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I. KALENDARZ ROCZNIC, OBCHOD6w WYDARZEŃ 

2006 - Rok Języka Polskiego, ogloszony przez Senat RP 

Poniższy kalendarz, to wybrane daty rocznic, obchodów i wydarzeń na 
II kwartał 2006 roku. Szerszy zestaw dat na II kwartał znajduje się w"Poradni
kach Bibliograficzno-Metodycznych" z lat ubiegłych. 

IV 

IV 

Kwiecień 

- Miesiąc Pamięci Narodowej 

- Światowy Dzień Miast Bliźniaczych, obchodzony 
w ostatnią niedzielę kwietnia (rocznica utworzenia 
Światowej Federacji Miast Bliźniaczych w 1957 r.) 

(350) łV 1656 - Zm. Krzysztof Arciszewski, polski podróżnik i źe-
glarz (ur. 9 XII 1592) 

(350) 1 IV 1656 - Król Jan Kazimierz oddaje Polskę pod opiekę 
Matki Boskiej, tzw. "śluby lwowskie" 

(110) IV 1896 - Ur. Pola Gojawiczyńska, pisarka (zm. 29 III 1963) 

2 IV - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (obcho
dzony od 1967 roku w rocznicę urodzin Hansa 
Christiana Andersena) 

(1) 2 IV 2005 - Zm. Jan Paweł II (Karol Wojtyła), papież 1978-2005 
(ur. 18 V 1920) 

(220) 2 IV 1786 - Ur. Edward Raczyński, mecenas sztuki i nauki, za-
łożyciel biblioteki w Poznaniu (zm. 20 I 1845) 

(110) 2 IV 1896 - Ur. Franciszek Raszeja, lekarz, profesor Uniwer-
sytetu Poznańskiego (zm. 21 VII 1941) 

(120) 3 IV 1886 - Ur. Władysław Tatarkiewicz, filozof, estetyk, histo-
ryk sztuki, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń 
polskich humanistów (zm. 4 IV 1980) 
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(110) 3 IV 1896 - Ur. Józef Czapski, polski malarz i pisarz (zm. 12 I 
1993) 

(15) 3 IV 1991 - Zm. Graham Greene, pisarz błytyjski (ur. 2 X 1904) 

(95) 4 IV 1911 - Ur. Wacław Ctwrtek, pisarz czeski, autor książek 
dla dzieci i młodzieży (zm. 6 XII 1976) 

(15) 4 IV 1991 - Zm. Max Frisch, pisarz szwajcarski (ur. 15 V 1911) 

(110) 5 IV 1896 - Inauguracja w Atenach pierwszych nowożytnych 
igrzysk olimpijskich 

(35) 6 IV 1971 - Zm. Igor Strawiński, kompozytor rosyjski (ur. 17 VI 
1882) 

(105) 6 IV 1901 - Ur. Marian Hemar, poeta, satyryk, komediopisarz 
(zm. 11 II 1972) 

7 IV - Światowy Dzień Zdrowia (obchodzony od 1950 r. 
w rocznicę wejścia w życie międzynarodowej 
konwencji zawierającej statut Światowej Organi-
zacji Zdrowia - WHO) 

(65) 8 IV 1941 - Zm. Eugene Marcel Prevost, pisarz francuski (ur. 
1 V 1862) 

(380) 9 IV 1626 - Zm. Francois Bacon, angielski filozof i mąż stanu 
(ur. 22 I 1561) 

(185) 9 IV 1821 - Ur. Charles Baudelaire, poeta francuski (zm. 31 VIII 
1867) 

(145) 11 IV 1861 - Zm. Tytus Dzialyński, mecenas sztuki i wydawca, 
założyciel Biblioteki Kórnickiej (UL 24 XII 1796) 

12 IV - Międzynarodowy Dzień Kosmonautyki i Lotnictwa 

(45) 12 IV 1961 - Pierwszy lot kosmiczny Jurija Gagarina 

13 IV - Światowy Dzień Ofiar Katynia, obchodzony 
w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. 
informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów 
oficerów WP zamordowanych przez NKWD 
w 1940 r. 
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(100) 13 IV 1906 - Ur. Samuel Beckett, dramaturg i pisarz irlandzki, 
laureat Nagrody Nobla w 1969 r. (zm. 22 XII 1989) 

(20) 13 IV Pierwsza w historii papieża, Jana 
Pawła II, w synagodze 

(20) 14 IV Zm. Simon de Beauvoir, li am-:uska (ur. 9 I 
008) 

(20) 14 IV Jorge Luis Borges, (ur. 
24 VIII 1899) 

(20) 14 IV 1986 - Zm. Stanisław Helsztyński (Skorupka), anglista, 
prozaik i publicysta (ur. 141V 1891) 

(20) 15 IV 1986 - Zm. Jean Genet, francuski powieściopisarz, dra-
maturg, poeta (UL 19 XII 1910) 

(90) 14 IV 1916 Wojciech Żukrowski. 26 XII 2000) 

15 IV Międzynarodowy Dzieil 

(15) 15 IV Londynie rozpocząl Europejski 
Bank Odbudowy i 

(120) 15 IV Tadeusz Kulrzeba, cjowódca armii 

"Poznań" i "Pomorze" podczas bitwy nad Bzurą 
we wrześniu 1939 L (zm. 8 I 1947) 

(210) 17 IV 1796 - Ur. Stanisław Jachowicz, poeta, pedagog, bajko-
pisarz (zm. 24 XII 1857) 

(60) 17 IV 1946 - Uchwalenie dekretu "O bibliotekach i opiece nad 
zbiorami bibliotecznymi" 

(55) 18 IV Podpisanie w Paryżu ustanawiającego 

Europejską WspólnotQ 

(80) 18 IV Polskie Radio rozpoc2Qlo regularnych 
audycji 

(105) 18 IV Laszlo Nemeth, 31111975) 

18 IV - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, obcho-
dzony z inicjatywy UNESCO od 1984 r. 
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20 IV - Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy, ogłoszony 
z inicjatywy Stowarzyszenia Reporterów bez Gra-
nic w 1991 r. 

(20) 20 IV 1986 - Zm. Aleksiej Arbuzow, dramaturg rosyjski (ur. 13 V 
1908) 

(190) 21 IV 1816 - Ur. Charlotte Bronte, powieściopisarka angielska 
(zm. 31 III 1855) 

(60) 21 IV 1946 - Zm. John Maynard Keynes, brytyjski ekonomista, 
jeden z twórców Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego i Międzynarodowego Banku Odbu-
dowy i Rozwoju (obecnie Bank Światowy) (ur. 5 VI 
1883) 

(90) 22 IV 1916 - Ur. Yehudi Menuhin, brytyjski skrzypek, dyrygent, 
pedagog (zm. 121111999) 

22 IV - Międzynarodowy Dzień Ziemi 

23 IV - Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, 
ustanowiony przez UNESCO w marcu 1997 r. 

23 IV - Dni Ułana obchodzone corocznie w Poznaniu 
(święto pułkowe 15 Pułku Ulanów Poznańskich) 

(390) 23 IV 1616 - Zm. Miquel de Cervantes Saavedra, pisarz hisz-
pański (ur. IX/X 1547) 

(390) 23 IV 1616 - Zm. William Shakespeare, poeta i dramaturg an-
gielski (UL 23 IV 1564) 

(115) 23 IV 1891 - Ur. Sergiusz Prokofiew, kompozytor radziecki (zm. 
5 III 1953) 

(50) 23 IV 1956 - Uchwalenie przez Sejm ustawy o amnestii. Zwol-
nienie z więzień ponad 35 tys. osób, wiele z nich 
zrehabilitowano 

24 IV - Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży 

(235) 24 IV 1771 - UL Samuel Bogumił Linde, autor "Słownika języka 
polskiego", pedagog (zm. 18 VIII 1847) 

(20) 26 IV 1986 - Awaria elektrowni w Czarnobylu 



(/75) IV 

(75) IV 

5) IV 

(50) IV 
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Daniel Defoe, powieściopisarz angielski (ur, 

ok. 1660) 

Krzysztof Komeda-Trzcirlski, pianista, kompo

zytor, jazzman, twórca muzyki filmowej (Lm. 22 IV 
1969) 

Samuel Morse, wynalazca amerykarlski, twór
ca alfabetu telegraficznego (zm. 2 IV 1872) 

- Uchylenie wyroków, przez wlad;~e PRL, tzw. 

"procesie generałów" (m.in. Stanisława Tatara, 
Franciszka Hermana, Jerzego Kirchmagera, Ste

fana Mossora) 

(125) 28 IV 1881 - Ur. Paul Cazin, pisarz francuski, tłumacz, historyk 

literatury, popularyzator literatury polskiej we 
Lrancji 12 VI 9(3) 

29 IV - Międzynarodowy Dzień Tańca (obchodzony od 

982 r. rocznicę urodzin Jeane'a George'a 

Noverre'a) 

(50) 30 IV 1956 - Uruchomienie w Warszawie pierwszego w kraju 
ośrodka 

(gO) 30 IV 1916 - Ur. Claude Shannon, amerykański matematyk, 

twórca podstaw rewolucji informa-
cyjnej (zm. 28 II 2001) 

(95) 30 IV 1911 - Zm. Stanisław Brzozowski, krytyk, dramaturg, filo-

(45) 

( 80) 

V 

2 V 

V 

V 

(ur. VI 1878) 

- Międzynarodowy Solidarności Pracy 

- Dzień Holocaustu 

. Wojciech Bąk. poeta i 
23 IV 1907) 

wielkopolski 

Antoni Malczewski, pocta (ur, 3 793) 



(160) 2 V 1846 - Ur. Zygmunt Noskowski, kompozytor i pedagog 
(zm. 23 909) 

3 V Swięto narodowe w rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja 1791 r. 

(215) 3 V 1791 - Uchwalenie przez Czteroletni "Konstytucji 
3 Maja" 

3 V - Międzynarodowy Dzień Wolności Prasy, og'o-
szony przez UNESCO i Swiatową Federację 
PEN-Clubu 

(15) 3 V 1991 - Zm. Jerzy Kosiński, pisarz (ur. 1933) 

( 115) 3 V 1891 - Ur. Tadeusz Peiper, poeta, prozaik, teoretyk litera-
tury, tłumacz (zm. 1969) 

(90) 3 V 1916 Ur. Pierre Emmanuel, poeta francuski, tłumacz 
poezji polskiej na język francuski (zm. 22 IX 1984) 

5 V 1821 I Bonaparte, cesarz Francji 

(160) 5 V 1846 - Ur. Henryk Sienkiewicz, powieściopisarz, noweli-

sta, laureat Nagrody Nobla w 1905 r. (zm. 15 XI 
1916) 

(150) 6 V 1856 - Ur. Zygmunt Freud, austriacki neurolog i psychia-
tra, twórca psychoanalizy (zm. 23 IX 1939) 

6 1861 - UL Rabindranath pisarz. hinduski, 

Nagrody Nobla w 1 I. (zm. VIII 1941) 

(40) 7 V 1966 - Zm. Stanislaw Jerzy Lec, poeta, satyryk (ur. 6 III 

1909) 

(10) 7 1996 Zm. Aleksander Rogalski, pisarz p(vnański, 
macz, eseista, historyk literatury, publicysta, krytyk 
(ur. 23 X 1912) 

8 Dzień Bibliolekarza 

8 V - Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa, obchodzony 
w rocznicę podpisania w Berlinie bezwarunkowej 
kapitulacji III Rzeszy 945) 



8 V 

(115) 8 

(155) 8 

9 

(20) 10 V 1986 

(35) 11 V 

12 

(80) 12 
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- Światowy Dzień Czerwonego Krzyża 

LJr. Stanisław Witkiewicz, 
artystyczny (zm. 5 IX 

wielkopolski 

prozaik, krytyk 

Dzień Europy, ustanowiony przez Radę 
Europy dla upamiętnienia ogloszenia przez mini
stra spraw zagranicznych Francji, Roberta Schu
mana "Deklaracji 9 Maja" (znana jako plan Schu
mana), która dała początek Wspólnocie Europej
skiej 

- Zm. Anna Kamieńska, poetka (ur. 12 IV 1920) 

Zm. Rafał Wojaczek, 

urodzin Florence 

Wkroczenie Józefa 
czele zbuntowanych nrJCd"""" 

wojskowych - tzw. 
rządów sanacyjnych 

1945) 

(w rocznicę 

(40) 12 V 1966 - Zm. Ludwik Hieronim Morstin, dramatopisarz, pro-
zaik, poeta, tłumacz (ur. 12 XII 1886) 

(105) 13 V 1901 - Ur. Witold Pilecki, wspó/organizatorTajnej Armii 

(25) 13 

(50) 13 

Polskiej (T AP) w 1939 r., więzień oświęcimski, 
uczestnik powstania warszawskiego. po wojnie 

aresztowany przez V 1948) 

Rocznica zamachu 
na Placu św. Piotra 

Zm. Aleksander Fadiejew, 
901) 

Pawła II, 

(ur. 24 XII 

(115) 14 V 1891 - Ur. Michał Bulhakow, pisarz i dramaturg radziecki 
(zm. 10 1111940) 



4 V 

15 V 

15 V 

17 V 

18 V 

8 V 

(25) 18 V 

9 V 

(30) 19 V 

20 V 

20 V 

(20) 20 V 

20 V 

191 

1981 

197 

1976 

1901 

1956 

1986 

1506 

Ur. Rober! angielski utopijny, 
sarz, działacz polityczny i społeczny (zm. 17 XI 
1858) 

- Międzynarodowy Dzień Rodziny, proklamowany 
w 1996 r. Zgromadzenie ONZ 

Zm. Emily 
10 XII 1830) 

poetka arnerykańska (UL 

- Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji 

Międzynarodowy Dzień Muzeów, obchodzony 
1978 r. na Międzynarodowej Rady Muzeów 

Zm. Gustaw Mahler, kompozytor dyrygent au, 
slriacki (ur. 7 VII 1860) 

- Zm. William Saroyan, amerykański prozaik i dra
maturg (UL 31 VIII 1908) 

Zm. Czeslaw Janczarski, poeta, pmzaik, autor 
książek i młodzieży IX 1919) 

- Zm. Julian Krzyżanowski, profesor, historyk litera
tury (ur. 4 VII 1892) 

Strajk Dzieci Wrzesińskich 

Inauguracja dzialalności Teatru Ivluzycznego 

w Poznamu 

- Zm. Olgierd Karol Borchardt, autor popularnych 
książek o tematyce morskiej (ur. 25 III 1905) 

Zm. Krzysztof Kolumb, odkrywca Ameryki, 
wIoski w hiszpańskiej VIII - 31 
1451 ) 

(125) 20 V 1881 - Ur. Władysław Sikorski, generał, naczelny wódz 
wojsk polskich na Zachodzie (zm. 4 VII 1943) 

V 

V 

Dzień Strażaka 

Światowy Kosmosu od 1998 
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(85) 21 V 1921 - Ur. Andriej Sacharow, rosyjski fizyk, laureat Poko-
Jowej Nagrody Nobla 4XII1989) 

(165) 21 Zm. Julian Ursyn NiemcewIcz, poeta, tłu-
macz (ur. 16 111758) 

(535) 21 Ur. Albrecht Durer, i grafik (zm. 
IV 1528) 

(115) 23 V 1891 - Ur. Par Lagerkvist, pisarz szwedzki, laureat Na-
grody Nobla w 1951 r. (zm. 11 VII 1974) 

(100) 23 V 1906 - Zm. Henryk Ibsen, dramaturg norweski (ur. 20 III 
1828) 

(135) 23 V 1871 - Zm. Jarosław Dąbrowski, generał, dowódca Ko-
muny Paryskiej (ur. 13 XI 1836) 

(325) 25 Zm. Calderon de la hiszpański 

(Uf. 17 11600) 

25 Międzynarodowy Dziell (ob-
chodzony od 1990 

26 Dzień Matki 

(30) 26 V 1976 - Zm. Martin Heidegger, niemiecki filozof (ur. 26 IX 
1889) 

(85) 28 V 1921 - Otwarcie I Targu Poznańskiego, który dał począ-
tek Międzynarodowym Targom Poznańskim 

(25) 28 V 1981 - Zm. Stefan Wyszyński, kardynał, prymas Polski 
w latach 1948-1981 3V'1I1901) 

(90) 28 Zm. Iwan Franko, i działacz spo-
leczny (ur. 27 VIII 1 

(145) 29 V Zm. Joachim Lelewel, cizialacz polityczny 
(ur. 22 1111786) 

(575) 30 V 1431 Zm. Joanna d'Arc, spalona na stosio, bohaterka 
narodowa Francji, kanonizowana w 1920 r. (Uf. 

ok. 1412) 

31 V _. Swiatowy Dzień Rozwoju Kultury, obchodzony 
z inicjatywy UNESCO 
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31 V - Światowy Dzień bez Papierosa, obchodzony 
od 1988 roku, na wniosp,k SwiatowP,j Organizacji 
Zdrowia 

Czerwiec 

VI - Międzynarodowy Dzień Dziecka 

(130) VI 1876 - Zm. Christo Botew, bułgarski poeta, publicysta 
i działacz rewolucyjny (ur. 6 I 1849) 

(80) 3 VI 1926 - Ur. Allen Ginsberg, poeta amerykański (zm. 5 IV 
1997) 

(180) 3 VI 1826 Zm. Miko/aj Karamazin, i historyk rosyjski 
(ur. 12 Xli 1766) 

5 Międzynarodowy Dzień 

luralnego (obchodzony upamiętnie-

nia I Konferencji ONZ 
dowiska - Sztokholm 

(180) 5 VI 1826 - Zm. Karol Maria Weber, kompozytor niemiecki (ur. 
18 XI 1786) 

(400) 6 VI 1606 - Ur. Pierre Corneille, dramaturg francuski (zm. 1 X 
1684) 

(60) 6 VI 1946 - Zm. Gerhart Hauptman, dramaturg niemiecki, lau-
reat Nagrody Nobla w 1912 r. (ur. 15 XI 1862) 

(165) 6 Ur. Eliza Orzeszkowa, i nowe-
listka (zm. 18 V 191 

7 Dzień Wolności Prasy dla uczczenia 
uchwalonej w 1950 Międzynarodo-

wego Stowarzyszenia 

(145) 7 VI 1861 - Ur. Rabindranath Tagore, poeta indyjski (zm. 7 VIII 
1941 ) 

(130) 8 VI 1876 - Zm. George Sand (wlaśc. nazw. Aurore Dudevant), 
pisarka francuska (ur. 1 VII 1804) 



(50) 8 VI 1956 - Zm. Jan Lechoń, poeta 13 VI 1899) 

(170) 8 VI 1836 - Zm. Klaudyna Potocka, działaczka społeczna 
związana Wielkopolską (ur. 27 VlIl1801) 

(225) 9 VI 1781 - UL George Stephenson, wynalazca lokomotywy 
12 VIII 1848) 

(170) 10 VI 1836 - Zm. Andre Marie Ampere, fizyk francuski, twórca 
podstaw współczesnej elektrodynamiki 22 l 
1//5) 

(20) VI 986 - Podpisanie w Waszyngtonie aktu ponownego 

przystąpiema Polski do Międzynarodowego Fun-
duszu Walutowego (w 1945 r. Polska byla jednym 
ze współzalożycieli MFW i jego czlonkiem do 
1950 r.) 

(65) 2 VI 1941 - Zm. Witold Hulewicz, poeta, publicysta, wydawca, 
za/ożyciel Oddziału ZLP w Poznaniu (ur. 26 XI 
1 

(120) 14 VI 1886 - Zm. Aleksander Ostrowski, dramaturg rosyjski, 
121V B23) 

(70) 14 VI 1936 - Zm. Gilbert Chesterton, powieściopisarz, krytyk 
i eseista angielski (ur, 29 1874) 

(20) 14 VI 1986 - Zm. Jorge Luis Sorges, pisarz argentyński (UL 

24 VIII 1 

(80) 18 VI 1926 - Utworzenie Międzynarodowej F eek,racji Filateli-
stycznej 

(70) VI 936 - Zm. Maksym Gorki (właśc. nazw. Aleksiej Piesz-
kow), pisarz rosyjski (ur. 28 1111868) 

(85) VI 921 - Zm. Tadeusz Rittner, dramaturg, pisa17 31 V 
1873) 

(95) VI 1911 - Ur. Hanna Malewska, pisarka, autorka książek 

o tematyce historycznej (zm. 27 III 1983) 

(30) VI 1976 - Zm. Juliusz Mieroslawski, publicysta, tlurnacz, 

wieloletni współpracownik paryskiej "Kultury" (ur. 
3 II 1906) 



(10) 21 VI 996 

(20) 23 VI 1986 

(55) VI-2 VII 1951 

24 VI 

(30) 25 VI 976 

26 VI 

26 VI 
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Ratyfikowanie przez Polskę europejskiej konwen
cji o ochronie praw dziecka 

Zm. Pu!rament, działacz polityczny, 
społeczny i kulturalny (ur. 14 XI 1910) 

I Kongres Nauki Polskiej Utworzenie Polskiej 
Akaderrlii Nauk (PAN) 

- Swiatowy Dzień Zapobiegania Osteoporozie. 

Wysl2.Jlienia robotnicze RadomiU 

- Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii 
(ustanowiony przez ONZ w 1988 

- Międzynarodowy Dzień Współpracy na Rzecz Po-
koju Demokracji (obchodzony upamięlnienia 

rocznicy utworzenia 

(100) 26 VI 1906 - Utworzenie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 

27 VI 

(65) 27 VI 941 

(50) 28 VI 1956 

(10) 29 VI 1996 

(65) 29 VI 1941 

Przeszlości (obecnie Opieki nad Za-
bytkami) 

Swialolll}' Dzień Walki Cukrzycą (ogłoszony 
przez Międzyn;lrodową Organizację Diahetyków 
przy WHO) 

Ur. Krzysztof Kieślowski, scenalzysta i 

filmowy (zm. 13 III 1996) 

Wyslqpienia robotnicze Poznaniu 

- Zm. Stanisław Czycz, poeta, prozaik (ur. 61V 1929) 

Zm. Paderewski, pianista, kompozylor, po-
lityk, dZiałacz spoleczny (ur. 6 XI 860) 
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II . ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE 

Marek Rezler 

DROGI I BEZDROŻA 

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ. 

Refleksje nad dziejami Polski powojennej 

Historia to nauka pełna życia i emocji - zwłaszcza tych emocji, których 
natężenie jest tym większe, im mniej czasu upłynęło od omawianych wydarzeń. 
Badacze przeszłości na ogół niechętnie pOdejmują się analizowania tematów, 
które nie mają dostatecznego dystansu czasowego pozwalającego objąć jak 
najszerzej temat właśnie analizowany. Brakuje dostępu do wszelkich potrzeb
nych źródeł, żyją wciąż ludzie zainteresowani takim a nie innym naświetleniem 
omawianych czasów. A jeżeli dane zagadnienie czy problem dotyczą spraw 
związanych z polityką - granica między historykiem i propagandystą staje się 
bardzo niewyraźna. Bardzo trudno nie ulec pokusie dania świadectwa własnym 
poglądom politycznym, postawie światopoglądowej czy podporządkowania się 
obowiązującej właśnie, "poprawnej" i "słusznej" linii w kraju. 

Takim właśnie tematem jest próba analizy i oceny Polskiej Rzeczypo
spolitej Ludowej - państwa, które przestało istnieć dopiero przed siedemna
stu laty. Dla osób pamiętających tamte czasy to doświadczenie wciąż aktual
ne i żywe. Jednak w okresie tym zdążyło dojrzeć pokolenie, które ma prawo 
lata 1944-1989 traktować jako czas równie odległy jak bitwa pod Grunwal
dem czy powstanie listopadowe. I jest to pokolenie coraz liczniejsze, pod
chodzące do sprawy z dużym dystansem. Pokolenia starsze próbują kształ
tować postawy i ukierunkowywać generację swych dzieci i wnuków, często 
bardziej pod kątem utrwalania własnych wyobrażeń, niż kształtowania spoj
rzenia uwzględniającego dystans czasu i rzetelne oceny. Dlatego wydaje się, 
że dokładne i szczegółowe opracowanie dziejów Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej dziś jest jeszcze niemożliwe; znacznie lepiej zrobią to następne po
kolenia. Po kilkunastu latach od transformacji ustrojowej, jeśli mamy być 
w pelni uczciwi, możemy sobie pozwolić dopiero na ustalenie kierunków 
ogólnych, refleksji, ocen wstępnych. Ich zakres - aż do syntezy - będzie się 

rozszerzał w miarę upływu czasu. 

* * :.;: 
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W historii nie ma zjawisk występujących samorzutnie, zawieszonych 
w próżni, każde z nich jest wynikiem określonych zjawisk i tendencji, samo leż 
daje początek wydarzeniom i przemianom. Realiów Polski powo-

\JV;'LU'""vvav już w pakcie Molotaw z 23 sierpnia 
los Polski został 

lecia racji naszego 

Jt:0L\'~".t; istniała i mia
okres dwudziesto-

wyższego ~lospodarczego byliśmy ksztatlowane 
sojusze. Państwa zachodnie (poza Francją do 1934 roku), które już w latach 
1919-1920 dawały swym zachowaniem do zrozumienia, że nie traktują sprawy 
polskiej ostatecznie i trwale, coraz bardziej skłaniały się ku poświęceniu Polski 
w celu zachowania spokoju na swoim odcinku. Z kolei Rzeczpospolita nie miała 
innego wyjścia jak traktować zawarte sojusze za wiarygodne i niezawodne 
w godzinie próby. Inne myślenie przekreśliłoby sens istnienia państwa w ogóle. 
Polsce międzywojennej pozwolono się odrodzić, ale nie dano jej warunków do 
swobodneno w atmosferze akceptacji. Z czasem 
staliśmy sojusznikiem uciążliwym oczekującym po-
dobnej partnerów. W politycznych, wo

'" ni'""", I I1A11n "" postawie sąsiadów, 

rol<u miała przed sobą 

aliantów zachod-
stwierdzić, że Druga 

kilka, najwyżej kil-
kanaście lat istnienia. W sierpniu i we wrześniu lego roku wyraźnie widoczny 
był koniec suwerenności Polski, na czas trudny do określenia. Od tej chwili 
przez kolejne pól wieku nie my decydowaliśmy o sobie, lecz decydowano o nas 
bez liczenia się z naszym zdaniem. Uświadomienie sobie tych realiów pozwoli 
na szersze odczytanie istoty funkcjonowania PRL. 

Postawa aliantów zachodnich we wrześniu 1939 roku wyraźnie świadczyła 
o zamiarze poświęcenia Polski. Z jednej strony łudzono Polaków sojuszami 
i obietnicą sobie sprawę, że 

bardzo szybko 
i Anglii wycofać się 

był hołubiony 

całkowicie zmieni/a 
przez 941 roku. Od tej sojusznikiem 
stał się Stalin, zaś sprawie polskiej przypadła w udziale rola jedynie karty prze
targowej - nienajważniejszej zresztą - w kontaktach między aliantami. W oku
powanym kraju tymczasem !Iwa/a już planowa eksterminacja polskich elit 
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przywódczych, realizowana rękami Hitlera i Stalina, co z czasem przyniosło re
zultaty kadrowe odczuwałne do dziś. 

na arenie 
cennego z 

polscy politycy niewiele 
Zostali zepchnięci 

dobrym wojskiem, 
układy 

zaakcentować znaczenie romantycznymi, 
nego i wojskowego planami w rodzajU 
niewiele to wpłynęło na położenie międzynarodowe Polski, a w przypadku pod
jęcia decyzji o wybuchu powstania warszawskiego dodatkowo ogromnie osłabi
ło polski potencjał polityczny, wojskowy, głównie zaś kadrowy. W rezultacie 
w okres powojenny Polska wkraczała straszliwie wyniszczona gospodarczo 
i biologicznie, pozbawiona samodzielności, autentycznych kadr przywódczych, 
a nawet stolicy. Taldm państwem można grać, manipulować, lecz z takim pań
stwem mało kto 

* * * 

Począwszy konferencji 
skał swobodę Europie Środkowej. Ta miała się 
znaleźć pod niezależnie od tego obszary zwa-
salizować, czy tylko podporządkować na zasadzie sojuszu. Aliantom zachod
nim wystarczyły zapewnienia, że będą tam panowały stosunki demokratyczne. 
Radziecki dyktator, stojąc nad Bugiem, potem Wisłą i Odrą, mając do dyspozy
cji określoną ilość dywizji, poczynał sobie w Teheranie (1943), Jałcie i Poczda
mie (1945) tak, jak car Aleksander I w Wiedniu w 1815 roku. Kiedy w roku 1946 
W. Churchill ogłaszał istnienie "żelaznej kurtyny" między światem zachodnim 
i wschodnim, na konkretne decyzje było już za późno. Rozpoczęła się zimna 
wojna, walka rozgrywka militarna była jedy-
nie strachem uruchomieniem broni jądrowej, roku miały już 
wszystkie możliwego konfliktu. Hiroszimy 
i Nagasaki przed trzecią ciągu jedne-
go stulecia. istniał problem 
niepodległoścI lecz kwestia niezależności na jaką 
nam władze na Kremlu pozwolą. Jednoznacznie trzeba lu podkreslić: kolejnych 
kilkadziesiąt lat w Europie Środkowej upływało pod znakiem dominacji radziec
kiej i ciągłej konieczności liczenia się z opinią Kremla, który (w zależności od 
sytuacji) nie wahał się stosować różne formy nacisku - nie wyłączając inter
wencji zbrojnej - by ową dominację zachować. Żaden kraj z kręgu Układu 
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Vvarszawskiego nie ze 
Radzieckim. Zalezność jednoznilczna stan ten zmienić 

w przypadku radykalnych przekształceń w całym systemie. Różne formy prote
stu, niepokorna postawa, nawet próby buntu musiały mieć w tle realia i ko
nieczność kalkulowania jak daleko w tym proteście można się posunąć. Często 

spotykane na serwilizm czy drugiej strony 
o zacietrzewieniu politycznym i braku "r"cm""!'" 

