
wielki bohater, a potem uciekł. Ale swoje dostał przez tłum, wskutek tego w

ośrodku Zdrowia wybito kilka szyb. Nazwisko na pewno tego ubowca jest zapisr.
ne przez lekazy, ktorzy mu opatrunek robili' a pogotowie go zabrało potem, a my.

Śmy się temu przyglądali, jak swoje dostał za te stzały'
Obserwacja.
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Pracownik ZISPO o wydaneniach pozna skich
Odpis listu nr 708 464
Pozna , dnia 7 Vll 1956 r.

Data wpływu 11 Vll 1956 r.

Falo 49!

Pragnę ija swoj punkt widzenia wyraziÓ na sprawę zajŚć w Poznaniu' W celu

lepszego zrozumienia muszę wyjaśni , że jestem pracownikiem ZlSPo, rodowl"

tym poznaniakiem, mającym z tego tytułu dobre, jak mnie się wydaje' rozeznania
poruszonej ponizej sprawy

W celu lepszego iwzajemnego przedstawienia sprawy rozbijam wydarzenla ne

1/ sprawy do środy, tj. do dnia przed zajŚciem'
2l sprawa pochodu,

3/ wydarzenia przed gmachem KW,
4/ rebelia,
5/ reakcje władz,
6/ rozmowy uczestnikow po wydarzeniach.
Ad 1' Pracownicy ZlSPo już od paru tygodni zaczęli domagac się zrewidowo-

nia stanowiska potrącania podatku. Nasilenie ząda wystąpiło tydzieft przed wy|.

ściem na ulicę' Słuszne postulaty załogi dyrekcja ZlSPo i KW starały się w pierw"

sze1 fazie obalić, co stworzyło kompletny brak zaufania do dyrekcji, partii iRady
Przedsiębiorstwa. Długotnłałe targi rozpędziły załogę, spowodowały wysunięcir
ostrych metod w pewnym stopniu nieuzasadnionych, czy niemozliwych do zrealt.

zowania Źądari (podwyższenia płacy o 30% i obnizenie o 40% cen na artykuły

pierwszej potrzeby). ociąganie się w załatwieniu słusznych postulatÓw doprowa'
dziło do tego, ze załoga wybierając delegat w wypowiedziała wotum nieufnoścl
całemu aparatowł związkowemu i partyjnemu' kt ry na to jest postawiony i właścl.

wie przez załogę wybrany, by bronił interesÓw załogi.
Pragnę zaznaczyc, że wewnętrzne godzinowe strajki wydziałow i targi z dyrek.

cją ZlSPo wpłynęły na to' ze i inne zakłady zaczęły WySuWac swe żądania.
W ZNTK w dniu przed wy1ściem załoga hardo i zdecydowanie postawiła swl

Żądania' Jeden z pracownik w zaznaczył, że o ile nie będą one załatwione, to w

czwartek będą strajkowaĆ. Pracownlk ten na drugi dzie nie przyszedł do pracy'

Na drugi dzie , tj. w czwartek rano, załoga ZNTK po zapytaniu się co jest r
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()Wym pracownikiem, nie olrzymała odpowiedzi dyrekc;i i tu nalezy r wniez szu-

kac tego, Że zdecydowała się wy.1Śc na ulicę, gdzie 1uŻ przy bramie spotkali zało-
,1ę ZlSPo.

W ZlSPo natomiast po przyjeżdzie delegacji z Warszawy w środę odbyły się

rnasowki na wydziałach.
Dlaczego masÓwki odbył się na poszczegolnych wydziałach, a nie razem W

rluze1 świetlicy?
Bano się zjednoczenia załogi, bano się juŹ w środę jedności robotniczej, pomi-

lllo ze o tej 1edności się mowi, ale tylko wtedy gdy ona jest potrzebna ,'kaście rzą-

lizącej''' Sprawę tą poruszyli rÓwnież w Środę na mieście robotnicy. Takie stano-

wisko było dobrym posunięciem przyezyn wy1Ścia ZlSPo na ulicę.

Przebieg mas wki, na ktÓrej byłem, to dalsze zrodło przyczyn wypadk w
r:zwartkowych. Po zreferowaniu sprawy przez delegatow, głos zabrali robotnicy.

l tIdzie wprost płakali pod wpływem własnych słÓw obrazujących swoją niedolę.

|'adały słowa ciężko oskarŹające nasze władze' Między innymi ludzie Źądali (ko_

lllety)' by mężowie tyle zarabiali, aby kobiety nie musiały pracowac, m wili' ze ga-

,'ety kłamią, oszukują, pisząc o poprawie, a tymczasem co rok 1est gorzej i chyba
ptzyjdzie nam pozdychac, a dzieci wychowac na gruzlikow i bandytow chowanych
na ulicy.

