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Wstêp

Koniec II wojny œwiatowej przyniós³ Polsce nie tylko wyzwolenie z koszmaru
zgotowanego Polakom przez hitlerowskie Niemcy, ale tak¿e uzale¿nienie od jednego
z mocarstw – Zwi¹zku Radzieckiego. Przez pierwsze kilkanaœcie lat zale¿noœæ ta by³a
ca³kowita i obejmowa³a wszystkie dziedziny ¿ycia. Naród spotka³a indoktrynacja komu-
nistyczna oraz zasadnicze zmiany we wszystkich dziedzinach ¿ycia. Stopniowo obejmo-
wa³y one kolejne obszary. Zlikwidowano wszelk¹ opozycjê, w tym zbrojn¹, próbuj¹c¹
w pierwszych powojennych latach walczyæ z nowym systemem. Z polskiej sceny polity-
cznej zniknê³y opozycyjne partie – Polskie Stronnictwo Ludowe czy Stronnictwo Pracy.
Kiedy nadzieje Stalina na opanowanie Europy przesta³y byæ realne, postanowiono ujed-
noliciæ kraje obozu na wzór ZSRS, uznaj¹c tê drogê za jedyn¹ w budowie socjalizmu. Sy-
stem zrzuci³ maskê demokracji, pokazuj¹c swe prawdziwe oblicze. Polskie ¿ycie poli-
tyczne podporz¹dkowano jednej, komunistycznej partii – Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej, zarz¹dzanej przez osoby ca³kowicie uleg³e wobec Stalina. Docelowo sy-
stem mia³ d¹¿yæ do monopartyjnoœci. Postanowiono ca³kowicie wyeliminowaæ w³asnoœæ
prywatn¹ w gospodarce. Drog¹ do tego celu by³o przejêcie przez pañstwo zak³adów rze-
mieœlniczych i przemys³owych, opanowanie handlu i kolektywizacja rolnictwa. Partia
uzyska³a decyduj¹cy wp³yw na wychowanie m³odzie¿y. Ca³kowitej kontroli poddano
szkolnictwo, które mia³o odt¹d propagowaæ jedynie s³uszne wzorce osobowe. Zlikwido-
wano wszystkie organizacje m³odzie¿owe, zastêpuj¹c je – Zwi¹zkiem M³odzie¿y Pol-
skiej – maj¹cym pe³niæ rolê ideowej organizacji, przygotowuj¹cej m³odzie¿ do cz³onko-
stwa w PZPR. Komuniœci rozpoczêli tak¿e walkê o „rz¹d dusz” z Koœcio³em katolickim,
traktowanym jako ideowy przeciwnik. Jego marginalizacja mia³a zakoñczyæ proces bu-
dowy nowego spo³eczeñstwa, wspieraj¹cego czynnie w³adzê i gotowego do budowy no-
wego ustroju. By ³amaæ wszelki opór, do monstrualnych rozmiarów rozbudowano aparat
bezpieczeñstwa, œledz¹cy i likwiduj¹cy wszelkie przejawy niezale¿noœci. Poddane kon-
troli partii i „oczyszczone z wrogów” s¹downictwo zapewnia³o sprawny system karania
niepokornych. Wszechobecny strach skutecznie parali¿owa³ wszelk¹ myœl o oporze.

Nowy system nie by³ w stanie spe³niæ roztaczanych przed polskim spo³eczeñstwem
obietnic. Od pocz¹tku by³ bowiem niewydolny gospodarczo. Twórcy planu szeœciolet-
niego, pierwszego wieloletniego programu rozwoju pañstwa, ignorowali prawa ekono-
miczne, zastêpuj¹c je partyjnym nakazem. Próby takich rozwi¹zañ musia³y zakoñczyæ
siê klêsk¹. Na dodatek komuniœci nie potrafili zorganizowaæ dzia³alnoœci gospodarczej
tak, by ogromny wysi³ek spo³eczeñstwa przynosi³ pozytywne efekty. Jego du¿a czêœæ
by³a po prostu marnotrawiona. B³êdy w polityce gospodarczej spowodowa³y, ¿e nie tylko
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brak realizacji za³o¿onych wskaŸników, ale nast¹pi³o za³amanie w wielu dziedzinach.
Awanturnicza polityka rolna, zw³aszcza niszczenie du¿ych gospodarstw (tzw. ku³ac-
kich), doprowadzi³a do znacz¹cego spadku produkcji rolnej, a w efekcie g³odu.

B³êdna polityka gospodarcza w sposób szczególny odbi³a siê na Wielkopolsce, po-
szkodowanej w przydziale i tak szczup³ych œrodków na rozwój. Region uznawano nie
tylko za niepewny politycznie (wp³ywy Narodowej Demokracji), ale tak¿e za wrogi, ze
wzglêdu na silne prywatne rolnictwo. Ukuto nawet stwierdzenie, ¿e jest ona „zaczadzona
jadem kapitalizmu, a zapatrzony na zachód wielkopolski ch³op ku³aczy³ siê i uszlachca³”.
Restrykcyjna polityka wobec Wielkopolski by³a wiêc konsekwencj¹ tej oceny. W efekcie
trafia³o tu zdecydowanie mniej inwestycji ni¿ do innych regionów. Rygorystycznie pro-
wadzono za to politykê upañstwowienia. Konsekwencja tej polityki by³a jednak nieco
inna ni¿ w pozosta³ych regionach. Rozbudowa liczebna klasy robotniczej odbywa³a siê
nie poprzez awans spo³eczny ludnoœci wiejskiej, bowiem wieœ wielkopolska nie by³a
przeludniona. Pracy w wiêkszym mieœcie, w tym w Poznaniu, szukali przede wszystkim
robotnicy i byli w³aœciciele likwidowanych zak³adów rzemieœlniczych. Poziom œwiado-
moœci grupowej tych osób by³ wiêkszy ni¿ „nowych” robotników. Nie pozosta³o to bez
wp³ywu na sytuacjê. Nowy system zderzy³ siê w Wielkopolsce z dotychczasow¹ tradycj¹
dobrej p³acy za dobr¹ pracê, przy za³o¿eniu, ¿e jest ona dobrze zorganizowana. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e warunków tych nowy system nie potrafi³ spe³niæ. Robotnicy zarabiali
ma³o, a ich sytuacja w porównaniu z okresem przedwojennym uleg³a znacznemu pogor-
szeniu. Zw³aszcza za³ogi du¿ych zak³adów, jak Zak³ady im. Józefa Stalina, wczeœniej
i póŸniej nosz¹ce nazwê im. Hipolita Cegielskiego, odczuwa³y to na w³asnej skórze.
Czêœæ z nich utraci³a przywileje, które obowi¹zywa³y nawet w okresie okupacji. Jednak
przez wiele lat opór by³ niemo¿liwy, bowiem w³adza likwidowa³a go w zarodku. Dopiero
po œmierci Stalina i odwil¿y w ZSRR pewne zmiany dotar³y do Polski. Symbolicznym
ich wyrazem by³a likwidacja, budz¹cego powszechny strach, Ministerstwa Bezpieczeñ-
stwa Publicznego. W warunkach nieco wiêkszej swobody robotnicy poznañskich za-
k³adów pracy powoli zaczêli upominaæ siê o swoje prawa. Pocz¹tkowo starali siê wyko-
rzystywaæ drogê legaln¹, przedstawiaj¹c sw¹ trudn¹ sytuacjê w³adzom zwi¹zków
zawodowych. Jednak w tamtym okresie zwi¹zki by³y tylko jednym z „pasów transmisyj-
nych” poleceñ partii, nie walczy³y wiêc o byt pracowników. Poprawy sytuacji nie przy-
nios³y tak¿e petycje s³ane do w³adz zak³adu czy komitetów partyjnych. Robotnikom
t³umaczono, ¿e ich obowi¹zkiem jest solidna praca, a w³adze poprawi¹ ich trudne wa-
runki, jeœli pojawi¹ siê takie mo¿liwoœci. Sytuacja taka ci¹gnê³a siê d³ugo. Tymczasem
w ca³ym kraju narasta³a odwil¿, co zaowocowa³o coraz wiêksz¹ krytyk¹ minionych lat.
Ludzie coraz œmielej mówili o absurdach, zw³aszcza w gospodarce. Ta ogólnonarodowa
dyskusja zosta³a wzmocniona przez upowszechnienie rezultatów obrad XX Zjazdu
Komunistycznej Partii Zwi¹zku Radzieckiego, w tym zw³aszcza przet³umaczenie na jê-
zyk polski tajnego referatu Nikity Chruszczowa na temat kultu jednostki. W tamtej rze-
czywistoœci tak daleko posuniêta krytyka poprzednich w³adz by³a zaskoczeniem. Zachê-
ca³o to tak¿e do oceny rodzimych przywódców i „polskiej drogi do socjalizmu”. Na
otwartych zebraniach partyjnych ludzie wytykali b³êdy rz¹dz¹cym. Krytyczne teksty pu-
blikowa³a prasa. Redakcje zasypywane by³y listami obywateli, którzy wyra¿aj¹c kry-
tyczn¹ opiniê, mieli ju¿ odwagê podpisaæ siê. Polska zaczê³a siê zmieniaæ.

Jednym z elementów tej przemiany by³o ¿¹danie poprawy warunków ¿ycia i pracy.
Prym w tych staraniach wiod³a za³oga Cegielskiego w Poznaniu. Po bezskutecznych
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próbach rozmów, coraz czêœciej zdesperowanym robotnikom przychodzi³o do g³owy siêg-
niêcie po orê¿, od dawna niewykorzystywany, a w socjalistycznym pañstwie zakazany
– strajk. Kiedy wiêc problemów nie uda³o siê rozwi¹zaæ, nawet poprzez rozmowy w mi-
nisterstwie, zapad³a decyzja o podjêciu czynnego protestu.

W dniu 28 czerwca 1956 r. za³oga Cegielskiego, a w œlad za ni¹ za³ogi innych
zak³adów pracy Poznania, wysz³a na ulicê, kieruj¹c siê do centrum miasta. Robotnicy
chcieli w ten sposób zamanifestowaæ swój sprzeciw wobec polityki w³adz. Wielotysiêcz-
ny pochód dotar³ na plac Mickiewicza (wówczas Stalina), przed siedzibê Komitetu
Wojewódzkiego PZPR i w³adz miasta. Protestuj¹cy domagali siê przybycia do Poznania
premiera Józefa Cyrankiewicza lub I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Edwarda
Ochaba. Œpiewano pieœni religijne i masowe. Nad t³umem pojawi³y siê transparenty, na
których widnia³y has³a „Chleba i wolnoœci”, „Wolnych wyborów”, „My chcemy Boga”
czy „Precz z Rusk¹ demokracj¹”. Liczba manifestantów stopniowo ros³a, zgromadzony
w centrum t³um szacowano na ok. 100 tys. osób. Zaskoczone buntem w³adze nie by³y jed-
nak gotowe do spe³nienia ¿¹dañ protestuj¹cych robotników. Zniecierpliwiony d³ugim
i co wa¿niejsze, bezskutecznym czekaniem t³um stawa³ siê coraz bardziej radykalny.
W tych warunkach plotka o aresztowaniu delegacji robotniczej, która w Warszawie roz-
mawia³a o ¿¹daniach poznañskich za³óg, musia³a spotkaæ siê z jednoznaczn¹ reakcj¹
zgromadzonych, którzy postanowili „uwolniæ swoich braci”. Demonstranci zdobyli wiê-
zienie na ul. M³yñskiej, a poniewa¿ nie znaleŸli tam poszukiwanych osób, postanowili
zdobyæ gmach Urzêdu Bezpieczeñstwa na ul. Kochanowskiego. Budynek by³ jednak za-
mkniêty i przygotowany do obrony. Próby jego zdobycia spotka³y siê z czynnym oporem
funkcjonariuszy, którzy otworzyli ogieñ do oblegaj¹cych. Strza³y na ul. Kochanowskiego
zmieni³y zasadniczo przebieg poznañskiego protestu. Zdesperowani ludzie podjêli walkê
z w³adz¹. Gor¹czkowo szukano broni, zdobywaj¹c j¹ na posterunkach milicji, w studiach
wojskowych poznañskich szkó³ wy¿szych czy poprzez rozbrajanie interweniuj¹cych
¿o³nierzy. W efekcie walk do szpitali poznañskich trafili pierwsi zabici i ranni.

Przez wiele lat po 1956 r. utrzymywano oficjalnie tezê, ¿e w³adza by³a gotowa do
rozmów z protestuj¹cymi, dopiero strza³y na ul. Kochanowskiego przekreœli³y mo¿li-
woœæ takiego rozwi¹zania naros³ego konfliktu. Prawda jest jednak inna. Dziœ wiemy, ¿e
ju¿ rano (przed godz. 10.00) podjêto w Warszawie decyzjê o pacyfikacji miasta przy u¿y-
ciu wojska. Oficjalnie zgodê tak¹ wyrazi³o zwo³ane pospiesznie Biuro Polityczne KC
PZPR. Do Poznania postanowiono skierowaæ cztery dywizje wojska, w tym dwie pancer-
ne. W godzinach popo³udniowych wkroczy³y one do miasta, podejmuj¹c walkê z protestu-
j¹cymi. Do koñca dnia wiêkszoœæ stanowisk ogniowych zosta³a zlikwidowana. Nieliczne
strza³y s³ychaæ by³o w mieœcie tak¿e w dniu nastêpnym. Ju¿ wieczorem do kontrataku
przyst¹pi³y w³adze, a funkcjonariusze bezpieczeñstwa, milicji i wojsko rozpoczêli are-
sztowania najaktywniejszych uczestników walk, gromadz¹c ich w obozie filtracyjnym na
£awicy. Stamt¹d kierowano ich do wiêzieñ a jeœli nie udowodniono winy, zwalniano do
domu. W krótkim czasie zatrzymano kilkaset osób, poddanych natychmiast brutalnemu
œledztwu. Starcia w Poznaniu przynios³y ogromn¹ liczbê ofiar. Kilkadziesi¹t osób zosta³o
zabitych (ostatecznej liczby nie znamy do dziœ), kilkaset zosta³o rannych. Utopiony we
krwi poznañski bunt mia³ byæ odstraszaj¹cym przyk³adem dla innych czêœci Polski,
w których narasta³y nastroje niezadowolenia. J. Cyrankiewicz grozi³ wprost odr¹baniem
rêki tym, którzy odwa¿¹ siê j¹ podnieœæ na w³adzê ludow¹. Nastêpna ekipa rz¹dz¹ca
wydarzenia Poznañskiego Czerwca 1956 r. próbowa³a wymazaæ z pamiêci Polaków.
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Poznaniacy, podobnie jak i ca³a Polska, musieli czekaæ na prawdê o tym wydarzeniu kil-
kadziesi¹t lat. Wielu kwestii nie uda³o siê wyjaœniæ do dziœ.

Historia robotniczego protestu na ulicach Poznania nale¿y obok Powstania Wiel-
kopolskiego do najwa¿niejszych wydarzeñ minionego wieku, które wywar³y trwa³y œlad
w œwiadomoœci obecnego pokolenia Wielkopolan. Pamiêæ o tych wydarzeniach jest
przechowywana wœród rodzin uczestników zrywu niepodleg³oœciowego, jak i protestu
robotniczego.

Okazj¹ do tych wspomnieñ s¹ kolejne rocznice, w obchodach których uczestnicz¹ in-
stytucje samorz¹dowe, oœrodki kulturalne i wiele osób prywatnych zaanga¿owanych
w upamiêtnienie niepodleg³oœciowych czynów Polaków.

Pierwsze publikacje ksi¹¿kowe, historyczne obejmuj¹ce problematykê 1956 r. poja-
wi³y siê w 1981 r. Przypadaj¹ca w tym roku 25. rocznica Czerwca ’56, jak równie¿ opty-
mistyczny rok, poprzedzaj¹cy wprowadzenie stanu wojennego, stwarza³y warunki do
podjêcia trudu zbudowania w³aœciwego monumentu ku pamiêci przysz³ych pokoleñ1, jak
i przygotowania oraz wydania drukiem du¿ej publikacji ksi¹¿kowej, która stanowi³a na
owe czasy podstawow¹ literaturê przedmiotu2. Bogata w sferze faktograficznej dziêki ze-
branym relacjom i artyku³om prasowym musia³a wystarczyæ przez wiele lat wszystkim
zainteresowanym t¹ tematyk¹.

Monografia historyczna prezentuj¹ca w ujêciu syntetycznym przyczyny, przebieg
i skutki rewolty robotniczej na ulicach Poznania zosta³a wydana staraniem Wydawnictwa
Poznañskiego dopiero 20 lat póŸniej i wznowiona w jej 50. rocznicê3. Warta odnotowa-
nia jest publikacja powsta³a jeszcze w innej rzeczywistoœci ustrojowej, wydana w serii
regionalnej4.

Powsta³y równie¿ druki zwarte, których autorami by³y osoby reprezentuj¹ce aparat
ucisku. Ze strony Centrali, publikacja ukaza³a siê nak³adem Krajowej Agencji Wydawni-
czej5. Natomiast opracowanie szefa poznañskiej bezpieki mia³o pozostaæ tylko do wiado-
moœci krêgu wtajemniczonych, dlatego ukaza³o siê w obiegu wewnêtrznym MSW6.

Pierwsza publikacja Ÿród³owa obejmuj¹ca ca³oœæ problematyki protestu robotnicze-
go zosta³a wydana w 1995 r. przez Okrêgow¹ Komisjê Badania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu – Instytut Pamiêci Narodowej w Poznaniu. Jest to praca, która sta³a siê
punktem wyjœcia dla autorów prezentowanej publikacji7. Jednak¿e w 2011 r. ukaza³ siê
wybór dokumentów prezentuj¹cych dzia³alnoœæ Milicji Obywatelskiej na terenie Pozna-
nia podczas pamiêtnych wydarzeñ8.

Z okazji kolejnych rocznic œrodowisko dziennikarskie na terenie ca³ej Wielkopolski
równie¿ podejmowa³o tê problematykê. Czytelnik otrzyma³ kolejne porcje informacji,
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1 Kolejne æwieræ wieku póŸniej ukaza³ siê album dokumentuj¹cy to dzie³o. Zob. E.R. Dabertowa, M. Le-
nartowski, Dzieñ po dniu. Wznoszenie pomnika Poznañskiego Czerwca 1956, Poznañ 2006.

2 Poznañski Czerwiec 1956, red. J. Maciejewski, Z. Trojanowicz, Poznañ 1981. Drugie, uzupe³nione
i poprawione wydanie ukaza³o siê w 1990 r.

3 E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956. Pierwszy bunt spo³eczeñstwa w PRL, Poznañ 2001. Wydanie
drugie ukaza³o siê w 2006 r.

4 A. Czubiñski, Czerwiec 1956 r. w Poznaniu, Poznañ 1986.
5 J. Ptasiñski, Wydarzenia poznañskie Czerwiec 1956, Warszawa 1986.
6 F. Dwojak, Mój Czerwiec 1956. Wspomnienia œwiadka wydarzeñ. Warszawa 1981. Zob. AIPN BU

1633/3646.
7 Poznañski Czerwiec 1956 w dokumentach, wybór i oprac. S. Jankowiak, E. Makowski, Poznañ 1995.
8 Milicja Obywatelska w Poznañskim Czerwcu 1956 r. Wybór Ÿróde³, wybór i oprac. £. Jastrz¹b, Toruñ 2011.



oparte g³ównie na relacjach uczestników wydarzeñ. Na ³amach „Gazety Poznañskiej”
i „G³osu Wielkopolskiego” dziennikarze podejmowali poszczególne w¹tki, o których
opowiadali kombatanci Poznañskiego Czerwca. Najobficiej problematyka by³a podejmo-
wana z okazji 50. rocznicy Czerwca ’56, w roku uroczystych obchodów pañstwowych. Te-
ksty publicystyczne, które ukaza³y siê w owym czasie na ³amach „G³osu Wielkopol-
skiego”, a których autorami byli pracownicy Oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej
w Poznaniu, dwa lata póŸniej zosta³y zebrane w publikacji Niepodleg³oœci! Wolnoœci!

9

Warte odnotowania s¹ wydawnictwa zbiorcze. W 1981 r. odby³a siê pierwsza konfe-
rencja naukowa zorganizowana w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, z której referaty zosta³y wydane drukiem10. W wolnej Polsce opublikowa-
no zbiór artyku³ów prezentuj¹cych czyn zbrojny w Poznaniu z perspektywy europejskiej11.

W 1996 r. ukaza³a siê publikacja interdyscyplinarna adresowana do szerokiego od-
biorcy12. Piêæ lat póŸniej odby³a siê konferencja naukowa, której pok³osiem by³a ksi¹¿ka
wydana w roku nastêpnym13. Piêædziesi¹ta rocznica wybuchu niezadowolenia mieszkañ-
ców Poznania by³a te¿ okazj¹ do dwudniowej miêdzynarodowej konferencji, która
odby³a siê w Poznaniu. Badacze przygotowali referaty na temat: przyczyn, przebiegu
wydarzeñ, œledztw oraz reakcji œwiata kapitalistycznego na wydarzenia w stolicy Wiel-
kopolski14.

Od lat w zainteresowaniu specjalistów pozostaje problematyka wykorzystania woj-
ska na ulicach miasta. Oprócz referatów Janusza Karwata15, warto wspomnieæ o publika-
cjach Edwarda Jana Nalepy16.

£ukasz Jastrz¹b podj¹³ siê równie¿ analizy biograficznej g³ównych postaci poznañ-
skiego „czarnego czwartku”17.

Obchody 50. rocznicy wybuchu wyjœcia na ulicê robotników ZiSPO i innych robotni-
ków poznañskich zak³adów pracy, zaowocowa³y wieloma istotnymi publikacjami podej-
muj¹cymi interesuj¹c¹ nas tematykê. W pracy przygotowanej przez bpa Marka Jêdrasze-
wskiego przedstawiono duchowe i kulturowe dziedzictwo robotniczego wyst¹pienia18.
Ponownie relacje uczestników zebra³ Aleksander Ziemkowski19. £ukasz Jastrz¹b podj¹³
próbê dokonania klasyfikacji ofiar20. Natomiast w studium o szerszym, polsko-wêgierskim
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9 Niepodleg³oœci! Wolnoœci!, red. R. Koœciañski, Poznañ 2008.
10 Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu 1956 r. Materia³y z konferencji naukowej zorganizowanej przez In-

stytut Historii UAM w dniu 4 maja 1981 r., red. E. Makowski, Poznañ 1981.
11 Prze³omowy rok 1956. Poznañski Czerwiec, Polski PaŸdziernik, Budapeszt. Materia³y miêdzynarodo-

wej konferencji naukowej, Poznañ 26–27 czerwca 1996 r., red. E. Makowski, S. Jankowiak, Poznañ 1998.
12 Poznañski Czerwiec w œwiadomoœci i historii, praca zbiorowa, Poznañ 1996.
13 Poznañski Czerwiec 1956, red. S. Jankowiak, A. Rogulska, Warszawa 2002.
14 Poznañski Czerwiec 1956. Uwarunkowania – przebieg – konsekwencje. Materia³y z miêdzynarodowej

konferencji naukowej Poznañ 22–23 czerwca 2006, red. K. Bia³ecki, S. Jankowiak, Poznañ 2007.
15 Por. J. Karwat, Wojsko Polskie w wydarzeniach Poznañskiego Czerwca. Fakty i mity [w:] Prze³omowy

rok…
16 E.J. Nalepa, Pacyfikacja zbuntowanego miasta. Wojsko Polskie w Czerwcu 1956 r. w Poznaniu w œwiet-

le dokumentów wojskowych, Warszawa 1992; Po obu stronach barykady. Wojsko Polskie w Poznaniu 1956

w dokumentach, wstêp i oprac. E. J. Nalepa, Warszawa 1998.
17 £. Jastrz¹b, Biogramy ofiar Poznañskiego Czerwca 1956 r., Warszawa 2007.
18 Ku wolnoœci. Powstanie Poznañskie 1956, red. M. Jêdraszewski, Poznañ 2006; £. Jastrz¹b, Rozstrzela-

no moje serce w Poznaniu. Poznañski Czerwiec 1956 r. – straty osobowe i ich analiza, Poznañ 2006.
19 Poznañski Czerwiec 1956. Relacje uczestników, wybór i oprac. A. Ziemkowski, Poznañ 2006.
20 Ibidem; Rok 1956 – 28 czerwca. Wspomnienia i refleksje 50 lat póŸniej, Poznañ 2006.



wymiarze powstania poznañskich robotników, autorzy podnosz¹ kwestiê wp³ywu wyda-
rzeñ w Polsce na powstanie wêgierskie. W jednym, jak i drugim przypadku, s¹ to wyda-
rzenia, które maj¹ kluczowe znaczenie dla przysz³ych przemian ustrojowych21.

Warto w tym miejscu zwróciæ równie¿ uwagê na interesuj¹ce studium dotycz¹ce naj-
wa¿niejszych wydarzeñ w Polsce po roku 1945, którym jest publikacja Jerzego Eislera,
podejmuj¹ca tematykê „polskich miesiêcy”, w tym m.in. Poznañskiego Czerwca 195622.

W ostatnim czasie badacze podjêli temat przygotowañ do procesów. Jerzy M. Grabus
zebra³, opracowa³ i opublikowa³ akty oskar¿enia przygotowywane przez funkcjonariuszy
„bezpieki” i prokuratorów23.

Oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu ju¿ w 2003 r. wyda³ obszerny
album24. Piêædziesi¹ta rocznica Czerwca ’56 by³a okazj¹ do kolejnego opracowania na
ten temat. We wspó³pracy z redakcj¹ „G³osu Wielkopolskiego” wydany zosta³ popularny
i poszukiwany przez Czytelników album, zawieraj¹cy fotografie wielu osób zatrzyma-
nych podczas i krótko po rozruchach na terenie miasta25. Dla osób zainteresowanych te-
matem dostêpny jest równie¿ wybór wierszy na ten temat26.

Wraz z powszechnym dostêpem do nowoczesnych rozwi¹zañ internetowych i wyko-
rzystywaniem tej platformy informacyjnej coraz popularniejsze staj¹ siê tematyczne por-
tale internetowe. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Czytelników, szczególnie m³od-
szego pokolenia, którzy swoj¹ wiedzê kszta³tuj¹, wykorzystuj¹c wielokrotnie materia³y
zamieszczone w sieci internetowej, poznañski oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej
przygotowa³ portal edukacyjny dotycz¹cy zrywu poznañskich robotników z 28 czerwca
1956 r.27 Warto wspomnieæ, ¿e portal posiada równie¿ dwie wersje jêzykowe – angielsk¹
i wêgiersk¹.

Ta obszerna oferta wydawnicza publikacji naukowych i popularnonaukowych nie
koñczy prac badawczych nad przyczynami wybuchu powstania poznañskich robotników
1956 r., jego przebiegiem i konsekwencjami politycznymi, i spo³ecznymi, które nast¹pi³y
po tym wydarzeniu.

Podczas prac nad oddawan¹ do r¹k Czytelników publikacj¹, a dok³adniej jej dodat-
kiem, który stanowi p³yta CD, pojawi³y siê dotychczas nieznane i nieprezentowane
w obiegu naukowym informacje rzucaj¹ce nowe œwiat³o na okolicznoœci wizyty w Poz-
naniu premiera Józefa Cyrankiewicza i przygotowania do jego pamiêtnego wyst¹pienia
radiowego skierowanego do Poznaniaków i ogó³u spo³eczeñstwa28. W literaturze przed-
miotu autorzy podaj¹, ¿e do Poznania w³adze wys³a³y delegacjê partyjno-rz¹dow¹,
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21 J. Karwat, J. Tischler, 1956. Poznañ–Budapeszt, Poznañ 2006.
22 J. Eisler, „Polskie miesi¹ce” czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008.
23 Powstanie Poznañskie 1956 roku. Akty oskar¿enia, wprowadzenie i oprac. J.M. Grabus, Poznañ

2010. Wczeœniej wybrane akty oskar¿enia zosta³y opublikowane przez Macieja Romana Bombickiego w 1993 r.
Por. M. R. Bombicki, Polski PaŸdziernik ’56. Pocz¹tek drogi, Poznañ 1993. Do tej pory osobnej monografii
doczeka³ siê tylko tzw. proces trzech. K. Przyborowska, Poznañskie procesy 1956. „Proces trzech”, Poznañ
2009.

24 Zranione miasto. Poznañ w czerwcu 1956 roku, S. Jankowiak, P. Machcewicz, A. Rogulska, Poznañ
2003.

25 Rozstrzelana nadzieja. Poznañski Czerwiec 1956, red. F. Leœniak, A. Rogulska, [Poznañ 2006].
26 Czarny czwartek. Wiersze o Poznañskim Czerwcu ’56, wybór i wstêp S. Drajewski, Poznañ 2006.
27 Zob. www.czerwiec56.ipn.gov.pl
28 Tak tajne, ¿e przed przeczytaniem spalone, audycja przygotowana przez redaktor Barbarê Miczko-Mal-

cher w 50. rocznicê Powstania Poznañskich Robotników dla Rozg³oœni Polskiego Radia „Radia Merkury”
w Poznaniu, nagrana 20 czerwca 2006 r.



w sk³ad której wchodzili, m.in. premier Józef Cyrankiewicz, sekretarze KC PZPR Ed-
ward Gierek i Jerzy Morawski oraz przewodnicz¹cy CRZZ Wiktor K³osiewicz29.
Wszyscy wymienieni z wyj¹tkiem Edwarda Gierka, który przyby³ do Poznania ju¿ oko³o
godz. 10.00 samochodem, przylecieli do Poznania samolotem i wyl¹dowali na lotnisku
£awica oko³o godz. 14.0030. Do pacyfikacji miasta wys³ano równie¿ sztab wojskowy pod
dowództwem gen. Stanis³awa Pop³awskiego31.

Demonstranci zgromadzeni 28 czerwca 1956 r. przed gmachem Miejskiej Rady Na-
rodowej (obecnie CK Zamek) domagali siê m.in. przyjazdu premiera Cyrankiewicza
i jego wyst¹pienia32. Przemówienia Józefa Cyrankiewicza, jednak¿e o innym zapewne
charakterze, domagali siê równie¿ zebrani 29 czerwca 1956 r. na naradzie poznañscy
dzia³acze partyjni33. Wed³ug literatury przedmiotu pamiêtne wyst¹pienie Józefa Cyran-
kiewicza zosta³o nadane 29 czerwca 1956 r. o godz. 19.3034.

Tutaj pojawiaj¹ siê relacje œwiadków, które rzucaj¹ nowe œwiat³o na dotychczas funk-
cjonuj¹ce w obiegu naukowym ustalenia dotycz¹ce emisji przemówienia radiowego Cy-
rankiewicza35. Wed³ug informacji uzyskanych od Sylwestra Ostrowickiego, ówczesnego
pracownika Polskiego Radia w Poznaniu, wynika, ¿e Cyrankiewicz przyby³ do rozg³oœni
na ul. Berwiñskiego w godzinach póŸnopopo³udniowych 28 czerwca 1956 r. i wzi¹³
udzia³ w nagraniu swojego przemówienia. Zosta³o ono nastêpnie wyemitowane po raz
pierwszy ju¿ 28 czerwca 1956 r.36 Jest to zdaniem Sylwestra Ostrowickiego bardzo praw-
dopodobne, poniewa¿ jako spiker zapowiada³ nadanie przemówienia i wspomina to
wydarzenie w kontekœcie wizyty Cyrankiewicza w radio 28 czerwca 1956 r.37 Relacjê
Sylwestra Ostrowickiego potwierdzaj¹ wspomnienia Zenona Andrzejewskiego, który
pracowa³ wówczas w radio jako realizator dŸwiêku. Wspomina³ on, ¿e po przybyciu
28 czerwca 1956 r. premiera Cyrankiewicza do rozg³oœni, nagrywa³ on jego wyst¹pienie
i na polecenie premiera poprawi³ wystêpuj¹ce pomy³ki, po czym nagranie „od razu sz³o
na antenê”38.

W przywo³anych wyst¹pieniach nie pada dzieñ 29 czerwca 1956 r. jako data emisji
wyst¹pienia Józefa Cyrankiewicza. Nale¿y oczywiœcie poddaæ te wspomnienia ocenie
krytycznej. Up³ywa 55 lat od daty przywo³ywanych wydarzeñ. Obie te relacje zosta³y na-
grane niezale¿nie od siebie, a ich Autorzy nie konsultowali ze sob¹ wypowiedzi. Jest
oczywiœcie mo¿liwe, ¿e ludzka, zawodna pamiêæ spowodowa³a niecelowe pomylenie
faktów. Jednak¿e opisywane wydarzenie mia³o tak olbrzymie znaczenie, nacechowane
by³o du¿ym ³adunkiem emocjonalnym zwi¹zanym z uczestniczeniem przez bohaterów
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29 Zob. E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956…, s. 94.
30 Zob. A. Ziemkowski, Próba chronologicznej rekonstrukcji zdarzeñ [w:] Poznañski Czerwiec 1956,

Wydanie drugie – poprawione i rozszerzone, red. J. Maciejewski, Z. Trojanowicz, Poznañ 1990, s. 94–95;
E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956…, s. 94; A. Czubiñski, Czerwiec 1956 r. …, s. 47; J. Karwat, Powsta-

nie Poznañskiego Czerwca 1956 [w:] 1956 Poznañ–Budapeszt, s. 60.
31 E. Makowski, Poznañski Czerwiec 1956…, s. 176.
32 Zob. Ibidem, s. 178.
33 Ibidem, s. 178.
34 Ibidem, s. 178; J. Karwat, Powstanie Poznañskiego…, s. 82.
35 Audycja radiowa z czerwca 2006 r. przygotowana przez redaktor Barbarê Miczko-Malcher Tak tajne,

¿e przed przeczytaniem spalone. Zapis rozmowy przeprowadzonej przez Rafa³a Reczka z p. Sylwestrem
Ostrowickim, ówczesnym pracownikiem Polskiego Radia w Poznaniu (materia³ w zbiorach prywatnych autora).

36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Ibidem.



w takim zdarzeniu, ¿e – jak siê wydaje – obraz tego wydarzenia zachowali w pamiêci i po
latach przywo³ali jego dok³adny przebieg. Czy zatem emisja taka by³a mo¿liwa, ale nikt
tego faktu nie odnotowa³, a oficjalne doniesienia prasowe mówi³y wy³¹cznie o przemó-
wieniu z 29 czerwca 1956 r.39? Mo¿liwe przecie¿, ¿e audycja, jak wspomina³ Sylwester
Ostrowicki, „by³a emitowana kilkakrotnie”40. Mo¿na by³o dokonaæ emisji z wykorzysta-
niem nadajnika o s³abszej mocy, zlokalizowanego przy ul. Karola Œwierczewskiego
(obecnie ul. Bukowskiej), którego zasiêg ogranicza³ siê tylko do obszaru Poznania.

W zwi¹zku z wydarzeniami rozgrywaj¹cymi siê w Poznaniu, na terenie kraju obo-
wi¹zywa³a blokada informacyjna. Podobnie jak w przypadku innych sytuacji „niewy-
godnych” dla w³adzy komunistycznej, o ich zaistnieniu nie informowano opinii publi-
cznej. Dopiero z perspektywy czasu, po opanowaniu sytuacji, w³adze przekazywa³y
informacje, przedstawiaj¹c je w postaci odpowiednio spreparowanej wiadomoœci propa-
gandowej. Istnieje zatem du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e pamiêtne przemówienie premie-
ra, zosta³o pierwszy raz wyemitowane ju¿ 28 czerwca 1956 r., a nie jak dotychczas uwa-
¿ano 29 czerwca 1956 r. Co wiêcej, mog³o byæ ono kilkakrotnie powtarzane na antenie41.

W przygotowanej edycji Ÿróde³ wykorzystano uk³ad problemowo-chronologiczny, co
pozwala na przeanalizowanie dokumentów i treœci w nich zawartych, które w zale¿noœci
od bie¿¹cej oceny sytuacji spo³eczno-politycznej w kraju równie¿ mog³y ulegaæ zmianie.

Oddana do r¹k Czytelników publikacja ma rozbudowany, jak na edycjê Ÿróde³, uk³ad
wewnêtrzny. Czêœæ pierwsz¹ publikacji stanowi edycja 113 wybranych dokumentów
Ÿród³owych. W czêœci drugiej zamieszczono 5 aneksów zawieraj¹cych m.in. dokumenty
partyjne relacjonuj¹ce postrzeganie powstania poznañskich robotników z 28 czerwca
1956 r. przez dzia³aczy PZPR, ówczesnego I sekretarza KW PZPR w Poznaniu Leona
Stasiaka i komendanta wojewódzkiego MO Tadeusza Pietrzaka. Szczególnie intere-
suj¹ce jest odniesienie siê autorów wspomnieñ do owego „czarnego czwartku” z perspek-
tywy roku 1984. Wspomnienia te s¹ interesuj¹cym Ÿród³em ukazuj¹cym stanowisko
w³adz komunistycznych wobec prób demokratyzacji ¿ycia spo³ecznego i politycznego
w Polsce42.

W aneksie zamieszczono równie¿ dokument z teczki personalnej funkcjonariusza or-
ganów bezpieczeñstwa pañstwa, który 28 czerwca 1956 r. znajdowa³ siê w Poznaniu.
Prze¿ycia zwi¹zane z tym dniem sk³oni³y go do z³o¿enia proœby o przeniesienie s³u¿bowe
do urzêdu bezpieczeñstwa w innym mieœcie. Do aneksu w³¹czono równie¿ mapê sytua-
cyjn¹ ukazuj¹c¹ trasy, którymi robotnicy poznañskich zak³adów pracy 28 czerwca
1956 r. przemieszczali siê do miejsc, w których owego dnia rozgrywa³y siê najwa¿niejsze
wydarzenia.

Przygotowany tom dokumentów zosta³ równie¿ wzbogacony o bezp³atny dodatek
w postaci p³yty CD, zawieraj¹cej zapis niniejszej publikacji w formacie PDF, który
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39 Przemówienie Józefa Cyrankiewicza wyg³oszone w dniu 29 VI 1956 r. przed mikrofonem Polskiego Ra-

dia w Poznaniu, „G³os Wielkopolski”, 30 VI 1956, nr 155.
40 Audycja radiowa z czerwca 2006 r. przygotowana przez redaktor Barbarê Miczko-Malcher Tak tajne,

¿e przed przeczytaniem spalone.
41 Autor (Rafa³ Reczek) przygotowa³ obszerny artyku³, w którym podejmuje kwestiê wizyty premiera

Józefa Cyrankiewicza w Poznaniu i przygotowania oraz emisji jego przemówienia. Tekst zostanie opu-
blikowany pod tytu³em “Kiedy Cyrankiewicz odr¹bywa³ rêce Poznaniakom”.

42 Relacje Leona Stasiaka i Tadeusza Pietrzaka zosta³y zaprezentowane z zachowaniem ich oryginalnego
uk³adu. Dziêki temu celowemu zabiegowi Czytelnik mo¿e zapoznaæ siê z dokumentem, trudnym w jego
warstwie stylistycznej, ale bardzo interesuj¹cym w jego warstwie informacyjnej.



pozwoli na prezentowanie przygotowanego zbioru dokumentów z wykorzystaniem
urz¹dzeñ multimedialnych podczas zajêæ w szko³ach i na wy¿szych uczelniach. Na
p³ycie zamieszczono równie¿ zapis dŸwiêkowy wyst¹pienia radiowego premiera Józefa
Cyrankiewicza, w którym ostro potêpi³ on poznañskich robotników oraz zapis audycji ra-
diowej Tak tajne, ¿e przed przeczytaniem spalone, przygotowanej przez Barbarê Micz-
ko-Malcher z Rozg³oœni Polskiego Radia, Radia „Merkury” w Poznaniu. Audycja przed-
stawia kulisy przygotowañ do wyst¹pienia radiowego Józefa Cyrankiewicza. Opowiada
równie¿ o przebiegu zdarzeñ z 28 czerwca 1956 r. z perspektywy dziennikarzy Polskiego
Radia w Poznaniu.

Interesuj¹cym uzupe³nieniem dokumentów narracyjnych prezentowanych w publi-
kacji s¹ znajduj¹ce siê na p³ycie dokumenty ikonograficzne przedstawiaj¹ce wydarzenia
28 czerwca 1956 r. w Poznaniu. Wykorzystane fotografie zosta³y wykonane przez
funkcjonariuszy organów bezpieczeñstwa pañstwa z wykorzystaniem urz¹dzeñ technik
operacyjnych s³u¿¹cych do inwigilacji obywateli. Zebrany materia³ ikonograficzny ze
wzglêdu na swój unikatowy charakter pozwala czytelnikowi ujrzeæ Poznañ przez obiek-
tyw aparatu i przeœledziæ to, co 28 czerwca 1956 r. dzia³o siê na ulicach Poznania.
Materia³ ikonograficzny stanowi 45 fotografii ze zbiorów archiwalnych Instytutu Pa-
miêci Narodowej oraz 4 unikatowe fotografie ze zbiorów Polskiej Agencji Prasowej.

P³yta ta ma pos³u¿yæ jako dodatek edukacyjny dla nauczycieli oraz jako dope³nienie
tradycyjnego zapisu dokumentu Ÿród³owego poprzez dodanie Ÿród³a na noœniku mul-
timedialnym.

Przygotowuj¹c edycjê Ÿróde³, nale¿y przeprowadziæ ocenê autentycznoœci, czyli kry-
tykê zewnêtrzn¹ Ÿród³a i ocenê jego wiarygodnoœci, czyli krytykê wewnêtrzn¹. Bazê
Ÿród³ow¹ niniejszej publikacji stanowi¹ dokumenty wytworzone przez organa bezpie-
czeñstwa pañstwa, powszechnego wymiaru sprawiedliwoœci, „ludowego” Wojska Pol-
skiego, pañstwowych stra¿y po¿arnych, S³u¿by Wiêziennej, KBW oraz organów partii
komunistycznej. Bezpoœrednimi powodami, które sprawi³y, ¿e prezentowane dokumenty
w ogóle powsta³y, by³y polecenia zwierzchników. „Wybuch” pierwszego w Polsce ludo-
wej spo³ecznego buntu skierowanego przeciwko w³adzy komunistycznej nie móg³ pozo-
staæ przez te w³adze zignorowany. O takim podejœciu do poznañskich wydarzeñ œwiadczy
najlepiej sposób ich rozwi¹zania, tj. wykorzystanie si³y do pacyfikacji manifestuj¹cych.
W zaistnia³ej sytuacji w³adze nakaza³y zebraæ wszelkie informacje dotycz¹ce przyczyn
i przebiegu zdarzeñ, które mia³y miejsce 28 czerwca 1956 r.43 Tak wiêc organa bezpie-
czeñstwa pañstwa, powszechnego wymiaru sprawiedliwoœci oraz wszystkie inne pod-
mioty musia³y przygotowaæ stosown¹ dokumentacjê opisuj¹c¹ przyczyny i przebieg
omawianego wydarzenia. Materia³y te zosta³y nastêpnie wykorzystane podczas prowa-
dzonych postêpowañ wyjaœniaj¹cych, œledczych i s¹dowych. Na podstawie zgromadzo-
nych materia³ów szykanowano i represjonowano uczestników powstania poznañskich
robotników.

Warto pamiêtaæ, siêgaj¹c po przygotowan¹ publikacjê, ¿e prezentowane dokumenty
powstawa³y w realiach pañstwa komunistycznego, gdzie zasady pañstwa demokratycz-
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43 Dokumentacja organów bezpieczeñstwa pañstwa zosta³a zgromadzona w archiwum Instytutu Pamiêci
Narodowej na mocy zapisów ustawy o IPN. Zob. R. Reczek, B. Rybak, Dokumentacja archiwalna dotycz¹ca

powstania czerwcowego – przegl¹d materia³ów wypo¿yczonych z BUiAD w Warszawie [w:] Poznañski Czer-

wiec 1956. Uwarunkowania – Przebieg– Konsekwencje, red. K. Bia³ecki, S. Jankowiak, Poznañ 2007,
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nego zastêpowa³a „demokracja ludowa”. W³adza stara³a siê ka¿de „nieprawomyœlne” za-
chowanie obywateli napiêtnowaæ i karaæ. Do realizacji swoich celów wykorzystywa³a
„zbrojne ramiê”, którym by³ Urz¹d Bezpieczeñstwa. Prezentowane materia³y powsta-
wa³y zatem w zhierarchizowanych instytucjach pañstwa komunistycznego i treœci w nich
zawarte odpowiada³y za³o¿eniom polityki w³adz. Dopiero prze³om paŸdziernikowy
zmieni³ podejœcie w³adz do kwestii wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Dokumenty posiadaj¹ oznaczenia kancelarii wytwórcy charakteryzuj¹cego poszcze-
gólne urzêdy. Wytwórcom dokumentów przyœwieca³ ten sam motyw ich powstania. Na
polecenie w³adz zbierano informacje dotycz¹ce przyczyn i przebiegu powstania robotni-
ków Poznania oraz ocen tego, co wydarzy³o siê 28 czerwca 1956 r. W publikowanym to-
mie znajduj¹ siê równie¿ dokumenty nieposiadaj¹ce oznaczeñ kancelarii wytwórcy, po-
niewa¿ stanowi¹ one próbê przeprowadzenia analizy i zebrania dostêpnych z ró¿nych
instytucji i osób informacji w sposób syntetyczny.

Prezentowane Ÿród³a „odbijaj¹” ówczesn¹ rzeczywistoœæ, szar¹ i siermiê¿n¹, staj¹c
siê interesuj¹cym materia³em ilustruj¹cym, m.in. ówczesny œwiat materialny i niewy-
stêpuj¹cy ju¿ jêzyk epoki. Dlatego autorzy starali siê w przypisach opisaæ wystêpuj¹ce
w tekœcie nieznane zwroty i nazwy oraz przedmioty, które ju¿ nie funkcjonuj¹ i s¹ one
rozpoznawalne tylko dla starszego pokolenia. Celem przyœwiecaj¹cym autorom by³o
równie¿ pokazanie tej „innej” rzeczywistoœci lat piêædziesi¹tych.

Bardzo wa¿n¹ kwesti¹ jest sprawa w³aœciwego odczytywania prezentowanych doku-
mentów. Ze wzglêdu na specyfikê ich wytwórcy oraz czas powstania zawieraj¹ one mnó-
stwo okreœleñ stanowi¹cych charakterystyczn¹ dla tego okresu nowomowê44. W doku-
mentach pojawiaj¹ siê okreœlenia charakteryzuj¹ce uczestników robotniczego protestu
jako m.in. „bojówkarzy” i „bandytów”. By³y to okreœlenia stosowane powszechnie przez
w³adze komunistyczne wobec osób i œrodowisk, które swoim dzia³aniem wystêpowa³y
przeciwko ustalonemu przez nie porz¹dkowi prawnemu. Dotychczas wielokrotnie okre-
œleniem „bandytów” komuniœci nazywali m.in. ¿o³nierzy wywodz¹cych siê z Armii
Krajowej lub osoby zwi¹zane ze strukturami PSL. Po 28 czerwca 1956 r. przez krótki
czas mówiono tak o poznañskich robotnikach.

W podobny pejoratywny sposób komuniœci okreœlili równie¿ wydarzenia z 28 czerw-
ca 1956 r. Okreœlone one zosta³y przez w³adzê mianem „wypadków poznañskich”. Ter-
min „wypadki poznañskie” przetrwa³ dziesi¹tki lat w œwiadomoœci zbiorowej na skutek
jej wieloletniego utrwalania przez propagandê komunistyczn¹. W latach osiemdzie-
si¹tych XX w. wraz z fal¹ „solidarnoœciowej” wolnoœci, w Poznaniu powsta³ Pomnik
upamiêtniaj¹cy robotniczy zryw. Spo³eczeñstwo g³oœno rozpoczê³o potêpianie okreœla-
nie tego wydarzenia mianem „wypadków”. Nieœmia³o rozpoczêto mówiæ o tym co wyda-
rzy³o siê 28 czerwca 1956 r. jako powstaniu poznañskich robotników.

Przeprowadzaj¹c krytykê zewnêtrzn¹ dokumentów urzêdowych zebranych w pre-
zentowanej publikacji, stwierdzamy ich autorstwo, czas powstania oraz miejsca spo-
rz¹dzenia. Wszystkie dokumenty powsta³y w 1956 r. w instytucjach pañstwowych. Tyl-
ko w kilku przypadkach dokumenty nie posiadaj¹ informacji o miejscu i dacie lub dacie
powstania. Rozpatruj¹c autentycznoœæ dokumentów, czynimy to analizuj¹c ich formê
jako dokumentu urzêdowego. Opublikowane dokumenty stanowi¹ kopie oryginalnych
dokumentów przechowywanych, odpowiednio w Biurze Udostêpniania i Archiwizacji
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Dokumentów IPN w Warszawie lub Archiwum Akt Nowych w Warszawie, do których
trafi³y od wytwórców dokumentów.

Pojawia siê zatem pytanie o wiarygodnoœæ posiadanych dokumentów. Dokumenty
wytworzone przez organa bezpieczeñstwa pañstwa lub przy ich udziale, jak równie¿ wy-
tworzone przez inne instytucje i organa partyjne, stanowi¹ Ÿród³o jednorodne45. Mate-
ria³y te posiadaj¹ specyficzny charakter i ich wartoœæ powinny weryfikowaæ Ÿród³a innej
proweniencji, w tym przypadku równie¿ wspomnienia uczestników wydarzeñ Poznañ-
skiego Czerwca. Dopiero konfrontacja zgromadzonego materia³u pozwoli historykowi
na formu³owanie wniosków i pogl¹dów badawczych. Poddaj¹c opublikowane dokumen-
ty krytyce zewnêtrznej i wewnêtrznej oraz analizuj¹c ich z³o¿onoœæ, mo¿emy uznaæ ich
wiarygodnoœci i autentycznoœæ.

Oddana do r¹k Czytelników publikacja wpisuje siê w dzia³ania naukowe, edukacyjne
i popularyzatorskie maj¹ce na celu coraz pe³niejsze przedstawienie wiedzy na temat
przyczyn, przebiegu i konsekwencji powstania poznañskich robotników z 28 czerwca
1956 r., które przyczyniaj¹ siê do upamiêtnienia tego wydarzenia oraz stanowi¹ próbê od-
dania czci wszystkim, którzy w Poznaniu walczyli oraz zginêli w imiê wolnoœci jednostki
oraz prawa narodu do decydowania o swoim losie.

Autorzy publikacji pragn¹ serdecznie podziêkowaæ Mariuszowi Szymyœlikowi Pre-
zesowi Zarz¹du Radia „Merkury” Regionalnej Rozg³oœni Polskiego Radia w Poznaniu za
udostêpnienie zapisów dŸwiêkowych nagrañ wykorzystanych na p³ycie CD do³¹czonej
do niniejszego tomu oraz kole¿ankom i kolegom z Oddzia³owego Biura Udostêpniania
i Archiwizacji Dokumentów IPN w Poznaniu, w szczególnoœci Piotrowi Orzechow-
skiemu za celne uwagi i sugestie.
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Nota wydawnicza

W za³o¿eniu autorów celem prezentowanego wyboru dokumentów jest wyjœcie
naprzeciw oczekiwaniom badaczy najnowszej historii Polski, szczególnie historyków re-
gionalistów, zajmuj¹cych siê z³o¿on¹ problematyk¹ powstania poznañskich robotników
z 28 czerwca 1956 r., studentów i wszystkich uczestników oraz rodzin ofiar „czarnego
czwartku” 28 czerwca 1956 r.

Oddany do r¹k Czytelników tom dokumentów pozwoli w sposób pe³niejszy poznaæ
mechanizmy sprawowania w³adzy w komunistycznej Polsce i pos³u¿y do przygotowania
kolejnych opracowañ dotycz¹cych historii województwa poznañskiego w omawianym
okresie. Wykorzystane w publikacji dokumenty stanowi¹ w przewa¿aj¹cej czêœci mate-
ria³ wczeœniej niepublikowany.

Dokonuj¹c wyboru dokumentów, autorzy starali siê przedstawiæ materia³y ró¿nej
proweniencji, od dokumentów przygotowanych przez organa bezpieczeñstwa pañstwa,
powszechnego wymiaru sprawiedliwoœci, „ludowego” Wojska Polskiego, pañstwowych
stra¿y po¿arnych czy KBW, obecnie przechowywanych w archiwum Instytutu Pamiêci
Narodowej oraz archiwach wskazanych instytucji, po dokumenty wytworzone przez naj-
wy¿sze czynniki PZPR i znajduj¹ce siê obecnie w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
Do wielu z tych dokumentów przez lata badacze dziejów najnowszych nie mieli dostêpu,
dopiero powo³anie Instytutu Pamiêci Narodowej umo¿liwi³o zapoznanie siê z dokumenta-
mi organów bezpieczeñstwa pañstwa i powszechnego wymiaru sprawiedliwoœci.

Dla potrzeb niniejszego opracowania nale¿a³o dokonaæ pewnych ujednoliceñ, przede
wszystkim kieruj¹c siê stosowan¹ w Instytucie Pamiêci Narodowej instrukcj¹ wydaw-
nicz¹. Dokonuj¹c edycji dokumentów, nie odtwarzano ich oryginalnego uk³adu. Wyró¿-
nienia oddawane przez: wyt³uszczenie, podkreœlenie, rozstrzelenie, zapis za pomoc¹
wielkich liter oddano w sposób jednolity poprzez pogrubienie. Natomiast dodatkowe
odrêczne podkreœlenia i uwagi na marginesach opatrzono przypisem tekstowym. Wy-
j¹tek od tej regu³y uczyniono w przypadku nazwisk i nazw miejscowoœci zapisanych
wersalikami, rezygnuj¹c z ich wyró¿nienia. Ujednolicono zapis dat, oddaj¹c nazwy mie-
siêcy wy³¹cznie s³ownie. W przypadku skrótowców zastosowano jednolity zapis pozba-
wiony kropek po ka¿dej literze. Poprawiono oczywiste b³êdy maszynowe i ortograficzne
oraz interpunkcjê. Niezmienione pozostawiono zwroty typowe dla okresu oraz zwroty
specyficzne dla partyjnej „nowomowy” propagandowej. Pozostawiono równie¿ zapo¿y-
czenia z jêzyków obcych oraz gwary zawodowej.

Wszelkie uzupe³nienia, rozwiniêcia pochodz¹ce od wydawcy, umieszczono w nawia-
sach kwadratowych. Pozosta³e ingerencje w tekst dokumentu odnotowano w przypisach
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tekstowych. Objaœnienia dotycz¹ce wybranych osób wystêpuj¹cych w dokumencie odno-
towano w przypisach rzeczowych w postaci krótkich biogramów. W podobny sposób
w przypisach rzeczowych odnotowano wyjaœnienia merytoryczne dotycz¹ce wa¿niej-
szych faktów historycznych, miejscowoœci i miejsc w Poznaniu czy zdarzeñ przedstawio-
nych w dokumencie.

Ze wzglêdu na wyj¹tkowoœæ przedstawianego tomu dokumentów, który dotyczy
pierwszego masowego zrywu spo³eczeñstwa polskiego, niezadowolonego z formy spra-
wowania w³adzy przez komunistów, w materiale Ÿród³owym wystêpuje wiele osób. Szcze-
gólne miejsce w dokumentach zajmuj¹ bohaterowie i œwiadkowie tamtych wydarzeñ, uz-
nani przez w³adze komunistyczne m.in. za „bojówkarzy” etc. W dokumentach pojawiaj¹
siê precyzyjne i pe³ne dane dotycz¹ce osób uczestnicz¹cych w poznañskim powstaniu.
Wielokrotnie jednak¿e w dokumentach przywo³ywane s¹ tylko nazwiska lub imiona osób.

W zaistnia³ej sytuacji autorzy publikacji przygotowali biogramy osób wystêpuj¹cych
w dokumentach, ograniczaj¹c jednak¿e katalog takich osób do sporz¹dzaj¹cych dokumen-
ty i wybranych osób w nich wystêpuj¹cych, których bli¿sze dane autorom uda³o siê ustaliæ.
S¹ to: dygnitarze partyjni, funkcjonariusze organów bezpieczeñstwa, powszechnego wy-
miaru sprawiedliwoœci, ¿o³nierze LWP i KBW oraz pañstwowych stra¿y po¿arnych.

Autorzy publikacji pominêli uczestników poznañskiego powstania ze wzglêdu na ich
du¿¹ liczbê i w wielu przypadkach na brak mo¿liwoœci ustalenia danych personalnych
osób i nie przygotowali biogramów osób wystêpuj¹cych w dokumentach. Przyjêto zasa-
dê nieoznaczania pojawiaj¹cego siê nazwiska przypisem rzeczowym wraz z adnotacj¹
„Brak danych”.

W publikacji pominiêto dane adresowe osób wystêpuj¹cych w dokumentach, uz-
naj¹c, ¿e nie wnosz¹ one nic istotnego do zawartoœci merytorycznej edytowanych Ÿróde³.
Wszelkie takie fragmenty edytowanego dokumentu opatrzono stosowym przypisem rze-
czowym z adnotacj¹ „Pominiêto dane adresowe”.

Dokumenty zaprezentowane w aneksie zosta³y przez autorów publikacji przedstawione
w oryginalnym uk³adzie. Wspomnienia Leona Stasiaka i Tadeusza Pietrzaka pochodz¹ce
ze zbiorów Archiwum Akt Nowych w Warszawie nie zawiera³y ¿adnych zapisów i odnie-
sieñ, które wymaga³yby dokonania edycji dokumentu i jego opisu Ÿród³owego. W przypad-
ku dokumentu, którym jest pismo Stanis³awa Porodzyñskiego, funkcjonariusza WUdsBP
w Poznaniu, autorzy przedstawili fotokopiê dokumentu, chc¹c oddaæ jego niepowtarzalny,
oryginalny uk³ad i pokazaæ wszystkie znajduj¹ce siê w dokumencie zapisy i adnotacje. Do-
kumenty mimo swojego unikatowego charakteru nie zosta³y umieszczone w zasadniczej
czêœci publikacji, poniewa¿ posiadaj¹ charakter wspomnieniowy i wytworzone zosta³y
z perspektywy czasu. W przypadku pisma funkcjonariusza Porodzyñskiego, stanowi ono
przyk³ad postawy funkcjonariusza organów bezpieczeñstwa wobec tego, co wydarzy³o siê
w Poznaniu. Natomiast wszystkie dokumenty zamieszczone w g³ównej czêœci publikacji
stanowi¹ dokumenty urzêdowe i zosta³y wytworzone w krótkim okresie czasu roku 1956.

W zapisie audycji radiowej zamieszczonej na p³ycie CD, stanowi¹cej dodatek do ni-
niejszej publikacji, osoby wystêpuj¹ce, wspominaj¹c 28 czerwca 1956 r., przywo³ywa³y
w niektórych przypadkach obecnie wystêpuj¹ce nazwy ulic1.
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1 Audycja radiowa z czerwca 2006 r. przygotowana przez redaktor Barbarê Miczko-Malcher Tak tajne,

¿e przed przeczytaniem spalone. W audycji pojawi³y: siê ul. G³ogowska, która wówczas nosi³a nazwê Konstante-
go Rokossowskiego, ul. Bukowska, nosi³a nazwê Karola Œwierczewskiego. Miejsce g³ównego zgromadzenia
Powstañców – plac Józefa Stalina, obecnie plac Adama Mickiewicza.



DOKUMENTY





Nr 1

1956 kwiecieñ 24, Poznañ – Odpis pisma Ludwika Zboralskiego, prokuratora wojewódz-

kiego w Poznaniu, do Prokuratury Generalnej w Warszawie

Odpis1

Dnia 24 kwietnia 1956 r.
I Sk. 112/56

Do
Generalnej Prokuratury

Departament I
w Warszawie 10

skr[ytka] pocztowa 1054

Za³[¹czaj¹c] akta

Za³¹czaj¹c akta w sprawie skargi Stanis³awa Górnego z Poznania [...]a, przedstawiam
uprzejmie, co nastêpuje:

W dniu 12 marca [19]56 r. w Prokuraturze Wojewódzkiej w godzinach przyjmowa-
nia przeze mnie skarg i za¿aleñ, zg³osi³ siê Stanis³aw Górny – znany na terenie Poznania
przodownik pracy Zak³adów ZISPO2 w Poznaniu, i z³o¿y³ do protoko³u w imieniu
w³asnym i swych towarzyszy pracy skargê dot[ycz¹c¹] nies³usznego potr¹cania im
z tytu³u podatku od uposa¿eñ czêœci nale¿nych im kwot.

W skardze swej petent podniós³, ¿e od 1949 r. przodownikom pracy wyrabiaj¹cym
160% normy nale¿y siê zni¿ka podatku od wynagrodzeñ w wysokoœci 30%. Wbrew
temu, administracja ZISPO zni¿ki tej nie stosowa³a, a na interwencjê zainteresowanych
zas³ania³a siê jakimiœ zarz¹dzeniami wewnêtrznymi. Dopiero od 1 stycznia [19]56 r. ulga
ta stosowana jest wobec wszystkich przodowników pracy.

Analiza sprawy, a w szczególnoœci przeprowadzone za poœrednictwem aparatu fi-
nansowego Prez[ydium] WRN3 badania, czy nieprzyznana przodownikom pracy ulga po-
datkowa zosta³a istotnie odprowadzona do w³adz podatkowych, wykaza³a, co nastêpuje:

I. Stan prawny sprawy:

Art. 5 ust. 2 ustawy z 4 lutego [19]49 r. o podatku od wynagrodzeñ (Dz.U. 1949, nr 7,
poz. 41)4 stanowi, ¿e „przoduj¹cym w pracy pracownikom z tytu³u wspó³zawodnictwa
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a W dokumencie pominiêto adres zamieszkania.
1 Dokument opublikowany [w:] Poznañski Czerwiec 1956 w dokumentach..., s. 24–25.
2 ZISPO – Zak³ady im. Józefa Stalina w Poznaniu. Od 1949 r. by³a to oficjalna nazwa Zak³adów Hipolita

Cegielskiego w Poznaniu. W 1956 r. na fali odwil¿y przywrócono nazwê zwi¹zan¹ z ich za³o¿ycielem Hipoli-
tem Cegielskim.

3 WRN – Wojewódzka Rada Narodowa w Poznaniu. Wraz z reform¹ administracyjn¹ kraju w 1950 r.
zniesione zosta³y urzêdy wojewódzkie, a w ich miejsce powsta³y wojewódzkie rady narodowe.

4 Ustawa z 4 II 1949 r. o podatku od wynagrodzeñ.



pracy mo¿e byæ podatek obni¿ony najwy¿ej o 30%. Grupy pracowników korzystaj¹cych
z ulg, rozmiar ulg, warunki i tryb przyznania ulg okreœla minister skarbu w porozumieniu
z ministrami przemys³u i handlu oraz pracy i opieki spo³ecznej po zasiêgniêciu opinii Ko-
misji Centralnej Zwi¹zków Zawodowych”.

W oparciu o powy¿szy przepis minister skarbu w dniu 23 marca [19]49 r. wyda³
w porozumieniu z ministrami przemys³u i handlu oraz p[racy] i o[pieki] s[po³ecznej]
zarz¹dzenie Nr 224 (Monitor Polski 1949 r., Nr 16, poz. 224)5 stwierdzaj¹ce w § 1 [ust. 1],
¿e: „przoduj¹cym w pracy z tytu³u wspó³zawodnictwa pracy pracownikom [– 1. przed-
siêbiorstw pañstwowych i pozostaj¹cych pod zarz¹dem pañstwowym, 2. przedsiêbiorstw
spó³dzielczych i samorz¹dowych bran¿y budowlanej i poligraficznej –] którzy osi¹gnêli
wynagrodzenie równe lub wy¿sze od wielokrotnoœci wynagrodzenia podstawowego 1,6
(§ 4 poz. bie¿. 4)6 [okreœlonej w tabeli zawartej w § 4], podatek od wynagrodzeñ oblicza
siê od ca³ego wynagrodzenia podlegaj¹cego opodatkowaniu, wyp³aconego za dany okres
wyp³aty, z zastosowaniem 30% obni¿ki, o ile stawki okreœlone zbiorowymi uk³adami
pracy s¹ œciœle przestrzegane oraz s¹ w³aœciwie stosowane normy wydajnoœci pracy,
opracowane w wyniku postanowieñ uk³adu zbiorowego pracy”.

Wbrew powy¿szym, zdaniem moim, wyraŸnym i niebudz¹cym w¹tpliwoœci postano-
wieniom, administracja ZISPO ulgê podatkow¹ stosowa³a nie do wszystkich, wyra-
biaj¹cych 160% normy pracowników, a jedynie w stosunku do tych wyrabiaj¹cych 160%
normy pracowników, którzy z okazji okresowego, cokwartalnego podsumowania wyni-
ków wspó³zawodnictwa pracy, uzyskali tytu³ przoduj¹cego w danym okresie we wspó³za-
wodnictwie pracy, nadany przez komisjê wspó³zawodnictwa pracy.

Stanowisko to stosowane do koñca 1955 r., potwierdzone zosta³o pismem okólnym
nr I Ministerstwa Przemys³u Maszynowego z dnia 25 lutego [19]55 r., otrzymanym przez
ZISPO przy piœmie CZ TASKO7 w dn[iu] 2 wrzeœnia [19]55 [r.] (k. 7).
Zmiana postêpowania oparta zosta³a na piœmie okólnym Nr 15 min[istra] przem[ys³u]
maszynowego z dnia 13 listopada [19]55 r., dorêczonym ZISPO przez „TASKO” w dniu
15 grudnia [19]55 r. (k. 9).

W ten sposób, obecnie ka¿dy przodownik pracy wyrabiaj¹cy co najmniej 160% nor-
my, o ile bierze udzia³ we wspó³zawodnictwie pracy, uzyskuje obni¿kê podatku od wyna-
grodzeñ w wysokoœci 30%.

II. Uwagi i wnioski:

To ostatnie stanowisko, zdaniem moim, jest s³uszne. Nies³uszna natomiast jest
uprzednia praktyka, ograniczaj¹ca ustawowe uprawnienia przodowników pracy.

Prawd¹ jest, ¿e ustawa z 4 lutego [19]49 r. mówi jedynie ogólnikowo o „przo-
duj¹cych w pracy pracownikach”, którym przys³uguje ulga podatkowa. Z drugiej jednak
strony zarz¹dzenie wykonawcze do tej ustawy wyraŸnie stwierdza, ¿e ulga podatkowa
przys³uguje przoduj¹cym w pracy z tytu³u wspó³zawodnictwa pracownikom, którzy
osi¹gnêli wykonanie co najmniej 160% normy.
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5 Zarz¹dzenie ministra skarbu z 23 III 1949 r. wydane w porozumieniu z ministrami przemys³u i handlu
oraz pracy i opieki spo³ecznej w sprawie ulg w podatku od wynagrodzeñ dla przoduj¹cych w pracy pra-
cowników z tytu³u wspó³zawodnictwa pracy.

6 Dane dopisane z tabel, których nie by³o w treœci § 1 ust. 1 rozporz¹dzenia.
7 CZ TASKO – Centralny Zarz¹d Taboru i Sprzêtu Komunikacyjnego.



Skoro wiêc zarz¹dzenie to, prócz ww. 3 elementów, a mianowicie:
a) przodownictwa w pracy,
b) udzia³u we wspó³zawodnictwie,
c) wykonania okreœlonego % normy,
nie wymaga do nabycia przewidzianych uprawnieñ dalszych warunków, wydaje siê, ¿e
dodatkowe wymaganie, by dany pracownik uznany by³ za przoduj¹cego w pracy i przy-
znawanie dopiero na tej podstawie ulg podatkowych jest niczym nieuzasadnione.
Z powy¿szych wzglêdów, zwa¿ywszy nadto, ¿e:
1) decyzja w tej sprawie wydana zosta³a na szczeblu w³adz centralnych,
2) ewent[ualne] wyrównanie wstecz nies³usznie potr¹conego podatku, i to jedynie za
okres 3 lat (przedawnienie pretensji podatkowych) w skali jedynie Zak³[adu] ZISPO, sza-
cunkowo okreœliæ mo¿na kwot¹ 6 000 000 z³, przedstawiam uprzejmie niniejsz¹ sprawê
z proœb¹ o zajêcie stanowiska i udzielenie mnie wytycznych dot[ycz¹cych] dalszego bie-
gu sprawy.
O przedstawieniu sprawy Generalnej Prokuraturze petenta powiadomi³em.

Prokurator Wojewódzki
(–) wz. [Czes³aw] Ratyñski8

(L[udwik] Zboralski)b

3240/IP.

�ród³o: Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Prokuratura Generalna, sygn. 1633,

k. 305–306, kopia, mps.
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a Brakuje podpisu. Ludwik Zboralski (1915–2000), od 1947 r. aplikant S¹du Okrêgowego w Lesznie,
w 1949 r. kursant szeœciomiesiêcznego przeszkolenia politycznego w Józefowie k. Warszawy, po którym zo-
sta³ asesorem s¹dowym w Okrêgu S¹du Apelacyjnego w Katowicach z jednoczesn¹ delegacj¹ do Departamen-
tu Nadzoru Prokuratorskiego Ministerstwa Sprawiedliwoœci, gdzie pracowa³ do marca 1950 r., od marca do
wrzeœnia 1950 r. pe³ni³ obowi¹zki prokuratora w Prokuraturze S¹du Okrêgowego w Lesznie, od 7 X 1950 r.
prokurator powiatowy w Rawiczu, od 31 V do 30 XI 1953 r. oddelegowany do pe³nienia obowi¹zków prokura-
tora wojewódzkiego w Poznaniu, 30 XI 1953 r. mianowany wiceprokuratorem Prokuratury Wojewódzkiej
w Poznaniu z jednoczesnym powierzeniem pe³nienia obowi¹zków prokuratora wojewódzkiego, 22 II 1954 r.
mianowany prokuratorem wojewódzkim w Poznaniu, odwo³any ze stanowiska 20 II 1963 r. i od 21 II 1963 r.
wiceprokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu z powierzeniem funkcji zastêpcy prokuratora woje-
wódzkiego, od 29 XI 1967 r. do 31 III 1968 r. oddelegowany do pe³nienia obowi¹zków kierownika Prokuratu-
ry Wojewódzkiej w Zielonej Górze, 31 VIII 1973 r. odwo³any z funkcji zastêpcy prokuratora wojewódzkie-
go w Poznaniu, 1 IX 1973 r. powo³any do pe³nienia funkcji kierownika samodzielnego dzia³u w Prokuraturze
Wojewódzkiej w Poznaniu, 1 IX 1974 r. oddelegowany do pe³nienia obowi¹zków s³u¿bowych w GKBZH Ze-
spo³u Dochodzeniowo-Œledczego w Poznaniu, 1 XI 1980 r. przeszed³ na emeryturê. (Pismo prokuratora
okrêgowego w Poznaniu I.K. 117/38/10 z 2 II 2011).

8 Czes³aw Bernard Ratyñski (ur. 1910), od 10 IV 1945 r. pe³ni³ s³u¿bê wojskow¹ na stanowisku prokura-
tora, od 1 VII 1955 r. prokurator w Prokuraturze Korpusu WP, 26 VII 1955 r. wiceprokurator Prokuratury
Wojewódzkiej w Poznaniu z powierzon¹ funkcj¹ zastêpcy prokuratora wojewódzkiego do dnia 4 X 1961 r.,
1 I 1966 r. przeszed³ na rentê specjaln¹. (Pismo prokuratora okrêgowego w Poznaniu I.K. 117/38/10 z 2 II 2011).



Nr 2

1956 czerwiec 28, Warszawa – Protokó³ nr 99 z posiedzenia Biura Politycznego KC

PZPR w Warszawie w dniu 28 czerwca 1956 r.

Protokó³ nr 99 [z] posiedzenia Biura Politycznego2 w dniu 28 czerwca 1956 r.1

Obecni tow[arzysze]: [Jerzy] Albrecht3, [Józef] Cyrankiewicz4, [W³adys³aw] Matwin5,
[Jerzy] Morawski6, [Zenon] Nowak7, [Edward] Ochab8, [Konstanty] Rokossowski9,
[Adam] Rapacki10, [Roman] Zambrowski11, [Aleksander] Zawadzki12.
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1 Dokument opublikowany [w:] Poznañski Czerwiec 1956 w dokumentach..., s. 136–137; Centrum

w³adzy: protoko³y z posiedzeñ kierownictwa PZPR: wybór z lat 1949–1970, oprac. A. Dudek, A. Kochañski,
K. Persak, Warszawa 2000, s. 172; Dokumenty centralnych w³adz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

marzec–listopad ’56, oprac., wybór i przygotowanie do druku M. Jab³onowski, W. Janowski, A. Skrzypek,
W. W³adyka, Warszawa 2009, s. 246.

2 Biuro Polityczne KC PZPR by³o wspólnie z Sekretariatem KC PZPR g³ównym organem kierowniczym
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Biuro Polityczne podejmowa³o kluczowe decyzje zwi¹zane z kie-
runkami rozwoju partii i pañstwa.

3 Jerzy Albrecht (1914–1992), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPR i PZPR, 1945–1948 I sekretarz Ko-
mitetu Warszawskiego PPR, 1945–1948 cz³onek KC PPR, 1947–1948 cz³onek Sekretariatu KC PPR, od 1948 r.
cz³onek Biura Organizacyjnego KC PPR, 1948–1968 cz³onek KC PZPR, 1948–1954 cz³onek Biura Organiza-
cyjnego KC PZPR, 1955–1957 cz³onek Rady Pañstwa, 1957–1960 zastêpca przewodnicz¹cego Rady Pañ-
stwa, 1960–1968 minister finansów, 1945–1969 pose³ Krajowej Rady Narodowej, Sejmu Ustawodawczego
i do Sejmu PRL, 1952–1956 cz³onek Prezydium OK FN. Zob. T. Mo³dawa, Ludzie w³adzy 1944–1991. W³adze

pañstwowe i polityczne Polski wed³ug stanu na dzieñ 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 329–330; Katalog kierow-

niczych stanowisk partyjnych i pañstwowych b. PRL, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 15 III 2011 r.
4 Józef Cyrankiewicz (1911–1989), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPS i PZPR, od 1931 r. w PPS,

1935–1939 sekretarz OKR PPS w Krakowie, 1941–1945 wiêziony na Montelupich w Krakowie, a nastêpnie
w obozach koncentracyjnych w Oœwiêcimiu i Mauthausen, od 1945 r. cz³onek, nastêpnie od lipca 1945 r. do
grudnia 1948 r. sekretarz generalny CKW PPS, 1946–1947 przewodnicz¹cy Komisji Spraw Zagranicznych
w KRN, od grudnia 1948 r. w PZPR, 1947–1952 prezes Rady Ministrów, 1948–1954 sekretarz KC PZPR,
1952–1954 wiceprezes Rady Ministrów, 1954–1970 prezes Rady Ministrów, 1970–1972 przewodnicz¹cy
Rady Pañstwa, 1945–1972 pose³ do KRN, Sejmu Ustawodawczego i Sejmu PRL, 1949–1972 przewodnicz¹cy
Rady Naczelnej ZBoWiD, 1952–1956 cz³onek Prezydium OK FN, 1973–1986 cz³onek Prezydium OK FJN. Zob.
T. Mo³dawa, op. cit., s. 342; Katalog kierowniczych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 15 III 2011 r.

5 W³adys³aw Matwin (ur. 1916), dzia³acz komunistyczny, cz³onek KPP, PPR i PZPR, 1945–1946 sekre-
tarz Ambasady RP w Moskwie, 1947–1948 sekretarz KW PPR we Wroc³awiu, 1948–1949 I sekretarz KW
PZPR we Wroc³awiu, 1952–1954 I sekretarz Komitetu Warszawskiego PZPR, 1954–1957 redaktor naczelny
„Trybuny Ludu”, 1955–1963 sekretarz KC PZPR, 1949–1952 przewodnicz¹cy ZG ZMP, 1957–1963 I sekre-
tarz KW PZPR we Wroc³awiu, 1948–1964 cz³onek KC PZPR, 1952–1965 pose³ na Sejm PRL, 1952–1956
cz³onek Prezydium OK FN. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 393; Katalog kierowniczych stanowisk…, http://kata-
log.bip.ipn.gov.pl, 15 III 2011 r.

6 Jerzy Morawski (ur. 1918), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPR i PZPR, od maja do lipca 1945 r.
przewodnicz¹cy ZG ZWM, 1945–1948 wiceprzewodnicz¹cy ZG ZWM, 1948–1949 wiceprzewodnicz¹cy ZG
ZMP, 1949–1950 sekretarz ZG ZMP, 1950–1952 sekretarz KW PZPR w Poznaniu, 1952–1953 zastêpca kie-
rownika Wydzia³u Propagandy Masowej KC PZPR, 1953–1954 zastêpca kierownika Wydzia³u Propagandy
i Agitacji KC PZPR, 1954–1956 kierownik Wydzia³u Propagandy i Agitacji KC PZPR, 1948–1954 zastêpca
cz³onka KC PZPR, 1954–1964 cz³onek KC PZPR, 1959–1960 cz³onek BP KC PZPR, w 1956 r. redaktor na-
czelny „Trybuny Ludu, 1945–1965 pose³ do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL, 1964–1969 ambasa-
dor PRL w Wielkiej Brytanii. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 399; Katalog kierowniczych stanowisk…, http://kata-
log.bip.ipn.gov.pl, 15 III 2011 r.
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7 Zenon Nowak, „Julek”, „Zenek”, „Wroñski Tadeusz” „Wêglew”, „Iwan Iwanowicz” (1905–1980),
dzia³acz komunistyczny, cz³onek KPP, KZMP, PPR i PZPR, 1939–1940 komendant oddzia³u Gwardii Robot-
niczej w Brzeœciu nad Bugiem, 1946–1947 instruktor KW PPR w Katowicach, 1947–1948 II sekretarz KW
PPR w Poznaniu, 1948 r. I sekretarz KW PPR w Katowicach, 1948 r. kierownik Wydzia³u Personalnego KC
PPR, 1948 r. cz³onek Biura Organizacyjnego KC PPR, 1948–1950 kierownik Wydzia³u Kadr KC PZPR,
1948–1954 cz³onek Biura Organizacyjnego KC PZPR, 1948–1980 cz³onek KC PZPR, 1950–1954 sekretarz
KC PZPR, 1950–1954 cz³onek Sekretariatu Biura Organizacyjnego KC PZPR, 1950–1954 zastêpca cz³onka
BP KC PZPR, 1952–1954 wiceprezes Rady Ministrów, 1954–1956 cz³onek BP KC PZPR, 1954–1956 I za-
stêpca prezesa Rady Ministrów, 1956–1968 zastêpca prezesa Rady Ministrów, 1971–1977 ambasador PRL
w Moskwie, 1947–1969 pose³ na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL, 1957–1969 cz³onek Rady Pañstwa,
1968–1971 przewodnicz¹cy Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej, 1969–1971 prezes NIK, 1978–1980
cz³onek Prezydium OK FJN. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 403; Katalog kierowniczych stanowisk…, http://ka-
talog.bip.ipn.gov.pl, 15 III 2011 r.

8 Edward Ochab, „Feliks”, „£ukasz”, „Pawe³”, „Ludwik”, „Adam”, „Wicek”, „Karol” (1906–1989),
dzia³acz komunistyczny, cz³onek KPP, PPR i PZPR, 1931–1939 wiêziony za dzia³alnoœæ w KPP, 1943–1944
„oficer I Dywizji 1. Armii WP w Moskwie”, od stycznia do kwietnia 1945 r. podsekretarz stanu w Minister-
stwie Administracji Publicznej, 1946–1948 I sekretarz KW PPR w Katowicach, 1944–1948 cz³onek KC PPR,
od listopada do grudnia 1948 r. zastêpca cz³onka BP i cz³onka Biura Organizacyjnego KC PPR, 1948–1968
cz³onek KC PZPR, 1948–1954 cz³onek Biura Organizacyjnego KC PZPR, 1948–1954 zastêpca cz³onka BP
KC PZPR, 1954–1968 cz³onek BP KC PZPR, 1948–1949 przewodnicz¹cy Komisji Centralnej Zwi¹zków Za-
wodowych, 1949–1950 wiceminister obrony narodowej, od stycznia do czerwca 1950 r. szef G³ównego
Zarz¹du Politycznego WP, 1961–1964 zastêpca przewodnicz¹cego Rady Pañstwa, 1964–1968 przewod-
nicz¹cy Rady Pañstwa, 1950–1952 przewodnicz¹cy ZG TPPR, 1952–1956 cz³onek Prezydium OK FN,
1952–1956 sekretarz OK FN, 1965–1968 przewodnicz¹cy OK FJN. W latach 1944–1969 pose³ do KRN, na
Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 404–405; Katalog kierowniczych stanowisk…,
http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 15 III 2011 r.

9 Konstanty Rokossowski (1896–1968), dzia³acz komunistyczny, od 1944 r. marsza³ek Zwi¹zku Ra-
dzieckiego, w 1949 r., oddany przez Józefa Stalina do dyspozycji w³adz Polski, w 1949 r. mianowany mar-
sza³kiem Polski, od 1949 r. cz³onek PZPR, 1949–1956 cz³onek KC PZPR, 1950–1956 cz³onek BP KC PZPR,
1949–1956 minister obrony narodowej, 1952–1956 wiceprezes Rady Ministrów, 1952–1956 pose³ na Sejm
PRL I kadencji. Po dojœciu do w³adzy w paŸdzierniku 1956 r. W³adys³awa Gomu³ki odwo³any ze stanowiska
wicepremiera. Odchodzi ze sk³adu BP KC PZPR. Wraz z grup¹ sowieckich doradców powraca do ZSRR.
1961–1968 zastêpca cz³onka KC KPZR, 1956–1957 i 1958–1962 zastêpca ministra obrony ZSRR, 1946–1949
i 1948–1968 deputowany do Rady Najwy¿szej ZSRR. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 417; Katalog kierowni-

czych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 15 III 2011 r.
10 Adam Rapacki, „Gaj” (1909–1970), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPS i PZPR, 1946–1948

cz³onek Rady Naczelnej i Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS, w 1948 r. by³ cz³onkiem Komisji Poli-
tycznej CKW PPS, 1948–1968 cz³onek KC PZPR, 1948–1954 cz³onek BP KC PZPR, 1954–1956 zastêpca
cz³onka BP KC PZPR, 1956–1968 ponownie cz³onek BP KC PZPR, 1947–1950 minister w Ministerstwie
¯eglugi, 1950–1951 minister w Ministerstwie Szkó³ Wy¿szych i Nauki, 1951–1956 minister w Ministerstwie
Szkolnictwa Wy¿szego, 1956–1968 minister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 1947–1969 pose³ na
Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 416; Katalog kierowniczych stanowisk…,
http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 15 III 2011 r.

11 Roman Zambrowski, „Antek”, „Stefan”, „Lutowicz”, „Wiktorowicz”, „Rafalski” (1909–1977),
dzia³acz komunistyczny, cz³onek KPP, PPR i PZPR, 1944–1945 kierownik Wydzia³u Organizacyjnego KC
PPR, 1944–1945 cz³onek KC PPR, 1945–1948 cz³onek BP KC PPR, 1945–1948 cz³onek Sekretariatu KC
PPR, 1948 r. cz³onek Biura Organizacyjnego KC PPR, 1948–1964 cz³onek KC PZPR, 1948–1963 cz³onek
BP KC PZPR, 1948–1954 cz³onek Biura Organizacyjnego KC PZPR, 1948–1954 sekretarz KC PZPR,
1955–1956 minister w Ministerstwie Kontroli Pañstwowej, 1956–1963 sekretarz KC PZPR, 1945–1954
przewodnicz¹cy Komisji Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym, 1954–1955
przewodnicz¹cy Komitetu Rady Pañstwa ds. Podzia³u Administracyjnego Kraju, 1944–1965 pose³ do KRN,
na Sejm Ustawodawczy i do Sejmu PRL, w kwietniu 1968 r. wydalony z PZPR, przechodzi na emeryturê.
Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 445; Katalog kierowniczych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 15 III
2011 r.



Nieobecni tow[arzysze] [Hilary] Che³chowski13, [Edward] Gierek14, [Hilary] Minc15,
[Franciszek] Mazur16.
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12 Aleksander Zawadzki, „Bronek”, „Jeden”, „Kazik” (1899–1964), dzia³acz komunistyczny, cz³onek
KPP, PPR i PZPR, 1944–1948 cz³onek KC i BP KC PPR, 1948 r. cz³onek Biura Organizacyjnego KC PPR,
1948–1964 cz³onek KC i BP KC PZPR, 1948–1954 cz³onek Biura Organizacyjnego KC PZPR, 1945–1948
wojewoda œl¹sko-d¹browski, 1948–1954 sekretarz KC PZPR, 1949 r. pe³ni³ funkcjê wiceprezesa Rady Mini-
strów, 1949–1950 przewodnicz¹cy Centralnej Rady Zwi¹zków Zawodowych, 1949–1950 cz³onek Rady Pañ-
stwa, 1950–1952 ponownie pe³ni³ funkcjê wiceprezesa Rady Ministrów, 1952–1964 przewodnicz¹cy Rady
Pañstwa, 1944–1964 pose³ do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL, 1954–1956 cz³onek Prezydium OK FN,
1956 r. przewodnicz¹cy OK FN, 1958–1964 przewodnicz¹cy OK FJN. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 445–446; Ka-

talog kierowniczych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 15 III 2011 r.
13 Hilary Che³chowski (1908–1983), dzia³acz komunistyczny, cz³onek KPP, PPR i PZPR, 1943–1948

cz³onek KC PPR, 1945–1948 kierownik Wydzia³u Rolnego KC PPR, 1945–1948 cz³onek Sekretariatu KC
PPR, 1948 r. zastêpca cz³onka BP i cz³onka Biura Organizacyjnego KC PPR, 1948–1959 cz³onek KC
PZPR, 1948–1956 zastêpca cz³onka BP KC PZPR, 1948–1954 cz³onek Biura Organizacyjnego KC PZPR,
1959–1964 zastêpca cz³onka KC PZPR, 1948–1950 kierownik Wydzia³u Rolnego KC PZPR, 1950–1952
wiceprezes Rady Ministrów, 1951–1954 minister Pañstwowych Gospodarstw Rolnych, 1954–1956
przewodnicz¹cy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wroc³awiu, 1955–1957 cz³onek Rady
Pañstwa, 1945–1956 pose³ do KRM i na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL. Zob. T. Mo³dawa, op. cit.,
s. 340.

14 Edward Gierek, „D³ugi”, „Pokorny”, „Rene”, „Jaros” (1913–2001), dzia³acz komunistyczny, cz³onek
Francuskiej Partii Komunistycznej i Komunistycznej Partii Belgii. Dzia³acz PPR i PZPR, 1954–1980 cz³onek
KC PZPR, 1956 r. cz³onek BP KC PZPR, 1959–1980 cz³onek BP KC PZPR, 2 XII 1980 r. odwo³any z KC
PZPR, 15 VII 1981 r. wykluczony z PZPR przez IX Zjazd Partii, 1923–1934 przebywa³ we Francji, gdzie pra-
cowa³ od 1926 r. w górnictwie, 1937–1948 przebywa³ w Belgii, 1946–1948 przewodnicz¹cy Rady Narodowej
Polaków w Belgii, 1948 r. powraca do Polski, 1948–1949 pracuje w KC PZPR, 1949–1954 sekretarz KW
PZPR w Katowicach, 1954–1956 kierownik Wydzia³u Przemys³u Ciê¿kiego KC PZPR, 1957–1970 I sekre-
tarz KW PZPR w Katowicach, od grudnia 1970 r. do grudnia 1980 r. I sekretarz KC PZPR, 1976–1980 cz³onek
Rady Pañstwa, 1952–1980 pose³ na Sejm PRL, w grudniu 1980 r. zrezygnowa³ z mandatu poselskiego,
1971–1981 cz³onek Prezydium OK FJN. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 353; Katalog kierowniczych stano-

wisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 15 III 2011 r.
15 Hilary Minc (1905–1974), dzia³acz komunistyczny, cz³onek KPP, PPR i PZPR, w okresie studiów we

Francji cz³onek Francuskiej Partii Komunistycznej, 1944 r. pe³nomocnik Centralnego Biura Komunistów Pol-
skich w ZSRR, 1944 r. kierownik Biura Ekonomicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, 1944 r.
kierownik Resortu Przemys³u PKWN, 1944–1947 minister przemys³u, 1945–1950 przewodnicz¹cy Komitetu
Ekonomicznego Rady Ministrów, 1947–1949 minister przemys³u i handlu, 1944–1948 cz³onek KC i BP KC
PPR, 1948 r. cz³onek Biura Organizacyjnego KC PPR, 1948–1959 cz³onek KC PZPR, 1948–1954 cz³onek
Biura Organizacyjnego KC PZPR, 1948–1956 cz³onek BP KC PZPR, 1948 r. cz³onek Sekretariatu KC PPR,
1948–1954 cz³onek sekretariatu KC PZPR, 1949–1954 wiceprezes Rady Ministrów i przewodnicz¹cy Pañ-
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego, 1954–1956 I zastêpca prezesa Rady Ministrów, 1944–1956
pose³ do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 396– 397; Katalog kierow-

niczych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 15 III 2011 r.
16 Franciszek Mazur, „Gajsler”, „Horenko”, „Krat”, „Stach” (1895–1975), dzia³acz komunistyczny,

cz³onek PPS, WKP(b), KPP, PPR i PZPR, 1945–1948 cz³onek Sekretariatu KC PPR, 1946–1948 kierownik
Wydzia³u Organizacyjnego KC PPR, 1945–1948 cz³onek KC PPR, 1948 r. zastêpca cz³onka BP i cz³onek Biu-
ra Organizacyjnego KC PPR, 1948–1950 kierownik Wydzia³u Organizacyjnego KC PZPR, 1948–1959
cz³onek KC PZPR, 1948–1954 cz³onek Biura Organizacyjnego KC PZPR, 1948–1950 zastêpca cz³onka BP
KC PZPR, 1950–1956 cz³onek BP KC PZPR, 1959–1964 cz³onek CKR PZPR, 1950–1954 cz³onek Sekreta-
riatu Biura Organizacyjnego KC PZPR, 1950–1956 sekretarz KC PZPR, 1952–1956 wicemarsza³ek Sejmu
I kadencji, 1952–1957 zastêpca przewodnicz¹cego Rady Pañstwa, 1957–1965 ambasador PRL w Cze-
chos³owacji, 1946–1956 pose³ do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 393;
Katalog kierowniczych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl,15 III 2011 r.



Porz¹dek dzienny:

1. Wypadki w Poznaniu

Do p[unktu] 1. porz[¹dku] dz[iennego] – aPo wys³uchaniu informacji tow[arzysza]
Ochaba o wypadkach w Poznaniu Biuro Polityczne postanowi³o:

1. Wydelegowaæ do Poznania Komisjê Partyjno-Rz¹dow¹ pod przewodnictwem to-
w[arzysza] Cyrankiewicza, w sk³adzie tow[arzyszy]: [Edwarda] Gierka, [Jerzego] Mo-
rawskiego, [Wiktora] K³osiewicza17.
2. Podci¹gn¹æ do Poznania oddzia³y K[orpusu] B[ezpieczeñstwa] W[ewnêtrznego] i woj-
ska.
3. Zawiadomiæ sekretarzy wszystkich województw o wypadkach w Poznaniu.
4. Oddelegowaæ do dyspozycji sekretarzy K[omitetu] W[ojewódzkiego] s³uchaczy
dwuletniej szko³y partyjnej i wiêksz¹ grupê pracowników aparatu K[omitetu] C[entral-
nego].
5. Oddelegowaæ do pomocy kierownictwa P[olskiej] A[gencji] P[rasowej], Radia i Urzê-
du Kontroli Prasy bpe³nomocników KCb [PZPR], tow[arzyszy]: [Stefana] Wierb³owskie-
go18, Koz³owsk¹ i Oksa.
6. Og³osiæ komunikat w sprawie wypadków poznañskich i wydaæ list do cz³onków Partiic.

Protoko³owa³a: E. Kubowskad

�ród³o: AAN, KC PZPR, V/42, k. 101, orygina³, mps.
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a Pocz¹tek zdania wyró¿niono odrêczn¹ lini¹.
b–b Fragment wpisano rêcznie.
17 Wiktor K³osiewicz, „Wiktor”, „Stanis³aw” (1907–1992), dzia³acz komunistyczny, cz³onek KPP, PPR

i PZPR, 1945 r. sekretarz KW PPR w Krakowie, 1945–1946 I sekretarz KW PPR w Krakowie, 1946–1948
I sekretarz KW PPR w Szczecinie, 1948–1949 I sekretarz KW PZPR w Szczecinie, 1948–1950 zastêpca
cz³onka KC PZPR, w pierwszej po³owie 1949 r. kierownik Wydzia³u Samorz¹dowo-Administracyjnego KC
PZPR, 1949–1950 kierownik Wydzia³u Administracyjno-Samorz¹dowego KC PZPR, 1950–1956 przewod-
nicz¹cy CRZZ, 1952–1956 cz³onek Rady Pañstwa, 1957–1958 podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy
i Opieki Spo³ecznej, 1950–1958 cz³onek KC PZPR, 1950–1954 cz³onek Biura Organizacyjnego KC PZPR,
1 III 1958 r. wykluczony z KC PZPR przez XI Plenum KC PZPR, 1946–1956 pose³ do KRN, na Sejm Ustawo-
dawczy i Sejm PRL, 1952–1956 zastêpca przewodnicz¹cego OK FN. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 373; Kata-

log kierowniczych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 15 III 2011 r.
18 Stefan Wierb³owski (1904–1978), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPR i PZPR, 1945 r. podsekretarz

stanu w Ministerstwie Informacji i Propagandy, 1951–1954 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 190, 209.

c Koniec zdania wyró¿niono odrêczn¹ lini¹.
d Brakuje podpisu protokolantki. Obok osiem odrêcznych, nieczytelnych podpisów cz³onków Biura Poli-

tycznego.



Nr 3

1956 czerwiec 29, Warszawa – Protokó³ nr 100 z posiedzenia Biura Politycznego

KC PZPR w Warszawie w dniu 29 czerwca 1956 r.

Protokó³ nr 100 [z] posiedzenia Biura Politycznego w dniu 29 czerwca 1956 r.1

Obecni tow[arzysze]: [Jerzy] Albrecht, [Hilary] Che³chowski, [W³adys³aw] Matwin,
[Zenon] Nowak, [Edward] Ochab, [Konstanty] Rokossowski, [Franciszek JóŸwiak] Wi-
told2, [Roman] Zambrowski, [Aleksander] Zawadzki.

Nieobecni tow[arzysze]: [Józef] Cyrankiewicz, [Edward] Gierek, [Hilary] Minc, [Franci-
szek] Mazur, [Jerzy] Morawski, [Adam] Rapacki.

Porz¹dek dzienny:
1. Wypadki w Poznaniu
2. Ró¿ne

Do p[unktu] 1. porz[¹dku] dz[iennego] – Biuro Polityczne [PZPR] postanowi³o:

1. Odznaczyæ poœmiertnie poleg³ych w walce z bandytami ¿o³nierzy i pracowników
bezpieczeñstwa. Na pogrzebie przemówi w imieniu Partii i Rz¹du tow[arzysz Edward]
Gierek.
2. Zorganizowaæ w wiêkszych zak³adach pracy zebrania za³óg, które w przyjmowanych
rezolucjach potêpi¹ wypadki w Poznaniu.
3. Przeprowadziæ g³êbsz¹ analizê przyczyn, które doprowadzi³y do wypadków poznañ-
skich.
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1 Dokument opublikowany [w:] Poznañski Czerwiec 1956 w dokumentach..., s. 137; Centrum w³adzy...,
s. 173; Dokumenty centralnych w³adz..., s. 248–249.

2 Franciszek JóŸwiak, „Franek”, „Stryjek”, „Wit”, „Witold” (1895–1966), dzia³acz komunistyczny,
cz³onek PPS, KPP, WKP(b), PPR, PZPR, 1942–1944 cz³onek sekretariatu KC PPR, 1942–1948 cz³onek KC
PPR, od wrzeœnia do grudnia 1948 r. cz³onek BP KC PPR, 1944–1949 komendant g³ówny Milicji Obywatel-
skiej, 1945–1949 podsekretarz stanu w Ministerstwie Bezpieczeñstwa Publicznego, 1949–1952 prezes NIK,
1948–1959 cz³onek KC PZPR, 1948–1956 cz³onek BP KC PZPR, 1949–1955 przewodnicz¹cy CKKP PZPR,
1952–1955 minister w Ministerstwie Kontroli Pañstwowej, 1955–1956 wicepremier Rady Ministrów,
1943–1956 pose³ do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL I kadencji, 1945–1948 prezes ZG Zwi¹zku
Uczestników Walki Zbrojnej o Wolnoœæ i Demokracjê, 1948–1949 prezes ZG Zwi¹zku Bojowników z Fa-
szyzmem i NajeŸdŸc¹ Hitlerowskim o Niepodleg³oœæ i Demokracjê, 1949–1956 prezes ZG ZBoWiD. Zob.
T. Mo³dawa, op. cit., s. 366; Katalog kierowniczych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 22 III 2011 r.



Do p[unktu] 2. porz[¹dku] dz[iennego] – Biuro Polityczne [PZPR] uwa¿a za celowe, by
wiceminister [Zygmunt] Berling3 przeszed³ na emeryturê z zachowaniem otrzymywanej
przez niego pensji.

Protokó³owa³a: E. Kubowskaa

�ród³o: AAN, KC PZPR, V/42, k. 102, orygina³, mps.
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3 Zygmunt Berling (1896–1980), prawnik, zawodowy wojskowy, od 1918 r. w Wojsku Polskim, 1939 r.
internowany przez Armiê Radzieck¹, nawi¹za³ z ni¹ wspó³pracê, 1940–1941 szef Sztabu Polskiej Grupy Woj-
skowej w ZSRS, 1941–1942 w Armii Polskiej w ZSRS, od 1943 r. organizator i dowódca 1. Dywizji im. Tade-
usza Koœciuszki, 1943–1944 cz³onek ZG ZPP, 1943–1944 dowódca 1. Korpusu PSZ w ZSRS, 1944 r. dowód-
ca Armii Polskiej w ZSRS, 1944 r. zastêpca naczelnego dowódcy WP i dowódca 1. Armii WP, 1944 r.
zastêpca kierownika Resortu Obrony Narodowej, 1944 r. cz³onek PKWN, 1944–1947 w Akademii Sztabu Ge-
neralnego w Moskwie, 1947–1948 organizator Akademii Sztabu Generalnego WP, 1948–1953 komendant
Akademii Sztabu Generalnego WP, 1953–1956 podsekretarz stanu w Ministerstwie PGR, 1956–1957 podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, 1957–1970 inspektor generalny ³owiectwa, 1944–1947 pose³ do
KRN. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 335–336.

a Brakuje podpisu protokolantki. Obok dziewiêæ odrêcznych, nieczytelnych podpisów cz³onków Biura Po-

litycznego.



Nr 4

1956 czerwiec 30, Warszawa – Protokó³ nr 101 z posiedzenia Biura Politycznego

KC PZPR w Warszawie w dniu 30 czerwca 1956 r.

Protokó³ Nr 101 [z] posiedzenia Biura Politycznego w dniu 30 czerwca 1956 r.1

Obecni tow[arzysze:] [Jerzy] Albrecht, [Józef] Cyrankiewicz, [Edward] Gierek, [W³a-
dys³aw] Matwin, [Jerzy] Morawski, [Zenon] Nowak, [Edward] Ochab, [Konstanty] Ro-
kossowski, [Adam] Rapacki, Witold2, [Roman] Zambrowski, [Aleksander] Zawadzki.

Nieobecni tow[arzysze]: [Hilary] Minc, [Franciszek] Mazur.

Porz¹dek dzienny:

1. Wypadki Poznañskie
Obecni tow[arzysze]: [Stanis³aw] Pop³awski3, [Wiktor] K³osiewicz, [Antoni] Alster4.
2. Sprawa Plenum [KC PZPR]
3. Personalne

Do p[unktu] 1. porz[¹dku] dz[iennego] – tow[arzysz] [Stanis³aw] Pop³awski da³ infor-
macjê o zachowaniu siê oddzia³ów wojskowych, które bra³y udzia³ w akcji w Poznaniu.
Tow[arzysz] Pop³awski zaznaczy³, ¿e przebieg wypadków w Poznaniu wskazywa³ na
zorganizowan¹ robotê wroga. Akcj¹ kierowa³ sztab podziemny. By³a równie¿ u¿yta broñ
marki niemieckiej.
Po wys³uchaniu informacji tow[arzysza] Cyrankiewicza, Biuro Polityczne postano-
wi³o:
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1 Dokument opublikowany [w:] Poznañski Czerwiec 1956 w dokumentach..., s. 137; Centrum w³adzy...,
s. 174–175; Dokumenty centralnych w³adz..., s. 249–250.

2 Chodzi o Franciszka JóŸwiaka.
3 Stanis³aw Pop³awski (1902–1973), genera³ Armii LWP, genera³ Armii Czerwonej skierowany do WP

we wrzeœniu 1944 r. na dowódcê powstaj¹cej 2. Armii WP, dowódca 1. Armii, do 1947 r. Œl¹skiego Okrêgu
Wojskowego, od 1949 r. wiceminister obrony narodowej, w paŸdzierniku 1956 r. wróci³ do ZSRS. Zob.
H.P. Kosk, Generalicja Polska. Popularny s³ownik biograficzny, t. 2: M–¯, Suplement, Pruszków 2001,
s. 97.

4 Antoni Alster, „Antek”, „Komar”, „Wit”, „Hans” (1903–1968), dzia³acz komunistyczny, cz³onek KPP,
PPR i PZPR, od maja 1944 r. do wrzeœnia 1944 r. pe³ni³ funkcjê Szefa Zarz¹du Polityczno-Wychowawczego
Polskiego Sztabu Partyzanckiego, w lutym 1945 r. pe³nomocnik rz¹du przy Sztabie Konstantego Rokossow-
skiego, 1945 r. I sekretarz KW PPR w Bydgoszczy, 1946–1947 ponownie I sekretarz KW PPR w Bydgoszczy,
1947–1948 zastêpca kierownika Wydzia³u Organizacyjnego KC PPR, 1948 r. cz³onek Sekretariatu KC PPR,
1948 r. cz³onek Biura Organizacyjnego KC PPR, od grudnia 1948–1952 zastêpca kierownika Wydzia³u Orga-
nizacyjnego KC PZPR, a tak¿e 1948–1964 cz³onek KC PZPR, 1948–1954 cz³onek Biura Organizacyjnego
KC PZPR, 1952–1954 kierownik Biura Organizacyjnego KC PZPR, 1954–1956 pe³ni³ funkcjê I zastêpcy
przewodnicz¹cego Komitetu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego, 1947–1952 pose³ na Sejm Ustawodawczy.
Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 185, 208, 215, 244, 249; Katalog kierowniczych stanowisk…, http://kata-
log.bip.ipn.gov.pl, 15 III 2011 r.



1) Wydelegowaæ do Poznania Komisjê w sk³adzie: tow[arzyszy] [Edwarda] Gierka,
[Wiktora] K³osiewicza, [Stefana] Misiaszka5. Komisja zbada dok³adnie przyczyny zajœæ
i przedstawi analizê sytuacji w Poznaniu.
2) Polecono Kom[itetowi] Wojewódzkiemu [PZPR w Poznaniu] podjêcie decyzji w spra-
wie rozwi¹zania tych organizacji partyjnych, w których postawa kierownictwa organiza-
cji i du¿ej iloœci cz³onków by³a antypartyjna.

Do p[unktu] 2. porz[¹dku] dz[iennego] – Biuro Polityczne [PZPR] postanowi³o:

W zwi¹zku z przyjazdem rz¹dowej delegacji z Czechos³owacji przenieœæ termin Plenum
KC na 13 lipca br.

Do p[unktu] 3. porz[¹dku] dz[iennego] – Postanowiono wstrzymaæ dalsze zmniejszenie
stanu KBW.
Wnioski w tej sprawie przedstawi tow[arzysz] Witold.

Do p[unktu] 4. porz[¹dku] dz[iennego] – Biuro Polityczne [PZPR] postanowi³o:

W zwi¹zku z przygotowywan¹ reorganizacj¹ PKPG6 wysun¹æ na przewodnicz¹cego
PKPG tow[arzysza] Jêdrychowskiego Stefana, pozostawiaj¹c go na stanowisku
v[ice]premiera Rz¹du. Tow[arzysza] Jêdrychowskiego nale¿y zwolniæ od innych obo-
wi¹zków.
Tow[arzysza] B¹biñskiego Czes³awa powo³aæ na stanowisko ministra budownictwa.
Ob[ywatela] Moskwê Zygmunta powo³aæ na ministra przemys³u drobnego i rzemios³a.

Protokó³owa³a: E. Kubowskaa

�ród³o: AAN, KC PZPR, V/42, k. 103–104, orygina³, mps.
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a Brakuje podpisu protokolantki. Obok piêæ odrêcznych, nieczytelnych podpisów cz³onków Biura Poli-

tycznego.
5 Stefan Misiaszek (1904–1988), dzia³acz komunistyczny, cz³onek KPP, PPR i PZPR, 1945–1947 I se-

kretarz KM PPR w Katowicach, 1947–1948 kierownik Wydzia³u Organizacyjnego KW PPR w Katowicach,
1948–1949 przewodnicz¹cy Wojewódzkiego Komitetu Kontroli Partyjnej PZPR w Katowicach, 1949–1951
I sekretarz KW PZPR w Bydgoszczy, 1951–1952 I sekretarz KW PZPR w Poznaniu, 1952–1958 zastêpca kie-
rownika Wydzia³u Organizacyjnego KC PZPR, 1954–1981 cz³onek KC PZPR, 1958–1968 kierownik Biura
Spraw Kadrowych KC PZPR, 1968–1971 wiceprzewodnicz¹cy Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR,
1971–1980 przewodnicz¹cy CKKP PZPR, 1972–1980 pose³ na Sejm PRL. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 397;
Katalog kierowniczych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 15 III 2011 r.

6 PKPG – Pañstwowa Komisja Planowania Gospodarczego powsta³a w lutym 1949 r. zastêpuj¹c po-
wsta³y w 1945 r. Centralny Urz¹d Planowania. Jej zadaniem by³o opracowanie planów gospodarczych i na-
dzór nad ich realizacj¹. PKPG w 1956 r. przekszta³cono w Komisjê Planowania przy Radzie Ministrów.



Nr 5

1956 czerwiec 29–30, Poznañ – Odpis oœwiadczenia starszego inspektora Mariana Le-

wandowskiego, naczelnika wiêzienia w Poznaniu

Poznañ, dnia 29 czerwca 1956 r.

Lewandowski Marian1, st[arszy] insp[ektor]

odpis:

Oœwiadczenie

Dnia 28 czerwca [19]56 r. po godzinie 8.00 st[arszy] ref[erent] pol[ityczno]-
-wych[owawczy], insp[ektor] Antczak Boles³aw2, telefonicznie powiadomi³ mnie (by-
³em na Oddz[iale] IX i przyjmowa³em wiêŸniów do raportu ustnego), ¿e ¿ona moja (pra-
cuje w KW MO3) dzwoni³a o koniecznoœci zarz¹dzenia pewnych œrodków w zwi¹zku
z sytuacj¹ na mieœcie i ¿ebym natychmiast zszed³ do biura. Przyszed³em natychmiast
i dowiedzia³em siê, ¿e na mieœcie jest demonstracja (wychodz¹c z domu, nic o tym nie
wiedzia³em). Natychmiast poleci³em zarz¹dziæ ostre pogotowie i wys³a³em na miasto
– w celu uzyskania informacji – w ubraniu cywilnym kierownika ochrony [a] Karwickie-
go4 i magazyniera, przodownika Klisza Feliksa5.
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a Miejsce pozostawione przez wytwórcê dokumentu na wpisanie imienia, jednak nieuzupe³nione.
1 Marian Lewandowski (ur. 1921), od 15 IX 1946 r. stra¿nik wiêzienia WUBP w Poznaniu, od 1 V 1948 r.

zastêpca naczelnika ds. polityczno-wychowawczych wiêzienia w Szczecinie, od 15 III 1950 r. zastêpca na-
czelnika ds. polityczno-wychowawczych wiêzienia w Goleniowie, od [28 VIII 1952 r.] zastêpca naczelnika
ds. polityczno-wychowawczych wiêzienia w I³awie, od 1 IX 1953 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u Wiêzien-
nictwa WUBP w Poznaniu, od 1 VIII 1955 r. zastêpca naczelnika Centralnego Wiêzienia w Poznaniu, od
1 VI 1956 r. naczelnik Centralnego Wiêzienia w Poznaniu, od 7 VII 1956 r. przekazany do dyspozycji dyrektora
Centralnego Zarz¹du Wiêziennictwa. 31 VII 1956 r. zawieszony w czynnoœciach s³u¿bowych. Od 1 XII 1956 r.
naczelnik Centralnego Wiêzienia w Poznaniu. Zwolniony 15 VIII 1975 r. Zob. AIPN Po, 895/1 (akta osobowe).

2 Boles³aw Antczak (ur. 1922), od 1 IX 1948 r. stra¿nik wiêzienia we Wrzeœni, odby³ kurs s³uchaczy Ofi-
cerskiej Szko³y S³u¿by Wiêziennej w I³awie, od 20 VII 1951 r. zastêpca naczelnika wiêzienia ds. politycz-
no-wychowawczych wiêzienia w Koninie, od 1 IX 1951 r. referent sekcji polityczno-wychowawczej Wy-
dzia³u Wiêziennictwa WUBP w Poznaniu, a od 1 IX 1952 r. starszy referent wydzia³u, od 15 VIII 1953 r.
inspektor sekcji polityczno-wychowawczej Wydzia³u Wiêziennictwa WUBP w Poznaniu, od 1 VIII 1955 r.
starzy referent Dzia³u Polityczno-Wychowawczego CW w Poznaniu, od 1 IX 1956 r. starszy referent KO, do
1 VII 1958 r. kierownik Dzia³u Penitencjarnego, od 30 VI 1968 r. kierownik Dzia³u Rozmieszczenia i Zatrud-
nienia, zwolniony ze s³u¿by 31 III 1975 r. Zob. (AIPN Po), 713/2316 (akta osobowe).

3 KW MO – Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej.
4 Marian Karwicki (1917–1986), od 28 V 1945 r. sekretarz Wydzia³u Wiêziennictwa WUBP w Poznaniu,

od [23 VI 1945 r.] referent operatywny, a od [14 VII 1946 r.] starszy referent operatywny wiêziennictwa
WUBP w Poznaniu, w 1948 r. ukoñczy³ dwumiesiêczny kurs pracownika sekcji specjalnej CW MBP w Legio-
nowie, od 1 VI 1948 r. starszy referent specjalny Wydzia³u Wiêziennictwa WUBP w Poznaniu, od 1 X 1948 r.
naczelnik wiêzienia w Koninie, od 15 V 1951 r. naczelnik wiêzienia w Œrodzie Wlkp., 1 XII 1954 r. przekaza-
ny do dyspozycji naczelnika Wydzia³u Wiêziennictwa WUBP w Poznaniu, od 1 I 1955 r. instruktor Wydzia³u
Wiêziennictwa WUdsBP w Poznaniu, od 1 VIII 1955 r. kierownik Dzia³u Ochrony CW w Poznaniu, 31 VII
1956 r. przekazany do dyspozycji naczelnika CW w Poznaniu, od 1 IX 1956 r. referent transportu, rozmiesz-



Pierwszej informacji udzieli³ insp[ektor] Karwicki, zapodaj¹c, ¿e nastrój t³umu jest
nieprzychylny wobec kierowników partyjnych, pañstwowych i prowadzonej w kraju po-
lityki. Inspektorowi Karwickiemu poleci³em natychmiast powiadomiæ dyrekcjê CZW6

o sytuacji panuj¹cej w Poznaniu, z równoczesnym zapytaniem o wskazówki do dalszego
postêpowania. Udzielona odpowiedŸ sprowadza³a siê do tego, a¿eby zwróciæ szczególn¹
uwagê na wiêŸniów – odpowiedzi udzieli³, najprawdopodobniej dy¿urny przy We-cz[e]7.
CZW w ramach zarz¹dzonego ostrego pogotowia zosta³y podwojone posterunki na od-
dzia³ach i na wszystkich obserwatorach (normalnie nie obsadza siê obserwatora nr 1
i nr 2) – nadchodz¹ce meldunki mówi³y o wzorowym zachowaniu siê t³umu, o niezacze-
pianiu ludzi i o niestosowaniu prowokacji czy si³y fizycznej.

Wyczuwaj¹c intuicyjnie, ¿e sprawa mo¿e przybraæ powa¿niejszy charakter, zwró-
ci³em siê telefonicznie [z proœb¹] do komendanta KW MO pp³k. [Tadeusza] Pietrzaka8

o udzielenie pomocy w ludziach dla wzmocnienia za³ogi SW9 i o udzielenie informacji,
jakie s¹ za³o¿enia na wypadek prowokacji i prób wtargniêcia przemoc¹ do wiêzienia (czy
nale¿y u¿yæ broni, czy te¿ nie?).

OdpowiedŸ brzmia³a mniej wiêcej tak: „Pomocy udzieliæ nie mogê, bo mam ma³o lu-
dzi, a broni u¿ywaæ nie nale¿y”. Decyzja taka nie zadowoli³a mnie i dlatego zwróci³em
siê do dowódcy pu³ku KBW10 z identycznym pytaniem. OdpowiedŸ brzmia³a nastê-
puj¹co: „Pomoc za parê minut wysy³am, broni nie u¿ywaæ”. Tymczasem wypadki na
mieœcie zaczê³y przybieraæ coraz bardziej powa¿nego charakteru, a w meldunkach tele-
fonicznych z miasta coraz czêœciej powtarza³y siê s³owa „Maj¹ zamiar iœæ pod wiêzie-
nie”. Zwróci³em siê do kierownika Wojewódzkiego Urzêdu do spraw Bezpieczeñstwa
Publicznego [w Poznaniu] o uzyskanie dok³adniejszych danych. Po³¹czony zosta³em
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czenia i ewidencji. Zwolniony 30 IX 1956 r., przyjêty ponownie do S³u¿by Wiêziennej 1 II 1959 r. na stanowi-
sko dowódcy plutonu konwojowego Dzia³u Ochrony, 15 IV 1963 r. starszy referent uzbrojenia, 1 VIII 1964 r.
starszy referent Dzia³u Kadr, 1 XII 1967 r. dowódca zmiany Dzia³u Ochrony Zak³adu Karnego w Poznaniu,
zwolniony ze s³u¿by 31 VII 1969 r. W opinii do wniosku personalnego z 25 VII 1956 r. napisano: „insp[ektor]
Karwicki w czasie napadu na wiêzienie w Poznaniu nie wykaza³ ¿adnej inicjatywy i zaradnoœci, a przeciwnie,
ca³kowicie zaniecha³ organizacji obrony, a przyj¹³ postawê biern¹. Wówczas gdy napastnicy wy³amali bramê,
odda³ swoj¹ broñ do zbrojowni i samowolnie rozbroi³ siê. Wobec takiej postawy nie odpowiada on stanowisku
kierownika ochrony, winien byæ zdjêty i postawiony na stanowisko niekierownicze”. Zob. AIPN Po, 713/2135
(akta osobowe).

5 Feliks Klisz, w³aœc. Klisch (ur. 1921), od [10 VII 1945 r.] milicjant Posterunku MO w Swarzêdzu, KP
MO w Poznaniu, od [8 X 1945 r.] w KP MO w Krotoszynie, od w 1951 r. instruktor Sekcji Administracyjnej
WUBP w Poznaniu, od 1953 r. komendant gmachu PUBP, od sierpnia 1953 r. kursant w miêdzywojewódzkiej
szkole bezpieczeñstwa publicznego w Poznaniu, od 1955 r. w S³u¿bie Wiêziennej w Koloni Rolnej Mrowino.
Zob. AIPN Po, 716/218 (akta osobowe).

6 CZW – Centralny Zarz¹d Wiêziennictwa. Wraz z likwidacj¹ Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego
w grudniu 1954 r. system penitencjarny zosta³ podporz¹dkowany Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych, nato-
miast UB pozosta³o pod zwierzchnictwem Komitetu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego.

7 We-Cze – radiowy system ³¹cznoœci wojskowej i „resortowej” oparty na wysokich czêstotliwoœciach.
8 Tadeusz Pietrzak (ur. 1926), od 1944 r. w MO, zastêpca komendanta miasta sto³ecznego Warszawy, na-

stêpnie komendant wojewódzki MO w Warszawie i Poznaniu. 1956–1963 s³u¿y³ w WP, 1963–1965 dowódca
wojsk wewnêtrznych MSW. 1965–1971 komendant g³ówny MO, 1968–1978 wiceminister spraw wewnêtrz-
nych, nastêpnie ambasador PRL i wiceprezes ZG ZBoWiD. Zob. Aparat bezpieczeñstwa w Polsce. Kadra kie-

rownicza, t. 2: 1956–1975, red. P. Piotrowski, Warszawa 2006; Aparat bezpieczeñstwa w Polsce. Kadra kierow-

nicza, t. 3: 1975–1990, red. P. Piotrowski, Warszawa 2008; H.P. Kosk, Generalicja Polska..., t. 2, s. 83–84.
9 SW – S³u¿ba Wiêzienna.
10 KBW – Korpus Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego.



z dy¿urnym Urzêdu kp[r]. Barliandem11, który potwierdzi³ prawdziwoœæ meldunków
i oœwiadczy³, ¿e broni raczej u¿ywaæ nie nale¿y. Maj¹c takie dane, po naradzie z kierow-
nictwem akcji – wyda³em polecenie: na ka¿dym obserwatorze umieœciæ oficera jako
dowódcê i przygotowaæ hydranty. W miêdzyczasie demonstracja ze œpiewem i gwizdem
przesz³a ko³o wiêzienia. Od demonstruj¹cych oderwa³o siê kilku ludzi, bij¹c za furtk¹
wiêzienn¹, krzycz¹c przy tym: „Wypuœcie niewinnych ludzi”. Ca³a za³oga zachowa³a
spokój, nie odpowiadaj¹c na prowokacjê. Pierwotne przejœcie demonstrantów mia³o
miejsce oko³o godziny 9.30.

Po up³ywie pewnego czasu (mo¿e 1 godzinê) otrzyma³em meldunek z miasta, ¿e po-
nownie demonstracja zamierza udaæ siê do wiêzienia. Wobec tego ponownie zwróci³em
siê do tych samych osób jak wy¿ej, z tymi samymi sprawami i odpowiedŸ by³a taka sama.

Ponadto zwróci³em siê do prokuratora wojewódzkiego z konkretnym zapytaniem, co
nale¿y robiæ, gdy i w takiej sytuacji mo¿e nast¹piæ rozbicie wiêzienia. Po³¹czony zo-
sta³em z prokuratorem do spraw [b], ob[ywatelem] Daszkiewiczem, który kategorycznie
zabroni³ u¿ycia broni ze wzglêdu na to, co nast¹pi. Tymczasem demonstracja coraz bar-
dziej zbli¿a³a siê w stronê wiêzienia. Jeszcze w ostatniej chwili, kiedy ju¿ zaczêto rzucaæ
kamieniami do œrodka, biæ w bramy i drapaæ siê na mury, kier[ownik] dz[ia³u] kadr, in-
spek[tor] Siejak, rozpaczliwie zwraca³ siê do dowódcy pu³ku KBW z zapytaniem, co na-
le¿y robiæ – odpowiedŸ [brzmia³a] – „Nie strzelaæ”. Przyobiecanych posi³ków przez
d[owód]cê pu³ku nie by³o.

Wyda³em polecenie u¿ycia hydrantów. Strumieñ wody zrzuci³ wdzieraj¹cych siê na
mury i odrzuci³ tych, którzy wybit¹ wizyterk¹ w furtce usi³owali rozbiæ zamek furtki. Na-
pastnicy otwór wiertark¹ zakryli (przed strumieniem wody) kamieniem i przyst¹pili do
wywa¿ania furtki belami i ³omami. Jed[y]nym zajêciem w tej sytuacji mog³o byæ u¿ycie
broni palnej – powy¿ej opisane stanowiska krêpowa³y mi rêce. Widz¹c tak¹ sytuacjê, ze-
bra³em kilku pracowników i wycofa³em siê za kraty (istnienie furtki obliczone by³o ju¿
na sekundy) i nastêpnie ludzi tych skierowa³em na oddzia³, a sam uda³em siê do swego
gabinetu. W kilka sekund póŸniej wdar³a siê gromada rozj¹trzonych m³okosów i kilku
starszych [demonstrantów], wydzieraj¹c mi klucze z rêki i bior¹c si³¹ za rêce, wci¹gnêli
mnie na teren wiêzienia. Ci pseudostró¿e zmieniali siê, wprawdzie jednak bez przerwy
by³em pod nadzorem kilku ludzi. Na prowokacje i zaczepki nie odpowiada³em w ogóle.
Stara³em siê jedynie t³umaczyæ, a¿eby wp³ynêli na pozosta³ych i wstrzymywali siê przed
bez [c] niszczeniu i ¿eby w stosunku do kobiet nie stosowano gwa³tu.

Po opanowaniu przez t³umy cel i wypuszczeniu wiêŸniów, zabrano mnie na oddzia³
kobiecy w celu pokazania magazynu mundurowego i depozytowego – nie odpowie-
dzia³em na pytania, za co kilkakrotnie zosta³em potr¹cony (nieznacznie). Po kilku minu-
tach zabrano mnie (zawsze kilku prowadzi³o mnie za rêce), a¿ebym pokaza³ karcer
(w karcerze nikogo nie by³o), prowadzi³em celowo na podwórze, uwa¿aj¹c, ¿e zdo³am
wymkn¹æ siê i sk³oniæ odpowiednie czynniki do udzielenia natychmiastowej pomocy,
chocia¿by w zakresie uratowania zbrojowni i niedopuszczenia do masowego rabunku.
Plan nie powiód³ mi siê, poniewa¿ zosta³em doœæ dotkliwie poturbowany i uderzony ka-
mieniem w ty³ g³owy – zdarto mi przy tym czapkê i naramienniki. Zaprowadzono mnie
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b Miejsce pozostawione przez wytwórcê dokumentu na wpisanie stanowiska s³u¿bowego, jednak nieuzu-

pe³nione.
c Miejsce pozostawione przez wytwórcê dokumentu na wpisanie brakuj¹cego s³owa, jednak nieuzupe³nione.
11 Brakuje danych.



na pawilon œledczy i po przekonaniu siê, ¿e wszystko zosta³o ju¿ w wiêzieniu otwarte, nie
wiedziano, co ze mn¹ zrobiæ. W tym czasie rozj¹trzona [d] g³oœno domagali siê naczelni-
ka wiêzienia. W tej sytuacji moi „konwojenci” zaproponowali mi ucieczkê poza obrêb
wiêzienia, do domu. Zdawa³em sobie sprawê z losu, jaki niechybnie spotka³by mnie i dla-
tego zaproponowa³em swoim konwojentom, a¿eby mnie wyprowadzili poza obrêb wiê-
zienia. Zdj¹³em mundur i tylko w koszuli w [e] w „konwoju” wyszed³em na ulicê, gdzie
prawie natychmiast spotka³em dwóch funkcjonariuszy (Faberski12 i Kowalski), u których
zmieni³em spodnie i na³o¿y³em marynarkê, i razem z nimi uda³em siê w kierunku
WUdsBP13. Chronologia zapodanych faktów mog³a ulec pewnej zmianie, jednak istota
i sens jest zgodny z prawd¹. Jest to wynikiem przemêczenia (42 godz[inna] s³u¿ba bez
przerwy] i silnego przejêcia siê na skutek zaistnia³ych faktów.

30 czerwca [19]56 [r.]

Ci¹g dalszy oœwiadczenia:

W czasie zbli¿ania siê do WUdsBP wszczê³a siê w tym kierunku strzelanina i dlatego
skrêciliœmy w kierunku KW MO. Po zg³oszeniu siê w Kom[endzie] Woj[ewódzkiej]
MO pp³k. Pietrzaka, zreferowa³em mu wypadki w wiêzieniu i prosi³em go o udzielenie
pomocy. Pp³k Pietrzak zapewnia³ mnie, ¿e w miêdzyczasie (drog¹ do Komendy) na teren
wiêzienia wkroczy³o wojsko i ¿e mogê ju¿ wracaæ do wiêzienia, i wspó³dzia³aæ
z d[owód]c¹ za³ogi wojskowej. W czasie pobytu u komendanta prosi³em go o po³¹czenie
telefoniczne z CzW14, jednak komendant uzyska³ po³¹czenie tylko z Komend¹ G³ówn¹
MO, któr¹ prosi³ o przekazanie wiadomoœci o wypadkach zaistnia³ych na terenie wiêzie-
nia. W czasie tej rozmowy, pp³k Pietrzak zwraca³ siê o zezwolenie wziêcia broni, jednak
odpowiedŸ uzyska³ negatywn¹. Po rozmowie z komendantem Pietrzakiem uda³em siê
w kierunku wiêzienia. T³umy w dalszym ci¹gu oblega³y wiêzienie, a w samym wiêzieniu
pakowano artyku³y ¿ywnoœciowe, bieliznê, poœciel, koce i ubrania personelu SW. Zwró-
ci³em siê natychmiast do dowódcy za³ogi wojskowej (obojêtnie przygl¹dali siê temu)
z proœb¹ o utworzenie grup szturmowych w celu wyparcia osób postronnych z terenu
wiêzienia i uratowanie resztek mienia pañstwowego. W miêdzyczasie w kilku punktach
wiêzienia pali³o siê. Pozosta³y personel bra³ udzia³ w akcji ratowniczej.

Napisane oœwiadczenie w ogólnych zarysach omawia kolejnoœæ wypadków bez szcze-
gó³ów na poszczególnych odcinkach [f] nieumieszczone fragmenty mogê uzupe³niæ
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d Miejsce pozostawione przez wytwórcê dokumentu na wpisanie brakuj¹cego s³owa, jednak nieuzu-

pe³nione.
e Miejsce pozostawione przez wytwórcê dokumentu na wpisanie brakuj¹cego s³owa, jednak nieuzu-

pe³nione.
f Miejsce pozostawione przez wytwórcê dokumentu na wpisanie brakuj¹cego s³owa, jednak nieuzupe³nione.
12 Jan Faberski (1927–1982), od 20 XI 1950 r. stra¿nik wiêzienia w Pleszewie, od 15 II 1951 r. stra¿nik,

a od 1 X 1953 r. starszy stra¿nik wiêzienia w Poznaniu, 1 IV 1954 r. oddzia³owy CW w Poznaniu, absolwent
Centrum Wyszkolenia S³u¿by Wiêziennej w Szczypiornie, od 25 VI 1955 r. oddzia³owy wiêzienia w Pozna-
niu, od 1 VIII 1955 r. oddzia³owy, a od 1 VIII 1963 r. starszy oddzia³owy w Dziale Ochrony CW w Poznaniu,
od 1 VI 1971 r. oddzia³owy w Dziale Gospodarczym ZK w Poznaniu, od 15 XII 1975 r. oddzia³owy w Dziale
Ochrony AŒ w Poznaniu, zwolniony ze s³u¿by 30 IV 1979 r. Zob. AIPN Po, 713/2537 (akta osobowe).

13 WUdsBP – Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego.
14 Chodzi o We-Cze.



ustnie. Na zakoñczenie chcia³bym zaznaczyæ, ¿e nie tylko u¿ycie broni, ale sam œwiadek
wstrzyma³by napastników przed wtargniêciem do wiêzienia.

(Lewandowski Marian)g

za zgodnoœæ:h

wyk[onano] egz. 2. Ch. J.

�ród³o: AIPN Po, 570/4, k. 235–238, kopia, mps.
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g Brakuje podpisu.
h Brakuje podpisu.



Nr 6

1956 czerwiec 30, Poznañ – Notatka p³k. Mieczys³awa Putecznego, szefa Zarz¹du Poli-

tycznego KBW, oraz p³k. Józefa Lipiñskiego, dowódcy 10. Pu³ku KBW, dotycz¹ca dzia³añ

jednostki w dniach 28–30 czerwca 1956 r.

Œciœle tajne
Egz. Nr 2a

[b]

Opis przebiegu wydarzeñ w m[ieœcie] Poznañ
„Dzia³ania przeprowadzone przez pododdzia³y 10. P[u³ku] KBW we wspó³dzia³aniu

z Oddzia³ami WP [W]UdsBP i MO w dniach 28–30 czerwca [19]56 r.”
Poznañ, lipiec 1956 r.1c

I. Charakterystyka okresu poprzedzaj¹cego wyjœcie manifestantów na ulice Poznania

W ZISPO i w szeregu innych zak³adów miasta Poznania od kilku tygodni da³o siê za-
uwa¿yæ niezadowolenie wœród robotników wynik³e na tle trudnoœci ekonomicznych,
a mianowicie:
– podwy¿ki op³at czynszowych,
– zmniejszenie premii przy pewnej podwy¿ce p³ac, która jednak nie wyrównywa³a ró¿-
nicy zmniejszenia premii,
– sprawy wyrównania wynagrodzeñ.

Niezadowolenie dosz³o do tego stopnia, ¿e w dniu 21 czerwca [19]56 r. za³oga
ZISPO (W-3) przerwa³a pracê i zebra³a siê na masówce, wybieraj¹c na niej 27-osobow¹
delegacjê2, celem wys³ania do naczelnych organów w³adzy pañstwowej, dla przedsta-
wienia ¿¹dañ za³ogi zak³adów. Po masówce robotnicy w wiêkszoœci przyst¹pili do
pracy.

O powy¿szym wypadku Sztab 10. P[u³ku] KBW zosta³ powiadomiony przez kie-
rownika WUdsBP, w zwi¹zku z czym sytuacjê powy¿sz¹ omówiono na zespole dowód-
czym.

W dniu 22 czerwca [19]56 r. robotnicy wyst¹pili z masówkami i w innych zak³adach
Poznania – popieraj¹c ¿¹dania za³ogi ZISPO. Delegacja wy³oniona przez za³ogê ZISPO
wyjecha³a w tym dniu do Warszawy3.

W dniu 26 czerwca [19]56 r. robotnicy przerwali pracê w Zak³adach [Naprawczych]
Taboru Kolejowego. Sytuacja na terenie Poznania zaostrzy³a siê. Wiadomym ju¿ by³o, ¿e
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a Numer wpisano rêcznie.
b Pieczêæ o treœci Korpus Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego 10. Pu³k Nr 0010.53, 4.07.1956. Numer, dzieñ,

miesi¹c oraz ostatni¹ cyfrê roku wpisano rêcznie.
c Poni¿ej odrêczny zapis 1/GM./Tom 12 teczka 13 podteczka 9a.
1 Dokument opublikowany [w:] Poznañski Czerwiec 1956 w dokumentach..., s. 35–45.
2 Delegacja Cegielskiego by³a wybierana w kilku turach, 23 i 25 czerwca. Wybrano wtedy 17 delegatów,

do których do³¹czy³o 10 osób z dyrekcji zak³adu.
3 Delegacja wyjecha³a do Warszawy w nocy z 25 na 26 VI 1956 r.



przygotowuje siê manifestacja na ulicach miasta4. Jednak ze strony kierownika WUdsBP
ani te¿ Komitetu Wojewódzkiego PZPR ¿adnych wskazówek odnoœnie jakichkolwiek
przedsiêwziêæ nie otrzymano, poza systematycznymi informacjami o sytuacji.

W zwi¹zku z powy¿szym, dowództwo i sztab 10. P[u³ku] KBW dokona³y nastê-
puj¹cych przedsiêwziêæ:
– przeprowadzono pracê polityczn¹ z ¿o³nierzami, zmierzaj¹c¹ do zapobie¿enia ewentu-
alnemu solidaryzowaniu siê ¿o³nierzy z manifestantami,
– przewidziano objêcie pod ochronê kluczowych obiektów na terenie Poznania: maga-
zyny uzbrojenia ZISPO, magazyny uzbrojenia w Golêcinie5 (forty), gmach Poczty
G³ównej, centrale „We-Cz[e]”, radiostacjê Bolechowo.

W nocy z 27/28 czerwca [19]56 r. w WUdsBP odby³a siê odprawa z udzia³em szefa
Sztabu 10. P[u³ku] KBW, na której uczestnicy doszli do wniosku, ¿e wyst¹pienia mani-
festacyjne robotników ZISPO oraz strajk s¹ nieuniknione. Mimo powrotu delegacji
z Warszawy i pozytywnego za³atwienia wysuwanych przez robotników postulatów, sy-
tuacja nadal zaostrza³a siê. Jednak s¹dzono, ¿e wyst¹pienie robotników nie przybierze
tak silnych rozmiarów, ¿e dojdzie do uderzenia na niektóre obiekty pañstwowe. Ca³y
przebieg, wed³ug mniemania uczestników odprawy, ograniczy siê do wiecu, na którym
bêd¹ publicznie omówione ¿¹dania robotników. W wyniku odprawy ¿adnych postano-
wieñ ani wskazówek odnoœnie interwencji wojska lub przedsiêwziêæ zapobiegawczych
nie podjêto.

II. Przebieg manifestacji i zbrojnych wyst¹pieñ demonstrantów

28 czerwca 1956 r. (czwartek) oko³o godz. 7.00 wiêksza czêœæ robotników ZISPO
rozpoczê³a strajk manifestacyjny. Robotnicy podburzeni przez bojówkarzy i prowokato-
rów przerwali pracê i wyszli z zak³adów, udaj¹c siê w stronê Zak³adów Napraw[czych]
Taboru Kolejowego, i kolumna ruszy³a w stronê terenu Targów Poznañskich6, a nastêp-
nie w kierunku Zamku – siedziby MRN7 i KW PZPR. W rejonie rozmieszczenia Targów
z kolumny wysz³a kilkusetosobowa grupa strajkuj¹cych w stronê Fabryki Umundurowa-
nia im. Komuny Paryskiej: do tej grupy do³¹czyli siê robotnicy Warsztatów i Zajazdu
Tramwajowego, a nastêpnie – robotnicy Fabryki Umundurowania im. Komuny Pary-
skiej. Powsta³a wiêc druga kolumna demonstrantów.

Maszeruj¹ce kolumny demonstrantów wzrasta³y systematycznie pod wzglêdem li-
czebnoœci, gdy¿ bojówkarze i prowokatorzy niejednokrotnie zmuszali pracowników
przedsiêbiorstw po³o¿onych po trasach pochodu oraz ludzi w mieszkaniach prywatnych
do udzia³u w manifestacji. Uczestnicy strajku rozbijali po drodze kioski, rabowali towary
i wprowadzali siê w stan nietrzeŸwy8.
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4 Jest to kwestia trudna do rozstrzygniêcia, bowiem pracownicy liczyli na sukces rozmów swej delegacji
w Warszawie. Nie mogli wiêc planowaæ demonstracji na ulicach miasta, choæ z ca³¹ pewnoœci¹ rozwa¿ali
ewentualnoœæ strajku w przypadku fiaska rozmów.

5 Golêcin – czêœæ Poznania w obrêbie osiedla So³acz, przy³¹czona do miasta 1 kwietnia 1933 r. roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów (DzU 1933, nr 10, poz. 65).

6 Chodzi o Miêdzynarodowe Targi Poznañskie.
7 MRN – Miejska Rada Narodowa.
8 Nie ma dowodów, by na tym etapie protestu dochodzi³o do rabowania sklepów.



W rejonie Zamku – siedziby WRN9 przy ul. Armii Czerwonejd, zgrupowa³y siê oko³o
godz. 8.30 si³y g³ówne demonstrantów. Przybyli tam strajkuj¹cy z ZISPO, Taboru Kole-
jowego10, POMET-u, Fabryki Maszyn ¯niwnych ze Staro³êki11 oraz strajkuj¹cy z wielu
innych przedsiêbiorstw, którzy do³¹czyli do demonstracji samorzutnie lub pod presj¹
prowokatorów.

Demonstranci wznieœli transparenty z has³ami: „My chcemy religii w szkole”, „Precz
z krwiopijcami”, „Jesteœmy g³odni”, „Precz z wyzyskiem œwiata pracy”, „Chcemy chle-
ba”, „Œmieræ zdrajcom”, „¯¹damy obni¿ki cen”, „Chcemy wolnej Polski”, „Precz z Ro-
sjanami”. Wci¹gnêli w t³um usi³uj¹cego ich uspokoiæ II sekretarza KW PZPR, po czym
pod kierownictwem inspiratorów uderzyli jednoczeœnie na: WRN, Wiêzienie Kar-
no-Œledcze przy ul. M³yñskiej, Komitet Wojewódzki PZPR i WK MO12. Demonstranci
wtargnêli do pomieszczeñ MRNe na Zamku, KW PZPR i WK MO, gdzie spl¹drowali
pomieszczenia13. Nastêpnie podeszli pod wiêzienie, wy³amali bramê g³ówn¹ i po roz-
brojeniu stra¿y wiêziennej, zabraniu broni z magazynu i wypuszczeniu wiêŸniów
– podpalili pomieszczenia S¹du Powiatowego i Wojewódzkiego, przyleg³e do wiêzie-
nia. Pokoje s³u¿bowe i znajduj¹ce siê w nich urz¹dzenia zosta³y zdemolowane, a akta
spraw spalone.

Równoczeœnie w ró¿nych punktach miasta buntownicy rozpoczêli parali¿owaæ ko-
munikacjê miejsk¹. Tramwaje i samochody zatrzymano, wyci¹gniêto z nich jad¹cych
ludzi, a niektóre pojazdy przewracano i niszczono. Na ulicy Kochanowskiego zrobiono
barykadê. Uzbrojeni bojówkarze wprowadzili równie¿ zamieszanie w lokalach us³ugo-
wych14. Oko³o godz. 10.00 liczna grupa demonstrantów pod¹¿aj¹ca z kierunku Fabryki
Umundurowania im. Komuny Paryskiej zatrzyma³a siê przy gmachu Ubezpieczalni
Spo³ecznej15, gdzie znajdowa³a [siê] radiostacja zag³uszania. Demonstranci zdemolo-
wali pomieszczenia i urz¹dzenia radiostacji, po czym po po³¹czeniu siê z t³umami po-
d¹¿aj¹cymi z kierunku zamku i wiêzienia – udali siê w stronê gmachu WUdsBP i Pro-
kuratury Garnizonowej, usi³uj¹c je podpaliæ, a pracowników, którzy siê tam schronili,
unieszkodliwiæ.

Dworzec i wêze³ kolejowy w Poznaniu równie¿ zosta³ zaatakowany przez bojówkarzy
i demonstrantów. Kioski us³ugowe rozbito i zdemolowano, a ruch poci¹gów zosta³ czê-
œciowo sparali¿owany.
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d W oryginale: na placu Armii Czerwonej.
e Literê M wpisano rêcznie.
9 Siedziba Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu mieœci³a siê przy alei Stalingradzkiej (dzisiaj ale-

ja Niepodleg³oœci).
10 Chodzi o ZNTK – Zak³ady Naprawcze Taboru Kolejowego.
11 Staro³êka – czêœæ Poznania, po³o¿ona jest nad wschodnim brzegiem rzeki Warty. Obejmuje obszar

dwóch dawnych podpoznañskich wsi – Staro³êki Ma³ej oraz Staro³êki Wielkiej. Staro³êka Ma³a przy³¹czona
zosta³a do Poznania w styczniu 1925 r. Staro³êkê Wielk¹ w³¹czy³y w granice miasta niemieckie w³adze okupa-
cyjne podczas II wojny œwiatowej.

12 Chodzi o Komendê Wojewódzk¹ Milicji Obywatelskiej.
13 Z zachowanych dokumentów wynika, ¿e demonstranci nie demolowali gmachów publicznych, do któ-

rych wchodzili.
14 Opisy „ideologiczne”. Przed godz. 11.00, czyli przed rozpoczêciem strzelaniny pod gmachem bezpie-

czeñstwa, nie udokumentowano opisywanych przypadków zachowañ.
15 Chodzi o gmach ZUS – Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Poznaniu, znajduj¹cy siê na rogu ulic

D¹browskiego i Mickiewicza. Na ostatnim piêtrze i na dachu budynku znajdowa³y siê urz¹dzenia zag³uszaj¹ce
nadawane z Zachodu w jêzyku polskim audycje radiowe.



III. Decyzje wstêpne dowódcy 10. Pu³ku KBW

O wyjœciu t³umu na ulicê i o narastaj¹cym zagro¿eniu obiektów i gmachów publicz-
nych miasta, dowódca 10. P[u³ku] KBW by³ systematycznie zawiadamiany przez Prezy-
dium MRN, WRN, WUdsBP, dyrektorów poszczególnych obiektów i zak³adów pracy,
szefa WIO16, dowódców jednostek wojskowych stacjonuj¹cych w m[ieœcie] Poznañ,
a tak¿e przez por. ¯uczek (oficera finansowego oddzia³u, który po pobraniu pieniêdzy
znajdowa³ siê w banku).

W Sztabie 10. P[u³ku] KBW koncentrowa³a siê du¿a iloœæ wiadomoœci z terenu
miasta. O sytuacji na terenie Poznania systematycznie by³o informowane dowództwo
Korpusu.

W momencie, gdy manifestuj¹ce t³umy przechodzi³y ulicami miasta, w zasadzie spo-
kojnie, i dowództwo Oddzia³u nie przypuszcza³o, ¿e w mieœcie dojdzie do zbrojnych
wyst¹pieñ zainicjowanych przez uzbrojone bojówki, oko³o godz. 7.30 dowódca
10. P[u³ku] KBW przyj¹³ nastêpuj¹ce decyzje:
– zarz¹dziæ pogotowie dla kadry i pododdzia³ów, kadrê uzbroiæ w pm-y,
– zabezpieczyæ dodatkowo magazyny uzbrojenia ZISPO,
– wzmocniæ ochronê koszar pu³ku oraz magazyny uzbrojenia pu³ku i MO, znajduj¹ce siê
w Golêcinie, si³ami dru¿yny saperów i 50 funkcjonariuszy MO,
– zabezpieczyæ przed ewentualnym zagro¿eniem gmach Poczty G³ównej, Dyrekcji
ZISPO i centralê „W[e]-Cz[e]”, si³ami kompanii „W[e]-Cz[e]” (ogó³em 50 ludzi),
– œci¹gn¹æ na m[iejsce] p[ostoju] oddzia³u kompaniê saperów i pluton orkiestry, które za-
anga¿owane by³y w pracach przy Opatom w Obornikach oraz kompaniê ³¹cznoœci ze
strzelnicy.

Zgodnie z decyzj¹ dowódcy pu³ku z m[iejsca] p[ostoju] Oddzia³u wyjecha³y wyzna-
czone pododdzia³y. Kompania saperów i pluton orkiestry przyby³y oko³o godz. 11.30,
wzmacniaj¹c ochronê wewnêtrzn¹ koszar pu³ku.

IV. Zaostrzenie siê sytuacji

Z nap³ywu kolejnych wiadomoœci dowództwo pu³ku wyci¹gnê³o wniosek, ¿e sytu-
acja w mieœcie zaczê³a siê zaostrzaæ. T³umy zaczê³y wchodziæ do gmachu KW PZPR,
WRN i KW MO, demoluj¹c pomieszczenia i wznosz¹c has³a, niektóre o treœci antypañ-
stwowej. Gdy oko³o godz. 9.45 otrzymano sygna³, ¿e manifestanci usi³uj¹ wejœæ si³¹ do
wiêzienia karno-œledzczego przy ul. M³yñskiej – sta³o siê jasne, ¿e manifestacja przy-
bra³a wyraŸnie charakter wyst¹pieñ antypañstwowych.

W tej sytuacji dowódca 10. P[u³ku] KBW przyj¹³ nastêpuj¹ce decyzje:
– zabezpieczyæ wiêzienie przed wejœciem buntowników i nie dopuœciæ do uwolnienia
wiêŸniów; w tym celu wys³aæ kckm17 (20 ludzi) i 5. k 2. baonu18 (21 ludzi) pod ogólnym
dowództwem mjr. Pociêgiela, szefa sztabu pu³ku,
– zabezpieczyæ r[adio]stacjê Bolechowo si³ami 10 ludzi z plutonu opchem19 pod do-
wództwem por. Derêgowskiego,
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16 Brak danych.
17 Kckm – kompania ciê¿kich karabinów maszynowych.
18 Baon – batalion.
19 Opchem – obrony przeciwchemicznej.



– zapotrzebowaæ od dowódcy garnizonu p³ka Matwijewicza si³y i œrodki z jego dyspozy-
cjif, z powodu braku w³asnych si³ dla reagowania na dalszy rozwój sytuacji.

W godz. 9.45–10.00 por. Derêgowski i szef sztabu pu³ku mjr Pociêgiel wyjechali
z wyznaczonymi pododdzia³ami w celu wykonania zadania [...]g.

Sygna³y o dalszym rozwoju sytuacji potwierdzi³y narastanie i zaostrzenie siê anty-
pañstwowego charakteru wyst¹pieñ. Oko³o godz. 10.00 dowódca pu³ku otrzyma³ wiado-
moœæ, ¿e manifestanci podburzeni przez uzbrojonych bojówkarzy ruszyli w kierunku
gmachu WUdsBP. Z innych wiadomoœci wynika³o, ¿e demonstranci demoluj¹ niektóre
urz¹dzenia Dworca G³ównego20 i wêz³a kolejowego, parali¿uj¹c ruch kolejowy. Inne,
bardziej liczne grupy demonstrantów, przyst¹pi³y do demolowania urz¹dzeñ i pomiesz-
czeñ r[adio]stacji zag³uszania, rozmieszczonej w gmachu Ubezpieczalni Spo³ecznej.

Dowódca 10. P[u³ku] KBW wys³a³ niezw³ocznie ostatnie posiadane w dyspozycji
si³y – pluton gospodarczy pod dowództwem kpt. Herdy w sile ³¹cznej 50 ludzi, z zada-
niem udzielenia pomocy pracownikom WUdsBP w organizacji i obronie gmachu. Grupa
wyjecha³a z m[iejsca] p[ostoju] Oddzia³u oko³o godz. 10.10.

