich uczel ni,
któ rzy wy ka za li wiel ką ak tyw ność,
czym zu peł nie za sko czy li nie przy go to -
wa ne na to wła dze. Or ga ni zo wa li wie ce,
po ja wi li się z ulot ka mi na uli cach, bra li
udział w ma sów kach na te re nie naj -
więk szych za kła dów pra cy. Czę sto
przej mo wa li ini cja ty wę, spy cha jąc
w cień dy rek cję fa bryk i ko mi te ty par -
tyj ne. Na wie cu zwo ła nym 22 paź dzier -
ni ka na Uni wer sy te cie Łódz kim naj go -
rę cej dys ku to wa no o po by cie wojsk 
so wiec kich w oko li cach Ło dzi. Skan do -
wa no ha sło „Ro sja nie do Związ ku Ra -
dziec kie go”, śmie chem przy ję to pro po -

Pod pre sją so wiec kich czoł gów. 
Łódź w paź dzier ni ku 1956 r.

funk cjo na riu szy z Ko men dy Wo je -
wódz kiej MO w Kra ko wie”. Na szczę -
ście wszy scy do tar li do Bu da pesz tu,
cho ciaż ostat ni kon wój do pie ro oko -
ło 15 grud nia.

W dro dze po wrot nej uczest ni cy kon -
wo ju ja dą cy bez pasz por tów zo sta li do -
kład nie zre wi do wa ni przez cze cho sło -
wac kie służ by gra nicz ne. Po la kom ode -
bra no wszyst kie pa miąt ki, któ re wieź li
z Wę gier, m. in. trak to wa ne nie mal jak
re li kwie za krwa wio ne fla gi z bu da pesz -
teń skich ulic i gro bów. W rę kach cze -
cho sło wac kich po gra nicz ni ków zna la -
zły się rów nież set ki li stów na pi sa nych
przez Wę grów do ich krew nych za gra -
ni cą, któ re – wy sła ne z Pol ski – mia ły
szan sę do trzeć do ad re sa tów. Ina czej
rzecz się mia ła w przy pad ku wszyst kich
trzech osób po sia da ją cych pasz por ty.
Nie pod da ni tak dro bia zgo wej kon tro li,
zdo ła li przy wieźć do Pol ski i wy słać
ko lej ną par tię li stów wę gier skich przy -
ja ciół. Ja no wi Droż dżo wi uda ło się 
po nad to prze my cić za krwa wio ny, po -
wstań czy sztan dar z wy cię tym ze środ -
ka ko mu ni stycz nym her bem. Prze cho -
wy wa ny la ta mi przez Je rze go Mi cha -
lew skie go, zo stał prze ka za ny w 1995 r.
pre zy den to wi Wę gier.                       

Na szczęście wojska do Łodzi nie
weszły. Wieczorem 19 października

sztab KBW otrzymał informację, 
iż pochód wojsk został wstrzymany.

Nie oznaczało to jednak ich
natychmiastowego powrotu do baz

na Dolnym Śląsku i Pomorzu. Kolumny
Armii Radzieckiej zatrzymały się

na terenach, gdzie zastał je rozkaz,
rozlokowując we wsiach i lasach

24 X 1956. Władysław Gomułka przemawia na Placu Defilad.
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Le szek Próch niak, IPN Łódź

GGrruu  ppąą  ppoo  llii  ttyycczz  nnąą,,  sszzcczzee  ggóóll  nniiee  aakk  ttyyww  --
nnąą  ww ggoo  rrąą  ccyycchh  ddnniiaacchh  ppaaźź  ddzziieerr  nnii  --
kkaa 11995566  rr..,,  bbyy  łłaa  mmłłoo  ddzziieeżż..  WW wwiiee  lluu  ppooll  --
sskkiicchh  mmiiaa  ssttaacchh,,  zzwwłłaasszz  cczzaa  ttyycchh,,  kkttóó  rree
ssttaa  nnoo  wwii  łłyy  ssiill  nnee  oośśrroodd  kkii  aakkaa  ddee  mmiicc  kkiiee,,  ttoo
ssttuu  ddeenn  ccii  oorr  ggaa  nnii  zzoo  wwaa  llii  wwiiee  ccee  ii ddee  mmoonn  --
ssttrraa  ccjjee  lluubb  nnaaddaa  wwaa  llii  iimm  ttoonn..  PPoo VVIIIIII PPllee  --
nnuumm  KKCC  PPZZPPRR  ssppoonn  ttaa  nniicczz  nnee  ddzziiaa  łłaa  nniiaa
mmłłoo  ddzziiee  żżyy  pprrzzyy  bbrraa  łłyy  bbaarr  ddzziieejj  zzoorr  ggaa  nnii  zzoo  --
wwaa  nnee  ffoorr  mmyy,,  cczzee  mmuu  sspprrzzyy  jjaałł  ppoo  ssttęę  ppuu  jjąą  --
ccyy  rroozz  ppaadd  ZZwwiiąązz  kkuu  MMłłoo  ddzziiee  żżyy  PPooll  sskkiieejj..