ówczesnych realiach. Wszelkie oceny sytuacji w Srodkowej i 
wojennej Polsce do 1989 roku muszą uwzględniać czynnik swobody na Jaką 
można sobie bylo w danej chwili pozwolić wobec "wielkiego brata". 

* * * 

Przygotowania zmiany ustrojU powojennej widoczne 
roku. Hitler ujawniając groby oficerów znalezione w 

wbił propagandowego klina pomiędzy sojuszników i postawił rząd polski w nie
zręcznej sytuacji wobec Wielkiej Brytanii i ZSRR. Ostatecznie Anglicy i Amery
kanie poświęcili interes Polski na oHarzu zgody międzysojuszniczej i oficjalnie 

stalinowską, Niemców wersję zbrodni. Zawieszenie na 
nie zerwanie, się niekiedy polsko-radzieckich stosunków 

plonliltycznych, byle bardzo na rękę który wU8śniej pozbył 

najbardziej niewygodnych Polaków, doświadczonych wysyłkami na Syberię. do 
Kazachstanu i do łagrów. Konsekwentnie patriotycznie nastawionych oficerów 
zlikwidował wiosną 1940 roku, armii gen. Władysława Andersa już nie było na 

ZSRR. Pozostali tylko ci. którzy Andersa nie a którzy 
władzy na polskich, listopada 1943 

zilr;wacantowanej pos!ilnowieniami w Tehemnie. 
W lipcu 1944 roku w Chelmie Lubelskim ogłoszono (de facto ulozony 

w Moskwie) Manifest POlskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego - doku
ment, który zapowiadał charakter zmian jakie mają nastąpić w powojennej Pol
sce. Bylo w nim polączenie tradycyjnych h:łseł narodowych bliskich Polakom, 

zCliJowiedzią zmian, dosc wyrażnie różniących nowe państwo 
Rzeczypospolitej 

W tym miejscu wyraźnie trzeba podkreślić dość powszechne, dziś jesLcLe 
spotykane mitologizowanie Polski z lat 1918-1939. W rzeczywistości państwo 
polskie utworzone po 123 latach niewoli, nie było kraina idealną. bez konfliktów 
i wad, Wyśniona i wywalczona Polska była państwem wielonarodowym i wielo-

ze gospodarką, koniecznością trzech 
administracyjnych. spojon,! wszystkim przez 

mioszkaflców i 
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sowych ekonomicznych, ohszar upokal7ającej biedy z wielkim 
gac/wem. Były powody naplęc narodowościowych, hasła 

munistyczne znajdowały pożywkę w wielkich miastach i na wsi - zwłaszcza 

w Polsce wschodniej i centralnej. Mimo wydania na świat i wychowania w II 
Rzeczypospolitej nowego pokolenia Polaków, najlrudniej bylo zmienić świado
mosć, mentalność ludzi: proces zoslal przerwany wybuchem wojny świa
towO] 

dziwnego, hasla Manifeslu PI<WN nie były odbiera-
ne jedynie jako materiał propagandowy. Ludzie byli już zmęczeni wojną, poza 
tym z zaciekawieniem odbierali nowe hasła płynące ze wschodu. Prawdziwe 
realia władzy radzieckiej znane były tylko ludności zamieszkującej dawnej kre
sy wschodnie Rzeczypospolitej. Postanowienia tego dokumentu odbierano do-
słownie. kolei w kręgach niepodie1]lościowych 

liezorientaCj~L nie zapowiadało wybuchu III światowej 

dzy systemami zachodnim i wschodnim, a gdy rozpoczął Się okres zimnej woj
ny, opór wobec nowej władzy w Polsce był już stłumiony. Desperacka mini
wojna domowa jaka toczyła się przeciwko nowej władzy do końca lat czterdzie
stych, z góry skazana była na niepowodzenie, wobec braku jakiejkolwiek po-
mocy zewnątrz. romantyczne. stanowiące 
ruchu niepodległościowe1]o, były już bardzo przetrzebione 
w koncentracyjnych i łagrach, podcięte powstania 
warszawskiego. Pojawiła się sytuacja nieznana w 1919 roku: Polską nie miał 
kto rządzić i do władzy doszli albo ludzie przypadkowi, z awansu społecznego -
albo przysłani z zewnątrz, spoza Polski, wśród których tylko od czasu do czasu 
pojawiali reprezentanci dawnych, pf?eliwojennych elit pl7yvvódczych; szyb-
ko Poza tym myśli i hasła wprowadzano stop-
niowo, równocze,;nie umacniając pozycje. Nieprzypadkowo 
przywódcy polityczni Polski z lat 1945-1948 szermowali hasłami Polski w pełni 
niepodległej, oficjalnie uczestniczyli w uroczystościach kościelnych, unikali ra
dykalnych haseł. To przyszło trochę póżniej. 

944 roku się które w kwestiach 
gospodarczych i społecznych podobały NacjonalizaCja 

reforma rolna, zrównanie stalusu społecznego hasła padary 
na grunt bardzo podatny. To nieprawda, ze cały naród był przeciwny nadcho
dzącym zmianom. Po doświadczeniach dwudziestolecia międzywojennego 

i okupacji hitlerowskiej z nadzieją a przynajmniej z zaciekawieniem oczekiwano 
nowF!go, hasła antyniemiF!ckie (aktualne pf?ez kilka kolejnych dziesięcioleci) 
były odbierane bardzo - także w kontekście zyskania obszarów 
na i zachód od przedwojennej Polski, co wyciszyć 

za utraconymi obszarami na wschód od Bugu. Tak zwani repatrianci (w rze-
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czywistości przesiedleńcy) w większości przypadków materialnie zyskali na tej 
zmianie, czego jednak nie można powiedzieć o osobach, które zostawiły tam 
swój majątek ziemski czy kamienice we Lwowie, Wilnie, czy Stanisławowie. 
Prawdziwy sentyment do ziem wschodnich w gruncie rzeczy przetrwał w krę
gach właśnie drugiej z tych grup. A także inteligencji, która na otaczający świat 
zawsze patrzyła inaczej, znacznie szerzej. Ta warstwa społeczna jednak szyb
ko została upokorzona i zepchnięta do roli służebnej. Stopniowo, krok za kro
kiem władza przechodziła w ręce ludzi, którzy jeszcze kilkanaście lat wcześniej 
nie mieli najmniejszych szans odegrania znaczącej roli w życiu państwa. Zjawi
sko to naturalne w burzliwych czasach, gdy rodzą się nowe kariery i upadają 
dotychczasowe. Zabrakło jednak autentycznej elity - katalizatora, który zwykle 
eliminuje jednostki przypadkowe, pozwalając rozwinąć się osobom rzeczywi
ście zdolnym i wartościowym. 

.. .. .. 

Po zakończeniu wojny państwa zachodnie prawie w ogóle nie interesowa
ły się przemianami na ziemiach polskich, ufając (p'.lynajmniej oficjalnie) za
pewnieniom Stalina o demokratycznych stosunkach jakie będą wprowadzone 
w podległych mu krajach Europy Środkowej. Gdy między partnerami z koalicji 
antyhitlerowskiej pojawily się rysy i zapadła "żelazna kurtyna", wszelkie pozory 
zniknęly. Rozpoczęła się intensywna stalinizacja tej części kontynentu, na co 
państwa demokratyczne nie miały już najmniejszego wpływu. Właśnie lata 
1947-1956 były w Polsce okresem, który rzeczywiście można określić mianem 
totalitaryzmu. Był to czas terroru i strachu, bezwzględnego podporządkowania 
jednej idei, jednej władzy, brutalnego i na siłę wprowadzania - wręcz kopio
wania - radzieckich wzorców ideowych i gospodarczych. Po roku 1956 było 
jedno wielkie udawanie: rząd i partia udawały, że kontrolują w pełni społe
czeństwo, zaś naród udawał, że przyjmuje te wysiłki za dobrą monetę. Bywa
ły przesilenia, tragedie i dramaty - nigdy jednak sytuacja już nie wróciła do 
realiów z lat 1947-1956. 

Wszystko w tym czasie podporządkowano dogmatycznie, wręcz niewolni
czo, jednej idei: marksizmowi-leninizmowi. Na to z kolei nałożono odgórnie na
rzucony - z dzisiejszego punktu widzenia groteskowy w przejawach - kult oso
by Józefa Stalina. Był to czas nachalnej, niekiedy wręcz prymitywnej i naiwnej 
propagandy wizualnej i radiowej (telewizja w Polsce pojawiła się w 1956 roku, 
a rozpowszechniła znacznie póżniej), kopiowanej z wzorów obowiązujących za 
Bugiem. Kurczowe trzymanie się założen jednej ideologii prowadziło do wyna
turzeń propagandowych, logicznych i załamania całych gałęzi gospodarki, nie 
mówiąc już o dramatach osobistych. W ogóle nie brano pod uwagę polskich 



-25 -

realiów, mentalności Polaków i tradycji, kierowano się pozorami i powIerzchow
nymi ocenami. Wtedy w!8śnie Polacy nauczyli się dwoistości swego myślenia 
życia: innego manifestowano na zewnątrz, w pracy, w szkole czy podczas 

oficjalnych masówek - co innego zaś praktykowano w domu. Po zebraniu or
ganizacji partyjnej w domu włączano Rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa, 
z harmideru zagłusza rek wyławiając informacje z innego świata. Nauczono się 
mówić między wierszami, półsłówkami, umiejętnie dawkowanym dowcipem. 

Dogmatyczne trclktowanie załozer1 ideologii marksistowsko-leninowskiej 
doprowadziło do ogromnych przemian w gospodarce Polski. Zgodnie z nimi 
wlasność dzielila się spoteemą (czytaj: spóldzielczą prywat
ną, a prymat przypisywano pierwszej z nich. Niemal wcale nie brano pod uwa-

gospodarki rynkowej, dążono do rnaksyrnalnego upaństwowienia i kolekty
wizacji, przy czym spółdzielczość PRL-owska niewiele miała wspólnego z pięk
nymi tradycjami polskiej spółdzielczości XIX-XX-wiecznej. Wszystko miała zala

gospodarka planowa, której założenia kształtowane byly przez srodowiska 
polityczne - zgodnie z obowiązującą zasadą: "Partia kieruje, rząd rządzi". Par-

to Polska Zjednoczona Partia Robotnicza z satelickimi organizacjami: 
Stronnictwem Demokratycznym i Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym, które 
jednak niewiele miały powiedzenia. Podchodzono do sprawy doqmatycznie, 
z góry nieufnie traktując wszelkie nowinki z Zachodu, drobiazgowo ingerowano 
we wszelkie decyzje dotyczące gospodarki, podejrzliwie traktowano przejawy 
indywidualizmu samodzielnej inicjatywy. W osiąQaniu dochodów obowiązywał 
egalitaryzm, z wyrażnym uprzywilejowaniem klasy robotniczej. Klasa robotni
czo-chlopska wiodącą narodu. a wszystkie m.in. inteliGen
cJa miały charakter wobec niej służebny, co widoczne było także w osiąQanych 
dochodach. Obowiązywał kult pracy fizycznej, wytwarzającej dobra materialne. 
Pisarz, aktor, uczony, dziennikarL mial bezgranicznie wychwalać wielkiego 
lina i głosić chwałę partii, równocześnie zaś służyć wszelkimi swymi silami 
i zdolno~;ciami ludowi pracującemu miast i wsi. Dochodziło do sytuacji 
skowych, niekiedy wręcz żałosnych, które pozwalają dziś, w czasie lektury 
owych tekstów sprzed ponad półwiecza, zastanawiać się nad silą stosowanego 
nacisku i terroru psychicznego, któryrn lamano najsilniejsze nawet charaktery. 
Były jednak środowiska i przedstawiciele środowisk twórczych, którzy z przeko
naniem ulegli propagandzie postanowienia narady ze Poręby 

z 1949 roku (o realizmie socjalistycznym obowiązującym w sztuce i kulturze) 
traktowiiii ze szc7erą powagą 

Zniszczono dotychczasową strukturę handlu prywatnego, uwazając stan 
kupiecki za środowisko antysocjalistyczne i oparcie dla burżua7ji. Tam też 
ohowiwywala wszechogarniająca gospodarka planowa. Prywatna własnnść 
chłopska z czasem miała zniknąć, zastąpiona przez wielkie gospodarstwa pań-
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stwowe. Rolnik przedsiębiorczy, lepiej stojący materialnie byl traktowany jako 
"kułak" - osobnik bogacący się kosztem ubogich sąsiadów, zatem szykanowa
ny bezwzględnie. Swoistym idealem był "biedniak" ubogi niepiśmienny rolnik, 
który przed nie miał własnej ziemi, parobkiem na ja-
śniepańskim dopiero teraz, w ludowej zyskał 
prawo do ziemi, nauczył się uzyskał dostęp 

wyższego szczebla, mieszkania. Hasła 

(lub "dziejowej") i odegrały ogrom-
sytuacji spoJecznej w 945-1956, 

Wszechogarniające były biurokracja i przekonanie, że decyzje podjęte na 
papierze będą automatycznie realizowane w terenie, że dokumentem niejako 
mechanicznie można wprowadzić pożądane zmiany w ludzkiej świadomości, 
w gospodarce i kulturze. Wszechobecne były państwowotwórcze i bojowe ha
sła, akcyjność, urzędowa radość, nakazany optymizm, militarna terminologia 
zmierzająca do wywołania zapału w realizacji kolejnego planu. Albo wywołania 
kolejnego "gniewu ludu" domagającego się sprawiedliwego ukarania "wichrzy-
cieli", "warcholów', "humelantów', "syjonistów', - w zależności 
od potrzeby W okresie stalinowskim także wywołać 

psychozę zaSlrożenia ze strony imperialistycznego dążą-
cego jakoby faszyzmu i zabrania uzyskanych ("Odzy-
skanych") Przy okazji różnych masówek, po-
chodów (do 1956 roku ud7ial obowiązkowy, pod 
rygorem trudności w pracy) stosowano odpowiednią oprawę propagandową -
niekiedy dość prymitywnymi metodami - mającą podtrzymać w narodzie zapał 
rewolucyjny i gotowość do obrony ustroju przed zakusami imperializmu. ° zie
miach wschodnich rzecz jasna, nie wolno było nawet wspomnieć. Te cechy 
państwa socjalistycznego, choć z różnym natężeniem w różnym okresie, typo
we były aż do roku 1989. 

Gwałtowność przemian gospodarczych i politycznych na ziemiach pol-
parze z przemianami Małorolny sprzed 

reformy zmienił swej mentalności, rozumowania 
rezultacie w wyniku realizaCji sprawiedliwości dziejo-

więcej w Polsce zabytkowych zespołów 
pałacowo-parkowych i dworów niż podczas Dewastacja 
objęła kamienice zaczęły obowiązywać siermiężność, po-
jawiły się i niedbałość. Zasada nie obowiązy-
wała dygnitarzy partyjno-państwowych, którzy na zewnątrz demonstrowali pro
letariacką jedność z rządzonymi, lecz poza ich oczami chętnie korzystali z do
brodziejstw tak potępianego przez siebie (na miarę epoki) luksusu. Politycy au
tentycznie skromni i szczerze ideowi jak Władysław Gomułka, byli w ogromnej 
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mniejszości Ten mechanizm równiez wyraźnie widoC?ny w realiach 
skiego socjalizmu az do końca lat osiemdziesiątych XX wieku. 

Natomiast zjawiskiem powszechnym i narastającym w miarę przemiany po-
koleniowej, kryzys etosu pracy. Formalistyczne traktowanie zatrudnienia i 
dzo rozwinięty pakiet socjalny sprawiały, że przy braku zjawiska bezrobocia zani
kło poczucie psychicznej, emocjonalnej więzi z wykonywaną pracą. Powszechne 

się obiegowe haslo "Czy stoi, się lezy dwa [zJotych] się 
leży". Robotnik w zasadzie by! nietykalny, niezależnie od postawy w pracy; takie 
przecież były założenia wiodącej idei. Próbowano wpływać na świadomość ludu 

Cl\A~lq\J'"~,IU miast i wsi, ale mało czasu na to, przy "tolalnej" 
gacji wszystkiego co było przed rokiem 1944, wytworzyla się nowa śWiadomość 
potrzeby rzetelnego wykonywania swych obowiązków. Jedno zniszczono, drugie-

nie wytworzyć. Dotyczyło to zarówno pracownika na budowie, jak 
fesora wyższej uczelni, któremu nie opłacało się (formalnie, układowo i finanso
wo) tworzyć wlasną szkołę - a to w prostej linii prowadziło do systematycznego 
obniżania poziomu kadr naukowych. zwlaszc7a naukach hurnanistycznych, 
Skutki tej sytuacji odczuwamy do dziś. Ostały się jednostki wyjątkowe i wybitne, 
które były w stanie oprzeć się naciskom politycznym i ekonomicznym, układom, 

!Clkże efektom zwyc?ajnej zawiści. 

Propagandowo obowiązywało manifestowanie przyjaźni wobec bratnich 
krajów i bezgranicznego uwielbienia dla wielkiego brata zza Buga. Sprzyjała tej 
zasadzie wszechobecna cenzura, czyli działalność Urzędu Kontroli Prasy 
blikacji i Widowisk, która obejmowała absolutnie wszystkie formy slowa druko
wanego (nawet nalepki na butelkę z piwem czy puszkę z sokiem pomidoro
wym) i mówionego publicznie. Z czasom wśród ludzi i nauki "vytworzyla 
Się swoista metodyka omijania cenzury, stosowania sprytnych wybiegów i uni
ków, które pozwalały przemycić zakazane treści między wierszami lub językiem 
aluzji - bardzo łatvvo czytelnym dla navvyklego do podobnych 
rnetod jeszcze pOdczas okupacji hitlerowskiej. W oficjalnej propagandzie sto
sowano coś w rodzaju magicznego myślenia, uważano, że jeśli o czymś się nie 

to nie ma. 
W sumie wystQpowalo zjawisko typowe dla wszelkiej władzy totalitarnej: 

starano się ukształtować tzw. nowego człowieka, oddanego kierownictwu poli
tycznemu bezgranicznie, podporządkowanego niemowlęctwa po konioc 
życia. 

Na tym tle pOjawia się sprawa stosunków pomiędzy państwem i Kościo-
rzymskokatolickim w okresie istnienia Polskiej Rzeczypospolitej 
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dowej. Kościołem rozumianym nie jako wspólnota wiernych, lecz jako instytucja 
- od stuleci odgrywająca ogromną rolę w Polsce. 

Od początku istnienia PRL, od 1944, a instytucjonalnie od 1952 roku, bylo 
wiadomo, że konfrontacja jest nieunikniona. Marksizm-leninizm jako ideologia 
z założenia ateistyczna, nie tolerowal rywala do rządu sumień i dusz, w dodatku 
rywala tak silnie zakorzenionego w świadomości większości społeczeństwa. 
Początkowo nie zadrażniano zanadto stosunków z Kościołem, a czołowi przy
wódcy ówczesnego państwa ostentacyjnie uczestniczyli w uroczystościach ko
ścielnych i nie unikali kontaktu z hierarchami. Jednak rok po roku, stoRniowo 
zaczęto podejmować kroki mające ograniczyć wpływ tej instytucji na społe
czeństwo. Mniej więcej od 1947 roku podział już był wyrażnie widoczny, 
a w okresie nasilonej stalinizacji rozpoczęły się szykany i represje. Usunięto 
nauczanie religii i symbole religijne ze szkół, egzekwowano bezwyznaniowość 
ze strony funkcjonariuszy partyjnych i urzędników, utrudniano awanse ludziom 
demonstrującym swą religijność. Wiara, religia miały zniknąć z życia człowieka 
socjalistycznego jako czynnik szkodliwy, irracjonalny, jako "opium dla ludu". 
Zakładano, że całkowite wprowadzenie porządków socjalistycznych i laicki 
światopogląd powinny w zupełności zaspokoić potrzeby duchowe obywateli, 
którzy nie będą musieli uciekać się do wierzeń w Absolut. 

Do dziś niejasne są przyczyny zgonu w 1948 roku prymasa Polski, kardy
nała Augusta Hlonda. Posądzano duchownych o kontakty z ośrodkami zachod
nimi i źle widziano zależność hierarchii kościelnej od centrali watykańskiej. Pre
tekstem do zerwania konkordatu z 1925 roku okazało się niejasne stanowisko 
władz Kościoła wobec przynależności państwowej ziem zachodnich i północ
nych i związanego z tym statusu organizacji kościelnej. Inicjowano procesy 
księży i biskupów, likwidowano majątki kościelne. Ostatnim akcentem otwartej 
wojny PZPR z Kościołem było uwięzienie przez władze bezpieczeństwa kardy
nała Stefana Wyszyńskiego w latach 1953-1956. 

Stosunki między państwem i Kościołem w PRL regulowane były przez 
umowę zawartą jeszcze w 1950 roku. Inaczej sytuacja wyglądała na tzw. naj
wyższym szczeblu, inaczej zaś w szerokich kręgach wiernych. Władze partyjne 
ideologicznie zobligowane były do eliminowania pierwiastka religijnego z życia 
publicznego, do przesuwania tych spraw w sferę życia prywatnego obywateli. 
Niemile widziane było demonstrowanie postawy religijnej, a wśród osób bliżej 
związanych z kręgami władzy, urzędników, przedstawicieli tzw. służb mundu
rowych akcentowanie swego przywiązania do religii mogło spowodować zaha
mowanie kariery lub przeniesienie. Zakładano, że w miarę budowy społeczeń
stwa socjalistycznego oraz poprawy materialnego i kulturalnego bytu ludności, 
przywiązanie do religii samo wygaśnie. Sita przywiązania społeczeństwa do re
ligii była jednak tak duża, że otwarta walka z wierzeniami spowodować mogła 
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reakcję odwrotną do zamierzonej. Zatem starano się ułożyć sobie w miarę po
prawne stosunki 7 hierarchią Wyższe duchowieństwo. podobnie jak przed woj
ną zobowiązane składania przysięgi wierność panstwu, zachowywało 
ścislc kontakty z Watykanern, a równocześnie starało utrwalić miarę zno
śne warunki dla funkcjonowania katolicyzmu w kraju. Srodowisko księży i za
konników - i to na wszystkich szczeblach - było penetrowane przez organa 
bezpieczeństwa sytuacja niemnl dokładnie sama, przypad
ku Innych grup spolecznych zawodowych kraju, intensywnie inwigilowanych 
i obserwowanych. Pod tym względem nie było w PRL środowiska idealnego, 
"czystego", nie spenetrowanego przez UB, a potem SB. Z czasem wytworzyło 

swoiste porozumienie hierarchią kościelną władzami partyjnymi: 
duchowieństwo rozumiało "wielkiego brata" zza wschodniej gr'anicy wy. 
wieraną na polskie kierownictwo partyjno-rządowe i pomagało w pacyfikowaniu 
radykalnych nastrojów w społeczeństwie. Z kolei wewnątrz wspólnoty wiernych 

stał się oparciem duchov"ym dla antykornunistycznCj Postawy 
wśród duchownych nie były jednakowe, wyrazOle widać w stanu 
wojennego lat 1981-1982, gdy z jednej strony prymas i hierarchowie starali się 
tłumić radykalizację i nastroje konfrontacyjne, a z drugiej niektórzy księża sta-
wali duchowym, bardzo aktywnym dla zdro-
wiem nawet - jak Jerzy F'opieluszko. znaczenie miało 
wybranie kardynała Karola Wojtyły na papieża w październiku 1978 roku. Poko
jowe postanowienia obrad Okrągłego Stołu z 1989 roku w dużej mierze były 
<-O"II"W mediaCyjnych talentów części przedstawicieli hierarchii 

* * * 

Rozwój w i w Srodkowo-Wschodoiej latach 
1 989 uzależniony był dwóch głównych czynników 
- sytuacji panującej aktualnie na Kremlu i płynących stamtąd sygnałów, 
- pOłożenia gospodarczego tzw. krajów demokracji ludowej. 

Wiązanie pojedynczych postaci historycznych z efektami zdecydowanych 
zmian w państwach "obozu wymaga zestawienia realiami 
sytuacji w ZSRR. Bez tego czynnika jakakolwiek zdecydowana zmiana byłaby 
niemożliwa, zaś dzialania łmre Nagya na Węgrzech czy Lecha Wałęsy w Pol-
sce góry bylyhy skazane niepowodzenie - premier Węgier prze-

EJudapeszt obudził się XX Zjeżdzic KPZR, "Solidarność" odniosła suk-
ces dopiero po zarządzeniu pierestrojki przez Michaila Gorbaczowa i utracie 
przez Kreml kontroli nad rozwojem wydarzeń w kraju i w państwach podległych. 
Przedtem ów sukces byłby niemożliwy. 
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Ustrój socjalistyczny był w Europie wprowadzany odgórnie, bez pytania 
o zdanie ludności danego państwa - choć starano się później te zmiany legity-
mizować i propagandowo. Decydujące Kremla, przy rów-
noczesnej zachodnich, zaostrzaniem 
stosunków Najpierw Hitler otworzyl do ekspansji 
w stronę Ilaltyckich, a później warunki terytorialne 
Stalina, w jedności sojuszniczej. 
do siebie zmian jakie nastąpiły 
na wschód było za późno. Pozo stal a zimnowojenna 
na terenie okupowanych Niemiec, a później starcia zbrojne w Azji i konfrontacje 
na Środkowym Wschodzie. Centralna Europa trzymana była twardą ręką Stali
na. W zasadzie zmienić się tu mogło cokołwiek tylko w razie kolejnych rozgry
wek o władzę na Kremlu. 

Pierwszym sygnałem nadchodzących zmian była śmierć Józefa Stalina 
w marcu 1953 roku. Oficjalnie zarządzonej źalobie towarzyszyła cicha nadzieja 
na zelżenie kursu, w czerwcu tego roku w Berlinie doszło do starć zbrojnych 
z robotnikami, godzili się na pogorszenie bytowych - przy 

złagodzenia kursu Ulbrichta; było 
rodzaju wydarze{l: czy rewolty naj-

częściej chwili największego realiach wstępnego 
osłabienia f'owstanie zostalo zbrojnie 

W socjalistycznego - także nastąpiło zjawisko 
odwrotne do oczekiwanego: nasilenie terroru i kultu osoby (nieżyjącego już) 
Stalina. To wtedy właśnie zabrano się do budowy w Pradze największego na 
świecie pomnika dyktatora. W maju 1955 roku utrwalił się dwubiegunowy układ 
militarny w Europie, z chwilą zawarcia Układu Warszawskiego. Przełom nastą
pił dopiero w lutym 1956 roku, gdy na XX Zjeździe Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow dokonał druzgocącej krytyki kultu 
osoby J. Stalina. Dla ideowych komunistów przemówienie to (zresztą począt-

ścig zbrojeń. 

działania, 

poszczególnych powodem szoku. 
- zapowiedzią wielkich 

rówlloC7eśnie śrubowano normy przy równocze-
snym obnizaniu Po śmierci Bolesława (prezydenta RP do 
1952 roku, a potem ł sekretarza KC PZPR) w marcu 1956 roku zarządzono ża
łobę narodową, a pogrzeb owego reprezentanta Moskwy odbył się z jeszcze 
przedwojennym ceremoniałem. Ale wtedy, w czerwcu ruszył Poznań - miasto, 
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które było przez kierownict..vo partyjne traktowane jako swoisty probierz wy
trzymałości robotników. 