W godz. 10.00–11.00 u dowódcy 10. P[u³ku] KBW zameldowali siê mjr Meczyñski
dowódca kompanii CWST21 wraz z kompani¹ podchor¹¿ych oraz dowódca pododdzia³u
(w sile dwóch plutonów) spieszonej broni pancernej wraz z trzema czo³gami. Si³y te zo-
sta³y skierowane przez dowódcê garnizonu do dyspozycji dowódcy 10. P[u³ku] KBW.

Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e w chwili obecnej najwa¿niejsze sytuacje rozgrywaj¹ siê
w rejonie gmachu WUdsBP, atakowanego coraz bardziej przez uzbrojonych bojówkarzy,
a tak¿e na Dworcu G³ównym i wêŸle kolejowym Poznañ, co mog³o doprowadziæ do ca³ko-
witego sparali¿owania komunikacji kolejowej – dowódca 10. P[u³ku] KBW zdecydowa³:
– si³ami dwóch plutonów spieszonej broni pancernej, wspartych trzema czo³gami, roz-
proszyæ t³um zgromadzony przed gmachem WUdsBP,
– od godz. 11.00 rozproszyæ demonstrantów i buntowników dewastuj¹cych Dworzec
G³ówny i wêze³ kolejowy w Poznaniu si³ami kompanii CWST i 50 funkcjonariuszami MO.

Zgodnie z decyzj¹ dowódcy 10. P[u³ku] KBW – wyznaczone pododdzia³y wyjecha³y
z m[iejsca] p[ostoju] oddzia³u.

V. Przebieg dzia³añ popo³udniowych dnia 28 czerwca [19]56 r.

Na godz. 12.00 dnia 28 czerwca [19]56 r. sytuacja przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
– Nasilenie dzia³añ bojówkarzy i buntowników osi¹gnê³o szczyt, urz¹dzenia r[adio]stacji
zag³uszania zosta³y zdewastowane, uzbrojeni bojówkarze pod os³on¹ t³umów strzelali
z wielu punktów miasta do przeje¿d¿aj¹cych ¿o³nierzy, terroryzowali niesolidaryzu-
j¹cych siê z demonstrantami, zmuszali ich do udzia³u w demonstracji oraz dokonywali
napadów na rodziny pracowników UBP i KBW w mieszkaniach prywatnych.
– W rejonie gmachu WUdsBP toczy³a siê walka pomiêdzy uzbrojonymi bandytami,
a grup¹ pracowników WUdsBP i grup¹ plutonu gospodarczego 10. P[u³ku] KBW, bro-
ni¹cymi siê, a przyby³e dwa spieszone plutony broni pancernej wraz z trzema czo³gami
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f Cztery pierwsze litery wpisano rêcznie.
g Fragment opuszczony przez autorów, z informacj¹ o danych zawartych w za³¹czniku do edytowanego

dokumentu, które to za³¹czniki nie zosta³y opublikowane.
20 Chodzi o Dworzec G³ówny PKP w Poznaniu.
21 CWST – Centrum Wyszkolenia S³u¿by Ty³ów w Poznaniu.



zosta³y okr¹¿one przez t³um i wezwane do poddania siê, a nastêpnie rozbrojone, zaœ dwa
czo³gi zosta³y opanowane przez buntowników.
– Wiêzienie by³o opanowane przez buntowników, wiêŸniowie wypuszczeni, a zabudo-
wania podpalone, w czêœci budynków administracyjnych znajdowa³y siê k[arabiny] ckm
i 5 k[arabinów], które ochrania³y budynek administracyjny i inne budynki przed ca³ko-
wit¹ dewastacj¹. Przyby³e czo³gi wraz z piechot¹ MON rozpêdzi³y demonstrantów i bo-
jówkarzy.
– Kompania CWST wraz z dru¿yn¹ saperów 10. P[u³ku] KBW rozpêdza³a demon-
strantów na Dworcu G³ównym w mieœcie Poznañ.
– Pu³k ochrania³ nastêpuj¹ce obiekty:

– koszary oddzia³u,
– magazyny uzbrojenia ZISPO,
– magazyny uzbrojenia Golêcin 1 i 2,
– gmach Poczty G³ównej, Dyrekcji ZISPO i centrali „We–Cz[e]”,
– radiostacjê Bolechowo.
Na ochraniane obiekty demonstranci nie uderzali z wyj¹tkiem koszar oddzia³u, które

zosta³y oko³o godz. 13.00 ostrzelane silnym ogniem od ul. Œwierczewskiego i Szylinga.
Ostrzeliwanie koszar trwa³o krótki okres czasu, po czym – z uwagi na silny ogieñ obroñ-
ców, bandyci zaniechali szturmu i cofnêli siê, ostrzeliwuj¹c tylko systematycznie kosza-
ry od Ogrodu Zoologicznego i z dalej po³o¿onych gniazd ogniowych.

Oko³o godziny 13.00 dowódca 10. P[u³ku] KBW otrzyma³ do swej dyspozycji kom-
paniê transportowców pancernych BTR22 z 73. P[u³ku] Z[mechanizowanego] z Biedru-
ska, a oko³o godz. 15.00 kompaniê czo³gów w sile 10. wozów bojowych. Czêœæ trans-
portowców dowódca 10. P[u³ku] KBW u¿y³ do wzmocnienia ochrony koszar oddzia³u,
czêœæ zaœ wprowadza³ do dzia³añ w zale¿noœci od rozwoju sytuacji. Po wydzieleniu
4 czo³gów do obrony koszar – dowódca 10. P[u³ku] KBW wys³a³ pozosta³e czo³gi kom-
panii pod WUdsBP – z zadaniem rozpêdzania demonstrantów.

Do godz. 14.00 sytuacja w rejonie wiêzienia w m[ieœcie] Poznañ zosta³a w zasadzie
opanowana. Dowódca 10. P[u³ku] KBW oceniaj¹c sytuacjê przy gmachu WUdsBP
w dalszym ci¹gu za powa¿n¹, zdecydowa³ tam skierowaæ szefa sztabu z kckm wzmoc-
nion¹ transportowcem pancernym BTR oraz dostarczyæ dla obroñców kilka skrzyñ
amunicji. Zgodnie z decyzj¹ dowódcy 10. P[u³ku] KBW – szef sztabu poleci³ dowódcy
pododdzia³u broni pancernej MON wzmocniæ ochronê wiêzienia i oko³o godz. 14.00 wy-
jecha³ pod gmach WUdsBP z kckm i BTR. Po czêœciowym rozpêdzeniu demonstrantów,
stosuj¹c strzelanie do góry – szef sztabu wraz z grup¹ przyby³ na m[iejsce] p[ostoju] od-
dzia³u w celu zameldowania dowódcy pu³ku o sytuacji w rejonie wiêzienia i przy gmachu
WUdsBP. Amunicja zosta³a do gmachu WUdsBP dostarczona. Po przygotowaniu grana-
tów ³zawi¹cych – szef sztabu z czêœci¹ kckm i dru¿yn¹ saperów wyjecha³ ponownie
transportowcem BTR pod gmach WUdsBP celem dalszego rozpêdzania t³umów, zaœ
dowódca kckm por. Siewa wzmocni³ obronê wewnêtrzn¹ koszar 4 ckm-ami.

W celu dodatkowego wzmocnienia magazynów broni Golêcin 1 i 2, o godz. 16.30
dowódca 10. P[u³ku] KBW wys³a³ dru¿ynê saperów. Saperzy dotarli do fortów Golêcin
i ustawili bojowe pola minowe na kierunkach zagro¿onych przez bojówkarzy.
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22 Chodzi zapewne o BTR-152 – ko³owy transporter opancerzony, konstrukcji radzieckiej z okresu
II wojny œwiatowej, który w u¿yciu pozostawa³ do prze³omu lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych XX wieku.



Oko³o godz. 18.00 wys³ano do budynku Prokuratury grupê saperów wraz z funkcjo-
nariuszami MO celem gaszenia po¿aru i ewakuacji rannych.

Oko³o godz. 16.00 dowódca 10. P[u³ku] KBW zorientowa³ kierowników WUdsBP
we Wroc³awiu i Zielonej Górze oraz dowódcê Brygady WOP w Kroœnie nad Odr¹ o sytu-
acji w Poznaniu oraz zawiadomi³, ¿e w kierunku Wroc³awia na Wschowê przerywa
siê grupa bojówkarzy. Dowódcê Brygady WOP prosi³ o wzmocnienie granicy na tym
kierunku.

Do zmierzchu w sytuacji nie nast¹pi³y powa¿niejsze zmiany.
W tym stanie rzeczy, jaki istnia³ do godzin popo³udniowych na terenie Poznania,

podstawow¹ trudnoœci¹ w opanowaniu sytuacji i przeciwdzia³aniu jej niekorzystnemu
rozwojowi by³ brak jednolitego, scentralizowanego kierownictwa, któremu podporz¹d-
kowane operacyjnie by³yby wszystkie organa powo³ane do interwencji, w tej liczbie
i 10. P[u³k] KBW.

Dzia³alnoœæ WUdsBP ogranicza³a siê do obrony gmachu. Komenda Wojewódzka
MO dzia³a³a samodzielnie, utrzymuj¹c kontakt informacyjny z 10. P[u³kiem] KBW, któ-
remu przydzieli³a dla zasilenia grupê w sile 200 funkcjonariuszy MO.

Ogólnie, brak by³o skoordynowanego planu dzia³ania i kierowania jego realizacj¹
w opanowaniu sytuacji. Nale¿y przy tym stwierdziæh, ¿e brak ogólnego kierownictwa po-
wodowa³, ¿e w Sztabie 10. P[u³ku] KBW skupia³a siê powa¿na iloœæ informacji o po³o¿e-
niu w mieœcie oraz wychodzi³y dyspozycje nie tylko dla pododdzia³ów KBW, ale rów-
nie¿ dla czêœci pododdzia³ów MO i oddzia³ów MO.

VI. Dzia³ania zmierzaj¹ce do opanowania sytuacji w mieœcie

Oko³o godz. 14.00 na lotnisko £awica23 ko³o Poznania przyby³ premier z cz³onkami
rz¹du oraz genera³ armii [Stanis³aw] Pop³awski. Na lotnisku £awica zorganizowany zo-
sta³ Sztab G³ówny do kierowania przedsiêwziêciami, zmierzaj¹cymi do likwidacji uzbro-
jonych grup bandyckich, rozpêdzania t³umów i przywrócenia spokoju w mieœcie.

Sztab 10. P[u³ku] KBW spe³nia³ od tej chwili rolê czynnika wykonawczego poleceñ
Sztabu G³ównego i wykonywa³ dzia³ania zale¿ne od posiadanych si³ i decyzji Sztabu
G³ównego. Celem ochrony premiera rz¹du i genera³a armii Pop³awskiego – dowódca
10. P[u³ku] KBW wys³a³ o godz. 14.00 grupê w sile 11 oficerów pod d[owództ]wem
mjr. Popielewicza na lotnisko £awica. Grupa ta ochrania³a dostojników pañstwowych do
godz. 20.00, po czym wykonywa³a zadania zwi¹zane z kierowaniem przyby³ych kolumn
pancernych na miejsce dzia³añ.

Z nastaniem zmroku t³umy manifestantów zaczê³y czêœciowo rozchodziæ siê. Jednak
uzbrojone bojówki nie zaniecha³y aktywnych dzia³añ. Nadal trwa³y walki przy gmachu
WUdsBP, rozpêdzanie demonstrantów i bojówkarzy na Dworcu G³ównym i wêŸle kole-
jowym Poznañ. Oko³o godz. 21.00 du¿a grupa demonstrantów wraz z bojówkarzami
podpali³a gmach KMi PZPR, oblewaj¹c œciany benzyn¹, a inna grupa rozpoczê³a rozbija-
nie i rabunek w dolnych kondygnacjach PDT24.
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h Litery iæ wpisano rêcznie.
i Literê M wpisano rêcznie.
23 £awica – czêœæ Poznania, znajduj¹ca siê po jego zachodniej stronie, gdzie znajduje siê port lotniczy.
24 PDT – Pañstwowy Dom Towarowy „Okr¹glak”, otwarty w 1955 r.



Czêœæ uzbrojonych grup bojówkarzy, wykorzystuj¹c zrabowany transport samocho-
dowy, usi³owa³a przenieœæ rozruchy poza miasto, o czym œwiadcz¹ napady na szereg pos-
terunków MO, miêdzy innymi w m[iejscowoœciach]: Swarzêdz, Puszczykowo, Mosina
i Czempiñ.

W zwi¹zku z powy¿sz¹ sytuacj¹ – dowódca 10. P[u³ku] KBW poczyni³ nastêpuj¹ce
przedsiêwziêcia:
– o godz. 20.00 wys³a³ kompaniê czo³gów wyposa¿on¹ w granaty ³zawi¹ce, z zada-
niem rozpêdzania t³umów spod gmachu WUdsBP oraz grupê w sile 12 ludzi pod
d[owódz]twem por. Murzyna, wspart¹ trzema czo³gami, z zadaniem zorganizowania do-
datkowej ochrony najwa¿niejszych obiektów produkcyjnych ZISPO,
– o godz. 21.30 skierowa³ batalion czo³gów do fortu Golêcin 1, celem wzmocnienia
ochrony magazynów uzbrojenia,
– wys³ane zosta³y ponadto grupy funkc[jonariuszy] MO, celem udzielenia pomocy w ga-
szeniu p³on¹cego gmachu KM PZPR i rozpêdzenia t³umu spod PDT.

Na rozkaz Sztabu G³ównego o godz. 23.30, z ró¿nych kierunków, wjecha³y do miasta
czo³gi Korpusu Pancernego i Samodzielnej Brygady Pancernej, z zadaniem ostatecznego
rozpêdzenia poszczególnych grup oraz likwidacji lub ujmowania bojówkarzy.

Dzia³anie czo³gów spowodowa³o ca³kowite rozejœcie siê demonstrantów.
W godz. 1.30–5.00 dnia 29 czerwca [19]56 r. przeprowadzono na podstawie decyzji

Sztabu G³ównego akcjê w ró¿nych punktach miasta, si³ami 200 funkc[jonariuszy] MO
i ¿o³nierzy KBW, w wyniku której zatrzymano oko³o 200 osobników. Wys³ane patrole
MO zaczê³y ujmowaæ pojedynczych bandytów z broni¹, którzy rezygnowali z walki
i poddawali siê.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w ci¹gu ca³ego dnia intensywnych dzia³añ, ¿o³nierze 10. P[u³ku]
KBW oraz funkcjonariusze MO wykazali zdecydowanie i bojow¹ postawê. Nie by³o wy-
padku solidaryzowania siê z manifestantami.

VII. Przebieg dzia³añ w dniu 29 czerwca [19]56 r.

O œwicie dzia³alnoœæ grup bandyckich wznowi³a siê. Charakterystycznym przejawem
wznowienia aktywnoœci dywersyjnej by³o ostrzeliwanie przeje¿d¿aj¹cych lub przecho-
dz¹cych ¿o³nierzy i funkcjonariuszy MO ze stanowisk ogniowych rozmieszczonych w naj-
wy¿ej po³o¿onych, górnych czêœciach budynków. Bandyci wykorzystali w tym celu, miêdzy
innymi wysokie drzewa, wie¿e koœcielne, wie¿ê na terenie Targów Poznañskich25, dach
6-piêtrowej Ubezpieczalni, wie¿yczkê Domu Akademickiego i dach Opery Poznañskiej itp.

Przeciwdzia³aj¹c tym punktom ogniowym, wydzielono kilka grup, które kolejno
zwalcza³y je, nastawiaj¹c siê w pierwszej kolejnoœci na likwidacjê gniazd ogniowych
najbardziej aktywnych.

O godz. 5.00 przyby³a kompania motocyklowa z obozu [w] m[iejscowoœci] Sask26,
a o godz. 6.30 pierwsze kolumny transportowców panc[ernych] M-227, M-3Al28. Si³ami
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25 Chodzi o Miêdzynarodowe Targi Poznañskie.
26 Brak danych.
27 Chodzi o M2 Half Track – samochód opancerzony, konstrukcji amerykañskiej, wykorzystywany przez

wojska USA podczas II wojny œwiatowej. Przednia oœ napêdzana, wyposa¿ona w ko³a auta ciê¿arowego, ty³
pojazdu wyposa¿ono w g¹sienice wozu pancernego. Pojazdy w ramach programu Lend-Lease trafi³y do sojusz-
ników USA. Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej pojazdy znalaz³y siê na wyposa¿eniu wojska.



tych pododdzia³ów prowadzono przez ca³y dzieñ intensywne patrolowanie ulic ca³ego
miasta.

Od godz. 7.00 rozpoczêto pracê w najwa¿niejszych zak³adach m[iasta] Poznañ, np.
w ZISPO stawi³o siê do pracy oko³o 70% stanu za³óg produkcyjnych. Sytuacja w mieœcie
zaczê³a siê wyraŸnie stabilizowaæ. Oko³o godz. 8.00 kierownik WUdsBP poinformowa³
dowódcê 10. Pu³ku KBW, ¿e w parku Dêbina29 grupuj¹ siê uzbrojeni osobnicy, w sile
oko³o 60 ludzi. Na podstawie decyzji dowódcy pu³ku o godz. 9.30 obstawiono park od
strony ul. Lwowskiej 10. rkm na motocyklach M-7230 oraz przeszukano go przy u¿yciu
dwóch grup, po 30 ludzi ka¿da. [j] W toku dzia³añ rezultatów nie osi¹gniêto.

W celu likwidacji punktów ogniowych tworzono grupy w sile kilkunastu ludzi, którzy
blokuj¹c punkty ogniowe, czêœci¹ si³ atakowa³y, z ró¿nych stron, ostrzeliwuj¹cych siê
bandytów, likwiduj¹c ich lub ujmuj¹c ¿ywcem.

W ci¹gu dnia zlikwidowano szereg punktów ogniowych umieszczonych na wyso-
kich budynkach, miêdzy innymi:
– grupa por. Tabiana zlikwidowa³a przy ul. Sienkiewicza gniazdo ogniowe w sile
4 bandytów, zdobywaj¹c 4 karabiny,
– grupa kpt. Wêc³awiaka zlikwidowa³a w Ogrodzie Zoologicznym trzech uzbrojonych
bandytów,
– grupa ppor. D³u¿yka zlikwidowa³a na wie¿y ratusza trzech uzbrojonych bandytów
z rkm.

O godz. 12.00 otrzymano z WUdsBP nastêpuj¹ce wiadomoœci:
a) od strony m[iasta] Koœcian w kierunku Poznania jedzie samochodem Star 2031 grupa
uzbrojonych dywersantów,
b) przy ul. D¹browskiego zaczyna siê formowaæ du¿a kolumna demonstrantów, zmie-
rzaj¹cych w kierunku Rynku Je¿yckiego.

Zgodnie z decyzj¹ dowódcy 10. P[u³ku] KBW:
– rozpoznano ulicê D¹browskiego si³ami patroli motocyklowych, ustalaj¹c, ¿e kilkuty-
siêczny t³um pod¹¿a w stronê gmachu WUdsBP,
– wys³ano dwie grupy w sile plutonu ka¿da (30 ¿o³nierzy MON, 30 funkc[jonariuszy]
MO oraz 2 transportowce pancerne) w rejon m[iasta] Koœciana, celem likwidacji grupy
bandyckiej.

Oko³o godz. 13.00 t³um demonstrantów doszed³ do zbiegu ulic D¹browskiego i Kra-
szewskiego, po czym po zauwa¿eniu stoj¹cych przed gmachem WUdsBP czo³gów zacz¹³
siê powoli rozchodziæ.
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28 Chodzi o M3 Half Track w wersji M3A1 – wiêksza konstrukcja pojazdu M2 Half Track. Pojazdy w ra-
mach programu Lend-Lease trafi³y do sojuszników USA. Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej pojazdy zna-
laz³y siê na wyposa¿eniu wojska.

j Fragment opuszczony przez autorów, z informacj¹ o danych zawartych w za³¹czniku do edytowanego

dokumentu, które to za³¹czniki nie zosta³y opublikowane.
29 Dêbina – lewobrze¿na czêœæ miasta Poznania.
30 Chodzi o motocykl M-72 – jeden z najpopularniejszych motocykli w Polsce, by³ u¿ywany przede

wszystkim przez wojsko i Milicjê Obywatelsk¹. „Motor” ten pochodzi od niemieckiego BMW R-71. Moto-
cykl M-72 posiada³ kilka modeli: Ural, Dniepr, MW-750, K-750.

31 Star 20 – samochód ciê¿arowy polskiej produkcji, œredniej ³adownoœci, produkowany w latach
1948–1957 przez Fabrykê Samochodów Ciê¿arowych „Star” w Starachowicach, znajdowa³ siê na wyposa¿e-
niu wojska, milicji, stra¿y po¿arnej oraz w gospodarce.



Grupa wys³ana w rejon m[iasta] Koœciana przyjecha³a na miejsce o godz. 14.30.
Dowódca grupy ustali³, ¿e wys³ana uprzednio 20-osobowa grupa funkc[jonariuszy] UBP
i MO nawi¹za³a w rejonie Puszczykowo walkê z 14 bandytami jad¹cymi samochodami
„Star 20” i „Warszawa”32. W wyniku walki 6 bandytów ujêto, reszta rozproszy³a siê
w ró¿nych kierunkach. Samochody odebrano. Po rozpoznaniu terenu i przekazaniu ujê-
tych bandytów do WUdsBP, grupa powróci³a na m[iejsce] p[ostoju].

W ci¹gu nocy z 29 na 30 czerwca [19]56 [r.] grupy 10. P[u³ku] KBW wraz z funkc[jo-
nariuszami] UBP i MO, wzmocnione patrolami czo³gów, transportowców pancernych
i motocykli, dokonywa³y zatrzymania bojówkarzy i prowokatorów na podstawie danych
WUdsBP. Zatrzymanych konwojowano na punkt zborny na lotnisku £awica.

Wozy bojowe Korpusu Pancernego i Sam[odzielnej] Brygady Pancernej opuœci³y
miasto, z wyj¹tkiem ochraniaj¹cych WUdsBP.

VIII. Dzia³ania w dniu 30 czerwca [19]56 r.

O œwicie dnia 30 czerwca [19]56 r. sytuacja w mieœcie zosta³a ca³kowicie opanowana.
Wiêkszoœæ bojówek zlikwidowano lub ujêto. Pozosta³e bojówki ukry³y siê lub opuœci³y
miasto. Z nielicznych punktów ogniowych bojówkarze jeszcze strzelali do ¿o³nierzy.

Zasadniczym zamierzeniem w tej sytuacji oprócz likwidacji resztekk bojówek by³o
umo¿liwienie zorganizowania normalnego ¿ycia w mieœcie, a przede wszystkim urucho-
mienie komunikacji miejskiej i zaopatrzenia.

Licz¹c siê z mo¿liwoœci¹ utrudniania w uruchomieniu komunikacji miejskiej (tram-
wajowej) ze strony resztek bojówkarzy – od godz. 2.00 wys³ano kilkadziesi¹t patroli na
transportowcach pancernych KBW, samochodach i na motocyklach, które rozpoczê³y
patrolowanie wiêkszoœci ulic miasta, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na ochronê grup
robotników, uruchamiaj¹cych tabor tramwajowy. W wyniku tych dzia³añ zapewniono na
czas dojazd pracowników do miejsc i zak³adów pracy.

W ci¹gu dnia 30 czerwca [19]56 r. si³ami 10. P[u³ku] KBW oraz grup milicyjnych,
wspartych transportowcami pancernymi, realizowano ca³y szereg danych uzyskanych
z WUdsBP, KW PZPR i WK MO33. Dane te w wiêkszoœci okazywa³y siê mylne.

Ogólnie w ca³oœci dzia³añ wyró¿nia³y siê nale¿yt¹ postaw¹ i bojowoœci¹ nastêpuj¹ce
pododdzia³y Garnizonu Poznañ:
– 7. kompania podchor¹¿ych 3. baonu CWST (dowódca mjr Mê¿yñski),
– kompania transportowców samochodowychl BTR z 47. Pu³ku Zmechanizowanego
(dowódca mjr Szeremetam),
– 1. kompania eksploatacyjna TK-N34 Poznañ (d[owód]ca mjr Tkaczyk),
– kompania Szko³y MO z Pi³y,
– 2. baon 10. P[u³ku] KBW (dowódca kapitan Wilkowski),
– kompania saperów 10. P[u³ku] KBW (dowódca plutonu ppor. Kwasek),
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k Literê k wpisano rêcznie.
l Drug¹ literê o wpisano rêcznie.
m Literê r wpisano rêcznie.
32 „Warszawa” – samochód osobowy, na licencji ZSRS, produkowany w latach 1951–1973 w FSO na

¯eraniu. „Warszawa” by³a pierwszym po 1945 r. produkowanym seryjnie w Polsce samochodem osobowym.
33 Chodzi o Komendê Wojewódzk¹ Milicji Obywatelskiej w Poznaniu.
34 Chodzi o Telefoniê Kana³owo-Noœn¹.



– pluton gospodarczy z 10. P[u³ku] KBW (dowódca ppor. Ratajczak),
– kpt. £¹czny Andrzej oraz szeregowy Tylek z Wydz[ia³u] Informacji 10. P[u³ku] KBW,
przy ochronie sekretarza KC, tow[arzysza] Gierka.

Wnioski:

1. 10. P[u³k] KBW posiada³ w momencie wynikniêcia i narastania zagro¿enia ze strony
manifestuj¹cych oraz uzbrojonych bojówkarzy za ma³o si³ i œrodków. Pu³k nie posiada³
organicznych transportowców pancernych, za ma³o radiostacji i za ma³o ckm-ów.

W organizacji pu³ku istnieje bezwzglêdna koniecznoœæ posiadania nastêpuj¹cych si³
i œrodków:
– trzy bataliony piechoty,
– kompania transportowców pancernych BTR,
– kompania ckm (9–12 ckm),
– kompania ³¹cznoœci (umo¿liwiaj¹ca zabezpieczenie ³¹cznoœci radiowej do szczebla
plutonu),
– kompania samochodowa (50 samochodów ZIS-15135 oraz dla sztabu samochody
GAZ-69A36),
– plutonu motocyklistów (rkm-y37 na przyczepach).
2. Powa¿nym b³êdem by³o dopuszczenie do swobody dzia³ania uzbrojonych bojówkarzy,
zmuszaj¹cych za³ogi poszczególnych zak³adów do udzia³u w manifestacji, a nastêpnie
w demolowaniu obiektów pañstwowych. Nale¿a³o z chwil¹ otrzymania wiadomoœci
o rozpoczêciun dzia³aniao bojówek u¿yæ wojsko, celem schwytania i izolowania ich od
za³óg robotniczych.
3. Nastêpnym powa¿nym b³êdem by³o dopuszczenie manifestantów do wejœcia na
g³ówne ulice. W wypadku gdy t³umy manifestantów d¹¿¹ do wejœcia na g³ówne ulice, na-
le¿y zablokowaæ wejœcia do nich, skrzy¿owania i wszelkie wêz³y dróg.
4. Do rozpêdzania t³umów niecelowe jest wprowadzanie ¿o³nierzy w szykach luŸnych.
W ten sposób pod gmachem WUdsBP dosz³o do rozbrojenia dwóch plutonów wojsk pan-
cernych, które zosta³y wch³oniête przez t³um. Najbardziej celowym do rozpraszania
t³umów jest ugrupowanie zwarte (np. klin, wiêksze, zwarte grupy ¿o³nierzy).
5. W dzia³aniach tego rodzaju potrzebna jest nastêpuj¹ca broñ:
– kbk38 (kb)39 do likwidacji pojedynczych bandytów, strzelaj¹cych z balkonów, dachów,
okien i z innych oddalonych miejsc,
– pm40 i rkm do likwidacji grup bandytów lub gniazd ogniowych.

55

n Drug¹ literê z wpisano rêcznie.
o Literê m wpisano rêcznie.
35 ZiS-151 – samochód ciê¿arowy, produkowany w latach 1947–1958 przez firmê Zi£ w ZSRS.

Samochód produkowany by³ g³ównie jako pojazd wojskowy w ró¿nych wariantach przeznaczenia, m.in.
transportowej, do przenoszenia rakiet, jako mobilna radiostacja czy z przeznaczeniem do lokalizacji sta-
cji radiowych.

36 Samochód terenowy produkowany w ZSRS w latach 1952–1955 w zak³adach GAZ, a do 1972 r.
w zak³adach UAZ. Potocznie nazywany „gazikiem”.

37 Rkm – rêczny karabin maszynowy.
38 Kbk – karabinek.
39 Kb – karabin.
40 Pm – pistolet maszynowy.



6. Stosowanie œrodków ³zawi¹cych do rozpêdzania t³umów jest bardzo celowe, ale tyl-
ko w postaci p³ynu. Œrodki ³zawi¹ce u¿yte kilkakrotnie na ulicach Poznania da³y dobre
rezultaty.
7. Do rozpêdzania t³umów najbardziej skutecznymi s¹ transportowce pancerne BTR.
U¿ycie transportowców pancernych zapewnia:
– ³atwoœæ obserwacji,
– mo¿noœæ silnego psychicznego oddzia³ywania na zgromadzone t³umy, swobodê w sto-
sowaniu granatów ³zawi¹cych i petard,
– mo¿noœæ prowadzenia ognia na wszystkie strony do punktów ogniowych bandy-
tów,
– mo¿noœæ przewo¿enia wiêkszej grupy wojsk ni¿ w czo³gu,
– mo¿noœæ chwytania i konwojowania ujêtych w czasie rozpêdzania t³umów.
8. Czo³gi s¹ skuteczne do rozpêdzania t³umów, ale tylko przy wspó³dzia³aniu z grupami
piechoty posuwaj¹cej siê za nimi. Doœwiadczenia wskazuj¹, ¿e w momencie nadje¿d¿a-
nia czo³gu t³um cofa siê na krótki okres czasu, a nastêpnie po przejechaniu czo³gu znów
wychodzi na ulicê. Piechota zabezpiecza³aby ponadto czo³gi przed ich uszkodzeniem, li-
kwiduj¹c lub ujmuj¹c bandytów usi³uj¹cych u¿yæ butelek z benzyn¹.
9. W sytuacji zagro¿enia manifestantami nale¿y zawczasu obsadziæ wszystkie najwa¿-
niejsze obiekty (wodoci¹gi, elektrownie, gazownie, radiostacje, pocztê, KW41 itp.), a tak-
¿e wszystkie wy¿ej po³o¿one punkty, które póŸniej mog³yby byæ wykorzystane przez
uzbrojonych bandytów jako gniazda ogniowe.
10. Do programu szkolenia pododdzia³ów KBW nale¿y w³¹czyæ zagadnienia:
– dzia³anie pododdzia³ów KBW w miastach przy rozpêdzaniu t³umów i likwidacji gniazd
ogniowych (zajêcia grupowe z kadr¹),
– szkolenie przeciwpo¿arowe (szczególnie przy po¿arach w mieœcie).

Szef Zarz¹du Polit[ycznego] KBW
Puteczny M[ieczys³aw]p p³k

Dowódca 10. Pu³ku KBW
Lipiñski J[ózef]q

[r]
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p Brakuje podpisu.
q Brakuje podpisu.
r Wykaz za³¹czników opuszczony przez wydawcê.
41 Chodzi o Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu.



Wykonano w 4 egz.
Egz. nr 1 Komisja Rz¹dowa
Egz. nr 2 Komisja Resortowa MSW
Egz. nr 3 Dowódca KBW
Egz. nr 4 Sztab 10. P[u³ku] KBW
Wykona³a Komisja Sztabu KBW
Druk. Kulse, dn[ia] 4 lipca [19]56 r.

Nrs

�ród³o: AIPN Po, 570/40, k. 4–19, kopia, mps.
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r Brakuje numeru.



Nr 7

1956 lipiec 2, Poznañ – Notatka por. Zenona Nowakowskiego, oficera operacyjnego De-

partamentu II KdsBP, dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 2 lipca [19]56 r.
Tajne

aNotatka dot[ycz¹ca] spostrze¿eñ z wypadków
maj¹cych miejsce w Poznaniu w dniu 28 czerwca 1956 r.

1. Spostrze¿enia z sytuacji na mieœcie:

O godz. 7.50 zosta³y zatrzymane wszystkie tramwaje kursuj¹ce ul. Rokossowskie-
go1, Rooseveltab. Obs³uga tramwajówc wraz z wiêkszoœci¹ pasa¿erów zd¹¿a³a w kierun-
ku ratuszad, gdzie znajdowa³a siê ju¿ wiêksza iloœæ stoj¹cych ludzi. Nieorientuj¹cych siê
w sytuacji orientowano, ¿e jest to strajk zorganizowany przez ZISPO, gdzie ¿¹daj¹ pod-
wy¿ki p³ac i obni¿ki cen. Po godzinie 9.00 by³em ko³o ratusza, gdzie widzia³em oprócz
transparentów z napisami: „¯¹damy chleba dla naszych dzieci”, „Precz z normami” itp.,
napisy i okrzyki o treœci wybitnie politycznej, jak np. „¯¹damy wolnoœci”, „¯¹damy wol-
nych wyborów pod kontrol¹ ONZ”2, „Precz z bolszewikami” itp.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e okrzyki i napisy o treœci ekonomicznej by³y ze strony robo-
tników, których zreszt¹ ³atwo by³o mo¿na rozpoznaæ po roboczych ubraniach. Okrzyki
zaœ o treœci kontrrewolucyjnej pada³y najczêœciej od ludzi ubranych inaczej jak robotni-
cy. Byli to z wygl¹du inteligenci, którzy wznosili takie okrzyki. Okrzyki te by³y pocz¹t-
kowo s³abiej podchwytywane przez t³um. Jednak t³um tu i ówdzie podchwytywa³ has³a.
Ludzie, którzy rzucali te has³a, starali siê nie staæ w jednym w miejscu, byli bardzo ruchli-
wi. Przy takim osobniku zbiera³a siê grupka ludzi, którzy starali siê towarzyszyæ œmia³ko-
wi, chodz¹c za nim i podchwytuj¹c rzucane przez niego has³a. Okrzyki te z chwili na
chwilê powiêksza³y siê, ³¹czy³y z innymi grupkami, tworz¹c doœæ du¿¹ gromadê, za któr¹
instynktownie poszli ludzie b¹dŸ to ciekawi, b¹dŸ te¿ chc¹cy byæ bli¿ej prowodyrów.
Prowodyrzy widz¹c, ¿e maj¹ doœæ du¿o zwolenników, co potwierdza³o to, ¿e rzucane
przez nich has³a by³y podchwytywane, i ludzie szli z uœmiechem, zaczêli nimi bardziej
zorganizowanie kierowaæ. I tak z placu ratusza jedna z du¿ych grup uda³a siê w kierunku
mostu Uniwersyteckiego, gdzie po drodze zatrzyma³a siê przed gmachem KW MO.
Wówczas t³um zacz¹³ skandowaæ, patrz¹c w okna KW MO: „Z nami”. Gdy to nie odnio-
s³o skutku, kilku œmia³ków (byli to robotnicy) w roboczych kombinezonach i m³odzie¿
wygl¹daj¹ca na chuliganów wtargnê³a do gmachu, sk¹d zaczê³a wyprowadzaæ kolejno
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a Powy¿ej wpisano rêcznie No. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska Nowakowski.
b Tu i dalej w dokumencie Roosewelta.
c W dokumencie tramwai.
d Ratuszem potocznie nazywano siedzibê Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu, która mieœci³a siê

w Zamku.
1 Obecnie ul. G³ogowska.
2 ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych.



funkcjonariuszy MO na ulicê, inni brali ich pod rêce i z uœmiechem mówili – musicie iœæ
z nami, i tak funkcjonariusze zdezorientowani, niemog¹cy zreszt¹ w tym czasie stawiæ
oporu, byli zmuszeni iœæ wraz z t³umem, który prowadzi³ ich pod rêce. W tym czasie zda-
rzy³y siê ju¿ tu i ówdzie z³owrogie okrzyki do funkcjonariuszy MO, którzy spokojnie sta-
rali siê odejœæ, by nie braæ bezpoœredniego udzia³u w pochodzie.

Jeden z milicjantów pe³ni¹cy s³u¿bê w budce informacyjnej przy moœcie Uniwersy-
teckim, nie wychodz¹c z budki, na wezwanie manifestantów zosta³ wraz z budk¹ prze-
wrócony i si³¹ zmuszony, si³¹ do wyjœcia.

Wszystkie przeje¿d¿aj¹ce samochody zosta³y zatrzymywane, a pasa¿erowie wysa-
dzani i zmuszani do pochodu. Wozy zagraniczne nie by³y zatrzymywane, zatrzymywa³y
siê same b¹dŸ z ciekawoœci, b¹dŸ te¿ z powodu niemo¿liwoœci przejazdu. Niektórzy pasa-
¿erowie tych samochodów z uœmiechem na ustach i kiwaniem rêk¹ witali t³um, co by³o
jednoczeœnie jeszcze wiêkszym bodŸcem dla t³umu. T³um przy ka¿dym zagranicznym
samochodzie skandowa³: vive la France3 itp. Niektórzy obywatele zagraniczni wdawali
siê w krótk¹ rozmowê ze znajduj¹cymi siê najbli¿ej samochodów i po otrzymaniu odpo-
wiedzi ¿egnali podniesieniem rêki i jechali dalej. Prowadz¹cy grupê ludzi by³ otoczony
m³odzie¿¹ i prowadzony pod rêkê.

Z mostu Uniwersyteckiego wiêksza grupa uda³a siê ulic¹ Roosevelta pod gmach
Ubezpieczalni, gdzie najbardziej bojowe grupy (ma³e) wdar³y siê do gmachu, zawie-
szaj¹c w oknach bia³o-czerwone sztandary. Po dostaniu siê na wy¿sze piêtra i dach, na je-
den z masztów wci¹gniêto bia³o-czerwon¹ flagê. Z do³u pada³y gêste okrzyki, zniszczyæ
aparaturê, chcemy s³uchaæ zagranicy bez zag³uszeñ. Wówczas znajduj¹cy siê na górze
zaczêli demolowaæ urz¹dzenia znajduj¹ce siê wewn¹trz i na dachu, zrzucaj¹c je na ulicê.
Du¿o ludzi patrzy³o na to z politowaniem, jednak nie reagowali na to ostro i g³oœno.
Mówili raczej cicho do osób niebior¹cych udzia³u w okrzykach itp., ¿e tego to ju¿ za
du¿o, ¿e to wandalizm, ¿e to niszczenie samego siebie itp.

Widz¹c, ¿e akcja nabiera du¿ego rozmachu, ¿e jest to coœ do pewnego stopnia zor-
ganizowanym napadem, ¿e nabra³o to ju¿ cech kontrrewolucyjnych, uda³em siê
ul. D¹browskiego w kierunku Urzêdu4, gdzie na rogu ul. D¹browskiego i Kochanowskie-
go zauwa¿y³em ma³e grupy ludzi, szczególnie ludzi m³odych, robotnicy, inteligenci
itp., którzy po cichu ze sob¹ rozmawiali, patrz¹c na urz¹d i na wychodz¹cych jeszcze
w tym czasie pracowników.

Gdy wiêksza grupa z kierunku zdemolowanej Ubezpieczalni5 i od Rynku Je¿yckie-
go6 dochodzi³a do ul. Kochanowskiego, uda³a siê do Urzêdu.

2. Spostrze¿enia a sytuacja w Urzêdzie:

Kiedy nap³ywaj¹cy t³um œci¹gn¹³ na ul. Kochanowskiego (by³em w oknie na II lub na
III piêtrze w pokoju naro¿nym), elementy b¹dŸ podniecone, b¹dŸ ziej¹ce do nas niena-
wiœci¹, pojedynczo zaczê³y zbli¿aæ siê pod Urz¹d. Staraj¹c siê jednoczeœnie dla os³ony
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3 Niech ¿yje Francja.
4 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
5 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
6 Na Rynku Je¿yckim znajduje siê sta³y targ. Rynek znajduje siê w odleg³oœci kilkuset metrów od ul. Ko-

chanowskiego w Poznaniu.



w³asnej sprowokowaæ pozosta³ych, aby przechodzili ulic¹ pod samym Urzêdem. Wów-
czas widz¹c, ¿e sytuacja bêdzie powa¿nie zagro¿ona, gdy t³um wtargnie pod sam Urz¹d,
zaczêto z okien krzyczeæ, aby do Urzêdu siê nie zbli¿aæ. Gdy to nie odnosi³o skutku,
puszczano w ruch wodê z kranów p[rzeciw]po¿arowych i sikawkami starano siê odgoniæ
bardziej zuchwa³ych napastników. W odpowiedzi na wodê do Urzêdu zaczêto rzucaæ
du¿ymi kamieniami, póŸniej butelkami z benzyn¹. Gdy z zewn¹trz pad³y strza³y, nie od
razu odpowiedziano strza³ami. Jednak gdy od strza³ów tych pad³ por. [Kazimierz] Gra-
ja7, wówczas pad³ rozkaz dania krótkiej serii z rkm-u, od której pad³o czterech ata-
kuj¹cych (ranni, poniewa¿ celowano w nogi). Wówczas z uprzednio zajêtych przez
bandytów pozycji, w s¹siednich budynkach pad³y strza³y karabinowe i z broni maszy-
nowej (rkm). Napastnicy byli w lepszym po³o¿eniu i sytuacja bardziej sprzyja³a, ponie-
wa¿ polem ich obstrza³u by³ Urz¹d, strzelali do celu (celem by³o ka¿de okno). Zaatako-
wani byli w tej ciê¿kiej sytuacji, poniewa¿ nie od razu wykryto zamaskowane gniazda,
bandyci strzelali z okien s¹siednich budynków i ze strychów, gdzie nie zawsze mo¿na
by³o ich dostrzec (podniesiona lekko dachówka dawa³a dobre pole widzenia i cel oraz
zamaskowanie).

Poza tym ka¿dy z broni¹cych siê w Urzêdzie wiedzia³, ¿e mog¹ pójœæ ludzie niewinni
i dlatego ogieñ z Urzêdu by³ doœæ ostro¿ny.

Samego opisu walki nie podajê, bo wszystkiego nie mog³em widzieæ, nie przycho-
dzi³o wówczas na myœl, ¿e trzeba bêdzie pisaæ reporta¿.

Jak wszêdzie, tak i u nas s¹ ludzie odwa¿ni i mniej odwa¿ni, najwa¿niejsz¹ rzecz¹
w tej chwili by³o utrzymanie spokoju i równowagi, i dobrym by³ tu objaw, bo gdy któryœ
z bardziej nerwowych towarzyszy wszczyna³ rozmowê, co bêdzie dalej itp., w spokojny
sposób uspokajano go, radzono odpocz¹æ itp.

Pytania jednak takie nie s¹ pytaniami, s¹ one zdolne do pewnego za³atwienia, w wia-
rê w samego siebie, s¹ niewidoczn¹, ale wytwarzaj¹c¹ atmosferê paniki.

Nie mam prawa powiedzieæ, ¿e by³a jakakolwiek panika, lecz nawet w najgorszej sy-
tuacji trzeba wierzyæ w siebie i towarzyszy, a nawet gdy pewnym jest, ¿e to ju¿ koniec,
niech nigdy nikt nie mówi s³ów, które wp³ywaj¹ ujemnie na samopoczucie cz³owieka.

Bolesne jest to, ¿e do obrony nie byliœmy przygotowani, nie spodziewaliœmy siê, ¿e
padn¹ strza³y. Uwa¿am, ¿e z³¹ rzecz¹ jest to, ¿e ka¿dy ze znajduj¹cych siê wewn¹trz
Urzêdu pracowników mia³ za du¿o swobody w zmienianiu stanowisk (z piêtra na piêtro).
Nale¿a³o tu wyznaczyæ odpowiedzialnych pracowników, którzy mieliby swój odcinek
i ludzi, i byliby w sta³ym kontakcie ze Sztabem. Ludzie ci otrzymaliby od swojego
d[owódc]y rozkaz i odcinek, i nie wolno by im by³o samodzielnie zmieniaæ stanowiska.
Powy¿sza organizacja pozwoli³aby na póŸn¹, ale przynajmniej wewnêtrznie, w ostatniej
chwili zorganizowan¹ obronê.
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7 Kazimierz Graja (1925–1956), od 26 VI 1958 r. m³odszy referent Referatu V PUBP w Bytowie, od je-
sieni 1948 r. s³uchacz kursu specjalnego WUBP w Poznaniu, od 1 I 1949 r. m³odszy referent Sekcji 1 Wy-
dzia³u V WUBP w Szczecinie, od 1 VI 1949 r. referent Referatu V Wydzia³u Miejskiego WUBP w Poznaniu,
od 1 IX 1949 r. s³uchacz rocznej szko³y CW MBP w Legionowie. Od 15 IX 1950 r. kierownik Sekcji 4 Wy-
dzia³u V WUBP w Poznaniu, od 15 IX 1952 r. kierownik Sekcji 1 Wydzia³u V WUBP w Poznaniu, od
1 II 1954 r. kierownik Sekcji 4 Wydzia³u V, a od 1 VIII 1954 r. kierownik Sekcji 8 Wydzia³u III, od 1 IV 1955 r.
starszy inspektor Sekcji 2 Wydzia³u Kontroli i Szkolenia WUdsBP w Poznaniu, skreœlony z ewidencji z dniem
28 VI 1956 r. z powodu œmierci. Zob. AIPN Po, 084/2472 (akta osobowe).



W takiej sytuacji nie iloœæ jednostek broni i ludzi, ale dobrze postawiona organizacja
odgrywa rolê i ma du¿y wp³yw na zakoñczenie akcji.

Oficer Operacyjny
(–) Nowakowski Z[enon]8 por. Dep[artamentu] II

Za zgodnoœæ:e

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 250–253, kopia, mps.
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e Odrêczny, nieczytelny podpis.
8 Zenon Nowakowski (ur. 1929), od 5 X 1950 r. w dyspozycji dyrektora Departamentu Kadr MBP, od

13 X 1950 r. referent Sekcji 1 Wydzia³u Planowania Materia³owego Szefostwa Zaopatrzenia MBP, 26 VI 1953 r.
przeniesiony na stanowisko referenta Sekcji Nadu¿yæ Materia³owych Wydzia³u Gospodarki Materia³owej,
10 XI 1953 r. przeniesiony na stanowisko referenta Sekcji 5 Wydzia³u I Departamentu IV MBP, w Departa-
mencie IV pracowa³ do 1956 r. 25 VI 1956 r. przeniesiony na stanowisko oficera operacyjnego Departamentu
II, 4 VII 1959 r. awansowany na stanowisko starszego oficera operacyjnego w Departamencie II MSW, na
w³asn¹ proœbê zwolniony ze s³u¿by 31 V 1966 r., ponownie przyjêty do s³u¿by 1 VI 1966 r. w Departamencie II
MSW, od 1 VI 1972–30 IV 1973 inspektor w Biurze Paszportów i Dowodów Osobistych. Zwolniony 30 IV 1973 r.
(AIPN BU), 0604/61/1–4 (akta osobowe).



Nr 8

1956 lipiec 2, Poznañ – Notatka por. Wies³awa Ko³akowskiego, oficera operacyjnego

Wydzia³u III Departamentu II KdsBP, dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 2 lipca 1956 r.
Tajne

aNotatka s³u¿bowa

W dniu 28 czerwca 1956 r. o godz. 8.30 w myœl polecenia uda³em siê na miasto, ce-
lem kontynuowania pracy z agentur¹. Poniewa¿ wszystkie ulice by³y zape³nione ludŸmi,
wszed³em w maszeruj¹cy pochód, celem zorientowania siê, co ludzie mówi¹.

Wraz z ca³¹ gromad¹ dotar³em do placu przed Prez[ydium] Wojew[ódzkiej] Rady
Narodowej, gdzie obserwowa³em strajkuj¹cych. Wiele osób wznosi³o okrzyki anty-
rz¹dowe oraz wrogo wypowiada³o siê p[rzeciw]ko ZSRR. Wznosili równie¿ okrzyki od-
noœnie poprawy warunków materialnych. Nastêpnie poszed³em w kierunku KW MO,
gdzie w nied³ugim czasie wdarli siê do gmachu, sk¹d wynosili na rêkach funkcjonariuszy
MO, s³ychaæ by³o okrzyki: „Milicja z nami”, „Tyle samo zarabiacie co my”.

Potem dosta³em siê do du¿ej grupy ludzi, w której s³ysza³em nawo³ywania do pójœcia
na wiêzienie. W dalszej grupie równie¿ te s³owa s³ysza³em. W zwi¹zku z powy¿szym po-
bieg³em do budki telefonicznej i poinformowa³em oficera dy¿urnego W[ojewódzkiego]
U[rzêdu] do spraw Bezp[ieczeñstwa] Publicznego, tow[arzysza] Gramzê o powy¿szym
i zapyta³em, jakie s¹ instrukcje na pracowników bêd¹cych na mieœcie. ¯adnych zadañ nie
by³o, wiêc uda³em siê w kierunku gmachu WUdsBP, tam byli ju¿ manifestanci, wiêc nie
mog³em siê przedrzeæ przez nich.

W nied³ugim czasie póŸniej posypa³y siê strza³y na gmach Urzêdu1. Chc¹c uzyskaæ
pomoc od WP uda³em siê do pu³ku pancernego, gdzie skontaktowa³em siê z szefem infor-
macji ww. pu³ku – kpt. Szymañskim. Otrzyma³em od niego oraz oficerów O[ddzia³u]
Z[arz¹du] I[nformacji] MON2 odpowiedŸ, ¿e nie otrzymali jeszcze rozkazu z Warszawy.
MON by³ ju¿ o tym poinformowany. Z dy¿urnym WUdsBP nie otrzyma³em ju¿ po³¹czenia.

Wobec takiego obrotu sprawy ponownie uda³em siê na miasto (by³a godz. 18.00),
gdzie s³uchaj¹c wypowiedzi nieznanych osób, dowiedzia³em siê m[iêdzy] innymi, ¿e je-
den z oficerów dowodz¹cych czo³giem odda³ cywilom broñ krótk¹ i mia³ powiedzieæ, ¿e
z rodakami nie bêdzie walczy³.

By³y równie¿ wypowiedzi, ¿e dwa pierwsze czo³gi zosta³y bez strza³ów opanowane
przez cywili. Z powy¿szymi informacjami uda³em siê do kpt. Szymañskiego (okaza³o siê
póŸniej, ¿e trzech oficerów nie mia³o krótkiej broni).

Potem ponownie uda³em siê na miasto, lecz widz¹c, ¿e niektórzy chuligani rewiduj¹
i legitymuj¹ przechodniów, poszed³em do miejsca zamieszkania, gdzie przenocowa³em.
Rano o godz. 5.00 wyszed³em na miasto, chc¹c przedostaæ siê do Urzêdu. Po drodze
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a Powy¿ej wpisano rêcznie Ko. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska Ko³akowski.
1 Chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
2 MON – Ministerstwo Obrony Narodowej.



wst¹pi³em do pu³ku pancerniaków, gdzie kpt. Szymañski poinformowa³ mnie o sytuacji.
Po³¹czy³em siê z dy¿urnym Urzêdu, który nie mia³ nadal wytycznych dla nas. W zwi¹zku
z tym uda³em siê do KW MO, gdzie dostêp by³ wolny. Stamt¹d ponownie po³¹czy³em siê
z Urzêdem i gdy dowiedzia³em siê, ¿e mo¿na przedostaæ siê do Urzêdu [–] WUdsBP, po-
szed³em tam i o godz. 12.00 dnia 29 czerwca zameldowa³em siê u por. Bobolego.

Oficer operacyjny Wydz[ia³u] III Dep[artamentu] II
(–) Ko³akowski W[ies³aw] por.b

Za zgodnoœæ:c

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 241–242, kopia, mps.
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b Brakuje podpisu. Wies³aw Ko³akowski (ur. 1926), od 5 IX 1946 r. kontroler Sekcji 2 Wydzia³u VII
WUBP w Gdañsku, od 1 II 1947 r. m³odszy referent Sekcji 1 Wydzia³u „B” WUBP w Gdañsku, 1948–1949
s³uchacz rocznego kursu Oficerów S³u¿by Bezpieczeñstwa Publicznego CW MBP, od 1 I 1949 r. m³odszy re-
ferent Sekcji 1 Wydzia³u II WUBP w Gdañsku, od 17 IV 1949 r. oddany do dyspozycji szefa WUBP w Gdañ-
sku, od 1 V 1949 r. starszy referent Sekcji 3 Wydzia³u I WUBP w Gdañsku, od 22 III 1950 r. starszy referent
Sekcji 2 Wydzia³u ds. Funkcjonariuszy WUBP w Gdañsku, od 1 III 1951 r. oddany do dyspozycji Departa-
mentu Kadr MBP, od 1 III 1951 r. referent Sekcji 3 Wydzia³u III Departamentu I MBP, od 1 I 1953 r. starszy
referent Sekcji 1 Wydzia³u III Departamentu I MBP, od 1 XII 1955 r. starszy referent Sekcji 2 Wydzia³u III
Departamentu II KdsBP, od 1 IV 1956 r. oficer operacyjny Sekcji 2 Wydzia³u III Departamentu II KdsBP, od
28 XI 1956 r. oficer operacyjny Wydzia³u III Departamentu II MSW, od 1 I 1958 r. starszy oficer operacyjny
Wydzia³u III Departamentu II MSW, 1959–1961 s³uchacz dwuletniej Szko³y Oficerskiej S³u¿by Bezpieczeñ-
stwa MSW w Warszawie, od 25 VII 1961 r. przekazany do dyspozycji dyrektora Departamentu Kadr i Szkole-
nia MSW, od 4 IX 1961 r. starszy oficer operacyjny Wydzia³u III Departamentu II MSW, od 1 IV 1967 r. in-
spektor Wydzia³u III Departamentu II MSW, od 10 XI 1970 r. zwolniony ze s³u¿by w MO. Zob. AIPN BU,
0194/3086 (akta osobowe).

c Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis.
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1956 lipiec 2, Poznañ – Notatka s³u¿bowa kpt. Karpiñskiego, oficera operacyjnego, do-

tycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 2 lipca 1956 r.
Tajne

aNotatka s³u¿bowa. Dot[yczy] spostrze¿eñ w czasie incydentu w Poznaniu
w dniu 28 czerwca br.

W dniu 28 czerwca br. zgodnie z otrzymanym zaleceniem Kierownictwa uda³em siê
na miasto, celem zorientowania siê i obserwacji odnoœnie „manifestacji” organizowanej
rzekomo przez pracowników ZISPO.

Id¹c ulic¹ Kochanowskiego, zauwa¿y³em id¹cy pochód ulic¹ D¹browskiego w kie-
runku ul. Rokossowskiego1. Jak siê zorientowa³em w pochodzie tym przewa¿aj¹c¹ iloœæ
stanowi³a tzw. „inteligencja” (jeœli braæ za podstawê ubiór tych osób) i nieletnie wyrostki
typu chuligañskiego. Bojówkarze ci wznosili okrzyki nawo³uj¹ce do przy³¹czania siê prze-
chodniów do ich szeregów itp., niemaj¹ce nic wspólnego z ¿¹daniami ekonomicznymi.

Zauwa¿y³em równie¿, ¿e na moœcie Uniwersyteckim id¹cy obok maszeruj¹cych
w pochodzie robotników osobnik w jasnym, eleganckim garniturze, dyrygowa³ pocho-
dem, wznosz¹c okrzyki m.in. „Precz z tak¹ wolnoœci¹”, „Precz z komunistami” itp., spê-
dzaj¹c jednoczeœnie wraz z kilkoma jemu podobnymi osobnikami ludzi z chodnika na
jezdniê, by siê przy³¹czyæ do ww. manifestantów.

Robotnicy w tym czasie (których mo¿na by³o rozpoznaæ po ubiorach roboczych) wznosili
okrzyki o treœci ekonomicznej, œpiewaj¹c jednoczeœnie pieœni religijne. Po przybyciu na ul. Ar-
mii Czerwonej zauwa¿y³em kilka tysiêcy osób, przewa¿nie robotnicy, którzy wznosili okrzyki,
jak np. „Chcemy podwy¿ki p³ac”, „Zni¿ki norm”, „Chcemy wiêcej chleba dla dzieci” itp.

W tym samym czasie powtarza³y siê okrzyki antydemokratyczne, rozrzucane, jak za-
uwa¿y³em przez inteligencjê i wyrostków, których nale¿y zaliczyæ do chuliganów.

Po up³ywie kilkunastu minut zauwa¿y³em, jak kilkunastu robotników i druga grupa
chuliganów wtargnê³a do KW MO, gdzie demolowa³a wnêtrze gmachu. Z tego¿ gmachu
wyprowadzano milicjantów, popychaj¹c ich i podrzucaj¹c do góry.

Charakterystycznym dla mnie jest fakt, ¿e prowodyrzy, którzy podburzali robotni-
ków i osoby im towarzysz¹ce, byli bardzo ruchliwi, udaj¹c siê z miejsca na miejsce, gdzie
i ponownie organizowali grupy ludzi i zachêcali do coraz bardziej ostrzejszych wyst¹pieñ.
S³ysza³em m[iêdzy] innymi, jak jeden z osobników, którego wygl¹d zewnêtrzny ka¿e
stwierdziæ, ¿e jest on dobrze sytuowany (ubiór, tusza) itp. oraz ¿e nie ma nic wspólnego
z klas¹ robotnicz¹ (jak siê zorientowa³em z wypowiedzi jest to by³y oficer WP, sprzed
1939 roku, o czym œwiadczy³a jego postawa i antypañstwowe okrzyki. Nawo³ywa³ [on], by
wszyscy manifestanci udali siê na ulicê Kochanowskiego celem „rozprawienia siê z UB”).

S³ysz¹c powy¿sze oraz widz¹c, ¿e t³um podchwyci³ jego nawo³ywanie, uda³em siê
szybko w kierunku gmachu WUdsBP celem poinformowania o powy¿szym.
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a Powy¿ej wpisano rêcznie Kar. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska Karpiñski.
1 Obecnie ul. G³ogowska.



Dochodz¹c do ulicy Kochanowskiego, zauwa¿y³em, jak czêœæ maszeruj¹cych robot-
ników skierowa³a siê w stronê Rynku Je¿yckiego, natomiast znikoma czêœæ wraz z ol-
brzymi¹ iloœci¹ ró¿nego rodzaju mentów, sk³adaj¹cych siê z podrostków typu chuligañ-
skiego, zape³ni³a ulicê Kochanowskiego przed gmachem Urzêdu2 ds. BP. W tym¿e
czasie usi³uj¹c przedostaæ siê do Urzêdu, s³ysza³em okrzyki nawo³uj¹ce do wtargniêcia
do gmachu UB i mordowania „faszystów”. Nie dochodz¹c [do] ulicy Kraszewskiego,
us³ysza³em pojedyncze, a potem seryjne strza³y, wobec czego nie widz¹c ¿adnej nadziei
przedarcia siê do Urzêdu, uda³em siê z powrotemc ul. D¹browskiego na most Uniwersy-
tecki. Na powy¿szym, jak i na ul. Rokossowskiego widzia³em, jak kilku obcokrajowców
robi³o zdjêcia „manifestantów”, przeprowadzaj¹c jednoczeœnie rozmowy przewa¿nie
z prowodyrami tych¿e bojówek. Charakterystycznym jest fakt, ¿e po wytworzeniu siê
strzelaniny przed gmachem WUdsBP bardzo liczne grupy robotników uda³y siê w prze-
ciwnych kierunkach Urzêdu, id¹c widocznie do swoich domów.

Bêd¹c na ul. D¹browskiego, Œwierczewskiego i Mickiewicza s³ysza³em szereg ko-
mentarzy, jak np. na ul. Œwierczewskiego stoj¹ca grupa osób (kolejarze, robotnicy z za-
k³adów pracy) by³a niezadowolona z takiego przebiegu akcji. Jeden z nich, kolejarz, wy-
razi³ siê,, ¿e „przez demolowanie mienia spo³ecznego, strza³y do UB itp., nie osi¹gniemy
podwy¿ki p³ac”, ¿e „za zniszczone urz¹dzenia w MO i inne, nie kto inny bêdzie p³aci³,
a my sami, z w³asnych zarobków”.

Charakterystycznym jest równie¿ to, ¿e obserwuj¹c „manifestacjê”, zauwa¿y³em, ¿e
uda³o siê prowokatorom wci¹gn¹æ do czynnego udzia³u w manifestacji szereg osób przyby-
³ych spoza terenu Poznania w celu zwiedzenia XXV MTP3. Powy¿sze wycieczki przewa¿nie
sz³y chodnikami obok „demonstrantów”, obojêtnie, nie wyra¿aj¹c ¿adnego entuzjazmu
i zbli¿ywszy siê do ul. Rokossowskiego, kierowa³y siê w stronê Targów, mimo i¿ prowo-
katorzy usi³owali je wci¹gn¹æ do swych szeregów. Obojêtnoœæ ta przejawia³a siê równie¿
i na terenie Targów, gdzie kilkakrotnie przeszed³ pochód, œpiewaj¹c pieœni religijne.

Widzia³em równie¿ zajœcie na Dworcu Wschodnim, gdzie jeden z kolejarzy wskaza³
rozwydrzonej, pijanej chuliganerii pracownika org[anów] BP, którego maltretowano
w bestialski sposób. Bêd¹ca w tym czasie na dworcu ludnoœæ, widocznie przyjezdna, od-
wraca³a siê z obrzydzeniem od tej barbarzyñskiej sceny. W pewnym nawet momencie
dwie lub trzy osoby, które chcia³y interweniowaæ, zosta³y równie¿ pobite.

Ogólnie oceniaj¹c sytuacjê w tym¿e dniu, na podstawie w³asnych spostrze¿eñ,
wyci¹gam wniosek, ¿e wiêkszoœæ spo³eczeñstwa Poznania, z ró¿nych warstw spo³ecz-
nych, by³a niezadowolona z takiego przebiegu akcji, widaæ by³o u szeregu osób bojaŸñ,
lêk i niepewnoœæ, co bêdzie dalej, niepewnoœæ o w³asne ¿ycie.

Oficer operacyjny
(–) Karpiñski kpt.c

Odb[ito] 5 egz.

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 238–240, kopia, mps.
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b W dokumencie spowrotem.
c Brakuje podpisu.
2 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
3 MTP – Miêdzynarodowe Targi Poznañskie.
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1956 lipiec 2, Poznañ – Notatka s³u¿bowa por. Kazimierza Stali, oficera operacyjnego

Wydzia³u II WUdsBP w Stalinogrodzie, dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 2 lipca 1956 r.

aNotatka dotycz¹ca wypadków poznañskich w dniu 28 czerwca [19]56 r. w Poznaniu

W dniu 23 czerwca [19]56r. o godz. 9.00 uda³em siê z gmachu Woj[ewódzkiego]
Urzêdu1 do œródmieœcia. Bêd¹c w pobli¿u Opery Poznañskiej, pos³ysza³em g³oœne okrzy-
ki i œpiewy na ul. Armii Czerwonej2. Uda³em siê w tym kierunku i przed Prezydium Rady
Narodowej ujrza³em kilkutysiêczny t³um wznosz¹cy spontaniczne okrzyki, wywo³ane
przemówieniem jakiegoœ osobnika, lecz dok³adnie nie s³ysza³em. Nastêpnie zebrani lu-
dzie œpiewali: „Jeszcze Polska nie zginê³a”, „My chcemy Boga”, „Bo¿e coœ Polskê” oraz
czêœciowo udali siê w ró¿nych kierunkach.

Oko³o godz. 10.00 uda³em siê w kierunku Starego Miasta i placu Wielkopolskiego.
Przy budynku pocztowym na rogu ulicy 23 Lutego i Marcinkowskiego spostrzeg³em
równie¿ gromadê ludzi. By³a to grupa oko³o 300 osób, usi³uj¹ca wedrzeæ siê do wnêtrza
poczty, lecz by³y drzwi zamkniête. Rozpoczêli oni wywalaæ drzwi i t³uc szyby, a kilku
tramwajarzy wdar³o siê do œrodka oknem parterowym. Koñca tej sytuacji nie widzia³em,
ze wzglêdu na zadanie s³u¿bowe. Wracaj¹c o godz. 11.00, zobaczy³em znów na ul. Armii
Czerwonej, gdzie przez megafony wozu „Polskiego Radia” przemawiali jacyœ osobnicy,
uwypuklaj¹c stawiane ¿¹dania odnoœnie mieszkañ, zarobków oraz solidarnoœci straj-
kuj¹cych. W pewnym momencie od strony mostu Akademickiego pojawi³ siê ciê¿arowy
samochód, zapchany ca³y milicj¹. T³um z gwizdem rzuci³ siê w kierunku wozu, zatrzy-
ma³, wdrapa³o siê kilku na samochód i poczê³o rozrywaæ rusztowanie s³u¿¹ce do zapiêcia
plandeki. Milicja zachowywa³a siê bardzo biernie, nie reaguj¹c na okrzyki, ale gdy zaczê-
to im nad g³owami ³amaæ rusztowania i domagano siê zejœcia z wozu, uczynili to. Podob-
na sprawa by³a z drugim wozem, który siê tam zjawi³.

Bêd¹c przy Komendzie Powiatowej MO, widzia³em, ¿e t³um zaj¹³ budynek, a jeden
z osobników wzywa³ do zrywania emblematów, maj¹cych coœ wspólnego ze
Zw[i¹zkiem] Radzieckim.

Bêd¹c na ul. D¹browskiego w pobli¿u Wydzia³u Zdrowia3, zauwa¿y³em, ¿e budynek
ten zosta³ opanowany przez bli¿ej nieokreœlonych osobników, którzy oknami wyrzucali
sprzêt i aparaturê na ulicê.

Wznios³o siê kilka okrzyków, aby nie niszczyæ mienia, lecz nie odnios³o to ¿adnego
rezultatu. Poniewa¿ przez t³um nie mog³em siê przedostaæ do ul. Kochanowskiego, wo-
bec tego wróci³em do ul. Mickiewicza i t¹ ulic¹ dosta³em siê w pobli¿u Wojewódzkiego
Urzêdu. Zauwa¿y³em, ¿e budynek Urzêdu jest zamkniêty, a ulic¹ Kochanowskiego
pod¹¿a w kierunku Urzêdu zwarta masa ludzi. Przyszed³szy pod Urz¹d BP, zaczêli wydawaæ
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a Powy¿ej wpisano rêcznie Sta. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska Stala.
1 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
2 Obecnie ul. œw. Marcin.
3 Chodzi o Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych na rogu ulic D¹browskiego i Mickiewicza.



okrzyki i obelgi pod adresem pracowników bezpieczeñstwa, a nastêpnie czo³ówka dosz³a
do drzwi i za pomoc¹ m³otków, i innych narzêdzi, zaczêli wybijaæ szyby, staraj¹c siê do-
staæ do wnêtrza. Wtedy dopiero w oknach pojawi³y siê szlauchy i pracownicy bezpieczeñ-
stwa rozpoczêli laæ wod¹ na skupionych w pobli¿u drzwi wejœciowych. W odpowiedzi
na to, z t³umu poczêli rzucaæ kamieniami w okna, tak, ¿e w parê minut wiêkszoœæ okien
by³a rozbita i lanie wod¹ sta³o siê niemo¿liwe. Rozzuchwali³o to do tego stopnia oble-
gaj¹cych, [¿e] poczêli siê wdzieraæ do okien parterowych, chc¹c siê dostaæ do wnêtrza.
Wtedy dopiero rozleg³y siê strza³y i t³um pocz¹³ siê cofaæ. Zobaczy³em na ulicy dwóch
rannych, których zabra³o nastêpnie auto. Oblegaj¹cy zaczêli krzyczeæ, ¿e trzeba lecieæ
pod Prezydium RN4 i œci¹gn¹æ pozosta³ych, aby spaliæ Urz¹d. Ulicami miasta posz-
czególne grupy na czele z wyrostkami w wieku 17–18 lat zaczê³y pod¹¿aæ pod Urz¹d.
Widzia³em has³a niesione przez t³um, jak: „Chcemy wolnoœci”.

Pozosta³e spostrze¿enia nie wnosz¹ nic ciekawego, oprócz tego, ¿e bêd¹c na ulicy
M³yñskiej, widzia³em pal¹ce siê resztki akt wiêziennych czy te¿ Prokuratury.

Stala K[azimierz]c

Stalinogród5

Za zgodnoœæ:d

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 269–271, kopia, mps.
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c Brakuje podpisu. Kazimierz Stala (ur. 1929), 1951–1953 s³uchacz dwuletniej Szko³y Oficerskiej CW
MBP w Legionowie, od 11 VIII 1953 r. m³odszy referent Sekcji 1 Wydzia³u I WUBP w Stalinogrodzie, od
1 XI 1953 r. referent Sekcji 1 Wydzia³u I WUBP w Stalinogrodzie, od 25 III 1955 r. referent Sekcji 7 Wy-
dzia³u II WUdsBP w Stalinogrodzie, od 16 V 1956 r. oficer operacyjny Sekcji 7 Wydzia³u II WUdsBP w Stali-
nogrodzie, 31 XII 1956 r. zwolniony ze s³u¿by w organach BP. Od 12 II 1959 r. ponownie przyjêty do S³u¿by
Bezpieczeñstwa, starszy oficer operacyjny Wydzia³u III KW MO w Katowicach, od 4 II 1965 r. oddelegowa-
ny z Wydzia³u II KW MO w Katowicach do pracy w grupie operacyjnej „P-64” przy KMO Miasta Sto³eczne-
go Warszawy, od 1 VIII 1965 r. starszy oficer operacyjny Wydzia³u III, od 25 VI 1966 r. przeniesiony
na w³asn¹ proœbê do MSW, starszy oficer operacyjny Wydzia³u IV Departamentu III, od 1 IV 1967 r. inspektor
Wydzia³u IV Departamentu III MSW, od 1 V 1972 r. inspektor Wydzia³u III Departamentu III MSW, od
1 X 1974 r. inspektor Wydzia³u IV Departamentu II MSW, od 25 II 1977 r. oddelegowany do pracy w MSZ, od
18 VII 1979 r. inspektor Wydzia³u IV Departamentu II MSW, od 18 V 1982 r. zwolniony ze s³u¿by. Zob.
AIPN BU, 0604/610 (akta osobowe).

d Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis.
4 Chodzi o siedzibê Wojewódzkiej Rady Narodowej, znajduj¹c¹ siê w Zamku.
5 Chodzi o Katowice.
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1956 lipiec 2, Poznañ – Notatka s³u¿bowa ppor. Jana Stogi, inspektora Kierownictwa

WUdsBP w Poznaniu, dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 2 lipca 1956 r.
Œciœle tajne

aNotatka s³u¿bowa

W dniu 28 czerwca br. podczas zajœæ w Poznaniu widzia³em osobników, którzy biegn¹c
i krzycz¹c na ca³y g³os: „Œmieræ ubowcom”, „Wystrzelaæb ich”, „Spaliæ ¿ywcem”. Nie-
którzy z nich posiadali broñ krótk¹ oraz pm-y wzór z 1943 r. i 1941 roku, jak równie¿ kb.

Na rogu ulicy Mickiewicza i D¹browskiego widzia³em osobnika, lat oko³o 20, który
zmierza³ w kierunku ul. Kochanowskiego, mia³ on przy sobie kb z uciêt¹ luf¹, ³o¿e kara-
binu by³o ju¿ bardzo zniszczone i zbutwia³e, a nawet postrzêpione. Lufa wraz z zamkiem
by³a ju¿ mocno zniszczona i zardzewia³a, karabin by³ bez pasa. Nastêpnie na ulicy Poznañ-
skiej zauwa¿y³em ch³opca, lat oko³o 12, który rzuci³ stary kb lub sztucer mocno zardze-
wia³y, bez ³o¿a, ch³opak ten by³ w towarzystwie starszych od niego ch³opaków, którzy
udali siê pod Urz¹d Bezpieczeñstwa1.

Podczas wtargniêcia grupy chuliganów, którymi dowodzi³ mê¿czyzna w wieku
oko³o 30 lat, ubrany w br¹zow¹ marynarkê i tego samego koloru spodnie, bez czapki,
krzycza³, wchodz¹c na klatkê schodow¹: „Teraz za mn¹, a póŸniej ruszym na UB”.
W tym czasie biegn¹c na pomoc ww. kilku chuliganów, jeden z nich mia³ w rêce pistolet2

typu Nagan[t], bardzo zniszczony, zauwa¿y³em nawet w niektórych miejscach silne w¿e-
ry, szczególnie na lufie i bêbnie.

Po godzinie l6.00 w dniu 28 czerwca [19]56 r., rozmawiaj¹c ze swoj¹ ¿on¹ przy
Ogrodzie Zoologicznym, podszed³ do mnie pracownik Urzêdu Bezpiecz[eñstwa], starszy
oficer operac[yjny] Wójcik Feliks, z którym zastanawialiœmy siê, w jaki sposób bêdzie
mo¿na przedostaæ siê do Urzêdu. W tym samym czasie moja ¿ona zauwa¿y³a grupê
m³odzieñców z broni¹, na co zwróci³a nasz¹ uwagê. W grupie tej by³o oko³o 30 ludzi
(m³odzie¿), wszyscy mieli pm-y (ppsze), nowe, jeszcze nieu¿ywane, bez pasów, z maga-
zynkami ³ukowymi, ³o¿e drewniane.

Ca³¹ grup¹ dowodzi³ ch³opak, lat oko³o 22, ubrany w siwe ubranie w paski, bardzo
zniszczone, spodnie poszarpane i pobrudzone smarem (oliwa, ropa). Osobnik ten, bez
czapki, wzrost œredni, krêpy, dobrze zbudowany, w³osy falowane, ciemny blond, nie po-
siada³ pm-u, lecz w rêce mia³ granat kopystkowy3 z r¹czk¹ drewnian¹ i pe³ne kieszenie
wypchane, nie rozpoznano bli¿ej, jakie przedmioty lub broñ posiada³ w lewej rêce, jak
równie¿ w kieszeniach.
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a Powy¿ej wpisano rêcznie St. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska Stoga.
b Literê æ wpisano rêcznie.
1 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
2 Chodzi o rewolwer.
3 Prawdopodobnie chodzi o granat trzonkowy.



Grupê, któr¹ dowodzi³, rozdzieli³ na dwie czêœci, jedni poszli z nim, tzn. od ul. Gajo-
wej na ul. Kochanowskiego, natomiast druga grupa uda³a siê na ul. Matejki. W tym sa-
mym czasie trzech chuliganów w wieku oko³o 16 lat sta³o przy Zoologu4, róg ulicy Zwie-
rzynieckiej i Gajowej, trzymaj¹c w rêku butelki po piwie nape³nione benzy[n¹], czekaj¹c
na przyje¿d¿aj¹ce czo³gi.

W rozmowie ze szwagrem swym, dowiedzia³em siê od niego, który by³ naocznym
œwiadkiem, jak na Rynek Je¿ycki demonstranci przywieŸli pm-y nowe i rozdawali straj-
kuj¹cym, zachêcaj¹c ich do pójœcia na Urz¹d Bezpieczeñstwa, „by pomœciæ krew naszych
ojców, braci i dzieci”. Widzia³em te¿ u strajkuj¹cych broñ zrabowan¹ ze studiów wojsko-
wych (broñ æwiczebna z czerwonymi pasami na ³o¿u i lufie).

Inspektor Kier[ownictwa] Woj[ewódzkiego] Urzêdu
d[o] s[praw] B[ezpieczeñstwa] P[ublicznego]

(–) Stoga Jan ppor.d

Za zgodnoœæ:e

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 272–273, kopia, mps.
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c Brakuje podpisu. Jan Stoga (ur. 1925), od 1 III 1954 r. starszy referent Sekcji 5a Wydzia³u IV WUdsBP
w Poznaniu. 1 IX 1954 r. przeniesiony na stanowisko starszego referenta, od kwietnia 1955 r. inspektor Sek-
cji 2 Inspektoratu Wiejskiego WUdsBP w Poznaniu. Zwolniony ze s³u¿by 31 XII 1956 r. Zob. AIPN
Po, 084/2653/1 (akta osobowe).

d Brakuje podpisu.
4 Chodzi o Ogród Zoologiczny w Poznaniu.
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1956 lipiec 2, Poznañ – Notatka s³u¿bowa ppor. Daniela Ho³dy, starszego oficera opera-

cyjnego Wydzia³u II WUdsBP we Wroc³awiu, dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 2 lipca 1956 r.
Tajne

aNotatka s³u¿bowa dot[ycz¹ca] wypadków poznañskich w dniu 28 czerwca br.

Dnia 28 czerwca br. o godz. 9.00 rano uda³em siê na spotkanie, o godzinie 11.30 wra-
caj¹c do Urzêdu1, ko³o g³ównego wejœcia na Targi2 zauwa¿y³em du¿¹ iloœæ ludzi wcho-
dz¹cych bez biletów. Po zatrzymaniu siê na kilka minut, zorientowa³em siê, ¿e na terenie
Targów s¹ manifestanci strajku, za chwilê z Targów wysz³a kilkudziesiêcioosobowa gru-
pa manifestantów z transparentami, na których by³y napisy: „¯¹damy chleba – chcemy
¿yæ”.

Wœród tych osób wiêkszoœæ by³a w wieku od 10 do 20 lat i bardzo du¿o dzieci. Id¹c
nieœli flagi i œpiewali polski hymn. Po wyjœciu z Targów udali siê w kierunku ulicy
D¹browskiego.

Za kilka minut od strony Dworca Zachodniego sz³a druga grupa manifestuj¹cych,
którzy wznosili okrzyki: „Precz z ruskami”, „¯¹damy prawdziwie wolnej Polski” – szli
równie¿ w kierunku ulicy D¹browskiego. Uda³em siê wiêc za nimi i po dojœciu niedaleko
Urzêdu wycofa³em siê, gdy¿ by³ ju¿ oblê¿ony. Grupê, która wznosi³a te okrzyki, prowa-
dzi³ mê¿czyzna w œrednim wieku, lat oko³o 35–38, doœæ dobrze ubrany, wzrost œredni,
twarz poci¹g³a, ciemny blondyn, w³osy do góry zaczesane, by³ w niebieskiej koszuli,
w krawacie, d³ugich, popielatych spodniach, w lewej rêce mia³ jakiœ pakunek, podobny
do ok³adki ksi¹¿ki, koloru lakmusowego.
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a Powy¿ej wpisano rêcznie Ho. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska Ho³da.
1 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
2 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Miêdzynarodowe Targi Poznañskie.



W dniu tym próbowa³em dostaæ siê kilkakrotnie do Urzêdu od strony Targów, lecz
nie uda³o mi siê. Do wieczora przebywa³em na terenie Targów i okolicy parku Kasprza-
ka3. W tych punktach, innych, charakterystycznych wypadków nie zauwa¿y³em.

(–) Ho³da D[aniel]b.
za zgodnoœæ:c

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 237, kopia, mps.
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b Brakuje podpisu. Prawdopodobnie Daniel Ho³da (ur. 1925), od 18 IX 1945 r. wartownik w Plutonie Ochrony
WUBP w Legnicy, od 1 VI 1948 r. referent Referatu I Wydzia³u Miejskiego WUBP we Wroc³awiu, od 20 VI 1950 r.
referent Sekcji 1, od 3 IX 1953 r. straszy referent Sekcji 3 Wydzia³u I WUBP we Wroc³awiu, od 19 V 1955 r. kie-
rownik Sekcji 7, od 8 V 1956 r. starszy oficer operacyjny Sekcji 7 Wydzia³u II WUdsBP we Wroc³awiu, od 3 I 1957 r.
starszy oficer operacyjny Sekcji 3 Wydzia³u II, od 12 III 1957 r. starszy oficer operacyjny Wydzia³u II, od 4 II 1959 r.
kierownik grupy Wydzia³u II, od 15 IX 1960 r. kierownik Samodzielnej Sekcji Rejestracji Cudzoziemców, od
3 XII 1965 r. zastêpca naczelnika, od 20 XI 1967 r. p.o. naczelnika, od 1 II 1969 r. naczelnik Wydzia³u Kontroli Ru-
chu Granicznego, od 1 IV 1972 r. naczelnik Wydzia³u Paszportów i Dowodów Osobistych KW MO we
Wroc³awiu, 1 I 1975–31 VII 1980 naczelnik Wydzia³u Paszportów KW MO we Wroc³awiu. Zob. Katalog funkcjo-

nariuszy organów bezpieczeñstwa PRL, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 11 III 2011 r.
c Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis.
3 Wczeœniej i obecnie park Wilsona przy ul. G³ogowskiej.
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1956 lipiec 2, Poznañ – Notatka s³u¿bowa por. C. Wakczewskiego, pracownika Referatu V,

dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dn[ia] 2 lipca 1956 r.
Tajne

aNotatka dot[ycz¹ca] wypadków w dniu 28 czerwca br. w Poznaniu

Dnia 28 czerwca br. z samego rana uda³em siê na miasto. Manifestacjê zauwa¿y³em
w pobli¿u Komendy Woj[ewódzkiej] MO, któr¹ zajmowali cywile. Milicjanci bezradnie
(bez ¿adnego oporu) dali siê wyrzucaæ z gmachu. Wœród manifestacji zauwa¿y³em has³o,
które brzmia³o: „My chcemy chleba”. Stoj¹c w pobli¿u grupy robotników (mechanicy,
wzglêdnie œlusarze), komentowali fakt pobicia mê¿czyzny, który agitowa³, by zaprzestaæ
manifestacji.

Id¹c ulic¹ Rokossowskiego na spotkanie z „Ryszardem”, widzia³em, jak osoby cy-
wilne, a szczególnie tramwajarze, zatrzymywali samochody i zabraniali szoferom dalszej
jazdy. Na samochody zagraniczne nie zwracali uwagi.

Wracaj¹c ze spotkania, zauwa¿y³em ogromne kolejki przy sklepach. Przechodz¹c
obok, spyta³em, jak ludnoœæ stwierdzi³a, ¿e w œródmieœciu sklepy s¹ zamkniête z polece-
nia manifestantów.

Dochodz¹c do ul. D¹browskiego (róg ul. Roosevelta), us³ysza³em strza³y i [zoba-
czy³em] ogromny t³um. Osobnicy ubrani w robocze ubrania legitymowali niektóre oso-
by. Z t³umu wydobywa³ siê straszny krzyk, z czego zorientowa³em siê, ¿e kogoœ bito.
Chc¹c siê dostaæ do Urzêdu1, uda³em siê na ul. Kochanowskiego, gdzie tak¿e by³ ogrom-
ny t³um, który wznosi[³] okrzyki wrogie przeciw Woj[ewódzkiemu] Urzêdowi BP.
Widz¹c, ¿e i t¹ ulic¹ nie dostanê siê do Urzêdu, zacz¹³em próbowaæ ze wszystkich ulic,
jednak Urz¹d by³ otoczony ze wszystkich [stron], którego ostrzeliwano.

Najbardziej zbli¿y³em siê do Urzêdu od drugiej strony, ul. D¹browskiego, sk¹d wi-
dzia³em, jak prowokatorzy usi³owali podpaliæ gmach.

Prowokatorzy wœród t³umu rzucali ró¿ne has³a, które mobilizowa³y pozosta³ych pro-
wokatorów do zdobycia Urzêdu, co doprowadzi³o do tego, ¿e ludnoœæ za prowokatorami
pcha³a siê t³umnie. W ka¿dej bramie przy ul. D¹browskiego by³o bardzo du¿o ludzi, któ-
rzy bardzo ¿ywo komentowali zachodz¹ce wypadki. Komentarze te wzbudza³y wœród
ludnoœci coraz wiêksz¹ nienawiœæ do funkc[jonariuszy] UB.

Nie posiadaj¹c broni przy sobie, wycofa³em siê ul. D¹browskiego na ul. Prusa. Spo-
tka³em kilku prawników ze Sztabu. Po krótkiej naradzie w bramie doszliœmy do wniosku,
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a Powy¿ej wpisano rêcznie Wa. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska Wakczewski.
1 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Pozna-

niu.



¿e w ¿adnym wypadku nie dostaniemy siê do Urzêdu, gdy¿ nie mamy broni i dlatego na-
le¿y umówiæ siê z kolegami (innymi pracownikami), których spotkamy o godz. 7.00
w pi¹tek, by razem udaæ siê do Urzêdu, co te¿ uczyniliœmy.

Pracownik Referatu V
(–) Wakczewski C. por.b

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 284–285, kopia, mps.
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b Brakuje podpisu.
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1956 lipiec 2, Poznañ – Notatka s³u¿bowa ppor. Tadeusza Ordona, oficera operacyjnego

Wydzia³u VII Departamentu II KdsBP, dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 2 lipca 1956 r.
Œciœle tajne

aNotatka s³u¿bowa oficera operacyjnego Wydz[ia³u] VII Departamentu II1

ppor. Ordona2 dot[ycz¹ca] przebiegu zajœæ poznañskich

W dniu 28 czerwca br. rano po wyjœciu z zajmowanej kwatery na miasto – id¹c do
pracy – napotka³em pochód robotników zmierzaj¹cy w stronê Rynku Je¿yckiego. Po
chodnikach, po obu stronach pochodu, sz³y grupy chuliganów, które si³¹ wpycha³y do po-
chodu ludzi przygl¹daj¹cych siê i wyci¹ga³y ze sklepów znajduj¹cych siê na trasie pocho-
du personel. Zatrzymywali te¿ po drodze wszystkie wyje¿d¿aj¹ce z bocznych ulic samo-
chody i pod groŸb¹ pobicia zmuszali szoferów do w³¹czania siê w pochód. Z pochodu, co
pewien czas, wznoszone by³y okrzyki: „Strajk”, „Wszyscy na »strajk«”. Przechodz¹c
ko³o dyrekcji i zajezdni tramwajowej, napotka³em pod bram¹ grupê kilkudziesiêciu tram-
wajarzy ustawiaj¹cych siê do pochodu. Na terenie zajezdni bieg³o kilka grup chuliganów
i si³¹ wyrzucali na ulicê opornych, wyzywaj¹c ich od ³amistrajków i pacho³ków Moskwy.
W kilku wypadkach, gdy napotkali na opór pracowników zajezdni, rzucali siê na nich
z piêœciami i po prostu wynosili ich za bramê, bij¹c po drodze. Gdy ju¿ wszystkich wypê-
dzili, postawili przed bram¹ zajezdni grupê tramwajarzy, którzy pomagali wyganiaæ na
ulicê, aby nikogo nie wpuszczali do œrodka. Wkrótce pochód ruszy³ i zaczêto œpiewaæ
„Bo¿e coœ Polskê” i inne pieœni koœcielne. Po przybyciu do Urzêdu3 i zdaniu relacji
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a Powy¿ej wpisano rêcznie Or. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska Ordon.
1 Wydzia³ VII Departamentu II Komitetu ds. BP w Warszawie zajmowa³ siê kontrol¹ pracowników pla-

cówek dyplomatycznych. Zob. P. Pleskot, Tarcza partii i narodu. Kontrwywiad Polski Ludowej w latach

1945–1956. Zarys struktur i wybór Ÿróde³, Warszawa 2010, s. 53.
2 Tadeusz Ordon (ur. 1930), 1950–1952 s³uchacz dwuletniej Szko³y Oficerskiej w Legionowie, od 26 VII

1952 r. oddany do dyspozycji dyrektora Departamentu IV MBP, od 26 VII 1952 r. m³odszy referent Sekcji 5
Wydzia³ I Departamentu IV MBP, od 15 I 1953 r. m³odszy referent Sekcji 5 Wydzia³u I Departamentu IV
MBP, od 15 VI 1954 r. referent Sekcji 3 Wydzia³u I Departamentu IV MBP, od 1 IV 1956 r. oficer operacyjny
Sekcji 2 Wydzia³u V Departamentu IV KdsBP, od 1 V 1956 r. oficer operacyjny Sekcji 2 Wydzia³u VII Depar-
tamentu II KdsBP, od 28 XI 1956 r. oficer operacyjny Wydzia³u VII Departamentu II MSW, od 1 VIII 1960 r.
starszy oficer operacyjny Wydzia³u VII Departamentu II MSW. Kilkukrotnie delegowany s³u¿bowo do Belgii
i NRD. Od 16 XII 1965 r. w Gabinecie Ministra MSW – inspektor Wydzia³u IV S³u¿by Bezpieczeñstwa, star-
szy radca prawny Wydzia³u Prawnego, od 1 II 1967 r. odwo³any z zajmowanego stanowiska i mianowany na
stanowisko starszego radcy prawnego Wydzia³u Normatywno-Prawnego Gabinetu Ministra MSW, od 1 III
1971 r. starszy inspektor i jednoczeœnie starszy radca prawny Wydzia³u Normatywno-Prawnego Gabinetu Mi-
nistra MSW, od 5 I 1973 r. starszy inspektor i jednoczeœnie starszy radca prawny Wydzia³u I Biura Prawnego
MSW, od 15 VII 1978 r. inspektor Departamentu III MSW w grupie operacyjnej Departamentu III „A” przy
MSW w NRD, od 14 XI 1981 r. starszy inspektor Wydzia³u XVI Departamentu II MSW, od 3 VIII 1983 r. za-
stêpca naczelnika Wydzia³u VI Departamentu II MSW, od 21 IV 1988 r. zastêpca naczelnika grupy nr 2 De-
partamentu II MSW, 15 VII 1990 r. zwolniony ze s³u¿by. Zob. AIPN BU, 0604/1839 t. 1–2 (akta osobowe).

3 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



wspó³towarzyszom z tego, co widzia³em, uda³em siê ponownie wraz z kilkoma innymi
towarzyszami na miasto, celem rozeznania sytuacji. Na ulicach by³o pe³no ludzi – wszy-
scy zd¹¿ali w kierunku ratusza4 – bojówkarze wypêdzali po drodze pracowników z biur
i wpêdzali ich do pochodu. Wokó³ ratusza znajdowa³o siê kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi,
œpiewaj¹cych ró¿ne pieœni koœcielne i wznosz¹cych okrzyki: „¿¹damy podwy¿ki p³ac
i obni¿ki cen”, a nastêpnie szereg okrzyków antyrz¹dowych.

Du¿a czêœæ spoœród bojówkarzy by³a ju¿ pijana. Gdy w pobli¿u przeje¿d¿a³ samochód
z funkcjonariuszami MO, bojówkarze rzucili siê na niego i zgonili z niego wszystkich
milicjantów. Milicjanci wbiegli do budynku KM MO5. Wkrótce pochód zacz¹³ siê rozpa-
daæ na mniejsze grupy, które rusza³y w ró¿ne strony z okrzykami antyrz¹dowymi. Doœæ
liczna grupa uda³a siê w kierunku dworca kolejowego i Targów6, wzywaj¹c ludzi po dro-
dze, aby siê do nich przy³¹czyli i szli opanowaæ kolej i Targi. W zwi¹zku z tym, uda³em
siê szybko na teren targowy – jednak tam demonstranci nie weszli. Udali siê natomiast na
dworzec kolejowy, gdzie opanowali jeden z parowozów i uruchomili gwizdek parowozo-
wy. Wkrótce po tym, na terenie Targów, ko³o wie¿y wiertniczej, zebra³a siê grupa ludzi,
czêœæ personelu targowego i kilka wycieczek, uformowali siê w pochód, rozwinêli kilka
flag narodowych, odœpiewali hymn narodowy i nastêpnie ruszyli na pochód z pieœni¹ ko-
œcieln¹. Na czele pochodu niesiono kilka transparentów i co pewien czas wznoszono an-
tyrz¹dowe okrzyki. Pochód obszed³ doko³a Targi i wyszed³ na miasto. Udaj¹c siê ponow-
nie pod ratusz. Po drodze spotka³em tow[arzysza] Dwojackiego z £odzi. Na placu by³o
ju¿ znacznie mniej ludzi. Stwierdzi³em, ¿e zosta³ opanowany przez demonstrantów budy-
nek KW PZPR. Na balkonach powieszono tablice z antyrz¹dowymi has³ami. Budynek
ten zwiedzany by³ przez t³umy ludzi. Wchodz¹c do budynku, zastaliœmy zdemolowane
pokoje, zniszczone portrety i materia³y propagandowe. Bojówkarze z ironi¹ proponowali
zwiedzaj¹cym zdemolowane pokoje jako mieszkania do wynajêcia. Po wyjœciu z budyn-
ku na ulicy us³ysza³em okrzyki: „Wszyscy na Kochanowskiego, na UB”. Oni pozamykali
naszych ludzi i bij¹ ich, trzeba ich zlikwidowaæ. Za kilka minut przyjecha³o kilku chu-
liganów na rowerach i powiadomili wszystkich z dachu tramwaju, ¿e wiêzienie ju¿ rozbi-
te i wszystkie urzêdy opanowane. Trzeba jeszcze tylko zdobyæ budynek UB.

Uda³em siê szybko z tow[arzyszem] Dwojackim do budynku KW7 i usi³owa³em po-
wiadomiæ o tym Urz¹d telefonicznie. Okaza³o siê, ¿e wszystkie telefony by³y pozrywane.
Wówczas udaliœmy siê biegiem w kierunku Urzêdu. Jednak nie zd¹¿yliœmy dotrzeæ do
niego, gdy¿ ju¿ by³a strzelanina. Gdy pad³y pierwsze strza³y, czêœæ ludzi zaczê³a uciekaæ
i chowaæ siê do pobliskich domów. Wkrótce pojawili siê bojówkarze, uzbrojeni w karabiny
i pistolety. Zajmowali pozycjê za wêg³ami domów i w oknach, krzyczeli i wzywali lud-
noœæ, by atakowa³a Urz¹d kamieniami i benzyn¹, aby spaliæ UB. Z chwil¹ narastania wiêk-
szej strzelaniny wycofa³em siê na miasto, gdzie spotka³em kilku towarzyszy. Przy moœcie
Teatralnym spotkaliœmy kilkuosobow¹ grupê ludzi, ubranych doœæ porz¹dnie, którzy mieli
podart¹ flagê narodow¹ – umazan¹ we krwi. Nawo³ywali ludzi do pomszczenia krwi
robotników zabitych przez UB, mówili, ¿e UB zabija dzieci i kobiety, i ka¿dy, kto jest Po-
lakiem, powinien stan¹æ w obronie robotników, i iœæ z pomoc¹ walcz¹cym z UB.
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4 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Zamek. Ratuszem potocznie nazywano siedzibê Miejskiej Rady Na-
rodowej w Poznaniu, która mieœci³a siê w Zamku.

5 KM MO – Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej.
6 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Miêdzynarodowe Targi Poznañskie.
7 Chodzi o budynek Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.



Agitacja ta by³a przyjmowana przez zgromadzon¹ ludnoœæ g³uchym milczeniem i nikt
nie chcia³ siê przy³¹czyæ do ich pochodu. Wkrótce w pobli¿u ukaza³ siê czo³g i zebrani
ludzie rozbiegli siê w ró¿nych kierunkach. Za jakiœ czas ponownie wróci³em w to samo
miejsce i uda³em siê na ul. Mickiewicza do wylotu Kraszewskiego. Na ulicy tej spot-
ka³em kilka grup uzbrojonych ludzi, zdejmuj¹cych z samochodu ciê¿arowego skrzynie
z broni¹ i amunicj¹. Znosili to wszystko w krzaki, w dó³, przy dzia³kach pracowniczych.
Wœród nich by³o du¿o m³odzie¿y, czêœciowo pijanej i kilku wiêŸniów poprzebieranych
czêœciowo w zrabowane ubrania.

W krzakach rozbijano skrzynie i wnoszono broñ do pobliskich budynków. Kilka
skrzyñ by³o œwie¿o wykopanych z ziemi. By³a w nich niemiecka amunicja karabinowa
i niemieckie automaty. Ludzie ci zacierali rêce i pocieszali siê, ¿e z t¹ broni¹, to ju¿ na
pewno zdobêd¹ UB. Po chwili poczêto broñ i amunicjê przenosiæ do budynku na rogu ul.
Mickiewicza (id¹c Mickiewicza naro¿nik po lewej stronie), do mieszkania, na 2 piêtro.
Wszed³em wraz z kilkoma innymi osobami do tego budynku (z nadziej¹ zdobycia broni
i zlikwidowania kilku bandziorów, gdy¿ by³y ku temu dogodne warunki). W mieszkaniu
tym by³ jeden mê¿czyzna (czarny, wysoki, doœæ porz¹dnie ubrany) i przygotowywa³
niemiecki karabin maszynowy do strzelania, wydawa³ on rozkazy, gdzie uk³adaæ broñ
i amunicjê, powiedzia³, ¿e jak wszystko bêdzie na górze, to rozda broñ tym, którzy jesz-
cze nie maj¹. Po krótkiej chwili wzmog³a siê ponownie strzelanina i ludzie, którzy wnosili
broñ i amunicjê, zaczêli uciekaæ, na górze zosta³o kilka osób, m.in. trzech wiêŸniów,
którzy krzyczeli, ¿e nie przestan¹ strzelaæ, dopóki nie wybij¹ wszystkich UB-owców.

Czêœæ amunicji i broni pozosta³a w krzakach. Po wyjœciu na ulicê, spostrzeg³em
jad¹cy ul. Kraszewskiego samochód pancerny, ostrzeliwuj¹cy siê. Wycofa³em siê w kie-
runku Targów. Gdy po pewnym czasie wróci³em ponownie w to miejsce, w krzakach nie
zasta³em ju¿ nikogo ani te¿ ¿adnej broni czy amunicji.

W budynkach te¿ by³y pustki, ludnoœæ przenios³a siê gdzieœ w inne miejsce. Natomiast
na ul. Mickiewicza sta³o kilka samochodów sanitarnych i wnoszono do nich rannych. Zgro-
madzeni wokó³ ludzie wznosili wrogie okrzyki pod adresem UB i wzywali m³odzie¿ do
walki. Kilka osób uleg³o namowie, chwycili za kamienie i pobiegli pod Urz¹d. Wkrótce
przybieg³o kilku rozwœcieczonych wyrostków i rozpowiadali wszystkim, ¿e UB zosta³o
podpalone i du¿o pracowników UB ju¿ jest zabitych, ¿e wkrótce siê poddadz¹. Opowiadali
z satysfakcj¹, ¿e widzieli, ¿e ludzie zabijali na ulicy ko³o Urzêdu pracownika UB.

Jakiœ starszy jegomoœæ (ok[o³o] 55 lat) mówi³, ¿e powstanie jest w ca³ym kraju, ¿e ju¿
prawie wszêdzie pad³a komunistyczna w³adza, ¿e w Warszawie ca³y rz¹d zosta³ rozstrze-
lany i UB rozbite – tak, ¿e zosta³o do zdobycia tylko UB w Poznaniu i ju¿ ca³a Polska bê-
dzie wolna. Nadmieni³, ¿e wojsko podzieli³o siê na dwie czêœci. Wiêkszoœæ przy³¹czy³a
siê do ludnoœci, a tylko czêœæ broni komunistów. To wojsko, co broni UB, to s¹ Rosjanie
przebrani w polskie mundury. Gdy samochody z rannymi odjecha³y, uda³em siê pod szpi-
tal im. „Strusia”8. Po drodze, przy hotelu na wprost Banku Narodowego9 spostrzeg³em
obywatela angielskiego Courtinega z pomarañczowym goŸdzikiem w butonierce – sta³
on ko³o swego samochodu i rozmawia³ po rosyjsku z grup¹ ludzi, którzy powrócili spod
Urzêdu. Courtinega czêstowa³ ich papierosami i poklepywa³ po ramionach. Pod szpitalem
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8 Chodzi o Szpital im. Józefa Strusia przy ul. Szkolnej.
9 Chodzi o Hotel Rzymski naprzeciw siedziby Oddzia³u Narodowego Banku Polskiego przy Al. Marcin-

kowskiego.



by³o zgromadzone kilka tysiêcy ludzi i gdy przyje¿d¿a³a jakaœ karetka pogotowia, to zaraz
starali siê rozpoznawaæ, kto to jest i pytali sanitariuszy, czy to czasami nie pracownik UB.
Za ka¿dym razem wznosili okrzyki szkaluj¹ce aparat BP, ludzie, którzy stali trochê dalej,
nazywali ich szaleñcami i g³upcami, i dziwili siê, ¿e nie mo¿na by³o temu wczeœniej za-
pobiec. Doœæ czêsto mo¿na by³o spotkaæ wypowiedzi, co sobie o nas pomyœl¹ cudzo-
ziemcy, ¿e to taki straszny wstyd dla Poznania. Wracaj¹c spod szpitala, napotka³em po
drodze grupê ludzi, którzy s³uchali wersji jednego z bandziorów o przebiegu akcji w mie-
œcie. Poda³ on, ¿e porobione zosta³y kilkuosobowe grupy, wœród których s¹ ludzie
znaj¹cy pracowników UB. Grupy te chodz¹ po mieœcie i po mieszkaniach pracowników
UB, i rozpoznaj¹ ich.

Zbli¿aj¹c siê w kierunku dworca, us³ysza³em jakieœ okrzyki. Gdy przyby³em na miej-
sce, ujrza³em grupê pijanych bandytów, którzy znêcali siê nad le¿¹cym na ziemi cz³owie-
kiem (deptali mu po g³owie, brzuchu, by³ ju¿ strasznie zmasakrowany, tak ¿e nie mo¿na
[go] by³o rozpoznaæ, widaæ by³o tylko, ¿e mia³ zielone spodnie)10. Bandyci wykrzyki-
wali, ¿e rozdepcz¹ jak pluskwy wszystkich pracowników UB. Zaczepiali szereg osób
przebywaj¹cych na dworcu i pytali siê, sk¹d s¹.

Po ujrzeniu tej masakry zrobi³o mi siê niedobrze i zacz¹³em siê wycofywaæ z dworca,
spostrzeg³o to kilku bandziorów i ruszyli w moim kierunku – stara³em siê zgubiæ [ich]
w t³umie. Po wydostaniu siê na ulicê spostrzeg³em, ¿e jestem obserwowany przez dwóch
osobników – jeden m³ody – oko³o 20 lat – w roboczym, osmolonym ubraniu i drugi
znacznie starszy, ubrany w jasne spodnie i br¹zow¹, przykrótk¹ marynarkê, z wygolon¹
g³ow¹ (prawdopodobnie wiêzieñ), wymienieni chodzili za mn¹ po mieœcie przez d³u¿szy
czas, czynione próby z mojej strony zgubienia ich nie odnios³y skutku. W koñcu
zdo³a³em wyprowadziæ ich do parku Kasprzaka – tu wpad³em w krzaki i biegiem
uciek³em, wymienieni osobnicy biegli za mn¹. Po wydostaniu siê z parku na ul. Œniadec-
kich, uda³em siê na znajduj¹c¹ siê w pobli¿u kwaterê. W domu gospodarza, u którego
mieszkam, pytali siê mnie, co nowego s³ychaæ i czy ju¿ UB zdobyte. Gospodyni opowia-
da³a z zachwytem, ¿e widzia³a, jak sz³a manifestacja z zakrwawionym sztandarem i œpie-
wali „Bo¿e coœ Polskê” i gdy przechodzili ko³o koœcio³a, to w koœciele bi³y wszystkie
dzwony. Sublokator natomiast by³ bardzo wystraszony i ci¹gle powtarza³: „Co teraz bê-
dzie, ¿e Ÿle siê przygotowali, ¿e wszyscy pogin¹, ¿e pewno powiedz¹, ¿e to by³a prowo-
kacja”. Gospodyni wraz z sublokatorem powtarzali plotki us³yszane w kraju.

Dnia 29 czerwca rano, mimo wczesnej godziny, na ulicy by³o du¿o ludzi, zbierali siê
grupkami, na rogach i bramach, i komentowali wypadki dnia poprzedniego. S³ychaæ by³o
g³osy oburzenia na prowokatorów, a z innych grup groŸby pod adresem UB. Gdy
zbli¿a³em siê do ulicy D¹browskiego, rozpoczê³a siê na nowo strzelanina. Przedosta³em
siê do Urzêdu i tam wspólnie z innymi towarzyszami bra³em udzia³ w obronie Urzêdu
przed nacieraj¹cymi bandytami. W ci¹gu dnia bandy zosta³y w wiêkszoœci zlikwidowane.

(–) [ppor. Tadeusz] Ordone

Za zgodnoœæ:f

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 254–260, kopia, mps.
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e Brakuje podpisu.
f Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis.
10 Chodzi o kpr. Zygmunta Izdebnego.
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1956 lipiec 2, Poznañ – Notatka s³u¿bowa Rokulewskiego dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerw-

ca 1956 r.

Poznañ, dnia 2 lipca 1956 r.
Œciœle tajne

aNotatka s³u¿bowa dot[ycz¹ca] wydarzeñ w Poznaniu

bW dniu 28 czerwca oko³o godz. 9.30 uda³em siê s³u¿bowo do miasta z tow[arzysza-
mi] Sawickim, B¹kiem, id¹c ulic¹ Mickiewicza, róg D¹browskiego, zauwa¿yliœmy zatrzy-
muj¹cego konduktora tramwaju nr koñcowy 22, „willysa”c wojskowego, którym jecha³
wojskowy i cywil. Tramwajarz ten kategorycznie domaga³ siê porzucenia samochodu,
w³¹czenia siê do pochodu. ¯o³nierz t³umaczy³ siê rozkazem, na co ten argumentowa³, i¿
rozkaz ten jest poleceniem jednostki, a zadanie brania udzia³u w strajku jest rozkazem
ludu.

W tej sytuacji wspólnie z tow[arzyszem] Sawickim zaczêliœmy destrukcyjnie stwier-
dzaæ, ¿e jest to osoba, wojskowy, ¿e obowi¹zuj¹ j¹ rozkazy i skutkiem tego mo¿e byæ
poci¹gniêta do odpowiedzialnoœci. Rezultat by³ taki, ¿e zebrani ludzie wyrazili zgodê na
puszczenie wozu z wojskowym, cywil zmuszony by³ wysi¹œæ.

Na drugiej stronie ulicy b[li¿ej] n[ieznany] osobnik, wysoki, szczup³y, p³aszcz dy-
plomatka, czarny melonik – wygl¹d inteligenta, ponownie protestowa³, ale i tu opinia ta
zadecydowa³a, i¿ ¿o³nierz odjecha³.

Nastêpnie udaliœmy siê w kierunku Targów1, gdzie po drodze spotkaliœmy liczne gru-
py osób udaj¹cych siê w kierunku Opery2 (ul. Fredry – J. D¹browskiego).

W okolicy restauracji „Europejska”3 rozszed³em siê z tow[arzyszami], udaj¹c dsiê na
spotkanie z ag[entem] „Delta”, godz. 11.00d.

W czasie drogi widzia³em, jak robotnik z lokalu „Sto³eczna”4 wypêdza³ ca³y personel
do brania udzia³u w manifestacji. Wysz³o równie¿ sporo kobiet – kelnerek.

Po odbyciu drugiego spotkania z ag[entem] „Drzewo”, uda³em siê do Urzêdu5. By³a
godz. 13.00, jednak z uwagi na prowadzony obstrza³ nie mog³em siê dostaæ.

Od tej pory kilkakrotnie próbowa³em siê dostaæ od strony rynku – Mickiewicza
i z ty³u Urzêdu – bez rezultatu.

Wœród otaczaj¹cych Urz¹d ludzi, znanych osób nie widzia³em. Oko³o godz. 18.00
spotka³em siê z kpt. Paczyñskim, od którego dowiedzia³em siê, i¿ punktem kontrolnym
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a Powy¿ej wpisano rêcznie Ro. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska Rokulewski.
b Dwa akapity i fragment trzeciego z lewej strony na marginesie zaznaczone odrêczn¹ lini¹.
c W dokumencie willysa. Willys – samochód produkcji amerykañskiej, przekazany do ZSRR w ramach po-

mocy Land-Lease, sk¹d trafi³ na wyposa¿enie Wojska Polskiego.
d–d Fragment podkreœlono rêcznie.
1 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Miêdzynarodowe Targi Poznañskie.
2 Chodzi o Teatr Wielki w Poznaniu.
3 Restauracja Europejska mieœci³a siê na ul. Roosevelta 19.
4 Restauracja Sto³eczna mieœci³a siê na ul. Rokossowskiego 14, obecnie ul. G³ogowska.
5 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



dla pracowników znajduj¹cych siê poza Urzêdem jest ul. Ratajczaka 35. Na adresie tym
nikogo nie zasta³em, w zwi¹zku z czym ponownie z kpt. Paczyñskim podeszliœmy do
Urzêdu, dojœcie nadal by³o niemo¿liwe. Po drodze spotka³em kier[ownika] Wydz[ia³u]
„B” z Gdañska6, od którego dowiedzia³em siê, ¿e grupa pracowników Biura „B”, z 250
ludzi i 80 samochodów, posiadaj¹ca 4 pistolety, znajduje siê ko³o Ludwikowa. Natomiast
w szkole, gdzie dotychczas mieœci³ siê Wydz[ia³] „B”, jest tow[arzysz] Miko³ajczak, któ-
ry jest w kontakcie z Urzêdem. Po porozumieniu siê z tow[arzyszem] Miko³ajczykiem,
dowiedzieliœmy siê, ¿e jest polecenie, a¿eby wszystkich pracowników skoncentrowaæ
w KBW. W zwi¹zku z powy¿szym udaliœmy siê z kpt. Paczyñskim do p³k. Lipiñskiego,
do KBW, celem uzgodnienia wys³ania wozów oraz umundurowania i uzbrojenia tej gru-
py ludzi. Pp³k pocz¹tkowo wyrazi³ zgodê na czêœciowe uzbrojenie, gdy¿ dla ca³ego stanu
brak by³o wyposa¿enia i podrzucenia tej grupy do Urzêdu w asyœcie 2 wozów pancernych
lub czo³gów. Jednak z uwagi na niemo¿liwoœæ uzbrojenia i umundurowania, istnia³a
groŸba pomy³ki i ewentualnego zaatakowania naszej grupy, zarówno przez wojsko, jak
i prowokatorów.

Z uwagi na brak decyzji co do tego, czy otoczyæ magazyny MO, czy Urzêdu, sprawa
ta przeci¹gnê³a siê i w konsekwencji o godz. 23.00 z pp³k. Lipiñskim i kpt. Paczyñskim
przedostaliœmy siê do Urzêdu.

Jednoczeœnie nadmieniam, i¿ w rejonach ul. Rokossowskiego, Armii Czerwonej, Ra-
tajczaka, Fredry panowa³ wzglêdny spokój. Przy ul. Œniadeckich jednostki broni pancer-
nej wyprowadzone na ulicy otoczone by³y ludŸmi.

Od godz. 23.00 dnia 28 czerwca br. by³em ju¿ przez ten czas w Urzêdzie.
W dniu 28 czerwca br. oko³o godz. 15.00 spotka³em siê z tow[arzyszem] Bia³opiotro-

wem, z którym umówiliœmy punkt kontaktowy.

(–) Rokulewskie

Za zgodnoœæ:f

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 261–263, kopia, mps.
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e Brakuje podpisu.
f Odrêczny, nieczytelny podpis.
6 Wydzia³ „B” Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego zajmowa³ siê obserwacj¹. Brak

danych na temat naczelnika Wydzia³u „B” WUdsBP w Gdañsku. Zob. Aparat bezpieczeñstwa w województwie

gdañskim w latach 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych. Informator, wstêp i oprac. M. Wêgliñski,
Gdañsk 2010, s. 42, 48.
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1956 lipiec 2, Poznañ – Notatka s³u¿bowa ppor. Edmunda Adamowicza, starszego ofice-

ra operacyjnego Wydzia³u II WUdsBP w Krakowie, dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca

1956 r.

Poznañ, dnia 2 lipca 1956 r.
Tajne

Notatka s³u¿bowa

W dniu 28 czerwca br. wyszed³em o godz. 8.30 na mieszkanie, gdzie mia³em odbyæ
spotkanie z agentem „Branickim” o godz. 9.00. Pomimo doœæ d³ugiego czekania, agent
na spotkanie nie przyszed³. Us³yszawszy okrzyki na ulicy, wznoszone przez demon-
strantów i strza³y, uda³em siê w kierunku Urzêdu1. Po dojœciu przed Urz¹d, przeciskaj¹c
siê przez zgromadzony t³um, pad³y pierwsze strza³y z Urzêdu i drzwi zosta³y zamkniête.
Z uwagi na niemo¿liwoœæ dostania siê do Urzêdu, wycofa³em siê na ul. Mickiewicza,
gdzie sta³a grupa ludzi, a wœród nich jedna kobieta w wieku oko³o 30–32 lat, œredniego
wzrostu, w³osy blond, twarz poci¹g³a, zam[ieszka³a] prawdopodobnie w budynku przy
ul. Krasiñskiego (róg Mickiewicza), za przedszkolem, która aktywnie namawia³a zebra-
nych do pójœcia szturmem na Urz¹d. Nazywa³a przy tym pracowników BP mordercami
itp.

Wówczas wtr¹ci³em siê do rozmowy i stara³em siê powstrzymaæ zebranych, t³u-
macz¹c im, ¿e nie powinni siê nara¿aæ na œmieræ, gdy¿ pracownicy UB strzelaj¹, bo prze-
cie¿ musz¹ broniæ swego gmachu, tak jak robi³by ka¿dy na ich miejscu. Perswazja ta po-
skutkowa³a na chwilê, lecz gdy przyjecha³a taksówka baga¿owa i gdy wyniesiono
z naszych gara¿y jednego zabitego i jednego rannego, wówczas t³um jeszcze bardziej siê
oburzy³ i niektórzy obserwuj¹cy mnie poczêli wykrzykiwaæ: „Proszê broñcie, widzicie,
co z ludzi robi¹”.

Wówczas wycofa³em siê z tej grupy, udaj¹c siê na ul. D¹browskiego. Nastêpnie
by³em œwiadkiem, jak na skrzy¿owaniu ulic D¹browskiego i Roosevelta grupa oko³o
30 osób wywraca³a tramwaj. Pomimo interwencji niektórych osób i mojej, by nie czynili
tego, ci jednak przewrócili ten¿e wóz, z tym, ¿e niektórzy z nich przytrzymali go, by siê
nie pot³uk³.

Nastêpnie uda³em siê na plac Wolnoœci, gdzie spotka³em tow[arzysza] Stypczyñ-
skiego z Warszawy i Stalê ze Stalinogrodu. Wspólnie z tow[arzyszem] Stal¹ byliœmy do
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1 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



godziny 20.30 w poszczególnych punktach miasta, jednak do Urzêdu nie uda³o mi siê do-
staæ.

Oficer operacyjny
(–) Adamowicz Edmunda – Kraków

Za zgodnoœæ:b

�ród³o: AIPN Po, 570/7, k. 43, kopia, mps.
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a Brakuje podpisu. Edmund Adamowicz (ur. 1927 r.), od 13 XI 1950 r. wartownik PUBP w Chrzanowie,
XII 1950–V 1951 uczestniczy³ w kursie organizowanym w WUBP w Krakowie. Od 12 V 1951 r. m³odszy referent Sek-
cji 4, od 1 VII 1952 r. referent Sekcji 4, od 1 X 1952 r. referent Sekcji 6, od 1 IX 1954 r. starszy referent Sekcji 6 Wy-
dzia³u I WUBP w Krakowie. Od 1 IV 1955 r. starszy referent p.o. kierownika Sekcji 7, od 1 XI 1955 r. kierownik Sekcji
7, od 1 IV 1956 r. starszy oficer operacyjny Sekcji 7 Wydzia³u II WUdsBP w Krakowie. 31 XII 1956 r. zwolniony ze
s³u¿by. 16 VII 1965 r. przyjêty ponownie do s³u¿by na stanowisko kierownika gara¿u S³u¿by Transportu – Kwatermi-
strzostwa KW MO w Krakowie, od 15 IX 1968 r. inspektor S³u¿by Transportu – KW MO w Krakowie, od 1 IV 1969 r. in-
spektor Wydzia³u Transportu, od 30 IX 1975 r. zwolniony ze s³u¿by. Zob. AIPN Kr, 0194/7396 (akta osobowe).

b Tak¿e odrêczny podpis Nowicki.
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1956 lipiec 3, Poznañ – Notatka s³u¿bowa ppor. Andrzejewskiego, oficera operacyjnego

Sekcji 3 Wydzia³u VI, dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 3 lipca 1956 r.
Œciœle tajne

Notatka s³u¿bowa

Oficer Operacyjny Wydz[ia³u] VI1 Sekcji 3
Andrzejewski W., ppor.

Bêd¹c w dniu 28 czerwca br. w grupie zabezpieczenia gmachu Urzêdu2 od zew-
n¹trz, zauwa¿y³em na ul. Poznañskiej dwóch osobników w wieku oko³o 23 lat, jeden
wiêzieñ, odziany w p³aszcz, drugiego osobnika w³osy œciête na je¿a, drugi w spodniach
br¹zowych i popielatej marynarce, szli w kierunku ul. Je¿yckiej. Wiêzieñ pod prochow-
cem rozpiêtym mia³ przewieszony przez ramiê pistolet maszynowy pm wzór 43 z nó¿-
k¹, drugi osobnik mia³ w kieszeni pistolet TT3, rêkê trzyma³ na kolbie pistoletu. By³a
wówczas godzina 11.20.

O godz. 16.40 na ul. Kraszewskiego szed³ konduktor tramwajowy w grupie oko³o
8 osób, w tym jeden ¿o³nierz z III roku szko³y [–] Oficerskiej Szko³y Wojsk Pancernych
[i Zmechanizowanych w Poznaniu]4. Szli od ulicy D¹browskiego, Kraszewskiego, w kie-
runku ul. Zwierzynieckieja. Konduktor ubrany by³ w strój tramwajarski, tj. spodnie i blu-
za koloru niebieskiego, drelich. Pod bluz¹ ów konduktor przewieszony mia³ pistolet
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a W dokumencie Zwirzyñskiej.
1 Wydzia³ VI Wojewódzkich Urzêdów ds. Bezpieczeñstwa Publicznego zajmowa³ siê zwalczaniem

dzia³alnoœci Koœcio³a i zwi¹zków wyznaniowych. Zob. Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeñstwa

wobec koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych 1945–1989, wstêp, wybór dokumentów, red. A. Dziurok, Warsza-
wa 2004, s. 23.

2 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
3 Pistolet TT – pistolet Tulski Tokariew.
4 Szko³a siêga do tradycji jednostek pancernych i zmechanizowanych okresu dwudziestolecia miêdzywo-

jennego oraz lat II wojny œwiatowej. Po 1945 r. uczelnia przechodzi³a nastêpuj¹ce transformacje: 1947–1948 Ofi-
cerska Szko³a Broni Pancernej i Wojsk Samochodowych w Poznaniu, 1948–1951 Oficerska Szko³a Broni Pancer-
nej w Poznaniu, 1951–1957 Oficerska Szko³a Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych w Poznaniu,
1957–1967 Oficerska Szko³a Wojsk Pancernych w Poznaniu, 1967–1993 Wy¿sza Szko³a Oficerska Wojsk
Pancernych w Poznaniu im. Stefana Czarnieckiego. Podczas Powstania Poznañskich Robotników 28 Czerw-
ca 1956 r. podchor¹¿owie Oficerskiej Szko³y Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych w Poznaniu wziêli
czynny udzia³ w st³umieniu spo³ecznego wybuchu niezadowolenia wobec polityki w³adz PRL. Utworzone
zosta³y grupy interwencyjne, w sk³ad których wchodzi³y czo³gi i transportery opancerzone, które odbloko-
wa³y m.in. oblegany przez demonstrantów budynek Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicz-
nego w Poznaniu. Zob. Historia Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych w Poznaniu im. Stefana Czarnieckiego,
http://www.cswl.mil.pl/index.php/historia, 12 IV 2011 r.



maszynowy pm, nastêpnie bluzê zdj¹³ i wraz z torb¹ konduktorsk¹ odda³ innemu osob-
nikowi z grupy. Na sobie, powy¿ej pasa, posiada³ koszulkê gimnastyczn¹ koloru czer-
wonego. Broñ pm, któr¹ mia³ przewieszon¹ przez ramiê, by³a, prawdopodobnie owego
¿o³nierza.

(–) Andrzejewski W. ppor.b

�ród³o: AIPN Po, 570/7, k. 44, kopia, mps.
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b Brakuje podpisu.
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1956 lipiec 2, Poznañ – Notatka ppor. Jana Szury, pracownika Referatu V (Rzeszów), do-

tycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 2 lipca 1956 r.

aInformacja z przebiegu zajœcia, jakie mia³o miejsce
na terenie Poznania w dniu 28 czerwca 1956 r.

W dniu 28 czerwca 1956 r., wczesnym rankiem, kiedy wyszed³em na ul. Prusa, ruch
ludzi pieszych i pojazdy kursowa³y regularnie. Oko³o godz. 7.30 zacz¹³ siê o¿ywiony
ruch i ludzie zaczêli siê zbieraæ grupkami, co zaczê³o siê nasuwaæ podejrzenie, ¿e coœ
nadzwyczajnego musia³o zaistnieæ. O godz. 8.00 wyszed³em na ulicê za³atwiæ istotne
sprawy s³u¿bowe i udaj¹c siê w stronê ul. Prusa, ruch ten z minuty na minutê zacz¹³ siê
potêgowaæ.

Po za³atwieniu spraw s³u¿bowych uda³em siê w drogê powrotn¹ i po przyjœciu do
skrzy¿owania ul. Kochanowskiego, zobaczy³em potok ludzi z krzykiem i broni¹ w rêku,
podci¹gaj¹cych pod Urz¹d Bezpieczeñstwa1. Tu w ogólnym chaosie i brednychb wy-
st¹pieniach, którym zaczê³y siê uchylaæ ludzie starsi, rozpoczê³y siê bicia i zamieszania,
strza³y posypa³y siê na ulicach, ze sklepów wypêdzano na ulicê personel, to utwierdzi³o
mnie w tym, ¿e jest to zorganizowana robota pozosta³ych niedobitków faszystowskich,
którzy wykorzystali niezadowolenie robotników z ZISPO. Po up³ywie godziny uda³em
siê kilkoma ulicami, gdzie ruch przedstawia³ siê podobnie, przy Rynku Je¿yckim spot-
ka³em towarzysza z Lublina, z którym w ogóle w Poznaniu spotka³em siê w tym dniu po
raz drugi i z nim w³aœnie uda³em siê do swego miejsca zamieszkania. Tutaj z budynku
tego zaczê³y siê sypaæ strza³y i ma³e grupy licz¹ce po 6–7 ludzi wpada³y do sklepów, wy-
bija³y szyby i zaczê³y siê masowe szabrowania tego, co tylko znajdowa³o siê w sklepach,
w stosunku do tych ludzie faktycznie byli wrogo ustosunkowani i lali ich [c] wod¹. Wy-
szed³em i ja na ulicê, pozostawiaj¹c dokumenty s³u¿bowe pod dywanem, nie wytrzy-
muj¹c nerwowo tych rabunków, zaczepi³em jednego faceta, który plik p³aszczy mia³
w rêku i na sobie, przy spodniach wisia³a mu jeszcze kartka firmowa, rozebra³em go, u¿y-
waj¹c do tego celu w³aœciwych ku³aków, na ten widok i inni w tym wypadku mnie popie-
rali i jednak któryœ z rabuj¹cych zacz¹³ do t³umu strzelaæ, w tym czasie pierwszy czo³g
zosta³ nawrócony od ulicy D¹browskiego i ja powróci³em do domu, któryœ z rabuj¹cych
zauwa¿y³, gdzie mieszkam i po up³ywie kilku godzin przyszed³ nieznany mi osobnik,
który pyta³, czy nie ma tego wysokiego, bo on mia³ mu sprzedaæ motopompê; gospodyni
oœwiadczy³a mu, ¿e takiego w domu nie ma.

Po godzinie uda³em siê znowu za³atwiæ sprawy s³u¿bowe, cz³owiek mimo silnego
zdenerwowania wrêczy³ doœæ istotne materia³y, które by³ zmuszony solidnie zamelino-
waæ, by nie dosta³y siê one w rêce niepowo³ane. Ulgê dla mnie przyniós³ mi nastêpny
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a Powy¿ej wpisano rêcznie Szur. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska Szura.
b Tak w dokumencie.
c Fragment pozostawiony przez wytwórcê dokumentu i nieuzupe³niony. W dokumencie wielokropek.
1 W dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



dzieñ, kiedy we wczesnych godzinach rannych posiada³em ju¿ przy sobie tak upragnion¹
broñ i tu znowu z kolei nieprzespana noc w budynku w towarzystwie ¿o³nierzy i towarzy-
szy, którzy dzielili siê wra¿eniami ostatniej nocy.

Na tym nie koniec, dalsza obserwacja utwierdzi³a mnie w tym, ¿e chocia¿ ruch prze-
chodzi na normalne tory, to w jednym z warsztatów œlusarskich przy ul. Prusa dwóch po-
dejrzanych osobników otwieraj¹ jego, a byli œwi¹tecznie ubrani, i podjêli za drzwi jakieœ
kartki, o czym natychmiast zameldowa³em swoim prze³o¿onym.

Wspomnienia te, to ogólny zarys powy¿szych dwóch dni tzw. najgorêtszych, które
przypomnia³y mi osobiœcie walkê moj¹ z lat ubieg³ych, od których czêœciowo odwyk³em,
jednak pozosta³a mi ona g³êboko w pamiêci, gdy¿ nienawiœæ do faszystów nigdy w mym
sercu nie wygaœnie, a co zatem idzie, wypadek poznañski jest jakoby przestrog¹ dla mnie
i nas wszystkich, by jeszcze bardziej jak dotychczas wzmocniæ sw¹ czujnoœæ i w stosunku
do wroga, i ma³ym faktom trzeba poœwiêcaæ wiêcej uwagi.

Pracownik Referatu V
ppor. Szura Jand (Rzeszów)

Za zgodnoœæ:e

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 282–283, kopia³, mps.
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d Brakuje podpisu. Prawdopodobnie chodzi o Jana Szurê, w teczce osobowej funkcjonariusza brak infor-
macji o s³u¿bie w Referacie V. Jednak¿e teczka osobowa funkcjonariusza wydaje siê byæ niekompletna, posia-
da ona tylko 30 kart, co bior¹c pod uwagê okres s³u¿by nasuwa domniemanie o brakach w jej dokumentacji.
Jan Szura (ur. 1925), 14 V 1949 r. referent Sekcji 1 Wydzia³u I WUBP w Rzeszowie, 19 VIII 1953 r. starszy refe-
rent Sekcji 4 Wydzia³u I WUBP w Rzeszowie, 15 II 1954 r. kierownik Sekcji 4 Wydzia³u I WUBP w Rzeszo-
wie, 1 IV 1955 r. kierownik Sekcji 7 Wydzia³u II WUdsBP w Rzeszowie, 1 I 1957 r. starszy oficer operacyjny
Sekcji 1 Wydzia³u II KW MO w Rzeszowie, 4 IV 1956 r. starszy oficer operacyjny Sekcji 7 Wydzia³u II
WUdsBP w Rzeszowie, 14 III 1957 r. starszy oficer operacyjny Wydzia³u III KW MO w Rzeszowie, 16 IX
1960 r. oficer techniki operacyjnej Wydzia³u „W” KW MO w Rzeszowie, 29 VI 1972 r. skreœlony z ewidencji
funkcjonariuszy MO. Zob. AIPN Rz, 00157/1047 (akta osobowe).

e Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis.



Nr 19

1956 lipiec 2, Poznañ – Notatka por. Stanis³awa B¹ka, zastêpcy naczelnika Wydzia³u II

WUdsBP w Bydgoszczy, dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 2 lipca 1956 r.

aInformacja odnoœnie spostrze¿eñ i wra¿eñ w zwi¹zku z wypadkami
w dniu 28 czerwca [19]56 r. w Poznaniu

Do Poznania oddelegowany zosta³em s³u¿bowo ze swej jednostki macierzystej
Woj[ewódzkiego] Urzêdu w Bydgoszczy1, w pierwszych dniach lipca br. w zwi¹zku
z zabezpieczeniem XXV MTP.

Poznañ, który do tego czasu by³ mi ma³o znany, zrobi³ na mnie pocz¹tkowo wra¿enie
³adnego, a nawet spokojnego miasta.

W póŸniejszym okresie uwagê moj¹ zwróci³a doœæ pokaŸna iloœæ elementów chuligañ-
sko-bikiniarskich2, wa³êsaj¹cych siê po ulicach niekiedy w stanie nietrzeŸwym, rekru-
tuj¹cych siê z m³odzie¿y. Zjawisko to, wyraŸnie rzucaj¹ce siê w oczy, t³umaczy³em do
pewnego stopnia otwarciem XXV MTP, na które to oprócz osób zainteresowanych
œci¹ga wiele elementów – ¿¹dnych przygód z cudzoziemcami.

Up³ywa³ spokojnie dzieñ za dniem, miasto by³o wyj¹tkowo ruchliwe i gwarne. Widaæ by³o
buszuj¹cych po mieœcie samochodami cudzoziemców butnych, pysznych, szperaj¹cych.

Co ich najbardziej interesowa³o, trudno mi powiedzieæ. Kilka dni przed 28 czerwca
dowiedzia³em siê na terenie tut[ejszego] Urzêdu3, ¿e niedawno na jednym z najwiêk-
szych zak³adów Poznania ZISPO notowano próby wywo³ania strajku.

Zdziwi³o mnie to bardzo, dlatego ¿e w ostatnim okresie a¿ nadto Partia i Rz¹d nasz
daj¹ dowody troski o polepszenie warunków materialnych mas pracuj¹cych. Liczy³em,
¿e albo wiadomoœæ ta jest niezupe³nie prawdziwa lub te¿ tak ma³o groŸna, tym bardziej,
¿e nie odczuwa³em ¿adnych œrodków profilaktycznych ze strony miejscowego Urzêdu
Bezpieczeñstwa.

I wreszcie nadszed³ dzieñ 28 czerwca, który niew¹tpliwie pozostanie na d³ugo w pa-
miêci, szczególnie nas pracowników aparatu bezpieczeñstwa, tak miejscowego Urzêdu,
jak równie¿ pracowników delegowanych do Poznania na okres MTP.

Tego dnia normalnie jak ka¿dego innego na godzinê 8.00 stawi³em siê do pracy.
Id¹c, nie zauwa¿y³em nic odmiennego od dni poprzednich. Dopiero w Urzêdzie do-

wiedzia³em siê, ¿e za³oga ZISPO og³osi³a strajk i wysz³a demonstracyjnie na ulicê.
Kier[ownik] Woj[ewódzkiego] Urzêdu4 w porozumieniu z kier[ownikiem] Sztabu

zarz¹dza odprawê. Schodzimy siê na œwietlicy, czekamy na bli¿sz¹ informacjê, na decy-
zjê, jakieœ polecenia.
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a Powy¿ej wpisano rêcznie B¹k.
1 Chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Bydgoszczy.
2 Bikiniarze – m³odzi ludzie ubieraj¹cy siê ekstrawagancko, w sposób przesadnie modny. Zob. S³ownik

jêzyka polskiego PWN, red. M. Szymczak, Warszawa 1999, s. 154.
3 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
4 Chodzi o mjr. Feliksa Dwojaka.



Na sali ka¿dy siedzi z niecierpliwoœci¹ i ja siê niecierpliwiê, stawiam sobie pytanie,
dlaczego skoro [maj¹ miejsce] takie powa¿ne wypadki, przeci¹ga siê odprawê, która
jeszcze siê nie zaczê³a. Po doœæ d³ugim oczekiwaniu wchodzi ktoœ z pracowników na salê
i przekazuje polecenia, by rozejœæ siê na miasto dla zbadania sytuacji.

Zadanie bardzo proste, czy przemyœlane, to siê póŸniej okaza³o, kiedy trzeba by³o
broniæ Urzêdu.

Wraz z innymi towarzyszami na jednej, ¿e siê tak wyra¿ê, nodze, wyskoczyliœmy
na miasto. By³a gdzieœ godzina 9.00–10.00. Na mieœcie niecodzienny ruch. Na skrzy-
¿owaniach ulic spotykamy ludzi w kombinezonach, niekiedy niewygl¹daj¹cych na
robotników.

Zatrzymuj¹ wozy, zatrzymuj¹ ludzi, wystêpuj¹ agresywnie, po bandycku, chcê in-
terweniowaæ, powstrzymuj¹ mnie koledzy, poci¹gaj¹c dalej w kierunku g³ównego po-
chodu. Docieramy zat³oczon¹ ulic¹ do gmachu Opery5, spotykamy t³umy ludzi, uda-
j¹cych siê w kierunku WRN i KW PZPR. Bojówkarze zatrzymuj¹ samochody wioz¹ce
wycieczkowiczów do Poznania. Byli to ludzie ze wsi, zaskoczeni i niezorientowani, co
siê dzieje.

Mê¿czyŸni z wycieczkowiczów stawiaj¹ opór, nie chc¹ schodziæ z wozów. Bardzo
czêsto s³ychaæ g³osy: „Powariowali w tym Poznaniu, co za kultura w mieœcie”, „Czego
oni chc¹”.

Bojówkarze w ordynarny sposób zwalaj¹ ludzi z wozów, nie patrz¹c, kobiety czy
starsi.

Udajemy siê pod gmach prezydium, rozlegaj¹ siê wrogie okrzyki. Prowokatorzy
staraj¹ siê zaintonowaæ pieœni koœcielne. Pochód udaje siê w stronê Kom[endy]
Woj[ewódzkiej] MO. Tu bojówkarze uaktywniaj¹ sw¹ dzia³alnoœæ. Wpadaj¹ do gma-
chu Komendy, wyprowadzaj¹ milicjantów, na wszystkich piêtrach wychylaj¹ siê z okien,
wiwatuj¹.

Os³upia³em, co za bezradnoœæ, dlaczego pozwalaj¹ siê rozbrajaæ?
Rozwydrzony t³um, w którym coraz wiêcej spotykam typów w szarych ubraniach

i w drewnianych butach, po opanowaniu Komendy MO staje siê coraz bardziej agre-
sywny. Dowiadujê siê w miêdzyczasie, ¿e te typy w drewniakach, to uwolnieni z wiê-
zienia przestêpcy. Oni to popierani przez bikiniarzy, krocz¹ na czele, wrzucaj¹c ro¿ne
wrogie has³a. Czo³ówka zbli¿a siê do kawiarni „Europejska”, wyskakuje za³oga ka-
wiarni, wynosz¹c czo³ówce na tacach trunki i zak¹ski. Wiwatuj¹. Jeden z obs³u-
gi „Europejskiej” gro¿¹c krzyczy: „To za mój sklep, który mi zabrali”. Zrozumia³em,
¿e to jakiœ knajpiarz. Drugi bardzo têgi, najprawdopodobniej równie¿ dawny prywa-
ciarz. Oto coraz bardziej widaæ inspiratorów i popleczników, uwolnionych z³odziei
i bikiniarzy.

Tu na rozdro¿u przed „Europejsk¹” s³ychaæ ró¿ne zdania bojówkarzy, jedni krzy-
cz¹: „Na Targi”, drudzy pokrzepieni wódk¹ przez za³ogê „Europejskiej” krzycz¹: „Na
UB”.

Pierwsi w kierunku UB oczywiœcie ruszaj¹ wojacy w drewnianych butach, wypusz-
czeni z wiêzienia przestêpcy, którzy, rzecz zrozumia³a, ¿adnej sympatii do nas pracow-
ników org[anów] BP czy funkcjon[ariuszy] MO nie czuj¹.
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5 Chodzi o gmach Teatru Wielkiego w Poznaniu.



T³um krocz¹cych z ty³u robotników od tej chwili coraz bardziej maleje, zatrzymuje
siê. Tu nerwowo nie wytrzymujê, zapytujê kolegów, co robiæ. Decydujemy natychmiast
powiadomiæ Urz¹d. Biegniemy w stronê Urzêdu, meldujemy w Sztabie i kier[ownikowi]
Urzêdu. Sytuacja powa¿na. Z ulic dochodz¹ wrzaski, pikiety bojówkarzy kontroluj¹ te-
ren przed Urzêdem. Przez okna widzimy wdzieraj¹cych siê bojówkarzy na budynek przy
ul. D¹browskiego. Rujnuj¹ radiostacjê, ³ami¹ maszty, rw¹ anteny. Coraz wyraŸniej
s³ychaæ ³oskot wywalanych z piêtrowych okien urz¹dzeñ radiostacji. W tej chwili znajdu-
jê siê w gabinecie kier[ownika] Urzêdu, który nie wypuszcza z r¹k s³uchawki, prosi
o Warszawê, Komitet Centralny6, Komitet do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego – co
robiæ! Brak decyzji. T³um po zdemolowaniu radiostacji zbli¿a siê do ul. Mickiewicza,
przy której znajduje siê gmach Urzêdu.

Jesteœmy przekonani, ¿e id¹ do nas. W dalszym ci¹gu brak konkretnej decyzji, jak po-
stêpowaæ w mo¿liwych sytuacjach.

Barykadujemy wejœcia, pada rozkaz pod³¹czyæ wê¿e, uruchomiæ sikawki. Otrzy-
mujê polecenia kierowania jedn¹ pr¹dnic¹ w oknie na drugim piêtrze od strony fron-
towej.

Stojê w oknie i widzê, jak rozwœcieczony t³um zbli¿a siê pod Urz¹d. Na przedzie gru-
pa pijanych chuliganów i wiêŸniów.

Zatrzymuj¹ siê przed frontowym wyjœciem z bagnetami, no¿ami, m³otkami, rzucaj¹
siê do drzwi, próbuj¹ wywaliæ.

Pada rozkaz woda, kierujê na nich ca³y strumieñ wody. Padaj¹ kamienie, trzaskaj¹
szyby i ramy okienne. Kilka kamieni obija siê o mnie. Nie mogê wytrzymaæ, kolega po-
daje mi krzes³o, zastawiam siê krzes³em od kamieni i dalej kierujê pr¹dnic¹. Okazuje siê,
¿e to wszystko bezskuteczne.

Z t³umu padaj¹ strza³y. Rzucam pr¹dnicê, oddajemy w górê seriê. Trochê odst¹pili,
ale to na krótko.

Teraz barykaduj¹ siê, oblegaj¹ przyleg³e domy i dachy, krzycz¹: „zabiæ, spaliæ
¿ywcem”.

Godzina oko³o 11.00, ze wszystkich stron rozlega siê huraganowy ogieñ do gmachu
Urzêdu.

W gmachu, szczególnie wœród kobiet robi siê zamieszanie, s³ychaæ krzyki: „Ratun-
ku, ranny, ranny”.

Roztwieramy ogieñ ze wszystkiej broni, po dachach, gdzie rozmieszczone s¹
gniazda bojówkarzy. Rzucaj¹ butelki z benzyn¹. Pali siê gmach Urzêdu od strony
frontowej.

Skupiamy siê wszyscy w tej czêœci gmachu. Coraz czêœciej sypi¹ siê serie broni auto-
matycznej do naszych okien, coraz trudniej wychyliæ g³owê spoza okna, mimo to pra-
cownicy broni¹ siê dzielnie. Nie trac¹ przytomnoœci, nie ulegaj¹ panice. Ostrzeliwujemy
siê ze wszystkich najbardziej zagro¿onych punktów. Mimo salw karabinowych gasimy
ogieñ. Towarzyszki, które w pierwszym momencie nerwowo nie wytrzymywa³y, wyka-
zuj¹ teraz podziwu godn¹ bojowoœæ, wyci¹gaj¹ rannych, otwieraj¹ kasy z broni¹, przy-
nosz¹ broñ, banda¿uj¹ rannych. Z ka¿dej chwili sytuacja staje siê coraz ciê¿sza, coraz
czêœciej kule ciê¿szej broni kierowanej do nas rozrywaj¹ œciany. Napastnicy oblegaj¹
Urz¹d wokó³.
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Otrzymujemy nowe serie z ul. Poznañskiej. Rozdzielamy siê i przerzucamy czêœæ lu-
dzi od strony ul. Poznañskiej, poniewa¿ wdzieraj¹ siê na plac przyleg³y do sto³ówki.
Dziwne, ¿e dzieje siê to wszystko bez komendy, a sprawnie i w spokoju.

Oddajemy serie w stronê budynków, na których rozmieœcili siê bojówkarze. Na sku-
tek naszej obrony podejœcie pod gmach Urzêdu jest niemo¿liwe.

Za chwilê nowe niebezpieczeñstwo. Oddane strza³y pojedyncze s¹ tak silne, ¿e prze-
bijaj¹ œciany. Padaj¹ pociski zapalaj¹ce, które skacz¹ po korytarzu Urzêdu. Rzucamy siê,
gasimy. Pada mocny strza³ do pokoju archiwum. Wali siê czarny, mocny dym, szparami
na korytarz. Doskakujemy do drzwi, krzyczymy podaæ gaœnice i wody. Drzwi zamkniête,
nie mo¿emy siê dostaæ. Ogieñ coraz wyraŸniej rozprzestrzenia siê. We trzech staramy siê
wywaliæ drzwi, nie udaje siê. Co robiæ? Dym coraz bardziej gryzie, nie mo¿na wytrzymaæ
na korytarzu. Jeden z kolegów krzyczy: „strzelaæ do zamka”. Padaj¹ strza³y, mimo to za-
mek jest uparty, a drzwi mocne. Pali siê nadal. Obsypywani przez okna kulami szukamy
siekiery, ³omu i masek, poniewa¿ dym nie pozwala podejœæ do drzwi. Z do³u biegn¹ towa-
rzysze, w maskach i z oskardem7. Udaje siê wy³amaæ drzwi.

Gasimy po¿ar, oddajemy salwy w stronê gniazd przeciwnika. Milkn¹ na chwilê
strza³y. B³yskawicznie przebiegaj¹ informacje po budynku o sytuacji. Dowiadujemy siê,
¿e jest ju¿ dwóch zabitych i kilku rannych. Banda przestêpców, wyrostków i chuliganów
zaopatrzona w broñ wiêziennictwa, Milicji i Stra¿y Przemys³owej nie odstêpuje. Walka
trwa od kilku godzin, s¹ chwile bardzo niebezpieczne, mimo to nikt z nas nie traci na-
dziei. Czujemy zmêczenie. Coraz dochodzi nas wiadomoœæ – wojsko idzie na pomoc. Mi-
licja – godziny – nie widaæ. Nareszcie oko³o godziny 16.00 dochodzi nas w g³osie salw
karabinowych ³oskot pierwszego czo³gu. Panuje o¿ywienie. Znowu wzmo¿ony ogieñ
zmusza desant czo³gu do schronienia siê.

Kilkunastu ¿o³nierzy wpada do gmachu Urzêdu. Mimo zaskoczenia wykazuj¹ odwa-
gê, zastêpuj¹ nas przy oknach, otwieraj¹ do punktów ogieñ, przy mnie pada kapral trafio-
ny przy oknie kul¹ w twarz. Na szczêœcie nie œmiertelnie, kula przeszy³a mu policzek. Nie
speszy³ siê tym, z wiêkszym zaciêciem zajmujemy stanowiska. Pojawiaj¹ [siê] lekarze
i siostry, wykazuj¹ na równi z nami wiele odwagi i poœwiêcenia, lataj¹ z piêtra na piêtro
udzielaæ pomocy rannym, stwierdzaj¹ dalsze zgony.

Na ulicach pojawia siê wiêcej wojska, opanowuj¹ s¹siednie domy. Ogieñ napa-
stników przenosi siê dalej, nastaje noc. Powietrze rozrywane gulami i pociskami œwietl-
nymi kierowanymi do nas wydaje siê nadal groŸne.

Po pó³nocy przychodzi istotna pomoc, coraz wiêcej wojska przybywa do gmachu
Urzêdu, mimo prze¿ytej tragedii czujemy siê pewniej, jesteœmy zadowoleni, ¿e utrzyma-
liœmy siê, nie splamiliœmy munduru ¿o³nierza organów bezp[ieczeñstwa] publ[icznego].
Daliœmy wypêdkom i reakcji, która wiele z tym wi¹za³a, now¹ lekcjê, ¿e w³adzy ludowej
¿adnym podstêpem zdobyæ siê nie da. Jest jedno niew¹tpliwe, co widoczne by³o po posta-
wie pracowników organów bezpieczeñstwa, ¿e gdyby nie przypadkowa czêœæ spo³eczeñ-
stwa, jaka znalaz³a siê w obrêbie gmachu Urzêdu, szumowinom dalibyœmy lepsz¹ i szyb-
ciej odprawê.

Ca³y dzieñ 29 czerwca trwa³a jeszcze strzelanina, rozpêtywana przez ukrytych ban-
dytów, kierowana na gmach Urzêdu. Entuzjazm zapanowa³ wœród nas, kiedy w gmachu
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7 Oskard – rêczne narzêdzie o metalowej, ³ukowatej nasadzie u¿ywane m.in. w budownictwie, górnictwie.
Zob. S³ownik jêzyka polskiego…, s. 527.



Urzêdu pojawi³ siê premier, tow[arzysz] Cyrankiewicz. Jego s³owa uznania i podziêko-
wania pod adresem pracowników organów bezpieczeñstwa zobowi¹zuj¹ nas do dalszej
wytrwa³ej walki i pracy, która pozwoli z korzeniami na wyrwanie tego, co doprowadzi³o
do takiej tragedii w piêkne czerwcowe dni Poznania.

Za[stêp]ca Nacz[elnika] Wydz[ia³u] II8 Woj[ewódzkiego] Urzêdu [ds. BP] w Bydgoszczy
B¹k Stanis³aw, por.b

Wyk[ona³] EF 5 egz.

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 228–232, kopia, mps.
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b Brakuje podpisu. Stanis³aw B¹k (ur. 1925), od 3 II 1947 r. referent PUBP w Che³mnie, od 1 IX 1947 r.
referent Sekcji 4 Wydzia³u V WUBP w Bydgoszczy, od 28 XII 1947 r. referent Referatu I PUBP w Che³mnie,
od 1 III 1949 r. referent, od 1 XII 1949 r. starszy referent Referatu I PUBP w Inowroc³awiu, od 15 XI 1953 r.
starszy referent Sekcji 1 Wydzia³u I, od 1 I 1954 r. kierownik Sekcji 1 Wydzia³u I WUBP w Bydgoszczy, od
1 X 1954 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u I, od 1 IV 1955 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u II WUdsBP w Byd-
goszczy, od 1 I 1957 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u II KW MO w Bydgoszczy, od 31 III 1959 r. w dyspozy-
cji dyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia MSW, od 1 IV 1959 r. starszy oficer operacyjny Wydzia³u IV
Departamentu II, od 16 II 1963 r. starszy inspektor Wydzia³u III Zarz¹du Organizacyjno-Wojskowego MSW,
od 1 III 1965 r. starszy inspektor Wydzia³u II, od 15 IV 1965 r. starszy inspektor Wydzia³u I Zarz¹du I MSW,
od 15 III 1966 r. w dyspozycji dyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia MSW, od 1 IV 1966 r. starszy inspek-
tor Wydzia³u X, od 1 II 1968 r. Wydzia³u VIII, a od 1 I 1969 r. Wydzia³u Ogólnego Departamentu II MSW, od
1 VII 1975 r. starszy inspektor Grupy nr 3 Departamentu II MSW w Moskwie, od 30 V 1982 r. odwo³any do
kraju i mianowany starszym inspektorem Grupy do Zadañ Specjalnych Departamentu II, od 1 I 1984 r. starszy
inspektor Wydzia³u VI Departamentu III MSW, od 15 III 1987 r. specjalista Zespo³u Operacyjnego Departa-
mentu III MSW, zwolniony 31 V 1987 r. Zob. Twarze bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych

urzêdów bezpieczeñstwa i s³u¿by bezpieczeñstwa w województwach pomorskim/bydgoskim, toruñskim i w³o-

c³awskim. Informator personalny, red. M. Szymaniak, Bydgoszcz–Gdañsk 2010, s. 193–194.
8 Wydzia³ II Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego zajmowa³ siê kontrwywiadem.