Kry sta li zo wa ła się, pro pa go wa na
przez pi smo „Po pro stu”, idea stwo rze -
nia le wi co we go Re wo lu cyj ne go Związ -
ku Mło dzie ży (na ba zie po wsta ją cych
już od wio sny w wie lu mia stach tzw.
grup re wo lu cyj nych), re ak ty wo wa no
Zwią zek Mło dzie ży Wiej skiej „Wi ci”.
Naj szyb ciej do szło do kon so li da cji nur -
tu, od wo łu ją ce go się do sze ro ko po ję -
tych war to ści de mo kra tycz nych, sku pia -
ją ce go przede wszyst kim mło dzież aka -

de mic ką. Na ogól no pol skim zjeź dzie
w War sza wie 30 li sto pa da 1956 r. pro -
kla mo wa no po wsta nie Związ ku Mło -
dych De mo kra tów, na któ re go cze le sta -
nął Ka rol Gło gow ski, re pre zen tu ją cy
śro do wi sko mło dzie ży łódz kiej. Ce lem
ZMD mia ła być „wal ka o su we ren ną
i de mo kra tycz ną Pol skę” oraz „bu do wa
pol skie go mo de lu so cja li zmu”. W przy -
ję tej na zjeź dzie de kla ra cji ide owo -pro -
gra mo wej do ma ga no się rze czy wi ste go
wpro wa dze nia swo bód oby wa tel skich
oraz za gwa ran to wa nia ro li Sej mu ja ko
au ten tycz nej, de mo kra tycz nej re pre zen -
ta cji spo łe czeń stwa. Mło dzi de mo kra ci
twier dzi li za ra zem, że „nie ma ta kiej
par tii i ta kiej or ga ni za cji, któ ra mia ła by
mo no pol na teo re tycz ne i prak tycz ne
two rze nie ustro ju spra wie dli wo ści spo -
łecz nej”. Nie mal otwar cie za kwe stio no -
wa no tym sa mym do mi nu ją cą ro lę
PZPR w pań stwie, co oka zać się mia ło
dla ZMD brze mien ne w skut kach.

Za ło że nia pro gra mo we ZMD sta wia ły
pod zna kiem za py ta nia moż li wość le -

Krót ka hi sto ria
Związ ku Mło dych De mo kra tów

zy cję, aby udać się do miej sca po sto ju
wojsk so wiec kich i „wrę czyć kwia ty
oswo bo dzi cie lom sto ją cym w po go to -
wiu bo jo wym pod Ło dzią”. Po ja wi ły się
gło sy, aby „pójść na za kła dy i z za ło ga -
mi wyjść na ma ni fe sta cję ulicz ną z pro -
te stem i żą da nia mi, aże by z te re nów
Pol ski wy co fać woj ska ra dziec kie”.
Osta tecz nie do te go nie do szło, gdyż
prze wa ży ły gło sy wzy wa ją ce do umiar -
ko wa nej po sta wy.