Wydarzenia 
dzą emocje, 
jako 

czerwca 1956 roku, 
historyków są podzielone, 

antysocjalistyczny bunt, 
dziesięcioleci tłumiono 

Iworzenie legendy 

Poznania do dziś bu
ogłoszono je 

skutecznie został 

reżimowi W rzeczywistości uzasadniony 
i słuszny protest robotników poznańskich przeciwko pogarszającym się warun
kom bytowania - rażąco sprzecznym z oficjalnie głoszonym przodownictwem 
ideowym klasy robotniczej. W ciągu tragicznego czwartku 28 czerwca nastąpiła 
radykalizacja nastrojów uruchomiona hasłami jakie pojawiły się w zdesperowa
nym tłumie demonstrantów. Doszło do starć, które jednak nie były powstaniem 
- a przynajmniej historycy dotąd nie znaleźli potwierdzenia tezy o powstańczym 
charakterze poznańskiego Czerwca. Wydarzenia te jednak zelektryzowały kraj. 
zaś symboliczna Cyrankiewicza na 

ludowej. spotkała 
zaczęła się kru-

Jednak już we wrześniu wstrzymane, 
a 24 pażdziernika w Warszawie odbył mieszkańców 

stolicy, na Gomułka zapowiedzi al zmianę polityki 
w kraju. Powstalo szereg nowych pism prowadzących w miarę swobodne po
lemiki i analizy, ożywiła się inteligencja, oficerowie radzieccy (z marszałkiem 
Konstantym Rokossowskim na czele) zaczęli wracać do swego kraju, uwolnio
no więźniów politycznych. Zdawano sobie sprawę z ograniczoności zachodzą
cych zmian, w obliczu wciąż groźnej potęgi za Bugiem, ale były to już zupełnie 
inne realia w porównaniu z sytuacją sprzed kilku jeszcze lat. 

Kreml tymczasem nie pozostał bierny. Zdecydowanie stawiający warunki 
Gomulka byl tolerowany. Lecz w październiku 1956 roku 
doszło do zbrojnego Moskwa 
wskazała 

odwrócenie uwagi w czasie 
Sueskiego. Później włączyła się 

w przygotO\vywanie eksportu rewolucji drogą infiltracji, 
"bratniej pomocy" i stopniowego wyrywania poszczególnych państw z orbity 
świata zachodniego. Było tak na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesią
tych ubiegłego wieku na Kubie, gdy świat stanął na granicy wojny nuklearnej. 
a także w Afryce i na Dalekim Wschodzie, w Indochinach. 
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"Odwi!ż" w Polsce trwała niedługo. Już w 1957 roku został zlikwidowany 
opiniotwórczy tygodnik "Po Prostu", Władysław Gomułka powoli zaczął wracać 
do dogmatycznego systemu rządzenia, choć nigdy już nie wróciły czasy sprzed 
1956 roku. Do głosu doszły frakcje i odłamy występujące w Polskiej Zjednoczo
nej Partii Robotniczej, dążące do przejęcia władzy. W dwanaście lat po wyda
rzeniach poznańskiego czerwca, w marcu 1968 roku doszło do rozruchów -
oricjalnie traktowanych jako walka z wichrzycielami i rozwielmożnioną młodzie
żą. z drugiej zaś strony były wystąpienia w obronie kultury narodowej oraz in
scenizacji "Dziadów" Adama Mickiewicza, w reżyserii Kazimierza Dejmka. 
W rzeczywistości wiele wskazuje na to, że autentyczne nastroje panujące 
wśród młodzieży wykorzystano do rozgrywek wewnatrzpartyjnych o władzę, 
szybko kierując "gniew ludu" przeciwko "syjonistom" i środowiskom żydowskim. 
Dodajmy, że kilka miesięcy wcześniej doszło do zwycięskiej dla Izraela wojny 
z Egiptem, kierowanym przez sprzyjającego Moskwie prezydenta G. A. Nasera. 
Był to rok hańby dla kierownictwa politycznego w Warszawie, zaś antysemickie, 
odgórnie sterowane akcje bardzo zaszkodziły opinii Polski w świecie. Zapalne 
nastroje wśród młodzieży akademickiej w Polsce Zbiegły się z podobnymi wy
darzeniami na uczelniach i ulicach Europy Zachodniej, m.in. we Francji. 

Rok 1968 to także "praska wiosna": ruch zmierzający do emancypacji 
Czechosłowacji w gronie bratnich państw obozu socjalistycznego. Rządzący 
wówczas na Kremlu Leonid Breżniew nie był skłonny ustąpić i w sierpniu do
szło do zbrojnej interwencji państw sąsiadujących z CSRS, m.in. Wojska Pol
skiego. Aleksander Dubczek, przywódca czechosłowackiej "odwilży" zoslał od
sunięty od władzy. Obeszło się bez przelewu krwi, ale kierunek utrwalający do
tychczasowe stosunki, przyjęty w Moskwie, zaakcentowano bardzo wyraźnie. 

W Polsce sytuacja, zwłaszcza gospodarcza zaczęła się pogarszać. Powo
li rozwiewały się nadzieje na kontynuację kursu przyjętego w październiku 1956 
roku. Pogłębiały się różnice cywilizacyjne między blokiem wschodnim i krajami 
kapitalistycznymi. Rozwój łączności i środków masowego przekazu, mimo 
wszechobecnej cenzury, coraz bardziej uświadamiał ludziom realia skansenu, 
jakim kraje socjalistyczne stały się w świecie. Pojawiły się też rysy na systemie 
gospodarczym. Nie było już dostaw obowiązkowych i brutalnej eksploatacji 
Polski przez wielkiego brata zza Buga, jak przed rokiem 1956. Jednak gospo
darka socjalistyczna, jako machina zbiurokratyzowana, marnotrawna i nieracjo
nalna, zaczęła prowadzić do cywilizacyjnej i ekonomicznej zapaści, która zna
lazła odbicie w warunkach bytowych ludności. Znów pojawiły się na pół legalne 
koła dyskusyjne, ośrodki analityczne - nawet wewnątrz organizacji partyjnych. 
Dojrzewały warunki do kolejnego "gniewu ludu", klóry miał tym razem zmieść 
Władysława Gomułkę. Punkiem zapalnym siało się ogłoszenie drastycznej 
podwyżki cen żywności w grudniu 1970 roku. 



Wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu były kolejnym poważnym ostrzeże-
niem dla władz partyjno-rządowych, synnałem, że zbliża czas 
zapanowanie nad krajem bez użycia siły będzie niemożliwe, Strzały w Gdyni, 
Gdańsku, zamieszki w Szczecinie i Elblągu, równocześnie kontestacyjna 
stawa środowisk Inielektualnych, wyrażnie dawały do zrozumienia, że zbliża się 
czas konfrontacji. Tym razem jeszcze się udało. Nowy przywódca partii, 
Edward Gierek spotkaniu z robotnikami rzUCI! haslo wzajemnej (partia-
łeczeństwo) pomocy, uruchomiono kredyty z zagranicy, rozpoczęło się kon
sumpcjonizowanie kraiu zbliżanie do slandardow zachodnich, Zjawisko to 
lo charakter ograniczony, ale i lak na tle siermiężnych czasów gomulkowskich 
różnica była ogromna. l\ladaJ inwestowano w przemysł ciężki, miarą postępu 

liczba dymiących kominów, inwestowano w przemysł i bieżącą konsump
cję. W rezultacie już po pięciu latach doszło do pogorszenia sytuacji w kraju. 

1976 zoslal zapmniętany pko czas protestów robotniczych Radomiu 
i Ursusie. Pojawiło się hasło: "Socjalizm tak, wypaczenia nie!". Znamienne, że 
pojawiło się myślenie magiczne. Wystarczyło, że słowo socjalistyczny pojawilo 
siQ w deklaracji, oświadczeniu, że podkreślono nienaruszalnosć zasad socjali
zmu, a już spokój (przynajmniej formalny) władz partyjno-rządowych był za
pewniony. W konstytucji PRL pojawił zapis o kierowniczej roli i niero
zerwalności sojuszu ze Związkiem Radzieckim, serwilistycznie witano Leonida 
Breżniewa w Warszawie latem 974 roku. to pierwszy sygnał pojawiają

cych Się trudnościach: jeżeli przyjaźń i deklarację ideową trzeba dekretować 
urzędowo - jest to potwierdzenie ich nietrwałości i próby odgórnego narzuce-

Podobny mechanizm sOCJotechniczny, kolei odniesieniu pOjęcia 

chrześcijańskości, zaczął występować w Polsce po-sierpniowej i w III Rzeczy-

Rozmiary trudności ekonomicznych zaczęły być szczególnie widoczne 
z chwilą pojawienia się reglamentacji kartkowej - najpierw cukier, a potem 
na coraz większą ilość towarów. Dalsze deklaraCJe przestały wystarczać, 

a w kierownictwie PZPR coraz wyrażniej aktywizowała się frakcja konserwa
tywna ("beton") dążąca do wprowadzenia w Polsce rzadów silnej Liczono 
na wsparcie Moskwy, która jednak w 1979 roku zaangażowała się w interwen-

zbrojną w Afganistanie i czasowo zaczę!a mniej zwracać uwagi na 
rzenia w Europie Środkowo-Wschodniej. Dla OPOZYCJI demokratycLnej silnym 
wsparciem stal się wyhór Karola Wojtyły na papieża i swoisty SOjUS7 zawarty 
Iniędzy Watykanem a Białym Domem, którego głównym lokatorem był wtedy 
Ronald Reagan. 

FaLl strajków, która w sierpniu roku rozeszla się całym kraju, 
już nie do powstrzymania. Wykorzystanie protestu jako kolejnego "gniewu ludu" 
urY1ożliwiająceDo korzy:;lne przetasowania w kierownictwie PZPR, p!7y równo-
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czesnym zachowaniu dotychczasowych układów - było już niemożliwe. Na fali 
tych wydarzeń pod szyldem związku zawodowego wyrósl NSZZ "Solidarność" -
ruch spoleczny, który już niemal otwarcie deklarował wolę zmiany porządków 
społeczno-politycznych w kraju. Wkrótce po obydwu stronach pojawiły się kie
runki umiarkowane i konfrontacyjne. Nad rozgorączkowanym krajem zawisł już 
wtedy jednak cień sąsiada zza Buga, który nie zamierzał tolerować szykujące
go się rozłamu. Leonid Breżniew, choć uwikłany w konflikt zbrojny w Afganista
nie, wcale nie zamierzał oddawać łatwo obszarów kontrolowanych od prawie 
półwiecza. W Polsce narastały postawy rewindykacyjne i roszczeniowe, .a z ni
mi dalsze trudności gospodarcze i zaopatrzeniowe, pistolet strajkowy - sku
tecznie tłumiony przez dziesięciolecia - teraz uruchamiany był przy każdej oka
zji, rozszerzal się zakres reglamentacji kartkowej. Puste półki sklepowe z "dy
żurnym" octem, stały się szyderczym symbolem gospodarczym lat 1980-1982. 
Równocześnie konfrontacyjne odłamy PZPR i "Solidarności" parły do starcia, 
Breżniew zaś krok za krokiem nasilał naciski na kierownictwo partyjno-rządowe 
i umacniał system organizacyjno-informacyjny Armii Radzieckiej w Polsce. Ra
dykalny przełom wydawał się konieczny. 

Ogłoszenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku było wydarzeniem 
nieuniknionym. Dziś jest ono przedmiotem dyskusji, sporów. fundamentali
stycznych analiz ze strony zarówno dawnych kręgów partyjnych. jak solidarno
ściowych, nadal w ocenach tych przeważają emocje a nawet zacietrzewienie. 

Stan wojenny podzielił społeczeństwo. ale i uspokoił nastroje w kraju. Ko
lejne lata były okresem desperackich prób ratowania socjalistycznych porząd
ków w Polsce ... Beton" na Kremlu nadal uniemożliwiał wprowadzenie jakichkol
wiek zdecydowanych zmian społeczno-gospodarczych. A te były bezwzględnie 
konieczne. Sytuacja radykalnie zmieniła się z chwilą gdy w 1985 roku władza 
na Kremlu przeszła w ręce Michaiła Gorbaczowa. który zostal zmuszony do ra
dykalnej zmiany polityki w obliczu coraz bardziej rysującej się klęski w Afgani
stanie i załamywania radzieckiej gospodarki w wyniku narzuconego przez Wa
szyngton wyścigu zbrojeń. Pojawiły się pojęcia głasnosti Oawności) i pierestrojki 
(przebudowy). Gorbaczow uruchomił procesy demokratyzujące system władzy 
w państwie, nad którym już nie był w stanie zapanować. Naturalną konsekwen
cją tej sytuacji była stopniowa a szybka emancypacja państw Europy Srodko
wo-Wschodniej, zjednoczenie Niemiec. likwidacja Układu Warszawskiego. wy
cofanie Armii Radzieckiej z Polski oraz zmiana systemu sojuszy w tej części 
kontynentu. Obóz socjalistyczny rozpadł się w ciąqu kilku kolejnych lat, 
a z czasem jedynym skansenem traktującym ten ustrój serio stała się Korea 
Północna; nawet Chiny, Kuba i Wietnam. zagrożone izolacją w świecie. zmody
fikowały swój stosunek do komunistycznej doktryny. 
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dzieje Polski i nasze tradycje w wypaczonym świetle. Ale były też pozycje 
z głównego kanonu literatury polskiej. Osławione pochody pierwszomajowe, 
Dni Oświaty, Książki i Prasy, festyny i "zabawy ludowe" były połączone nie tylko 
z tańcami i konsumpcją alkoholu, ale i z dostępem do wartościowej książki. 

Książce towarzyszyły objazdowe kina, występy zespołów teatralnych, któ
re zgodnie z założeniami doktryny komunistycznej miały obowiązek dotrzeć do 
najdalszych zakątków kraju. Wykpiwane dziś Domy Kultury i wiejskie kluboka
wiarnie w większości przypadków rzeczywiście miały duże znaczenie w udo
stępnieniu kultury środowisl<om, które dotychczas albo do niej dostępu nie mia
ły, albo nie odczuwały potrzeby kontaktu z nią. Jeżeli odfiltrujemy akcenty pro
pagandowe, była to praca zasługująca tylko na uznanie. 

Polska Rzeczpospolita Ludowa była też państwem, które prowadziło od
górną, sterowaną politykę kulturalną. Ludzie pióra, kamery, radia i sceny byli 
traktowani bardzo serio, a nawet hołubieni - o ile oczywiście nie kontestowali 
nowego ustroju, nie mówiąc już o walce. Straszakiem były cenzura, limity pa
pieru, zakaz publikowania tekstów któregoś z autorów. Przywódcy partyjni zaw
sze odczuwali respekt wobec twórców kultury i nauki, było w tym coś z kom
pleksu. Uśmiech budzą dziś wypowiedzi wielkich a zasłużonych ludzi naszego 
świata kultury, niegdyś odbierających nagrody państwowe i pozdrawiający goź
dzikiem towarzysza Wiesława (Gomułkę) podczas pochodu pierwszomajowego 
- a dziś pokazujący swe rany moralne poniesione w czasach zbrodniczej "ko
muny". Oczywiście byli twórcy koniunkturalni, którzy na zamówienie pisali pe
any na cześć Stalina i władzy robotniczo-chlopskiej - z czasem szybko jednak 
dali sobie spokój z taką twórczością albo odeszli w niebyt. Niektóre z tych utwo
rów dziś często niesłusznie zostały zepchnięte w niebyt, gdyż reprezentowały 
naprawdę dobry poziom artystyczny i literacki. W tym czasie też powstały wy
bitne dziela filmowe i seriale, znane m.in. z podtekstów, aluzji. mrugania okiem 
w stronę widza. Krążyły dowcipy i opowieści podkreślające nienachalną inteli
gencję czołowych przywódców partyjnych. Trzeba jednak podkreślić, że czas 
i poczucie frustracji sprawiły, że kadry partyjne z lat osiemdziesiątych XX wieku 
i ich poprzednicy sprzed kilku dziesięcioleci, pod względem intelektualnym 
i poziomu ogólnego znacznie się różniły. Oczywiście przedstawiciele tzw. "sta
rej gwardii" intelektualnej w kraju, zdziesiątkowani w czasie wojny i pierwszych 
lat powojennych, upokarzani, zmuszani do emigracji i odchodzący na zawsze, 
już nie byli w stanie zapobiec kształtowaniu się elit nowego typu, które repre
zentowały całkowicie inny poziom i niekorzystnie wpływały na obraz Polski 
w świecie. 

* '" * 
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Jak dziś należałoby ocenie Polską Rzeczpospolitą Ludową, z niezbyt od
ległego przecież dystansu? Przede wszystkim na tle ogólnej opinii, że nie ist
nieje ustrój od początku do końca Każdy ma w 

- taka, na 

mniej sympatyczne. 
pasował ani do tradycji 

nwzdarnie, niezręcznie, 
nu,>'.D,m zbrodni i przemocy. Możliwosc 

ze wschodu, przy państw za-
chodnich. cnfnęliśmy się o kilkadzIesql załamanie 

etosu pracy, kanonem było zrównanie, szarosc, bylejakośe, zgrzebność - poza 
oczywiście kręgami wybranych. 

Ale równocześnie zlikwidowano w państwie analfabetyzm, zrównano 
szanse w dostępie do wiedzy, kultury, do ochrony zdrowia, nie istniało bezro
bocie, na ulicach było na ogół bezpiecznie, nie było ludzi bajecznie bogatych 
i żyjących w skrajnej nędzy - chyba że sami do takiego stanu się doprowadzili. 
Niedostatek był tak powszechny, że aż stał się na swój sposób normalny. Zde-
wastowano pamiątek kultury i niekorzystnie prze-
budowano położony na 
tzw. imponderabilia i ale jednak ... 
Wbrew spotykanym był to również czas Kościoła, 

stanowiącego partyjnych agitatorów, 
społeczeństwo nielubianemu ustrojowi 

W sumie trzeba stwierdzić, że Polska Rzeczpospolita Ludowa, państwo 
niechciane i narzucone, wpłynęła negatywnie na rozwój społeczeństwa, niektó
re dziedziny życia zatrzymała czy nawet cofnęła. Jednak by/y też aspekty, które 
niektórym grupom społecznym dały szansę, nie spotykaną ani wcześniej, ani 
po roku 1989. Przesz/ości nie przywrócimy, dzieje ludzkości nie znają "czar
nych dziur". W ciągu czterdziestu lat istnienia PRL wyrosły dwa pOkolenia ludzi 
urodzonych i wychowanych w państwie socjalistycznym. Ludzie ci mają swoje 
doświadczenia, i porażki. Coś też na wyprzedaży 
owych "ruin', g/osi, błyskawicznie .. Lecz PRL 
jest również 
duje się ponad 

ukazaniem losów którym decy-
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Andrzej Dudziak 
Dział Instrukcyjno-Metodyczny 
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chrzak, Andrzej Paczkowski. -- Warszawa: IPN, 2004. - 458 s. - (Do
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zależna Oficyna Wydawnicza "Nowa" : StowarLyszenie "Archiwum Soli
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Marek Rezler 

KALENDARIUM 

POZNAŃSKIEGO CZERWCA 1956 r. 

PROLOG 

czych nO,~7\m~1 

14-2511 195fj 
tępiający 

KC PZPR zapocząH(Qwalo 
bezpieczeństwa 

Zjazdu KPZR, referat 
(osoby Stalina) 

przestęp-

Chruszczowa po-

12 "I 1956 r. Zmarł Bolesław Bieru!, g lówny organizator procesu stop-
niowej stalinizacji i sowietyzacji Polski. Edward Ochab jego następcą Po
czątek kryzysu wewnętrznego w kierownictwie PZPR. 

Kwiecień 1956 Ogłoszenie amnestii dla więżniów politycznych 
Zauważalne objawy stagnacji w kraju oraz wzrost 

torskie 
sprzyjające 

PROTEST 

społecznemu. 

w kierownic
proreforma
się warunki 

Lipiec 1953 Konferencja w ZiSPO (Zakładach im. J. Stalina - H. Cegiel-
skiego) na temat ustalenia metod zwiększenia wydajności pracy za cenę 
obniżenia kosztów własnych - m.in. wynagrodzerl. 
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wiedż wyjścia na ulicę; równocześnie agenci Urzędu Bezpieczeństwa na
silają penetrację środowiska robotniczego w Poznaniu. 

8 VI 1956 Masówka na W-3 z udziałem przedstawicieli Ministerstwa 
Przemysłu Maszynowego i organizacji działających w ZiSPO. Odpowiedż 
ministerstwa na postulaty robotników miała nastąpić w ciągu siedmiu dni. 
Nie nastąpiła. 

16 VI 1956 
stwa. 

Przerwy w pracy na W-3 w związku z milczeniem minister-

18 VI 1956 W fabryce rozeszła się wiadomość, że odpowiedź nadeszła, 
lecz jest przetrzymywana przez dyrektora Zakładów, J. Trzcionkę 

20 VI 1956 Załoga W-3 zażądała p'Lybycia dyrektora i złożenia wy ja-
snten. Przedstawiciele Rady Zakładowej zaplanowali takie spotkanie 
na dzień następny. 

21 VI 1956 Dyrektor odmówił rozmowy z całą załogą, zaczęto więc wy-
bierać przedstawicieli. Wobec narastającego wzburzenia dyrektor przybył 
na W-3, lecz potraktował robotników arogancko, krótko stwierdził, że od
powiedzi z Warszawy nie ma, więc nie ma nic nowego do powiedzenia. 
W tej sytuacji zażądano przybycia przedstawicieli Centralnej Rady Związ
ków Zawodowych i ministerstwa. Wybrano delegatów do prowadzenia 
z nimi dalszych rozmów. W razie odmowy przybycia przedstawicieli 
z Warszawy zagrożono strajkiem. Znów pojawiła się zapowiedź demon
stracji ulicznej. 

22 VI 1956 Solidarność z załogą ZiSPO zadeklarowali robotnicy są-

siednich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, podobne nastroje 
wystąpiły w "Stomilu" i "Pomecie" 

Do Poznania przybyli przedstawiciele CRZZ oraz Minister
stwa Przemysłu Maszynowego. Na W-3 w ZiSPO doszło do ich burzliwe
go spotkania z załogą; zamiast oczekiwanych wyjaśnień robotnicy zostali 
potraktowani ostro, agresywnie, jako osoby dające posłuch prowokato
rom. W tej sytuacji rozmowy zostały zerwane, załoga fabryki postanowiła 
wysłać kolejną delegację do stolicy. Komitet Wojewódzki PZPR rozesłał 
przedstawicieli do poszczególnych fabryk Poznania, z zadaniem rozłado
wania napięcia i spacyfikowania nastrojów protestu. 
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23 VI 1956 Odprawa w Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych i Zme-
chanizowanych, na której zapowiedziano możliwość użycia wojska do 
stłumienia 

biernością 

którzy 25 
rządowymI. 

IO?ruchów ulicznych w 

masowka na W-3, Ogólnl 
Wybrano 17 

25 VI 1956 Wyjazd delegacji, do której dołączyli". przedstawiciele kie-
rownictwa ZiSPO, z dyrektorem na czele. Razem delegatów było 28. 

Wzrost napięcia wśród pracowników Miejskiego Przedsię
biorstwa Komunikacyjnego. 

26 VI 1956 Rozmowy delegacji ZiSPO w Ministerstwie Przemysłu Ma-
szynowego. 
uzasadnione. 
znaniu. W 
polski. 

postulatów robotniuych 
być kontynuowane 

czerwca delegacja 

uznanych za 
dnia w Po

Wielko-

27 VI 1956 przybyciu do pracy sprawozdania 
z przebieou ZiSPO odprężenie, rozpoczęto 

strajk na tle płacowym - zażądano przyjazdu ministra komunikacji. 

Do Poznania zgodnie z zapowiedzią przybyli delegaci mini
sterstwa z Romanem Fidelskim na czele. Jednak przedstawiona przez 
nich wersja ustaleń z poprzedniego dnia była zmieniona na niekorzyść 
strony robotniczej. Wobec powszechnych głosów oburzenia postanowiono 
postulaty ponownie przedyskutować. Na Wydziale W-8 doszło do krótko-
trwałego robotników ZiSPO i ZNT',( 
jednak kierownictwo PZPR I 

stwa. Ws?aki.e 27 na 28 czerwca 
czeństwa 

posiłków z 

28 czerwca 1956 

Godzina 3.00 

zosiał postawiony w stan 

Na tramwajach pojawiły się ulotki zapowiadające strajk ko-
munikacji miejskiej w Poznaniu 
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Godzina 5.45 Trzecia (nocna} zmiana pracowników ZiSPO pozostała 

w ubraniach roboczych i nie udała się do domów, zaś wśród pracowników 
poznańskich zakładów pracy rozeszły się wieści o zaplanowanym strajku 
w "Cegielskim". Sygnałem do akcji miał być drugi sygnał syreny ("buczka") 
fabrycznej po godzinie 6.00. Na W-3 Edmund Taszer próbuje poinformo
wać o kontynuacji rozmów, ałe wkrótce kierownictwo ruchem przejmuje 
entuzjastycznie powitany Stanisław Matyja. 

Godzina 6.00 Po syrenie ogłaszającej początek pracy pierwszej ?miany 
robotnicy z W-3 zaczęli obchodzić inne wydziały fabryki, tworząc łączną 
zwartą grupę pracowników całych zakładów. 

Godzina 6.20 Kolejne buczki, otwarcie bramy wschodniej zakładów. Na 
ulicy Dzierżyńskiego (28 Czerwca 1956) zaczął się formować pochód ro
botników poszczególnych wydziałów ZiSPO. 

Godzina 6.30 Uruchomienie głównej syreny ZiSPO, otwarcie głównej 

bramy w części zachodniej. Ostateczne uformowanie pochodu, z bramy 
Zakładów zniknęła tablica z napisem ,,Zakłady im. J. Stałina w Poznaniu". 
Pochód liczący 01<. 10 tys. osób, ruszył w kierunku centrum miasta. 

Godzina 6.45 Na wysokości ul. Traugutta pochód bezskutecznie próbuje 
zatrzymać I sekretarz KW PZPR L. Stasiak. 

Godzina 7.00 Na Rynku Wildeckim pochód podzielił się na dwa nurty: je-
den poszedł ul. Przemysłową, drugi ul. Gwardii Ludowej (Wierzbięcicami) 

Godzina 7.20 
ZNTK. 

Do pochodu robotników z ZiSPO dołączają pracownicy 

Godzina 7.30 Obydwa nurty pochodu łączą się na ul. Marchlewskiego 
(Królowej Jadwigi) i wkraczają na Most Dworcowy. Stopniowo zaczynają 
do nich dołączać pracownicy innych zakładów Poznania. 

Godzina 7.30-7.50 Postawienie w stan gotowości jednostek II IV Korpusów 
Armijnych w Biedrusku i Wędrzynie. 

Godzina 8.00 Unieruchomienie komunikacji miejskiej w Poznaniu. 
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Godzina 8.00-9.00 Pochód kroczy ulicami Roosevelta, Zwierzyniecką, Kra
szewskiego, Dąbrowskiego, Fredry i 27 Grudnia - ku placowi Wolności. 
Zbiórka wszystkich strcJjkujących załóg niemal wszystkich spotykanych po 
drodze na placu J. Stalina 
Z próby strajkujących radiowej 
przy ul. K{'nAllln"W 

Godzina 9.00. Stalina jest już ok. 50 żądają-

cyc h podJGCI:l przedstawicielami wlac? demonstrantów 
pojawiają się grupy wspominające o możliwości odbicia więźniów z aresz
tu prLy ul. Młyńskiej; pierwsze zgromadzenia pod bramą więzienia. 

Godzina 9.10 Pierwsze rozmowy dorażnie wyłonionych delegatów z przed-
stawicielami Miejskiej Rady Narodowej (urzędującej w Zamku). Ogólna 
dezorientacja i brak decyzji. Próby rozmów z Wincentym Kraśką, sekreta
rzem propagandy KW PZPR. 

Godzina 9.15 
nego do 
strojów 

przez demonstrantów 
KW PZPR, nieudollli"l 

milicji wysła-

Godzina 9.30-10.00 Kraśko próbuje USpOkOiC m.in. prze-
mawiając z samochodu radiowego. Wśród demonstrantów rozchodzi się 
wiadomość o aresztowaniu robotnika ZNTK, która zostaje zinterpretowana 
jako wieść o pozbawieniu wolności delegatów z ZiSPO, prowadzących 
wcześniej rozmowy z przedstawicielami władz. Grupa zebranych wpadła 
do wnętrza gmachu KW PZPR niszcząc komunistyczne symbole i mate
riaty propagandowe. 

prze~idzianej 

W. KraśkQ 

cyjną z 

załogi gmachu Urzędu Bez
~jrupę opera
Bezpieczeń-

siwa Wewnętrznego. 