Zob. P. Pleskot, op. cit., s. 44–49.



Nr 20

1956 lipiec 3, Poznañ – Meldunek specjalny kpt. Józefa Bertranda, naczelnika Wydzia³u V

WUdsBP w Poznaniu, dotycz¹cy wydarzeñ w okresie 27 czerwca–1 lipca 1956 r.

Poznañ, dnia 3 lipca 1956 r.
Œciœle tajne

aDo Dyrektora Departamentu V1

Komitetu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego
w Warszawie

Meldunek Specjalny dot[ycz¹cy] przebiegu zajœæ
na obiektach kolejowych Wydz[ia³u] V2 [WUdsBP] w Poznaniu

w dniach 27 czerwca–1 lipca 1956 r. oraz podjêtych œrodkach i informacjach agenturalnych

bW dniu 18 czerwca [19]56 r. uzyskano informacjê, i¿ w ZNTK panuje du¿e niezado-
wolenie spowodowane niewyp³acaniem premii administracji zak³adu oraz powa¿nym
zmniejszeniem siê zarobków pracowników fizycznych. Szczególne rozgoryczenie wed³ug
danych agenturalnych mia³o miejsce w kuŸni i kotlarni, gdzie na skutek podwy¿szenia pla-
nu stracili premie w wysokoœci 100–500c z³. Przeprowadzona w zwi¹zku z tym rozmowa
z dyr[ektorem] ZNTK, tow[arzyszem] Matej¹, wykaza³a, i¿ sytuacja ta zaistnia³a na skutek
wprowadzonych nowych zmian w produkcji. W skutek tych zmian normy porównywalne
na niektóre asortymenty zosta³y zmienione, tak ¿e zak³ad zmuszony zosta³ zrezygnowaæ
z prawie 1/3 produkcji ubocznej (na zlecenie) PGR, i to spowodowa³o obni¿kê premii.

dPo przerwaniu pracy w wagonowni ZISPO, 25 czerwca [19]56 r. nastroje strajkowe
zaczê³y przenikaæ na teren ZNTK. W dniu 25 czerwca [19]56 r. w dziale kuŸni i kot³owni
ZNTK ukaza³y siê w kilku miejscach wykonane kred¹ przez nieustalone osoby napisy,
zawiadamiaj¹ce o maj¹cej siê odbyæ masówce w hali dzia³u wagonowego VIII/o. Ma-
sówka ta by³a zwo³ana przez elementy prowokacyjne na godz. 12.00. W dniu 25 czerwca
[19]56 r. na dziale wagonowym zebra³o siê oko³o 120 ludzi. Z uwagi jednak, ¿e dzia³ ten
liczy oko³o 600 pracowników, z którychd wiêkszoœæ na masówkê nie przyby³a, sprowo-
kowanie strajku po maj¹cej odbyæ siê masówce nie uda³o siê.

Z doniesieñ inf[ormatora] eps[eudonim] „Czapla”e z dnia 26 czerwca [19]56 r. fwyni-
ka, ¿e bezpoœredni¹ przyczyn¹ powrotu do pracy tych, co udali siê na masówkê, by³a od-
mowa przy³¹czenia siê innych dzia³ówf.
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a Powy¿ej odrêczna, nieczytelna dekretacja.
b Akapit wyró¿niono odrêczn¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
c W dokumencie 5000. Ostatni¹ cyfrê rêcznie przekreœlono.
d–d Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem z lewej strony na marginesie.
e–e Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem. Informator pseudonim „Czapla”.
f–f Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
1 Departament V Komitetu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego zajmowa³ siê operacyjn¹ kontrol¹ w trans-

porcie. Zob. Aparat bezpieczeñstwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1: 1944–1956, red. K. Szwaczyk, War-
szawa 2005, s. 34, 43.

2 Departamentom na szczeblu ministerialnym w wojewódzkich urzêdach ds. bezpieczeñstwa publiczne-
go odpowiada³y wydzia³y.



Z doniesieñ agenturalnych otrzymanych w tym dniu, wynika³o, i¿ na terenie ZNTK
rozpowszechniane s¹ plotki o rzekomym strajku w Zak³adach ZISPO. Po rozejœciu siê ro-
botników z masówki miano siê zebraæ ponownie o godz. 20.00, a jednoczeœnie podburza-
no robotników, i¿ w wypadku, gdy przyjdzie ktoœ z oficjalnych przedstawicieli, nale¿y
krzyczeæ: „Precz z nimi, dajcie nam chleba”. Na masówkê tê o godz. 20.00 robotnicy nie
zeszli siê.

W dniu 26 czerwca [19]56 r. Zak³ady Naprawcze pracowa³y normalnie.
gW dniu 27 czerwca [19]56 r. pracownicy dzia³u VIII/o i dzia³u V nie przyst¹pili

w ogóle do pracy, lecz zebrali siê na masówce. Po pewnym czasie przyby³a tam czêœæ
podburzonych pracowników innych dzia³ów. Na masówkê tê przyby³ sekretarz KW
PZPR, tow[arzysz] Stasiak3 i przewodnicz¹cy WRN, tow[arzysz] Pieprzyk4, którzy zo-
stali wygwizdani i niedopuszczeni do g³osu. Propozycja sekretarza, tow[arzysza] Stasia-
ka, aby wybrano po 2 delegatów z ka¿dego dzia³u dla przedstawienia ¿¹dañ robotników,
zosta³a wygwizdana. Jeden z pracowników o nieustalonym nazwisku, jak wynika z do-
niesienia inf[ormatora] ps[eudonim] „Zenek”, mia³ przemawiaæ do robotników, i¿ nie
mo¿na zgodziæ siê na delegacjê po dwóch, gdy¿ zostan¹ aresztowani, a natomiast wszy-
scy winni siedzieæ na zak³adzie do 6 rano nastêpnego dnia. Na oœwiadczenie sekretarza,
i¿ on gwarantuje, ¿e nikt z delegacji nie zostanie aresztowany, zaczêto krzyczeæ, ¿e „on
jest za ma³y, aby im to zagwarantowaæ”. W dniu tym dzia³ VIII/O i V nie przyst¹pi³y do
pracy, ag hutworzone jednoczeœnie bojówki zaczê³y odpêdzaæ od warsztatów pracy in-
nych robotników, którzy dotychczas pracowalih.
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g–g Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
h–h Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem. Z lewej strony na marginesie odrêczny zapis Kogo?

dok³adniej.
3 Leon Stasiak (1915–2000), po ukoñczeniu szko³y powszechnej wst¹pi³ do Komunistycznej Organizacji

Dzieciêcej „Pionier”. Swoj¹ edukacjê zakoñczy³ z wykszta³ceniem niepe³nym œrednim. Jako robotnik w 1931 r.
rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w KZMP. Wkrótce zosta³ sekretarzem Komitetu Dzielnicowego tej organizacji w Czêsto-
chowie. W lipcu 1932 r. aresztowany za dzia³alnoœæ polityczn¹ i skazany na osiemnaœcie miesiêcy wiêzienia. Wy-
rok odsiedzia³ w wiêzieniach w Czêstochowie i Lublinie. Na pocz¹tku 1934 r. wznowi³ sw¹ dzia³alnoœæ polityczn¹
w KPP w Radomsku. Za tê dzia³alnoœæ po paru tygodniach zosta³ aresztowany i skazany. Karê odbywa³ w wiêzie-
niu w Piotrkowie, na wolnoœæ wyszed³ w wyniku amnestii w styczniu 1936 r. Podczas okupacji by³ wiêŸniem obo-
zów w Buchenwaldzie i Oœwiêcimiu, z którego w 1945 r. ucieka. Po zakoñczeniu wojny podejmuje pracê w Wy-
dziale Propagandy KW PPR w Katowicach. W 1947 r. zostaje przewodnicz¹cym Wojewódzkiej Komisji Kontroli
Partyjnej w Katowicach. O lutego 1948 r. by³ kierownikiem Wydzia³u Propagandy KW PPR w Katowicach. Po
zjednoczeniu ruchu robotniczego pozosta³ na stanowisku kierownika Wydzia³u Propagandy KW PZPR w Katowi-
cach. Nastêpnie w okresie od sierpnia 1950 r. do maja 1952 r. by³ I sekretarzem KW PZPR w £odzi. Od 28 VI
1952–12 IX 1956 pe³ni³ funkcjê I sekretarza KW PZPR w Poznaniu, odwo³any ze stanowiska na wniosek KC.
1952–1956 by³ pos³em Sejmu PRL. 1956–1960 pe³ni³ obowi¹zki zastêpcy kierownika Wydzia³u Propagandy KC,
a w latach 1960–1968 by³ kierownikiem Wydzia³u Propagandy KC. By³ cz³onkiem KC, w po³owie 1968 r. przeszed³
na emeryturê. Leon Stasiak by³ równie¿ cz³onkiem w³adz naczelnych ZBoWiD oraz cz³onkiem TPPR. Zob. R. Re-
czek, ¯ycie spo³eczno-polityczne w Wielkopolsce w latach 1956–1970, Poznañ 2008, s. 110.

4 Józef Pieprzyk (ur. 1901), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPR i PZPR. Po zakoñczeniu dzia³añ wo-
jennych na polecenie KW PPR w Poznaniu organizowa³ na PKP Zwi¹zek Zawodowy Kolejarzy (ZZK). Na
ZjeŸdzie w kwietniu 1945 r. wybrany na wiceprezesa Zarz¹du Okrêgowego (ZO) ZZK. W okresie od grudnia
1945–1950 Prezes ZO ZZK. W grudniu 1948 r. zostaje wybrany na cz³onka KW PZPR w Poznaniu. Od lipca
1950 r. wicedyrektor Centralnego Zarz¹du Zak³adów Naprawczych PKP w Poznaniu. Od 1 listopada
1950–1953 dyrektor Dyrekcji Okrêgowej PKP w Poznaniu. Od 29 V 1953 r. do 9 VI 1956 r. przewodnicz¹cy
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu. Pose³ do Sejmu Ustawodawczego, w którym zasiada³ w Komisji
Komunikacji. Zob. Wojewódzkie Organy Administracji Pañstwowej w Poznaniu 1945–1985, red. S. K³ys; Poz-
nañ 1986, s. 298–299; Archiwum [w:] online [dostêp z dnia 15 IV 2011], http://www.sejm.gov.pl/.



W godzinach wieczornych bojówkarze (przewa¿nie m³odzie¿) wywa¿ylii drzwi
kot³owni ji wypêdzili pracuj¹cych tam robotników oraz sami wy³¹czali pracuj¹ce jeszcze
maszynyj.

Jak wynika z uzyskanych informacji, figurant rozpracowania B¹k sugerowa³, aby
rozbroiæ wartowników i siedzieæ na zak³adzie do rana.

Pracownik Wydzia³u V ppor. Wolski Franciszek5 uzyska³ informacje od swych
znajomych, którzy byli na imieninach u jego znajomych, ¿e jeden z tramwajarzy wy-
powiedzia³ siê, i¿ to, co by³o dzisiaj, to jeszcze nic, ale dopiero jutro zobaczycie,
jak to bêdzie, gdy pójdziemy na targi. Informacjê tê przekazano natychmiast kierow-
nikowi Urzêdu6, który z kolei poleci³ przekazaæ [j¹] do Wydz[ia³u] IV celem wyko-
rzystania.

kW dniu 28 czerwca [19]56 r. oko³o godz. 4.00 rano na teren ZNTK uda³a siê grupa
pracowników z z[astêp]c¹ naczelnika Wydz[ia³u] V, tow[arzyszem] [Mieczys³awem]
Czempiñskim7. Robotnicy do ZNTK zaczêli siê schodziæ oko³o godz. 4.00 rano. Komen-
dantowi warty wydano polecenie, aby nie wpuszczano nikogo z obcych na teren ZNTK.
O godz. 5.00 zebra³ siê aktyw, celem omówienia œrodków zmierzaj¹cych do za¿egnania
zaostrzonej sytuacji i niedopuszczenia do ponownych samorzutnych masówek. Nim
jednak po zakoñczeniu odprawy aktywiœci rozeszli siê do swych dzia³ów, wiêkszoœæ na
skutek inspiracji elementów prowokatorskich zebra³a siê ju¿ na dziale VIII/O. Na
masówkê t¹ zwo³ywano robotników syren¹l fabryczn¹, któr¹ uruchomi³a nieustalona
dotychczas osoba. mOko³o godz. 8.00 pod ZNTK przyby³a grupa oko³o 1000 pra-
cowników ZISPO, wœród których byli równie¿ robotnicy s¹siednich zak³adówm. Nie-
wpuszczeni pocz¹tkowo na teren ZNTK wywa¿yli bramê nr 1 i weszli na teren
zak³adów, gdzie rozpoczêli agitacjê, nawo³uj¹c do wyjœcia na ulicê. Zaagitowani pra-
cownicy, podburzeni jednoczeœnie przez prowodyrów ZNTK, w sposób jeszcze niezor-
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i W dokumencie wywarzyli.
j–j Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem. Z lewej strony na marginesie odrêczny zapis Kogo?

podaæ kilka nazwisk.
k Z lewej strony na marginesie odrêczny znak V.
l Literê y wpisano rêcznie.
m–m Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
5 Franciszek Wolski (ur. 1920), od 1 V 1950 r. m³odszy referent Referatu Kolejowego PUBP w Œwidnicy,

od 1 VII 1951 r. s³uchacz Szko³y Miêdzywojewódzkiej we Wroc³awiu, od 1 XI 1951 r. referent Referatu VIII, od
1 V 1952 r. starszy referent Sekcji 8, a od 1 XII 1952 r. kierownik Sekcji 8 PUBP w Œwidnicy, od 15 IX 1953 r.
s³uchacz CW MBP w Legionowie, od 1 VIII 1954 r. starszy referent Sekcji 4 Wydzia³u VIII WUBP w Poznaniu,
od 1 IV 1955 r. starszy referent Sekcji 4 Wydzia³u V WUdsBP w Poznaniu, od 1 IV 1956 r. oficer operacyjny
Sekcji 4 Wydzia³u V WUdsBP w Poznaniu. Zwolniony 31 XII 1956 r. Zob. AIPN Po, 084/2812 (akta osobowe).

6 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
7 Mieczys³aw Czempiñski (1919–1999), od 28 III 1945 r. referent gminny PUBP w Obornikach, od

20 I 1946 r. delegowany do CS MBP w £odzi, od [26 VI 1946 r.] starszy referent PUBP w Nowym Tomyœlu, od
[10 X 1946 r.] starszy referent p.o. szefa PUBP w Nowym Tomyœlu, z dniem 1 XI 1946 r. starszy referent Sek-
cji 2, a od [17 V 1947 r.] kierownik Sekcji 3 Wydzia³u V WUBP w Poznaniu, [18 II 1950 r.] zdjêty ze stanowi-
ska i przekazany do dyspozycji szefa WUBP w Poznaniu, od 1 III 1950 r. zawieszony w czynnoœciach s³u¿bo-
wych, od 1 II 1951 r. starszy referent Sekcji 3 Wydzia³u III, a od 15 III 1952 r. starszy referent Sekcji 2
Wydzia³u VIII WUBP w Poznaniu, z dniem 15 V 1953 r. kierownik Sekcji 1 Wydzia³u III, a od 15 VII 1954 r.
kierownik Samodzielnej Sekcji do Walki z Bandytyzmem, od 1 IV 1955 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u V
WUdsBP, od 1 I 1957 r. inspektor Samodzielnej Grupy Specjalnej KW MO w Poznaniu, od 1 X 1958 r. s³uchacz
dwuletniej Oficerskiej Szko³y Departamentu I, od [4 VII 1960 r.] w dyspozycji KW MO w Poznaniu, od 15 X
1960 r. zwolniony z MO i przeniesiony do Aeroklubu Poznañskiego. Zob. AIPN Po, 084/2982 (akta osobowe).



ganizowany, udali siê w kierunku MTP. W czasie pochodu prowodyrzy wykrzykiwali
has³a w rodzaju: „¯¹damy chleba i soli”, które nastêpnie przekszta³ci³y siê [w]: „Precz
z rz¹dem”, „¯¹damy Miko³ajczyka” itp.

W drodze zatrzymywano wszystkie pojazdy, tramwaje, autobusy i samochody, zmu-
szaj¹c siedz¹cych nawet si³¹ do przy³¹czenia siê do pochodu. Na trasie wyganiano
z zak³adów robotników i zmuszano personel sklepowy do zamykania sklepów. Zazna-
czyæ nale¿y, i¿ czyni³y to zorganizowane ju¿ bojówki. Wêze³ kolejowy i Dyrekcja w tym
czasie pracowa³a normalnie. Po zebraniu siê t³umów przed KW PZPR, czêœæ bojówek
uda³a siê na teren dyrekcji i Dworca G³ównego w Poznaniu, zmuszaj¹c pracowników do
przerwania pracy, w niektórych wypadkach u¿ywano si³y fizycznej, lecz mimo tego, nie
zdo³ano ca³kowicie sparali¿owaæ ruchu kolejowego. nNadmieniæ nale¿y, i¿ du¿a czêœæ
pracowników kolei, mimo przymusu do porzucania pracy, pozosta³a na swych posterun-
kach i nie przy³¹czy³a siê do zamieszekn.

Oko³o godz. 14.00 wtargnê³o na teren Dworca G³[ównego] kilka grup m³odzie¿y
uzbrojonych w pa³ki i broñ paln¹. oGrupy te sterroryzowa³y pracuj¹cych kolejarzy, w re-
zultacieo czego wstrzymany zosta³ ruch na stacji Poznañ G³[ówny]. Nale¿y nadmieniæ, ¿e
mimo wytworzonej sytuacji, niektórzy maszyniœci wyprowadzili kilka poci¹gów ze sta-
cji Poznañ G³[ówny]. Jak ustalono np. pmaszynista Wilke Ignacy ze stacji Zb¹szynek wy-
prowadzi³ poci¹g w kierunku Poznañ–Zb¹szynek i z powrotem bez dru¿yny konduktor-
skiej, która opuœci³a pracêp.

qJak wynika z uzyskanych doniesieñ agenturalnych, do grup chuligañskich, które
wtargnê³y z zewn¹trz na Dworzec G³ówny do³¹czy³y siê niektóre elementy spoœród pra-
cownikówq kolejowych i tak np:
1) rewident wagonów Waligórski odgra¿a³ siê maszyniœcie i dy¿[urnemu] ruchu, ¿e „jeœli
nie wstrzymaj¹ ruchu poci¹gów i nie bêd¹ siê solidaryzowaæ ze strajkuj¹cymi, to siê
z nimi rozprawi¹”.

Na czele grupy zamierzaj¹cej rozbroiæ Komisariat Kolejowy MO rszed³ równie¿ kie-
rownik poci¹gu Bury Dionizyr. W innej grupie zastraszaj¹cej pracuj¹cych kolejarzy
i wstrzymuj¹cych ruch poci¹gów, jak równie¿ bior¹cej udzia³ w zamordowaniu funkcjo-
nariusza UB na stacji Poznañ G³[ówny], bra³ udzia³ pracownik MD–Osobowa8 Kupczak
Tadeusz, zam[ieszka³y] w Buku, pow[iat] Nowy Tomyœl. W godzinach póŸniejszych
grupa m³odzie¿y chuligañskiej zniszczy³a sprzêt KZG9 na stacji Poznañ G³[ówny] i roz-
krad³a na sumê pó³tora miliona z³otych ró¿ne artyku³y.

Jak wynika z uzyskanych informacji, wœród grupy skradn¹cej mienie KZG, byli rów-
nie¿ pracownicy kolejowi, jak Napierkowski, Zawadka, konduktorzy stacji Poznañ
G³[ówny]. Najaktywniejszymi prowodyrami do strajku z obiektu warsztatu naprawy
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n–n Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem. Z lewej strony na marginesie odrêczny zapis podaæ
bli¿sze dane.

o–o Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem. Z lewej strony na marginesie odrêczny zapis Kogo
kilka personalnie.

p–p Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem oraz lini¹ z lewej strony na marginesie.
q–q Fragment wyró¿niono odrêczn¹ lini¹ z lewej strony na marginesie. Tam tak¿e odrêczny znak X.
r–r Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem. Dionizy Bury.
s–s Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
8 Brak danych.
9 KZG – Kolejowe Zak³ady Gastronomiczne.



œredniej parowozów Poznañ towarowy byli Majchrzak Franciszek i Przybysz, którzy
usi³owali pobiæ przewodnicz¹cegos Rady Zak³adowej ZZK10.

W tym samym czasie, gdy na terenie Dworca G³[ównego] grasowa³y bandy chu-
liganów, zerwana zosta³a na dziedziñcu flaga Zwi¹zku Radzieckiego, któr¹ nastêpnie
w prowokacyjny sposób zniszczono. Jak wykaza³o dochodzenie, sprawc¹ zniszczenia
flagi okaza³ siê Poprawka Mieczys³aw, syn ku³aka, obecnie aresztowany.

Niektórzy z pracowników PKP11 brali równie¿ aktywny udzia³ w rozruchach na tere-
nie samego miasta Poznania. I tak pracownik ZNTK Dekert Florian podburza³ przez me-
gafony opanowanego radiowozu mieszkañców Poznania do strajku (podjêto kroki w celu
aresztowania ww.).

W wyniku analizy uzyskanych meldunków oficjalnych i doniesieñ agenturalnych za
okres od dnia 27 czerwca do 1 lipca br. Wydzia³ V aresztowa³ ni¿ej wyszczególnione oso-
by, które we wstêpnym œledztwie da³y nastêpuj¹ce wyjœciat:
1. Kupczak Tadeusz, [...]u. Wymieniony w dniu 28 czerwca br. prowokowa³ do opuszcze-
nia pracy pracowników parowozowni towarowej w Poznaniu. Bra³ udzia³ w maltretowa-
niu pracowników Wydzia³u £¹cznoœci WUdsBP w Poznaniu, który w wyniku zadanych
bardzo ciê¿kich ran zmar³ w szpitalu. Zmusza³ za³ogi parowozowe przys³ane do po-
ci¹gów osobowych do przerwania pracy, przy tym przecina³ wê¿e powietrzne, nie do-
puszczaj¹c do uruchomienia poci¹gów.
2. Bielawski Miros³aw, [...]v. Wymieniony w dniu 28 czerwca br. bra³ aktywny udzia³
wraz z grup¹ prowokatorów w napadzie na Komitet Wojewódzki PZPR. Legitymowa³
cz³onków partii i dar³ legitymacje partyjne. Ponadto, jako szofer uruchomi³ zabrany
przez prowokatorów z nieustalonej instytucji samochód, zawo¿¹c nim z w³asnej inicja-
tywy grupê prowokatorów, wœród których byli zbiegli wiêŸniowie, do Politechniki,
bior¹c wraz z nimi aktywny udzia³ w rozbijaniu znajduj¹cego siê tam¿e magazynu
z broni¹. Powy¿sze dane ustalono na podstawie zeznañ prowokatora Pilarczyka Zyg-
fryda i wyjaœnieñ samego Bielawskiego. Wymieniony da³ wyjaœnienia na nastêpu-
j¹cych prowokatorów:
a) Szylera Andrzeja, który bra³ udzia³ w napadzie na magazyn broni w Politechnice, sk¹d
zabra³ kbks, bior¹c nim udzia³ w ekscesach dnia 28 czerwca br.,
b) Tium Adam, bra³ udzia³ [w ataku] na magazyn broni w Politechnice,
c) Pal Tadeusz równie¿ bra³ udzia³ w tym napadzie.
3. Pilarczyk Zygfryd, z zawodu handlarz (prowadzi stragan na rynku), w dniu 28 czerwca
br. by³ g³ównym prowodyrem grupy, wraz z któr¹ zdoby³ broñ znajduj¹c¹ siê w szkole in-
¿ynierskiejw i bra³ udzia³ w napadzie na WUdsBP. Wymieniony w dniu 29 czerwca br.
zbieg³ i w dniu 1 lipca br. aresztowany zosta³ w powiecie Jarocin u swojej rodziny.
W pocz¹tkowym œledztwie przyzna³ siê do napadu i rabunku broni ze szko³y in¿ynier-
skiej, podaj¹c przy tym imiennie kilka osób, które razem z nim bra³y udzia³ w tym napa-
dzie. Pistolet, który posiada³, jak zeznaje, odda³ pracownikowi Zak³adów im. Stalina, nie-
jakiemu Zgorzelskiemu zam[ieszka³emu] Poznañ-Dêbiec. Pilarczyk da³ wyjœcie na NN
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t Tak w dokumencie. Zapewne chodzi o s³owo wyjaœnienia.
u Pominiêto dane adresowe.
v Pominiêto dane adresowe.
w W dokumencie in¿ynieryjskiej.
10 ZZK – Zwi¹zek Zawodowy Kolejarzy.
11 PKP – Polskie Koleje Pañstwowe.



osobnika o imieniu W³adys³aw, który wraz ze swym synem bra³ aktywny udzia³ w napa-
dzie na magazyn broni w Politechnice, uszkodzi³ kilofem drzwi od tego¿ magazynu,
umo¿liwiaj¹c przez to zdobycie grupie prowokatorów broni. Sam zabra³ wówczas z te-
go¿ magazynu dwa pistolety, z których jeden zatrzyma³ dla siebie, a drugi odda³ syno-
wi. Ponadto syn ww. zabra³ z magazynu kbks12 z amunicj¹. Z zeznañ Pilarczyka wynika,
¿e jest on w stanie udzieliæ nam bli¿szych danych o osobniku imieniem W³adys³aw, które
umo¿liwi¹ nam jego aresztowanie.
4. Miga³a Zbigniewa, zam[ieszka³a] Poznañ, ul. Kolejowa, pracownica stacji Poznañ
G³[ówny] – bra³a aktywny udzia³ w demonstracji i napada³a na Urz¹d Bezpieczeñstwa.
Sama rozpowiada³a, ¿e strzela³a z pistoletu i na dowód swego udzia³u przynios³a na
zak³ad 4 ³uski od pocisku, wskazuj¹c, ¿e jest to jej symbol walki.
5. Poprawka Mieczys³aw, zam[ieszka³y] Walerianowo, pow[iat] Poznañ, syn ku³aka,
50 ha. W dniu 28 czerwca [19]56 r. w prowokacyjny sposób zachowywa³ siê na dworcu,
zdar³ z masztu flagê radzieck¹, któr¹ doszczêtnie zniszczy³, wznosz¹c okrzyki antyra-
dzieckie.
6. Majchrzak Franciszek, [...]x, rzemieœlnik naprawy œredniej parowozowni towarowej
Poznañ. W dniu 28 czerwca br. prowokowa³ do wyjœcia grupê pracowników parowozow-
ni towarowej na ulicê, udaj¹c siê z ni¹ do parowozowni osobowej i nak³ania³ tam innych
do wyjœcia, co mu siê jednak nie uda³o. Bra³ aktywny udzia³ w demonstracji, gdzie po-
strzelony zosta³ w ucho. W dniu 29 czerwca br. na masówce zorganizowanej przez Radê
Zak³adow¹, która mia³a na celu potêpiæ prowokatorów zajœæ, wyst¹pi³ wrogo p[rzeciw]ko
przewodnicz¹cemu Rady, tow[arzyszowi] Ma³ysze, zbli¿aj¹c siê do niego z groŸb¹ pobi-
cia. Rozpowiada, ¿e od tej kuli, któr¹ zosta³ ugodzony równie¿ postrzelona zosta³a jego
¿ona i dziecko, co nie polega na prawdzie. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e po opanowaniu sytuacji
na terenie miasta Poznania, obiekty kolejowe jedne z pierwszych rozpoczê³y normaln¹
pracê.

Wydzia³ V zaktywizowa³ pracê z ca³¹ posiadan¹ sieci¹ agenturaln¹. yObserwuje siê
zjawisko powa¿nego wzrostu autorytetu organów BP. Pracownicy Wydzia³u V udaj¹cy
siê na obiekty kolejowe, uzyskuj¹ z ³atwoœci¹ od zatrudnionych pracowników informacje
odtwarzaj¹ce sytuacjê z dnia 28 czerwca br.y

Charakterystycznym wypadkiem godnym podkreœlenia jest fakt, jaki mia³ miejsce
w dniu 28 czerwca br., z inf[ormacji] inf[ormatora] ps[eudonim] „Podró¿ny”, zatrud-
nionego w Zarz¹dzie Trakcji. W czasie gdy gmach Urzêdu BP znajdowa³ siê pod
ostrym obstrza³em wrogich elementów, informator „Podró¿ny” po³¹czy³ siê telefonicz-
nie z obs³uguj¹cym go pracownikiem i zapewni³ go o swojej lojalnoœci do w³adzy ludo-
wej. Zaznaczy³, ¿e im wiêcej s³yszy strza³ów skierowanych przeciwko UB, tym usilniej
walczy o uruchomienie poci¹gów. Zaapelowa³ równie¿ do pracowników aparatu bez-
pieczeñstwa, by nie opadali na duchu, a ze swej strony zadeklarowa³, ¿e do³o¿y wszel-
kich starañ, by wykryæ prowokatorów zajœæ (ww. informator przedstawiony zostanie
do nagrody).

Plan dzia³ania Wydzia³u V na najbli¿szy okres zmierza do wykrycia prowokatorów
zajœæ na obiektach kolejowych, a w szczególnoœci na ZNTK, w tym celu podjêta zostaje
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x Pominiêto dane adresowe.
y–y Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem oraz lini¹ z lewej strony na marginesie.
12 Kbks – karabinek sportowy.



wyeliminowana agentura z tych obiektów oraz przystêpuje siê do doraŸnych werbunków
sieci agenturalnej.

O nowych wyjœciach i rezultatach pracy agenturalno-œledczej bêdziemy meldowaæ
kolejnymi dziennymi meldunkami specjalnymi.

Naczelnik Wydzia³u V
(–) Bertrandt J[ózef] kpt.z

Wyk[onano] w 4 egz.
1. egz. Dyr[ektor] Dep[artamentu] V
2. egz. Sztab
3. egz. Kier[ownik] Urzêdu
4. egz. a[d] a[cta]

�ród³o: AIPN Po, 570/4, k. 25–32, orygina³, mps.
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z Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis oraz pieczêæ o treœci Z-ca Naczelnika Wydzia³u V W. U. d/s B. P.
w Poznaniu. Józef Bertrandt (1924–2006), od 5 III 1945 r. m³odszy referent PUBP w Koninie, od 15 VII 1946 r.
referent, a od 1 II 1947 r. starszy referent p.o. zastêpcy szefa PUBP w Strzelcach Krajeñskich. Od 6 IX 1947 r.
na kursie zastêpców szefów PUBP, który ukoñczy³ 9 X 1947 r., od 1 IX 1947 r. zastêpca szefa PUBP w Strzel-
cach Krajeñskich, od 1 IX 1948 r. zastêpca szefa PUBP w Rawiczu, od 15 IV 1950 r. zastêpca szefa PUBP
w Kaliszu, od 15 IX 1950 r. do dyspozycji szefa WUBP w Poznaniu, od 1 X 1950 r. starszy referent Sekcji 2
Wydzia³u III WUBP w Poznaniu, od 25 IX 1951 r. s³uchacz rocznej szko³y kierownictwa CW MBP w Legio-
nowie, od 8 VIII 1952 r. starszy referent Sekcji 2 Wydzia³u VIII, a od 1 XII 1952 r. naczelnik Wydzia³u VIII
WUBP w Poznaniu, od 1 IV 1955 r. naczelnik Wydzia³u V WUdsBP w Poznaniu, od 28 XI 1956 r. do dyspo-
zycji komendanta wojewódzkiego MO w Poznaniu, zwolniony 28 II 1957 r., przyjêty ponownie 1 VIII 1959 r.
na stanowisko kierownika grupy Wydzia³u II KW MO w Poznaniu, od 1 II 1962 r. funkcjonariusz sta³y
KW MO w Poznaniu, od 1 VIII 1964 r. kierownik Samodzielnej Sekcji Paszportów, od 1 IV 1967 r. do dyspo-
zycji komendanta wojewódzkiego MO w Poznaniu, od 1 VIII 1967 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u Pasz-
portów, Dowodów Osobistych KW MO w Poznaniu, od 1 IV 1974 r. inspektor, a od 1 I 1975 r. starszy inspek-
tor Inspektoratu Kierownictwa SB KW MO w Poznaniu, od 1 VI 1975 r. starszy inspektor Zespo³u SB
Wydzia³u Inspekcji KW MO w Poznaniu, zwolniony 15 III 1990 r. Zob. AIPN Po, 084/3799 (akta osobowe).



Nr 21

1956 lipiec 3, Poznañ – Notatka kpt. Stanis³awa Sawickiego, zastêpcy naczelnika Wy-

dzia³u II WUdsBP w Szczecinie, dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 3 lipca 1956 r.
Tajne

aNotatka s³u¿bowa dot[ycz¹ca] w³asnych spostrze¿eñ w sprawie antypañstwowych
wyst¹pieñ wrogiej kontrrewolucji poznañskiej w dniu 28 czerwca 1956 r.

Krytycznego dnia w towarzystwie kilku wspó³towarzyszy uda³em siê w kierun-
ku placu naprzeciw Opery, gdzie by³o zebranych kilka tysiêcy osób. Id¹c drog¹, za-
uwa¿y³em operuj¹ce grupy od 3 do 7 osób i wiêcej, wypêdzaj¹cych wzd³u¿ ulicy
D¹browskiego pracowników umys³owych z biur i piekarzy oraz personel restaura-
cyjny. Pocz¹tkowo wyganiano z biur i innych instytucji, i przedsiêbiorstw, si³¹
przekonywania, gdy to nie odnosi³o skutku, gro¿ono si³¹ fizyczn¹ i czêstokroæ ta-
kow¹ u¿ywanob.

Grupki te s¹dz¹c po ubiorze, byli robotnikami, lecz oko³o godziny 9.00–9.30 widaæ
wyraŸnie by³o, ¿e do robotników do³¹czy³a siê inteligencja w starszym wieku i m³odzie¿,
studenci, która swoim zachowaniem i postêpowaniem, manifestacj¹ niezadowolonych
robotników, stopniowo usi³owa³a skierowaæ w swoje korytoc i wykorzystaæ do swoich
celów.

Zatrzymywano samochody, wypêdzano z nich kierowców i pasa¿erów, polecaj¹c
samochody pozostawiæ na œrodku jezdni celem utrudnienia i dezorganizacji ruchu dro-
gowego.

Sprzeciwy osób postronnych, a takie pocz¹tkowo by³y, nie odnios³y skutku, gdy¿ na-
ra¿a³o to sprzeciwiaj¹cych siê na represje i groŸby fizyczne, ze strony niektórych, ma³o
uœwiadomionych robotników i wrogiej m³odzie¿y, i wyrostków.

By³em œwiadkiem, jak grupa m³odych robotników i m³odocianej inteligencji zatrzy-
ma³a za oper¹ samochód ciê¿arowy jednego z PGR, z wycieczk¹ ch³opów udaj¹cych siê
na zwiedzenie XXV MTP, ch³opi na ¿¹danie wspomnianej garstki nie chcieli opuœciæ sa-
mochodu, wówczas zagro¿ono im biciem i wypytywano, czy s¹ dyrektorami i partyjny-
mi, ¿e oni te¿ s¹ partyjniakami, ale strajkuj¹, gdy¿ „klasa robotnicza Poznania musi wy-
walczyæ dobrobyt dla ca³ej Polski”d.

Bêd¹c na placu, s³ysza³em pieœni religijne, jak: „Bo¿e coœ Polskê” i inne, oraz anty-
polskie1, antyradzieckie, i antypartyjne, i inne wrogie okrzyki w rodzaju: „My chcemy
boga, my chcemy wolnoœci, my chcemy chleba, obni¿ki cen” itp.e
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a Powy¿ej wpisano rêcznie Sa. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska Sawicki.
b Akapit wyró¿niono odrêczn¹ lini¹ z prawej strony na marginesie.
c Tak w dokumencie.
d Akapit wyró¿niono odrêczn¹ lini¹ z prawej strony na marginesie.
e Akapit wyró¿niono odrêczn¹ lini¹ z prawej strony na marginesie.
1 Prawdopodobnie chodzi o okrzyki antyrz¹dowe.



Na placu pada³y rzucone przez 2 osoby komendy: „Idziemy na Targi”, wówczas t³um uda³
siê na Targi2, demoluj¹c po drodze szereg instytucji itp. (WRN, KW3, KW MO i KM MO).

W t³umie zaczê³y siê pojawiaæ ró¿ne wrogie, naprêdce sklecone transparenty i napisy
w rodzaju: „My chcemy chleba”, „Obni¿ki cen”, „Podwy¿ki p³ac”, „Chcemy Boga”,
„Chcemy wolnoœci”, „Precz z normami”.

T³um udaj¹c siê w kierunku Targów, szed³ na ogó³, choæ mocno podniecony, spokoj-
nie, lecz operuj¹cy po skrzyd³ach i ty³ach, ró¿ni domoroœli i ciemni forganizatorzy zrywali
flagi radzieckief i pobudzali t³um do wyst¹pieñ.

Wracaj¹c poprzez most, obok restauracji „Europejska” zauwa¿y³em wychodz¹cy
personel restauracyjny w bia³ych kitlach z chochlami i garnkami, nawo³uj¹cy postronne
osoby do trzymania siê razem kupy, kobiety spoœród tego personelu by³y bardzo agre-
sywne, wznosz¹c ró¿ne okrzyki wrogie, jeden z tego personelu, wysoki, szczup³y, w oku-
larach (prawdopodobnie podchmielony) [krzycza³:] „Skurwysyny zabrali mi lokal, teraz
muszê dla nich pracowaæ” i inne tego rodzaju brednieg.

hRóg ulicy D¹browskiego i Kochanowskiego, wyje¿d¿a samochód willys prowadzo-
ny przez kierowcê wojskowego (szeregowiec), wioz¹cego osobê w cywilu. Robotnik
w okularach, spawacz, tramwajarz, student i inne osoby, zatrzymali go, ¿¹daj¹c opusz-
czenia samochodu, ¿o³nierz odmawia, twierdz¹c, ¿e ma rozkaz dowódcy jednostki stawiæ
siê na NN, robotnik odpowiada: „A my ci dajemy rozkaz ludu, tj. wa¿niejsze, jak rozkaz
dowódcy jednostki”. ¯o³nierz chwiejne stanowisko zajmuje, nie wiedz¹c, jakie zaj¹æ sta-
nowisko. Widz¹c niezadowolenieh szeregu osób, wykorzystujemy ten moment i podbu-
rzamy ludzi, ¿e ¿o³nierza nale¿y puœciæ, bo to jest tylko ¿o³nierz, który musi wykonaæ
rozkaz, gdy zaczniemy ¿o³nierzy demoralizowaæ, to znowu Hitler opanuje Polskê. Nasza
destrukcyjna robota znalaz³a poparcie u du¿ej iloœci widzów, cywil musia³ opuœciæ samo-
chód, a ¿o³nierz pojecha³.

iWracam ponownie w kierunku „Europejskiej”. Po drodze jestem zaczepiony przez
kobiety, ¿e mam ³adne buty itp. Widocznie szukaj¹c zaczepki lub wywo³ania bójki.
Przemilczaj¹c ten moment, id¹c dalej, widzê, ¿e t³um ludzi idzie ulic¹ Roosevelta
w kierunku D¹browskiego. Zapyta³em zorganizowanych, dok¹d idziemyi, otrzyma³em
odpowiedŸ: „na ubezpieczalniê i do bezpieki”. S³ysz¹c tê odpowiedŸ, przyspieszaj¹c
krok, a potem biegiem w [kierunku] tow[arzyszy Stanis³awa] B¹ka i Justyñskiego4
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f–f Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
g Akapit wyró¿niono odrêczn¹ lini¹ z prawej strony na marginesie.
h–h Fragment wyró¿niono odrêczn¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
i–i Fragment wyró¿niono odrêczn¹ lini¹ z prawej strony na marginesie.
2 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Miêdzynarodowe Targi Poznañskie.
3 Chodzi o Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu.
4 Prawdopodobnie chodzi o Henryka Justyñskiego (ur. 1923), od 24 VI 1945 r. funkcjonariusz okrêgu

warmiñsko-mazurskiego WUBP w Olsztynie, od 25 VII 1945 r. oficer œledczy PUBP w Suszu, od 25 I 1946 r.
s³uchacz I Kursu BP w Legionowie, od 1 III 1945 r. referent gminny PUBP Susz, od 1 X 1947 r. referent Refe-
ratu III PUBP w S³awie, od 1 IX 1948 r. referent Sekcji 1 Wydzia³u III WUBP w Olsztynie, od 1 IX 1949 r.
s³uchacz rocznej szko³y w Centrum Wyszkolenia MBP w Legionowie, od 1 X 1950 r. kierownik Sekcji 2 Wy-
dzia³u III WUBP w Olsztynie, od 1 VII 1953 r. starszy referent Sekcji 3 Wydzia³u II Departamentu III MBP,
od 15 VI 1954 r. starszy referent Sekcji 3 Wydzia³u X Departamentu I MBP, od 1 IV 1955 r. starszy referent
Sekcji 1 Wydzia³u V Departamentu II KdsBP, od 1 IV 1956 r. oficer operacyjny Sekcji 1 Wydzia³u VII Depar-
tamentu II KdsBP. Zwolniony ze s³u¿by 31 XII 1956 r. Od 1 X 1957–30 IX 1959 zatrudniony na stanowisku
technika w MSW. Zob. AIPN BU 0193/6736 t. 1–2 (akta osobowe).



udaliœmy siê do Urzêdu, gdzie o powy¿szym zameldowa³em tow[arzyszowi Feliksowi]
Dwojakowi5 i ¯mijewskiemu. 20–25 minut po moim meldunku rozegra³a siê tragedia
pod Urzêdem.

Zmieni³em wówczas swoj¹ rolê z bie¿¹cego obserwatora na inn¹, wiêcej po¿yteczn¹
funkcjê. Przebieg dalszy znany jest z prasy.

(–) Sawicki Stanis³aw kpt.j

Za zgodnoœæ:k

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 264–266, kopia, mps.
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j Brakuje podpisu. Stanis³aw Sawicki (ur. 1922), od 8 VIII 1944 r. do dyspozycji kierownika Kontrwy-
wiadu Resortu Bezpieczeñstwa Publicznego PKWN, od [27 III 1945 r.] s³uchacz Centrum Wyszkolenia MBP,
od [25 X 1945 r.] dowódca kompanii w Centrum Wyszkolenia MBP. Od [2 X 1946 r.] starszy referent i jedno-
czeœnie p.o. szefa PUBP w Koszalinie. Od 1 XI 1947 r. starszy referent i p.o. szefa PUBP w Nowogardzie. Od
1 II 1948 r. do dyspozycji szefa WUBP w Szczecinie, a od 1 IV 1948 r. starszy referent przy Kierownictwie
PUBP w Stargardzie. Od 1 V 1949 r. starszy referent Sekcji 3 Wydzia³u IV, od 15 VI 1949 r. kierownik Sekcji
4 Wydzia³u IV, a od 1 IV 1950 r. do dyspozycji szefa WUBP w Szczecinie. Od 1 IX 1950 r. kierownik Referatu
Ochrony przy Zarz¹dzie Portu V WUBP w Szczecinie. Od 1 V 1952 r. kierownik Sekcji 2 Wydzia³u III a, a od
15 X 1952 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u ¯eglugi WUBP w Szczecinie. Od 20 VIII 1954 r. zastêpca naczel-
nika Wydzia³u I WUBP, a od 1 IV 1955 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u II WUdsBP w Szczecinie. Zwolniony
31 III 1957 r. Zob. AIPN Sz, 0019/3449 (akta osobowe).

k Brakuje podpisu.
5 Feliks Dwojak, od 1 II 1946 r. do 1 VII 1950 r. zastêpca naczelnika, a od 16 V 19950 r. do 1 VII 1951 r.

naczelnik Wydzia³u V WUBP we Wroc³awiu. Jednoczeœnie od 1 III 1950 r. do 9 VII 1951 r. p.o. naczelnika
Wydzia³u V WUBP w £odzi. Od 25 VI 1955 r. do 27 XI 1956 r. kierownik WUdsBP w Poznaniu. Od 1 V 1961 r.
do 30 XI 1965 r. zastêpca dyrektora Centralnego Archiwum MSW w Warszawie. Zob. Aparat bezpieczeñstwa

w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1…, s. 292, 351, 471; Aparat bezpieczeñstwa w Polsce. Kadra kierownicza,
t. 2…, s. 40.



Nr 22

1956 lipiec 3, Poznañ – Notatka s³u¿bowa ppor. Jana Stogi, inspektora Kierownictwa

WUdsBP w Poznaniu, dotycz¹ca zachowania funkcjonariuszy UB i MO 28 czerwca

1956 r.

Poznañ, dnia 3 lipca [19]56 r.
Œciœle tajne

Notatka s³u¿bowa

Woj[ewódzki] Urz¹d d[o] s[praw] B[ezpieczeñstwa] P[ublicznego]
ppor. Stoga Jan

Podczas wykonywania zadañ s³u¿bowych poza obrêbem Wojewódzkiego Urzêdu1

mia³em mo¿noœæ zaobserwowaæ, jak¹ postawê zajêli w dniu 28 czerwca 1956 r. funkcjo-
nariusze U[rzêdu] B[ezpieczeñstwa], M[ilicji] O[bywatelskiej] i Stra¿y Wiêziennej na
skutek zajœæ, jakie wyniknê³y w Poznaniu.

Bêd¹c ca³y czas na mieœcie widzia³em szereg tow[arzyszy] z Urzêdu Bezp[ieczeñ-
stwa], których znam osobiœcie lub z widzenia. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e tow[arzysze] ci
mimo niezdrowej sytuacji, jaka zaistnia³a w tym dniu, wykonywali w pe³ni powierzone
im zadania, a mianowicie: ca³y czas dok³adnie œledzili przebieg zajœæ, przekazuj¹c telefo-
nicznie Kierownictwu wszelkie zamiary grup prowokatorów, ich zachowanie siê w sto-
sunku do pracowników Komitetu Partii, M[ilicji] O[bywatelskiej] czy Wojska Polskiego.

Czêœæ pracowników [organów] B[ezpieczeñstwa] P[ublicznego] zaopatrzona by³a
w aparaty fotograficzne i ci w³aœnie robili zdjêcia prowokatorów, chuliganów i innych,
którzy demolowali gmachy publiczne, wywieszali flagi, niszczyli aparaturê z Ubez-
pieczalni Spo³ecznej2 oraz brali udzia³ w pochodzie, a póŸniej szli na Urz¹d Bez-
piecz[eñstwa]3.

Jeœli chodzi o funkcjonariuszy M[ilicji] O[bywatelskiej], których widzia³em na uli-
cach Poznania w dniu 28 czerwca 1956 r., to zajêli tak¹ postawê, ¿e nie godni s¹ nazywaæ
ich pracownikami aparatu, który strze¿e ³adu i porz¹dku w kraju.

A¿eby nie byæ go³os³ownym, przytoczê fakt, gdzie by³em œwiadkiem, jak trzech
funkcjonariuszy M[ilicji] O[bywatelskiej] w grupie chuliganów stoj¹c w parku przy ul.
Stalingradzkiej4 naprzeciw Zamku, narzekali, ¿e tak ma³o zarabiaj¹ i im siê te¿ nie podo-
baj¹ takie stosunki, jakie panuj¹ obecnie w Polsce, wiêc nie maj¹ czego i kogo broniæ.
Poza tym widzia³em auta ciê¿arowe na ul. Armii Czerwonej5, w których jecha³o pe³no
funkcjonariuszy M[ilicji] O[bywatelskiej], których zatrzyma³a grupa chuliganów, a je-
den z nich wskoczy³ na samochód, po czym zerwa³ plandekê i pocz¹³ krzyczeæ na
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1 Chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
2 Chodzi o Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych na rogu ulic D¹browskiego i Mickiewicza.
3 Chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
4 Obecnie aleja Niepodleg³oœci. Przywo³ana w dokumencie ul. Stalingradzka by³a w rzeczywistoœci alej¹

Stalingradzk¹.
5 Obecnie ul. œw. Marcin.



funkc[jonariuszy], aby schodzili z auta. Funkcjonariusze M[ilicji] O[bywatelskiej]
uœmiechali siê do publicznoœci, machaj¹c w ich kierunku rêkami. Wówczas chuligani
i prowokatorzy zaczêli krzyczeæ: „Milicja z nami, wiêc teraz na Komendê6”.

Z zachowania ich wywnioskowa³em, ¿e byli bardzo obojêtni na wypadki, jakie mia³y
miejsce w Poznaniu, chocia¿by dlatego, ¿e ¿aden z funkcjonariuszy M[ilicji] O[bywatel-
skiej], których widzia³em w tym dniu, bez najmniejszej próby oporu wykonywa³ polece-
nia „dzieci”, którym mówi³: „Panowie ja nic nie winien”.

Stoga Jan, ppor.a

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 219–221, kopia, mps.
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a Brakuje podpisu.
6 Chodzi o Wojewódzk¹ Komendê Milicji Obywatelskiej w Poznaniu.
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1956 lipiec 2, Poznañ – Meldunek p³k. Antoniego Filipowicza, komendanta Oficerskiej

Szko³y Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych w Poznaniu, dotycz¹cy wydarzeñ

z 28 czerwca 1956 r.

Oficerska Szko³a Wojska

Pancernych i Zmechanizowanych
im. Stefana Czarnieckiego
Nr 001100
2 lipca 1956 r. Œciœle tajne

Seria „Z”

Dot[yczy] wypadków
na terenie m[iasta] Poznania

Dowódca Wojsk Pancernych i Zmech[anizowanych] Warszawa
Dowódca Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego Wroc³aw1

W zwi¹zku z zaistnia³ymi wypadkami na terenie m[iasta] Poznania meldujê:
W dniu 28 czerwca [19]56 r. w godzinach miêdzy 8.00 a 9.00 z rana obserwowa³em oso-
biœcie zajœcia prowokacyjne w mieœcie Poznañ. Po powrocie do koszar zosta³em popro-
szony do Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa2, gdzie szef Urzêdu Bezpieczeñstwa
i pierwszy sekretarz KW, tow[arzysz] Stasiak usilnie prosili o pomoc wojska i skiero-
wanie czo³gów przeciwko prowokatorom, gdy¿ sytuacja z ka¿d¹ chwil¹ powa¿nie siê
zaostrza³a.

Na podstawie ich proœby i osobistej obserwacji o powy¿szym zagro¿eniu porz¹dku
publicznego na skutek zbrojnego napadu prowokatorów na budynki publiczne i urzêdy
oraz niemo¿noœci opanowania sytuacji przez same organy bezpieczeñstwa postano-
wi³em zameldowaæ o powy¿szej sytuacji przez W[e]-Cz[e], WU[ds]BP, dowódcy Œl¹s-
kiego Okrêgu Wojskowego i dowódcy Wojsk Pancernych i Zmech[anizowanych], z któ-
rymi nie otrzyma³em po³¹czenia, a uzyska³em po³¹czenie o 9.30 z szefem GZP [LWP]3

gen. bryg. [Kazimierzem] Witaszewskim4, od którego otrzyma³em wytyczne, aby nie
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a Brakuje miejsca sporz¹dzenia dokumentu. Powy¿ej wpisano rêcznie Odpis z oryg.
1 Dowódc¹ Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego w owym czasie by³ gen. Wsiewo³od Stra¿ewski.
2 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
3 GZP – G³ówny Zarz¹d Polityczny Ludowego Wojska Polskiego.
4 Kazimierz Witaszewski (1906–1992), uczestnik kampanii wrzeœniowej 1939 r. w stopniu szeregowego

rezerwy. Nastêpnie przebywa³ w ZSRS, gdzie od 1943 r. wst¹pi³ do 1. DP. S³u¿bê w wojsku rozpocz¹³ jako
szef piekarni, po czym przeszed³ do pionu polityczno-wychowawczego. Kierownik Wydzia³u Zawodowego
Komitetu Centralnego PPR w Lublinie, 1944–1945 sekretarz generalny Tymczasowej Komisji Centralnej
Zwi¹zków Zawodowych, 1945–1948 przewodnicz¹cy Komitetu Centralnego Zwi¹zków Zawodowych,
1948–1949 podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Opieki Spo³ecznej, 1947–1948 przewodnicz¹cy Ko-
misji Pracy i Opieki Spo³ecznej w Sejmie Ustawodawczym, 1949–1951 I sekretarz KW PZPR we Wroc³awiu,
1949–1951 cz³onek Egzekutywy KW PZPR we Wroc³awiu, 1951–1952 kierownik Wydzia³u Kadr KC PZPR,
1952–1956 szef G³ównego Zarz¹du Politycznego Wojska Polskiego i wiceminister obrony narodowej. Odsu-



w³¹czaæ wojska do tej akcji a¿ do otrzymania rozkazu z Ministerstwa Obrony Narodowej,
a przeprowadziæ z wojskiem pracê wyjaœniaj¹c¹ odnoœnie prowokacyjnego napadu
zbrojnego.

W drodze powrotnej z Urzêdu Bezpieczeñstwa skierowano ze mn¹ przedstawiciela
UB jako ³¹cznika na wypadek u¿ycia wojska do akcji.

Po powrocie do koszar zarz¹dzi³em natychmiast[ow¹] odprawê kierowniczego apa-
ratu szko³y, gdzie da³em wytyczne dla wyjaœnienia ¿o³nierzom zaistnia³ej sytuacji w Po-
znaniu i zarz¹dzi³em przerwania szkolenia w koszarach i na obozie, dla przygotowania
ludzi, techniki i uzbrojenia do ewentualnego wyst¹pienia przeciwko prowokatorom do-
konuj¹cym zbrojnych napadów na urzêdy i budynki publiczne.

Wzmocni³em wartê w koszarach i na forcie, wystawi³em woko³o koszar dodatkowe
patrole, czekaj¹c na dalsze wytyczne. Po odprawie, na interwencjê pierwszego sekretarza
KW u³o¿y³em z przedstawicielem UB plan ochrony nastêpuj¹cych obiektów.

Lp. Miejsce Œrodki ³¹cznoœci

1. Woj[ewódzki] Urz¹d [ds.] Bezp[ieczeñstwa],
ul. Kochanowskiego [1a]

tel. 520-28, 512-01

2. Narodowy Bank Polski, Al. Marcinkowskiego tel. 511-41

3. Poczta G³ówna, Al. Marcinkowskiego tel. 37-37

4. Sk³adnica M.P. i Malta tel. Noteæ

5. Elektrownia – Œródka tel. 82-61

6. Polskie Radio, ul. Berwiñskiego [5] tel. 613-31

7. Komenda Wojewódzka MO, ul. Armii Czerwonej tel. 520-28, wewn. 440

8. Komenda Miejska MO, ul. Matejki tel. 634-47

9. Wiêzienie, ul. M³yñska [1] tel. 19-39

10. Sk³adnica Sanitarna tel. Noteæ

11. Ochrona budynku KW, a po przybyciu premiera ochrona de-
legacji rz¹du i wy¿szego dowództwa wojska na £awicy

W miêdzyczasie kilkakrotnie interweniowa³ I sekretarz, tow[arzysz] Stasiak o udzie-
lenie pomocy przez wojsko i prosi³ o wys³anie grupy ¿o³nierzy i samochodów pancer-
nych do zak³adów ZISPO, celem przewiezienia go na lotnisko.

Nie maj¹c na to rozkazów, nie przyj¹³em decyzji okazania pomocy przez udzia³ woj-
ska. Dopiero na jego dalsz¹ interwencjê i powo³anie siê na rozmowê z premierem Cyran-
kiewiczem, popart¹ przez I sekretarza KC, tow[arzysza] Ochaba, ¿e na Biurze Politycz-
nymb czapad³a decyzjac u¿ycia wojska przeciwko dzbrojnym prowokatoromd. Nie maj¹c
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niêty przez Gomu³kê, 1957–1959 attaché wojskowy w U³an Bator i w Pradze, 1959–1960 szef Zarz¹du Sztabu
Generalnego WP, 1960–1968 kierownik Wydzia³u Administracyjnego KC PZPR, 1968–1971 cz³onek CKKP
KC PZPR, 1944–1956 pose³ do KRN, na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL. Zob. T. Mo³dawa, op. cit.,
s. 440; H. P. Kosk, op. cit., s. 252; Katalog kierowniczych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl,
24 III 2011 r.

b Tak¿e odrêczny, ma³o czytelny zapis. Prawdopodobnie Prez. Pocz¹tek s³owa prezydium.
c–c Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
d–d Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.



po³¹czenia ze swoimi wy¿szymi dowódcami, skierowa³em oko³o godziny 11.00 dwa
BTR i 18 ¿o³nierzy do zak³adów ZISPO celem przewiezienia tow[arzysza] Stasiaka. Jed-
noczeœnie skierowa³em czo³gi i dzia³a pancerne oraz grupy ¿o³nierzy na samochodach do
ochrony wy¿ej wyszczególnionych eobiektówe.

Przed wyprowadzeniem grup do ochrony obiektów, przeprowadzono odprawy z pod-
chor¹¿ymi i ¿o³nierzami, na których wyjaœniono powsta³¹ sytuacjê i rozwój wypadków
na terenie miasta Poznania, z jednoczesnym podkreœleniem zadañ wojska na odcinku za-
chowania i utrzymania porz¹dku publicznego.

W pocz¹tkowym okresie nie zezwoli³em otwieraæ ognia, a tylko os³aniaæ zagro¿one
obiekty przed niszczeniem, rabunkami i fniedopuszczeniem do wtargniêcia [do ochrania-
nych obiektów]. Prowokatorzy wykorzystuj¹c sytuacjê, ¿e wojsko nie u¿ywa broni, si³¹
zatrzymywali samochody z podchor¹¿ymi na ul. Kochanowskiego [przy] Woj[ewódz-
kim] Urzêdzie Bezpieczeñstwaf oraz zablokowali ul. D¹browskiego dla czo³gów, nosz¹c
siê z zamiarem rozbrojenia grup [¿o³nierzy] i ujêcia w swoje rêce czo³gów. Grupy nie zo-
sta³y rozbrojone. Podchor¹¿owie wykazali zdecydowan¹ postawê i stawiali opór fizycz-
ny wszystkim tym, którzy chcieli odebraæ im broñ. By³y próby terroryzowania za³óg
czo³gowych przez wywa¿anie w³azów ³omami, rzucanie butelek z p³ynem zapalaj¹cym,
nawet do wewn¹trz czo³gów oraz dopuszczono siê podpalenia 9 czo³gów, oraz spalenia,
i zniszczenia 3 samochodów gciê¿arowychg przy Woj[ewódzkim] Urzêdzie Bezpie-
czeñstwa.

Czo³gi i dzia³a pancerne rozbi³y barykady, rozpêdzaj¹c grupy prowokatorów. Podpa-
lone czo³gi powróci³y do koszar dla wzmocnienia si³y i uzyskania zezwolenia na otwarcie
ognia. Broñ strzelecka 4 kbk, 1 pm zaginê³a od za³óg czo³gowych, sk³adaj¹cych siê z ele-
wów kompanii podoficerskiej, którzy czêœciowo wyskoczyli z pal¹cych siê czo³gów
i masowo zostali zaatakowani przez prowokatorów. Trzy pw5 wz[ór] 33 zaginê³y ofice-
rom, którzy zostali ciê¿ko ranni i pobici. Nastroje u ¿o³nierzy i za³óg czo³gowych oraz ich
postawa by³a dobra. Ka¿dy rozkaz wykonywany by³ stanowczo i natychmiast. Na u¿ycie
wojska i czo³gów, prowokatorzy byli z góry przygotowani, czego dowodem jest to, ¿e
z chwil¹ pojawienia siê czo³gów na ulicach, masowo u¿ywano zawczasu przygotowa-
nych œrodków niszczenia i palenia czo³gów, dzia³ pancernych i samochodów.

Próbowa³em ponownie otrzymaæ po³¹czenie z dowódc¹ Œl¹skiego Okrêgu Wojsko-
wego i dowódc¹ Wojsk Pancernych i Zmech[anizowanych], lecz po³¹czenia nie otrzy-
ma³em. Uzyska³em natomiast po raz wtóry po³¹czenie z szefem GZP, który skierowa³
mnie do wiceministra obrony narodowej gen. armii [Stanis³awa] Pop³awskiego, który nie
by³ w gabinecie. Nie maj¹c innego wyjœcia, uzyska³em po³¹czenie z szefem Sztabu Gene-
ralnego gen. broni [Jerzym] Bordzi³owskim6, od którego otrzyma³em oko³o godziny
13.00 rozkaz okazania pomocy [organom w³adzy pañstwowej i partii] przez wojska
i u¿ycia broni przeciwko prowokatorom. Rozkaz wprowadzi³em natychmiast w ¿ycie.
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e–e Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
f–f Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
g–g W oryginale ciê¿arnych.
5 Pw – pistolet wojskowy.
6 Jerzy Bordzi³owski (1900–1983), od 1919 r. w Armii Czerwonej, uczestnik wojny z Polsk¹ w 1920 r.

i konfliktu z Japoni¹ na Dalekim Wschodzie. Od 1944 r. w WP. Dowódca wojsk in¿ynieryjnych w 1. Armii
WP. PóŸniej szef wojsk MON i wiceminister ON. Zob. H.P. Kosk, Generalicja Polska. Popularny s³ownik

biograficzny, t. 1: A–£, Pruszków 1998, s. 71.



O godzinie 13.00 œci¹g[n¹]³em z Biedruska drugi i trzeci rocznik podchor¹¿ych oraz 13
czo³gów, które równie¿ by³y rzucone do akcji. Chronione obiekty zosta³y wszystkie
utrzymane i zabezpieczone do czasu przyjazdu premiera Cyrankiewicza i wiceministra
obrony narodowej gen. armii [Stanis³awa] Pop³awskiego. Po zameldowaniu na lotnisku
£awica w dniu 28 czerwca [19]56 r. gen. armii Pop³awskiego o sytuacji, otrzyma³em za-
danie, aby utrzymaæ obiekty i ¿e jestem osobiœcie odpowiedzialny za utrzymanie Woje-
wódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa, gdzie by³a najgroŸniejsza sytuacja i toczy³y siê naj-
ciê¿sze walki.

Po otrzymaniu powy¿szego zadania, stworzy³em ze swojej rezerwy grupê bojow¹
w sk³adzie 8 czo³gów i 120 ludzi, któr¹ dodatkowo skierowa³em na ochronê Wojewódz-
kiego Urzêdu Bezpieczeñstwa. Grupa dzia³aj¹c wspólnie z poprzednio wydzielon¹ grup¹
8 czo³gów i 80 ludzi, napotyka³a na silny opór prowokatorów, którzy mieli przygotowane
du¿e iloœci œrodków zapalaj¹cych i nadal podpalali czo³gi i dzia³a pancerne. T³umy rzu-
ca³y sie na czo³gi, zrywa³y anteny, reflektory, sygna³y, b³otniki i inne czêœci.

Otrzymuj¹c meldunek o powy¿szej sytuacji, uda³em siê dodatkowo z trzema
czo³gami dla okazania pomocy i utrzymania Woj[ewódzkiego] Urzêdu Bezpieczeñstwa.
O godz. 17.30 Wojewódzki Urz¹d Bezpieczeñstwa zosta³ zabezpieczony i zamkniêto ze-
wnêtrzny pierœcieñ od nacisków prowokatorów, którzy usi³owali hprzedostaæ siêh do
czo³gów i Woj[ewódzkiego] Urzêdu Bezpieczeñstwa, o czym meldowa³em gen. armii
[Stanis³awowi] Pop³awskiemu.

Na pozosta³ych obiektach, próby wtargniêcia prowokatorów, dywersantów i z³odziei
zosta³y odparte i obiekty zosta³y utrzymane.

Wyj¹tek stanowi wiezienie, które zosta³o zdemolowane i zniszczone, stra¿ wiêzienna
rozbrojona, a wiêŸniowie zostali wypuszczeni przed nadejœciem grupy ochronnej. W cza-
sie trwania akcji utrzymywana by³a ci¹g³a ³¹cznoœæ z gen. Pop³awskim, gen. dyw[izji]
[Wsiewo³odem] Stra¿ewskim7, sztabem ŒOW8 i miejscowymi w³adzami.

Pozosta³y stan osobowy szko³y by³ wykorzystany do zabezpieczenia obiektu koszar,
fortu oraz wyznaczona by³a grupa odwodowa. Pod wieczór 28 czerwca [19]56 r. sytuacja
zosta³a opanowana, na skutek u¿ycia wojska i organów bezpieczeñstwa i na rozkaz do-
wódcy Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego gen. dywizji Stra¿ewskiego zdano protokolarnie
trzy obiekty jednostkom liniowym.

1. Elektrownia – o godzinie 23.00; 28 czerwca [19]56 r.
2. Poczta G³ówna – o 4.00; 29 czerwca [19]56 r.
3. Wojewódzki Urz¹d [ds.] Bezpieczeñstwa [Publicznego] o 17.00; 29 czerwca

[19]56 r.
Grupa, która przewozi³a I sekretarza KW na lotnisko, pozosta³a na lotnisku i wyko-

nywa³a zadania ochrony delegacji rz¹dowej KC PZPR i wy¿szego dowództwa Wojska
Polskiego. Grupa ochraniaj¹ca Narodowy Bank Polski utrzyma³a w ca³oœci chroniony
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h–h W dokumencie przerwaæ siê.
7 Wsiewo³od Stra¿ewski (1897–1973), od 1923 r. w Armii Czerwonej. W stopniu pu³kownika w marcu

1940 r. skierowany do WP. W 1. Armii WP, m.in. szef sztabu. Od 1945 r. wiceminister ON. Dowódca okrê-
gów wojskowych na terenie Polski. Od 1954 r. ponownie dowódca ŒOW. W listopadzie 1956 r. powróci³ do
ZSRS. Zob. H.P. Kosk, Generalicja Polska…, t. 2, s. 189.

8 ŒOW – Œl¹ski Okrêg Wojskowy.



obiekt. Pieni¹dze zosta³y zabezpieczone i nastêpnie 29 czerwca [19]56 r. przewieziono
pod eskort¹ szko³y do Œrody.

Pozosta³e obiekty by³y chronione do zakoñczenia ca³ej akcji i w nocy 30 czerwca
[19]56 r. na rozkaz dowódcy ŒOW gen. dyw[izji] Stra¿ewskiego wojsko zosta³o wyco-
fane, przekazuj¹c chronione obiekty protokolarnie miejscowym w³adzom i organom.
Przed zluzowaniem przeprowadzono odprawy z dowódcami i postanowiono zadanie
przeprowadzenie luzowania, zaprowadzenia porz¹dku ze sprzêtem, uzbrojeniem, amuni-
cj¹ i przejœcia do normalnego szkolenia 2 lipca [19]56 r. w koszarach i na obozie, zorgani-
zowanie pracy w dniu l lipca [19]56 r. odnoœnie planowanego wyjazdu na obóz i powrotu
z obozu.

Ogó³em w akcji przeciwko prowokatorom wziê³o udzia³ ze szko³y 570 oficerów,
podoficerów, podchor¹¿ych i ¿o³nierzy, 32 czo³gi i dzia³a pancerne, 4 BTR, 44 samochody
ciê¿arowei, osobowo-terenowe. Oficerowie i podoficerowie nadterminowi byli skoszaro-
wani w szkole i otrzymali wy¿ywienie z kot³a. Przygotowanie techniczne czo³gów i dzia³
pancernych oraz samochodów by³o sprawne do udzia³u w akcji i na dobrym poziomie.

Zaopatrzenie i dowóz ¿ywnoœci, amunicji i innych potrzebnych œrodków odbywa³o
siê sprawnie i na czas, potrzebne materia³y by³y dowiezione do poszczególnych grup
ochraniaj¹cych obiekty w mieœcie.

Na ¿o³nierzy, którzy wyró¿nili siê w akcji, przedstawiono wnioski do odznaczeñ i in-
nych wyró¿nieñ, na podstawie zarz¹dzenia dowódcy Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego.

jW czasie akcji zostali ranni i pobici: 7 oficerów, 8 podchor¹¿ych i podoficerów
s³u¿by czynnejj. Zabitych ani zaginionych nie ma. Szczególnie ciê¿ki stan zdrowia jest
u por. Klimczaka – dowódcy kompanii samochodowej, który ma przestrzelone prawe
p³uco, oraz pchor. Ficek z 3 roku szkolenia, który jest ciê¿ko ranny w stawy, nogi i rêkê.
Stan jego jest bardzo ciê¿ki. Ogó³em le¿y w szpitalu wojskowym 7 rannych, pozostali po
dokonaniu opatrunków znajduj¹ siê w koszarach.

Uszkodzenie sprzêtu, zu¿ycie motogodzin i kilometrów.

W czasie akcji by³o podpalonych 9 czo³gów i dzia³ panc[ernych]. Po¿ar zosta³ uga-
szony i wszystkie czo³gi, i dzia³a panc[erne] doprowadzono do sprawnoœci technicznej,
za wyj¹tkiem pewnych odbiorników pr¹du, instalacji elektrycznej, uszkodzeñ reflekto-
rów, zniszczonych peryskopów i pogiêtych 4 luf do karabinów czo³gowych, sygna³ów,
osprzêtu: b³otników, anten, brak szeregu he³mów czo³gowych, dwie radiostacje czo³go-
we zosta³y spalone i zniszczono szereg ¿arówek. Czêœciowo spalono i zdemolowano
3 samochody ciê¿arowe, dwa Lubliny9 i jeden Zis-150.

W akcji w dniach 28 czerwca do l lipca [19]56 r. zu¿yto na:
– czo³gach œrednich – 187 mtg10,
– czo³gach ciê¿kich – 69 mtg,
– BTR 732 km,
– na 44 samochodach 6109 km.
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i W dokumencie ciê¿arne.
j–j Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
9 Chodzi o Lublin 51.
10 Mtg – motogodzina.



Straty w oporz¹dzeniu i umundurowaniu.

Na rannych i pobitych zginê³o szereg sort[ów] mundurowych, których wykaz przed-
stawiê do w³aœciwych szefów s³u¿b.

Zdobyta broñ i sprzêt.

W czasie akcji zdobyto – kbk 8 szt[uk]; rkm – 1 szt[uka]; pm – 4 szt[uki]; pw – wz[ór]
33 – 2 szt[uki]; rakietnice – 2 szt[uki]; granaty – 16 szt[uk]; samochód cywilny Lublin
nr A-50 624 zosta³ doprowadzony przez podchor¹¿ych.

Zatrzymano 65 prowokatorów, czêœciowo z broni¹ i innymi dowodami rzeczowymi,
których przekazano organom Bezpieczeñstwa Publicznego. Po zakoñczeniu akcji omó-
wiono w dniu 1 lipca [19]56 r. z kierownicz¹ kadr¹ szko³y przebieg wypadków i oceniono
wk³ad stanu osobowego szko³y w przywróceniu spokoju i porz¹dku publicznego.

Dowódcy wraz z zastêpcami ds. polit[ycznych] wyjaœnili na zebraniach ¿o³nierskich
cel i zamierzenia prowokatorskiej roboty elementów wrogich, wyjaœniaj¹c przy tym, dla-
czego i w czyim interesie dzia³a³o wojsko. Na zebraniach tych ca³y stan osobowy, ofice-
rowie rezerwy, znajduj¹cy sie na przeszkoleniu podchor¹¿owie i ¿o³nierze, potêpiali
prowokacyjn¹ dzia³alnoœæ elementów wrogich, stwierdzaj¹c jednomyœlnie, ¿e wojsko
u¿ywa³o broni, dopiero wtedy, kiedy samo zosta³o zaatakowane i z koniecznoœci zabez-
pieczenia urzêdów publicznych i mienia publicznego przed zniszczeniem. Dla rannych
przebywaj¹cych w szpitalu zorganizowano odwiedziny przez delegacje dowódców ¿o³nie-
rzy, Ligê Kobiet i komendê szko³y.

Oceniaj¹c stan moralno-polityczny i dyscyplinê stanu osobowego szko³y, stwier-
dzam, ¿e cechowa³a ludzi nale¿yta postawa polityczna, bojowoœæ i kole¿eñstwo. Zadanie
postawione przed szko³¹ – zosta³o wykonane.

Komendant Oficerskiej Szko³y Wojsk Pancernych
i Zmechanizowanych im. Stefana Czarnieckiego

(–) Filipowicz [Antoni], p³kk

Za zgodnoœæl

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 34–39, kopia, mps.
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k Brakuje podpisu. Antoni Filipowicz, p³k LWP, 1954–1957 komendant Oficerskiej Szko³y Wojsk Pan-
cernych i Zmechanizowanych w Poznaniu.

l Brakuje podpisu.



Nr 24

1956 czerwiec 28, Poznañ – Odpis oœwiadczenia szer. Pietrzaka w sprawie zajêcia

czo³gu przez demonstrantów

M[iejsce] p[ostoju], 28 czerwca 1956 r.
Odpisa

Oœwiadczenie

Gdy tylko dojechaliœmy do ulicy D¹browskiego, by³y du¿e zgrupowania ludnoœci cy-
wilnej. Jak zobaczyli nasze czo³gi, zaraz obst¹pili nasze wozy, domagaj¹c siê wejœcia do
czo³gu. Gdy dostaliœmy rozkaz zamkn¹æ w³azy od por. Morelowskiego, zosta³ wykona-
ny. I po pewnej chwili, gdy zosta³y zamkniête w³azy, nadal powchodzili na czo³g, gro¿¹c
podpaleniem.

Po pewnej chwili, gdy odciêli z mego wozu antenê i odkrêcaj¹c górn¹ pokrywê,
w tym czasie zosta³ otwarty w³az ³adowniczy i wtedy, gdy chcia³ zamkn¹æ w³az, porucz-
nik Morelowski zosta³ wyci¹gniêty i wtedy dostali siê do wozu cywile. Otworzylib na-
stêpne w³azy i wydostali nastêpnych, mechanika kpr. Sojê i szer. Pietrzaka i wtedy weszli
do wozu i zabrali nam pm-y1 nr 20787 i 08778.

Za³oga natomiast znajdowa³a siê poza wozem, nie dopuszczaj¹c nas do wozu, wtedy
porucznik Morelowski uciek³ do innych wozów i zosta³o nas dwóch w za³odze.

Gdy zauwa¿y³em, ¿e nasze pm-y zosta³y odebrane, zacz¹³em siê z nimi szarpaæ
i t³umaczyæ, to wyzwali mnie od hitlerowców, a nawet doszed³ goœæ i chcia³ mnie ude-
rzyæ, i mówi³ w ten sposób, co mi siê nie podoba i wtedy zosta³em samotny w t³umie lud-
noœci cywilnej. Jak wróci³em do wozu, to zasta³em w wozie doœæ du¿o cywili, zaczy-
naj¹cych robiæ ba³aganc w wozie, a kolumna czêœciowo ruszy³a na ul. Kochanowskiego,
my natomiast ruszyliœmy póŸniej, bo mechanik nie móg³ zapaliæ silnika i gdy ¿eœmy doje-
chali by³a tam szko³a podchor¹¿ych i wtedy dopiero wysz³a z wozu reszta cywili.

Pietrzakd

Za zgodnoœæ:e

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 91, kopia, mps.
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a Po prawej stronie wpisano rêcznie: Pietrzak.
b W dokumencie Otwarli.
c Pierwsz¹ literê a wpisano rêcznie.
d Brakuje podpisu.
e Brakuje podpisu.
1 Pm – pistolet maszynowy.



Nr 25

1956 lipiec 4, Poznañ – Oœwiadczenie Tomasza Wojtkiewicza z Oficerskiej Szko³y

Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych w Poznaniu, dotycz¹ce wydarzeñ z 28 czerwca

1956 r.

M[iejsce] p[ostoju], 4 lipca 1956 r.
Wojtkiewicz Tomasz
O[ficerska] S[zko³a] W[ojsk] P[ancernych]
i Z[mechanizowanych] Poznañ

Oœwiadczenie

W dniu 28 czerwca [19]56 r. o godz. oko³o 10.30, z rozkazu dowódcy kompanii,
uda³em siê z plutonem p[od]chor[¹¿ych] plus 1 samochód „Gaz” do m[iasta] Poznañ, na
ulicê Kochanowskiego celem zabezpieczenia przed napadem awanturników gmachu
Wojewódzkiego Urzêdua do spraw Bezpieczeñstwa. Z chwil¹ wjechania na ulicê
J[aros³awa] D¹browskiego, gdzieœ do nr 10 zaczêto obrzucaæ samochód kamieniami oraz
rzucaæ pod samochód ró¿ne przedmioty w postaci beczek, starych mebli i ro¿nych gra-
tówb. Z powodu czego czo³owy samochód dowódcy plutonu por. Hurlaka zatrzyma³ siê
i dalej ja te¿ by³em zmuszony zatrzymaæ siê. W momencie zatrzymania samochodu, jeden
z osobników w mundurze ¿o³nierskim „Marynarki” Wojennej1, z rudymi w³osami, wsko-
czy³ na maskê samochodu, podnosz¹c j¹ do góry i nastêpnie przy pomocy no¿yc zacz¹³
przecinaæ kable wysokiego napiêcie od rozdzielnika przerywacza samochodu, ja widz¹c,
¿e jest [to] jawny napad na wojsko i samochód, wyda³em rozkaz, ³adowaæ broñ, a nastêpnie
rozkaz do otwarcia ognia w górê. Broñ przez ¿o³nierzy pchor. zosta³a za³adowanac, lecz
ogieñ nie by³ otwarty przez podchor¹¿ych (prawdopodobnie podchor¹¿owied nie dos³yszeli
wydanego rozkazu). Sam wydosta³em pistolet wojskowy z futera³u, wprowadzaj¹c nabój
do komory nabojowej. W tym¿e momencie jedna kobieta w mundurze Miejskiej Komuni-
kacji Tramwajowej uprzedzi³a tego marynarza, który przykry³ kabinê mask¹ i w tym¿e mo-
mencie jeden z osobników, te¿ w mundurze tramwajarza, wtargn¹³ siê do szoferki (w stanie
mocno pijanym), gro¿¹c mi butelk¹ po piwie, jednoczeœnie domaga³ siê oddania mu broni,
wzglêdnie „iœæ strzelaæ do komunistów, którzy strzelaj¹ do dzieci”, w tym¿e czasie przy
pomocy pchor. Andruszkow zdo³a³em wypchn¹æ tego osobnika z szoferki.

W tym¿e czasie przychodzi por. Hurlake do mego samochodu z okrwawion¹ twarz¹
i ca³ym mundurem, rozkazuj¹c obj¹æ komendê nad ca³oœci¹, gdzie por. Hurlaka skiero-
wa³em do naszych czo³gów, a sam wyszed³em z samochodu, aby mo¿na by³o obj¹æ ob-
serwacjê i komendê, ca³oœæ dwóch plutonów. W tym czasie podchodzi i do mnie cywil
wysokiego wzrostu, o oty³ej budowie, w jasnym, sportowym garniturze, koloru w kratki,
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a W dokumencie Komitetu. Chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego.
b W dokumencie ró¿ne gractwo.
c W dokumencie zakulowana.
d W dokumencie podchor¹¿y.
e W dokumencie Herlak.
1 Prawdopodobnie chodzi o Janusza Kulasa, „Eddie Polo”.



szary, plus jeszcze oko³o 10 osób, przewa¿nie tramwajarze. Zaznaczam, ¿e z chwil¹ wy-
bycia rannego por. Hurlaka, t³um nieco cofn¹³ siê od kabiny samochodu, atakuj¹c skrzy-
niê ³adunkow¹, na której znajdowali siê podchor¹¿owie. Ja w tym czasie pistolet zabez-
pieczaj¹c, w³o¿y³em do futera³u, jednak zbli¿ania siê ww. osobnika, który siêga³ po broñ
w celu odebrania, nastêpnie rzucaj¹c okrzyki: „Precz z komunizmem i politrukami w woj-
sku”, „Wojsko z ludem”, „Rokossowski uciek³”, „Warszawa zdobyta”, „Niech ¿yje rz¹d
rewolucyjny”, „My chcemy chleb i wolnoœci” oraz szereg podobnych hase³. Wyj¹³em
z powrotem pistolet z futera³u, gotowy do strza³u, w tym czasie ww. osobnik i wielu in-
nych towarzysz¹cych mu osób okr¹¿yli mnie, staraj¹c siê odebraæ [mi]pistolet. Zacz¹³em
broniæ siê i broniæ pistoletu, strzelaj¹c, prawdopodobnie w górê (dok³adnie nie mogê
stwierdziæ). Po paru strza³ach na skutek szarpaniny pistolet zaci¹³ siê, nie daj¹c nastêp-
nych strza³ów, ja prze³o¿y³em w drug¹ d³oñ i zacz¹³em broniæ siê rêkojeœci¹ (chwytem
pistoletu), w tym¿e momencie podchodzi inny osobnik œredniego wzrostu, szczup³y, te¿
w podobnym garniturze, powiadaj¹c te s³owa: „Zostawcie oficera w spokoju, ¿o³nierz za
broñ przysiêga³ i broni ¿ywy nie odda”, nastêpnie zacz¹³ odpychaæ tych wszystkich,
którzy szarpali siê ze mn¹. Zosta³em zaraz uwolniony, z tym ¿e „grubas” powiedzia³: chodŸ
razem z nami biæ bolszewików, czerwonych faszystów na ul. Kochanowskiego. Ja po
uwolnieniu siê z grupy, pod¹¿y³em w kierunku samochodu stoj¹cego oko³o 20 m[etrów]
w przód, nastêpnie z chwil¹ zrównania siê z samochodami, skierowa³em siê do niego,
gdy¿ na tym samochodzie zosta³o moje wojsko. W tym¿e czasie us³ysza³em takie s³owa:
„Hej, politruku nie uda siê uciec z powrotem do szko³y po wiêksze si³y” i jednakowo¿ zo-
sta³em szarpniêty z ty³u przez ww. „grubasa”, gdzie zdo³a³ wyrwaæ pistolet z rêki przy
poparciu reszty grupy, lekko kalecz¹c rêkê muszk¹ pistoletu. Nastêpnie zosta³em przez
t³um wypchanym prawie na róg ul. D¹browskiego i Roos[e]velta, gdzie rzucono mnie na
chodnik, a nastêpnie starano siê kopaæ nogami, ja wsta³em z chodnika i pod¹¿y³em z po-
worotem w kierunku samochodów i podchor¹¿ych, ale t³um uniemo¿liwi³ powrót, krzy-
cz¹c, wracaj es[es]manie do domu, wiêc wróci³em na róg ul. Roos[e]velta a D¹browskie-
go, gdzie sta³a taksówka (silnik pracowa³) marki Warszawa, szofera nie by³o wewn¹trz
woz[u], kiedy zacz¹³em manipulowaæ przy przek³adni biegów, zjawi³ siê szofer, mówi¹c,
¿e jest przedstawicielem handlowym na Targach Poznañskich i ze mn¹ nie pojedzie na
Golêcin2, wiêc ja zagrozi³em pust¹ kabur¹, aby wióz³ mnie na Golêcin, gdy¿ piechot¹ iœæ
uwa¿a³em za d³ugo, aby zameldowaæ komendantowi o sytuacji oraz mia³em okropnie
podarty mun[d]ur. Szofer zgodzi³ siê mnie wieœæ i przywióz³ mnie na ulicê Wojska Pol-
skiego 68, po czym wróci³ z powrotem, ja uda³em siê do komendy szko³y z meldun-
kiem. Zaznaczam, ¿e, ¿e ww. kobietê czêsto widzia³em jako konduktorkê w tramwaju 6,
wzglêdnie 13 oraz nr pistoletu wojskowego odebranego ode mnie TT [nr] K-15234.

Wojtkiewicz Tomaszf

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 78–79, kopia, mps.

111

f Brakuje podpisu.
2 Golêcin – pólnocno-zachodnia czêœæ Poznania, gdzie znajdowa³a siê Oficerska Szko³a Wojsk Pancer-

nych i Zmechanizowanych im. Stefana Czarnieckiego.



Nr 26

1956 lipiec 4, Poznañ – Oœwiadczenie chor. W³adys³awa Pajorskiego dotycz¹ce wyda-

rzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 4 lipca 1956 r.

aOœwiadczenie

Oœwiadczam, ¿e w dniu 28 czerwcab [19]56 r. znajdowa³em siê w za³odze wozu Nr 5,
faktycznego 26 i po wjeŸdzie na ulicê Kochanowskiego, zauwa¿y³em przez peryskop
du¿y t³um ludzi, który obieg³ nasz wóz z ro¿nymi okrzykami i w³aœnie w tym t³umie za-
uwa¿y³em przeciskaj¹cego siê por. Klimczaka, którego szarpano, bito i obrywano mu pa-
gony. Po chwili tej szarpaniny por. Klimczak znalaz³ [siê], ale wœród naszej za³ogi, w wozie,
pobity, zakrwawiony, skar¿¹c siê, ¿e chyba ma powybijane zêby, a dowódca wozu znaj-
dowa³ siê do po³owy we wozie, wydaj¹c rozkaz zamykaæ wozy, bo obrzucaj¹ kamieniami
i w chwili zamykania wozu przez dowódcê, [on sam] zosta³ uderzony dwukrotnie kamie-
niem w g³owê. Po zaryglowaniu wozów, d[owód]ca wozu wyda³ rozkaz mech[aniko-
wi]-kierowcy: „Naprzód” oraz za³adowania za³adunków km, po chwili wydaj¹c ponowny
rozkaz strzelania na moj¹ komendê, nie do ludzi, lecz ponad ludzi, przez co odstraszymy
ich od wozu, zbli¿aj¹cych siê cywili z flaszkami z benzyn¹, jednak nie unik[nê]liœmy za-
palenia wozu, po ujeŸdzie kilkunastu metrów wóz by³ w ogniu, lecz zosta³ szybko uga-
szony gaœnic¹ czo³gow¹ przez sier¿. Guzika, przez kogo zostaliœmy zapaleni, tego nie za-
uwa¿y³em, bo siedzia³em na drzwiach wozu, ³adowa³em magazynki do km. Po ugaszeniu
ognia d[owód]ca wozu wyda³ rozkaz strzelaæ z pm oraz z km, którego naprowadza³ do
celu sam dowódca czo³gu, zaznaczaj¹c [przy tym], tylko nie do ludzi. Z km zacz¹³ strze-
laæ sier¿. Guzik, jednak przy obstrzale pm oraz km nie uniknêliœmy zapalenia i znów po-
nownie przyst¹piliœmy do gaszenia wozu, otworzyliœmy wóz i wyskoczy³ elew Paj¹k
z gaœnic¹ na trawniki i wóz zosta³ ugaszony. W tym czasie wzi¹³ pm ode mnie por. Klim-
czak, a ja strzelaj¹c z km, posuwaliœmy siê nadal ul. Kochanowskiego przez zgromadzo-
ny t³um ludzi, gdzie przez ca³y czas obrzucano nas butelkami z benzyn¹ i przed domem
Komendy Bezpieczeñstwa1, mech[anik]-kierowca zatrzyma³ wóz, nie móg³ przejechaæ
przez zgromadzony t³um z broni¹ oraz ludzi bezbronnych i w tej to chwili sta³ znów ca³y
w ogniu i w tej chwili por. Klimczak otworzy³ wóz i zacz¹³ strzelaæ, i ktoœ krzykn¹³
z wozu, wiêc zaczêliœmy wyskakiwaæ z wozu, pierwszy wyskoczy³ por. Klimczak, chor.
Paj¹k, chor. Pi¹tek, a ja wyskoczy³em jako czwartyc. W tym czasie, gdy ¿eœmy zaczêli
wyskakiwaæ, zaczêto do nas strzelaæ ze wszystkich stron i w tym czasie zosta³ raniony
por. Klimczak, gdzie le¿a³ przed blokiem z drugiej strony ulicy, naprzeciw bloku Komen-
dy Bezpieczeñstwa. Po wyskoczeniu z czo³gu, pok³adliœmy siê na chodniku oko³o ¿y-
wop³otu, który tam siê znajdowa³. Strzelali do nas, pociski pada³y obok nas i w tym czasie
przez okno rzucono do nas granat z tego bloku, przed którym ¿eœmy le¿eli i w ostatniej
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a Powy¿ej wpisano rêcznie Pajorski.
b W dokumencie lipca.
c W dokumencie 4.
1 Chodzi o gmach Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



chwili zd¹¿yliœmy chwyciæ z chor. Pi¹tkiem por. Klimczaka za nogi i przeskoczyliœmy
przez ten ¿ywop³ot, kiedy to nast¹pi³ wybuch i znów po raz drugi por. Klimczak zosta³
ranny w bok, po wybuchu porucznik zacz¹³ krzyczeæ, ¿e umiera, ratujcie mnie koledzy
i z³apaliœmy porucznika Klimczaka z Pi¹tkiem i zaczêliœmy unikaæ obok tego ¿ywop³otu,
póŸniej na jakieœ schodki, póŸniej skoczyliœmy z nim i znaleŸliœmy siê na zjeŸdzie przed
jakimœ gara¿em taksówek, w tym czasie chor. Paj¹k strzela³ z km, cofaj¹c siê za nami, tak
¿eœmy znów znaleŸli siê wszyscy czterejd przed tym gara¿em i zaraz pytam siê, kto jest
szoferem, kto by móg³ dowieŸæ por. Klimczaka do szpitala, ale nam powiedziano, ¿e nie
ma, ale sta³e [tam] jakiœ motor, prawdopodobnie Jawa 350. Pytamy, czyj ten motor, pyta-
my czyj, cywil odpowiada – mój, wiêc zwracamy siê do niego, ¿eby odwióz³ porucznika
rannego do szpitala, odpowiedzia³ – nie jedzie, ale wziêliœmy go na krzyk, je¿eli nie poje-
dzie, to zastrzelimy jak psa, wiêc cywil, w strachu po odczuciu lufy pod bokiem, wsiad³
na motor i wsadzi³em por. Klimczaka na tylne siedzenie, obok niego siad³ chor. Pi¹tek
i pojechali do szpitala, a ja zosta³em z chor. Paj¹kiem. Wœród grupy cywili, gdzie póŸniej
nas chciano rozstrzelaæ przez jednego tramwajarza, czarnego goœcia, poci¹g³ego na twa-
rzy z pepesz¹ w rêku, który krzycza³ oddaj broñ na por. Paj¹ka, ale skoczy³ do niego cy-
wil mówi¹c, co oni ci winni, i grupa ta zas³oni³a nas, tak ¿eœmy w tym czasie zd¹¿yli wy-
skoczyæ do jakiegoœ mieszkania, z którego w³aœnie cofali siê do ulicy D¹browskiego,
sk¹d wróciliœmy do koszar. Pm 08025 zagin¹³ w tym czasie, gdy por. Klimczak zosta³
ranny przy wyskakiwaniu z wozu, wiêc nie wiem czy zosta³ gdzieœ w tym ¿ywop³ocie,
czy gdzieœ na czo³gu, tego nie wiem, bo nie patrzy³em na pm, lecz ratowa³em rannego
por. Klimczaka oraz sam ucieka³em przed skierowanymi do nas pociskami oraz wybu-
chaj¹cymi przed nami granatami. Co do rozpoznania osób, to jedynie mogê rozpoznaæ
tego tramwajarza, poza tym wiêcej nikogo.

chor. Pajorski W³adys³awf

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 80–81, kopia, mps.
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d W dokumencie 4.
e W dokumencie stoja³.
f Brakuje podpisu.



Nr 27

1956 lipiec 4, Poznañ – Oœwiadczenie Kazimierza B¹ka dotycz¹ce wydarzeñ z 28 czerw-

ca 1956 r.

Poznañ, dnia 4 lipca 1956 r.

aOœwiadczenie

Jako cz³onek za³ogi wozu Nr 203, funkcja moja by³a jako ³adowniczy. Kiedy wóz nasz
zatrzyma³ siê przed ulic¹ Kochanowskiego, zauwa¿y³em t³umy, ja wtedy jeszcze ³adowa³em
magazynki w km, gdy naraz us³ysza³em t¹panie po pancerzu czo³gu i w tej chwili zauwa-
¿y³em, jak rozbijali peryskopyb. £amanie, póŸniej zaczê³o siê dobijaæ do wozów, w tym do-
wódca wozu otworzy³ swój wóz, ale co mówi³, to nie s³ysza³em, zauwa¿y³em tylko, jak
zdejmowa³ pokrzywion¹ antenê i wóz swój znowu zamkn¹³. Wtedy zaczêto ponownie
³amania próbowaæ, otworzyæ w³azc dzia³onowego, w tym d[owód]ca wozu kaza³ mi trzy-
maæ mocno za r¹czkê wozud, kiedy brak³o mi si³ do trzymania i r¹czkê zamykania wozue

puœci³em, w tym zobaczy³em nad swoj¹ g³ow¹ kilku ludzi uzbrojonych w ³omy, siekiery
i jeden z nich trzyma³ w rêku wybijak do trzymania lufy armatniej i tym ostrym koñcem
chcia³ mnie uderzyæ w g³owê, lecz zrobi³em unik pod tym ciosem i momentalnie chwy-
ci³em za ten wbijak i zacz¹³em siê z nim szarpaæ. I w³aœnie w tym momencie jeden z nich
skoczy³ do wozu, ale nie mog³em siê poruszyæ, bom siê zaczepi³ o maskê i dla oswobodze-
nia siê zdj¹³em jeszcze maskê, chc¹c ratowaæ karabinki, które le¿a³y w ni¿szej wie¿y. Wte-
dy cz³owiek ten, który by³ w œrodku, myœla³, ¿e zdejmowa³em pistolet maszynowy i ¿e
poda³em go Banasiowi, chcia³ on wtedy Banasia uderzyæ w g³owê, ja w tym momencie
zas³oni³em go przed ciosem rêk¹. PóŸniej dosta³em czymœ miêkkim w g³owê i trochê za-
uwa¿y³em, tylko czu³em, jak mnie wyci¹g[nê]li z czo³gu, kiedy znalaz³em siê miêdzy
t³umem i zaczêto mnie szarpaæ, i szukaæ wokó³ mnie amunicji. Ockn¹³em siê i przypom-
nia³em sobie, ¿e jestem bez broni. Chcia³em wyskoczyæ na wóz, gdy, w tym goœæ
w starszym wieku, oko³o 28 lat, chwyci³ mnie za szyjê i zacz¹³ mnie dusiæ, przy tym
krzycza³: „Ty bolszewiku, ja ciê zamordujê”, zaczêli mnie prowadziæ gdzieœ w g³¹b
tego t³umu. Wtedy dopiero mnie puœcili ze swych szponów, kiedy zosta³em wprowa-
dzony w t³um ludzi. Je¿eli chodzi o rozpoznanie, to móg³bym poznaæ jedynie tego ban-
dytê, który mnie chcia³ przebiæ tym wybijakiem. By³ on blondynem w wieku 28 lat,
w szarym ubraniu, koszulê w kratkê, tyle co zapamiêta³em na tym cz³owieku, a resztê lu-
dzi w ogóle nie pamiêtam.

W czasie tej przygody, za parê minut spotka³em Wojtalê, by³ on cz³onkiem naszej
za³ogi. Razem z nim dosta³em siê, trudn¹ trochê drog¹, bo nas zaczepiali. Doszliœmy do
CWST mniej wiêcej oko³o godz. 18.00, tam nas trochê nakarmili i jeden kpt. pokaza³ nam
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a Powy¿ej wpisano rêcznie B¹k.
b W dokumencie teleskopy.
c W dokumencie wóz.
d W dokumencie w³azu.
e W dokumencie w³azu.



drogê do Golêcina i tak dochodziliœmy poma³u, poniewa¿ kilka razy nas zaczepiali
„m³ode chuliga[ny]”, pijani z broni¹, którzy chcieli od nas amunicjê, ale rozpoznaæ to nie
dam rady.

Oko³o godziny 21[.00] zameldowaliœmy siê u swego dowódcy kompanii. A on z ko-
lei wyda³ mi broñ i wys³a³ na Posterunek, który trzyma³em przy torach kolejowych.

Kazimierz B¹kf

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 82–83, kopia, mps.
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f Brakuje podpisu.



Nr 28

1956 lipiec 4, Poznañ – Odpis oœwiadczenia Zygmunta Wojtali dotycz¹cego wydarzeñ

z 28 czerwca 1956 r.

Odpis

Poznañ, dnia 4 lipca [19]56 r.

Oœwiadczenie

Oœwiadczam, ¿e w dniu 28 czerwca [19]56 [r.] oko³o godz. 12.00, czo³giem 203,
którego dowódc¹ by³ oficer Nowakowski, zmuszeni byliœmy zatrzymaæ siê na ulicy
D¹browskiego. Miejsce moje by³o przy km obok mech[anika]-kierowcy. Obserwacjê na
zewn¹trz mia³em utrudnion¹, gdy¿ celownik km zapchano szmatami, zaœ peryskopy me-
chanika-kierowcy by³y zbite, tak ¿e niewiele mo¿na by³o widzieæ, co dzia³o siê na
zewn¹trz. Mimo to zdo³a³em zauwa¿yæ masê ludzi, którzy zabarykadowali nam drogê,
czêœæ z nich powchodzi³a na czo³g, chc¹c dostaæ siê do œrodka. Sytuacja naszej za³ogi
sta³a siê gorsza, nie mieliœmy rozkazu u¿ycia broni. W pewnej chwili ktoœ z zewn¹trz,
prawdopodobnie m³otem, straszn¹ si³¹ uderzy³ w lufê km, mimo i¿ uprzednio zabezpie-
czy³em kulisê przed skrêceniem, jednak pod silnym uderzeniem kulisa osunê³a siê, a kol-
ba km dosiêg³a mego podbródka, straci³em na chwilê przytomnoœæ, trwa³o to zaledwie
kilka sekund. Kiedy przyszed³em do siebie, us³ysza³em straszliwe i wœciek³e dobijanie
siê do naszych w³azów, nie widzia³em, co dzia³o siê we wie¿y, w ka¿dym b¹dŸ razie
zdo³ano ³omami otworzyæ w³azy, po chwili w czo³gu by³o pe³no cywili. Któryœ z nich
rêk¹ z ty³u chwyci³ mnie za szyjê i odsun¹³ na bok, wy³¹czaj¹c równoczeœnie masê. Nie
mog³em utrzymaæ siê w tej pozycji i zmuszony by³em opuœciæ siedzenie, zabieraj¹c rów-
noczeœnie pm mech[anika]-kier[owcy], który wisia³ obok wy³¹cznika masy, jednak i ten
zdo³ano mi wyrwaæ. Bêd¹c w pozycji le¿¹cej w przedziale bojowym, nie spostrzeg³em
siê, kiedy wyrzucano mnie przez w³az, spojrza³em w stronê zmniejszonej wie¿y, gdzie
przed wyjazdem po³o¿y³em swój kbk nr 2169, lecz tam ju¿ nic nie by³o. Reszty za³ogi
równie¿ nie by³o w czo³gu. Kiedy by³em na wie¿y, chwycono mnie i rzucono miêdzy lu-
dzi, dochodzi³y mnie g³osy wo³aj¹ce do opryszków, by mi dano spokój. By³o kilku, któ-
rzy chcieli siê rozprawiæ z nami, na szczêœcie do tego nie dosz³o. Broda od uderzenia
kolb¹ km strasznie mi spuch³a, krew przesta³a mi s¹czyæ, ogl¹da³em siê na wszystkie
strony, czy nie ujrzê kolegów z wozu, nikogo z nich nie zdo³a³em dojrzeæ. Zauwa¿y³em,
¿e transmisja naszego czo³gu siê pali, opanowany przez bandytów ruszy³ ulic¹ Kocha-
nowskiego w stronê budynku Urzêdu Bezpieczeñstwa1, sk¹d dochodzi³a strzelanina.
Bêd¹c oœlepiony uderzeniem, nie mog³em utrwaliæ w pamiêci osób cywilnych bêd¹cych
w czo³gu. Po 20 minutach spotka³em kolegê z czo³gu, nadje¿d¿a³y czo³gi, które otwiera³y
raz po raz ogieñ. Schroniliœmy siê do jednego podwórka na ulicy D¹browskiego. Tam do-
piero siê dowiedzia³em, ¿e ca³a nasza za³oga zosta³a rozbrojona. Kiedy strzelanina
zmniejszy³a siê, udaliœmy siê w drogê powrotn¹ do koszar, po drodze jednak kilka razy
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1 Chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



zastawia³y nas uzbrojone bandy cywili, rewiduj¹c nas, czy posiadamy broñ i amunicjê.
Nie znaj¹c dalszej drogi zwróciliœmy siê do jednego z oficerów przechodz¹cych ulic¹,
który zaprowadzi³ nas do jednostki CWST. Stamt¹d w godzinach wieczornych pieszo
udaliœmy siê do koszar.

Wojtala Zygmunta

Za zgodnoœæ:b

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 84–85, kopia, mps.
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a Brakuje podpisu.
b Brakuje podpisu.



Nr 29

1956 lipiec 4, Poznañ – Oœwiadczenie Boles³awa Banasia dotycz¹ce wydarzeñ z 28 czerw-

ca 1956 r.

Poznañ, dnia 4 lipca1956 r.
[a]

Oœwiadczenie

Oœwiadczam, ¿e w dniu 28 czerwca [19]56 r. za³oga czo³gu nr 203, którym dowódc¹
za³ogi by³ oficer Nowakowski. Otrzymaliœmy rozkaz wyjazdu do miasta na ulicê Kocha-
nowskiego, oko³o godz. 12.00 byliœmy na ul. D¹browskiego. Ja by³em jako obserwator,
patrzy³em przez peryskop i zauwa¿y³em, ¿e wokó³ ca³ej ulicy jest pe³no t³umu ludzi i sa-
mochody jad¹ce przed naszym czo³giem z wojskiem zosta³y zatrzymane i ludnoœæ za-
czê³a zrzucaæ ¿o³nierzy z samochodu i odbieraæ im broñ. W tym samym czasie nasz czo³g
nie maj¹c przejazdu, bo ludnoœæ zrobi³a barykadê z tramwaju, cywilnego samochodu i in-
nych dwóch samochodów, na których przyjechali nasi ¿o³nierze oraz zatarasowali nam
drogê, krzycz¹c: „Nie jedŸcie na robotników” itp. Czo³g nasz zwolni³ szybkoœæ i w miê-
dzyczasie na czo³g wdarli siê cywile i zaczêli krzyczeæ, biæ po czo³gu [b] m³otami i wie-
szali ró¿ne transparenty oraz flagi, póŸniej zaczêli nam zatykaæ peryskopy ró¿nymi
szmatami. Czo³g nasz stan¹³. Na czo³g wdar³a siê niezliczona iloœæ cywili i zaczêli krzy-
czeæ, abyœmy z wozu wychodzili, ale my nie zwa¿aj¹c na to, siedzieliœmy w czo³gu, ale
ognia nie otwieraliœmy, bo nie by³o rozkazu strzelaæ.

Oni widz¹c, ¿e nie wychodzimy, zaczêli rzucaæ ró¿ne butelki z p³ynem na czo³g, oraz
wziêli ró¿ne ¿elaza i ³omy, i zaczêli nam otwieraæ z góry w³az. Ja z elewem B¹kiem, ile
tylko mogliœmy, mieliœmy si³y, trzymaliœmy ten w³az, aby siê nie otworzy³. W tym sa-
mym czasie spojrza³em przez peryskop, ale ju¿ nic nie widzia³em, bo peryskopy nam wy-
bili ³omami i m³otami. My nadal trzymaliœmy w³az, aby nam nie otworzyli, ale w pew-
nym momencie w³o¿yli jakiœ silny ³om i wywa¿yli nam w³az i zaraz ca³a masa ludzi
rzuci³a sie do œrodka, do w³azu. W tym samym czasie otwarli w³az d[owód]cy czo³gu.
Przez obydwa w³azy zaczêli rzucaæ butelki i biæ ³omami i ró¿nymi [c] ¿elaznymi, i przebi-
jakiem, do armaty przez w³az zacz¹³ wdzieraæ siê dym z naszego czo³gu, bo czo³g nasz siê
ju¿ pali³ z ty³u na transmisji. Sytuacja by³a bardzo groŸna. Krzyczeli, ¿e zabij¹ nas, aby
strzelaæ do nas, my nadal siedzieliœmy w czo³gu.

D[owód]ca czo³gu wystawi³ g³owê przez w³az dowódcy i zaraz zaczêto rzucaæ siê do
czo³gu, kilkunastu bandytów skoczy³o zaraz do dowódcy [i] zaczêli go wyci¹gaæ z wozu,
tak samo zaczêli wyci¹gaæ nas z wozu, trzymaj¹c nad naszymi g³owami m³oty i ³omy.
W tym samym czasie wskoczy³o dwóch do czo³gu i zaczê³o nam wyrywaæ kbk. Miejsca
nie by³o, aby siê broniæ i brakowa³o czasu, aby im wyrwaæ broñ z rêki. Ja trzymaj¹c za
swój kbk, jeden z nich zacz¹³ kawa³kiem jakiegoœ ¿elaza biæ mnie po rêce i uderzy³ mnie
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a Odrêczny zapis Banaœ.
b Fragment opuszczony przez wytwórcê dokumentu, jednak nieuzupe³niony.
c Fragment opuszczony przez wytwórcê dokumentu, jednak nieuzupe³niony.



w praw¹ rêkê, po palcach. Elewa B¹ka ju¿ z wozu wyci¹gnêli i wynieœli. Nastêpnie wziêli
siê za mnie i chwycili mnie za g³owê i rêce, i ca³ego wraz z kbk wyci¹gnêli do po³owy.

W tym czasie kilku bandytów chwyci³o mi za kbk i wyrwali z r¹k. Chcia³ mnie jeden
z nich jeszcze uderzyæ zamkiem od mego kbk, którego jeszcze wczeœniej mi wyrwali jak
kbk, nr mego kbk 2096. Za kbk zaraz chwyci³o mnie kilku cywili i wyrzucili mnie
z czo³gu, ja spad³em na ziemiê. Jeden z cywilów kopn¹³ mnie nog¹ w plecy, jak wsta³em,
to drugi uderzy³ mnie w twarz, krzycz¹c nade mn¹, ¿e zabiæ m³odego komunistê, on
czo³giem na robotników jedzie, nastêpnie ja przeszed³em na drug¹ stronê wozu i znowu
wszed³em na czo³g. Cywile, jak mnie zobaczyli, z powrotem mnie œci¹gnêli z czo³gu i ja
pozosta³em przy wozie. Cywil ten, który trzyma³ mój karabin wygl¹da³ [nastêpuj¹co:]
wzrost œredni, w³osy jasny blond, na twarzy piegowaty, ubranie szare oraz drugi blondyn
w granatowym ubraniu i kilku, którzy pomogli im w wyrywaniu u mnie broni. Po wyrzu-
ceniu z czo³gu ju¿ nic nie widzia³em, co siê wewn¹trz robi³o. [Na] powierzchni czo³g ob-
lany by³ benzyn¹ i pali³ siê. W pewnej chwili zrobi³ siê pop³och na ulicy i cywile zaczêli
odsuwaæ siê od wozu, ja z powrotem wskoczy³em na wóz i razem za mn¹ skoczy³ dowódca
wozu, oficer Nowakowski i mech[anik]-kierowca. W czo³gu znajdowa³ siê jeszcze jeden
cywil, którego wyrzuciliœmy z wozu i z powrotem przyjechaliœmy ko³o parku Stalina do
ulicy Wojska Polskiego. Na ulicy Niestachowskiej otrzymaliœmy rozkaz, aby z powro-
tem jechaæ do miasta. Z nami do czo³gu wsiad³ oficer Negat i wraz z innymi pojecha³ na
ulicê Kochanowskiego, gdzie zatrzymaliœmy siê i ludnoœæ cywilna z powrotem wdar³a
siê na wóz. Gdzie nasz wóz otworzy³ ogieñ. Mimo to cywile zaczêli rzucaæ butelki z ben-
zyn¹ i czo³g siê znów zacz¹³ paliæ, i drugi raz wyrzucili nas z wozu. Drugim razem ja
by³em ju¿ bez broni. Cywile czo³gu, tego nie zdo³ali opanowaæ i po zrzuceniu ich
z czo³gu, zawróciliœmy i przyjechaliœmy do jednostki po amunicjê. Osobnika, który bra³
„kabek” (kbk), po przedstawieniu rozpozna³bym go. W grupie cywili, którzy pierwszy
raz opanowali czo³g w dniu 2 lipca [19]56 r. oko³o godz. 12.00, obok naszych koszar przy
ulicy Wojska Polskiego zauwa¿y³em jednego z nich, jak jecha³ traktorem z dwoma przy-
czepami za³adowanymi workami papierowymi w kierunku Oœrodka Szkoleniowego
[dla] kombajnistów PGR1 na Golêcinie. Prawdopodobnie wieŸli cement na budowê do
tego oœrodka. Cywila tego zatrzymaæ nie mog³em, bo szybko przejecha³ traktorem.

(–) Banaœ Boles³awd

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 86–87, kopia, mps.
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d Brakuje podpisu.
1 PGR – Pañstwowe Gospodarstwo Rolne.



Nr 30

1956 lipiec 4, Poznañ – Odpis oœwiadczenia Tadeusza Parwisza dotycz¹cego wydarzeñ

z 28 czerwca 1956 r.

Odpisa

Poznañ, 4 lipca [19]56 r.

Oœwiadczenie

Dnia 28 czerwca [19]56 [r.] jad¹c czo³giem ul. D¹browskiego z dow[ódc¹] czo³gu,
oficerem Czubaszkiem, zahaczyliœmy o tramwaj, który ci¹gnêliœmy oko³o 300 m[etrów].
Mech[anik]-kierowca przy wymijaniu tramwaju uderza w drzewo, które zwala siê na
nasz czo³g, zakrywaj¹c peryskopb przedniego w³azu. Po zwaleniu drzewa uje¿d¿amy
jeszcze kilkanaœcie metrów, gdzie ponownie uderzamy w drzewo, a nastêpnie w kamieni-
cê. Na skutek uderzenia i du¿ego wstrz¹su czo³gu, ja i mech[anik]-kierowca zostaliœmy
pot³uczeni. W tym momencie us³ysza³em, ¿e któryœ z cz³onków za³ogi krzycza³, ¿e pali
siê czo³g. Ja i mech[anik]-kierowca z czo³gu nie wychodziliœmy. Po¿ar by³ gaszony przez
pozosta³ych cz³onków za³ogi, w trakcie gaszenia po¿aru zagin¹³ mój kb nr 1321. W jaki
sposób zagin¹³ i kto go zabra³, tego nie wiem. Dopiero po tym ca³ym zajœciu dowie-
dzia³em siê, ¿e nie ma mego kb. Pyta³em siê dow[ódcy] czo³gu i reszty za³ogi, w jaki
sposób zagin¹³ mój kb[k], to mi oœwiadczyli, ¿e w tym momencie, kiedy czo³g p³on¹³,
wtargnêli cywile i jeden z nich chwyci³ za kb i uciek³. Tyle tylko mogê powiedzieæ
o zginiêciu mojego kb. Bli¿sze i konkretne dane na temat zginiêcia kbk mo¿e zeznaæ
dow[ódca] czo³gu i pozosta³a za³oga.

Cywili, którzy zabrali kb, nie widzia³em, a pozosta³a za³oga, czy widzia³a, tego
dok³adnie nie wiem, ale prawdopodobnie widzieli, jak uciekali z kb. Zeznaæ na tê oko-
licznoœæ mo¿e elew Socha J.

Parwisz Tadeuszc

Za zgodnoœæ:d

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 88, kopia, mps.
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a Tak¿e odrêczny zapis Parwisz.
b W dokumencie teleskopy.
c Brakuje podpisu.
d Brakuje podpisu.



Nr 31

1956 lipiec 4, Poznañ – Oœwiadczenie ogn. po¿. Kazimierza Cichego dotycz¹ce dzia³al-

noœci Oddzia³u II Miejskiej Zawodowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu w dniu 28 czerwca

1956 r.

Poznañ, dnia 4 lipca 1956 r.

Do Komendanta Zawodowycha Stra¿y Po¿arnych
w Poznaniu

ul. Masztalarska 3

Oœwiadczenie dot[ycz¹ce] przebiegu pe³nienia s³u¿by i wykonywania obowi¹zków
w dniu 28 czerwca [19]56 r. na Oddziale II MZSP przy ul. Grunwaldzkiej 16 a,

w okresie, [w] którym dosz³o do krwawych rozruchów na terenie m[iasta] Poznania.

W dniu 28 czerwca 1956 r. o godz. 7.00 obj¹³em s³u¿bêb jako d[owód]ca plutonu
pogotowia ppo¿., nie wiedz¹c o jakichkolwiek zajœciach na ul[icach] miasta. Pomiêdzy
godzin¹ 8.00 a 9.00 dowiedzia³em siê, ¿e na ulice wyszli strajkuj¹cy, wobec tego posta-
nowi³em o jakichkolwiek wyjazdach zg³osiæ ob[ywatelowi], komendantowi Staniewskie-
mu1. O godzinie 12.27 otrzymaliœmy zawezwanie z aparatu ulicznego na ul. D¹browskie-
go 18, gdzie wyruszy³o ca³e pogotowie w sile 2 sekcji gaœniczych i jednej specjalnej. Nie
dojechaliœmy na miejsce, gdy¿ ju¿ na ul. D¹browskiego 28 zostaliœmy zatrzymani przez
demonstrantów i wyrzuceni przemoc¹ z samochodu przez rozwydrzonych, gdzie miêdzy
innymi otrzyma³em w twarz od mê¿czyzny i kobiety, oraz [by³em] kopany raz po raz. Ja
t³umacz¹c, ¿e przyjechaliœmy na zawezwanie i nie wiedz¹c, czy siê coœ pali, czy jest jakiœ
wypadek. Rozwydrzeni byli innego zapatrywania i twierdzili, ¿e myœmy przyjechali ich
wod¹ laæ, wykrzykuj¹c ró¿nymi wulgarnymi s³owami i zmuszaj¹c do natarcia na urz¹d
bezpieczeñstwa, rabuj¹c przy tym kanister z benzyn¹ z tutogenem i jedn¹ pr¹downicê
oraz kluczyk od stacyjki. [W] miêdzyczasie kol[ega] Matuszewski, kier[owaca] samocho-
du Magirus2, przyszed³ mi zg³osiæ, ¿e mu zabrano samochód. Poleci³em mu biec za samo-
chodem, aby wiedzia³, gdzie jest i co siê z nim stanie. W tym samym czasie nadje¿d¿a³y
czo³gi, gdzie ca³a horda ruszy³a na czo³gi i nast¹pi³o odprê¿enie przy samochodach Ford
i Maybach, gdzie poleci³em kierowcom siê wycofaæ na stra¿nicê. Po przyjeŸdzie na-
tychmiast zameldowa³em ob[ywatelowi], komendantowi Staniewskiemu o podobnym
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a W dokumencie zawodowej.
b Dwie ostatnie litery wpisano rêcznie.
1 Antoni Staniewski (1905–1977), od 1 XI 1928 r. w Oddziale I Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu do wybuchu

wojny. W okresie okupacji niemieckiej pracowa³ jako szofer i œlusarz, m.in. w stra¿y po¿arnej, równie¿ po wy-
siedleniu z Poznania, od 8 V 1945 r. wraca do Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu, pocz¹tkowo jako kierownik
warsztatów mechanicznych, 1 VI 1945–4 X 1949 dowódca zmiany ZSP w Poznaniu, 5 X 1949–30 VII 1955
dowódca oddzia³u ZSP w Poznaniu, 1 VIII 1955–30 IX 1956 kierownik s³u¿by operacyjnej i zastêpca komen-
danta Poznañskiej Komendy Stra¿y Po¿arnych w Poznaniu, w latach szeœædziesi¹tych na pó³ etatu referent
przeciwpo¿arowy na MTP w Poznaniu, odwo³any ze stanowiska i przeniesiony na emeryturê 30 IX 1970 r.
Zob. Archiwum Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu, sygn. 157 (akta osobowe).

2 Chodzi o wóz stra¿acki Magirus-Deutz AG.



wypadku i zabraniu samochodu Magirus, który da³ polecenie, aby dwóch kol[egów]
przebra³o siê po cywilnemu i poszli w poszukiwanie samochodu Magirus. W miêdzycza-
sie, kiedy poszli na poszukiwanie ogn. Kilanowski i m³. ogn. Matuszewski, otrzyma³em
wiadomoœæ od ob[ywatela], komendanta Staniewskiego, ¿e samochód Magirus znajduje
siê na Rynku Œródeckim3 w komisariacie MO. W dalszym ci¹gu pe³nienia s³u¿by otrzy-
ma³em rozkaz wyjazdu od komendanta Staniewskiego na ul. Kochanowskiego, gdzie
wyjechaliœmy jednak, ¿e przy ul. Mickiewicza a D¹browskiego zostaliœmy ponownie za-
trzymani przez hordy, którzy nam zagrozili, ¿e albo nasz samochód spal¹, albo [mamy]
odjechaæ z powrotem. Mimo [naszego] t³umaczenia zmusili nas do powrotu. Nastêpnie
otrzymaliœmy rozkaz wyjazdu do po¿aru [na] ul. D¹browskiego, [do] ubezpieczalni
spo³ecznej, gdzie pod d[owódz]twem m³. kpt. Wencela po¿ar zosta³ ugaszony. Jednak, ¿e
po jednej godzinie zawezwano nas ponownie, gdzie po¿ar powsta³ na nowo, gdzie tak
samo zosta³ ugaszony wraz z za³og¹ s³u¿by pracowników ubezpieczalni.

W dniu 29 czerwca [19]56 r. o godz. 4.00 pod dowództwem komendanta Staniew-
skiego pojechaliœmy do podnoszenia tramwajów na ulicach. Jednak, ¿e przy podnoszeniu
czwartego tramwaju zostaliœmy zaatakowani przez bandziorów i byliœmy zmuszeni pracê
tê przerwaæ. Po zmianie s³u¿by by³em nadal na stra¿nicy do godz. 9.00 i nastêpnie po-
szed³em do domu na œniadanie i siê ogoliæ, i wróci³em o godzinie 11.00, i by³em na
stra¿nicy do popo³udnia.

Cichy Kazimierzc

Ogn. po¿.

�ród³o: AIPN Po, 570/6, k. 290, orygina³, mps.
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c Tak¿e odrêczny podpis Cichy K.
3 Rynek Œródecki – wschodnia, historyczna czêœæ miasta Poznania.
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1956 lipiec 4, Poznañ – Notatka kpt. po¿. Zygfryda Bittnera, zastêpcy komendanta wo-

jewódzkiego Stra¿y Po¿arnych w Poznaniu, dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 4 lipca 1956 r.

Komendant G³ówny Stra¿y Po¿arnych
Obyw[atel], kpt. Sztabu Kwiatkowski Jan

Warszawa-¯oliborz

W zwi¹zku z dokonywan¹ ocen¹ dzia³alnoœci stra¿y po¿arnych w okresie zajœæ
w dniach 28 i 29 czerwca l956 r. w Poznaniu, mia³em mo¿noœæ us³yszenia szeregu kry-
tycznych uwag oraz niepochlebnych opinii wyra¿anych w stosunku do komendanta wo-
jewódzkiego Stra¿y Po¿arnych st. kpt. Wojciechowskiego. Poniewa¿ opinia ta wydaje mi
siê nies³uszna oraz krzywdz¹ca, przez to chcia³bym obiektywnie wypowiedzieæ siê w tej
sprawie.

Stwierdzam, ¿e komendant wojewódzki w dniu 28 czerwca 1956 r. przebywa³ na
urlopie poza terenem miasta, o czym by³em powiadomiony, zna³em nr telefonu, pod
którym by³ osi¹galny.

Próby po³¹czenia siê z nim telefonicznie, tak podejmowane przeze mnie, jak i przez
wyznaczonych pracowników, spe³z³y na niczym wobec braku po³¹czeñ miêdzymiasto-
wych.

Z chwil¹ przybycia do Poznania ok[o³o godz.] 12.00, komendant wojewódzki na-
wi¹za³ ze mn¹ ³¹cznoœæ telefoniczn¹ i po zapoznaniu siê z sytuacj¹ i przedsiêwziêtymi ju¿
przeze mnie zarz¹dzeniami, wspó³dzia³a³ w nawi¹zaniu ³¹cznoœci z kompetentnymi
czynnikami miejscowy. W wyniku rozmów przeprowadzonych miêdzy nami, komen-
dant wojewódzki zdecydowa³, ¿e pozostanie w tej sytuacji na Oddziale1 IV, w celu zorga-
nizowania na wszelk¹ ewentualnoœæ drugiego punktu (zapasowego) dowodzenia oraz
zorganizowania zabezpieczenia rejonu podleg³ego oddzia³owi IV, ³¹cznie ze stra¿ami za-
wodowymi w zak³adach.

Powy¿sza decyzja by³a w tym okresie, bior¹c pod uwagê rozwój wypadków, naszym
zdaniem s³uszna. Na tê decyzjê wp³ywa³y wypadki œci¹gania stra¿aków z wozów, bicia
oraz rekwirowania wozu po¿arniczego. Braliœmy pode uwag¹ to, ¿e wobec stwierdzonych
nieprzychylnych do stra¿y nastrojów demonstrantów, którzy przypuszczali, prawdopodob-
nie, ¿e stra¿ przybywa w celu rozpêdzenia ich wod¹, mog³o dojœæ do skierowania siê czêœci
demonstrantów na oddzia³y I i II, poniewa¿ te znajdowa³y siê w najbli¿szych okolicach
zajœæ, wówczas ca³e dowództwo mog³oby ulec rozbiciu. Zaznaczam, ¿e komendant wo-
jewódzki zarówno przez ca³y czas urlopu, jak i podczas wspomnianych zajœæ utrzymywa³
sta³¹ ³¹cznoœæ. Wskazywa³ miejsca swego pobytu, utrzymywa³ ¿ywy kontakt.

Po przeanalizowaniu wypadków z dnia 28 czerwca br. i po zabezpieczeniu najwa¿-
niejszych obiektów, jak: wodoci¹gi, ZISPO, PKP w rejonie oddzia³u IV, przez wojsko,
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1 Chodzi o Oddzia³y Komendy Wojewódzkiej Stra¿y Po¿arnych w Poznaniu.



sytuacja pozwoli³a na obalenie poprzedniej koncepcji punktu zapasowego dowodzenia,
przez to komendant dzia³a³ ju¿ w dniu 29 czerwca 1956 r. na oddziale I, gdzie
równoczeœnie znajduje siê Wojewódzka Komenda Stra¿y Po¿arnych.

(Bittner Z[ygfryd])a kpt. po¿.
z[astêp]ca Kom[endanta] Wojew[ódzkiego]

Str[a¿y] Po¿[arnych]

�ród³o: AIPN Po, 570/6, k. 289, orygina³, mps.
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a Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis. Zygfryd Bittner (ur. 1913). Ze stra¿¹ zwi¹zany w okresie miêdzy-
wojennym, od stycznia 1945 r. nale¿a³ do organizatorów stra¿y po¿arnej na terenie Poznania, od 4 V 1945 r.
s³u¿y w komendzie miejskiej, w latach kolejnych zwi¹zany z komend¹ wojewódzk¹, gdzie m.in. by³ zastêpc¹
komendanta wojewódzkiego ds. polityczno-wychowawczych [1953 r.], od 1958 r. do 30 XI 1961 r. woje-
wódzki komendant Stra¿y Po¿arnych w Poznaniu, od 1 XII 1961 r. poznañski komendant Stra¿y Po¿arnych
w Poznaniu, 12 VII 1972 r. zakoñczy³ s³u¿bê. Zob. Archiwum Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej w Poznaniu, sygn. 22 (akta osobowe).
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1956 lipiec 4, Poznañ – Oœwiadczenie m³. kpt. po¿. Leszka Wencla, dowódcy Oddzia³u II

Miejskiej Zawodowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu, dotycz¹ce wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 4 lipca 1956 r.

Do Komendanta Zawodowycha Stra¿y Po¿arnych
w Poznaniu, ul. Masztalarska 3

Oœwiadczenie dot[ycz¹ce] pe³nienia s³u¿by w dniu 28 czerwca 1956 r.

W dniu 28 czerwca 1956 r. obj¹³em s³u¿bê o godzinie 6.40, pe³ni¹c j¹ na Miêdzynaro-
dowych Targach Poznañskich, gdy¿ zosta³em odkomenderowany z dniem 19 czerwca
[19]56 r. z Oddzia³u II1 do objêcia stanowiska d[owód]cy pogotowia z równoczesnym
sprawowaniem pieczy nad Oddzia³em II.

Z chwil¹ rozpoczêcia demonstracji natychmiast po³¹czy³em siê telefonicznie z Od-
dzia³em II, aby stwierdziæ stan obsady, jaki znajduje siê na oddziale, gdzie równoczeœnie
przekaza³em go st. asp. Wieczorkiewiczowi.

O godzinie 16.00 otrzyma³em rozkaz od komendanta Staniewskiego, aby przybyæ na
Oddzia³ II, gdzie mia³em pozostaæ do ca³kowitego zlokalizowania rozruchów na terenie
miasta. Z chwil¹ przybycia na oddzia³ i [po] stwierdzeniu, ¿e pogotowie wyjecha³o na
ul. D¹browskiego do po¿aru, natychmiast uda³em siê wozem ³¹cznoœci na miejsce wyjaz-
du pogotowia, obejmuj¹c równoczeœnie ca³kowite prowadzenie akcji. Po zlokalizowaniu
po¿aru powróciliœmyb doc [siedziby] oddzia³u, gdzie po jednogodzinnejd przerwie otrzy-
ma³em meldunek od telefonisty, ¿e ponownie powsta³ po¿ar na ul. D¹browskiego
w ubezpieczalni, gdzie niezw³ocznie pogotowie gaœnicze uda³o siê.

Po zakoñczeniu tej akcji powróciliœmy do [siedziby] oddzia³u i o godzinie 4.00
w dniu 29 czerwca 1956 r. wyjechaliœmy do podnoszenia tramwajów pod dowództwem
[zastêpcy] k[omendan]ta Staniewskiego, gdzie przy podnoszeniu 4. tramwaju zostaliœmy
zaatakowani z karabinu maszynowego przez demonstrantów. W dalszym ci¹gu pe³ni³em
s³u¿bê bez przerwy, do dnia 30 czerwca 1956 r. [do] godziny 16.30, gdzie powtórnie
w tym¿e dniu wyjechaliœmy o godzinie 3.38 do dalszego podnoszenia tramwajów oraz
œci¹gania ich pod remizê tramwajow¹ za pomoc¹ dŸwigu.

D[owód]ca Oddzia³u II
(–) Wencel Leszeke

m³. kpt. po¿.

�ród³o: AIPN Po, 570/6, k. 291, orygina³, mps.
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a W dokumencie zawodowej.
b Literê ó wpisano rêcznie w miejsce wpisanej maszynowo litery u.
c S³owo wpisano rêcznie.
d Pierwszych piêæ liter wpisano rêcznie w miejsce wpisanych maszynowo liter pó³.
e Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis.
1 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Oddzia³ II Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu.
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1956 lipiec 4, Poznañ – Notatka dotycz¹ca s³u¿by przeciwpo¿arowej w ZISPO w dniu

28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 4 lipca 1956 [r.]

[a]

Notatka informacyjna dotycz¹ca zajœæb s³u¿by bezp[ieczeñstwa] ppo¿. w zak³adach
Przem[ys³u] Met[alowego] im. J[ózefa] Stalina w Poznaniu w dniu 28 czerwca 1956 r.

Analizuj¹c sytuacjê na zak³adach naszych, stwierdziliœmy, ¿e pracownicy naszych
zak³adów w czasie sk³adania wniosków do Planu 5-letniego, wysuwali swoje postulaty
dotycz¹ce stopy ¿yciowej. Powy¿sze sprawy podwy¿ek p³ac najni¿ej zarabiaj¹cych sta-
wiane by³y na ró¿nego rodzaju zebraniach i masówkach. W ostatnich okresach po
XX zjeŸdzie, pracownicy jeszcze bardziej wysuwali swe postulaty i ¿¹dania. Wynika³o to
ju¿ na otwartym zebraniu, na którym uczestniczy³ II sekretarz Kom[itetu] Centr[alnego]
PZPR, tow[arzysz] [Jerzy] Morawski. Ostatnio przed 28 czerwca [19]56 [r.] pracownicy
na swych zebraniach domagali siê ostatecznego za³atwienia spraw bytowych, poniewa¿
nie otrzymali dostatecznego wyjaœnienia, wybrali delegatów, którzy to z kolei udali siê
do MPM w celu przedstawienia ¿¹dañ i wyjaœnieñ. Powy¿sze delegacje powróci³y w dniu
27 czerwca [19]56 [r.] i w tym¿e dniu na masówkach zorganizowanych na wszystkich
wydzia³ach wyjaœniali za³odze o sposobie za³atwienia sprawy. Zaznaczyæ musimy, i¿
z MPM przybyli równie¿ delegaci na czele z ministrem [Romanem] Fidelskim1. Delega-
cje te wyjaœni³y, i¿ po uzgodnieniu z najwy¿szymic czynnikami, postanowiono natych-
miast opracowaæ stawki zmiany p³ac. Bêd¹c osobiœcie na jednej z tych masówek w Wy-
dziale F- 1, nie zauwa¿y³em z³oœliwych nastrojów wœród tej¿e za³ogi. O wszelkich
niezadowoleniach, jak nam wiadomo, by³y poinformowane wszystkie czynniki odgórne.
Nazajutrz, to jest 28 czerwca [19]56 [r.] przed godz. 7.00 rano, dowiedzieliœmy siê
o przerwaniu pracy przez pracowników naszych zak³adów. W zwi¹zku z tym, ¿e pracow-
nicy zaczêli opuszczaæ zak³ad, wprowadziliœmy rozkaz 111 i w dniu tym ca³a nasza zmia-
na s³u¿bowa by³a na miejscu i pe³ni³a s³u¿bê wg za³¹czonego grafiku.

Je¿eli chodzid o zmianê woln¹ od s³u¿by, zatrzyma³em j¹ do [godz.] 9.30, w celu
dok³adnego zbadania zabezpieczenia ppo¿. poszczególnych wydzia³ów, kiedy stwier-
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a Pieczêæ o treœci Stra¿ Po¿arna Zak³adów Przemys³u Metalowego im. J. Stalina w Poznaniu.
b Literê œ wpisano rêcznie.
c Literê j wpisano rêcznie.
d Literê i wpisano rêcznie.
1 Roman Fidelski (1912–1988), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPR i PZPR, od 1945 r. pracowa³ w administra-

cji przemys³u hutniczego i maszynowego, 1949–1952 podsekretarz stanu, 1955–1956 minister przemys³u maszynowe-
go, 1958–1962 zastêpca przewodnicz¹cego Komitetu Wspó³pracy Gospodarczej i Naukowo-Technicznej z Zagra-
nic¹, 1962–1968 zastêpca przewodnicz¹cego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. T. Mo³dawa, op. cit.,
s. 349; Katalog kierowniczych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 11 III 2011 r.



dziliœmy, ¿e na poszczególnych zak³adach pozostali pracownicy, którzy zabezpieczali
zak³ady. W chwili, kiedy na zak³adach by³o wszystko w porz¹dku, to woln¹ zmianê zwol-
niono. Na zak³adzie zapanowa³ spokój, a nawet niejedni pracownicy wracali.

W godzinach rannych nawi¹zano automatycznie ³¹cznoœæ z Kom[end¹] Zaw[odo-
wych] Str[a¿y] Po¿[arnych] m[iasta] Poznania oraz z innymi jednostkami, jak: Stomil
i Pomet. Ponadto utrzymano kontakt z komendantem wojewódzkim, który to sam intere-
sowa³ siê sytuacj¹ nasz¹ i udziela³ uwag. Równie¿ utrzymywano kontakt z CZ TASKO.
W dniu tym nawi¹zaliœmy kontakt z dow[ódc¹] jednostki wojskowej, jak równie¿ z tym¿e
dowódc¹ przechodziliœmy zak³ad (elektrowniê) itp. Z dnia 28 na 29 czerwca [19]56 [r.]
posterunki ppo¿. normalnie pe³ni³y s³u¿bê. W dniu 29 czerwca [19]56 [r.] o godz. 7.00
nast¹pi³a zmiana s³u¿by. Do s³u¿by przybyli wszyscy pracownicy, za wyj¹tkiem pracow-
ników dojezdnych (zamiejscowych), którzy nie mogli przybyæ z uwagi na brak œrodków
komunikacyjnych. Natomiast przybyli oni w ró¿nych godz[inach] i ró¿nymi œrodkami lo-
komocji, na przyk³ad tow[arzysz] Ruszkowski przyjecha³ z Czempinia rowerem.
W zwi¹zku z tym, i¿ nie wszyscy mogli przybyæ na godz. 7.00, uzupe³niono za³ogê zmia-
ny II zmian¹ I, którzy to bez przerwy pe³nili s³u¿bê od 55 do 72 godz. i to:

1. Wawrzyniak W³adys³aw,
2. Humski Marian,
3. Koz³owski Stefan,
4. Kaczmarek Marian,
5. Rozmiarek Jan,
6. Szkudlarek Stanis³aw,
7. Lis Wiktor,
8. Aberski Franciszek,
9. Dolata Jan,

10. W³odarczak Andrzej,
11. Kowalski Kazimierz,
12. Walczak Franciszek.
W dniu 29 czerwca [19]56 [r.] utrzymywano w dalszym ci¹gu kontakte z ww. jed-

nostkami str[a¿y] po¿[arnej] oraz z dyrekcj¹ zak³adu. W godz[inach] popo³udniowy ko-
mendant [miejskiej zawodowej stra¿y po¿arnej] w obecnoœci przedstawiciela KW PZPR,
towarzysza Koñczalaf, kier[ownika] Wydz[ia³u] Ekonomicznego KW, kontrolowa³ za-
k³ad. W czasie tych kontroli tow[arzysz] Koñczal widz¹c pracê naszej za³ogi, przekaza³
przez komendanta [miejskiego] uznanie za dobre pe³nienie s³u¿by. Ponadto musimy
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e S³owo wpisano rêcznie. Czes³aw Koñczal (1924–1978), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPS i PZPR.
1947–1949 cz³onek Egzekutywy POP i KF, sekretarz OOP W-4 w HCP, 1949–1950 kierownik Wydzia³u
Ekonomicznego KW PZPR w Poznaniu, 1950–1953 zastêpca kierownika i kierownik Wydzia³u Ekonomicz-
nego KW PZPR w Zielonej Górze, 1953–1957 zastêpca kierownika i kierownik Wydzia³u Ekonomicznego
i Handlu, 1957–1978 cz³onek Egzekutywy, 1957–1960 sekretarz KW PZPR w Poznaniu, 1960–1964 cz³onek
Egzekutywy KM PZPR w Poznaniu, I sekretarz KM PZPR w Poznaniu, Radny WRN w Poznaniu, Radny PRN
miasta Poznania, 1965–1971 sekretarz ds. budownictwa i gospodarki komunalnej KW PZPR w Poznaniu,
1972–1978 przewodnicz¹cy WRZZ w Poznaniu, 1972–1976 pose³ na Sejm PRL. Zob. Wielkopolski S³ownik

Biograficzny, red. A. G¹siorowski, J. Topolski, Warszawa–Poznañ 1981, s. 348–349; Katalog kierowniczych

stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 11 III 2011 r.
f W dokumencie po nazwisku rêcznie przekreœlono s³owo oraz.



stwierdziæ, ¿e dyr[ektor] Zak³adów, tow[arzysz] Trzcionka osobiœcie wydawa³ równie¿
polecenie wzmo¿enia czujnoœci oraz odwo³ania z urlopu komendanta, który ju¿ w s³u¿bie
by³.

[g]

�ród³o: AIPN Po, 570/6, k. 294–295, orygina³, mps.
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g Brakuje podpisu.
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1956 lipiec 5, Poznañ – Odpis oœwiadczeñ kpr. Stanis³awa Macha³y, ¿o³nierza 19. Dywi-

zji Pancernej, dotycz¹cych wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Odpis

M[iejsce] p[ostoju], dn[ia] 5 lipca [19]56 r.

Dnia 28 czerwca [19]56 r. og³oszony by³ alarm w naszej jednostce. Na rozkaz
d[owód]cy uda³em siê wraz z ca³¹ za³og¹ do parku, sk¹d wyprowadziliœmy wóz pod do-
wództwem por. Kuœmierza. Nastêpnie udaliœmy siê z ca³¹ kolumn¹ na sk³adnicê amuni-
cji. Za³oga moja uda³a siê do noszenia amunicji, a ja z rozkazu d[owód]cy plutonu zo-
sta³em w wozie celem czyszczenia karabinów maszynowych. Kiedy zauwa¿y³em, ¿e
d[owód]ca dywizji wydaje rozkaz dla oficerów, ¿e maj¹ jechaæ, pomimo to ¿e zazna-
czy³em, ¿e w moim wozie nie ma ca³ej za³ogi, by³em zmuszony koñczyæ czyszczenie
i kiedy wozy stoj¹ce przede mn¹ ruszy³y, ruszy³em za nimi. Kiedy przyjechaliœmy do
Poznania, czo³gi zatrzyma³y siê na jednej ulicy, trudno mi jednak zaznaczyæ, jaka to by³a
ulica, prawdopodobnie Rooseveltaa. Gdy zobaczy³em, ¿e czo³gi stoj¹ce przede mn¹ za-
czê³y wolno ruszaæ do przodu, ja równie¿ chcia³em ruszyæ, lecz trudno mi by³o tego do-
konaæ, poniewa¿ ca³a gromada ludzi cywilnych stanê³a przede mn¹. Do tej chwili nie za-
myka³em w³azów, poniewa¿ nie wiedzia³em, co to ma byæ i co to wszystko znaczy, a[le]
kiedy ju¿ siê po³apa³em z rozumem, ¿e ludzie szukaj¹ amunicji, wtenczas w³azów ju¿ za-
mkn¹æ nie mog³em, poniewa¿ dolnym w³azem zaczêli mnie ci¹gn¹æ z czo³gu, a górnym
w³azem wchodzili do œrodka. Usi³owa³em jeszcze ruszyæ do przodu, myœla³em, ¿e uda mi
siê uciec z czo³giem, jednak nic tu nie pomog³o, tylko tyle, ¿e te osoby, które sta³y na wie-
¿y czo³gu pospada³y, natomiast ci, którzy byli wewn¹trz zmusili mnie do zatrzymania
wozu. Jeden z nich móg³ mieæ ko³o 19 lat, który wyj¹³ z kieszeni pistolet i zaznaczy³ mi,
¿e je¿eli nie opuszczê czo³gu, to u¿yje broni. Drugi znów zmusza³ mnie do strzelania z ar-
maty, odpowiedzia³em mu, ¿e nie umiem, trzeci znów widz¹c, ¿e ja ruszam czo³giem do
przodu, przy³o¿y³ mi do piersi przez przedni w³az szpicê trzymetrow¹, na której osadzony
by³ sztandar. Z tego wszystkiego zdj¹³em z siebie kombinezon, poniewa¿ mi go podarli
doszczêtnie i widz¹c, ¿e ¿adnej pomocy nie ma, wyszed³em z wozu, zd¹¿y³em równie¿
zauwa¿yæ, ¿e z czo³gu stoj¹cego za mn¹ wyszed³ oficer i by³ zmuszony do oddania amu-
nicji. Wtenczas sta³em siê ju¿ ca³kiem bezradny i wtenczas mnie do wozu nie dopuszczo-
no, tylko zauwa¿y³em, ¿e do mojego wozu przynieœli cywile dwa pociski armatnie.

Kiedy czo³gi ruszy³y, zosta³em sam na ulicy i schroni³em siê poza drzewami sto-
j¹cymi obok szosy. Za jakiœ czas nadjecha³ samochód z wojskiem, widzia³em, ¿e do sa-
mochodu otworzy³ ktoœ ogieñ. Wojsko rozlecia³o siê szybko po ulicy, jeden z nich zosta³
ranny ciê¿ko, bo od razu upad³ na œrodku ulicy. Ja podlecia³em do niego i usun¹³em go ze
œrodka ulicy, chwyci³em równie¿ jego broñ z ulicy, w której by³ za³adowany magazynek.
Po chwili zauwa¿y³em m³odzieñca, który móg³ mieæ oko³o 17 lat, biegn¹cego szybko i co
parê metrów odda[wa]³ strza³, wiêc zdecydowa³em siê usun¹æ go z ulicy, otwar³em do
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niego ogieñ z p[e]emu1. Po dwóch godzinach czasu nadjecha³a sanitarka, na któr¹ zabra-
no rannego i ja równie¿ prosi³em, a¿eby mnie podwieŸli tam, gdzie jest wojsko. Kazano
mi wsi¹œæ na samochód i podwieziono mnie do banku, tam zaraz zameldowa³em dowód-
cy warty, jak sprawa stoi, prosz¹c go, ¿eby da³ znaæ do mojej jednostki, ale odpowiedzia³
mi, ¿e to za³atwi. Wieczorem ko³o 23.00 przyjecha³em z banku z majorem i kapitanem do
szko³y ofic[erskiej], sk¹d dosta³em siê do swojej jednostki, z jednostki odwieŸli mnie do
informacji, gdzie œci¹gano protokó³ [przes³uchania], po chwili czasu powiedziano mi, ¿e
jestem wolny i odwieŸli z powrotem do jednostki, poniewa¿ sam ba³em siê iœæ bez broni,
a z ka¿dej strony s³ychaæ by³o strza³y. D[owód]ca kompanii da³ drugi czo³g, który mnie
przyci¹gn¹³ do szko³y ofic[erskiej], gdzie dosta³em rozkaz czekaæ na now¹ ch³odnicê, po-
niewa¿ stara jest niesprawna.

Kpr. Macha³a Stanis³awb

Czo³g nr 945 i po wyrzuceniu mnie z niego, czo³g ten opanowany przez cywili poje-
cha³ ulic¹ D¹browskiego i zosta³ opanowany, zdobyty przez podchor¹¿ych O[ficerskiej]
S[zko³y] W[ojsk] P[ancernych] i Zmech[anizowanych] przy ulicy Poznañskiej. Osobnik,
który trzyma³ flagê na czo³gu, by³ œredniego wzrostu, gruby, brunet, bez nakrycia g³owy,
z przedzia³k¹, uczesany na prawy bok, nad lewym okiem mia³ rozciêt¹ ranê d³ugoœci
oko³o 5 cm, która by³a œwie¿o wyciêta, lat oko³o 50, ubrany by³ w spodniach i w koszuli
bia³ej bez marynarki. Wystêpowa³ on bardzo aktywnie.

kpr. Macha³a Stanis³awc

Za zgodnoœæ:d

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 89–90, kopia, mps.
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1 Peem – potoczna nazwa pistoletu maszynowego.
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aSpostrze¿enia z zajœæ w Poznaniu w dniu 28 czerwca br.

Kierownik Katedry Operacyjnej
Szko³y nr 1 Wawrow, kpt.

Z ramienia sztabu XXV MTP przyjmowa³em zadania na obserwacjê i przydziela³em
brygadom obserwacyjnym.

W dniu 28 czerwca br. oko³o godz. 9.00 wyszed³em na miasto do bazy, gdzie mie-
œci³y siê brygady obserwacyjne. Nastêpnie uda³em siê na plac Armii Czerwonej, gdzie
w tym czasie by³o g³ówne zgrupowanie manifestantów. Manifestanci œpiewali pieœñ
„Bo¿e coœ Polskê”. W tym miejscu pewne grupy wchodzi³y na tramwaje, rozwija³y przy-
gotowane transparenty z ró¿nymi ¿¹daniami, w³¹cznie do wrogich hase³.

Dochodz¹c do Komendy Woj[ewódzkiej] MO, widzia³em, jak funkcjonariusze MO
opuszczali gmach, natomiast pewne grupy wchodzi³y do gmachu spoœród demonstran-
tów, otwiera³y okna, wznosz¹c ró¿ne okrzyki, natomiast demonstranci na ulicach okla-
skiwali ich. Nastêpnie uda³em siê do Urzêdu1, widz¹c po drodze, jak kilku m³odych ludzi
zrywa³o aparaturê z gmachu ubezpieczalni spo³ecznej, zrzucaj¹c j¹ na dó³.

Grupy chuligañskie stoj¹ce na ulicach rozbija³y aparaturê o bruk, wybijaj¹c równo-
czeœnie okna ubezpieczalni spo³ecznej. W tym czasie pewne grupy ustawia³y wrogie
has³a na ulicy Kochanowskiego, róg D¹browskiego. Kiedy doszed³em do urzêdu, drzwi
by³y ju¿ zamkniête. Uwa¿am, ¿e najs³uszniejszym bêdzie zwrócenie uwagi na metody,
jakimi wróg pos³ugiwa³ siê w czasie tego zajœcia, celem potêgowania wrogich nastrojów
wœród demonstrantów.

Kiedy wywo¿ono rannych, nie zawsze brano ich do karetki pogotowia, brano ich na
platformê samochodu ciê¿arowego, wieziono odkrytych, mimo ¿e za tym samochodem
jecha³a karetka pogotowia. Wioz¹cy rannych wznosili okrzyki: „Patrzcie ubowcy mor-
duj¹ naszych braci robotników”. W innym wypadku wieziono rannego w karetce pogo-
towia, [a] siedz¹cy obok rannego specjalnie osmarowa³ krwi¹ rêce, pokazuj¹c je pu-
blicznoœci, krzycz¹c przy tym: „Patrzcie ubowcy – gestapowcy morduj¹ nasze dzieci
i ¿ony”.

Mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e po pierwszych strza³ach u wiêkszoœci demonstrantów by³a
niechêæ i cofanie siê do dalszych awantur, o czym œwiadczy fakt, ¿e gdy pad³ okrzyk ro-
bienia barykad, to do samochodu dosz³o tylko 3 chuliganów, chc¹c go wywróciæ bezsku-
tecznie, gdy¿ nikt wiêcej w tym czasie nie popar³ ich. PóŸniej jednak, gdy zauwa¿ono
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rannych, prowokacyjne nastroje wœród t³umów pogarsza³y siê. Kiedy grupy chuligañskie
dobija³y siê do konsumu, pada³y okrzyki: „zabraæ im wszystko, a ich wymordowaæ do
ko³yski, doœæ nas objadali przez 11 lat”.

Kiedy przyjecha³y pierwsze czo³gi, chuligani wskakiwali na czo³gi, próbuj¹c agito-
waæ czo³gistów, by nie strzelali do swych braci itp., a kiedy czo³gi ruszy³y, pada³y ordy-
narne wyra¿enia i kamienie.

Powszechn¹ by³a plotka wœród t³umów przy ul. Kochanowskiego i innych punktach,
¿e podobna walka jest w £odzi, Stalinogrodzie, Gdañsku, Szczecinie, Warszawie, Byd-
goszczy i innych miastach. W niektórych punktach mówiono, ¿e rz¹d polski ust¹pi³. Na-
le¿y stwierdziæ, ¿e nastroje w ugrupowaniach przy ul. Kochanowskiego by³y szczególnie
nacechowane wrogoœci¹ do organów BP.

Wznoszono okrzyki, ¿e tam broni¹ siê sami SS-owcy, samo gestapo, a równoczeœnie
mówiono pochlebnie o milicji, ¿e milicja „porz¹dna”, milicja odda³a siê bez strza³u, mili-
cja „nasza”. Podobne g³osy by³y doœæ powszechne.

Kiedy do Poznania wkroczy³a wiêksza iloœæ czo³gów i samochodów pancernych
wówczas mówiono, ¿e te pierwsze czo³gi to by³y polskie i poddawa³y siê, a teraz przyje-
cha³y czo³gi radzieckie, ¿o³nierze ci s¹ Rosjanami poprzebieranymi w polskie mundury
i dlatego s¹ bezwzglêdni.

Wiêksza czêœæ demonstrantów nie podziela³a chuligañskich wyczynów w postaci
niszczenia urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej czy te¿ rabunku. By³em œwiadkiem, jak
b[y³y] pracownik Woj[ewódzkiego] Urzêdu, Proszowski Stanis³aw2, z nieznanymi mi
z nazwiska obywat[elami] wyst¹pili p[rzeciw]ko niszczeniu browaru przy ul. D¹brow-
skiego, argumentuj¹c, ¿e to jest przecie¿ nasze, piwo w mieœcie bêdzie potrzebne jutro,
dzisiaj niszczymy, a jutro bêdziemy musieli naprawiaæ i p³aciæ za to.

W tym ugrupowaniu w pierwszym momencie tylko 2 g³osy podziela³y niszczenie
obiektów, a póŸniej wszyscy poparli wywody Proszowskiego i potêpili niszczenie
urz¹dzeñ.

Nastêpnie na Rynku Je¿yckim w zgrupowaniu demonstrantów mówiono, ¿e z wiê-
zienia uwolniono wiêŸniów politycznych. Ob[ywatel] Proszowski przeciwstawi³ siê
temu i powiedzia³, ¿e w zwi¹zku z amnesti¹ wiêŸniowie polityczni zostali zwolnieni, [a]
w wiêzieniu pozostali tylko z³odzieje – kryminaliœci i nie nale¿a³o ich wypuszczaæ, gdy¿
du¿o z nich mo¿e wróciæ do swego rzemios³a. Otoczenie przyzna³o racjê. Z obserwacji
wnioskujê, ¿e w tym czasie mo¿na by³o robiæ robotê polityczn¹ wœród demonstrantów,
wyjaœniaæ im pewne zagadnienia, gdy¿ by³o bardzo du¿o plotek prowokacyjnych i dez-
orientacji.
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2 Stanis³aw Proszowski (1921–2004), od 10 IV 1945 r. m³odszy referent, od 5 V 1945 r. zastêpca kierow-
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czelnik Wydzia³u VI WUdsBP w Poznaniu. Od 1 VIII 1955 r. zawieszony w wykonywaniu obowi¹zków
s³u¿bowych w zwi¹zku z aresztowaniem. Zwolniony 31 VIII 1955 r. Zob. AIPN BU, 0193/4931, t.1–2 (akta
osobowe).



Uwa¿am równie¿, ¿e zas³uguje na uwagê postawa w tej sytuacji b[y³ego] pracownika
Woj[ewódzkiego] Urzêdu – Proszowskiego Stanis³awa. Kiedy udawa³em siê do urzêdu,
powiedzia³, ¿ebym zameldowa³ kierownictwu Woj[ewódzkiego] Urzêdu, ¿e w tej sytu-
acji on jest gotów wzi¹æ automat i walczyæ wraz z pracownikami organów bezpieczeñ-
stwa publicznego przeciwko wrogom.

(–) Wawrow J., kpt.b

Odb[ito] 4 egz. WZ.

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 286–288, kopia, mps.
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Przebieg zajœæ poznañskich

Ju¿ od d³u¿szego czasu na kilku zak³adach pracy w Poznaniu, a w szczególnoœci na ZISPO,
za³ogi robotnicze wysuwa³y szereg postulatów dotycz¹cych poprawy warunków pracy i p³acy.

Celem ostatecznego uregulowania tych spraw wyjecha³a wybrana przez ca³¹ za³ogê
ZISPO delegacja do Zarz¹du G³ównego Zw[i¹zków] Zawodowych Metalowców i Mini-
sterstwa Przemys³u Maszynowego.

Po jednodniowych pertraktacjach, w ci¹gu których najpilniejsze postulaty za³ogi zo-
sta³y pozytywnie za³atwione, odby³y siê 27 czerwca br. na wszystkich Wydzia³ach
ZISPO zebrania robotników, na których delegaci, robotniczy oraz przedstawiciele naj-
wy¿szych w³adz Ministerstwa Przemys³u Maszynowego i Zw[i¹zku] Zaw[odowego]
Metalowców przedstawili osi¹gniête w Warszawie wyniki.

Wprawdzie zebrania te nie zadowoli³y wszystkich robotników, co w du¿ej mierze
wynikano st¹d, ¿e referuj¹cy nie byli w stanie przedstawiæ konkretnych korzyœci mate-
rialnych, jakie uzyskali, jednak zebrania zakoñczy³y siê spokojnie i nastêpna popo³udnio-
wa zmiana ZISPO pracowa³a normalnie.

W dniu 28 czerwca br. robotnicy Oddzia³u W-3 przychodz¹cy do pracy na godz. 6.00,
napotkali przy wejœciu bojówki m³odzie¿owe, które wznosi³y okrzyki wzywaj¹ce do nie-
przystêpowania do pracy i zebrania siê na masówkê robotnicz¹. Po zebraniu za³ogi, bojów-
ki te rozpoczê³y agitacjê za wyjœciem na ulicê i manifestowaniem swoich ¿¹dañ, poniewa¿
wyniki osi¹gniête przez delegacjê w W[arsza]wie nie daj¹ ¿adnych korzyœci robotnikom.

Podburzona w ten sposób za³oga wysz³a boczn¹ bram¹ na ulicê. Nie opuœci³a
zak³adów za³oga techniczno-in¿ynieryjna.

Po wyjœciu z W-3 (f[abry]ka wagonów) wspomniane wy¿ej bojówki wznosz¹c has³a
strajkowe i nawo³uj¹ce do demonstracji ulicznej, wtargnê³y do nastêpnego zak³adu W-6
(f[abry]ka narzêdzi) i do elektrowni, gdzie uruchomiono syrenê. Równoczeœnie reszta
za³ogi W-3 rozesz³a siê po innych oddzia³ach ZISPO, nawo³uj¹c do strajku i manifestacji
ulicznej. Pod wp³ywem tego wszyscy robotnicy przestali pracowaæ, przy czym znaczna
ich czêœæ nie solidaryzuj¹c siê z nawo³ywaniami do strajku, porzuci³a pracê wobec gróŸb
bojówkarzy. Po zatrzymaniu pracy w ca³ych zak³adach, robotnicy wyszli na ulicê, czêœæ
z nich póŸniej cofnê³a siê na zak³ad. Ogólnie w zak³adach zosta³o oko³o 20% za³ogi. Na
jednym z zak³adów W-8 pozosta³o oko³o 40% za³ogi.

Silne grupy robotnicze wyruszy³y na miasto. Czêœæ oko³o 1000 osób pozosta³a przed
wejœciem na zak³ady, by nie wpuszczaæ nikogo do pracy.

W tym czasie na godz. 7.00 przychodzili do pracy pracownicy administracyjni.
Na ulicy najbardziej agresywne grupy wznosi³y okrzyki za strajkiem, organizowa³y

siê grupy robotników, które kierowa³y siê do innych zak³adów pracy, celem zmuszenia
ich za³óg do przy³¹czania siê do strajku i demonstracji.
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Pierwsza grupa manifestuj¹cych robotników w liczbie oko³o 1000, w której byli
równie¿ robotnicy z s¹siednich zak³adów, przyby³a przed godz. 8.00 pod Zak³ady Na-
prawcze Taboru Kolejowego. Niewpuszczeni pocz¹tkowo na teren ZNTK wywa¿yli
przemoc¹ bramê nr 1 i weszli na teren zak³adów, nawo³uj¹c wszystkich robotników do
wyjœcia na ulicê.

W ZNTK ju¿ od poprzedniego dnia panowa³o znaczne wzburzenie wœród robotni-
ków. W dniu tym dwa dzia³y tej fabryki nie przyst¹pi³y na drugiej zmianie do pracy,
zbieraj¹c siê na masówkê. Na tê masówkê przyby³ I sekretarz KW, tow[arzysz] Stasiak
i przewodnicz¹cy WRN, tow[arzysz] Pieprzyk. Propozycja tow[arzysza] Stasiaka, aby
wybrano po dwóch delegatów z ka¿dego dzia³u, celem przedstawienia w³adzom ¿¹dañ
robotników, zosta³a pod wp³ywem najbardziej agresywnych krzykaczy odrzucona, mimo
zapewnieñ, ¿e ¿aden z delegatów nie zostanie aresztowany. Utworzone z robotników
tych dzia³ów bojówki zaczê³y odpêdzaæ od warsztatów pracy robotników tych dzia³ów,
którzy nie chcieli strajkowaæ. W godzinach wieczornych bojówkarze, przewa¿nie m³o-
dzie¿, wywa¿yli drzwi do kot³owni i wypêdzili pracuj¹cych tam robotników oraz sami
wy³¹czali pracuj¹ce jeszcze maszyny.

W dniu 28 czerwca br. robotnicy ZNTK przychodz¹c oko³o godz. 4.00 rano do pracy,
natknêli siê na zorganizowane elementy prowokatorskie, które zwo³ywa³y robotników na
masówkê.

O godz. 5.00 rano zebra³ siê aktyw partyjny ZNTK celem omówienia sytuacji. Jed-
nak aktywiœci po zakoñczeniu zebrania zastali ju¿ za³ogê zgromadzon¹, w wiêkszym
stopniu podburzon¹ do strajku i nie zdo³ali ju¿ dojœæ do g³osu.

W tej sytuacji przybycie robotników ZISPO dodatkowo rozogni³o sytuacjê i za³ogi wy-
sz³y na ulicê, udaj¹c siê w sposób niezorganizowany w kierunku œródmieœcia. W czasie po-
chodu prowodyrzy wykrzykiwali has³a w rodzaju: „¯¹damy chleba”, „Precz z normami” itp.

Do id¹cych robotników zaczê³y przy³¹czaæ siê elementy chuligañskie oraz wielu lu-
dzi, których wygl¹d zewnêtrzny, wyra¿anie siê i zachowanie, wyraŸnie œwiadczy³ o tym,
¿e nie maj¹ nic wspólnego z robotnikami. Ludzie ci poczêli rzucaæ has³a i okrzyki o treœci
prowokacyjnej i antypañstwowej, jak np. i „Precz z bolszewizmem”, „¯¹damy wolnych
wyborów pod kontrol¹ ONZ” itp.

Tego rodzaju has³a by³y pocz¹tkowo s³abiej podchwytywane przez t³um, jednak lu-
dzie, którzy rzucali has³a byli bardzo ruchliwi, wokó³ nich zbiera³y siê grupki ludzi (prze-
wa¿nie m³odzie¿), które towarzyszy³y im i podchwytywa³y rzucane przez nich has³a.

Grupki te z chwili na chwilê powiêksza³y siê, ³¹czy³y siê z innymi grupkami, tworz¹c
doœæ du¿¹ gromadê, na któr¹ ¿ywio³owo parli ludzie b¹dŸ to ciekawi, b¹dŸ te¿ chc¹cy
byæ bli¿ej prowodyrów. Prowodyrzy widz¹c, ¿e maj¹ doœæ du¿o zwolenników, zaczêli
nimi bardziej zorganizowanie kierowaæ.

Grupy te wyruszy³y do ró¿nych zak³adów pracy dla zaagitowania do strajku i wyjœcia
na ulicê robotników. Na wielu zak³adach napotyka³y one jednak na niechêæ i sprzeciw
robotników. Tak na przyk³ad: pracownicy Zak³adów Graficznych [im. Marcina Kasprza-
ka] po zmuszeniu ich przez bojówkarzy do zaprzestania pracy, w wiêkszoœci przestali
pracowaæ, jednak¿e znaczna ich czêœæ oœwiadczy³a, ¿e nie solidaryzuje siê z wyst¹pienia-
mi, ale z obawy przed bojówkarzami id¹ do domu. Podobnie by³o na szeregu innych
zak³adach pracy (elektrownia, gazownia, Poczta G³ówna, kolejarze).

Na chodnikach, po obu stronach pochodu, sz³y grupy chuliganów, które si³¹ wpy-
cha³y do pochodu ludzi przygl¹daj¹cych siê [demonstrantom], wyci¹ga³y personel ze
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sklepów znajduj¹cych siê na trasie, zatrzymywa³y samochody, którymi bojówkarze uda-
wali siê dla rozszerzenia prowokacji.

Oko³o godz. 10.00 pochód przez nikogo nieatakowany i niezatrzymywany dotar³ na
plac przed MRN. Czêœæ robotników zaczê³a siê orientowaæ, i¿ wœród nich dzia³aj¹ ele-
menty obce. Okrzyki antypañstwowe, wezwania do ataku na gmachy publiczne, KW1,
MRN, WRN, znajduj¹ zasadniczo pos³uch tylko wœród grup awanturniczych, które
w³amuj¹a siê do tych gmachów, demoluj¹ urz¹dzenia i sprzêt. Prowodyrzy i bojówkarze
rzucaj¹ jeszcze jedn¹ prowokacjê o rzekomym aresztowaniu cz³onków delegacji ZISPO,
co by³o oczywistym k³amstwem, poniewa¿ cz³onkowie delegacji wraz z robotnikami byli
na placu [Stalina]. Has³o to jednak u³atwia prowokatorom skierowanie czêœci t³umu na
ul. M³yñsk¹ celem rozbicia wiêzienia.

Ze zdobytego przez prowokatorów radiowozu padaj¹ coraz wœcieklejsze has³a i we-
zwania. Zorganizowane bojówki rozbrajaj¹ napotkanych milicjantów i oficerów. Nastê-
puje atak na wiêzienie, którego stra¿ wobec wyraŸnego zakazu strzelania zostaje rozbro-
jona, cele otwarte, wiêŸniowie wypuszczeni.

Najaktywniejszymi organizatorami rozbicia wiêzienia byli kryminaliœci, którzy zna-
j¹c rozk³ad wiêzienia, zwalniaj¹ wiêŸniów, rozdzielaj¹ im cywilne ubrania, rozbrajaj¹
Stra¿ Wiêzienn¹, pal¹ akta. Czêœæ zwolnionych kryminalistów bierze nastêpnie czynny
udzia³ w zbrojnych napadach oraz rozboju i grabie¿y. Inna czêœæ z nich rozchodzi siê lub
wyje¿d¿a do domu. Nale¿y nadmieniæ, ¿e pewna grupa wiêŸniów nie opuœci³a wiêzienia,
a niektórzy nawet brali udzia³ w gaszeniu ognia i porz¹dkowaniu wiêzienia po opuszcze-
niu go przez bojówkarzy. Równoczeœnie inna grupa wtargnê³a do KW MO, demoluj¹c
[znajduj¹ce siê] w niej urz¹dzenia.

Zorganizowane bojówki wyrywaj¹ siê, demoluj¹ oraz podpalaj¹ akta w gmachach
prokuratury i s¹du, Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i innych gmachach publicznych.

Obok broni pochodz¹cej z rozbrojenia funkcjonariuszy pañstwowych, posiadaj¹ oni broñ
wydobyt¹ z ukrycia, myœliwsk¹ i sportow¹. Pada has³o zdobycia gmachu Wojewódzkiego
Urzêdu2 przy ul. Kochanowskiego, jako ostatniego punktu oporu w³adzy ludowej w Poznaniu.

Atak na gmach Woj[ewódzkiego] Urzêdu poprzedzi³o zbieranie siê t³umów na oko-
licznych ulicach. T³umy te doœæ d³ugo sta³y i obserwowa³y urz¹d.

Dopiero po otrzymaniu informacji o zdemolowaniu gmachów KW PZPR, WRN,
wkroczeniu do KW MO, podpaleniu akt prokuratury i s¹du, rozbiciu wiêzienia, rozbroje-
niu stra¿y wiêziennej i wypuszczeniu wiêŸniów – uzbrojone bojówki zaczê³y organizo-
waæ atak na Woj[ewódzki] Urz¹d.

Prowodyrzy rzucali has³a o obaleniu przez nich ca³ej w³adzy w Poznaniu, o przy-
³¹czeniu siê wojska i milicji do „zbrojnego powstania”, nawo³ywali t³um do napadu i zdo-
bycia Woj[ewódzkiego] Urzêdu.

Atak na gmach rozpoczê³y grupki m³odych ludzi, których odpêdzono przy pomocy
wody z hydrantów. Równoczeœnie oblê¿eni pracownicy Woj[ewódzkiego] Urzêdu nawo-
³ywali t³um do rozejœcia siê i pójœcia do pracy. Z t³umu pada³y wrogie okrzyki. W odpo-
wiedzi na oblanie wod¹ zaatakowano urz¹d kamieniami i strza³ami. Przy polewaniu
wod¹ zgin¹³ od kuli pracownik Woj[ewódzkiego] Urzêdu, tow[arzysz Kazimierz] Graja.
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a W dokumencie wrywaj¹.
1 Chodzi o Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu.
2 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



W tym czasie z okien urzêdu widaæ by³o bojówkarzy wytaczaj¹cych beczki z ben-
zyn¹ z gara¿u obok urzêdu oraz rozpoczê³o siê obrzucanie gmachu butelkami z benzyn¹,
celem jego podpalenia. Do tego czasu nie oddano z urzêdu ani jednego strza³u. Dopiero
wówczas nast¹pi³a pierwsza salwa ostrzegawcza, po której t³um trochê siê cofn¹³. Zazna-
czyæ nale¿y, ¿e decyzja o konsekwentnej obronie gmachu urzêdu wynika³a nie tylko
z obawy o ¿ycie znajduj¹cych siê tam pracowników, ale w pierwszym rzêdzie z poczucia
odpowiedzialnoœci za utrzymanie ³adu i bezpieczeñstwa publicznego w Poznaniu.

W oknie gmachu urzêdu ginie od strza³u ¿o³nierz KBW. W zwi¹zku z tym na polecenie
w³adz zwierzchnich dano rozkaz strzelania do tych, którzy z broni¹ w rêku atakuj¹ urz¹d
lub usi³uj¹ go podpaliæ. W tym czasie gmach Woj[ewódzkiego] Urzêdu by³ ju¿ obstrzeli-
wany z broni maszynowej ze stanowisk umieszczonych na okolicznych budynkach.

Na polecenie w³adz wchodz¹ do akcji czo³gi i jednostki pancerne, które otrzymuj¹
zadanie zabezpieczenia przed zbrojnymi atakami i grabie¿¹ gmachów publicznych, in-
stytucji, wœród nich Wojewódzkiego Urzêdu.

Pocz¹tkowo czo³gi ze wzglêdu na znaczne t³umy, rozwydrzenie zorganizowanych
band, prowokatorów oraz zakaz strzelania, nie wp³ynê³y zdecydowanie na sytuacjê.

Dopiero przybycia znaczniejszych posi³ków czo³gów, których za³ogi otrzyma³y roz-
kaz [zl]ikwidowania ognisk broni maszynowej oraz unieszkodliwienia bandytów strze-
laj¹cych lub podpalaj¹cych gmachy i czo³gi – wp³ynê³o na odprê¿enie sytuacji.

Oblê¿enie Woj[ewódzkiego] Urzêdu przez uzbrojone bandy prowokatorów i chuliga-
nów, wœród których w zasadzie ju¿ nie by³o znaczniejszych grup robotniczych – trwa³o do
oko³o godz. 21.00. Ostrzeliwanie gmachu Urzêdu oraz oddzia³ów wojskowych i MO na mie-
œcie trwa³o jeszcze w ci¹gu dnia 29 czerwca br. do godzin popo³udniowych. Stanowiska
ogniowe likwidowa³y jednostki wojskowe wespó³ z funkcjonariuszami MO i organami BP.

Przez ca³y czas oblê¿enia ze strony Woj[ewódzkiego] Urzêdu nie strzelano bezpo-
œrednio w t³um. Pierwsze strza³y by³y skierowane na osobników wytaczaj¹cych beczki
z benzyn¹ lub podpalaj¹cych urz¹d. Dalsze strza³y kierowano wy³¹cznie przeciwko ban-
dytom ze stanowisk na s¹siednich i okolicznych domach.

Wed³ug spostrze¿eñ pracowników Woj[ewódzkiego] Urzêdu, w czasie oblê¿enia
gmachu zabito lub raniono strza³ami z urzêdu 7–8 ludzi (3 wytaczaj¹cych beczki z ben-
zyn¹, reszta na stanowiskach ogniowych atakuj¹cych).

W czasie oblê¿enia zginê³o od kul w gmachu Woj[ewódzkiego] Urzêdu 2 pracow-
ników aparatu bezpieczeñstwa i 1 ¿o³nierz KBW oraz zosta³o rannych 11 pracowników
bezpieczeñstwa.

W przeddzieñ wypadków 27 czerwca br., wieczorem, Woj[ewódzki] Urz¹d areszto-
wa³ w miejscu jego zamieszkania w Szamotu³ach – pracownika ZNTK – Rutkowskiego
– za prowokacyjne wyst¹pienia strajkowe oraz nawo³ywanie i stosowanie terroru wobec
pracuj¹cych robotników. Poza tym w dniu 27 i 28 czerwca br. Woj[ewódzki] Urz¹d BP
¿adnych aresztów nie przeprowadza³. 28 czerwca w godz[inach] wieczornych ludzi
z broni¹ w rêku lub ze zrabowanymi towarami zatrzymywa³o wojsko.

W dniu prowokacyjnych zajœæ na terenie powiatów woj[ewództwa] poznañskiego
sytuacja by³a na ogó³ zadowalaj¹ca. Mimo prób rozszerzenia prowokacji poza teren Poz-
naniab na zak³adach pracy panowa³ spokój. Praca przebiega³a w zasadzie normalnie, bez
specjalnych przeszkód.
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b S³owo wraz ze znakiem przestankowym wpisano rêcznie.



Jedn¹ z typowych prób rozprzestrzeniania prowokacji by³y ulotki i pisane has³a o tre-
œci wrogiej, nawi¹zuj¹cej do zajœæ i sytuacji w Poznaniu, rozpowszechniane wraz z szere-
giem plotek na terenie powiatów.

Na ogó³ ta forma wrogiej dzia³alnoœci nie osi¹gnê³a zamierzonych skutków. W za-
k³adach pracy woj[ewództwa] poznañskiego wiêkszoœæ pracowników potêpi³a prowoka-
cje poznañskie.

W czasie zajœæ w Poznaniu i bezpoœrednio po tym, grupy bojówkarzy opuœci³yc Poz-
nañ i przewa¿nie uzbrojeni udali siê w teren.

Na niektórych powiatach, jak Poznañ, Koœcian, Œrem i Nowy Tomyœl, bojówkarze
dysponuj¹c nieraz samochodami ciê¿arowymi, dokonywali napadów na posterunki MO
i placówki uspo³ecznione.

Grupy te zosta³y czêœciowo rozbite i wycofa³y siê do lasu. W pierwszym i drugim
dniu zajœæ zatrzymano 19 osób bior¹cych udzia³ w zajœciach z broni¹ w rêku lub organi-
zuj¹cych ludzi do brania udzia³u w rozruchach. Zatrzymano równie¿ wielu wiêŸniów wy-
puszczonych w dniu 28 czerwca z wiêzieñ.

W Koœcianie rozbito grupê bandytów ok[o³o] 30 osób, z których dwóch ujêto, jedne-
go zabito. W nocy z 28 na 29 czerwca [19]56 r. bandyci rozbroili posterunki MO w Swa-
rzêdzu, Puszczykowie i Mosinie, natrafili oni na zorganizowany opór posterunku MO
w Czempiniu, sk¹d przepêdzono ich po wymianie strza³ów.

We Wrzeœni zatrzymano 5 osobników, którzy z Poznania przybyli do Nekli, planuj¹c
napad i rozbrojenie tamt[ejszego] posterunku MO.

Poszczególne jednostki bezpieczeñstwa publ[icznego] i milicji wspó³dzia³aj¹c w te-
renie z wojskiem, nie dopuœci³y do rozszerzenia prowokacji.

Funkcjonariuszy bezpieczeñstwa cechowa³a w szczególnoœci w³aœciwa postawa
i zrozumienie sytuacji.

Pomoc w likwidowaniu rozproszonych grup prowokatorów okazywa³a doœæ czynnie
ludnoœæ woj[ewództwa] poznañskiego.

Wyk[onano] 2d egz. EF

[e]

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 153–160, kopia, mps.
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d Liczbê wpisano rêcznie.
e Brakuje podpisu.



Nr 38

1956 lipiec 5, Poznañ – Raport mjr. Teodora Szumañskiego, zastêpcy naczelnika Wy-

dzia³u I Departamentu IV, i mjr. Feliksa Szpana, starszego inspektora w Kierownictwie

Departamentu V KdsBP w Warszawie, dotycz¹cy wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 5 lipca 1956 r.
Œciœle tajne

Egz. nr 2a

bRaport specjalny dot[ycz¹cy] w³asnych obserwacji
z przebiegu zajœæ w Poznaniu w dniu 28 czerwca 1956 r.

O godzinie 9.00 minut 30 dnia 28 czerwca [19]56 r. otrzymaliœmy polecenie od dy-
rektora Departamentu V udania siê niezw³ocznie drog¹ lotnicz¹ do Poznania w zwi¹zku
z wybuchem strajku na tamtejszym ZNTK.

O godzinie 11.30 opuœciliœmy lotnisko w Poznaniu, udaj¹c siê autokarem na
ul. D¹browskiego.

Na ul. D¹browskiego wstrzymany by³ ruch tramwajowy, a w odleg³oœci oko³o ki-
lometra od rogu ul. Kochanowskiego i D¹browskiego w poprzek ulicy sta³ wóz stra-
¿acki i inne pojazdy. Na chodnikach i jezdni przy ul. D¹browskiego grupowa³y siê
t³umy ludzi.

Oceniaj¹c naprê¿on¹ sytuacjê, postanowiliœmy niezw³ocznie przedostaæ siê do gma-
chu Wojewódzkiego Urzêdu1. W drodze do urzêdu napotykaliœmy coraz bardziej wzra-
staj¹ce t³umy ludzi. Na rogu ul. Kochanowskiego i D¹browskiego, oko³o godz. 12.30, by-
liœmy œwiadkami przyjazdu jednego czo³gu, który zosta³ opanowany przez elementy
bandyckie.

Charakterystycznym momentem by³ fakt usadowienia siê na lufie dzia³a mê¿czyzny
w wieku lat oko³o 60, zewnêtrznego wygl¹du robotnika, który w rêku trzyma³ bia³o-czer-
won¹ chor¹giew.

W tej sytuacji czo³g nie móg³ skrêciæ w ul. Kochanowskiego. Z uwagi na to, ¿e przed-
ostanie siê [na] ul. Kochanowskiego do gmachu urzêdu by³o niemo¿liwe (z urzêdu u¿y-
wano hydranty wodne i pada³y pierwsze strza³y), spod prokuratury wojskowej udaliœmy
siê na ul. Myln¹, by od strony boiska szkolnego (obok gimnazjum) przedostaæ siê do
gmachu przez mury. Stoj¹c na opustosza³ym boisku, znaleŸliœmy siê pod obstrza³em, tak
ze strony elementów wrogich, grupuj¹cych siê w wokó³ murów gimnazjum, jak i przy-
puszczalnie ze strony funkcjonariuszy urzêdu. W tym momencie zostaliœmy rozpoznani
przez pracownika Wydzia³u V, tow[arzysza] Preg³owskiego Stefana2, stoj¹cego w oknie
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a Numer wpisano rêcznie.
b Powy¿ej wpisano rêcznie Szum. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska Szumañski.
1 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
2 Stefan Preg³owski (ur. 1923), od 25 XI 1953 r. referent przy kierownictwie PUBP w Lesznie, od 1 IX 1954 r.

s³uchacz Miêdzywojewódzkiej Szko³y BP we Wroc³awiu, od 31 I 1955 r. w Stalinogrodzie, od 1 VII 1955 r.
referent Referatu II Oddzia³u V w Zielonej Górze, od 1 IX 1955 r. referent Sekcji 1 Wydzia³u V WUdsBP



IV piêtra urzêdu, który znakami r¹k wskazywa³ na koniecznoœæ natychmiastowego wy-
cofania siê z naszej strony, z terenu boiska szkolnego. W zwi¹zku z tym udaliœmy siê
w kierunku Dworca G³[ównego] dla uzyskania po³¹czenia telefonicznego z urzêdem oraz
ustalenia sytuacji na wêŸle poznañskim. W drodze do Dworca G³[ównego] byliœmy
œwiadkami nastêpuj¹cych wypadków:
1. Wokó³ gmach ubezpieczalni spo³ecznej dewastowano zrzucone w miêdzyczasie urz¹dze-
nia i aparaturê zag³uszaj¹c¹.
2. Na nadje¿d¿aj¹ce jednostki wojska pada³y wrogie okrzyki w rodzaju: „Rosjanie jad¹,
by mordowaæ polskich robotników”.
3. Za rogiem D¹browskiego i Kochanowskiego rozbrajano ¿o³nierzy WP (prawdopodob-
nie podchor¹¿ych), krzycz¹c, i¿ wojsko przechodzi na stronê tzw. „powstañców”.
4. Przed Dworcem G³[ównym] zauwa¿yliœmy podart¹ w strzêpy flagê Zwi¹zku Ra-
dzieckiego.
5. Na samym Dworcu G³[ównym] ruch poci¹gów osobowych by³ wstrzymany, a na pe-
ronach grupowa³y siê dru¿yny kolejarskie, w szczególnoœci konduktorzy i obs³uga po-
ci¹gów. Kasy biletowe by³y nieczynne, a w przejœciach na peronie brak by³o bileterów.
6. Na terenie Komisariatu MO na dworcu zastaliœmy oko³o 10 milicjantów, którzy nie po-
dejmowali jakichkolwiek œrodków zabezpieczaj¹cych.

Milicjanci ci nie reagowali na wybryki elementów chuligañskich, grasuj¹cych na te-
renie dworca. Zachowali ca³kowit¹ biernoœæ na wypadki, jakie dzia³y siê wokó³ nich.
(rozbijanie kiosków KZG3 itp.). Na zwrócon¹ im uwagê odpowiedzieli, ¿e oczekuj¹ dys-
pozycji od swoich zwierzchników.

Kilkakrotne próby z naszej strony po³¹czenia siê z Komend¹ MO i Urzêdem nie da³y
pozytywnych rezultatów.

Z Dworca G³[ównego] udaliœmy siê w rejon Rynku Je¿yckiego, gdzie zauwa¿yliœmy
co nastêpuje:
1. Grabie¿ sklepu MHD na rogu Rynku [Je¿yckiego] i ul. D¹browskiego. Charaktery-
stycznym jest to, ¿e elementy wrogie w tym konkretnym wypadku nie zezwala³y grabiæ
sklepu, a agitowa³y do podjêcia akcji p[rzeciw]ko urzêdowi bezpieczeñstwa, dopusz-
czaj¹c siê nawet powa¿nego pobicia rabusia.
2. Pojedyncze grupy uzbrojonych mê¿czyzn miêdzy innymi w nowe automaty.
3. Szereg grup m³odzie¿owych nios¹cych w skrzynkach po piwie butelki z benzyn¹ do
podpalania czo³gów.
4. Podpalenie trzech czo³gów, przy czym w jednym wypadku zatrzymany zosta³ czo³g
przez kobietê z dzieckiem, która po³o¿y³a siê wzd³u¿ ulicy, co zosta³o wykorzystane do
podpalenia czo³gu przy pomocy butelek z benzyn¹.
5. W kierunku Szko³y Rolniczej na [ul.] D¹browskiego jecha³ opanowany przez cywili
czo³g z bia³o-czerwon¹ chor¹gwi¹, na którym siedzieli trzej mê¿czyŸni i jedna kobieta.
Charakterystycznym by³o to, ¿e czo³g ten by³ oklaskiwany przez ludnoœæ znajduj¹c¹ siê
na ulicy i w oknach domów.
6. Samochód marki „Star”, który rozwozi³ i podwozi³ uzbrojone elementy bandyckie,
przewa¿nie m³odzie¿ w wieku poborowym.

140

w Poznaniu, od 25 IV 1956 r. oficer operacyjny Sekcji 1 Wydzia³u V WUdsBP w Poznaniu, od 1 I 1957 r. oficer
operacyjny Wydzia³u II KW MO w Poznaniu, zwolniony 30 XI 1957 r. Zob. AIPN Po, 084/2939 (akta osobowe).

3 KZG – Kolejowe Zak³ady Gastronomiczne.



7. Samochód ciê¿arowy, przypuszczalnie z zabitymi, na którym stoj¹ce osoby wznosi³y
okrzyki w rodzaju: „patrzcie siê, oto trupy, które UB zabi³o”.
8. Szereg samochodów osobowych, zagranicznych, z których robiono zdjêcia fotogra-
ficzne z zajœæ i jednostek wojskowych. Godnym podkreœlenia jest fakt, ¿e samochodami
tymi robiono miejsce do przejazdu i przepuszczenia wœród t³umów wówczas, gdy polskie
pojazdy zatrzymywali, a kierowców zmuszano do wziêcia udzia³u w zajœciach.

Z rejonu Rynku Je¿yckiego udaliœmy siê oko³o godziny 16.00–17.00 ponownie
w kierunku ul. D¹browskiego, róg Kochanowskiego, w celu rozpoznania sytuacji wokó³
urzêduc, gdzie stwierdziliœmy nastêpuj¹ce:
1. Ostr¹ wymianê strza³[ów] broni maszynowej i kbk.
2. Na terenie browaru przy ul. D¹browskiego zgrupowane elementy chuligañsko-ban-
dyckie z broni¹ i bez grabi³y zapasy piwa i porteru, a opró¿nione butelki ³¹cznie ze
skrzynkami przenoszono na teren znajduj¹cych siê naprzeciw browaru gara¿y i warsz-
tatów samochodowych.
3. Na terenie wymienionego gara¿u i warsztatów zgrupowaned powa¿ne jednostki ban-
dycko-chuligañskie nape³nia³y butelki benzyn¹, w celu podpalenia gmachu4 i czo³gów.

Oceniaj¹c ca³oœæ sytuacji w rejonie urzêdu, doszliœmy do wniosku, ¿e tak broware,
jak i warsztat samochodowy s¹ g³ówn¹ baz¹ wypadow¹ na urz¹d. Obserwuj¹c natomiast
dzia³anie jednostek wojskowych (czo³gów i samochodów pancernych), stwierdziliœmy, ¿e
jest ono w tym rejonie ma³o skuteczne, gdy¿ patrolowanie ulic i rozpraszanie t³umów
przy pomocy gazów ³zawi¹cych bez zbrojnegof unieszkodliwienia punktów koncentracji
elementów bandyckich w browarze i w warsztatach, nie wp³ynie na opanowania sytu-
acji w rejonie urzêdu. W zwi¹zku z tym stanem rzeczy postanowiliœmy uwagi nasze
niezw³ocznie przekazaæ do Urzêdu, a w wypadku braku ³¹cznoœci dowództwu Wojska
Polskiego.

Wykorzystuj¹c znajomoœci tow[arzysza Feliksa] Szpana z dowództwem wojsk lotni-
czych w Poznaniu, próbowaliœmy po³¹czyæ siê kablem wojskowym z tut[ejszym] Urzê-
dem. Z braku mo¿liwoœci po³¹czenia z Urzêdem porozumieliœmy siê ze sztabem wojsk
lotniczych w Warszawie, z dy¿uruj¹cym tam mjr. Piecychn¹, za poœrednictwem którego
przekazano nasze uwagi do Komitetu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego, z proœb¹
o poinformowania sztabu wojsk w Poznaniu o koniecznoœci zbrojnej interwencji, miêdzy
innymi na terenie browaru i warsztatów w rejonie urzêdu. Przy okazji poinformowaliœmy
równie¿ o zamiarach i przygotowaniu siê wrogich elementów do wykorzystania w nocy
dla zakrojonej akcji podpalania czo³gów.

Oko³o godz. 20.00 uda³o nam siê po³¹czyæ z urzêdem (mjr. Tadeuszem Kocio³kow-
skim5), któremu równoczeœnie przekazano wyniki naszej obserwacji. Po wyjœciu z[e]
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c Przecinek wpisano rêcznie.
d Ostatni¹ literê wpisano rêcznie w miejsce wpisanej maszynowo litery o.
e Pierwsz¹ literê (ma³¹) wpisano rêcznie w miejsce wpisanej maszynowo wielkiej litery.
f S³owo wpisano rêcznie w miejscu wpisanego maszynowo i rêcznie przekreœlonego s³owa.
4 Chodzi o gmach Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
5 Tadeusz Kocio³kowski (ur. 1915), od 10 VIII 1944 r. funkcjonariusz ochrony WUBP w Bia³ymstoku,

od [22 I 1945 r.] wywiadowca Sekcji 2, od [20 III 1945 r.] p.o. kierownika Sekcji 6 WUBP w Bia³ymstoku, od
[22 II 1946 r.] p.o. kierownika Wydzia³u II, od [2 XI 1946 r.] zastêpca szefa WUBP. Z dniem 1 XII 1947 r. prze-
niesiony na stanowisko naczelnika Wydzia³u III, od 1 IX 1948 r. naczelnik Wydzia³u I WUBP w Krakowie, od
6 XII 1951 r. skierowany na szeœciomiesiêczny kurs aktywu kierowniczego MBP, od 1 VIII 1952 r. naczelnik



sztabu wojsk lotniczych, z uwagi na obowi¹zuj¹c¹ godzinê milicyjn¹, udaliœmy siê na
Dworzec G³ó[wny], a nastêpnego dnia o godz. 7.00 rano zg³osiliœmy siê do urzêdu do
dyspozycji sztabu.

P³k. Góreckiemu z³o¿yliœmy na piœmie krótk¹ relacjê o zauwa¿onych wiêŸniach gra-
suj¹cych na terenie miasta.

Reasumuj¹c ca³oœæ naszej obserwacji, wed³ug naszego zdania, stwierdzamy, co na-
stêpuje:
1. Akcj¹ zbrojn¹ p[rzeciw]ko w³adzy ludowej w Poznaniu kierowa³y jednostki doœwiad-
czone w walkach powstañczych – ulicznych.
2. Ze strony miejscowej ludnoœci znajduj¹cej siê na ulicach, nie spotkaliœmy siê
z jak¹kolwiek reakcj¹ oburzenia na to, co siê dzieje na odwrót, zauwa¿yliœmy odruchy
zadowolenia i poparcia elementów bandyckich.
3. Bierna postawa Milicji Obywatelskiej i fakty oddawania broni przez pierwsze jednost-
ki wojska spotka³y siê i poparciom elementów wrogich, z drugiej zaœ strony wobec obro-
ny gmachu Urzêdu Bezpieczeñstwa6 da³o siê zauwa¿yæ wybitnie wrogi stosunek do pra-
cowników urzêdu bezpieczeñstwa.

(–) Szumañski T[eodor]g, mjr
(–) Szpan F[eliks]h, mjr
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Wydzia³u I Departamentu VIII MBP, od 1 IV 1955 r. oddany do dyspozycji dyrektora Departamentu Kadr
i Szkolenia, od 1 V 1955 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u II Departamentu II KdsBP w Warszawie, od 28 XI
1956 r. starszy oficer operacyjny Wydzia³u II Departamentu II MSW, zwolniony 15 VI 1960 r. Zob. AIPN BU,
0194/841 (akta osobowe).

g Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis. Teodor Szumañski w³aœc. Samuel Szueman (ur. 1925), od 1 VIII 1945 r.
m³odszy referent Sekcji 4 WUBP w £odzi, od [20 XII 1945 r.] referent Sekcji 4, od [25 I 1946 r.] starszy referent Sek-
cji 4 Wydzia³u IV WUBP w £odzi, od 20 II 1947 r. kierownik Sekcji 6 Wydzia³u IV, od 1 I 1950 r. zastêpca naczelni-
ka Wydzia³u IV, od 1 IX 1950 r. zastêpca naczelnika p.o. naczelnika Wydzia³u IV WUBP w £odzi, od 15 VIII 1951 r.
naczelnik Wydzia³u W³ókienniczego WUBP w £odzi, od 15 IV 1953 r. przekazany do dyspozycji Wydzia³u Kadr
MBP, od 15 V 1953 r. inspektor Inspektoratu Departamentu IV MBP, od 1 II 1955 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u I De-
partamentu IV MBP. Zwolniony 31 XII 1956 r. Przyjêty ponownie 13 V 1957 r. na stanowisko inspektora w Kierownic-
twie Departamentu III MSW, od 1 III 1958 r. delegowany s³u¿bowo do ZSRS, od 1 VIII 1958 r. zastêpca naczelnika
Wydzia³u III Departamentu III, od 1959 r. wielokrotnie delegowany s³u¿bowo do ZSRS, od 1964 r. przekazany do dys-
pozycji komendanta CW MSW w Legionowie, od 1 VII 1964 r. starszy wyk³adowca przedmiotów operacyjnych CW
MSW w Legionowie, od 1 VIII 1966 r. starszy wyk³adowca Wydzia³u I, od 1 XI 1966 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u I
CW MSW w Legionowie. Zwolniony 6 IV 1968 r. Zob. AIPN BU, 0194/ 2590 (akta osobowe).

h Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis. Feliks Szpan (ur. 1924), absolwent szko³y NKWD dla oficerów po-
lityczno-wychowawczych w Kujbyszewie. ¯o³nierz Armii Czerwonej i 1. DP im. Tadeusza Koœciuszki, od
22 VIII 1944 r. oficer do zleceñ specjalnych Wydzia³u Personalnego Resortu ds. BP, od [5 XI 1944 r.] starszy
wywiadowca Sekcji 1 do dyspozycji mjr. R. Romkowskiego, od [18 V 1945 r.] starszy referent Wydzia³u do
Walki z Bandytyzmem MBP, od [24 X 1945 r.] p.o. kierownika Sekcji 2 Wydzia³u Walki z Bandytyzmem,
a od [31 I 1946 r.] kierownik Sekcji Departamentu III MBP, od [10 V 1946 r.] kierownik Sekcji Wydzia³u I,
a od 1 IX 1946 r. kierownik Sekcji 1 Wydzia³u I Departamentu III MBP, od [5 II 1949 r.] kierownik Sekcji 1
Wydzia³u I Departamentu Ochrony Rz¹du, od 1 II 1951 r. starszy referent Sekcji 1 Wydzia³u I Departamentu
VIII MBP, od 4 VIII 1952 r. naczelnik Wydzia³u VIII WUBP w Warszawie, od 9 XI 1953 r. s³uchacz Kursu
Aktywu Kierowniczego Oœrodka Szkolenia MBP, od 1 VIII 1955 r. starszy inspektor przy Kierownictwie De-
partamentu V Komitetu ds. BP, od 1 VI 1956 r. starszy inspektor w Kierownictwie Departamentu V Komitetu
ds. BP, od 28 XI 1956 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u IX Departamentu II MSW, od 20 IV 1961 r. p.o. naczel-
nika Wydzia³u, czasowo w Wydziale IX Departamentu II MSW, od 1 XI 1961 r. naczelnik Wydzia³u IX De-
partamentu II MSW, od 1 XI 1964 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u IX Departamentu II MSW na etacie Depar-
tamentu I. S³u¿bê pe³ni³ jako zastêpca attaché morskiego w Berlinie, od 1 IX 1968 r. starszy inspektor grupy do



Wykonano 4 egz.

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 277–281, orygina³, mps.
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specjalnych zadañ Departamentu II, od 5 XI 1968 r. naczelnik Wydzia³u III Zarz¹du KRG, od 1 XII 1972 r.
przeniesiony do dyspozycji dyrektora Departamentu Kadr MSW. Zwolniony 10 IV 1973 r., od 29 III 1982 r.
przyjêty ponownie na stanowisko wyk³adowcy Wydzia³u II z zachowaniem uposa¿enia naczelnika Wydzia³u
w Szkole Chor¹¿ych MSW w Warszawie jako oficer polityczno-wychowawczy, od 1 I 1987 r. wyk³adowca
Wydzia³u II Szko³y Chor¹¿ych Biura „B” MSW, od 1 VII 1987 r. starszy inspektor Wydzia³u II Departamentu
V MSW, od 1 II 1989 r. starszy specjalista na wolnym etacie zastêpcy naczelnika Wydzia³u II Departamentu V
MSW, od 1 V 1989 r. starszy specjalista Wydzia³u I Departamentu V, od 5 VII 1989 r. na stanowisku starszego
inspektora. W bezpiece do 14 IV 1990 r. Zob. AIPN BU, 0193/4759 t. 1–2 (akta osobowe).

6 Chodzi o gmach Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



Nr 39

1956 lipiec 6, Poznañ – Raport kpt. Józefa Bertrandta, naczelnika Wydzia³u V WUdsBP

w Poznaniu, dotycz¹cy wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 6 lipca 1956 r.
Œciœle tajne

[a]

Raport specjalny

I. Ocena sytuacji na wêŸle Poznañ przed dniem 28 czerwca 1956 r.

Na terenie stacji i wêz³a Poznañ w okresie ostatniego miesi¹ca na wszystkich obiek-
tach praca odbywa³a siê normalnie i nie notowano ¿adnych prób organizowania masówek,
przerywania pracy lub jej hamowania.

Równie¿ w okresie narastaj¹cych nastroi strajkowych na Zak³adach ZISPO (w dniach
21–26 czerwca) wœród pracowników PKP nie zanotowano komentarzy na ten temat. Na
podstawie otrzymanych w okresie ostatnich 2 miesiêcy informacji agenturalnych i ofi-
cjalnych ustalono, ¿e w dru¿ynach konduktorskich stacji Poznañ panowa³o i panuje
w dalszym ci¹gu niezadowolenie, które spowodowa³o artyku³y w miejscowej prasie,
m.in. bw „Sygna³ach”1, mówi¹ce o maj¹cej nast¹piæ podwy¿ce p³ac tej grupy pra-
cowników PKP z dniem 1 maja br., której faktycznie do dnia dzisiejszego jeszcze nie
otrzymali. Pracownicy dru¿yn konduktorskich wyra¿ali siê na zebraniach w ten sposób,
¿e o ile nie otrzymaj¹ podwy¿ki do dnia 1 lipca, to wybior¹ delegacjê, która uda siê w tej
sprawie do Warszawyb.

Sprawa ta nie mia³a jednak wp³ywu na pracê dru¿yn, która odbywa³a siê do dnia
28 czerwca br. normalnie i bez ¿adnych zak³óceñ. Równie¿ w Kolejowych Zak³adach Za-
bezpieczenia Ruchu i £¹cznoœci panuje pewne niezadowolenie. Jak informuje inf[orma-
tor] ps[eudonim] „¯bik” w doniesieniu z dnia 26 maja [19]56 r., pracownicy fizyczni
KZZRi£2 z Poznania narzekaj¹ na niskie zarobki w stosunku do lat ubieg³ych, twierdz¹c,
¿e s¹ pokrzywdzeni, gdy¿ monterzy z Odcinków Sygna³owych na konserwacji urz¹dzeñ
zarabiaj¹ ponad 1000 z³, a oni przy budowie nowych maj¹c ciê¿sz¹ pracê, zarabiaj¹
mniej. Robotnicy z ww. obiektuc twierdz¹, ¿e odzie¿ ochronna, któr¹ otrzymuj¹ nie jest
dostosowana do ich pracy i szybko siê niszczy.

Ponadto organizacja pracy i obliczanie zarobków jest wed³ug ich zdania niew³aœci-
we. Bol¹czki te pracownicy poruszali na zebraniach i obecnie czekaj¹ na ich za³atwienie
przez kierownictwo. Zanotowano odg³osy, ¿e o ile nie nast¹pi zmiana tego stanu rzeczy,
nie polepsz¹ siê warunki pracy, jak i zarobków, to pracownicy rzuc¹ pracê i pójd¹ szukaæ
innej.
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a Odrêczny zapis Tow. Fija³kowski.
b–b Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
c S³owo wpisano rêcznie.
1 Gazeta lokalna ukazuj¹ca siê w Poznaniu.
2 KZZRi£ – Kolejowe Zak³ady Zabezpieczenia Ruchu i £¹cznoœci.



Ten sam informator w doniesieniu z dnia 23 czerwca [19]56 r. podaje, i¿ pracownicy
KZZRi£ w dalszym ci¹gu narzekaj¹ na z³¹ organizacjê pracy i ma³e zarobki, co spowo-
dowane jest m.in. brakiem materia³ów komunikacyjnych, w zwi¹zku z czym nieraz
musz¹ pracowaæ wiêcej jak 8 godzin. Dla uzdrowienia stosunków na tym obiekcie ma
przyjechaæ komisja z centralnego zarz¹du z Warszawy, gdy¿ na miejscu ¿ale pracow-
ników s¹ zbywaned ogólnikowo lub nieza³atwiane.

Z pozosta³ych obiektów wêz³a poznañskiego nie zanotowano przez 28 czerwca sy-
gna³ów œwiadcz¹cych o jakichkolwiek strajkowych nastrojach. Charakterystycznym
i odosobnionym doniesieniem, œwiadcz¹cym o pewnej wrogiej inspiracji ze strony obcokra-
jowców przyby³ych na XXV MTP, jest doniesienie inf[ormatora] ps[eudonim] „Józe-
fowski”, który podaje, ¿e w dniu 26 czerwca [19]56 r. rozmawiaj¹c z ob[ywatelem] Rzyskim
Franciszkiem, zatrudniony[m] w parowozowni towarowej w Poznaniu w charakterze rzemie-
œlnika, dowiedzia³ siê, ¿e ten bêd¹c u swojej córki, spotka³ siê z pewnym Niemcem przy-
by³ym na targi, który wyrazi³ zdziwienie: „jak mo¿na za te parê groszy zarobku wy¿yæ”.

Rzyski Franciszek przechodzi w sprawie agenturalno-poszukiwawczej, prowadzonej
przez Wydz[ia³] III na jego szwagra, podejrzanego o dzia³alnoœæ szpiegowsk¹.

Na marginesie nale¿y stwierdziæ, ¿e ze strony wymienionego nie notowano przed
28 czerwca br. wypowiedzi nawo³uj¹cych do strajku oraz nie ma danych, a¿eby bra³
w nim udzia³.

II. Przebieg wydarzeñ w dniu 28 czerwca [19]56 r.

Na zmianie nocnej z dnia 27/28 czerwca [19]56 r. praca we wszystkich s³u¿bach
i warsztatach na wêŸle poznañskim odbywa³a siê normalnie. Równie¿ normalnie przy-
st¹pi³a do pracy zmiana dzienna zaczynaj¹ca s³u¿bê w godzinach 6.00–8.00. Ruch
poci¹gów w tym okresie odbywa³ siê bez zak³óceñ.

Dnia 28 czerwca [19]56 r. oko³o godz. 8.00, kiedy czêœæ pracowników ZISPO i innych
zak³adów z terenu miasta znajdowa³a siê na ulicach, przesta³a pracowaæ ekspedycja towa-
rowa, której pracownicy zebrali siê na terenie ekspedycji, domagaj¹c siê przyjœcia dyrekto-
ra OKP3. Pracownicy ekspedycji ¿¹dali od dyrektora wyjaœnieñ sprawy przydzia³u butów
i ubrañ ochronnych, jednak nie czekaj¹c na jego przybycie, udali siê wraz z kierownikiem
ekspedycji, tow[arzyszem] Kubiakiem na pochód. W drodze na manifestacjê spotkali dy-
rektora DOKP, który zawiadomiony o przerwaniu pracy uda³ siê do ekspedycji.

Pracownicy jednak z powrotem do pracy nie przyszli. W tym czasie na stacjê oso-
bow¹ i towarow¹ zaczê³y nap³ywaæ grupy prowokatorów z terenu miasta, staraj¹c siê
groŸbami zmusiæ pracowników do przerwania pracy i wziêcia udzia³u w pochodzie. Po-
mimo gróŸb pracownicy s³u¿by ruchu oraz wiêkszoœæ z innych s³u¿b nie opuœcili poste-
runku, staraj¹c siê utrzymaæ ruch poci¹gów.

W tym czasie bojówka przyby³a z miasta oraz czêœæ pasa¿erów znajduj¹cych siê na
dworcu osobowym rozpoczê³a demolowaæ bufety i kioski KZG. Czêœæ bojówek, jak po-
daje inf[ormator] ps[eudonim] „Antena”e, rozbieg³a siê po stacji, staraj¹c siê zmusiæ
maszynistów, rewidentów, dy¿urnych i innych pracowników, do opuszczenia swych
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d W dokumencie pozbywane.
e S³owo wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
3 Chodzi o Naczeln¹ Dyrekcjê Okrêgowych Kolei Pañstwowych (DOKP).



posterunków oraz rozczepia³a stoj¹ce sk³ady poci¹gów. Naczelnik oddzia³u przewozo-
wego, tow[arzysz] Siadak m.in. przepêdzi³ 3 osobników wa³êsaj¹cych siê po stacji.

Godnym podkreœlenia jest fakt, ¿e w tej sytuacji czêœæ rewidentów wagonów prze-
bra³a siê po cywilnemu, aby nie byæ nara¿onym na szykany przy wykonywaniu pracy,
wyprowadziæ jak najwiêcej poci¹gów.

fProwokatorom uda³o siê przyci¹gn¹æ na swoj¹ stronê tylko podejrzanych pracowni-
ków. Jak ustalono, pracê porzucili rewidenci wagonowi: Waligóra Zygmunt i Silski
Aleksander, którzy odgra¿aj¹c siê zawiadowcy wagonowni, tow[arzyszowi] Juszkisowi
oraz pracownikom s³u¿by ruchu i maszynistom, ¿¹dali opuszczenia przez nich pracy.
(Realizuje siê obecnie czynnoœci przygotowawcze dla aresztu ww.)f.

Niezale¿nie od stacji osobowej i towarowej oko³o godz. 8.30 z terenu miasta oraz
Zak³adów Naprawczych (ZNTK) zaczê³y nap³ywaæ równie¿ i na teren parowozowni, wa-
gonowni i warsztatów KZZRi£ grupy prowokatorów, nawo³uj¹c do przerwania pracy
i wyjœcia na miasto oraz gro¿¹c pobiciem tych, co zostan¹ w pracy.

Jak podaje inf[ormator] ps[eudonim] „Cichy”, warsztaty KZZRi£ nie pracowa³y ju¿
od godz. 8.00, gdy¿ kierownik zaopatrzenia materia³owego, ob[ywatel] Preuss rozpuœci³
na zak³adzie plotkê, ¿e na mieœcie zebra³o siê na placu Zamkowym blisko 36 tys. ludzi.
Wobec g³osów z zewn¹trz, jak i lansowanej przez ob[ywatela] Preussa plotki, pracowni-
cy opuœcili zak³ad i udali siê na plac zamkowy, gdzie pogubili siê i jak sygnalizuje agen-
tura, czêœæ spoœród nich posz³a do domu.

Inf[ormator] ps[eudonim] „Cichy” podaje równie¿, ¿e w pochodzie zauwa¿y³ na pla-
cu zamkowym przewodnicz¹cego ZMP [K]ZZRi£, ob[ywatela] Palacza, który szed³ na
czele grupy m³odzie¿y, wznosz¹c antyradzieckie okrzyki.

Na terenie parowozowni pomimo nacisku ze strony prowokatorów, dru¿yny przewo-
zowe nie opuœci³y parowozowni i pozosta³y na miejscu z wiêksz¹ czêœci¹ za³ogi. Pracê
opuœci³a natomiast czêœæ pracowników zatrudnionych przy naprawach parowozów.

W godzinach popo³udniowych dzia³alnoœæ bojówek i grup chuligañskich na dworcu
wzmog³a siê. Grupy prowokatorów uzbrojone w broñ po zdemolowaniu KZG, rozbieg³y
siê po stacji, docieraj¹c do parowozowni i wszystkich posterunków, terroryzuj¹c za³ogê
oraz gpowoduj¹c wstrzymanie ruchu poci¹gów. Za³oga stacji dziêki w³aœciwej postawie
uchroni³a urz¹dzenia PKP przed zniszczeniem, staraj¹c siê wyprowadziæ poci¹gi osobo-
we w ró¿nych kierunkach.

I tak dla przyk³adu w kierunku Leszna odesz³y w godzinach popo³udniowych 3 po-
ci¹gi. Maszynista Wilke Ignacy z parowozowni Zb¹szynek wyprowadzi³ poci¹g osobo-
wy ze stacji Poznañ w kierunku Zb¹szynka bez obsady konduktorskiej. Bez przerwy pra-
cowa³a równie¿ centrala telefoniczna DOKPg.

hStraty wynik³e wskutek zdemolowania bufetu i pomieszczeñ KZG wynosz¹ oko³o
pó³tora miliona z³otych. Innych zniszczeñ na terenie wêz³a poznañskiego nie by³oh.

Z terenu wêz³a nie zosta³a zabrana ¿adna jednostka broni, gdy¿ na stacji Poznañ
G³[ówny] w dniu 28 czerwca br. by³y tylko pojedyncze patrole SOK4 bez broni. Nato-
miast g³ówne si³y SOK skierowane zosta³y w tym okresie na dworzec towarowy Poznañ-
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f–f Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹. Obok odrêcznie wpisano 1.
g–g Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie. Obok odrêczny zapis 2.
h–h Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie. Obok odrêczny zapis 3.
4 SOK – S³u¿ba Ochrony Kolei.



-Franowo. Bez broni zosta³ równie¿ w godzinach popo³udniowych komisariat k[olejo-
wy] MO na dworcu, który nie interweniowa³ przy incydentach.

Z pracowników PKP w czasie zajœæ zabity zosta³ w okolicach dworca konduktor sta-
cji Poznañ – Niemczyk Jan, który w dniu 28 czerwca br. w godzinach rannych udawa³ siê
do domu. Ponadto ranny w nogê zosta³ dy¿urny ruchu stacji Poznañ-Górczyn, ob[ywatel]
Czajkowski Marian, który po pracy pomaga³ ¿onie sprzedaj¹cej warzywa w sklepie.

Rannym w ucho zosta³ równie¿ ob[ywatel] Majchrzak Kazimierz, rzemieœlnik paro-
wozowni towarowej, który bra³ aktywny udzia³ w demonstracji, za co zosta³ aresztowany.

iZa aktywn¹ i ofiarn¹ pracê w dniu 28 czerwca [19]56 r. na stacji Poznañ szereg pra-
cowników PKP zosta³o podanych do odznaczenia, m.in. rewident wagonowy Heine Stanis³aw,
pracownicy parowozowni, Grzegorzewski Ryszard, Jankowiak Edward, Noga Stanis³aw i Po-
pielas Bogdan, a ze s³u¿by ruchu dy¿urny Brenais W³adys³aw i ustawiacza Darnai.

jNa podstawie dotychczas uzyskanych doniesieñ agenturalnych i meldunków oficjal-
nych, ni¿ej wyszczególnieni pracownicy wêz³a poznañskiego brali w dniu 28 czerwca
[19]56 r. aktywny udzia³ w rozruchach i prowokacjach:
1. Kupczak Tadeusz, pracownik parowozowni osobowej, zam[ieszka³y] w Buku, pow[iat]
Nowy Tomyœl. W dniu 28 czerwca br. nie by³ w pracy i przyjecha³ do Poznania, bra³ aktywny
udzia³ w rozbijaniu kiosków KZG, w zamordowaniu UB [Zygmunta] Izdebnegok, przecina³
wê¿e przy wagonach i zmusza³ za³ogi parowozów do opuszczenia pracy (zosta³ aresztowany).
2. Bury Dionizy, kierownik poci¹gu (by³y informator), bra³ udzia³ w rozbijaniu kiosków KZG.
3. Wyrwa Józef – kierownik poci¹gu (by³y cz³[onek] PSL) – jak wy¿ej.
4. Napiórkowski Stanis³aw (bezpartyjny) – konduktor stacji Poznañ – jak wy¿ej.
5. Zawadka Helena (reemigrantka z Francji) – konduktor stacji Poznañ – jak wy¿ej.
Ponadto ni¿ej wymienione osoby w dniu 28 czerwca br. nawo³ywa³y pracowników kolei
do opuszczenia pracy na terenie stacji Poznañ, s¹ to:
6. Henschel – dŸwigowy sk³adnicy opa³u.
7. Str¹czek – zatrudniony w ekspedycji towarowej.
8. Majchrzak Kazimierz zatrudniony w parowozowni towarowej.
9. Czarnecki – wiceprzewodnicz¹cy ko³a ZMP.
10. Przybylski zatrudniony w parowozowni towarowej (przyby³ do pracy w stanie pod-
chmielonym).
11. Klejdziñski – zatrudniony w warsztatach KZZRi£, namawia³ robotników do porzuce-
nia pracy oraz z grup¹ pracowników uda³ siê nastêpnie do parowozowni osobowej. Jest
on podejrzany równie¿ o pobicie naczelnika parowozowni – tow[arzysza] Piêtê.
12. Bulczyñska Wiktoria – czyœcicielka wagonów, o godz. 8.15 opuœci³a pracê, a nastêp-
nie o godz. 14.00 przyby³a ponownie na zak³ad i zbuntowa³a wszystkie czyœcicielki wago-
nów, które opuœci³y pracêj.

lNiezale¿nie od ww. w godzinach przedpo³udniowych grupa bojówkarzy, wœród
której by³ Poprawka Mieczys³aw (syn ku³aka 50 ha), zam[ieszka³y] w miejscowoœci
Walerianowo, pow[iat] Poznañ – zerwa³ z masztu flagê Zwi¹zku Radzieckiego, któr¹
Poprawka podepta³ i zniszczy³, wznosz¹c okrzyki antyradzieckie. Wymieniony zosta³ przez
Wydz[ia³] V aresztowanyl.
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W tym samym czasie bojówka prowokatorów, wœród których by³ równie¿ Kaczma-
rek Bronis³aw, pracownik PZ Bud.5 w Poznaniu – zamordowa³a na peronie funkcjonariu-
sza WUdsBP – Izdebnego, który ranny schroni³ siê na stacji. W morderstwie ww. funk-
cjonariusza bra³ udzia³ równie¿ Kupczyk Tadeusz, pracownik parowozowni. (Kupczyk
i Kaczmarek – zostali przez Wydz[ia³] V aresztowani).

III. Sytuacja po dniu 28 czerwca 1956 r.

mW nocy z dnia 28/29 czerwca [19]56 r. ruch poci¹gów na stacji Poznañ G³[ówny]
by³ czêœciowo sparali¿owany, natomiast pracowa³y pozosta³e stacje, jak Poznañ Frano-
wo, Staro³êka i Górczyn.

Przyczyn¹ wstrzymania ruchu by³o to, ¿e du¿a czêœæ pracowników dojezdnych
z uwagi na brak transportu i trwaj¹ce strza³y w mieœcie nie mog³a dostaæ siê do miejsca
pracy. Do pracy nie przybyli równie¿ pracownicy zamieszkali poza Poznaniem, gdy¿
poci¹gi do Poznania nie dochodzi³y.

W parowozowniach brak by³o parowozów i dru¿yn, gdy¿ dnia 28 czerwca br. wiêk-
szoœæ parowozów wys³ana zosta³a z poci¹gami i nie powróci³a z powrotem. Ponadto tory
i nastawnie biegn¹ce ze stacji Poznañ G³[ówny] w kierunku Warszawy, Gdyni, Szczecina
by³y ostrzeliwane przez bojówkarzy z terenu Uniwersytetu.

Mimo tej sytuacji czêœæ poci¹gów we wszystkich kierunkach z Poznania odesz³a,
a pracownicy nastawni pracy nie opuœcili.

O ile w s³u¿bie ruchu, parowozowniach i dru¿ynach konduktorskich przybyli w dniu
29 czerwca br. pracownicy, przystêpowali do pracy – o tyle pracownicy zatrudnieni
w warsztacie napraw parowozów, wagonowni i warsztatach KZZRi£, pomimo stawienia
siê, do pracy nie przyst¹pili.

Jak oœwiadcza naczelnik parowozowni, tow[arzysz] Piêta, to robotnicy warsztatowi
w dniu 29 czerwca [19]56 r. domagali siê ochrony wojska, obawiaj¹c siê w wypadku
przyst¹pienia do pracy ponownego wtargniêcia bojówek i pobicia ich. Sytuacja ta istnia³a
na zmianie dziennej, natomiast zmiany nocne przyst¹pi³y do pracy normalniem.

Normalny ruch poci¹gów na wêŸle Poznañ zosta³ przywrócony dopiero po ustaniu
strza³ów na terenie miasta, tj. w nocy dnia 29/30 czerwca br.

Z doniesieñ agentury wynika, i¿ po wypadkach czwartkowych wiêkszoœæ za³ogi
w rozmowach i na masówkach potêpi³a zachowanie siê prowokatorów zajœæ w Poznaniu,
niemniej jednak niektóre osoby zachowywa³y siê w dalszym ci¹gu prowokacyjnie i wy-
stêpowa³y wrogo.

Dla przyk³adu inf[ormator] ps[eudonim] „Cichy” podaje, i¿ w czasie masówki odby-
tej w dniu 29 czerwca [19]56 r. w warsztacie KZZRi£ ob[ywatel] Klejdziñski (który
w dniu poprzednim by³ jednym z nawo³uj¹cych do opuszczenia pracy) w swym wyst¹pie-
niu stara³ siê wp³yn¹æ na nieprzyst¹pienie do pracy, domagaj¹c siê przybycia delegatów
zwi¹zku zawodowego. Naczlenikn parowozowni Piêta podaje, ¿e na masówce odbytej
w parowozowni w dniu 29 czerwca br. prowokacyjnie zachowa³a siê przewodnicz¹ca
Ligi Kobiet, ob[ywatelka] Gor¹czniak, która oœwiadczy³a: „Niech strzelaj¹ i zamykaj¹,
ona siê niczego nie obawia i ¿e robotnicy s³usznie walczyli”.
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5 Chodzi o Przedsiêbiorstwo Zaopatrzenia Budownictwa.



Na podstawie danych agenturalnych wynika równie¿, ¿e za nieprzystêpowaniem do
pracy wystêpowali tak¿e w dniu 29 czerwca br. ob[ywatele] B³a¿ejewski, Nawrot i Fabi-
siak – pracownicy parowozowni. Na marginesie nale¿y stwierdziæ, ¿e w parowozowni
przy wejœciu do gmachu administracyjnego znaleziono ulotki „Wolnej Europy”6 z dat¹
z grudnia 1955 r. i 6 stycznia 1956 r., które by³y ju¿ czêœciowo zniszczone.

Po dniu 28 czerwca br. szereg doniesieñ wskazywa³o na wrogie komentowanie wy-
padków poznañskich przez poszczególnych pracowników PKP.

I tak dla przyk³adu: kierownicy poci¹gów stacji Poznañ-Franowo, ob[ywatele] Cierpko
i G³owacki oœwiadczyli: „Fakt, ¿e milicja ani te¿ wojsko nie interweniowa³o, œwiadczy
[o tym], ¿e wszyscy maj¹ doœæ obecnego ¿ycia i czas, a¿eby siê to wszystko zmieni³o”.

IV. Bli¿sze dane o aresztowanych

Z wêz³a poznañskiego aresztowano do dnia 6 lipca 1956 r. 6 osób, a mianowicie:
1. Kupczak Tadeusz, zam[ieszka³y] w Buku [...]o. Wymieniony w dniu 28 czerwca br.
prowokowa³ do opuszczenia pracy [przez] pracowników parowozowni towarowej w Poz-
naniu. Bra³ udzia³ w maltretowaniu pracownika Wydzia³u £¹cznoœci w Poznaniu, który
w wyniku zadanych bardzo ciê¿kich ran zmar³ w szpitalu. Zmusza³ za³ogi parowozowe
przysy³ane do poci¹gów osobowych do przerwania pracy, przy tym przecina³ wê¿e po-
wietrzne, nie dopuszczaj¹c do uruchomienia poci¹gów.
p2. Poprawka Mieczys³aw, zam[ieszka³y] Walerianowo, pow[iat] Poznañ, syn ku³aka,
50 ha, w dniu 28 czerwca br. w prowokacyjny sposób zachowywa³ siê na dworcu, zdar³
z masztu flagê radzieck¹, któr¹ doszczêtnie zniszczy³ i podepta³. Prowokowa³ te¿ do
okrzyków antyradzieckich, m.in. wykrzykiwa³: „Koniec z komunizmem”p.
3. Majchrzak Kazimierz, zam[ieszka³y] Poznañ, [...]q, rzemieœlnik naprawy œredniej
w parowozowni towarowej – w dniu 28 czerwca br. sprowokowa³ do wyjœcia grupê pra-
cowników parowozowni towarowej na ulicê, uda³ siê z ni¹ do parowozowni osobowej
i nak³ania³ tam innych do wyjœcia, co mu siê jednak nie uda³o. Bra³ aktywny udzia³ w de-
monstracji, gdzie postrzelony zosta³ w ucho. W dniu 29 czerwca br. na masówce zorgani-
zowanej przez Radê Zak³adow¹, która mia³a na celu potêpiæ prowokatorów zajœæ,
wyst¹pi³ wrogo przeciwko przewodnicz¹cemu rady, tow[arzyszowi] Ma³ysze, zbli¿aj¹c
siê do niego z groŸb¹ pobicia. Rozpowiada, ¿e od tej kuli, któr¹ zosta³ ugodzony równie¿
postrzelona zosta³a jego ¿ona i dziecko, co nie polega na prawdzie.
4. Kaczmarek Bronis³aw, zam[ieszka³y] Grodzisk [Wlkp.], Nowe Osiedle, pow[iat]
Nowy Tomyœl, Pozn[añskie] Zak³[ady] Bud[owlane]. W dniu 28 czerwca br. bra³ udzia³
w morderstwie pracownika UB Izdebnegor na Dworcu G³[ównym] w Poznaniu.
5. Piotrowski £ukasz, zam[ieszka³y] w Poznaniu, [...]s, zatrudniony jako rzemieœlnik
w parowozowni osobowej. Wymieniony w dniu 28 czerwca bra³ udzia³ w demonstracji
oraz dowozi³ samochodem osobowym broñ atakuj¹cym Urz¹d7.
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6. Woroch Leonard, syn Szczepana, ur. 13 sierpnia 1938 r., zatrudniony w Roszarni
w Stêszewie, zam[ieszka³y] w Stêszewie, [...]t. Wymieniony by³ figurantem sprawy
agenturalno-œledczej krypt[onim] „Szreniawa” nr 102, prowadzonej przez Wydzia³ V na
fakty wrogich napisów, które ukaza³y siê w 1954 r. na stacji PKP w Stêszewie. Bra³ on
udzia³ w dniu 28 czerwca br. w napadzie na WUdsBP.

V. Zachowanie siê figurantów spraw ewidencji operacyjnej w dniu 28 czerwca
1956 r.

Na wêŸle poznañskim prowadzone s¹ sprawy ewidencji operacyjnej na ni¿ej poda-
nych:
1. Sprawa ewid[encyjno]-obserwacyjna na Andrzejewskiego Józefa, by³ego policjan-
ta granatowego, który zatrudniony jest jako pracownik umys³owy w oddziale przewo-
zów w Poznaniu. Wymieniony w okresie zajœæ poznañskich zachowa³ siê spokojnie
i nie bra³ udzia³u w demonstracji. Pracowa³ w dniu 28 czerwca br., jak i w dniu
29 czerwca br. Wypowiedzi na temat zajœæ z jego strony, tak negatywnych, jak i pozy-
tywnych brak.
2. Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna na Nowaka Franciszka, którego brat uciek³ z kraju
– [figurant sprawy jest] zatrudniony jako zwrotniczy na stacji Poznañ. Wymieniony
w okresie zajœæ pracowa³ bez przerwy 24 godziny. W wypowiedziach potêpia³ sprawców
zajœæ, nazywaj¹c ich „rebeliantami”.
3. Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna na Glapê Jana, s³ugê grupy sekty Œw[iadków] Je-
howy, zatrudniony w parowozowni w charakterze pracownika umys³owego. Wymienio-
ny w czasie zajœæ pracowa³ normalnie.
4. Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna na Bomber Boles³awa, kierownika Wydzia³u Kul-
tury i Oœwiaty NPR8 i NSP9 do 1939 r., zatrudniony jako maszynista w parowozowni
towarowej. Wymieniony w dniu zajœæ pracowa³ normalnie i pracy nie opuœci³ pomi-
mo gróŸb bojówek.
5. Sprawa agenturalnego sprawdzenia krypt[onim] „In¿ynier” przeciwko Madañskiemu
Zbigniewowi, b[y³emu] cz³[onkowi] AK10 w okresie okupacji, podejrzanemu o przynale¿-
noœæ do WiN11 po wyzwoleniu. Ww. zatrudniony jest w kierownictwie technicznym pa-
rowozowni towarowej. W okresie zajœæ przebywa³ on na urlopie poza Poznaniem w miej-
scowoœci dot¹d nieustalonej, sk¹d powróci³ 30 czerwca [19]56 r. Ogl¹daj¹c zdjêcia
poleg³ych pracowników Urzêdu, które zamieœci³a prasa, wyrazi³ siê: „a gdzie s¹ ci, co zo-
stali pomordowani”. Obecnie nadal przebywa na urlopie.

Niezale¿nie od figurantów spraw ewidencji operacyjnej na wêŸle poznañskim pracu-
je 7 b[y³ych] cz³onków AK, 2 by³ych cz³onków PSL oraz 1 skazany za szpiegostwo.

Jak wynika z uzyskanych informacji wszyscy ww., za wyj¹tkiem jednego [by³ego]
cz³onka PSL – Wyrwy Józefa, pracowali w czasie zajœæ normalnie i nie brali udzia³u
w demonstracji.
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8 NPR – Narodowa Partia Robotnicza.
9 NSP – Narodowe Stronnictwo Pracy.
10 AK – Armia Krajowa
11 WiN – Wolnoœæ i Niezawis³oœæ.



Niniejszy raport specjalny zostanie uzupe³niony w miarê nap³ywu dalszych materia³ów.

Naczelnik Wydzia³u V
(–) Bertrandt J[ózef]u kpt.

Wyk[onano] w 4 egz.
1 egz. Dep[artament] V
2 egz. Sztab
3 egz. Kier[ownictwo] UB
4 egz. aa.

�ród³o: AIPN Po, 570/4, k. 13–24, orygina³, mps.
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Nr 40

1956 lipiec 6, Poznañ – Notatka z zeznañ Józefa Wielgosza dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerw-

ca 1956 r.

Poznañ, dnia 6 lipca 1956 r.
œciœle tajne

aNotatka sporz¹dzona na podstawie zeznañ aresztowanego
Wielgosza Józefa dot[ycz¹ca] zajœæ w Poznaniu

Wielgosz Józef, s[yn] Antoniego, ur. 15 czerwca 1915 [r.], bezpartyjny, brakarz
ZISPO, poch[odzenie] robotnicze. Do maja 1954 r. kier[ownik] Kontroli Wydz[ia³owej]
W-3, wiceprzewodnicz¹cy s¹du kole¿eñskiego.

Wymieniony w dniu 25 czerwca br. zosta³ wybrany jako delegat do Warszawy wraz
z 26 innymi bdelegatami z pozosta³ych zak³adów ZISPO.

Po powrocie z Warszawy w dniu 27 czerwca br. o godz. 8.45 z³o¿y³ sprawozdanie
przed za³og¹ z rozmów w Warszawie. Przebieg zebrania by³ spokojny, jed[y]nie m³o-
dzie¿ uwa¿a³a, ¿e postulaty przywiezione z Warszawy nie s¹ wystarczaj¹ce. Najbardziej
burzliwe zebranie by³o na oddziale W-3, gdzie da³o siê s³yszeæ s³owa „zdrajcy” pod adre-
sem delegatówb.

Dnia 28 czerwca br. rano oko³o godz. 6.00, Wielgosz id¹c do pracy, na skrzy¿owaniu
ulic Traugutta i Dzier¿yñskiego, natkn¹³ siê na czo³ówkê pochodu z³o¿onego z m³odzie-
¿y Zak³adów Stalina1. Na przedzie pochodu szed³ Grzybowski, brygadzista monta¿u
g³ównego wym[ienionego] zak³adu z dzia³u W-3.

Z czo³ówki odezwa³y siê okrzyki wzywaj¹ce Wielgosza do wziêcia udzia³u w pocho-
dzie. Nie do³¹czy³ siê on jednak do pochodu, gdy¿ mia³ zamiar iœæ do zak³adu, w celu od-
bicia karty.

Na rogu Traugutta i Dzier¿yñskiego z bramy Zak³adów Przemys³u Terenowego wy-
chodzili pracownicy i do³¹czali siê do pochodu. Uda³o siê Wielgoszowi przedostaæ na
teren przedszkola Zak³[adów] Stalina, gdzie wraz z innymi pracownikami usi³owali
przedostaæ siê na teren zak³adów. Tam jednak zaci¹gniêto ich przemoc¹ do pochodu. Pra-
cownika sk³adnicy paszy, który stawia³ opór, jeden z m³odych chuliganów uderzy³ piê-
œci¹ w twarz.

W pochodzie Wielgosz spotka³ jednego ze wspó³pracowników, Wierzbickiego Ste-
fana, którego pyta³, jakie s¹ mo¿liwoœci przedostania siê do zak³adu. Ten mu odpowie-
dzia³, ¿e wszystkie wejœcia s¹ zamkniête i oddzia³ nie pracuje, gdy¿ nikogo tam nie ma.
Pochód szed³ w kierunku miasta. Z czo³a pochodu dochodzi³y okrzyki: „¯¹damy pod-
wy¿ki p³ac” itp. oraz œpiewy. Pochód ten zmierza³ w kierunku Rady Narodowej2, do po-
chodu do³¹czali siê inni pracownicy Zak³[adów] Stalina.
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1 Chodzi o ZISPO.
2 Chodzi o Miejsk¹ Radê Narodow¹.



cNa ul. Armii Czerwonej, pomiêdzy Aul¹ Uniwersyteck¹ a Ratuszemd, demonstranci
zatrzymali 2 samochody MO i zmusili funkcjonariuszy do opuszczenia samochodów,
a m³odzie¿ z pochodu wskoczy³a na samochody. Pierwszy skoczy³ do samochodu m³ody
cz³owiek w zielonej koszuli i spodniach oficerskich, zielonych, i krzycza³: „¯¹damy
za³atwienia trzech postulatów” itp.c

M³odzie¿y bêd¹cej na samochodach podawano transparenty i flagi. Funkcjonariusze
MO usunêli siê i wmieszali w t³um. By³o to oko³o godz. 10.00–12.00.

M³ody cz³owiek w wojskowej koszuli nawo³ywa³ ludnoœæ do pójœcia na Polskie Ra-
dio. Wœród t³umu s³ychaæ by³o okrzyki antyradzieckie.

Osobnik ten (w zielonej koszuli) – g³ówny prowodyr – przy ul. Armii Czerwonej za-
powiedzia³ z samochodu, ¿e obecnie przemówi sekretarz Komitetu PZPR – [Wincenty]
Kraœko3. Istotnie na samochód wszed³ mê¿czyzna wysoki, szczup³y, ³ysawy (mia³ w³osy
tylko po bokach g³owy – blond), w wieku oko³o 50 lat, wygl¹da³ na inteligenta o twarzy
doœæ sympatycznej.

Po wejœciu na samochód Kraœko podniós³ rêkê, poniewa¿ by³y gwizdy i uspakaja³
t³um. Kiedy uciszy³o siê powiedzia³, „¿e o naszej sprawie jeszcze dzisiaj rozmawia³
z czynnikami kompetentnymi z Warszawy, telefonicznie, ¿e zrobi to jeszcze raz z Warsza-
w¹ drog¹ telefoniczn¹”, ludzie zgodzili siê. Jeszcze Kraœko nie zd¹¿y³ zejœæ z samochodu,
gdy obok niego ukaza³ siê m³ody cz³owiek w zielonej koszuli i powiedzia³, ¿e „chcemy
odpowiedzi zaraz i st¹d siê nie ruszymy”, a¿ nie dostaniemy konkretnej odpowiedzi.
Zarz¹dzi³, aby 2 ludzi posz³o z nim (Kraœk¹) i byli obecni przy tym, jak on bêdzie rozma-
wia³ z Warszaw¹. Tak siê te¿ sta³o, a pozostali stali w miejscu i czekali na odpowiedŸ.

eNiektóre jednak grupy zaczê³y chodziæ z tablicami, aby zapoznaæ ludzi z ¿¹danymi
has³ami. Inna grupa m³odzików na wezwania prowodyra w zielonej koszuli uda³a siê do
Polskiego Radia, sk¹d po oko³o godzinie wrócili samochodem transmisyjnym Polskiego
Radia. Okrzykami z megafonów podburzali ludnoœæ, okrzyki te jednak by³y bez³adne
i chaotycznee.

Przez megafon zapowiedzieli mowê sekretarza wojewódzkiego, (tow[arzysza] Sta-
siaka czy kogoœ innego) i ten¿e towarzysz zacz¹³ mówiæ. Poniewa¿ mowa jego zaczyna³a
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c–c Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
d Ratuszem potocznie nazywano siedzibê Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu, która mieœci³a siê

w Zamku.
e–e Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z prawej strony na marginesie.
3 Wincenty Kraœko (1916–1976), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PZPR, magister prawa Uniwersytetu

Wileñskiego. Od 1 X 1938 r. w Szkole Podchor¹¿ych Rezerwy przy 77. Pu³ku Piechoty w Lidzie. Walczy³
w kampanii wrzeœniowej, trafi³ do Warszawy, a po jej kapitulacji na Wileñszczyznê. Adwokat w Wilnie.
1941–1944 ukrywa³ siê i podejmowa³ dorywcze zajêcia jako robotnik rolny, 1944–1945 w Wilnie w Urzêdzie
Dostaw Zbo¿a jako ekonomista. Po wojnie opuszcza Wilno. 16 VI 1948 r. wstêpuje w szeregi PPR.
1945–1951 pracuje w £odzi jako inspektor Kultury i Oœwiaty. Poza tym pracuje w „Dzienniku Ba³tyckim”,
1951 r. obejmuje stanowisko redaktora naczelnego „Kuriera Szczeciñskiego” w Szczecinie. 1951–1952 pe³ni
funkcjê redaktora naczelnego „G³osu Wielkopolskiego” w Poznaniu. 1952–1954 zostaje redaktorem naczel-
nym dwóch innych gazet: „S³owa Ludu” wydawanego w Kielcach i „Gazety Poznañskiej” wydawanej
w Poznaniu, 1954–1956 sekretarza propagandy i Egzekutywy KW PZPR w Poznaniu. Od 3 XI 1956 r. do
10 III 1960 r. I sekretarz KW PZPR w Poznaniu. Od 1959 r. cz³onek KC, 1957–1976 pose³ na Sejm,
1972–1976 by³ przewodnicz¹cym sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. W lutym 1960 r. powo³any na sta-
nowisko kierownika Wydzia³u Kultury KC PZPR, którym pozostawa³ przez 11 lat, 1971–1972 wiceprezes
Rady Ministrów, 1974 r. wybrany na sekretarza KC. 1971–1972 wiceprezes Rady Ministrów w rz¹dzie Piotra
Jaroszewicza. W 1972 r. by³ cz³onkiem Rady Pañstwa. Zob. R. Reczek, op. cit., s. 69 i nast.



siê od s³ów, ¿e pertraktacja w sprawie ¿¹dañ jest w pe³ni i ¿e rz¹d, i partia chc¹c za³atwiæ
pozytywnie postulaty – wówczas przerwano mu i odepchniêto [go] od samochodu. Da³y
siê s³yszeæ okrzyki, aby go nie biæ.

Samochody wówczas zapowiedzia³y, aby ruszyæ na ul. M³yñsk¹f, celem rozbicia
bram i uwolnienia wiêŸniów. Inne grupy demolowa³y urz¹dzenia zainstalowane na gma-
chu ubezpieczalni spo³ecznej.

Oko³o godz. 11.00–12.00 wóz transmisyjny Polskiego Radia opanowany przez
prowodyrów jad¹c ul. Armii Czerwonej w stronê M³yñskiej, wytycza³ drogê do wiêzie-
nia. Ob[ywatel] Kraœko, który poszed³ do telefonu, wiêcej siê nie pojawi³.

Jedna grupa posz³a w kierunku wiêzienia, [a] druga w kierunku PDT „Okr¹glak”.
Wielgosz, jak twierdzi, [¿e] ba³ siê iœæ w kierunku wiêzienia – poszed³ z grup¹ w kierunku
PDT. Dom towarowy by³ ju¿ zamkniêty.

Wracaj¹c stamt¹d (oko³o godz. l2.00) s³ychaæ by³o ju¿ strza³y od strony ul. D¹brow-
skiego. Od Okr¹glaka widaæ by³o, jak t³um wtargn¹³ na teren wiêzienia i ca³a ul. M³yñska
zatarasowana by³a ludŸmi. Z wewn¹trz wiêzienia wychodzi³y k³êby dymu.

Przy ul. D¹browskiego oko³o godz. 12.30 naprzeciw ubezpieczalni spo³ecznej Wiel-
gosz spotka³ Buleja, pracownika ZISPO z W-3, œlusarza. S³ychaæ by³o czêste strza³y.
Wymieniony dowiedzia³ siê, ¿e broni siê Urz¹d Bezpiecz[eñstwa]4.

Nastêpnie wraz z ludŸmi uda³ siê on w stronê Komendy Wojewódzkiej MO przez
most Uniwersytecki, s¹dz¹c, ¿e bêdzie ju¿ móg³ us³yszeæ odpowiedŸ Kraœki.

W pobli¿u KW MO wywrócona by³a przyczepa tramwajowa. Stamt¹d oko³o godz.
13.00 uda³ siê on na Targi, sk¹d po up³ywie pó³ godziny wyszed³ i skierowa³ siê na
ul. D¹browskiego, gdzie widaæ by³o czo³gi i s³ychaæ strzelaninê.

Oko³o godz. 15.00 wracaj¹c do domu, spotka³ Krygiera Stanis³awa, z którym chwilê
porozmawia³ i uda³ siê nastêpnie do domu.

Po obiedzie poszed³ z powrotem do zak³adów, choæ by³o ju¿ póŸno do pracy, chc¹c
daæ tam znaæ, ¿e chce pracowaæ.

Po odbiciu karty wróci³ do domu i wraz z ¿on¹ poszli do miasta, zobaczyæ, co siê
dzieje. Do domu wrócili oko³o godz. 19.00. Na drugi dzieñ rano oko³o [godz.] 3.30 zosta³
aresztowany.

Z notatek informacyjnych wynika, i¿ Wielgosz Józef w dniu 28 czerwca br. chodzi³
wœród za³ogi i namawia³, ¿eby pracownicy nie podejmowali pracy, podburzaj¹c do
opuszczenia fabryki i wyjœcia na ulicê.

Aktyw partyjny stwierdza, ¿e Wielgosz szed³ na czele grupy pracowników z ZISPO
do Zak³adów Graficznych i namawia³ za³ogê do wyjœcia na ulicê.

[g]

Sporz¹dzi³a WZ.
odb[ito] 3 egz.

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 289–292, kopia, mps.
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f Tu i dalej w dokumencie pisano M³ynarsk¹.
g Brakuje podpisu.
4 Chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
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1956 lipiec 9, Poznañ – Analiza kpt. Romana Doraczyñskiego, naczelnika Wydzia³u „A”

WUdsBP w Olsztynie, dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r. w Zak³adach Mecha-

nicznych Przemys³u Tworzyw Sztucznych w Poznaniu

Poznañ, dnia 9 lipca 1956 r.
Œciœle tajne

aAnaliza

Obiekt: Zak³ady Mechaniczne Przemys³u Tworzyw Sztucznych w Poznaniu przy
ul. Górczyñskiej nr 38, Tel. 6-38-91

Obiekt tymczasowo przydzielony kpt. Doraczyñskiemu Romanowib. Na obiekcie
pracuje 200 osób, z tego 48 pracowników umys³owych oraz 152 pracowników fizycz-
nych. Fizyczni pracownicy pracuj¹ na dwie zmiany. Na pierwszej zmianie pracuje 122
robotników, na drugiej zmianie 30 osób.

Adres: kierownictwo zak³adów, Podstawowej Organizacji Partyjnej, Rady Zak³ado-
wej i Ko³a Miejscowego ZMP – Poznañ, ul. Górczyñska 38. Do dnia 28 czerwca 1956 r.
na zak³adach nie by³o ¿adnych sygna³ów o przygotowaniu strajku czy te¿ przygotowañ
do wyjœcia na ulicê. Praca przebiega³a normalnie i wœród za³ogi nie by³o ¿adnych komen-
tarzy dotycz¹cych zajœæ na ZISPO, tym bardziej, ¿e pracownicy zak³adów dobrze zara-
biaj¹, przeciêtnie 1400 z³.

Dnia 28 czerwca 1956 r. do pracy stawili siê normalnie wszyscy pracownicy umy-
s³owi i fizyczni (poza przebywaj¹cymi na urlopach czy te¿ zwolnieniach) i normalnie
rozpoczêli pracê. cOko³o godz. 9.00 pracownicy fizyczni przerwali pracê (choæ do
zak³adów ¿adna bojówka nie przyby³a), bo dowiedzieli siê, ¿e w innych zak³adach robot-
nicy pracê przerwali i wyszli na ulicê. Tê wiadomoœæ przywióz³ z miasta ob[ywatel] Ku-
kla Bogus³aw, s[yn] Józefa i Franciszki, ur. 8 czerwca 1938 r., wykszta³cenie – szko³a za-
wodowa, zawód œlusarz, kawaler, cz³onek ZMP, [c].

Dyrektor Zak³adów, tow[arzysz] Biela, gdy siê dowiedzia³, ¿e robotnicy pracê prze-
rwali wraz z przewodnicz¹cym Rady Zak³adowej, tow[arzyszem] Szuka³¹, zorganizowali
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a Powy¿ej odrêczny zapis bojówki nie by³o oraz odrêczna parafa.
b Poprzez fakt, ¿e brak w Poznaniu w owym czasie funkcjonariusza o tym stopniu, imieniu i nazwisku na-

le¿y rozumieæ, ¿e kpt. Roman Doraczyñski nale¿a³ do grupy funkcjonariuszy UB s³u¿bowo skierowanych do

Poznania w czerwcu 1956 r. Do jego obowi¹zków nale¿a³o monitorowanie sytuacji w przedmiotowym

zak³adzie produkcyjnym. By³ to prawdopodobnie Roman Doraczyñski (ur. 1922), od [25 I 1945 r.] funkcjona-
riusz grupy operacyjnej WUBP w Bydgoszczy, od [26 VII 1945 r. ] s³uchacz Centralnej Szko³y MBP w £odzi,
od [26 IX 1945 r.] m³odszy oficer œledczy Wydzia³u IV MBP, od [5 IV 1946 r.] wywiadowca Sekcji 4, od
1 VIII 1946 r. referent Sekcji 3 Wydzia³u „A” MBP, od [13 X 1947 r.] kierownik Sekcji i p.o. naczelnika Wy-
dzia³u „A” WUBP w Rzeszowie, od 1 V 1948 r. naczelnik Wydzia³u „A” WUBP w Rzeszowie, od [2 XII 1949 r.]
naczelnik Wydzia³u „A” WUBP w Olsztynie, od 15 IX 1954 r. skierowany na kurs aktywu kierowniczego, od
1 VIII 1956 r. inspektor Inspektoratu Kierownictwa WUdsBP w Bia³ymstoku, od 1 I 1957 r. starszy inspektor
Kierownictwa KW MO w Bia³ymstoku. Zwolniony 30 IV 1960 r. Zob. AIPN BU, 0194/873 (akta osobowe).

c–c Fragment wyró¿niono podkreœleniem. Pominiêto dane adresowe.



masówkê, aby przekonaæ robotników o koniecznoœci dalszej pracy i aby poznaæ przyczy-
ny, dla których praca zosta³a przerwana.

Na masówce zabra³ g³os ob[ywatel] Wiœniewski Edmund, s[yn] Jana i Rozalii,
z d[omu] Zalewska, ur. 22 listopada 1921 r., pochodzenie spo³eczne drobnomieszczañ-
skie, wykszta³cenie 7 klas szko³y podstawowej, zawód elektryk i w tym charakterze pra-
cuje w zak³adach, ¿onaty, dwoje dzieci, bezpartyjny, [...]d, który powiedzia³, ¿e robotnicy
zak³adów solidaryzuj¹ siê z robotnikami, którzy przerwali pracê i wyszli na ulicê, ¿e chc¹
oni podniesienia stopy ¿yciowej, zniesienia norm i odpowiednio wysokiej p³acy dniów-
kowej, po jego wyst¹pieniu robotnicy mocno go oklaskiwali. Wyst¹pi³ te¿ na masówce
ob[ywatel] fKonieczny Narcyz, s[yn] Marcina i Kazimiery, z domu Wagner, ur. 17 sierp-
nia 1931 r., pochodzenie spo³eczne – robotnicze, wykszta³cenie 7 klas szko³y podstawo-
wej, kawaler, zawód wykonywany – frezer, kandydat do PZPR, radny do MRN, cz³onek
zarz¹du ko³a miejscowego ZMP, [...]e, który nawo³ywa³, aby robotnicy wyszli na ulicêf.

Dyrektor zaproponowa³, aby robotnicy wy³onili spoœród siebie delegacjê, która spre-
cyzuje ¿¹dania i przedstawi je Dyrekcji. Robotnicy wybrali na delegatów Koniecznego,
Wiœniewskiego, Targoszczyñskiego i Stachowiaka, którzy wraz z przewodnicz¹cym
Rady Zak³adowej udali siê do gabinetu Rady, aby tam siê naradziæ. Tam te¿ wszed³
ob[ywatel] Wojnowski Józef, s[yn] Kazimierza i Salomei Pohorskiej, ur. 9 lutego 1930 r.,
pochodzenie spo³eczne robotnicze, wykszta³cenie – 7 klas szko³y podstawowej i 3-letnia
szko³a zawodowa. Zawód – œlusarz, kawaler, bezpartyjny, [...]g, który za¿¹da³, aby prze-
wodnicz¹cy Rady Zak³adowej opuœci³ gabinet, oraz przejawia³ chêæ pobicia przewod-
nicz¹cego, od czego go powstrzyma³ ob[ywatel] Stachowiak.

Po masówce ma³a czêœæ pracowników chcia³a pracowaæ, ale przeszkadzano im.
Ob[ywatel] Chwaliszewski Tadeusz, s[yn] Antoniego i Stanis³awy, z d[omu] Œwi¹tek, ur.
22 sierpnia 1924 r., pochodzenie spo³eczne – robotnicze, ¿onaty, dwoje dzieci, pracuje
jako szlifierz narzêdziowy, bezpartyjny, h[...]i. Przeszkadza³ w pracy w ten sposób, ¿e na
pracuj¹ce maszyny rzuca³ szmaty, gdy przechodzi³ przez halê przewodnicz¹cy Rady
Zak³adowej, tow[arzysz] Szuka³a, nieznany sprawca rzuci³ w niego kawa³kiem ¿elazah.

Robotnicy do koñca zmiany tej, tj. do godz. 14.00, nie wyszli z zak³adów, jednak nie
pracowali, po godz. 14.00 wyszli do domów. Na drug¹ zmianê w tym dniu stawi³o siê za-
ledwie 5 robotników z majstrem, ob[ywatelem] Katafiaszem, którzy pracowali, pozostali
do pracy nie stawili siê.

Pracownicy umys³owi w dniu 28 czerwca 1956 r. normalnie pracowali i nie wysuwali
¿adnych ¿¹dañ.

W dniu 29 czerwca 1956 r. na pierwsz¹ zmianê stawi³o siê do pracy 16 robotników,
którzy zreszt¹ nie pracowali z obawy, jak twierdzili przed bojówkarzami. Na drug¹ zmia-
nê stawi³o siê 6 robotników z majstrem, którzy pracowali. Pracownicy umys³owi stawili
siê do pracy i pracowa0li. W dniu 30 czerwca 1956 r., tak robotnicy fizyczni, jak
i umys³owi stawili siê do pracy i normalnie pracowali.
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d Pominiêto dane adresowe.
e Pominiêto dane adresowe.
f–f Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem oraz pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
g Pominiêto dane adresowe.
i Pominiêto dane adresowe.
h–h Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.



jNale¿y dodaæ, ¿e dnia 28 czerwca 1956 r. kierowca wozu osobowego marki „Ško-
da”, nr rejestracyjny B-51298, ob[ywatel] Cieœlak Sylwester, s[yn] Stanis³awa i Agniesz-
ki, z d[omu] Tomaszczyk, ur. 30 listopada 1922 r., ¿onaty, wykszta³cenie ogólne (tak po-
daje w aktach), bezpartyjny, [z] zawodu szofer, [...]k, zosta³ wys³any autem s³u¿bowo na
miasto ko³o godz. 8.30, powróci³ oko³o godz. 17.30j.

Na pytanie Dyrektora, gdzie tak d³ugo by³, odpowiedzia³, ¿e manifestanci nie pozwo-
lili mu jeŸdziæ i musia³ staæ samochodem przy ul. D¹browskiego. Dyrektor zauwa¿y³, ¿e
Cieœlak by³ w stanie nietrzeŸwym, czu³ od niego odór alkoholu, bluzê mia³ rozerwan¹, ¿e
na prawej d³oni mia³ mocno odarty naskórek. Nasuwa to podejrzenie, ¿e bra³ on aktywny
udzia³ w rozruchach.

Obecnie na zak³adach sytuacja jest dobra, robotnicy martwi¹ siê, ¿e nie wykonali pla-
nu miesiêcznego (przez te dwa dni postoju) i na masówce uchwalili, aby te dwa dni od-
pracowaæ w niedzielê i poza godzinami pracy.

Zak³ad strat ¿adnych nie ma, poza tym, ¿e przez dwa dni robotnicy nie pracowali,
przez co nie wykonali planu miesiêcznego. Stra¿nicy zak³adów s¹ nieuzbrojeni, broni na
zak³adach nie by³o. Z ludzi zabitych, rannych czy te¿ aresztowanych wœród cz³onków
za³ogi nie by³o.

lNie posiadamy sygna³ów, aby cz³onkowie za³ogi brali udzia³ w manifestacji. Nie
ustalono organizatorów, którzy spowodowali przerwanie pracy w zak³adach, a tacy na
zak³adach musz¹ byæ, bo z zewn¹trz do zak³adu nikt nie wtargn¹³ i [nie] spowodowa³
przerwania pracyl.

Wnioski, jakie nasuwaj¹ siê do pracy operacyjnej na zak³adach, s¹ nastêpuj¹ce.
1. Na zak³ad w dniu 28 czerwca 1956 r. ¿adna bojówka nie wtargnê³a i nikt z zewn¹trz nie
nawo³ywa³ do przerwania pracy, a jednak robotnicy przerwali pracê. Fakt ten œwiadczy
o tym, ¿e na zak³adach znajduj¹ siê organizatorzy i pod¿egacze do przerwania pracy i wy-
suwanie niemoralnychm ¿¹dañ, bowiem robotnicy zak³adów s¹ jednymi z najlepiej zara-
biaj¹cych na terenie Poznania.
2. Na zak³adach poza eliminowanym od roku inf[ormatorem] ps[eudonim] „Warta”
nie posiadamy innych jednostek sieci, co nam uniemo¿liwia wykrycie organizatorów
i pod¿egaczy. Dlatego te¿ konieczne jest:

Wytypowaæ wœród m³odych robotników dwóch – trzech kandydatów na informa-
torów, opracowaæ ich i zawerbowaæ. Po zawerbowaniu winni oni zorientowaæ nas o istot-
nych przyczynach przerwania pracy, wskazaæ na organizatorów i pod¿egaczy, wskazaæ
na osoby, które wykrzykiwa³y obraŸliwe s³owa w stosunku do przewodnicz¹cego Rady
Zak³adowej i wykryæ, kto rzuci³ w niego ¿elazem.

Inf[ormatora] ps[eudonim] „Warta” równie¿ nastawiono w tym kierunku, z tym ¿eby
nie podawaæ mu ¿adnych [znanych] nam nazwisk, poniewa¿ on sam nic konkretnego
nam nie mówi, twierdz¹c, ¿e on nic nie wie, poniewa¿ w tym czasie na zak³adach go
nie by³o.

Przez rozmowy z pracownikami zak³adów zebraæ materia³ potwierdzaj¹cy fakty
wyst¹pieñ: Wiœniewskiego, Koniecznego, Wojnowskiego, Chwaliszewskiego. W zale¿-
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k Pominiêto dane adresowe.
j–j Fragment wyró¿niono odrêcznymi, pionowymi liniami z lewej strony na marginesie.
l–l Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
m W dokumencie mineralnych.



noœci od uzyskanych materia³ów wyci¹gn¹æ w stosunku do nich odpowiednie wnioski.
Odnoœnie kierowcy Cieœlaka nale¿y uzyskaæ w sposób tajny jego fotografiê (mo¿na
z BDO1) i na podstawie jej staraæ siê rozpoznaæ go na zdjêciach zrobionych w dniu
28 czerwca 1956 r., a znajduj¹cych siê w tut[ejszym] urzêdzie.

Zbadaæ w Wydziale VII2 tut[ejszego] urzêdu, czy nie przechodzi on w materia³ach
œledztw przeciwko osobom aresztowanym w zwi¹zku z dniem 28 czerwca 1956 r.

Przeprowadziæ na niego wywiad w miejscu zamieszkania, zbadaæ, czy posiadamy
agenturê w miejscu jego zamieszkania – je¿eli jest, to daæ jej odpowiednio zadanie i na-
stawiæ sieæ na niego na zak³adach, aby dowiedzieæ siê, jaki on bra³ udzia³ w rozruchach
w dniu 1956 r.

(–) Doraczyñski R[oman] kpt.n

�ród³o: AIPN Po, 570/6, k. 8–11, orygina³, mps.
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n Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis.
1 BDO – Biuro Dowodów Osobistych, dysponowa³o wnioskami o wydanie dowodu osobistego od oby-

wateli polskich. Wnioski zawiera³y równie¿ wklejone fotografie.
2 Wydzia³ VII Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego by³ komórk¹ œledcz¹ bezpieki na

szczeblu wojewódzkim. Por. Aparat bezpieczeñstwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1…, s. 41.
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1956 lipiec 3, Poznañ – Ocena dzia³alnoœci Milicji Obywatelskiej podczas wydarzeñ

w dniu 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 3 lipca 1956 r.

Ocena wypadków z dnia 28 czerwca 1956 r.
i dzia³alnoœci Milicji Obywatelskiej w tym okresie1

I. Okres poprzedzaj¹cy wypadki poznañskie i przedsiêwziêcia aparatu Milicji Oby-
watelskiej w tym czasie

Od d³u¿szego czasu na terenie m[iasta] Poznania dawa³o siê stwierdziæ niezadowole-
nie wœród robotników niektórych zak³adów, wynikaj¹ce z niespe³nienia ich czêœciowo
s³usznych zadañ.

Dzia³o siê to szczególnie w Zak³adach im. Stalina w Poznaniu, ZNTK i na tramwa-
jach. W tych dwóch ostatnich nastroje niezadowolenia da³y siê zauwa¿yæ w póŸniejszym
okresie, tj. po 20 czerwca 1956 r. Informacje w tej sprawie otrzymywane poprzez aparat
operacyjny Milicji Obywatelskiej (KW MO, KM MO oraz KD MO2) przekazywane by³y
systematycznie do Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Komitetu Miejskiego PZPR i Woje-
wódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu. Mo¿liwoœci g³êbszego
interesowania siê nastrojami w ZISPO ze strony jednostek MO by³y w powa¿nym stop-
niu ograniczone poniewa¿:
– obiekt ten, to jest ZISPO, by³ bezpoœrednio ochroniony przez Urz¹d ds. Bezpieczeñ-
stwa Publicznego (dla tego zak³adu) i WiO3, w zwi¹zku z czym organa Milicji Obywatel-
skiej mia³y ograniczony wstêp na Zak³ad,
– po III Plenum4 jednostki Milicji Obywatelskiej nie zajmowa³y siê z wiêksz¹ aktywno-
œci¹ rozpracowywaniem obiektów od wewn¹trz i nie rozbudowywa³y wewn¹trz obiek-
tów agentury, która mia³aby na celu rozeznanie nastrojów i zamierzeñ robotników na
zak³adzie pracy,
– miesi¹ce: kwiecieñ, maj i czerwiec stanowi³y okres, w którym praca ca³ego aparatu Mi-
licji Obywatelskiej skoncentrowana by³a na rozpoznawaniu elementu przestêpczego
w celu zabezpieczania spokojnego przebiegu XXV MTP, a w okresie ich trwania, powa¿-
nymi si³ami milicyjnymi i zabezpieczono same Targi5.
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1 Por. raport kierownictwa Komendy Miejskiej MO w Poznaniu w: £. Jastrz¹b, Milicja Obywatelska…,
s. 35–45.

2 KD MO – Komenda Dzielnicowa Milicji Obywatelskiej.
3 Chodzi prawdopodobnie o Referat Ochrony, który by³ placówk¹ UB na terenie wa¿niejszych zak³adów

przemys³owych. Zob. Aparat bezpieczeñstwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1…, s. 33.
4 Chodzi o III Plenum KC PZPR, które odby³o siê w styczniu 1955 r. i na którym podjêto uchwa³ê w spra-

wie pracy organów bezpieczeñstwa publicznego oraz wzmocnienia kontroli partii nad dzia³alnoœci¹ tych

organów.
5 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Miêdzynarodowe Targi Poznañskie.



Te oto przyczyny spowodowa³y, ¿e aparat MO nie móg³ w okresie narastania nieza-
dowolenia w zak³adach pracy zaj¹æ siê rozpracowaniem tego problemu g³êbiej i przedsiê-
wzi¹æ radykalne œrodki dla zapobie¿enia ewentualnym wyst¹pieniom. Aparat Milicji
Obywatelskiej posiada³ jednak szereg informacji o nastrojach, szczególnie w ZISPO,
które na bie¿¹co przekazywane by³y do w³adz partyjnych, Wojewódzkiego Urzêdu
ds. Bezp[ieczeñstwa] Publ[icznego], a tak¿e do Komendy G³ównej Milicji Obywatel-
skiej. I tak:
– dnia 21 czerwca 1956 r. robotnicy W-3 ZISPO przerwali pracê na okres 1 1/2 godziny,
domagaj¹c siê wyjaœnieñ, dlaczego nie wyp³acono im dotychczas œredniej progresji od
wykonanego planu. Robotnicy stwierdzili, ¿e za³atwienie tej sprawy przyrzek³ im przed-
stawiciel ministra w dniu 7 czerwca 1956 r. Informacje te przekazano do WUdsBP, KW
PZPR, KM PZPR, a tak¿e meldunkiem specjalnym Komendzie G³ównej Milicji Obywa-
telskiej. Ju¿ w tym dniu pada³y wypowiedzi, ¿e je¿eli do wtorku, tj. do dnia 26 czerwca
1956 r., ich ¿¹dania nie zostan¹ zaspokojone, to robotnicy wyjd¹ na ulicê.

Interesuj¹c siê t¹ spraw¹, osobiœcie poleci³em Komendzie Miejskiej MO, a tak¿e Wy-
dzia³owi IV Komendy Woj[ewódzkiej] MO, aby informowano mnie na bie¿¹co o sytu-
acji w ZISPO. Zabroni³em ponadto wykonywania bezpoœrednich czynnoœci zwi¹zanych
z wyst¹pieniami robotników przez aparat mundurowy Milicji Obywatelskiej. Wyda³em
polecenie, aby aparat operacyjny aktywnie interesowa³ siê nastrojami w ZISPO i na
bie¿¹co mnie sygnalizowa³ o zachodz¹cych wypadkach.

W dniu 23 czerwca 1956 r. aotrzymano informacje, w których by³a mowa, ¿e robot-
nicy wszystkich Wydzia³ów ZISPO porozumieli siê ze sob¹ i zamierzaj¹ gremialnie prze-
rwaæ pracêa.

W dniu tym uzyskano równie¿ informacje, ¿e na masówce, która odby³a siê w W-4,
pad³y wrogie wypowiedzi, agitowano za³ogê do przerwania pracy jeszcze w okresie
MTP, aby mogli to widzieæ obcokrajowcy przebywaj¹cy na Targach. W dniu 24 czerwca
1956 r. otrzymano informacje, ¿e w ZISPO panuje nadal niezadowolenie i s¹ wysuwane
¿¹dania podwy¿szenia p³ac i robotnicy nadal gro¿¹ przerwaniem pracy.

W dniu 25 czerwca 1956 r. otrzymano informacje od inf[ormatora] ps[eudonim]
„W³adek 1”, bêd¹cego na kontakcie KD MO Poznañ Grunwald, mówi¹ce o tym, ¿e infor-
mator wióz³ dwóch osobników taksówk¹, którzy opowiadali, ¿e s¹ pracownikami ZISPO
w Poznaniu i od trzech dni nie pracuj¹. Informator podaje, ¿e osobnicy ci twierdzili, i¿ ro-
botnicy wyjd¹ w dniu 26 czerwca 1956 [r.] na ulice z ³omami i ro¿nymi innymi narzêdzia-
mi, je¿eli nie zostan¹ zaspokojone ich ¿¹dania. Materia³y te przekazano do WUdsBP
w Poznaniu.

W dniu 26 czerwca 1956 r. otrzymano doniesienie od inf[ormatora] ps[eudonim]
„W³adek II”, pozostaj¹cego na kontakcie KD MO Poznañ-Wilda, w którym ten podawa³, ¿e
bw Zak³adach ZISPO s¹ ukryte transparenty i robotnicy zamierzaj¹ wyjœæ z nimib na ulicê.

W doniesieniu tym by³a równie¿ mowa o cniejakim Sko³udzie, zam[ieszka³ym]c

w dzielnicy Wilda, u którego maj¹ siê zbieraæ osoby bior¹ce aktywny udzia³ w przygoto-
waniu strajku. Doniesienie to sygnalizowa³o ponadto, ¿e robotników w ZISPO popieraj¹
za³ogi z ZNTK, MPK, Wiepofamy i Pometu.
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a–a Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem oraz pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
b–b Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem, a ca³y akapit pionow¹ lini¹ z lewej strony na margi-

nesie.
c–c Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem, a ca³y akapit pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.



Doniesienie to potwierdza³y ró¿ne inne informacje, zebrane przez pracowników ope-
racyjnych. Z informacji tych, a szczególnie z zebranych w dniu 27 czerwca 1956 r., wyni-
ka³o, ¿e robotnicy maj¹ zamiar w dniu 28 czerwca 1956 r. wyjœæ na ulicê. W dniu
26 czerwca 1956 r. wyda³em polecenie przeprowadzenia rozeznania w innych powa-
¿nych zak³adach pracy, w celu ustalenia nastrojów panuj¹cych tam. Poleci³em równie¿
nastawienie agentury na zbieranie wszelkich sygna³ów. Doniesienie informatora ps[eudo-
nim] „W³adek” z dnia 26 czerwca 1956 r. przekazano do Woje[wódzkiego] Urzêdu ds.
Bezp[ieczeñstwa] Pub[licznego] w Poznaniu. Po otrzymaniu doniesienia zwróci³ siê do
Komendy Wojew[ódzkiej] MO naczelnik Wydzia³u IV Departamentu IV6 Komitetu ds.
Bezpieczeñstwa Publicznego mjr Brzozowski7 o zezwolenie na odbycie kontrolnego
spotkania z danym informatorem.

dMjr Brzozowski zezwolenie takie otrzyma³, kontrolne spotkanie odby³ i pog³êbi³
jeszcze informacje przekazane uprzednio przez informatora pracownikowi operacyjnemud.

W wyniku przeprowadzonej penetracji w zak³adach pracy, ustalono, ¿e powa¿ne
wrzenie istnieje w ZNTK, a równie¿ pewne oznaki niezadowolenia s¹ i w innych zak³a-
dach. Otrzymano dane, ¿e robotnicy PPB8 Nr 1 w Poznaniu usi³owali wywieŸæ z zak³adu
na taczce in¿[yniera] Kwieciñskiego, co do którego stwierdzali, ¿e jest dla nich nieludzki.
Dane te dyrektor Zak³adu przekaza³ do Komitetu Woje[wódzkiego] PZPR i WUdsBP
Poznaniu. Komitet Wojewódzki PZPR powzi¹³ decyzje, ¿e nale¿y zwolniæ robotników,
którzy w sposób niew³aœciwy odnieœli siê do in¿[yniera] Kwieciñskiego.

W dniu 27 czerwca 1956 r. Wydzia³ IV KW MO otrzyma³ informacje od informatora
ps[eudonim] „Zakrzewski”, ¿e w Miejskim Przeds[iêbiorstwie] Komunikacyjnym (tram-
waje) gotuje siê i mieli dzisiaj stan¹æ. W tym¿e samym doniesieniu zawarte by³y informa-
cje, ¿e przygotowuje siê strajk na kolei. Z doniesienia tego sporz¹dzono wyci¹g i w dniu
27 czerwca 1956 r. naczelnik Wydzia³u IV KW MO przekaza³ go z[astêp]cy kierownika
WUdsBP w Poznaniu mjr. [Mieczys³awowi] G³owackiemu9. W dniu 27 czerwca 1956 r.
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d–d Fragment wyró¿niono odrêczn¹ pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
6 Wydzia³ IV Departamentu IV Komitetu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego by³ jednym z piêciu wy-

dzia³ów pionu gospodarczego, zajmuj¹cych siê ochron¹ przemys³u ciê¿kiego i lekkiego. Zob. Aparat bezpie-

czeñstwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1…, s. 34.
7 Stanis³aw Brzozowski (ur. 1922), od 1 V 1945 r. referent placówki Wola (Warszawa) MBP, od 6 XII

1945 r. starszy referent Sekcji 3 placówki Wola MBP, od 2 XII 1946 r. p.o. zastêpcy naczelnika Wydzia³u V
Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego na miasto sto³eczne Warszawê, od 15 II 1947 r. starszy referent p.o. sze-
fa placówki Po³udnie (Mokotów) Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego na miasto sto³eczne Warszawê,
od 28 V 1947 r. szef placówki Warszawa Po³udnie (Mokotów) Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego na miasto
sto³eczne Warszawê, w zwi¹zku z likwidacj¹ placówki Mokotów od 3 I 1953 r. przeniesiony na stanowisko
naczelnika Wydzia³u IV „B” Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego na miasto sto³eczne Warszawê, od
7 I 1954–1 VIII 1955 uczestnik dwuletniego kursu Aktywu Kierowniczego MBP w Warszawie, z dniem
1 VIII 1955 r. po ukoñczeniu kursu przekazany do dyspozycji dyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia
KdsBP, od 13 VIII 1955 r. kierownik Sekcji 1 Wydzia³u III Departamentu IV KdsBP, od 12 X 1955 r. od
24 X 1955 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u III Departamentu IV KdsBP, od 28 XI 1956 r. zastêpca naczelnika
Wydzia³u VI Departamentu III MSW. Zwolniony ze s³u¿by 30 IX 1963 r. Zob. AIPN BU 0193/7140 (akta
osobowe).

8 PPB – Poznañskie Przedsiêbiorstwo Budowlane.
9 Mieczys³aw G³owacki (1925–1996), od 28 IX 1945 r. s³uchacz Centralnej Szko³y MBP w £odzi, od

29 I 1946 r. m³odszy referent, od 1 II 1947 r. referent, nastêpnie starszy referent Sekcji 1 Wydzia³u IV WUBP
w Bia³ymstoku, 15 X–19 XI 1947 s³uchacz kursu Aktywu Wojewódzkiego w Centrum Wyszkolenia MBP
w Legionowie, od 1 I 1948 r. kierownik Sekcji 5 Wydzia³u IV WUBP w Bia³ymstoku, od 1 VIII 1949 r.
starszy referent Sekcji 8 Wydzia³u IV WUBP w Krakowie, od 1 XI 1949 r. szef PUBP w Brzesku, od 16 IV do



delegowa³em do KRKMO10 w Poznaniu naczelnika Wydzia³u IV por. Kokoszanek Ma-
riana11 wraz z ca³ym Inspektoratem Kolejowym i zaleci³em zbieranie informacji o odby-
waj¹cym siê tam strajku.

ePo zebraniu szeregu informacji naczelnik Wydzia³u IV KW MO delegowany zosta³
do Szamotu³, celem zebrania charakterystyki na g³ównego prowokatora strajku w ZNTK,
któr¹ w nocy 27/28 czerwca [19]56 r. dostarczono do Wojew[ódzkiego] Urzêdu ds. BPe

By³y równie¿ informacje, ¿e w ZNTK robotnicy wypowiadaj¹ siê, ¿e je¿eli robotnikom
ZISPO uda siê zaspokoiæ swoje ¿¹dania to i oni wyst¹pi¹, a tak¿e, ¿e robotnicy z MPK,
ZNTK i ZISPO porozumieli siê w kwestii wspólnego wyst¹pienia.

Interesuj¹c siê osobiœcie t¹ spraw¹ przekazywa³em automatycznie informacje do
Komitetu Wojewódzkiego PZPR i Wojew[ódzkiego] Urzêdu ds. Bezp[ieczenstwa]
Publ[icznego], tak samo Komenda Miejska MO sygnalizowa³a, Komitet Miejski PZPR
i WU ds. Bezp[ieczeñstwa] Publ[icznego]. W tej sytuacji w dniu 27 czerwca 1956 r. ze-
bra³a siê Egzekutywa KW PZPR, która oceni³a ten stan, stwierdzaj¹c, ¿e sytuacja
w ZISPO jest zadawalaj¹ca i opanowana, a jedynie sytuacja napiêta jest w ZNTK i tam
powinna byæ skoncentrowana nasza uwaga. fEgzekutywa nie podjê³a wniosków w kwe-
stii stosowania œrodków represyjnych, gdyby dosz³o do prowokacyjnych wyst¹pieñ, nie
okreœli³a zadañ dla aparatu MO i nie powo³a³a ¿adnego czynnika koordynacyjnegof.

Z powy¿szego nasuwaj¹ siê nastêpuj¹ce wnioski:
1. O sytuacji panuj¹cej w ZISPO wiedzia³y wszystkie zainteresowane czynniki, które
mog³y ten niebezpieczny stan z³agodziæ i z³o naprawiæ.
2. Za³atwianie wysuniêtych przez robotników postulatów by³o przewlek³e. Terminy
ustalenia przeci¹gano i odwlekano. To powodowa³o niezadowolenie i wzrost wichrzy-
cielskich tendencji. Dawa³o to po¿ywkê dla dzia³alnoœci wrogich elementów, które
mia³y mo¿noœæ odpowiednio przygotowaæ siê do wykorzystania niezadowolenia robot-
ników i ich wyjœcia na ulicê. Ten sposób postêpowania szczególnie w okresie MTP,
nie reagowanie na przekazywane sygna³y i informacje o niezadowoleniach na zak³a-
dach pracy, spowodowa³, ¿e wyst¹pienia w dniu 28 czerwca 1956 r. sta³y siê faktem do-
konanym.
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16 X 1951 r. s³uchacz szeœciomiesiêcznego Kursu Przeszkolenia Politycznego Aktywu Kierowniczego MBP
przy Centralnej Szkole KC PZPR w Warszawie, od 1 XI 1951 r. starszy referent, od 15 II 1953 r. inspektor In-
spektoratu MBP, od 25 IV 1953 r. zastêpca szefa WUBP w Poznaniu, od 1 IV 1955 r. zastêpca kierownika
WUdsBP w Poznaniu, od 1 I 1957 r. II zastêpca komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeñstwa w Poz-
naniu, od 15 I 1968 r. I zastêpca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Poznaniu. Zwolniony 15 I 1968 r.
Zob. W. Frazik, F. Musia³, M. Szpytma, M. Wenklar, Ludzie bezpieki województwa krakowskiego. Obsada

stanowisk kierowniczych Urzêdu Bezpieczeñstwa i S³u¿by Bezpieczeñstwa w województwie krakowskim w la-

tach 1945–1990. Informator personalny, Kraków 2007, s. 218–219.
e–e Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
f–f Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
10 Brakuje danych.
11 Marian Kokoszanek (ur. 1923), od 15 VI 1946 r. funkcjonariusz KP MO w Szamotu³ach, od 1 VI 1949 r.

m³odszy referent œledczy Wydzia³u S³u¿by Œledczej, od 15 V 1950 r. oficer œledczy Sekcji 7 Wydzia³u III KW
MO w Poznaniu, od 1 V 1952 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u IV, od 1 II 1955 r. naczelnik Wydzia³u Œledcze-
go KW MO w Poznaniu. 31 XII 1965 r. odwo³any ze stanowiska i pozostawiony do dyspozycji komendanta
wojewódzkiego MO, od 1 V 1966 r. starszy inspektor Inspektoratu komendanta wojewódzkiego MO w Pozna-
niu, od 1 VI 1975 r. naczelnik Wydzia³u Inspekcji KW MO w Poznaniu, od 1 VIII 1983 r. naczelnik Wydzia³u
Inspekcji WUSW w Poznaniu. Zwolniony 15 X 1987 r. Zob. AIPN Po, 059/7068 (akta osobowe).



3. Posiadaliœmy dostateczne informacje, pozwalaj¹ce wnioskowaæ, ¿e sytuacja jest groŸ-
na i trzeba przedsiêwzi¹æ niezbêdne œrodki zapewniania bezpieczeñstwa. Koniecznym
by³o powo³anie czynnika kieruj¹cego i podjêcia odpowiednich kroków przez egzekuty-
wê Komitetu Wojewódzkiego PZPR.

II. Sytuacja w dniu 28 czerwca 1956 r.

O godz. 6.00g zosta³em powiadomiony o tym, ¿e za³oga ZISPO przerwa³a pracê i wy-
sz³a na ulice. Natychmiast uda³em siê w tym kierunku i po stwierdzeniu tego faktu oso-
biœcie zawiadomi³em sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR, tow[arzysza Stefana]
Godlewskiego. Jednoczeœnie zarz¹dzi³em ostro – pogotowie w jednostkach Milicji Oby-
watelskiej Garnizonu miasta Poznania. W dyspozycji posiada³em równie¿ spoza terenu
Poznania 500 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, w tym 450 ze szko³y podoficer-
skiej w Pile. Z tego zgrupowania œci¹gn¹³em 150 funkcjonariuszy do Komendy Wojewódz-
kiej MO jako rezerwê na wypadek, gdyby demonstranci niew³aœciwie zachowali siê przed
Komitetem Wojewódzkim PZPR i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Pozosta³¹
czêœæ przerzuci³em do Komendy Miejskiej MO w Poznaniu jako [d]rug¹ grupê rezer-
wow¹. Komendzie Miejskiej MO poleci³em wys³aæ patrole mundurowe w teren, celem
dopilnowania porz¹dku i niedopuszczenia do kontaktowania siê bojówkarzy z innymi
zak³adami pracy. Operacyjnych pracowników, tak z Komendy Wojewódzkiej MO, jak
z Komendy Miejskiej MO, wys³a³em hz zadaniem w³¹czenia siê w grupê manife-
stuj¹cych, celem zbierania informacji o jej rozmowach i nastrojach. Wszelkieh sygna³y
natychmiast przekazywa³em tow[arzyszowi] Stasiakowi, który znajdowa³ siê w ZISPO
oraz kierownikowi Wojewódz[kiego] Urzêdu ds. Bezp[ieczeñstwa] Publ[icznego] w Poz-
naniu. Powiadomi³em równie¿ o zaistnia³ej sytuacji Komendê G³ówn¹ MO w Warszawie.
Gdy spod zak³adów ZISPO manifestanci udali siê w kierunku miasta wyda³em polecenie
komendantowi Miasta MO zabezpieczenia poprzez funkcjonariuszy MO nastêpuj¹cych
obiektów: radiostacje, banki, dworzec kolejowy, teren Miêdzynarodowych Targów Poz-
nañskich, drukarnie oraz wiêkszych magazynów, co zosta³o natychmiast wykonane.
Oko³o igodziny 8.00i demonstranci przybyli pod gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR
i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.

W miêdzyczasie do ZISPO do³¹czyli siê pracownicy ZNTK, tramwajarze i inne
zak³ady. Do jgodz. 9.30j, mimo utrzymywanej ³¹cznoœci z sekretarzem KW, tow[arzy-
szem] Stasiakiem i w[i]ceministrem MSW, tow[arzyszem Ryszardem] Dobieszakiem12

¿adnych dyrektyw, co do sposobu postêpowania przez aparat Milicji Obywatelskiej, nie
otrzyma³em, a czyni³em wszystko z w³asnej inicjatywy. W miêdzyczasie na placu przed
Komitetem Wojewódzkim PZPR zgromadzi³o siê oko³o k30 000k ludzi, z których czêœæ
wtargnê³a do gmachu KW PZPR.
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g Pierwsz¹ cyfrê O poprawiono maszynowo. Zapis nieczytelny.
h–h Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
i–i Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
j–j Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
k–kFragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
12 Ryszard Dobieszak (1913–1990), podsekretarz stanu w MSW, od 12 XII 1954 r. wiceminister MSW,

od 12 VI 1956 r. wiceminister MSW i jednoczeœnie Komendant G³ówny MO, od 21 VII 1965–31 VII 1968 wi-
ceminister MSW. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 208, 236; Katalog funkcjonariuszy aparatu bezpieczeñstwa…,
http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 12 IX 2011 r.



Wówczas otrzyma³em polecenie od tow[arzysza] Stasiaka wys³ania dwóch samocho-
dów funkcjonariuszy MO dla rozbicia manifestantów. lW zwi¹zku z tym wys³a³em
trzy samochody z funkcjonariuszami MO na czele z dwoma zastêpcami komendanta
Woj[ewódzkiego] MO mjr. Pieterwasem13 i mjr. Popêd¹14. Z chwil¹ wjechania samocho-
dów w t³um zosta³y one opanowane, a milicjanci wci¹gniêci w t³um. Przed wyjazdem tej
grupy zabroni³em u¿ywania broni, natomiast demonstranci nie rozbrajali funkcjonariu-
szy MOl. Opanowane samochody zosta³y powa¿nie uszkodzone, jak: poprzebijano opo-
ny, zniszczono maski, uszkodzono przyrz¹dy sterownicze itp.

Funkcjonariusze wys³ani samochodami po up³ywie 15 minut wydostali siê z t³umu
i dotarli do Komendy Wojewódzkiej MO, gdzie mfizycznie bronili bram przed wtargniê-
ciem t³umu dom wnêtrza gmachu. Gmach Komendy Woj[ewódzkiej] MO oblega³o
noko³o 10 000n ludzi, dobijaj¹cych siê do wnêtrza. Fizycznie nie mo¿na by³o utrzymaæ
bram przed naporem i po up³ywie oko³o godziny czasu wy³amano drzwi i ludzie wtargnêli
do wnêtrza. W tym czasie mimo zwracania siê do KG MO15 i MSW o wydanie zezwole-
nia na u¿ycie broni, takowego nie otrzyma³em, a jedynie od to[warzysza] Stasiaka16 na
wypadek, gdyby usi³owali rozbijaæ kasy i niszczyæ dokumenty. Poniewa¿ tego bojówka-
rze nie robili, nie by³o podstawy do otwarcia ognia.

W miêdzyczasie wyda³em rozkaz szyfrowany (oko³o godz. 10.00) wprowadzenia
ostrego pogotowia na wszystkich jednostkach MO województwa poznañskiego, ponadto
bez przerwy utrzymywa³em ³¹cznoœæ telefoniczn¹ przez We-Cze z powiatami, daj¹c ak-
tualne rozkazy. oNieu¿ycie wówczas broni uwa¿am i obecnie za s³uszne, gdy¿ u¿ycie jej
by³oby prowokacj¹o.

pT³um, który wtargn¹³ do gmachu KW MO, po czêœci byli to m³odzi ludzie, bêd¹cy
pod wp³ywem alkoholu. Nie rozbrajali oni funkcjonariuszy MO w ogóle, jedynie ¿¹dali,
by wyszli z nimi demonstrowaæ, czego ci nie uczynili. Do pokoi równie¿ nie wtargnêli,
a krêcili siê po korytarzach, tak ¿e mog³em normalnie kierowaæ ca³okszta³tem pracy.
Oko³op godziny 13.00 przed Komend¹ Wojewódzk¹ MO przyby³ czo³g, na którego
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l–l Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
m–m Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
n–n Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
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p–p Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
13 Jan Pieterwas (1923–1992), od 15 II 1945 r. milicjant komisariatu MO w Krakowie. Z dniem 1 VII 1948 r.

komendant powiatowy MO w D¹browie Tarnowskim, od 15 I 1950 r. komendant powiatowy MO w Nowym
Targu, od 1 V 1950 r. komendant MO miasta Krakowa, od1 I 1952 r. komendant MO miasta Poznania, od 1 X
1953 r. zastêpca komendanta wojewódzkiego MO w Poznaniu, od 1 IV 1963 r. komendant wojewódzki MO
w Koszalinie, od 1 VI 1975 r. komendant wojewódzki MO w S³upsku. Zwolniony 31 XII 1980 r. Zob. AIPN BU,
003175/649 t. 2 (akta osobowe); AIPN BU, 710/274 (akta osobowe).

14 W³adys³aw Popêda (ur. 1922), od 24 IV 1945 r. milicjant kompanii operacyjnej KW MO w Rzeszowie,
od 7 IX 1945 r. kursant Szko³y Oficerskiej Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w S³upsku, od
24 IX 1946 r. p.o. komendanta powiatowego MO Nisko podlegaj¹cego KW MO w Rzeszowie, od 13 V 1949 r.
kursant X Kursu Przeszkolenia Kierowników Jednostek MO w £odzi, od 15 IV KW MO w Rzeszowie, od
4 V 1951 r. zastêpca komendanta wojewódzkiego MO w Rzeszowie, od 26 III 1953 r. skierowany na Kurs Ak-
tywu Kierowniczego MBP, od 30 VII 1953 r. zastêpca komendanta wojewódzkiego MO w Rzeszowie, od
26 VIII 1953 r. przeniesiony na stanowisko zastêpcy komendanta wojewódzkiego MO w Poznaniu. Zwolnio-
ny ze s³u¿by 18 VIII 1964 r. Zob. AIPN BU 0194/1745 (akta osobowe).

15 KG MO – Komenda G³ówna Milicji Obywatelskiej.
16 Chodzi o Leona Stasiaka, I sekretarza KW PZPR w Poznaniu.



bojówki rzuci³y siê, bij¹c oficera i ten schroni³ siê do Komendy MO. Rozbrojono tak¿e
¿o³nierza, któremu po³amano automat i uderzono go kamieniem w g³owê. Wówczas nie
maj¹c ¿adnych poleceñ, wyda³em rozkaz u¿ycia broni, gdy bojówki usi³owa³y ataków
[na] Komendê Wojew[ódzk¹] MO. Oko³o godz. 13.00 z Komend¹ Wojew[ódzk¹] MO
skontaktowa³ siê telefonicznie tow[arzysz] Ochab, któremu przedstawi³em sytuacjê
i otrzyma³em zezwolenie na u¿ycie broni w wypadku ponowienia ataku na KW MO.
Dzia³aj¹c na podstawie uzyskanego zezwolenia od tow[arzysza] Ochaba, wyda³em roz-
kaz do KM MO i do wszystkich KP MO otwarcia ognia w wypadku dokonania zamachu
na gmachy Milicji Obywatelskiej, instytucji pañstwowych b¹dŸ rozbrajania funkcjona-
riuszy. W tym okresie na terenie miasta znajdowa³ siê szereg uzbrojonych patroli milicyj-
nych, które ochrania³y sklepy i inne mienie spo³eczne. Patrole te wysz³y w godzinach
rannych z mojego polecenia. Poniewa¿ jednak stwierdzono, ¿e elementy chuligañskie,
bandyckie rozbrajaj¹ s³abe patrole, poleci³em komendantom jednostek MO œci¹gn¹æ je
do Komend i Komisariatów MO, by w ten sposób wzmocniæ ochronê tych jednostek MO.
Mia³em tu na celu niedopuszczenie do rozbrajania funkcjonariuszy i uzbrajania bandy-
tów. Oko³o godziny 11.00 otrzyma³em sygna³y o tym, ¿e prowokatorzy poci¹gnêli t³um
przed wiêzienie i usi³uj¹ je rozbiæ. Naczelnik Wiêzienia zwraca³ siê kilkukrotnie do mnie
o zezwolenie na u¿ycie broni. Poniewa¿ ja, jednak mia³em w okresie kategoryczny zakaz
u¿ywania broni, takowego zezwolenia udzieliæ nie mog³em. Nie by³o równie¿ mo¿liwym
udzielenia bezpoœredniej pomocy wiêzieniu przez wys³anie tam wiêkszej iloœci funkcjo-
nariuszy. Nie mo¿na by³o równie¿ udzieliæ nieco póŸniej bezpoœredniej pomocy Wo-
jew[ódzkiemu] Urzêdowi ds. Bezp[ieczeñstwa] Publ[icznego], poniewa¿ równa³oby siê
to z jednej strony [z] pozbawieniem jednostek MO odpowiedniej si³y do ich obrony i na-
ra¿a³oby jednostki MO do wtargniêcia bojówek chuligañsko-bandyckich. Z drugiej stro-
ny równa³oby siê to rozbrojeniu wiêkszej iloœci funkcjonariuszy i do uzbrojenia bojówek.
Najlepszym dowodem tego, ¿e istotnie dosz³oby do rozbrojenia, to fakt wkroczenia kilku
jednostek czo³gów do miasta. Czo³gi te mia³y zakaz u¿ywania broni. Ich zadaniem by³o
rozbiæ t³um. Wobec tego, ¿e czo³gi nie ostrzeliwa³y siê, kilka z nich zosta³o podpalonych
i rozbrojonych. To samo mia³o miejsce z pierwszymi jednostkami wojskowymi u¿ytymi
do obrony Wojew[ódzkiego] Urzêdu ds. BPq (CWST)17, kiedy to wiêksza iloœæ ¿o³nierzy
zosta³a rozbrojona. Istnia³y wprawdzie koncepcje w póŸniejszym okresie wys³ania grupy
szturmowej do Urzêdu, jednakowo¿ i na to siê nie zgodzi³em, poniewa¿ równa³oby siê to
(w wypadku u¿ycia broni) rozbrojeniu funkcjonariuszy MO.

Kierownictwo KW MO [w Poznaniu] przestrzega³o jednostki, w szczególnoœci na te-
renie miasta, a tak¿e na terenie województwa przed mo¿liwoœciami napadu na mnie.
Przypomina³o o odpowiednim zabezpieczeniu gmachów i zabarykadowaniu ich. Mimo
wydanych poleceñ o u¿yciu broni dosz³o do ataków na Komisariaty MO na terenie miasta
Poznania, a tak¿e na Komendy Dzielnicowe MO. W wyniku tych akcji bandyckich, dwa
Komisariaty na terenie m[iasta] Poznania zosta³y rozbrojone i to:

Komisariat VIII oraz V Milicji Obywatelskiej. Rozbrojenie Komisariatu VIII MO by³o
mo¿liwe dlatego, ¿e jest to Komisariat peryferyjny i nie dotar³ do niego rozkaz o u¿yciu broni.

Do rozbrojenia Komisariatu V MO dosz³o z tych przyczyn, ¿e kierownik Komisaria-
tu MO nie wyda³ odpowiednich poleceñ do obrony. Bandyci usi³owali równie¿ rozbroiæ
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q W dokumencie Komitetu Wojewódzkiego ds. BP.
17 CWST – Centrum Wyszkolenia S³u¿by Ty³ów.



Komendê Dzielnicow¹ MO Je¿yce, która atak odpar³a. Atak równie¿ odpar³ Komisariat
VI MO w dzielnicy Wilda.

Kilka wiêkszych grup na skutek za³amania siê ich akcji w Poznaniu wyjecha³o w go-
dzinach wieczornych samochodami ciê¿arowymi w teren i te grupy dokona³y napadów
na posterunki MO licz¹ce od 3 do 5 ludzi. Zaatakowane zosta³y posterunki:
1. Posterunek MO Swarzêdz, który zosta³ czêœciowo rozbrojony, a komendant Poste-
runku MO [zosta³] przez bandytów ciê¿ko pobity.
2. Posterunek MO Puszczykowo, zosta³ zaatakowany, lecz nie [zosta³] rozbrojony, po-
niewa¿ funkcjonariusze MO sw¹ broñ ukryli.
3. Posterunek MO Rokietnica, rozbrojono tu jedynie komendanta Posterunku MO.
4. Posterunek MO Mosina, zosta³ zaatakowany i ca³kowicie przez bandytów rozbrojony.

Przyczyn¹ rozbrojenia Posterunków MO by³o niepowiadomienie ich o ostrym pogo-
towiu i otwarciu ognia na wypadek napadu, poniewa¿ sieæ telefoniczna miêdzymiastowa
zosta³a wy³¹czona na polecenie Warszawy. Bandyci atakowali równie¿ Posterunki MO
Czempiñ, lecz atak ten zosta³ przez Posterunek MO z powodzeniem odparty. Otrzyma³
on rozkaz o ostrym pogotowiu. Funkcjonariusze w czasie odpierania ataku ranili dwóch
bandytów. Na terenie województwa poznañskiego jednostki MO utraci³y ogó³em r62 eg-
zemplarze broni, z tego 9 kb, 21 automatów i 32 pistoletyr. Na terenie m[iasta] Poznania
jednostki wiêziennictwa utraci³y 88 egzemplarzy broni, zak³ady naukowe 57, w tym
22 zdatne do u¿ytku. Zabitych funkcjonariuszy nie by³o, rannych by³o 7, w tym 2 ciê¿ko.
Wœród rannych by³o 2 z wojew[ództwa] krakowskiego. Funkcjonariusze MO z dzielnicy
Nowe Miasto zlikwidowali w czasie poœcigu cysternê z benzyn¹, któr¹ prowadzono do
Wojew[ódzkiego] Urzêdu ds. BP, w celu podpalenia tego¿. Dwóch funkcjonariuszy zo-
sta³o w tej potyczce rannych. Organa MO w zasadzie o godz. 13.00 zajmowa³y postawê
defensywn¹, nastêpnie jednostki przesz³y do aktywniejszej dzia³alnoœci. Mog³o siê to
staæ dlatego, ¿e interweniowa³em osobiœcie w KG MO, otrzymuj¹c od Komendanta
G³ównego zezwolenie na sprowadzenie do Poznania zgrupowania obornickiego w sile
800 ludzi. Polecenie natychmiastowego przybycia zgrupowania obornickiego przeka-
za³em oko³o godz. 9.00, jednak¿e ze wzglêdu na brak œrodków lokomocji kierownictwo
zgrupowania musia³o siê staraæ o œrodki lokomocji w PGR, POM18, a tak¿e zatrzymywaæ
przygodne samochody. Ten stan znacznie opóŸni³ przybycie do Poznania wiêkszej si³y
milicyjnej i dlatego te¿ pierwsze jednostki tego¿ zgrupowania przyby³y do Poznania
oko³o godz. 14.30. Wzmocnienie komend dzielnicowych MO oraz chronionych powy¿-
szych instytucji i obiektów pozwoli³o na aktywniejsze rozwiniêcie silnych patroli mili-
cyjnych na terenie miasta, tak¿e na wzmocnienie ochrony strze¿onych obiektów instytu-
cji i urzêdów. W wyniku dzia³alnoœci silnych patroli milicyjnych na terenie miasta
Poznania zatrzymanych zosta³o s11 samochodów zrabowanych przez chuliganóws.
Otrzyma³em równie¿ sygna³, ¿e bandyci wobec za³amania siê ich akcji na Urz¹d Bezpie-
czeñstwa19 zamierzaj¹ siê zemœciæ na rodzinach pracowników UB, zamieszka³ych przy
ul. Kassyusza i [w] zwi¹zku z powy¿szym zaleci³em komendantowi MO miasta Poznania
wys³ania na te ulice silnej ochrony. Wys³ano 60 funkcjonariuszy MO, którzy przy
ul. Kassyusza zlikwidowali 4 zbiegów z wiêzienia. Przybyli oni mœciæ siê na rodzinach
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19 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



funkcjonariuszy UB i MO. Odparto równie kilkakrotnie atak grupy bandytów na wym[ienio-
ne] bloki. Kierownictwo KW MO w du¿ej mierze swoj¹ uwagê koncentrowa³o na w³aœci-
wym zabezpieczeniu Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. W zwi¹zku z powy¿szym
oddelegowano z[astepcê] komendanta Wojew[ódzkiego] mjr. Popedê do Komendy
Miejskiej MO w Poznaniu, który bezpoœrednio czuwa³ nad zabezpieczeniem Targów.

W zwi¹zku z aktywn¹ s³u¿b¹ na Targach panowa³ wzglêdny spokój i nie dopuszczo-
no do ¿adnych powa¿niejszych wyst¹pieñ. Gdy ttam wdar³a, ale kilkuosobowa grupa
bandycka, milicjanci zaatakowali j¹, jeden z bandytów zosta³ zabity, drugi ciê¿ko rannyt.
Pod wieczór dnia 28 czerwca [19]56 r. jednostki milicji na terenie ca³ego miasta
wspó³dzia³a³y z wojskiem w likwidacji poszczególnych stanowisk ogniowych. Walka ta
przybra³a na aktywnoœci z chwil¹, gdy miêdzy godzin¹ 22.00–23.00 do miasta wkroczy³y
wiêksze zgrupowania wojsk pancernych, które rozbi³y liczniejsze grupy bandyckie na
ma³e grupki. W tej sytuacji rozbici bandyci, pojedynczo wycofuj¹c siê, ostrzeliwali siê.
Przez patrole milicyjne i wojskowe zatrzymano szereg pojedynczych bandytów z broni¹,
którzy usi³owali wydostaæ siê z okr¹¿enia.

