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UCHWA¸A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie uczczenia 50. rocznicy Poznaƒskiego Czerwca 1956
W dniu 28 czerwca 1956 roku mieszkaƒcy Poznania wyszli na ulic´, aby wyraziç swój sprzeciw wobec
komunistycznego bezprawia. Tak rozpoczà∏ si´ pochód robotników poznaƒskich zak∏adów pracy —
w tym fabryki Cegielskiego, noszàcej wówczas haniebne imi´ Józefa Stalina. Do∏àczyli do nich studenci, uczniowie i inni mieszkaƒcy miasta. Oddane przez
pracowników Urz´du Bezpieczeƒstwa strza∏y do maszerujàcych spowodowa∏y, ˝e pokojowa demonstracja przerodzi∏a si´ w dwudniowe powstanie przeciwko komunistycznej tyranii. By∏o to pierwsze w powojennej Polsce — i jedno z pierwszych w Europie —
otwarte wystàpienie przeciwko komunistycznemu totalitaryzmowi.
Czerwcowy zryw 1956 roku by∏ wyrazem zbiorowego g∏osu sumienia spo∏eczeƒstwa Poznania i Wielkopolski. Powstanie poznaƒskie, rozpocz´te ˝àdaniem przywrócenia prawa do godziwego wynagrodzenia, przerodzi∏o si´ w powszechne wo∏anie
o prawd´ i sprawiedliwoÊç, o wolnoÊç religijnà i politycznà, o przestrzeganie prawa przez w∏adz´, o zakoƒczenie sowieckiej dominacji i pe∏nà suwerennoÊç
Polski.
Wszystkie te wartoÊci niszczone by∏y przez ówczesne w∏adze poprzez fizycznà likwidacj´ opozycji, przeÊladowanie KoÊcio∏a, powszechnà cenzur´, masowe
konfiskaty mienia i wszechobecny terror.

Pomimo brutalnej reakcji w∏adzy oraz krwawego
st∏umienia powstania, wydarzenia Poznaƒskiego
Czerwca 1956 sta∏y si´ symbolem nieprzejednanej
obrony podstawowych praw narodu. W te czerwcowe
dni bohaterscy mieszkaƒcy Poznania i Wielkopolski po
raz kolejny w historii naszego kraju upomnieli si´
o prawa i wolnoÊci wszystkich Polaków. Kilkudziesi´ciu z nich zap∏aci∏o za to cen´ najwy˝szà — tracàc ˝ycie, oko∏o tysiàca odnios∏o rany, a kilkuset dotkn´∏y represje trwajàce blisko çwierç wieku.
Wydarzenia Poznaƒskiego Czerwca 1956 sta∏y si´
bezpoÊrednià przyczynà upadku stalinizmu w Polsce
w paêdzierniku 1956 roku, co pociàgn´∏o za sobà póêniejsze zmiany w innych paƒstwach bloku komunistycznego i doprowadzi∏o do zamkni´cia najbardziej
krwawego rozdzia∏u w historii komunizmu w Europie.
Powstanie poznaƒskie by∏o pierwszym etapem d∏ugiej
drogi, która doprowadzi∏a do odzyskania wolnoÊci
i suwerennoÊci Polski po 1989 roku.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w pi´çdziesiàtà
rocznic´ powstania poznaƒskiego 1956 roku, sk∏ada
ho∏d jego bohaterskim uczestnikom.
Uchwa∏a podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Marsza∏ek Senatu: B. Borusewicz