Naj gło śniej szym wy da rze niem
w Ło dzi był nie wąt pli wie wiec mło -
dzie ży w ha li Wi my na Wi dze wie, któ -
ry od był się wie czo rem 23 paź dzier ni -
ka. Uczest ni czy ło w nim kil ka na ście
ty się cy osób, w tym stu den ci, ucznio -
wie, ro bot ni cy, a na wet słu cha cze
uczel ni woj sko wych. Obec na by ła rów -
nież se kre tarz Ta tar ków na -Maj kow ska,
któ ra re la cjo no wa ła prze bieg VIII Ple -
num PZPR. Wiec miał nie zwy kle burz -
li wy prze bieg. Po mi mo usi ło wań ko -
mu ni stów, aby nad nim za pa no wać, nic
z te go nie wy szło. Mów cy pod da wa li
łódz kie wła dze par tyj ne ostrej kry ty ce.
Oskar ża no je o ha mo wa nie pro ce su de -
mo kra ty za cji i cho wa nie gło wy w pia -
sek. Naj wię cej emo cji bu dzi ła jed nak
obec ność w oko li cach Ło dzi wojsk so -
wiec kich i przy go to wa ne w Ko mi te cie
Łódz kim PZPR po le ce nie uży cia si ły
wo bec stu den tów. Na sce nie po li tycz -
nej za de biu to wał… Ro man Po lań ski,
prze ma wia jąc w imie niu stu den tów
łódz kiej „Fil mów ki”. Na wie cu wy ło -
nio no ko mi sję, któ ra przy go to wa ła re -
zo lu cję, za wie ra ją cą we zwa nie do wy -
ja śnie nia spra wy Ka ty nia, na pra wie nia
krzywd wy rzą dzo nych Po la kom wy -
wie zio nym w głąb Ro sji, do ma ga ją cą
się wy co fa nia wojsk so wiec kich, usu -
nię cia z Woj ska Pol skie go ro syj skich
ofi ce rów, pro wa dze nia nie za leż nej po -
li ty ki za gra nicz nej, ogra ni cze nia cen -
zu ry. Da no tak że wy raz po par ciu dla
Go muł ki, któ ry, jak się wy da wa ło,
dzia łał na rzecz de mo kra ty za cji kra ju
i przy wró ce nia Pol sce peł nej nie pod le -
gło ści.

Re zo lu cja sta ła się za rze wiem kon -
flik tu łódz kiej mło dzie ży z ko mi te tem
PZPR. Wła dze za ka za ły opu bli ko wa nia
w pra sie po stu la tów z Wi my. De cy zję
łódz kie go kie row nic twa po parł se kre -
tarz KC PZPR Ro man Za mbrow ski,
u któ re go in ter we nio wa ła stu denc ka
de le ga cja. Spór roz go rzał, cze go prze -
ja wem by ły z jed nej stro ny stu denc kie
ulot ki i ko lej ne wie ce ulicz ne, z dru giej
tzw. sa mo obro na ro bot ni cza, for mo wa -
na przez wła dze na wy pa dek wy bu chu
za mie szek. Kie row nic two par tyj ne
ucie kło się rów nież do or ga ni zo wa nia
ma só wek w łódz kich fa bry kach,
na któ rych po tę pia no „wy bry ki” stu -
den tów. Ma jąc w pa mię ci nie daw ne
wy da rze nia w Po zna niu – wła dze
za wszel ką ce nę sta ra ły się nie do pu -
ścić do współ pra cy mło dzie ży z ro bot -
ni ka mi. 

W stycz niu – by ło już po paź dzier ni ku.                                                    Marzec 1956 r. Bolesław Bierut powraca z Moskwy do Warszawy – w trumnie
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gal ne go dzia ła nia związ ku, za tem je go
kie row nic two zde cy do wa ło się na szu -
ka nie so jusz ni ka w Stron nic twie De mo -
kra tycz nym. Pro po zy cja współ pra cy
spo tka ła się z życz li wym przy ję ciem,
po nie waż dla SD – naj słab szej z ist nie -
ją cych par tii po li tycz nych – po zy ska nie
mło dych de mo kra tów sta no wi ło szan sę
wzmoc nie nia wła snej po zy cji.

Wspar cie ze stro ny SD dla dzia łal no -
ści związ ku zna la zło swój prak tycz ny
wy raz w umiej sco wie niu sie dzi by TZG
w gma chu Stron nic twa w War sza wie
oraz w udo stęp nie niu ZMD ła mów „Ty -
go dni ka De mo kra tycz ne go”. Pre zy dium
CK SD pod ję ło rów nież de cy zję o udzie-
le niu mło dym de mo kra tom po mo cy fi -
nan so wej w wy so ko ści 20 tys. zł na roz -
wi nię cie dzia łal no ści or ga ni za cyj nej.
Ko rzy sta nie ze wspar cia SD ob wa ro wa -
ne by ło za strze że niem – za ak cep to wa -
nym przez kie row nic two Stron nic twa
– peł nej nie za leż no ści dzia łań po dej mo -
wa nych przez zwią zek.