Godzina 10.00 Na Placu J. Stalina jest już ok. 100 tys. demonstrantów. 
W atmosferze bezczynności i ogólnego niepokoju zaczęły się pojawiac 



- 52--

hasła wzywające do marszu na więzienie przy ul. Młyńskiej, na zagluszar
kę stacji zachodnich przy ul. Dąbrowskiego i na gmach WUBP przy ul. 
Kochanowskiego. Dziś historycy są zdania, że w dużej mierze były to glo-
sy bezpieczeństwa, podgrzanie atmos-
fery, a podchwytywane przez warunkach ogól-

Czlonkowie delegacji poprzednich dni, 

konsekwencji w tłumie J. Stalina za-
częły mniejsze pochody kierunkach. 
Jedna grupa przeszła z flagami i transparentami przez leren Międzynaro
dowych Targów Poznańskich, inna zdemolowała urządzenia stacji zagłu
szającej aUdycje rozgłośni zachodnich, na szczycie gmachu Ubezpieczal
ni Społecznej przy ul. Dąbrowskiego. Przejściowo też zajęto budynek Ko
mitetu Miejskiego PZPR przy ul. Mickiewicza. Okolo 500 osób o godz. 
10.15 zorganizowało demonstrację przed gmachem WUBP przy ul. Ko
chanowskiego. Pracownicy gmachu, zabarykadowani, nie zareagowali. 

posiedzenie Biura 
Politycznego 

Godzina 10.30-1 demonstrantów Kochanowskiego. 
Wznoszono antykomunistyczne, delegatów ro-
botniczych. delegacji do gmachu wpuszczono, wreszcie 
próbowano rozproszyć demonstrantów strumieniem wody z prądownic 
przeciwpożarowych umieszczonych w oknach parteru. 

Inna grupa demonstrantów dotarła do gmachu więzienia 
przy ul. Młyńskiej, pod hasłem uwolnienia uwięzionych delegatów robotni
czych. Około godziny 10.50 udało się bramę otworzyć od wewnątrz. 
Strażnicy oporu nie stawiali, w ręce demonstrantów dostała się ich broń; 
kilkuset wię7niów wydostało się na zewnątrz. 

Godzina 11 
z broni 
Owsiann;:\. 
du zostiily 

Młyńskiej w pobliżu 

wiadomo przez 
I bi1ru mlecznego. Gmiicb 

Międzynarodowych 

padła seria 
raniąc Stefanię 

I pobliskiego są-

rJoznanskich udostęp-
nił wystawę wszystkim bez ograniczeli i konieczności opłacenia wstępu. 

Wokół gmachu WUBP przy ulicy Kochanowskiego od ok. 
godziny 11.00 - 11.40 rozpoczęła się strzelanina, rozpoczęta przez funk-
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cjonariuszy UB; padli pierwsi ranni, których i wtedy, i później wożono do 
różnych szpitali, głównie jednak do najbliższego, im. F. Raszei przy 
ul. Mickiewicza. 

Godzina 11.30 
łymi spod 
Oblężenie 

nocześnie 

wiadomość 

ognia między demonstrantami 
Młyńskiej) i załogą 

form coraz bardzie] 
krąży samochód 

także w innych 

Godzina 11.40 Jeden z najaktywniejszych demonstrantów, kilkunastoletni 
Romek Strzalkowski został schwytany przez funkcjonariuszy UB i wkrótce 
zastrzelony w nie wyjaśnionych okolicznościach. 

Godzina 12.00 

Godzina 12.20. 
kiem wyniku 
chem UBP 

W kierunku Poznania skierowano czołgi 19 dywizji pancernej. 

zebrani na placu 
powoli zaczęli się 

zniechęceni bra
pod gma-

Dąbrowskiego uniemozliw:oilo podchorążym (któ-
rym przełozeill użyvvać broni) odblokowanie WUBP. 
Udało się , lecz bez amuniCJi. demon-
stracyjnego wykorzystania maszyny pod atakowanym budynkiem. 

Godzina 13.15 Wylamanie drzwi do zbrojowni więzienia przy ul. t'vHy:'iskiej, 
lincz na funkcjonariuszu UBP Zygmuncie Izdebnym. Coraz bardziej 
sprawnie działa służba sanitarna zajmująca się rannymi obydwu stron. 

Godzina 14.00-14.30 Na lotnisko na Ławicy przybył generał Stanisław Poplaw-
ski ze 
Przed 

Godzina 14.30-1 
czej 

dowodzenie 
ustawiono czo/gl 

strony ulicy DąbrowskieQo. 

z broni Studium ,\kdrjcmii Rolni-

Godzina 15.00-15.30 Pacyfikacja miasta przez czołgi, ulice są wyludnione, 
strzelanina stopniowo traci formę zorganizowaną. 
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Godzina 15.30-16.00 Rozbrojenie V Komisariatu MO przy ul. Krzyżowej (na 
Wildzie). Lokalne, dość chaotyczne walki koncentrują się na obszarze Je
życ, w okolicy Mostu Dworcowego, Mostu Teatralnego. sporadycznie też 
występUją częściach miasta. IN P07nania skierowano 
czolgl! 

Godzina 20.30 

Sulęcina. 

w nowej siedzibie 
mieście już było okoJo 

oporu uzbrojonych grup 

Popławskiego 

żOlnierzy, przeciw-

Polskie Radio nadaje informację o "poważnych zaburze-
niach w Poznaniu". Nieudana próba opanowania przez demonstrantów 
posterunku MO w Czempiniu. 

Godzina 22.00 
cernej. 

Godziny 24 

29 czerwca 

Do Poznania wkraczają jednostki 10 Sudeckiej Dywizji Pan-

pojedynczych mieście. 

Godzina 4 Poznania wprowadzono LITlOloryzowaną. Po-
czątek systematycznej akcji aresztowania osób podejrzanych o udział 

w walkach. 

Godzina 7.00 W sztabie gen. Poplawskiego ustalono szczegóły metod li-
kwidacji pozostałych jeszcze. kilkudziesięciu punktów ogniowych w mieście. 

Godzina 1030 
cy Sromu 

Godzina 1 

Godzina 1 

Starcia ze zbrojnymi grupami cywilów w Kościanie i w okoli-

KW PZPR przybył Cyrankiewicz 

Slrzelanina na ulicy Matejki. 

Godzina 1 Józef Cyrankiewicz IC!(jlośni Polskiego 
Radia przy ul. Berwińskiego wyg/asLa osławione przemówienie o odrąby
waniu ręki, która zostanie podniesiona przeciwko władzy ludowej. 

30 czerwca Sporadyczne strzały na ulicach Poznania 
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ślane w wielu utworach, a także przewidywalność zdarzeń, do których tego dnia 
doszło, Sterna-Wachowiak przytacza obrazy zarówno z poezji, jak i prozy. 
Wiedzie go to w efekcie do postawienia tezy, że "Czarny Czwartek był i dla wie
lu nadal jest tekstem, czyli ukrytym w pozornym chaosie wypadków porządkiem 
figur stylistycznych, kulturowych komunikatów, gier słownych, znaczeń, a pew
nie i aluzji czy cytatów". Wyjaśnia jednak dalej, że wielokrotne próby przekladu 
tragicznych wydarzeń na znaki kulturowe, próby interpretowania Czerwca 1956 
roku, a nawet manipulowania nim zawiodły. "Trauma Czarnego Czwartku - ra
na rzeczywistości i rana pamięci - miała stać się symbolem. Rana i symbol, 
rzeczywisty fakt i rzeczywistość znaku kulturowego zostały «popchnięte» ku 
sobie. Ale się nie spotkały, nie przeniknęły wzajemnie i stan ich nachylenia ku 
sobie trwa, niespełniony". 

Takowy stan rzeczy wynika z niejednoznaczności przekazów dotyczących 
Poznańskiego Czerwca. Pierwszą grupę stanowią teksty transparentów niesio
nych przez robotników ( .. Żądamy chleba", "Żądamy obniżki cen", "Chcemy 
żyć"), napisów tworzonych przez nich na gorąco ("Wolność", .. Chleba", .. My 
chcemy wolnych wyborów", .. Precz z ruską demokracją"), śpiewanych pieśni 
(My chcemy Boga, Rota, Boże coś Polskę), a także wznoszonych w pochodzie 
okrzyków ( .. Chodżcie z nami", .. Wypuścić aresztowanych"). Do drugiej grupy za
liczyć można komentarze władzy, a właściwie blokadę bieżącej informacji w ra
diu i rozrzucenie ulotki-odezwy o odcięciu się od "chuligańskich mętów" w dniu 
28 czerwca, nazajutrz fałszywy komunikat PAP o agenturalnej i reakcyjnej pro
wokacji robotniczeyo buntu oraz przemówienie premiera Józefa Cyrankiewicza 
o odrąbywaniu ręki, w póżniejszym terminie ocenę sytuacji przez Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz VII Plenum KC PZPR. Ponieważ swiadec
twa opublikowane przez zagranicznych dziennikarzy w postaci reportaży z fo
tografiami na łamach takich czasopism, jak "Quick", "Spiegel", "Paris Match", 
nie były i nadal nie są powszechnie znane polskim czytelnikom, wypada pozo
stać przy wyżej wymienionych krajowych dokumentach i świadectwach, których 
właściwy podział przebiega na linii: świadectwa prawdy a propaganda. Stąd 
wynika dwujęzyczność tekstu, za jaki uznać można Poznański Czerwiec 1956 
roku. Sterna-Wachowial< mówi przy tym jeszcze o rozwidleniu języka, antago
nizowaniu spoleczeristwa oraz kolonizacji wyobrażni i wyjasnia: .. Chcę powie
dzieć, że następuje «Zniknięcie» rzeczywistości, czyli fakty są zastępowane 
przez wzajemnie sprzeczne, walczące ze sobą opinie: pierwsza głosi koniecz
ność «odrąbania rąk szaleńcom», druga podnosi chwałę «zbrudzonych» wol
nością rąk Braci «Bandytów» [jest to cytat z wiersza J. Maleckiego 28 czerwca]. 
Kluczem do rozwikłania psychodramy jest prawda, taktyczny stan rzeczy. Tym
czasem prawda jest zakazana, zamykana w tajnych archiwach, prawdę mówi 
się co najwyżej szeptem, w domu, wśród zaufanych. Tylko na nielicznych 





- 68-

i sądów na temat rzeczywistych bohaterów 28 czerwca 1956 r. Prawda ujrzała 
światło dzienne między innymi w wystąpieniach mecenasa Stanisława Hej
mowskiego. Był to jednak właściwie tyłko przebłysk. Od 5 czerwca 1957 r. te
mat Poznańskiego Czerwca znalazł się z woli Władysława Gomułki za "żałobną 
kurtyną milczenia". Fakty te oczywiście zasiliły literaturę. Sterna-Wachowiak 
postanowił ją analizować zgodnie z chronologią powstawania i drukowania 
utworów, dlatego w pewnej chwili dostrzegł kiełkujący w niej sens terapeutycz
ny, polegający czasem na zamazywaniu owej podwójności - sprzecznego nurtu 
wydarzeń. Ponieważ do końca jest to niemożliwe i jego zdaniem Czerwiec 1956 
na zawsze pozostanie dwujęzyczny, rozumie poszukiwanie jego symbolu jako 
"walkę o prawdę, o kształt pamięci i sens tamtego dnia, czyli o wartości ratują
ce przed rozdwojeniem mimo dwujęzyczności Czerwca i jego podwójnie złożo
nego stanu rzeczy". Tym, na co jeszcze zwraca uwagę Sterna-Wachowiak, jest 
alegoria "miasta zadżumionego" (występująca w Krwi A. Górnego, wierszu 
M. Jastruna Po zarazie, w powieści J. Korczaka, Nieznaczny ruch gąsienicy 

w psalmach W. Bąka) przyciągająca "to, co najbardziej rzeczywiste, traumę 
Czarnego Czwartku", poza tym wychylenie Czerwca 1956 ku przyszłości, wi
doczne choćby w takich wierszach, jak Czarny Czwartek F. Fenikowskiego 
i 28 Czerwca J. Małeckiego, a także wplatanie Czerwca w fabułę utworów o in
nej problematyce (Ciemnia B. Latawiec, Kamyk Dawidowy P. Rakowskiego) 
oraz instalowanie go w scenografii innych polskich Miesięcy, które Czerwiec 
swym powstańczym charakterem antycypował w sensie histOlycznym i moral
nym. 

Trauma Poznańskiego Czerwca, o której mowa wyżej, zostaje przez auto
ra eseju na koniec wyjaśniona - jest nią bratobójstwo, bratnia krew. Od tego 
problemu literatura czarnoczwartkowa, niezależnie od przyjmowanej perspek
tywy narracyjnej czy poetyckiej symboliki, nigdy się nie uwolni. Pozostaje em
patia. 

II. Wiersze 

Próbując wyłonić elementy obrazu Poznańskiego Czerwca, jakie pojawia
ją się w wierszach z nim związanych, trzeba zastrzec, że stanowią one dość 
ograniczony zestaw, co wynika przede wszystkim ze specyfiki wydarzeń, jakie 
miały miejsce w Poznaniu. 

Poeci, autorzy wierszy-impresji, wierszy-apeli, wierszy konsolacyjnych, 
wspomnieniowych, a także piosenek układanych w więzieniu na Młyńskiej się
gali głównie po takie fakty, jak pochód maszerujący przez miasto, tłumy ludzi, 
sztandary, świst kul, rany, krew, przewrócone tramwaje, czołgi stojące na uli
cach. Widać to zarówno w tekstach, które stanowią niemal natychmiastową re-
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akcję na wydarzenia {Rozstrzelano moje serce Illakowiczówny, 28 ('7P,nMf';' 

J, Małeckiego, Czwartek F. Fenikowskiego, wiersze K, 

piosenki W, Marciniaka), i w powstających wiele lat później utworach o cha-
rakterze niejako obrachunko\lvym, inspirowanych kolejnymi tragediami 
(His/oria S, Barańczaka, Andrzeja K, WaśkiewicLCl, dni i lata 
R Krynickiego). Często na prawach cytatu pojawiają się w wierszach "czerw

fragmenty robotniczych śpiewów, wznoszone Humie okrzyki i ska n
hasła, a także napisy widniejące w tzw, czarny CLwartek na transpa-
tablicach. Zapamiętane zostały także w poezji obraz "ręki ob-

ciętej - niemoc więżnia" (A. Wypadki poznanskie, wiersz 
z lat 50.) premiera Józefa przemówienia wygłoszone-
go 29 czerwca 1 zapowiadające obcinanie rąk "prowokatorom 
com, którzy ośmielą je podnieść na władzę ludową". 

Szczególnie jest utworów upamiętniających ofiary śmiertelne 
znańskiej rewolty oddających im hołd. Świadczy to o sile traumy, jaką 
rzenia z 28 czerwca i tuż po nim następujące wniosły w świadomość historycz-

uczestników Poznańskiego Czerwca, ale i którzy z biegiem lat 
się o nim coraz więcej (np, J, Małecki, 28 R Chojnacki, 

poległych, K. Mariłis, Pamięci poległych w czerwcu 1956, Z. Pawłowicz, 
Krzyże). Najwyrażniejsze piętno na poezji tej ofiara dla wielu 

wzruszająca - trzynastoletni Romek Strzałkowski. Jego śmierć stała 
się głównym tematem innymi Anny Noskowiu (Ulica Kocha-

nowskiego), Emilii INasniowskiej (poznański chłopiec) Józefa Ratajczaka 
portaż ze śródmieścia, Projekt na pomnik) i Janiny Kołeckiej (RomkOWI 
kowskiemu). 

Innym obrazem, który po lekturze wierszy,czarnoczwartkowych" 
w pamlęc, obraz "kuli grzęznącej w podawanego w otwar-
tej dłoni" (J\" Sikorski, [nie dobiegł do "dwóch chlebów przebitych 
kulami" (A Krwawy czerwiec I robotników pomieszanej 

(K. Doberschuetz, Spij spokojnie, mały chłopczyku i Gdy o godność 
Kilkakrotnie przywoływany jest ponadto walki bratobójczej 

(K. Doberschuetz, Spij chłopczyku, IN, Szynklewski Czerwiec 

1956, W. Degler, W rocznice;: 
Oczywiscie nie moina o pomniku Poznańskiego Czerwca 

znanym jako Poznańskie również, już od momentu powstania, na 
trwałe chyba wpisał się w język poetyckiego obrazowania wydarzcrl zwia7anych 
z Czerwcem 1 (A Sikorski, [nie dobieD! dZiewczyny], J. Grupiński, Sen, 
M. Tuszewski, Pomnik, T. Januchta, Pozna/jskl 

W poetyckich podkreśla Wielokrotnie pragnienie wolno-
ści, które spowodowało, że robotnicy upomnieli się o godne życie 
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(J. Malecki. 28 Czerwca. W. Marciniak. Raz pewnego czwartku .... W. Szyn
klewski. Czerwiec 1956. piosenka więzienna W. Marciniaka Za Wolność). 

W kontekscie wolności jednoczesnie przywoluje się ofiary. jakich ona wymaga
ła. a więc wspomniane już - bratobójczą walkę i smierć. 

O wierszach "czerwcowych" trudno opowiadać. Ich lektura przynosi cza
sem wrażenie głębokiego wspólodczucia. duchowego zespolenia poety z upo
minającym się o swoje prawa ludem Poznania. czasem rodzi pytania o sens 
poniesionych ofiar. czasem z kolei stanowi próbę jednoznacznego interpreto
wania tragicznych wydarzeń (zwykle niezbyt udaną). często -- ma być pocie
szeniem. wyrażać nadzieję lub podsumowywać historię Poznańskiego Czerwca 
i późniejszą. 

III. Powieści 

Publikacją książkową w całości poświęconą Poznańskiemu Czerwcowi 
jest Krew Andrzeja Górnego. wydana w niezależnej oficynie "PoMOST" w 1989 
roku. Są to wspomnienia uczestnika Poznańskiego Czerwca, dziennikarza 
o imieniu Ryszard. a wlasciwie jego spowiedż rozpoczęta w dniu odsłonięcia 
pomnika - Poznańskich Krzyży. W ramach monologu głównego bohatera i jego 
wspomnień prezentowane są nie tylko wydarzenia z dnia 28 czerwca 1956 r .• 
ale również psychiczne konsekwencje dla ich uczestnika. zmagającego się 
przez lata z zasianymi podczas walk czerwcowych wątpliwościami moralnymi. 
Pierwszą poznajemy już na samym początku książki. gdy Ryszard zastanawia 
się. czy pracownik Urzędu Bezpieczeństwa. który przesłuchiwal go przed 25 la
ty. ma prawo być w tłumie na placu Mickiewicza i wraz z czerwcowymi po
wstańcami świętować odsłonięcie pomnika. Postać ubeka jawi się jako życiowa 
zmora bohatera. ktoś. o kim natrętnie myśli. komu nie może wybaczyć jego 
przeszłości, mało tego - kogo rozlicza nawet z terażniejszości. Ze swoją prze
szłością Ryszard też zresztą ma kłopoty. Roztrząsa ją na wszelkie możliwe 
sposoby i w różnych sytuacjach. 

A co się takiego zdarzyło w tej czerwcowej przeszłosci bohatera i później, 
w związku z Czarnym Czwartkiem przez niego przeżytym? Olóż, Ryszard był 
ranny 28 czerwca 1956 r. i znalazł się tego dnia w szpitalu im. Raszei. Zanim 
dowiadujemy się o nim czegoś więcej. poznajemy relację pielęgniarki. która le
go dnia pomagała pod gmachem UB rannym z obu slron barykady (Zapis 1), 
oraz rozmyślania innego rannego (Zapis 2), którego historia wyłaniająca się 
z gorączkowych majaczeń przypomina autentycmą sprawę Jana Suwarta, 
oskarżonego i sądzonego w tzw. procesie dziewięciu. 

Dopiero kolejny Zapis dotyczy Rysz<'Ird<'l. który wiadomego czerwcowego 
dnia "Wyszedł z domu rano, żeby kupić elektryczną maszynkę do gotowania. 
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Spotkał Jurka, który już do niego biegI. Padli sobie w objęcia. Nareszcie! Na-
Nie mówili, że Cegielski wyszedł, 

lecz to jedno słowo tańczyli, ryczeli i pod mur, 
niego, znieruchomieli". Przyjaciół poniósł ze pochód, 

oprowadzający ich po miejscach z uczestni-
wydarzeń, a potem mieście "jakby kolowró!, który 

kręci się bez przerwy i nie może to mieć końca". Ryszarda odnajdujemy już na 
początku tego rozdziału, rannego, przypominającego sobie z trudem, co zaszło. 
Od tego momentu zaczynamy się zmagać z narracją książki, która jest niby 
strumieniem świadomości, z którego powoli wynurzają się zdarzenia i myśli 
przeszłe i przyszłe, bez chronologii, tak jak biegnie myśl bohatera. Rozbrajanie 

dzielnicowych 

urządzeń 

w rozgłośni 
na dachu 

przy ul. ostrzeliwanie Kochanow-
skiego, wciąganie milicjantów do pochodu, rzucanie butelkami z benzyną 
w gmach UB, negocjacje robotników Cegielskiego z delegacją z Warszawy, 
opanowanie czołgów przez demonstrantów, morderstwo na dworcu PKP, po
strzelenie tramwajarki pod UB, zabicie chłopca, który przechwycił trzymany 
przez nią sztandar, kolumny czołgów na ulicach miasta, pochód z okrwawio

sztandarem, konfiskowanie świadkom filmów 
UB, zatrzymania 

religijne śpiewy 
w dodatku nie 

zrozumieć jej sensu. A 

procesy poznańskie 
uchwycić istoty, myśli 

on w porządkowaniu 
odbywa się nieustannie w psychice bohatera i nie jest związane wyłącznie ze 
sferą kombatanctwa i martyrologii, ale też z przeżytym w szpitalu romansem, 
w wyniku którego do osobistych konsekwencji Poznańskiego Czerwca można 
dodać nieświadome ojcostwo Ryszarda (nieświadome, ponieważ dowiaduje się 
o nim dopiero po wielu latach od własnej żony). 

Wiele, a właściwie mówi tytuł Górnego. 
polała się w czelwcu stronach barykady, 

- dla obu dzień 956 r. może 
przypadku głównego 

nadająca podstawowy latom życia, rozmyśla-

niom i roztrząsaniu lego, co było, jak i dlaczego było. 
W książce Bogusławy Latawiec zatytułowanej Ciemnia i opowiadającej, 

między innymi, o realiach stanu wojennego w Poznaniu, o środowisku nauczy
cielskim i uczniowskim jednego z tutejszych liceów, które sprzeciwiło się narzu-
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conym przez władze normom, Poznański Czerwiec występuje na prawach 
wspomnienia. Jest rok 1981, noc z 12 na 13 grudnia, narratorka-autorka opo
wiada o powracających samochodem od rodziny znajomych, którzy znaleźli się 
nagle nieopodal Komendy Wojewódzkiej MO na ulicy Kochanowskiego. "W tym 
roku, w dwudziestą piątą rocznicę czerwcowych wypadków w Poznaniu Rynio 
Oadący samochodem] mówił o nich przed kamerami telewizyjnymi. Filmowano 
go na środku tej właśnie jezdni, na tle budynku komendy. W oknach widoczne 
były sylwetki pracowników, przyglądali się robieniu zdjęć". Krótka relacja z dnia 
28 czerwca 1956 r. zdana przez bohatera przed kamerą sprowadza się do 
przywołania faktu rzucania butelek z benzyną w stronę gmachu UB (w celu jego 
podpalenia) oraz przypomnienia sobie jednej ofiary - chłopaka trafionego 
w oko. Zastanawiające jest, że narratorka powieści dwukrotnie w odniesieniu 
do Poznańskiego Czerwca używa słowa "wypadki", które wybitnie pomniejsza 
znaczenie robotniczego protestu, jest VI dodatku tożsame z określeniem stoso
wanym w nomenklaturze ubeckiej. (W komentarzach naniesionych przez funk
cjonariuszy UB przy fotografiach o charakterze operacyjnym, zgromadzonych 
i opracowanych w kilku albumach, określenie to pojawia się wymiennie z okre
śleniem "zajścia". Zob. Zranione miasto.) 

W prozie Bogusławy Latawiec znalazł się passus poświęcony budynkowi, 
w którym w 1956 roku mieścił się Wojewódzki Urząd do spraw Bezpieczeństwa 
Publicznego: "[ ... ] od tamtego czerwca już dwukrotnie położono na nim nowe 
tynki. Serie z broni, które Poznaniacy oglądali gromadnie przez kilka pierw
szych miesięcy, dawno zniknęły. W niedziele całe rodziny z dziećmi pielgrzy
mowały do tego miejsca, aby naocznie stwierdzić rozmiar nienawiści, nasycić 
się jej smakiem. Wprawdzie tylko nieliczni stawali przed gmachem, głośno ko
mentując ślady walki, pokazując je sobie palcami. Większość obchodziła wkoło 
kwadrat ulic, zwalniając jedynie przed głównym wejściem i jak na komendę: -
Na lewo patrz! - odwracała głowy, aby w skupieniu ocenić rozmiar szkód, natę
żenie strzelaniny". Wspomniany gmach - symboliczny dla uczestników Po
znańskiego Czerwca, staje się w Ciemni łącznikiem między latami 50. a 80. To 
do niego działacze opozycji demokratycznej wzywani są na przesłuchania, po
dobnie jak kiedyś przeciwnicy stalinowskiego reżimu, a następnie uczestnicy 
i świadkowie 28 czerwca. Cytowana powyżej króciutka opowieść o pielgrzym
kach obserwatorów gmachu brzmi zabawnie i w zasadzie trudno ją zweryfiko
wać, nie ma jednak powodów, by nie wierzyć, że ciekawość lud7i mogła wywo
lać takie "oglądactwo". (Jedna z "Kronik filmowych" z 1956 roku, której fragment 
został wykorzystany w dokumentalnym filmie poznańskiego oddziału TVP 
Pierwszy był Poznań, dokumentuje mieszkańców Poznania oglądających 

zniszczenia gmachu UB. Według oryginalnego komentarza materiał nakręcono 
30 czerwca.) 
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bym, że przez pokój przemknęło nagle spłoszone, mokre zwierzę". Tymczasem 
zapada już wieczór, a bohaterowie z niecierpliwością oczekują powrotu matki 
narratorki, która prowadziła tego dnia egzaminy w szkole na drugim końcu mia
sta. Bogusława usadawia się w wykuszowym oknie i wypatruje matki. Udaje jej 
się przy okazji zaobserwowae, jak pOdwórkowi koledzy pozbywają się naboi, 
wrzucając je do ścieku. Niepokoi się tym, co się dzieje w mieście i tym bardziej 
drży o matkę. Strach dziewczyny potęguje dodatkowo panika ojca, który z tele
fonu sąsiadów bezskutecznie próbuje dokądś dzwonie - telefon jest zabloko
wany. Bardzo krótkimi zdaniami, jakby urywanym tchem Bogusława opowiada 
o zamieszaniu pod bramą, o krzykach jakiejś kobiety, o zabitym dziesięciolatku, 
o własnym strachu. Tymczasem powraca jej matka, niezwykle wyczerpana, 
i z płaczem opowiada o sytuacji w mieście, przez które zmuszona była iśe kilka 
godzin. Znowu mamy do czynienia z tekstem bliskim wiarygodnej relacji świad
ka: "Wszędzie pełno wojska, wozy pancerne, nawet czołgi na rogach ulic. - Ty
le zabitych - powtarzała bełkotliwie, jakby była pijana. Ugrzęzła w tłumie pod 
szpitalem. Obok, całkiem blisko, toczyła się regularna bitwa. Oblegli gmach na 
Jana z Czarnolasu. Co chwilę nieśli przez tłum na noszach ludzi, może i zabi
tych, nie widziała. Ubrania, fartuchy mieli we krwi, zostawiali krwawe ślady na 
chodnikach. Ranni jęczeli". O przeprowadzonej przez władze pacyfikacji Po
znania przypomina w książce Bogusławy Latawiec kończące fragment poświę
cony rodzinnym przeżyciom z 28 czerwca 1956 r. nocne tętnienie czołgów ja
dących kolumną w kierunku "Cegielskiego". 