Przed Komend¹ Wojewódzk¹ MO zatrzymano jednego z aktywnych uczestników na-
padu na Komisariat MO VIII w Poznaniu. Znaleziono przy nim zrabowany pistolet funk-
cjonariuszowi MO. Wypadków podobnych na terenie miasta by³o ca³y szereg. Nastawiono
równie¿ Posterunki MO, aby zatrzymywa³y zbieg³ych z wiêzienia. Np. posterunek uMO
Suchy Las zatrzyma³ wiêŸnia Jacka, który pierwszy przyst¹pi³ do rozbrajania stra¿ników wiê-
ziennych, rozdawa³ broñ, agituj¹c jednoczeœnie do udania siê pod gmach WUdsBP, zdobycia
gou. vZosta³ tam ranny i usi³owa³ zbiec z Poznania. Ogólnie w nocy z dnia 28/29 czerwca
[19]56 r. zatrzymano 72 osoby wraz z ³upem pochodz¹cym ze sklepów uspo³ecznionych,
broni¹ oraz za ucieczkê z wiêzienia. Byli to w wiêkszoœci kryminaliœci np. Grajewskiv Fe-
liks, którzy kilka dni przed 28 czerwca [19]56 r. zostali aresztowani. Po uwolnieniu ich
zdobyli broñ, a nastêpnie dokonali w³amania do komisu. Zostali oni zatrzymani z broni¹
i z ³upem z tego¿ w³amania. W nocy z 28/29 czerwca [19]56 r. oraz w dniu 29 czerwca [19]56 r.
Komenda Woje[wódzka] MO by³a trzykrotnie obstrzeliwana. wW wyniku wspólnych akcji
z wojskiem zlikwidowano bandytów, którzy usadowili siê w wie¿yczkach Auli Uniwersy-
tetu Poznañskiego oraz na terenie kolejowym w krzakach, gdzie nawet okopali siêw.
W dniu 29 czerwca 1956 r. przyst¹piono intensywnie do likwidacji sprawców napadów
i rabunków oraz broni¹cych siê w poszczególnych zabudowaniach. W likwidacji uzbrojo-
nych bandytów bra³o udzia³ 200 funkcjonariuszy MO wspólnie z jednostkami KBW. Do
rozpoznania sytuacji KBW oddelegowa³o pracowników operacyjnych z Komendy Woje-
wódzkiej MO i Komendy Miejskiej MO, którzy wykrywali punkty ogniowe i wskazywali
je grupom likwidacyjnym sk³adaj¹cym siê z ¿o³nierzy KBW i milicjantów. Ze strony MO
xudzia³ w pracach sztabu KBW bra³ z[astêp]ca komendanta Wojew[ódzkiego] MO mjr Pie-
terwas. W tym dniu likwidowano takie punkty ogniowe, jak: przy ul. Mickiewicza naprzeciw
Komitetu Miejskiego PZPR, przy ul. Sienkiewicza, gdzie zlikwidowano 4 osobników i eg-
zemplarze broni, przy ul. Œwierczewskiego jeden egzemplarz bronix i inne.
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W tym¿e dniu rozbito pod Koœcianem bandê, która dokonywa³a napadów na Poste-
runki Milicji Obywatelskiej. W wyniku tej akcji w poœcigu zlikwidowano 12 osób wraz
z broni¹ oraz odebrano samochód. Pierwsz¹ potyczkê z grup¹ bandyck¹ stoczyli funkcjo-
nariusze Komendy Powiatowej MO w Koœcianie wraz z funkcjonariuszami U ds. BP,
wraz ze wstêpnym ypochodzeniem. Zlikwidowanoy równie¿ dwóch bandytów, którzy na
stacji zzamordowaliz mjr. WP. W póŸniejszym okresie zatrzymano jednego z bandytów,
którzy w dniu 28 czerwca [19]56 r. poszukiwali szefa Sztabu aaKBW mjr. Pociêgla, aby
go zamordowaæ. Ustalono, ¿e naprowadza³ ich ¿o³nierz. Ogó³em do dnia 3 lipca [19]56 r.
zatrzymano przez MO 354 osobyaa, z tego podejrzanych o wyst¹pienia bandyckie 154ab,
za rabunek mienia 118. Na materia³ach Milicji Obywatelskiej prokurator aresztowa³
195 osób. W okresie od 28 czerwca [19]56 r. do l lipca [19]56 r. acprzekazano do aresztu
wojsk lotniczych Poznañ-£awica 163 osoby. Jednostki Milicji Obywatelskiej zdoby³y
ogó³em 44 egzemplarze broni, nie licz¹c tej, któr¹ poprzednio przekazywano do Urzêdu
ds. BPac. Na terenie miasta Wrzeœni zatrzymano 5 osób jad¹cych samochodem z Poznania.
Wymienieni posiadali przy sobie list, który adobrazowa³ wypadki poznañskie, sposób ich
przygotowania itp. Z treœci wynika³o to, ¿e s¹ oni wspó³organizatorami rozruchów. Spra-
wców przekazano do WUdsBPad. W tym zagadnieniu nasuwaj¹ siê nastêpuj¹ce wnioski:
1. Uwa¿am, ¿e Milicja Obywatelska s³usznie nie u¿y³a broni, poniewa¿ w tym etapie
mia³a do czynienia z demonstracj¹ robotników. Natomiast, gdy agresywnoœæ bojówek
narasta³a rozbrojono ¿o³nierza przed KW MO, u¿ycie broni by³o konieczne i taki rozkaz
da³em, gdyby atakowano KW MO.
2. Jednostki Milicji Obywatelskiej powinny posiadaæ gazy ³zawi¹ce, p³yn cuchn¹cy, mo-
topompy, radiotelefony, radiostacje, dla dostatecznej ³¹cznoœci miedzy Oddzia³ami. Da
to mo¿liwoœci rozpêdzania t³umów bez uciekania siê do u¿ywania broni.
3. U niektórych funkcjonariuszy przejawia³o siê niedowierzanie w chwili wydania rozka-
zu u¿ycia broni, gdy¿ uwa¿ano, ¿e do t³umu strzelaæ nie wolno. Wydaje siê koniecznym,
aby bardziej precyzowaæ rolê aparatu MO w takich wypadkach.
4. Stanowczo za d³ugo trwa³ okres przygotowania wojska do wkroczenia na teren Pozna-
nia. Szybsze wkroczenie na pewno przyspieszy³oby likwidacjê zamieszek.
5. Koniecznym jest, aby przydzieliæ aparatowi Milicji Obywatelskiej, przede wszystkim
jednostkom wojewódzkim, broñ opancerzon¹. Na szko³ach i w szkoleniu bie¿¹cym okre-
œliæ, kiedy i w jakich wypadkach nale¿y u¿ywaæ broni przy stycznoœci z ludem oraz pro-
wadziæ szkolenie bojowe funkcjonariuszy MO w rozbijaniu t³umów i demonstracji.
6. W stosunku do winnych dopuszczenia, rozbrojenia jednostek milicyjnych, przeprowa-
dziæ dochodzenia i wyci¹gn¹æ konsekwencje.

III. Kierownictwo partyjne i s³u¿bowe, akcja w dniu 28 czerwca 1956 r.

Do godz. 15.00, faktycznie Sztabu kieruj¹cego nie by³o, poza dyrektywami ze strony
tow[arzysza] Stasiaka z Zak³adów ZISPO, gdzieœ do godz. 12.00, a nastêpnie Wojewódz-
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ka Rada Narodowa, gdzie urzêdowa³ tow[arzysz] Kakietek, który czêœciowo decydowa³
w ro¿nych sprawach. Od godz. 15.00 sztab na czele z tow[arzyszem] Cyrankiewiczem
urzêdowa³ na lotnisku w £awicy, ale do Sztabu praktycznie trudno by³o dotrzeæ i dopiero
w godzinach póŸno wieczornych mo¿na by³o ³¹czyæ siê przez We-Cze. A oto kilka
przyk³adów œwiadcz¹cych o braku zdecydowania: mimo rozpaczliwych zadañ o wydanie
decyzji, co robiæ w Komendzie Wojewódzkiej MO, polecono fizycznie zabezpieczyæ
wejœcia, a to by³o praktycznie niemo¿liwe.

W czasie atakowania Urzêdu ds. BP kilkakrotnie ¿¹da³em wys³ania czo³gów pod
Wojewódzki Urz¹d, lecz nikt nie potrafi³ tej decyzji podj¹æ. Albo te¿ na zadanie wojska
obiecywano, ¿e j[u¿] idzie, a trwa³o to od godziny 11.00 do godz. 18.00. Uwa¿am, ¿e tego
rodzaju niezdecydowanie i kilkugodzinne spóŸnienie przybycia wojska by³o wynikiem
rozbicia kierownictwa i tow[arzysze] kieruj¹cy wydawali decyzje z kilku miejsc, obser-
wowa³o siê niezdecydowanie, co do podejmowania wa¿nych decyzji. Podobnie decyzje
Komendy G³ównej MO by³y tak¿e niejasne i aeniekonkretne, czêsto powtarzaj¹ce
siê: „Poczekajcie Towarzysze”, „Biuro Polityczne obraduje, nied³ugo bêdzie decyzja”
(tow[arzysz] Dobieszak). Uwa¿am, ¿e brak sztabu kieruj¹cego oraz œmia³ych i zdecydo-
wanych decyzji wp³yn¹³ w powa¿nej mierze na to, ¿e elementyae bandyckie potrafi³y opa-
nowaæ ulice w mieœcie i powa¿nie zagroziæ niektórym instytucjom. Co prawda by³y kon-
cepcje, aby wys³aæ 200 milicjantów na pomoc Urzêdowi, jednak z koncepcj¹ t¹ nie
zgodzi³em siê, uwa¿aj¹c, ¿e wys³anie 200 funkcjonariuszy spowodowa³oby albo niesa-
mowit¹ masakrê, albo rozbrojenie ich i skierowanie ich broni w stronê Urzêdu. W tym
zagadnieniu nasuwaj¹ siê nastêpuj¹ce wnioski: w tego rodzaju wypadkach jest bez-
wzglêdnie konieczne, by Sztab lub inne kierownictwo, które ocenia³oby sytuacjê na
podstawie meldunków i wiadomoœci i wydawa³oby jednolite, i scentralizowane decy-
zje oraz rozkazy, które by obowi¹zywa³y wszystkich bior¹cych udzia³ w danej decyzji.
Wydaje siê byæ koniecznym, aby swobodê dzia³ania i decydowania w takich sprawach
w ka¿dym wypadku mia³ Sztab danej miejscowoœci, w której s¹ rozruchy. Przyspieszy
to wydawanie szybkich i na pewno s³usznych decyzji, bo opartych na bezpoœredniej
stycznoœci z terenem.

IV. Morale w aparacie MO i w dniu 28 czerwca [19]56 [r.] i w dniach nastêpnych

Nastrój i duch w aparacie, moim zdaniem, by³ dobry. Poza jednym wypadkiem odda-
lenia siê kierowcy, który samochodem Przeds[iêbiorstwa] Robót Melioracyjnych oddali³
siê od jednostki, nie stwierdzono, aby milicjantów opanowa³o tchórzostwo lub by który-
kolwiek solidaryzowa³ siê z manifestantami. Wprawdzie by³y wypadki pojedynczych
zbrojeñ na ulicy w wyniku natarcia wielkich grup bandyckich w tym okresie, kiedy nie
by³o rozkazu strzelania. Z regu³y jednak rozbrojeni funkcjonariusze, mimo rozbrojenia,
przychodzili do jednostek, ¿¹dali nowej broni, by braæ udzia³ w likwidacji zamieszek. Na
podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e niektóre jednostki, mimo napaœci silnych ugrupowañ
uzbrojonych w broñ automatyczn¹, nie dopuœci³y bandytów do gmachu Jednostki Milicji
Obywatelskiej i ich rozbrojenia. Takimi jednostkami by³a Komenda Dzielnicowa MO Je-
¿yce. Komisariat VI MO i Posterunek MO w Czempiniu. Ca³y afniemalaf stan garnizonu
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poznañskiego pracowa³ i bra³ udzia³ w likwidacji grup prowokacyjnych i bandyckich,
bez wypoczynku przez kilka dni.

W ostatnim okresie jednak odczuwa siê pewne przygnêbienie agwœród funkcjonariu-
szy, poniewa¿ kr¹¿¹ wersje, jakoby organa Milicji Obywatelskiej ustosunkowa³y siê bier-
nie do demonstracji, ¿e zdradzi³y solidarnoœæ w walce, choæ przecz¹ temu fakty wspólnej
dzia³alnoœci z jednostkami WP w likwidowaniu grup bandyckich i prowokatorskich, na-
tychmiast po zezwoleniu w³adzag na wyst¹pienie zbrojne przeciw prowokatorom. ahWer-
sje te pochodz¹ od pracowników Urzêdu ds. BP, Partii, Rad Narodowych i tym podobne.
Sytuacja ta pogarsza fakt, ¿eah wielu funkcjonariuszy nie zna przebiegu demonstracji po-
znañskiej i poddaje siê wp³ywowi tego rodzaju plotek. Podobnie radio i prasa nie zajmuj¹
w tej sprawie stanowiska obiektywnego, naœwietlaj¹ fakty w sposób niezgodny z prawd¹
albo wrêcz fa³szywie. Np. „Ekspress”20 z dnia 2 lipca [19]56 r. podaje fakt wy³apania
wiêŸniów rozpuszczonych z ul. aiM³yñskiej przez Prokuraturê, podczas gdy ujmuje ich
milicjaai. Ca³y szereg plotek, domys³ów, a czêsto z³orzeczê pod adresem Milicji wynika
z tego, ¿e dotychczas nikt nie oceni³ tej sytuacji i nie usi³owa³ dementowaæ ró¿nego ro-
dzaju domys³ów i wersji. ¯e tak nie jest, œwiadcz¹ dane w niniejszej analizie. Dlatego te¿
przedstawia siê nastêpuj¹ce wnioski:
1. Niezw³ocznie oceniæ posuniêcia i postawê Milicji Obywatel[skiej] w okresie zaburzeñ
w Poznaniu i na podstawie tej oceny omówiæ z ca³ym aparatem oraz innymi organami,
jak: UB, Prokuratura, Rady Narodowe itp. faktyczny obraz postawy MO oraz przeprowa-
dziæ w tej sprawie kampaniê w prasie i radio, aby zdementowaæ plotki i domys³y, które
kr¹¿¹ nie tylko w województwie, ale na terenie ca³ego kraju.
2. Wyst¹piæ z wnioskiem odznaczeniowym i awansami oraz premiowymi na funkcj[ona-
riuszy], którzy wykazali dobr¹ postawê moraln¹ i bojow¹ w okresie zaburzeñ.

Realizacja powy¿szych wniosków z niniejszej analizy ustawi³aby aparat MO we
w³aœciwym œwietle i pozwoli³aby mu na jeszcze lepsze spe³nianie obowi¹zków.

[aj]

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 224–238, kopia, mps.
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Nr 43

1956 lipiec 10, Poznañ – Sprawozdanie z dzia³alnoœci MO na terenie województwa po-

znañskiego w dniach 28 czerwca–4 lipca 1956 r.

Poznañ, dnia 10 lipca 1956 r.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci organów Milicji Obywatelskiej na terenie
województwa poznañskiego w okresie od dnia 28 czerwca do 4 lipca 1956 r.

Nale¿y na wstêpie zaznaczyæ, ¿e decyduj¹ce znaczenie w sprawozdaniu zajmuje Ko-
menda Miejska Milicji Obywatelskiej w Poznaniu i niektóre powiaty, jak: Poznañ, Ko-
œcian, Œrem i Wrzeœnia, dlatego te¿ w sprawozdaniu bêd¹ koncentrowaæ siê omówieniu
dzia³alnoœci ww. jednostek.

Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Poznaniu w dniu 28 czerwca [19]56 r.
dysponowa³a ogólnie 871 funkcjonariuszami, z tego w³asne si³y wynosi³y (milicjanci
i dzielnicowi) 498 funkcjonariuszy, szko³y z Pi³y i inne jednostki techniczne, ³¹cznie
373 funkcjonariuszy. Na poszczególne jednostki w normalnej s³u¿bie przypada³o:

[Lp.] [Nazwa jednostki] Funkcj[ona-
riusze]

Kurs[anci] Razem

[1] Komisariat Targowy 118 118

[2] KD MO Stare Miasto 82 45 127

[3] KD MO Nowe Miasto 61 15 76

[4] KD MO Wilda 69 10 79

[5] KD MO Grunwald 87 40 127

[6] KD MO Je¿yce 82 40 122

[7] Batalion S³[u¿by] Zew[nêtrznej] 80 85 165

[8] Komenda Ruchu Drog[owego] 37 Szk. Wr.a 20 57

Razem 498 373 Ogó³em 871

W ogólnej iloœci wy¿ej podanych funkcjonariuszy w dniach poprzedzaj¹cych w dniu
28 czerwca 1956 r. od godz. 6.00 rano wykorzystywano po³owê stanu wszystkich funk-
cjonariuszy, do normalnej s³u¿by w myœl opracowanych planów.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e s³u¿ba na terenie miasta w okresie trwania Miêdzynarodowych
Targów Poznañskich pe³niona by³a przez wszystkich funkcjonariuszy na dwie zmiany, tj.
po 12 godzin na dobê.

Z chwil¹ otrzymania sygna³ów o przerwaniu pracy na ZISPO i wyjœciu robotników
na ulice, zarz¹dzi³em pogotowie we wszystkich jednostkach Milicji Obywatelskiej m[ia-
sta] Poznania i poleci³em œci¹gn¹æ funkcjonariuszy wolnych od s³u¿by do macierzystych
jednostek celem wykonywania s³u¿by. Ponadto z funkcjonariuszy odpoczywaj¹cych na
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ul. [b] (Szko³a w Pilec), poleci³em przerzuciæ oko³o 100 funkcjonariuszy do Komendy
Wojewódzkiej MO, tworz¹c z nich grupê rezerwow¹, resztê natomiast funkcjonariuszy
poleci³em przewieŸæ do Komendy Miejskiej, tworz¹c tam drug¹ grupê rezerwow¹.

W trakcie rozwoju wypadków, tj. nabierania demonstracji na sile, wyda³em rozkaz
zabezpieczenia kluczowych obiektów na terenie miasta Poznania. M.in. zabezpieczano
wówczas radiostacjê Polskiego Radia, Zak³ad Przemys³owy „Staro³êka”, kwatermistrzo-
stwo na placu Wolnoœci itp.

W tym czasie zgodnie z moim rozkazem komendy dzielnicowe MO i Komenda Miejska
MO wys³a³y na teren m[iasta] Poznania oko³o 30 patroli pieszych 2- i 3-osobowych, 7 patroli
motocyklowych i trzy patrole radiowozów. Ponadto wystawiono w miejscach o szczególnym
nasileniu ludzi, wa¿niejszym znaczeniu, 18 wzmocnionych posterunków sta³ych.

Podobnie komenda rejonowa Poznañ, tak¿e na mój rozkaz wprowadzi³a ostre pogo-
towie, wysy³aj¹c wiêkszoœæ funkcjonariuszy na teren kolejowy. S³u¿ba w takim stanie
rzeczy pracowa³a do godz. 10.00–10.30, do czasu, dopóki demonstracja na terenie miasta
nie zaczê³a nabieraæ charakteru walki. W tym okresie poczê³y siê trafiaæ wypadki rozbro-
jenia pojedynczych funkcjonariuszy MO. W zwi¹zku z tym wyda³em rozkaz œci¹gniêcia
patroli z ulic do komisariatów MO i z dzielnic celem ochrony tych jednostek.

Wówczas to nasuwa³o mnie siê przypuszczenie, wnioskuj¹c na podstawie Komendy
Wojewódzkiej MO, ¿e t³umy demonstrantów mog¹ podobnie jak KW MO atakowaæ
tak¿e i inne jednostki MO. Da³em rozkaz niewpuszczania do jednostek MO demon-
strantów, zabraniaj¹c nadu¿ywania broni.

W godzinach oko³o 10.00 wys³a³em na powiaty woj[ewództwa] poznañskiego tele-
fonogramy zarz¹dzaj¹ce ostre pogotowie i zabezpieczenie jednostek milicyjnych. Ponad-
to na bie¿¹co otrzymywa³em ja lub moi z[astêp]cy ³¹cznoœæ z powiatami, daj¹c na
bie¿¹co aktualne dyrektywy, ³¹cznoœæ ta by³a jednak w powa¿nej mierze utrudniona ze
wzglêdu na nasilenie rozmów miêdzy instytucjami wojewódzkimi.

O godzinie oko³o 9.00 na polecenie komendanta g³ównego MO, tow[arzysza] gen.
[Ryszarda] Dobieszaka, zarz¹dzi³em œci¹gniêcie milicjantów z obozu letniego w Oborni-
kach. Funkc[jonariusze] ci przerzuceni byli z Obornik do Poznania (30 km) od [godz.]
12.00 do [godz.] 20.00. Przyczyn¹ tak d³ugiego czasu przerzucania 800 ludzi by³ ca³ko-
wity brak taboru samochodowego, który dos³ownie „organizowano” poprzez zatrzyma-
nie ró¿nego rodzaju samochodów na szosie. Funkcjonariuszy tych zu¿yto na zabezpie-
czenie nastêpuj¹cych obiektów i instytucji oraz dla wzmocnienia jednostek milicyjnych
na terenie miasta i pow[iatu] Poznañ.
– KW PZPR – 40 funkcj[onariuszy]
– KM PZPR – 60 funkcj[onariuszy]
– KW MO Poznañ – 80 funkcj[onariuszy]
– Szko³a partyjna – 10 funkcj[onariuszy]
– redakcja „Gazety Poznañskiej” – 10 funkcj[onariuszy]
– komisariat targowy MO – 30 funkcj[onariuszy]
– P[rezydium] WRN – 50 funkcj[onariuszy]
– prochownia, magazyn broni i amunicji w Golêcinie – 80 funkcj[onariuszy]
– lotnisko wojskowe oraz pilnowanie zatrzymanych – 70 funkcj[onariuszy]
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– Zak³ady Graficzne im. Kasprzaka – 10 funkcj[onariuszy]
Wzmocnienie jednostek milicji obywatelskiej na terenie miasta Poznania.

– KD MO Wilda – 60 funkcj[onariuszy]
– KP MO Poznañ – 40 funkcj[onariuszy]
– KD MO Je¿yce – 30 funkcj[onariuszy]
– KD MO Grunwald – 20 funkcj[onariuszy]
– KD MO Nowe Miasto – 40 funkcj[onariuszy]
– Kolej[owa] Komenda MO – 40 funkcj[onariuszy]
– do dyspozycji KBW – 150 funkcj[onariuszy]
– do dyspozycji WUdsBP – 160 funkcj[onariuszy]
– ochrona bloków mieszkaniowych – 60 funkcj[onariuszy]

Funkcjonariusze ci byli rozstawieni w ró¿nych godzinach, w miarê jak przyje¿d¿ali
z Obornik. Z chwil¹ w³¹czenia siê do akcji wojska, niektórych funkcjonariuszy z ww.
grup œci¹gano i przesuwano na inne zagro¿one odcinki b¹dŸ u¿ywano do likwidacji
gniazd ogniowych (kukuszki), z których bandyci ostrzeliwali ulice. Równie¿ czêœæ grup
po objêciu ochrony przez wojsko skierowano na zabezpieczenie banków, poczty, stacji
benzynowej i innych obiektów w rejonie ca³ego miasta (grupy te nie przekracza³y razem
100d funkcjonariuszy).

Przez ca³y czas w Komendzie Miasta MO stacjonowa³a rezerwa w sile oko³o [e] lu-
dzi, która w wypadkach koniecznych interweniowa³a, np. w zapobieganiu rabunków,
kradzie¿y itp. W dniu 29 czerwca 1956 r. utrzymywano w dalszym ci¹gu zabezpieczenie
wy¿ej podanych obiektów i wykazanych w za³¹czniku. Ponadto wydzielono grupê 500
milicjantów, która pod kierunkiem mjr. Pieterwasa wspólnie z KBW przeznaczona by³a
do likwidacji „kukuszek” (od 28 czerwca [19]56 r. mjr Popêda kierowa³ organizacj¹ pra-
cy milicji na terenie miasta).

Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej w dniu 29 czerwca 1956 r. i w dniach nastêp-
nych byli ci¹gle w s³u¿bie. Nieobecnoœæ w s³u¿bie nale¿a³a, tak w mieœcie, jak i na powia-
tach do naprawdê indywidualnych wypadków.

Rozbrojeñ funkcjonariuszy MO na terenie miasta Poznania w dniu 28 czerwca 1956 r.
zanotowano 3, z tego dwa wypadki mia³y miejsce po wch³oniêciu milicjantów udaj¹cych
siê do s³u¿by w t³um manifestantów. Jeden wypadek rozbrojenia mia³ miejsce w Poste-
runku MO Mosina, gdzie funkcjonariusz z k[omendy] MO, zam[ieszka³y] w gmachu Po-
sterunku MO, zosta³ rozbrojony wraz z ca³¹ za³og¹.

Rozbrojeñ jednostek MO nie opisujê, gdy¿ przeprowadzono w ka¿dym wypadku od-
dzielne dochodzenie. Jaskrawych wypadków tchórzostwa ze strony funkcjonariuszy MO
w czasie wyst¹pieñ bandyckich nie zaobserwowano, przeciwnie, funkcjonariusze wyka-
zali odwagê, zdecydowanie i brawurê. Patrz za³¹czniki raportów oficerów KBW likwi-
duj¹cych „kukuszki”.

fDowodem nale¿ytej postawy funkcjonariuszy by³o wyst¹pienie z nara¿eniem w³as-
nego ¿ycia w przeszkodzeniu dostarczenia przez bandê motopompy z benzyn¹ pod Woje-
wódzki Urz¹d [ds.] Bezpieczeñstwa Publicznegof.

Nale¿y tak¿e podkreœliæ bojow¹ postawê funkcjonariuszy ze szko³y w Pile i z obozu
letniego Oborniki.
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W miarê up³ywu dni i zaprowadzenia porz¹dku i spokoju w mieœcie, poczêto zmniejszaæ
iloœæ funkcjonariuszy zabezpieczaj¹cych poszczególne gmachy i obiekty, zu¿ywaj¹c ich do
zabezpieczenia miasta poprzez wysy³anie patroli i wystawienie posterunków sta³ych.

W miarê zaprowadzenia porz¹dku w mieœcie Poznaniu, grupy bandyckie szuka³y
schronienia na powiatach s¹siaduj¹cych z miastem Poznañ. Wiele wysi³ku i dobrego
organizacyjnego ustawienia w³o¿y³a KP MO Koœcian, która z powodzeniem rozbi³a
30-osobow¹ bandê, zatrzymuj¹c 12 osób z broni¹. Podobnie wykaza³a czujnoœæ KP MO
Wrzeœnia, która zatrzyma³a 4-osobow¹ grupê przygotowuj¹c¹ siê do rozbrojenia poste-
runku MO. Dla lepszej organizacji pracy na powiatach, szczególnie pod Poznaniem, oraz
do miast wydzielonych, wys³ano odpowiedzialnych przedstawicieli KW MO, w celu
sprawniejszego organizowania s³u¿by dla rozeznanie terenu i wychwytania przestêpców
w zwi¹zku z 28 czerwca 1956 r.

Zagadnienia operacyjno-dochodzeniowe

1. Rozmieszczenie s³u¿by operacyjnej w dniu 28 czerwca 1956 r.
Z chwil¹ uzyskania wiadomoœci o wyjœciu demonstrantów z zak³adów ZISPO

o godz. 6.30 polecono natychmiast œci¹gn¹æ do jednostek MO wszystkich funkcjonariu-
szy operacyjno-dochodzeniowych na skutek zarz¹dzonego ostrego pogotowia. Funkcjo-
nariuszy tych o godz. 8.00 rozes³ano w teren ca³ego miasta z nastêpuj¹cymi zadaniami:
– sygnalizowaæ jednostki milicji obywatelskiej o nastrojach demonstrantów, przebiegu
demonstracji i sytuacji w mieœcie,
– gustalenie zamierzeñ demonstrantów i ich wypowiedzi,
– personalne ustalenie prowodyrów, organizatorów, ³¹czników oraz najaktywniejszych
uczestników demonstracji,
– ochrona niektórych najwa¿niejszych obiektów i punktów przed grabie¿¹,
– nawi¹zania kontaktów ze stra¿ami przemys³owymi i kierownikami zak³adów oraz
instytucji, w celu zorganizowania samoobrony na wypadek niszczenia lub kradzie¿y
mienia.

Funkcjonariuszy operacyjno-dochodzeniowych skierowano do najbardziej zagro-
¿onych punktów miasta (patrz za³[¹cznik] dot[ycz¹cy] dyslokacji s³u¿by zewnêtrznej
i pracowników [s³u¿by] operacyjno-dochodzeniowej).

Funkcjonariusze operacyjno-dochodzeniowi otrzymali polecenie, aby na bie¿¹co, te-
lefonicznie informowali te jednostki o istniej¹cej sytuacji w terenie oraz podawali inter-
wencje zaczerpniête w toku prowadzenia rozmów z obywatelami.

Na bazie tego rozeznania jednostki MO koordynowa³y dzia³alnoœæ swego aparatu,
kieruj¹c go w miejsca, gdzie ku temu zachodzi³a potrzeba.

W dzia³alnoœci funkcjonariuszy operacyjnych by³o du¿o pozytywnych momentów.
Funkcj[onariusze] ci rozpoznali i zanotowali wielu znanych im z widzenia, agresywnych
chuliganów i bandytów, a tak¿e prowokatorów hprzeobra¿aj¹cych demonstracjê we wro-
gie, zbrojne wyst¹pienie. Wykorzystano to w póŸniejszym okresie do przeprowadzenia
realizacji i zatrzymañ. Na bazie informacji od funkcjonariuszy, po st³umieniu rozruchów,
zatrzymano w dnia[ch] od 28 czerwca [19]56 r. do dnia 4 lipca [19]56 r. ³¹cznie 49 osóbh.
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W dniu 28 czerwca [19]56 r., wieczorem, funkcj[onariusze] operacyjno-dochodze-
niowi przybyli do jednostek, gdzie zostali skoncentrowani i u¿yci jako ochrona gmachu
jednostek milicyjnych. U¿ywanie ich wieczorem i w nocy na ulicy by³o niemo¿liwe,
z uwagi na wprowadzenie godziny milicyjnej, co spowodowa³o legitymowanie ka¿dej
cywilnej osoby przez wojsko i s³u¿bê zewnêtrzn¹. Po przywróceniu normalnej sytuacji
aparat milicji obywatelskiej przyst¹pi³ do realizacji posiadanych zaczepek1. Patrole mili-
cyjne na terenie miasta wspó³dzia³aj¹c œciœle z wojskiem, przyst¹pi³y do zatrzymywania
osób dokonywuj¹cych rabunków w sklepach i mieszkaniach.
2. Wyniki osi¹gniête w poszczególnych dniach na odcinku likwidacji wrogich ele-
mentów.

Wieczorem dnia 28 czerwca [19]56 r., a tak¿e w godzinach popo³udniowych tego¿
dnia, przeprowadzono szereg realizacji osób podejrzanych o zbrojne wyst¹pienia, a tak¿e
o rabunek mienia i inne przestêpstwa zwi¹zane z demonstracj¹. W czasie realizacji za-
kwestionowano broñ oraz inne dowody rzeczowe, jak: przedmioty pochodz¹ce z ra-
bunków w sklepach i mieszkaniach prywatnych. i(w za³¹czeniu wykaz zakwestionowa-
nej broni z rozbiciem na poszczególne dni. Wykaz zatrzymanych osób i aresztowanych
oraz wykaz czêœciowo ujmuj¹cy dowody rzeczowe zakwestionowane u zatrzymanych
przestêpców).

W dniu 29 czerwca 1956 r. aparat operacyjny nastawiony zosta³ na wykrywanie
punktów ogniowych. Punktów takich na terenie miasta by³o oko³o 30, które w tym
dniu likwidowanoi.

W szeregu wypadków uda³o siê uj¹æ sprawców z broni¹ w rêku, jktórzy strzelali do
ludzi, ¿o³nierzy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy milicji obywatelskiej.

W celu w³aœciwego likwidowania tego rodzaju przestêpców oddelegowano do [10.]
Pu³ku KBW 10 funkcjonariuszy operacyjnych oraz z[astêp]cê komendanta wojewódz-
kiego MO mjr. Pieterwasa. Funkcjonariusze operacyjni po otrzymaniu sygna³ów z jedno-
stek MO o istnieniu punktu ogniowegoj naprowadzali wojsko oraz milicjê mundurow¹ na
miejsca i udzielali wskazówek odnoœnie sposobu przeprowadzenia likwidacji. Dla tych
celów do 10. Pu³ku KBW skierowano 200 funkcjonariuszy ze zgrupowania pilskiego.
W wyniku wspó³dzia³ania z KBW oraz z jednostkami wojskowymi w dniu 29 czerwca
[19]56 r. zlikwidowano groŸne punkty ogniowe. Niezale¿nie od tego, ¿e ujmowano spraw-
ców, zanotowaliœmy w wiêkszoœci wypadków, ¿e po przeprowadzeniu penetracji obiek-
tów, w których znajdowa³ siê punkt ogniowy, punkt ten przestawa³ istnieæ.

Charakterystycznym przyk³adem likwidacji punktu ogniowego to i kzlikwidowanie
o godz. 16.00 dnia 29 czerwca 1956 r. gniazda przy ul. Sienkiewicza. Grupa likwidacyjna
sk³ada³a siê z 10 funkcj[onariuszy] MO, 4 ¿o³nierzy KBW, jednego pracownika opera-
cyjnego. D[owód]c¹ grupy by³ oficer KBW. Zatrzymano tam dwóch bandytów i 4 jed-
nostki broni. W dniu 29 czerwca 1956 r. praktycznie punkty ogniowe na terenie miasta
zosta³y zlikwidowane (w za³¹czeniu wykaz punktów ogniowych, które istnia³y i by³y pe-
netrowane lub likwidowane w dniu 29 czerwca [19]56 r.)k
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wanych od zatrzymanych i przes³uchiwanych osób.



W zwi¹zku z rozbiciem wiêzienia przy ul. M³yñskiej oraz Koloni Rolnej w Mrowinie
podleg³ej temu¿ wiêzieniu zbieg³o oko³o 266 wiêŸniów, w tym z Poznania 246, z Mrowi-
na 20.

Ogó³em na przestrzeni od 28 czerwca do 4 lipca [19]56 r. w³¹cznie, jednostki wo-
jew[ództwa] poznañskiego oraz inne województwa zatrzyma³y szereg osób, wielu z wiêŸ-
niów zg³osi³o siê dobrowolnie do prokuratury, jednostek MO b¹dŸ s¹du. Ogó³em ujêto
lub zg³osi³o siê 177 wiêŸniów z tego:
– zbieg³ych z wiêzienia w Poznaniu – 159,
– zbieg³ych [z] Kolonii Mrowino – 18.

W tym jednostki powiatowe MO zatrzyma³y 26 osób. W chwili obecnej poszukuje-
my 89 zbieg³ych wiêŸniów. Ustalono, ¿e jeden z wiêŸniów, Braun Zdzis³aw, zosta³ zabity
przy rabunku.
3. Organizacja pracy operacyjno-dochodzeniowej.

Dla zapewnienia w³aœciwej i skutecznej realizacji na otrzymane sygna³y, a tak¿e
w celu osi¹gniêcia odpowiednich wyników na odcinku likwidacji przestêpców zorgani-
zowano prace operacyjno-dochodzeniowe w nastêpuj¹cy sposób. Powo³ano trzy oddzia-
³owe grupy pod kierownictwem odpowiedzialnych pracowników operacyjno-dochodze-
niowych. Grupa pierwsza, najliczniejsza, w sk³adzie 45 osób, ma za zadanie bezpoœrednie
zbieranie informacji, potwierdzanie ich, ustalenie koniecznych danych o podejrzeniach
o wrogie wyst¹pienia.

Drug¹ grup¹ jest grupa realizacyjna2, licz¹ca 12 osób, która otrzymuje od grupy ope-
racyjnej materia³y i przeprowadza rewizje oraz zatrzymania podejrzanych.

Trzecia grupa jest grup¹ dochodzeniow¹, licz¹c¹ 25 osób. Grupa ta otrzymuje ju¿
materia³y zrealizowane i przeprowadza dochodzenie. W chwili obecnej grupa dochodze-
niowa prowadzi szereg powa¿nych spraw, m.in. sprawê p[rzeciw]ko osobnikom, którzy
dokonali napadu na komisariaty MO VIII w Junikowie i V w Poznaniu przy ul. Krzy-
¿owej, a tak¿e rozbroili czêœciowo Posterunek MO Rokietnica i rozbili Koloniê Roln¹
w Mrowinie. lWykryto równie¿ sprawê zabójstwa funkcjonariusza UB na dworcu kolejo-
wyml. Zlikwidowano czêœæ grupy, która usi³owa³a dokonaæ morderstwa na osobie szefa
sztabu KBW mjr. Pociêgla.

Grupa [funkcjonariuszy MO] potwierdzaj¹ca materia³y i zbieraj¹ca je, w chwili
obecnej rozpracowuj¹ 82 zaczepki dot[ycz¹ce] nielegalnego posiadania broni, udzia³u
w manifestacji, rozbijanie sklepów, napady na urzêdy itp.

Powa¿n¹ przeszkod¹ w prowadzeniu aktywnego dochodzenia jest brak aresztów
i odpowiednich pomieszczeñ w Komendzie Miejskiej MO. Istnieje za tym koniecznoœæ
uruchomienia aresztów w KW MO, które nie odpowiadaj¹ koniecznym warunkom (znaj-
duj¹ siê w piwnicy). Komenda G³ówna MO zorganizowa³a wydatn¹ pomoc dla KW MO,
deleguj¹c 10 funkcjonariuszy z oddzia³u III, którzy pomagaj¹ w prowadzeniu dochodze-
nia i rozpracowañ. Niezale¿nie od tego Komenda G³ówna MO skierowa³a do Poznania
agenturê z terenu ca³ego kraju z zadaniem penetrowania œrodowisk przestêpczych na te-
renie miasta Poznania. Agentura, która przyby³a z innych województw osi¹ga pozytywne
wyniki, np. w dniu 3 lipca 1956 r. agent KW MO Stalinogród przekaza³ pracownikom
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KW MO 2 podejrzenia z broni¹. Obecnie uzyska³ dane o mprzechowaniu karabinu maszy-
nowego. I ta sprawa znajduje siê w rozpracowanium.

Ju¿ w okresie od dnia 29 czerwca nawi¹zano systematyczne kontakty z agentur¹,
a tak¿e z obywatelami. Okazuje siê jednak, ¿e szereg jednostek sieci wziê³o udzia³ w ban-
dyckich wyst¹pieniach i istnia³a koniecznoœæ ich aresztowania. Mia³o to miejsce z inf[or-
matorem] ps[eudonim] „W³adek” KM MO Poznañ, agenta „Radar” z KM MO Poznañ,
oraz inf[ormator] ps[eudonim] „Tomasz” z KW MO Poznañ, który zostanie aresztowany.

W dniu 24 czerwca 1956 r. otrzymano 10 doniesieñ od agentury i 15 informacji od
obywateli. W dniu 29 czerwca 1956 r. otrzymano 30 doniesieñ od agentury i 102 infor-
macji od obywateli. W dniu 30 czerwca 1956 r. otrzymano 29 doniesieñ od agentury
i 59 informacji od obywateli. W dniu 1 lipca 1956 r. otrzymano 24 doniesienia od agentu-
ry i 146 informacji od obywateli. W dniu 2 lipca 1956 r. otrzymano 17 doniesieñ od agen-
tury i 70 informacji od obywateli. W dniu 3 lipca 1956 r. otrzymano 16 doniesieñ od
agentury i 56 informacji od obywateli. W dniu 4 lipca 1956 r. otrzyma³o 19 doniesieñ od
agentury i 34 informacje od obywateli.

W informacjach tych mowa jest o zagadnieniach zwi¹zanych z rozruchami. Na bazie
dotychczasowych doœwiadczeñ stwierdziæ nale¿y, ¿e zbyt ma³o jeszcze zdobywamy bro-
ni w stosunku do iloœci utraconej.

Jest to w pewnym sensie spowodowane brakiem koordynacji pracy miedzy WP a Mi-
licj¹ Obywatelsk¹. Niejednokrotnie zdarzaj¹ siê fakty, ¿e jedna jednostka poszukuje
drug¹ jednostkê. To zagadnienie wymaga natychmiastowej naprawy.

[n]

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 240–248, kopia, mps.
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Nr 44

1956 lipiec 10, Poznañ – Charakterystyka Wielkopolskiej Fabryki Urz¹dzeñ Mechanicz-

nych „Wiepofama”

Poznañ, dnia 10 lipca 1956 r.
Œciœle tajne

Zak³ad „Wiepofama”
Wielkopolska Fabryka
Urz¹dzeñ Mechanicznych
Poznañ, ul. D¹browskiego 81
nr tel. 51416, 1084, 4807a

Charakterystyka obiektu

I. Zak³ady Wiepofama s¹ rozmieszczone przy ul. D¹browskiego 81 i nie posiadaj¹ innych
oddzia³ów na terenie miasta. Stan za³ogi ogó³em wynosi 812 osób, w tym pracowników
umys³owych 195, fizycznych 617. Na zak³adzie pracuj¹ na trzy zmiany. Pierwsza zmiana
zatrudnia 662 osoby, w tym jest ujêty aparat administracyjno-techniczny, druga zmiana
liczy 80 pracowników, a trzecia 70. Kierownictwo administracyjne i polityczne ma swe
biura na terenie zak³adu.

II. Ocena sytuacji na zak³adzie od 21 czerwca [19]56 r. i jej rozwój

Na oddziale obróbki mechanicznej w Wiepofamie przez robotników by³y komento-
wane wypadki, które mia³y miejsce na zak³adach ZISPO. Komentowane wypadki mia³y
charakter luŸnych rozmów, niezorganizowany. Z treœci komentarzy nale¿y wyci¹gn¹æ
wniosek, ¿e nosi³y charakter solidaryzuj¹cy siê z ¿¹daniami wysuniêtymi przez pracow-
ników zak³[adów] ZISPO. Komentarze te mia³y miejsce na Oddziale Obróbki Mecha-
nicznej, dlatego, poniewa¿ oddzia³ ten wg taryfikatora zarabia najni¿ej. ¯¹dañ ¿adnych
nie stawiali, jak równie¿ nie domagali siê masówek. Dyrekcja i Komitet Zak³adowy zna³
sytuacjê na tym oddziale, jednak ¿adnych przedsiêwziêæ nie podjêli. Informacje na ten te-
mat uzyskano od dyrektora zak³adu, sekretarza Komitetu Zak³adowego.

W tym czasie nie notowano ¿adnych przerw w pracy na poszczególnych oddzia³ach
i zmianach, jednak¿e w ostatnich dniach miesi¹ca, przed wypadkami czwartkowymi, wy-
dajnoœæ w pracy spad³a. Wg s³ów dyrektora zak³adu, tow[arzysza] Polowczyka nast¹pi³o
to na skutek tego, ¿e by³a doœæ du¿a iloœæ chorych, jak równie¿ czêœæ robotników przewa-
¿nie zamiejscowych nie stawi³a siê do pracy. Za okres ten nie ustalono, by na zak³adzie
byli robotnicy podburzani do strajku i wrogich wyst¹pieñ przez inspiratorów.

III. Przebieg wydarzeñ w dniu 28 czerwca [19]56 r.

W dniu 28 czerwca [19]56 r. na godz. 6.00 rano pierwsza zmiana w sk³adzie kompletnym
przyst¹pi³a do pracy. bOko³o godz. 8.00b na zak³ad przysz³a bojówka sk³adaj¹ca siê z kil-
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ku robotników z Zak³adów ZISPO i MPK (bli¿ej nieznani), którzy to nawo³ywali robot-
ników do porzucenia pracy i wyjœcia na ulice. Wobec odmowy pracowników Wiepofamy
bojówka ta opuœci³a zak³ad i po paru minutach wróci³a, ale ju¿ liczniejsza. Jedni poszli do
syreny fabrycznej, by j¹ w³¹czyæ, drudzy wy³¹czali pr¹d na halach produkcyjnych, a inni
nawo³ywali robotników, by opuszczali zak³ad, wzglêdnie wyrzucali z hal fabrycznych
ctych, którzy stawiali opórc.

Pierwsi Wiepofamê opuœcili robotnicy, szczególnie m³odzie¿, która przy³¹czy³a siê do
demonstrantów, jak: Lurc Kazimierz, Ferster Ryszard, Cebulski Zdzis³aw i Kajdasz Bog-
dan. Po nied³ugim czasie 70% za³ogi wysz³o na ulice i przy³¹czyli siê do demonstruj¹cych,
a na zak³adzie pozostali przewa¿nie pracownicy aparatu administracyjno-technicznego, kil-
ku starszych robotników – cz³[onkowie] partii i dozorcy, którzy w tym czasie pe³nili s³u¿bê.

Robotnicy z Wiepofamy wraz z pochodem demonstrantów przeszli ulicami: Poln¹,
Wojskow¹ i po drodze na zak³adach pracy agitowali robotników, by wyszli na ulice. Miê-
dzy innymi grupa bojówkarzy dwtargnê³a do PMT1d przy ul. Wojskowej i tam wyci¹gali
robotników z zak³adu, by brali udzia³ w strajku. W grupie bojówkarzy brali udzia³ pra-
cownicy Wiepofamy, jak: eKajdasz Bogdane (aresztowany przez Kom[endê] Miejsk¹
MO]), fBandurski Marian i Wicher Ludwikf.

Nastêpnie grupa ta przesz³a ulicami: Wyspiañskiego i Rokossowskiego, a na moœcie
Teatralnym rozbili siê na dwie podstawowe grupy. Jedna sz³a w kierunku wiêzienia na
ul. M³yñsk¹, druga na ul. D¹browskiego, pod ubezpieczalniê spo³eczn¹. Nale¿y nadmie-
niæ, ¿e w czasie pochodu nie szli zak³adami pracy, a zwartym t³umem. Do mostu Teatral-
nego na czele pochodu sz³a grupa kilku, nios¹c transparent z napisem: „My ¿¹damy wol-
noœci” vel „My chcemy wolnoœci”, z grupy tej równie¿ by³y wznoszone okrzyki: „My
¿¹damy chleba, precz z komunistami”. Transparent ten niós³ miêdzy innymi pracownik
Wiepofamy gLurc Kazimierz, s[yn] Feliksa i Franciszkig, z d[omu] Posteremczak, ur.
26 listopada 1927 r. w Czaczuh, pow[iat] Koœcian, cz³[onek] ZMP, [i]. jW godzinach
popo³udniowych ten sam transparent by³ widziany przez ob[ywateli:] Pri[e]be i Pawlaka,
jak le¿a³ porzucony ko³o ubezpieczalni spo³ecznejj.

Gdy grupa przechodzi³a ulicami Rokossowskiego, w tym czasie zosta³ rozbity sklep
MHD (Perfumeria). W rabunku tego sklepu móg³ braæ udzia³ ob[ywatel] Jankowski Ta-
deusz, poniewa¿ rozdawa³ dziewczynom zatrudnionym w Wiepofamie butelki z wod¹
koloñsk¹, jak: Ratajczak Krystynie, Waliñskiej Marii i Picher Zofii. O powy¿szym fakcie
zosta³a powiadomiona Kom[enda] Miejska MO przez kierownika Dzia³u Kadr Wiepofa-
my, tow[arzysza] Wawrzyniaka i która w tej sprawie prowadzi œledztwo. Równie¿ w tym
czasie przy ul. Rokossowskiego ob[ywatel] Obzt Bogdan, s[yn] Micha³a i Anny, z d[omu]
Stachowiak, ur. 7 grudnia 1936 r. w Poznaniu, cz³[onek] ZMP, [...]k, zerwa³ czerwon¹ fla-
gê wisz¹c¹ nad wejœciem do kina „Ba³tyk”.
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lW dniu 6 lipca [19]56 r. na zebraniu organizacji ZMP w Wiepofamie, Obzt Bogdan
przyzna³ siê do zerwania czerwonej flagi i prosz¹c o skreœlenie jego z cz³[onka] listy
ZMP, gdy¿ zdaje sobie sprawê z pope³nionego czynu, a tym samym nie mo¿e pozostaæ
w szeregach ZMP. Jednak ogó³ zebranych udzieli³ jemu tylko naganê, gdy¿ atmosfera na
tym zebraniu nie by³a w³aœciwa, nie potêpiaj¹c wyczynu Obzta i innychl.

W drugiej grupie, która sz³a w kierunku wiêzienia, szli równie¿ pracownicy Wiepo-
famy. Wg oœwiadczenia ob[ywatela] Remleina W³adys³awa stwierdza siê, m¿e Cebulski
Zdzis³aw, s[yn] Kazimierzam i Marii, z d[omu] Cznela, ur. 4 czerwca 1934 r., cz³[onek]
PZPR i radny Miejskiej Rady Narodowej, [...]n, pracownik Wiepofamy, który na terenie
podwórza wiêziennego i bloków wiêziennych chodzi³ ze sztab¹ ¿elazn¹ w rêku, która
mog³a s³u¿yæ do wywarzania drzwi od cel. Równie¿ ob[ywatel] oFoerster Ryszard, s[yn]
Feliksao i Aleksandry, z d[omu] Gawlak, ur. 3 marca 1937 r. w Poznaniu, cz³[onek] ZMP
[...]p, w dniu 28 czerwca [19]56 r. w godzinach popo³udniowych w szatni na Zak³adzie
Wiepofamy chwali³ siê, ¿e sam bra³ udzia³ w rozbiciu wiêzienia i wypuszczeniu wiêŸ-
niów z 2 cel. Jesteœmy w posiadaniu 2 oœwiadczeñ obywatelskich na jego wypowiedŸ. W tym
czasie na Zak³adzie pozosta³o ok[o³o] 30% pracowników, przewa¿nie pracownicy umys³owi,
którzy nie pracowali, a pilnowali Zak³adu przed jego zniszczeniem i grabie¿¹. Nie stwierdzo-
no, by ktoœ z cz³[onków] za³ogi Wiepofama w czasie demonstracji by³ w posiadaniu broni
palnej na terenie zak³adu. Natomiast w dniu 2 lipca [19]56 r. zosta³ aresztowany:

Bulczyñski Antoni, s[yn] Czes³awa i Marty, z d[omu] Nikst, ur. 18 stycznia 1939 r.,
Poznañ, kawaler, z zawodu œlusarz maszynowy, zatr[udniony] Wiepofama, bezpartyjny,
który w dniu 28 czerwca [19]56 r. na terenie Poznania posiada³ nielegalnie broñ paln¹
i bra³ udzia³ w akcji na WUdsBP przy ul. Kochanowskiego, jednoczeœnie strzelaj¹c do
¿o³nierzy (przebywa w wiêzieniu).

Straty w ludziach:

Z zak³adu Wiepofamy zosta³ ranny:
Ob[ywatel] P³otko Boles³aw, s[yn] Micha³a i Barbary, z d[omu] Patu³o, ur. 14 wrzeœnia
1902 r. Dopiewo, pow[iat] Poznañ, ¿onaty, cz³[onek] PZPR, [...]r. Ww. zosta³ ranny
w obydwie nogi poni¿ej kolana podczas pobytu pod gmachem Urzêdu BP2 na ul. Kocha-
nowskiego wraz z wieloma innymi, którzy siê przygl¹dali wyczynom bojówki. Obecnie
le¿y w Szpitalu im. Paw³owa3 przy ul. D³ugiej.

Œwiadków ¿adnych nie ustalono, którzy by mogli podaæ, w jakich okolicznoœciach
ob[ywatel] P³otko zosta³ ranny. On sam powo³uje siê na Pytlaka Wojciecha, który mia³
widzieæ rzekomo ten wypadek. W rozmowie z ob[ywatelem] Pytlakiem Wojciechem
ustalono, ¿e widzia³ jego, gdy by³ ju¿ ranny i niesiony przez sanitariuszy do gmachu
ubezpieczalni spo³ecznej.
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l–l Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
m–m Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
n Pominiêto dane adresowe.
o–o Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
p Pominiêto dane adresowe.
r Pominiêto dane adresowe.
2 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
3 Obecnie Szpital Kliniczny im. Przemienienia Pañskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcin-

kowskiego w Poznaniu przy ul. D³ugiej.



Straty materialne

Straty materialne powsta³y na skutek tego, ¿e zak³ad nie by³ czynny w czwartek
i pi¹tek, a przyst¹piono normalnie do pracy w sobotê, tj. dnia 30 czerwca [19]56 r., z tym
jednak, ¿e robotnicy formalnie stali przy swych maszynach, [by] prowadziæ jednoczeœnie
o¿ywion¹ dyskusjê, a tym samym nie wykonali planu produkcji dziennej. Wg s³ów dy-
rektora zak³adu straty wynosz¹ w przeliczeniu na pieni¹dze oko³o pó³tora miliona z³. Co
ma wynosiæ 60% planu miesiêcznego. Dyrektor zak³adów t³umaczy w ten sposób, ¿e
zak³ad w pierwszej dekadzie wykonuje ca 5% planu miesiêcznego, w drugiej dekadzie
ca 15%, a w trzeciej 80% planu miesiêcznego. Z tego wynika, ¿e zak³ad pracuje nieryt-
micznie, a niewykonanie planu miesiêcznego dyrektor próbuje uzasadniæ tym, ¿e zak³ad
dwa dni nie pracowa³. Oprócz tego poginê³y w Wiepofamie przyrz¹dy miernicze (suw-
miarki, mikromierze itp.) na sumê ok[o³o] 20 000 z³. Podejrzewa siê, ¿e kradzie¿y mog³a
dokonaæ grupa bojówkarzy. Do tej chwili nie zosta³a jeszcze przeprowadzona inwentura.

IV. Sytuacja po 28 czerwca

W dniu 29 czerwca [19]56 r. za³oga Wiepofamy stawi³a siê do pracy, jednak nie pod-
jê³a pracy, poniewa¿ zak³ad by³ obstrzeliwany przez bandytów i dyrekcja zak³adu z uwagi
na sbezpieczeñstwo osobistes, robotników kaza³a przerwaæ pracê. Wszelkie poczynania
zmierzaj¹ce do ustalenia sprawców, którzy ostrzeliwali zak³ad, da³y wynik negatywny.
Normaln¹ pracê zak³ad podj¹³ w dniu 30 czerwca [19]56 r. o godz. 6.00 rano.

V. Bli¿sze dane o aresztowanych:

Kie³czewski Zdzis³aw, s[yn] Lecha i Heleny, ur. 6 czerwca 1936 r. [w] Badow,
pow[iat] Ko³o, kawaler, tokarz z zawodu, bezpartyjny, [...]t, aresztowany w dniu 3 lipca
[19]56 r., podejrzany o udzia³ w napadzie na gmach UB (przyznaje siê czêœciowo do
winy).

Bulczyñski Antoni, s[yn] Czes³awa – personalia podano wy¿ej. Aresztowany za nie-
legalne posiadanie broni palnej. Za udzia³ w napadzie na gmach Urzêdu.

Muszyñski Ryszard, s[yn] Boles³awa i Salomei, z d[omu] £uczak, ur. 13 paŸdzierni-
ka 1937 r. w Œrodzie ko³o Poznania, kawaler, z zawodu technolog, [...]u. Zatrzymany
w dniu 28 czerwca [19]56 r. przez KBW, o godz. 20.00 na ul. Kochanowskiego, w czasie
akcji. By³ podejrzany o wziêcie udzia³u w bojówce. Za brak dowodów obci¹¿aj¹cych
ww. zosta³ zwolniony dnia 8 lipca [19]56 r.

Wydzia³ IV tut[ejszego] Urzêdu prowadzi vsprawê ewidencyjno-obserwacyjn¹ na
Ho³odeckiego Józefa b[y³ego] ¿o³nierza „SS Galizien”v. Na podstawie przeprowadzo-
nych rozmów nie ustalono, jaki móg³ braæ udzia³ w demonstracji ww.

Na zak³adzie Wiepofamy wœród pracowników Oddzia³u Obróbki Mechanicznej pa-
nuje atmosfera niezadowolenia z uwagi na niskie zarobki, siêgaj¹ce w granicach od 500
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s–s Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem. Ca³y akapit wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹

z lewej strony na marginesie. Tam te¿ odrêczny zapis sk¹d strzelano? jak?
t Pominiêto dane adresowe.
u Pominiêto dane adresowe.
v–v Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.



do 600 z³, które obejmuj¹ oko³o w200%w, mimo ¿e przekraczaj¹ normy ca 140%. Szcze-
gólnie s¹ to m³odzi robotnicy zatr[udnieni] na zak³adzie po ukoñczeniu zasadniczej
szko³y metalowej, którzy nie posiadaj¹ praktyki w swym zawodzie. W zwi¹zku z powy¿-
szym dyrekcja Wiepofamy wys³a³a pismo do Ministerstwa Przemys³u Maszynowego
o zrewidowanie grup uposa¿enia pracowników pracuj¹cych na akord, sk¹d otrzymano
odpowiedŸ, ¿e ¿adnych zmian nie mog¹ uwzglêdniæ. Ob[ywatel] Dubert, kierownik
Dzia³u Mechanicznego, oœwiadczy³, ¿e dowiedzia³ siê od pracownika ze swego oddzia³u,
a nie przypominaj¹c sobie dok³adnie od kogo, który jemu oœwiadczy³, ¿e gdyby pracow-
nicy akordowi z zak³adów ZISPO wystêpowali z ¿¹daniem podwy¿ki zarobków, to
za³oga Wiepofamy, by ich popar³a nawet strajkiem.

Wnioski i przedsiêwziêcia:

1. xW dalszej pracy agenturalno-operacyjnej nale¿y ujawniaæ i ustalaæx personalnie oso-
by, które bra³y udzia³ w bojówkach i w napadach na urzêdy pañstwowe.
2. Z uwagi na brak rozpoznania agenturalnego zak³adu w dalszych przedsiêwziêciach
nale¿y wy³oniæ interesuj¹ce nas œrodowiska, które [nale¿y] wzi¹æ w agenturaln¹ obser-
wacjê.
3. yDo sprawy Cebulskiego Zdzis³awa i Forstera Ryszarda pobraæ fotografiey z BDO,
w celu ich okazania osobom zatrzymanym, które by mog³y potwierdziæ, ¿e ww. brali
udzia³ w rozbiciu wiêzienia.

[z]

�ród³o: AIPN Po, 570/6, k. 81–89, kopia, mps.
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w–w Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
x–x Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
y–y Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
z Brakuje podpisu.
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1956 lipiec 4, Poznañ – Notatka chor. Edwarda Biedronia, oficera operacyjnego Wy-

dzia³u IV WUdsBP w Poznaniu, dotycz¹ca sytuacji w Poznañskim Przemys³owym Przed-

siêbiorstwie Budowlanym

Poznañ, dnia 4 lipca 1956 r.
Œciœle tajne

[a]

Notatka s³u¿bowa dot[ycz¹ca] Poznañskie[go]
Przemys³owe[go] Zjednoczenia Budowlane[go]

1. Ocena sytuacji od 21 czerwca do 28 czerwca 1956 r.

Wœród pracowników PPZB1 w dniach od 21 czerwca [19]56 r. do dnia 28 czerwca
1956 r. nie zdarza³y siê wypadki, aby ktoœ z ww. obiektu komentowa³ sytuacjê, jaka po-
wsta³a w ZISPO i opowiada³ o [b], jakie wyruszyli pracownicy. Z zarobków pracownicy
byli na ogó³ zadowoleni, aczkolwiek wœród pracowników administracji na temat wpro-
wadzenia nowych siatek p³ac by³y szerokie komentarze i pewne niezadowolenia, gdy¿
oko³o 30 pracownikom administracji zrównano wynagrodzenie do 1300 z³. Podczas gdy
wg starych zaszeregowañ otrzymywali [od] 1400 do 1450 z³.

Niezadowolenie to da³o siê odczuæ w miesi¹cu maju i na pocz¹tku czerwca. Obni¿e-
nie wynagrodzeñ po wprowadzeniu nowych siatek p³ac by³o win¹ dyrekcji, gdy¿ nie-
w³aœciwie zrozumia³a nowe zarz¹dzenie. Pope³nione z tego tytu³u b³êdy po 15 czerwca
by³y naprawione – pracownicy pokrzywdzeni otrzymali wyrównania. Wœród pracowni-
ków fizycznych nie by³o wypadku, aby ktoœ by³ niezadowolony z zarobku, gdy¿ otrzy-
muj¹ oni przeciêtnie miesiêcznie 1300 do 1800 z³.

W okresie od 21–28 czerwca [19]56 r. praca na budowach i bazach PPZB przebiega³a
rytmicznie i nie notowano w tym okresie wiêkszych awarii i opiesza³oœci w pracy.
Nie stwierdzono równie¿, aby wœród za³ogi by³y g³osy podburzaj¹ce i nawo³uj¹ce do
wyst¹pieñ.

2. Przebieg wydarzeñ 28 czerwca br.

W dniu 28 czerwca br. praca na budowach, bazach i zak³adach PPZB rozpoczê³a siê
normalnie. Wszyscy pracownicy pracê dpodjêli. cOko³o godz. 9.00 do bazy transportu
przyby³ agitatorc z innego zak³adu pracy, który namawia³ za³ogê do porzucenia pracy
i wyjœcia na manifestacjê, jaka odby³a siê w Poznaniu. W tym czasie za³oga ww. bazy,
mimo usilnych przekonywañ przez kierownika, ob[ywatela] Tarczyñskiego, odmówi³a
dalszej pracy i wszyscy usiedli przy warsztatach, jednak na ulicê jeszcze nie wyszli.
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a Odrêczna, nieczytelna parafa.
b S³owo nieczytelne. Prawdopodobnie chodzi o postulaty.
c–c Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
1 PPZB – Poznañskie Przedsiêbiorstwo Zjednoczenia Budowlanego w Poznaniu.



Na bazie materia³owej równie¿ ten sam agitator nak³ania³ ludzi do porzucenia pracy
i wyjœcia na ulicê. Pracownicy bazy materia³owej pracê porzucili jednak zak³adu pracy
nie opuœcili. Nastêpnie ulic¹ Rokossowskiego przeszed³ t³um manifestantów, których
czêœæ wesz³a na ww. bazy i robotnicy przy³¹czyli siê do nich, a pozostali tylko pracowni-
cy licz¹cy ponad 50 lat i kierownictwo ww. baz.

Zaalarmowano do zjednoczenia w zwi¹zku z zaistnia³ym takim stanem na bazach,
gdzie dyrektor ob[ywatel] Politowicz oœwiadczy³, aby robotników nie zatrzymywaæ
i decydowaæ wg w³asnego uznania. Podobnie wygl¹da³a sytuacja na „Stomilu”, z tym
jednak, ¿e oprócz argumentów, agitatorzy u¿ywali si³y fizycznej, wyrzucaj¹cd za³ogê
[z] zak³adu. Za³ogi PPZB bra³y udzia³ w pochodzie od godz. 10.00, poniewa¿ budowy
i bazy PPZB s¹ oddalone od centrum miasta (znajduj¹ siê przewa¿nie na peryferiach).
Na podstawie przeprowadzonych szeregów rozmów nie stwierdzono, aby ktoœ z pra-
cowników PPZB by³ duchowym przywódc¹ manifestantów, b¹dŸ te¿ swoim z zacho-
waniem wyró¿nia³ siê spoœród innych pracowników. Nie stwierdzono równie¿, aby
bior¹cy udzia³ pracownicy PPZB posiadali w pochodzie broñ i transparenty. W PPZB
stra¿ przemys³owa nie posiada broni i nie stawia³a ¿adnego oporu demonstrantom, któ-
rzy wchodzili na budowê.

W dniu 28 czerwca br. pracownicy PPZB – Nawozy Fosforowe Luboñ pracowa³y
przez ca³y czas. eNa budowie WB-5 pracownicy porzucili pracê oko³o godz. 8.00. Pra-
cowników PPZB ZISPO wyrzucono si³¹ z pracy.e

Wœród pracowników umys³owych PPZB nie stwierdzono ¿adnych wyst¹pieñ, ani te¿
samowolnego porzucenia pracy. Za zgod¹ kier[ownika] kadr, tow[arzysza] Magdziaka
i dyr[ektora], tow[arzysza] Politowicza zosta³y w dniu tym zwolnione pracownice, które
maj¹ ma³e dzieci. Ponadto dyr[ektor] stwierdza, ¿e tow[arzysz] Cieœlak cz³onek egzeku-
tywy POP, wobec czego i kier[ownik] kadr, ob[ywatel Magdziak]f powiedzia³, ¿e wysu-
wane postulaty przez pracowników s¹ s³uszne i on solidaryzuje siê z tym. Poza tym nie
stwierdzono wœród pracowników umys³owych ¿adnych wyst¹pieñ i za³oga zachowa³a siê
dobrze, bez ¿adnych ekscesów.

PPZB nie ponios³o ¿adnych strat materialnych, poniewa¿ przy opuszczeniu baz
i budów, kierownicy dopilnowali, aby sprzêt zosta³ nale¿ycie oczyszczony i zabezpie-
czony, a z betonowni nie wyszed³ ¿aden robotnik, dopóki nie przerobiono surowca
(beton).

3. Straty w ludziach

iWœród pracowników PPZB zostali ranni:
1. Tomaszewski Tadeusz, s[yn] Boles³awa, ur. 12 maja 1937 r., zam[ieszka³y] w Zakrze-
wie, pow[iat] Poznañ – pracownik fizyczny bazy transportu.
2. O¿oga Czes³aw, s[yn] Józefa, ur. 12g lipca 1925 r., [...]h – pracownik budowy Jani-
kowo.
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d–d Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
e–e Fragment wyró¿niono podkreœleniem.
f W dokumencie brakuje nazwiska. Pozostawionego na jego wpisanie miejsca nie uzupe³niono.
g Cyfra ma³o czytelna.
h Pominiêto dane adresowe.
i–i Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.



3. Strojbel Czes³aw, ur. 9 lipca 1923 r., zam[ieszka³y] Che³pie, pow[iat] Œrem, zatrudnio-
ny [w Oddziale] Bud[owlanym] Zak³[ady] Fosforowe – Luboñ. Zabitych pracowników
PPZB nie mai.

4. Sytuacja po 28 czerwca 1956 r.

W dniu 29 czerwca nie podjêto pracy w betonie, poniewa¿ przyby³a nieliczna grupa
pracowników, w wyniku czego d³ugo obs³uga betoniarek i przerób surowców by³ niemo-
¿liwy. Pozosta³e za³ogi pracê rozpoczê³y, aczkolwiek bardzo du¿o ludzi brakowa³o. Fakt
ten t³umaczy siê tym, ¿e pracownicy na budowach w PPZB s¹ to ludzie pochodz¹cy ze
œrodowiska wiejskiego i do pracy doje¿d¿aj¹cy. Na skutek przerwania komunikacji lu-
dzie ci do pracy nie mogli dojechaæ.

Wœród pracowników PPZB nie ustalono organizatorów, przywódców i nawo³u-
j¹cych do strajku oraz bojówkarzy. Nie stwierdzono równie¿, by ktoœ z pracowników
ww. zjednoczenia mia³ transparent i wznosi³ okrzyki antypañstwowe.

5. Bli¿sze dane o aresztowanych

Dotychczas ustalono, ¿e spoœród pracowników PPZB aresztowani zostali:
1. Cz³apa Edward, s[yn] W³adys³awa i W³adys³awy, ur. 27 listopada 1938 r. w Szamo-
tu³ach, [...]j. Ww. podejrzany jest o branie udzia³u w napadzie na Urz¹d BP2 z broni¹.
2. Kêdziora Zdzis³aw, s[yn] Józefa i Stanis³awy, ur. 1 marca 1936 r., Poznañ, [...]k.
Ww. podejrzany jest o kradzie¿, w trakcie zatrzymania znaleziono [przy nim] papierosy.

[6.] lNa wy¿ej wymienionym obiekcie s¹ prowadzone trzy sprawy ewidencji obser-
wacyjnej nal:

1. Godyñski – b[y³y] pracownik Oddz[ia³u] III.
2. Teicher – z[astêp]ca komendanta okrêgu radomskiego organizacji „Ska³”.
3. Robaszkiewicz – oficer formacji wojskowych podlegaj¹cych rz¹dowi londyñskie-
mu.

Nie stwierdzono, aby ww. w dniu 28 i po 28 czerwca przejawiali jak¹œ wrog¹ dzia³al-
noœæ. Zachowywali siê tak, jak i pozostali pracownicy PPZB. Obecnie za³ogi PPZB pra-
cuj¹ w komplecie i nie s³yszy siê wrogich komentarzy odnoœnie zajœæ w dniu 28 czerwca
br. Pracownicy potêpiaj¹ prowokacyjne wypadki i niektóre budowy wysy³aj¹ do dyrekcji
zjednoczenia zobowi¹zania, w których zobowi¹zuj¹ siê pracownicy nadrobiæ straty i po-
têpiaj¹ prowokacyjne wyst¹pienia wrogiego elementu przeciwko w³adzy ludowej. Do
notatki za³¹czam zatwierdzenie obecnoœci pracowników poszczególnych budów i baz
z dnia 30 czerwca 1956 r.
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j Pominiêto dane adresowe.
k Pominiêto dane adresowe.
l–l Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
2 W dokumencie mowa jest o Wojewódzkim Urzêdzie ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



Notatkê opracowano na podstawie rozmów z dyr[ektorem], dzia³em kadr, kierowni-
kami baz oraz robotnikami PPZB.

oficer operac[yjny] Sekcji 4 Wydzia³u IV
(Biedroñ [Edward], chor.)m

[n]

�ród³o: AIPN Po, 570/6, k. 215–218, orygina³, mps.
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m Brakuje podpisu. Edward Biedroñ (ur. 1934), od 30 VIII 1954 r. s³uchacz rocznej Szko³y Oficerskiej
w Krajowym Oœrodku Szkolenia BP w Czerwieñsku, od 1 VI 1955 r. wywiadowca Sekcji 1 Wydzia³u „B”, od
1 I 1956 r. referent Sekcji 4 Wydzia³u IV, od 25 IV 1956 r. oficer operacyjny Sekcji 4 Wydzia³u IV WUdsBP
w Poznaniu, zwolniony z 31 XII 1956 r. Zob. AIPN Po, 084/2709 (akta osobowe).

n Odrêczny zapis St. of. oper. Sek. IV oraz odrêczny, nieczytelny podpis.
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1956 lipiec 11, Poznañ – Notatka dotycz¹ca sytuacji w Miejskim Przedsiêbiorstwie

Transportu Budowlanego

Poznañ, dnia 11 lipca 1956 r.
Œciœle tajne

aNotatka dot[ycz¹ca] sytuacji w Przedsiêbiorstwie
Transportu Budowlanego Miejsk[iego]

I. PTBP1 zatrudnia oko³o 1400 pracowników w woj[ewództwie] poznañskim i innych,
obs³uguj¹c budowy. W Poznaniu pracuje oko³o 600 ludzi, w zarz¹dzie i bazie przy
ul. Majakowskiego 92, oraz przy ul. Jerzego 12, gdzie gara¿uj¹ niektóre samochody
i maj¹ punkt zbiorczy wy³adowcze (ok[o³o] 150 ludzi). Na ulicy Majakowskiego, obok
biur (ok[o³o] 100 metrów), znajduj¹ siê gara¿e, kierowcy, warsztaty, nieuzbrojona stra¿
przemys³owa itp. Pracownicy s¹ na ogó³ dobrze p³atni za wyj¹tkiem wy³adowczy[ch],
którzy zg³aszali niejednokrotnie swoje pretensjeb w zwi¹zku z niskimi p³acami.
II. W okresie do 28 czerwca 1956 r. nie ujawniono nic charakterystycznego, co nakazy-
wa³oby zwróciæ uwagê na sytuacjê w PTBM2 lub mia³oby jakieœ zwi¹zek z wydarzeniami
– w ZISPO.
III. cW dniu 28 czerwca 1956 r. ok[o³o] godz. 9.00 do dyrektora Skusiewicza zg³osi³a siê
delegacja pracowników z ul. Majakowskiego i og³osi³a mu, ¿e przystêpuje do strajku
i manifestacji. Dyrektor nie oponowa³ (sam pocz¹tkowo by³ w pochodzie). Wyjœcie ze
stanowisk pracy na dziedziniec, a nastêpnie na ulice organizowa³ spawacz [z] PTBM
– £¹czkowiak Wac³aw, który opornych wypêdza³ krzykiem, z³orzeczeniami i przekleñ-
stwami. Pomagali mu w tym Sieber Jan i Fr¹ckowiak Stanis³aw. Dyrekcja (w osobie
ob[ywatela] Skusiewicza) i Rady Zak³adowej Zw[i¹zków] Zawodowych zajê³y raczej
stanowisko aprobuj¹ce, nie wystêpuj¹c przeciwko inspiratorom i nie robi¹c nic, aby po-
wstrzymaæ za³ogê, a w pewnym stopniu nawet oddzia³ywali pobudzaj¹co. £¹czkowiak
przyczyni³ siê tak¿e do wyjœcia na ulice s¹siednich zak³adów, a nastêpnie pilnowa³, aby
nikt nie opuszcza³ pochodu. Znaczna czêœæ za³ogi PTBM bra³a aktywny udzia³ w za-
mieszkach i manifestacjach. Wznosili okrzyki (Kulas): „Precz z niewol¹”, „Precz z rus-
kami”, „Precz z 17 latami niewoli” itp.c

Nieœli transparenty, chor¹gwie itp. Zaraz po wyjœciu z zak³adu ca³a za³oga œpiewa³a
hymn pañstwowy i „Bo¿e coœ Polskê”. Niektórzy jak Kulas Janusz ps[eudonim] „Edi
Polo”, Majcher Zygmunt, Zielonacki Hieronim, B³aszczyk Stanis³aw, nieustalony jesz-
cze szofer i zapewne inni brali udzia³ – w rabunkach, ostrzeliwali urz¹d itp.c

Wypadków zabicia, wzglêdnie [z]ranieñ z pracowników PTBM nie stwierdzono.
Zagin¹³ Zieliñski Marian, s[yn] Józefa, ur. 24 stycznia 1929 r., pomocnik kierowcy,
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a Powy¿ej odrêczna, nieczytelna parafa.
b W dokumencie prelekcje.
c–c Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
1 PTBP – Przedsiêbiorstwo Transportu Budowlanego w Poznaniu.
2 PTBM – Przedsiêbiorstwo Transportu Budowlanego Miejskiego.



zamieszka³y [ul.] Œwierczewskiego 167/171. Straty materialne wynosz¹ ok[o³o] 5000 z³
i wyra¿aj¹ siê w zu¿yciu benzyny, uszkodzeniach samochodów zabranych przez bo-
jówkarzy, skradzionych wyposa¿eniach wozów itp.
IV. dW dniu 29 czerwca 1956 r. do pracy przyby³o 90% pracowników (kierowców, nie
pracowali, gdy¿ budowy by³y nieczynne), ok[o³o] 50% pracowników umys³owych
i ok[o³o] 35% pracowników warsztatowych, którzy jednak do pracy nie przyst¹pili, po-
pieraj¹c ¿¹dania ZISPO. Ze strony dyrekcji nie by³o mobilizacji do pracy. Inspiratorów
nie ujawniono. W dniu 30 czerwca 1956 r. przyst¹piono normalnie do pracyd.

W dniu 10 lipca 1956 r., natomiast prze³adunkowi za¿¹dali od dyrekcji zwo³ania ze-
brania, na którym obok podwy¿ki p³ac przy wy³adunku niektórych materia³ów [i]
potr¹ceñ [p³ac] maj¹ stawiaæ i inne swoje bol¹czki, jak z³a organizacja pracy, kumoter-
stwo itp. Zebranie odbêdzie siê w dniu 12 lipca 1956 r. o godz. 6.30. eJak ju¿ podano
w pkt. II, ustalono, ¿e organizatorami i przywódcami wyjœcia na ulice za³ogi PTBM byli
£¹czkowiak Wac³aw, Fr¹ckowiak Stanis³aw i Seber Jane.

fAktywnie uczestniczy³ w manifestacji £¹czkowiak i Kulas Janusz nios¹cy cho-
r¹giew i transparent oraz w[z]nosz¹cy okrzyki o treœci politycznej (transparent z has³em:
„¯¹damy chleba”). Posiadali broñ, strzelali, rabowali[:] Kulas Janusz, Majcher Zygmunt,
Zielonacki Hieronim i B³aszczyk Stanis³awf.
V. Z wymienionych osób zostali ju¿ aresztowani za omawiane wy¿ej przestêpstwa: Ku-
las Janusz, Majcher, Zielonacki i B³aszczyk. Jest w przygotowaniu relacja sprawy na
£¹czkowiaka. Obecnie sytuacja w PTBM unormowa³a siê (za wyj¹tkiem prze³adowywa-
czy z ul. Jerzego 12).

[g]

�ród³o: AIPN Po, 570/6, 200–201, kopia, mps.
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d–d Fragment wyró¿niony odrêcznym podkreœleniem.
e–e Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
f–f Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
g Brakuje podpisu.
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1956 lipiec 12, Poznañ – Analiza chor. Leszka Szymañskiego, oficera operacyjnego Wy-

dzia³u IV WUdsBP w Poznaniu, dotycz¹ca sytuacji w Zak³adach Gazownictwa Okrêgu

Poznañskiego w Poznaniu

Poznañ, dnia 12 lipca 1956 r.
Œciœle tajne

Egz. nra

[b]

Analiza obiektu Zak³adów Gazownictwa Okrêgu Poznañskiego w Poznaniu
przydzielonego chor. Szymañskiemu Leszkowi1, oficerowi operac[yjnemu]

Sekcji 1 Wydzia³u IV [WUdsBP w Poznaniu]

1. Na terenie ZGOP2 pracuje 650 osób – pracowników fizycznych i umys³owych.
Z tego na jednej zmianie na Oddziale Produkcji pracuje oko³o 90 osób, praca idzie na
3 zmiany. Nr[y] telefonów Zak³adu: Centrala ³¹czy wszystkie dzia³y: 512-61, 31-10,
507-28, 16-25, 514-89. Nr telefonu nacz[elnego] dyrektora – tow[arzysza] Dziaczkow-
skiego w domu 12-92. Nr telefonu nacz[elnego] in¿yniera Wierzbickiego w domu 31-10,
po g[odzinie] 14.30. Nr telefonu I sekr[etarza] KZ PZPR, tow[arzysza] Wtorkowskiego
po godz. 15.00 w KZ – 507-22.

I. Ocena sytuacji na zak³adzie od 21 czerwca [19]56 r. i jej rozwój

Na terenie Zak³adów Gazownictwa Okrêgu Poznañskiego w okresie poprzedza-
j¹cym wyst¹pienia poznañskie ¿adnych wypowiedzi odnoœnie podwy¿ki p³ac, ani te¿ odno-
œnie wyst¹pieñ pracowników ZISPO nie by³o. Pracownicy jedynie dyskutowali, uzyskane
wiadomoœci na temat wyst¹pieñ w ZISPO, jednak ¿adnych wniosków nie podejmowali,
ani te¿ sami nie w³¹czali siê do popierania ich ¿¹dañ. Z wypadkami masówek, ani te¿
wyst¹pieñ, przestoi w produkcji nie spotkano siê.

W okresie poprzedzaj¹cym wyst¹pienia w ZISPO oraz dzieñ 28 czerwca [19]56 r. na
terenie ZGOP mia³y miejsce wypadki, ¿e pracownik fizyczny, obyw[atel] Korn Teodor
b[y³y] w³aœciciel prywatnego warsztatu œlusarskiego, który prowadzi³ do maja 1956 r.,
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a Brakuje numeru egzemplarza.
b Powy¿ej odrêczna, nieczytelna parafa.
1 Leszek Szymañski (ur. 1935), od 1 VIII 1953 r. s³uchacz rocznej Szko³y Oficerskiej MBP w Gdañsku,

od 22 VIII 1954 r. referent Sekcji 4 Wydzia³u IV WUBP w Poznaniu, od 1 IV 1955 r. referent Sekcji 1 Wy-
dzia³u IV, od 1 IV 1956 r. oficer operacyjny Sekcji 1 Wydzia³u IV WUdsBP w Poznaniu. Zwolniony 31 XII
1956 r. Przyjêty ponownie 1 V 1960 r. na stanowisko oficera techniki operacyjnej Wydzia³u „W” KW MO
w Poznaniu. Od 1 X 1969 r. starszy oficer techniki operacyjnej Wydzia³u „W”, od 1 I 1973 r. starszy oficer
Wydzia³u „W”, od 1 I 1975 r. starszy kontroler Wydzia³u „W”, od 1 IV 1980 r. starszy inspektor Wydzia³u
„W” KW MO w Poznaniu. Od 16 IV 1989 r. kierownik zmiany Wydzia³u „W” WUSW w Poznaniu. Zwolnio-
ny 31 III 1990 r. Zob. AIPN Po, 084/3870 (akta osobowe).

2 ZGOP – Zak³ady Gazownictwa Okrêgu Poznañskiego.



w rozmowach z pracownikami wyœmiewa³ ich, ¿e za tak niskie zarobki pracuj¹ i wysuwa³
wnioski walki przez manifestacjê o podwy¿kê p³ac. Dalej wysuwa³, ¿e robotnicy Pozna-
nia winni wspólnie domagaæ siê podwy¿ki p³ac. Na wymienionego za³o¿ono sprawê
agenturalnego sprawdzenia, w toku rozpracowania agentura nie potwierdzi³a posiada-
nych materia³ów, a charakteryzuje obyw[atela] Korna, jako dobrego fachowca.

II. cPrzebieg wydarzeñ w dniu 28 czerwca 1956 r.

W dniu 28 czerwca [19]56 r. ca³a za³oga przyst¹pi³a do pracy normalnie i pracowa³a
do godz. 9.00, tj. do czasu, kiedy na teren ZGOP przyjecha³a samochodem ciê¿arowym
bojówka licz¹ca oko³o 40 ludzi. Wymienieni bojówkarze to wiêkszoœæ tramwajarzy,
w mundurach osób spoœród nich nie rozpoznano, gdy¿ byli nieznani pracownikom
ZGOP.

Bojówkarze bardzo agresywnie gro¿¹c zdemolowaniem zak³adu i biciem robotni-
ków, zmuszali do pójœcia na manifestacjê. Jednak na dprzemówienie dyr[ektora] zak³adu
– tow[arzysza] Dziaczkowskiego, któryd przemówi³ do za³ogi i bojówkarzy, ¿e praca ga-
zowni to ich obiad oraz jedzenie dla chorych w szpitalach i ich dzieci, odst¹pilic od
pracowników ruchu, tj. piecowni i innych dzia³ów o produkcji ci¹g³ej. Nastêpnie wysz³a
za³oga zak³adu Napraw Wodomierzy, znajduj¹cego siê na terenie ZGOP, za któr¹ wyszli
pracownicy warsztatu mechanicznego oraz robotnicy placowi Zak³[adu] Gazownictwa3.
Wiêkszoœæ jednak pracowników przed godz. 12.00 wróci³a do pracy, jednak nie podej-
mowa³a pracy, a komentowa³a zajœcia na ulicach Poznania.

Spoœród ujawnionych osób, które bra³y aktywny udzia³ w fmanifestacji, ustalono
obyw[atela] Malika Henryka, ur. 15 wrzeœnia 1933 r., [...]e, który pojecha³ wraz z bo-
jówk¹ do Zak³adów „Stomil”, gdzie nawo³ywa³ pracowników do przerwania pracy i pój-
œcia na manifestacjêf.

Spoœród pracowników dotychczas ujawniono dwie osoby ranne, jak:
h1. obyw[atel] Bentkowski Stefan, ur. 26 sierpnia 1936 r. w Poznaniu, który obecnie prze-
bywa w szpitalu im. Paw³owa i jest ranny w nogê, wg niepotwierdzonych danych mia³
braæ aktywny udzia³ w zdobywaniu czo³gów przy ul. D¹browskiego.
2. obyw[atel] Sikorski Henryk, ur. 12 grudnia 1932 r., [...]g, który obecnie przebywa w szpi-
talu przy ul. £¹kowej, okolicznoœci, w jakich zosta³ ranny nie s¹ dotychczas znaneh.

Jeœli chodzi o osoby posiadaj¹ce broñ w dniu 28 czerwca [19]56 r. ujawniono
obyw[ateli]:
1. Œmia³kowskiego Stanis³awa, ur. 9 marca 1910 r. w Poznaniu, [...]i, który w dniu
28 czerwca [19]56 r. w godzinach popo³udniowych na terenie zak³adu pokazywa³ pisto-
let. Wymieniony obecnie jest zatrzymany i przebywa [w] areszcie.
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d–d Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
c–c Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
e Pominiêto dane adresowe.
f–f Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
g Pominiêto dane adresowe.
h–h Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
i Pominiêto dane adresowe.
3 Chodzi o Zak³ady Gazownictwa Okrêgu Poznañskiego.



2. Jesiak W³adys³aw, ur. 30 maja 1936 r. w Poznaniu, [...]j, wymieniony by³ widziany
w okolicy ulicy D¹browskiego z kb – przebywa w areszcie.

Strat zak³ad na skutek dewastacji urz¹dzeñ nie posiada. Stró¿e, którzy pilnuj¹
zak³adu nie zeszli ze swych stanowisk pracy, wymienieni broni nie posiadaj¹.

III. Sytuacja po 28 czerwca 1956 r.

Jeœli chodzi o organizatorów strajku to takowych dotychczas nie ustalono, poniewa¿
strajku na terenie ZGOP nie by³o, a pracownicy warsztatów wyszli pod presj¹ bojówki,
która wtargnê³a na ww. obiekt. Do aktywnych uczestników manifestacji strajkowej,
których dotychczas ustalono, nale¿¹:
k1. Malik Henryk, s[yn] Józefa, który wspólnie z bojówk¹ uda³ siê do Zak³adów „Stomil”,
gdzie agitowa³ do przerwania pracy.
2. Jesiak W³adys³aw, s[yn] Paw³a, który w dniu 29 czerwca [19]56 r. by³ w posiadaniu ka-
rabinu rêcznego i wspólnie z grup¹ uzbrojonych osób by³ widziany w okolicy ul. Zwie-
rzynieckiej.
3. Jurek Edward, który by³ widziany w okolicy ulicy Mickiewicza i D¹browskiego z ka-
rabinem rêcznym w dniu 28 czerwca [19]56 r.
4. So³tysiak – pracownik warsztatu elektrycznego, mia³ pierwszy wtargn¹æ do KW MO
i przy tym skaleczy³ sobie rêkê.
5. Œmia³kowski Stanis³aw, w dniu 28 czerwca [19]56 r. bêd¹c w stanie pijanym, pokazy-
wa³ pistolet tow[arzyszowi] Woderskiemu na teranie ZGOP.
6. Bentkowski Stefan – ranny, przebywa w Szpitalu im. Paw³owa4. Wymieniony mia³
braæ udzia³ w zdobywaniu czo³gów przy ul. D¹browskiego (powy¿sze dane zostan¹ po-
twierdzone drog¹ agenturaln¹)k.

IV. Bli¿sze dane o aresztowanych na zak³adzie

Do osób zatrzymanych z terenu Zak³adów Gazownictwa Okrêgu Poznañskiego – na-
le¿¹:
1. Œmia³kowski Stanis³aw, s[yn] Józefa i Katarzyny Jezierskiej, ur. 9 marca 1910 r.
w Poznaniu, ¿onaty, zatrudniony jako robotnik w ZGOP, z pracy zawodowej wywi¹zy-
wa³ siê dobrze, jednak, jak twierdzi I sekretarz KZ PZPR5, to wymieniony nadu¿ywa al-
koholu, za co zosta³ nawet zwolniony z pracy w ZISPO. W dniu 28 czerwca [19]56 r.
w godz. popo³udniowych by³ tak¿e pijany, pokazuj¹c pistolet.
2. Jesiak W³adys³aw, ur. 30 maja 1936 r. w Poznaniu, s[yn] Paw³a i Józefy, z d[omu] Maæ-
kowiak, [...]l, kawaler, bezpartyjny, zatrudniony w ZGOP jako robotnik placowy, w prze-
toku z pracy zawodowej wywi¹zywa³ siê nale¿ycie. W okresie dnia 26 czerwca–30 czerw-
ca [19]56 r. posiada³ zwolnienie lekarskie i w pracy nie by³ obecny. Wymieniony by³
widziany na ulicy Zwierzynieckiej z grup¹ uzbrojonych ludzi, a sam posiada³ kb.
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j Pominiêto dane adresowe.
k–k Fragment wyró¿niono odrêczn¹, nieczyteln¹ lini¹ z lewej strony na marginesie. Osobê wymienion¹

w punkcie pierwszym dodatkowo wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
l Pominiêto dane adresowe.
4 Obecnie Kliniczny Szpital Przemienienia Pañskiego przy ul. D³ugiej w Poznaniu.
5 KZ PZPR – Komitet Zak³adowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.



3. Olejniczak Leon, s[yn] Franciszka i Józefy Ja¿d¿ewskiejm, ur. 4 kwietnia 1921 r. we
Wrzeœni, [n], poch[odzenie] spo³eczne robotnicze, pracuje na terenie ZGOP jako robotnik
elewacji. Bra³ udzia³ z broni¹ w rêku w napadzie na gmach WUdsBP Poznañ.
Figuranci spraw, na których prowadzone s¹ sprawy ewidencji operacyjnej i tak:
1. Korn Teodor, os[yn] Jerzego, figurant sprawy ag[enturalnego]-sprawdzenia nr 636
krypt[onim] „Litoœciwy” podejrzanyo o inspirowanie robotników do strajku na terenie
ZGOP. Bli¿szych danych odnoœnie jego zachowania siê w dniu p28 czerwcap [19]56 r.
dotychczas nie ustalono.
2. B³aszczyk Radomir – qfigurant sprawy ewid[encyjno]-obserw[acyjnej] nr 884q, jako
na b[y³ego] sekretarza ko³a PSL przy Zak³[adach] Gazownictwa. Udzia³u w manifestacji
nie bra³, wypowiedzi dotycz¹ce dnia 28 czerwca br. nieznane.
3. Turno Jerzy – rfigurant sprawy ewid[encyjno]-obserw[acyjnej] nr 2196, jako nar

b[y³ego] kapitalistê i obszarnika, w manifestacji udzia³u nie bra³, by³ ca³y czas w miejscu
pracy, wypowiedzi odnoœnie manifestacji nieznane.
4. Miœkiewicz Jan – figurant sprawy ewid[encyjno]-obserw[acyjnej] nr 2298, jako na
by³ego cz³onka nielegalnej organizacji m³odzie¿owej pe³ni¹cego funkcjê kierownicz¹.
Jego wypowiedzi oraz udzia³ w manifestacji w dniu 28 czerwca [19]56 r. dotychczas nie-
znany.

Obecnie praca na terenie ZGOP jest wykonywana normalnie i plany wykonywane s¹
rytmicznie. ¯adnych wypowiedzi odnoœnie domagania siê podwy¿ki p³ac nie spotkano
siê. Na temat wydarzeñ w dniu 28 czerwca [19]56 r. komentuj¹ pracownicy, ¿e by³o to
niepotrzebne i robotnicy sami s¹ sobie winni, ¿e dosz³o do rozlewu krwi, gdy¿ dali siê
wykorzystaæ przez wrogów i stanowili os³onê dla bojówkarzy. Poza tym stwierdzaj¹, ¿e
robotnicy nie dokonali tych rozruchów, gdy¿ nigdy by nie wypuszczali z wiêzieñ zbrod-
niarzy, a nastêpnie ich uzbrajali do walki przeciwko robotnikom.

Z nawo³ywaniami do ponownej manifestacji oraz wypowiedzi zmierzaj¹cych do sia-
nia niezadowolenia dotychczas nie spotkano siê.

Wnioski:

1. Poprzez posiadan¹ agenturê nas ZGOP oraz drog¹ rozmów z pracownikami w dalszym
ci¹gu ustalaæ osoby, które bra³y udzia³ aktywny w manifestacji oraz bra³y udzia³ z broni¹
w rêku w bojówkach.
2. Poprzez agenturê oraz drog¹ oficjaln¹ ustaliæ dzia³alnoœæ figurantów spraw, zatrudnio-
nych na ZGOP w dniu 28 czerwca br. oraz ich obecne wypowiedzi i komentarzet.
3. Wzi¹æ w aktywne rozpracowania osoby ju¿ ustalone, które bra³y udzia³ w nawo³ywa-
niu do strajku oraz które z broni¹ walczy³y w bojówkach, w celu ustalenia dalszych osób
oraz inspiratorów.
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m W dokumencie Jarzd¿ewskiej.
n Pominiêto dane adresowe.
o–o Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
p–p Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
q–q Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
r–r Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
s na dopisano odrêcznie.
t S³owo wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.



4. Ustaliæ bli¿sze dane o dzia³alnoœci w dniu 28 czerwca br. obyw[atela] Bentkowskiego
Stefana i Sikorskiego Henryka oraz o okolicznoœciach, w jakich ww. zostali ranni.

Oficer Operac[yjny] Sekcji 1 W[ydzia³u] IV
(Szymañski L[eszek]u chor.)

Odb[ito] w 4 egz.

�ród³o: AIPN Po, 570/6, k. 142–150, orygina³, mps.
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u Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis.
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1956 lipiec 12, Poznañ – Analiza chor. Jerzego Szafranka, oficera operacyjnego Wy-

dzia³u IV WUdsBP, dotycz¹ca sytuacji w Zak³adach Miêsnych w Poznaniu

Poznañ, dnia 12 lipca 1956 r.
Œciœle tajne

aAnaliza sytuacji na obiekcie Przetwórni Miêsa w Poznaniu, ul. D¹browskiegob 8

Rozeznania dokona³ of[icer] operacyjny Sekcji 4 W[ydzia³u] IV Szafranek Jerzy1

– chor. W rozmowach z dyrektorem Banc, dyr[ektorem] Przyby³[em], I sekretarzem
KZ PZPR Murawa, II sekr[etarzem] KZ PZPR Jankowiak[iem], kier[ownikiem] Kadr
Borowiñskim.

Zak³ad zatrudnia ogó³em 647c pracowników.

I. Ocena sytuacji na Zak³adzie od 21 czerwca br. i jej rozwój

Na zak³adzie nie stwierdzono w okresie poprzedzaj¹cym zajœcia czwartkowe ¿ad-
nych komentarzy na temat ZISPO. Nie by³o ¿¹dañ zwo³ania masówek, jak równie¿ nie
notowano przerw w pracy. Spoœród za³ogi nie ustalono osób, które sia³yby ferment i nie-
zadowolenie. Ogólnie tylko wszyscy narzekali na zarobki, tak jak uprzednio.

W dniu 28 czerwca [19]56 r. mia³y siê odbyæ wybory do w³adz partyjnych, które
z powodu zajœæ nie odby³y siê.

II. Przebieg wydarzeñ w dniu 28 czerwca [19]56 r.

Jak ustalono na podstawie rozmów z ww. osobami, rano praca zaczê³a siê normalnie
i ¿adnych zebrañ nie by³o. Nie stwierdzono równie¿ odmowy pracy przez pracowników.
dOd ranad dotar³a na zak³ad wiadomoœæ przez nieustalon¹ osobê o strajku, co spowodo-
wa³o, ¿e niektórzy pracownicy powodowani ciekawoœci¹ wyszli wczeœniej na œniadanie
na podwórze, o godz. 8.45e zamiast fo 9.00f. W tym samym czasie przybywa gpod zak³ad
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a Powy¿ej odrêczny zapis Przebieg godzin samych nale¿y dok³adnie wyœwietliæ oraz odrêczny, nieczytel-

ny podpis.
b S³owo wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
c Liczbê wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
d–d Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem. Akapit czêœciowo wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹

lini¹ z lewej strony na marginesie.
e Godzinê wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
f–f Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
1 Jerzy Szafranek (ur. 1927 r.), od 15 XI 1950 r. pracownik Wojewódzkiego Oddzia³u Konsumów MBP

w Poznaniu, od 15 IV 1953 r. m³odszy referent Sekcji 2 Wydzia³u I WUBP w Poznaniu. Od 15 IX 1953 r.
s³uchacz w Miêdzywojewódzkiej Szkole BP w Poznaniu, nastêpnie w Stalinogrodzie. Od 22 VII 1954 r. refe-
rent Sekcji 3 Inspektoratu Miejskiego WUBP w Poznaniu. Od 1 IV 1955 r. referent Sekcji 4 Wydzia³u IV
WUdsBP w Poznaniu. Zwolniony 31 XII 1956 r. Zob. AIPN Po, 084/2825 (akta osobowe).



bojówka w iloœci oko³o 300g osób, uzbrojona w klucze monterskie i inne narzêdzia pracy,
ubrana przewa¿nie w kombinezony i inne ubrania robocze, co wskazywa³o, ¿e mieli to
byæ robotnicy hZISPO i „Wiepofamy”h. Spoœród przyby³ych nie rozpoznano nikogo. Bo-
jówka ta wesz³a na zak³ad i agitowa³a oraz zmusza³a za³ogê do wyjœcia. Za³oga opusz-
cza³a zak³ad opieszale i ostatecznie wysz³o oko³o 70%. Z wewn¹trz zak³adów natomiast
iKaczmarek Ignacy, cz³[onek] PZPRi, woŸnica, który przed przybyciem bojówki przyje-
cha³ wozem z miasta [i] przywióz³ ze sob¹ trzech osobników (m³odych) – nazwisk nie
ustalono – którzy rozeszli siê po zak³adzie. jPóŸniej Kaczmarek wskaza³j drogê do syreny
fabrycznej, któr¹ uruchomili 15 minut przed czasem. Sam Kaczmarek w sposób brutalny
wygania³ ludzi z zak³adu, u¿ywaj¹c wulgarnych s³ów, co stwierdzaj¹ w swoich oœwiad-
czeniach ob[ywatele]k Stachowiak, Maczyñski, Jankowiak, Stefañski, Szypura,
dyr[ektor] nacz[elny] Banc, Jankowiak Józef, Woronecki, Skotnicki – posuwaj¹ siê do
wypraszania z toalety ob[ywatela] Woroneckiego. Kierownictwo zak³adu domaga³o siê
aresztowania Kaczmarka, w zwi¹zku z czym wyst¹piono o areszt, który nie zosta³ za-
twierdzony (posiada 60 lat i jest cz³[onkiem] PZPR). Po wydarzeniach Kaczmarek ¿¹da³
zebrania za³ogi, w celu jego zrehabilitowania, t³umacz¹c siê wobec sekretarza POP Mu-
rawy, ¿e zosta³ do tego zmuszony przez bojówkê. Z ww. zamierza siê przeprowadziæ roz-
mowê wyjaœniaj¹c¹. Podobnie jak Kaczmarek zachowywa³ siê lKrólikowski W³adys³aw,
bezpartyjny, zwolniony w czasie amnestii, pracownik fizyczny, który mia³ nale¿eæ do
bandy i zosta³ skazany na 9 lat. Wymieniony agitowa³ równie¿ do wyjœcia z zak³adu i jak
wyszed³ wykrzykiwa³ antypañstwowe i antyrz¹dowe has³a: „Precz ze stalinowcami”l,
o czym stwierdzaj¹ w swych oœwiadczeniach ob[ywatele] Stachowiak, Stefañski, Mura-
wa. Kuczyñski Jan, majster technolog, cz³[onek] ZMP, agitowa³ równie¿ do wyjœcia na
ulicê, o czym stwierdzaj¹ w swoich oœwiadczeniach ob[ywatele] Jankowiak i Maczyñski.

W tych okolicznoœciach za³oga opuœci³a zak³ad. Na czele pochodu szli ob[ywatelka]
Cichocka Krystyna, ekonomistka, zatrudniona jako pracownik umys³owy, bezpartyjna,
mnotowana w archiwum Wydzia³u X2 za nr. 13740m wraz z ob[ywatelk¹] Grocz Mie-
czys³aw¹, ksiêgow¹, bezpartyjn¹, oraz ob[ywatel] Byczyk Ryszard, prac[ownik] fizycz-
ny, cz³[onek] ZMP, o czym stwierdzaj¹ w swoich oœwiadczeniach ob[ywatel] Klamecki
i ob[ywatel] Murawa. Poza tym ustalono, ¿e Czajka Stefan, z zawodu rzeŸnik, bezpartyj-
ny, nawo³ywa³ w trakcie pochodu do wyjœcia pracowników Spó³dzielni Metalowej przy
ul. D¹browskiego naprzeciw Fabryki Korków.

Odnoœnie zachowania siê pracowników na mieœcie ustalono, ¿e ob[ywatelka] Targowska
Zofia, robotnica, bezpartyjna, bra³a udzia³ w terroryzowaniu funkcjonariuszy MO przed KW
MO. O ww. zebrano materia³y, aresztowan¹ przez S[ekcjê] 4 Wydz[ia³u] IV przekazano do
Wydzia³u VII w m[iejscu]. Wymieniona przyzna³a siê do zarzutów i otrzymano sankcjê
prokuratora. Innych faktów ujemnego zachowania siê za³ogi na mieœcie nie ustalono.
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g–g Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
h–h Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
i–i Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
j–j Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
k W dokumencie ob. ob.
l–l Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem oraz odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na mar-

ginesie.
m–m Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
2 Wydzia³ X Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego realizowa³ zadania z zakresu ar-

chiwum oraz ewidencji operacyjnej. Zob. Aparat bezpieczeñstwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1…, s. 31.



Stra¿y przemys³owej uzbrojonej zak³ad nie posiada, a [n] pe³nili s³u¿bê normalnie.
Za³oga w dniu 28 czerwca [19]56 r. zaczê³a z miasta wracaæ po 2–3 godzinach

ma³ymi grupkami, podejmuj¹c i wykonuj¹c pracê pierwszej zmiany do godz. 14.00.
Z drugiej zmiany przyby³o oko³o 10–15% za³ogi, która uporz¹dkowa³a zak³ad i zabezpie-
czy³a surowiec. W zak³adzie przez ca³y okres przebywa³o kierownictwo s³u¿bowe i par-
tyjne, oraz niektórzy pracownicy, wzmacniaj¹c zabezpieczenie zak³adu.

Strat w ludziach (zabitych, rannych) na zak³adzie nie ma. Materialne straty zak³adu
powsta³y na skutek przerwy w produkcji, co by³o powodem, ¿e musiano przekwalifiko-
waæ pewn¹ iloœæ surowca z produkcji eksportowej na krajow¹, co wyra¿a siê sum¹
180 tysiêcy z³otych.

III. Sytuacja po 28 czerwca 1956 r.

W dniu 29 czerwca [19]56 r. do pracy przysz³o oko³o 30% za³ogi, którzy po odpo-
wiedniej agitacji przez kierownictwo podjêli pracê, nie wypowiadaj¹c siê wrogo i w za-
sadzie panowa³o milczenie. W sobotê praca na zak³adzie przebiega³a normalnie i na
zorganizowanej masówce pracownicy podjêli zobowi¹zanie pracowaæ w niedzielê dla
nadrobienia zaleg³oœci. W niedzielê do pracy stawili siê wszyscy i pracowali bardzo
wydajnie.

Po zajœciach czwartkowych nie notowano ¿adnych wrogich wyst¹pieñ i zak³óceñ
w pracy, ogólnie s¹ g³osy potêpiaj¹ce zajœcia, a g³osów pochwalaj¹cych nie stwier-
dzono.

W dniach 29–30 czerwca [19]56 r. dyrektor Banc zaobserwowa³ u pracowników
dzia³u rozliczeñ Za³eckiego i Stawickiego znanych jako praktykuj¹cych katolików pew-
ne oci¹ganie siê w pracy, co jak stwierdza by³o z przyczyn rozwa¿ania nad zabitymi z in-
nych zak³adów.

Na obiekcie spraw na figurantów sekcja nie posiada. Jest natomiast b[y³y] policjant
granatowy Hydziak Boles³aw, zarejestrowany w KO3, który w tym okresie by³ nieobecny
na zak³adzie z powodu choroby. W dniu 10 lipca [19]56 r. ustalono, ¿e Kuik Aleksander,
in¿ynier, pracownik Zjednoczenia Przemys³u Miêsnego, wyrazi³ siê do dyr[ektora] pro-
dukcji Przyby³a Jerzego, ¿e na ZISPO jest ponowny strajk, oraz ¿e zamkniêto bramy
uniemo¿liwiaj¹c wyjœcie robotnikom na ulicê. O powy¿szym poda³ sekretarz Murawa.
Od dyrektora Przyby³a pobrano na ten temat oœwiadczenie. Kuik w swoim oœwiadczeniu
stwierdzi³, ¿e o powy¿szym dowiedzia³ siê od pracownika ZPM4 Plenzler Antoniego,
który z kolei stwierdza, ¿e dowiedzia³ siê od Kuika. Dla wyjaœnienia Ÿród³a tej propagan-
dy zamierza siê przeprowadziæ konfrontacjê.

Dodatkowo uzyskano informacjê, ¿e by³y pracownik Przetwórni, zwolniony za kra-
dzie¿ Augustyniak Jan, rzeŸnik, bezpartyjny, w dniu 28 czerwca [19]56 r. o godz. 10.30
przyszed³ na zak³ad, szukaj¹c rewidenta, przez którego zosta³ zwolniony z zamiarem ze-
msty. Poniewa¿ rewident uciek³, zamiaru swego nie zrealizowa³ i zosta³ zmuszony do
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n Wyraz nieczytelny.
3 Chodzi o Kartotekê Ogólnoinformacyjn¹ UB, czyli podstawê ewidencji spraw operacyjnych.
4 ZPM – chodzi prawdopodobnie o Zjednoczenie Przemys³u Miêsnego.



opuszczenia zak³adu. O powy¿szym stwierdza ob[ywatel] Barwiñski, daj¹c od siebie
oœwiadczenie na piœmie.

Innych informacji nie uzyskano na temat zak³adu.

Of[icer] operac[yjny] Sekcji 4 Wydz[ia³u] IV
(Szafranek J[erzy]o, chor.)

�ród³o: AIPN Po, 570/6, k. 316–322, kopia, mps.
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o Brakuje podpisu.
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1956 lipiec 3, Warszawa – Protokó³ nr 102 z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR

w Warszawie w dniu 3 lipca 1956 r.

1Protokó³ nr 102 [z] posiedzenia Biura Politycznego w dniu 3 lipca 1956 r.

Obecni tow[arzysze]: [Andrzej] Albrecht, [Józef] Cyrankiewicz, [Franciszek] Mazur,
[W³adys³aw] Matwin, [Jerzy] Morawski, [Zenon] Nowak, [Edward] Ochab, [Konstanty]
Rokossowski, Witold2, [Roman] Zambrowski, [Aleksander] Zawadzki.

Nieobecni tow[arzysze]: [Hilary] Che³chowski, [W³adys³aw] Dworakowski3, [Edward]
Gierek, [Hilary] Minc, [Adam] Rapacki.

Porz¹dek dzienny:

1. Sp³ata kredytów radzieckich.
Obecni tow[arzysze]: [Tadeusz] Gede4, [Eugeniusz] Szyr5, [Stefan] Jêdrychowski6, [Ta-
deusz] Dietrich7, D¹browski8.
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1 Dokument opublikowany [w:] Poznañski Czerwiec 1956 w dokumentach..., s. 137–138; Centrum

w³adzy..., s. 176–177; Dokumenty centralnych w³adz..., s. 250–252.
2 Franciszek JóŸwiak.
3 W³adys³aw Dworakowski, „W³adek” (1908–1976), dzia³acz komunistyczny, cz³onek KPP, PPR

i PZPR, 1945 r. kierownik Wydzia³u Personalnego Komitetu Warszawskiego, 1945–1947 I sekretarz
KW PZPR w Gdañsku, 1947–1948 zastêpca kierownika Wydzia³u Personalnego KC PPR, 1948–1950 I sekre-
tarz Komitetu £ódzkiego PZPR, 1945–1948 cz³onek KC PPR, 1948 r. cz³onek Biura Organizacyjnego KC
PPR, 1948–1959 cz³onek KC PZPR, 1948–1954 cz³onek Biura Organizacyjnego KC PZPR, 1950–1952 kie-
rownik Wydzia³u Organizacyjnego KC PZPR, 1952–1954 zastêpca cz³onka BP KC PZPR, 1954–1956
cz³onek BP KC PZPR, 1952–1954 wiceprezes Rady Ministrów, 1954–1955 sekretarz KC PZPR, 1954–1956
przewodnicz¹cy Komitetu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego przy Radzie Ministrów, 1943–1956 pose³
do KRM, na Sejm Ustawodawczy i do Sejmu PRL. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 347–348; Katalog kierowni-

czych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 20 III 2011 r.
4 Tadeusz Gede (1911–1982), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPR i PZPR, 1945 r. zastêpca kierownika

„grupy operacyjnej Pomorze” (Ministerstwa Przemys³u) w Bydgoszczy, tego samego roku naczelnik Wy-
dzia³u Przemys³owego (Ministerstwa Przemys³u) w Urzêdzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, 1945–1946 dele-
gat Ministerstwa Przemys³u na Dolny Œl¹sk, 1946 r. wicedyrektor Departamentu Ekonomicznego Minister-
stwa Przemys³u w Warszawie, 1946–1947 dyrektor Departamentu Kontroli Ministerstwa Przemys³u i Handlu
w Warszawie, 1949–1952 minister handlu zagranicznego, 1952–1956 wiceprezes Rady Ministrów, 1957–1959
ambasador PRL w ZSRR i Mongolii, 1959–1968 zastêpca przewodnicz¹cego Komisji Planowania przy Ra-
dzie Ministrów, 1969–1973 ambasador PRL w NRD, 1952–1956 i 1961–1969 pose³ do Sejmu PRL,
1973–1975 cz³onek CKR PZPR. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 347–348.

5 Eugeniusz Szyr (1915–2000), dzia³acz komunistyczny, cz³onek KPP, PPR i PZPR, 1944–1945 w apara-
cie politycznym Wojska Polskiego, 1945–1946 dyrektor Departamentu Ekonomicznego w Ministerstwie
Przemys³u, 1946–1947 podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemys³u, 1947–1948 zastêpca cz³onka KC
PZPR, 1947–1949 podsekretarz stanu w Ministerstwie Handlu i Przemys³u, 1949–1954 zastêpca przewod-
nicz¹cego Pañstwowej Komisji Planowania Gospodarczego, 1954–1956 przewodnicz¹cy PKPG, 1956 r. mi-
nister budownictwa, 1957–1959 sekretarz Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, 1959–1972 wiceprezes
Rady Ministrów, 1963–1968 przewodnicz¹cy Komitetu Nauki Techniki, 1948–1981 cz³onek KC PZPR,
1964–1968 cz³onek Biura Politycznego KC PZPR, 1972–1976 przewodnicz¹cy Pañstwowej Rady Gospodar-



2. Projekt wstêpnej oceny wypadków poznañskich.
3. Przygotowanie do VII Plenum KC.
4. Sprawy bie¿¹ce.

Do p[unktu] 1. porz[¹dku] dz[iennego] – aBiuro Polityczne [PZPR] rozpatrzy³o stan
sp³at umów kredytowych z ZSRR. Postanowiono:

Celem ul¿enia ciê¿kiej sytuacji p³atniczej pañstwa zwróciæ siê do ZSRR z proœb¹:
1) o przesuniêcie po³owy p³atnoœci wynikaj¹cych z umów kredytowych wg stanu na
1 stycznia 1956 r. o 5 lat,
2) o udzielenie dewizowej po¿yczki w wysokoœci 100 mln r[u]b[li],
3) o sp³acenie kredytów kruszcowych w kliryngu zamiast w dewizach.
Zlecono min[istrowi] handlu zagranicznego i przewodnicz¹cemu P[añstwowej] K[omi-
sji] P[lanowania] G[ospodarczego] przygotowanie w tej sprawie odpowiednich doku-
mentów.

Do p[unktu] 2. porz[¹dku] dz[iennego] – W dyskusji nad wstêpn¹ ocen¹ wypadków
w Poznaniu wypowiadali siê tow[arzysze]: [Jerzy] Albrecht, [Jerzy] Morawski, [Franci-
szek JóŸwiak] Witold, [W³adys³aw] Matwin, [Roman] Zambrowski, [Aleksander] Za-
wadzki, [Franciszek] Mazur, [Konstanty] Rokossowski, [Józef] Cyrankiewicz, [Zenon]
Nowakb, [Edward] Ochab. Biuro Polityczne stwierdzi³o, ¿e przyczyn¹ wypadków poz-
nañskich by³o:

1) Niezadowolenie czêœci klasy robotniczej wyros³e na skutek wypaczeñc w polityce
gospodarczej, biurokratyczne niereagowanie na bol¹czki ludzi pracy, samowolne
i b³êdne posuniêcia administracji i poszczególnych dyrektorów departamentów mini-
sterstw.
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ki Materia³owej, 1976–1981 minister gospodarki materia³owej, 1952–1956 i 1961–1969 oraz 1972–1976
pose³ na Sejm PRL. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 431; Katalog kierowniczych stanowisk…, http://kata-
log.bip.ipn.gov.pl, 20 III 2011 r.

a Pocz¹tek zdania wyró¿niono odrêczn¹ lini¹.
b Nazwisko wpisano rêcznie.
c W dokumencie czêœciowych wypaczeñ. Wyraz czêœciowych przekreœlono rêcznie.
6 Stefan Jêdrychowski (1910–1996), dzia³acz komunistyczny, cz³onek KPP, PPR i PZPR, 1945–1947 mi-

nister ¿eglugi i handlu zagranicznego, 1945–1948 cz³onek KC PPR, 1948–1975 cz³onek KC PZPR,
1947–1948 cz³onek Sekretariatu KC PPR, 1947–1948 kierownik Wydzia³u Ekonomicznego KC PPR,
1948–1949 wiceprezes Centralnego Urzêdu Planowania, 1949–1951 zastêpca przewodnicz¹cego PKPG,
1951–1956 wiceprezes Rady Ministrów, 1956 r. zastêpca cz³onka BP KC PZPR, 1956–1971 cz³onek BP KC
PZPR, 1956–1968 przewodnicz¹cy Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, 1968–1971 minister spraw
zagranicznych, 1971–1974 minister finansów, 1975–1978 ambasador PRL na Wêgrzech, 1944–1972 pose³ do
KRM, na Sejm Ustawodawczy i do Sejmu PRL. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 365–366; Katalog kierowniczych

stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 20 III 2011 r.
7 Tadeusz Dietrich (1905–1960), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPS i PZPR, 1947–1948 cz³onek

Rady Naczelnej PPS, 1948–1960 cz³onek KC PZPR, 1945–1946 dyrektor Departamentu Podatkowego Mini-
sterstwa Skarbu, 1946–1948 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu, 1948–1949 prezes Centralnego
Urzêdu Planowania, 1949–1952 minister handlu wewnêtrznego, 1947–1948 cz³onek Rady Naczelnej PPS,
1948–1960 cz³onek KC PZPR, 1952–1960 minister finansów, 1947–1956 pose³ na Sejm Ustawodawczy
i Sejm PRL. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 344–345.

8 Brak bli¿szych danych.



Nastroje niezadowolenia pojawiaj¹ce siê wœród niektórych grup robotników zosta³y pod-
stêpnie wykorzystane przez wroga klasowego.
2) B³êdy i wypaczenia pope³nione w pracy polityczno-ideologicznej, zbiurokratyzowa-
nie siê wielu ogniw aparatu partyjnego, uleganie czêœci cz³onków partii naciskowi wro-
giej ideologii, wypaczenia i b³êdna linia propagandowa wielu gazet i czasopism kultural-
nych sprzyja³a kszta³towaniu wrogich nastrojów i opinii. Nadu¿ywanie prawa krytyki,
szczególnie po XX ZjeŸdzie przez niektóre pisma, doprowadzi³od do podrywania autory-
tetu kierownictwa partyjnego i w³adz pañstwowych.
3) Demobilizacja aparatu bezpieczeñstwa, brak czujnoœci sprzyja³ zaskoczeniu mas przez
machinacje wroga.
Postanowiono:
Tow[arzysz] Gierek przeka¿e informacje z Poznania na naradzie I sekretarzy KW.
Dokonaæ niezbêdnych zmian w Poznaniu tych osób, które wykaza³y nieudolnoœæ w wy-
konywaniu powierzonych im obowi¹zków. Wnioski w tej sprawie przygotuje komisja
pracuj¹ca pod kierownictwem tow[arzysza] Gierka.
Daæ komunikat do prasy – o pracy komisji partyjno-rz¹dowej w Poznaniu.
Dokonaæ niezbêdnych zmian personalnych w redakcjach pism ecodziennych i tygodni-
kach literackich.

Do p[unktu] 2. porz[¹dku] dz[iennego] –

1) Biuro Polityczne zatwierdzi³o propozycje Sekretariatu [KC PZPR] dotycz¹ce przygo-
towania wniosków organizacyjnych na Plenum KC.
2) Biuro Polityczne upowa¿ni³o tow[arzyszy] Ochaba, Cyrankiewicza i Zawadzkiego do
wytypowania delegacji rz¹dowej na uroczystoœci do Mongolii.
3) Postanowiono zaprosiæ na œwiêto lipcowe delegacje rz¹dowe: ZSRR, NRD i Cze-
chos³owacji.
4) Zaakceptowano wniosek o zwo³aniu Sesji Sejmowej w sierpniu br.
5) Zaakceptowano propozycje Prezydium Rz¹du:
a) o likwidacji Komisji Etatów,
b) o po³¹czeniu Ministerstwa Przemys³u Drzewnego i Papierniczego z Ministerstwem
Leœnictwa9,
c) o po³¹czeniu Ministerstwa Przemys³u [Miêsnego i] Mleczarskiego z Ministerstwem
Przemys³u [Rolnego i] Spo¿ywczego10.

Protoko³owa³a: E. Kubowskaf

�ród³o: AAN, KC PZPR, V/42, k. 105–107, orygina³, mps.
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d Ostatni¹ literê wpisano rêcznie.
e Wyraz wyró¿niono odrêczn¹ lini¹.
f Brakuje podpisu protokolantki. Obok osiem odrêcznych, nieczytelnych podpisów cz³onków Biura Poli-

tycznego.
9 Po³¹czenie nast¹pi³o 11 VII 1956 r. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 111.
10 Po³¹czenie nast¹pi³o 11 VII 1956 r. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 111.
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1956 lipiec 7, Warszawa – Protokó³ z narady Komitetu Centralnego PZPR dotycz¹cej

efektów pracy tzw. komisji Gierka

Narada w dniu 7 lipca 1956 r.1

1. Informacja tow[arzysza Edwarda] Gierka o wypadkach w Poznaniu

dyskusja:

1. tow[arzysz] [Józef] Olszewski2 I/30
2. tow[arzysz] [Leon] Stasiak I/48
3. tow[arzysz] [Michalina] Tatarkówna3 II/4
4. tow[arzysz] [W³adys³aw] Kruczek4 II/14
5. tow[arzysz] [Edward] Ochab II/25

Kierownicy Wydzia³ów zaproszeni na Naradê w dniu 7 lipca godz. 11.00a

Wydzia³ Organizacyjny – tow[arzysz] Titkow Walenty5
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a W dokumencie 10.00. Godzinê rêcznie przekreœlono i wpisano 11.00.
1 Fragment protoko³u opublikowany [w:] Poznañski Czerwiec 1956 w dokumentach..., s. 138–144;

ca³oœæ: Dokumenty centralnych w³adz..., s. 254–299.
2 Józef Olszewski (1916–2002), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPR i PZPR, cz³onek KC PZPR,

w Sejmie PRL II i III kadencji przewodnicz¹cy Komisji Przemys³u Ciê¿kiego, Chemicznego i Górnictwa,
1964–1968 zastêpca przewodnicz¹cego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Zob. T. Mo³dawa, op.

cit., s. 57, 59, 177.
3 Michalina Tatarkówna-Majkowska (1908–1986), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPR i PZPR,

1945–1947 I sekretarz KD Widzew PPR w £odzi, 1947–1948 instruktor Wydzia³u Organizacyjnego Komitetu
£ódzkiego PPR, 1948–1949 instruktor Wydzia³u Organizacyjnego Komitetu £ódzkiego PZPR, 1949–1950
I sekretarz KD Staromiejska PZPR w £odzi, 1950–1951 sekretarz Organizacyjny KW PZPR w £odzi,
1953–1955 I sekretarz KW PZPR w £odzi, 1954–1956 zastêpca cz³onka KC PZPR, 1955–1962 I sekretarz
Komitetu £ódzkiego PZPR, w Sejmie II kadencji pe³ni³a funkcjê przewodnicz¹cej Komisji Przemys³u Lekkie-
go, Rzemios³a i Spó³dzielczoœci Pracy, 1956 r. cz³onek KC PZPR. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 57; Katalog

kierowniczych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 20 III 2011 r.
4 W³adys³aw Kruczek (1910–2003), dzia³acz komunistyczny, cz³onek KPP, PPR i PZPR, od 1945 r.

dzia³acz partyjny w KM PPR, nastêpnie KM PZPR w Rzeszowie, 1951–1952 sekretarz KW PZPR w Pozna-
niu, 1952–1956 I sekretarz KW PZPR w Bydgoszczy, 1956–1971 I sekretarz KW PZPR w Rzeszowie,
1971–1980 przewodnicz¹cy CRZZ, 1953–1954 zastêpca cz³onka KC PZPR, 1954–1981 cz³onek KC PZPR,
1968–1980 cz³onek BP KC PZPR, 1980–1982 cz³onek Rady Pañstwa, 1961–1985 pose³ na Sejm PRL,
1971–1981 cz³onek Prezydium OK FJN. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 380; Katalog kierowniczych stano-

wisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 20 III 2011 r.
5 Walenty Titkow (ur. 1917), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PZPR, 1950–1951 sekretarz propagandy

KW PZPR w Katowicach, 1951–1953 I sekretarz KW PZPR w Warszawie, 1953–1955 I sekretarz KW PZPR
w Krakowie, 1953–1954 zastêpca cz³onka KC PZPR, 1954–1968 cz³onek KC PZPR, 1955–1956 kierownik
Wydzia³u Organizacyjnego KC PZPR, 1956–1957 zastêpca kierownika Wydzia³u Organizacyjnego KC
PZPR. 1957–1960 kierownik Wydzia³u Organizacyjnego KC PZPR, 1960–1964 I sekretarz Warszawskiego
Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 211; Katalog kierowniczych stanowisk…,
http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 20 III 2011 r.



Wydz[ia³] Przem[ys³u]Ciê¿kiego – tow[arzysz] NiedŸwiecki Józef6

Wydz[ia³] Przem[ys³u] Lekkiego – tow[arzysz] Marzec Mieczys³aw7

Wydz[ia³] Prop[agandy] i Agitacji – tow[arzysz] Werblan Andrzej8

Wydzia³ Zagraniczny – tow[arzysz] Góralski W³adys³aw
Wydzia³ Rolny – tow[arzysz] Jagielski Mieczys³aw9

Wydz[ia³] Prasy Radia i Wyd[awnictw] – tow[arzysz] Galiñski Tadeusz10

Wydzia³ Oœwiaty – tow[arzysz] Baranowski Feliks11

Wydzia³ Socjalny – tow[arzysz] Machno Józef12
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6 Józef NiedŸwiecki, doktor nauk matematyczno-fizycznych, dzia³acz komunistyczny, cz³onek PZPR,
cz³onek KC PZPR, w Sejmie PRL IV kadencji przewodnicz¹cy Komisji Przemys³u Ciê¿kiego, Chemicznego
i Górnictwa, kierownik Wydzia³u Przemys³u Ciê¿kiego i Komunikacji KC PZPR. Zob. T. Mo³dawa, op. cit.,
s. 60; Archiwalne dane o pos³ach na Sejm od 1947 r., http://www.sejm.gov.pl, 29 III 2011 r.

7 Mieczys³aw Marzec (ur. 1917), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPR i PZPR, 1947–1948 I sekretarz
KP i KM PPR w Wa³brzychu, 1948–1949 I sekretarz KP i KM PZPR w Wa³brzychu, 1949–1950 sekretarz
KW PZPR we Wroc³awiu, 1953–1956 zastêpca kierownika Wydzia³u Przemys³u Lekkiego KC PZPR w War-
szawie, 1956–1958 zastêpca kierownika Wydzia³u Ekonomicznego KC PZPR, 1958–1960 I sekretarz KW
PZPR w Bydgoszczy, 1960–1968 cz³onek KC PZPR, 1960–1966 zastêpca kierownika Wydzia³u Organizacyj-
nego KC PZPR. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 216, 276, 307; Katalog kierowniczych stanowisk…, http://kata-
log.bip.ipn.gov.pl, 20 III 2011 r.

8 Andrzej Werblan (ur. 1924), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPS i PZPR, 1948 r. I sekretarz WK PPS
w Bia³ymstoku, 1948 r. sekretarz WK PPS w Bia³ymstoku, 1948–1952 sekretarz KW PZPR w Kielcach, 1956 r.
kierownik Wydzia³u Propagandy i Agitacji KC PZPR, 1956–1981 cz³onek KC PZPR, 1956 r. kierownik Wy-
dzia³u Propagandy i Prasy KC PZPR, 1956–1960 kierownik wydzia³u Propagandy i Agitacji KC PZPR,
1960–1963 kierownik Wydzia³u Nauki i Oœwiaty KC PZPR, 1964–1971 kierownik Wydzia³u Nauki i Oœwiaty
KC PZPR, 1974–1980 sekretarz KC PZPR, 1974–1981 dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Mark-
sizmu-Leninizmu KC PZPR, 1980 r. cz³onek BP KC PZPR. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 438; Katalog kierow-

niczych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 20 III 2011 r.
9 Mieczys³aw Jagielski (1924–1997), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPR i PZPR, 1952–1953 zastêpca

kierownika Wydzia³u Rolnego KC PZPR, 1953–1956 kierownik Wydzia³u Rolnego PZPR, 1954–1959 za-
stêpca cz³onka KC PZPR, 1959–1981 cz³onek KC PZPR, 1959–1970 minister rolnictwa, 1964–1971 zastêpca
cz³onka BP KC PZPR, 1970–1981 wiceprezes Rady Ministrów, 1971–1975 przewodnicz¹cy komisji planowa-
nia przy Radzie Ministrów, 1971–1981 cz³onek BP KC PZPR, 1981 r. przewodnicz¹cy komitetu gospodarczego
Rady Ministrów, 1971–1981 sta³y przedstawiciel PRL w RWPG, 1957–1985 pose³ do Sejmu PRL. Zob.
T. Mo³dawa, op. cit., s. 362; Katalog kierowniczych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 20 III 2011 r.

10 Tadeusz Galiñski (ur. 1914), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPR i PZPR, 1955–1956 kierownik
Wydzia³u Prasy, Radia i Wydawnictw KC PZPR, 1956–1957 zastêpca kierownika Wydzia³u Propagandy
i Prasy KC PZPR, 1958–1964 minister kultury, 1959–1968 zastêpca cz³onka KC PZPR, 1968–1971 cz³onek
CKR KC PZPR. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 351; Katalog kierowniczych stanowisk…, http://kata-
log.bip.ipn.gov.pl, 20 III 2011 r.

11 Feliks Baranowski (1915–1992), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPS i PZPR, 1948–1964 cz³onek
KC PZPR, 1948–1954 cz³onek Biura Organizacyjnego KC PZPR, 1950–1951 I sekretarz KW PZPR w Pozna-
niu, 1951–1952 I sekretarz KW PZPR w Bydgoszczy, 1952–1956 minister gospodarki komunalnej, 1956 r.
kierownik Wydzia³u Oœwiaty KC PZPR, wrzesieñ–listopad 1956 r. minister oœwiaty, 1956–1958 I sekretarz
KW PZPR w Bydgoszczy, 1964–1968 cz³onek CKR KC PZPR, 1961–1969 ambasador PRL w NRD,
1945–1961 by³ pos³em do KRN, na Sejm Ustawodawczy i do Sejmu PRL. Zob. T. Mo³dawa, op. cit.,
s. 332; Katalog kierowniczych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 20 III 2011 r.

12 Józef Machno (1915–1976), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPS i PZPR, 1947–1948 cz³onek Cen-
tralnego Komitetu Wykonawczego PPS, w Sejmie PRL II kadencji (1957–1961) przewodnicz¹cy Komisji Go-
spodarki Morskiej i ¯eglugi, zasiada³ w Komisji Obrony, cz³onek KC PZPR. I sekretarz KW PZPR w Gdañsku,
1960–1965 podsekretarz stanu w Ministerstwie ¯eglugi, luty–kwiecieñ 1960 r. podsekretarz stanu w Minister-
stwie ¯eglugi i Gospodarki Wodnej. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 57, 212–213, 247; Archiwalne dane

o pos³ach..., http://www.sejm.gov.pl, 29 III 2011 r.



Wydzia³ Komunikacyjny – tow[arzysz] Kowalski Boles³aw
Wydz[ia³] Handlu i Finansów – tow[arzysz] Kubiczek Stanis³aw13

Wydzia³ Ogólny – tow[arzysz] Bendek Boles³aw14

Wydzia³ Administracyjny – tow[arzysz] Szymañski Stanis³aw
Wydz[ia³] Historii Partii – tow[arzysz] Daniszewski Tadeusz15

C[entralna] K[omisja] K[ontroli] P[artyjnej] – tow[arzysz] Doliñski Adam16

Centr[alna] Komisja Rewizyjna – tow[arzysz] Matuszewski Stefan17

Szko³a w £azienkach – tow[arzysz] Finkelsztejnb Julian18

Szko³a im. J. Marchlewskiego – tow[arzysz] Budzyñska Celina19

2-letnia Szko³a Partyjna – tow[arzysz] Ganas Romana20

I[nstytut] N[auk] S[po³ecznych] – tow[arzysz] Schaff Adam21
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b W dokumencie Finkelsztain.
13 Brak danych.
14 Boles³aw Bendek (ur. 1907), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPS, PPR i PZPR, 1945 r. sekretarz

KM PPR w Sosnowcu, 1948–1949 I sekretarz KM PZPR w Sosnowcu, 1949–1950 kierownik Wydzia³u Orga-
nizacyjnego KW PZPR w Katowicach, 1950–1952 I sekretarz KW PZPR w Olsztynie, 1952–1971 kierownik
Wydzia³u Ogólnego KC PZPR, 1954–1971 zastêpca cz³onka KC PZPR. Zob. Katalog kierowniczych stano-

wisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 20 III 2011 r.
15 Tadeusz Daniszewski, „Bolek”, „Jan”, „Lutek”, „Tadek” (1904–1969), dzia³acz komunistyczny,

cz³onek PPR i PZPR, 1944–1945 dyrektor Centralnej Szko³y Partyjnej PPR w Lublinie, 1945–1948 dyrektor
Centralnej Szko³y Partyjnej PPR w £odzi, 1948 r. dyrektor Szko³y Partyjnej przy KC PPR, 1948–1950 dyrek-
tor Szko³y Partyjnej przy KC PZPR, 1948–1957 kierownik Wydzia³u Historii Partii KC PZPR, 1948–1968
cz³onek KC PZPR, 1957–1968 dyrektor Zak³adu Historii Partii przy KC PZPR. Zob. Katalog kierowniczych

stanowisk..., http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 21 III 2011 r.
16 Adam Doliñski, „Kostek”, „Kaziek”, „Sosna”, „Kazik” (1899–1985), dzia³acz komunistyczny, cz³o-

nek KPP, PPR i PZPR, 1944 r. pracownik Wydzia³u Organizacyjnego KC PPR, 1945–1948 kierownik Wy-
dzia³u Zawodowego KC PPR, 1945–1948 zastêpca cz³onka KC PPR, 1948–1964 cz³onek KC PZPR,
1948–1949 kierownik Wydzia³u Socjalno-Zawodowego KC PZPR, 1950–1964 wiceprzewodnicz¹cy CKKP
KC PZPR, 1964–1968 przewodnicz¹cy CKR KC PZPR, 1945–1947 pose³ do KRN, 1952–1956 pose³ do Sej-
mu PRL. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 345; Katalog kierowniczych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl,
21 III 2011 r.

17 Stefan Matuszewski (1905–1985), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPS i PZPR, wrzesieñ–grudzieñ
1944 r. zastêpca kierownika Resortu Informacji i Propagandy PKWN, 1944–1946 minister informacji i propa-
gandy, 1948–1954 cz³onek KC PZPR, 1948–1949 I sekretarz WKW PZPR, 1948–1954 zastêpca cz³onka BP
KC PZPR, 1949–1952 sekretarz Komisji ds. Organizacji Masowych KC PZPR, 1952–1954 kierownik Wy-
dzia³u Administracyjnego KC PZPR, 1952–1957 cz³onek Rady Pañstwa, 1952–1954 przewodnicz¹cy CKR
KC PZPR, 1954–1959 cz³onek CKR KC PZPR, 1944–1947 pose³ do KRN, nastêpnie w latach 1952–1956
pose³ na Sejm PRL. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 392–393; Katalog kierowniczych stanowisk…, http://kata-
log.bip.ipn.gov.pl, 21 III 2011 r.

18 Julian Finkelsztejn, „Felek”, „Florek”, „Loniek”, „Mietek” (ur. 1909), dzia³acz komunistyczny,
cz³onek KPP, PPR i PZPR, 1946–1947 zastêpca kierownika Wydzia³u Propagandy KC PPR, 1947–1948
zastêpca kierownika Wydzia³u Szkolenia Partyjnego KC PPR, 1948–1959 zastêpca cz³onka KC PZPR,
1949–1951 zastêpca kierownika Wydzia³u Kadr KC PZPR, 1951–1955 kierownik szko³y dla aktywu par-
tyjnego „£azienki” KC PZPR. Zob. Katalog kierowniczych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl,
21 III 2011 r.

19 Celina Budzyñska (1907–1993), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPR i PZPR, 1952–1956 pose³
na Sejm PRL. Zasiada³a w Komisji Ustawodawczej Sejmu PRL. Zob. Archiwalne dane o pos³ach...,
http://www.sejm.gov.pl, 21 III 2011 r.

20 Brak danych.
21 Adam Schaff (1913–2006), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPR i PZPR, 1952–1953 kierownik In-

stytutu Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego, sta³ na czele Instytutu Nauk Spo³ecznych przy KC



„Nowe Drogi” – tow[arzysz] Werfel Roman22

G³[ówny] Zarz[¹d] Polit[yczny] WP – tow[arzysz] Witaszewski Kazimierz
C[entralna] R[ada] Z[wi¹zków] Z[awodowych] – tow[arzysz] K³osiewicz Wiktor23

Z[arz¹d] G[³ówny] ZMP – tow[arzysz] Jaworska Helena24

Wydz[ia³] Kultury – tow[arzysz] Markowska [Wanda]25

Wydz[ia³] Nauki – tow[arzysz] Zemankowac [Zofia]26
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PZPR. Zob. W³adze uniwersyteckie, wydzia³owe i instytutowe w latach 1915–2006, http://psych.uw.edu.pl,
28 III 2011 r.

c Na kolejnej karcie odrêcznie zapisano Na naradzie 7 VII 56 obecni byli równie¿ tow. Feder, Majchrzak,
Oks, Misiaszek, Kole.

22 Roman Werfel, „Stecki”, „Gert”, „Frank” (ur. 1906), dzia³acz komunistyczny, cz³onek KPP, PPR
i PZPR, po 1944 r. kierownik wydawnictwa „Ksi¹¿ka i Wiedza”, 1952–1955, 1956–1958 redaktor naczelny
„Nowe Drogi”, 1955–1956 redaktor naczelny „Trybuny Ludu”, 1959–1960 redaktor naczelny „Gazety Robot-
niczej”, 1945 r. zastêpca kierownika Wydzia³u Propagandy KC PPR, 1947–1948 zastêpca cz³onka KC PPR,
1948–1959 zastêpca cz³onka KC PZPR, 1959–1964 cz³onek CKR KC PZPR, 1960–1963 sekretarz ds. propa-
gandy Sekretariat KW PZPR we Wroc³awiu, 1960–1963 cz³onek Egzekutywy KW PZPR we Wroc³awiu. Zob.
Katalog kierowniczych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 24 III 2011 r.

23 Wiktor K³osiewicz, „Wiktor”, „Stanis³aw” (1907–1992), dzia³acz komunistyczny, cz³onek KPP, PPR
i PZPR, 1945–1946 I sekretarz KW PPR w Krakowie, 1946–1948 I sekretarz KW PPR w Szczecinie,
1948–1950 zastêpca cz³onka KC PZPR, w grudniu 1948 r. I sekretarz KW PZPR w Szczecinie, 1949–1950
kierownik Wydzia³u Administracyjno-Samorz¹dowego KC PZPR, 1950–1958 cz³onek KC PZPR,
1950–1954 cz³onek Biura Organizacyjnego PZPR, 1950–1956 wiceprzewodnicz¹cy, a nastêpnie przewod-
nicz¹cy Centralnej Rady Zwi¹zków Zawodowych, 1956–1958 wiceminister w Ministerstwie Pracy i Opieki
Spo³ecznej, w marcu 1958 r. wykluczony z KC przez XI Plenum KC, 1959–1971 dyrektor Centrali Handlu Za-
granicznego „Marko”, 1971–1972 zastêpca przewodnicz¹cego Komitetu Pracy i P³ac, 1972–1976 wicemini-
ster w Ministerstwie Pracy, P³ac i Spraw Socjalnych, 1946–1947 pose³ do KRN, 1947–1952 pose³ do Sejmu
Ustawodawczego, 1952–1956 pose³ do Sejmu PRL. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 373; Katalog kierowniczych

stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 24 III 2011 r.
24 Helena Jaworska (ur. 1922), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPR i PZPR, 1954–1956 zastêpca

cz³onka KC PZPR, 1956–1959 cz³onek KC PZPR, 1959–1964 zastêpca cz³onka KC PZPR, 1945–1946 in-
struktor w Centralnej Szkole ZWM w Warszawie, 1946–1948 zastêpca redaktora naczelnego „Walki
M³odych” w Warszawie, 1948–1950 redaktor naczelny tygodnika „Pokolenie” w Warszawie, 1950–1954 za-
stêpca redaktora naczelnego „Sztandaru M³odych” w Warszawie, 1954–1957 przewodnicz¹ca ZG ZMP,
1954–1956 cz³onek Prezydium OK FN, od 1957 r. redaktor „Nowych Dróg”, 1944–1964 pos³anka do KRN,
na Sejm Ustawodawczy i do Sejmu PRL. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 306, 315; Katalog kierowniczych stano-

wisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 24 III 2011 r.
25 Wanda Markowska (1912–1999), dzia³acz komunistyczny, cz³onek KPP, PPR i PZPR, 1945–1948 kie-

rownik Gabinetu Naukowego w Centralnej Szkole Partyjnej w £odzi, 1947–1948 pracownik Ambasady RP
we Francji w Pary¿u, 1948 r. pracownik Szko³y Partyjnej przy KC PZPR w Warszawie, 1949–1950 kierownik
Wydzia³u Wydawniczego CRZZ w Warszawie, 1951–1954 kierownik Katedry Literatury w Szkole Partyjnej
przy KC PZPR w Warszawie, 1954–1955 starszy instruktor Wydzia³u Kultury KC PZPR, 1955 r. zastêpca kie-
rownika Wydzia³u Kultury KC PZPR, 1955–1956 zastêpca kierownika Wydzia³u Kultury i Nauki KC PZPR.
Zob. Katalog kierowniczych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 24 III 2011 r.

26 Zofia Zemanek (ur. 1914), dzia³acz komunistyczny, cz³onek KPP, PPR i PZPR, 1945–1946 I se-
kretarz KP PPR w Nowym S¹czu, 1946 r. instruktor Wydzia³u Propagandy KW PPR w Krakowie, 1947 r.
kierownik Wojewódzkiej Szko³y Partyjnej PPR w Krakowie, 1948 r. kierownik Wydzia³u Propagandy
KW PPR w Krakowie, 1948–1949 kierownik Wydzia³u Propagandy KW PZPR w Krakowie, 1949–1950
sekretarz propagandy KW PZPR w Warszawie, 1950–1952 starszy instruktor, p.o. zastêpcy kierownika
Wydzia³u Nauki KC PZPR, 1952–1955 kierownik Wydzia³u Nauki KC PZPR, 1956 r. zastêpca kierowni-
ka Wydzia³u Nauki KC PZPR. Zob. Katalog kierowniczych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl,
24 III 2011 r.



Narada w dniu 7 lipca 1956 r.

Przewodnicz¹cy

Proszê towarzyszy, zebraliœmy tutaj I sekretarzy Komitetów Wojewódzkich i kiero-
wników wydzia³ów KC dla zapoznania siê z [d] tow[arzysza] Gierka, który [wróci³] dziœ
rano z Poznania, gdzie sta³ na czele komisji partyjno-rz¹dowej, badaj¹cej t³o i charakter
zajœæ w Poznaniu i przygotowuj¹cej wnioski.

Jeœli chodzi o czêœæ wnioskow¹, ona nie jest zaakcentowana i omówiona przez Biuro
Polityczne, tak¿e raczej tow[arzysz] Gierek zrobi to dziœ, wstêpny do g³ównych kierun-
kowych wniosków, ¿eby towarzysze mogli dorzuciæ swoje uwagi przed podjêciem decy-
zji przez kierownictwo partyjne, które czêœciowo [] a wnioski polityczne one uwzglêd-
nione w projekcie uchwa³y i w referacie na plenum, w zwi¹zku z koniecznoœci¹ []
w ka¿dym b¹dŸ razie, prawdopodobnie my w poniedzia³ek 16 zdaje siê zwo³amy Plenum.
G³os ma tow[arzysz] Gierek.

Tow[arzysz] [Edward] Gierek

Towarzysze, nasza komisja pracowa³a w Poznaniu od poniedzia³ku w³¹cznie do
wczorajszego dnia, do póŸnego wieczora.

Ja oczywiœcie nie bêdê mówi³ towarzyszom o samych zajœciach, dlatego ¿e towarzy-
sze s¹ zorientowani przypuszczam, a bêdê mówi³ ju¿ o tych sprawach takich ogólnych,
sk¹d to siê wziê³o i o wnioskach.

Wiêc z tych rozmów i zbadanych faktów, i ze spotkañ z aktywem partyjnym, z akty-
wem zwi¹zkowym, z ocen instancji partyjnych, zwi¹zkowych, z ocen w³adz pañstwo-
wych, myœmy przyjêli takie przypuszczenie, powiadam, przyjêliœmy takie przypuszcze-
nie dlatego, ¿e do tej pory nie mamy podstaw, ¿eby twierdziæ, ¿e tak rzeczywiœcie by³o,
prawda, ¿e wydarzenia poznañskie by³y organizowane i wydarzenia poznañskie, praw-
dopodobnie by³y kierowane przez wrogi oœrodek, powiadam, trudno jest w tej chwili tak
pewnie o tym mówiæ, dlatego ¿e materia³y s¹, powiedzmy sobie, jeszcze niedostateczne,
a¿eby z ca³¹ pewnoœci¹ o tym mówiæ. Jedno jest niezaprzeczalne, ¿e wydarzenia poznañ-
skie mia³y charakter wrogiej, charakter antyludowej dywersji i prowokacji politycznej.
No i tym, ¿e tak to by³o mo¿na, by prawda, udowodniæ faktem, ¿e to siê odby³o akurat
w Poznaniu, a wiêc w okresie, kiedy odbywa³y siê Targi27, ¿e to siê odby³o w sposób,
przynajmniej dla osób, które widzia³y tê ca³¹ historiê, w sposób na ogó³ dobrze zorgani-
zowany i ¿e proszê was, ta ca³a historia by³a bardzo dobrze przygotowana propagandowo
w czasie i przed tym, i w czasie samych zajœæ.

Jak naszym zdaniem, co naszym zdaniem ci domniemani organizatorzy prowokacji sta-
wiali sobie za cel. No nam siê wydaje tak, ¿e stawiali sobie za cel zorganizowanie strajku po-
wszechnego w Poznaniu, zorganizowanie masowej demonstracji ulicznej, fakty, które ¿eœmy
przejrzeli, œwiadcz¹ raczej o tym, ¿e taki ich by³ cel, organizowanie zbrojnych napadów na
obiekty pañstwowe szczególnej wagi, jak wiêzienie, prokuratura, s¹dy itd., chocia¿ jak cho-

205

d Tu i dalej w dokumencie fragment opuszczony przez wytwórcê i nieuzupe³niony. W dokumencie wielo-

kropek.
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dzi o organizowanie zbrojnych napadów to niewykluczone jest, powiedzmy, ¿e to nie by³o
pierwotnym celem organizatorów, to mog³o, powiedzmy, w czasie samej akcji naróœæ do
takiego poziomu, ¿e ludzie targnêli siê na instytucje w³adzy pañstwowej itd.

Nie ulega chyba w¹tpliwoœci, ¿e celem tych akcji by³o, prawda, zamanifestowanie
wobec zagranicy i kraju faktu istnienia si³ oporu w kraju. Tak siê przynajmniej nasuwa.
Jak równie¿ aktywizacjê podziemia, no i próba oddzielenia mas pracuj¹cych od w³adzy.
Wydaje siê, ¿e prowokatorom chodzi³o równie¿ o to, aby wywo³aæ w Polsce nastroje
przeciwko w³adzy ludowej, nastroje antyradzieckie, a tak¿e o to, aby zajœcia poznañskie
sta³y siê przeszkod¹ na drodze odprê¿enia miêdzynarodowego.

Jakie fakty towarzysze upowa¿niaj¹ nas, jako komisjê do przypuszczenia, ¿e to by³a
dywersja, ¿e ona by³a przygotowywana i kierowana przez wrogi oœrodek. No chocia¿by
taki fakt, ¿e w rannych godzinach 28 czerwca sprawnie zorganizowane i uzbrojone
bojówki, [które] uzbrojono w klucze francuskie, w kije, w ³omy, a by³y nawet wypadki,
¿e w broñ krótk¹, ¿e te zorganizowane i uzbrojone bojówki stosuj¹c gwa³t i terror, prowo-
kacjê, zmusza³y za³ogi fabryk do przerwania pracy i do wyjœcia na ulicê. Taki przyk³ad,
w ZISPO na zak³adzie W-3 w dzieñ poprzedni odby³a siê masówka, zreszt¹ nie tylko na
tym zak³adzie, ale na wszystkich 8 zak³adach ZISPO. ZISPO, to jest kombinat, na którym
pracuje 12 tysiêcy ludzi i wszêdzie tam odby³y siê masówki, w dzieñ poprzedzaj¹cy te
wypadki, na masówkach zgodzono siê prawda z form¹ za³atwienia postulatów wysuniê-
tych przez robotników, a jednak, proszê was, nastêpnego dnia mo¿e nic nie œwiadczy³o
o tym, ¿e jest p³omieñ i ten p³omieñ wybuchnie, nastêpnego dnia w³aœnie z ZISPO wysz³y
pierwsze grupy na zak³ady naprawcze i proszê was, tam zaczê³y rozpêdzaæ za³ogê, która
zebra³a siê, aby wys³uchaæ informacji wiceministra [Józefa] Popielasa28, o tym jak Mini-
sterstwo Kolei chce za³atwiæ ¿¹dania warsztatów naprawczych.

Jak chodzi o bojówki, nazwijmy to bojówki, no bo inaczej ja nie móg³bym nazwaæ,
powiedzmy, grup osób uzbrojonych ró¿nie i powiedzmy, czynnie wypêdzaj¹cych za³ogi
z zak³adów, ja nie móg³bym nazwaæ inaczej, proszê was, pikiet, które sta³y na wszystkich
wylotach miasta, jak równie¿ na prawie wszystkich ulicach i zatrzymywa³y, proszê was,
komunikacjê w mieœcie, czynnie zatrzymywa³y, wyci¹ga³y ludzi, kto siê opiera³ to
w mordê, prawda i do widzenia.

Ju¿ jako drugi fakt, ju¿ w godzinach rannych w dniu 28 czerwca, to w³aœnie uzbrojo-
ne pikiety i bojówki, jak mówi³em, obstawi³y wyloty miasta i dezorganizowa³y, parali¿o-
wa³y komunikacjê miejsk¹, na d³ugo przed 28 czerwca by³y sygna³y o próbach zorganizo-
wania strajku i wyjœcia na ulicê, po kontaktach miêdzy wrogimi elementami dzia³aj¹cymi
w ró¿nych zak³adach, ju¿ przed 28 czerwca wrogie elementy stawa³y siê coraz agresyw-
niejsze i na masówkach organizowanych przez Komitet Wojewódzki wysuwa³y wci¹¿
nowe postulaty i to takie postulaty, których nie mo¿na by³o za³atwiæ. No powiedzmy, na
warsztatach naprawczych, gdzie odbywa³a siê masówka z wiceministrem Popielasem,
kiedy [Józef] Popielas powiada, towarzysze, to jest s³uszne, za³atwimy to, od razu rozu-
miecie z okreœlonych punktów g³osy, nie to nie, my chcemy czego innego, na przyk³ad
¿¹damy, prawda, 50% podwy¿ki, 50% obni¿ki, i wszyscy, prawda, ¿¹damy tego zrealizo-
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wania, tych postulatów. No by³y równie¿, prawda, rzucane wrogie has³a antyradzieckie,
antypañstwowe, które podburza³y za³ogê, wroga propaganda by³a, co do treœci i form
przemyœlana i z góry przygotowana, przygotowano na przyk³ad wczeœniej transparenty
z wrogimi has³ami, grupy agitatorów dzia³a³y w fabrykach, na ulicach, w poci¹gach, na
terenie Targów, bo jak przypuszczam tutaj te¿ by³o du¿o tej samorzutnoœci, ale to spra-
wia³o takie wra¿enie, proszê was, dobrze zorganizowanej historii, dobrze zorganizowa-
nej. Na przyk³ad w czasie manifestacji niesiono transparenty wzywaj¹ce, m.in. do zerwa-
nia sojuszu polsko-radzieckiego, ¿¹daj¹ce wolnych wyborów pod kontrol¹ ONZ,
rozsiewano dywersyjne takie, jak wieœæ o aresztowaniu delegacji, która by³a w Warsza-
wie, delegacji ZISPO, o wybuchu powstania w innych punktach kraju, by³y próby izolo-
wania bezpieczeñstwa i neutralizacji milicji i wojska.