U schył ku 1956 r. ZMD li czył kil ka ty -
się cy człon ków, a je go ko mór ki dzia ła ły
w Ło dzi, War sza wie, Po zna niu, Szcze ci -
nie, Lu bli nie, Wro cła wiu, Byd gosz czy
(gdzie na cze le związ ku stał czło nek...
PZPR) i w kil ku in nych ośrod kach.
Otwar tość na mło dzież o róż no rod nych
po glą dach spra wia ła, że ZMD nie był or -

ga ni za cją jed no li tą ide owo. W związ ku
zna la zły się rów nież oso by o po glą dach
le wi co wych, któ re nie chęt nie od no sząc
się do ko mu ni zmu, nie wi dzia ły dla sie -
bie moż li wo ści dzia ła nia w „gru pach re -
wo lu cyj nych”. Bar dzo wy raź ny był nurt
chrze ści jań sko -de mo kra tycz ny (m. in.
w Ło dzi) oraz na ro do wo -de mo kra tycz ny,
szcze gól nie sil ny w War sza wie.

Ak tyw ność ZMD nie ogra ni cza ła się
je dy nie do spraw mło dzie ży. Człon ko -
wie związ ku chcie li brać czyn ny udział
w ży ciu spo łecz nym i po li tycz nym kra -
ju, po dej mo wa li też sze reg ini cja tyw lo -
kal nych. War to wśród nich wy mie nić
m.in. zor ga ni zo wa ną przez po znań ski
ZMD i cie szą cą się spo rym od ze wem
spo łecz nym, ak cję zbie ra nia dat ków
prze zna czo nych dla więź niów w Ra wi -
czu i Wron kach, za koń czo ną prze ka za -
niem uzy ska nych środ ków PCK.

Szcze gól nie pręż nym ośrod kiem dzia -
łal no ści ZMD by ła Łódź. Tam tej sza
mło dzież z en tu zja zmem przy ję ła wy ni -
ki VIII Ple num KC PZPR, or ga ni zu jąc
ma so we wie ce żą da ją ce kon ty nu owa nia
prze mian, a kil ka ty go dni póź niej rów -
nie ak tyw nie przy stą pi ła do kam pa nii
wy bor czej do Sej mu, wy su wa jąc wła -
snych kan dy da tów z gro na pro fe sor skie -
go łódz kich uczel ni. Nie spo dzie wa ne
od rzu ce nie kan dy da tu ry prof. Zyg mun -
ta Iz deb skie go do pro wa dzi ło do de mon -
stra cji ulicz nej i wie ców pro te sta cyj -
nych, w któ rych wy raź nie za zna czy li
swój udział człon ko wie ZMD. Ba ta lia
w obro nie prof. Iz deb skie go zdo mi no -
wa ła kam pa nię wy bor czą w mie ście,
a wy stą pie nia łódz kiej mło dzie ży przy -
śpie szy ły de cy zję cen tral nych władz
par tyj nych o moż li wie naj szyb szej li -
kwi da cji ZMD.

I se kre tarz KC PZPR Wła dy sław Go -
muł ka już wcze śniej za po wia dał, że
wśród or ga ni za cji mło dzie żo wych nie
ma miej sca dla związ ku, ale spa ra li żo -
wa nie dzia łal no ści ZMD za po mo cą
kar nych czy choć by ad mi ni stra cyj nych
re pre sji nie by ło w at mos fe rze po paź -
dzier ni ko wej moż li we (choć w Bia łym -
sto ku ko mór ka ZMD zo sta ła już
w grud niu zli kwi do wa na na sku tek
dzia łań SB i władz par tyj nych). Wkrót -
ce jed nak groź ba za kłó ce nia zgod ne go
z ocze ki wa nia mi władz prze bie gu wy -
bo rów oka za ła się sil niej sza niż oba wy
przed ne ga tyw ny mi re ak cja mi spo łecz -
ny mi. Na si lo no dzia ła nia po li cyj ne wo -
bec człon ków związ ku, a od SD sta -
now czo za żą da no re zy gna cji z po pie ra -
nia ZMD.