Powieśe Małgorzaty Musierowicz zatytułowana Kalamburka, wydana 
w 2001 roku i z założenia mająca wieńczye poznańską sagę rodu Borejków, 
jest skonstruowana nietypowo jak na element cyklu popularnie zwanego przez 
czytelników Jeżycjadą. Akcja powieściowa podzielona na rozdziały według 

rocznych dat schodzi coraz głębiej w przeszłość - od roku 2000 do 1935. Dzię
ki temu bohaterowie młodnieją na kartach książki, a kolejne fabularne tajemni
ce czy niedopowiedzenia z poprzednich części cyklu powoli się wyjaśniają. 

W Kalamburce, jak w żadnej innej jeżyckiej powieści, na pierwszy plan wysuwa 
się historia, odciskająca piętno na głównych i nie tylko postaciach książki. Czę
ścią tej historii jest rok 1956. Poza wzmiankami rozrzuconymi w tekście po
święcono mu w Kalamburce osobny rozdział. 

W ątek dotyczący Poznańskiego Czerwca 1956 roku zaczyna się snue 
w momencie, gdy bohaterka, z którą jest bezpośrednio związany - Gizela, przy
jeżdża w 1997 roku do Poznania z pielgrzymką parafialną i zjawia się na placu 
Mickiewicza, aby wziąć udział w spotkaniu z Papieżem. Z uwagą przygląda się 
architektonicznym zmianom, jakie zaszły w Poznaniu w ciągu ostatnich lat: 
"W miejscu, gdzie po wojnie straszyły ruiny, a przez wiele lat potem rozciągał 
się nikomu niepotrzebny, błotnisty placyk, teraz pobudowano nowoczesny, 
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pasją, opowiada o słabości wewnętrznej cesarstwa rzymskiego, która była wła
ściwym powodem jego załamania się. Odnosi się także do kwestii moralnych 

i do "wewnę!r Lnych 
mom opartym 
nia [.,.] a 

jeszcze niejeden", 
stację kolejową, "okaLalo 

I-WLetrwać syste
słowa: "Tyra

upadek im-

są odwołane. Poznaniu zaczęły się 
NarraCja w tym momencie przeskakuje do Poznania, gdzie wczesnym 

rankiem do pracy wstaje Gizela. Od tego momentu wydarzenia z dnia 
28 czerwca 1956 r, obserwujemy głównie z jej perspektywy, Idąc do pracy, za
uważa wielkie kolejki przed sklepami spożywczymi, przebiegające ulicami 
grupki mężczyzn, słyszy też buczenie syreny fabrycznej i echo śpiewanego 
przez wielki tłum hymnu Boże, cos Polskę, Tę niecodzienną sytuację wyjaśnia 
jej napotkany syn znajomego, który dziwi się: "To pani nie wie? Strajki Od Ce
gielskiego na KW!", Już w trwało poru

o pochodzie 
rohotników - członków idących 

Kobiety w zakładzie 
ulegają popłochowi ich komentarze 

robotniczej ósmą usłysza-

niezwyk/y odgłos _. szum. pomruk tłumu 

i stukot setek drewniaków. [ ... l ogromny, niewiarygodnie liczny pochód tysięcy 
ludzi szedł przez całą szerokość i długość ulicy. Ubrani byli w granatowe kom
binezony, w mundury kolejarskie i tramwajarskie, w zwykłe wreszcie ubrania". 
Narrator przyjmuje punkt widzenia Gizeli i odnotowuje wznoszone w tłumie 

okrzyki "Chcemy chleba!", "Chcemy wolności!", a także śpiewy. Bohaterka za
czyna reagować emocjonalnie na to, co widzi. Mowa pozornie zależna pozwala 
poznać jej myśli: .,To, że wolano o wolność jawnie. na ulicy - już było wolno-
ścią. Nie Ic,szcze zobaczy cot, później z ob-
serwatorki uczestniczką wydarzeń i okna w stronę 

ciu drzwi hal 
chodu. Wra7 

Vllypuście nas!". Po bramy i otwar-
pracownice zakładów cJolączają do po-

la moment za-
czyna śpiewać polski hymn. Narrator o jej nieco
dziennych emocjach: "Wreszcie ogarnęła ją wielka radość, bo po raz pierwszy 
poczula się naprawdę wolna, otoczona tylu tysiącami wolnych ludzi, w wolnym 
mieście". 

Wydarzenia dnia 28 czerwca 1956 r. przedstawione są chronologicznie. 
(Wydaje się, że co najmniej kilka szczegółów autorka zaczerpnęła z relacji za-
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dział maszerujący ulicą Dąbrowskiego, przywitany owacją tłumu i okrzykami: 
«Niech żyje Wojsko Polskie!» [ .. .]". 

Rozglądając się wokół po kaplicy, Gizela odnotowuje wielką liczbę lóżek 
z rannymi i 
łów, wycie 
dowiadujemy 
dzo zajęty, 

toczących się na 
okrzyki i detonacje". 

już po ósmej wieczorem; 
są kolejni ranni. 

"grzechot strza
zef)8rkowi bohaterki 

szpitalny jest bar
się" poszuku-

pewnym momencie enigmatycznie in-
formuje może, niech stąd znika parterze już chodzą 
i robią lisIę końcu Gizelę, zmier/<.ljącą ku wyjściu, od-
najdują Mila i Ignacy. Na zewnątrz trwają jeszcze walki, jeżdżą wozy milicyjne, 
maszeruje wojsko, a "przy wylocie ulicy Krasińskiego minęli zgrupowanie czol
gów, stojących w ciszy i bezruchu jak zacz8jone tygrysy". 

IV. Podsumowanie 

Przedstawione wyżej powieści różnią się znacznie zarówno podejściem 
do tematu, są wszakże 

na wspomnieniach 
spoza historycznie 

wydarzenia, ubek, pielęgniarka), 
Czerwcu. Jednoznacznie wyinlerpretować go się 

nie udaje, mozna poszukiwać nowych mozliwosci usytuowania Czerwca 
w polskiej historii lub w życiu bohaterów literackich, jak uczyniła to Małgorzata 
Musierowicz. Odwoływać się można ponadto do pomnika Poznańskiego 

Czerwca Uak czynią autorzy wierszy omawianych powyżej), który po latach sIał 
się symbolem, i to nie tylko tego jednego, czerwcowego dnia - być może wła

śnie tym symbolem, o którego poszukiwaniach w prozie i poezji pisał Sergiusz 
Sterna-Wachowiak. 
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na wydarzenia polityczne lat 1968,1970,1976,1980-81 

"Drugi obieg" (in. obieg bezdebitowy, potocznie zwany .. bibułą") to nazwa 
wydawanej pc)za cenzurq twórc70ści . prac naukowych (zwłaszcza hi-
storycznych) i prasy bieLi]':ej latach 1976· W literaturze pierwsze próby 
tworzenia oblc:gu niezale?liego, pozbawionego kontroli miały miej-
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sce około roku 1968, kiedy pojawił się polski samizdat, czyli teksty, które po 
przeczytaniu przepisywano w kilku egzemplarzach i rozpowszechniano. Człon
kowie Komitetu Obrony Robotników, założonego w 1976 roku, przyczynili się 
do powstania pierwszych podziemnych oficyn wydawniczych (np. NOW). Już 
po kilku latach przedsięwzięcie to rozrosło na niebywałą skałę, oblicza się, że 
w latach 1980-81 wydawano w Polsce przynajmniej 1,5 tys. pism drugoobiego
wych. Wśród literatów pomysł publikowania własnych utworów w obiegu bez
debitowym został błyskawicznie rozpropagowany, do tego pisarze szybko zało
żyli niezależne czasopisma literackie ("Zapis", "Puls", "Kultura Niezależną" i in.). 

Do pierwszych autorów drugiego obiegu należeli pisarze i pisarki pokole
nia Nowej Fali (Barańczak Krynicki, Zagajewski, Kornhauser), którzy próbowali 
najpierw w oficjalnych drukach zwalczać nowomowę partyjną, domagali się 

ujawnienia prawdy o wydarzeniach lat 1968-1970, obnażali fałsz konsumpcyj
nego komunizmu ery gierkowskiej itd. Równie czynny był wkład twórców mają
cych za sobą udział w propagowanej przez stalinizm literaturze socrealistycz
nej, a następnie uparcie zwalczających zwyrodnienia władzy komunistycznej 
(np. Andrzejewski, Ficowski, Konwicki, Kamińska). 

Podstawową przyczyną powstania drugiego obiegu było rozczarowanie 
środowisk twórczych do ponawianych przez kolejne reżimy komunistyczne 
obietnic stworzenia socjalizmu z ludzką twarzą. Dla pisarzy najlepszym dowo
dem na kłamliwość obietnic składanych przez rządy po kolejnych zrywach ro
botniczych i inteligenckich, była trwałość i wszechmoc cenzury. Potyczki 
z urzędem kontroli publikacji (mieszczącym się na ul. Mysiej w Warszawie), 
opisane np. przez Kazimierza Orłosia w Historii "Cudownej meliny", przekony
wały, że władza walczyć będzie zawsze z obywatelami o pełną kontrolę nad 
środkami komunikacji społecznej, gdyż dzięki temu może wywierać nacisk na 
świadomość społeczną i formować ją wedle własnych potrzeb. 

W tej sytuacji cały drugi obieg, jego struktura, był reakcją na wydarzenia 
polityczne lal 1968-1981. Nie tylko rodzaj uprawianej poezji czy prozy, ich anty
komunistyczna tematyka czy wymowa, ale samo stworzenie drugiego obiegu 
było grożną alternatywą dla oficjalnej kultury PRL-owskiej. Na przykład wydaw
cy publikowali różne dziela przeszłości zabronione przez cenzurę (Dzieje rodzi
ny Korzeniewskich Wańkowicza, Parafia w Wyszkowie Żeromskiego, Zniewo
lony umysł Miłosza i in.), przez co zmuszali czytelników do nowego przemyśle
nia relacji połsko-radzieckich i polskiej tożsamości w XX wieku w oparciu o za
trważającą wiedzę o zbrodniach komunizmu. W niezależnej kulturze pojawiały 
się też zjawiska typowe dla normalnego życia literackiego, np. otwarte polemiki, 
spory światopoglądowe. Dowodem na ową "normalność" były również zacho
wania rynku podziemnego. Każde dzielo cieszące się wzięciem u czytelników 
było po wielekroć wydawane (np. Bib ula Piłsudskiego, Donosy Mrożka, Kościół, 
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lewica, dialog Michnika, pisma wybrane Kisiela), zaś szlagierowy Folwark zwie

rzęcy ukazał się ponad 25 razy. Z tego powodu cały drugi obieg był jak gdyby 
nauką uczestniczenia w wolnym państwie, w którym obywatel ma prawo do 
swobodnej zachęcany do aktywno:3ci, o znaczeniu 
lub błahości 

literackich drugiego oble9u 
, który umożliwil 

ka. Twórczoś(:~ szybko zyskała niezwykle 
mości czytelników. stanowiła jedyną 

w tamtym okresie. Pisarze występował i pod pseudonimami, ale nieraz zrywali 
maski i pisali pod własnymi nazwiskami, narazając się na szykany ze strony 
władz. Oprócz dzieł odrzuconych przez cenzurę drugi obieg publikował coraz 
więcej dzieł pisanych od razu z myślą o wydawcach niezależnych (np. Wscho

dy i zachody księżyca Konwickiego). Niektórzy naj młodsi twórcy debiutowali 
w drugim obiegu i niczego nie wydawali w oficynach państwowych (np. najzdoł
niejszy poeta młodej generacji Jan Polkowski). W drugim obiegu zmianie uległy 
konwencje widziano teksty alUZYJne, zmusze-
ni byli pisać przed cenzurą. mówienia wprost 
o wypaczeniach I i debatowano 
nad sposobami w takiej sy-
tuacji zbytniegcl 

To zagrozenie hardziej realne w czasie wOJennego. Wów-
czas to literatura swiadomie podjęła wysiłek zapisu Walk! spoleczeństwa z re
żimem Jaruzelskiego. Nastąpił powrót do wypróbowanych, romantycznych 
wzorców pisania o martyrologii narodowej. Zwłaszcza w poezji stanu wojenne
go przywołano mesjanizm romantyczny, parafrazowano Mickiewicza czy Nor
wida. Walczący naród podlegał idealizacji, wróg zyskiwał znamiona spotwornia
łe, nawet wulgarne. Poezja ta interpretowała stan wojenny jako kolejną okupa
cję, czego wyrazem były chociażby nowe słowa do znanych piosenek z czasów 
II wOjny światowej IOzpoczynające się od słów motyka ... ", "Trzy-
nastego grudnia pamiętnego ... "). W prozie dokumentaryzm, 
publikowano pamiętniki. Pojawi! i:vvorczości nazwany 

były to świat pań-

stwa socjalistYC7neno bardziej czy 
mniej jawną 
się tak np. w wojennym truchleje Gło

wackiego. Opisuję tylko pokrótce te zjawiska antykomunistycznej twórczości li
terackiej drugiego obiegu, gdyż ich obszerne interpretacje i opisy zostały już 
dokonane przez badaczy (zob. bibliografia poniżej). Interpretatorzy z reguły 
twierdzili, że upolityczniona twórczość bezdebitowa nazbyt często rezygnowała 



- 84-

z wartości artystycznych na rzecz zobowiązań wobec czytelnika, ukazywała 
świat w sposób nieskomplikowany, pOdzielając powszechnie uznawany podział 
rzeczywistości na "złych" komunistów i "dobre" społeczeństwo. 

Opinie podobne częste były zarówno w krytyce literackiej, jak i w bada
niach literackich z lat 90, wyraziły one konieczność przewartościowania, rozli
czenia owej twórczości z jej dokonań stricte estetycznych. Dzisiaj warto już ina
czej pisać o twórczości drugiego obiegu i przywrócić sporo z jej dawnej ważno
ści. Była to przecież ostatnia formacje polskiej literatury uważnie przeczytana 
na Zachodzie i na całym świecie (słynnym dowodem było tłumaczenie na su
ahili Raportu o sianie wojennym Nowakowskiego). Ponadto wysoka ranga spo
łeczna ówczesnej literatury sprawiała, że była to twórczość istotnie wpływająca 
na świadomość społeczną i lekceważenie jej wartości artystycznej może powo
dować, że nie dostrzeżemy jej niebagatelnego znaczenia zarówno dla życia 
umysłowego w Polsce współczesnej. Aby to znaczenie sobie uświadomić, trze
ba koniecznie interpretować ową twórczość od nowa i w inny niż dotychczas 
sposób. Poniżej proponuję zatem kilka takich ujęć czy perspektyw, z których li
teratura drugiego obiegu może być intrygująca dla dzisiejszego czytelnika. 

W obronie twórczości bezdebitowej, warto wytoczyć jeszcze jeden argu
ment. Otóż w niezależnych wydawnictwach pojawiały się nie tylko dzieła agitu
jące przeciw komunizmowi, ale drukowano sporo wysokoartystycznej literatury, 
która nieraz z przypadkowych względów była odrzucana przez cenzurę. Prze
bojami rynku drugoobiegowego były przecież dzieła Gombrowicza, poezja 
i proza Miłosza, sztuka Jarry'ego Ubu król, powieści Milana Kundery itd. Nikt 
dzisiaj nie kwestionuje wartości artystycznej owej literatury, można wręcz napi
sać pracę o tym dlaczego w drugim obiegu trudna artystycznie literatura była 
traktowana jako przestrzeń wolności. Polkowski w wierszu Rosja wmyślał się 
w "zwykłe", niepolityczne metafory poety rosyjskiego, Josifa Bodskiego, i mówił: 
"dzięki tym słowom zsuwa sobie z karku obrożę". Antykomunistyczna była dla 
czytelników drugiego obiegu po prostu każda dobra artystycznie literatura, gdyż 
kształciła gust estetyczny, który pozwalał dostrzec ohydę estetyczną państwa 
komunistycznego i jego kultury (o czym pisał wprost Barańczak w Książkach 
najgorszych). Antykomunistyczna była także - to kolejny ciekawy problem -
znaczna część polskiej tradycji literackiej. Czytanie III cz. Dziadów Mickiewicza, 
Kordiana Słowackiego, Nad Niemnem Orzeszkowej, opowiadań Żeromskiego, 
gdzie znajdowały się wątki antyrosyjskie, prowadziło zwykle do stwierdzenia ich 
uderzającej aktualności, odbierano je jako dzieła antyreżimowe. Ciekawe efek
ty przyniosłaby taka interpretacja owych utworów, która próbowałaby zrekon
struować czym były wspomniane lektury szkolne dla młodych czytelników lat 
70. i 80. 
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dejmuje wspomnianą wcześniej sprawę dążenia władzy do pełnego panowania 
nad komunikacją społeczną. Ale można też przecież mówić o lęku władzy 

przed wszystkimi zdobyczami technologicznymi, których rozprzestrzenianie 
sprzyjało rewolcie społecznej, i napisać pracę o filozofii maszyn, które "same" 
zwalczały komunizm Ueszcze lepszym dowodem na to jest oczywiście kariera 
powielacza, a potem ksero, które napędziły rozwój drugiego obiegu). Ówcze
sna władza szczyciła się lotem w kosmos pierwszego Polaka (Hermaszewskie
go), ale nowoczesna technologia została tak "zrozumiana" przez Polaków, że 
w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do obalenia systemu. Pomysł po
dobny daje się rozwijać dalej i można utrzymywać, że literatura drugiego obie
gu ukazała, iż Polacy "zrozumieli" magnetofon, odtwarzacze video, pierwsze 
komputery i inne ówczesne nowinki techniczne w taki sposób, że stały się one 
ich sprzymierzericami. 

Na własnego badacza czeka wciąż sprawa relacji między literaturą dru
giego obiegu a piosenką rockową lat 70. i 80. Pisma niezależne przez długi 
czas pomijały obecność w polskiej kulturze oficjalnej ważnych dla młodzieży 
zjawisk muzycznych, takich jak np. festiwal w Jarocinie, rozwój subkultur mło
dzieżowych: hippisowskiej, punkowej, heavy-metalowej. Z czasem te właśnie 
subkultury miały stworzyć "trzeci obieg", czyli twórczość niezależną zrywającą 
z politycznymi zobowiązaniami drugiego obiegu. Niewątpliwie jednak kultura 
rockowa była z dużą podejrzliwością i nieufnością traktowana przez władze, 
zresztą niektóre z grup muzycznych wchodziły w otwarte zatargi z reżimem, np. 
zespół "Perfect". Warto wreszcie docenić potencjał wywrotowy drzemiący 

w popularnej wówczas muzyce rockowej i zinterpretować porównawczo wybra
ne teksty piosenek z podejmującymi te same tematy utworami poetyckimi dru
giego obiegu. W odniesieniu do omówionych powyżej motywów ciekawe byłoby 
np. przesiedzenie znaczeń piosenki Telefony grupy "Republika". I tutaj dałoby 
się problem łatwo rozwinąć, tj. zająć się wi7erunkiem scenicznym wybranych 
artystów i związanej z tym wizerunkiem "ideologii". Taki wizerunek ("Oddziału 
Zamkniętego", "Dezertera", "Brygady Kryzys", "Kultu" i in.) można skonfronto
wać z autokreacją słynnych i wydawanych przez drugi obieg bardów "Solidar
ności": Kaczmarskiego, Gintrowskicgo i in. Czy byłoby trudno dowieść, że gru
py rockowe, raz po raz wchodzące w konflikty z władzą, były w istocie równie, 
a może bardziej antykomunistyczne niż owi bardowie? 

Współczesny czytelnik, kt6ryby przejrzal kilka numerów wydawanych 
przez w/adze komunistyczną dzienników ("Trybuna Ludu", "Rzeczpospolita" 
i in.) uderzony będzie partactwem reklamowym ówczesnej władzy. Komunizm 
Gierka i Jaruzelskiego, pomimo koncentracji sił propagandowych nieudolnie 
chwalił się swymi osiągnięciami. Literatura drugiego obiegu umiejętnie wyszy
dzała powtarzalność sloganów wiecowych, brzydotę estetyC7ną świąt pari-
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7. FENOMEN drugiego obiegu I Jarosław Klejnocki II O d r a . - 1990, nr 5, 
s.54-60 

8. JAK się pisało o historii... : problemy polityczne powojennej Polski 
w publikacjach drugiego obiegu lat siedemdziesiątych i osiemdziesią
tych I Magdalena MikołajcLYk. - Kraków: "Księgarnia Akademicka", 
1998. - 265 s. 

Bibliogr. s. 241-260. 
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9. !<ONCEPCJE prasie NSll "Solidarność" w 
Łabędź. - : Wydaw. t,4arszalek, - 307 s. 

Bibliogr. s. 294-305. 
10. KTO był kim w drugim obiegu?: slownik pseudonimów pisarzy i dzienni

karzy: 1976-1989/ oprac. zespół Cecylia Gajkowska [i in.] ; pod red. 
Swierczyriskiej ; przedmową poprzedził Friszke. -

Warszawa : Instytut Badań Literackich f'olskiej Akadernii Nauk. Wy
t195. - 285, 

Bibliogr. s. 19-21. 
11. MĄDREMU biada? Szkice literackie. - Paryż: Libella, 1990. - 146 s. -

(Historia i Teraźniejszość; 17) 
12. NIEZALEŻNY ruch wydawniczy, czyli ,drugi obieg" albo .. poza cenzurą' ! 

Dorota Dostępny nternecie: 
hUp :/11 lee .polbox.pl/ z J z.so2/n2. hlm 

13. OKOLlCZNOSCIOW A poezja polityczna w Polsce w latach 1980-1990 / 
Dąbrowska Danuta, Szczecin: Wydawn. Naukowe Uniw. Szczecińskie
go, 1998. - 206 s. - (Rozprawy i Studia; Uniw. Szczeciński; t. 286) 

14. PARAGRAF: ostatnie lata PRL. T. 1-2/ [red.] Aleksander Herzog, Józef 
Wiesław leJbloeki. - Krakóvv Fundusz '-'U;)WCJU cop. 

15. systemy kontroli obiegi / pod red. 

16. 

Janusza Kosteckiego i Aliny Bodzkiej. T. 1-2. - Warszawa: Biblioteka 
Narodowa, 1992. - 2 t. (375 ; 422 s.) - (Z Dziejów Kultury Czytelniczej 
w Polsce; 7-8) 

drugiego 
I/Ruch 

wobec 
1995, z. 

propagandy I Danuta Dą-
1-631 

17. cenzurą: wmclawska prasa bczdcbilowa 1973- I Szczepan 
Rudka. -- Warszawa; Wrocław: Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 464 s. 

18. POZNAŃSKI Czerwiec '56 na znaczkach poczty podziemnej: 1982-1989/ 
Henryk Brzozowski. - Poznań: "Bonami", 1996. - 32 s. 

19. Polski : nie 
i PropiJgandy - Kielce SZP. 

Informacji 
1943 / [wybór 

i oprac.] Stćlf1ISfćlWa i Wladyslc.lw Felcmanowle. - Kielce: "Jed 
nośc", 1999. - 43'1 s. 

20. PROBLEMATYKA religijna w prasie wychodzącej poza zasięgiem cen
zury w la'tach 1976-1980/ WOjciech Bogaczyk. - Lublin: Lubelskie Wy-

NZS [Niezalcż.ncgo Zrzeszeni;) SludcolÓw], 1980 102 s. 
21. i po. Szkice; poezji krajDwcj Pl7Głomu lat slccjemdziesiątych 

I osic;rndziesiątych I Stanislaw Barańczak. - Londyn: 1988. 
172 s. 
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22. STRUKTURY nadziei I Grzegorz Nawrocki. Warszawa Pokolenie, 
1988. - 115 s. - (Biblioteka "Reportera") 

Wydawnictwa nielegalne polskie - 1980-1989 
23. SLADY przełomu: o prozie polskiej 1916-1996 I Przemysław Czapliński. 

- Kraków: Wydaw. Literackie, 1997. - 265, [3] s. - (Obrazy Wspólcze
sności) 

24. WIDZIAŁEM wolność w Warszawie I Jerzy Malewski [pseud.] (właśc. 

Włodzimierz Bolecki). - Londyn: Polonia, 1989. - 216 s. 
25. WYDAWNICTWA podziemne w powojennym Krakowie: materiały sesji 

naukowej odbytej 26 czerwca 1992 roku I Towarzystwo Miłośników Hi
storii i Zabytków Krakowa. - Kraków: "Secesja", 1993. - 226 s. - (Rola 
Krakowa w Dziejach Narodu: 12) 

Zawiera m.in. bibliografię druków zwartych wydanych poza zasię
giem cenzury w Krakowie w latach 1978-1990 I Wojciech Frazik. 

26. "ZAPIS": zarys monograficzny, bibliografia zawartości I Leszek Szaru
ga. - Szczecin: Wydaw. Naukowe US, 1996. - 67 s. - (Rozprawy i Stu
dia I Uniwersytet Szczeciński; t. 239) 

27. ZBUNTOWANE wiersze: o języku poezji stanu wojennego I Dabcrt 00-
brochna. - Poznań: Wydaw. WiS, 1998. - 278 s. 

28. ZIELONA wrona : antologia poezji okresu stanu wojennego I wybór, 
wstęp i oprac. Danuta Dąbrowska. - Szczecin: "Polskie Pismo i Książ
ka", 1994. - 253 s. 

Bibliografię oprac.: 
Urszula Cimoch 

Tomasz Mizerkiewicz 

BIBLIOGRAFIE OSOBOWE 

Jan Twardowski 
(1915-2006) 

Jan Twardowski - ur. 1.06.1915 - zm. 18.01.2006 - kapłan-poeta. Urodził 

się w Warszawie w rodzinie inteligenckiej o szlacheckim rodowodzie. W dzie
ciństwie często przebywał u rodziny, w majątku pod Płockiem, gdzie stykał się 
z przyrodą i tradycyjnym życiem dworskim. W okresie nauki w Gimnazjum Ma
tematyczno-Przyrodniczym im. T. Czackiego w Warszawie (od 1927) związał 
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się ze środowiskiem pisma "Kuźnia Młodych". Tam zadebiutował wierszem 
"Skarga" (1932), publikował lirykę, prozę, recenzje, prowadził rubrykę "Poradnik 
literacki". Po zdaniu matury (1935) rozpoczął studia polonistyczne, na Uniwer
sytecie Warszawskim, 
przebywał w 
Krajowej, brał 

seminarium duchownego. 
giczne na UW roku otrzymał święcenia 

Pracował jako wikariusz w parafii, katecheta w Państwowej Szkole Spe
cjalnej w Pruszkowie, w Domu Dziecka w Koszajcu. Po powrocie do Warszawy 
(1951) m.in. uczył religii w gimnazjum, historii literatury w seminarium duchow
nym. Był rektorem ss. Wizytek w Warszawie, prowadzil duszpasterstwo dzieci 
i dorosłych, utrzymywał kontakty ze środowiskiem literackim. Równocześnie 
rozwijał twórczość literacką. Publikowal swoje wiersze m.in. w "Tygodniku Po
wszechnym", "Przewodniku Katolickim", "Twórczości", "W drodze". Przebywał 
w Paryżu (1983) 1985 roku 
w Nowym Jorku, 

Pierwszy 
tąd twórczość 

uznanie przyniósl w ograni-
czanych dotąd 

Pisał poezję polną wiary, prostoty i humoru. Jego wiersze mają formę 
osobistego zwierzenia, rozmowy czy modlitwy przesiąkniętej dziecięcą ufno
ścią. Rozważania filozoficzne i etyczne kończą zwięzłe aforyzmy. Cala twór
czość odzwierciedla miłość poety do Boga, natury i wszelkich żywych stworzeń. 

Był laureatem licznych nagród. 
Napisał m.in.: poezję - "Powrót Andersena" (1937), "Wiersze" (1959), 

"Znaki ufności" (1970), "Poezje wybrane" (1979), "W kolejce do nieba" (1980), 
"Rachunek dla dorosłcoqo" (1 stwarzasz 

"""","'filO,"" pana nawracać. 985" (1986), 

"Sumienie rus7ylo" "Smiech Pana Boga" 1 się kochać" 
(1991), "SpiesLrny ludzi" (1994 - wybór ,r:;;wane prosto 
z krzaka" (1996), humorze" (199B); , rozmyślania 
i anegdoty - brulionie" (1986), Ciebie" (1991), 
"Niecodziennik" "Niecodziennik wtóry" (1 :)Iotek o świę-
tych" (1996); utwory dla dzieci - "Zeszyt w kratkę" (1973), "Nowy zeszyt w krat
kę" (1986), "Patyki i patyczki" (1987), "Droga krzyżowa" (1989), "Najnowszy ze
szyt w kratkę" (1997); wspomnienia o pisarzach - "Rozmowy pod modrzewiem" 
(1999). 
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a. Pozycje zwarte 

1. JAN Twardowski: kalendarium życia i twórczości 1915-2002 I Stanisław 
Grabowski. - Warszawa : Warszawski Dom Handlowo-Wydawniczy, 
2004. - 65 s. 