Ja powiadam, ¿e to w wielu wypadkach mog³o dziaæ siê ju¿ po tym, powiedzmy,
mog³o byæ organizowane w czasie samego wyjœcia na ulicê i na pewno tak by³o, tym nie-
mniej powiadam, to wygl¹da³o towarzysze na dobrze zorganizowan¹ akcjê, ja by³em
w Poznaniu od wpó³ do dziesi¹tej, 28 czerwca mnie te¿ wyci¹gnêli z wozu, potem
szed³em razem z ludŸmi i widzia³em, jak te sprawy, jak one wygl¹da³y. No tam by³y,
na przyk³ad naprêdce organizowane pochody dzieci, z transparentami, ¿¹damy Boga,
¿¹damy chleba. Oczywiœcie œpiewano pieœni koœcielne: „Bo¿e coœ Polskê”, „Pod Twoj¹
obronê” itd. No i oczywiœcie w tym wszystkim du¿o fotografów zagranicznych, bardzo
du¿o fotografów zagranicznych, którzy na wszystkie strony cykali te pochody.

Co jeszcze tak upowa¿nia nas do przypuszczania, ¿e ta sprawa musia³a byæ organizo-
wana. No widaæ by³o sprawn¹ rêkê w rozdzielaniu broni, to nie by³y wiecie rzeczy robio-
ne przez ludzi, którzy nie mieli do czynienia z broni¹, no wiadomo, w Polsce jest prawda
s³u¿ba wojskowa, wszyscy jakoœ siê znaj¹ na tym, jak pos³ugiwaæ siê broni¹, ale te rze-
czy, one wychodzi³y poza wiadomoœci, powiedzmy normalnego, przeciêtnego szeregow-
ca. Sprawa tego dzielenia broni, wiedzieli, jak dzieliæ, komu dawaæ tê broñ, sprawa roz-
mieszczenia gniazd karabinów maszynowych na dachach, na strychach, na wie¿ach, no
i ta walka, wprawdzie drugiego dnia by³y pojedyncze ogniska oporu, ale one by³y, one
przerzuca³y siê z jednego krañca ulicy na drugi kraniec i tak nêka³y spo³eczeñstwo. No
sprawa tego rozbicia wiêzienia, rozbicia, wprawdzie na wiêzienie to tak poszli pod
has³em uwolnienia naszych braci, delegatów, ale ktoœ to has³o rzuci³, sprawa rozbicia sta-
cji zag³uszaj¹cej, no i potem oblê¿enie Komitetu Wojewódzkiego, [terenowej struktury]
Komitetu do spraw Bezpieczeñstwa [Publicznego]. Te wszystkie elementy, naszym
zdaniem, one chyba upowa¿niaj¹ do stwierdzenia, ¿e to musia³o byæ chyba przygotowa-
ne, to wszystko. Jakkolwiek powiadam, my nie mamy jeszcze w tej chwili konkretnych
dowodów na to, ¿eby powiedzieæ, ¿e jest dywersant, ¿e to jest organizowane, tam, po-
wiedzmy, z Anglii czy z Ameryki, tego nie mamy namacalnie.

Co umo¿liwi³o wrogim elementom zorganizowanie strajku i wyprowadzenie ludzi na
ulicê, spowodowanie tych zajœæ krwawych.

W Poznaniu od d³u¿szego czasu na poznañskich zak³adach przemys³owych narasta³y
nastroje niezadowolenia za³óg, wynik³e z ciê¿kiej sytuacji ekonomicznej kraju, wyra-
sta³y one równie¿ na tle nieporz¹dków w gospodarce zak³adowej, wyrasta³y one na
tle trudnoœci w zaopatrzeniu zak³adów pracy, kooperacji miêdzyzak³adowej, towarzysze
poznañscy mówili nam o tej d³ugotrwa³ej g³uchocie administracji gospodarczej, na
s³uszne postulaty i pretensje za³óg, na szereg nieprzemyœlanych posuniêæ, m.in. na niek-
tóre posuniêcia p³acowe ostatnich miesiêcy, które jak stwierdziliœmy w niektórych
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zak³adach pogorszy³y warunki p³acy pewnym kategoriom robotników. No i oczywiœcie
spotêgowa³y rozgoryczenie tych robotników. Na przyk³ad w Zak³adach im. Stalina
w ostatnim okresie nast¹pi³ spadek zarobków, szczególnie na fabryce W-3e, to jest na tej
wagonowni, spowodowany zniesieniem progresji oraz ograniczeniem godzin nadliczbo-
wych, ogó³em na zniesieniu progresji straci³o 4600 ludzi, to jest 75% robotników pra-
cuj¹cych w akordzie. W ubieg³ym roku na W-3 przepracowano miesiêcznie ponad 6 tys.
godzin nadliczbowych, w bie¿¹cym roku liczba ta waha³a siê od 4 tysiêcy do 1200 go-
dzin. To rzecz jasna, to ograniczenie godzin, ograniczenie w zaopatrzeniu musia³o ude-
rzyæ w kieszeñ robotników i ono uderzy³o.

Administracja ZISPO mylnie i ze strat¹ dla robotników stosowa³a zarz¹dzenie mini-
stra finansów o ulgach w podatku od wynagrodzeñ dla przoduj¹cych w pracy. Minister-
stwo Przemys³u Maszynowego skorygowa³o ten b³¹d w listopadzie w 1955 r., ale ¿¹danie
za³ogi ZISPO-wskiej zwrotu nies³usznych potr¹ceñ, z lat ubieg³ych, ponawiane wielo-
krotnie, zosta³o za³atwione pozytywnie dopiero w przeddzieñ wypadków. To znaczy do-
piero na tych masówkach, przed 27 czerwca minister Fidelski i inni towarzysze z resortu
powiedzieli: „Zwracamy w tej chwili za rok”, a przygotowujemy do zwrócenia wam za-
leg³oœci za trzy lata.

Je¿eli porównaæ obecn¹ sytuacjê za³ogi ZISPO z rokiem 1953, to jest od okresu zmia-
ny norm i p³ac, to oka¿e siê, ¿e wydajnoœæ pracy robotników wzros³a za ten okres oko³o
24%, natomiast œredni poziom zarobków uleg³ tylko nieznacznej podwy¿ce. Na W-3
nast¹pi³ nawet spadek œrednich rocznych zarobków z 15 223 z³otych w roku 1953 do po-
ziomu 14 600 z³ w 1956 r. w pierwszym kwartale.

Du¿e niezadowolenie z warunków p³acy panuje równie¿ w Zak³adach Naprawczych
Taboru Kolejowego.

Szczególnie rozgoryczona jest za³oga kotlarni, gdzie praca jest najciê¿sza, a zarobki
s¹ najni¿sze i gdzie pozbawiono robotników tradycyjnych przywilejów uzyskanych
w okresie rz¹dów kapitalistycznych. Na przyk³ad pracownicy oddzia³u kotlarskiego
i spawalniczego kuŸni odlewni od 1900 r. do 1949 r. i w okresie okupacji otrzymywali
specjaln¹ 20% premiê za wykonywanie ciê¿kich prac, której obecnie nie otrzymuj¹.

Powa¿n¹ przyczyn¹ niezadowolenia s¹ równie¿ zaleg³oœci w umundurowaniu, ³¹cz-
nie wynosz¹ one oko³o 9 tysiêcy metrów sukna za rok 1955.

W ostatnim okresie to niezadowolenie ogarnê³o, zaczê³o ogarniaæ równie¿ inne
za³ogi, na przyk³ad Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne. Ministerstwo Gospodar-
ki Komunalnej, na przyk³ad nie wyp³aci³o bez ¿adnego uzasadnienia nale¿nego za³odze
dodatku mrozowego. Od listopada 1955 roku wprowadzono odp³atnoœæ za sorty mundu-
rowe dla s³u¿by ruchu, po czym tê odp³atnoœæ zlikwidowano, ale ludziom, którzy pobrali
mundury kazano zap³aciæ.

Stosowano w sposób dra¿ni¹cy [] dla konduktorów, w taki sposób, ¿e cz³owiek móg³
ze skóry wyjœæ i tak nie zarobi³.

Oburzenie za³ogi wywo³a³o, na przyk³ad takie zarz¹dzenie, na przyk³ad ministra go-
spodarki komunalnej, który cofn¹³ bilety bezp³atne dla wdów i sierot po pracownikach
tego przedsiêbiorstwa, chodzi konkretnie o 60 osób.

Jest towarzysze wiele krzywd i wypaczeñ, na które za³ogi wskazuj¹ od d³u¿szego
czasu, które podnosz¹ tak¿e instancje zwi¹zkowe i partyjne, widzi je równie¿ administra-
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cja gospodarcza, nie s¹ one jednak za³atwiane lub przynajmniej wyjaœniane za³ogom.
Chodzi tu, m.in. o system podatku od wynagrodzeñ, który du¿o z³ej krwi robi, chodzi
o zbyt pochopne i nieuzasadnione zaostrzanie norm, ludzie maj¹ tego wszystkiego doœæ,
prawda, wyliczaj¹ ile ta wydajnoœæ wzros³a, a ile zarobki wzros³y i wyraŸnie mówi¹, pod-
wy¿ka norm, wiadomo obni¿ka zarobków.

Oczywiœcie ja nie chcê tutaj twierdziæ, ¿e wszêdzie te pretensje s¹ uzasadnione, ale
jak chodzi o te zaostrzenia norm, to w wielu wypadkach rzeczywiœcie w sposób nieuza-
sadniony, nieprzygotowany te rzeczy siê robi.

Towarzysze w ZISPO mówili nam, byliœmy z towarzyszem Misiaszkiem na ZISPO.
Zaostrzenie norm powinno siê odbywaæ drog¹ postêpu technicznego, a co wyœcie zrobili,
¿eby nam ul¿yæ, nic ¿eœcie nie zrobili, przyszliœcie, ¿eby nam normy zaostrzyæ.

Du¿o z³ej krwi budzi sprawa deputatów wêglowych i s³usznych jednolitych ekwiwa-
lentów pieniê¿nych. Tak jest zreszt¹ nie tylko w Poznaniu, ale i na szeregu innych
zak³adów w ró¿nych czêœciach kraju, ¿e za ekwiwalent, ¿e ekwiwalent pieniê¿ny za wê-
giel jest ró¿ny od 90 do 300 z³otych, no to jasne, wywo³uje niezadowolenie wœród ludzi.
Mówi¹ ludzie, w czym my jesteœmy gorsi od tamtych, tak samo nam siê zabiera wêgiel
jak innym, dajcie wobec tego jednakowo.

To jest równie¿ ca³y szereg prawda pretensji o nie¿yciowe i krzywdz¹ce normy
odzie¿y ochronnej, denerwuj¹ca i zbyt scentralizowana polityka cen, niezrozumia³a dys-
trybucja w zaopatrzeniu w towary pierwszej potrzeby itd. i ca³y szereg innych spraw.

Szczególnie ostro za³ogi odczuwaj¹ nieporz¹dek na odcinku zaopatrzenia i koopera-
cji, no i wynikaj¹ce st¹d nierytmicznoœæ produkcji, i zani¿anie zarobków.

Towarzysze w Poznaniu na ZISPO, na przyk³ad teraz, kiedy chodzi o uspokojenie tych
nastrojów, mówi¹ przede wszystkim towarzysze, nim zaczniemy chodziæ do ludzi, na ze-
brania masowe, do za³ogi, dawajcie zaopatrzenie, ¿eby ludzie mieli co robiæ. Pokazywano
nam fakty, kiedy powiedzmy wydzia³ obci¹¿ony jest w 25%, w 25% obci¹¿ony, ludzie nie
maj¹ co robiæ. Mówi¹c, mówili nam, ¿e powiada³ taki jeden komunista stary, Brygier29,
powiada, w 1949 roku mówi³o siê o tym, ¿e na ZISPO bêdzie pracowa³o 30 tysiêcy lu-
dzi, pracowa³o przed tym 15, a teraz 12 tysiêcy i coraz bardziej idziemy w dó³ z zatrudnie-
niem, jak to bêdzie z tym ZISPO, czy wyœcie siê na likwidacjê tego ZISPO, czy co?

Takie pretensje równie¿ wysuwano.
Towarzysze wysuwali ca³y szereg pretensji o ten biurokratyczny, scentralizowany,

prawda, system zaopatrzenia. ¯al maj¹ za stale dot¹d nierozwi¹zan¹, mianowicie sprawê
normalii, za b³êdy i nerwowoœæ w planowaniu, i w organizowaniu kooperacji, a szczegól-
nie, prawda, za niedostarczenie im odpowiedniej iloœci odlewów i odkuwek.

No jasne, ¿e to jest prawda, to wszystko z³o¿y³o siê na ten nastrój niezadowolenia,
nastrój, który by³ podsycany przez d³u¿szy okres przez elementy wrogie, które wyczu-
wa³y wci¹¿ nowe, niemo¿liwe do zaspokojenia ¿¹dania. Na przyk³ad ten upór obni¿ki cen
o 50% i podwy¿ki p³ac.
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Wydaje siê jednak, ¿e w tym wszystkim, w sposób bardzo wyraŸny, przys³u¿y³a siê
równie¿ prasa.

Szczególnie w ostatnich czasach towarzysze narzekaj¹, aktyw partyjny narzeka na to
nagromadzenie tej iloœci nieodpowiedzialnych artyku³ów w prasie krajowej, które, no
w sposób sensacyjny, przejaskrawiaj¹ fakty i uogólniaj¹ je, informowa³y o ró¿nych wy-
paczeniach i b³êdach, i niedoci¹gniêciach w naszej gospodarce, i podwa¿a³y wiarê
w s³usznoœæ naszej polityki gospodarczej, wzbudza³y nieuzasadnion¹ nadziejê na szybk¹
i znaczn¹ poprawê stopy ¿yciowej, podwa¿a³y zaufanie do w³adz centralnych, wytwa-
rza³y nastrój wyczekiwania.

Ja chcê tutaj towarzyszom powtórzyæ z Misiaszkiem, myœmy s³yszeli, robotnicy na
ZISPO mówi¹ tak, jak my tutaj z³apiemy korespondenta z „Po prostu”, towarzysze, to
z nim bêdzie Ÿle.

Maj¹ ¿al o to, ¿e siê targa aktyw, przede wszystkim, ¿e siê mówi o rzeczach, co do
których jest œwiadomoœæ, ¿e nie mog¹ byæ zrealizowane. ¯al maj¹ aktywiœci o to i nie tyl-
ko aktywiœci, szeregowi proszê was, bezpartyjni o tym mówi¹.

To przygotowanie i przebieg wypadków w Poznaniu ujawni³o doœæ powa¿n¹ s³aboœæ
naszych organów bezpieczeñstwa.

W³adze bezpieczeñstwa nie mia³y towarzysze w zasadzie wiêkszego rozeznania wro-
gich przygotowañ i nie prowadzi³y ¿adnej dzia³alnoœci profilaktycznej wobec orga-
nizatorów i tych inspiratorów zajœæ. No nie mogliœmy siê doszukaæ materia³ów, które, by
mówi³y o tym, ¿e oni próbowali ³apaæ tych inspiratorów przed tym ju¿. By³y sygna³y,
prawda, o tym, ¿e tam ktoœ powiedzia³, ¿e szykuje siê strajk i ¿e trzeba wykorzystaæ targi
poznañskie w tym celu. Szef Urzêdu Bezpieczeñstwa30 zapewnia³ nas i ja nie mia³em
tego sprawdziæ, ¿e podobno on w marcu ju¿ informowa³ towarzysza Stasiaka o tym, ¿e na
zak³adach ZISPO jest Ÿle, towarzysz Stasiak nie mo¿e sobie przypomnieæ tego, czy coœ ta-
kiego by³o, a ja nie mia³em czasu sprawdziæ tego, (g³osy z sali []) jasne, tak. W ka¿dym
b¹dŸ razie, jak chodzi o bezpieczeñstwo, to trzeba stwierdziæ towarzysze, ¿e tak, jest
zupe³ny brak rozeznania. Ja bym powiedzia³ tak, ¿e jeœli trzeba pochwaliæ bezpieczeñ-
stwo województwa poznañskiego za bohatersk¹ obronê, naprawdê bohatersk¹ obronê, bo
wystarczy rozumiecie wejœæ do tego gmachu, ¿eby zobaczyæ, jak on zdziurkowany, rozu-
miecie i trzeba widzieæ by³o tê grozê tego wszystkiego, w samym dniu zajœæ, ¿eby sobie
uprzytomniæ to, jak chodzi o ich pracê przed tym i pracê po tym, to ona towarzysze jest nie-
zadawalaj¹ca i ja bym powiedzia³ do pewnego stopnia kompromituj¹ca, kompromituj¹ca.
Bo nie wiemy, co siê dzieje, proszê was, jak chodzi o rozeznanie, wszyscy ogólnie stwier-
dzaj¹, ¿e prawdopodobnie to, prawdopodobnie tamto, ale ¿eby w sposób prawda, no jakiœ
bardziej konkretny pokazaæ, jak to siê dzia³o, to tego nikt nie mo¿e nam, nie móg³ nam daæ.

Jak chodzi o aparat milicji obywatelskiej, to ten aparat milicji okaza³ siê w pierwszej
fazie walk ca³kowicie zdezorientowany. I ten aparat niezdolny by³ do przeprowadzania
jakiejœ kontrakcji. Ten aparat milicji wysy³ano w sposób nieprzemyœlany, wysy³ano po 2,
po 3 milicjantów, którzy w masie demonstrantów ginêli po prostu i nie mieli tam nic do
robienia, dlatego te¿ by³y wypadki, ¿e milicjantów rozbrajano, rozbrajano milicjantów.
Dopiero potem odwo³ano milicjê i zaczêto organizowaæ zwarte grupy, dla powiedzmy
przeciwstawiania siê, powiedzmy, tym agresywnym demonstrantom. Rozbrojono na
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przyk³ad dwa komisariaty, manifestanci weszli do komisariatu, do wojewódzkiej komen-
dy, tam byli bardzo krótko, ale weszli do komendy.

Wydaje siê, ¿e z nauki poznañskiej nale¿y chyba wyci¹gn¹æ taki wniosek, ¿e nale-
¿a³oby chyba przywróciæ pierwotny stan, to jest zreszt¹ do przedyskutowania, pierwotny
stan KBW, ja muszê towarzysze powiedzieæ, ¿e w ca³ej tej akcji obok wojska oczywiœcie,
które wesz³o wieczorem do akcji, które spisa³o siê powiedzia³bym po bohatersku, to obok
wojska najlepiej spisali siê [¿o³nierze] KBW, spisa³o siê KBW.

Mam wra¿enie, ¿e nad tym trzeba by chyba zastanowiæ siê równie¿.
Wydaje siê, ¿e jak chodzi o ten brak rozeznania, co do organizacji tych strajków i ma-

nifestacji, to tutaj zawa¿y³o równie¿ chyba to, ¿e na podstawowych, na tych wielkich
zak³adach pracy, nie ma referatów ochrony31. Ja nie chcê tutaj towarzyszy przekonywaæ,
¿e te referaty ochrony, one s¹ wszêdzie potrzebne, ale by³a taka sytuacja, ¿e zlikwidowa-
no referaty ochrony, a wojewódzki urz¹d nie zd¹¿y³ przej¹æ tego wszystkiego, co te refe-
raty spe³nia³y. I oni nie maj¹ rozumiecie absolutnie ¿adnej, ¿adnego rozeznania, co siê
dzieje na zak³adzie. Albo to rozeznanie jest bardzo takie md³e. Oni nie wiedzieli, co siê
dzia³o na zak³adach i w dalszym ci¹gu bardzo ma³o wiedz¹, jak to na tych zak³adach z ty-
mi nastrojami, jak z t¹ wrog¹ dzia³alnoœci¹.

Wydaje siê, ¿e w tym zdemobilizowaniu aktyw aparatu bezpieczeñstwa obok tych
organizacyjnych prac, które trwa³y od d³u¿szego czasu, w tym zdemobilizowaniu po-
mog³a równie¿, wiecie, tak ja bym powiedzia³, szczególnie w ostatnim okresie ju¿ niepo-
trzebna nagonka na bezpieczeñstwo. Mnie siê wydaje towarzysze, ¿e myœmy sprali bez-
pieczeñstwo tyle ile wlezie i chyba s³usznie ¿eœmy ich sprali, ale w ostatnich miesi¹cach
to bicie, ono zaczê³o, rozumiecie, dawaæ ju¿ ujemne skutki.

Wydaje siê, ¿e trzeba by nad t¹ spraw¹ siê zastanowiæ, bo powiadam, to w dosyæ po-
wa¿nym stopniu zdemobilizowa³o równie¿ pracowników urzêdu. By³a taka sytuacja,
wiecie, ¿e jak nam mówili towarzysze w wojewódzkim urzêdzie, ¿e tam siê wyczekiwa³o
tylko, kiedy, kto z urzêdu zostanie zwolniony i mniej myœlano o tym, jak wroga œcigaæ,
a wiêcej o tym, gdzie pracy szukaæ.

Zajœcia poznañskie, ze szczególnie, ze szczególn¹ ostroœci¹, uwidoczni³y s³aboœæ,
braki w pracy organizacji partyjnej w Poznaniu.

Organizacje partyjne w zak³adach i instancje partyjne wykaza³y w okresie poprze-
dzaj¹cym wypadki, jak i w toku samych zajœæ, jak bym powiedzia³ ca³kowity brak
ofensywnoœci. Ju¿ na pewien czas przed wypadkami organizacje partyjne w podstawo-
wych zak³adach pracy prawie ca³kowicie, przynajmniej w niektórych, na ZISPO, na
ZNTK, zaprzesta³y dzia³alnoœci partyjno-politycznej w masach, nie oddzia³ywa³y na
przebieg wydarzeñ, poddawa³y siê nastrojom podsycanym przez wroga. Wielu cz³onków
i aktywistów nie tylko solidaryzowa³o siê z nastrojami strajkowymi, ale wrêcz stawa³o
siê aktywnymi organizatorami strajku. Dosz³o do takiego nawet, rozumiecie, absurdu, ja
nie wiem, jak to ju¿ nazwaæ, ¿e sekretarz komitetu zak³adowego na ZISPO Majchrzycki,
proszê was, pytaj¹ go robotnicy, co ty myœlisz o strajku, wolno strajkowaæ czy nie. On po-
wiada oczywiœcie, ¿e wolno, przecie¿ w Konstytucji tego nie ma, ¿e nie wolno, on potem
t³umaczy³ im prawda, ¿e lepiej by³oby, ¿eby nie strajkowali, ale wiadomo, rzek³o siê,
koby³ka u p³otu proszê was. Mnie siê wydaje, ¿e te nastroje one przeniknê³y dosyæ g³êbo-
ko, proszê was, w aktyw (g³osy z Sali). Ja, jak chodzi o „Trybunê Ludu”, tow[arzyszu]
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Ochab, to chcê tutaj powiedzieæ taki incydent, towarzysze K³osiewicz i Misiaszek chyba
potwierdz¹. Myœmy mieli tak¹ dyskusjê z tow[arzyszem] Jurysiem, który przekonywa³
nas o koniecznoœci utrzymania wentyla w okresie dyktatury proletariatu, wentyla strajko-
wego, rozumiecie, ¿e to jest ten wentyl bezpieczeñstwa, który, którego nie nale¿y prze-
kreœlaæ. Ja oczywiœcie nie chcia³bym, ¿eby wynieœæ takie wra¿enie, ¿e wszyscy towarzy-
sze tacy s¹, bo by³o tam wielu dziennikarzy, którzy bardzo realnie i rzeczowo patrzyli na
sprawê, ale powiadam, jest zamêt, jest zamêt towarzysze w tych sprawach u wielu
dzia³aczy i co najsmutniejsze, ¿e to s¹, ¿e u komunistów to naros³o, rozumiecie.

Kierownictwo partyjne na ZISPO, gdzie organizacja partyjna liczy 3800 cz³onków,
mimo ¿e wiedzia³a o maj¹cym nast¹piæ strajku, nie przedsiêwziê³o ¿adnych œrodków
przeciwdzia³ania i nie stanê³o na czele za³ogi w walce, przynajmniej w takim stopniu,
¿eby wydusiæ prawda te ¿¹dania, te które za³ogi wysuwa³y. Mnie siê wydaje, ¿e te spra-
wy, powiedzmy, one mog³y byæ za³atwione, mog³y byæ za³atwione, jednak organizacja
partyjna, komitet zak³adowy w sposób, powiedzmy, nieprzekonywuj¹cy walczy³ o te
sprawy. Dosz³o do tego, ¿e w organizacji wyros³o takie krytykanctwo, narzekanie, nie-
wiara, oskar¿anie w³adz, to wszystko, co dzia³o siê na zak³adzie, no jest jasnym, ¿e wiele
spraw mo¿na, nie mo¿na by³o za³atwiæ na zak³adzie, trzeba by³o na to, powiedzmy, decy-
zji centralnej, no ale przecie¿ nie wszystkie sprawy musia³y byæ za³atwiane centralnie, to-
warzysze jakoœ tak biernie zachowywali siê w ca³ej tej sprawie.

Jak chodzi o organizacje partyjne, my stwierdzamy, ¿e na szeregu organizacji partyj-
nych nie odbywa³y siê egzekutywy dosyæ od d³u¿szego czasu albo jeœli odbywa³y siê, to
tak po to tylko, ¿eby odwaliæ, odfajkowaæ.

St¹d te¿ prawda ta sytuacja, ¿e du¿a czêœæ organizacji partyjnych w dniu 28 czerwca
wysz³a na ulicê, ¿e niektórzy cz³onkowie partii, nawet aktywiœci partyjni, prawda, proszê
was, przewodzili, prowadzili wrog¹ agitacjê, byli prowodyrami zajœæ.

Podobnie dzia³o siê zreszt¹ i w Zak³adach Naprawczych Taboru Kolejowego, na
„Stomilu” i w szeregu innych zak³adach. Oczywiœcie by³oby niesprawiedliwym po-
s¹dzaæ o to ca³¹ organizacjê poznañsk¹, bo uwa¿am, ¿e trzeba pochwaliæ organizacjê par-
tyjn¹ PMS-u, elektrowni, Wêz³a Kolejowego, Zak³adów Fosforowych, prawda, jeszcze
tam kilku innych, nie pamiêtam, jak siê nazywaj¹, za to, ¿e prawda przeciwstawi³y siê
bojówkom i nie dopuœci³y do wyjœcia na ulicê za³óg, wprawdzie niektóre z tych zak³adów
nastêpnego dnia przesta³y pracê, dlatego ¿e ich sterroryzowano, prawda, do niektórych
na przyk³ad, jak do „Goplany”, to strzelano po to, ¿eby te kobiety, które tam pracuj¹ wygo-
niæ. No ale te organizacje szczególnie dobrze siê zachowa³y. I wydaje siê do podkreœle-
nia, jest równie¿ pozytywny fakt, ¿e mimo, powiedzmy, tego zaskoczenia ju¿ po po³ud-
niu zdo³ano zebraæ aktywistów, kilkuset aktywistów i puœciæ ich do roboty, w³aœnie do
roboty, z tych w³aœnie zak³adów, na których by³ strajk. Mnie siê wydaje, ¿e to jest pozy-
tywny objaw, ¿e aktywiœci, jak siê zorientowali, to sami zaczêli domagaæ siê, powiedzcie,
co robiæ, ¿eby siê temu przeciwstawiæ.

Wyj¹tkowo zaniedban¹ jest sytuacja wœród m³odzie¿y, a tak¿e w poznañskiej organi-
zacji ZMP-wskiej.

Od szeregu na przyk³ad miesiêcy nie odbywa³o [siê], konkretnie od 5 zdaje siê, nie
odbywano na ZISPO zebrañ z m³odzie¿¹ i w tych sprawach komitet zak³adowy partii
ani rada zak³adowa, w ogóle nic sobie nie robi³a z tego, nie interesowa³a siê m³odzie¿¹,
w hotelach robotniczych, proszê was, nie reagowano na liczne, codzienne bol¹czki
i krzywdy m³odzie¿y, nie stawiano ¿¹dañ, zadañ przed organizacj¹ ZMP-wsk¹, w ogóle
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nie ¿¹dano niczego od ZMP-wców, dlatego te¿ podstawowa masa m³odzie¿y i cz³onków
ZMP wysz³a na ulicê i wziê³a udzia³ w manifestacji, a czêœæ z niej nawet aktywnie
w³¹czy³a siê do grup bojówkarzy, bior¹c udzia³ w tych zamieszkach, w demolowaniu
gmachów itd. Dosyæ spora grupa m³odzie¿y wyst¹pi³a z broni¹ w rêku przeciwko w³adzy
ludowej, tak w pierwszym, jak i w drugim dniu zajœæ i w ogóle trudno by³o towarzysze
dostrzec jak¹œ ró¿nicê miêdzy organizacj¹ ZMP-wsk¹, a m³odzie¿¹, trudno by³o tak¹
ró¿nicê dostrzec.

Jak nas informuj¹ towarzysze, prawda, jak nas informowali, towarzysze, którzy byli
w Komitecie Wojewódzkim, w czasie najœcia na Komitet Wojewódzki wielu z tych
napastników to byli ZMP-wcy, którzy nosili znaczki, tam demolowali, wykrzykiwali,
wznosili antypartyjne okrzyki itd.

Równie¿ i organizacje zwi¹zkowe ca³kowicie straci³y wiêŸ z za³og¹ przynajmniej
w pierwszym dniu. W drugim dniu te sprawy siê poprawi³y, ale to jednak jest równie¿
niezadawalaj¹ce.

Ja bym tu chcia³ powiedzieæ, jak chodzi o w³adzê, na przyk³ad jak chodzi o woj-
ewódzk¹ radê i miejsk¹ radê narodow¹, to trzeba chyba pochwaliæ Miejsk¹ Radê Naro-
dow¹, za to, ¿e mimo zajœcia i mimo pobicia przewodnicz¹cego, on siê nie ul¹k³, kierowa³
prac¹, zabezpiecza³ obiekty i pracowali równie¿ pracownicy jego, aparat dzia³a³. No go-
rzej by³o z wojewódzk¹ rad¹, w wojewódzkiej radzie dopiero po po³udniu tam siê zaczê³o
krêciæ, tam nie by³o przewodnicz¹cego, który pos³any by³ jako cz³onek egzekutywy na
wêze³ kolejowy, to tak jakoœ nie czuæ by³o tej wojewódzkiej rady narodowej.

Jak chodzi o organizacjê, o kierownictwo Komitetu Wojewódzkiego i Miejskiego,
wydaje siê, ¿e i Komitet Wojewódzki i Komitet Miejski zarzucaj¹c tê metodê, powiedz-
my, pewnego komenderowania organizacjami partyjnymi, w ostatnich miesi¹cach jakoœ
nie potrafi³, proszê was, z³apaæ cugli, no wydaje siê, ¿e zlekcewa¿ono sobie zbyt du¿o, to
chocia¿ nieliczne, ale nadchodz¹ce sygna³y z zak³adów, ¿e w sposób niezadawalaj¹cy
reagowano na narastaj¹ce trudnoœci i na niezadowolenie za³óg i na nastroje w samych or-
ganizacjach partyjnych, jeszcze 27 czerwca [w] przeddzieñ zajœæ, mimo ¿e oceniono na
egzekutywie KW sytuacjê, jako bardzo powa¿n¹, nie podjêto ¿adnych œrodków, nie zmo-
bilizowano organizacji partyjnych ani aktywu partyjnego, nie przedsiêwziêto koniecz-
nych kroków dla roz³adowania sytuacji. W dniu zajœæ aparat partyjny by³ rozproszony
i nie dzia³a³ w sposób skoordynowany, a aktyw partyjny w zak³adach pracy by³ pozba-
wiony kierownictwa, towarzysze z aktywu zak³adowego stwierdzali, ¿e nie mogli siê do-
prosiæ, dodzwoniæ o to, ¿eby dowiedzieæ siê, co nale¿y robiæ.

Nie by³o w mieœcie, prawda, zorganizowanego sztabu, który by dzia³a³ przeciwko
elementom dywersyjnym w pierwszej fazie zajœæ, bo to przecie¿ decydowa³o potem,
rzecz jasna by³o nie do opanowania, to by³o morze, w którym ka¿dy próbowa³, powiedz-
my siê wyrwaæ gdzieœ, by³by zgnieciony, taka próba by³a ze strony sekretarza Kraœki, on
do tych ludzi tam, ledwie z ¿yciem wyszed³, zreszt¹ dwa s³owa powiedzia³ i od razu go
wyci¹gniêto z wozu i tylko powiedzmy tam robociarze go uratowali, jak twierdzi³ sam
Kraœko.

Wydaje siê towarzysze, ¿e jedn¹ z podstawowych przyczyn dezorientacji i demobili-
zacji poznañskiej organizacji partyjnej jest ogólna sytuacja w kraju i w partii.

Organizacje partyjne – jak nam towarzysze mówili na zak³adach pracy i w Komitecie
Miejskim – nie by³y przygotowane do przyjêcia i pe³nego, i do pe³nego rozumienia refe-
ratu tow[arzysza] Chruszczowa o kulcie jednostki. Te materia³y, potem materia³y w spra-

213



wie KPP, œmieræ towarzysza Bieruta, one wstrz¹snê³y do g³êbi boleœnie wielu aktywista-
mi partyjnymi, os³abi³y ich aktywnoœæ, wywo³a³y, powiedzia³bym, nastroje przygnêbienia,
a niekiedy nawet za³amania.

Organizacje partyjne by³y zdezorientowane, niedobrze rozumia³y istotê demokraty-
zacji, niektóre wyst¹pienia aktywistów centralnych, a w szczególnoœci liczne artyku³y
prasowe wywo³a³y wra¿enie, ¿e ca³a nasza dotychczasowa dzia³alnoœæ polityczna i go-
spodarcza by³a nies³uszna i b³êdna. Przed wielu aktywistami partyjnymi, cz³onkami par-
tii stanê³a po prostu sprawa [–] komu wierzyæ, komu wierzyæ. Wielu rozumia³o demokra-
tyzacjê, praworz¹dnoœæ, leninowskie normy ¿ycia partyjnego jako pe³n¹, liberaln¹, jako
rozluŸnienie dyscypliny partyjnej, jako tolerowanie nieograniczonej krytyki, w praktyce
wprowadzi³o to, doprowadzi³o to do stêpienia czujnoœci, do niereagowania na jawne,
wrogie wyst¹pienia, maskowane rzekom¹ trosk¹ o sprawy bytowe za³óg, a nawet czasem
do jawnego kapitulanctwa wobec wroga.

Powszechnie s³yszy siê ze strony uczciwych robotników partyjnych i bezpartyjnych
pretensje do partii za to, ¿e dopuœci³a do tego, i¿ od wielu miesiêcy, na ³amach prasy,
w radio, w kronice filmowej prowadzi siê systematyczn¹ kampaniê oœmieszaj¹c¹ w³adzê
ludow¹ i jej politykê gospodarcz¹. ¯e nie wiadomo, co jest s³uszne, a co jest nies³uszne,
¿e nie wiadomo, jak za³atwia siê s³uszne sprawy poruszane przez prasê, ¿e nie wiadomo,
jaki jest stosunek partii do nies³usznych wyst¹pieñ i szereg innych spraw.

Sytuacja w organizacji poznañskiej towarzysze jest trudna. Tym niemniej ja bym
chcia³ powiedzieæ, ¿e aktyw poznañski, kierownictwo Komitetu Wojewódzkiego zabra³o
siê z ca³¹ energi¹ do roboty i pierwszym jej wysi³kiem jest nawi¹zanie wiêzi z tymi orga-
nizacjami, które niezbyt chwalebnie siê spisa³y, wiêzi przede wszystkim z tym aktywem,
który powiedzmy zastraszony zosta³, ale nie skompromitowa³ siê, powiedzmy, w wy-
st¹pieniach przeciwko w³adzy.

Wnioski organizacyjne, jakie Komitet Wojewódzki wypracowuje dla uzdrowienia
tej choroby – mnie siê wydaje s¹ prawid³owe i trzeba bêdzie nam wszystkim pomóc, or-
ganizacji poznañskiej, w jak najszybszym, powiedzmy, znalezieniu samego siebie.

Jak chodzi o wnioski towarzysze, które nasza komisja spróbowa³a sformu³owaæ, to s¹
wnioski niedopracowane do koñca i pewnie, ¿e trzeba bêdzie jeszcze nad nimi chyba po-
siedzieæ, ale ja bym chcia³ jednak o niektórych z nich powiedzieæ. Wydaje mi siê, ¿e one
s¹ bardzo potrzebne.

Wydaje nam siê, ¿e w œwietle zajœæ poznañskich, w œwietle tych ¿¹dañ, jakie stawia
klasa robotnicza Poznania, trzeba nam bardzo szybko towarzysze dokonaæ gruntownej
oceny planu 6-letniego, jego wyników i jego b³êdów.

Wydaje siê, ¿e nie mo¿na tej sprawy odwlekaæ d³u¿ej, ludzie po prostu niekiedy, wie-
cie, w sposób taki zgryŸliwy, zaczynaj¹ docinaæ, nawet aktyw, który rozumiecie, w tych
zajœciach zachowywa³ siê nawet powiedzia³bym po bohatersku, to jednak ten aktyw
mówi, jak d³ugo jeszcze mamy czekaæ na to, kiedy zostanie dokonana ocena. My chcemy
wiedzieæ, mówili nam proszê was w Komitecie Miejskim, jak to z tym planem proszê
was, jak to z tym planem, osi¹gnêliœmy prawda zamierzone cele, czyœmy nie osi¹gnêli.

I mnie siê wydaje, ¿e to jest chyba, ja wiem, te sprawy maj¹ staæ na plenum, ale nieza-
le¿nie od tego my bêdziemy musieli to szybko doprowadziæ do za³óg. Tak, jak to
wygl¹da.

Wydaje siê, ¿e powinniœmy po Plenum bardzo szybko zejœæ do naszych podstawo-
wych organizacji partyjnych, do za³óg z za³o¿eniami planu 5-letniego, przy czym nam siê
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wydaje towarzysze, ¿e powinniœmy w tym planie szczególnie uwzglêdniæ prawda zagad-
nienie stopy ¿yciowej ludzi pracy, ¿eby to by³o wyszczególnione, nam towarzysze mó-
wili o tym, ¿e no plan planem, myœmy ju¿ dyskutowali nad tym planem, ale my byœmy siê
chcieli dowiedzieæ tym razem ile my, klasa robotnicza na tym prawda zyskamy i mam
wra¿enie towarzysze, ¿e jak pójdziemy do za³óg, a trzeba bêdzie iœæ do za³óg, bêdziemy
musieli sprawê wzrostu stropy ¿yciowej mocno wydobyæ i pokazaæ, jak chcemy podno-
siæ tê stopê ¿yciow¹.

Wydaje siê, ¿e chyba powinniœmy, mówi¹c o wzroœcie stopy ¿yciowej, uwzglêdniæ
towarzysze sprawê ma³o i œrednio zarabiaj¹cych, jak równie¿ sprawê licznych rodzin. Ja
nie mam w tej chwili opracowanej koncepcji, ale wydaje siê, ¿e to jest zasadnicza sprawa.
Nam mówiono w Poznaniu, pokazywano mi, robociarz powiada, jak wy¿yæ za 800
z³otych przy czworgu ludzi, czy za 200 z³ mo¿na wy¿yæ za miesi¹c, to s¹ sprawy, które,
rzecz jasna, nie s¹ ³atwe, ale wydaje siê, ¿e chyba w naszej polityce gospodarczej, klaso-
wej, myœmy powinni chyba nawet zaryzykowaæ, wzglêdnie zahamowanie p³ac tych naj-
wy¿ej zarabiaj¹cych, a¿eby te 30%, proszê was, roz³o¿yæ, w sposób, powiedzmy, bar-
dziej namacalny, bardziej wyczuwalny, dla ma³o i œrednio zarabiaj¹cych.

Wydaje siê, i tego towarzysze w Poznaniu z ca³¹ ostroœci¹ siê domagaj¹.
Myœmy chyba, nale¿a³oby wy³oniæ prawdê, komisjê KC, która zajê³aby siê nasz¹ do-

tychczasow¹ polityk¹ cen. Towarzysze poznañscy, których wszyscy znamy i z pracowi-
toœci i z dyscypliny, nie mogli znieœæ, ale to jest nie tylko sprawa poznañska, to jest spra-
wa ca³ego naszego kraju, nie mog¹ znieœæ tego ci¹g³ego naruszania ustalonych zasad,
proszê was, tego ci¹g³ego, tej ci¹g³ej fikcyjnej zmiany asortymentu po to, ¿eby podnosiæ
cenê. I mam wra¿enie, ¿e tym problemem chyba równie¿ powinniœmy siê zaj¹æ.

Wysuwamy równie¿ wniosek, a¿eby uregulowaæ problem rzemios³a i cha³upnictwa
i to bardzo szybko, a¿eby mo¿na by³o w ten sposób wch³on¹æ te nadwy¿ki r¹k do pracy,
jakie istniej¹ w poszczególnych miastach i a¿eby mo¿na by³o rzuciæ na rynek wiêksz¹
iloœæ masy towarowej. Ta sprawa towarzysze u nas siê dosyæ d³ugo ci¹gnie i jakoœ, szcze-
gólnie towarzysze w Ministerstwie Finansów tej sprawy nie czuj¹, nie czuj¹ jej.

No s¹ równie¿ wnioski dotycz¹ce dalszej decentralizacji w sposobach zarz¹dzania
przemys³em. Te wnioski, które dotycz¹ ewentualnego dopuszczenia za³óg do podzia³u
ponadplanowego zysku dla niektórych zak³adów. S¹ sprawy, które dotycz¹ spraw nabo-
la³ych, takich jak ujednolicenie ekwiwalentu za deputat wêglowy, sprawa podatku od
wynagrodzeñ, sprawa ubrañ ochronnych i szeregu, szeregu innych.

Jak chodzi o sprawy m³odzie¿owe, my dochodzimy do wniosku, ¿e nale¿a³oby
powo³aæ komisje KC dla opracowania wniosków w sprawie m³odzie¿y i ZHP, i do posta-
wienia tej sprawy na Plenum Komitetu Centralnego. Ta sprawa, jak siê dowiedzia³em,
ju¿ zosta³a zatwierdzona przez Sekretariat przed tym jeszcze (g³os z sali), na nastêpne,
oczywiœcie na VIII Plenum. Sprawa m³odzie¿y towarzysze jest rzeczywiœcie pal¹ca, nam
starzy mistrzowie opowiadali o tym, jak ta m³odzie¿ jest zdemoralizowana, wrêcz towa-
rzysze zarzucali nam, ¿e najgorsz¹ rzecz, któr¹ wyœcie zrobili, to jest to, ¿eœcie nie potra-
fili m³odzie¿y wychowaæ. Tak jest towarzyszu Misiaszek? I mam wra¿enie, ¿e to jest to-
warzysze rzeczywiœcie problem, nad którym bêdziemy musieli popracowaæ.

Jest jeszcze ca³y szereg innych spraw, ja nie chcê ich prawda tutaj wszystkich
omawiaæ, jak wspomnia³ towarzysz [Edward] Ochab, one, te wnioski, nie s¹ jeszcze
dopracowane, nie s¹ zatwierdzone przez Biuro Polityczne, dlatego na tym chcia³bym
skoñczyæ.
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Przewodnicz¹cy: Czy s¹ jakieœ pytania?

Pytanie z sali: Czy jest jakaœ orientacja, jak kler siê zachowa³ w Poznaniu?

OdpowiedŸ tow[arzysza] Gierka: Wiêc kler w podstawowej masie, jak nas informowa-
no, zachowywa³ siê lojalnie, lojalnie siê zachowywa³ w podstawowej masie, by³y sy-
gna³y o tym, ¿e tam gdzieœ by³y próby organizowania jakieœ m³odzie¿y, ale to s¹ niepo-
twierdzone rzeczy. W sumie my nie mamy sygna³ów o tym, ¿eby kler zachowywa³ siê,
¿eby wyst¹pi³ na ulicê i tam coœ próbowa³, wzglêdnie, ¿eby by³y jakieœ poszlaki na to, ¿e
on coœ organizowa³. Przynajmniej do tej pory nie ma takich sygna³ów. No w pierwszym
dniu by³o wœród manifestantów du¿o zakonnic, by³o du¿o zakonnic, no ale to jest, to s¹
nieuchwytne rzeczy, mnie by³oby trudno w tej chwili, bo nie ma takich podstaw twier-
dziæ, ¿e kler prawda bra³ udzia³ w organizowaniu tej historii.
(G³os z prezydium lub z sali)

Przewodnicz¹cy: [] omawiania sprawy, [] a¿eby siê zapoznaæ, o które, po wtóre zoriento-
waæ siê w sytuacji w województwach, zw³aszcza pod k¹tem zadañ ekonomicznych, du¿y
nacisk w wielu oœrodkach na p³ace, jest du¿o z³udzeñ, ¿e rz¹d [jest] w stanie daæ podwy¿ki
p³ac, jak towarzysze wiecie, [] [na rok] 1956 zosta³ przekroczony, a jeszcze pewne sprawy
trzeba bêdzie uregulowaæ. My jesteœmy w sytuacji niezwykle trudnej, nie mamy co daæ,
a jesteœmy [] trzeba siê zastanowiæ, bo wydaje mi siê, trzeba siê z ca³¹ powag¹ zastanowiæ,
bo wydaje mi siê, ¿e by³oby po¿¹dane, wzglêdnie ci sekretarze z komitetów wojewódz-
kich, którzy odczuwaj¹ szczególny nacisk podzielili siê z nami swoj¹ ocen¹, ¿ebyœmy mo-
gli lepiej dokonaæ prawid³owej oceny sytuacji, zastanowiæ siê nad dalszym dzia³aniem.

By³oby rzecz¹ celow¹, ¿ebyœmy dziœ tutaj próbowali daæ ocenê wypadków poznañ-
skich, no na kilka dni przed Plenum, [] wyjdzie ze swoj¹ ocen¹ i Plenum wypowie siê [].
Jakie bêd¹ wnioski, co do trybu omawiania, trzeba jeszcze jeden moment wzi¹æ pod uwa-
gê. Musimy skoñczyæ ko³o godz. 3.00, o godz. 4.00 spotykamy siê na [] Biuro Polityczne
z czesk¹ delegacj¹, a po tych rozmowach zostaje niewiele czasu (g³os z sali – niedobrze,
¿e tak ma³o czasu), na pewno niedobrze, ale inaczej, poniewa¿ w poniedzia³ek znowu []
nie bêdzie, a jest Plenum []zostaje u nas do 12 i wa¿ne sprawy ekonomiczne do uzgadnia-
nia miêdzy pañstwami, o (d[alszego] c[i¹gu] nie s³ychaæ). (G³osy z sali) [].

Ja s¹dzê, ¿e to jest s³uszna propozycja, bo niezale¿nie od oceny, to jest rzecz¹ wa¿n¹,
pewne podstawowe elementy [] przez tow[arzysza] Gierka, trzeba pomyœleæ o mo¿li-
wych niebezpieczeñstwach. Myœlê, ¿e s³uszne by³oby, a¿eby [] przede wszystkim
z terenów przemys³owych (d[alszy] c[i¹g] nie do odebrania), przyczyn niezadowolenia,
nastrojów klasy robotniczej, pamiêtaj¹c, ¿e my nie mamy co daæ.

G³os ma tow[arzysz] Olszewski.

Tow[arzysz] [Józef] Olszewski

Proszê towarzyszy, ja s¹dzê, ¿e nie mo¿na tak powiedzieæ, ¿e Poznañ, to jest rzecz
zupe³nie wyj¹tkowa, ¿e te wydarzenia mog³y siê przytrafiæ tylko tam, ale wreszcie w kra-
ju jest ca³kowity spokójf i wszystko w porz¹dku.
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Jest bardzo du¿o niezadowolenia klasy robotniczej w klasie robotniczej, s¹dzê
w ca³ym kraju, u nas na Œl¹sku równie¿, bardzo g³êbokie i du¿e niezadowolenie z powo-
du trudnych warunków ¿yciowych.

Aktyw partyjny przecie¿ ju¿ ponad trzy lata [temu] mówi³ o tym, ¿e sprawa stopy ¿y-
ciowej, to jest centralna, g³ówna sprawa w naszym kraju, ¿e to jest g³ówna sprawa, jeœli
chodzi o ponure wspó³zaw[od]nictwa ze œwiatem kapitalistycznym, jeœli chodzi o po-
wi¹zanie partii z masami, ¿e jest podstawowa i g³ówna, i sprawa.

Bo z t¹ stop¹ ¿yciow¹ jest krucho i w wyniku planu 6-letniego – jak wiadomo – ona
siê podnios³a w sposób ca³kowicie niezadowalaj¹cy. My na Œl¹sku mamy u nas 100 tysiê-
cy ludzi zarabiaj¹cych do 600 z³otych. Czy mog¹ byæ dobre nastroje, jeœli 100 tysiêcy lu-
dzi w województwie zarabia do 600 z³otych? Oczywiœcie nie mo¿e byæ tu dobrych na-
strojów. Przy tym te z³e nastroje, najbardziej gêsto wystêpuj¹ tam, gdzie jest najwiêcej
nieprole[ta]riackich, nowych elementów wœród klasy robotniczej. Na przyk³ad w hutnic-
twie na Hucie Bieruta, w zak³adach metalowych w Bielsku, tam gdzie doje¿d¿aj¹ ludzie
ze wsi, tam mamy najwiêksze, ¿e tak powiem, najwiêkszy ferment, najwiêksze nasycenie
niedobrymi nastrojami, które przerastaj¹ czêsto w nastroje wrogie i nie zawsze to bezpo-
œrednio oddzia³ywuje na wroga.

No tutaj tow[arzysz] Gierek mówi³ o tych bezpoœrednich przyczynach, które, ¿e tak
powiem, k³uj¹, doprowadzaj¹ do sta³ych konfliktów. My mamy du¿o tych samych rze-
czy, sprawa nieprzemyœlanego, zapochopnego zaostrzenia norm na przyk³ad. To jest
sprawa przede wszystkim w metalu, gdzie to, jak widaæ w ca³ym kraju, widocznie nie pa-
nuje siê absolutnie nad rzecz¹, ministerstwa obydwa nie panowa³y nad sytuacj¹, jeœli cho-
dzi o normy, ja muszê powiedzieæ, ¿e jestem w wielkim strachu, kiedy myœlê o tym, co
bêdzie dalej, kiedy my teraz po³¹czymy te ministerstwa32, jak to po³¹czone ministerstwo
bêdzie teraz pilnowaæ tej sprawy.

W wêglu mamy to samo. Nieprzemyœlane, pochopne zaostrzanie norm, górnicy kln¹
w ¿ywy kamieñ, ¿e nie dadz¹ podnieœæ, ¿e tak powiem, podnieœæ wysoko normê. My
zreszt¹ stopieñ przekroczenia norm na wêglu, bodaj¿e mamy najni¿szy w ca³ym kraju.
Jak tylko gdzieœ tam jest 130–140%, natychmiast normê siê podnosi.

S¹ powszechne narzekania na normy odzie¿y ochronnej. Na przyk³ad w hutnictwie
przy grobotachg gor¹cych starczy tej odzie¿y ochronnej najwy¿ej na 6 miesiêcy do 8 mie-
siêcy. O tym ju¿ niejednokrotnie mówiono, niejednokrotnie monitowano i trzeba powie-
dzieæ, ¿e niewiele zmienia siê na lepsze.

Du¿o jest takich najprzeró¿norodniejszych, drobnych, j¹trz¹cych szykan, wypadków
samowolnego na zak³adach pacy, w stosunku do tych czy innych grup robotników i na to
siê nie reaguje.

Trzeba przy tym powiedzieæ, ¿e o ile zwi¹zki zawodowe, organizacje zwi¹zkowe na
ogó³ wiedz¹ o tych bol¹czkach i jako tako interweniuj¹, jako tako próbuj¹ przeciw-
dzia³aæ, to organizacje partyjne na ogó³ nie bardzo reaguj¹ i na ogó³ nie bardzo chc¹ wie-
dzieæ o tych bol¹czkach na zak³adach pracy.

Mnie siê zdaje, ¿e Ÿród³a tego stanu rzeczy tkwi¹ w ustawieniu organizacji partyjnej
na przestrzeni ostatnich lat. Mamy przecie¿ i mieliœmy latami ca³ymi styl administrowa-
nia [...] dyrekcji zak³adów pracy, upraszczania przez organizacje partyjne z administra-
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cj¹, tak ustawiliœmy organizacje partyjne ca³ymi latami i organizacja czuje, ¿e na ich bar-
kach spoczywa odpowiedzialnoœæ za produkcjê, tego ich uczono na co dzieñ, i walczy
o tê produkcjê, walczy o wydobycie, walczy o tê stal, i zapominaj¹ siê o codziennych in-
teresach robotników.

Przecie¿ by³o tak, ¿e w latach du¿ego zaciskania pasa w ci¹gu planu 6-letniego, to
w³aœnie organizacja partyjna sz³a do mas, ¿eby t³umaczyæ, zabezpieczaæ realizacjê i cza-
sem bardzo niepopularych posuniêæ, i sz³a, jak to siê mówi z zaciœniêtym zêbami, czêsto
wbrew w³asnemu przekonaniu, sz³a t³umaczyæ, ¿e poci¹gniêcie jest konieczne, potrzebne
i przyniesie korzyœci klasie robotniczej.

Oczywiœcie, ¿e to nie mog³o, nie mo¿e nie zostawiaæ œladu i nie mo¿e nie spowodo-
waæ deformacji w stylu i metodach pracy partyjnej, i nie mo¿e zagin¹æ bez œladu. I te œla-
dy zosta³y, i jak my tego stanu rzeczy, nie zmie[ni]my tego od razu – jasna rzecz – i jasna
rzecz, ¿e ja tak s¹dzê, ¿e my tego stanu rzeczy nie zmie[ni]my przez to, ¿e bêdziemy ape-
lowaæ do organizacji, towarzysze starajcie siê [] sprawiedliwie ¿¹dañ mas, bo tego
tu stan¹³ fakt, jak niektórzy aktywiœci stawali na czele sprawiedliwych ¿¹dañ mas
w Poznaniu.

Mnie siê zdaje, ¿e zmieniæ ten stan z[e] znieczulenia organizacji partyjnych na
bol¹czki bytowe, stan odrywania siê poszczególnych organizacji partyjnych od za³óg,
¿eby to zmieniæ potrzebny jest czas, i potrzebna jest wytê¿ona praca ze strony kierownic-
twa partyjnego na szczeblu centralnym, wojewódzkim, potrzebne jest to, co my nazywa-
my procesem reedukacji partii, tego siê za tydzieñ nie da zrobiæ i my w tej sprawie, trzeba
powiedzieæ bardzo ma³o i w skali krajowej, i w skali wojewódzkiej, i w skali zak³adów
pracy, bardzo ma³o w ci¹gu wielu ubieg³ych miesiêcy robiono.

To jest bardzo wa¿ne zw³aszcza w obecnym okresie. Myœmy ju¿ mówili parokrotnie
w Warszawie, tylko to by³o w nieobecnoœci cz³onków Biura Politycznego, by³o dwóch
– trzech towarzyszy, dlatego mnie siê zdaje, ¿e to trzeba powtórzyæ jeszcze raz, ¿e prze-
cie¿ teraz z tej ogólnonarodowej dyskusji wszyscy, wszystkie problemy posz³y na bok, na
czo³o wysun¹³ siê, dominuj¹cy siê, na wy³¹czne miejsce, problem stopy ¿yciowej i spra-
wy gospodarczej. To jest bardzo œliski grunt i po tym gruncie trzeba siê poruszaæ
nies³ychanie ostro¿nie, je¿eli z jednej strony braæ bardzo nisk¹ stopê ¿yciow¹, du¿e na-
gromadzenie niezadowolenia w klasie robotniczej, sporo trudnoœci materialnych, w ja-
kiej ¿yj¹ masy, z drugiej strony nasze stosunkowo niewielkie mo¿liwoœci, poziom si³ wy-
twórczych w naszym kraju, przez który my przecie¿ nie przekroczy[my]. Tymczasem
w dyskusji nad tymi sprawami my nie doœæ uwzglêdniamy i nie doœæ uwzglêdnialiœmy
ten stan rzeczy, wytwarzaliœmy i wytwarzamy wci¹¿ w kraju atmosferê, w której zmienia
siê gwa³townie, z dnia na dzieñ wzrastaj¹ ¿¹dania mas na bardzo szybki i bardzo wzrost
p³acy realnej, to znaczy znacznie przekraczaj¹cy podany przez nas 30%. Znacznie przekra-
czaj¹cy ni¿ 30%.

Ja mia³em tak¹ naradê grupy towarzyszy (g³os z sali) 5 lat (g³os z sali), ja mia³em na-
radê z grup¹ towarzyszy i powiadam im, ¿e s¹ ogromne trudnoœci z wywalczeniem tych
30%, s¹ wielkie trudnoœci, kierownictwo siê g³owi nad tym, jak te 30% wydrapaæ i je¿eli
nam siê uda osi¹gn¹æ, to bêdzie wielka sprawa. Ja towarzyszom powiem tak¹ sprawê, jak
powiemy 30%, to bêdzie taka sprawa, dlatego ¿e ludzie i na 30, i na 300%, i myœmy sami
towarzysze, mo¿na powiedzieæ w³asnymi rêkoma tê atmosferê w kraju wytworzyli.

Czasami jak siê tak patrzy na to, co my towarzysze robimy, to odnosi siê wra¿enie, ¿e
takie wymazaczki i o³ówek, i papier s¹ w naszym kraju dawno zapomniane, ¿e siê nie
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[tego] liczy, gadamy nie licz¹c tego, co mo¿na zrobiæ, co jest mo¿liwe i realne. Ja chcê
mówiæ o takiej rzeczy, o której my siê [] na komisji, sprawy godzin nadliczbowych. My-
œmy rozpêtali olbrzymi¹ akcjê przeciw [iloœci] godzin nadliczbowych w prasie, w radio,
na zebraniach, zapomnieliœmy o drobiazgu, o tym, ¿eby wyrównaæ godziny nadliczbowe,
trzeba zap³aciæ, a to przecie¿ w samym przemyœle metalowym kosztuje parêset milionów
z³otych, a w skali kraju, ja nie wiem [], nie siedzê w tych sprawach, [] miliardy z³otych,
tak myœlê, ¿e to s¹ sumy przekraczaj¹ce miliardy z³otych albo wiêcej, no 5 miliardów
tym nie lepiej. No dobrze towarzysze (g³os z Sali), to jest inna sprawa, tylko je¿eli chcie-
liœmy robiæ kampaniê z godzina[mi] nadliczbowymi, to trzeba mieæ œrodki na to, ¿eby te
godziny nadliczbowe zap³aciæ. Ale jeœli tych œrodków nie ma, to nie mo¿na w takiej de-
magogii wychodziæ. Bo co siê dzieje, myœmy teraz pod silnym naciskiem robotników
BEFAMY33, kiedy jutro [] zrobili wielkie dobrodziejstwo, zgodzili siê, ¿e nie bêd¹ robiæ
godzin nadliczbowych i [] na to, jak to wygl¹da, przecie¿ myœmy to robotnikom [zgroma-
dzonym na] sali t³umaczyli, ¿e to jest granda, skandal, godziny nadliczbowe, to rzeczy-
wiœcie jest skandal, nadu¿ywaliœmy w sposób skandaliczny te rzeczy i na skutek ba³aga-
nu, ja chcê towarzyszom powiedzieæ, ¿e jest taka sprawa, ¿e na przyk³ad, jeœli chodzi
o maszyny, to robiono na eksport na Œl¹sku, z góry planowano godziny nadliczbowe i je-
œli to nie wychodzi [] to trzeba zmniejszaæ plan, mimo ¿e trzeba wykonaæ te maszyny eks-
portowe z zaplanowanej iloœci godzin, bo tam nie gra, ¿e w pierwszej dekadzie jest 5 go-
dzin, tam jest taka rzecz, a w takiej dekadzie 90% planu. Myœmy tak¹ rozpêtali sami
historiê i teraz rzecz, która powinna przynieœæ du¿o klasie robotniczej i nam daæ du¿y ka-
pita³ polityczny, w konsekwencji obróci³o siê w przeciwieñstwo, obróci³o siê przeciwko
nam, bo nie by³o pieniêdzy na wyrównanie.

Myœmy zreszt¹, Komitet Wojewódzki w Stalinogrodzie stawi³ pytanie, o co zreszt¹
myœmy i ustnie, i na piœmie powiedzieli, ¿e uwa¿amy, ¿eby nie robiæ, tow[arzysz] Gierek
ten dokument dosta³, ¿eby nie robiæ, to by³o [ostrze¿enie] przed tym, ¿eby nie robiæ nie-
przemyœlanych rzeczy z godzinami nadliczbowymi, jeœli nie mamy œrodków, aby to
pokryæ, niemniej zrobiliœmy tê rzecz, zapominaj¹c o papierku, o papierze i o³ówku.
Oczywiœcie ten sam problem z ca³¹ rozci¹g³oœci¹ stanie na wêglu, w zwi¹zku ze zmniej-
szeniem iloœci godzin nadliczbowych i niedziel. Szkoda gadaæ, bêdziemy musieli wy-
równaæ, inaczej górnicy siê na to nie zgodz¹. Musimy wyrównaæ i te pó³godziny, i ka¿d¹
niedzielê, któr¹ górnicy trac¹, bo górnicy oczywiœcie s¹ przeciwko niedzielom, chc¹,
¿eby [pracuj¹cych] niedziel nie by³o, ale chc¹, ¿eby [za ka¿d¹ pracuj¹c¹] zap³aciæ. Na
z³ym zarobku nikt siê [pracowaæ] nie zgodzi.

I jeszcze jedna sprawa. Tutaj o tym mówi³ trochê tow[arzysz] Gierek. Sprawa naszej
propagandy. Nasz¹ propagandê d³ugie lata, jak wiadomo, cechowa³a wybitna jednostron-
noœæ od sukcesu do sukcesu, od zwyciêstwa do zwyciêstwa itd.

Myœmy dzisiaj wpadli w niemniej niebezpieczn¹ jednostronnoœæ, w drug¹ skrajnoœæ.
Wszystko jest z³e i wszystko do niczegoh.

Ja s¹dzê, tak¿e jest rzecz¹ bezsporn¹. W ci¹gu ubieg³ych miesiêcy istnia³a oczywiœ-
cie koniecznoœæ koncentrowania uwagi partii, koncentrowania uwagi mas na wszystkich
naszych b³êdach i s³aboœciach, tylko ¿e ta atmosfera, jaka ostatnio u nas w kraju [siê] wy-
tworzy³a, to ju¿ nie jest koncentrowanie uwagi mas na b³êdach i s³aboœciach, ale general-

219

h W dokumencie doczyniego.
33 Fabryka Maszyn W³ókienniczych w Bielsku Bia³ej.



ny, skoncentrowany, huraganowy atak na ca³e nasze [] i rz¹dzenia. I to jest tak, bodaj¿e
w „Szpilkach” by³ taki czy w „Przekroju” by³ taki wiersz, ¿e my idziemy do mas [] my-
œmy ju¿ ponieœli ten zestarza³y, precz z nami i masy siê tym [] s³usznie ca³kiem (g³osy
z Sali i prezydium). Mnie siê zadaje, ¿e my robimy rzeczy, które s¹ nieprzemyœlane. Ta
sprawa tych trzech miliardów. Towarzysze, warto pojechaæ w teren i pos³uchaæ, co
rob[otn]icy mówi¹ o tych zamro¿onych maszynach za trzy miliardy. Pos³uchaæ, co to
da³o. Ja s³ysza³em, podobno, ¿e tam nie jest tak ca³kiem œcis³e z tymi trzema miliardami
z³otych. Trzy miliardy, a tam by³o miliard 200 i z tego jeszcze coœ zmontowano, ale
przypuszczam, ¿e te trzy miliardy, ale towarzysze, po co myœmy to w radio puœcili, po
co myœmy to w prasie rozbêbnili, przecie¿ na zebraniu siê pokazaæ nie mo¿na, od tego
siê zaczyna, jak to trzy miliardy, ¿eœcie ugrzêŸli w maszynach, samych maszynach, no
jak wy rz¹dzicie, idziecie do [] jak wy nie umiecie rz¹dziæ, przyjd¹ inni, którzy potrafi¹
rz¹dziæ. Przecie¿ mnie siê zdaje, ¿e nad takimi rzeczami trzeba pomyœleæ trochê wczeœ-
niej, nie czekaæ na to, ¿eby powszechnie by³o gadanie zmieniæ rz¹d, zmieniæ Komitet
Centralny i to jeszcze nie s¹ pojedyncze wypowiedzi, to jest masowo i powszechne zja-
wisko dziœ.

Ja mam w¹tpliwoœci, co do tego, czy jest rzecz¹ s³uszn¹, a¿eby partia bêd¹ca przy
w³adzy nagromadza³a tak¹ masê przyk³adów nieudolnoœci i ba³aganu, jak my to robimy.
Przecie¿ to siê zaczyna od razu ju¿ nie przeciwko tym poszczególnym zjawiskom, których
jest zreszt¹ du¿o w kraju, mo¿na to cytowaæ dziesiêæ razy wiêcej w prasie, to zaczyna siê
przeciwko nam obracaæ, przeciwko nam zaczyna siê obracaæ.

I ja myœlê, ¿e trzeba towarzysze powiedzieæ prawdê, tak jak jest i trzeba, ¿eby towa-
rzysze z Biura widzieli, ¿e tak jest, macie towarzysze z Biura gruntowne poderwanie au-
torytetu w kraju i partii, tak jest towarzysze, autorytet Biura Politycznego, autorytet KC,
autorytet rz¹du i prezydium rz¹du jest w kraju i w partii ca³ej powa¿nie poderwany. I ja
mam w¹tpliwoœci, co do tego, czy to nam pomaga. Mam pewne w¹tpliwoœci, co do tego,
czy nam pomaga.

Oczywiœcie do tego przyczynia siê niew¹tpliwie fakt, ¿e istnieje ogromna rozpiêtoœæ
nie tylko [po]miêdzy, tego czego my sami ¿¹damy w naszej propagandzie, a tym, co
mo¿emy daæ, ale ¿e istniej¹ olbrzymie dysproporcje miêdzy nasileniem, temperatur¹ i za-
siêgiem dyskusji, a tym, co my w praktyce robimy towarzysze.

No szczególnie daje siê odczuæ oczywiœcie w sprawach gospodarczych. Tutaj pra-
wie, ¿e nic siê nie dzieje. Wtedy, kiedy uwa¿am, uwaga mas, uwaga partii skonce[n]tro-
wana jest przede wszystkim na sprawach gospodarczych, my w praktyce prawie nic nie
robimy i nie ma nawet dla kraju, i dla partii informacji o tym, nad czym kierownictwo
pracuje w tej chwili, nic nie ma.

I czasem powstaje takie wra¿enie, ¿e my nic sobie z tego wszystkiego, nic nie robi-
my, co ludzie mówi¹, ¿e my nic nie mo¿emy w Polsce zmieniaæ.

Ja myœlê towarzysze, ¿e my siê tym nie wykoñczymy [–] ³¹czeniem ministerstw,
nie wykoñczymy siê ³¹czeniem ministerstw, jako [] mamy zmieniaæ, tym bardziej
¿e moim zadaniem, ja o tym te¿ ju¿ mówi³em [] najszczêœliwszego. Tak jak myœmy mó-
wili Ministerstwa Budownictwa ³¹czy, a to ³¹czenie to nie jest najszczêœliwsze, Mini-
sterstwa Budownictwa, to jest przyk³ad, jak nie nale¿y robiæ tych rzeczy [] zaczyna-
my ³¹czyæ ministerstwa przemys³u budowlanego w pe³ni sezonu budowlanego i potem
oczywiœcie przestoje, ba³agan, demobilizacja pe³na w budownictwie i przemys³owym,
i mieszkaniowym.
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My siê towarzysze tam nie wykoñczymy, trzeba robiæ, a my przecie¿ spraw stosun-
kowych robót nie za³atwiamy. Tow[arzysz] Gierek tutaj mówi³ o sprawie rzemios³a,
przecie¿ to mo¿na zrobiæ, mo¿na to bardzo zrobiæ, przecie¿ to nie wymaga wielkich
spraw, to nie jest wielka sprawa, to rzecz, któr¹ mo¿emy zrobiæ w parê tygodni, ju¿ mo-
gliœmy zrobiæ. Sprawa tzw. przydzia³u mieszkañ, scentralizowanego przydzia³u miesz-
kañ. Ja rozumiem, trudno jest wszystko zmieniæ, ale te 20% mieszkañ daæ tym radom na-
rodowym do rozdzia³u i nic z tej sprawy siê nie robi.

Nawet taka drobna rzecz, zaczêto kampaniê zbierania niepotrzebnych, tych luŸno sto-
j¹cych maszyn. Myœmy u nas znaleŸli 6 tysiêcy niepotrzebnych maszyn, to jest ³adnych
parê fabryk, towarzysze, nikt nie chce tego zabraæ [] przesy³a do nas z papierkiem, upo-
wa¿[nie]niem takiego [] takiego do odbioru takich i takich maszyn w Komitecie Wo-
jewódzkim partii. No przecie¿i siê kpiny towarzysze robi, przecie¿ [] maszyny s¹, za-
braæ je.

Teraz jeœli chodzi o du¿e sprawy, o powa¿ne sprawy. Jest du¿a dezorientacja i demo-
bilizacja w organizacjach partyjnych, na skutek tego stanu rzeczy, o których ja mówiê,
du¿a dezorientacja, myœmy co prawda przeprowadzili w ostatnim czasie narady aktywu
partyjnego [] 12 tysiêcy ludzi, którzy byli obs³u¿eni przez cz³onków egzekutywy KW,
gdzieœmy stawiali i my stawiali, i problem stopy ¿yciowej, i 30%, i co mo¿na osi¹gn¹æ, na
co mo¿na liczyæ, to nam trochê pomog³o, gdybyœmy tego nie zrobili, to by Poznañ ciê¿ko
na Œl¹sku odczuli, ciê¿ko byœmy odczuli, to nasze szczêœcie, ¿eœmy w porê te narady
przed tym Poznaniem jeszcze przeprowadzili.

Ja chcia³em przy okazji powiedzieæ jeszcze, jak to towarzysze nieraz ju¿ mówili
i nam to trzeba jeszcze raz powiedzieæ, nas dzia³aczy terenowych, nikt nie pyta o zdanie,
jeœli chodzi o te wielkie przemiany, które siê dziej¹ w naszej gospodarce, które powinny
siê dziaæ w gospodarce. I przy roztrz¹saniu tych ¿yciowych problemów, [przy] przygo-
to[wy]waniu niezmiernie [wa¿nych] decyzji, nikt siê nie zapyta, przy zmianie planu in-
westycji 5-latce w dziedzinach politycznych, instancje dalej odpowiadaj¹, nikt z nami tej
sprawy nie konsultuje.

Je¿eli te instancje wojewódzkie s¹ niekompetentne, nie potrafi¹ zabraæ g³osu, to prze-
cie¿ [] sprawa nie mo¿e, sprawa œwiadczy, to zmieñcie instancje, zmieñcie sekretarzy, ale
zasady przecie¿ nie mo¿na naruszaæ, przecie¿ nie mo¿e tak byæ, ¿eby ludzi w ogóle nie
zapytano.

Przecie¿ w terenie, nie wiem, 90 czy 95% organizacji partyjnych jest w terenie poza
Warszaw¹ i nie mo¿na robiæ takiej wielkiej rzeczy, które powinniœmy robiæ, bez zasiê-
gniêcia opinii tego terenu. Ja myœlê, ¿e takiego ignorowania opinii terenu, jak jest obec-
nie, nie by³o nigdy, nawet za najgorszych czasów w partii i ja to chcia³em w partii powie-
dzieæ. Trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e nie ma ¿adnej pomocy dla terenu jeœli chodzi
o sekretariat Komitetu Centralnego, nie ma wymiany myœli na temat nowych metod, no-
wych form pracy, bo po staremu przecie¿ nie mo¿na pracowaæ, nie chcemy pracowaæ
i nie da siê pracowaæ po staremu, ale jak po nowemu, trzeba powiedzieæ, aktyw nie bar-
dzo wie. [Z] Sekretariatu Komitetu Centralnego nie p³yn¹ ¿adne bodŸce, ¿adne nowe my-
œli na ten temat, ¿adna zachêta do wyk³adania swoich myœli na ten temat, i ja s¹dzê, ¿e to
jest nie tylko dla stalinogrodzkiego województwa, ale to dotyczy tak¿e innych wo-
jewództw. Jeœli chodzi o bie¿¹c¹ sytuacjê w terenie, mamy towarzysze w terenie brzemiê
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i nacisk o ogromnym [] na zak³adach pracy. Przy tym nacisk ten w ostatnich dniach przy-
biera formê tak¹, strajkowaæ mo¿na, partia powiedzia³a, ¿e mo¿na strajkowaæ, wobec
tego bêdziemy naciskaæ (g³osy z Sali) i to siê mówi, i cz³onkowie partii, i bezpartyjni, [].
My mamy na metalu 70 tysiêcy ludzi, tam jest wiele nadgodzin, wieluset tysiêcy nadgo-
dzin, którzy przepracowali w ubieg³ym roku, tam jest sprawa progresji, ta sama sprawa
co na Cegielskim, to jest nieprzemyœlana rzecz, Ÿle przepracowana, bez przekonsultowania
z organizacjami zwi¹zkowymi i bez przekonsultowania z organizacjami partyjnymi, Ÿle
zrobione towarzysze.

Myœmy [mieli] bardzo du¿y nacisk na Befamie, byliœmy o krok od strajku, jakoœ siê
ugasi³o, byliœmy o krok od strajku na [] w D¹browie Górniczej, jakoœ siê ugasi³o, to zna-
czy sta³o siê w Chorzowie [] na tym Porêbie w powiecie zawierciañskim, wszêdzie tam
siê gotowa³o i jak stra¿acy jeŸdzimy z zak³adu na zak³ad i gasimy.

Mamy na wydzia³ach mechanicznych, remontowych w hutnictwie, mamy wrzenie,
chodzi o kartê hutnika, myœmy przyjêli kartê hutnika wed³ug wzoru radzieckiego, wtedy
nam siê wydawa³o, ¿e to jest wszystko prawid³owe, okaza³o siê, ¿e nieprawid³owe, trzeba
by³o albo znacznie wêziej z kart¹ hutnika, albo wszystkim obj¹æ, ale tak my w po³owie
drogê zatrzymaliœmy. Objêliœmy za du¿o robotników na to, ¿eby to by³ przywilej, a za
ma³o na to, ¿eby to by³a powszechna rzecz i mamy ogromne wrzenie, i to wymaga du¿o
pieniêdzy, olbrzymich pieniêdzy, wyrównanie tych rzeczy i nam siê wydaje, ¿e nie bê-
dzie mo¿liwoœci chyba w najbli¿szym czasie wyrównaæ.

Gdzieniegdzie mamy nacisk u budowlanych, by³y próby organizowania strajku u bu-
dowlanych, na Nowych Tychach by³a próba strajku, u Poligrafów, u tramwajarzy, nie za-
mykaj¹ siê drzwi od delegacji, mniej wiêcej 1–2 bm. zaczê³y siê delegacje. Myœmy tam
prawda napisali o Poznaniu, no to czytali tak, jak oni chc¹ czytaæ, nie tak jak my piszemy,
i przeczytali delegacja, i na delegacji, i dawaj teraz, w Komitecie Wojewódzkim wszyst-
kie wydzia³y, nie zamyka³y siê drzwi we wszystkich wydzia³ach, do sekretarzy KW dele-
gacje, zbieranie pieniêdzy na delegacje do Warszawy, ja nie wiem, jak to jest w KC []
sami wiedz¹ towarzysze, czy [delegacje] doje¿d¿aj¹, czy nie doje¿d¿aj¹, bo my próbuje-
my agitowaæ za tym, ¿eby jednak nie jeŸdziæ i na ogó³ ¿¹danie g³ówne podwy¿ka p³ac, nie
idzie wy¿yæ za takie pieni¹dze, dawajcie podwy¿kê p³ac. Obok tego s¹ wysuwane miej-
scowe lokalne bol¹czki, tego jest masa i móg³bym referowaæ 4 godziny, 4 godziny
móg³bym referowaæ, ile siê tego nazbiera³o i to w miarê mo¿liwoœci trzeba mo¿liwe szyb-
ko za³atwiæ, bo to s¹ s³uszne pretensje, s³uszne postulaty, które siê wi¹¿e równie¿, nie
bêd¹ oczywiœcie bez pieniêdzy, za darmo my ich nie zaspokoimy, ale na to musi byæ, to
nie jest sprawa podwy¿ki p³ac, to jest sprawa s³usznych i sprawiedliwych postulatów,
które musimy za³atwiæ, bo z naruszeniem ustawodawstwa, za naruszeniem prawa
w ci¹gu miesiêcy myœmy robotników krzywdzili.

Myœmy, proszê towarzyszy, jeœli chodzi o wêgiel, trzeba powiedzieæ, ¿e mimo [] ra-
dowego, mimo wzywania przez zagraniczne radiostacje bezpoœrednio górników do straj-
ku, na ogó³ na wêgla mamy spokój, to przyczyni³o siê [do] poci¹gniêcie z podwy¿k¹ p³ac,
to jest g³ówna bodaj¿e sprawa, to jest podwy¿ka p³ac, no i ta robota polityczna, jaka na
wêglu akurat [w] przeddzieñ zajœæ poznañskich, w ci¹gu miesi¹ca poprzedzaj¹c zajœcia
poznañskie, by³a przeprowadzona, z ma³ymi wyj¹tkami, na wêglu jest spokój, nie ma wy-
suwania ¿¹dañ, tym niemniej s¹ równie¿ i tam ogniska zapalne, kopalnie poszczególne,
poszczególne punkty i tam równie¿ trzeba bêdzie ca³y szereg rzeczy wyrównaæ. Ale to
ju¿ w granicach w³asnego funduszu.

222



Ja chcia³em zasygnalizowaæ, jest bardzo niespokojnie na terenie autochtonicznych,
bardzo niespokojnie, w 1953 roku po 17 czerwca myœmy mieli podobn¹ sytuacjê na tere-
nach autochtonicznych, wtedy puœciliœmy w ruch, ¿e tak powiem, obydwie uzupe³niaj¹ce
siê nawzajem metody, olbrzymi¹ pracê polityczn¹ i uzupe³niaj¹ce tê pracê polityczn¹
ostre œrodki administracyjne. My oceniamy sytuacjê, tak ¿e w tej chwili przy tej sytuacji,
jaka jest w organizacji partyjnej, my na tê skalê ani jednej, ani drugiej rzeczy nie bêdziemy
w stanie uruchomiæ, ani [] œrodkami na tak¹ skalê, my nie bêdziemy w stanie uruchomiæ.
I sytuacja tam na terenach autochtonicznych jest w tej chwili bardzo niewyraŸna, niedo-
bra, i niedobra jest te¿ na wsi, w powiecie lublinieckim, w powiecie gliwickim jest niedo-
bra sytuacja. Mamy bardzo silny nacisk kleru, o tym równie¿ mówiliœmy na naradzie po-
przednio I towarzyszy, sekretarzy. Trzeba powiedzieæ, ¿e od tej narady min¹³ tydzieñ
i te¿ nic absolutnie siê w tej sprawie nie zmieni³o. O ile w poprzednich latach myœmy czu-
li, ¿e jest jakieœ scentralizowane kierownictwo, jeœli chodzi o kler, jeœli chodzi o sprawê
kleru, ¿e dzia³a ten urz¹d wyznañ przy radzie ministrów34, ¿e w Komitecie Centralnym
te¿ ktoœ te rzeczy trzyma w rêku, o tyle ostatnio powstaje wra¿enie, ¿e nikt siê tym w ogóle
nie zajmuje. Nie ma decyzji, jeœli s¹ decyzje Urzêdu ds. Wyznañ, to z regu³y one s¹
sprzeczne z intencjami i postulatami terenu, a nacisk jest nies³ychanie silny, rozwydrze-
nie jest nies³ychanie du¿e ze strony kleru, zachowuje siê w sposób bezczelny, jest du¿y
nacisk na aktyw partyjny i trzeba powiedzieæ, ¿e temu naciskowi sprzyja tak¿e i dez-
orientacja w aktywie, jest trochê za³amania w szeregach partyjnych po XX zjeŸdzie35,
przecie¿ by³o takie zachowanie i aparatu partyjnego siêga to, myœmy latami takiej sytu-
acji na przyk³ad w Œwiêtoch³owicach, gdzie trzech cz³onków komitetu miejskiego
w tym jeden cz³onek egzekutywy wziêli udzia³ w procesji Bo¿ego Cia³a, tego ju¿ latami
na Œl¹sku nie by³o.

I wreszcie chcia³bym jeszcze zasygnalizowaæ, ¿e mamy du¿o takich, du¿o wy-
padków, ¿e tak powiem niezdyscyplinowania, na przyk³ad zajmowanie bloków, myœmy
zawsze mieli proœby zajmowania bloków, zawsze jako tako organizacje dawa³y sobie
radê. No tak na przyk³ad w Rokietnicy dwa bloki zajête, w Nowych Tychach 20 mieszkañ
zajêtych, bezprawnie i z tym, ¿e jak ma ich wyrzucaæ to siekierami bêd¹ r¹baæ itd. O orga-
nizacje partyjne maj¹ nies³ychanie s³abe i pod presj¹ tych nastrojów s¹, na metalu i wyda-
rzeñ poznañskich i po prostu nie tylko same [sobie] nie radz¹, ale nas nawet nie informuj¹
i same nie reaguj¹, my siê przypadkowo dowiadujemy o tych faktach, bo obawiaj¹ siê or-
ganizacje terenowe, ¿e jak [dadz¹] znaæ do KW, to tam za¿¹daj¹ lepszego dzia³ania, a oni
siê boj¹ w tej sytuacji energicznie dzia³aæ.

Jeœli chodzi o wnioski, mnie siê wydaje, ¿e potrzebne bardzo szybko, ja [] doœwiad-
czenia kierownictwa lub rz¹du na temat tego, co mo¿emy konkretnie daæ, a czego
nie mo¿emy daæ, to jest g³ówna sprawa i ja nie wiem, czy bêdzie rzecz¹ celow¹, ¿eby to
powiedzia³o tylko VII Plenum36. Na VII Plenum jest tak wiele, jest tak wielkie oczekiwanie.
Oczywiœcie, ¿e tych wszystkich oczekiwañ nie spe³nimy, ale czy my mamy na VII Plenum,
¿e tak powiem, nacisk po³o¿yæ na to, czego nie mo¿emy daæ, mam w¹tpliwoœci w tej sprawie.
Mnie siê wydaje, ¿e nale¿y siê przed VII Plenum to zrobiæ. No jakieœ [] oœwiadczenie, ¿eby
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wstrzymaæ ten nacisk, który nawraca z ka¿dym dniem, z ka¿dym dniem nawraca, narasta.
I sprawa wygl¹da tak, mog¹ daæ, a nie chc¹. To trzeba powiedzieæ, co mo¿emy daæ. Co
mo¿emy naprawiæ, czego nie mo¿emy daæ, trzeba to g³oœno powiedzieæ. Dalej, oczywiœcie
o tym tu by³a mowa i to jest rzecz jasna, trzeba ca³¹ parê przeciwko wszelkim próbom hamo-
wania procesu demokratyzacji, na odwrót trzeba ca³¹ par¹ zw³aszcza na tê, trzeba konkretnie
przeprowadzaæ demokratyzacjê jeœli chodzi o system zarz¹dzania.

Po nowemu zacz¹æ rz¹dziæ. Lepiej zacz¹æ zarz¹dzaæ i to powiedzieæ masom, jak to
bêdziemy zarz¹dzaæ z udzia³em aktywu terenowego, zapytaæ, co trzeba zmieniaæ, powie-
dzieæ masom nad, czy pracujemy, co mo¿na zmieniæ od razu, zmieniaæ, ale towarzysze,
trzeba wzi¹æ jakiœ ostry kurs przeciwko demagogii socjalnej, przecie¿ my sami uprawia-
my demagogiê, która absolutnie ¿adnych pozytywnych wyników daæ nie mo¿e. To, czy
[] pomaga procesowi demokratyzacji. I uwa¿am, ¿e myœmy nie powinni, nie powinni
pozwoliæ na to, ¿eby nam wyrywano z gard³a ustêpstwa. Jak jest na metalu, na tych
4 zak³adach pracy s¹ konkretne ustêpstwa? Dlaczego nastroje strajkowe by³y, by³y nastroje
strajkowe, przyjecha³ wiceminister czy tam minister, dyrektor centralnego zarz¹du i pod
naciskiem dawaæ dalej robotnikom ustêpstwa. No nic gorszego towarzysze nie mo¿e byæ,
ni¿ takie za³atwianie spraw, nic gorszego, to siê bêdzie przerzucaæ z zak³adu na zak³ad
i przy tym wszystko to bêdzie osi¹gniête jako zwyciêstwo na nas. To jest zwyciêstwo,
wyrwaliœmy im z gard³a. I ja s¹dzê, ¿e my sami, potrzebne jest jakieœ uregulowanie, do-
ciec, do jakiego miejsca mo¿emy iœæ, na przyk³ad o progresji. Ja mówiê, trzeba zrobiæ
w ca³ym metalu, wyrzec siê tej historii progresji, to nie jest sprawa, która kosztuje natych-
miastowo du¿o pieniêdzy, to trzeba za³atwiæ, jeœli chodzi o nadliczbówki, pomyœleæ, jak
ta sprawa wygl¹da, co trzeba wyrównaæ, co potrafimy wyrównaæ, a tam gdzie nie potrafi-
my wyrównaæ, przyj¹æ te rzeczy, nadgodziny, nie dopuszczaæ do tego, ¿eby nam wyry-
wano z gard³a fabrykê za fabryk¹, zak³ad za zak³adem, ¿eby nam wyrywano ustêpstwa
i ¿eby potem robotnicy mówili, jak siê na nich naciœnie, to ³obuzy daj¹, jak nie naciœniesz,
nic nie dostaniesz.

Mnie siê wydaje, ¿e w tej sytuacji, jaka siê w tej chwili wytworzy³a, to s¹ rzeczy naj-
pilniejsze.

No i trzeba moim zdaniem, ja nie wiem, w jakim stadium ta rzecz jest w tej chwili,
trzeba na VII Plenum przyj¹æ z jakimœ rozwiniêtym programem, ju¿ nie chodzi o ocenê
planu 6-letniego, bo moim zdaniem nie to jest w tej chwili, jest najwa¿niejsze i nie to lu-
dzi najbardziej interesuje, ale jeœli chodzi o stan 5-1etni planu, daæ wskaŸniki i przede
wszystkim powiedzieæ, co my bêdziemy mieli, bo bêdziemy zmieniaæ, co bêdziemy
zmieniaæ, bez tego nieco robiæ Plenum. W oczach mas, które jest [] nie da odpowiedzi,
chocia¿by jakiejœ nie doœæ g³êbokiej, nie zbyt g³êboko i odpowiedzieæ na to pytanie, masy
takiego plenum nie przyjm¹.

Tow[arzysz] [Leon] Stasiak

Proszê towarzyszy, mnie jakoœ dzisiaj trudno mówiæ, ale uwa¿am, ¿e trzeba powie-
dzieæ o tych przyczynach, które zdaniem naszym spowodowa³y, ¿e poznañscy robotnicy
(g³os z Sali), jak ja na Plenum mogê drugi raz mówiæ, ¿e poznañscy robotnicy wyszli na
ulicê, poprzez tow[arzysza] Staszewskiego przemawia to, brak czasu, to mo¿e byœmy za-
pro[po]nowali, ¿eby jednak, jak wiem dwóch – trzech cz³onków Biura37 tu zosta³o, ¿eby-
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œmy toczyli nadal naradê, bo wydaje mi siê, ¿e teraz przerwaæ naradê i zrobiæ naradê
jza dwie godzinyj, kiedy jest du¿o do powiedzenia, by³oby nies³uszne i poza tym ja uwa-
¿am, ¿e ja nie mog¹ z tej sali wyjœæ, nie mówi¹c niczego przecie¿ (g³osy z Sali), tak wiêc
jest du¿e niezadowolenie w klasie robotniczej i jest du¿e niezadowolenie w partii, która
stanowi czêœæ tej klasy.

Myœmy wiele przyrzekali, oczywiœcie mieli najlepsze zamiary, ale z tych przyrze-
czeñ bardzo ma³o wysz³o. Myœmy nie tylko przyrzekali na wstêpie planu 6-letniego
i ka¿dy pamiêta te transparenty, i te napisy olejn¹ farb¹ na murach, ale myœmy i potem
przyrzekali na II ZjeŸdzie38, a szczególnie du¿e nadzieje, szczególne rozbudzenie chêci,
woli lepszego ¿ycia da³ XX Zjazd KPZR. I po II ZjeŸdzie KPZR – ja mówiê w skrócie ze
wzglêdu na w³aœnie, na to tego – pêk³y, pêk³y, zupe³nie pêk³y, zupe³nie [pêk³y] te rzeczy,
które jakoœ dawniej nak³ania³y do zaciskania pasa. Myœmy dawniej przechodzili, powie-
dzieli tak, wojna w Korei, grozi [wojna] itd. Imperialistyczna, grabie¿cy gro¿¹, Wietnam,
sytuacja napiêta itd., itd., i myœmy z tym przewa¿nie wychodzili, te argumenty pêk³y,
XX Zjazd mówi³ o mo¿liwoœci trwa³ego pokoju, mówi³ o jakiœ bardziej mo¿liwych parla-
mentarnych drogach. XX Zjazd podda³ ogromnej i ostrej krytyce poszczególne fazy roz-
woju Zwi¹zku Radzieckiego i teraz jest niezmiernie namiêtnie, jak przecie¿ przed zajœ-
ciami dzwoni³em, m.in. do tow[arzysza] Matwina, z tym ¿eby, niech kierownictwo
przyjdzie na zak³ady pracy, zobaczy, jakie s¹ nastroje, ja takiego jêzyka, takiego wzorku
nie widzia³em, jak w dniach poprzedzaj¹cych zajœcia poznañskie. Powiedzia³em, ¿e
to przerasta moj¹ g³owê, ale nie tylko o to chodzi, ¿e trzeba widzieæ, co siê tam, jakie wul-
kany s¹, jak machaj¹ rêk¹ na rzeczy, które s¹ przez nas prawdziwe mówione, które my
uwa¿amy za œwiête, ale jak na te rzeczy reaguj¹, nie poszczególni robotnicy, ale grupy
robotników.

Na ZISPO, na [] na której by³em i któr¹ myœmy zrobili w³aœnie po to, ¿eby roz³ado-
waæ nastroje, ¿e wiele pary, ¿e lepiej, ¿eby ta para wysz³a wentylem na zebraniu ni¿ ten
kocio³ [nam] wybuchnie, no to przecie¿ by³y straszne rzeczy, to przecie¿ starzy komuniœ-
ci wystêpowali: wy du¿o mówicie o wrogu klasowym itd., ale przecie¿ pamiêtajcie
o ¿o³¹dku, wy proszê was, jak¹ politykê gospodarcz¹ wy robicie, mówi stary towarzysz
partyjny, robociarz, taki kadrowy robociarz mówi, najpierw, kto pierw wyceluje, a potem
wystrzela, a wy wpierw strzelacie mówi, a potem celujecie, charakteryzuj¹c nasz¹ ekono-
miczn¹ politykê.

XX Zjazd wzbudzi³ nadzieje, wzbudzi³ nadzieje, ¿e my jakoœ tutaj, mówi¹ my spolsz-
czymy ten XX Zjazd, jakieœ wnioski wyci¹gniemy po tym XX ZjeŸdzie, Plenum siê
odk³ada i odk³ada, jest ogromna dezorientacja nie tylko w klasie robotniczej, ale wœród
aktywu, wœród najbardziej czo³owego aktywu, dezorientacja o kierunku marszu i o mo-
¿liwoœciach posuwania siê na przód.

Rozpêta³a siê i to jest pozytywne, bardzo ostra i stanowcza krytyka ujawnienia
b³êdów, ale przecie¿ ta krytyka to by³y tylko wybuchy, detonacje, prawda, grzmoty, ale
przecie¿ o¿ywczego deszczu nie przysz³o, nic nie by³o po tej krytyce. Prawda artyku³y
przeciwko biurokracji, ¿e jest tyle urzêdników, ¿e nie ma dla nich krzese³, ale przecie¿
ci urzêdnicy s¹ dalej, prawda, artyku³y o bezu¿ytecznych maszynach i nic siê [nie]
mówi.
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Chcê powiedzieæ, ¿e XX Zjazd wprowadzi³ w du¿ej czêœci aktywu i partii ogromne
pociemnienie, ogromne zaskoczenie. My siê teraz o referacie Chruszczowa. Na Plenum
komitetu zak³adowego w ZISPO, na którym oceniano, jak siê zachowywa³ aktyw i orga-
nizacja partyjna w dniach zajœcia, kadrowy robotnik Pasont, o którym siê publikowa³o
nieraz, który jest dekorowany za wzorow¹ postawê, powiada tak, jak by³em w komitecie
miejskim39, gdzie czytano referat Chruszczowa to wyszed³[em] i trzy dni chodzi³em jak
pijany, jak robotnicy do nas dochodzili i pytali siê, no gadajcie o Stalinie, to myœmy siê
chowali powiada, ¿e siê, ¿eœmy ten kult obalili, mówili, a w tym czasie wrogowie podno-
sili g³owê powiada, w tym czasie i jak myœmy teraz chcieli coœ mocno kategorycznie po-
stawiæ, to prawda, powiadano nam, ¿e ³amiemy XX Zjazd, ogromnie oszo³omieni
w zwi¹zku z tym.

Polityczna dezorientacja, brak kierunku, du¿e oczekiwania w nadzieje w dziedzinie
materialnej, za³amania niektórych praw, w które ludzie wierzyli, a wiêc ¿e [] trzonowe
i dobre s¹. Z [] i fakty, i wszelkie inwestycje, ¿e celowym jest oszczêdzanie na dolara,
aby sprowadzaæ maszyny, za ma³o tej prawdy, ostra krytyka prasowa, ale tylko grzmoty
bez o¿ywczego deszczu, no i potem ró¿ne posuniêcia niezgrabne, niedŸwiedziowate,
s³oniowate, na przyk³ad sprawa podwy¿ki p³ac [dla pracowników] ministerstw i central-
nych zarz¹dów, urzêdów, ogromne nadzieje, jakie myœmy wzbudzili w klasie robotniczej
w zwi¹zku z planem 5-letnim, niech tow[arzysz] Za[m]browski] drugi raz przeczyta swój
artyku³ i ka¿dy z nas, to co mówi³ przed tym, jakie nadzieje by³y w dyskusji, nie tylko
¿e siê poprawi, kooperacja poprawi, ¿e bêdzie to i to, ale nadzieje, ¿e robotnicy nareszcie
zaczn¹ byæ wspó³rz¹dz¹cymi przedsiêbiorstwem, co siê zrobi³o z t¹ dyskusj¹, za przepro-
szeniem cici siê zrobi³y, nic nie ma, [tylko] rozbudzone, rozognione apetyty, ludzie
wiedz¹, ¿e chcemy, ¿e coœ tam na niego, [] ale tam niczego nie ma.

Du¿o jest teraz krytycznych [uwag], politycznego rozbudzenia masy i to trzeba wie-
dzieæ, du¿e krytyczne rozbudzenie masy, bo krytyka najpowa¿n[i]ejsze[j] inwestycji, lu-
dzie powiadaj¹ nie by³o, bo przecie¿ te czy tamte rzeczy, krytyka systemu jakiegoœ, ko-
operacji, zaopatrzenia, ¿e to nawala, ¿e to kompromituj¹co trwa od wielu lat, krytyka
naszego eksportu, [ludzie] wiedz¹ wiêcej i jakoœ wiêcej od nas poinformowani nielegal-
nie, o ka¿dej tonie, wiedz¹ wszyscy. To s¹ pewne te warunki polityczne, które siê jakoœ
zmasowa³y i [w] bardzo ostrej formie wystêpuje, co [wystêpuje] oczywiœcie w milczeniu,
grobowym milczeniu partii i kierownictwa.

A teraz kilka s³ów o tym ekonomicznym po³o¿eniu. Mówi³ towarzysz Gierek. To-
warzysze, 75% fachowej kadry ZISPO-wskiej, wysoko kwalifikowanych metalow-
ców, tokarzy, zarabia mniej, od 250 do 450 z³otych, pokrzyczelik, nie tylko ¿e nie by³o
podwy¿ki stopy ¿yciowej w ogóle, ale mówili o obni¿ce stopy ¿yciowej. Znamy, nie
bêdê tu zawraca³ g³owy, mam ca³y szereg za³óg robotniczych, gdzie jest mniejszy za-
robek. Na ZNTKl nie ma ¿adnego wzrostu, ale jest ile, s¹ ró¿ne uszczypliwoœci,
szwankuj¹ce dalej zaopatrzenie, ludzie pytaj¹, czy to nie czasem sabota¿, je¿eli jest
dany zak³ad kooperuj¹cy, opanowa³ produkcjê, to wtedy siê przenosi kooperacja ta
[na] inny zak³ad, setki takich faktów, przychodz¹, proszê was, dalsze uszczypliwoœci,
ja rozumiem, ¿e takie czy inne kroki, które daj¹ w efekcie miliardy i za to mo¿na bu-
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dowaæ w fabryce, i za to mo¿na inne inwestycje robiæ, ale uszczypliwoœci, za które
my siê powinniœmy wstydziæ i które s¹ sprzeczne przecie¿ z naszymi intencjami, ale
które przecie¿.

Tow[arzysz] [Leon] Stasiak

[] straszne krzyki s¹ za nielegaln¹, utajnion¹ podwy¿k¹ cen, kaszanka kosztowa³a
6 z³. Wprowadzono teraz nowe asortymenty, tylko 14 z³. Marynarka welwetowa przed
pierwsz¹ obni¿k¹ – to fakty s¹ – kosztowa³a 190 z³, po tym zmieniono symbol, koszto-
wa³a 320 z³, w wyniku drugiej obni¿ki cen kosztuje 230 z³ (g³os z sali). Najbardziej po-
wszechnie noszona marynarka welwetowa, ludzie krzycz¹ o kie³basie, która kosztuje
45 z³. A która kosztowa³a 25 z³. No przecie¿ ja tutaj nie bêdê powiêksza³ tych rzeczy, ale
to s¹ sprawy prawdziwe, ludzie pytaj¹ siê: gdzie partia by³a, gdzie poznañska organizacja
partyjna by³a? Przecie¿ na ZISPO jest 38% za³ogi w partii, to oni to samo odczuwaj¹,
przecie¿ mnie mówiono: towarzyszu, zacznijcie nie od polityki, polityka na koñcu, to
nam dacie. Ja klarowa³em o ró¿nych rzeczach, oczywiœcie na tyle, na ile mnie staæ, jed-
nak mówi³em, ¿e my sojusz robimy, o tych miliardach przeznaczonych i o tych zamia-
rach – to za d³ugo, jak mówi³em o 30% perspektywie podwy¿ki stopy ¿yciowej, to
wszystko krzycza³o: ma³o, ma³o, ma³o – bez koñca krzycza³o.

Aktyw partyjny, cz³onkowie partii byli osaczeni, oni nie mog¹ otwieraæ gêby i nie
mog¹ powiedzieæ, ¿e mo¿na ¿yæ za te pieni¹dze, ¿e kooperacja jest dobra, ¿e te kombina-
cje z etykietami s¹ s³uszne, ¿e kaszanka nie podr[o]¿a³a, bo oni powiadaj¹, odpieprz siê,
bo ci cholera w mordê dam. I taki jest [] do tych, którzy próbuj¹ drêtwo przemawiaæ i bro-
niæ tej ekonomicznej polityki (g³os, a jakiej polityki mo¿ecie broniæ?). Chwileczkê, ja, to-
warzyszu Ochab, broniê, chcê tak samo, jak wy broniæ i bêdê broni³ s³usznych linii partii,
ale wydaje mi siê, ¿e o tych rzeczach mogê tu mówiæ.

S¹dzê, ¿e ja mówiê o tych zmienionych etykietach i zmienionych cenach i o tych wel-
wetowych marynarkach i s¹dzê, ¿e wy tego te¿ nie bronicie (wrzawa, wiele g³osów na
Sali). Tow[arzyszu] Ochab wy tego te¿ nie bronicie. Przecie¿ ja nie mówiê o budowie so-
cjalizmu, o industrializacji, o kolektywizacji, o innej partii, przecie¿ ja mówiê o œwiñ-
stwach, o ³obuzerkach ukrywanych równie¿ przez kierownictwo. Czyœcie wiedzieli
o welwetowych maryna[r]kach i innych historiach? Nie wiedzieliœcie. Tak przypusz-
czam. Prawd¹ jest, ¿e my mamy powa¿ne grzechy na swoim sumieniu i kierownictwo
partyjne, i organizacja partyjna. Myœmy nie reagowali na g³osy i alarmy nale¿ycie, cho-
cia¿ te alarmy nie by³y wcale takie, ¿eby zwiastowa³y tak¹ burzê, to znaczy nie by³y takie
alarmy, mowa by³a, ¿e jak siê nie poprawi to za[s]trajkujemy. To coœmy na to robili?
Szliœmy do robotników na ZISPO, myœmy codziennie z robotnikami mówili, na ZISPO
by³a ca³a, ca³a masa zebrañ, na ZISPO [] w œrodê wydawa³o siê jakoœ, ¿e sytuacja jest
opanowana, nie chcieliœmy na ¿adne re [] iœæ, po pierwsze nikt z nas nie bra³, ¿e siê tak
wyra¿ê, wydarzenia ogromnego. U nas by³a taka rzecz, proszê was i to wydaje siê III Ple-
num coœ w tej sprawie zrobi³o, ale nie wszystko – u nas by³a teoria, ¿e naczalstwo utrze
znajet i to wydaje mi siê, III Plenum coœ w tej sprawie zrobi³o. Jak przysz³o jakieœ
zarz¹dzenie to siê mówi³o: widocznie to jest potrzebne, to jest konieczne, oni nad tym
myœleli. I bardzo czêsto przemyca³y siê tego rodzaju rzeczy, o których ja mówi³em, o tych
niepranych mundurach i innych historiach, prawda. I my bardzo czêsto na bol¹czki ro-
botnicze, toœmy ich nie znali, nie znali w detalach, jak ktoœ wystêpowa³ toœmy krzyczeli
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demagogiczne, konsum[p]cyjne nastroje, wuenerowskie40 nastroje i ten krzyk pozwala³
demagogom siê wysuwaæ. I rzecz jasna, ¿e to wszystko co by³o, to wszystko by³o po linii
istotnie wuenerowskiej. Je¿eli chodzi o ostrzenie apetytów i ci¹g³e ostrzenie apetytów,
i zetkniêcie siê w pewnym momencie z terrorystyczn¹ prowokacj¹. Je¿eli chodzi
o ZISPO by³ du¿y wysi³ek z naszej strony: chcieliœmy politycznymi œrodkami roz³ado-
waæ sytuacjê. Wiedzieli tutaj niektórzy towarzysze z kierownictwa partyjnego o naszych
usi³owaniach, rozmowach itd., itd. Myœmy przed tym zebrali w sobotê kierownic[t]wa
partyjne, zwi¹zkowe, m³odzie¿owe i administracje zak³adów pracy i informowali. My
nie podjêli takich jakiœ szerokich rzeczy, bo to w ogóle w g³owie mojej i wydaje siê, ¿e
w naszych partyjnych mo¿liwoœciach nie braliœmy pod uwagê jakiejœ terrorystycznej,
szerokiej, bandyckiej prowokacji. O zasiêgu, o przygotowaniach nie by³o ¿adnych sy-
gna³ów, je¿eli chodzi o prowokacjê. Myœmy opracowali ca³y szereg wniosków. Ja sobie
zdajê sprawê, ¿e to bêd¹ bardzo trudne sprawy. Chodzi o to, ¿e teraz jest potêpienie dla
zajœæ, dla terroru, nie ma potêpienia dla samego wyjœcia na ulicê, musimy wykazaæ, ¿e ju¿
wyjœcie na ulicê jest aktem przeciwko pañstwu, przeciwko w³adzy, przeciwko, ¿e wszel-
kie porzucenie pracy, ¿e to ju¿ z miejsca przekszta³ca siê w prowokacjê faszystowsk¹
przeciwko nam. Myœmy o tym wczoraj mówili i na egzekutywie, i KM41, i dzielnicy,
i z tym wychodzimy.

Ja chcê towarzysze na koniec zasygnalizowaæ, ¿e powinniœmy patrz¹c teraz na odci-
nek klasy robotniczej, nie zapomnieæ o wsi, istnieje groŸba reperkusji na wieœ, je¿eli
chodzi o obowi¹zkowe dostawy. Towarzysze, jest niedobrze, ¿e my, np. za ponadobo-
wi¹zkowe dostawy zalegamy ch³opom [za] 35 tys. ton zbó¿, wêgla, to nas Ÿle reprezentu-
je, tylko na naszym województwie.

Tow[arzysz] [Michalina] Tatarkówna

Jednym s³owem mo¿na stwierdziæ, ¿e wypadki poznañskie bêdzie musia³a nasza par-
tia – przez du¿o lat nadrabiaæ i ka¿dy z nas, szczególnie kierownictwo polityczne. Mnie
siê wydaje, ¿e pierwsz¹ spraw¹, któr¹ musimy [] siê zaj¹æ w tej chwili, jakoœ przyjœæ na
Plenum, to rzeczywiœcie myœleæ o tym, jak podnieœæ autorytet naszego kierownictwa Biu-
ra Politycznego. Ja chcê powiedzieæ, ¿e w takiej sytuacji jest strasznie trudno pracowaæ.

Je¿eli my jakoœ nie doprowadzimy [] do tego, ¿e Biuro Polityczne, ¿e kierownictwo
naszej partii bêdzie mia³o autorytet, to bêdzie, moim zdaniem, niedobrze, tylko ¿e trzeba
z drugiej strony widzieæ, jak to my mamy zrobiæ, ¿eby podnieœæ autorytet kierownictwa.
Mnie siê wydaje, ¿e dosz³o do takich trudnoœci, ja nie chcê siê zatrzymywaæ nad trudno-
œciami ideologicznymi, ale do takich trudnoœci ekonomicznych, ¿e niestety Biuro Poli-
tyczne, kierownictwo KC bêdzie musia³o, jak tu zreszt¹ s³usznie mówi³ Olszewski o nie-
których sprawach ekonomicznych – powiedzieæ jasno. Co damy? Kiedy damy? W jaki
sposób damy? I jakiej warstwie spo³eczeñstwa? Jakiej warstwie, klasie robotniczej
damy? I wtedy my bêdziemy mogli mobilizowaæ i jasno sprawê postawiæ, ¿e trzeba bê-
dzie dorobiæ, wyrobiæ itd. Ale przecie¿, towarzysze, dosz³o do tego na zak³adach pracy, ja
nie chcê tutaj przypominaæ, ale na konferencji by³ tow[arzysz] Matwin, mówi³ m.in. wy-
blad³e twarze robotnic itd., itd. Od tej konferencji z grudnia nie zmieni³o siê nic. Do 500 z³
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tylko te zarobki, a wiêc wyblad³e twarze – moim zdaniem – pozosta³y. W koñcu nie trze-
ba obiecywaæ i mówiæ tylko o tym, ¿e nie mo¿emy. Mnie siê wydaje, ¿e z poznañskich
wypadków i ka¿dy z nas kierowników politycznych powinien widzieæ dwie strony: jedna
strona to jest przyjêcie rezolucji na wszystkich zak³adach pracy i rzeczywiœcie potêpienie
wypadków poznañskich, ale w ani jednej rezolucji nie by³o, o czym mówi³ tow[arzysz]
Ochab, potêpienia strajku jako formy antyludowej walki, nie by³o potêpienia, a z drugiej
strony – jakoœ myœmy te¿ nie widzieli tej drugiej strony. ¯e obok rezolucji s¹ te g³osy,
które dzisiaj mówi¹ na ka¿dym zak³adzie pracy, jak mówi³ Olszewski – jesteœmy stra-
¿akami: chodzimy od zak³adu pracy do zak³adu pracy i strasz¹ nas wypadkami poznañ-
skimi. Dalej, ja przedwczoraj s³ysza³am, ¿e robotnikom poznañskim bêdziemy p³acili za
strajk, ja zadzwoni³am do tow[arzysza] Stabniewskiego, ja rozumiem, ¿e w Poznaniu jest
bardzo trudno, ja nawet nie zdajê sobie [w] tej chwili sprawy, ale przecie¿, towarzysze,
zap³acenie robotnikom za strajk, to jest stworzenie warunków do strajków na zak³adach
pracy, w takich oœrodkach jak u tow[arzysza] Olszewskiego. Ja myœlê, ¿e mocno siê trze-
ba zastanowiæ.

Druga sprawa – ja nie jestem w stanie oceniæ sytuacji poznañskiej, ale trochê mi siê
dziwnym wydawa³o, ¿eby na dzisiejszy dzieñ nie mieæ skrystalizowanych pogl¹dów
i ¿eby przynajmniej 3–4 wyroki by³y takie ostre, ¿eby po prostu œmieræ towarzysze. To by
prawdopodobnie umocni³o towarzysze, umocni³o robotnikowi to, ¿e by³y akcje wrogie,
¿e byli wrogowie, ¿e byli imperialiœci. Jak siê to sta³o, ¿e my nie mamy tych ludzi.

Trzecia sprawa – czy tow[arzysz] Stasiak informowa³ o sytuacji. Ja, towarzysze,
wczoraj znalaz³am artyku³ z 7 marca w „¯yciu Partii”42 i gdybyœmy tylko do tego arty-
ku³u powrócili, on ma tytu³: [] czy coœ w tym rodzaju. Gdybyœmy tylko do tego artyku³u
powrócili, to tam mówili, redakcja w tym czasie, jakkolwiek ja nie by³am na redakcji, ¿e
oni maj¹ ogromne k³opoty, ale gdybyœmy tylko z tego artyku³u wyci¹gnêli wnioski, to-
warzysze, to ju¿ musia³o byæ kierownictwo tam i ju¿ by trzeba by³o na zespole w³aœnie
coœ zrobiæ, na ZISPO coœ robiæ. To jest sprawa kilku miesiêcy. I mnie siê wydaje, trudno
tu mówiæ o poszczególnych sprawach, ale kierownictwo musi sobie zdaæ sprawê, bo tak
samo chodzi o autorytet kierownictwa KC, jak i nas dzia³aczy terenowych i [] ¿e siê
[przekazaæ] do kierownictwa terenowego wnioski, ale zajrzeæ, jakie s¹ tego przyczyny.
[] s³ysza³am, ¿e tam komisja z wiceministrem siedzia³a na ZISPO i wszyscy nic, towarzy-
sze nie wiedzieli. Jak to jest i dosz³o a¿ do takiego stanu, a co Stasiak mówi: przecie¿
klasa robotnicza, cz³onkowie partii w manifestacji byli, to co my z tego, nie mamy
wyci¹gaæ z tego wniosków. Ja prowadzê do tego towarzysze, ¿e s¹ oœrodki robotnicze,
którymi siê trzeba zaj¹æ. Jeœli siê nie zajmiemy, ja rozumiem, co tow[arzysz] Ochab
mówi³, ¿e my nie mamy sk¹d braæ, ja nie wiem: mo¿e siê zwróciæ do kogo o jak¹œ pomoc,
bo je¿eli my wiele spraw nie za³atwimy w naszych oœrodkach, takich centrach jak £ódŸ,
Stalinogród, to bêdzie, towarzysze, niedobrze, przecie¿ jakie my wyci¹gamy wnioski,
przecie¿ dzisiaj na monopolu spirytusowym, zreszt¹ my dzisiaj prowadzimy walkê na
monopolu spirytusowym od kilkunastu tygodni – chodzi o sprawê deputatów, ale kiedy
nas robotnicy przyciskaj¹, to my te sprawy za³atwiamy, a wiêc to znaczy, ¿e potwierdza-
my, ¿e oni mieli racjê, towarzysze, to czemu siê wczeœniej nie zastanawiamy. Wiecie,
mnie a¿ bol¹ wnioski, które tow[arzysz] Gierek tutaj przedstawi³. Czy te wnioski powin-
ny byæ przed wypadkami poznañskimi, czy myœmy o tych wnioskach nie mówili, o piê-
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cioletnim, o szeœcioletnim planie, o rentach, czy myœmy o tym nie wiedzieli. Przecie¿
myœmy o tym wiedzieli [] po wypadkach poznañskich takie wnioski przyjmowaæ, prze-
cie¿ gdybyœmy te wnioski przyjêli i poszli do robotników, i powiedzieli o tym, ja nie chcê
powiedzieæ, ale trzeba spojrzeæ w oczy prawdzie, przecie¿ my jesteœmy po to, ¿eby nie
stwarzaæ bazy, ¿eby nie stwarzaæ przyczyn do awantur. A myœmy ich nie stworzyli? Na
poznañskiej organizacji stwarzamy. A teraz powiem, jak my w £odzi stwarzamy:
w przeddzieñ wypadków poznañskich w £odzi by³o zorganizowane spotkanie z rzemie-
œlnikami, mia³o byæ 300, przysz³o tysi¹c – wszystko sz³o z ca³ego miasta. A po tym pod
nosem nam wszystkim mówili: hañba takiemu premierowi, który podpisuje ustawê nr 59
w sprawie spó³dzielczoœci (g³os z sali), tak jest. Nie tylko towarzyszowi, premierowi tak
grozili. Grozili nam wszystkim. Gdyby to zebranie trwa³o dzieñ i gdyby z Wojewódzkiej
Rady Narodowej wyszli na ulicê – a tak krzyczeli – zakoñczy³o siê zebranie wpó³ do
12.00 w nocy, myœmy zajêli stanowisko, myœmy siê zobowi¹zali i jak tych spraw nie
za³atwiê, towarzysze, to jaki ja bêdê kierownik, a siê musia³am zobowi¹zaæ do trzech
podstawowych spraw i to zebranie uspokoi³o.

Pierwsza sprawa – to jest sprawa stworzenia im mo¿liwoœci ¿ycia, bo jeœli im nie
dajemy surowców to rozwijaj¹ kradzie¿ [] pokazywali, jak oni to robi¹, druga sprawa
– myœmy siê nie zajmowali podatkami – to bêdzie ta sama rzecz, bo oni ¿¹dali równo-
uprawnienia obywateli wyci¹gali rêce z numerami z Oœwiêcimia, towarzysze, ¿e oni tak
samo walczyli o Polskê, tak samo walczyli i do czego nas wprowadziliœcie. I trzecia spra-
wa – to s¹ sprawy bytowe – my niemo¿liwie z nimi postêpujemy towarzysze. I sprawa le-
karza, i sprawa ró¿nej pomocy, i sprawa remontów mieszkaniowych, przecie¿ to wszyst-
ko wo³a o pomstê do Boga towarzysze. I ja siê do tych trzech rzeczy zobowi¹za³am, ale ja
chcê powiedzieæ, ¿e ja siê do wielu wiêcej rzeczy zobowi¹za³am przez ten okres i o tym
wie tow[arzysz] Marzec, tow[arzysz] Stawicki i wie tow[arzysz] £apot i ja tych rzeczy
nie mogê teraz zrealizowaæ. Konferencja mnie do wielu rzeczy zobowi¹za³a, tow[arzysz]
Matwin powiedzia³: mnie siê wydaje, ¿eby nie rozci¹gaæ dyskusji – pierwsza rzecz, któr¹
ja bym uwa¿a³a, to kierownictwo KC w tej chwili powinno zastanowiæ siê i towarzyszy
z resortów przys³aæ do nas na teren. I ka¿dy z resortów odpowiedzialny cz³owiek za³atwia
wiele spraw ³¹cznie z nami, bo dzisiaj sprawa wygl¹da w £odzi tak: od dawna, jak ja ¿yjê,
nie widzia³am, ¿eby by³o tak, brak odpowiedzialnoœci, przyje¿d¿aj¹ towarzysze z mini-
sterstwa, obliczaj¹ u nas regulacjê p³ac i wystêpuje jeden dyrektor, drugi dyrektor i ka¿dy
mówi swoje zdanie, a jakie jest zdanie ministerstwa w koñcu. Ja przerwa³am egzekutywê,
powiedzia³am – niech towarzysze id¹ do ministra, dowiedz¹ [siê], jakie jest stanowisko
i postawi na egzekutywie to stanowisko. Tak pracowaæ nie mo¿na. Dalej, przecie¿ towa-
rzysze, ja wierzê, ¿e ludzie musieli nas znienawidziæm i to jest wielka robota, któr¹ musimy
odrobiæ, tow[arzysz] Mijal dobrze wie, z tramwajami k³ócimy siê od roku czasu, ubezpie-
czenia spo³eczne, zlikwidowali kasê emerytaln¹ kilka miesiêcy temu, a robotnicy p³akali.
Zlikwidowali kasê, kropka, ludzie maj¹ po 300, 400 z³ od 1951 r. towarzysze. Dzisiaj te
rzeczy wychodz¹, wychodz¹ takie rzeczy, ¿e cz³owiekowi jest wstyd i p³akaæ siê [chce],
to jest nasza wina, ¿e my na te rzeczy nie zwracali uwagi, nie byli wyczuleni, ale je¿eli
w œwietle wypadków poznañskich widzimy teraz, to dawajcie ludzi z Warszawy, niech
oni przyjad¹ ze stanowiskiem, nie urzêdników oczywiœcie, ja myœlê ministrów, niech
si¹d¹ obok nas i jakoœ zaczniemy za³atwiaæ. Ja chcê powiedzieæ, towarzysze, ¿e myœmy
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robili wszystko, ¿eby podrywaæ autorytet rz¹du, wiecie, ¿e dzisiaj, to jest tak na terenie,
¿e jakoœ rz¹d nasz nie ma absolutnie autorytetu. Ja sobie przypominam, ¿e kiedyœ
tow[arzysz] [] powiedzia³ tak: jak ja s³yszê, jak jestem na zebraniu i powinien, mnie
mówi¹, ¿e rz¹d powinien zaj¹æ stanowisko, to ja sobie przypominam: ja jestem rz¹d i po-
wiedzia³ straszne s³owo: mo¿na siê domyœleæ towarzysze, jaki my jesteœmy rz¹d. Towa-
rzysze kochani, my chyba musimy naprawiaæ te b³êdy, rz¹d to jest rzeczywiœcie si³a i ca³a
nasza partia bêdzie musia³a pracowaæ po to, ¿eby rzeczywiœcie nie mówiono premierowi:
hañba mu itd., itd. Ale premier bêdzie rzeczywiœcie musia³ wiedzieæ, jakie on ustawy
podpisuje. Jedna drug¹ przekreœla towarzysze. Jak by wzi¹æ poszczególny resort to œmie-
chu warte. Tak samo jest w zwi¹zkach zawodowych z p³acami, to samo jest do dzisiejsze-
go dnia, kiedy by³a ta wielka sprawa w Poznaniu, to [] zwi¹zki zawodowe i pytam siê
WRzw43. Zarz¹d G³ówny, powiedzcie mnie coœcie w tej sprawie robili. Myœmy zrobili
jedno, pi¹te, dziesi¹te zebranie ró¿ne, lepiej, gorzej zrobili, a wy co: myœmy jeszcze nie
mieli nastawienia, a jaka jest rola zarz¹du g³ównego i WRN. Rola ogólna wygl¹da tak:
kto odpowiada za wszystko, to za nic. I je¿eli nie przestawimy siê to bêdzie bardzo niedo-
brze. Ja chcê jeszcze powiedzieæ jedn¹ rzecz, ¿e jeszcze nigdy tak nie by³o, ¿eby ludzie
partyjni i bezpartyjni czekali na plenum jak na balsam, przecie¿ plenum balsamem nie bê-
dzie, tylko po plenum bêdziemy mieli takie same trudnoœci i dlatego, moim zdaniem, zrób-
my wszystko, co trzeba przed plenum jeszcze, ¿eby rzeczywiœcie w terenie widzieæ te re-
zultaty. A po tym, po plenum, jak byœmy nie chcieli nakreœliæ drogê dla dzia³ania, dla
zagadnieñ ekonomicznych, musimy, jeœli my zagadnieñ nie nakreœlimy to rzeczywiœcie
podwa¿ymy do koñca autorytet naszego rz¹du, a przecie¿ dzisiaj – ja mówi³am – ciê¿ko
jest pracowaæ jeœli kierownictwo, jeœli rz¹d w naszym kraju nie ma autorytetu. Dopiero
teraz w tych tygodniach widzi siê, jak to narasta i jakoœ nie mo¿na wyjœæ z tego. Nastroje.
Mnie siê zdaje, ¿e ka¿dy z nas w tych nastrojach widzi dwie twarze, towarzysze: jedna to
jest potêpiamy, nie pozwalamy itd., itd., ale ta druga twarz – to jest to, ja wczoraj by³am
na trzech zak³adach i na trzech zak³adach mnie mówili: jak Tatarkówna uwa¿acie, nie to
nie, a my ten podatek dostaniemy, a ten dodatek, to drañstwo myœmy go powinni
wyp³acaæ dawno itd., itd. Taka jest sytuacja i mnie siê wydaje, ¿e nad tymi sprawami do
plenum KC myœmy siê w³aœnie powinni zastanawiaæ i ¿¹daæ od kierownictwa, ¿eby
w tych sprawach jakoœ nam pomog³o, pracowaæ, bo jest naprawdê niedobrze w terenie.
Mnie ¿adna rezolucja nie uspokoi³a, a ja nie chce mówiæ o tym, jest w £odzi 4 tys. bezro-
botnych, odk¹d my mówimy, ¿ebrzemy towarzysze, mo¿e tak, mo¿e rzemios³o, ale temu
rzemios³u trzeba daæ surowiec, mo¿e z tymi kobietami znaleŸæ podwy¿szenie dodatków
rodzinnych, o czym towarzysze mówili, mo¿e wtedy byœmy kobiety odci¹¿yli, gdyby
sprawa rent w £odzi na £odzi zosta³a za³atwiona, to moim zdaniem, my byœmy zlikwido-
wali bezrobocie (g³os z sali). W³aœnie o tej drugiej sprawie. A teraz druga sprawa – ja to-
warzysze, jak tylko przysz³am do £odzi, to od miesiêcy alarmujê do ca³ego kierownictwa,
¿e nad spraw¹ nap³ywu ze wsi do miasta trzeba siê zastanowiæ. Towarzysze sobie z tego
zrobili asekuracjê, proszê bardzo, do Warszawy nie, czy ktoœ nie chce siê zorientowaæ, ¿e
je¿eli nie przyje¿d¿a do Warszawy, a chce jechaæ do oœrodka miasta, to gdzie pojedzie?
To pojedzie do £odzi. I teraz Warszawa wiejskich ludzi nie przyjmuje, a my nie mamy in-
nej rady – przyjmujemy. I dzisiaj jest taka sytuacja. Sprawa bezrobocia. Druga sprawa
– sprawa mieszkañ. To nie jest taka sama sytuacja jak w Rzeszowie w sprawie mieszkañ.
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Jest w £odzi tragedia, towarzysze, ja naprawdê alarmujê, bo ja bojê siê, ¿e przyjdzie
dzieñ, kiedy w tych zawalonych mieszkaniach. Do kogo ja nie dochodzê, do wszystkich
ludzi o tym mówiê, bo towarzysze, wtedy jest bardzo prosto wyci¹gn¹æ wnioski do kie-
rownictwa KW44 i K£45, to jest najprostsza rzecz, do tego mo¿emy zawsze podejœæ, ale
przecie¿ nie w tym rzecz. Ja bojê siê sprawy mieszkaniowej towarzysze. Mamy tak¹ sytu-
acjê, ¿e w 200 miejscach ludzie wtargnêli do mieszkañ tak jak u Olszewskiego. I teraz jest
taka sytuacja: Milicja nie chce bo te pa³ki, które dosta³y po³ama³y. Milicja nie chce nam
pomagaæ, prokuratura nie chce nam pomagaæ, no to co my znowu – parti¹ pójdziemy jak
dotychczas i bêdziemy wyrzucali towarzysze. Niech 200 ludzi mieszka bezprawnie a 200
ludzi [] i wobec tego w³adza ludowa na terenie miasta £odzi nie ma co do gadania. Ktoœ
musi w tej sprawie zaj¹æ stanowisko. Narady robi³am z G³ówn¹ Komend¹46, prosi³am,
z prokuratur¹ – wszystko co tylko mog³am – pies z kulaw¹ nog¹ nie pomaga towarzysze.
Tak wygl¹da w terenie robota towarzysze. To prawda, ¿e my siê zajmujemy, ¿eby to ple-
num jakoœ wysz³o, ale ¿eby ono wysz³o, ono musi mieæ bazê w terenie i przyjdŸcie nam
pomóc towarzysze. To jest druga sprawa, któr¹ nie rozwi¹¿emy. Mówi³o siê tutaj
o m³odzie¿y i w poznañskich wypadkach by³a m³odzie¿. Towarzysze, a co myœmy zrobili
dla tej m³odzie¿y, przecie¿ w £odzi jest przesz³o 6 tys. m³odzie¿y, której trzeba [] od
16 do 18 lat. Jaworska, powiedz, ile razy my siê k³ócimy o to, gdzie ju¿ myœmy siê nie
k³óci³y. To jest wszystko, to jest baza chuligañstwa, baza wroga – wszystko od 16 do
18 lat nie maj¹ pracy i nigdzie ich nie chc¹ zatrudniæ, do kogo jeszcze w tej sprawie iœæ?
Do kogo iœæ? Czekaæ rzeczywiœcie na wypadki ³ódzkie? Przecie¿ wypadki ³ódzkie, ja
wam muszê powiedzieæ, ¿e podczas wypadków poznañskich, po prostu nerwowo zacho-
rowa³am. Bo ja sobie wyobra¿a³am, gdyby w £odzi taki wypadek by³, powiedzcie kobiety,
na ulicach byœmy mieli poranienia, choroby i wszystko, co tylko chcemy, to nie by³aby
sprawa poznañska, to by naprawdê by³a sprawa ³ódzka. Przecie¿ my o tym nie myœlimy,
ja nie chcê powiedzieæ, niech kierownictwo nie myœli, ale tu ju¿ trzeba konkretnie myœ-
leæ, towarzysze, konkretnie, a tow[arzysz] Ochab mówi [–] nie ma, a ja mówiê: musi siê
coœ w tej sprawie znaleŸæ, – bo inaczej po tym my siê [] w piersi. To nie jest tak, ¿e my
nie mamy du¿o b³êdów w kierownictwie, mamy, ale ja mówi³am tow[arzyszowi] Matwi-
nowi, niech powie, ja od szeregu tygodni nie chodzê na fabrykê, bo ja siê w wielu spra-
wach zaanga¿owa³am i mnie jest wstyd towarzysze. W wielu sprawach ja nie za³atwi³am.
I dlatego przyjdŸcie nam w tych sprawach pomóc, po tym to chyba bêdziemy na-
prawdê wspólnie oceniali, bo mnie taka ocena spraw poznañskich nie urz¹dzi³a, towarzy-
sze, mnie siê wydaje, ¿e jest zbyt p³ytka i trzeba bêdzie mocniejsze wnioski wysun¹æ. Je-
œli mówimy, ¿e imperialiœci, to poka¿my ich, bo bêdzie niedobrze, ale ja uwa¿am, ¿e my
w pierwszym rzêdzie powinniœmy zobaczyæ nasz¹ bazê ekonomiczn¹, która stworzy³a te
warunki i za ni¹ siê zabraæ, bo jak siê za ni¹ nie zabierzemy, to bêd¹ wypadki, nie daj
Bo¿e w Warszawie, £odzi i Stalinogrodzie.

Na zakoñczenie ja mogê powiedzieæ, towarzysze, by³a narada, konferencja teore-
tyczna, byli sekretarze, Stasiaka ju¿ nie by³o, bo tow[arzysz] Matwin mówi³ ju¿ o k³opo-
tach poznañskich, przypomnijmy sobie. Pamiêtam, jak Roman Nowak mówi³ [–] towa-
rzysze uwa¿ajcie, bo w kraju siê mówi, ¿e 17 czerwca jest przygotowywany, czy Roman
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to ze siebie powiedzia³, przecie¿ Roman jest kierownikiem politycznym. Inni towarzysze
i Kruczek mówi³, i wszyscy mówili. A wiêc towarzysze, ta propaganda rozchodzi³a siê
w tej sprawie, tak. A co myœmy zrobili z ZISP-em, rozchodziliœmy siê, powiedzieliœmy,
no coœ powiedzia³: Michalina, jak bêdziesz mia³a k³opoty i strajki, dzwoñ bracie, ¿ebym
ja w porê te¿ jakoœ siê zaanga¿owa³, tak by³o. Tak.

Tow[arzysz] [W³adys³aw] Kruczek

Ja towarzysze chcia³em siê podzieliæ uwagami, jaka jest sytuacja u nas na odcinku
przemys³u, ale raczej wydaje mi siê, ¿e s³uszne bêdzie powiedzieæ mo¿e o czym innym.
Mnie, kiedy by³em we W³oc³awku po wypadkach poznañskich, starzy komuniœci powie-
dzieli, ¿e jest Ÿle z naszym kierownictwem partyjnym, ¿e chyba jakieœ nieszczêœcie musi
przyjœæ, ¿eby uprzytomnili sobie ludzie w kierownictwie partyjnym, jaka jest sytuacja.
Nigdy w swoim ¿yciu nie myœla³am tyle o sprawach partii i o sprawach w³adzy, mo¿e nie
tylko dlatego, ¿e po XX ZjeŸdzie jest takie mocne to myœlenie, ale trudno zrozumieæ ca³y
szereg posuniêæ, wiele stanowiska niejasnego w naszym kierownictwie, jak porównuje
siê te wszystkie oceny nasze i te wypowiedzi ustosunkowania siê do nas, do tych sy-
gna³ów z terenu, porównuje siê z tym, co dziœ mówimy, to cz³owiekowi nasuwa siê takie
pytanie: czy rzeczywiœcie jest u nas kierownictwo partyjne, czy nie ma? Jest taka sytuacja,
¿e przecie¿ na jednej z narad mówiliœmy o tym, jak¹ atmosfer¹ siê tworzy w kraju, jaka
sytuacja jest, ¿e nale¿a³oby siê zastanowiæ, czy my prawid³owo kierujemy. Ja chcê powie-
dzieæ, ¿e Poznañ wskazuje, ¿e ludzie nas nie rozumiej¹, nie tylko bezpartyjni, ale partia
nas nie rozumie, to znaczy, ¿e coœ jest u nas bardzo Ÿle, ¿e my jesteœmy pozbawieni po-
czucia rzeczywistoœci, ok³amujemy siebie i ok³amujemy ludzi, mówimy o wielkim przy-
wi¹zaniu, o zwi¹zaniu – ja nie chc¹ robiæ towarzysze paniki – ¿e nie ma przywi¹zania do
w³adzy ludowej, ¿e w ogóle wszystko zawali³o siê, ale nie przesadzajmy z tymi wielkimi
przeobra¿eniami i z tym wielkim przywi¹zaniem. Tu z KC id¹ te sielankowe oceny w dó³.
Ja czyta³em ostatnio przemówienie tow[arzysza] Morawskiego wyg³oszone na naradzie
sekretarzy i kierowników propagandy. Powiem: jak cz³owiek czyta i porównuje to co
mówi¹ wszyscy sekretarze i to co znam u siebie z terenu, to myœlê sobie, chyba my nie na
tej ziemi siedzimy. My nie mówimy ludziom o ciê¿kiej sytuacji i nie znajdujemy œrod-
ków wyjœcia. Wolimy powiedzieæ cyfry, mnie tak robotnik na ZMPK, robotnik stary po-
wiedzia³, ¿ebym mu udowodni³ to, co tow[arzysz]Minc powiedzia³ 27%, powiedz, ¿e to nie
blaga, udowodnij mi, ¿e to nie blaga i oni mnie zaczynali udowadniaæ, ¿e to jest blaga. A nas
przecie¿ zr¹bano za to, przecie¿ kiedyœmy próbowali wyjaœniaæ sobie, no przecie¿ musi
byæ logika w tym, co mówimy i co robimy. To samo je¿eli chodzi o sprawê Poznania.

Ja jeszcze raz chcê podkreœliæ to, co tow[arzysz] Michalina mówi³a. No przecie¿
w poniedzia³ek by³a taka sytuacja, ¿e wszyscy sekretarze byli zaniepokojeni, tow[arzysz]
Matwin zachowa³ siê jak swawolny Dyzio, no co to jest za porz¹dek, demokratyzacja
mówi³, nie rozumiemy procesu demokratyzacji, chyba ¿e tak dalece ju¿ zatraciliœmy po-
czucie rzeczywistoœci, ¿e to jest jeszcze jeden argument demokratyzacji – Poznañ. Prze-
cie¿ to parali¿uje. Myœmy u siebie – byæ mo¿e – to pozosta³oœæ szlachetczyzny, du¿o
mówili jak to my, kraj demokracji ludowej, wszystkich przechytrzyliœmy, mamy naj-
mniej b³êdów, mamy to, mamy tamto, oni takie pomy³ki robili w krajach demokracji,
a my jedni jesteœmy najm¹drzejsi. Okazuje siê, ¿e to równie¿ nieprawd¹, rozbudzaliœmy
apetyty bez przemyœlenia, których teraz nie mo¿emy zaspokoiæ. Przecie¿ tow[arzysz]
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Gierek powiada, ¿e to prasa. No przecie¿, kto odpowiada za tê prasê, no co zwalimy na []
¿e jest kierownikiem Wydzia³u Prasowego? Przecie¿ to jest []. Ja powiem, jeden z towa-
rzyszy radzieckich, przodownik, którego ja znam dawno i jest tu z grup¹, on mi powie-
dzia³: wiecie, uprawia siê kontrrewolucja na waszych oczach. Mówimy o naprawie
Rzeczypospolitej, wracamy bowiem do tego sformu³owania Modrzejowskiego47 i nie
wiemy sami, co chcemy daæ, nie dajemy komentarza do tego, co pod to has³o podszywa-
my. Ludzie przecie¿ musz¹ wiedzieæ, jak to bêdzie w tej, z t¹ napraw¹, tej Rzeczypospoli-
tej, komentarza partii nie ma o demokratyzacji. Wielu uwa¿a, ¿e im dalej pluniesz, im
bardziej zbezczeœcisz, to tym bardziej na demokratyzacji jesteœ. Ja chcê powiedzieæ, ¿e
naprawdê przykro by³o s³uchaæ, jak tow[arzysz] Gierek zatrzyma³ siê na podstawowej or-
ganizacji w Poznaniu i sam stwierdzi³, ¿e nie rozumiej¹ one procesu demokratyzacji.
Nam mówiono, ¿e nie rozumiemy procesu demokratyzacji te¿ tu, a ja chcê powiedzieæ, ¿e
kierownictwo naszej partii KC nie rozumie procesu demokratyzacji.

Jest tak, ¿e wszystkie partie w krajach demokracji ludowej jakoœ ustosunkowuj¹ siê,
mówi¹ co warcholskie, co wrogie, co szkodliwe i jakoœ reguluj¹. Mamy przecie¿ Wê-
giersk¹ Partiê, zareagowa³a uchwa³¹, zareagowa³a artyku³em w prasie, gdzie jest proces,
który okreœla, ¿e jest kierownicza rola partii, a to towarzysze, co my obserwujemy, to jest
wyraŸny [] przecie¿ to trzeba widzieæ, to nie jest kierownictwo partyjne, to jest odpê-
dzanie siê, to jest ¿ywio³, partia nie ma stanowiska. A dlatego chcê o tym mówiæ przed
plenum i uwa¿am, ¿e to s¹ przykre s³owa, ale trzeba ¿ebyœmy zrozumieli. W terenie po-
dzielono partiê na dzier¿ymordów i libera³ów. I wszêdzie, na ka¿dym zak³adzie, pytaj¹
mi siê, kto libera³, a kto dzier¿ymorda? Robi¹ niektórym sekretarzom nienajlepsz¹ opiniê
i powiem []. Na ró¿nego rodzaju zebraniach i pytaj¹ siê: wstaje taki ³obuz, którego
z partii trzeba wyrzucaæ, i pyta siê o tow[arzysza] Matwina, pyta siê o tow[arzysza] Mo-
rawskiego, staje siê na uniwersytecie jeden dzieñ, drugi dzieñ, trzeci dzieñ, kiedy uwa-
¿amy, ¿e niektóre stanowisko nie jest s³uszne u studentów, polemizujemy z ludŸmi. To
nam bij¹ argumentami: gdyby tu by³ tow[arzysz] Matwin, to on by tego i œwiñstwa anty-
radzieckie, nacjonalistyczne podci¹ga pod to. Trzeba ¿ebyœmy to na plenum powiedzieli.
Trzeba ¿ebyœmy siê do tego odciêlin albo to jest k³amstwo, albo to nieprawda, albo rze-
czywiœcie tak jest z naszym kierownictwem. I wydaje siê, ¿e przecie¿ nie mo¿emy, ¿eby
tak by³o, ¿e ktoœ, czy s¹ liberalni i dzier¿ymordy w kierownictwie, czy ktoœ siê nazywa,
¿e ja jestem cz³onkiem KC, prawda – tak siê pytaj¹, ¿e ten jest dzier¿ymorda a tamten
libera³, co ja mu mogê powiedzieæ, kiedy ja nie wiem, o co siê towarzysze k³óc¹ tu.

Konkretnie ja mogê ustosunkowaæ siê, kiedy towarzysze wyjd¹ i powiedz¹, jest
taka i taka sytuacja, towarzysze spróbujcie. Ja dlatego to wysuwam, bo wydaje siê, ¿e
z tym stanowiskiem powinniœmy wyjœæ chyba na plenum. Je¿eli tow[arzysz] JóŸwiak
mnie pyta, byæ mo¿e, ¿e tow[arzysz] JóŸwiak nie wie o tym, ¿e dziel¹ tak kierownic-
two, a je¿eli nie wie, to te¿ jest dowód tego, ¿e nie wiemy, co ludzie mówi¹ w terenie.
Myœla³em, ja chcê powiedzieæ, ¿e Poznañ niew¹tpliwie prócz tego ca³ego szeregu przy-
czyn, o których tutaj towarzysze mówili jest logicznym nastêpstwem tej sytuacji, jak¹
stworzyliœmy. I tej sytuacji nie powinniœmy zamykaæ tylko w Poznaniu, nie sk³adajmy
tu winy na imperialistów, na szpiegów. Trzeba powiedzieæ, ¿e oni to dobrze zrobili,
¿e dobrze swoj¹ rol¹ odegrali, je¿eli nawet doszukamy siê tam, ale co partia, ¿eby nie
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zamkn¹æ tylko tam, bo wówczas to nam bêdzie trudno oceniæ sytuacjê, trudno nam bê-
dzie odpowiedzieæ dlaczego? Przecie¿ ci¹gle myœmy oceniali, ¿e ten Poznaniak jest
najlepszym cz³owiekiem, najbardziej taki b³agonadi¿ny. A je¿eli wyjdzie inaczej, je-
¿eli zamkniemy tê sytuacjê w Poznaniu, trudno nam bêdzie zrozumieæ. Przecie¿ tu trze-
ba daæ tak¹ ocen¹, wyci¹gnêliœmy ten straszny argument, przeciw komu, przeciw klasie
robotniczej [], wprawdzie mamy jeszcze odrzutowce i bomby atomowe, no ale czy to
jest taki argument, przecie¿ to powinno nas boleæ, ¿e tego wszystkiego wczeœniej nie
zabezpieczyliœmy, tym bardziej, ¿e wszystkim nam by³o wiadomo. Nikt nie mo¿e po-
wiedzieæ z kierownictwa, ¿e nie wiedzia³ o tej sytuacji, ¿e nie mo¿na by³o jakoœ obsta-
wiæ tych fabryk, nie wypuœciæ na ulicê. I dlatego wydaje siê, ¿e dobrze by³oby siê za-
stanowiæ i na plenum wyjœæ z jakimiœ g³êbszymi wnioskami. Dlaczego? Ja chcê
powiedzieæ, towarzysze, tow[arzysz] Gierek ustosunkowuje siê, ¿e prasa, nam wiele
tu pomog³a w tych wypadkach, a przecie¿ myœmy towarzysze na naradach KC mówili,
¿e idziemy na czele demokratyzacji wszystkich krajów, ¿e nas nie rozumiej¹ towarzy-
sze radzieccy, ¿e nas kraje demokracji nie rozumiej¹, ¿e nikt nas nie rozumie. Znowu
jakaœ szlachetna zarozumia³oœæ. Sk¹d siê to wziê³o. Nic nie robiliœmy towarzysze
w tej sprawie. Nikt nawet nie próbowa³ wyjaœniæ, co rozumiemy, po tym tylko myœmy
tak szastali, mówili, ¿e idziemy na czele, do krajów demokracji nie wpuszczano na-
szych pism (g³os z sali), tow[arzysz] Morawski na naradzie sekretarzy KW, równie¿
na naradzie by³o powiedziane o jednym froncie walki. Z tego wynikaj¹ wnioski dzi-
waczne, ¿e ró¿nimy siê tylko metodami i formami, ale tak by móg³ ktoœ pomyœleæ, ale
[] socjalizm. Prawd¹ jest towarzysze, ¿e z t¹ teori¹ walki klas, no ale myœmy wytrze-
bili ze swoich wyst¹pieñ w ostatnim okresie w ogóle pojêcie walki klasowej. A prze-
cie¿, czy ³udzimy siê, ¿e jest ta walka, ja œmiem powiedzieæ, ¿e w tej chwili mamy
bardzo powa¿ne nasilenie walki klasowej, bardzo powa¿ne i obserwowaliœmy przed
poznañskimi wypadkami i ja nie wiem, ¿e jeszcze takie teorie utrzymuj¹ siê, je¿eli to-
warzysze szukaj¹ takiego paradisu, tego aparatu, trochê w³adzy, to ja chcê powie-
dzieæ, myœmy siê zastanawiali, kiedy wypadki by³y ju¿ w Poznaniu, zwo³ali KBW,
wojsko z genera³em, chcieliœmy naradziæ siê – to ja powiem prócz wojska to ca³y apa-
rat milicji, bezpieczeñstwa i KBW by³ aparatem zdemobilizowanym. Po pierwsze
– broni nie mieli, po drugie, nie mieli amunicji. Ja powiem towarzysze – wszystko
by³o zawazelinowane, ¿e trzeba by³o dopiero siê czyœciæ, ¿e trzeba by³o tego, ¿e do-
pracowaliœmy siê w myœl tej teorii na dalsze rozbrajanie, na dalsze pójœcie na demo-
kratyzacjê i by³a taka sytuacja, ¿e ca³¹ noc pracownicy urzêdu bezpieczeñstwa czy-
œcili broñ (g³osy z sali). Przecie¿ wszêdzie by³a taka sytuacja. Towarzysze, bowiem
zrobili fa³szywy, nies³uszny krzyk, ¿e rozbrajano milicjê, przyjrzyjcie siê coœmy dali
milicji. Milicjant ma parê patrolów i mówi: czym bêdê strzela³? Milicjant by³ po
pierwsze obezw³adniony nasz¹ teori¹ i taka sama sytuacja by³a. Prokurator nie daje
[]. Ja przyk³ad taki podam, jak dalece ten parali¿ siêgn¹³. Aresztujemy na drugi
dzieñ rano trzech osobników bez dokumentów, aresztujemy i dzwonimy do sankcji,
do prokuratora, który mówi, ¿e u nas nie ma ustawy o w³óczêgostwie, ¿e mo¿na
cz³owieka przymykaæ. To s¹ ludzie, którzy nie maj¹ dokumentów, a oni mówi¹, ¿e s¹
w³óczêgami, my mówimy, oni mogli z wypadków poznañskich zbiec i trzeba ich trzy-
maæ. I trzymamy, trzymamy ich, prokurator z Warszawy dzwoni i mówi: wiecie co,
towarzysze, ja bym wam da³ sankcjê, to, to bêdzie ³amanie praworz¹dnoœci, ale wy
ich tak po cichu trzymajcie tam (œmiech). Ja obrazujê, ¿e je¿eli my tak dalej bêdziemy
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robiæ, je¿eli my istotnie nie wyci¹gniemyo bardziej g³êbszych wniosków z historii
poznañskiej i nie przyjdziemy z tymi wnioskami na plenum KC to bêdzie niedobrze.

I kilka s³ów o tym kompromitowaniu w³adzy i partii. Ja powiem towarzysze, ja ostat-
nio czytam bardzo du¿o tej prasy i powiem, jak cz³owiek czyta to myœli sobie, w³aœciwie
nie ma nic, w co mo¿e wierzyæ cz³owiek. Ja tak spróbuje taki artyku³ „Zmierzch marksiz-
mu”. Ja powiem, towarzysze, tam obalono podstawow¹ nasz¹ tezê, udowadnia siê, ¿e nie
tak, jak myœmy dotychczas mówili i w swojej teorii, i w szkoleniu, ¿e w pañstwie socjali-
stycznym proces produkcji jest zgodny ze stosunkami, ale tam udowadnia [siê], ¿e
wszystko siê k³óci, ¿e jest jeden wielki ba³agan. Udowadniamy równie¿ w innych party-
ku³ach. Pamiêtam w pogadance Radia Pilskiego – Automaty pana ministra. Co pokazuje-
my w tych automatach pana ministra, ¿e [] to jest taka banda, która nic wiêcej nie robi
tylko ma auta, ciotki, kucharki, które jedz¹ i zabezpieczaj¹ ¿arcie, a on dzwoni tam, gdzie
to ¿arcie trudno jest zdobyæ, nie zajmuje siê sprawami pañstwowymi. I wnioski zosta-
wiaj¹ przy takiej lekkiej muzyce dla s³uchacza. Ca³y szereg audycji towarzysze. A nawet
nasza prasa partyjna. Ta ankieta, jak usprawniæ zarz¹dzanie. To towarzysze pokazywaliœ-
my w tym okresie, ¿e na zdrowym ciele, na organizmie tym ludzkim siedzi taki paso¿yt
biurokratyczny i ¿re go, ¿e trzeba wzi¹æ i rozwaliæ, a praktycznych posuniêæ nie robiliœmy.