Wła dze Stron nic twa nie zna la zły
dość si ły, od wa gi i de ter mi na cji, by
spro stać na ci skom Biu ra Po li tycz ne go,
zwłasz cza, że staw ką by ły do dat ko we
miej sca dla SD na li stach wy bor czych
do Sej mu. 11 stycz nia 1957 r. Pre zy -
dium CK SD pod ję ło uchwa łę, że je dy -
ną for mą pra cy Stron nic twa z mło dzie -
żą bę dą Ko ła Mło dych, sta no wią ce in -
te gral ną część or ga ni za cyj ną SD
i dzia ła ją ce na ogól nych za sa dach sta tu -
to wych. De cy zja ta przy pie czę to wa ła

los mło dych de mo kra tów – nie mo gąc
li czyć na po par cie SD i nie ma jąc szans
na dal sze le gal ne dzia ła nie, kie row nic -
two ZMD na nad zwy czaj nym po sie dze -
niu 16 stycz nia po sta no wi ło roz wią zać
or ga ni za cję.

Z za prze sta niem dzia łal no ści związ ku
nie po go dzi ła się część śro do wi ska war -
szaw skie go, po wo łu jąc Tym cza so wy
Ośro dek In for ma cyj ne go ZMD, na któ -
re go cze le sta nął Prze my sław Gór ny.
Na po ły kon spi ra cyj na dzia łal ność gru -
py sku pio nej wo kół by łe go wi ce prze -
wod ni czą ce go ZMD zo sta ła w krót kim
cza sie spa ra li żo wa na przez SB. Re pre -
sje i spe ne tro wa nie sze re gów gru py
przez kon fi den tów bez pie ki zmu si ły jej
człon ków do bez ter mi no we go za wie sze -
nia, a w prak ty ce za koń cze nia dzia łal -
no ści.

ZMD ist niał for mal nie nie speł na sie -
dem ty go dni, mi mo to miał du że 
zna cze nie nie tyl ko w śro do wi skach
mło dzie żo wych, ale rów nież na sce nie
po li tycz nej, zwłasz cza w wy mia rze lo -
kal nym, cze go naj lep szym przy kła dem
był prze bieg kam pa nii wy bor czej w Ło -
dzi. Zwią zek był pierw szą, le gal nie
dzia ła ją cą, ogól no pol ską or ga ni za cją
mło dzie żo wą po wsta łą po roz pa dzie
ZMP i nie od wo ły wał się do ide olo gii
ko mu ni stycz nej, cho ciaż ak cep to wał
wi zję Pol ski ja ko kra ju so cja li stycz ne -
go. Od rzu ce nie sys te mu mo no par tyj ne -
go i za kwe stio no wa nie tym sa mym 
do mi nu ją cej ro li PZPR w pań stwie sy -
tu owa ło ZMD w ro li jaw nie dzia ła ją -
cej or ga ni za cji opo zy cyj nej, ogni sku-
ją cej na so bie wro gość i prze ciw dzia ła -
nie władz par tyj nych oraz po li cji po li -
tycz nej.

Marzec 1956 r. Bolesław Bierut powraca z Moskwy do Warszawy – w trumnie

Gdy Bie rut umie rał…
Obu dzi łem się przed pią tą mi nut dwa dzie ścia,
drę czo ny snem… (...) W wi dze niu sen nym opusz -
cza łem ja kiś wiel ki gmach, po uciąż li wej kon fe -
ren cji z Bo le sła wem Bie ru tem. Po że gna li śmy się
w hal lu. Wy cho dzi łemm już, gdy przy łą czył się
do mnie p. Bie rut, z wy raź nym za mia rem to wa -
rzy sze nia mi. By łem tym skrę po wa ny, drę czy ło
mnie wra że nie, co lu dzie po my ślą, wi dząc nas
wspól nie na uli cy. (…) Pro wa dzi li śmy roz mo wę:
chcia łem jesz cze po wie dzieć coś p. Bie ru to wi.
Gdy cze ka li śmy na skrzy żo wa niu ulic na wol ne
przej ście, pan Bie rut skrę cił na le wo i po prze -
kąt nej prze szedł uli cę. (…) Prze cho dzi łem przez
jezd nię w pro stym kie run ku, pe łen lę ku
przed dwo ma groź ny mi ko zła mi, któ re sta ły
na środ ku mej dro gi. Ale mi ną łem je bez prze -
szkód, cią gle szu ka jąc p. Bie ru ta, gdzie znik nął.
(…) W po czu ciu, że nie wszyst ko zo sta ło mię dzy
na mi za koń czo ne, ru szy łem przed sie bie pro stą
dro gą (…). Ty le ra zy w cią gu swe go wię zie nia
mo dli łem się za Bo le sła wa Bie ru ta. Mo że ta mo -
dli twa nas zwią za ła tak, że przy szedł po po moc.
Oglą da łem się za nim we śnie – i nie za po mnę
o po mo cy mo dli twy. Mo że wszy sy cy o nim za po -
mną ry chło, mo że się go wkrót ce wy rzek ną, jak
dziś wy rze ka ją się Sta li na – ale ja te go nie uczy -
nię (Pry mas Ste fan Wy szyń ski, Za pi ski wię zien -
ne, 13 III 1956)
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Elż bie ta Woj cie szyk, IPN Po znań