2. JAN Twardowski: kapłan-poeta I oprac. Waldemar Smaszcz: Filia Uni
wersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Wydział Humanistyczny. -
Białystok: FUW, 1991. - 32 s. 

3. JEDYNIE miłość ocaleje I z Janem Twardowskim rozmawia Milena Kin
dziuk. - Warszawa: "Pax", 1999. - 169 s. 

4. "JESTEM bo Jesteś" I z księdzem Janem Twardowskim rozmawia Hele
na Zaworska. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1999. - 152 s. 

5. KS. JAN Twardowski : poeta nadziei : życie i twórczość I Waldemar 
Smaszcz. - Białystok: "Unikat", 2003. - 125 s. 

6. KSIĄDZ Jan Twardowski: szkic o poecie I Stanisław Grabowski. - War
szawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1999. - 197 s. 

Bibliogr. książek J. Twardowskiego. 
7. KSIĄDZ Jan Twardowski w Białymstoku I Waldemar Smaszcz. - Biały

stok: Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, 
1999. - 50 s. 

8. KSIĄDZ Jan w Płocku I Waldemar Smaszcz. - Płock: Książnica Płocka, 

2000. - 51 s. : il. 
9. LISTY i liściki I Aldona Kraus; [graf. Bożena Abratowska]. - Warszawa: 

[OfiJ, 2005. - 52 s. : fot., il. 
Beletrystyka. 

10. LUDZIE, których spotkałem: Waldemara Smaszcza rozmowy z ks. Ja
nem Twardowskim. - Wyd. 2 rozsz. - Białystok: "Unikat". - 227 s. 

11. ŁASKĄ zdumiony : moje szczęśliwe wspomnienia I Jan Twardowski; 
oprac. Jadwiga Marlewska. - Warszawa: "Pax", 2002. - 149 s. 

12. NA POCZĄTKU był wiersz czyli 13 nowych odczytań poezji ks. Jana 
Twardowskiego I Andrzej Sulikowski. - Kraków: "Znak", 1998. - 136 s. 

- ("Znak" dla Szkoły) 
13. NA PLEBANII w Lesznie I Jan Twardowski opowiada, Waldemar Woj

decki notuje. - Warszawa: Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej; Leszno 

: "Lumen", 1996. - 85 s. : fot. kolor. 
14. NIECODZIENNE rozmowy z księdzem Janem Twardowskim I tekst i fol. 

Marian Schmidl.- Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000. - 1.16 s. : il. 
Zawiera także teksty wierszy J. TW3rdowskiego. 

15. PO WIERSZ tak prosty, że każdy zrozumie : o f1oe2.ji księdza Jana 
TW<'lrdowskiego I Bogdan Zeler. Katowice: "Unia", 2001. - 127 s. 
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16. POEZJA Jana Twardowskiego w szkole średniej I Urszula Miech. - Cie
szyn: "Bakalarz", 1998. - 90 s. 

17. sonctum : Kamieńska, 
: Wydaw. Towarzystliva 

Uniwersytet Lubelski. 

TW;lrdowski / Zofia 
I<UL, 1992. -

nad Literaturą 

18. ROZMOWA L Twardowskim I Helena Zaworska .- Jan Twar-
dowski. - Wyd. 2. - Kraków: Wydaw. Literackie, 2000. - 152 s. : il. 

19. "SERCE czyste ... " : świat poetycki ks. Jana Twardowskiego I Andrzej 
Sulikowski. - Wyd. 2 zm. - Lublin: "Gaudium", 2001. - 363 s. 

Bibliogr. 
20. SERDECZNIE niemodny i szczęśliwie zapóźniony : Jan Twardowski 

w oczach własnych, recenzentów i czytelników I [zebrała i oprac. Alek
sandra Poznań: Księgarnia Wojciecha, 2000. -
324 s .. 

21. 
Wolny. 

J. Twardowskiego. 
ludzi ... I Helena Wolny; 

, 2001. - 32 s. 
dr. Stanisław 

22. Jana Twardowskie~lo I Sulikowski. -
Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1995. - 382 s. - (Katolicki Uniwer
sytet Lubelski. Zakład Badań nad Literaturą Religijną; 23) 

Bibliogr. twórczości J. Twardowskiego, s. 324-362 
23. TO CO Boskie, to, co ludzkie: materiały z sesji "Poezja religijna, metafi

zyczna, czy ... ?" (Wrocław, listopad 1994 r] / pod red. Rafaela Pyzałki. -
Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1996. - 112 s. 

24. W MISJI słowa: Twardowski, Pasierb, Oamro!. Sw. Wojciech: Tydzień 
Kultury w Kościerzynie 1994·1 Linkner. -
Pelplin. , 1998. - 371 s. : fot.. 

25. ZGODA Janem Twardowskim Kindziuk. -
Kraków: 268 s. : il. 

b. Artykuły 

1. ANIOŁ Stróź od moich wierszy I Jan Twardowski; rozm. prze pr. Jan 
Bończa-Szabłowski II R z e c z p o s p o I i t a . - 2001, nr 298, s. A 17 

2. DOBRY Ksiądz Jan II P o I i t Y k a . - 2006, nr 4, s. 91 



- 96-

3. DUCHOWY elementarz: fenomen poezji księdza Jana Twardowskiego I 
Wojciech Wencel II N o we P a ń s t . - 2002, nr 2, s. 55-57 

4. DZIECIĘCA wiara I Jan Twardowski; rozm. prze pr. Jan Bończa

Szablowski II R z e c z p o s p o I i t a . - 2005, nr 126, s. A9 
5. HUMOR poety [przem.] I Helena Zaworska II W P r o s t . - 2001, nr 12, 

s. 122 
6. JESTEM nastolatkiem I Jan Twardowski; rozm. przepr. Marek Kalinow

ski II G a z. P o I . - 2000, nr 45, s. 16 
7. "JESTEM szczęśliwym księdzem" I Jan Twardowski; rozm. przepr. Anna 

Przewożnik, Roman Rataj II N i e d z i e I a . - 2002, nr 20, s. 32 
8. KAWALER Orderu Uśmiechu I Stanisław Grabowski II P o e z ja 

i D z i e c k o . - 2005, nr 1, s. 33-37 
Poslowie do ks iążki "Jan Twardowski dzieciom". 

9. KS. JAN Twardowski I Teresa Ferenc, Zbigniew Jankowski II T o P o s . 
- 2000, nr 1, s. 88-89 

10. KS. JAN Twardowski: (01.06.1915-18.01.2006) I Mariusz Kubik II 
G a z. W Y b o r. (Stołeczna). - 2006, nr 19, s. 9 

11. KSIĄDZ Jan Twardowski - poeta Ewangelii I Ryszard Zajączkowski II 
Nasz Dziennik (Wyd. 3). -2006,nr18,s.10 

12. KSIĘDZA Jana Kościół ogromny I Jan Turnau II Gaz. Wybor.-
2006, nr 17, s. 19 

13. KONSTRUKCJE przezroczystości albo mała teoria "uczonego analfabe
tyzmu" [ref.] I Andrzej Skrendo II F a - A r t . - 2002, nr 1, s. 108-113 

14. KU WARTOŚCIOM I Magdalena Kotowicz II P o lon i s t Y k a. - 2004, 
nr 9, s. 21-24 

15. "LUBIĘ pisać dla dzieci" I Jan Twardowski; rozm. przepr. Teresa Dziu
rzyńskallWychow . w Przedszk.-2002, nr1,s.12-15 

16. LUDZIE polskiej książki I oprac. Bi:lrbara Petrozolin-Skowrońska II 
W Y d a w c a . - 2001, [nr] 1 , s. 26-28, 30 

M.in. Jan Twardowski. 
17. METAFIZYKA przystosowana: o wierszach ks. Jana Twardowskiego I 

Tomasz Żukowski II B e z D o g m a t u . - 2000, nr 46, s. 29-30 
18. MIEJSCE poety I Piotr Śliwiński II D e k a d a L i t . - 2002, nr 3/4, 

s. 19-22 
19. MILCZENIE Boga I Jerzy Łoziński II T wór c z ość. - 2000, nr 5, 

s.152-154 
20 . MItOŚĆ widzi najlepiej I Jan Twardowski; rozrn. pl7epr. Katarzyna Ja

nowska, Piotr Mucharski II T Y g. P o w s z . -- 2006, nr 5, s. 11 
Zapis wywiadu udzielonego w audycji "Rozmowy na nowy wiek" 

w Programie 1 TVP. 
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21. MISTRZ słowa i życia / Waldemar Smaszcz; rozm. przepr. Adam Bia
łous // N a s z D z i e n n i k (Wyd. 3). - 2006, nr 30, s. 11 

22. "MOJĄ oic7y7ną ueka" / Jan Twardowski; r07m prze pr. Zygmunt 
Kowalczuk II s . - 2001, nr 1, s. 

23. NIEWIDOMA czyli wszyscy / Małgo-
rzata Sa lora II D z i e c k o . -

24. ODKRYJMY nowo / Jan TwardowsKi; przepr. Anna 
o s p o I i t a . - 2000. 

25. ODSZEDŁ Kindziuk /I N i e d i i 2006, nr 5, 
s. 15 

26. ODWROTNIE / Adam Boniecki /I T Y g. p o w s z . - 2006, nr 5, s. 9 
27. POETA bliski człowiekowi /I N a s z D z i e n n i k (Wyd. 2). - 2006, 

nr17,5.10 
28. POETA najbardziej kochany / Krzysztof Masłoń /I R z e c z p o s p o I i

ta. -2006, nr 16, s. A11 
29. POEZJOZ!ELNIK / Ryszard Matuszewski /I G a z. W Y b o r. - 2001, 

30. / Natalia Budzyrisiza Katol. -
2006, nr 

31. PRZED Krakowie : z cyklu "Album ks. Janem 
Twardowskim" I 200-205 

32. "PRZEMIJAMY / Jarosław Borowiec II OW5Z.-
2006, nr 5, s. 14-15 

33. ., ... SERCE daleko bo obok ... " / Krzysztof Tomaszewski /I P o e z . 
D z i s . - 2002, nr 25/26, s. 260-262 

34. SŁOWNIK poetów dla dzieci: Stanisław Grochowiak, Jan Twardowski, 
Ludwik Wiszniewski / Jędrzej Konieczka /I P o e z. i D z i e c . - 2003, 
nr 1, s. 35-42 

35. SMUTEK i wdzięczność / Bohdan Urbankowski /I G a z. P o I . - 2006, 

36. 

37. 
2006, nr . 

38. UMARŁA 

życie: o księdzu Janie 
y d . - 2000, nr 10. 

Twardowskiego / WOjCieCh 

"Album spotkań z 
Andrzej ranicza.-2000, 

! Agnieszka 

II O z o n . -

39. WARTOŚĆ łzy / Paweł Ferenc /I Prz. Powsz. - 2000, nr 7/8, 
s.80-85 

40. WIERSZE z lepszego swi3ta / Piotr Sliwiński /I N e w s w e e k P ol
s k a . - 2006, nr 4, s. 88-90 
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41. "WIERZĘ, że wytłumaczysz, kiedy mi zamkniesz oczy" I Jan Twardow
ski; rozm. przepr. Krystyna Czuba /I N a s z D z i e n n i k (Wyd. 2). -
2006, nr 29, s. 12 

42. WSPOMNIENIE o ks. Janie Twardowskim I Jan Bończa-Szabjowski, 
Józef Życiński, Piotr Wojciechowski /I R z e c z p o s p o I i t a (W 3). -
2006, nr 18, s. A10 

43. WYPOMINKI za śp. ks. Jana Twardowskiego I ks. Tymoteusz /I N a s z 
D z i e n n i k (Wyd. 2). - 2006, nr 29, s. 10-11 

44. Z TĘSKNOTY za Prawdą I Aleksandra Iwanowska /I r~ z e c z p o 13 P o -
lita. -2005, nr 118, dod. s. 6-7 

45. ZA CO (nie) kochamy księdza Twardowskiego I Piotr Śliwiński /I P o
lon i s t Y k a . - 2003, nr 3, s. 137-140 

46. ZA WSZYSTKO: księdzu Janowi Twardowskiemu na 90-lecie I Tomasz 
Fiałkowski /I T Y g. P o w s z .... 2005, nr 24, s. 20 

47. ZDZIWIENIE I Paweł Ferenc /I Tw Ó r c z o Ś c. - 2000, nr 5, s. 154-155 
48. ZDZIWIENIE : wyprawa w świat księdza Jana Twardowskiego I Jan 

Grzegorczyk /I W D r o d z e . - 2001, [nr] 8, s. 4-20 
49. ŻYCIE jak różaniec I Milena Kindziuk /I N a s z G los. - 2006, nr [2]. 

s.33-34 
50. ŻYCIE moje jak różaniec I Aneta Jezierska /I N a s z D z i e n n i k 

(Wyd. 3).- 2006, nr 3D, s. 2 
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G lON N 

A. PRZEGLĄD NOWOŚCI REGIONALNYCH 

BORWIŃSKI Jerzy 
okna i w Poznaniu 

Wawrzaszek; tłum. Komedia Smigielska. 
157 s. . rys. 

I oprac. Agata 
2005. 

Zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa od XVII do XX wieku w rysunku 
i fotografii. 

[i in.]; 
192 s. 

na 
Joanna Stanclik. 

pocztówce. 
Czarnków: 

Tekst także w jęz. niemieckim 

/ zespół Eiżbieta Gajda 
Nadnoteckie 2005. 

Wybór pocztówek z widokami Czarnkowa od końca XIX wieku do II wojny 
światowej. 

iJOMAStOWSKI 
ewangelicko-augsburski w i w Wielkopolsce 

w latach 1919-2005. - Poznar1: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu, 
2005. -176 s., [24] s. tab!. : fot., il., portr. 

Historia i dzień dzisiejszy koscioła ewangelicko-augsburskiego w Pozna
niu i wybranych miejscowościach Wielkopolski. 

dwa x Wielkopolska I pod red. Wlodzimierza tęc-

kiego; Anders [i F'oznań: Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-
nej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2005. - 494 s. : fot. 

Kolejna, rozszerzona edycja przewodnika krajoznawczego po Wielkopol-
sce. 

GOSPODAROWANiE wodą w 
Krzysztofa Kasprzaka. Wydaw. 

il., tab., wykr. 

: praca 
Spółka z 

/ pod red. 
, 2005. - 86 s .. 

Publikacja zawiera materiały konferencji "Gospodarowanie wodą w Wiel
kopolsce - nowe szanse i wyzwania" zorganizowanej w 2004 roku. 
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HANDKE Krzysztof, HANDKE Piotr, WAWRZYNIAK Jarosław 
Kwatera Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 na cmentarzu w Lesznie. 

- Leszno Stefana "Grota" - 152 s. : fot., 
il., portr. -

uzupełnione dokumeniami I loionrafiami. 

INFO!łMAfor\ ~;towarzyszeniach rcqlollillnych i społecz-
nych, , fundacjach i agencjach województwa 
wielkopolskiego. . Wojewódzka Biblioioka i Centrum Ani-
macji Kultury w Poznaniu. - 175 s. - (Informator Województwa Wielkopolskie
go) 

Informator zawiera wizytówki organizacji i stowarzyszeń działających na 
rzecz popularyzacji kultury, nauki i edukacji oraz upowszechniania historii i tra
dycji regionu. 

JANUSZKIEWICZ Marcin J., PLESKAC1VŃSKI Adam 

il., portr. -

wielkopolskich. - Poznań 

Animacji Kultury 
.. Kroniki Wielkopolski") 

dot. historycznej i 

Wojewódzkiej Bi
-319s.:fot., 

Wielkopolski. 

KALEI\J Solidarności w Rogoźnie 1980/1981 
oprac. Angelika Pilarska, Krzysztof Dzialo; Komitet Obchodów 25 rocznicy Po
wstania Solidarności, Muzeum Regionalne w Rogożnie; fot. Bernard Kopaniar7 
[i in.]. - Rogożno: Rogozińskie Centrum Kultury, 2005. - 51, VIII s. : fot., il. 

Dzieje NSZZ "Solidarność" w Rogożnie na tle wydarzeń w regionie i kraju. 

KALENDARZ imprez kulturalnych województwa wielkopolskiego [na rok] 
2006 / Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Pozna-

2006. - 383 s. 
Na Rok Mozartowski. F\ok 

lalka [w Chodzieży] ! Krystyna i Roman 
Kabat, / pod red. Henryka fowarzystwo Miło-
śników Ziemi - Chodzież: Miejska Publiczna w Cho-

dzieży im. Stefana Michalskiego, 2005. - 186 s. : fot., li., portr. - (Zasłużeni dla 
Ziemi Chodzieskiej; t. 4) 

Historia chóru w Chodzieży. Zawiera m.in. kalendarium działalności oraz 
biogramy i wykaz członków. 
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o Wielkopolsce wydane roku : ! Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznamu. - Poznań: 

WBPiCAK, 2005. - '101 s. 
Bibliografia zawiera 408 opisów książek poświęconych Wielkopolsce wy

danych w 2004 roku Wf<'l7 7 indeksami autorskim i rzeczowym. 

pamiątkowa Liceum Ogólnoksztalcącego w / red. Zdzi-
sław Adamczak, Aleksander !)Iwoń. - Leszno: I 2005. - : fot. 

Historia szkoły wydana z okazji jubileuszu 450-lecia. M.in. wykazy pra

cowników i absolwentów. 

KcmZAWA Zofia, KlJSZTELSKI 
kościoly Poznania / fot. Cynalewski 

[i in.]: Dorota Drzewiecka, Maria - Poznan: KSięgarnia św. 

WOJciecha, 2006. - 253 s. : fot. 
Historia, architektura i wystrój wnętrz najstarszych kościołów Poznania. 

W części wstępnej omówienie roli miasta jako ośrodka kościelnego od XIII wie
ku do wspólczesności. 

LESZCZYŃSKIE : plener Leszno 2005 ! oprac. Izabela 
Topczewska. - Leszno: Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie, 2005. - Teka, 

(12) k.: il. 
Reprodukcje prac uczestników pleneru na kolorowych pocztówkach. 

Waldemar 
I nieznany Poznania : rzecz o Orwęskim ! 

red. Joanna Gaca-Wyczólkowska; oprac. graf. Anna Pawlak. - Poznań: Wy
daw. Miejskie, 2005. - 246 s. : fot., il., portr. 

Życie i działalność prezydenta Poznania w okresie międzywojennym 

(1875-1921) w obszernej monografii opracowanej przez poznańskiego historyka. 

Włodzimierz 

'·Iistona sportu w wągrowieckinl [1923-2000) . suplement I Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu. - Wągrowiec: "M-Druk", 2005. - 245 s. : 
fol., lab. 

Uzupełnienie publikacji wydanej w 2000 roku. 

CZTERY fajerki 
[i in.]. Poznań: Kwartet, 

znani 
-153s.: 

gotują! M. Derwich 
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Upodobania kulinarne przedstawicieli różnych środowisk oraz przepisy 
ulubionych potraw. 

Mickiewicza 
nr 4,2005. 

: dzieje Szkoly 

okazji jubiieuszu S5-lecla 

nr 4 im. Adama 
.j. - Leszno: SP 

PATF~ONI ulic / zebrał i Anders. - Poznań: 

Wydaw. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2006. -
297 s, [32] s. tab!. : fot., portr. - (Biblioteka "Kroniki Wielkopolski") 

Słownik biograficzny. Na fotografiach tablice pamiątkowe, pomniki i inne 
pamiątki historyczne poświęcone indywidualnym i zbiorowym patronom ulic. 

[PIĘTNASTOLECIE] 15-lecie Nauczycielskiego Kolegium Języków Ob

cych w Ka!is7u 1990-20051 red. Małgorzata Wro!kowsk<'l. - Kalisz: NKJO w Ka-
liszu, 200!) .~ , il. 

Historia 

PLAt~ 

kierunkami 

wykazy pracowników 

Poznania na lata 
/ red. Janusz Meissner, 

Hozwoju Miasta. -

: studia nad 
Felczak; Urząd 
Miejskie, 2005. 

Publikacja zawiera analizy i opinie na temat priorytetów w planach rozwo
ju miasta na wymienione lata. 

POSTAWY społeczno-religijne archidiecezjan poznańskich: praca zbio
rowa / pod red. Witolda Zdaniewicza i Sławomira H. Zaręby; Instytut Statystyki 
Kościoła Katolickiego SAC. - Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 2005. -

273 s. : tatl 
PublikaCJil 

mat religijności 
skiej w kontekście 

POWI/\TY 

tab., wykr. 

socjologii religii zawi()ra publikacji na te-
kościoła rzymskokatolicklctjo archidiecezji poznań-

wielkopolskiego 2005. - 23 s. : 

Informacja statystyczna za 2004 rok. 



- 103 --

POZNAŃ we wczesnym średniowieczu, T, 5 / pod red. Hanny Kócki
Krenz; Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, -
Poznań: Wydaw sp, z 0.0., 2005. - 393 , il, 

PublikaCJa badań archeologicznych Prahistorii 
Uniwersytetu na Ostrowie Tumskilll 

kulturalny / pod red. 
mierza Filipka; Szymon Wójciak, - Poznar'1: Czasu 
Kultury, 2005, 

Druga edycja przewodnika po instytucjach kultury i życiu kulturalnym Po
znania. 

PRZEMĘCKI Park Krajobrazowy / tekst Bogdan Kucharski; fot. Z. Szmidt; 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. Regionalna Pra
cownia Krajoznawcza w Poznaniu. - Poznań: Wydaw. WBPiCAK, 2006. - 11 s, 
: fot., pl. - (Zwiedzamy Wielkopolskę) 

Trasa miejscowościach położonych 

RANIOWSKI Krzysztof 

Arcybiskupie Metropollc:le 
Księgarnia Swiętego 
rady oraz wybór dokumentów. 

parku. 

: oświad
- 65 s, 

Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej. - Wolsztyn: Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Wolsztyn, 2005. - 400 s, : fot., il, portr. - (Ocalić od Zapomnie
nia) 

Na okładce podtytuł: Historia najstarszych rodów. Tablice genealogiczne, 
Ludzie, dokumenty, fotografie. 

Muzeum 
wadzenie 

gielskim 

obyczaje: wielkopolskie 
. lkatalog wystawy] / 

Muzeum Narodowe w Poznaniu, 
Etnograficznym w Poznaniu, 

Katalog omówlonie i kolorowe fotografie 
wego z różnych zakątków Wielkopolski. 

w jęz, an-

stroju ludo-
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WALORY przyrodnicze doliny Cybiny i ich ochrona' pod red. Ryszarda 
Go/dyna, Bogdana Jackowiaka i Jerzego Błoszyka. - Poznań: Wydaw. Kon
tekst, 2005. - 96 s. : fot., tab., wykr. 

Srodowlsko flora, fauna i doliny rzeki 
Cybiny. 

WIELKOt'()LSKA Unia Europejska' rcd. I)rozdowicz. -
Poznań: WyLSZiJ : tab., wykr. 

Wybór przedstawionych na zorganizo-

wanej w 2004 roku. Publikacje dotyczą gospodarki, samorządu terytorialnego, 
życia muzycznego oraz oświaty i szkolnictwa wyższego w procesie integracji 
regionu z Unią Europejską. 

WIELKOPOLSKIE zamki: [album]' teksty Maria Strzałko, Róża Kąsinow
ska; fot. Karol Budziński [i in.]; oprac. graf. Tadeusz Sawa-Boryslawski. - Po
znań: Wydaw. WBPiCAK, 2006. - 112 s. : fot., iL, pl. 

Tekst anCJIRlskim 

- Poznań: 

budowli obronnych 

Folkloru' red. I 
Biblioteki PUbtlClriC'j I 

- 2005, nr 1. 
Animacji Kul-

WIERNI Niepod/eglej. (III) , pod red. Jerzego Zielonki; fot. Bogdan Ludo
wicz; Starostwo Powiatowe w Kościanie .. - Koscian: Kościańska Oficyna Lite

racka "Werset", 2005. - 79 s. : fot., il., portr. 
Publikacja zawiera pięć prac poswięconych losom kościoła katolickiego 

na ziemi kościańskiej w okresie II wojny światowej, m.in. biogramy i wspomnie

nia księży. 

Z WIZY 

Krajoznawcza 

pl. - {Zwiedzamy 
Trasa 

, tekst Bogdan 

-- Milosław - PoznalL 

Pracownia 

-15s.:lo1., 

ZABYTKOWE klasztory w Wielkopolsce [album]' oprac. tekstów Piotr 
Maluśkiewicz; fot. Karol Budziński [i in.]; oprac. graf. Jacek Grześkowiak; tłum. 
Zbigniew Nadstoga. - Poznań: Wydaw. Wojewódzkiej Biblioteki Publlunej i 
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Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2006. - 317 s. : fot. mapa. - (Biblioteka 
"Kroniki Wielkopolski") 

Tekst także w jęz. angielskim 

architektonicznych obszarze wo-

B.IMPREZY KULTURALNE W BIBLIOTEKACH 
PUBLICZNYCH WOJ. WIELKOPOLSKIEGO 

(grudzień 2005-luty 2006) 

W wielkopolskich bibliotekach publicznych w omawianym okresie najwię
cej imprez zorganizowano z okazji Św. Mikołaja oril7 Swiąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku. spotkania oplatkovve wystawiano 
jasełka, śpiewano pastorałki, wykonywano i kaltki świątecz-

ne, przedstawiano zwyczaje i obrzędy, huczne bale 
karnawałowe. 

Podczas proponowano dzieciom i 
ciach plastycznych. i zabawach literackich. 

cieczki do kin i muzeów, zabawy na wolnym powietrzu, warsztaty internetowe 
i głośne czytanie. Najczęściej wykorzystywane motywy literackie to Kubuś Pu
chatek i baśnie H.Ch. Andersena. Świętowano również Dzień Babci, Dzień 
Dziadka oraz Walentynki. 

Liczne małe formy popularyzatorskie poświęcono rocznicom pisarzy (m.in. 
W. Reymonta, A. Mickiewicza, K.K. Baczyr'lskiego, J. Szaniawskiego, D. Tera
kowskiej, AA Milne, H.Ch. Andersena, J. Londona). 