Zaznaczam więc, Źe załogę załatwienie sprawy przez delegację nie zadowoli-
lrl Po zabraniu głosu przez załogę podsumowanie iwyjaśnienie spraw dokonali

1lrzedstawiciele MPM i ZZM. Ludzre ci oprocz paru sloganow i stale powtarzają-

,.ych się obietnicy nic nie wnieśli, ale jeszcze pogorszyli sprawę, podając ze pra-

l ()Wnicy umysłowi otrzymają 1o/o podwyzki (pominęli natomiast sprawę obniżenia

1,remii), co było juz dolaniem oliwy do ognia'
Tak rozogniona załoga jednego z wydziałow, ktÓry zresztą w swych Żądaniach

llył na koltcu, ZlSPo rozeszło się do domu' by trawic nie wy1aśnionąsytuację.
Pragnę jeszcze dodaĆ, ze ZlSPo m wiło od tygodnia o tym, ze w wypadku nie-

.'llłatwienia ządanych postulat w' załoga wyjdzie na ulicę' Definiując całokształt
''1lrawy [. .] twierdzę:

a/ wysoka nieudolnoŚc aparatu partyjnego, związkowego i dyrekcji' ktÓry kom_

1l|etnie nie umiał rozeznać sytuacji,
bt załoga wypowiedziała wotum nieufności całemu aktywowi związkowemu i

1';rrtyjnemu fabryki.
Wyjaśniam jeszcze, Że załoga domagała się przyjazdu tow. Cyrankiewicza i

l )()haba' co rowniez pominięto w dyskusjach i targach zzałogą.
Ad 2 Załoga rano w czwartek wyszła na ulicę zabiera1ąc po drodze wszystkich

'''Iazających do pracy
RownoczeŚnie w celu zadokumentowania niezadowolenia , Że całe społeczen-

''lwo jest niezadowolone z sytuacji ekonomicznej, obchodziła po drodze większe
l,rllryki i namawiała pracownikow tychze do wyjścia rÓwnieŻ. [...] ot Ź pracownicy

'lr,l 
kazali się duzo prosic iz miejsca so|idaryzowali sięzzałogąZlSPo' Murarze

rl1l budujący przy ul. Kosifrskiego to z miejsca rzucili kielnie i poszli nie wahając
'.lł,: ani sekundy.

l']o przyjściu przed KW załoga przeszło p ł godziny czekała na ĘŚcie sekre_
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Hiemer
Textfeld
Quelle: Listy do pierwszych sekretarzy KC PZPR 1944–1970, hg. v. Józef Stępień. Warszawa 1994.



tarza. Kiedy jednak nikt nie zjawił się, zaczęto spiskowaÓ' Ludzie się rozgrzali' 1
odwaznie]si wkroczyli do KW i Nowego Ratusza,; od chwili te]zaczęła się rebelir

UwaŻam, ze obowiązkiem władz partyjnych wojew dztwa było z miejsca wy|.
ście do zebranych, a nie patrzenie zza firanek. okazało się, ze sekretarz Stasiah
po prostu stch rzył, lubi on zabierać głos' ale wtedy' kiedy jest wszystko przygo.
towane, nawet dyskusja. [...]

W Poznaniu nalezało z miejsca wyjśc, powiedziec zebranym, że przyjedzie pra.
mier, mają poczekac, i wydaje się, ze sprawa nabrałaby zupełnie innego biegu,

Ad 3' PÓłgodzinne czekanie rozochociło zebranych i rzucili się na KW, Nowy
Ratusz i Komendę Mo. Powodzenia te rozochociły juz robotnikÓw i nie-robotnl.
kow tak, ze kiedy po dw ch dopiero godzinach zabrał głos przedstawiciel KW, i to
w bardzo nieudolny sposob (zaczął mÓwić o wysiłkach partii, o stałym podnosze.
niu stopyzyciowej)' ludzie juz byli za mocno rozgrzani. [ ]zabrali głos idali ha.
sło do ataku na więzienie, bo tak chodzili nasi ojcowie j dziadowie (Bastylia).

Po sukcesie na Młyr'rskiej ruszono na UB. Urzędnicy nie chcieli strzelaĆ' to fakt'
ale zostali zmuszeni przez tłum, poniewaz ich napierał' Faktem jest, ze strzelall
do dzieci (chłopiec miał lat 13)'' To rozgniewało tłum. Z walki tej wysuwam jeden
wniosek _ bohaterstwo atakujących mozna por wnac z Powstaniem Warszaw.
skim.

Ad' 5. Reakc1a wojska bardzo nieudolna, czołgi w ogÓle nie nadają się do ta.
kich spraw' Nalezało tu puŚcic lekkie samochody pancerne, a nle czołgi, kt re sa'
me narobiły więce1 szk d, niz cała akcja. Komentarze władz, zdaniem moim, sq
niezgodne z prawdą.

Poznaniacy w rozmowach pryvlatnych (oficjalnie boją się tak mÓwic) stwierdza-
ją' ze nie było zadnej siły zewnętrznej czy podziemia. Akcja cała rozwinęła się z
jednej strony z powodu nieudolności władz (brak inteligencji w załatwianiu tej
sprawy), a z drugiej strony w Polsce jest zle i to bardzo zle.