PPaaźź  ddzziieerr  nniikk ’’5566  wwyy  wwoo  łłaałł  oożżyy  wwiiee  nniiee
lluu  ddzzii  ww ccaa  łłeejj  PPooll  ssccee..  WWsszzyy  ssccyy  ssłłyy  sszzee  llii
oo wwiiee  ccuu  nnaa wwaarr  sszzaaww  sskkiimm  PPllaa  ccuu  DDee  ffii  llaadd,,
oo ppoo  wwrroo  cciiee  ddoo wwłłaa  ddzzyy  GGoo  mmuułł  kkii,,  aa mmoo  żżee
bbaarr  ddzziieejj  –– oo ppoo  wwrroo  cciiee  nnaa ssttoo  llii  ccęę  pprryy  mmaa  --
ssooww  sskkąą  kkaarr  ddyy  nnaa  łłaa  WWyy  sszzyyńń  sskkiiee  ggoo..  WWiieell  --
kkaa  ppoo  llii  ttyy  kkaa  pprrzzee  ppllaa  ttaa  łłaa  ssiięę  jjeedd  nnaakk
zz ddrroobb  nnyy  mmii  lluuddzz  kkii  mmii  sspprraa  wwaa  mmii,,  ccoo  --
ddzziieenn  nnąą  pprraa  ccąą,,  pprraa  ggnniiee  nniieemm  nnoorr  mmaall  nnoo  --
śśccii..  SSzzcczzee  ggóóll  nniiee  mmoo  żżee  wwii  ddaaćć  oowwee  ppoodd  --
sskkóórr  nnee  ddąą  żżee  nniiaa  nnaa ppooll  sskkiieejj  pprroo  wwiinn  ccjjii,,
ww mmaa  łłyycchh  mmiieejj  ssccoo  wwoo  śścciiaacchh,,  nniiee  wwiieell  --
kkiicchh  zzaa  kkłłaa  ddaacchh  pprraa  ccyy..  PPrrzzee  nniiee  śśmmyy  ssiięę
zzaa  tteemm  ddoo lluu  bbuu  sskkiiee  ggoo  GGoo  rrzzoo  wwaa,,  ggddzziiee
rroo  zzee  ggrraa  łłaa  ssiięę  ttaa  kkaa  oottoo  hhii  ssttoo  rriiaa..

Na po cząt ku 1957 r. w woj. zie lo no -
gór skim dzia ła ło po nad 20 nie for mal -
nych klu bów, w któ rych gro ma dzi li się
lu dzie w róż nym wie ku, róż nych prze ko -
nań, za in te re so wań i pro fe sji. We dle
skrzęt nych wy li czeń funk cjo na riu szy
Służ by Bez pie czeń stwa kłó co no się, roz -

pra wia no, słu cha no wy kła dów i pod słu -
chi wa no dys ku tan tów (stąd czer pie my
na szą wie dzę) w pię ciu Klu bach Mło dej
In te li gen cji, pię ciu Klu bach In te li gen cji,
trzech Klu bach Dys ku syj nych, pię ciu
Klu bach Ar ty stycz no -Mu zycz nych
i w dwóch Klu bach Ka to lic kich. 