Bojanowo (pow. 
- Cykl 

i lutym) 

Grudzień 

wczoraj i dziś" -

Galeria Jednego Obrazu "Kościuszkowiec" K. Kleiber 

Chodzież 

Kulinarne specjaly 7 64 krajów świata - wystawa 

Imw",o., W styczniu 
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Promocja !II CZęSCI wydawnictwa "Zasłużeni dla Ziemi Chodzieskiej" 
pl. "Koło śpiewacze HALKA 1920-1965" 

Dąbie (pow. Koło) 
Spotkanie z poezją Jana Kasprowicza 
Spotkanie z poezją Siergieja Jesienina 

Dobrzyca (pow. Pleszew) 
Gminny przegląd "Naśladujemy gwiazdy estrady" 
Projekcja filmu "Chłopi" Władysława Reymonta w 80 rocznicę śmierci pisa
rza polączona z wystawką utworów oraz materia/ów biograficznych 

Gostyń 

Prelekcja Andrzeja Kostołowskiego - "Pobyt Adama Mickiewicza w Wiel
kopo/sce" + wystawa "Adama Mickiewicza wielkopolskie siedem miesięcy" 

- "Kartka 2005" - wystawa pokonkursowa 

Kalisz 
Promocja książki Urszuli Camborini pl. "Wiersze dla Elizy" połączona z in
scenizacją i występami dzieci (Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu) 

- Spotkanie z Igą Kozłowską i jej książką "Teatr w Kaliszu w okresie II Rze
czypospolitej" z udziałem Huberta Stanisława Pałęckiego 
Spotkanie z Lidią Balcerzak-Krawczyńską (Filia nr 3, Zakład Karny w Kali
szu) 
150 rocznica śmierci Adama Mickiewicza - spotkanie z W;:lndą Liberską 
(Filia nr 5) 
Czy ONZ spełnia wizję swoich założycieli - podsumowanie konkursu (Bi
blioteka Główna) 
Solidarność - związek, który przyniósł nam wolność - podsumowanie 
konkursu (Sala Recepcyjna Ratusza) 
Ekslibris komputerowy i nie tylko -- wystawa prac Joanny Dudek 

Kępno 

Powiatowa Biblioteka Publiczna 
Spotkanie autorskie z poznańskim pisarzem i poetą Stanislawem Leonem 
Machowiakiem. W spotkaniu udział wzięli członkowie Kępińskiego Koła 
Polskiego Związku Niewidomych oraz młodzież z Zespołu Szkół Ponad
gimnazjalnych Nr 1 w Kępnie 

Kobylin (pow. Krotoszyn) 
Konkurs plastyczny na ilustrację do bajek Adama Mickiewicza 
Konkurs czytelniczy na znajomość wybranych utworów Adama Mickiewicza 
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Prelekcja J.S. Mujty na temat "Henryk Sienkiewicz - laureat literackiej 
Nagrody Nobla" 

Kościan 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Wystawy: 
.~ "Zmierzch i przemijanie" - wystawa fotograficzna z Objazdowej Galerii 

Wielkopolskiej Fotografii WBPiCAK w Poznaniu 
~ Zimowe wieczory z książką 
- "Mickiewicz pędzlem malowany" - wystawa prac z konkursu plastycz

nego ogłoszonego w 150 rocznicę śmierci poety 
- Spotkanie z Bogusławą Sochańską - dyrektorem Duńslriego Instytutu Kul

tury i rozstrzygnięcie konkursu "Piszę razem z Andersenem" 
Islandzkie Boże Narodzenie. Performance Elżbiety Arsso-Cwalińskiej 

oparty na Sagach Wikingów i muzyce islandzkiej - z udziałem Jerzego 
Cwalińskiego (poezja) i Krzysztofa Sowińskiego (fortepian) 
"W krainie rzek, pól i lasów - Adam Mickiewicz w Wielkopolsce". Prelek
cja Hanny Kaczmarek dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kościanie 
75 lat Klubu Sportowego "Pogoń" w Śmiglu. Wykład Huberta Zbierskiego 
połączony z promocją publikacji o Klubie (Z cyklu wykładów Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kościańskiej) 
Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu czytelniczego "Wybieramy Mistrza 
Pięknego Czytania 2005" 
Życie i twórczość Adama MickiGwicza - prelekcja dla dzieci 
Spotkanie autorskie z Urszulą Ciszewską, poetką z Racotu - Klub Miło
śników Książki 

- W każdy wtorek i czwartek odbywały się spotkania dzieci 2-5 lat (nie 
uczęszczających do przedszkola) w Klubie "Trąbka Bombka". W Klubie 
odbywały się zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, czytanie książek (rów
nież w styczniu i lutym) 

Krotoszyn 
Powstanie Wielkopolskie - wystawa 

- Z tradycjami na wesoło - turniej pytań i zagadek oraz zabawy sprawno
ściowe (Oddział dla Dzieci) 

- "Latający kufer" · warsztaty interdyscyplinarne prowadzone przez Tade
usza Wieczorka i Wojciecha Nowaka z Centrum Sztuki Dziecka w Pozna
niu (Odd7iał dla Dzieci) 



Leszno 

Wystawy 

"Galeria za 

- "Chopin 
-. "Moje 

Dzieciom 

"Galeria 
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Jaroszyka 
lIaqrodzonych i wy

Stowarzyszenie 

"Hans Christian Andersen" - wystawa z okazji 200 rocznicy urodzin pisarza 

(wspólnie z Duńskim Instytutem Kultury) 

Imprezy: 

Spotkanie z Tomaszem Trojanowskim z cyklu "Rodzinne Wieczory" - dla 
rodziców z dziećmi 

Prezentacja książki Krzysztofa Handkego, Piotra Handkego i Jarosława 

Wawl7yniaka pl "Kwatera powstańców wielkopolskir:h 1918-1919 na 
cmentarzu 

wiersze 

Spotkanie 

"Dyżur 

Lipka (pow. Złotów) 

udziałem leszczyńskich 

Eleonora Biberstajn, 
Hofmański, Elżbieta 

Maria Magdalena 

rnlodzieży pelnił Jerzy 

Podczas wieczoru 

Grys, Tadeusz 

l\lIclrzej Waldman. 

Konkurs na Szopkę Betlejemską oraz pokonkursowa ekspozycja prac 

w kościele w Lipce 

Lipno (pow. Leszno) 

"Helena Gordziej wśród nas" .- wystawa książek 

"Poznajemy baśnie autorów europejskich" - wieczór baśni braci Grimm 

dla dzieci 

Lubań (pow. 

cja 

- "W 
B/aszki8wiCZ 

również w styczniu 

Kasdepke - autorem dzieci, promo-

Aniolów" - wernisaż Karo!iny i Małgorzaty 

"W towarzystwie Anio/ów" - koncert na hańie w wykonaniu Cecylii Malysik 

Promocja książki "Obelnik" - spotkanie z autorem Konradem Kaczmar
kiem 
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Z cyklu Naturalne metody leczenia - Bioenergoterapia, Seanse terapeu
tyczne w wykonaniu bioenergoterapeutów 

- Spotkanie Niewidomych i "Promyk" 

- "Kolorowe 
plastyka 

- "Wigilijny 

Łubowo (pow. Gniezno) 

dzialania plastyczne 
(również w styczniu i 

rodzinny dla dzieci, 
Magdaleny Bloch i 

- Wystawa haftów i obrazów "Zręczne ręce" 

Margonin (pow. Chodzież) 

kierunkiem 

i dziadków -
Grupy Te-

"Wiem, bo czytam i myślę" - podsumowanie całorocznego konkursu 

Nowy Tomyśl 
- Z cyklu: 

- SpotkarllCl - poetką, powieścioplsClrką. felietonistką, au-
torką bestsellerów (także i BPMiG 
w Zbąszyniu) 

- Spotkanie / 
m.in. 
i Filia w Sątopach) 

Szymeczko -
historia" i "Ziemia Budzika" 

dla dzieci, 
Bukowcu 

- Wieczór kolęd i pastorałek - w programie wieczoru m.in. "Betlejem 
polskie" z tekstami A. Sobczaka i muzyką kompozytorów poznańskich 
w wykonaniu Rodziny Powaliszów i przyjaciół 

Ostrów Wielkopolski 
Ostrowscy poeci o poezji - spotkanie autorskie 

- Krajobrazy - wystawy 
- WielkopolskCl wystawa 

.- .. Rodzina i prac uczniów klas 

.- "Drzewo rodziny" - wystawa 

Rawicz 
"Wielkopolskim szlakiem Mickiewicza" - konkurs dla młodzieży gimna
zjalnej 

Słupca 

Spotkanie z poetką Izabellą Klebariską 
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Konkurs literacki pl. "Legenda o powiecie słupeckim" 
Przedstawienie pl. "Złotowłosa" dla dzieci ze Swietlicy Socjoterapeutycz
nej w Słupcy 

Smigiel (pow. Kościan) 
- "W Krainie Rzek, Pól i Lasów - Adam Mickiewicz w Wielkopolsce" - wy

kład Hanny Kaczmarek dla uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcą
cego w Smiglu 

Trzcianka 
250. rocznica urodzin Stanisława Staszica: 
- W kręgu tradycji Stanisława Staszica - wystawa 
- Rozstrzygnięcie konkursu "Stanisław Staszic - myśliciel, pisarz, uczony" 

- Sympozjum: 
== Próba biografii - Józef Olejniczak 

Stanisław Staszic w anegdocie - Maciej Ursuski 
Stasziciana ze zbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Pile - prezentacja multimedialna (Maria Bochan) 

Trzcinica (pow. Kępno) 
Konkurs czytelniczy na najciekawszą wypowiedź "Dlaczego czytamy 
książki?", w ramach projektu "Tydzień Czytelnictwa w Gminie Trzcinica 
oraz w Powiecie Kępińskim - Książka to ważna sprawa" 

- Współorganizowanie z Towarzystwem Przyjaciół Lasek "LUKUS" obcho
dów Dni Lasek w ramach Dni Wielkopolski. Podczas obchodów otwarto 
wystawę "Zasłużony społecznik - F. Stodolski" (Filia Laski) 

Turek 
Warsztaty literackie dla uczniów gimnazjów i szkół średnich - Artur Jur
gawka (również w styczniu i lutym) 
Polska Mapa Baśni - wystawa pokonkursowa (również w styczniu) 

Wolsztyn 
Galeria Biblioteki "Rody Ziemi wolsztyńsko-babimojskiej" - wystawa 
Uniwersytet Poezji nad Dojcą - "Poznańscy poeci metafizyczni" - spotka
nie z poznańskimi poetami Tadeuszem Żukowskim, Romanem Bąkiem 
i Sergiuszem Sterną-Wachowiakiem 
Rozstrzygnięcie konkursu ph. "Jak zapobiegać agresji wśród dzieci i mlo

dzieży" 

RozstrzygniQcic konkursu ph. "Konkurs wiedzy o AIDS" 
Rozstrzygnięcie konkursu ph. "AIDS - słyszałem .. " list do przyjClciela 
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Zduny (pow. Krotoszyn) 
- Spotkanie autorskie z Tomaszem Trojanowskim - autorem książki "Kocie 

historie" (Zduny, Baszków) 

Zlotów 
- "Krasomówcy są poetami państwa, tak jak poeci są krasomówcami naro

du" - spotkanie autorskie z Barbarą Wachowicz 
- "Artystyczne warsztaty malowania bombek choinkowych" - zajęcia 

z Krystyną Magdziak 

Styczen 

Bojanowo (pow. Rawicz) 
- Galeria Obrazu: K. Kleiber "Pejzaże" 

Budzyń (pow. Chodzież) 
- "Warszawa - Stolica Polski" - wystawa książek w rocznicę wyzwolenia 

Chodzież 

- Motyw chleba w literaturze i sztuce - wystawa, również w lutym 
- Wiedza o kulturze - cykl spotkan edukacyjnych z młodzieżą szkolną 
- Symbol chleba - spotkanie z Ewą Piotrowską z cyklu "Kolekcje - łudzkie 

pasje i talenty" 

Dąbie (pow. Kolo) 
- Spotkanie z poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

Dobrzyca (pow. Pleszew) 
Projekcja filmu "Niezwykla przygoda Kubusia Puchatka" w 50 rocznicę 

śmierci Alana Aleksandra Milne'a - wystawka "Wszyscy kochają Kubusia 
Puchatka", kalendarium życia i twórczości pisarza 

Grzegorzew (pow. Koło) 
.- Pogadanka -- "Światowy Dzień Walki z AIDS" 

Kalisz 
- Spotkanie ze Zbigniewem Przychodniakiem i Magdaleną Piotrowską 

z UAM, redaktorami książki "Mickiewicz daleki i bliski" - z udziałem Piotra 
Dustera 

_. Wystawa: Książki z dedykacją - autografy i dedykacje na dokumentach 
ze zbiorów Biblioteki Glównej (także w lutym) 
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Kępno 

Powiatowa Biblioteka Publiczna 
V edycja Konkursu Poezji Religijnej o zasięgu regionalnym zorgani
zowana przez Zarząd Diecezjalny Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej_ 
W konkursie wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych 
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieszczący się w Po
wiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie zorganizowal XIV Finał Wiel
kiej Orkiestry Swiątecznej Pomocy w Hali Widowiskowo-Sportowej 
KOSiRu w Kępnie 

- Uroczyste rozstrzygnięcie III edycji konkursu literackiego pn_ "Przy
drożny Kwiat", zorganizowanego przez Kępińskie Towarzystwo Edu
kacyjno-Kulturalne "DROGA"_ Rozstrzygnięcie konkursu zostało połą
czone z promocją książki, zawierającej nagrodzone w tym roku utwo
ry, zilustrewanej fotografiami współpracujących z Biblioteką Powiato
wą młodych fotografików 

Samorządowa Biblioteka Publiczna 
X finał konkursu historycznego "Dzieje Ziemi Kępiriskiej", organizo
wanego na terenie miasta i powiatu we współpracy 7 Towarzystwem 
Miłośników Ziemi Kępińskiej 

Kiszkowo (pow_ Gniezno) 
- Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk - spotkanie z osobami nie

pełnosprawnymi z terenu gminy Kiszkowo 

Kobylin (pow_ Krotoszyn) 
- Moje miasto i gmina -- wystawa okolicznościowa z okazji rocznicy wyzwo

lenia Kobylina 

Kolo 
Wystawy: 
- ,,20 Stycznia -rocznica wyzwolenia miasta Koła" 
- "Wolfgang Amadeusz Mozart 1756-1791" 

- Wieczór literacki Koła Przyjaciół Biblioteki - ,.życie i twórczość WA Mozarta" 

Konin 
- Wystawa "Konin - wczoraj", fotografie ze zbiorów Ryszarda Fórmanka 

Kościan 

Miejska Biblioteka Publiczna: 
- Wystawy: 

"Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego" - wystawa fotograficzna 
z Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii WBPiCAK w Poznaniu 
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~ Szlakiem Powstania Wielkopolskiego _. ze zbiorów MBP w Kościanie 
- Z cyklu "Książka w życiu pomaga" - wystawa: Życie bez stresu 
.~ Odszedł kapłan i poeta - Ks. Jan Twardowski (1.06.1915-18.01 .2006) 
- "Jesienne prace leśnika" - wystawa prac nagrodzonych w konkursie 

plastycznym zorganizowanym przez Nadleśnictwo Kościan 
- Widowisko poetycko-muzyczne: Sens istnienia jaskółek - z udziałem Ire

ny Anny Bajserowicz (prowadzenie), Włodzimierza Jędrzejczaka (poeta), 
Joanny Hryniak (śpiew i gitara) i Damiana Zybera (pianino) 

.- Szkice z dziejów Parska (cz. 1). Wykład Grzegorza Nowaka połączony 
z promocją publikacji o Parsku (Z cyklu wykładów Towarzystwa Miłośni
ków Ziemi Kościańskiej) 

- "W królestwie Kubusia Pucha tka" - konkurs plastyczny 
- Alan Alexander Milne i jego Kubuś Puchatek - pogadanka 

Małgorzata Musierowicz - życie i twórczość - prelekcja 
- Magiczna noc z Harrym Potterem: wspólna z księgarnią czarodziejska za

bawa z okazji pojawienia się VI tomu przygód Harrego Pottera "Harry Po
tter i Książę Półkrwi". Konkurs na znajomość książek, wybór najlepiej 
przebranej osoby, wybór czarodziejskiego zaklęcia, wróżby, amulety, elik
siry i czarodziejska zupa z maronka 

- Pogadanka: "Wanda Chotomska - przyjaciółka dzieci" i czytanie książki 
"Lew i Leonek" - dla dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 1 im. Wan
dy Chotomskiej 

Biblioteka Publiczna Gminy: 
_. "Książka ma swoją historię" - gminny konkurs dla uczniów klas VI 

"Wielkopolska - nasza kraina - nasza mała ojczyzna" - konkurs gwarowy 

Kożmin (pow. Krotoszyn) 
- Wieczór poezji lokalnej - podsumowanie III edycji konkursu "Poezja dla 

mojego miasta" 

Krotoszyn 
18.01.2006 r. - zmarł ks. Jan Twardowski - wystawa 

- Powstanie Styczniowe - wystawa reprodukcji malarstwa Artura Grottgera 
- Wystawa pokonkursowa prac dzieci biorących udział w warsztatach ph. 

"Latający kufer" (Oddział dla Dzieci) 
- "Noc z Harrym Potterem" - premiera książki "Harry Potter i Książę Pół

krwi" - gry, I<onkursy, zabawy, quizy tematyczne (Oddział dla Dzieci) 

Krzemieniewo (pow. Leszno) 
- Spotkanie autorskie z Mateuszem Marczewskim dla młodzieży gimnazjalnej 



Leszno 

Wystawy: 

"Galeria za Regałami": 
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- ,Aborygeni" wystawa fotograficzna Anny Hatłas 
- "Wolfgang Amadeusz Mozart - w 250 rocznicę urodzin" - plakaty z kolekcji 

Jacka Jaroszyka 

"Galeria Lochy": 
- "Ilustracje Elżbiety Krygowskiej-Butlewskiej do książek Emilii Waśniowskiej" 

Imprezy: 
- Spotkanie z cyklu "Wokół Globusa" z Anną Hatłas i Mateuszem Marczew

skim pl. "Aborygeni" 
Promocja książki Elżbiety Kuśnierek pl. "Szepczenia = Wortgefluster" 

- Spotkanie z cyklu "Rodzinne Wieczory" z Elżbietą Krygowską-Bullewską 

i Joanną Butłewską-Coftą połącLone z promocją książek Emilii Waśniow
skiej pl. "Imię to nie fraszka" i "Pamiątki Babuni" oraz warsztatami plastycz
nymi 

Lipka (pow. Złotów) 
Wystawa książek z okazji 61 rocznicy wyzwolenia Lipki 

Lipno (pow. Leszno) 
- "Wieczór poezji poświęcony Stanisławowi Grochowiakowi" (Filia Wilkowice) 

Luboń (pow. Poznań) 
- "Chwile roziskrzone kolędą" - wieczór kolęd w wykonaniu zespołu Karpa

tia. Wystąpili absolwenci: klasy fletni Pana konserwatorium w Kiszyniowie 
- Dumitru Harea (fletnia Pana, piszczałki, okaryna), klasy akordeonu 
Akademii Muzycznej w Poznaniu - Tomek Drabina (8kordeon, śpiew), 

Podhalanie wywodzący się z rodzin o bogatych tradycjach muzycznych 
(obecnie studenci lutnictwa poznańskioj Akademii Muzycznej) - Bartek 
Marduła (skrzypce, śpiew) i Staszek Bafia (kontrabas, śpiew) 

Nowy Tomyśl 
"Moje myśli malowane" - wystawa obrazów Doroty Skibińskiej (także w lu
tym) 

- "Czerwony środek Australii" - wystawa fotografii Marka Tomalika, dzienni
karza i podróżnika, współpracownika "National Geographic" 

- Z cyklu "Spotkania niebanalne": 
- Serce żródło życia - spotkanie z Violettą Wachowską - promotorem 

zdrowia 
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~ "Moja Ukraina" - spotkanie z o. Pawłem Kubiakiem, misjonarzem Ob
latów Maryi Niepokalanej, pracującym w Po/tawie na Ukrainie 

- Klub "Przez Kontynenty' Strzeleckiego 

Oborniki 

impreza czytelnicza 
Pól krwi" (Oddział dla 

podróżni-

wiatr nosi. .. " 

promocją książki 

- Śpiewajmy Narodzonemu - koncert kolęd w wykonaniu studentów Wy
działu Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Poznaniu 

- Nasze korzenie - prelekcja Bogdana Andrzeja Jerana dla młodzieży 

Opatówek (pow. Kalisz) 
- Spotkanie Muminków" - wykonywanie 
- Zajęcia dzieci nie pełnosprawnych 

współpracy Podstawową w Opatówku 
- Spotkanie Kościelniakiem 

książkowym - z Towarzystvvem 
szu + 

Orchowo (pow. 

zielnika 
świata" - we 

jego znakom 
Książki w Kali-

- Pokaz pierwszej pomocy przeprowadzony przez słuchaczy Medycznego 
Studium Zawodowego z Gniezna dla gimnazjalistów 

- Konkurs z okazji 30 rocznicy śmierci Agaty Christie - dla czytelników do
rosłych 

Ostrów Wielkopolski 
Przemysław Czapliński - spotkanie autorskie 

- Znam konkurs literacki 

Pleszew 
- Wystawa 

Radawnica 
Ks. Jan 

Rawicz 

humorem" 

5-2006) - wystawa 

- "Co warto zobaczyć w naszym mieście" - warsztaty plastyczne 

Rydzyna (pow. Leszno) 
- "Rozpoznaj baśnie i bajki" - konkurs literacki (Filia Moraczewo ) 
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Trzcianka 
- Spotkanie autorskie z Elżbietą Wasyłyk - promocja tomiku wierszy pl. 

"Spotkajmy się" 
- Najważniejsze wydarzenia i sukcesy 2005 roku - wystawa 
- Jan Twardowski (1915-2006) - wystawa 

"Książka uczy i bawi" - spotkania z dziecmi z grupy środowiskowej 
- "W świecie wyobrażni" - zajęcia plastyczne z dziecmi 
- ,.w świecie bajki, baśni i legendy" - zajęcia edukacyjne dla grup "O" 

Trzcinica (pow. Kępno) 

- Warsztaty z zakresu biblioterapii dziecięcej. Zajęcia prowadziła Ewelina 
Surniak - wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we 
Wrocławiu. W warsztatach wzięli udział bibliotekarze z bibliotek publicz
nych i szkolnych oraz nauczyciele i pedagodzy z powiatu kępińskiego 

Turek 

- "Wokół twórczości Adama Mickiewicza" - impreza literacka (Filia Nr 2) 

Wolsztyn 

- "Metoda dobrego startu"- wykład Doroty Skorupińskiej, pedagoga 
- Spotkanie literackie poświęcone poezji Lecha T uch0ckiego 

Spotkanie metodyczne "Z doświadczeń nauczyciela dyplomowanego" 
- "Portret moich dziadków" - zajęcia plastyczne dla uczniów Szkoły Pod

stawowej połączone z wystawą prac (Oddział dla Dzieci) 

Zagórów (pow. Słupca) 
- Wystawa prac konkursowych pl. "Najzabawniejszy obraz z mojego snu" 

Zakrzewo (pow. Złotów) 

Otwarcie "Czytelni Internetowej" w bibliotece 

Zduny (pow. Krotoszyn) 

- Wystawa prac plastycznych Joanny Duszy, uczennicy ZSP w Zdunach 

- "Noc z Harrym Potlerem" - spotkanie dla dzieci promujące książkę "Harry 
Potler i Książę Półkrwi" 
"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkośc wymyśli
ła" - cykl spotkań z młodzieżą gimnazjalną na temat roli czytania książek 

i wyborów czytelniczych 

Zlotów 
"W Zaczarowanej Krainie Bajek" - spotkanie autorskie z bajkopisarką 
Wiolettą Piasecką" 

- "Rok Mozartowski" .- wystawa 
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- "Canaletta widoki Warszawy" - wystawa 
- "Chwila wspomnień" - Złotów w obiektywie Jana Cichego 
- "Hogwart Szkoła Magii" - program zajęć z okazji premiery VI tomu Harre-

go Potlera 
- "W magicznym świecie Harrego Pottera" - konkurs 
- "Goście mojego karmnika" wystawa, spotkanie z leśnikiem, prezentacja 

multimedialna 
- "Piszesz, czytasz, przyjdż" - warsztaty literackie dla gimnazjalistów i lice

alistów 

L u ty 

Bojanowo (pow. Rawicz) 
- Galeria Obrazu: K. Kleiber "Odwilż" 
- Wystawa: "Drewno jak żywe" rzeżby Mariana Andersza 

Budzyń (pow. Chodzież) 
- "Wszechstronność młodego erudyty" - VII edycja quizu wiedzy z różnych 

dziedzin nauki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 

Chocz (pow. Pleszew) 
- Final VII Konkursu czytelniczego ph. "Autorzy nam bliscy - Joanne K. 

Rowling" 

Chodzież 

- Wieczór autorski z Bogusławem Chmielem 

Dąbie (pow. Kolo) 
- Dyskusja nad książką "Dwa teatry" 
- Konkurs plastyczny "Najzabawniejszy obraz z mojego snu" - eliminacje 

rejonowe 

Oobrzyca (pow. Pleszew) 
Feryjna filmoteka gimnazjalisty: Pan Tadeusz, Faraon, Romeo Julia, 
Zemsta 

Gołuchów (pow. Pleszew) 
Konkurs czytelniczy "Legendy naszego regionu" w II kategoriach 

Gostyń 

- Czat z Burmistrzem w Bibliotece - otwarcie nowej strony internetowej 
www.goslyn.pl w czytelni z oficjalnym przekazaniem komputerów z pro
gramu Ikonka 
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- "Chiny znane i nieznane" - prelekcja Leszka Sobkowiaka z UAM 
w Poznaniu - dla uczniów szkół średnich 

- Prelekcja Haliny Radoły dla Zespołu Szkół w Brzeziu - "Unia Europejska 
- historia, instytucje, kraje". XI edycja Studium Wiedzy o Regionie - "Zie-
mia gostyńska i śremska - przeszłość i terażniejszość" (wykłady, prelek
cje, wycieczki piesze i autokarowe) 

-- Wystawa "Przyjażń niejedno ma imię" 
- Konkurs ankietowy "Miliard w rozumie" 

Grzegorzew (pow. KOło) 
- ,,260 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki" - przegląd literatury 

Julrosin (pow. Rawicz) 
Spotkanie z biskupem Grzegorzem Balcerkiem w UMiG 

- "Moje papierowe cuda" - konkurs plastyczny 

Kalisz 
- "Poezja oswajaniem czasu" - spotkanie z Pawłem Kuszczyńskim, poetą 

i krytykiem literackim 
- Spotkanie z Wacławem Klepanym, przewodnikiem i dokumentalistą (Filia 

nr 9) 
- "Dotyk Przeszłości - II Piknik Zabytków Kalisza" - ogłoszenie konkursu 

dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (Filia nr 1) 
- Podsumowanie konkursu plastycznego "Ilustrujemy baśnie i legendy Eli

giusza Kor-Walczaka (Filia nr 9) 
- Wystawy: 

- "Unia Europejska w zbiorach Filii nr 4" (Filia nr 4) 
- "Kosmos bez tajemnic" (Filia nr 5, Oddział dla Dzieci) 
- ,,260 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki" (Filia nr 9, Oddział dla 

Dzieci) 

Kobylin (pow. Krotoszyn) 

- "Wieczór z Mozartem" - życie i twórczość, montaż słowno-muzyczny zor

ganizowany dla mieszkańców Kobylina 

Koło 

Wieczór literacki Koła Przyjaciół Biblioteki pl. "Agata Christie - królowa 
kryminałów" 

Konin 
- Wystawa "Pieniądz papierowy", ze zbiorów Konińskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego 



Kościan 

Miejska Biblioteka Publiczna 
- Wystawy: 
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~ "Moja Europa - Praca" - wystawa fotograficzna z Objazdowej Galerii 

Wielkopolskiej Fotoqrafii WBPiCAK w Poznaniu 

Szaniawski prozaik, 

, wybitna osobowość polskiej 

autor sluchowisk radio

współczesnej - 120 rocz-

mea urodzin 

- Z cyklu "Książka w życiu pomaga" wystawa: "Gdy w małżeństwie nie 

jest łatwo" - poradniki dla małżonków 

- ,,W krainie rzek, pól i lasów - Adam Mickiewicz w Wielkopolsce", Prelek-

Kaczmarek Klubie Miłosników Książki (Filia 1) 

Towarzystwa Milosników Ziemi Kosciariskiej. Zdzisława 

Witkowskiego (Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej) 

- Pokaz ratownictwa medycznego wykonany przez strażaków ochotników 

z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie 

na temat bezpieczer'tstwa i młodzieży I'uchu drogo-

przeprowadzona przez twórców "Stop śmierci" Komendę Po-

Policji w Bezpiecn:;[!stwo w domu, wakacjach i na 

ulicy - pogadanka przeprowadzona przez st. aspiranta Macieja Matysiaka 

z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie 

- "Adam Mickiewicz na Ziemi Kościańskiej" - prelekcja Hanny Kaczmarek 

1) 
Biblioleka Publiczna 

Ciszewska przedstawiła "PocIna! kobietach" 

bie dyskusyjnym (Filia w Racocie) 

Kościelec (pow, Kolo) 
- Quiz "Zimowe igrzyski'l olimpijskie" (Filia Dobrów) 

Krajenka Zlotów) 

w Klu· 

hobby" - o pasjach i zainteresowaniach opowiadali Anna 

Gruszewska-Bronk, hodowca psów rasowych i kynolog oraz Kazimierz 

Markiewicz, pszczelarz posiadający piękną pasiekę (Filia w Augustowie) 

- Wycieczka do Muzeum Regionalnego w Zlotowie i Pływalni Laguna (Filia 

Augustowie) 

my jesteśmy" 

Augustowie) 

spotkanie ! najs!arszymi mieszkancami (Filia 
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Krobia (pow. Gostyń) 
_. "Chiny znane i nieznane" - prelekcja Leszka Sobkowiaka z UAM 

w Poznaniu - dla gimnazjalistów 

Krotoszyn 
- "Wilno w starej fotografii" - wystawa zdjęć 
- "Kuchnie czterech stron świata" - wystawa książek o tematyce kulinarnej 
- Dzień komputerów "Swiat komputerów" - współorganizator Firma "Hard-

bit" (Oddział dla Dzieci) 
- Występy artystyczne "Ty potrafisz" (Oddział dla Dzieci) 

Dzień potraw kulinarnych . Quiz gastronomiczny (Oddział dla Dzieci) 

Krzemieniewo (pow. Leszno) 

"Aborygeni" - wystawa fotograficzna Anny Hal/as 

- Spotkanie autorskie z Izabellą Klebańską - dla dzieci 

Leszno 

Wystawy ("Galeria za Regałami") : 