Ja mia³em towarzysze naradê dziennikarzy przedwczoraj. Ja powiem, ¿e a¿ z przy-
kroœci¹ siê s³ucha, ci ludzie (g³os z sali). Ja myœlê tak, ¿e tow[arzysz] Staszewski wie, ale
¿e ocenê naszych ministrów to w ostatecznoœci nie daje siê dziennikarzowi i naszego
rz¹du. Ja mam przekonanie, ¿e tutaj jest jakieœ [] jest kierownictwo, jest Sekretariat i ¿e tu
chyba jest ktoœ powo³any do tego, ¿eby oceniaæ tê sprawê.

Ja powiem towarzysze, to co spotka³em, odby³em naradê z dziennikarzami z IKAT-u,
z „Gazety Pomorskiej”, z PAP-u48, z Radia, o tym, jakie wnioski dla nas wyp³ywaj¹, to
towarzysze mo¿e naprawdê przeraziæ taki wniosek, nie to, ¿e nieszczêœcie tam by³o, tylko
czy wy dzier¿ymordy nie z³apiecie nas teraz? To jest jedyna ich troska, ¿e teraz dzier¿y-
mordy dostali argument i bêdzie Ÿle. Myœmy oddali ocenê tego ca³ego dorobku, przecie¿
w takie przypadkowe rêce, wszystko to jest ocena naszego dorobku w ró¿nej prasie. Na
czele oczywiœcie idzie „Po Prostu”, ale spróbujmy siê tak zastanowiæ siê: kto s¹ ci ludzie,
którzy dokonuj¹ tej oceny, czy rzeczywiœcie u nas jest tak Ÿle w kierownictwie, ¿e my nie
jesteœmy w stanie, im oddajemy, niech oni oceniaj¹, bo takie w³aœciwie s¹ przypuszcze-
nia, jak cz³owiek czyta i myœli sobie: czy rzeczywiœcie u nas w kierownictwie nikt nie jest
w stanie podj¹æ polemiki? Jest tak, ¿e dziœ, towarzysze, ludzie boj¹ siê pisaæ dobre arty-
ku³y. Ja rozmawia³em, to mnie cz³owiek odpowiada: co frajera ze mnie chcecie robiæ?
Jak ja mu proponujê: napisz coœ dobrego. Ja powiem tak¹ sytuacjê, mnie powiedzia³
tow[arzysz] Symotiuk, ¿e istnieje w Warszawie, tow[arzysz] Symotiuk to jest kierownik
partyjnego dzia³u w „Ch³opskiej Drodze”, by³ na naradzie w Trybunie49, to mówi, ¿e to-
warzysze w „Trybunie Ludu” wzajemnie przeœcigaj¹p siê, kto wiêcej, kto bardziej potrafi
ujawniæ, kto wiêcej potrafi szkalowaæ. I on mówi, ¿e jest nawet taka sytuacja, ¿e jak mam
dobry artyku³, ja siê boje przyjœæ z nim.

St¹d te¿ nasuwa siê taka rzecz, ¿e ludzie przestaj¹ czêsto wierzyæ, czy w socjalizmie
mo¿na ¿yæ. Ju¿ dziœ nie ma takich, którzy by siê odwa¿yli wykazaæ, ¿e socjalizm jest wy-
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¿sz¹ form¹ ustrojow¹, ale w ogóle obrzydzamy w tej propagandzie tak cz³owiekowi ¿y-
cie, ¿e ten cz³owiek przestaje wierzyæ, ¿e w tym socjalizmie jakoœ wytrzymacie.

Z kierownictwa nikt nie ma odwagi podj¹æ, pl¹cze siê w terenie o teorii, o czystych
rêkach, ¿e to siê odcinam, ¿e ja mam czyste, ¿e ten ma czyste rêce. Towarzysze, tu chodzi
o to, ¿e niektórzy towarzysze tak mówi¹ pod nastrojem. Ja chcê powiedzieæ, ¿e jest Ÿle,
je¿eli towarzysze niektórzy z kierownictwa mówi¹ pod nastroje, a nie pod kszta³towanie
nastrojów. (g³osy z sali – po imieniu) [] tymi argumentami na uniwersytecie przytaczano
towarzysza Matwina. Ja tow[arzyszowi] Matwinowi ju¿ mówi³em, bo tow[arzysz] Ma-
twin mnie siê pyta³: o co tu chodzi? Dlaczego siê cz³owiek taki i taki do niego zwróci³? Ja
mu mówi³em i na tym kszta³tuje siê taka opinia, ¿e to libera³. I mówi¹ to ludzie w terenie.
Ja myœlê, ¿e towarzyszom z innych terenów to jest znane. Trzeba, ¿ebyœmy nie pozwolili
w takiej sytuacji, sytuacja jest nies³ychanie, niezmiernie powa¿na, ¿ebyœmy w takiej sy-
tuacji pozwolili na jakieœ rozgrywanie osobistych ambicyjek, a o tym jest mowa.

Stworzyliœmy tak¹ sytuacjê, ¿e w³aœciwie partii pozbawiliœmy jakiejkolwiek idei, ta-
kiej w tej chwili. Nikt nie próbuje wokó³ jakiejœ idei mobilizowaæ tej partii do tego. Jak
szukamy parali¿u miêdzy innymi w Poznaniu, to towarzysz, spróbujmy i na to popatrzeæ
przez pryzmat Poznania, na kraj.

Jest tak, ¿e resorty nie zajmuj¹ stanowiska, to co powiedzia³a towarzyszka, ja siê soli-
daryzujê. Do nas te¿ przyje¿d¿aj¹ – brak stanowiska. Nikt [] i wyje¿d¿aj¹. I jeden za dru-
gim przyje¿d¿a – brak decyzji. Mo¿esz dzwoniæ, mo¿na bez przerwy siedzieæ na telefo-
nie: towarzysze przeanalizujcie to, siê zastanówcie, to, to. No, a przecie¿ my musimy,
je¿eli rozbudziliœmy tak apetyty na tê demokratyzacji, to nie tylko regulowaæ, ale jakoœ
demokratyzowaæ to ¿ycie, pomagaæ rozwi¹zywaæ te problemy.

Ja myœlê, ¿e na plenum powinniœmy – tego bardzo partii potrzeba – z okreœlonym sta-
nowiskiem i jednolitym stanowiskiem, ¿eby nie mówili, ¿e tow[arzysz] Matwin to,
tow[arzysz] Ochab to, tamten popiera tego, a ten popiera tego. Ja chcê powiedzieæ towa-
rzysze, ¿e je¿eli my nie zrozumiemy powagi sytuacji, jaka jest, my nie jesteœmy bq wo-
jewództwa wielkiego przemys³u, ale powiem, ostatnie dni, ale od poniedzia³ku wszystkie
wydzia³y siedz¹ tylko i rozpatruj¹ sprawy, bo tu delegacja, bo tu gro¿¹, bo tu gro¿¹ i dy-
rektorzy nam gro¿¹, ¿e fundusz na zak³adach pracy koñczymy (g³os z sali), tak i dyrekto-
rzy mówi¹: towarzysze, ja ju¿ nie mam z czego, a delegacja przychodzi jedna za drug¹
i mówi¹: dajcie stanowisko. Jest wiele s³usznych i wiele nies³usznych, ale w ramach tego
zak³adu nie mo¿na rozwi¹zaæ. Sk¹d to siê bierze? Rosn¹ apetyty, Poznañ otrzyma³, górni-
cy przyszli, otrzymali. Nastroje konsumpcyjne s¹ doœæ powa¿ne.

Ja na marginesie tego, chcê powiedzieæ, towarzysze, ¿e je¿eli my wyraŸnie nie bêdzie-
my wypowiadaæ siê, nie bêdzie stanowiska partii, to ja tylko tak dla zasygnalizowania,
odbywa³y siê w niedzielê zjazdy ZSCh50, na niektórych z nich pada³y takie g³osy solida-
ryzuj¹ce siê z Poznaniem, zrzuciæ to jarzmo, zrzuciæ to niewolnictwo, poklask otrzymy-
wali, a z urzêdu otrzymywali tylko odpowiedŸ. Banach51, przywódca BCH-ców52, wzy-
wa paru BChowców do siebie, rozmawia³ i zaleci³ wyraŸnie im w³¹czyæ siê, ja nie chcê
robiæ z tej sprawy paniki, bo nie ma u nas takiej sytuacji, ale trzeba towarzysze zdawaæ
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sobie sprawê z tego ku czemu my idziemy, co my chcemy rozbudziæ, chcemy wieœ te¿?
Tym bardziej, ¿e w skupie towarzysze na pewno bêdziemy mieæ wiêksze k³opoty, wiêk-
sze trudnoœci ni¿ w roku ubieg³ym i to wieœ bardzo na pewno o¿ywi.

I taki sygna³ o klubie inteligencji. Przyjecha³ cz³owiek od nas, dziennikarz taki
powiem: pytamy go, co by³o na zjeŸdzie inteligencji. Mówi nam, towarzyszu, ten
klub m³odej inteligencji zobaczycie dopiero w przysz³oœci, by³ zjazd tu w Warszawie,
powiedzieli organizowaæ tak, ale nikogo z partii nie wpuœcili. Zg³osi³ siê jeden z towarzy-
szy od nas, chcia³ trochê porozmawiaæ, nie przyjmuj¹ za rekomendacj¹, w ka¿dym razie
nie [za] partyjn¹. Tak¿e warto siê te¿ towarzysze zastanowiæ, co my robimy z tego klubu.
Dlatego te¿ myœlê tak, ¿e powinniœmy z tym wyjœæ na plenum towarzysze. Ja dlatego za-
bra³em g³os, bo myœlê sobie, w³aœciwie jak my nie wyjdziemy z tymi sprawami na ple-
num, to znowu bêdziemy po plenum tak krêciæ siê, bêdziemy mieæ trudnoœci, bêdziemy
mieæ k³opoty i bêdziemy kompromitowaæ siê, jak to teraz robimy. Ja powiem, gdybyœmy
siê tak spotkali z przedstawicielami krajów demokracji ludowej i tak szczerze, gdyby so-
bie towarzysze chcieli powiedzieæ, to na pewno umacnianie obozu socjalizmu, nie usta-
wilibyœmy siê na tym pierwszym miejscu, tak jak myœmy to sobie podkreœlali nieraz
w tych przemówieniach.

Tow[arzysz] [Edward] Ochab

Towarzysze pozwol¹, ja parê s³ów, poniewa¿ czas nagli, a dobrze by³oby ten tydzieñ,
trudny tydzieñ, jaki jest przed nami, do plenum wykorzystaæ, nie daæ siê zapl¹taæ. Sytu-
acja nasza jest doœæ trudna, ale przypuszczam, ¿e znacznie trudniejsze sytuacje prze¿y-
waliœmy i my, i nasi bracia radzieccy, i na pewno nie ma powodu do paniki, i tego akcentu
zbytniej nerwowoœci, która w ogóle niedobrze jeœli towarzyszy komuniœcie, a zw³aszcza
komuniœcie ponosz¹cemu odpowiedzialnoœæ za wielk¹ organizacjê.

Jak wygl¹da nasza sytuacja w tej chwili? Ona jest pod wzglêdem ekonomicznym ra-
czej nie gorsza od tych, któreœmy prze¿ywali, poziom produkcji u nas jest najwy¿szy
z dotychczasowych. Stopa ¿yciowa u nas nigdy nie by³a wy¿sz¹, dochód narodowy nigdy
nie by³ wiêkszy w ca³ej naszej historii, realna wartoœæ p³ac, któr¹ my dajemy jest obecnie
wy¿sza ni¿ kiedykolwiek, dochody wsi s¹ wy¿sze ni¿ kiedykolwiek. To s¹ fakty. Jak tym
faktom odpowiada samopoczucie mas, nastroje mas? Mnie siê wydaje, ¿e w du¿ym stop-
niu s³usznie tu charakteryzowano te nastroje g³êbokiego niezadowolenia, pretensji do
rz¹du, do partii, pretensji nie tyko o niedostateczny poziom ¿ycia, bo ten poziom ¿yciowy
oczywiœcie jest niski u nas, chocia¿ wy¿szy ni¿ kiedykolwiek przed tym, ale pretensji
o to, ¿e my wprowadzamy w b³¹d ludzi, przynajmniej takie jest przekonanie wœród setek
tysiêcy ludzi. Czy za tym przekonaniem kryj¹ siê pewne fakty? Kryj¹ siê pewne fakty, nie
w tym sensie, ¿ebyœmy œwiadomie ludzi wprowadzali w b³¹d, ale w tym sensie, ¿eœmy
przy powa¿nych zwrotach dokonywanych w naszej polityce gospodarczej nie wyszli
œmia³o, odwa¿nie, konsekwentnie i nie wyjaœniali sprawy do koñca. Szczególnie dotyczy
to zmiany cen w styczniu 1953 r., jej przyczyn i skutków. Myœmy coœ niecoœ powiedzieli
o czêœci zagadnienia, myœmy coœ niecoœ powiedzieli o trudnoœciach zwi¹zanych z bu-
dow¹ przemys³u obronnego, ale z ca³okszta³tu tych spraw, tak jak nale¿a³o, myœmy nie
wyjaœnili. To jest nasz powa¿ny b³¹d, ci¹¿y po dziœ dzieñ. Dzisiaj wyjaœnienie mo¿e coœ
niecoœ poprawiæ, ale wielkich szkód, jakie wyrz¹dzi³ ten nasz b³¹d, nam ju¿ nie naprawi,
ale usunie, bêdzie to na nas jeszcze d³u¿szy czas ci¹¿yæ. Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e my-
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œmy ³amali pierwotnie plan szeœcioletni, ³amaliœmy w zwi¹zku z now¹ sytuacj¹ miêdzy-
narodow¹, w zwi¹zku z nowymi zadaniami, które stanê³y przed ca³ym naszym obozem,
a ze wzglêdu na zaniedbania, które istnia³y w Polsce w zakresie si³ zbrojnych, w zakresie
przemys³u obronnego, szczególnie ostry by³ ten zwrot w Polsce, szczególnie wielkie
koszty ludzie ponosili. Czy ta decyzja by³a s³uszna? Ja uwa¿am, ¿e wówczas gdybyœmy
nawet tylko sami podejmowali tê decyzjê, nale¿a³o tak¹ decyzjê podj¹æ, sypa³y siê bom-
by na Koreê, kiedy grozi³a nam interwencja imperialistyczna by³o rzecz¹ s³uszn¹, ¿eœmy
ogromne œrodki ³ami¹c, dawne plany rzucili na budowê przemys³u obronnego. Dokona-
liœmy wielkiego dzie³a w krótkim czasie, niestety kosztem bardzo powa¿nych ofiar.
Oczywiœcie dziœ w nowej sytuacji mo¿na rozdzieraæ szaty: po có¿ nam te wspania³e fa-
bryki obronne, kiedy sytuacja jest wzglêdnie spokojna i nie musimy produkowaæ tyle ma-
teria³ów wybuchowych i amunicji, i samolotów, i czo³gów itd. Ale nie mo¿e to byæ zarzu-
tem, ¿e decyzja w 1951 r. nasza i miêdzynarodowa, ¿e ona by³a nies³uszna. W ówczesnej
sytuacji to by³o s³uszne, chocia¿ na nas to dzisiaj bardzo powa¿nie ci¹¿y. Nasze maszyny
w fabrykach obronnych s¹ wykorzystane tylko w czêœci, fabryki te z natury rzeczy w wa-
runkach pokojowych s¹ swego rodzaju rezerw. Chcieæ je w pe³ni zatrudniæ, no to znaczy
chcieæ wojny, one s¹ zatrudnione w pe³ni, w warunkach wojennych albo je przestawiæ na
produkcjê pokojow¹, co siê nie zawsze nadaje, bo one s¹ dostosowane do masowej pro-
dukcji bardzo precyzyjnych przyrz¹dów, uzbrojenia i nie daje siê nigdy wykorzystaæ, na-
wet gdy siê podejmuje decyzjê przestawienia na produkcjê pokojow¹, nie daje siê wyko-
rzystaæ w wielkim, powa¿nym procencie.

Trzeba te¿ pamiêtaæ o tym, ¿e wówczas kiedyœmy podejmowali decyzjê o przemyœle
zbrojeniowym, musieliœmy wstrzymaæ realizacjê szeregu decyzji i rozwoju przemys³u
pokojowego. W tej liczbie takich fabryk, dla których maszyny ju¿ nadchodzi³y. Wœród
maszyn niezamontowanych jest czêœæ wynikaj¹ca z tego rodzaju decyzji. Trzeba pamiê-
taæ, ¿e normalnie przy takich ogromnych inwestycjach, jakie my co roku ponosimy, wiel-
ka czêœæ maszyn nie mo¿e byæ zamontowana, prawdopodobnie w naszych warunkach to
bêdzie kosztowa³o oko³o 2 mld z³otych. Wœród maszyn niezamontowanych oczywiœcie
jest czêœæ, która by³a Ÿle zamówiona, jest to stosunkowo nieznaczna [iloœæ] i nie mo¿e
wp³ywaæ na nasz¹ gospodarkê. Szum zrobiony wokó³ tych maszyn jest jednym z prze-
jawów nacisku drobnomieszczañskich ideologii, zw³aszcza na nasz¹ prasê, ja bêdê jesz-
cze o prasie mówi³, jest jednym z argumentów maj¹cym na celu oœmieszenie naszego kie-
rownictwa i obalenie naszego kierownictwa. Nasza sytuacja gospodarcza jest trudna
w du¿ym stopniu dlatego, ¿e nie mamy surowców, nie mamy zabezpieczenia dla ist-
niej¹cych ju¿ fabryk, powa¿n¹ czêœæ dewiz uzyskanych w handlu przeznaczamy i musi-
my przeznaczyæ na zakup zbo¿a. Ta sytuacja bêdzie trwa³a jeszcze szereg lat. Nie ma re-
alnych mo¿liwoœci, a¿ebyœmy w ci¹gu piêciolatki i nawet z pocz¹tkiem nastêpnej
piêciolatki mogli zrezygnowaæ z importu zbo¿a. To jest olbrzymie obci¹¿enie dla nas.
A¿eby skoñczyæ z tym obci¹¿eniem trzeba szereg lat i lepiej ni¿ dotychczas pracowaæ,
przede wszystkim nad podŸwigniêciem naszej gospodarki rolnej, nad czym ja siê w tej
chwili nie chcê zatrzymywaæ. Uwa¿am, ¿e w zasadzie wskazania V Plenum s¹ s³uszne,
z dalszymi korektami my przyjdziemy, chocia¿ nie bêdzie to oznacza³o ³amania planów
poprzednio przyjêtych. Nasz model gospodarczy, dlatego nie jest gorszy od modelu w in-
nych krajach demokracji ludowej, nasze tempo rozwoju nie s¹ gorsze. Wyniki, któreœmy
osi¹gnêli na ogó³ odpowiadaj¹ albo s¹ lepsze od niektórych innych krajów, nigdy w ¿ad-
nym kraju kapitalistycznym tego nie osi¹gniêto, to nie s¹ frazesy, co my mówimy, to s¹
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fakty, chocia¿ my nie zawsze je umiemy sprzedaæ. Ja nie chcê przez to powiedzieæ, ¿e po-
winniœmy byæ zadowoleni z naszych osi¹gniêæ, przeciwnie, jest tyle g³upstw, b³êdów,
tyle niewykorzystanych rezerw, ¿e s³usznie trzeba skupiaæ uwagê w³aœnie na usuwaniu
tych b³êdów, na poprawieniu naszej gospodarki, ale porzucaæ ten nasz ogromny dorobek,
tê wieloletni¹ pracê narodu, która da³a osi¹gniêcia, jakich nie zna³a nasza historia, wsty-
dziæ siê tego, wyci¹gaæ tylko b³êdy mo¿e robiæ albo cz³owiek, który jest z³¹ wol¹ o¿ywio-
ny albo drobnomieszczuch, który ¿yje z³udzeniami, ¿e wystarczy gestykulowaæ i rzucaæ
frazesy, aby z dnia na dzieñ poprawiæ sytuacjê w kraju tak zacofanym jak by³a Polska,
w kraju tak zniszczonym jak by³a Polska.

Mnie siê wydaje, ¿e myœmy w du¿ym stopniu zatracili w pracy naszej proporcje,
w³aœciw¹ ocenê proporcji tego co osi¹gniêto i tych trudnoœci, które dziœ mamy, i tych
trudnoœci, które bêd¹ nas czekaæ jutro, a zw³aszcza perspektyw i realnych mo¿liwoœci na-
szego rozwoju. My mówimy towarzysze o 30% wzrostu. S³usznie tutaj mówi³ tow[arzysz]
Olszewski, ¿e czêœæ ludzi bêdzie traktowa³a to jako takie minimum, ¿e w ogóle nie do
przyjêcia jako katastrofê. I ¿ebyœmy od razu dali 30%, a o tym mowy nie ma. My 30%
z najwiêkszym napiêciem si³ i pod warunkiem pomocy radzieckiej mo¿emy daæ na prze-
strzeni 5 lat, jeœli pomocy radzieckiej nie otrzymamy, powa¿nej pomocy, to w tych 30%
ani 20% nie bêdzie. Taka jest rzeczywistoœæ. Na gruncie tej rzeczywistoœci my musimy
siê biæ o dalszy rozwój naszego przemys³u i utrzymanie naszej w³adzy. Ka¿dymi œrodka-
mi, jakie bêd¹ do naszej dyspozycji. Myœmy dopuœcili do nadmiernego liberalizmu
wobec ró¿nych plotkarzy i zgni³ków, którzy podrywali autorytet naszej w³adzy, nie
umieliœmy uchwyciæ granicy miêdzy s³uszn¹ krytyk¹, któr¹ trzeba rozwijaæ, a miêdzy
szkalowaniem w³adzy i ustroju. Nie potrafimy z dnia na dzieñ daæ istotnej poprawy, po-
ziomu p³ac my nie zmienimy w sposób istotny, tak samo i zaopatrzenia wsi nie zmienimy
w sposób istotny. Mówiliœmy o 5 mld jako pu³apie w skali rocznej na podwy¿ki p³ac, my-
œmy ten pu³ap daleko przekroczyli, prawdopodobnie przekroczymy o 7 mld. To jest ju¿
akrobatyka, to stwarza nam ogromne zagro¿enie, w tym gronie mo¿na powiedzieæ infla-
cyjne zagro¿enie nam to stwarza. Ja uwa¿am, ¿eœmy s³usznie zrobili, id¹c na tego rodzaju
wysi³ek, ale w³aœciwie to ju¿ kres. Tutaj niczego powa¿nego zrobiæ nie potrafimy. Mo¿e
jeszcze 200–300 mln, to chyba koniec. Jeœli ugniemy siê, to znaczy my kraj doprowadzi-
my do ruiny, to siê skoñczy inflacj¹, kompromitacj¹ nasz¹ ze wszystkimi skutkami, które
poci¹ga inflacja. Takie s¹ fakty, na gruncie takich faktów musz¹ siê biæ komuniœci o poli-
tykê partii. Wyjaœniaæ tê politykê, broniæ tej polityki.

Mówi siê du¿o towarzysze o zmianie metod zarz¹dzania. Ja uwa¿am, ¿e to jest
s³uszny postulat, w naszych metodach zarz¹dzania jest du¿o g³upstw, kiedyœ one by³y
mniej lub bardziej s³uszne, z biegiem czasu narasta³y ujemne strony tych metod i dziœ one
powa¿nie ci¹¿¹. Trzeba tylko pamiêtaæ, ¿e przy ka¿dej zmianie metod zarz¹dzania naj-
pierw przychodz¹ martwe koszty, nie jest lepiej, a jest gorzej. Nie tylko zreszt¹ przy me-
todach zarz¹dzania, powiedzmy, ¿e stawiamy problem budownictwa przemys³owego,
s³usznie go stawiamy, trzeba przechodziæ na budownictwo uprzemys³owione, monta-
¿owe, ale na razie to budownictwo kosztuje nas znacznie dro¿ej ani¿eli stare budownic-
two, trzeba przechodziæ na energiê atomow¹, ale na razie energia atomowa kosztuje nas
wiêcej ani¿eli energia uzyskana w elektrowniach cieplnych. Na to nie ma rady. Kto sobie
wyobra¿a magiczne skutki zmiany metod zarz¹dzania, ¿e od razu odczujemy ulgê, ten
chce ¿yæ z³udzeniami. Pozostawmy socjaldemokratom czy niektórym z naszych dzienni-
karzy jeszcze pokutuj¹cych w redakcjach, miejmy nadziejê, ¿e siê wkrótce z nimi rozsta-
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niemy. Myœmy powinni analizowaæ fakty i liczyæ siê z faktami. Ja jestem przekonany, ¿e
przy zmianie metod zarz¹dzania, na które trzeba pójœæ doraŸnie, bêdzie wiêcej strat ni¿
korzyœci, bêdzie wiêcej ba³aganu, bêdzie sporo nowych trudnoœci, które dzisiaj my wi-
dzimy jeszcze mgliœcie, ale odczujemy je w praktyce. I przypuszczam, ¿e by³oby bardzo
Ÿle, gdybyœmy uwierzyli w magiczne skutki uchwa³, jakie podejmiemy i w doraŸne ko-
rzyœci z powziêcia decyzji o zmianie metod planowania. Nie l¿ejsze, a trudniejsze bêdzie
nasze ¿ycie w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy i z tym trzeba iœæ do partii, to trzeba wyjaœniæ
poprzez partiê klasie robotniczej. To jest prawda, towarzysze, inaczej nie bêdzie. Chyba,
¿e nam wpadn¹ po¿yczki, ale na razie po proszonym chodziæ nie chcemy, chocia¿ nie
wiem, czy mam prawo tak powiedzieæ, bo w³aœnie stawiamy sprawê moratorium i doraŸ-
nej po¿yczki, prosimy od ludzi, od narodów, którym siê wcale nie l¿ej ¿yje od nas, nie
¿yje siê im l¿ej, wiêcej my miêsa jemy, wiêcej mleka, wiêcej mamy mieszkañ, mniejsze
zagêszczenie w tych mieszkaniach, lepsze drogi i mo¿na by podawaæ d³ug¹ litaniê. Zwra-
camy siê o pomoc miêdzy innymi dlatego, ¿e siê ujawni³a du¿a s³aboœæ polityczna naszej
partii. Myœmy niew³aœciwie oœwietlali plan szeœcioletni, ja nie chcê siê zatrzymywaæ
szczegó³owo nad tym, nie wyjaœniliœmy te¿ do koñca osi¹gniêæ i braków tego planu, nie
³atwo jest, jeszcze jest du¿o trafiania w palce z tymi procentami. Niew¹tpliwie jesteœmy
bliscy prawdy, je¿eli mówimy, ¿e realne zarobki wzros³y ponad 20% czy to jest 23, czy
27, to ju¿ jest magia, trudno, nie potrafi³bym z poczuciem, [z] g³êbokim przekonaniem na
to odpowiedzieæ, nie wiem, czy ktoœ z towarzyszy tutaj na to odpowie. A bêdziemy siê
musieli na jak¹œ cyfrê, musieli zdecydowaæ. Prawdopodobnie mniej wiêcej tak, ¿e plan
wzrostu realnej stopy ¿yciowej myœmy wykonali oko³o 60% w porównaniu do za³o-
¿onych w planie szeœcioletnim. Czy mo¿emy i powinniœmy w tej sytuacji trudnej, ciê¿-
kiej, przy tych nastrojach, jakie s¹ w miastach na jakieœ nadzwyczajne wysi³ki? Wydaje
mi siê, ¿e tak. I my czêœciowo to robimy. Podejmujemy decyzjê, a¿eby nadal zmniej-
szyæ wydatki obronne, chocia¿ trzeba podkreœliæ, ¿e w stosunku do dochodu narodowe-
go te wydatki s¹ u nas mniejsze ni¿ we wszystkich innych krajach demokracji ludowej.
Mo¿e jest jeden jakiœ wyj¹tek, nie pamiêtam dok³adnie, czy w Bu³garii, ale i w Bu³garii
jest wiêcej. To jest coœ niedobrego. To jest te¿ ogl¹danie siê, ¿e inni wezm¹ na siebie te
ciê¿ary albo w wy¿szym stopniu wezm¹, aleœmy w jakimœ zakresie uzgodnili, pójdzie-
my na dalsze pewne redukcje stanu naszych si³ zbrojnych, prawdopodobnie w najbli¿-
szych dniach damy te¿ komunikat w tej sprawie. Nie znaczy to jednak, ¿e w ogóle wy-
datki nasze zmalej¹. Wspó³czesna technika kosztuje bardzo wiele, jeœli my jej nie
bêdziemy mieli, to bêdzie zachêcaæ imperialistów, ¿eby nam skoczyli do gard³a, tak jak
ich zachêciliœmy przez dopuszczenie do wypadków poznañskich. Nie na darmo tak za-
szumia³o w ca³ym œwiecie imperialistycznym i tyle s³odkiej nadziei oni wi¹¿¹ z wypad-
kami poznañskimi.

Co nam grozi w tej chwili szczególniej, co ja uwa¿am za g³ówne niebezpieczeñstwo,
co grozi uginanie partii, jak, jak ona siê zupe³nie ugiê³a i rozp³ynê³a w Poznaniu na in-
nych odcinkach. Ja nie chcê zamazywaæ b³êdów kierownictwa, nie ma nas za co pochwa-
liæ [] najostrzejsze wnioski by³y przyjête, trzeba to sobie powiedzieæ. Ale wydaje mi siê,
¿e by³oby bardzo Ÿle, gdyby nasze KW53 zaczê³y rêce umywaæ, nie poczuwa³y siê do od-
powiedzialnoœci i nie bi³y siê o sprawê partii i nie wierzy³y w to, ¿e my potrafimy przeko-
naæ ludzi, nasza sprawa jest s³uszna, uczciwa, wielka, nikt jej nie mo¿e lepszej przeciw-
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stawiæ. Nasza polityka jest w zasadzie s³uszna przy wszystkich naszych b³êdach. To co
robimy jest s³uszne i uczciwe. I to co jest m¹dre, i uczciwe w klasie robotniczej, a wiêc
wiêkszoœæ klasy robotniczej nas zrozumie i poprze, jeœli my w porê i œmia³o z tym przyj-
dziemy do mas. W tej chwili mamy powa¿ne zachwiania w klasie robotniczej. Os³abienie
wp³ywu partii na klasê robotnicz¹, a na odwrót oddzia³ywanie równie¿ na powa¿n¹ czêœæ
organizacji partyjnych, obcej i wrogiej, nam drobnomieszczañskiej, bur¿uazyjnej, impe-
rialistycznej propagandy. Jest w czêœci klasy robotniczej wiara, przekonanie, ¿e mo¿na
szybko podnieœæ ich stopê ¿yciow¹, jeœli tylko na tych g³upców w Warszawie, którzy tyle
marnotrawi¹, którzy nic nie rozumiej¹ tylko limuzynami je¿d¿¹, jeœli nacisn¹æ dobrze to
bêdzie podwy¿ka. Nic nie mo¿e byæ bardziej groŸnego towarzysze dla nas. Nie wolno
nam siê przed tym ugi¹æ, trzeba twardo, œmia³o t³umaczyæ i podnosiæ na nogi tysi¹ce
komunistów, ¿eby o tym przekonywali, my nie mamy czego, nie mo¿emy i nie damy.
Papierków drukowaæ nie bêdziemy na p³ace. Pewne sprawy nabola³e, ró¿ne g³upstwa,
których zawsze by³o du¿o, a obawiam siê, ¿e jak zbadamy, to w ostatnim okresie ich by³o
szczególnie du¿o, mo¿emy likwidowaæ, bo kilkaset milionów na ten cel jeszcze znajdzie-
my, ale tu nie mo¿e byæ mowy o miliardach, tu nie mo¿e byæ ¿adnej proporcji miêdzy na-
dziejami wœród setek tysiêcy robotników, a naszymi realnymi mo¿liwoœciami. Jeœli tak,
to nale¿y zajmowaæ stanowisko jasne, twarde, mówiæ o tej surowej prawdzie, taka jaka
ona jest. My mamy nowe niebezpieczeñstwo w naszych w³asnych szeregach wraz z na-
szym centralnym organem. S¹ ludzie, którzy zaczynaj¹ filozoficznie rozumowaæ, czym
jest strajk i nawet na Lenina siê powo³uj¹ w zupe³nie innej sytuacji, ¿e strajk to w³aœciwie
nic wielkiego, je¿eli przez nasz¹ biurokracjê doprowadzamy do strajku, to trzeba siê
umiejêtnie nim zaj¹æ, ¿e strajk to samo w sobie nic z³ego, natomiast demonstracja,
a zw³aszcza zbrojne wyst¹pienia, no to kontrrewolucja. Trzeba, aby nasz aktyw partyjny
i mo¿liwie ca³a partia jasno widzia³a, ¿e strajk w naszych warunkach to jest strajk prze-
ciwko w³adzy ludowej, to jest torowanie drogi imperialistom, to jest wyrywanie naszego
dochodu narodowego, jakiegoœ wielkiego kawa³u, a szkody s¹ bez porównania wiêksze
ani¿eli ten wyrwany kawa³ produkcji, niedaj¹ce siê wprost oceniæ. Trzeba, ¿eby nasze or-
ganizacje bi³y siê przeciwko agitacji strajku jako agitacji kontrrewolucyjnej, czy jest taka
sytuacja, czy tak¹ myœmy stworzyli atmosferê? Nie, towarzysze, wczorajszy artyku³
w „Trybunie Ludu” wyrz¹dzi³ nam wielk¹ szkodê, zaskoczy³ kierownictwo, by³ nadu¿y-
ciem uprawnieñ, które daliœmy redakcji, trzeba gruntownej zmiany w tej redakcji, jak
w wiêkszoœci redakcji w kraju przeprowadziæ. Rozwielmo¿ni³o siê u nas drobnomiesz-
czañskie prawicowictwo, rozwielmo¿nili siê ci dobrzy wujkowie, którzy tylko zapew-
niaj¹, co wszystko mo¿na by by³o daæ, gdyby nie by³o tylu idiotów, PKPG54 i w rz¹dzie.
Ja bym tu móg³ towarzyszom cytowaæ []. Wypowiedzi z³otych myœli w naszej prasie od-
dzia³uj¹ na kraj, codziennie idzie w milionach egzemplarzy, jest zaufanie, ¿e to jest nasza
legalna prasa i oczywiœcie wytwarza siê po tym zamêt w g³owach, który wykorzystuje
wróg i my do¿ywamy tej hañby, ¿e w Poznaniu znowu krzycz¹ i precz z ¿ydokomun¹
i œpiewaj¹ pieœni klerykalne. Oczywiœcie by³oby g³upstwem, gdybyœmy doszukiwali siê
g³ównej przyczyny w oddzia³ywaniu naszej prasy. Myœmy du¿o zaniedbali w naszej go-
spodarce, myœmy powa¿nie os³abili nasz¹ wiêŸ z masami, nie wyjaœniamy dostatecznie
g³êboko, przekonywuj¹co naszej polityki, charakteru trudnoœci perspektyw, ale jednym
z najwa¿niejszych instrumentów tej wiêzi z masami to jest sprawa. My jako kierownic-
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two partyjne ponosimy powa¿nie odpowiedzialnoœæ za liberalizm, za niewyci¹ganie
w porê twardych wniosków w stosunku do frazesowiczów, w stosunku do tych, co mo¿e
sami wierz¹, ¿e wystarczy wymachiwaæ rêkami, ¿e wystarczy domagaæ siê, wskazywaæ,
jak to ciê¿ko ludziom ¿yæ za 500 czy za 700 z³, a¿eby sta³o siê l¿ej, a¿eby ten niem¹dry
rz¹d wyci¹gn¹³ odpowiednie kapita³y i podniós³ tê stopê ¿yciow¹.

Na nas, na kierownictwie partyjnym ci¹¿y powa¿na odpowiedzialnoœæ za niewy-
ci¹ganie w porê wniosków wobec zgni³ków drobnomieszczañskich, którzy zaczêli
nadawaæ ton [w] wielu naszych organach prasowych. My nie jesteœmy w stanie daæ
miliardów, na które czeka kraj na poprawê sytuacji. Bêdziemy je dawaæ stopniowo po do-
brym przeliczeniu, no i bêdziemy je dawaæ, o ile uzyskamy pomoc, na któr¹ liczymy. Jak
nie uzyskamy, to niczego nie damy.

Mo¿emy jednak i powinniœmy niezw³ocznie przeci¹æ tê haniebn¹ kampaniê antypar-
tyjn¹, antypañstwow¹, która jest prowadzona z uporem dobrej, lepszej sprawy na ³amach
wielu naszych organów, czêœciowo w propagandzie, w radio, w kronice filmowej. Ja nie
ogl¹dam telewizji, bo j¹ ma³o ludzi ogl¹da, tak ¿e do mnie nie trafi³o, ale przypuszczam,
¿e to jest to samo towarzystwo, towarzystwo zgni³ków, którzy liznêli coœ niecoœ marksiz-
mu, znaj¹ socjalizm z ksi¹¿ki, maj¹ czu³e serce, chcieliby lepiej dla narodu katolickiego
i miel¹ jêzykiem, jakby z tego by³o zbo¿e. A prawdopodobnie s¹ tam i ludzie, którzy cudze
zamówienie wykonuj¹. Bo je¿eli czytacie (g³os z sali), bardzo byæ mo¿e. Je¿eli czytacie
nas³uchy radia imperialistycznego, to tam najwiêcej teraz jest przejawów czu³oœci wobec
robotnika. Jak ciê¿ko ¿yje robotnik polski, jak boli o to serce miliarderów amerykañ-
skich, jak chcieliby nam pomóc, jak zachêcaj¹: „Strajkujcie”, ¿eby wam siê lepiej ¿y³o
i tak¿e przytaczaj¹ teraz coraz czêœciej w tym, co pisze nasza prasa: „Przegl¹d Kultural-
ny”, „Œwiat”, „Po prostu”, oni mog¹ cytowaæ gdzieniegdzie i „Trybunê Ludu”. Stanêli na
poziomie Wolnej Europy55.

Oczywiœcie ja uwa¿am, ¿e odpowiedzialnoœæ za to my ponosimy równie¿. Z tym sta-
nem rzeczy skoñczymy towarzysze w ci¹gu najbli¿szych dni. Szybko, radykalnie, do
koñca, prawdopodobnie szumu bêdzie sporo, o dzier¿ymordach, o tym, ¿e wycofujemy
siê ze zdobytych pozycji, o które Polska [] bêdzie wiele szumu, oby by³o mniej krwi, to-
warzysze, o tym trzeba myœleæ.

Oczywiœcie walcz¹c o usuniecie tych wypaczeñ w naszej prasie, tych wypadów anty-
partyjnych, których roi siê w naszej prasie, myœmy nie powinni dopuœciæ na stare pozy-
cje, pomalowania ró¿owym pêdzlem i zachwalania, ¿e wszystko jest znakomicie, zreszt¹
sytuacja na to nie pozwoli, inaczej siê œwiat toczy i my tego chcemy. Trzeba jednak wi-
dzieæ towarzysze, co jest g³ównym niebezpieczeñstwem na danym etapie, myœmy dopu-
œcili do rozzuchwalenia zgni³ych drobnomieszczañskich elementów. Na co oni stawiaj¹?
Oni stawiaj¹ na obalenie naszego rz¹du, na obalenie naszego kierownictwa, nie bardzo
wiedz¹, kto mia³ przyjœæ do tego kierownictwa, wydaje siê im, ¿e ci m¹drzy pasa¿erowie
z „Po prostu” czy innego „Przegl¹du Kulturalnego”. Ale gdyby oni nas obalili to przyszli-
by ci, którzy œpiewaj¹ klerykalne pieœni¹ i ci, którzy krzycz¹ precz z ¿ydokomun¹. I trafi-
libyœmy tak samo pod [] czy mêtnych z „Po prostu” i ci z nas, którzy by nie wype³nili
w porê swego obowi¹zku, a¿eby w partii utrzymaæ dyscyplinê, a¿eby klasê robotnicz¹
mobilizowaæ przeciwko wrogom, to jest nie tylko ku³ak, nie tylko agent imperialistycz-
ny, ale to jest zgni³ek drobnomieszczañski, to jest to pseudorewolucjonista drobnomiesz-
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czañski, który nie rozumie koniecznoœci zwi¹zanych z budowaniem socjalizmu, ¿yje fra-
zesami i chce te frazesy zaszczepiaæ masom.

Warto siêgaæ do Lenina, nie wyrywaj¹c z niego cytatów, a wnikaæ w to, co on mówi
o drobnomieszczañskich rewolucjonistach, o szamotaniu siê drobnomieszczanina, o tych
którzy wystêpuj¹ przeciwko dyscyplinie, ¿elaznej dyscyplinie partyjnej, o p³aczkach inteli-
genckich. O tych, co socjalizm znaj¹ z ksi¹¿ki i chc¹ pouczaæ najbardziej doœwiadczone, naj-
bardziej zahartowane, najbardziej dojrza³e kadry partyjne, chc¹ce pouczaæ partiê, chc¹ce
³amaæ liniê partii. Ja myœlê, ¿e nam mimo wszystko, mimo naszych zaniedbañ starczy si³,
a¿eby daæ odpór zgni³kom i drobnomieszczuchom. ¯e mimo tych bolesnych uderzeñ, jakie
nam zada³ wróg klasowy, nie jest tak Ÿle z nasz¹ parti¹, nie jest tak Ÿle z nami, ¿ebyœmy nie
potrafili broniæ swojej s³usznej polityki, ¿ebyœmy nie dali odporu plotkarzom, a plotkarstwo
siê u nas rozwielmo¿ni³o, boœmy je nie karali w porê. Nie mo¿na siê zgodziæ z tym, ¿e pozba-
wiliœmy partiê idei, jak mówi³ tow[arzysz] Kruczek, to za daleko jest, myœmy dopuœcili do
du¿ego zamêtu, za to trzeba nas biæ, ale nie jest tak Ÿle ani z klas¹ robotnicz¹, ani z parti¹ (g³os
z sali), nie jest tak Ÿle, ¿e my w ogóle nie gadamy, ale obok nas i czasem g³oœniej od nas ga-
daj¹ nasi tzw. przyjaciele, ci wszyœciutcy komuniœci, ci, którzy lepiej wiedz¹, jak to trzeba po-
kierowaæ parti¹, ci, którzy obrzucaj¹ b³otem, to co myœmy zrobili i w rezultacie wcale przez
to nie robi siê lepiej, tylko powstaj¹ nastroje zw¹tpienia, na których w koñcu ¿eruje wróg.

Mnie trudno siê ustosunkowaæ, co do tych sygna³ów dotycz¹cych klubów inteligen-
cji. Trzeba by to szybko zbadaæ i jeœli tak jest, to my je zamkniemy, bêdzie trochê szumu,
proszê bardzo, za ciê¿kie czasy prze¿ywamy i za ciê¿kie czekaj¹ nas jutro, a¿ebyœmy siê
bawili w libera³ów. Mo¿e komuœ bêdzie nie po drodze z nami, no to siê rozstaniemy. S¹
tacy, którzy chc¹ iœæ sami, niech Polska pójdzie sama, co tam nam inne kraje demokracji
ludowej albo Zwi¹zek Radziecki, my ich bêdziemy uczyli demokratyzacji. Jest win¹ na-
szego kierownictwa, ¿e myœmy dopuœcili do takiej sytuacji, ¿e myœmy nie reagowali
w porê. Przypuszczam, ¿e my tych b³êdów d³u¿ej pope³niaæ nie bêdziemy, ¿e za ciê¿kie
czasy, za trudne, a¿ebyœmy zwlekali z decyzjami i ¿ebyœmy tolerowali liberalizm. W ta-
kiej sytuacji powstaje grunt dla frakcyjnej i pó³frakcyjnej klikowej roboty, dla rozróbki,
dla plotek, antysemita, to dzier¿ymorda, o kombinatorach, o czym kto nie chce. No ja
s¹dzê, ¿e mimo wszystko staæ nas na to, a¿ebyœmy i w tej sprawie zrobili porz¹dek.
Bêdziemy siê rozprawiali z pasa¿erami, którzy zapominaj¹ o dyscyplinie partyjnej. Jakie
by kierownictwo u na nie by³o, decyduje plenum, bêdzie potrzeba to zjazd bêdzie decy-
dowa³, jak d³ugo my mamy kierownictwo, któreœmy nie zmienili bêdziemy dbaæ o dyscy-
plinê pod jego kierownictwem, chyba ¿e ono samo stanie w takiej sytuacji, ¿e rezygnuje
z utrzymywania dyscypliny, a jestem przekonany, ¿e nie ma takich nastrojów w Biurze
Politycznym, nie ma takich tendencji i ¿e my potrafimy szybko sytuacjê opanowaæ.

Towarzysze tu poruszyli bardzo wiele spraw. Mo¿e czêœæ uda siê jeszcze jakoœ
uwzglêdniæ w przygotowaniu materia³ów do plenum. Mnie siê wydaje, ¿e szczególnie
wa¿na jest sprawa tych podwy¿ek cen. Mnie siê zdawa³o, ¿e nie ma takich zjawisk u nas,
w ka¿dym razie w skali masowej. Kto siê przyzna³ (g³osy z sali), trzeba by to zbadaæ,
mo¿e by prezydium rz¹du temu poœwiêci³o (g³osy z sali). Tego rodzaju sprawy szcze-
gólnie psuj¹ krew ludziom, ja nie mam dobrego rozeznania, kiedyœ mówi³em z tow[arzy-
szem] Stawiñskim o k³opotach, jakie oni maj¹ w przeprowadzaniu nowych asorty-
mentów, które s¹ lepsze od istniej¹cych i chocia¿ je kosztuj¹ taniej, to oni nie chc¹ na nie
obni¿aæ ceny. O takim zjawisku ja wiedzia³em, ale o tym, ¿eby wprowadzali ten sam
asortyment, co poprzednio po zmienionej cenie, po wy¿szej cenie, nie wiedzia³em i Biuro
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Polityczne o tym nie wie. I trzeba by zbadaæ, i wyci¹gn¹æ wnioski, nawet je¿eli trzeba
by³oby zdj¹æ z akumulacji, bo ta sprawa politycznie by za drogo kosztowa³a.

Ostatnia sprawa dotyczy wsi. Mnie siê zdaje, ¿e my w najbli¿szych dniach powin-
ni[œmy] skupiæ uwagê na miastach, na klasie robotniczej, bez odzyskania dobrego kon-
taktu i pe³nego oparcia w klasie robotniczej, my nie rozwi¹¿emy ¿adnych wielkich za-
gadnieñ w Polsce, ale ju¿ teraz trzeba myœleæ i w jakimœ zakresie nie traciæ z oczu wsi
i myœleæ, jak oddzia³ywaæ na wieœ, ¿e z natury rzeczy wahania przychodz¹ póŸniej, ale te
wahania s¹ g³êbsze. I niew¹tpliwie k³opotów ze skupem bêdziemy mieæ wiêcej, odezw¹
siê nie tylko si³y nie ZSL-owskie, wszelkie elementy wrogie, a tam jest i wroga klasa, któ-
ra nie znik³a i nie ma zamiaru znikaæ (g³os z sali). Mo¿liwie, ja wprawdzie nie wiem,
o które macie na myœli, ale samym wydawaniu niem¹drych zarz¹dzeñ jeszczeœmy nie
zgubili (g³os z Sali). Mo¿liwe, ja nie czyta³em w prasie, nasz Wydzia³ Rolny56 tego nie
stawia³ przed kierownictwem, nie wiem, czy minister skupu stawia³ przed rz¹dem, ale
wydaje mi siê, ¿e te trudne zadania, które stoj¹ przed nami, przede wszystkim w mieœcie,
ale równie¿ te zadania, które stoj¹ na wsi, my mimo bolesnych objawów, jakie s¹ w partii,
pewnych elementów rozk³adu, my je potrafimy opanowaæ. Mówi³em o tym, jak widzê
pewne zadania, szczególnie wa¿ne na obecnym etapie. Mo¿e by zakoñczyæ tym apelem,
a¿eby nieugiêcie chroniæ i przestrzegaæ leninowskiej dyscypliny partyjnej, broniæ jedno-
œci partii, broniæ jej nierozerwalnej ³¹cznoœci z Komunistyczn¹ Parti¹ Zwi¹zku Radziec-
kiego i wszystkimi partiami komunistycznym. Dawaæ zdecydowany odpór elementom
drobnomieszczañskim, zanarchizowanym, a równoczeœnie w duchu XX Zjazdu KPZR
konsekwentnie realizowaæ kurs na dalsz¹ demokratyzacjê naszego ¿ycia partyjnego i spo-
³ecznego (oklaski).

Trzeba rozwa¿yæ, my Plenum, wczeœniej zacz¹æ jak w pi¹tek nie mo¿emy, poniewa¿
towarzysze radzieccy wyje¿d¿aj¹ dopiero w czwartek. Poniewa¿ my musimy jeszcze
pewne sprawy wyjaœniæ, w szczególnoœci niektóre sprawy [] miêdzynarodowymi, wiêc
dopiero w poniedzia³ek [o] 16 zaczniemy plenum.

Czy dawaæ tak bezpoœrednio przed plenum oœwiadczenie w sprawie p³ac, trzeba po-
myœleæ – ja nie naradzi³em siê z towarzyszami i waham siê, sam nie wiem, jak to zrobiæ
(g³osy z sali). Jest propozycja, a¿eby I sekretarze KW zeszli na dó³, zjedli obiad razem
z cz³onkami Biura, ¿eby jeszcze wykorzystaæ te trzy kwadranse.

[r]

�ród³o: AAN, KC PZPR, 237/V–237, k. 1–95, kopia, mps.
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Nr 51

1956 lipiec 12, Poznañ – Analiza ppor. Edwarda P³ucienniczaka, oficera operacyjnego

PUdsBP w Kaliszu, dotycz¹ca sytuacji w Zak³adzie Zjednoczenia Budownictwa Miej-

skiego nr 1w Poznaniu

Poznañ, dnia 12 lipca 1956 r.
Œciœle Tajne

[a]

Ocena sytuacji w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego nr 1 w Poznaniu
ul. Marchlewskiego1 nr 127 oraz w podleg³ych obiektach,

Bazie Sprzêtu i odcinka robót w Poznaniu

I. W dniach 10 i 11 lipca [19]56 r. przeprowadzono szereg rozmów z aktywem i Kier[ow-
nictwem] Zjednoczenia, jak: sekr[etarzem] POP2 (Bazy Sprzêtu, tow[arzyszem] Ferste-
rem Edmundem, kier[ownikiem] Kadr Sa³at¹ Mieczys³awem, dyr[ektorem] Kusz¹,
Kryszczyñskim oraz Ratyñskim). Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego nr 1 w Pozna-
niu zatrudnia b550 ludzib, w tym w bazie sprzêtu 120 ludzi, [na] odcinku Poznañ 370, oraz
w samym Zjednoczeniu 160, przewa¿nie [pracownicy] umys³owi.

II. Ocena sytuacji na Zak³adzie od 21 czerwca [19]56 r. i jej rozwój:

W Zjednoczeniu, jak równie¿ w odcinku robót bud[owlanych] Poznañ, w okresie
przed 28 czerwca br. nie stwierdzono ¿adnych wyst¹pieñ, jak równie¿ zniechêcenia do
pracy itp. Natomiast w Bazie Sprzêtu „Malta” podleg³ej wspomnianemu Zjednoczeniu
mia³o miejsce nastêpuj¹ce zajœcie. W dniu 25 czerwca [19]56 r. g³[ówny] in¿[ynier]
Kwieciñski Józef z bazy sprzêtu wyszed³ po raz trzeci lub czwarty na warsztat mecha-
niczny, w celu stwierdzenia postêpu robót przy remoncie samochodu osobowego, na-
le¿¹cego do Zjednoczenia. In¿[ynier] Kwieciñski Józef po wejœciu do zagrodzenia silni-
ków spalinowych zauwa¿y³ rozmontowany silnik tego samochodu. Widz¹c to, in¿[ynier]
Kwieciñski zapyta³ pracownika Przybylskiego o powody niezamontowania silnika. Przy-
bylski odpowiedzia³ na to, ¿e silnika nie bêdzie robi³, bo weryfikator wyznaczy³ mu mon-
ta¿ w ci¹gu 14 godz[in], wiêc mu karty robocze zwróci³ i powiedzia³, aby zrobi³ to sam.
Na tego rodzaju oœwiadczenie in¿[ynier] Kwieciñski odpowiedzia³, ¿e tak nie mo¿na
robiæ i w ¿adnym razie nie mo¿e odmawiaæ pracy z racji wyznaczenia czasu, który uwa¿a
on za niew³aœciwy. Dalej in¿[ynier] Kwieciñski oœwiadczy³, ¿e przys³uguje normalna
droga reklamacji i sprawa na tej drodze bêdzie rozpatrzona i za³atwiona. Na te s³owa
in¿[yniera] Kwieciñskiego przyst¹pi³ do pracy i obieca³ wykonanie wbudowania silnika
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do podwozia. Po wymianie jeszcze kilku s³ów z innymi pracownikami in¿[ynier] Kwie-
ciñski wyszed³ z zagrody silników spalinowych, kieruj¹c siê do wyjœcia w kierunku biu-
ra. Jak wynika z oœwiadczenia Kwieciñskiego, po drodze, zauwa¿y³ stoj¹cego pracowni-
ka warsztatów D³ugosza Józefa, który trzyma³ kartê robocz¹ w rêce i wymachiwa³ ni¹.
W tym czasie inni pracownicy stali wzd³u¿ sto³ów œlusarskich, odwróceni do nich pleca-
mi. In¿[ynier] Kwieciñski widz¹c ten stan rzeczy, w dobrej myœli oœwiadczy³ do D³ugosza
Józefa: „Co p[anie] D³ugosz wystawiliœcie siê jak na paradzie”. Na co D³ugosz odpowie-
dzia³, ¿e mamy dosyæ ju¿ tego i postanowiliœmy ju¿ skoñczyæ, przy czym wymachiwa³
kart¹ robocz¹ w rêku. Dalej ob[ywatel] Kwieciñski zapyta³, o co mu chodzi i co mu siê
sta³o. D³ugosz odpowiedzia³ podniesionym tonem: „Postanowiliœmy z tym skoñczyæ
i gnoi wywieœæ z warsztatu i chcemy zacz¹æ od pana”. In¿[ynier] Kwieciñski nie przy-
puszczaj¹c nic z³ego, nie dba³ o zabezpieczenie ty³ów, w tym czasie któryœ z pra-
cowników podszed³ i razem z D³ugoszem wrzucili in¿[yniera] Kwieciñskiego w taczkê,
na któr¹ in¿[ynier] Kwieciñski upad³, jednak wnet wyskoczy³ z taczki. Natarcie kilku
prowodyrów w liczbie oko³o 4 pracowników na czele z D³ugoszem, powtórzyli i we-
pchnêli in¿[yniera] Kwieciñskiego znowu na taczkê, z której Kwieciñski szybko wsta³.
Przemawiaj¹c do napastników ostrym tonem, zdo³a³ ich onieœmieliæ do dalszej agresji.
Widz¹c to, D³ugosz zacz¹³ podniecaj¹co zachêcaæ napastników do dalszej napaœci, lecz
¿aden z nich nie odwa¿y³ siê atakowaæ Kwieciñskiego. Jak stwierdza in¿[ynier] Kwieciñ-
ski, w powy¿szej napaœci brali udzia³ poza – D³ugosz, Eberte Boles³aw, Knop, Kêdziora
Edmund. Odnoœnie opisanego wy¿ej wypadku przeprowadzona zosta³a rozmowa wyja-
œniaj¹ca z pracownikami bazy sprzêtu, przy czym pobrano oœwiadczenia od Ferstera
i 3 innych pracowników Bazy, kompromituj¹ce przede wszystkim D³ugosza i pozo-
sta³ych uczestników napaœci na in¿[yniera] Kwieciñskiego.

Jak wynika z oœwiadczenia II sekretarza POP bazy sprzêtu, tow[arzysza] Ferstera Ed-
munda, cto D³ugosz Józef ma œrednie wykszta³cenie, w zakresie chemii, przy czym jest on
b[y³ym] pracownikiem UB wydalonym z PZPR. Jak stwierdza dalej Ferster Edmund,
D³ugoszc Józef swoim postêpowaniem i wypowiedziami wykazuje zdecydowan¹ wro-
goœæ w stosunku do PRL. Przyk³adem tego mo¿e byæ fakt, ¿e D³ugosz Józef wyszydza
dostojników pañstwowych i partyjnych.

W czerwcu br. by³ delegowany na wieœ jako cz³onek ekipy ³¹cznoœci miasta ze wsi¹.
Po przyjeŸdzie w rozmowie z wspomnianym Fersterem, który go pyta³ o przebieg ich
pracy na wsi, odpowiedzia³ ironicznie: „Ja nie po to by³em na wsi, aby ch³opom pomagaæ,
a po to, aby zobaczyæ, jak ch³op jest wyzyskiwany przez Pañstwo”.

W dniu 27 czerwca [19]56 r. w Bazie Sprzêtu odby³a siê masówka z udzia³em
pracowników umys³owych i fizycznych, na której by³y poruszone sprawy jak wy¿ej opi-
sane in¿[yniera] Kwieciñskiego. Ponadto robotnicy kwestionowali, i¿ jest za niski czas
na wyznaczon¹ robotê (chodzi³o o normy czasowe pracy wyznaczone – ustalone na wy-
konanie poszczególnych elementów).

III. Przebieg wydarzeñ w dniu 28 czerwca 1956 r.

W dniu 28 czerwca [19]56 r. w Zjednoczeniu wszyscy pracownicy przyszli do pracy
równie¿ w podleg³ej Bazie Sprzêtu i odcinka robót budowlanych Poznañ. Pracownicy
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Zjednoczenia nie brali udzia³u w pochodzie, przebywali w zak³adzie. Natomiast w okre-
sie silnych rozruchów na mieœcie Kier[ownictwo] Zjednoczenia zwolni³o szczególnie
kobiety, które dopomina³y siê pójœcia do domów. W odcinku robót budowlanych, tak
w biurach, jak i na budowlach robotnicy przebywali na miejscu. dW Bazie Sprzêtu w go-
dzinach rannych praca przebiega³a normalnie, natomiast oko³o godziny 10.00 przyby³o
do zak³adu oko³o 20 ludzi z s¹siedniego Zak³adu Przedsiêbiorstwa Transportowego
w Poznaniu (Malta), którzy doœæ agresywnie ¿¹dali zaprzestania pracy oraz wyjœcia na
ulicê. Nazwisk ludzi tych nie ustalono. Na stan 120 pracowników Zak³adu, opuœci³o
60 osób, które wysz³y na ulicê, udaj¹c siê w kierunku miastad.

Na uwagê zas³uguje zachowanie siê eD³ugosza Józefa na Bazie Sprzêtu tu¿e przed
wtargniêciem na Bazê bojówkarzy z s¹siedniego obiektu. W tym czasie, gdy D³ugosz
Józef dowiedzia³ siê od pracownicy (nazwisko nieustalone), która przyjecha³a z miasta,
¿e za³oga „ZISPO” porzuci³a pracê i wyleg³a na ulicê – uda³ siê do Rady Zak³adowej,
gdzie ¿¹da³ zwolnienia z pracy, mówi¹c, ¿e dozna³ pot³uczenia nogi i pragnie pojechaæ do
lekarza do miasta. Na zwrócon¹ uwagê w Radzie Zak³adowej, i¿ winien zwróciæ siê do
[inspektora] BHP, aby uzyska³ zwolnienie i koszta wypadkowe, oœwiadczy³, ¿e mu nie
zale¿y na tym i zgodnie z powziêt¹ decyzj¹ rzekomo uda siê do lekarza [Zak³adu] Ubez-
pieczalni Spo³ecznej motocyklem. Wyjecha³ motocyklem na miasto i po up³ywie dwóch
godzin powróci³ do Zak³adu. W rozmowie z pracownikami opowiada³ o widzianych
i s³yszanych rzekomo wiadomoœciach. Miêdzy innymi powiedzia³ z zadowoleniem, ¿e
ca³e ulice miasta zawalone s¹ ludŸmi, a na gmachu KW PZPR zawieszono has³o: „Œmieræ
zdrajcom narodu” oraz ¿e gmach ww. zosta³ opanowany przez ludzi. Jeden z uczestników
napaœci na gmach KW PZPR pokazywa³ butelkê z wódk¹, która mia³a byæ znaleziona
w biurku.

fZ chwil¹, kiedy przysz³y bojówki na Zak³ad, poszed³ z nimi oraz z czêœci¹ za³ogi na
miasto, jednak po up³ywie krótkiego czasu powróci³f.

Dwie pracownice nazwiskiem Pietrzak Stefania i Bartkowiak Urszula w czasie, kie-
dy wysz³y na ulicê z Zak³adu – Bazy Sprzêtu, zastêpowa³y ulice przeje¿d¿aj¹cym
funkc[jonariuszom] MO, którzy zmuszeni byli si³¹ [je] rozpêdziæ z jezdni. Ww. to dziew-
czyny w wieku 17 lat, zatrudnione s¹ w charakterze goñców (prac[ownice] fizyczne), nie
posiadaj¹ ¿adnej przesz³oœci politycznej.

Zjednoczenie, jak równie¿ podleg³e Zak³ady, strat w ludziach w okresie wydarzeñ
w dniu 28 czerwca [19]56 r. nie mia³y, materialnych równie¿ nie dozna³y, za wyj¹tkiem
przerw w produkcji.

IV. Sytuacja po 28 czerwca [19]56 r.

Pracownicy Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego nr 1 w Poznaniu oraz pod-
leg³e obiekty, jak: Baza Sprzêtu i odcinek robót budowlanych po 28 czerwca [19]56 r.
przyst¹pili do pracy, jednak czêœæ ich spóŸni³a siê, t³umacz¹c trudnoœciami komuni-
kacyjnymi.
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d–d Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
e–e Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
f–f Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem oraz odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na mar-

ginesie.



W pi¹tek, tj. 29 czerwca [19]56 r. na Bazie Sprzêtu, pracownicy w godz[inach] ran-
nych nie przyst¹pili do pracy, jednak byli obecni. Chodzili po terenie Zak³adu i dyskuto-
wali na ró¿ne tematy. Z chwil¹, kiedy aktyw [partyjny] i kier[ownictwo] agitowa³o, aby
przyst¹piæ do pracy, niektórzy pracownicy zaczêli pracowaæ, jednak spotkali siê ze stro-
ny innych z odgra¿aniem. I tak robotnik Pienek puœci³ w ruch maszynê. Sztam Bogumi³
krzycza³ na niego, aby jak najprêdzej maszynê sw¹ zatrzyma³, odgra¿aj¹c siê, ¿e je¿eli
tego nie dokona – po³amie mu koœci. Podobne stanowisko zaj¹³ Kosicki, tokarz, który
wykazywa³ pewne zadowolenie wœród za³ogi z wypadków poznañskich. Sztam Bogumi³
w wieku lat 40, bezpartyjny, œlusarz, uwa¿any za dobrego fachowca, zarabia oko³o 2 ty-
siêcy miesiêcznie, wywodzi siê z rodziny robotniczej, nie posiada przesz³oœci poli-
tycznej, Kosicki, tokarz, bezpartyjny, pochodzenie robotnicze, wykszta³cenie po-
wszechne, zam[ieszka³y] w Poznaniu. Poza tym po 28 czerwca [19]56 r. nie ma ¿adnych
godnych uwag, wyst¹pieñ lub zamierzeñ strajkowych w Zjednoczeniu Budowlanym nr 1
w Poznaniu.

V. Bli¿sze dane o aresztowanych (zatrzymanych) na Zak³adzie

Z Bazy Sprzêtu podleg³ym Zjednoczeniu Bud[ownictwa] Miejskiego nr 1 zosta³
aresztowany przez prokuratora Leisner W³odzimierz, lat 19, cz³[onek] ZMP, praco-
wa³ jako pomoc[nik] œlusarski, pochodzenie robotnicze, jest nieobecny na Za-
k³adzie od 28 czerwca [19]56 r., w chwili obecnej jest do dyspozycji Prokuratury
w Poznaniu.

Sekcja 4 Wydzia³u IV prowadzi dwie sprawy na figurantów zatrudnionych w Zjed-
noczeniu Budownictwa Miejskiego nr 1 w Poznaniu. gSprawa ag[enturalnego] spraw-
dzenia na fig[uranta] Magowski Andrzej, s[yn] Mieczys³awa i Felicjig, z d[omu] Pa-
niecka, ur. 8 maja 1921 r. w Legnicy, bezpartyjny, wykszta³cenie wy¿sze, ekonomista,
b[y³y] obszarnik z terenu wojew[ództwa] poznañskiego, [h]. Wymieniony wykazuje
wrogi stosunek do PRL, oraz wychwala system spo³eczno-gospodarczy krajów kapita-
listycznych.

W okresie wypadków poznañskich nie uzyskano ¿adnych materia³ów, mówi¹cych
o jego wrogich wyst¹pieniach. Drug¹ sprawê ewidencyjno-obserwacyjn¹ na fig[uranta]
[i], s[yn] Adama, ur. 28 listopada 1896 r. w Krakowie. Ww. by³ do [19]39 r. na stanowi-
sku prezesa w Najwy¿szej Izbie Kontrolij w Poznaniu, ponadto by³ aktywnym cz³[on-
kiem] [k], otrzyma³ od sanacji Z³oty Krzy¿ Zas³ugi. W okresie, jak i przed wypadkami nie
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g–g Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
h Pominiêto dane adresowe.
i Fragment opuszczony przez wytwórcê dokumentu, jednak nieuzupe³niony.
j W dokumencie Izbie Kontroli Pañstwa.
k W dokumencie WSN, prawdopodobnie chodzi o PPS WRN.



uzyskano o nim ¿adnych informacji, mówi¹cych o wrogiej dzia³alnoœci lub udzia³u w na-
paœci na gmachy publiczne.

Oficer Operac[yjny]
(–) P³ucienniczak E[dward]1

�ród³o: AIPN Po, 570/6/, k. 202–206, kopia, mps.
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l Brakuje podpisu. Prawdopodobnie: Edward P³ucienniczak (ur. 1928), od 15 V 1949 r. m³odszy referent
Referatu Kolejowego PUBP w GnieŸnie. 30 VI 1950 r. ukoñczy³ X kurs w Miêdzywojewódzkiej Szkole BP
w Poznaniu, od 15 I 1951 r. m³odszy referent Referatu Komunikacyjnego PUBP w GnieŸnie, od 1 VIII 1951 r.
m³odszy referent Referatu IV PUBP w GnieŸnie, od 1 V 1952 r. referent Sekcji 4 PUBP w Kaliszu, od 1 XI
1952 r. kierownik Referatu Ochrony, a od 1 IV 1955 r. starszy referent operacyjny (terenowy) PUdsBP w Kali-
szu, od 1 IX 1955 r. s³uchacz kursu oficerskiego CW BP w Legionowie, od 31 VII 1956 r. do dyspozycji kie-
rownika WUdsBP w Poznaniu, od 1 IX 1956 r. oficer operacyjny PUdsBP w Kaliszu. Zwolniony 31 XII 1956 r.
Przyjêty ponownie 1 IV 1958 r. na stanowisko oficera techniki operacyjnej Grupy „W” Referatu ds. BP KP
MO w Kaliszu, od 1 I 1960 r. oficer operacyjny Referatu ds. BP w Kaliszu, od 1 VIII 1964 r. starszy oficer ope-
racyjny Referatu Bezpieczeñstwa KPiM MO w Kaliszu, a od 1 IV 1967 r. inspektor operacyjny SB Referatu
Bezpieczeñstwa w Kaliszu, od 1 IV 1968 r. starszy inspektor operacyjny SB Referatu ds. Bezpieczeñstwa KP
MO w Kaliszu. Zwolniony ze s³u¿by 30 IV 1969 r. Zob. AIPN Po, 084/3175 (akta osobowe).



Nr 52

1956 lipiec 12, Poznañ – Analiza chor. Romana Figasa, oficera operacyjnego Wydzia³u

IV WUdsBP w Poznaniu, dotycz¹ca sytuacji w Zak³adzie Zjednoczenia nr 2 Budownictwa

Miejskiego w Poznaniu

Poznañ, dnia 12 lipca1956 r.
Œciœle tajne

[a]

Analiza sytuacji na obiekcie Zjednoczenia nr 2 Budownictwa Miejskiego

Zjednoczenie Nr 2 B[udownictwa] M[iejskiego] bzatrudnia 1389 robotników ib 436
pracowników umys³owych.
1. Dyrektor Zjedn[oczenia]1 – Szmaus – [...]c, nr tel[efonu] – Zjedn[oczenia], Centrala
80-11.
2. I sekretarz POP, tow[arzysz] Pilichowski Ed[mund], nr tel[efonu] 12-21, zamieszka³y
Poznañ, [...]d.
3. Kier[ownik] Kadr, tow[arzysz] Pawlak Czes³aw, [...]e, zamieszka³y Poznañ ,[...]f.

Na ww. obiekcie w okresie przed prowokacjami poznañskimi nie stwierdzono ¿ad-
nych wyst¹pieñ o podwy¿kê p³ac i zmiany norm, ani te¿ nie uwidacznia³a siê opiesza³oœæ
w pracy na budowach. Odwrotnie. Sytuacja by³a doœæ korzystna, poniewa¿ w tym okresie
zosta³y obni¿one normy na niektóre roboty ciesielskie oraz murarskie tynki.

W dniu 28 czerwca 1956 r. praca w Zjednoczeniu sz³a bez przerwy w normalnym try-
bie. Wszyscy pracownicy byli u pracy i pracowali do godz. g12.30, przyst¹piono do za-
bezpieczania akt, maszyn i sprzêtu znajduj¹cego siê w biurach Zjednoczenia, aby nie
uleg³ izniszczeniu lub nie zosta³ porabowany. Budowy natomiast pracê przerwa³yg. Oczy-
wiœcie nie wszystkie. Jako pierwsza przerwa³a pracê budowa przy ul. Kosiñskiego na
Wildzie i na osiedlu Dêbieckim, gdzie wtargnê³ah siê bojówka prowokatorów i zwróci³a
robotników, by przerwali pracê i udali siê razem z pochodem. Z budowy osiedla Dêbiec-
kiego nikt nie uda³ siê z pochodem, natomiast z budowy Kosiñskiego czêœæ robotników
posz³a pod presj¹ bojówkarzy z pochodem, lecz jak rozpozna³o Kierownictwo Budowy,
robotnicy na budowê wracalii. Bojówkarzy, którzy wtargnêlij na budowê i zmuszali
robotników do przerwania pracy, nie rozpoznano.
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a Odrêczna, nieczytelna parafa.
b–b Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem. Poni¿ej wpisano rêcznie 436 oraz 1825 (sumê liczb

1389 i 436).
c Pominiêto dane adresowe.
d Pominiêto dane adresowe.
e Pominiêto dane adresowe.
f Pominiêto dane adresowe.
g–g Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
h W dokumencie wtarg³a.
i Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
j W dokumencie wtargli siê.
1 Chodzi o Zjednoczenie nr 2 Budownictwa Miejskiego.



Jako nastêpne przerwa³y pracê budowy przy placu M³odej Gwardii2, Polnej–Œwier-
czewskiego oko³o godz. 9.00. Sytuacja na budowie – plac M³odej Gwardii, charakteryzu-
je inf[ormator] ps[eudonim] „In¿ynier” w nastêpuj¹cy sposób. Oko³o godz. 9.00, gdy
by³em z majstrem Brodziakiem w piwnicy, dowiedzia³em siê, ¿e czêœæ ludzi schodzi
z budowy. Udaliœmy siê na górê, ul. Lampego3 – przechodzi³y tam grupy demonstrantów,
a wiêkszoœæ pracowników sz³a z budowy, zgrupowa³a siê przy wejœciu na budowê od
ul. Lampego. Poleci³em majstrom udaæ siê do ludzi i staraæ siê ich zatrzymaæ na budowie.
Jednak¿e czêœæ z nich posz³a przed [budynek] KW4, a czêœæ (brygada cieœli Jankowskie-
go), brygada murarzy Chraplaka i [z] innej dzielnicy pozostali na miejscu.

kOd majstrów dowiedzia³em siê, ¿e murarz Rapczewski Leon zachêca³ wszystkich
do przerwania pracy i do³¹czenia siê do strajkuj¹cych. Przyszed³ do biura i zacz¹³ zrywaæ
plakaty o wspó³zawodnictwie, mówi¹c, ¿e to ju¿ koniec i nareszcie skoñczy siê wyzyski-
wanie robotnika. O dzia³alnoœci powy¿szej wyjaœnieñ udzieliæ mog¹: mistrz budowy
Brodziak oraz robotnicy Kaczmarek, Sobkowiak, Rapczewski Leonk, s[yn] Franciszka
i Jadwigi, ur. 28 czerwca 1905 r. w Jarocinie, zatrudniony w Zjedn[oczeniu] jako murarz,
bezpartyjny, zam[ieszka³y] Jarocin, [...]l.

mKo³o godz. 10.30 zaczêli pracowaæ robotnicy z brygadzist¹ Kirczem, który mówi³,
¿e to nie strajk a granda, bo ludzie wdarli siê do KW, wyrzucaj¹c portrety Bieruta i czer-
wone flagi. Oko³o godz. 11.30 wszyscy robotnicy byli ju¿ na budowiem. Ponadto usta-
li³em w rozmowie z sekr[etarzem] POP, tow[arzyszem] Pilichowskim i cieœl¹ [n], ¿e mu-
rarz Nowak Stanis³aw nawo³ywa³ robotników do przerwania pracy i przy³¹czenia [siê] do
manifestacji. Sam Nowak uda³ siê przed gmach KW PZPR, gdzie dobija³ siê si³¹ do
wewn¹trz gmachu KW PZPR, szarpi¹c i r¹bi¹c drzwi.

Nowak Stanis³aw, s[yn] Franciszka i Anastazji, ur. 15 listopada 1911 r. w [o],
zam[ieszka³y] Poznañ, [...]p, murarz, pochodzenie ch³opskie.

Na ww. pobrano oœwiadczenie od tow[arzysza] Pilichowskiego i tow[arzysza] Lasz-
mowicza.

Z ¿adnej z budów Zjednoczenia robotnicy zespo³owo nie szli w pochodzie. W Zjed-
noczeniu ani na budowach nie zosta³y ¿adne rzeczy i urz¹dzenia zniszczone. Zjednocze-
nie nie ponios³o ¿adnych strat rzeczowych.

Jedynie straty wynikaj¹ce z postoju w pracy na niektórych budowach. Budowy
po³o¿one na przyjazdach miasta pracowa³y do godz. 12.00, tj. gdy powsta³a strzelanina.
Po czym udali siê do domów. Ze Zjednoczenia nie zosta³ nikt zabity. Z budowy przy
ul. Polnej i Œwierczewskiego, cieœla Wojtkowiak Bogdan, s[yn] Jana, ur. 26 kwietnia
1929 r. w Koœcianie, narod[owoœci] i obyw[atelstwa] polskiego, bezpartyjny, zatr[udniony]
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k–k Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem oraz odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na margi-

nesie.
l Pominiêto dane adresowe.
m–m Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
n Brakuje nazwiska. Pozostawionego miejsca na jego wpisanie nie uzupe³niono.
o Brakuje miejsca urodzenia. Pozostawionego miejsca na jego wpisanie nieuzupe³niono.
p Pominiêto dane adresowe.
2 Obecnie plac Cyryla Ratajskiego.
3 Obecnie ul. Gwarna.
4 Chodzi o budynek KW PZPR w Poznaniu.



jako cieœla w Zjednoczeniu nr 2 Bud[ownictwa] Miejskiego, zam[ieszka³y] w Koœcianie
przy [...]q. Przebywa obecnie w szpitalu miejskim przy ul. Mickiewicza i Zacisze, lecz nie
ustalono, w jakich okolicznoœciach zosta³ ranny. Istnieje przypuszczenie, ¿e móg³ wal-
czyæ z broni¹ w rêku i zosta³ ranny przy napadzie na Woj[ewódzki] Urz¹d ds. BP, gdy¿
zosta³ umieszczony w szpitalu na Mickiewicza (oko³o 250 m[e]tr[ów] od gmachu
[W]U[ds]BP).

Ze Zjednoczenia zostali aresztowani nastêpuj¹cy pracownicy:
1) Kliszkowiak Marian, s[yn] Micha³a, ur. 7 kwietnia 1930 r. w Piwonicach, narod[owo-
œci] i obyw[atelstwa] polskiego, bezpartyjny, zatrudniony jako robotnik na Zjednoczeniu
nr 2 BM5 na budowie A–Z na Œródce, zamieszka³y [...]r. Aresztowany przez [...]s i osa-
dzony w wiêzieniu Rawicz (z art. 163). Nie ustalono za co i w jakich okolicznoœciach zo-
sta³ zatrzymany.
2) Mrowiñski Andrzej, s[yn] Jerzego, ur. 29 listopada 1937 r. w Pobiedziskach, na-
rod[owoœci] i obyw[atelstwa] polskiego, bezpartyjny, kawaler, zatrudniony w Zjedn[o-
czeniu] nr 2 BM jako robotnik, zam[ieszka³y] Pobiedziska, [...]t. Zatrzymany w dniu
29 czerwca 1956 r. rano przez ¿o³nierzy WP, gdy¿ siedzia³ w jednym podwórzu przy
ul. D¹browskiego przez ca³¹ noc i podczas przeszukiwañ zosta³ zatrzymany i przewie-
ziony na lotnisko w £awicy, sk¹d zosta³ zwolniony w dniu 2 lipca 1956 r. z braku pod-
staw.

Praca po 29 czerwca 1956 r. w Zjednoczeniu sz³a normalnym trybem. Wszyscy
pracownicy byli u pracy. Natomiast niektóre budowy mia³y przyst¹piæ i tak budowa
przy placu M³odej Gwardii, zosta³a praca wstrzymany na polecenie kierownika
in¿[yniera] Libiszowskiego, gdy¿ by³a w dniu 29 czerwca 1956 r. strzelanina i kule
pada³y na zewn¹trz budowy, zagra¿aj¹c ¿yciu pracowników. Ponadto na ubudowê
przy ul. Szamotulskiej wtargnêli bojówkarze z broni¹ w rêku, którzy zabronili robot-
nikom pracowaæu. Jednak¿e nikt z wym[ienionych] bojówkarzy nie zosta³ rozpozna-
ny. W dniu 29 czerwca 1956 r. przeciêtna frekwencja na budowach wynosi³a oko³o
60%. Wynik niskiej frekwencji jest dlatego, ¿e bardzo du¿o pracowników jest spoza
miasta Poznania lub z przyjezdnych, dlatego te¿ do pracy siê nie stawili, ze wzglêdu
na zastój komunikacji.

Natomiast w dniu 30 czerwca 1956 r. przeciêtna frekwencja na budowach wynosi³a
90% i praca na wszystkich budowach sz³a normalnym trybem.

Pracownicy i robotnicy Zjednoczenia w swych wypowiedziach potêpiali wyst¹pienia
prowokatorów i inspiratorów zajœæ poznañskich.

Analizê niniejsz¹ opracowano na podstawie przeprowadzonych rozmów z dyrekto-
rem Zjednoczenia nr 2 BM Szmausem, sekr[etarzem] POP, tow[arzyszem] Pilichowskim,

253

q Pominiêto dane adresowe.
r Pominiêto dane adresowe.
s Brakuje informacji. Pozostawionego miejsca na jej wpisanie nie uzupe³niono.
t Pominiêto dane adresowe.
u–u Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem oraz odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na mar-

ginesie. Tam odrêczny, nieczytelny zapis.
5 Chodzi o Zjednoczenie nr 2 Budownictwa Miejskiego.



kier[ownikiem] Wydz[ia³u] Kadr, tow[arzyszem] Pawlakiem, pracownikiem Zjednocze-
nia Grycz¹, cieœl¹ z Oddz[ia³u] I Lasimowicz oraz na podstawie doniesieñ vinformatorów
ps[eudonim] „In¿ynier” i inf[ormatora] ps[eudonim] „W³adek”v.

Oficer Oper[acyjny] Sekcji 4 Wydz[ia³u] IV
(Figas [Roman]w chor.)

�ród³o: AIPN Po, 570/6, k. 207–210, kopia, mps.
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v–v Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
w Brakuje podpisu. Roman Figas (ur. 1932), od 1 VIII 1953 r. w Krajowym Oœrodku Szkolenia S³u¿by

Wiêziennej w Czerwieñsku. Od 27 VII 1954 r. referent Sekcji 6 Wydzia³u IV WUdsBP w Poznaniu, od 1955 r.
referent Sekcji 4 Wydzia³u IV, od 1 IV 1956 r. oficer operacyjny Sekcji 4 Wydzia³u IV WUdsBP w Poznaniu,
od I 1957 r. oficer operacyjny Wydzia³u III KW MO w Poznaniu. Zwolniony 31 III 1958 r. Zob. AIPN Po,
084/2943 (akta osobowe).



Nr 53

1956 lipiec 13, Poznañ – Analiza chor. Edwarda Giery, oficera operacyjnego Wydzia³u

IV WUdsBP w Poznaniu, dotycz¹ca sytuacji w Zak³adzie Zjednoczenia Budownictwa

Wojskowego nr 28 w Poznaniu

Poznañ, dnia 13 lipca 1956 r.
Œciœle tajne

Egz. nra

bOcena sytuacji na zak³adzie Zjednoczenia Budownictwa Wojskowego
nr 28 w Poznaniu – ul. Solna nr 12

Rozmowê przeprowadzono z pracownikiem Dzia³u Kadr – ob[ywatelem] Wilk, z se-
kretarzem Rady Zak³adowej – ob[ywatelem] Filipiakiem, z pracownic¹ dzia³u zatrudnie-
nia – ob[ywatelk¹] Rokick¹ i z dyrektorem [–] ob[ywatelem] Krotofilem oraz sekreta-
rzem POP Miêziñskim.

I. Ocena sytuacji na zak³adzie od 21 czerwca [19]56 r. i jej rozwój:

Na podstawie rozmów z ww. ustalono, ¿e w dniach od 21 czerwca do 28 czerwca
[19]56 r. w ZBW1 nr 28 nie by³o ¿adnych niepokoj¹cych wyst¹pieñ ani prowokacji ze
strony pracowników fizycznych, jak i umys³owych. Odnoœnie sytuacji na „ZISPO”
za³oga dyskutowa³a, ale tylko w formie stwierdzenia faktu przerwania pracy
w „ZISPO”.

II. Przebieg wydarzeñ w dniu 28 czerwca [19]56 r.:

W dniu 28 czerwca [19]56 r. do pracy nie stawi³o siê czterech pracowników fizycz-
nych i tak:
– Ratajczak Zdzis³aw, ur. 17 czerwca 1930 r., [...]c, pow[iat] Poznañ,
– Maras Teodor, ur. 21 paŸdziernika 1935 r., zam[ieszka³y] Jasieñd, pow[iat] Ko-

œcian,
– Kardacz Kazimierz, ur. 4 marca 1920 r., [...]e,
– Bartkowiak Jerzy – nie podaj¹ ¿adnego usprawiedliwienia, gdzie faktycznie byli, nie

ustalono.
Poza ww. wszyscy pracownicy przyst¹pili do pracy. fJednak z chwil¹ dowiedzenia

siê o rozruchach na mieœcie pierwsif jporzucili pracê robotnicy warsztatów i wyszli przed
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a Brakuje numeru egzemplarza.
b Powy¿ej odrêczny, nieczytelny podpis.
c Pominiêto dane adresowe.
d W dokumencie Jesieñ.
e Pominiêto dane adresowe.
f–f Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
1 Chodzi o Zjednoczenie Budownictwa Wojskowego.



bramê zjednoczenia przygl¹daæ siê napadowi na wiêzienie przy ul. M³yñskiej. Nie
stwierdzono, by ktoœ prowokowa³ do porzucenia pracy i do pochodu nie w³¹czyli siê. Ro-
botnicy zatrudnieni przy budowie domu mieszkalnego dla Zjednoczenia przy ul. Grun-
waldzkiej naprzeciwko „Gospody Targowej” zostali obrzuceni kamieniami i zmuszeni
do opuszczenia miejsca pracy. Atakuj¹cymi mieli byæ robotnicy z budów ZBM nr 1 i nr 2,
którzy w tym rejonie prowadzili budowy, bli¿ej ¿adnego nie rozpoznano.

Pracownicy Bazy Transportu porzucili pracê i czêœæ z nich posz³a do domu. Tam pro-
wokowa³ ich ob[ywatel] gSznajder W³adys³aw, ur.g 24 kwietnia 1919 r., pochodzenie
robotnicze, monter, zamieszka³y w Poznaniu, [...]h. Zachowanie ww. wygl¹da³o w ten sp-
osób, ¿e z chwil¹ otrzymania wiadomoœci o pochodzie strajkowym na mieœcie nawo-
³ywa³, by równie¿ nie pracowaæ, bo jeœli jest strajk, to wszyscy powinni strajkowaæ. iNa
terenie Zjednoczenia w chwili, gdy wiêkszoœæ pracowników zgrupowana by³a przed biu-
rami, zachowanie siê I sekretarza POP – tow[arzysza] Miêziñskiego wgi doniesienia
inf[ormatora] ps[eudonim] „Górecki” by³o niew³aœciwe. Ww. inf[ormator] podaje, ¿e
Miêziñski rozkaza³ zamkn¹æ bufet, co stworzy³o niedobre wra¿enie. Ponadto osobiœcie
do inf[ormatora] w obecnoœci sekretarza Rady Zak³adowej Filipiaka i przewodnicz¹cego
RZ – Rozumka oraz dwóch robotników, Miêziñski zwróci³ siê: „Co wy ze swoj¹ grup¹
nie idziecie strajkowaæ, przecie¿ to Zwi¹zki Zawodowe robi¹ strajk” – odpowiedzia³em:
„raczej nie”. Wówczas Miêziñski powiedzia³: „To Wam jest bardzo dobrze, czy Wam
wystarczy, to co zarabiacie? Nie chcecie mieæ lepiej? (...)” Dodajê, ¿e inf[ormator] ps[eu-
donim] „Zbyszek” na spotkaniu w dniu 2 lipca [19]56 r. ustnie poda³, ¿e Miêziñski oso-
biœcie do niego stwierdzi³ (w chwili, gdy stali przy bramie Zjednoczenia, przygl¹daj¹c siê
napadowi na wiêzienie): „Jeœli przyjd¹ do nas, to bezwarunkowo trzeba bêdzie wyjœæ”,
dodaj¹c ironicznie: „Bo przecie¿ nie chcê, ¿eby mnie pobili”j.

kOko³o godz. 11.00 ktoœ w³¹czy³ syrenê zjednoczenia, która przez kilka minut gwiz-
da³a. Po zejœciu do syreny – (stwierdza Bia³kowski Wac³aw – komendant Stra¿y Przeciw-
po¿arowej w Zjednoczeniu2) okaza³o siê, ¿e nie jest odplombowana i dotychczas nie
ustalono, kto i w jaki sposób móg³ j¹ w³¹czyæk.

By ktoœ z pracowników ZBW nr 28 bra³ aktywny udzia³ w pochodzie, tego osoby,
z którymi rozmawiano, nie stwierdzaj¹, jak równie¿ i agentura nie podaje.

a) Straty w ludziach:

Zabity zosta³ ob[ywatel] Hoppe Andrzej, ur. 17 paŸdziernika 1938 r., zam[ieszka³y]
Poznañ [...]l – œlusarz, w bli¿ej nieustalonych okolicznoœciach.

Poza tym ranni zostali:
WoŸniak Tomasz, ur. 10 listopada 1906 r., zam[ieszka³y] Poznañ, [...]m, który wyszed³ ze
Zjednoczenia, by dostaæ siê do dzieci i ¿ony. Pracowa³ jako inspektor Stra¿y Przeciw-
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g–g Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
h Pominiêto dane adresowe.
i–i Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
j–j Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
k–k Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie
l Pominiêto dane adresowe.
m Pominiêto dane adresowe.
2 Chodzi o Zjednoczenie Budownictwa Wojskowego.



po¿arowej. Kierownictwo charakteryzuje go jako bardzo sumiennego i zdyscyplinowa-
nego pracownika.
Grzechowiak Jan, ur. 8 wrzeœnia 1929 r., [...]n. Okolicznoœci ranienia dotychczas nie-
ustalone.
£abêdŸ Henryk, ur. 25 kwietnia 1935 r., zam[ieszka³y] Poznañ, ul. Koœciuszki, ho-
tel zjednoczenia. Kierowca samochodowy. Okolicznoœci ranienia dotychczas nie
ustalono.

b) Straty materialne:

Zjednoczenie ¿adnych strat materialnych nie ponios³o, nie wliczaj¹c w to niewyko-
nania produkcji w godzinach przerwanej pracy.

III. Sytuacja po 28 czerwca [19]56 r.:

oUstalono, ¿e ob[ywatel] Sznajder z bazy transportu nawo³ywa³ do przerwania pracy
w dniu 28 czerwca [19]56 r., by solidaryzowaæ siê ze strajkuj¹cymi na mieœcie. O tym
by³a mowa w punkcie IIo. Dotychczas nie ustalono, aby z ww. Zjednoczenia by³ ktoœ
aktywnym uczestnikiem manifestacji czy te¿ bojówkarzem (Za³oga 29 czerwca br.
przyst¹pi³a do pracy za wyj¹tkiem 12 osób – czêœæ ludzi doje¿d¿aj¹cych, reszta ranni
i 4 nieusprawiedliwionych).

IV. Bli¿sze dane o aresztowanych (zatrzymanych):

Zatrzymany zosta³ ob[ywatel] Todek Stefan, ur. 23 kwietnia 1930 r., zam[ieszka³y]
Poznañ [...]p – prac[ownik] fizyczny. Zatrzymany by³ przez WUdsBP w Poznaniu w dniu
29 czerwca [19]56 r. przy ul. Kochanowskiego wraz z innymi osobami, podejrzany
o udzia³ w bojówkach. Obecnie przebywa w wiêzieniu przy ul. M³yñskiej. Kierownictwo
charakteryzuje ww. jako cz³owieka o niepe³nej dyspozycji umys³owej, podaj¹c na to sze-
reg przyk³adów.
Konieczny Jerzy, ur. 23 stycznia 1929 r., zam[ieszka³y] Poznañ, [...]q, inspektor zaopa-
trzenia. Zatrzymany zosta³ przez MO i siedzia³ przez dwa dni do wyjaœnienia. Obecnie
jest ju¿ w pracy – o co by³ podejrzany, nie ustalono.

Figuranci spraw ewid[encyjno]-obserw[acyjnych], kto o co podejrzany, jak siê za-
chowywali:
rPurchla Józef – fig[urant] sprawy ew[idencyjno]-obserw[acyjnej]r nr 1266, b[y³y] oficer
zawod[owy] w stopniu kpt., figuruje w albumach II Oddzia³u. W dniu 28 czerwca [19]56 r.
wykaza³ siê nale¿yt¹ postaw¹, gdy¿ w chwili, gdy robotnicy bazy materia³owej przestali
pracowaæ i zaczêli wychodziæ na plac, potrafi³ ich przekonaæ, by powrócili do pracy i fak-
tycznie do koñca dnia pracowali. Na drugi dzieñ fig[urant] Purchla pierwszy przyszed³ do
pracy i nale¿ycie j¹ organizowa³. Jest kierownikiem bazy materia³owej.
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n Pominiêto dane adresowe.
o–o Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
p Pominiêto dane adresowe.
q Pominiêto dane adresowe.
r–r Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.



sSalomon Gwidon – fig[urant] sprawy ewid[encyjno]-obserw[acyjnej] Nr 1842s, b[y³y]
dowódca KOP3 w stopniu kpt. Nie przebywa³ na terenie Poznania, wiêc trudno oceniæ
jego zachowanie. Odnoœnie obecnych nastrojów, to wg doniesieñ agenturalnych wiêk-
szoœæ za³ogi lojalnie ustosunkowuje siê do samego strajku i ¿¹dañ robotników, niemniej
jednak potêpiaj¹ zbrojn¹ prowokacjê i jej skutki.

Innych wrogich wypowiedzi, podburzeñ, zamiarów strajkowania nie stwierdza
siê.

Oficer Operac[yjny] S[ekcji] 4 W[ydzia³u] IV
(E[dward] Gierat chor.)

Odb[ito] w 4 egz.

�ród³o: AIPN Po, 570/6, k. 211–214, orygina³, mps.
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s–sFragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
t Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis. Edward Giera (ur. 1933), od 1 IX 1954 r. s³uchacz rocznej Szko³y

Oficerskiej w CW MBP w Gdañsku, od 1 VII 1955 r. wywiadowca Sekcji 1 Wydzia³u „B” WUdsBP w Pozna-
niu, od 1 IX 1955 r. referent Sekcji 4 Wydzia³u IV, od 1 IV 1956 r. oficer operacyjny Sekcji 4 Wydzia³u IV
WUdsBP w Poznaniu, od 27 XII 1956 r. oficer operacyjny Wydzia³u III KW MO w Poznaniu, od 1 VIII 1961 r.
starszy oficer operacyjny Wydzia³u III, od 1 VIII 1962 r. starszy oficer operacyjny Wydzia³u IV KW MO
w Poznaniu, od 1 XII 1965 r. II zastêpca, od 1 VIII 1967 r. zastêpca komendanta ds. bezpieczeñstwa komendy
miasta i powiatu w GnieŸnie, od 1 VII 1973 r. I zastêpca komendanta miejskiego i powiatowego MO ds. SB
w GnieŸnie, od 1 VI 1975 r. zastêpca naczelnika, od 15 V 1976 r. naczelnik Wydzia³u IV KW MO w Poznaniu,
od 1 X 1980 r. zastêpca komendanta ds. SB KW MO w Rzeszowie. 1 I 1981 r. odwo³any ze stanowiska na
w³asn¹ proœbê i oddany do dyspozycji KW MO w Poznaniu, od 1 II 1981 r. naczelnik Wydzia³u IV do dyspo-
zycji KW MO w Poznaniu, od 16 IV 1985 r. naczelnik Wydzia³u VI WUSW w Poznaniu. Zwolniony 2 IV
1990 r. Zob. AIPN Po, 084/3813 (akta osobowe).

3 Chodzi o Korpus Ochrony Pogranicza.



Nr 54

1956 lipiec 17, Bm – Odpis meldunku mjr. Stachowicza, dowódcy jednostki wojskowej

nr 2663, dotycz¹cy wydarzeñ z 28 i 29 czerwca 1956 r. w Poznaniu

aTajne

Dowódca Jednostki Wojskowej 16061

m[iejsce postoju] Biedrusko

Meldunek z okresu akcji m[iasto] Poznañ w dniach 28–30 lipca 1956 r.

1. W czasie akcji rannych nie by³o.
2. Braków i nadwy¿ek w sprzêcie uzbrojenia jednostka nie posiada. Stan ewidencyjny
jest zgodny ze stanem faktycznym. N[ume]ry broni zgodne z ewidencj¹. Braków i nad-
wy¿ek amunicji jednostka nie posiada.
3. W czasie akcji stwierdzono gniazda km i broni maszynowej:
a) W dniu 29 czerwca [19]56 r. oko³o godz. 01.00 gniazdo km na ulicy Fredry naprzeciw
kawiarni „WZ”.
b) W dniu 28 czerwca [19]56 r. godz. 24.00 [–] ogieñ km z wie¿y koœcio³a na rogu ulicy
Fredry i Koœciuszki oraz silny ogieñ maszynowy z wie¿y uniwersytetu i budynku znaj-
duj¹cego siê naprzeciw sztabu 2. KA2.
c) W dniu 29 czerwca [19]56 r. godz. 4.00 [–] ogieñ z budynku znajduj¹cego siê naprze-
ciw [Zak³adu] Ubezpieczalni Spo³ecznej na ulicy D¹browskiego.
d) Dnia 29 czerwca [19]56 r. godz. 8.00 [–] ogieñ km z gmachu uniwersytetu (z dachu) na
ulicy Armii Czerwonej3.
e) Ogieñ km w rejonie browaru przy ul. Ratajczaka.
4. Pododdzia³y jednostki amunicji œwietlnych nie posiada³y.
5. W czasie akcji zauwa¿ono wrogie napisy i has³a w rejonach:
a) na ulicy M³yñskiej w rejonie s¹du napis na dykcie: „Chcemy chleba i religii”.
6. W czasie akcji ¿adnej broni od cywili nie zabrano i amunicji.

Dowódca Jednostki Wojskowej 26634

(Stachowiczb – mjr)

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 64, orygina³, mps.
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a Brakuje daty i miejsca wytworzenia dokumentu.
b Brakuje podpisu. Poni¿ej odrêczny zapis Za zgodnoœæ oraz odrêczny, nieczytelny podpis.
1 Chodzi, prawdopodobnie, o dowódcê 19. Dywizji Pancernej p³k. Mateusza Lacha.
2 Chodzi o sztab 2. Korpusu Armijnego.
3 Obecnie ul. œw. Marcin.
4 Brak danych.



Nr 55

1956 lipiec 17, Bm – Odpis meldunku mjr. Józefa Janka, dowódcy 66. Batalionu Sape-

rów, dotycz¹cy wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r. w Poznaniu

aDnia 17 lipca 1956 r.
Tajne

Dowódca Jednostki Wojskowej 22401

Nr 0318

Dowódca Jednostki Wojskowej 16062

m[iejsce postoju] Biedrusko

Meldunek

Zgodnie z rozkazem dowódcy Jednostki Wojskowej 1606 z dnia 16 lipca 1956 r.,
podanym na odprawie dowódców, zastêpców i szefów sztabu jednostek, meldujê, ¿e:
ad. l. Zabitych ani rannych w czasie akcji poznañskiej nie by³o w JW 2240, od kul ¿o³nie-
rzy jednostki nie padli zabici ani ranni.
ad. 2. Broñ w jednostce znajduje siê tylko przydzielona – etatowa, broni zdobycznej czy
innej jednostka nie posiada.
ad. 3. O rozmieszczaniu gniazd broni maszynowej dotychczas nic mi nie wiadomo.
ad. 4. Amunicji œwietlnej na akcji poznañskiej jednostka nie mia³a.
ad. 5. O pojawianiu siê transparentów wiadomoœci ¿adnych nie posiadam.
ad. 6. Broni lub amunicji, jak mi dotychczas wiadomo, nie odbierano i nie zdobyto.

Dowódca Jednostki Wojskowej 2240
(Janek [Józef]b – mjr)

�ród³o: AIPN Po, 570/10/CD, k. 63, orygina³, mps.
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a Brakuje miejsca sporz¹dzenia dokumentu.
b Brakuje podpisu. Poni¿ej odrêczny zapis Za zgodnoœæ oraz odrêczny, nieczytelny podpis.
1 Chodzi o 66. Batalion Saperów 19. Dywizji Pancernej.
2 Chodzi, prawdopodobnie, o dowódcê 19. Dywizji Pancernej p³k. Mateusza Lacha.



Nr 56

1956 lipiec 17, Biedrusko – Odpis meldunku mjr. Leona Szpaka, dowódcy 12. Dywizjonu

Artylerii Rakietowej, dotycz¹cy wydarzeñ z 28 i 29 czerwca 1956 r. w Poznaniu

dnia 17 lipca [19]56 r.
Tajne

Dowódca Jednostki Wojskowej 36101

Nr 0319
Dowódca Jednostki Wojskowej 16062

m[iejsce postoju] Biedrusko

Meldunek dot[yczy] akcji poznañskiej

1. W Jednostce Wojskowej 3610 podczas akcji poznañskiej zosta³o 2 rannych: szer. Duda
Mieczys³aw i szer. Szot Józef – oboje ranieni na rogu ulicy D¹browskiego i Rooseveltaa,
w tym samym miejscu zosta³ uszkodzony samochód GaZ-63.

Dom naro¿nikowy przy ww. ulicach by³ ostrzeliwany ze strony mostu Teatralnego
oraz dachów ww. ulic. Je¿eli chodzi o cywilne osoby, byli ranni, którzy opuszczali miej-
sca swoje, staczaj¹c siê pod most Teatralny, z ¿ywop³otu oko³o mostu Teatralnego zabra-
no jednego cywila, zabitego sanitark¹ wojskow¹ o godz. 2.00 dnia 29 czerwca [19]56 r.
2. Broñ sprawdzono numerami i jest zgodna z ksi¹¿k¹ ewidencji. Nr broni jednostki, po-
nad stan broni nie ma.
3. Gniazda rkm stwierdzono z jednej i drugiej strony mostu Teatralnego, torów kolejowych
oraz jedno gniazdo rkm z dachu naro¿nego domu ul. D¹browskiego i Rokossowskiego.
4. Jednostka wyje¿d¿aj¹c na akcjê poznañsk¹, amunicji œwietlnej nie posiada³a. Nie mo¿-
na stwierdziæ, kto zagubi³.
5. Treœæ transparentów;
szer. Szatara wracaj¹c z podró¿y s³u¿bowej, widzia³ transparent treœci: „My chcemy
chleba”, a nie pa³aców kultury, ww. transparent nios³y dzieci. Widzia³, jak zerwano flagê
Zwi¹zku Radzieckiego na stacji kolejowej. Uczestnicy demonstracji œpiewali: „Jeszcze
Polska nie zginê³a” i „Bo¿e coœ Polskê”. Kiedy jednostkê skierowano do Poznania i przy-
by³a na wyznaczone miejsce, ¿adnych transparentów nie widziano.
6. Przy rewizji osób cywilnych odebrano dwóm osobnikom cywilnym naboje od siódemki,
któr¹ odda³em osobiœcie dowódcy Jednostki. Pistolet maszynowy znaleziono, który
schowany by³ w wêglu, znalaz³ go kpr. Czarniecki, a zabra³ go kpt. Wójcik.

Dowódca Jednostki Wojskowej 3610
[Leon] (Szpakb – Mjr)

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 61, orygina³, mps.
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a W dokumencie Rossvelta.
b Brakuje podpisu. Poni¿ej odrêczny zapis Za zgodnoœæ oraz odrêczny, nieczytelny podpis.
1 Chodzi o 12. Dywizjon Artylerii Rakietowej 19. Dywizji Pancernej.
2 Chodzi, prawdopodobnie, o dowódcê 19. Dywizji Pancernej p³k. Mateusza Lacha.



Nr 57

1956 lipiec 17, Bm – Sprawozdanie mjr. Aleksandra Szeremety, zastêpcy dowódcy

73. Pu³ku Zmechanizowanego, dotycz¹ce dzia³añ jednostki w dniach 28–30 czerwca

1956 r.

aDnia 17 lipca 1956 r.
Tajne

Dowódca Jednostki Wojskowej 28941

Nr 0698

Dowódca Jednostki Wojskowej 16062

m[iejsce postoju] Biedrusko

Sprawozdanie z przebiegu akcji poznañskiej
w dniach 28 czerwca do 30 czerwca [19]56 r.

1. Podczas akcji poznañskiej zostali ranni ¿o³nierze w czasie rozpêdzania dywersantów
sprzed WUBP3.
a) Pod WUBP zostali ranni w dniu 28 czerwca [19]56 r.: l) por. Depski, 2) szer. Merchuda
Jerzy, 3) szer. Cendrowski, 4) szer. Kaleta, 5) kpr. Pisula, 6) ppor. Wywia³.
b) Na moœcie Dworcowym zosta³ zabity w dniu 28 czerwca [19]56 r. por. Sepkowski
i ranny szer. Michalski, poza tym dwóch rannych ¿o³nierzy zosta³o podczas wkraczania
do m[iasta] Poznañ.
2. Broñ zosta³a sprawdzona wg etatu i nr broni, ¿adnych braków oraz nadwy¿ek broni nie
stwierdzono, jak równie¿ nie stwierdzono odebrania lub zagubienia amunicji. Amunicja
wystrzelana zosta³a rozchodowana na podstawie protoko³u, pozosta³a amunicja zosta³a
zaprzychodowana w ksiêgach materia³owych jednostki.
3. Stwierdzono, ¿e demonstranci nieœli transparenty o treœci: „Dajcie nam chleba”, „Precz
z komunizmem”.
4. Wykryto 50b rkm w rejonie Targów Poznañskich4, w okolicy wie¿y ko³o kina
„Ba³tyk”5 oraz rkm na ul. Kochanowskiego ko³o barykady. Wykryto rkm na ul. D¹brow-
skiego 28 na dachu (elew Niedurny), wykryto rkm w pobli¿u ul. Kochanowskiego (elew
Dutkiewicz), z domu za parkiem, przy targach – Dom Uniwersytecki, z wie¿y rkm (kpr.
Sz³apka) z rogu ul. Granicznej a Kolejowej, z okna 3 piêtra – okno œrodkowe rkm (elew
Polakowski). Z bloku bia³ego przy ul. Œwierczewskiego, z 2 piêtra m³ody mê¿czyzna
ostrzela³ z rkm – stanowisko zastêpcy (elew Skóra).
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a Brakuje miejsca sporz¹dzenia dokumentu.
b W dokumencie SO.
1 Chodzi o 73. Pu³k Zmechanizowany 19. Dywizji Pancernej.
2 Chodzi, prawdopodobnie, o dowódcê 19. Dywizji Pancernej p³k. Mateusza Lacha.
3 Tu i dalej chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
4 Chodzi o Miêdzynarodowe Targi Poznañskie.
5 Chodzi o nieistniej¹ce ju¿ kino „Ba³tyk” przy rondzie Kaponiera w Poznaniu.



5. W czasie walk pod WU[ds]BP zdobyto:
– 1 rkm,
– 3 pistolety TT,
– 4 kbk.
Zabran¹ broñ oddano na WUBP i MO w Poznaniu.

Dowódca Jednostki Wojskowej 2894
w s³u¿bie nieobrony

(Szeremeta [Aleksander]c – mjr)

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 65, kopia, mps.
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c Brakuje podpisu. Poni¿ej odrêczny zapis Za zgodnoœæ oraz odrêczny, nieczytelny podpis. Mjr Aleksan-
der Szeremeta by³ zastêpc¹ dowódcy 73. Pu³ku Zmechanizowanego ds. Liniowych. Dowódc¹ jednostki by³
mjr Micha³ Witorzenc. Zob. Po obu stronach barykady…, s. 25.
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1956 lipiec 13, Poznañ – Notatka dotycz¹ca wydarzeñ z 28 i 29 czerwca 1956 r. w Poznaniu

Poznañ, dnia 13 lipca 1956 r.
Œciœle tajne

Egz. Nr 1a

Notatka dot[ycz¹ca] przebiegu wypadków w Poznaniu w dniach 28–29 czerwca 1956 r.,
opracowana na podstawie dotychczas uzyskanych materia³ów

I. Ocena sytuacji poprzedzaj¹cej zajœcia
1. Sytuacja na wa¿niejszych zak³adach przemys³owych

Od d³u¿szego czasu organa bezpieczeñstwa publicznego otrzym[yw]a³y sygna³y
o niepokoj¹cej sytuacji i nastrojach na szeregu najwiêkszych zak³adów pracy w Poznaniu.

Przebudowa pracy agenturalno-operacyjnej na obiektach gospodarki narodowej w po-
wa¿nym stopniu zmniejszy³a zainteresowanie organów bezpieczeñstwa nastrojami panu-
j¹cymi w klasie robotniczej i zawêzi³a rozeznanie sytuacji polityczno-ekonomicznej na
obiektach. Jednak w toku pracy operacyjnej, szczególnie na obiektach kluczowych (ZISPO,
ZNTK i inne) otrzymano szereg materia³ów agenturalnych i oficjalnych, œwiadcz¹cych
o znacznym niezadowoleniu, ogarniaj¹cym poszczególne grupy robotników i pracowników.

G³ówn¹ przyczyn¹ tych nastrojów by³o to, ¿e wbrew wyraŸnie proklamowanej poli-
tyce Partii, wyra¿aj¹cej siê w oficjalnych przemówieniach, artyku³ach prasowych itp.,
sytuacja materialna i warunki pracy szeregu grup robotniczych nie tylko nie ulega³y po-
prawie, ale nawet doœæ czêsto pogarsza³y siê. Sytuacja ta dodatkowo zaostrza³a atmosferê
niezadowolenia i rozgoryczenia, wywo³an¹ brakami materialnymi s³abiej uposa¿onych
robotników i pracowników, którym zapowiadano podwy¿kê zarobków i unormowanie
warunków pracy, a czego administracja gospodarcza nie realizowa³a w zapowiedzianych
oficjalnie terminach.

Nastroje niezadowolenia na ZISPO, a szczególnie na Zak³adzie W-3 (f[abry]ka
wagonów) datuj¹ siê od stycznia 1956 r., tj. od czasu wstrzymania tzw. progresji1, która
spowodowa³a obni¿enie zarobków robotników akordowych.

W tej sprawie robotnicy wielokrotnie zwracali siê indywidualnie i na zebraniach do
Rady Zak³adowej i Dyrekcji.

Miêdzy innymi niezadowolenie za³ogi ujawni³o siê na otwartym zebraniu Komitetu
Zak³adowego ZISPO, poœwiêconym omawianiu XX Zjazdu2. Na tym zebraniu w trakcie
dyskusji wyst¹pi³ literat Guzy Piotr, który wszed³ na zak³ad z grup¹ aktywu partyjnego.
W wyst¹pieniu swym zwróci³ siê do za³ogi, aby œmielej broni³a swoich spraw, nie boj¹c
siê niczego, poniewa¿ po XX ZjeŸdzie (nikomu nic nie zrobi¹). Guzy wróci³ z Anglii
w 1945 r. i utrzymuje za¿y³e kontakty z przedstawicielami firm kapitalistycznych na MTP.
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a Numer wpisano rêcznie.
1 Chodzi o sposób naliczania wynagrodzenia.
2 Chodzi o XX Zjazd Komunistycznej Partii Zwi¹zku Radzieckiego, na którym Nikita Chruszczow w taj-

nym referacie skrytykowa³ okres stalinizmu.



Charakterystycznym dla nastrojów panuj¹cych na zak³adzie mo¿e byæ fakt wys³ania
dnia 20 maja br. anonimu do CRZZ3 w Warszawie, w którym autor w imieniu rzekomego
Komitetu Wykonawczego domaga siê przesz³o 100% podwy¿ki p³ac dla najmniej zara-
biaj¹cych i w razie odmowy grozi powszechnym strajkiem.

Celem omówienia postulatów robotniczych dotycz¹cych sprawy progresji oraz bez-
prawnie powiêkszonego od szeregu lat podatku od wynagrodzeñ, pobieranego od
przodowników pracy, zosta³o dnia 7 czerwca br. zwo³ane zebranie aktywu partyjnego
i zwi¹zkowego z udzia³em delegata Ministerstwa Przemys³u Maszynowego. Przyrzek³
on wyjaœnienie tej sprawy w okresie tygodnia.

Nastêpnie otrzymano informacjê, ¿e naczelny in¿ynier ZISPO w rozmowie z naczel-
nym in¿ynierem Centralnego Zarz¹du wyrazi³ siê, ¿e: tu wystarczy dyrektorze dwa, trzy
s³owa i jest strajk.

Nie otrzymawszy przyrzeczonej odpowiedzi, robotnicy W-3 zebrali siê 21 czerwca
[19]56 r. po przerwie œniadaniowej na masówkê, na której szereg wystêpuj¹cych robot-
ników (jak Kasperczak, robotnik, cz³[onek] PZPR, Bia³y Teodor, brygadzista, cz³[onek]
PZPR, K¹kol Maria, cz³[onek] PZPR), w sposób zdecydowany i agresywny, domaga³o
siê za³atwienia sprawy i zdecydowanie podkreœla³a, ¿e nie maj¹ zaufania do delegatów
Min[isterstwa] Przem[ys³u] Maszynowego i KC PZPR, którzy lekcewa¿¹ postulaty wy-
suwane przez za³ogi. Przerwa w pracy trwa³a wówczas oko³o godziny czasu. Robotnicy
po wyjaœnieniu przez naczelnego dyrektora przyst¹pili do pracy, lecz nie byli zadowoleni
i zapowiedzieli ponowienie swych ¿¹dañ w wypadku nieuwzglêdnienia ich postulatów.

Szereg informacji agenturalnych wykazywa³o, ¿e podobna sytuacja istnieje na W-2
(f[abry]ka parowozów) i W-4 (f[abry]ka obrabiarek), ¿e w wypadku nieza³atwienia
postulatów do 26 czerwca [19]56 r. ca³a za³oga wyjdzie na ulicê i ¿e do niej przy³¹cz¹ siê
kolejarze i tramwajarze (tak mówi³ m[iêdzy] innymi Nowak Franciszek – cz³onek egze-
kutywy POP W-3), ¿e podobne niezadowolenie panuje na Zak³adach Naprawczych Ta-
boru Kolejowego4, w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego nr 15, w gazowni poznañ-
skiej itp.

O wszystkich wy¿ej opisanych przejawach Wojewódzki Urz¹d6 meldowa³ do Ko-
mitetu do spraw BP w Warszawie i I sekretarza KW7 w notatce z dnia 22 czerwca
[19]56 r.

Nastroje po masówce z dnia 21 czerwca [19]56 r. przedosta³y siê na inne Wydzia³y
ZISPO, zaogniaj¹c sytuacjê. Da³y siê s³yszeæ g³osy o tym, ¿e w zwi¹zku z [trwaj¹cymi]
Targami Poznañskimi8 i przebywaniem obcokrajowców w Poznaniu s¹ wiêksze szanse
pozytywnego za³atwiania ¿¹dañ robotniczych oraz ¿e przygotowuj¹ siê na ZISPO trans-
parenty i has³a, celem wyjœcia z nimi na ulicê.

Stwierdzono równie¿, ¿e nieustalona osoba zwraca³a siê telefonicznie do naczelnego
in¿yniera ZISPO z proœb¹ o poparcie ¿¹dañ za³ogi W-3, na co ten wyrazi³ swoj¹ osobist¹,
ca³kowit¹ solidarnoœæ z robotnikami, jednak¿e odmówi³ oficjalnego anga¿owania siê
w tej sprawie.
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3 CRZZ – Centralna Rada Zwi¹zków Zawodowych.
4 Zob. Postulaty ZNTK dokument nr 88.
5 Zob. dokument nr 51.
6 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
7 Chodzi o Leona Stasiaka, I sekretarza KW PZPR w Poznaniu.
8 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Miêdzynarodowe Targi Poznañskie.



W meldunku Wojewódzkiego Urzêdu odnoœnie wypadków na ZISPO z dnia
25 czerwca [19]56 r. przekazanego do Komitetu9 w Warszawie i KW PZPR, podano poza
tym szereg innych podburzaj¹cych wypowiedzi robotników, zapowiadaj¹cych otwarcie
bramy, marsz przed gmach KW PZPR itp. oraz spis 9 najbardziej agresywnych robotni-
ków W-3, w tym 6 cz³onków Partii.

Referuj¹c na podstawie tej notatki sytuacjê na ZISPO I sekretarzowi KW, tow[arzy-
szowi] Stasiakowi – dyrektor Departamentu IV Komitetu do spraw BP10 i kierownik
Wojewódzkiego Urzêdu11 otrzymali uspakajaj¹c¹ odpowiedŸ. Ustalono wówczas, ¿e
rozmowy z tymi robotnikami przeprowadzi Partia, a organa bezpieczeñstwa winny ogra-
niczyæ siê wy³¹cznie do zbierania i przekazywania informacji.

W dniu 26 czerwca [19]56 r. odby³y siê w Warszawie pertraktacje miêdzy wybran¹
przez robotników ZISPO 27-osobow¹ delegacj¹ i Ministerstwem Przemys³u Maszyno-
wego i Centraln¹ Rad¹ Zwi¹zków Zawodowych.

Wiêkszoœæ wysuniêtych postulatów przez robotników zosta³a wówczas kompromi-
sowo za³atwiona. W tym dniu za³oga ZISPO pracowa³a normalnie i oczekiwa³a wyników
osi¹gniêtych przez delegacjê w Warszawie.

Otrzymano informacjê, ¿e jeden z delegatów (Matyja Stanis³aw) przed wyjazdem
wypowiedzia³ siê, ¿e: „delegaci niczego nie wywalcz¹, gdy¿ wybrano ludzi przeciwnych
strajkowi”. By³o te¿ kilka ponownych sygna³ów o przygotowaniu siê robotników W-3 do
strajków i demonstracji (meldunek Urzêdu z dnia 26 czerwca [19]56 r.).

Meldunek Wojewódzkiego Urzêdu z 27 czerwca [19]56 r. podaje dalsze tego rodzaju
sygna³y oraz informuje o podobnych sygna³ach niezadowolenia i nastrojach strajkowych
na innych zak³adach pracy (Pomet, PKP, Zak³ady Komuny Paryskiej, „Wiepofama”,
Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne i inne).

W dniu 27 czerwca [19]56 r. na wszystkich Wydzia³ach ZISPO odby³y siê zebrania
robotników, na których bdelegaci oraz przedstawicieleb najwy¿szych w³adz MPM12

i Zw[i¹zku] Zaw[odowego] Metalowców przedstawilic osi¹gniête w Warszawie wyniki.
Mimo uwzglêdnienia szeregu wa¿nych postulatów robotniczych, zebrania te nie za-

dowoli³y wszystkich robotników. Sta³o siê to g³ównie dlatego, ¿e referuj¹cy nie byli
w stanie przedstawiæ konkretnych korzyœci materialnych, jakie robotnicy uzyskali.

Na zak³adzie W-3, gdzie na zebraniu wystêpowa³ m.in. minister przemys³u maszyno-
wego tow[arzysz] Fidelski, robotnicy wielokrotnie pytali, jakie konkretne korzyœci od-
nios¹, jednak¿e nie otrzymali wyraŸnej odpowiedzi. Mimo to zebrania zakoñczy³y siê
w zasadzie spokojnie i nastêpnie popo³udniowa zmiana ZISPO pracowa³a normalnie.

Równie¿ na Zak³adach Naprawczych Taboru Kolejowego od pewnego czasu pano-
wa³o niezadowolenie wœród za³ogi, spowodowane powa¿nym zmniejszeniem zarobków
robotników oraz niewyp³aceniem premii administracji.

Szczególnie w KuŸni i Kotlarni, na skutek podwy¿szenia planu obni¿ka wynios³a
100–200 z³.
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b–b W dokumencie delegacji oraz przedstawicieli.
c W dokumencie przedstawicieli.
9 Chodzi o Komitet ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Warszawie.

10 Chodzi o pp³k. Jana Góreckiego (1 I 1955–28 XI 1956). Zob. Aparat bezpieczeñstwa w Polsce. Kadra

kierownicza, t. 1..., s. 92.
11 Chodzi o mjr. Feliksa Dwojaka, kierownika Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego

w Poznaniu.
12 MPM – Ministerstwo Przemys³u Maszynowego.



W wyniku zmiany norm na niektóre asortymenty, zak³ad zmuszony zosta³ zrezygno-
waæ z oko³o 1/3 produkcji ubocznej i to spowodowa³o obni¿kê premii.

Po przerwaniu pracy w ZISPO, 21 czerwca [19]56 r. nastroje strajkowe zaczê³y prze-
nikaæ równie¿ do ZNTK. Na poszczególnych oddzia³ach zbiera³y siê grupki ludzi i ma-
sówki, na których omawiano bol¹czki i postulaty robotnicze. W dniu 27 czerwca [19]56 r.
pracownicy dwóch dzia³ów nie przyst¹pili w ogóle do pracy, lecz zebrali siê na masówce,
na któr¹ po jakimœ czasie przyby³a równie¿ czêœæ podburzonych pracowników z innych
dzia³ów. Na tej masówce przemawia³ I sekretarz KW, tow[arzysz] Stasiak, który zapro-
ponowa³, aby wybrano po dwóch delegatów z ka¿dego dzia³u, celem przedstawiania
w³adzom ¿¹dañ robotników.

Pod wp³ywem najbardziej agresywnych krzykaczy, propozycja ta zosta³a odrzucona,
mimo zapewnienia tow[arzysza] Stasiaka, ¿e ¿aden z delegatów nie zostanie aresztowa-
ny. W pewnej chwili robotnik Rutkowski w prowokacyjny sposób wezwa³ z mównicy ro-
botników do odpêdzenia od miejsc pracy przemoc¹ tych, którzy nie chcieli strajkowaæ
i pracowali. Na to wezwanie robotnicy, przewa¿nie m³odzie¿, rzucili siê do innych
dzia³ów, wywa¿aj¹c drzwi i przemoc¹ wypêdzaj¹c stamt¹d pracuj¹cych robotników oraz
wy³¹czaj¹c pracuj¹ce jeszcze maszyny. W nastêpstwie ca³a druga zmiana ZNTK do
godz. 22.00 ju¿ nie pracowa³a. Robotnicy chodzili po zak³adzie, opowiadaj¹c, ¿e zbieraj¹
siê nazajutrz, tj. 28 czerwca [19]56 r. o godz. 6.00, wszystkie trzy zmiany. Oko³o godz.
22.00 robotnicy gremialnie opuœcili ZNTK, a na zak³adzie pozosta³a tylko czêœæ pra-
cowników z trzeciej zmiany. ¯adnych bojówek na zak³adzie w tym czasie nie by³o.
Obecna wówczas na zak³adzie grupa funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzêdu zoriento-
wa³a siê w rozmowie z robotnikami, ¿e pozosta³a na zak³adzie, tylko ta czêœæ za³ogi, która
nie chcia³a ca³kowicie porzuciæ miejsca pracy, a sterroryzowana obawia³a siê podj¹æ pra-
cê. Robotnicy w rozmowach z funkcjonariuszami bezpieczeñstwa narzekali na admini-
stracjê, ¿e nie umie im jasno wyt³umaczyæ, dlaczego obecnie zmniejszy³y siê im zarobki,
pomimo ¿e nie tylko mniej nie wyrabiaj¹, ale wrêcz przeciwnie, jeszcze wiêcej przekra-
czaj¹ normy. Informacjê o zamierzonym na dzieñ nastêpny na godz. 6.00 zebraniu siê
wszystkich trzech zmian ZNTK przekazano Kierownictwu Wojewódzkiego Urzêdu
o godz. 23.30.

Równoczeœnie napiêta atmosfera panowa³a na szeregu innych zak³adów pracy w Poz-
naniu.

Dnia 25 czerwca br. robotnicy dzia³u Formowni Maszynowej i Oczyszczalni W-1
Zak³adu „Pomet” ujemnie wypowiadali siê o normach pracy i zarobkach. Zanotowano
wypowiedzi (robotnik Galemba, cz³[onek] PZPR), ¿e nie nale¿y w nastêpnym dniu po-
dejmowaæ pracy, dopóki kierownictwo zak³adu nie da konkretnych wyjaœnieñ w sprawie
norm i p³ac.

Wprawdzie nazajutrz przed rozpoczêciem pracy kierownictwo partyjne zak³adu wy-
jaœni³o robotnikom szkodliwoœæ wstrzymywania produkcji, mimo to robotnicy niechêt-
nie podejmowali pracê.

Podobna sytuacja by³a w dniu 25 czerwca br. w zak³adach Wiepofama, gdzie
równie¿ aktyw partyjny przez wyjaœnienie sprawy norm i zarobków roz³adowa³ chwilo-
wo napiêt¹ sytuacjê.

Tego samego dnia o godz. 12.30 grupa konduktorów i motorniczych (oko³o 20 osób)
zebra³a siê, wyra¿aj¹c niezadowolenie z podzia³u premii przyznanej MPK z okazji zdoby-
cia przez za³ogê I miejsca we wspó³zawodnictwie. Przemawia³o 8 osób. Jeden z kon-

267



duktorów oœwiadczy³, ¿e dyrekcja okrada robotników i porównuj¹c swoj¹ sytuacjê ze
stop¹ ¿yciow¹ swoich krewnych w NRF, stwierdzi³, ¿e nie jest w stanie wy¿ywiæ rodziny
za otrzymywan¹ pensjê.

Na terenie wêz³a kolejowego i stacji Poznañ praca w okresie ostatniego miesi¹ca od-
bywa³a siê normalnie. Jednak¿e otrzymywane informacje, ¿e w dru¿ynach konduktor-
skich stacji Poznañ panuje niezadowolenie, w zwi¹zku z zapowiedzian¹ przez „Sygna³y”
na dzieñ 1 maja [19]56 r. podwy¿k¹ p³ac tej grupy pracowników PKP, której jednak nie
otrzymali. Konduktorzy na zebraniach zapowiadali, ¿e jeœli nie otrzymaj¹ podwy¿ki do
1 lipca br., to wybior¹ delegacjê w tej sprawie do Warszawy. Równie¿ niektóre, inne gru-
py robotników kolejowych, wyra¿a³y z ró¿nych powodów niezadowolenie. Jednak ich
praca przebiega³a normalnie.

Niezale¿nie od wy¿ej opisanych faktów Wojewódzki Urz¹d posiada³ jeszcze szereg
innych informacji, œwiadcz¹cych o narastaniu atmosfery niezadowolenia i tendencji
strajkowych.

Niektóre informacje wskazywa³y na to, ¿e wrogie elementy chc¹ wykorzystaæ Targi
Poznañskie i przebywaj¹cych na nich cudzoziemców, dla zorganizowania strajku i de-
monstracji ulicznej robotników.

W szeregu wypadków cz³onkowie Partii brali bezpoœredni udzia³ lub poœredni udzia³
w wytwarzaniu niezdrowej atmosfery na zak³adach pracy.

Nale¿y dodaæ, ¿e w niektórych wypadkach wahania œredniego aktywu partyjnego
w odniesieniu do niektórych wyraŸnie nierealnych ¿¹dañ i postulatów robotniczych, do-
datkowo dezorientowa³y za³ogi.

Wszystkie podane wy¿ej informacje obok szeregu innych, Kierownictwo Wojewódz-
kiego Urzêdu przekazywa³o sukcesywnie natychmiast I sekretarzowi KW PZPR [w Pozna-
niu] i Kierownictwu Komitetu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego w Warszawie.

¯adnych przedsiêwziêæ represyjnych, zgodnie z decyzj¹ Kierownictwa – organa bez-
pieczeñstwa nie podejmowa³y. Zaktywizowano natychmiast ca³¹ pracê operacyjn¹
(agentura, technika operacyjna), celem lepszego rozeznania sytuacji, ujawniania prowo-
dyrów i zapewnienia sta³ego dop³ywu informacji dla Kierownictwa.

2. Sytuacja w œrodowiskach znajduj¹cych siê w operacyjnym zainteresowaniu organów
bezpieczeñstwa.

W ostatnim okresie obserwuje siê wyraŸnie aktywizacjê wrogich elementów, szcze-
gólnie wœród aktywu reakcyjnych œrodowisk i grup. Liczne komentarze i wypowiedzi
mówi¹ o wyczekiwaniu na zmianê obecnego ustroju politycznego i gospodarczego,
o os³abieniu w³adzy pañstwowej, o koniecznoœci zmiany rz¹du. W szczególnoœci obser-
wuje siê przygotowanie gruntu dla legalizacji i reaktywowania dzia³alnoœci przedwojen-
nych partii reakcyjnych. Dzia³alnoœæ ta ¿eruje w du¿ym stopniu na trudnoœciach gospo-
darczych oraz na niektórych nieodpowiedzialnych wyst¹pieniach prasowych i innych,
szkaluj¹cych wszystkie dotychczasowe osi¹gniêcia w³adzy ludowej i podrywaj¹cych au-
torytet partii i organów w³adzy ludowej.

O¿ywi³y siê œrodowiska b[y³ej] endecji, [PPS], WRN i PSL. Widaæ wyraŸnie tenden-
cje zacieœniania wzajemnych kontaktów. W licznych dyskusjach i komentarzach próbuj¹
poszczególne œrodowiska uzgadniaæ pogl¹dy na przebieg wydarzeñ w kraju i okreœliæ
wspólne stanowisko.
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By³y aktyw WRN-owski zachowuje w dalszym ci¹gu wybitnie wrog¹ postawê wo-
bec Polski Ludowej, oczekuje legalizacji w Polsce „prawdziwej” PPS, która skupi³aby
wokó³ siebie by³ych PPS-wców. By³y aktyw PSL-owski nastawia siê na ust¹pienie obec-
nego Rz¹du i zast¹pienia go przez „rz¹d tymczasowy”, którego zadaniem by³oby prze-
prowadzenie „wolnych wyborów”.

W toku agenturalnej obserwacji tych wrogich œrodowisk, organa bezpieczeñstwa nie
uzyska³y materia³ów ani sygna³ów, które mog³yby œwiadczyæ o istnieniu organizacyj-
nych lub innych powi¹zañ miêdzy nimi, najbardziej agresywnymi grupami i elementami,
które podsyca³y nastroje niezadowolenia i rozgoryczenia wœród za³óg robotniczych, or-
ganizowa³y poszczególne wyst¹pienia i masówki robotnicze oraz d¹¿y³y do wybuchu
strajków i demonstracji ulicznych.

II. Przebieg zajœæ

1. Pocz¹tek zajœæ

W dniu 28 czerwca [19]56 r. robotnicy zak³adów W-3 ZISPO (fabryka wagonów)
przychodz¹cd do pracy na godz. 6.00, napotkali przy wejœciu bojówki m³odzie¿owe,
które wznosi³y okrzyki wzywaj¹ce, aby nie przystêpowaæ do pracy i zbierania siê na
masówkê robotnicz¹. Kiedy zebrana za³oga (oko³o 500 osób) na ogóln¹ iloœæ 2000 za-
trudnionych na W-3, wspomniane bojówki (licz¹ce oko³o 100 osób robotników W-3) za-
czê³y wznosiæ okrzyki, ¿e to, co wczoraj powiedzia³ na masówce minister przemys³u ma-
szynowego, nic nie daje robotnikom, ¿e jest to ok³amywanie robotników, ¿e trzeba wyjœæ
na ulicê i manifestowaæ w obronie swych ¿¹dañ. Podburzana w ten sposób za³oga wysz³a
boczn¹ bram¹ na ulicê. Zak³adów nie opuœci³a za³oga techniczno-in¿ynieryjna.

Po wyjœciu z W-3 bojówki wtargnê³y do nastêpnego zak³adu W-6 i do elektrowni,
gdzie uruchomiono syrenê. Równoczeœnie reszta za³ogi W-3 rozesz³a siê po innych od-
dzia³ach ZISPO, nawo³uj¹c do strajku i manifestacji ulicznej.

Pod wp³ywem agitacji i terroru zdezorientowani robotnicy przerwali pracê. Znaczna
ich czêœæ solidaryzowa³a siê z has³ami strajkowymi, natomiast pewna ich czêœæ, mimo ¿e
nie uwa¿a³a tego za s³uszne, przerwa³a pracê sterroryzowana przez bojówki.

Czêœæ tych robotników póŸniej wycofa³a siê na zak³ad z powrotem, jednak do pracy
nie przyst¹pi³a. Ogólnie na ZISPO pozosta³o oko³o 20% za³ogi. Na jednym z zak³adów
(W-8 produkcja specjalna) pozosta³o oko³o 40% za³ogi.

Silne grupy robotników wyruszy³y ul. Dzier¿yñskiego na miasto. Oko³o 1000 robot-
ników pozosta³o przed wejœciem do zak³adu, aby nie wpuszczaæ nikogo do pracy. W tym
czasie na godz. 7.00 przychodzi³a do pracy administracja. Na ulicy wznoszono okrzyki za
strajkiem, ¿e kolejarze (robotnicy ZNTK) czekaj¹ i pójd¹ wspólnie z ZISPO na demon-
stracjê itd. Organizowa³y siê grupy robotników, które kierowa³y siê do innych zak³adów
pracy, celem zaagitowania za³óg do przy³¹czenia siê do strajku i demonstracji.

Wzd³u¿ id¹cego pochodu sz³y po chodnikach bojówki z³o¿one g³ównie z m³odzie¿y,
które przemoc¹ wci¹ga³y do pochodu przechodniów, wyci¹ga³y ze sklepu personel, zmu-
szaj¹c go do wziêcia udzia³u w demonstracji. Tak np. na drodze znalaz³ siê sk³ad paszy,
w którym sprzedaj¹cy zosta³ silnie poturbowany, poniewa¿ odmówi³ zaprzestania sprze-
da¿y i przy³¹czenia siê do t³umu.
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Na rogu ul. Dzier¿yñskiego13 i Traugutta (blisko zak³adu W-3), bojówki nak³oni³y
za³ogê zak³adu przemys³u terenowego do strajku i przy³¹czenia siê do pochodu.

Czo³owa grupa manifestuj¹cych robotników ZISPO w liczbie oko³o 1000, w której
byli równie¿ robotnicy s¹siaduj¹cych zak³adów, przyby³a przed godz. 8.00 przed Za-
k³ady Naprawcze Taboru Kolejowego. Niewpuszczeni pocz¹tkowo na teren ZNTK,
wywa¿yli przemoc¹ bramê nr 1 i weszli na teren zak³adów, nawo³uj¹c wszystkich robot-
ników do wyjœcia na ulicê.

Robotnicy ZNTK zaczêli schodziæ siê oko³o godz. 4.00 rano, jednak¿e nie przyst¹pili
do pracy. O godz. 5.00 zebra³ siê aktyw partyjny ZNTK, celem omówienia œrodków
zmierzaj¹cych do za¿egnania zaostrzonej atmosfery i niedopuszczenia do ponownych,
samorzutnych masówek.

W naradzie wziêli udzia³ I sekretarz KW PZPR oraz przyby³y z Warszawy dyrektor
Centralnego Zarz¹du Zak³adów Naprawczych.

Na zak³adach znajdowa³a siê wówczas grupa operacyjna Wojewódzkiego Urzêdu
z z[astêp]c¹ kierownika Wojewódzkiego Urzêdu mjr. G³owackim14 na czele.

Nim jednak po zakoñczeniu narady aktywiœci rozeszli siê do swych dzia³ów, wiêk-
szoœæ robotników na skutek agitacji bojówek strajkowych zebra³a siê ju¿ na dziale
VIII/O. Zebrani siedzieli bezczynnie w postawie wyczekuj¹cej na dalszy bieg wypad-
ków. Gdy po naradzie oko³o godz. 7.20 I sekretarz KW PZPR, tow[arzysz] Stasiak i dy-
rektor Centralnego Zarz¹du Bader udali siê na halê VIII/O, nie zd¹¿yli ju¿ opanowaæ sy-
tuacji, gdy¿ w tym czasie podesz³a grupa z³o¿ona z oko³o 1000 manifestantów, którzy
wywa¿yli bramê nr 1 i rozpoczêlie agitacjê za wyjœciem na ulicê. Na hali VIII ktoœ
krzykn¹³: „ZISPO-wcy przyszli” – na co wszyscy wyszli z hali na ich spotkanie.

Pomimo gwa³townej agitacji przyby³ych oraz pod¿egaczy z ZNTK, za³oga nie by³a
zdecydowana do wyjœcia na ulicê i nawo³ywanie do tego trwa³o oko³o pó³ godziny. Jeden
z prowodyrów widz¹c to krzykn¹³: „Jeœli nie, to niech idzie ten, kto chce podwy¿kê, a tchó-
rze niech zostan¹” i sam ostentacyjnie ruszy³ z grup¹ ludzi w kierunku dworca autobuso-
wego. Na to, powoli, niezdecydowanie, poczêli wychodziæ równie¿ pracownicy ZNTK.
Dwie kobiety, robotnice ZNTK, które ruszy³y z grup¹ manifestuj¹cych, krzyknê³y:
„W tych, co zostaj¹, to kamieniem”. Po czym ju¿ poczêli gromadami wychodziæ z za-
k³adu i w sposób jeszcze niezorganizowany udali siê w kierunku pobliskich Miêdzynaro-
dowych Targów Poznañskich.

2. Przebieg demonstracji

Pochód robotniczy pocz¹tkowo w sposób niezorganizowany kieruje siê ul. Dzier¿yñ-
skiego do œródmieœcia. Z t³umu padaj¹ okrzyki i has³a: „¯¹damy chleba”, „Precz z nor-
mami”, „¯¹damy podwy¿ki zarobków, obni¿ki cen” itp. Intonowane s¹ pieœni: „Bo¿e coœ
Polskê”, hymn, „Rota” itp.

Do id¹cych robotników zaczê³y przy³¹czaæ siê elementy chuligañskie oraz wielu lu-
dzi, których wygl¹d zewnêtrzny, wyra¿anie siê i zachowanie wyraŸnie œwiadczy³y o tym,
¿e nie maj¹ nic wspólnego z robotnikami. Ludzie ci poczêli rzucaæ has³a i okrzyki o treœci
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prowokacyjnej i antypañstwowej, np. „Precz z bolszewizmem”, „¯¹damy wolnych
wyborów, pod kontrol¹ ONZ” itp.

Tego rodzaju has³a by³y pocz¹tkowo s³abiej podchwytywane przez t³um, jednak lu-
dzie, którzy je rzucali byli bardzo ruchliwi. Wokó³ nich zbiera³y siê grupki ludzi (przewa¿-
nie m³odzie¿), które towarzyszy³y im i podchwytywa³y rzucane przez nich has³a. Grupki
te z chwili na chwilê powiêksza³y siê, ³¹cz¹c siê z innymi grupkami, tworz¹c doœæ du¿¹
gromadê, na któr¹ ¿ywio³owo parli ludzie b¹dŸ to ciekawi, b¹dŸ to chc¹cy byæ bli¿ej
prowodyrów. Prowodyrzy widz¹c, ¿e maj¹ doœæ du¿o zwolenników, zaczêli nimi bar-
dziej zorganizowanie kierowaæ.

Poszczególne zorganizowane grupy wyrusza³y do ró¿nych zak³adów pracy, dla za-
agitowania robotników do strajku i wyjœcia na ulicê. Zatrzymywano tramwaje, autobusy,
trolejbusyf i samochody, zmuszaj¹c obs³ugê i pasa¿erów do przy³¹czenia siê do demon-
stracji.

Na samochody wsiada³y bojówki, które udawa³y siê do poszczególnych zak³adów
pracy i przywozi³y do œródmieœcia wyci¹gniêtych z nich robotników.

Aresztowany przez organa bezpieczeñstwa jeden z najaktywniejszych organiza-
torów tego rodzaju, robotnik dzia³u remontowego Poznañskich Zak³adów Napraw Samo-
chodowych Dytkowski Stanis³aw, 24 lata, zeznaj¹c m.in. oko³o godz. 8.00, us³ysza³
wyj¹c¹ na zak³adzie syrenê i spostrzeg³ przed warsztatami grupê ludzi (prawdopodobnie
robotnicy ZISPO), którzy nawo³ywali do strajku i demonstracji.

Wówczas, jak twierdzi on, oœwiadczy³ do swoich towarzyszy pracy, ¿e i on zarabia
oko³o 700 z³, a ma na utrzymaniu ¿onê i dziecko, i idzie strajkowaæ. Uda³ siê on na
ul. Dzier¿yñskiego i przy Rynku Wildeckim, wraz z rzekomo nieznan¹ mu kobiet¹ zacz¹³
zatrzymywaæ samochody osobowe, których zatrzyma³ oko³o 6.

Nastêpnie podszed³ do stoj¹cego na placu Wildeckim samochodu ciê¿arowego
„Star-20”, nawo³uj¹c przechodniów do wsiadania na wóz, celem udania siê do Sta-
ro³êki15, aby tam wywo³aæ strajk, poniewa¿ wszystkie zak³ady tam jeszcze pracowa³y. Na
jego nawo³ywania wsiad³o na ten samochód oko³o 30–35 ludzi.

W pierwszym rzêdzie wyruszyli do gazowni miejskiej przy ul. Grobla, gdzie zatrzy-
mali siê przed bram¹ gazowni i gremialnie weszli do wnêtrza zak³adu.

Na portierni pytali siê, gdzie znajduje siê syrena, jednak¿e nikt nie chcia³ im tego po-
wiedzieæ. Dopiero jakaœ starsza kobieta – prawdopodobnie sprz¹taczka gazowni – w³¹czy-
³a syrenê i bojówkarze pobiegli do robotników, celem nak³onienia ich do strajku. Wobec
odmowy robotników wycofali siê z gazowni, wsiedli na „swój” samochód i pojechali na
Staro³êkê do Oddzia³u II ZISPO, gdzie w tym czasie odbywa³a siê masówka. Pod
wp³ywem agitacji strajkowej robotnicy wsiedli na samochody i udali siê do miasta na ma-
nifestacjê.

Nastêpnie Dytkowski ze swoimi bojówkarzami – jak zeznaje – pojecha³ do Poznañ-
skiej Fabryki Maszyn ¯niwnych w Staro³êce. Po wjechaniu na zak³ad zeskoczyli z samo-
chodu, jeden z bojówkarzy podbieg³ do syreny i w³¹czy³ j¹, na skutek czego pracownicy
zeszli ze swych stanowisk i zgrupowali siê przed wyjœciem. Wówczas ktoœ z za³ogi stara³ siê
przemówiæ do robotników, aby nie strajkowali i pozostali w zak³adzie, jednak zakrzyczano
go i chciano pobiæ, zaagitowani robotnicy powsiadali na samochody i wyruszyli do miasta.
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Nastêpnie Dytkowski wraz z innymi robotnikami uda³ siê „Starem” do Zak³adów
„Stomil”, gdzie przez otwart¹ bramê wjechali do œrodka, zeskoczyli z samochodu,
nawo³uj¹c robotników „Stomilu” do strajku. Napotkanego g³ównego in¿yniera Loonhar-
da – Dytkowski ze swoimi bojówkarzami, mimo terroru nie zdo³a³ zmusiæ do wskazania,
gdzie znajduje siê syrena. Dopiero dowiedziawszy siê o tym od jednego z robotników
„Stomilu”, w³¹czyli j¹ i zbieraj¹cych siê robotników podburzali do przerwania pracy.

Nastêpnie pojechali do pobliskiej Stoczni Rzecznej, sk¹d czêœæ robotników „ich” sa-
mochodem pojecha³a do œródmieœcia. Potem Dytkowski – jak zeznaje – pojecha³ autobu-
sem PKS do dworca w Staro³êce, gdzie w pobliskich zak³adach (Zbo¿owiec i Jajczarnia)
nawo³ywa³ robotników do strajku. Wraz z pracownikami Jajczarni uda³ siê traktorem na
plac Wolnoœci, a nastêpnie pod Zamek (MRN). By³o to przed godz. 11.00. Bra³ nastêpnie
udzia³ w napadzie na Wojewódzki Urz¹d do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego.

Podobne grupy bojówkarzy udawa³y siê równie¿ do innych zak³adów pracy, staraj¹c
siê podburzeniem i terrorem nak³oniæ robotników do strajku i wyjœcia na ulicê. Nale¿y
stwierdziæ, ¿e na wielu zak³adach pracy nie uda³o siê im to. Do tych zak³adów nale¿y,
miêdzy innymi gazownia, rozg³oœnia Polskiego Radia, Poczta G³ówna, Wojewódzki
Zarz¹d Handlu i szereg innych.

Na wielu zak³adach robotnicy nie solidaryzowali siê z demonstrantami, jednak pod
terrorem bojówkarzy i prowokatorów przerwali pracê (Zak³ady Graficzne im. Kasprzaka
i inne). Na Poznañskiej Fabryce Maszyn ¯niwnych w Staro³êce po wyjeŸdzie robotników
samochodami na manifestacjê pozosta³o oko³o 30% za³ogi, która zabezpiecza³a piece na
odlewni, system energetyczny itp. Równie¿ czêœæ administracji pracowa³a.

Normalnie pracowa³y „Pomet” (I zmiana do godz. 14.00), elektrownia, Centralny
Zarz¹d Przemys³u Kolejowego i Centralne Biuro Konstrukcyjne, Wojewódzki Zarz¹d
£¹cznoœci i inne. Do V Urzêdu Telekomunikacyjnego wtargnê³a o godz. 10.00 grupa bo-
jówkarzy, zmuszaj¹c czêœæ za³ogi do opuszczenia pracy pod groŸb¹ zniszczenia urz¹dzeñ.

Do biur PGR i ZDM16 wtargnê³a kilkuosobowa grupa prowokatorów, która nama-
wia³a pracowników do opuszczenia pracy, pracownicy jednak ich nie us³uchali. W szere-
gu instytucji (Woj[ewódzkim] Zarz¹d[zie] Handlu, III Oddziale Miejski[ego] Banku Na-
rodowego, Rejon Lasów-Poznañ) bojówkarze wyrzucili pracowników na ulicê, ci jednak
powrócili do pracy.

Do rozg³oœni Polskiego Radia przy ul. Berwiñskiego [5] o godz. 9.00 wtargnê³a
bojówka (oko³o 20 osób), która wy³¹czy³a przewody rozg³oœni w amplifikatorni, powo-
duj¹c przerwê w pracy rozg³oœni na 20 minut. Grupa ta pozdejmowa³a z telefonów
s³uchawki, wypêdzaj¹c jednoczeœnie pracowników na ulicê. Po odejœciu bojówkarzy
rozg³oœnia nadal pracowa³a normalnie.

Nastêpnie jeszcze dwukrotnie bojówki wtargnê³y na teren tej rozg³oœni, jednak pod
wp³ywem zdecydowanej postawy obs³ugi ust¹pi³y i rozg³oœnia nadawa³a swój normalny
program.

Oko³o godz. 11.00 rano zjawi³a siê ponownie grupa ludzi na samochodzie ciê¿aro-
wym z ¿¹daniem wydania urz¹dzenia megafonowego (radiowego). Po otrzymaniu odpo-
wiedzi, ¿e radio takich urz¹dzeñ nie posiada, grupa ta oddali³a siê.