Jed nym z ta kich miejsc spo rów,
przede wszyst kim po li tycz nych, był
klub JEŻ, zor ga ni zo wa ny w Go rzo wie
Wiel ko pol skim w koń cu paź dzier ni -
ka 1956 r. Po wstał on z ini cja ty wy in ży -
nie rów i tech ni ków Go rzow skich Za kła -
dów Włó kien Sztucz nych. Wśród pra -
cow ni ków naj ak tyw niej szą gru pę
sta no wi li by li żoł nie rze Ar mii Kra jo wej
oraz kon spi ra cji po wo jen nej – Zrze sze -
nia „Wol ność i Nie zwi słość” (prze wo -
dził im ako wiec Ka zi mierz Rut kow ski).
Dru gi krąg osób to człon ko wie sto wa -
rzy szeń ka to lic kich i par tii cha dec kich

(zli kwi do wa nych po woj nie), któ rych
na tu ral nym przy wód cą był za stęp ca
głów ne go księ go we go w go rzow skich
„włók nach”, daw ny dzia łacz Ka to lic -
kie go Sto wa rzy sze nia Mło dzie ży i So -
da li cji Ma riań skiej Zdzi sław Le nart.
Obie gru py utwo rzy ły w koń cu paź -
dzier ni ka 1956 r. Klub Mło dej In te li -
gen cji, obie ra jąc so bie za sym bol je ża,
ma ją ce go świad czyć – tak przy naj mniej
od bie ra li wi dok przy jem ne go zwie rząt -
ka ube cy – o ostro ści ich dzia łań i po -
glą dów. We dle do no sów kon fi den tów,
człon ków Klu bu za przy się ga no, zaś
w sło wach przy się gi znaj do wa ło się no -
śne w Go rzo wie ha sło: „Śmierć ko mu -
ni stom i sta li now com!”, co sta no wi chy -
ba od bi cie pa nu ją ce go wów czas po mie -
sza nia po jęć – zdro wych po glą dów
spo łe czeń stwa i par tyj nych ha seł pro pa -
gan do wych (wal ka z „wy pa cze nia mi”
so cja li zmu, bę dą cy mi efek tem dzia łal -
no ści „sta li now ców”). 

Swo ją dzia łal ność klu bo wi cze pro wa -
dzi li wśród in te li gen cji tech nicz nej
w go rzow skich „włók nach”. Czy ta li
zresz tą ofi cjal ne ty tu ły pra so we („Po
pro stu”, „Wy bo je”, „Kie run ki”, „Ku li -
sy”, „Dzien nik Za chod ni”, a na wet…
„Ga ze tę Han dlo wą”), co – obok za chod -
nich au dy cji ra dio wych – sta no wi ło wy -
star cza ją cą pod sta wę do gwał tow nych
spo rów, pu blicz nych wy stą pień i dys ku -
sji o cza sach uci sku i szpic lo wa nia, jak
mó wił Rut kow ski. Do Klu bu za pi sa ła się
znacz na część in ży nie rów i tech ni ków
z za kła dów, ale nie tyl ko – na wet pra -
cow ni cy go rzow skiej pro ku ra tu ry i są du
po wia to we go (np. pro ku ra tor Wal czak
oraz czło nek par tii – sę dzia Sa wic ki). 

Pod czas im prez klu bo wych in ży nie ro -
wie gło śno do ma ga li się uwol nie nia
z biesz czadz kiej Ko mań czy pry ma sa
Wy szyń skie go, po now ne go wpro wa dze -
nia na uki re li gii w szko łach, więk szej
swo bo dy dla ka to li ków, a tak że utwo -
rze nia Klu bu In te li gen cji Ka to lic kiej.
Żą da no tak że wy co fa nia wojsk so wiec -
kich i za koń cze nia oku pa cji. Co bar -
dziej prze zor ni chcie li ze rwać wszel kie
sto sun ki z ZSSR, by od izo lo wać w ten
spo sób na ród i pań stwo od wpły wów
ko mu ni stycz nych. Bar dziej przed się -
bior czy i cho dzą cy no ga mi po zie mi po -
stu lo wa li prze kształ ce nie go rzow skich
„włó kien sztucz nych” w spół kę „pań -

stwo wo -ka pi ta li stycz ną”, czy li przed -
się bior stwo pań stwo we z udzia łem pry -
wat ne go ka pi ta łu.