Ludziom obojętne jaka Polska jest, o ile będą mieli dobrze. Tymczasem Polska
Ludowa jako pa stwo robotnika nie umiała dotychczas oprÓcz słÓw nic dać robol.
nikowi (u Cegielskiego bardzo dobrze zarabiali). W całym wystąpieniu była nieby.
wała jedność społecze stwa i to dało siłę w chwilowym powodzeniu tej akcji.

Ad 6. obecnie są prowadzone aresztowania, UB ludzi bi1e.
Gazety starają się wmÓwić prowokację, a ci ludzie nie wierzą, i moim zdaniem

słusznie.
Pisze się nieprawdę o tym, ze dzteci w ogÓle nie zostały zabite, a wszyscy jed-

nak m wią (znam zabitego 13-letniego chłopca) i znÓw zieją nienawiścrą' Robot.
nicy ZlSPo są zespoleni i nurtuje w nich bunt, ktory wyraza się tym, ze myślą o
jeszcze 1ednym Ęściu na ulicę.

Napjsałem tych parę słÓw, bo krew mnie zalewa na komentarze sprawy czwart-
kowej o prowokacji i o żalu robotnikÓw za wy1ście z fabryki. Prowokację stworzyl
aktyw KW' ponieważ to jest wygodniej tak, kryje się niedołęstwo partii. Ludziom
nie stworzyli warunk w zycia' dlatego na pewno ządali to od zaraz.

Człowiek ktory czci przywodcę Jugosławii a gardzi naszymi ,,mężami stanu,,
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'Aresztowany nazywał się Czesław Rutkowski' zoslał zalrzymany przez UB na polecenie

I sekretarza KW PZPR Leona Stasiaka.

'Gdy Zamek został siedzibą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, nazwano go Nowym

Ratuszem.

'owym 13-|etnim chłopcem był Roman Strzałkowski'

MŻl
Nastroje między funkcjonariuszami Mo i WUdsBP w Poznaniu

Warszawa, dnia 23 lipca 56 r.

Notatka o nastrojach między funkcjonariuszami Mo i UdsBP na terenie
rniasta Poznania oraz o niekt rych brakach organizacyjnych w wyposaże-
rriu jednostek MO

l Nastroje między funkcjonariuszami Mo l UdSBP

Po wypadkach pozna skich została powaznte zakłÓcona prawidłowośÓ stosun-
kow między funkcjonariuszami Mo i pracownikami Urzędu dSBP Zrodło tego sta-
rlu wynika zfaklu, że pracownicy Urzędu, ich rodziny w rozmowach między sobą
l z funkc'jonariuszami Mo zarzucająpozna skiej milic1i tchÓrzostwo, nieprzyjŚcie
/ pomocą broniącemu się Urzędowi i niezabezpieczenie rodzin funkcjonariuszy
{/dSBP przed atakami terroru bojowek.

Szkodliwośc tego stanu rzeczy pogłębiało nieprzedsięwzięcie przez kierownic-

lwo UdSBP i KW Mo w czasie ponad 2 tygodni odpowiednich krokÓw, ktore przy

l)omocy instanc'ii i organizacji partyjnych rozładowałyby szkodliwą atmosferę' W
ilniu 17lipca br. w kasynie KW Mo grupa funkc1onariuszy Mo zostałazaczepio-
lla przez 4 podchmielonych pracownikÓw U dS BP, ktorzy wszczęli utarczkę słow-
rlą na temat tchorzowskiego zachowania się Mo, a z kolei przeszli do rękoczy-
now.

W trakcie gdy funkcjonariusze Mo chcieli powiadomiĆ KW Mo o wywołanej b j-
r;e' pracownik UdSBP ob' Kaczmarski Wacław wyciąnął brołi, przystawił do ple-

r;Ów kpr' Grzelczaka Stanisława (Komenda Ruchu) ioddał strzał, raniąc go cięz-
ko

W dniu 18l|pca br u sekretarza KM PZPR odbyła się narada, w ktÓrej uczest
rllczyli towarzysze z kierownictwa Urzędu i KM Mo w związku z podanym wypad-
klem' Towarzysze z Urzędu prÓbowali naradzie nadaÓ charakter oceny postawy
(]dSBP i Mo w wypadkach pozna skich, z czym nie zgodzili się przedstawiciele
Mo stwierdzając, ze ocenę taką wyda się na szczeblu centraInym. Stali oni na
';tanowisku, aby winnych zajścia nie przekazywać prokuraturze, a jedynie sekre-
llrrz Komitetu Zakładowego PZPR i przedstawiciel kierownictwa Urzędu omowią
l(/ sprawę i przeproszą Mo.

Mimo niezdecydowanego, a raczel przychylnego stanowiska sekretarza KM

t.
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