- "Siady" - wystawa fotograficzna Ryszarda Fórmanka 

- Wystawa obrazów Arkadiusza Cypriana 

- "Mapy Jonasa Scultetusa" -- ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Lesznie (Filia Biblioteczna nr 2) 

Imprezy: 

- "Popołudnie z poezją ks . Jana Twardowskiego" - wieczór poetycki zor

ganizowany wspólnie I.. Zarządem Oddziału i Zarządem Koła Stowarzy

szenia Bibliotekarzy Polskich 

- Spotkanie z Izabellą Klebańską z cyklu ,.Rodzinne Wieczory" - dla ro

dziców z dziećmi 

Lipka (pow. Złotów) 

- Konkurs "Harry Patter w Lipce" 

Lipno (pow. Leszno) 

- Spotkanie poetyckie l Włodzimierzem Jędrzejczakiem i Anną Bajserowicz 

(Filia Wilkowice) 

Luboń (pow. Poznań) 

- Wieczór chiński -' "Rok Ognistego Psa" - spotkanie l Jackiem Krygiem. 

mistrLem teng-shui . Promocja książki "Rok Ognistego Psa" 

- "W towarzystwie" - wernisaż wystawy malarstwa Dariusza Rozynka i Mar

ka Nowaka . Koncert na pianinie w wykonaniu Arkadiusz3 Adamskiego 
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- Choroby układu krążenia - prelekcja farmaceutki Agnieszki Saron 

- "Dogoterapia jako forma terapii alternatywnej" - prelekcja Grażyny Jujki, 

hodowcy, dogoterapeuty 

- "Czerwony samochodzik" - spektakl dla milusińskich w wykonaniu Pry

watnego Teatru Lalek w Poznaniu 

- Z cyklu "Rozmowy o polityce" - spotkanie z parlamentarzystą Arkadym 

Fiedlerem z Platformy Obywatelskiej 

- Konkurs literacki: "Wiesław Wernic - klasyk współczesnego westernu" 

Nowy Tomyśl 

- "Legendy poznańskie" - spektakl Teatrzyku "Krokodyl" (Oddział dla Dzieci) 

- Z cyklu: "Spotkania niebanalne" - "Jak architekci ułatwiają nam życie, czy-

li o idei domu pasywnego" - spotkanie z Mirosławem Tarasem, architek

tem 

Oborniki 

- "Dziewczynka z zapałkami" - inscenizacja w wykonaniu uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Obornikach 

- "H.Ch. Andersen i jego twórczość" - wystawa przygotowana z okazji za

kończenia obchodów Roku Andersena 

- "Do serca przytul psa, weż na kolana kota ... " - wystawa 

- Spotkania z ciekawymi ludżmi: 

- Piękno Obornik i okolic w fotografii i poezji Henryka Wojtysiaka 

- Poznajemy technikę kolażu - spotkanie z malarzem Mieczysławem 

Skibickim 

- Praca i tradycje kominiarskie w opowieściach Henryka Narożyńskiego 

- Tajemniczy świat znaczków - spotkanie z filatelistą Zygmuntem 

Kaczmarkiem 

- Leśne opowieści - spotkanie z leśniczym Sławomirem Szcześniakiem 

- "Spod dłuta sypią się wióry ... " - spotkanie z rzeżbiarzem Mieczysła-

wem Kogutem 

- Prelekcja Zofii Kamińskiej i Stefana Łączaka ,,Zdrowie bez recepty" 

Okonek (pow. Złołów) 
- Autorski program grantowy pl. "Poznaj swój region, jego kulturę i małym 

kroczkiem wznieś się w górę" (Filia Lędyczek) 
- Wycieczka do Muzeum Ziemi Z/otowskiej 
- ,,100 dni kosmosu" - wykonywanie pojazdów kosmicznych 
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- "Lędyczek dawniej i dziś" - Lędyczek w obrazach, wykonywanie do-
wolną techniką 

- Ciekawi ludzie naszego regionu 
- Wycieczka do nadleśnictwa Zlotów 
- Spotkanie z malarzem - wykłady o sztuce 
- "Malowanie na płótnie" - warsztaty 

Opatów (pow. Kępno) 

Igłą malowane - wystawa obrazów wyszytych haftem krzyżykowym przez 

czytelniczki 

Ostrów Wielkopolski 

Czytelnik Roku 2005 - konkurs powiatowy 

Pleszew 

Kontynuacja Bibliotecznego Saloniku Kulturalnego z programem "Humor 

w literaturze - literatura w humorze": 

- Wykład Tomasza Mizerkiewicza nI. komizmu w literaturze 

- Występ kabaretu "Za pięć dwunasta" 

- Wiersze, monologi i anegdoty w wykonaniu amatorów 

- Wystawa "Skąd my Ich znamy" - portrety z humorem 

(Inauguracja Saloniku Kulturalnego z programem "Młodzi twórcy prezentu

ją" - wystawa prac plastycznych, występ zespołu muzycznego, prezenta

cja twórczości młodych poetów odbyły się we wrześniu) 

Poniec (pow. Gostyń) 

- Zajęcia biblio terapeutyczne dla dzieci ze szkoły podstawowej pl. "Moje 

nowe miejsce na ziemi" 

Rawicz 

- "Kim chcialbym zostać gdy dorosnę" - zajęcia biblioterapeutyczne 

"Ze starego coś nowego" - warsztaty plastyczne 

- "Bajki które leczą" - zajęcia biblioterapeutyczne 

- "Indiański naszyjnik bez końca" - warsztaty manualne 

- "Kwiaty dobrych życzeń"- warsztaty plastyczne 

"Upominki na różne okazje" - warsztaty plastyczne 

"Herb Rawicza" - konkurs plastyczny 

Sulmierzyce (pow. Krotoszyn) 

Czarodziejski świat origami - wystawa pokonkursowa 
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Smigiel (pow. Kościan) 

- "Z Pyzą po polskich krainach" - cz. 1 warsztatów bibliotecznych 

- Spotkanie z lekarzem weterynarii Karoliną Szulc 

Trzcianka 

- XXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej: 

- Spotkanie z Adamem Suwartem, redaktorem Przewodnika Katolickiego 

- Sobór Watykański 11- wystawa książek 

- "Biała - nasze własne Bullerbyn" - program dla dzieci finansowany 

z Fundacji Wspierania Wsi 

Turek 

- "Bawimy się, czujemy, smucimy i szukamy przyjaciół" - zajęcia w Srodo

wiskowym Domu Samopomocy (Filia nr 2) 

Wolsztyn 

- Galeria Biblioteki "Ekslibrisy ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnki" - wy

stawa 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn i Uniwersytet Poezji nad 

Dojcą "Pamięci księdza Jana Twardowskiego" - spotkanie poetyckie 

- Wystawa książek "Pamięci księdza Jana Twardowskiego" 

- Warsztaty teatralne ph. "I ty możesz zostać aktorem" - prowadzone przez 

aktora Zbigniewa Walerysia 

Zagórów (pow. Słupca) 

- Wystawa malarstwa Piotra Wożniaka (Filia wTrąbczynie) 

Zakrzewo (pow. Złotów) 

- Autorski program grantowy pl. "Twórczość ludowa na wesoło" 

- Wykłady na temat twórczości ludowej Krajny 

- Wycieczka do Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz parku w Buczku Małym 

Rzeźbienie w drewnie 

- Tworzenie prac malarskich 

Zduny (pow. Krotoszyn) 
- Promocja najnowszego numeru I<roniki Wielkopolski poświęconego Zdu

nom 

- "Moda karnawałowa" - wystawa fotograficzna 

Rola książ.ki w lyciu dziecka - pogadanka dla dzieci z klas II Szkoły Pod

stawowej w Zdunach 
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,,2006 - Rokiem Języka Polskiego" - wystawa propagująca ochronę, 

opiekę i kultywowanie polszczyzny 

wizyta w bibliotece z aktorem Pio-

z serii "Jak 
powiedzieć: 

Zlotów 
- "Strofy wystawa 
- 260. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki - wystawa 
- "Krajobrazy zimowe" - wernisaż fotografii Jana Grochockiego i Zbigniewa 

Beckera 
- Poczet Burmistrzów Złotowa - "Jan Dąbrowski" - wystawa pamiątek i spo

tkanie 

C.WOJE 
ANIM 

CZARODZI 
nr 24, dod. 

IBLIOTEKA PU 
RY NA ŁAMAC 

do Poznania! / MAK II 

CENTRUM 

b o r. - 2006, 

Poznar'lskie Wydawnictwo Media Rodzina ofiarowuje książki WBPiCAK 
w Poznaniu. 

DLA samotnych matek / MAZ II G a z. P o z n . - 2005, nr 298, s. 37 
Koncert charytatywny organizowany w kościele w Guł10wach przy współ

udziale WBPiCAK w Poznaniu. 

EDUKACJA 
IIGłos WI 

Projekt 
cjatywy 
w PoznaniLL 

: skarby dawnej 
nr 14, s. 28 
- muzyczne skarby 

Milośników Kultury i 

/ Andrzej Chylewski 

powstały z ini
i WBPiCAK 

GALERIA WBPiCAK /I G a z. W Y b o r . - 2006, nr 11, dod. Co Jest Grane s. 17 
Wystawa fotograficzna "Krajobrazy życia - Ireneusz Linde" i promocja 

albumu zorganizowane przez WBPiCAK w Poznaniu. 
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GNIEZN lANIE wyróżnieni I Uw) II P r z e m. n a S z I a k u P i a s t . - 2005, 
nr 48, s. 17 

WBPiCAK w Poznaniu oraz Ośrodek Kultury w Srodzie Wielkopolskiej 
organizatorami 

GRALI dla matek : 
Wielkop.

Koncert 

Konkursu Teatrów M/ClOZlezowvc 

. irnpreza charytatywna 

13 
przy wspóludziale 

Melpomena". 

I luea II G los 

Poznaniu. 

HARRY Potler w prezencie / ap II G ł o s W i e I k o P . 2006, nr s. 10 
M.in. o książkach przekazanych przez wydawnictwo Media Rodzina dla 

WBPiCAK w Poznaniu. 

HEJ, kolęda, kolęda ... : koncerty: po świętach I sdr II G los W i e I k o P . -
2005, nr 300, s. 26 

Koncert charytatywny w kościele w Gułtowach zorganizowany przy 
współudziale WBPiCI\K P071laniu. Koncerty Slowi-
ków" z udziałem Folklorystycznego UAM) . 

HISTORIA na 
Piotr Bojarski II 

Promocja 
w Poznaniu. 

. Poznarlski Czerwiec '56 
r . - 2006, nr 30, dod. 

Czerwiec '56" 

nternecie I 

WBPiCAK 

INNA Wielkopolska: z Leną Bednarską, o książkach i zabytkach I rozm. Anna 
Plenzler II G ł o s W i e I k o p . - 2006, nr 31, s. 16 

KANDYDACI do tytułu Poznaniaka Roku II G a z. P o z n . - 2006, nr 14, s. 10 
M.in. sylwetka Małgorzaty Dryjskiej, pracownika WBPiCAK w Poznaniu, 

organizatora cyklów spotkań "Poznań bez tajemnic" i ,,Wielkopolska bez tajemnic". 

KLASZTORY w 
tor Wielkop. nr , 

Recenzja 
przez WBPiCAK 

I (rD II G a z. P o z 

"Zabytkowe klasztory w 

, dod. Moni-

wydanego 

KLASZTORY, zamki, ulice: biblioteka \-vydaje I MAZ /I G a z. P o z n . - 2006, 
nr 1, s. 16 

WBPiCAK w Poznaniu wydawcą książek: "Zabytkowe klasztory w Wiel
kopolsce", ,,Wielkopolskie zamki", "Patroni wielkopolskich ulic". 
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KOLĘDY dla samotnych matek: śpiewali w Gultowach I MAZ /I G a z. P o z n . 
- 2005, nr 301, s. 5 

Koncert zorganizowany w kościele przy współudziale WBPiCAK w Po
znaniu. 

KONCERT i ... I Edmund Jaworski; oprac. Barbara Kozłowska. - (Brodate myśli 
księdza Edy) /I G a z. P o z n . - 2005, nr 303, s. 23 

Koncert charytatywny w kościele w Gultowach zorganizowany przy 
współudziale WBPiCAK w Poznaniu. 

KONKURSOWA encyklopedia: w 4 oczy z Romualdem Połczyńskim, publicy
stą muzycznym I rozm. przepr. Marek Zaradniak /I G a z. P o z n. - 2006, 
nr13,s.2 

Książka "Da capo. 70 lat Międzynarodowych Konkursów im. Henryka 
Wieniawskiego" wydana przez WBPiCAK w Poznaniu. 

KRONIKA wydarzeń w województwie wielkopolskim w pierwszym pólroczu 
2005 roku I Helena Bednarska /I Kro n. W i e I k o p. - 2005, nr 4, s. 157-204 

["KSIĘGA rozmaitości Wielkopolskich" autorstwa Marcina Januszkiewicza 
i Adama Pleskaczyńskiego] 1/ G a z. W Y b o r. - 2005, nr 291. s. 3; nr 292. 
dod. Poznań s. 13; nr 293, dod. Poznań s. 3; nr 295. s. 13 

Reklama książki wydanej przez WBPiCAK w Poznaniu. 

KSIĘGA rozmaitości : wydane w Poznaniu I MAZ /I G a z. P o z n . - 2005. 
nr 303, s. 28 

Recenzja książki Marcina JanuszkiewiC7a i Adama Pleskaczyńskicgo 

"Księga rozmaitości wielkopolskich" wydanej przez WBPiCAK w Poznaniu. 

MIASTO przez wieki I sdr /I G / o s W i c I k o P . - 2006, nr 6. s. 19 
Wycieczka "Miasto przez wieki, czyli prawic wszystko o Poznaniu" orga

nizowana przez Regionalną Pracownię Krajoznawczą WBPiCAK w Poznaniu. 

MUZYCZNE skarby Wielkopolski I AS /I P r z e w. K a t o I . - 2006, nr 3, dod. 
Metropolia Poznańska s. III 

Koncert finałowy projektu "Nasza muzyka - muzyczne skarby Wielkopol
ski" powstałego z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Kultury i Sztuki w Po
znaniu i WBPiCAK w Poznaniu. 
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MUZYKA Z naszego skarbca! (r) II G a z P o z n - 2006, nr 38, dod. Monitor 
Wlelkop. s.7 

Projekt "Nasza muzyka - muzyczne skarby Wielkopolski" powstały z ini
cjatywy Stovvarzyszcnia Miłośników Kultury i Sztuki w Poznaniu i WBPiCAK 

Poznaniu, 

NIFPOWTARZALNY koncert w zbąszyńskiej kolegiacie I RR li G a z, P o z n, 
w1 - 2006, 6, s. 
Koncert chóru ,,Poznańskie Słowiki" z udziałem Zespołu Foiklorystyczne

go "Wielkopolanie", 

NIEROZŁĄCZKI : Hanna Rubas i Bogusława Nagajew ! rozm. przepr. Sylwia 
P!echna II G los W i e I k o P , - 2006, nr 48, dod. Swiat Rodzinny s. 20 

Sylwetka Hanny Rubas, pracownika WBPICI',K w Poznaniu. 

NOCNE oblężenie i magia . szósta premiera Harry'ego Potter<l I CZGP II 
z. p n.- nr 25, 16 

M.in. o książkach przekazanych przez wydawnictwo "Media Rodzina" dla 
WBPiCAK w Poznaniu 

PAMIĘCI powstańców I MAZ II G a z. P o z n . - 2005, nr 298. s. 41 
Koncert "Poznańskich Slowików" 7 udziałem Zespolu Folklorystycznego 

"Wielkopolanie" z rocznicy Powstania Wielkopolskiego, 

PATRONI naszych ulic I Paweł Anders: rozm, przepr. Małgorzata Linettej, -

(Rozmowa dnia) II l s W k o p 2006, /7, s. 4 
O książce Pawła Andersa "Patroni wielkopolskich ulic" wydanej przez 

WAPiCAK w Poznaniu, 

PIĘKNO bożych domów I AS II P r z e w. K a t o I . - 2006, nr 3, dod. Metropo

lia Poznańska s. III 
Recenzja albumu "Zabytkowe klasztory 

przez WBPiCAK w Poznaniu. 

Wielkopolsce" wydaneGo 

PODSTĘPNY urok 

2005. nr 303, s. 18 

! Jaroslaw Piotrowski II G s W i k o P , 

Recenzja książki Marcina Januszkiewicza i Adama Pleskaczyńskiego 
"KsiQga ronnaitości wielkopolskich" prze.! \;VBPiCAK w Poznaniu. 
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POEZJA uczłowiecza I Grażyna Koczorowska /I P r z e m. n a S z I a k u 
P i a s t. - 2006, nr 5, s. 15 

Otwarcie Krakowskiego Salonu Poezji w Gnieźnie, którego gospodarzem 
- oprócz Anny Dymnej - był Jan Janusz Tycner, pracownik WBPiCAK w Po

znaniu. 

POZNAŃ bez tajemnic I ap /I G ł o s W i e I k o p . - 2005, nr 298, s. 29 
Spotkanie "W szufladkowych zbiorach, czyli o rodzinnych pasjach" orga

nizowane przez Regionalną Pracownię Krajoznawczą WBPiCAK w Poznaniu. 

POZNAŃ: miejskie tajemnice I KING /I G a z. W Y b o r. - 2006, nr 30, dod. 

Poznań s. 2 
Wycieczka z cyklu ,,Poznań bez tajemnic" organizowana przez 

WBPiCAK w Poznaniu. 

POZNAŃSKI Czerwiec w środku zimy : płyta : promocja w bimbie I Anna 
Plenzler /I G ł o s W i e I k o p . - 2006, nr 30, s. 18 

Płyta CD "Poznański Czerwiec '56" autorstwa Barbary Miczko-Malcher 
i Agaty Ławniczak wydana przez WBPiCAK w Poznaniu. 

ROZMAITOŚCI wielkopolskie I ELKA /I G a z. P o z n . - 2005, nr 292, s. 31 
Promocja książki Marcina Januszkiewicza i Adama Pleskaczyńskiego 

"Księga rozmaitości wielkopolskich" wydanej przez WBPiCAK w Poznaniu. 

RUSZA Wielkopolska Biblioteka Poezji I Violetta Szostak /I G a z. W Y b o r . -

2006, nr 61, dod. Poznań s. 1,6 
Nowa seria wydawnicza WBPiCAK w Poznaniu, N ramach której druko

wane będą książki poetyckie autorów związanych z Wielkopolską. 

SILNYM głosem: muzyka: skarby dawnej Wielkopolski I Andrzej Chylewski /I 
G ł o s W i e I k o p. - 2006, nr 12, s. 18 

Projekt "Nasza muzyka - muzyczne skarby Wielkopolski" powstały z ini
cjatywy Miłośników Kultury i Sztuki w Poznaniu i WBPiCAK w Poznaniu. 

SŁOWICZE kolędowanie I MAK /I G a z. W Y b o r . - 2005, nr 297, dod. Po

znań s. 10 
Koncert chóru "Poznańskie Słowiki" z udziałem Zespołu Folklorystyczne

go "Wielkopolanie". 
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"SŁOWICZI" kolędowanie I liG/os o p. - 2005, 
kolędowe "Poznańskich Slr"""lu"n"i· Z udziałem L"'C'lJU1U Folklo

rystycznego "Wielkopolanie". 

"SLOWICZE" kolędowanie / wig II G / o s W i e I k o p. - 2005, nr 297, s. 23 
,,Poznaflskich Slowików" 7 

"WielkopolaniG". 

Zespoili Folklorystycznego 

SŁOWICZE kolędy: tradycja: co roku w grudniu / w II G} o s W i e I k o P . -
2005, nr 302, s. 20 

Koncerty ,,Poznańskich Slowików" z udzialem Zespolu Folklorystycznego 

"Wielkopolanie". 

SŁOWIKI i Wielkopolanie I II G los W p . - 2005, s. 20 
Koncerty kolędowe "Poznańskich Slawików" z udziałem Zespołu Folklo

rystycznego ,,wielkopolanie". 

SŁOWIKI kolędują / ,IB 1/ G a z W y b o r - 2005, nr 298, dod, Co Jest Grane 
s.12 

"Poznal1skich Slowików" 
Zespolu rolklorystycznego "W ielkopolanie". 

z udziałem 

SPOTKANIE z poezją i Anną Dymną / Grażyna Koczorowska II Przem. na 
Szlaku Piast. - 2006, nr 3, s. 9 

otwarcia Krakowskiego 
gOSpOdilr7(;11l ma być m.in. Janusz 

Poezji w 
WBPiCAK 

którego 
Poznaniu. 

SZTUKA w hali odlotów / SW II G a z. W Y b o r. - 2006, nr 23, dod, Poznań 
s. 8 

W ramach projektu "Poznań Miasto Sztuki", na poznańskie lotnisko Ła-
wica, druga praca przez 

ŚLADAMI Czerwca '56 / Staszewska // a z. P o 2006, nr 
dod. Monitor Wielkop. nr 2, s. 1 

Promocja płyty CD "Poznański Czerwiec '56" autorstwa Barbary Miczko
Malcher i Agaty Ławniczak wydanej przez WBPiCAK w Poznaniu. 
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TEATR w fotografii: Trzemeszno / (kar) /I P r z e m. n a S z I a k u P i a s t . -
2005, nr 48, s. 17 

Objazdowa Galeria Wielkopolskiej Fotografii w Domu Kultury w Trze
mesznie. 

TRAMWAJ z amerykanami I ap /I G ł o s W i e I k o p . - 2006, nr 35, s. 26 
Promocja płyty CD "Poznański Czerwiec '56" autorstwa Barbary Miczko

Malcher i Agaty Ławniczak wydanej przez WBPiCAK w Poznaniu. 

TWARZE naszych ulic: Wielkopolska: kogo upamiętniamy? I Anna Plenzler /I 
G los W i e I k o P . - 2006, nr 50, s. 32 

Omówienie książki Pawła Andersa "Patroni wielkopolskich ulic" wydanej 
przez WBPiCAK w Poznaniu. 

W KRAINIE muzyki / K. Bąk II T y g. N o w y (Ziemia Pilska). - 2005, nr 51, s. A8 
WBPiCAK w Poznaniu rozpoczyna cykl edukacyjnych audycji muzycz

nych dla dzieci. 

W SETNĄ rocznicę urodzin I Uw) /I P r z e m. n a S z I a k u P i a s t . - 2005, 
nr 51, s. 17 

Turniej Recytatorski Poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego zorga
nizowany przez WBPiCAK w Poznaniu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieź
nie. 

WARTO czytać / ap /I G ł o s W i e I k o P . - 2006, nr 32, s. 30 
Konkurs plastyczny "Mówię wam: warto czytać" ogłoszony przez 

WBPiCAK w Poznaniu. 

WIELKOPOLSKIE skarby I sdr /I G ł o s W i e I k o p . - 2006, nr 11, dod. Pa
saż Kultury s. 10 

Koncert finałowy projektu "Nasza muzyka - muzyczne skarby Wielkopol
ski" powstałego z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Kultury i Sztuki w Po
znaniu i WBPiCAK w Poznaniu. 

[,,wIELKOPOLSKIE zamki'·j /I G a z. W y b o r . -·2005, nr 302, dod. Poznań s. 
3; nr 303, dod. Poznańs. 3; nr304,dod. Poznańs. 3 

Reklama książki wydanej przez WBPiCAK w Poznaniu. 
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WIZYTA u astronomów / ap II G los W i e I k o p . - 2006, nr 28 , s. 21; nr 30, 
s. 19 

Wycieczka "Borówiecki Galileo, teleskopy i lunety" organizowana przez 
Regionalną Pracownię Krajoznawczą WBPiCAK w Poznaniu. 

WOJEw6DZKA Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
poleca swoje najnowsze publikacje II P r z e w. K a t o I . - 2005, nr 52, s. 30 

Reklama Wydawnictwa WBPiCAK. 

WSPOMNIENIA o Czerwcu / ap 1/ G los W i e I k o p . - 2005, nr 301, s. 24 
Rozstrzygnięcie konkursu "Rok 1956 - 28 Czerwca. Wspomnienia i re

fleksje 50 lat później" zorganizowanego przez WBPiCAK w Poznaniu. 

WYDAWNICTWO Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultu
ry poleca swoje najnowsze publikacje ... 1/ G a z. P o z n. - 2005, nr 292, 
s.30; nr295,s. 11 ; nr296,s. 7 

Reklama książek . 

WYDAWNICTWO Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultu
ry poleca swoje najnowsze publikacje ... II G a z . P o z n . - 2006, nr 11, s. 27; 
nr 14, s. 3 

Reklama książek. 

WYDAWNICTWO Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultu
ry poleca swoje najnowsze publikacje ... 1/ G a z. P o z n . - 2005, nr 290, dod. 
Książka pod Choinkę s. II 

Reklama książek. 

WYDAWNICTWO Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultu
ry poleca ... 1/ T u r y s I a W i e I k o P . - 2005, nr 4, s. 20 

Reklama czasopisma "Kronika Wielkopolski" i książki autorstwa Krzysz
tofa Kasprzaka i Beaty Raszki "Rogaliński Park Krajobrazowy". 

WYSTAWY - wernisaże 1/ G a z. P o z n . - 2006, nr 11, s. 26 
Wystawa fotograficzna "Krajobrazy życia - Ireneusz Linde" i promocja 

albumu zorganizowane przez WBPiCAK w Poznaniu. 
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ZAPOWIEDZI: jutro: Poznań bez tajemnic / KING 1/ G a z. W Y b o r. - 2005, 
nr 289, dod. Poznań s. 4 

Zapowiedż spotkania pl. "W szufladkowych zbiorach, czyli o rodzinnych 
pasjach" przez Regionalną Krajoznawczą 

WBPiCAK 

ZDJĘCIE 

"Przestrzeń wyobradli" przez Gale-
i WBPiCAK w P07n;1rm.L 

ZŁOTE lata dla kultury I Jacek 8artkowiak /I G a z. P o z n . - 2005, nr 289, 
dod. Monitor Wielkop. nr 12, s. 4 

Finansowanie wielkopolskich instytucji kultury przez samorząd woje
wództwa. M.in. o WBPiCAK w Poznaniu. 

ZNANY bardziej i mniej: nowości z Poznania: o Henryku Wieniawskim, jego 
twórczości i konkurs8ch I wig 1/ G los W i e I k o p 2006, nr 11, dod. Pasaż 
Kultury s. 

Konkursów im. Hen-
ryka 

ŻYWIOŁOW/\ cheerleaderka : Agata wyr(Jzniona na Press 
Photo I MF II ń . - 2006, nr 1, s. 

Konkurs fotograficzny "Wielkopolska Press Photo" zorganizowany przez 
WBPiCAK w Poznaniu. 
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IV. KRONIKA 

A. Polskie nagrody i wyróżnienia 

Nagrodę im. Jarosława Iwaszkiewicza w roku 2005 otrzymali Julian Ka
walec za calokształt twórczości literackiej oraz Jan Rodzeń za zasługi 

w rozpowszechnianiu literatury współczesnej. 

Nagrodę Pierścień Mędrców Betlejemskich 2006 przyznano poecie, 
Wincentemu Różańskiemu. 

Medal Młodej Sztuki 2006 w dziedzinie literatury otrzymał Szczepan Ko
pyt za poezję. 

Nagrodę "Pegazika" 2006 otrzymali: Joanna Papuzińska w kategorii 
..Przyjaciel Książki dla Dzieci" i Bohdan Bufenko w kategorii Jwórca". 

Nagrodę im. Kazimierza Wyki za 2005 rok otrzymał Aleksander Fiut, 
historyk literatury i krytyk, znawca twórczości Czeslawa Miłosza. 

Nagrodę im. Andrzeja Kijowskiego w 2005 roku otrzymał Dariusz Kar
łowicz za książkę "Koniec snu Konstantyna" 

Nagrodę IBBY (Sekcji Polskiej) w 2005 roku otrzymali : Rafal Kosik za 
powieść "Felix, Net i Nika"; Anita Andrzejewska i Andrzej Pilichowski
Ragno za ilustracje do książki Malgorzaty Strzałkowskiej" Alfabet z obraz
kami". Odznaczenia za całokształt twórczości przyzano Joannie Papuziń
skiej i Adamowi Ki/ianowi, 

B. Międzynarodowe nagrody i wyróżnienia 

Nagrodę im. Cervantesa w 2005 roku otrzymał Sergio Pitol, pisarz mek
sykański. 

C. Zmarli 

Jan Twardowski (18.01.2006), kapłan-poeta. 
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