In wi gi la cja Klu bu przez bez pie kę po -
stę po wa ła przez ca ły okres paź dzier ni -
ko wej od wil ży. SB wie dzia ła, że człon -
ko wie JEŻ -a spo ty ka ją się w ma łych,
kil ku oso bo wych gru pach w Do mu Mło -
de go Ro bot ni ka oraz w… re stau ra cji
„Ca sa blan ka”. Cha rak te ry sty ki nie któ -
rych człon ków gru py, spo rzą dzo ne
przez SB, wy glą da ły na stę pu ją co: Le -
nart Zdzi sław – ak ty wi sta kle ry kal ny,
Szlo ta ła Je rzy – re ha bi li to wa ny czło nek
par tii i rad ca praw ny za kła du, Za wadz ki
Cze sław – czło nek Ko mi te tu Za kła do -
we go, Czar kasz, Pod nie siń ski, Ró żyń -
ski – czło nek PZPR, wice prze wod ni czą -
ca MRN w Go rzo wie – Lesz czy ko wa
– czło nek SD. Szcze gól nie wa dzi ła es -
be kom Lesz czy ko wa, gdyż rad na, po -
pie ra ją ca za ka za ną do tąd „pry wat ną ini -
cja ty wę”, do pro wa dzi ła do bły ska wicz -
ne go od ro dze nia się w mie ście
kil ku dzie się ciu skle pi ków, zy sku jąc do -
zgon ną wdzięcz ność miesz kań ców
(eseb cy mo gli strzec czy sto ści ide olo gii,
bo mie li peł ne brzu chy dzię ki wła snym,
nie do stęp nym dla sza re go czło wie ka
„kon su mom”).

Do ak tyw nych klu bo wi czów za li cza -
li się za rów no bez par tyj ni, jak i ko mu -
ni ści z „włó kien sztucz nych”. Ci ostat -
ni zda wa li się na wet groź niej si, bo nie -
pra wo myśl ne dys ku sje prze no si li
na fo rum pod sta wo wej or ga ni za cji par -
tyj nej, do kąd – kry ty ku jąc „sta li now ski
ak tyw” – prze my ca li „abs trak cyj ne
teo rie” o tym, że w Pol sce by ło by le -
piej, gdy by ży cie po li tycz no -go spo dar -
cze kształ to wa no we dług wła sne go
uzna nia, w ode rwa niu od ZSSR i in -
nych kra jów „de mo kra cji lu do wej”
(z mel dun ku SB). 8 i 9 lu te go 1957 r.
od był się strajk na wy dzia le włó kien ni -
czym go rzow skich za kła dów – iskrą
za pal ną by ła przy ziem na spra wa nie
wy pła co nych „trzy na stek” (jak wia do -
mo, tzw. trzy na sta pen sja, wy pła ca na
w wie lu in sty tu cjach pań stwo wych
do dzi siaj, na li cza na jest po za koń cze -
niu ro ku ob ra chun ko we go, czy li w lu -
tym). Choć „od wilż” koń czy ła się,
„włók na sztucz ne” ma so wo rzu ca ły
czer wo ne le gi ty ma cje.

Mi li cja na ga zie
Na pię ta sy tu acja w Go rzo wie trwa ła do koń -
ca 1957 r. La da co mo gło spro wo ko wać pod mi no -
wa ne na stro je. Gdy 2 grud nia mi li cjant po trą cił
swym służ bo wym „Ga zem” ro we rzyst kę w cen -
trum mia sta, szyb ko ze bra li się lu dzie. Tłum czte -
rech ty się cy go rzo wian po szedł pod ko men dę i ob -
rzu cił ją ka mie nia mi. Mi li cja wy do by ła pał ki i za -
czę ła pusz czać wła sne „ga zy”. Aresz to wa no 44
oso by, dal szych pięć od po wia da ło z wol nej sto py.
Śledz two pro ku ra to rzy ukoń czy li już po dwóch ty -
go dniach i do koń ca ro ku przed są dem po wia to -
wym od by ły się roz pra wy prze ciw ko uczest ni kom
zajść: 11 go rzo wian ska za no na wię zie nie od
7 mie się cy do trzech i pół ro ku.
Go rzow ski Paź dzier nik za koń czył się

Od wilż w go rzow skich 
włók nach sztucz nych

Skąd ca łe zło?
Nie któ re, ze bra ne w wy ni ku „dzia łań ope ra cyj -
nych” SB, wy po wie dzi „je żow ców” za cho wa ły się
w ak tach „roz pra co wań” i są cy to wa ne do słow nie:
„W Pol sce, aże by by ło do brze, to na le ża ło by po wy -
wie szać i po wy strze lać co naj mniej 500 ko mu ni -
stów”; „Gdy by w Pol sce po wy kań czać ko mu ni -
stów, do pie ro by ło by do brze”
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