Przed godz. 12.00 przyby³o samochodem otwartym trzech m³odych mê¿czyzn
(oko³o 20 lat) z proœb¹ o og³oszenie komunikatu z wezwaniem do zachowania spokoju
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w czasie demonstracji i nie pl¹drowania sklepów i miasta. Grupa ta powo³ywa³a siê na
„Komitet Strajkowy”. Komunikat ten zosta³ zredagowany i nadany przez rozg³oœniê
oko³o godz. 12.15.

Oko³o godz. 8.30 stanê³a komunikacja miejska i tramwajarze w du¿ej czêœci przy-
³¹czyli siê do demonstracji.

Wêze³ kolejowy i Dyrekcja PKP w tym czasie pracowa³y normalnie. Po zebraniu siê
t³umów przed KW PZPR, czeœæ bojówek uda³a siê na teren Dyrekcji i Dworca G³ównego
w Poznaniu, zmuszaj¹c robotników do przerwania pracy, przy czym w niektórych wy-
padkach u¿ywano terroru i si³y fizycznej, lecz mimo to nie zdo³ano ca³kowicie sparali¿o-
waæ ruchu kolejowego. Du¿a czêœæ pracowników kolei pozosta³a na swych posterunkach
i nie przy³¹czy³a siê do strajku ani zamieszek.

Oko³o godz. 8.00 przesta³a pracowaæ Ekspedycja Towarowa, której pracownicy na
zebraniu ¿¹dali od dyrektora DOKP wyjaœnienia przydzia³u butów i ubrañ ochronnych,
jednak nie czekaj¹c na przybycie dyrektora, udali siê wraz z kierownikiem Ekspedycji
– Kubiakiem – na manifestacjê.

Po drodze spotkali dyrektora DOKP, który zawiadomiony o przerwaniu pracy uda³
siê do Ekspedycji. Pracownicy jednak z powrotem do pracy nie wrócili.

Oko³o godz. 10.00 pochód przez nikogo nieatakowany i niezatrzymywany dotar³ na
plac przed MRN. Zebra³ siê tu du¿y t³um, pada³y okrzyki antypañstwowe, wezwania
do ataku na gmachy publiczne. Dla ochrony gmachów publicznych na tym placu, a szcze-
gólnie KW PZPR wyruszy³y dwa ciê¿arowe samochody z MO. Na ul. Armii Czerwonej,
miêdzy aul¹ uniwersyteck¹ a Ratuszem, t³um zatrzyma³ je i bojówkarze zmusili milicjan-
tów do opuszczenia samochodów. Funkcjonariusze MO si³¹ zostali wci¹gniêci w t³um.
Towarzyszy³y temu okrzyki: „Tyle zarabiacie, co my”, „Milicja z nami” itp.

Na samochody wskakiwa³a m³odzie¿ z pochodu rozwijaj¹c transparenty i flagi
bia³o-czerwone. T³um intonowa³ ró¿ne pieœni („Bo¿e coœ Polskê”, „Rotê” itp.).

Przemówienie sekretarza KW, tow[arzysza] Kraœko wielokrotnie przerywane okrzy-
kami i gwizdami nie zdo³a³o uspokoiæ t³umu. Na placu pojawi³ siê zdobyty przez
prowokatorów wóz radiowy, z którego padaj¹ coraz wœcieklejsze has³a i wezwania an-
typañstwowe i antyradzieckie. Przez megafon przemawiaj¹ ró¿ni ludzie, przedstawia-
j¹cy siê jako przedstawiciele nauczycielstwa, robotników budowlanych, wojskowych,
¿¹daj¹c podwy¿ki zarobków, mieszkañ i wzywaj¹c t³um do „zdobywania” gmachów
publicznych.

Czêœæ robotników zaczê³a siê orientowaæ, ¿e wœród nich dzia³aj¹ elementy obce.
Okrzyki antypañstwowe znajduj¹ pos³uch wœród grup awanturniczych i chuligañskich,
które wdzieraj¹ siê do gmachu KW PZPR, MRN i KWMO, demoluj¹c urz¹dzenia i wy-
pêdzaj¹c pracowników na ulicê. Nie napotykaj¹ przy tym w zasadzie na ¿aden opór.

Chc¹c rozogniæ jeszcze bardziej sytuacjê, prowodyrzy i bojówkarze rzucaj¹ jeszcze
jedn¹ prowokacjê o rzekomym aresztowaniu cz³onków delegacji ZISPO, co by³o oczy-
wistym k³amstwem, poniewa¿ cz³onkowie delegacji wraz z robotnikami byli na placu.
Has³o to u³atwia jednak prowokatorom skierowanie czêœci t³umu na ul. M³yñsk¹, celem
rozbicia wiêzienia.

Oko³o godz. 10.30 do bram wiêzienia przy ul. M³yñskiej zbli¿a siê t³um. S³ychaæ
okrzyki: „My chcemy Boga”, „Uwolniæ wiêŸniów” oraz ¿¹dania otwarcia bram wiêzien-
nych. T³um próbuje wywa¿yæ bramê wiêzienn¹, która by³a zabarykadowana. Wobec wy-
raŸnego zakazu strzelania stra¿nicy usi³uj¹ przy pomocy wody z hydrantów odpêdziæ
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bojówkarzy. Nie odnios³o to jednak skutku. Wówczas pojawia siê samochód ciê¿arowy,
który wje¿d¿a w bramê, a nastêpnie wycofuje siê daj¹c przejœcie dla rozwydrzonego
t³umu. Znajduj¹cy siê w t³umie byli kryminaliœci, którzy znaj¹ rozk³ad wiêzienia, organi-
zuj¹ rozbicie innych bram, zdobywaj¹ klucze i wypuszczaj¹ wiêŸniów, którzy rozdzielaj¹
miêdzy sob¹ cywilne ubrania i depozyty oraz pal¹ akta. Padaj¹ przy tym pierwsze strza³y
(godz. oko³o 10.40).

Równoczeœnie zosta³a rozbrojona stra¿ wiêzienna i broñ zostaje rozdzielona miêdzy
bojówkarzy. Ogó³em zrabowano w wiêzieniu 1 rkm, 40 kbk, 7 pm, 15 pw oraz 2 rakietnice.

Czêœæ wypuszczonych wiêŸniów bierze nastêpnie czynny udzia³ w zbrojnych napa-
dach oraz rozboju i grabie¿y. Inna czêœæ z nich rozchodzi siê lub wyje¿d¿a do domu (sze-
reg z nich po krótkim pobycie w domu zg³osi³o siê dobrowolnie do w³adz). Nale¿y nad-
mieniæ, ¿e pewna grupa wiêŸniów nie opuœci³a wiêzienia, a niektórzy nawet brali udzia³
w gaszeniu ognia i porz¹dkowaniu wiêzienia, po opuszczeniu go przez bojówkarzy.

Nastêpuje atak na s¹siaduj¹cy z wiêzieniem gmach Prokuratury i S¹du (godz. oko³o
10.30), w którym bandyci demoluj¹ urz¹dzenia, pal¹ akta oraz zdobywaj¹ broñ z depozy-
tu (1 pw, 2 nagany, 4 ró¿ne pistolety). Padaj¹ pierwsze strza³y. Kryminalne elementy roz-
poczynaj¹ grabie¿ sklepów, zdobywaj¹c m.in. wódkê, któr¹ siê rozpijaj¹. Zostaj¹ rozbite
szyby wystawowe i urz¹dzenia wystawy pobliskiego PDT. Pada prowokacyjne has³o, ¿e
rzekomo aresztowani delegaci, których nie znaleziono w wiêzieniu, znajduj¹ siê w gma-
chu Urzêdu Bezpieczeñstwa. Uzbrojone, rozzuchwalone bandy, prowodyrzy, kieruj¹
[siê] na ul. Kochanowskiego dla zdobycia gmachu UB.

Po drodze rozpalone t³umy, wœród których coraz wiêksz¹ rolê odgrywaj¹ pijane ele-
menty bandyckie, kryminalne i chuligañskie, rozbrajaj¹ napotkanych milicjantów i ofice-
rów WP, rzucaj¹ prowokacyjne okrzyki o rozgromieniu ca³ej w³adzy w Poznaniu i has³a:
„wyr¿niêcia UB-owców.” Niedaleko budynku Wojewódzkiego Urzêdu nastêpuje atak na
gmach Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (ok[o³o] godz. 10.30), na którego 6. piêtrze
znajduje siê aparatura zag³uszeniowa. Pijani chuligani i bandyci demoluj¹ urz¹dzenia,
wyrzucaj¹ oknami biurka i sprzêt na ulicê.

Przy akompaniamencie okrzyków t³umu, ¿e chc¹ s³uchaæ radiostacji zagranicznych,
wdzieraj¹ siê na maszty, zrywaj¹ anteny i zawieszaj¹ flagê narodow¹. Czêœæ przy-
gl¹daj¹cych siê wyra¿a³a dezaprobatê dla niszczenia mienia pañstwowego, jednak¿e wo-
bec panuj¹cego nastroju nie mog³a zareagowaæ.

W tym czasie inne grupy bojówkarzy uda³y siê w kierunku Targów i dworca kolejo-
wego. Na dworcu kolejowym, jak ju¿ poprzednio podano, po rannym przejœciu fali bo-
jówkarzy, wielu kolejarzy pracowa³o nadal, staraj¹c siê pomimo gróŸb utrzymaæ ruch
poci¹gów. Godnym podkreœlenia jest fakt, ¿e czêœæ rewidentów wagonów przebra³a siê
po cywilnemu, aby nie naraziæ siê na szykany bojówek przy wykonywaniu pracy i wy-
prowadziæ jak najwiêcej poci¹gów. Czêœæ bojówek oraz pasa¿erów rozpoczê³a demolo-
wanie bufetów i kiosków KZG. Nowe, uzbrojone bojówki, które przyby³y na dworzec,
zerwa³y tam flagê radzieck¹, rozbieg³y siê po stacji, docieraj¹c do parowozowni i poste-
runków kolejowych, terroryzuj¹c za³ogê oraz powoduj¹c wstrzymanie ruchu poci¹gów.
Za³oga stacji uchroni³a urz¹dzenia PKP przed zniszczeniem i zdo³a³a mimo terroru wy-
prowadziæ kilka poci¹gów osobowych w ró¿nych kierunkach.

Z terenu wêz³a kolejowego nie zabrano ¿adnej jednostki broni, gdy¿ na stacji Poznañ
G³ówny by³y w tym dniu tylko pojedyncze patrole SOK-u bez broni. G³ówne si³y SOK
ochrania³y dworzec kolejowy w Poznaniu. Bez broni zosta³ równie¿ Komisariat MO na
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dworcu, a funkcjonariusze MO na chuligañskie wyczyny nie reagowali i nie interwenio-
wali w incydentach. Z pracowników PKP w czasie zajœæ zabity zosta³ w okolicach dwor-
ca konduktor – Niemczyk Jan, który w ten dzieñ, w godzinach rannych udawa³ siê do
domu. By³o te¿ kilku rannych.

Czêœæ bojówek uda³a siê na teren Targów. Przechodz¹c tam rzucali has³a i okrzyki
antypañstwowe. Bojówkarze rozwinêli nastêpnie transparenty w rodzaju: „My chcemy
chleba” itp. Demonstracja nie zak³óci³a w niczym spokojnego przebiegu Targów i nie
spowodowa³a ¿adnych szkód materialnych. Szereg cudzoziemców z sympati¹ odnosi³ siê
do demonstrantów. Po przejœciu Targów bojówki skierowa³y siê w stronê ul. Kochanow-
skiego (gmach Wojewódzkiego Urzêdu do spraw Bezpieczeñstwa [Publicznego]).

3. Napad na gmach Wojewódzkiego Urzêdu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego
i jego obrona

W nocy z dnia 27 na 28 czerwca br. Wojewódzki Urz¹d by³ zmobilizowany.
27 czerwca w póŸnych godzinach nocnych odby³a siê w Urzêdzie odprawa aktywu kie-
rowniczego, na której ustalono zadania na dzieñ nastêpny. Zgodnie z tym dnia 28 czerw-
ca br. o godz. 5.00 rano skierowano grupê funkcjonariuszyg dla ochrony najwa¿niejszych
obiektów. I tak grupy pracowników uda³y siê do ZISPO, ZNTK, elektrowni, Pomet, Fa-
bryki Maszyn ¯niwnych w Staro³êce i innych. Funkcjonariusze, niezale¿nie od zadañ
zwi¹zanych z operacyjn¹ ochron¹ obiektów, obowi¹zani byli meldowaæ Kierownictwu
Urzêdu z przebiegu wydarzeñ. Na podstawie tych meldunków i innych sygna³ów Wo-
jewódzki Urz¹d ju¿ od samego pocz¹tku by³ zorientowany o wyjœciu demonstracji
z ZISPO i ZNTK oraz dalszym rozwoju wydarzeñ.

W zwi¹zku z tym, oko³o 8.00 wys³ano na miasto funkcjonariuszy z zadaniami [zbie-
rania informacji na temat bie¿¹cych] wydarzeñ, ustalenia najbardziej agresywnych ele-
mentów, dokonywania zdjêæ itd.

Niezale¿nie od tego na mieœcie znajdowa³o siê wielu funkcjonariuszy bezpieczeñ-
stwa, którzy wykonywali tam normalne zadania s³u¿bowe.

Oko³o godz. 10.00 na ulicach w pobli¿u Urzêdu (ul. D¹browskiego, Kochanowskie-
go, Mylna) zaczê³y zbieraæ siê grupy ludzi, przewa¿nie m³odych, którzy miêdzy sob¹
przeprowadzili o¿ywione rozmowy, obserwuj¹c wychodz¹cych i wchodz¹cych do gma-
chu Urzêdu funkcjonariuszyk. W tym czasie na mieœcie wœród zgromadzonych t³umów
coraz czêœciej padaj¹ okrzyki zachêcaj¹ce do marszu w kierunku Urzêdu Bezpieczeñ-
stwa. Szczególn¹ aktywnoœæ przejawiaj¹ m³odzi bojówkarze, informuj¹cy zebranych, ¿e
teraz tylko wystarczy opanowaæ Wojewódzki Urz¹d, a ca³a w³adza bêdzie w ich rêkach.
Kiedy zgromadzeni dochodz¹ do przekonania, ¿e faktycznie rozgromione i zdemolowa-
ne s¹ KW PZPR, P[rezydium] WRN, Prokuratura, S¹d oraz ¿e rozbrojona jest KW MO
i ¿e w wyniku rozbicia wiêzienia wypuszczono wiêŸniów na wolnoœæ, t³um zwart¹ mas¹
kieruje siê na ulicê Kochanowskiego, podchodz¹c pod gmach Urzêdu.

Na czele t³umu widaæ pijanych chuliganów wypuszczonych na wolnoœæ z wiêzienia.
M³ody z ogolon¹ g³ow¹, wygl¹daj¹cy na cz³owieka, który wyszed³ z wiêzienia, wy-

biera spoœród t³umu dzieci w wieku od 8–12 lat, tworz¹c z nich podwójny szpaler. Dzieci
otrzymuj¹ do r¹k bia³o-czerwon¹ szarfê.
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Prowodyr wychodzi naprzód, wyci¹ga bagnet i krzyczy: „My wam poder¿niemy
gard³a”, z t³umu s³ychaæ okrzyki: „Poka¿emy wam mordercy”. Za nim t³um zbli¿a siê do
frontowych drzwi gmachu Urzêdu, 17-osobowa grupa ¿o³nierzy z 10. Pu³ku KBW z plu-
tonu gospodarczego dosta³a siê tylnym wejœciem do wewn¹trz gmachu, celem wzmoc-
nienia obrony. ¯o³nierzami KBW obstawiono parter i wspólnie ze znajduj¹cymi siê
wewn¹trz gmachu funkcjonariuszami bezpieczeñstwa przygotowano broñ, barykaduj¹c
wejœcie. T³um, mimo okrzyków funkcjonariuszy, znajduj¹cych siê w oknach budynku,
wzywaj¹cych siê do rozejœcia siê i powrotu do pracy, nie rozproszy³ siê, a prowodyrzy or-
ganizowali bojówki, celem wdarcia siê do gmachu. Jedna z grup bojówkarzy (przewa¿nie
m³odzie¿) dobieg³a do drzwi wejœciowych od ul. Kochanowskiego i przy pomocy m³ot-
ków, no¿y, bagnetów i kamieni usi³uje wywa¿yæ drzwi.

Na rozkaz kierownika Wojewódzkiego Urzêdu zostaj¹ na napastników skierowane
hydranty z wod¹, które uprzednio przygotowano (ok[o³o] godz. 11.20). Pod wp³ywem
wody bojówki cofaj¹ siê. Z t³umu padaj¹ wrogie okrzyki: „Wybiæ UB-ców”, „Spaliæ ¿yw-
cem”. Na gmach Urzêdu padaj¹ kamienie, a nastêpnie kamienie owiniêto w p³on¹ce szmaty
z benzyn¹ (oko³o 11.30). Bojówkarze zaczynaj¹ strzelaæ. Przy polewaniu wod¹ zgin¹³ od
kuli funkcjonariusz Wojewódzkiego Urzêdu por. Graja Kazimierz (godz. 12.40).

W tym czasie z okien Urzêdu widaæ napastników wytaczaj¹cych z gara¿u, miesz-
cz¹cego siê obok Urzêdu, beczki z benzyn¹, oraz rozpoczê³o siê obrzucanie gmachu bu-
telkami z benzyn¹, celem jego podpalenia. Do tego czasu nie oddano z Urzêdu ani jedne-
go strza³u.

Tymczasem rozbestwione bojówki zajmuj¹ budynki umiejscowione naprzeciwko
okien gmachu Wojewódzkiego Urzêdu. W oknach tych domów, na dachach i wie¿ycz-
kach umiejscawiaj¹ siê bojówkarze z broni¹ maszynow¹ i stamt¹d ostrzeliwuj¹ Urz¹d.

Te stanowiska ogniowe s¹ umiejêtnie dobrane i zamaskowane.
Przez ca³y ten czas Kierownictwo Wojewódzkiego Urzêdu utrzymywa³o sta³¹ i bez-

poœredni¹ ³¹cznoœæ z Komitetem do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego w Warszawie
i Komitetem Woj[ewódzkim] PZPR.

Dopiero po œmierci por. Grai i czêstszych próbach podpalenia Urzêdu (otrzymano in-
formacje o przygotowaniu beczkowozu i motopompy z benzyn¹, celem podpalenia gma-
chu oraz z okien gmachu widaæ by³o kapitana lotnictwa instruuj¹cego napastników, jak
podpaliæ gmach), za zgod¹ tow[arzyszy:] Gierka i Stasiaka, na rozkaz kierownika Woje-
wódzkiego Urzêdu (o godz. 12.20) nast¹pi³a pierwsza seria ostrzegawcza, po której t³um
trochê siê cofn¹³.

Zaznaczyæ nale¿y, ¿e decyzja o konsekwentnej obronie gmachu Urzêdu wynika³a nie
tylko z obawy o ¿ycie znajduj¹cych siê tam funkcjonariuszy bezpieczeñstwa i zabezpie-
czenia dokumentów, ale w pierwszym rzêdzie z poczucia odpowiedzialnoœci za losy
w³adzy ludowej w Poznaniu, której Urz¹d by³ ostatnim punktem oporu.

Napastnicy podje¿d¿aj¹ samochodem za³adowanym cementem, rozrywaj¹ bruk ulicz-
ny. W oknie ginie od strza³u ¿o³nierz KBW Czekaj Jakub17. W zwi¹zku z tym, w uzgod-
nieniu z Kierownictwem Komitetu do spraw BP i KW PZPR, dano rozkaz strzelania do
tych, którzy z broni¹ w rêku atakuj¹ Urz¹d lub usi³uj¹ go podpaliæ.
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Rozpoczyna siê ostrzeliwanie gmachu Wojewódzkiego Urzêdu z broni maszynowej,
ze stanowisk umieszczonych na okolicznych budynkach. Oblê¿enie trwa³o do godzin
wieczornych (ok[o³o] 21.00), do przybycia znacznej iloœci czo³gów, które obstawi³y
Urz¹d.

Przez ca³y czas oblê¿enia ze strony Urzêdu nie strzelano bezpoœrednio w t³um.
Pierwsze strza³y by³y skierowane na osobników wytaczaj¹cych beczki z benzyn¹, celem
podpalenia Urzêdu. Dalsze strza³y by³y skierowane wy³¹cznie przeciwko bandytom
strzelaj¹cym do Urzêdu ze stanowisk na s¹siednich i okolicznych domach.

Wed³ug spostrze¿eñ pracowników Wojewódzkiego Urzêdu w trakcie oblê¿enia zabi-
to lub raniono strza³ami z Urzêdu nie wiêcej jak 7–9 ludzi (trzech wytaczaj¹cych beczki
z benzyn¹, resztê na stanowiskach ogniowych atakuj¹cych Urz¹d).

Ca³¹ noc i w dzieñ 29 czerwca br. do godzin popo³udniowych (ok[o³o] 17.00) gmach
Urzêdu by³ ostrzeliwany z ognisk wokó³ Urzêdu.

Odparcie atakuj¹cych bojówkarzy by³o mo¿liwe dziêki w³aœciwie zorganizowanej
obronie gmachu Wojewódzkiego Urzêdu. Kierownictwo Wojewódzkiego Urzêdu nie
lekcewa¿¹c nap³ywaj¹cych sygna³ów o zamiarach wtargniêcia bojówek, na czas zorgani-
zowa³o skuteczn¹ obronê, zarówno przed ewentualnym ostrzeliwaniem gmachu, jak i na
wypadek po¿aru.

Od pocisków zapalaj¹cych, butelek z benzyn¹, kamieni owiniêtych w szmaty zmo-
czone benzyn¹ powstawa³y po¿ary, które z miejsca lokalizowano. Ogó³em wzniecono
6 po¿arów wewnêtrznych Urzêdu, w czasie których sp³onê³y czêœciowo akta Wydzia³u
Kadr i Szkolenia i Wydzia³u X.

W czasie ataku na Urz¹d bojówkarze zniszczyli dwa samochody, które sta³y w gara¿u.
Punkty obrony zorganizowane by³y na wszystkich piêtrach, spoœród funkcjonariuszy

bezpieczeñstwa i ¿o³nierzy KBW uzbrojonych w broñ maszynow¹ i rêczn¹.
Na wypadek ewentualnego wdarcia siê bojówkarzy do wewn¹trz gmachu, przygoto-

wano granaty, które miano u¿yæ ju¿ w ostatecznym wypadku.
Podczas napadu na Urz¹d wszyscy w zasadzie funkcjonariusze znajduj¹cy siê w gma-

chu u¿yci byli do obrony wed³ug podzia³u funkcji i rozmieszczenia na poszczególnych
stanowiskach. Du¿¹ ofiarnoœæ i opanowanie wykaza³y kobiety, które pod obstrza³em do-
nosi³y amunicjê i opatrywa³y rannych do czasu przybycia lekarzy i pielêgniarek, którzy
do wnêtrza gmachu dostali siê dopiero oko³o godz. 18.00. Do czasu przybycia lekarzy
ranni znajdowali siê w szczególnie ciê¿kich warunkach, ze wzglêdu na brak odpowied-
nich œrodków sanitarnych (lekarstw, banda¿y itp.). Wœród znajduj¹cych siê wewn¹trz
gmachu funkcjonariuszy nikt w zasadzie nie mia³ przygotowania fachowego do obcho-
dzenia siê z rannymi, co utrudnia³o udzielanie pierwszej pomocy.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e natychmiast po zranieniu towarzyszy, zaalarmowano telefonicz-
nie pogotowie lekarskie, jednak rozbestwione t³umy atakuj¹ce Urz¹d nie chcia³y dopuœciæ
sanitarek z lekarzami, które kilkakrotnie próbowa³y przedostaæ siê do oblê¿onego gma-
chu Urzêdu. Z tego powodu ranni przez szereg godzin byli pozbawieni opieki lekarskiej.

Obron¹ gmachu Wojewódzkiego Urzêdu kierowa³ sztab, który do godz. 18.00 znaj-
dowa³ siê w pokoju kierownika Wojewódzkiego Urzêdu (frontowy pokój). Po godz.
18.00 sztab przeniós³ siê do wewnêtrznego pokoju, ze wzglêdu na powa¿ne zniszczenia
w pokojach frontowych, które by³y pod silnym obstrza³em napastników.

£¹cznoœæ utrzymywana by³a bez przerwy przez ca³y czas napadu przy pomocy
We-Cze, z Powiatowymi Urzêdami, Komitetem do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego
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w Warszawie i Wojewódzkim Komitetem Partii18 oraz z miastem przy pomocy miejskiej
sieci telefonicznej.

W czasie obrony Urzêdu zginê³o od kuli bandytów dwóch funkcjonariuszy UB – por.
Graja Kazimierz, chor. Frankowski Bogdan19, ¿o³nierz KBW – Czekaj Jakub oraz zosta³o
rannych 11 funkcjonariuszy.

Niezale¿nie od tego, w toku zajœæ na mieœcie zostali w bestialski sposób zmaltretowa-
ni i pobici trzej funkcjonariusze UB – rozpoznani przez prowokatorów jako pracownicy
UB. Z nich jeden kpr. Izdebny Zygmunt zgin¹³ pod ciosami bojówkarzy.

Przygotowuj¹c siê do ataku na Urz¹d, bojówkarze, jak podano wy¿ej, zajêli budynki
znajduj¹ce siê naprzeciwko Urzêdu. W tych budynkach mieszcz¹ siê prywatne mieszka-
nia funkcjonariuszy i bursa Urzêdu. Mieszkania i bursa zosta³y zdemolowane i zniszczo-
ne, mienie bursy i osobiste funkcjonariuszy – rozgrabione.

Ogólna wartoœæ przedmiotów zrabowanych, zaginionych i uszkodzonych w miesz-
kaniach funkcjonariuszy oszacowana zosta³a na sumê 956 tys. z³:
– skradziono radioaparatów i poniszczono mebli – na 47 000 z³,
– skradziono zegarków i bi¿uterii – na 22 000 z³,
– skradziono pieniêdzy – na 8000 z³,
– skradziono odzie¿y wojskowej i cywilnej, bielizny i sprzêtu sto³owo-kuchennego – na
879 000 z³.

Zwierzêca nienawiœæ napastników do funkcjonariuszy bezpieczeñstwa znalaz³a ujœ-
cie m.in. w tym, ¿e niszczono w ich mieszkaniach wszystko, co popad³o pod rêkê, grabi¹c
co lepsze. Kiedy do bursy wpad³ jeden z chuliganów, zauwa¿y³ marynarkê pozostawion¹
przez funkcjonariusza bezpieczeñstwa i za³o¿y³ j¹ na siebie. Za chuliganem wpad³a grupa
bojówkarzy, która myœl¹c, ¿e ma do czynienia z funkcjonariuszem bezpieczeñstwa pu-
blicznego, poniewa¿ znaleziono przy nim legitymacjê s³u¿bow¹ organów bezpieczeñ-
stwa, zamordowano go w bestialski sposób no¿ami.

4. Udzia³ wojska w akcji przywrócenia [s]pokoju w mieœcie

a) Udzia³ 10. P[u³ku] KBW

W ostatnim okresie czasu stan osobowy jednostki KBW stacjonuj¹cej w Poznaniu
zosta³ powa¿nie zmniejszony. W przeddzieñ zajœæ o godz. 23.00 kierownik Wojewódz-
kiego Urzêdu do spraw BP poprosi³ do siebie szefa jednostki KBW w Poznaniu, celem
omówienia sprawy zabezpieczenia gmachów instytucji publicznych i dopiero wówczas
dowiedzia³ siê, ¿e ca³y sk³ad osobowy, którym dysponuje KBW nie przekracza 150 osób.

W obliczu nieporz¹dków w mieœcie i gromadz¹cych siê wrogich t³umów wokó³
Urzêdu ds. BP, kierownik Urzêdu za¿¹da³ pomocy KBW dla ochrony gmachu.

Oko³o godz. 10.10 grupa ¿o³nierzy KBW z plutonu gospodarczego, w sile 17 ludzi,
otrzyma³a rozkaz udania siê do gmachu Wojewódzkiego Urzêdu, celem wzmocnienia
obrony.
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084/2470 (akta osobowe).



Po za³adowaniu siê na samochód, grupa okrê¿n¹ drog¹ ze wzglêdu na t³umy demon-
strantów uda³a siê do gmachu Wojewódzkiego Urzêdu.

¯o³nierze KBW obsadzili parter Wojewódzkiego Urzêdu i wspólnie z funkcjonariu-
szami bezpieczeñstwa zajêli wyznaczone stanowiska bojowe. W czasie napadu na
Urz¹d ¿o³nierze podlegali Kierownictwu Woj[ewódzkiego] Urzêdu i na równi z funkcjo-
nariuszami bezpieczeñstwa brali w zdecydowany sposób udzia³ w obronie Urzêdu.

Oko³o godz. 12.30 do rejonu gmachu Woj[ewódzkiego] Urzêdu przyby³y z KBW
dwa spieszone plutony broni pancernej wsparte trzema czo³gami, kierowane przez
dowódcê 10. P[u³ku] KBW, w celu wziêcia udzia³u w rozpraszaniu t³umów. Na czo³gi
buntownicy zaczêli ze wszystkich stron rzucaæ butelki z benzyn¹. Jeden z czo³gów zapa-
li³ siê. Po dojechaniu do rogu gmachu Urzêdu, czo³gi otworzy³y ogieñ nad g³owami
t³umów. T³umy cofnê³y siê w stronê ul. Poznañskiej i D¹browskiego. Zapalony czo³g
ugasili mechanicy, u¿ywaj¹c gaœnic. Jeszcze trzykrotnie pierwszy czo³g by³ podpalony
przez buntowników, lecz gaszony natychmiast przez za³ogê czo³gu. Z trzech czo³gów,
które mia³y zadanie wspieraæ piechotê – dwa zosta³y opanowane przez buntowników.

Punkty ogniowe bandytów przejawia³y w dalszym ci¹gu du¿¹ aktywnoœæ. Ogieñ
w stronê gmachu Woj[ewódzkiego] Urzêdu wzmaga³ siê. Jednak bandyci zaczêli dozna-
waæ strat. St. szer. Nigocki zauwa¿y³ bandytê, który czo³ga³ siê w stronê czo³gu z butelka-
mi z benzyn¹. Ogieñ z pm-u zlikwidowa³ go. St. szer. Perczek ogniem z kbk zlikwidowa³
2 bandytów strzelaj¹cych do budynku. Zlikwidowany zosta³ równie¿ bandyta, usi³uj¹cy
zawiesiæ chor¹giew na szczycie dachu biura przepustek Wojewódzkiego Urzêdu.

W czasie obrony zosta³ zabity szer. Czekaj Jakub – woŸnica plutonu gospodarczego
KBW.

Strzelaj¹c pociskami zapalaj¹cymi i obrzucaj¹c gmach granatami, bandyci podpalili
archiwum Wydzia³u X, Wojewódzkiego Urzêdu znajduj¹cego siê na I piêtrze. Po¿ar zo-
sta³ szybko zlikwidowany. Walka ogniowa z bandytami trwa³a w dalszym ci¹gu.

Oko³o godz. 14.00 bandyci przyst¹pili do szturmu na g³ówne wejœcie gmachu. Prze-
ciwstawiaj¹c siê próbom bandytów, zmierzaj¹cym do opanowania gmachu – obroñcy
otworzyli silny ogieñ z broni maszynowej. Napastnicy cofnêli siê.

Jeden z bandytów zosta³ zabity na klatce schodowej na wprost g³ównego wejœcia,
trzech zaœ u wylotu ulicy naprzeciw hotelu Wojewódzkiego Urzêdu. Bandyci nie ponawiali
prób szturmu, ale ostrzeliwali intensywnie gmach w dalszym ci¹gu.

Grupa plutonu gospodarczego KBW przebywa³a na ochronie gmachu Wojewódz-
kiego Urzêdu do dnia 30 czerwca br. do godz. 19.00, po czym na rozkaz d[owód]cy
10. P[u³ku] KBW powróci³a na miejsce postoju oddzia³u.

b) Oddzia³ Oficerskiej Szko³y Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych im. St[efa-
na] Czarnieckiego w Poznaniu

Dnia 28 czerwca [19]56 r. w godzinach rannych, od godz. 9.00 d[owód]ca Szko³y otrzy-
ma³ kilkakrotnie nagl¹ce wezwania I sekretarza KW i kierownika Wojewódzkiego Urzêdu
ds. BP do w³¹czenia siê oddzia³ów wojskowych, którymi dysponowa³, do przywrócenia na-
ruszonego porz¹dku publicznego i ochrony zaatakowanych obiektów. Jednak ze wzglêdu na
brak decyzji wojskowych w³adz zwierzchnich, nie móg³ tym wezwaniom zadoœæuczyniæ.

Oko³o godziny 11.00, gdy zapad³a decyzja u¿ycia wojska przeciwko zbrojnym pro-
wokatorom, skierowano czo³gi i dzia³a pancerne oraz grupy ¿o³nierzy na samochodach
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do ochrony nastêpuj¹cych obiektów: Wojewódzkiego Urzêdu do spraw Bezpieczeñstwa
Publicznego, Narodowego Banku Polskiego, Poczty G³ównej, Sk³adnicy MP i S20. Elek-
trowni, Polskiego Radia, Komendy Wojewódzkiej MO, Komendy Miejskiej MO, wiê-
zienia, Sk³adnicy Sanitarnej, ochrony budynków KW PZPR, a po przybyciu premiera
– do ochrony delegacji Rz¹du i wy¿szego dowództwa wojska na £awicy.

W pocz¹tkowym okresie wojsko mia³o polecenie nie otwieraæ ognia, a tylko fizycz-
nie os³aniaæ zagro¿one obiekty przed zniszczeniem, rabunkami i nie dopuœciæ do wtarg-
niêcia napastników. Prowokatorzy wykorzystuj¹c sytuacjê, ¿e wojsko nie u¿ywa broni,
si³¹ zatrzymywali samochody z podchor¹¿ymi na ul. Kochanowskiego przy gmachu
Woj[ewódzkiego] Urzêdu Bezpieczeñstwa oraz zablokowali ul. D¹browskiego dla czo³gów,
nosz¹c siê z zamiarem rozbrojenia grup i ujêcia czo³gów w swoje rêce. Podchor¹¿owie
wykazali zdecydowan¹ postawê i stawiali opór wszystkim tym, którzy chcieli odebraæ im
broñ. By³y próby sterroryzowania za³óg czo³gowych przez wywa¿enie ³omami, rzucanie
butelek z p³ynem zapalaj¹cym nawet do wnêtrza czo³gów. Podpalono 9 czo³gów oraz
spalono i zniszczono 3 samochody ciê¿arowe przy Woj[ewódzkim] Urzêdzie. Czo³gi
i dzia³a pancerne rozbi³y barykady, rozpêdzaj¹c grupy prowokatorów. Podpalone czo³gi
wróci³y do koszar dla wzmocnienia si³y i uzyskania zezwolenia na otwarcie ognia. Zagi-
nê³a broñ strzelecka (4 kbk, 1 pm) za³óg czo³gowych, sk³adaj¹cych siê z elewów kompa-
nii podoficerskiej, którzy czêœciowo wyskoczyli z pal¹cych siê czo³gów. 3 pw zaginê³y
oficerom, którzy zostali ciê¿ko ranni i pobici.

W akcji zostali ranni oraz pobici: 7 oficerów, 8 podchor¹¿ych i podoficerów s³u¿by
czynnej. Szczególnie ciê¿ki stan zdrowia jest por. Klimczaka – d[owód]cy kompani sa-
mochodowej oraz podchor[¹¿ego] Ficka.

c) Udzia³ jednostek 19. Dywizji Pancernej

O godz. 11.30 dnia 28 czerwca br. 19. Dywizja Pancerna otrzyma³a zarz¹dzenia na
og³oszenie alarmu bojowego od szefa Sztabu Generalnego gen. broni [Jerzego] Bor-
dzi³owskiego.

W godzinach 14.00–15.00 oddzia³y dywizji wyruszy³y z rejonu koncentracji w kie-
runku Poznania w sile 57 oficerów, 36 podoficerów nadterminowych, 425 podoficerów
s³u¿by zasadniczej, 1079 szeregowych (razem 1797 ludzi).

Oddzia³y te otrzyma³y rozkaz obrony szeregu ró¿nych punktów na terenie miasta
oraz wziêcia udzia³u w obronie Wojewódzkiego Urzêdu przed napastnikami i rozprosze-
nia ich. Wykonuj¹c te zadania, poszczególne oddzia³y zajê³y posterunki przy ochronie
elektrowni miejskiej, stacji kolejowej Poznañ-Górczyn, Centrum Sk³adnicy Wojskowej,
Sprzêtu Motoryzacyjnego, przy koszarach KBW, na Dworcu G³ównym, Dworcu Za-
chodnim, Radiostacji i lotnisku.

Ochraniano równie¿ browar przy ul. Ratajczaka, który zosta³ opanowany przez
bandytów.

Grupa ¿o³nierzy w sk³adzie 2 czo³gów z desantem piechoty znajdowa³a siê w rejonie
zak³adów ZISPO u wylotu ulicy Dzier¿yñskiego, celem niedopuszczenia do rozruchów.

7 czo³gów przydzielono do dyspozycji KBW dla ochrony gmachu Wojewódzkiego
Urzêdu.
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Reszta czo³gów z dwóch kompanii bra³a udzia³ w rozpraszaniu uzbrojonych band
oraz likwidacji stanowisk ogniowych na terenie miasta.

W czasie akcji zgin¹³ d[owód]ca plutonu ogniowego artylerii pu³kowej 73. P[u³ku]
Z[mechanizowanego] – ppor. Sepkowski Marian, który otrzyma³ ranê w g³owê. Zabra³a
go rodzina. Ponadto w czasie akcji zosta³o rannych 11 ¿o³nierzy. Stan wszystkich ran-
nych nie budzi obaw.

Jeden z czo³gów zosta³ opanowany przez prowokatorów, ale zaraz zosta³ z powrotem
odebrany. Dwa pistolety maszynowe zaginê³y. W czasie akcji usi³owano podpaliæ trzy
czo³gi, rzucaj¹c butelki z benzyn¹ – ogieñ ugaszono przy pomocy p³acht i gaœnic.
Usi³owano tak¿e podpaliæ inne czo³gi, jednak rzuty butelek by³y niecelne, a w niektórych
wypadkach nie dopuszczono do podpalenia czo³gów, u¿ywaj¹c przeciw prowokatorom
gazów ³zawi¹cych.

d) Udzia³ oddzia³ów Sudeckiej Dywizji Pancernej

O godz. 16.00 d[owód]ca 10. Sudeckiej Dywizji Pancernej otrzyma³ rozkaz gen. ar-
mii [Stanis³awa] Pop³awskiego na wprowadzenie czo³gów i dzia³ pancernych ca³ej dywi-
zji w rejon Poznania.

Jednostki tej dywizji w pe³nej gotowoœci bojowej wyruszy³y w rejon lotniska i oko³o
godz. 20.00 wysz³y z rejonu lotniska w gotowoœci do dzia³añ.

Otrzyma³y one rozkaz wejœcia do Poznania i przyjêcia pod ochronê nastêpuj¹cych
obiektów:
– Rejon ulicy Poznañskiej róg Kochanowskiego – celem zlikwidowania grup dywersyj-
nych przy obiekcie Urzêdu Bezpieczeñstwa.
– Rejon Poczty G³ównej i Telegrafu [–] celem niedopuszczenia do zniszczenia tych
obiektów przez grupy dywersyjne. Przy przejeŸdzie przez ul. D¹browskiego czo³gi i arty-
lerzyœci zostali ostrzelani przez prowokatorów z broni maszynowej, czo³gi obrzucono
butelkami z p³ynem zapalaj¹cym. Po otwarciu ognia z czo³gu, z broni maszynowej w kie-
runku punktów ogniowych prowokatorów, prowokatorzy zaprzestali ognia i artylerzyœci
pod os³on¹ czo³gu wyszli w rejon Poczty G³ównej, zabezpieczaj¹c obiekty przed znisz-
czeniem.
– Rejon Zamku – MRN, KW PZPR i Woj[ewódzkiej] Rady Narodowej. Po wyjœciu pod-
oddzia³ów w rejon wymienionych obiektów oko³o godziny 21.00 prowokatorzy znaj-
duj¹cy siê w wie¿ach zamku, Auli Uniwersyteckiej i Domu Akademickiego (vis-à-vis

KW PZPR) otworzyli ogieñ do pododdzia³ów znajduj¹cych siê przed zamkiem. W odpo-
wiedzi pododdzia³y otworzy³y ogieñ w kierunku stwierdzonych punktów ogniowych i po
up³ywie oko³o godziny prowokatorzy zaprzestali ognia.

Wymiana strza³ów seryjnych i pojedynczych trwa³a do godziny 3.00 dnia 29 czerwca
br. Oko³o godz. 6.15 ponownie pododdzia³y te zosta³y ostrzelane przez prowokatorów
z broni rêcznej z wie¿y Auli Uniwersyteckiej i gmachu Opery Poznañskiej21.

Na rozkaz gen. armii [Stanis³awa] Pop³awskiego, gmach Auli Uniwersyteckiej,
Opery Poznañskiej i Akademii Medycznej zosta³y otoczone specjalnie wydzielonymi
grupami i dok³adnie przeszukane. W wyniku tego zosta³ znaleziony jeden kbk w rejonie
Zamku.
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¯adnego prowokatora nie z³apano, lecz w miejscach prowadzenia ognia przez nich
znaleziono ³uski z pm i kbk.

W ci¹gu nocy z 28 na 29 i dnia 29 czerwca wspólnie z oddzia³ami MO zatrzymano
kilkadziesi¹t osób podejrzanych bez dokumentów oraz jednego osobnika z amunicj¹
i jednego z broni¹, których przekazano do Komendy Wojewódzkiej MO.
– Rejon gmachu Wojewódzkiego Urzêdu do spraw BP – celem zlikwidowania we
wspó³dzia³aniu z batalionem rozpoznawczym grupy prowokatorów i zabezpieczenia na-
kazanego obiektu.

Po wejœciu na ul. Rooseveltah, ul. D¹browskiego i Mickiewicza do pododdzia³u bata-
lionu prowokatorzy otworzyli ogieñ z dachów i okien.

W odpowiedzi otworzono ogieñ do stwierdzonych punktów ogniowych, w wyniku
czego zmuszono ich do zaprzestania ognia.
– Rejon Fortu nr IX i IXa – celem zabezpieczenia przed ewentualnym zniszczeniem.

Jednostka walk z prowokatorami nie prowadzi³a.
– Zabezpieczenia wschodniej czêœci miasta przez kontrolowanie dróg w m[iejscowo-
œciach] G³uszyna, Krzesiny, Krzesinki, Sp³awie – w kierunku na Poznañ.
– Zabezpieczenie Poznania w kierunku Gniezno i Swarzêdz i wyjœcie w rejon Szczepan-
kowo, Kobyle Pole, Antonin. W dniu 29 czerwca br. przy próbach organizacji pochodu
w rejonie Swarzêdz w kierunku Poznania, celem zlikwidowania ogniska prowokatorskie-
go wydano rozkaz kompanii czo³gów œrednich i grupie piechoty, przemarszem przez re-
jon Swarzêdz uspokoiæ prowokatorów.

W wyniku tego próby organizacji pochodu zosta³y udaremnione i w m[ieœcie] Swa-
rzêdz zapanowa³ spokój.
– Zabezpieczenie wspólnie z czo³gami Fortów IX i IX a.

e) Udzia³ Centrum Wyszkolenia S³u¿by Ty³ów

Na rozkaz gen. broni [Stanis³awa] Pop³awskiego kompania podchor¹¿ych otrzyma³a
zadanie zabezpieczenia browaru przed kradzie¿¹ i grabie¿¹ ze strony awanturników. Do
wykonania tego zadania kompania przyst¹pi³a oko³o godz. 19.00. Nastêpnie oko³o godz.
22.00 kompania przesz³a na ochronê radiostacji. Oko³o godz. 23.00 zorganizowano
ochronê sztabu Korpusu przy pomocy 2 komp[anii] szkolnych.

Zorganizowano ochronê WZMOT22 oraz magazynów specjalnych 111. Rejonowego
Szpitala, gdzie przechowywana jest broñ.

Wzmocniono dodatkowo ochronê koszar przy ul. Wojskowej oraz wys³ano patrole
we wzmocnionym sk³adzie w rejonie ul. Ostroroga. S³u¿by Ochronne przyst¹pi³y do
dzia³ania o godz. 22.00.

Dnia 29 czerwca br. oko³o godz. 4.00 dodatkowo wzmocniono za³ogê 2. Centralnej
Sk³adnicy Mundurowej i 10. Rejonowego Magazynu ¯ywnoœciowego, wysy³aj¹c do
sk³adnic 2 grupy podchor¹¿ych.

Si³ami kadry oficerów Wydzia³u Wyszkolenia i Podchor¹¿ych zorganizowano patro-
lowanie ulic Polnej i Grunwaldzkiej w rejonie bloków mieszkalnych oficerów i rozloko-
wania jednostki.
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Wszystkie bêd¹ce w akcji jednostki wojskowe po wykonaniu swoich zadañ wycofa³y
siê ze swoich stanowisk 30 czerwca o godz. od 14.00 do 22.00.

5. Próby rozszerzenia prowokacji na teren województwa przez zorganizowanych bojów-
karzy

W dniu prowokacyjnych zajœæ na terenie powiatów woj[ewództwa] poznañskiego
panowa³ na ogó³ spokój. Wprawdzie na szeregu zak³adów przemys³owych w terenie
(Swarzêdz, Luboñ i in[ne]) by³y wœród za³óg od d³u¿szego czasu nastroje niezadowolenia
z powodu przewlekania za³atwiania ró¿nych ¿¹dañ robotniczych, jednak do prób straj-
ków lub wyjœcia na ulicê nie dosz³o, poniewa¿ bojówki z Poznania w dniu zajœæ tam nie
dotar³y.

Jedn¹ z typowych prób rozprzestrzenienia prowokacji by³y ulotki, które kolportowa-
no wœród ludnoœci i za³óg robotniczych na terenie powiatów. I tak np.:

W pow[iecie] Nowy Tomyœl na terenie Zb¹szyna znaleziono 26 ulotek, wykonanych
odrêczn¹ drukarenk¹: „Czeœæ bohaterom Poznania”, „Precz z komunizmem”.

W Kaliszu ustalono rozkolportowane na mieœcie ulotki antypañstwowe o treœci
nawo³uj¹cej kobiety do wyst¹pieñ antypañstwowych.

Obok ulotek stwierdzono wiele hase³ antypañstwowych, nawi¹zuj¹cych do zajœæ
i sytuacji w Poznaniu.

Na ogó³ ta forma wrogiej dzia³alnoœci nie osi¹gnê³a zamierzonych skutków. W za-
k³adach pracy wiêkszoœæ pracowników potêpi³a prowokacjê poznañsk¹.

Wrogie i panikarskie elementy rozpowszechnia³y równie¿ w terenie fa³szywe wiado-
moœci, jakoby zajœcia w Poznaniu mia³y miejsce tylko dlatego, ¿e funkcjonariusze orga-
nów bezpieczeñstwa pierwsi zaczêli strzelaæ do maszeruj¹cych w pochodzie robotników.
Szeroko kolportowano ulotkê o strzelaniu [przez] funkcjonariuszy bezpieczeñstwa do
kobiet i dzieci. By³y próby przedstawiania oficjalnych komunikatów z radia i prasy jako
nieprawdziwych, przy czym w rozmowach miêdzy poszczególnymi osobami powiêksza-
no liczbê zabitych i rannych podawanych w gazetach.

Ju¿ w toku zajœæ, a szczególnie po ich zakoñczeniu szereg demonstrantów i uzbrojo-
nych bojówkarzy udawa³ siê w teren. Wœród nich mo¿na rozró¿niæ:
a) zorganizowane grupy uzbrojonych bojówkarzy, które ju¿ w koñcowej fazie zajœæ uda-
wa³y siê w teren, celem rozbrojenia posterunków MO, zdobycia broni i rozszerzenia pro-
wokacji na teren województwa,
b) uzbrojone grupy i poszczególni bandyci, którzy w obliczu rozgromienia prowokacji
w Poznaniu szukali w terenie schronienia przed aresztem.

I tak: w dniach 28–29 czerwca br. w niektórych powiatach, jak: Poznañ, Koœcian,
Œrem i Nowy Tomyœl pojawi³y siê uzbrojone grupy na samochodach ciê¿arowych, które
dokonywa³y napadów na posterunki MO i placówki uspo³ecznione.

Grupy te zosta³y czêœciowo rozbite i wycofa³y siê do lasów. Jedna z band rozbroi³a
stra¿ wiêzienn¹ Oœrodka Pracy w Mrowinie, zwalniaj¹c wiêŸniów i zdobywaj¹c 1 kbk,
1 pm, 3 pw.

Grupa operacyjna Powiatowego Urzêdu w Koœcianie rozbi³a grupê bandytów oko³o
30 osób, zabieraj¹c im samochód. Dwóch bandytów ujêto, jednego zabito. W nocy
z 29 na 30 czerwca [19]56 r. uzbrojona grupa bandytów usi³owa³a dokonaæ napadu na sta-
cjonuj¹c¹ jednostkê wojsk technicznych we Wrzeœni. Bandytów odpêdzono.
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W pierwszym i drugim dniu zajœæ Powiatowe Urzêdy i Delegatury zatrzyma³y
19 osób, bior¹cych udzia³ w zajœciach z broni¹ w rêku lub organizuj¹cych ludzi do brania
udzia³u w rozruchach, jak równie¿ zatrzymano wielu wiêŸniów, wypuszczonych przez
grupy bojówkarzy z wiêzienia w dniu 28 czerwca [19]56 r.

Grupy bojówkarzy w nocy z 28 na 29 czerwca br. rozbi³y posterunki MO w Swarzê-
dzu, Puszczykowie i Mosinie. Banda ta natrafi³a na zorganizowany opór posterunku MO
w Czempiniu, gdzie przepêdzono ich po wymianie strza³ów.

W dniu 1 lipca br. Powiatowa Delegatura [ds. BP] we Wrzeœni zatrzyma³a 5 osobni-
ków, którzy jad¹c z Poznania, przybyli do Nekli, gdzie planowali napad i rozbrojenie
tamt[ejszego] posterunku MO.

Ogó³em zlikwidowano szereg band, aresztuj¹c 29 bandytów z broni¹ w rêku.
Znaczn¹ pomoc w zlikwidowaniu rozproszonych grup bandyckich okaza³a w³adzom

ludnoœæ woj[ewództwa] poznañskiego.

III. Zachowanie siê i postawa cudzoziemców

[1.] Organa Bezpieczeñstwa Publicznego posiadaj¹ szereg sygna³ów odnoœnie sympaty-
zowania znacznej czêœci cudzoziemców z krajów kapitalistycznych – przebywaj¹cych na
Targach Poznañskich – z demonstrantami.

Nie posiadamy jednak konkretnych materia³ów, œwiadcz¹cych o bezpoœrednim udziale
cudzoziemców w inspirowaniu i organizowaniu zajœæ i zbrojnej prowokacji. Posiadamy
natomiast informacje o podjudzaniu przez poszczególnych cudzoziemców do aktów
terroru.

Istnieje przypuszczenie, ¿e pewien zwi¹zek z wypadkami z 28 czerwca br. mog³o
mieæ stwierdzone przy pomocy obserwacji i ustaleñ spotkañ attaché rolniczego ambasa-
dy USA w Warszawie Wennoths’a Johna (ustalony przez Departament II wywiadowca)
i drugiego Amerykanina (urzêdnika ambasady) z obywatelami polskimi Broñskim Ro-
bertem (repatriant z Francji), jego ¿on¹, Romanko Jerzym i jeszcze jedn¹ kobiet¹. Spot-
kanie to mia³o miejsce w nocy z 21 na 22 czerwca br. Broñski jest by³ym pracownikiem
ZISPO, a jego ¿ona obecnie tam jest zatrudniona.

Podobnie interesuj¹cy jest fakt przyjazdu do Poznania w dniu 25 czerwca [19]56 r.
obywatela brytyjskiego Fishera, bêd¹cego prawdopodobnie kadrowym pracownikiem
oœrodka wywiadowczego – brytyjskiego – w Berlinie. Przyjecha³ on jako przedstawiciel
jednej z firm angielskich i zatrzyma³ siê w stoisku ABE (kierownik stoiska Courtney).
W dniach 26 i 27 czerwca Fischer spotka³ siê z niejakim Mazaraki (ojcem i synem), figu-
rantami sprawy ewid[encyjno]-obser[wacyjnej]. W dniu 28 czerwca Fischer by³ widzia-
ny, jak rozje¿d¿a³ siê po mieœcie samochodem opatrzonym flag¹ brytyjsk¹. Wieczorem
28 czerwca br. Fischer wyjecha³ z Poznania. W czasie pobytu Fischera w Poznaniu,
mimo œcis³ej obserwacji agenturalnej nie stwierdzono ¿adnych kontaktów o charakterze
handlowym.

2. Zachowanie siê cudzoziemców

Wed³ug posiadanych informacji pewna iloœæ cudzoziemców (brak dok³adnych danych
zarówno co do iloœci, jak i tego, kto personalnie) w czasie zajœæ w dniach 28 i 29 czerwca br.
jeŸdzi³a swymi samochodami po mieœcie, obserwowa³a rozwój wypadków i dokonywa³a
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zdjêæ lub nawet filmowa³a ró¿ne sceny zamieszek, wojsko w akcji itp. Jeden z Niemców
z NRF, w³aœciciel firmy, mia³ robiæ zdjêcia w czasie strzelaniny i jak oœwiadczy³ – wie
dok³adnie, kto pierwszy zacz¹³ strzelaæ do ludzi (Görtz z NRF). Czêœæ fotografuj¹cych
wypadki wypowiada³a siê otwarcie, ¿e dokonywali zdjêæ po to, by je nastêpnie sprzedaæ
za granic¹ redakcjom gazet, które p³ac¹ bardzo wysokie sumy za tego rodzaju fotografie.
Prawdopodobnie, dlatego te¿ szereg cudzoziemców wyjecha³o jeszcze w dniu 28 czerw-
ca br. z Polski, zabieraj¹c zrobione przez siebie i innych zdjêcia. Obok sporz¹dzenia na
u¿ytek pracy zdjêæ i filmów, poszczególni obcokrajowcy (niebêd¹cy dziennikarzami)
udzielali telefonicznie informacji o wypadkach poznañskich redaktorom ró¿nych gazet
zagranicznych, w ci¹gu 28 i 29 czerwca br. i w dniach nastêpnych zwraca³a siê telefo-
nicznie do pracowników jednego z angielskich stoisk („David Brown”) o relacje z wypad-
ków. Szczególn¹ aktywnoœæ wykazywali tu Anglicy, którzy – wynika to zreszt¹ z ich wy-
powiedzi – czuli siê ca³kowicie bezpiecznie pod os³on¹ brytyjskiej flagi, któr¹ opatrywali
swe samochody (np. Courtney A. z Abe, pracownicy f[ir]my „David Brown”), zaobser-
wowano szereg wypadków rozmów cudzoziemców z demonstrantami (prawdopodobnie
równie¿ z tymi, którzy brali udzia³ w zamieszkach), witania ich machaniem rêki, czêsto-
wanie papierosami itp. Np. Courtney A. z Abe w rozmowach wypytywa³ siê o iloœæ zabi-
tych i rannych, i czego dokonano przez ca³y dzieñ. Odje¿d¿aj¹c, ¿yczy³ powodzenia
i „wolnej Polski”.

Z danych agenturalnych wynika, ¿e wielu Szwedów wykorzysta³o swoje samochody
do wo¿enia rannych i zabitych z ul. D¹browskiego.

Wg danych [z] obserwacji, do takiego samego celu u¿ywa³ samochodu jeden z An-
glików. Istniej¹ równie¿ informacje, ¿e niektórzy obcokrajowcy oddawali swe samocho-
dy, broñ i materia³y opatrunkowe na u¿ytek rebeliantów.

Czêœæ cudzoziemców wyra¿a³a obawê, ¿e t³um zacznie strzelaæ do nich. Szczególnie
nastrój zdenerwowania przejawiali Niemcy z NRF, którzy w zwi¹zku z tym zwrócili siê
do ambasady brytyjskiej w Warszawie o wziêcie ich w opiekê. Wiêkszoœæ jednak kup-
ców zagranicznych zajmowa³a siê normalnie rozmowami handlowymi i nie przejawia³a
wiêkszego zainteresowania wypadkami.

3. Komentarze i charakterystyczne wypowiedzi cudzoziemców

Wiêkszoœæ wypowiedzi cudzoziemców nosi mniej lub wiêcej nieprzychylny dla nas
charakter. A oto ciekawsze wypowiedzi uzyskane drog¹ agenturaln¹:
– jeden ze Szwajcarów oœwiadczy³, ¿e zarówno on, jak i niektórzy cudzoziemcy s¹ nieza-
dowoleni z przebiegu walk. Maj¹ oni pretensje do ludnoœci Poznania, ¿e nie popar³a „re-
beliantów”, gdy¿ w tym wypadku „wolnoœæ zosta³a by zdobyta”,
– ikilku Anglików z Polakiem (agent) wyrazili zdziwienie, ¿e nie wszyscy ludzie przy-
³¹czyli siê do strajkuj¹cych. Okazywali przy tym zadowolenie ze strajku,
– jeden z zachodnio-niemieckich wystawców (z Hamburga) omawiaj¹c wypadki poznañ-
skie, przeprowadzi³ analogiê miêdzy nimi, a wypadkami berliñskimi (z 17 czerwca
[19]53 r.), przy czym wyrazi³ ¿yczenie, by „tym razem uda³o siê lepiej”. Jak wynika
z jego wypowiedzi – wiedzia³ o przygotowaniach do wyst¹pieñ ulicznych, gdy¿ s³ysza³
o strajku w ZISPO, o delegacji, która by³a w Warszawie i któr¹ mia³o UB aresztowaæ. By³
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zdziwiony, ¿e Rz¹d da³ siê tak zaskoczyæ, ale powiedzia³, widocznie ju¿ nawet polski wy-
wiad nie umie pracowaæ. A teraz – jego zdaniem – wkrocz¹ na arenê rosyjskie czo³gi i ro-
syjscy genera³owie, mo¿liwe nawet w polskich mundurach (bo przecie¿ Polska nie posia-
da w³asnych genera³ów) i zacznie siê zupe³ne podbicie dzielnego narodu polskiego,
– inny Niemiec z NRF oœwiadczy³, ¿e robotnik polski zarabia, jak wiadomo powszechnie
najmniej na œwiecie i st¹d – nic dziwnego, ¿e wreszcie siê zbuntowa³. Teraz Rz¹d chce
w œwiat mówiæ, ¿e wypadki te s¹ dzie³em agentów faszyzmu i wrogów ludu. Podawa³
w w¹tpliwoœæ oficjalne cyfry zabitych i rannych, sugeruj¹c, ¿e by³o ich kilkakrotnie wiê-
cej. „W ka¿dym razie – powiedzia³ – wypadki poznañskie odnios³y swój skutek i jak
wszyscy wystawcy wróc¹ do swoich krajów, bêd¹ mieli co opowiadaæ, jak to faktycznie
w Polsce wygl¹da i jakie jest to pañstwo ludu”,
– jeden z zachodnio-berliñskich in¿ynierów uwa¿a wypadki poznañskie za najwy¿szy
wykwit patriotyzmu, za poryw Polaków przeciwko „tyrani wschodniej”,
– dwaj Niemcy z NRF w rozmowie na temat zajœæ poznañskich twierdzili, ¿e po wyjeŸ-
dzie cudzoziemców z Poznania zaczn¹ siê masowe represje w stosunku do uczestników
manifestacji. Œwiadczyæ o tym maj¹ wojska zgrupowane wokó³ Poznania, co mia³ stwier-
dziæ jeden z rozmawiaj¹cych, jad¹c tego¿ dnia z Frankfurtu n[ad] O[dr¹] do Poznania. Je-
den z nich opowiada³ dalej, ¿e zachodnioeuropejscy kupcy byli przygotowani na wypa-
dek konkretnego niebezpieczeñstwa i w pi¹tek o godz. 11.00 mieli wsi¹œæ do wszelkich
mo¿liwych pojazdów, przy czym g³ównym „przedsiêbiorstwem spedycyjnym” mia³a
byæ f[ir]ma Mercedes-Benz i wyjechaæ do Niemiec. Niebezpieczeñstwem takim, które
spowodowa³oby ich masowy wyjazd mia³o byæ u¿ycie wojsk radzieckich do t³umienia
demonstracji. Jak wynika z relacji agenta, w³aœnie ci kupcy zachodnioeuropejscy,
a przede wszystkim zachodnioniemieccy liczyli na taki obrót sprawy, co wg nich spowo-
dowa³oby daleko id¹ce konsekwencje w polityce miêdzynarodowej,
– wœród wystawców z NRF kr¹¿y³y liczne pog³oski, ¿e jakoby wypadki poznañskie
objê³y ca³y kraj. Uwa¿ali, ¿e w wyniku rozwoju wypadków Polska mo¿e rozbiæ dwa obo-
zy: zachodni, nacjonalistyczno-titowski z Poznaniem na czele i wschodni z Warszaw¹.
[O]prócz wypowiedzi wyraŸnie wrogich notowano równie¿ takie, które w bardziej
obiektywny sposób oceniaj¹ wypadki poznañskie. Tak np. z rozmowy Anglika i dwóch
Niemców – NRF, wynika³o, ¿e dziel¹ wydarzenia z 28 czerwca na dwa etapy: pierwszy
– to demonstracja domagaj¹ca siê poprawy warunków bytowych, któr¹ uwa¿aj¹ za ca³ko-
wicie s³uszn¹, twierdz¹c, ¿e by³a ona wyrazem ¿¹dañ ca³ego spo³eczeñstwa polskiego,
drugi etap – to prowokacja, która by³a dzie³em mêtów spo³ecznych:
– jeden z wystawców angielskich (Russel) opowiada³ agentowi, ¿e ko³o hotelu, w którym
mieszka jakiœ m³ody cz³owiek – Polak – podszed³ do grupy cudzoziemców i oœwiadczy³,
¿e cieszy go, i¿ zajœcia mia³y miejsce w³aœnie w czasie Targów. Anglik ten mówi³ dalej,
¿e gdyby by³ Polakiem, to wstydzi³by siê tak mówiæ. Uwa¿a on, ¿e zamieszki i zniszcze-
nia nie mia³y nic wspólnego ze strajkiem. Nastêpnie doda³, ¿e chcia³by wiedzieæ konkret-
nie o zajœciach, gdy¿ po powrocie do kraju spotka siê z ró¿nymi pytaniami, a nie chcia³by
mówiæ nieœcis³oœci.

4. Wp³yw wypadków na targi

Jak wynika z informacji agenturalnej, wp³yw wypadków na Targi (œciœle – na roz-
mowy handlowe prowadzone w ramach Targów) by³ niewielki. W dniach wypadków
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w polskich pawilonach, szczególnie w³ókienniczym, by³ o¿ywiony ruch klientów zagranicz-
nych, prowadzono o¿ywione rozmowy handlowe, zawierano transakcje na powa¿ne kwoty.
Jedynie w momentach szczególnie o¿ywionej strzelaniny cudzoziemcy nawi¹zywali do wy-
padków, podkreœlaj¹c, ¿e s¹ to bardzo nieprzyjemne wydarzenia, ale oni s¹ do tego przyzwy-
czajeni, gdy¿ s¹ to rzeczy na porz¹dku dziennym, ¿e robotnicy ¿¹daj¹ podwy¿ki p³ac.

Równie¿ z wypowiedzi przedstawiciela jednego z ministerstw Holandii – który
oœwiadczy³, ¿e w nastêpnym roku Holandia przyœle wiêcej kupców i firm – wynika, ¿e
Targi Poznañskie mimo wypadków 28 czerwca nie utraci³y nic na swej atrakcyjnoœci.

IV. Zachowanie siê i postawa kleru

W okresie po XX ZjeŸdzie [KPZR] kler katolicki na terenie woj[ewództwa] i miasta
Poznania stopniowo wysuwa³ szereg ¿¹dañ, domagaj¹c siê powrotu na stanowiska odsu-
niêtych biskupów, wprowadzenia obowi¹zkowej nauki religii w szko³ach, stworzenia
warunków dla prowadzenia pracy duszpasterskiej w wojsku, wiêzieniach, zniesienia
Referatów do spraw Wyznañ przy Radach Narodowych itp.

Skrypty kazañ wyg³aszanych przez poszczególnych ksiê¿y zawiera³y te postulaty,
czêsto w b[ardzo] delikatnej, zawoalowanej formie, mówi¹c równie¿ o ciê¿kich warun-
kach materialnych mas itd.

Uchwalona przez Sejm ustawa o warunkach dopuszczalnoœci przerywania ci¹¿y by³a
przez kler komentowana, jako pochodna b[ardzo] trudnej sytuacji gospodarczej i ¿e
w zwi¹zku z tym pañstwo nie chce, aby w rodzinach by³a wiêksza iloœæ dzieci.

Prowadzona przez kler w bardzo delikatnej formie dzia³alnoœæ, maj¹ca na celu wyka-
zanie katastrofalnego stanu naszej ekonomiki, przyczyni³a siê niew¹tpliwie do zwiêksze-
nia niezadowolenia mas pracuj¹cych, które na terenie Poznania pozostaj¹ pod powa¿nym
wp³ywem kleru.

Powy¿sze potwierdza w pewnej czêœci ca³y szereg informacji w wypowiedziach kle-
ru po zaistnia³ej prowokacji w dniu 20 czerwca br., której prawdziwie nie pochwalaj¹
i odgradzaj¹ siê od zbrojnych wyst¹pieñ, jednak w pe³ni solidaryzuj¹ siê z ¿¹daniami eko-
nomicznymi robotników, uwa¿aj¹c zorganizowany strajk i demonstracjê uliczn¹ za
s³uszn¹ i usprawiedliwion¹.

Konkretnych materia³ów œwiadcz¹cych o udziale kleru w inspiracji lub organizowa-
niu prowokacji, Urz¹d nie posiada.

Kuria Metropolitarna w Poznaniu w stosunku do zajœæ z dnia 28 czerwca nie zajê³a
¿adnego oficjalnego stanowiska potêpiaj¹cego organizatorów prowokacji.

W dniu 30 czerwca Kuria wyda³a do ksiê¿y komunikat, w którym stwierdza siê, ¿e
piêkna uroczystoœæ otwarcia katedry poznañskiej zosta³a zm¹cona tragicznymi wypadka-
mi i ¿e koœció³ boleje g³êboko nad zak³óceniem ³adu publicznego, co poci¹gnê³o za sob¹
tyle ofiar ludzkich i powa¿ne straty w mieniu spo³ecznym, zalecaj¹c odpowiednio na-
bo¿eñstwo „dla przejednania majestatu bo¿ego”.

jWikariusz generalny ks. Marlewski Franciszek w rozmowie z inf[ormatorem] ps[eu-
donim] „Dobrowolskim” w dniu 29 czerwca br. wykaza³ du¿e zdenerwowanie
twierdz¹c, ¿e „(...) jeœli robotnicy chcieli strajkowaæ, to mogli to robiæ, mogli równie¿
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urz¹dziæ pochód, ale nie powinni niszczyæ gmachów publicznych, a w szczególnoœci
gmachów rz¹dowych”. Odnoœnie zamachu na wiêzienie, ks. Marlewski okaza³ oburze-
nie, twierdz¹c, ¿e dokonano powa¿nego œwiñstwa, wypuszczaj¹c wszystkich przestêp-
ców, którzy niew¹tpliwie bêd¹ dokonywali ró¿nych morderstw i grabie¿y.

Ogólnie postawa kleru katolickiego w czasie zajœæ nie by³a jednolita. Znamy wypa-
dek jawnego pod¿egania t³umów przez ksiêdza do prowokacji. Znamy równie¿ wypadek,
¿e dominikanin usilnie namawiany przez pijanego bojówkarza do przy³¹czenia siê do po-
chodu odmówi³, wyrwa³ mu siê i uciek³.

V. Analiza osób zabitych i rannych w okresie zajœæ w dniu 28 i 29 czerwca 1956 r.

W wyniku zajœæ zosta³o zabitych i zmar³o w szpitalach w wyniku odniesionych ran
– 48 osób, z tego:
– zabitych 3 funkcjonariuszy UB,
– zabitych 3 funkcjonariuszy WP.

Jak dotychczas stwierdzono [¿e] na ul. Kochanowskiego i w pobli¿u Urzêdu zosta³o
ogó³em zabitych – 5 osób.

Pochodzenie spo³eczne i przynale¿noœæ partyjna zabitych poza funkcjonariuszami
BP i WP przedstawia siê nastêpuj¹co:
– pochodzenie robotnicze – 32,
– pochodzenie ch³opskie – 1,
– bli¿ej nieustalonych – 9,
– cz³onków PZPR – 4,
– cz³onków ZMP – 3,
– bezpartyjnych – 27,
– nieustalonych – 8.

Ogólna liczba rannych wynosi 575. Liczba ta dotyczy tylko tych osób, które w dniu
28 czerwca br. zosta³y karetkami przewiezione do szpitala lub same zg³osi³y siê na opa-
trunki.

Z posiadanych materia³ów wynika, ¿e liczba osób rannych nie jest œcis³a, gdy¿ nie-
którzy ranni w obawie przed konsekwencjami nie zg³aszali siê do szpitala.

Z ogólnej iloœci rannych wypuszczono po opatrunku 275 osób. W dniu 29 czerwca
br. przebywa³o w szpitalu 298 osób. Stan ten systematycznie siê zmniejsza i na dzieñ
8 lipcak br. wynosi 127 osób.

W podanej iloœci rannych znajduje siê 13 funkcjonariuszy bezpieczeñstwa, 21 ¿o³nie-
rzy WP, 5 funkcjonariuszy MO – razem 39. Poza tym jest wœród rannych 17 kobiet
i 9 dzieci (do lat 14).

Wypadków œmierci w wyniku odniesionych ran wœród kobiet do dnia dzisiejszego
nie zanotowano.

Spoœród rannych dzieci zmar³ w szpitalu Strza³kowski, lat 13, który ranny zosta³ na
terenie gara¿y Woj[ewódzkiego] Urzêdu (prawdopodobnie bra³ udzia³ w wytaczaniu be-
czek z benzyn¹).

Wg dotychczasowego rozeznania znaczny odsetek rannych zosta³o postrzelonych,
natomiast czêœæ zosta³a poturbowana. Najwiêcej zranionych zosta³o w pobli¿u Wo-
jewódzkiego Urzêdu do spraw BP przy ul. Kochanowskiego i na ulicach s¹siednich.
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Z posiadanych przez nas danych wynika, ¿e najwiêksza iloœæ osób zosta³a zraniona
miêdzy godz. 14.00 a 15.00, w okresie, kiedy by³o najwiêksze nasilenie [ataku] na Woje-
wódzki Urz¹d. Nale¿y t³umaczyæ to tym, ¿e w tym czasie wszystkie grupy bandyc-
ko-chuligañskie zgromadzi³y siê w okolicach Urzêdu.

Prowodyrzy w tym czasie rzucaj¹c prowokacyjne has³a i okrzyki, œci¹gali wiêksze
grupy ludzi przed Woj[ewódzki] Urz¹d, przy czym znaczna czêœæ bojówkarzy i ban-
dytów by³a pijana. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e znaczna czêœæ rannych pochodzi od ró¿nych
strza³ów na oœlep.

Dotychczasowe sprawozdania pozwoli³y ustaliæ pochodzenie spo³eczne 118 osób
rannych, z danych tych wynika, ¿e:
– pochodzenia robotniczego zosta³o rannych – 98 osób,
– pochodzenia drobnomieszczañskiego zosta³o rannych – 9 osób,
– pochodzenia inteligencji zosta³o rannych – 10 osób,
– pochodzenia ch³opskiego zosta³o rannych – 1 osoba.

Wy³¹czaj¹c ¿o³nierzy WP, funkcjonariuszy BP i MO, ustalono, ¿e – 178 rannych
znajduje siê w nastêpuj¹cym wieku:
– do lat 17–20 osób,
– od lat 17–21 – 40 osób,
– od lat 21–25 – 26 osób,
– od lat 25–30 – 37 osób,
– od lat 30–40 – 18 osób,
– powy¿ej 40 lat – 37 osób.

Na podstawie dotychczasowych sprawozdañ, z osób przebywaj¹cych w szpitalach
zarejestrowanych jest:
– za przestêpstwa polityczne 8 osób, z których 4 odsiadywa³y ju¿ kary wiêzienia za przy-
nale¿noœæ do band, nielegalne posiadanie broni itp.,
– za przestêpstwa kryminalne (kradzie¿e, chuligañstwo) 32 osoby, z których 8 odsiady-
wa³o karê wiêzienia.

VI. Zrabowana i odebrana broñ

Podczas zajœæ w dniu 28 czerwca br. wg danych na dzieñ 9 lipca [19]56 r. ogó³em zra-
bowano 245 jednostek broni. W tym (w mianowniku broñ odzyskana):
1. Wiêzienie Poznañ – 89/35: kbk – 40/23, rkm – 1/1, pm – 27/8, pw – 15/1, rakietnice
– 6/2,
2. Obóz Pracy WiêŸniów Mrowino – 5/3: kbk – 1/1, pm – 1/1, pw – 3/1,
3. KW MO – 2/1: pw – 2/1,
4. KD MO Wilda – 42/10: kbk – 5/2, pm – 8/1, pw – 29/7,
5. KD MO Grunwald – 16/3: kbk – 1, pm – 9/2, pw – 6/1,
6. KD MO Je¿yce – 1: pm – 1,
7. KP MO Poznañ – 3/3: kbk – 1/1, pm – 1/1, pw – 1/1,
8. KP MO Œrem – 8/5: kbk – 2/1, pm – 2/2, pw – 3/1, nagant – 1,
9. Post[erunek] MO Swarzêdz – 5/2: kbk – 1/1, pm – 1, pw – 3/1,
10. Post[erunek] MO Puszczykowo – 3: pw – 3,
11. Ofic[erska] Szko[³a] Broni Panc[ernej] – 10/3: kbk – 4/1, pm – 1/1, pw – 5/1,
12. 19. Dyw[izja] Broni Panc[ernej] – 3/1: pm – 3/1,
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13. Depozyt w Prok[uraturze] m[iasta] Poznania – 3/1: pw – 1, Nagant – 2, pist[olety]
ró¿ne – 4,
14. Studium Wojsk[owe] – 12: kbk (przekrój) – 2, pw (przekrój) – 2, kbks – 6, rakietnice – 2,
15. Studium Wojsk[owe] AM – 16/5: kbk (przekrój) – 5, pm (przekrój) – 4/2, pm (æwi-
czebny) – 6/3, kbks – 3,
16. Studium [Wojskowe] Politechn[iki] – 21/2: kbk (æwiczebny) – 9, pw – 2/1, pw (szkol-
ny) – 2/1, pw (przekrój) – 7, rakietnica – 1.

Ogó³em w toku prowadzonych operacji i akcji uzyskano 92 jednostki broni, z czego
19 jednostek bez ustalonego jeszcze Ÿród³a pochodzenia.
Rodzaje utraconej i odzyskanej broni s¹ nastêpuj¹ce:

Zrabowane Odzyskane

rkm 1 1

kbk 53 35

kbk (przekrój) 7 –

kbk (æwiczebne) 9 –

pm 54 22

pm (przekrój) 4 2

pm (æwiczebny) 6 3

pw 73 22

pw (szkoleniowy) 2 1

pw (przekrój) 9 –

kbks 9 2

Nagant 3 1

pistolety ró¿ne 4 –

rakietnice 9 3

Razem 245 92

(Szczegó³owe dane cyfrowe dot[ycz¹ce] zrabowanej i odzyskanej broni ilustruje za-
³¹cznik nrl)

VII. Areszty i wstêpne œledztwo

Dnia 28 czerwca [19]56 r. w godzinach wieczornych przyst¹piono do organizowania
„punktu filtracyjnego” na terenie lotniska £awica23. Mimo bardzo prymitywnych warun-
ków i mo¿liwoœci ju¿ oko³o godz. 24.00 przygotowano 6 pomieszczeñ na oko³o 350 ludzi
oraz kilkanaœcie pomieszczeñ dla pracowników œledczych, prokuratorów, dzia³u ewiden-
cji, dzia³u depozytów itp.

Pierwszych zatrzymanych dostarczono tam o godz. 3.00 dnia 29 czerwca [19]56 r.
Zatrzymanych dostarczy³y jednostki MO, wojska oraz funkcjonariusze BP.
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l Brakuje numeru.
23 Na terenie lotniska £awica przygotowano miejsce odosobnienia, gdzie bezpieka przywozi³a osoby za-

trzymane na terenie miasta.



W pierwszych dniach przez punkt filtracyjny przesz³o oko³o 450 zatrzymanych,
z czego 196 osób zosta³o zwolnionych, pozostali zaœ przekazani po wstêpnym udoku-
mentowaniu spraw do wiêzieñ w Poznaniu i Rawiczu. Ten punkt filtracyjny zosta³ w dniu
3 lipca br. zlikwidowany.

Stan aresztowanych w dniu 4 lipca br. wynosi³ 291 osób. Podejrzanych rozdzielono
na trzy grupy œledcze (wiêzienie Rawicz, wiêzienie M³yñska i areszt œledczy Woje-
wódzkiego Urzêdu).

Spoœród 291 podejrzanych jest:
– 26 osób podejrzanych o napad na Wojewódzki Urz¹d,
– 13 osób podejrzanych o napad na czo³gi,
– 5 osób podejrzanych o napad na wiêzienie,
– 1 osoba podejrzana o napad na Komitet Miejski PZPR,
– 8 osób podejrzanych o napad na inne instytucje,
– 24 osoby podejrzane o nielegalne posiadanie broni,
– 33 osoby jako zbiegli wiêŸniowie,
– 63 osoby o przestêpstwa kryminalne,
– 41 osób za demonstracje,
– 77 osób (brak szczegó³owego rozpoznania).

Z tego wed³ug zawodów:

– robotnicy – 223 osoby,
– ch³opi – 5 osób,
– inteligencja – 13 osób,
– wolne zawody – 2 osoby,
– studenci (WSR, Polit[echnika]) – 5 osób,
– uczniowie – 26 osób,
– bez zawodu lub pracy – 17 osób,
Razem – 291 osób.

W rozbiciu wed³ug miejsca pracy:

– spó³dzielczoœæ – 17 osób,
– budownictwo – 16 osób,
– ZISPO – 12 osób,
– PKP – 8 osób (w tym ZNTK – 1),
– transport (PKS i Sp[ó³dzielnia] Tr[ansportu]) – 8 osób,
– Pomet – 7 osób,
– Stomil – 6 osób,
– MPK – 6 osób,
– Gazownia – 4 osoby,
– F[abry]ka Maszyn ¯niwnych – 5 osób,
– Poczta – 3 osoby,
– POM-y – 2 osoby,

Pozostali z innych zak³adów.
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W rozbiciu na przynale¿noœæ partyjn¹:

– cz³onków PZPR – 7 (w tym 3 kandydatów),
– cz³onków ZMP – 32,
– cz³onków SD – 1,
– wykluczeni z PZPR – 1,
– pozostali bezpartyjni.

Stan aresztowanych nieznacznie zwiêksza siê w stosunku do stanu z dnia 4 lipca br.
i w dniu 9 lipca br. wynosi³ 312 osób.

Œledztwo w toku. Uogólnienie wyników dotychczasowego œledztwa zostanie wyko-
nane oddzielnie.

VIII. Praca operacyjna

Praca agenturalna Wojewódzkiego Urzêdu w zwi¹zku z odbywaj¹cymi siê XXV MTP
by³a w okresie poprzedzaj¹cym zajœcia doœæ aktywna. Nastawienie i zadania stawiane
agenturze sz³y obok zasadniczego kierunku (sieæ pracuj¹ca w sprawach ewidencji opera-
cyjnej) równie¿ w kierunku najszerszego wykorzystania jej mo¿liwoœci w stosunku do
obcokrajowców i ich podejrzanych kandydatów na terenie Poznania.

Sieæ agenturalna Wydz[ia³ów:] IV i V, a szczególnie na zak³adach ZISPO by³a nasta-
wiona na mo¿liwie szybkie informowanie o nastrojach i zamierzeniach znanych pro-
wodyrów i pracowników poszczególnych dzia³ów pracy, w zwi¹zku z coraz bardziej
zaogniaj¹c¹ siê sytuacj¹ w okresie przed zajœciami oraz na agenturalne ujawnianie inspi-
ratorów i organizatorów tendencji strajkowych i demonstracji.

Uzyskiwane informacje by³y natychmiast przekazywane do Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR i Kierownictwa Komitetu24.

W samym dniu zajœæ, tj. 28 czerwca br., aktywnoœæ pracy z sieci¹ zmala³a. Niektórzy
pracownicy mieli w tym dniu wyznaczone spotkania, jednak w zasadzie nie mogli
nawi¹zaæ ¿adnej ³¹cznoœci z agentur¹.

Podczas napadu i oblê¿enia Wojewódzkiego Urzêdu zanotowano fakty zdecydowa-
nej postawy niektórych jednostek sieci agenturalnej. Godnym podkreœlenia jest fakt, jaki
zaistnia³ w dniu 28 czerwca br. z inf[ormatorem] ps[eudonim] „Podró¿ny” (na kontakcie
W[ydzia³u] V) zatrudnionym w Zarz¹dzie Trakcji PKP. Ww. podczas coraz bardziej
wzmagaj¹cego siê obstrza³u Urzêdu po³¹czy³ siê telefonicznie z obs³uguj¹cym go funk-
cjonariuszem i zapewni³ o swojej lojalnoœci wobec w³adzy ludowej oraz oœwiadczy³, ¿e
im wiêcej s³yszy strza³ów skierowanych przeciwko UB, tym silniej walczy o uruchomie-
nie poci¹gów. Zaapelowa³ on do pracowników aparatu BP, by nie upadali na duchu, a on
ze swojej strony do³o¿y wszelkich starañ, by ustaliæ i wykryæ prowokatorów zajœæ.

Od dnia 29 czerwca br. wydzia³y operacyjne zaczynaj¹ wznawiaæ kontakty z agen-
tur¹, podejmuj¹c na nowo sieæ agenturaln¹, która w okresie poprzednim by³a wyelimino-
wana (oprócz dwulicowców, dezinformatorów i prowokatorów).

Obecnie otrzymane doniesienia daj¹ du¿o materia³ów od uczestników zajœæ i wystê-
puj¹cych z broni¹ w rêku bandytów, wypowiedzi nastrojów itp. potwierdzaj¹ poszcze-
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gólne materia³y œledztwa oraz daj¹ nowe wejœcia, które s¹ natychmiast sprawdzane
i opracowywane.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ w wielu wypadkach notuje siê wœród agentury chêæ pomocy or-
ganom BP. Szereg informatorów, którzy uprzednio usi³owali wymigaæ siê od tajnej
wspó³pracy, chêtnie deklaruje pe³n¹ chêæ pomocy organom BP.

IX. Postawa pracowników BP

Trwaj¹ca reorganizacja aparatu bezpieczeñstwa publicznego, a szczególnie w pionie
ekonomicznym oraz zwê¿enie zadañ organów bezpieczeñstwa w ogóle, a w szczególno-
œci na obiektach gospodarki narodowej, w powa¿nym stopniu zmniejszy³y nasze rozez-
nanie sytuacji na obiektach gospodarczych. Trwaj¹ca kampania prasowa i inna skierowane
przeciwko aparatowi bezpieczeñstwa w du¿ym stopniu poderwa³y autorytet organów
bezpieczeñstwa w spo³eczeñstwie i wp³ynê³y na znaczne zwiêkszenie trudnoœci w pracy
operacyjnej (agenturalnej).

Zgodnie z wyraŸn¹ wytyczn¹ Kierownictwa25 ograniczono siê w pracy operacyjnej
zwi¹zanej z nastrojami na Poznañskich Zak³adach wy³¹cznie do obserwacji i informowa-
nia Kierownictwa, przy czym w zwi¹zku z przebudow¹ pracy agenturalno-operacyjnej
na obiektach gospodarczych zmniejszono operacyjne zainteresowanie szeregiem mniej
wa¿nych obiektów gospodarczych.

Wszystko to wp³ynê³o na brak zdecydowanej reakcji organów bezpieczeñstwa na
wypadki szkalowania w³adzy ludowej, szerzenia paniki i nastrojów strajkowych wœród
za³óg robotniczych.

Rygorystyczne przestrzeganie noweli kpk26 utrudnia aparatowi bezpieczeñstwa prze-
prowadzenie stosowanych w poprzednim okresie przes³uchañ profilaktycznych, jako
jednej z metod ograniczania mo¿liwoœci prowadzenia wrogiej roboty.

Widz¹c narastaj¹c¹ sytuacjê strajkow¹ na zak³adach poznañskich, organa bezpieczeñ-
stwa stawia³y przed Kierownictwem sprawê przedsiêwziêæ profilaktycznych dla uspoko-
jenia najbardziej aktywnych elementów. Na wyraŸne jednak polecenie Kierownictwa do
tego nie przyst¹piono.

W czasie samych wypadków 28 i 29 czerwca br. funkcjonariusze organów bezpie-
czeñstwa wykazali poziom moralno-polityczny, ofiarnoœæ i oddanie partii, zdyscyplino-
wanie i opanowanie samej akcji.

Funkcjonariusze znajduj¹cy siê na mieœcie, którzy po wykonaniu swoich zadañ
s³u¿bowych nie musieli przebywaæ wiêcej na mieœcie, wracali do gmachu Wojewódz-
kiego Urzêdu i wziêli udzia³ w jego obronie. By³o jednak kilka nielicznych wypadków
uchylania siê funkcjonariuszy od wziêcia udzia³u w walce przeciwko atakuj¹cym bojów-
karzom.

Funkcjonariusze znajduj¹cy siê w gmachu [Urzêdu] wykazali ofiarnoœæ, bohaterstwo
oraz dyscyplinê i opanowanie. Z nara¿eniem w³asnego ¿ycia bronili dostêpu do gmachu
zgodnie z otrzymanymi poleceniami, nie daj¹c siê ponieœæ nerwom ani panice. Kilku
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25 Chodzi o Kierownictwo Komitetu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Warszawie.
26 Chodzi o Kodeks postêpowania karnego. Jedyn¹ nowelizacj¹ w tym okresie by³a nowelizacja Kodeksu

wojskowego postêpowania karnego: Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 1956 r.
o og³oszeniu jednolitego tekstu przepisów wprowadzaj¹cych Kodeks wojskowego postêpowania karnego
(DzU 1956, nr 22, poz. 104).



z nich przez kilkadziesi¹t godzin bez odpoczynku nie odchodzi³o z wyznaczonych im po-
sterunków.

Charakterystycznym jest wypadek notowany we Wrzeœni, gdzie do Powiatowej De-
legatury27 zg³osi³o siê ochotniczo trzech by³ych funkcjonariuszy do wziêcia udzia³u
w walce z bandami.

Równie¿ do Wojewódzkiego Urzêdu w Poznaniu zg³osi³ siê b[y³y] funkcjonariusz
bezpieczeñstwa, celem ewentualnego wziêcia udzia³u w walce przeciwko atakuj¹cym
grupom bojówkarzy.

Za w³aœciw¹ postawê i mêstwo w czasie walk wyst¹piono z wnioskiem o nadanie od-
znaczeñ pañstwowych dla 140 funkcjonariuszy.

Powy¿sza notatka zosta³a opracowana na podstawie posiadanych przez organa bez-
pieczeñstwa publicznego do dnia 9 lipca [19]56 r. materia³ów agenturalnych, œledczych
i oficjalnych.

Ze wzglêdu na koniecznoœæ dostarczenia wstêpnego, chocia¿by i nawet nie pe³nego
opisu wydarzeñ dla potrzeb pracy œledczej i operacyjnej, szereg istotnych zagadnieñ nie
zosta³ uwzglêdniony (np. przebieg zajœæ na mieœcie w godzinach popo³udniowych
i w dniu nastêpnym, szczegó³owe opisy poszczególnych wydarzeñ, a zw³aszcza na wiêk-
szych zak³adach pracy itp.).

Zobowi¹zuje siê wszystkich oficerów operacyjnych i œledczych do natychmiastowe-
go sygnalizowania do sztabu o wszystkich posiadanych lub otrzymywanych przez nich
materia³ach, które w inny ni¿ w tej notatce sposób przedstawiaj¹ lub uzupe³niaj¹ opisane
zagadnienia.

Do sztabu nale¿y równie¿ zwracaæ siê po wszelkie wyjaœnienia zwi¹zane z przebie-
giem wydarzeñ poznañskich, potrzebne do bie¿¹cej pracy operacyjnej i œledczej.

[m]

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 53–102, kopia, mps.
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Nr 59

1956 lipiec 17, Poznañ – Notatka s³u¿bowa starszego sier¿anta Jana Ga³êskiego, dy¿ur-

nego aresztu WUdsBP w Poznaniu, dotycz¹ca przebiegu zajœæ przed gmachem urzêdu

w dniu 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 17 lipca 1956 r.

aNotatka s³u¿bowa

W dniu 28 czerwca [19]56 r. schodz¹c ze s³u¿by nocnej, zosta³em powiadomiony
o stanie pogotowia. Komendant ochrony Urzêdu1 por. Dudziewicz2 przydzieli³ mi stano-
wisko ochrony g³ównego wejœcia do Urzêdu i poleci³ zabarykadowanie wejœcia, co zo-
sta³o wykonane. Przed wykonaniem tej czynnoœci o godz. 7.00 wyszed³em przed gmach
i zauwa¿y³em t³um ludzi na rogu ul. Poznañskiej, Kochanowskiego i D¹browskiego,
gdzie przygl¹daj¹cych siê niszczeniu radiostacji. Po zabarykadowaniu wejœcia wraz
z por. Dudziewiczem przygotowa³em hydrant przeciwpo¿arowy na wypadek ewentual-
nego napadu na gmach Urzêdu. Takie by³o polecenie Kierownika Urzêdu3.

O godz. 9.00 t³um podszed³ pod gmach, na czele sz³o oko³o 30 ch³opców w wieku
12–16 lat, nieœli transparenty z has³ami b„Chcemy religii w szkole” i stanêli przed
gmachem Urzêdu. Z t³umub nawo³ywano pracowników Urzêdów do poddania siê.
Kierownik Urzêdu nawo³ywa³ t³um do rozejœcia siê. Demonstranci w odpowiedzi ob-
rzucili Urz¹d kamieniami i zaczêli atakowaæ bramê wejœciow¹. Przy u¿yciu wody
z hydrantów t³um odpêdzono. cPo raz drugi atak t³umu na Urz¹d by³ przeprowadzony
pod os³on¹ ognia karabinów maszynowych i broni rêcznejc, usi³owano podpaliæ
gmach, obrzucaj¹c gmach butelkami z benzyn¹. Kierownik Urzêdu rozkaza³ strzelaæ
w górê. Po naszej stronie w tym czasie by³o ju¿ dwóch zabitych pracowników i jeden
¿o³nierz ranny. By³a godz. ok[o³o] 11.00. Zameldowa³em kierownikowi Urzêdu, ¿e
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a Powy¿ej wpisano rêcznie Ga. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska Ga³êski.
b–b Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem oraz podwójn¹ lini¹ z lewej strony na margine-

sie.
c–c Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem oraz podwójn¹ lini¹ z prawej strony na margine-

sie.
1 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
2 Mieczys³aw Dudziewicz (ur. 1926), od 27 III 1946 r. funkcjonariusz ochrony PUBP w Krotoszynie, od

1 X 1946 r. referent PUBP w Wolsztynie, od 1 VI 1947 r. komendant PUBP w Wolsztynie, od 1 VII 1947 r.
dowódca warty, od 1 X 1947 r. oddzia³owy Aresztu PUBP we Wschowie. Od 1 VI 1948 r. dy¿urny pomocnik
Komendantury Wydzia³u Ogólnego WUBP w Poznaniu, od 1 VIII 1952 r. dy¿urny pomocnik komendanta
Komendantury WUBP w Poznaniu. Od 1 XI 1952 r. naczelnik Aresztu, a od 1 II 1954 r. ponownie dy¿urny
pomocnik komendanta Komendantury WUBP w Poznaniu. Od 15 IV 1955 r. komendant Komendantury
WUdsBP w Poznaniu. Od 1 IV komendant Ochrony Komendantury WUdsBP w Poznaniu. Zwolniony
31 I 1957 r. Zob. AIPN Po, 084/2680 (akta osobowe).

3 Chodzi o mjr. Feliksa Dwojaka.



gdy ponowiony zostanie atak na bramê wejœciow¹ przez napastników z broni¹ w rêku
– bêdê do nich strzela³. Kierownik poleci³ strzelaæ do atakuj¹cych nas uzbrojonych
osobników.

St[arszy] sier¿. Ga³êski Jand

�ród³o: AIPN Po, 570/7, k. 56, kopia, mps.

296

d Brakuje podpisu. Jan Ga³êski (ur. 1906), od 19 VII 1945 r. oddzia³owy przy Areszcie Wewnêtrznym
WUBP w Poznaniu, od 1VI 1948 r. mianowany na stanowisko oddzia³owego Aresztu Komendantury
Wydzia³u Ogólnego WUBP w Poznaniu, od 15 II 1950 r. mianowany na stanowisko dy¿urnego pomocnika
Komendantury Wydzia³u Ogólnego WUBP w Poznaniu, z dniem 1 VIII 1952 r. przeniesiony ze stanowiska
oddzia³owego Komendantury Wydzia³u Ogólnego WUBP w Poznaniu na stanowisko oddzia³owego Aresztu
Komendantury WUBP w Poznaniu. W zwi¹zku z reorganizacj¹ resortu bezpieczeñstwa z dniem 1 IV 1955 r.
przeniesiony na równorzêdne stanowisko oddzia³owego w Areszcie Komendantury WUdsBP w Poznaniu, od
1 XI 1955 r. przeniesiony na stanowisko dy¿urnego Aresztu w Komendanturze WUdsBP w Poznaniu, od
30 IV 1956 r. przeniesiony na stanowisko dy¿urnego Aresztu WUdsBP w Poznaniu. 1 X 1956 r. przeniesiony
na stanowisko oddzia³owego Aresztu Wewnêtrznego WUdsBP w Poznaniu. Zwolniony ze s³u¿by 31 XII 1956 r.
Zob. AIPN Po, 084/2666 (akta osobowe).



Nr 60

1956 lipiec 25, Poznañ – Odpis notatki s³u¿bowej chor. Stanis³awa Jagódki, funkcjona-

riusza Komendantury WUdsBP w Poznaniu, dotycz¹cej wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

przed gmachem urzêdu

Odpis

Poznañ, dnia 25 lipca [19]56 r.

Notatka s³u¿bowa

W dniu 28 czerwca [19]56 r. w czasie napadu na gmach WUdsBP w Poznaniu zauwa-
¿y³em, co nastêpuje:

Oko³o godz. 11.00 sta³em wspólnie z kpr. Ciupiñskim Zdzis³awem1 i plut. Straszew-
skim Wac³awem2 przy wejœciu do sto³ówki wewn¹trz gmachu, z powodu najœcia du¿ej
iloœci ludzi wszed³ema z ww. do wewn¹trz gmachu.

W okresie obrony gmachu przebywa³em w pokoju nr 131, 133, 121, i 123, w którym
to okresie zauwa¿y³em nastêpuj¹ce stanowiska ogniowe wroga:

Z pokoju 131 i 133 zauwa¿y³em z domu przy ul. Poznañskiej nr 49, z okienka na da-
chu strzelano z rkm i kb. Natomiast bêd¹c w pokoju 121 i 123 zauwa¿y³em strzelaj¹cych
z kb z klatek schodowych, parter z domów nr 17a i 17 przy ul. Kochanowskiego. Tak
samo z tych pokoi widzia³em, jak strzelano z okien na dachu budynku gara¿owego. Sta-
nowiska powy¿sze widzia³em od godz. 12.00 do oko³o godz. 15.00.

Jagódka Stanis³aw chor.b

funkcjonariusz Komendantury
przy WUdsBP w Poznaniu

Wyk[onano] 6 egz.
Druk. KH.
Za zgodnoœæ:c

�ród³o: AIPN Po, 570/7, k. 65, orygina³, mps.
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a W dokumencie wesz³em.
b Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem. Brakuje podpisu.
c Poni¿ej nieczytelna pieczêæ oraz odrêczny, nieczytelny podpis.
1 Zdzis³aw Ciupiñski (ur. 1931), od 8 IX 1954 r. wartownik Komendantury WUBP w Poznaniu. Zwolnio-

ny 30 IX 1956 r. Zob. AIPN Po, 084/2494 (akta osobowe).
2 Wac³aw Straszewski (ur. 1931), od 31 I 1954 r. wartownik Komendantury WUBP w Poznaniu. Zwol-

niony 31 XII 1956 r. Zob. AIPN Po, 084/2768 (akta osobowe).



Nr 61

1956 lipiec 14, Warszawa – Notatka mjr. Lutos³awa Stypczyñskiego, naczelnika Wy-

dzia³u II Departamentu III KdsBP, dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r. w Poznaniu

Warszawa, dnia 14 lipca 1956 r.
Œciœle tajne

[a]

Notatka dot[yczy]: obserwacji poczynionych
w czasie zajœæ w Poznaniu w dniu 28 czerwca 1956 r.

Podajê uwagi i spostrze¿enia o charakterze nadaj¹cym siê do ewent[ualnego] wyko-
rzystania operacyjnego.

1. W czasie niszczenia stacji nadawczej przy ul. D¹browskiego, z t³umu wyodrêbnia³a siê
grupka osób, w sposób widoczny przewodz¹ca ca³ej akcji na dole, podczas gdy z góry
wyrzucano urz¹dzenia techniczne i biurowe.

Wœród tej grupki na dole wyró¿nia³ siê aktywnoœci¹ osobnik o nastêpuj¹cym rysopisie:
– wzrost œredni, œredniej tuszy, brunet, w³osy czesane do góry, ubrany w p³aszcz – desz-
czowiec koloru piaskowego, rozpiêty, spod którego wyraŸnie rzuca³ siê w oczy jaskrawo-
czerwony sweter, ewent[ualnie] szalik siêgaj¹cy wysoko pod szyjê.

Na masztach operowa³y dwie osoby w kombinezonach robotniczych, jeden w wieku
ok[o³o] 40 lat, które zawiesi³y tam flagê.

b2. Na ulicy, prawdopodobnie Grunwaldzkiej (naprzeciw Targów) maszerowa³a oko³o
godz. 11.00 w zwartym szyku grupa ch³opców i m³odzie¿y. Na czele tej grupki sz³o oko³o
30 ch³opców w wieku 10–14 lat, którzy nieœli transparenty m[iêdzy] innymi z has³ami pi-
sanymi kred¹: „¯¹damy wolnych wyborów”. W œrodku tej grupki szed³ osobnik z flag¹,
który wznosi³ okrzyki: „Niech ¿yje Miko³ajczyk”. Na boku grupy ch³opców szed³ drugi
osobnik odcinaj¹cy siê ubiorem od ca³ej grupy – za grup¹ ch³opców sz³a jeszcze starsza
m³odzie¿ wygl¹daj¹ca na robotnicz¹, która nios³a na rêkach rozpostart¹ flagê bia³o-czer-
won¹ oraz œpiewa³a pieœni religijne.

Drugi osobnik by³ wyraŸnym prowodyrem tej grupy. Widzia³em moment, w którym
obok grupy przeje¿d¿a³ samochód z oficerami lotnictwa, osobnik ten wytr¹ci³ z grupki paru
ch³opców i kaza³ im podbiec pod samochód, aby go zatrzymaæ – co jednak nie uda³o siê.
Rysopis osobnika z flag¹:
– typ kryminalisty, g³owa podstrzy¿ona o trochê szczeciniastych, stoj¹cych w³osach,
ubrany w p³aszcz podgumowany koloru stalowego z wystaj¹cymi czerwonymi wypust-
kami od swetra.

298

a Odrêczny zapis Do wykorzystania dla mjr. [nazwisko nieczytelne] 25 VII 56. Tak¿e odrêczny, nieczytel-

ny podpis. Poni¿ej odrêczny zapis Sty. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska Stypczyñski.
b Z lewej strony na marginesie nieczytelna pieczêæ, prawdopodobnie prezentata z odrêcznie wpisan¹ dat¹

19 VII 1956 r. oraz numerem 427/431/56. Trzy pierwsze cyfry roku oraz skrót r. stanowi¹ treœæ pieczêci.



Zreszt¹ osobnika tego widzia³em póŸniej jeszcze, ju¿ po zaatakowaniu Urzêdu, jak
przebiega³ ul. Myln¹ (z ty³u Urzêdu), trzymaj¹c w rêku du¿¹ sztabê ¿elazn¹. Pozna³em
tego osobnika na fotografii ogl¹danej w Urzêdzie, gdzie jest widoczny na œrodku uli-
cy ze sztab¹ ¿elazn¹, wzniesion¹ nad g³owê. S³ysza³em, ¿e mia³ znaleŸæ siê wœród
aresztowanych.

Rysopis drugiego osobnika – prowodyra:
– typ inteligenta, wzrost œredni, szczup³y, twarz poci¹g³a, w³osy c[iemny] blond – ubrany
z elegancj¹ – w spodnie d³ugie, br¹zowe (?) i w wiatrówkê koloru kawowego, skrojon¹
w wyró¿niaj¹cy siê sposób. Na twarzy okulary przeciws³oneczne, du¿e, kszta³t szkie³
owalny, typ okulara zagranicznego rzadko spotykanego u nas.

3. Oko³o godz. 12.00 obserwowa³em czo³ówkê pod bram¹ wiêzienia od ulicy Solnej.
Z kierunku poruszania siê t³umu, uwa¿am, ¿e nadchodzi³ on w tym czasie gdzieœ od stro-
ny Opery – Wa³ami Koœciuszki, ul. Dzia³yñskiego (?), M³yñsk¹. Przy bramie od ulicy
Solnej w czo³owej grupce by³ osobnik w czerwonym swetrze, ewent[ualnie] szaliku, któ-
rego rysopis poda³em w pkt. l. Widzia³em moment wyci¹gania ze zwy¿ki stra¿nika przez
osobnika w kombinezonie roboczym, w wieku oko³o 25 lat, który wdrapa³ siê na zwy¿kê
po drabinie przystawionej ju¿ od wewnêtrznej strony muru. Osobnik ten po tym demolo-
wa³ reflektor umieszczony na zwy¿ce, pos³uguj¹c siê robocz¹ rêkawic¹ elektromontersk¹
– co mo¿e œwiadczyæ o jego zajêciu.
4. Obserwowa³em oko³o godz. 13.00 dwa zaimprowizowane „wiece” na ulicy przez
prowodyrów ubranych w kombinezony robocze, s¹dzê, ¿e byli to robotnicy. Jeden przed
kinem „Ba³tyk” trzyma³ flagê poplamion¹ czerwon¹ farb¹ na górnym, bia³ym odcinku,
odwo³ywa³ siê do faktu „rozlania krwi robotniczej przez re¿im”. Drugi wystêpowa³ przy
czo³gu ustawionym przed Bankiem Narodowym w Alejach Marcinkowskiego.

Odnosi³ siê do ¿o³nierzy, aby „nie wystêpowali przeciwko braciom robotnikom”.
Z pewnym skutkiem odpowiedzia³ jemu oficer, d[owód]ca tej grupy, odpieraj¹c m[iêdzy]
innymi zarzut, ¿e „oficerowie stanowi¹ zaprzedañców sowieckich”. Bli¿szych rysopisów
tych ludzi nie mogê okreœliæ, byli b[ardzo] jednostajni.
5. Wobec zamarcia ruchu ulicznego, szczególnie rzuca³y siê w oczy pojedyncze samo-
chody, przeje¿d¿aj¹ce z wariack¹ wprost szybkoœci¹, na trasie Wilda–D¹browskiego.
By³y to „Warszawy”, widzia³em je w godzinach popo³udniowych k[o³o] Dworca PKS-u
(ul. Wierzbiêcice) oraz na placu Wolnoœci.

Podejrzanie te¿ wygl¹da³a ciê¿arówka, prawdopodobnie „Lublin”, poruszaj¹ca siê
po mieœcie z mask¹ okryt¹ bia³¹ p³acht¹ z prowizorycznie narysowanym czerwonym
krzy¿em. Na stopniach szoferki stali osobnicy ubrani w przeœcierad³a z wyciêtymi otwo-
rami na rêce, z ty³u by³o widaæ siedz¹cych wewn¹trz kilka osób – mia³o to robiæ wra¿enie
samochodu sanitarnego. Widzia³em ich po godz. 21.00 w rejonie ul. Zwierzynieckiej
(k[o³o] ogrodu zoo).

Równie¿ oko³o godz. 17.00 jecha³ ul. Wierzbiêcice w stronê na most Dworcowy
samochód ciê¿arowy wy³adowany po po³owie pijan¹ zgraj¹ uzbrojonych osobników, je-
den na przyk³ad siedzia³ na przednim b³otniku, drugi na dachu szoferki itp. Czêœæ nosi³a
mundury stra¿y przemys³owej i zak³adowej stra¿y przeciwpo¿arowej, obdarte z emble-
matów. Na przedzie jecha³ osobnik podobnie ubrany na rowerze, lat ok[o³o] 40, z karabi-
nem przewieszonym przez ramiê, który wykrzykiwa³, ¿e jad¹ na ul. Kochanowskiego. Po
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drodze zabrali dwóch z wygl¹du chuliganów i jednego zataczaj¹cego siê z wygl¹du
opryszka uzbrojonego w automat ppsza.

(–) Stypczyñski [Lutos³aw]c mjr
Departament III Wydz[ia³] II1 Kom[itetu]

ds. B[ezpieczeñstwa] P[ublicznego]

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 274–276, orygina³, mps.
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c Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis. Lutos³aw Stypczyñski (1924–2010), od 1 III 1945 r. referent Sekcji
ds. Funkcjonariuszy WUBP w Poznaniu. Od 20 I 1946 r. oddelegowany do Centrum Szkolenia MBP w £odzi.
Od [17 IV 1946 r.] adiutant dyrektora Departamentu III MBP. Od 1 VII 1947 r. referent Sekcji 2 Wydzia³u III
Departamentu III, nastêpnie kolejno w ramach Departamentu III: od 1 II 1948 r. starszy referent Sekcji 1 Wy-
dzia³u III, od [23 VI 1948 r.] starszy referent Sekcji 1 Wydzia³u II, od 1 VI 1950 r. kierownik Sekcji 1 Wy-
dzia³u III, od 1 XI 1951 r. zastêpca naczelnika i p.o. naczelnika Wydzia³u III, a od 1 IV 1952 r. starszy inspek-
tor przy kierownictwie Departamentu III. Od 12 XI 1952 r. zastêpca szefa, a od 1 XII 1953 r. szef WUBP
w Krakowie, od 1 I 1955 r. kierownik WUdsBP w Krakowie. Od 1 I 1956 r. naczelnik Wydzia³u II Departa-
mentu III KdsBP, a od 28 XI 1956 r. naczelnik Wydzia³u II Departamentu III MSW. Od 1 I 1960 r. starszy in-
spektor grupy rezerwowej Departamentu Kadr i Szkolenia MSW. Od 1 VII 1960 r. dyrektor Biura Rejestracji
Cudzoziemców MSW. Od 1 VIII 1965 r. zastêpca dyrektora Zarz¹du Kontroli Ruchu Granicznego MSW.
31 III 1966 r. przekazany do dyspozycji Departamentu Kadr i Szkolenia MSW. Od 10 VII 1966 r. starszy in-
spektor Departamentu I MSW. Zwolniony 30 VI 1967 r. Zob. AIPN BU, 003175/206 (akta osobowe).

1 Wydzia³ II Departamentu III KdsBP zajmowa³ siê inwigilacj¹ „obszarników” i dzia³alnoœci miko³ajczy-
kowskiego PSL. Zob. Aparat bezpieczeñstwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1..., s. 40.



Nr 62

1956 lipiec 18, Poznañ – Notatka ppor. W³adys³awa Skrzypczaka, referenta Wydzia³u X

WUdsBP w Poznaniu, z obserwacji wydarzeñ w dniu 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dn[ia] 18 lipca [19]56 r.

Skrzypczak W³adys³aw1, ppor.
Wydzia³ X w m[iejscu]2

Notatka z dnia 28 czerwca 1956 r.

W dniu 28 czerwca [19]56 r. przed godz. 8.00 z polecenia naczelnika Wydzia³u wy-
szed³em na miasto, aby obserwowaæ kierunek manifestacji, jakimi ulicami bêdzie
szed³.

Przed godz. 8.00 sz³y t³umy ludzi ulic¹ Zwierzynieck¹ i raz po raz z t³umu pada³y
okrzyki: „My chcemy chleba”. Pochód szed³ w kierunku ul. Kraszewskiego. Z pochodu
oderwa³y siê grupy bojówkarzy, przewa¿nie ludzi m³odych, którzy zmuszali napotka-
nych szoferów do porzucenia swych wozów osobowych lub ciê¿arowych i strajkowania.
aCzêsto widzia³em, jak niektórzy szoferzy t³umaczyli siê, ¿e s¹ przyjezdni i musz¹ jechaæ
dalej, ale bojówkarze nie pozwolili im dalej jechaæ. Pada³y takie g³osy z ich strony:
„Du¿o zarabiacie” odpowiedŸ by³a: „¯e nie” – „No to dalej z nami”, „A je¿eli du¿o zara-
biasz to podziel siê z nami”a.

Widzia³em, jak grupa bojówkarzy wchodzi³a do zajezdni na ul. Gajowej i na-
wo³ywa³a robotników do opuszczenia warsztatów. Manifestacja posz³a dalej ul. Kra-
szewskiego do Rynku Je¿yckiego, skrêcaj¹c w ul. D¹browskiego w stronê ul. Fredry. Na
ul. D¹browskiego s³ysza³em ju¿ z t³umu takie okrzyki, jak: „My chcemy wolnoœci, chce-
my wolnych wyborów” itp. Domyœli³em siê, ¿e manifestanci kieruj¹ siê w stronê Zamku
i poszed³em z tow[arzyszk¹] KuŸniakow¹ w stronê ul. Armii Czerwonej od ul. Zwierzy-
nieckiej.
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a–a Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z prawej strony na marginesie.
1 W³adys³aw Skrzypczak (ur. 1924), od 1 XI 1945 r. stra¿nik Aresztu Prewencyjnego Zarz¹du Informacji

Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Nastêpnie mianowany na stanowisko starszego stra¿nika Aresztu
Prewencyjnego Zarz¹du Informacji Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Od 13 XI 1947 r. zwolniony
z zajmowanego stanowiska i skierowany do dyspozycji Prokuratury Dowództwa KBW. W styczniu 1948 r.
przeniesiony na stanowisko zastêpcy szefa Aresztu Prewencyjnego Zarz¹du Informacji Korpusu Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego. W latach 1949–1950 s³uchacz Oficerskiej Szko³y Informacji Wojska Polskiego. 16 VI
1950 r. przekazany do dyspozycji Zarz¹du Informacji KBW i Wojsk Ochrony Pogranicza. Od 11 VII 1950 r.
przeniesiony na stanowisko m³odszego referenta Sekcji 3 Wydzia³u II Biura Paszportów Zagranicznych MBP.
Od 1 XI 1951 r. mianowany referentem Sekcji 3 Wydzia³u II Biura Paszportów Zagranicznych MBP. 18 VIII
1952 r. rozkazem personalnym nr 617 MBP zosta³ przekazany do dyspozycji szefa WUBP w Poznaniu i skie-
rowany do pracy w Sekcji 3 Wydzia³u II WUBP. W zwi¹zku z reorganizacj¹ Wydzia³u II i resortu bezpieczeñ-
stwa 1 IV 1955 r. mianowany referentem Sekcji 1 Wydzia³u X WUdsBP w Poznaniu. 1 IV 1956 r. przeniesio-
ny na stanowisko oficera ewidencji operacyjnej, referentem Sekcji 1 Wydzia³u X WUdsBP w Poznaniu.
Zwolniony ze s³u¿by 31 XII 1956 r. Zob. AIPN Po, 084/2649 (akta osobowe).

2 Chodzi o Wydzia³ X Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



bNa ulicach by³o widaæ ju¿ jakieœ zaniepokojenie wœród przechodniów. S³ysza³o siê
wersje, ¿e Warszawa strajkuje, póŸniej £ódŸ i Wroc³awb.

Do po³udnia nie by³o widaæ milicji na ulicach, a je¿eli gdzieœ pojedynczo szed³ mili-
cjant, to by³o s³ychaæ od przechodniów, ¿e milicja i wojsko trzyma solidarnoœæ ze straj-
kuj¹cymi.

Kiedy przyszed³em przez gmach WRN od strony KW MO, przed zamkiem i gma-
chem KW zbiera³y siê wielkie t³umy ludzi, by³o s³ychaæ, jak przychodzili ze œpiewem
pieœni koœcielnych i hymnem.

Widzia³em, ¿e du¿o ludzi wchodzi³o do gmachu WRN, po jakimœ czasie widzia³em,
jak w bocznym skrzydle gmachu zaczêli wybijaæ szyby, zaczêto œci¹gaæ czerwone trans-
parenty i rzucaæ na ziemiê. Po nied³ugim czasie wylaz³a grupa chuliganów na dach gma-
chu. Z t³umu s³ychaæ by³o nik³e oklaski – wyczyn chuliganów. Kiedy zauwa¿y³em, ¿e
nikt na to nie reaguje – ze strony milicji – poszliœmy w stronê Urzêdu3. Gdzieœ oko³o
godz. 10.00 zda³em pisemny raport z przebiegu zajœæ u dy¿urnego Urzêdu i poszed³em
z tow[arzyszem] Stañczykiem w stronê ul. Roosevelta. Od strony ¿³obka widaæ ju¿, jak
na gmachu Ubezpieczalni bojówkarze demolowali i dewastowali urz¹dzenia, wyrzucaj¹c
je przez okna na ulicê. Z t³umu pada³y okrzyki, ¿e id¹ uwolniæ aresztowanych na ul.
M³yñskiej. Na ul. M³yñskiej stan¹³em oko³o 100 m[etrów] przed gmachem Prokuratury4

i obserwowa³em, jak t³um ludzi doszed³ do wiêzienia. Pada³y ró¿ne okrzyki pod adresem
personelu. Kilkunastu m³odych chuliganów zaczê³o w³aziæ na mur wiêzienia, kiedy byli
ju¿ u góry, na parkanie od strony wiêziennej, zaczêli laæ wod¹ z hydrantów, ze strony
bojówkarzy posypa³y siê ró¿nej wielkoœci kamienie i ceg³y na podwórze wiêzienne. Po
nied³ugim czasie widzia³em, ¿e bramê otworzyli i ca³y t³um wtargn¹³ na podwórze wiê-
zienne. Przez ca³y czas obserwacji nie s³ysza³em ¿adnego wystrza³u z broni palnej. Kiedy
widzia³em, ¿e jeden z wiêŸniów uciek³ w boczn¹ ulicê, to oddali³em siê z tow[arzyszem]
Stañczykiem w stronê ul. Stalingradzkiej5, chc¹c przyjœæ do cUrzêdu. Id¹c w kierunku
Urzêdu, by³o s³ychaæ pojedyncze i seryjne strza³y. Widzia³em grupê bojówkarzy w licz-
bie piêciu, w tym jeden ¿o³nierz, jak lecieli w stronê Urzêdu, wykrzykuj¹c: „my im gno-
jom damy”. Jak siê domyœli³em, toc mieli coœ pod marynarkami, przypuszczalnie broñ
zrabowan¹ na ul. M³yñskiej. Przyszed³em na Stalingradzk¹ przed Dom dAkademicki6,
widzia³em, jak grupa chuliganów œci¹ga³a flagê czerwon¹d. Nadjecha³ jakiœ wóz zagra-
niczny, ktoœ tam w rêce zaklaska³ na ich widok, póŸniej wóz ten odjecha³. Kiedy
us³ysza³em, ¿e od strony Urzêdu s³ychaæ czêste serie z broni maszynowej, to uda³em siê
znowu w stronê ul. Armii Czerwonej, chc¹c siê przedostaæ na Je¿yce. Bêd¹c ju¿ obok
Uniwersytetu, widzia³em, jak grupki manifestantów opuszczaj¹c gmach Komendy
Woj[ewódzkiej]7, ucieka³y, wzgl[êdnie] bieg³y nad torami. W gmachu Komendy wi-
dzia³em ju¿ demonstrantów i domyœli³em siê, ¿e na pewno broñ zdali i budynek opano-
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b–b Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej i prawej strony na marginesach.
c–c Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
d–d Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
3 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
4 Chodzi o gmach Prokuratury Rejonowej w Poznaniu.
5 Obecnie al. Niepodleg³oœci.
6 Chodzi o Dom Akademicki „Hanka”.
7 Chodzi o Komendê Wojewódzk¹ Milicji Obywatelskiej w Poznaniu.



wali. S³ysza³o siê wersje, ¿e Urz¹d podpalili benzyn¹, ¿e kierownika Urzêdu zamordowa-
li, ¿e przed Urzêdem UB-cy strzelali do dzieci i kobiet itp.

Skrzypczak W³adys³awe – ppor.

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 267–268, kopia, mps.
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e Brakuje podpisu.



Nr 63

1956 lipiec 18, Poznañ – Oœwiadczenie ppor. Z. Grzeœkowicza, oficera ewidencji wojsko-

wej oraz Heleny Drewicz, referenta Wydzia³u Kadr i Szkolenia WUdsBP w Poznaniu,

z obserwacji wydarzeñ w dniu 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 18 lipca [19]56 r.

aOœwiadczenie

W dniu 28 czerwca 1956 r. zosta³em wydelegowany po godz. 8.00 rano na miasto
jako ³¹cznik, w zwi¹zku z zaistnia³ym strajkiem przez robotników miasta Poznania. Gdyœ-
my przechodzili wspólnie z tow[arzyszem] Majewskim ko³o Opery Poznañskiej1, to sta³
samochód osobowy, zagraniczny i robotnicy witali siê przez podawanie rêki z osobnikami
znajduj¹cymi siê w samochodzie, na co ci odpowiadali okayb. O powy¿szym tow[arzysz]
Majewski wróci³ siê, a¿eby zameldowaæ tow[arzyszowi] Bertrandowi, a ja nastêpnie
uda³em siê dalej razem z robotnikami. Ko³o „Okr¹glaka”2 zdarzy³ siê podobny wypadek,
samochód zagraniczny sta³ i tutaj, znów robotnicy zaczêli siê witaæ z osobami znaj-
duj¹cymi siê w samochodzie i zaczêli krzyczeæ: „Niech ¿yj¹”, nastêpnie zrobili szpaler
i ten¿e samochód przepuœcili. Ko³o „Okr¹glaka” PDT stanê³a milicja z motocyklem,
którzy chcieli przejechaæ w kierunku miasta, na co robotnicy ich zatrzymali i wygwizdali.
Nastêpnie uda³em siê pod zamek P[rezydium] MRN, gdzie zebra³ siê t³um robotników
i zaczêli krzyczeæ: „My chcemy chleba”, „Obni¿ki cen” i œpiewali: „Bo¿e coœ Polskê”, „Rotê”
i hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginê³a”, po tym wznosili okrzyki: „Precz z Ruskami,
precz z Niemcami, my chcemy wolnej Polski itp.”. Po tych¿e okrzykach uda³em siê do Urzê-
du3 i zameldowa³em tow[arzyszowi] Bertrandowi i nastêpnie uda³em siê z powrotem ko³o
zamku, gdzie stali robotnicy, ale ju¿ w miêdzyczasie wdarli siê oni do KW PZPR i tam
zaczêli robiæ swoje dzie³o i nastêpnie udali siê pod gmach KW MO i wdarli siê do œrodka,
gdzie zaczêli rozbijaæ MO. O powy¿szym przyszed³em i zameldowa³em tow[arzyszowi]
Gancarczykowi, który znajdowa³ siê w tut[ejszym] Urzêdzie i po drodze tow[arzyszowi
Kazimierzowi] Ciachurskiemi4 i z powrotem uda³em siê na miasto, gdzie prowokatorzy
zaczêli wspinaæ siê na dach Ubezpieczalni5 i wchodziæ na maszt, zrywaæ antenê znaj-
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a Powy¿ej wpisano rêcznie Grz. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska Grzeœkowicz.
b W dokumencie o’key.
1 Chodzi o Teatr Wielki w Poznaniu.
2 Chodzi o Pañstwowy Dom Towarowy „Okr¹glak”, otwarty w 1955 r.
3 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
4 Kazimierz Ciachurski (1924–1990), od 1 IX 1947 r. funkcjonariusz ochrony, a od 1 X 1947 r. sekretarz

PUBP w Szamotu³ach, od 1 VI 1951 r. zastêpca naczelnika, p.o. naczelnika Wydzia³u Ogólnego WUBP w Poz-
naniu, od 1 V 1954 r. naczelnik Wydzia³u Ogólno-Administracyjnego, od 7 XII 1954 r. p.o. naczelnika Wy-
dzia³u Administracyjno-Gospodarczego WUdsBP w Poznaniu, a z dniem 1 IV 1955 r. naczelnik Wydzia³u
Administracyjno-Gospodarczego. Z dniem 28 XI 1956 r. oddany do dyspozycji komendanta wojewódzkiego
MO w Poznaniu. Z dniem 1 II 1957 r. zastêpca kwatermistrza, a od 1 III 1958 r. naczelnik S³u¿by Uzbrojenia
Kwatermistrzostwa KW MO w Poznaniu, 1 IV 1969 r. naczelnik Wydzia³u Kwaterunkowo-Budowlanego
KW MO w Poznaniu, od 15 I 1975 r. naczelnik Wydzia³u Inwestycji i Remontów KW MO w Poznaniu. Zwol-
niony ze s³u¿by 30 IV 1982 r. Zob. AIPN BU, 0218/3008 (akta osobowe).

5 Chodzi o budynej Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.



duj¹c¹ siê na dachu, a nastêpnie przez okna zaczêli wyrzucaæ aparaturê znajduj¹c¹ siê
wewn¹trz gmachu, a póŸniej szafy, dokumenty, co im podpad³o pod rêkê.

Przed gmachem sta³o [kilkunastu] ch³opców i trzymali w rêku tablicê, a na niej by³o na-
pisane: „My chcemy chleba i obni¿ki cen” i stali mê¿czyŸni z chor¹gwiami bia³o-czerwony-
mi. Przed gmachem sta³ doœæ wysoki mê¿czyzna, który krzycza³, a¿eby schodzili na dó³. By³
on ubrany w br¹zowo jasne ubranie i spoœród prowokatorów zaczê³y podnosiæ siê okrzyki:
„Idziemy pod bezpiekê”, gdzie na samym przodzie uformowali siê dzieci, ja wspólnie [c]
ulic¹ Mickiewicza do Urzêdu, gdzie ju¿ stan¹³ t³um prowokatorów i zaczêli rzucaæ kamienia-
mi do tut[ejszego] Urzêdu, na co nasi towarzysze zaczêli ich oblewaæ wod¹ z hydrantów. Ja
wspólnie z tow[arzyszk¹] Drewicz6 staliœmy ko³o gara¿y i od razu zaczê³y siê pojedyncze
strza³y, a nastêpnie na odpowiedŸ pojedynczych strza³ów z broni maszynowej, które pada³y
dko³o gara¿u, 2 osoby zosta³y ranne: jeden dosta³d w g³owê, a drugi w brzuch i wci¹gnêli ko³o
gara¿y drugiego rannego. Nastêpnie jeden z prowokatorów zacz¹³ krzyczeæ z ulicy Krasiñ-
skiego, naro¿nik Mickiewicza: „Idziemy po broñ i bezpieka strzela” i krzycza³: „Rozbrajaæ
milicjantów i wojsko i leæcie po ludzi, którzy stoj¹ przed zamkiem”. By³o to mniej wiêcej
oko³o godz. 11.00. Nastêpnie wspólnie z tow[arzyszk¹] Drewicz odeszliœmye z ulicy Mickie-
wicza, z uwagi, i¿ zaczêli nas obserwowaæ niektórzy robotnicy i szeptaæ miêdzy sob¹. Stanê-
liœmy ko³o ul. Rokossowskiego przed kinem „Ba³tyk”, gdzie zaczê³y tworzyæ siê bojówki ze
sztandarami i krzyczeæ: „Idziemy na bezpiekê”. Niektóre rzesze spo³eczeñstwa udawa³y siê
do domu i do zak³adów pracy. Po mieœcie zaczê³y jeŸdziæ samochody zrabowane przez
prowokatorów i nawo³ywali, a¿eby wszyscy szli na bezpiekê.

W godzinach popo³udniowych by³em œwiadkiem rozbrojenia ¿o³nierzy na ulicy Kocha-
nowskiego i nastêpnie chcieli podpaliæ czo³g, gdzie z t³umu wszczê³y siê okrzyki, a¿eby tego
nie robiæ, gdy¿ zniszcz¹ ca³e okolice, do tego, a¿eby nie podpalili czo³gu przyczynili siê dwaj
starsi robotnicy i gdzie zaczêli kraœæ towary z konsumu, to nawracali niektórych chuliganów.
Z ulicy Mickiewicza widzia³em, jak zaczêli rzucaæ butelki z benzyn¹ na gmach Urzêdu,
chc¹c go za wszelk¹ cenê podpaliæ. W godzinach wieczornych uda³em siê do domu.

Oficer ewidencji wojskowej
Grzeœkowicz Z.f – ppor.

Referent Sekcji 4g Drewicz H[elena]h

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 235–236, kopia, mps.
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c Nieczytelny fragment tekstu.
d–d Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
e W dokumencie udaliœmy siê precz.
f Brakuje podpisu.
g W dokumencie Sekcji 2.
h Brakuje podpisu.
6 Helena Drewicz (ur. 1929), od 1 VII 1952 r. sekretarka Wydzia³u Personalnego WUBP w Poznaniu.

1 XII 1952 r. przeniesiona na stanowisko m³odszego referenta Sekcji Ewidencji Wydzia³u Personalnego WUBP
w Poznaniu. 15 I 1953 r. przeniesiona na stanowisko referenta legitymacji Sekcji Ewidencji Wydzia³u Kadr WUBP
w Poznaniu. 1 XI 1953 r. mianowana na stanowisko referenta Referatu Ewidencji i Wydzia³u Kadr WUBP w Poz-
naniu. 1 IV 1955 r. przeniesiona na stanowisko referenta Sekcji 4 Wydzia³u Kadr i Szkolenia WUdsBP w Pozna-
niu. 1 XI 1957 r. przeniesiona na stanowisko oficera ewidencji operacyjnej Wydzia³u Ewidencji Operacyjnej KW
MO w Poznaniu. 1 VII 1961 r. przeniesiona na stanowisko oficera ewidencji operacyjnej Sekcji 1 Wydzia³u „C”
KW MO w Poznaniu. Zwolniona ze s³u¿by 31 VIII 1964 r. Zob. AIPN Po, 084/3050 (akta osobowe).
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1956 lipiec 19, Poznañ – Notatka s³u¿bowa ppor. Zbigniewa Jêdraszaka, oficera techniki

operacyjnej Wydzia³u IX WUdsBP w Poznaniu, dotycz¹ca wydarzeñ przed gmachem

urzêdu w dniu 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dn[ia] 19 lipca [19]56 r.

ppor. Jêdraszak Zbigniew1

Wydzia³ IXa

Notatka s³u¿bowa

Poni¿ej podajê znane mi momenty napaœci na gmach tut[ejszego] Urzêdu2:
bDemonstrantów spostrze¿ono oko³o godz. 10.45 – podczasb gdy demolowali

urz¹dzenia antenowe na gmachu pobliskiej radiostacji – wdrapywali siê na maszty ante-
nowe – przecinali pod³¹czenia, po czym jeden z nich zawiesi³ na po³owie masztu flagê
pañstwow¹.

T³um zgrupowa³ siê u zbiegu ulic Kochanowskiego i D¹browskiego – sk¹d s³ychaæ
by³o okrzyki prowokatorów.

Po up³ywie kilku minut, t³um zacz¹³ siê zbli¿aæ pod gmach Urzêdu – jednak¿e cofn¹³
siê. cOko³o godz. 11.00 t³um skierowa³ siê pod Urz¹dc. Na przedzie sz³a grupa oko³o 70
dzieci – na ich czele szed³ mê¿czyzna ubrany w czerwon¹ koszulê i br¹zow¹ marynarkê.
Dzieci i starsi nieœli transparenty z napisami o treœci wrogiej: „Precz z komunizmem”,
„Wolnoœci i chleba”. Demonstranci œpiewali hymn pañstwowy i wznosili okrzyki: „Precz
z pacho³kami Ró¿añskiego”3, „Precz z Sowietami”, „Precz z gnêbicielami ludu polskie-
go”. Pracownicy Urzêdu zajêli pozycje wyczekuj¹ce z hydrantami – oraz z broni¹, co do
u¿ycia której nie by³o jeszcze rozkazu.
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a Poni¿ej odrêczny zapis Jêdr. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska Jêdraszak. Chodzi o Wydzia³ IX Wo-
jewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu, który zajmowa³ siê technik¹ operacyjn¹.
Zob. Aparat bezpieczeñstwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1..., s. 31.

b–b Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
c–c Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
1 Zbigniew Jêdraszak (ur. 1928), od 1 V 1949 r. referent Referatu I Wydzia³u Miejskiego WUBP w Poz-

naniu. Od 1 IX 1949 r. przeniesiony na stanowisko referenta Referatu Miejskiego Wydzia³u I WUBP w Poznaniu,
od 15 VI 1950 r. przeniesiony na stanowisko referenta Sekcji 2 Wydzia³u I WUBP w Poznaniu. 1 VIII 1953 r.
przeniesiony na stanowisko referenta Sekcji 4 Wydzia³u I WUBP w Poznaniu, od wrzeœnia 1953 r. do lipca
1954 r. s³uchacz rocznego szkolenia w Szkole Oficerskiej MBP w Centrum Szkolenia w Legionowie, od 1 IV
1955 r. przeniesiony na stanowisko eksperta Wydzia³u IX WUdsBP w Poznaniu. 1 III 1956 r. przeniesiony na
stanowisko starszego referenta Sekcji 2 Wydzia³u IX WUdsBP w Poznaniu. 1 IV 1956 r. przeniesiony na sta-
nowisko oficera techniki operacyjnej Sekcji 2 Wydzia³u IX WUdsBP w Poznaniu. 1 IV 1960 r. przeniesiony
na stanowisko starszego oficera techniki operacyjnej Sekcji 3 Wydzia³u „T” SB KW MO w Poznaniu. 14 XI
1960–3 XII 1960 uczestnik kursu oficerów techniki operacyjnej organizowanego przez Departament Kadr
MSW. Zwolniony ze s³u¿by 30 IX 1968 r. Zob. AIPN Po, 084/3149 (akta osobowe).

2 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
3 Chodzi o p³k. Józefa Ró¿añskiego, by³ego dyrektora Departamentu Œledczego MBP.



Po pewnym czasie dwóch m³odych napastników m³otkami wybi³o szyby w drzwiach
wejœciowych do Urzêdu – od strony ulicy Kochanowskiego – a do pomieszczeñ na parte-
rze i pierwszym piêtrze zaczêto wrzucaæ kamienie.

Przed gmachem Urzêdu stan¹³ pijany osobnik i okazuj¹c sw¹ pierœ – wrogo siê wyra-
¿a³ przeciw w³adzy ludowej i prowokowa³ do strzelania w jego kierunku. T³um przy-
stan¹³ przed Urzêdem i obrzucano Urz¹d kamieniami – wybijaj¹c szyby. Z okien Urzêdu
zaczêto rozpêdzaæ napastników wod¹ – lej¹c ich z hydrantów – co nie dawa³o du¿ych re-
zultatów.

eWœród gradu kamieni – na fparterze pomieszczenia Wydz[ia³u] Kadr4 kpt. Machnic-
ki5 – wskaza³ mi widoczne na œcianie pierwsze œlady pocisków – skierowanych przez
napastników do wnêtrza pokojuf. Zaczêto strzelaæ do innych okien. By³ to dowód – ¿e na-
pastnicy posiadaj¹ broñ. W miêdzyczasie dzieci przesz³y do ul. Poznañskiej, a pracowni-
cy Urzêdu otworzyli ogieñ do rozlokowanych po dachach – strzelaj¹cych i napieraj¹cych
napastników. Pracownicy strzelali do napastników z ró¿nej broni (pistolety, autom[aty],
karabiny) – w tym czasie do parterowej czêœci gmachu zaczêli napastnicy wrzucaæ butel-
ki z benzyn¹ – usi³uj¹c wznieciæ po¿ar – co jednak gaszono zaraz za pomoc¹ hydrantów
i gaœnic p[rzeciw]po¿arowych. Moim zdaniem na uwagê zas³uguje fakt – ¿e benzyna
w butelkach, jak¹ u¿ywali napastnicy musia³a byæ zmieszana z innymi zapalnymi sk³ad-
nikami – bowiem wystarczy³o rzuciæ tak¹ butelkê na otynkowany budynek, to ceg³a siê
nawet pali³a – co nie zdarzy³o siê przy benzynie naturalnej. Napastnicy widz¹c skuteczny
ogieñ pracowników Urzêdu, zbudowali barykadê – naprzeciw budynku Komitetu Za-
k³adowego PZPR.

W tym celu przyci¹gnêli z ul. D¹browskiego przyczepê samochodow¹ za³adowan¹
workami cementu oraz obstawili siê meblami wyrzuconymi z Komitetu i tak prowadzili
ogieñ do gmachu Urzêdue.

Obronê tam, gdzie strzela³em, zorganizowano przez zastawienie okien szafami ¿ela-
znymi – dla zabezpieczenia sobie dogodnych pozycji ogniowych oraz dla uniemo¿liwie-
nia napastnikom rzucania do nas kamieniami. Do pokoju, gdzie by³em, wpad³y 3 butelki
z benzyn¹ – jednak po¿ar nie powsta³, gdy¿ rozlano w tym celu na pod³ogê wodê z hy-
drantu.

(–) ppor. Jêdraszak Zbigniewf

�ród³o: AIPN Po, 570/7, k 67–69, kopia, mps.
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d–d Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
e–e Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
f Brakuje podpisu.
4 Chodzi o Wydzia³ Kadr Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
5 Stefan Machnicki (ur. 1922), przyjêty 15 XI 1944 r. do szko³y UB w Lublinie. Od I 1945 r. (rozkaz nr 17)

funkcjonariusz œledczy grupy operacyjnej WUBP w Poznaniu, nastêpnie kierownik grupy operacyjnej PUBP
we Wrzeœni. Od [15 VIII 1945 r.] starszy referent Sekcji 2 WUBP w Poznaniu. Od [18 II 1946 r.] starszy refe-
rent Sekcji 3 Wydzia³u II. Od 5 VIII 1946 r. delegowany do CW MBP. Od [19 IV 1947 r.] zastêpca szefa PUBP
w Poznaniu. Od 1 III 1948 r. zastêpca szefa p.o. szefa PUBP w GnieŸnie. Od 1 I 1951 r. naczelnik Wydzia³u
Komunikacji WUBP w Poznaniu. Od 1 XII 1952 r. zastêpca dyrektora Szpitala i Polikliniki WUBP ds. Admi-
nistracyjno-Gospodarczych. Od 1 III 1956 r. naczelnik Wydzia³u II WUdsBP w Poznaniu. Od 1 I 1957 r. na-
czelnik Wydzia³u II KW MO w Poznaniu. 15 I 1958 r. zwolniony ze stanowiska, Przyjêty do WSW. Od [10 IV
1958 r.] zastêpca szefa Oddzia³u I WSW ŒOW. Zob. AIPN BU, 0193/7266 (akta osobowe).



Nr 65

1956 lipiec 21, Poznañ – Notatka s³u¿bowa ppor. Stefana Grajkowskiego, oficera techniki

operacyjnej Wydzia³u IX WUdsBP w Poznaniu, dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dn[ia] 21 lipca [19]56 r.
ppor. Grajkowski Stefana

Wydzia³ IXb

Notatka s³u¿bowa

W dniu 28 czerwca 1956 r. by³em po s³u¿bie w domu. O godz. 10.00 przysz³a z pracy
moja ¿ona, zatrudniona w szpitalu MSW, poniewa¿ myœla³a, ¿e ja zosta³em wezwany do
Urzêdu1, a w domu mia³em synka, którego samego nie mo¿na by³o zostawiæ bez opieki.
¯ona mówi³a do mnie, ¿e jest strajk i na ul. Ar[mii] Czerwonej przed KW PZPR i P[rezy-
dium] WRN s¹ t³umy ludzi, którzy œpiewaj¹ „Rotê”, „Bo¿e coœ Polskê” i wspinaj¹ siê do
okien, a¿eby wejœæ do gmachu KW2 i P[rezydium] WRN. Na dachu by³ jeden osobnik, co
zrzuca³ czerwony sztandar, a zak³ada³ bia³o-czerwony.

Na ulicy zatrzyma³ ¿onê mê¿czyzna i mówi³, ¿e nie wolno st¹d odchodziæ, ale ¿ona
prosi³a, ¿e ma ma³e dziecko w domu i musi iœæ do niego, wiêc kaza³ jej iœæ.

O godz. 10.00 wraz z ¿on¹ i synkiem wyszed³ z domu, aby udaæ siê do Urzêdu i wi-
dzia³em, jak trzech ludzi ubranych w kombinezony, w butach na drewnianych pode-
szwach wesz³o do fryzjera i kazali iœæ do miasta na strajk. Wyrzucili jednego na chodnik.
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a W dokumencie Gajkowski. Stefan Grajkowski (ur. 1927), od 1 XI 1950 r. m³odszy referent Sekcji 4 Wy-
dzia³u II WUBP w Poznaniu. W 1951 r. s³uchacz Szko³y Miêdzywojewódzkiej w Poznaniu. 15 VII 1952 r.
przeniesiony na stanowisko referenta Sekcji 5 Wydzia³u II WUBP w Poznaniu. 15 IV 1954 r. przeniesiony na
stanowisko referenta Sekcji 5 Wydzia³u II WUBP w Poznaniu. 1 IV 1955 r. w zwi¹zku z reorganizacj¹ Wydzia-
³u II przeniesiony na stanowisko Sekcji 1 Wydzia³u IX WUdsBP w Poznaniu. 1 I 1956 r. przeniesiony na sta-
nowisko referenta Sekcji 2 Wydzia³u IX WUdsBP. W Poznaniu. 1 IV 1956 r. przeniesiony na stanowisko oficera
techniki operacyjnej Sekcji 2 Wydzia³u IX WUdsBP w Poznaniu. 15 VII 1956 r. przeniesiony na stanowisko
oficera techniki operacyjnej Sekcji 2 Wydzia³u IX WUdsBP w Poznaniu. Zwolniony ze s³u¿by 30 XII 1968 r.
1 VII 1957 r. ponownie przyjêty do s³u¿by w organach bezpieczeñstwa na stanowisku technika Sekcji £¹czno-
œci Przewodowej SB KW MO w Poznaniu. 15 XII 1958 r. przeniesiony na stanowisko oficera techniki opera-
cyjnej Wydzia³u „T”. Od 1 I 1959 r. oficer techniki operacyjnej Sekcji 3 Wydzia³u „T” KW MO w Poznaniu.
Od 1 II 1959 r. oficer techniki operacyjnej Wydzia³ „T” SB KW MO w Poznaniu, etat niejawny. Zwolniony ze
s³u¿by 31 XII 1962 r. 1 I 1963 r. ponownie przyjêty do s³u¿by w organach bezpieczeñstwa na stanowisku star-
szego oficera techniki operacyjnej Wydzia³u „T” SB KW MO w Poznaniu, na etacie niejawnym. 1 XII 1967 r.
przeniesiony z etatu niejawnego na stanowisko starszego oficera techniki operacyjnej Sekcji 1 Wydzia³u „T”
SB KW MO w Poznaniu. Od 1 I 1973 r. starszy oficer Sekcji 1 Wydzia³u „T” SB KW MO w Poznaniu. Od 1 VI
1976 r. starszy referent techniki operacyjnej Sekcji 3 Wydzia³u „T” SB KW MO w Poznaniu. Zwolniony ze
s³u¿by 15 IX 1977 r. 1 VII 1982 r. ponownie przyjêty do s³u¿by w resorcie bezpieczeñstwa na stanowisko star-
szego referenta techniki operacyjnej Sekcji 1 Wydzia³u „T” SB KW MO w Poznaniu. 1 VII 1984 r. mianowa-
ny na stanowisko m³odszego inspektora Sekcji 3 Wydzia³u „T” SB KW MO w Poznaniu. Zwolniony ze s³u¿by
31 VII 1987 r. Zob. AIPN Po, 084/3607 (akta osobowe).

b Tak¿e odrêczny zapis Gaj. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska Gajkowski. Chodzi o Wydzia³ IX Wo-
jewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.

1 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
2 Chodzi o Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu.



Na skrzy¿owaniu ul. Grunwaldzkiej i Matejki zatrzymano samochody zd¹¿aj¹ce do mia-
sta i blokowano nimi ulicê. Na Rynku Je¿yckim jedna kobieta mówi³a do drugiej, ¿e jutro
ma byæ zmiana pieniêdzy. Ludzie wykupywali wtedy du¿o. Przechodz¹c od D¹browskie-
go, widzia³em du¿o ludzi. Na skrzy¿owaniu ul. D¹browskiego i Kochanowskiego by³y
ustawione tablice z has³ami: „My chcemy chleba”, „Precz z komunizmem”. W tym cza-
sie na skrzy¿owaniu D¹browskiego i Mickiewicza z okien górnego piêtra wyrzucali jacyœ
osobnicy ró¿ne meble, krzes³a, lampy, ¿yrandole i aparaty radiowe na ulicê. T³um ludzi
na to nie reagowa³. Stamt¹d uda³em siê do Urzêdu.

cW Urzêdzie po pierwszych strza³ach od zewn¹trz otrzyma³em polecenie obserwacji
z okna III piêtra stanowisk ogniowych napastników od strony ul. Poznañskiej, co te¿
uczyni³em, przekazuj¹c te dane towarzyszom broni¹cym Urz¹d od tej strony. W czasie,
kiedy zaczêto ostrzeliwaæ Urz¹d od strony ul. Poznañskiej, widzia³em, jak jeden niezna-
ny osobnik w br¹zowym ubraniu, œredniego wzrostu, kulej¹cy, skierowa³ twarz w stronê
okien Urzêdu i pokaza³ pierœ, aby do niego strzelano, strza³y od strony Urzêdu nie pad³y.

Obserwuj¹c ca³¹ stronê gmachu od ul. Poznañskiej, widzia³em du¿o uciekaj¹cych lu-
dzi z ul. Kochanowskiego przez podwórze na ul. Poznañsk¹. W tym czasie pracownicy
Urzêdu nie strzelali do ludzi uciekaj¹cych bez broni. Strzelali natomiast do osobników,
którzy kierowali ogniem z broni maszynowej z ul. Poznañskiej i z poddaszy pobliskich
domów.

Z okna, w którym obserwowa³em stanowiska ogniowe, zauwa¿y³em, ¿e na ul. Poznañ-
skiej le¿y ktoœ i strzela z karabinu do okna, z którego broni¹ siê pracownicy Urzêdu. Na
klatce schodowej zauwa¿y³em grupê ludzi biegn¹cych na strych domu przy ul. Poznañ-
skiej. W pewnej chwili pad³ strza³ obok mojej g³owy, zosta³em widocznie zauwa¿ony
przez napastników, krótko potem pad³ strza³ drugi, z dachu domu, gdzie osobnicy wywa-
¿yli dachówkê i wystawili lufê broni maszynowej, strzelaj¹c do nasc. Pocisk przelecia³
w odleg³oœci od mojej g³owy oko³o 5 cm przez dwie szyby i uderzy³ w œcianê pokoju,
z którego obserwowa³em. Poniewa¿ miejsce obserwacji zosta³o wykryte, musia³em
zmieniæ stanowisko.

Wiêcej szczegó³ów do tej sprawy nie mogê zapodaæ.

(–) Grajkowski Stefand

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 233–234, kopia, mps.
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c–c Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
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Nr 66

1956 lipiec 23, Poznañ – Notatka mjr. Kazimierza Modelewskiego, naczelnika Wydzia³u IV

WUdsBP w Poznaniu, dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r. w poznañskich zak³a-

dach pracy

Poznañ, dnia 23 lipca 1956 r.
Œciœle tajne

Egz. nr 2a

Notatka dot[ycz¹ca] wypadków w dniu 28 czerwca 1956 r.
na obiektach gospodarki narodowej

Wypadki wystêpuj¹ce w okresie przed 28 czerwca br. na Zak³adach ZISPO mia³y
swoje odbicie na szeregu zak³adach przemys³owych i innych. Przenika³y one poprzez po-
szczególne osoby, które zaznajomione by³y z t¹ sytuacj¹ podczas wspólnych narad w pio-
nach technicznych poszczególnych zak³adów b¹dŸ te¿ poprzez kontakty robotników
Zak³adów im. Stalina z robotnikami innych zak³adów.

Stwierdziæ równie¿ nale¿y, ¿e wypadki ZISPO-wskie przeniknê³y do spo³eczeñstwa
m[iasta] Poznania, w taki sposób, ¿e sta³y siê one przedmiotem rozmów w ró¿nych œro-
dowiskach i w ró¿nym œwietle by³y interpretowane.

Sytuacja taka, przenikaj¹ca na poszczególne zak³ady gospodarki ekonomicznej, zna-
laz³a ró¿norakie odzwierciedlenie, wyra¿aj¹ce siê w ró¿nych formach i tak:

W Zak³adach Przemys³u Gumowego STOMIL pierwsze niezadowolenie wœród pra-
cowników stwierdzono po 21 czerwca br., na skutek dotarcia do nich [informacji] o wy-
suniêtych ¿¹daniach przez pracowników ZISPO. �ród³em niezadowoleñ pracowników
STOMIL by³o niewyp³acenie im premii za wykonanie 98% pierwszego gatunku przez
za³ogê wulkanizacji, co uprzednio by³o im przyrzeczone. Innym takim mankamentem
by³ fakt, ¿e w ostatnim czasie ogólnie obni¿ono na zak³adzie oko³o 120 prac[ownikom]
grupy uposa¿enia bez specjalnego uzasadnienia. Na skutek powy¿szego, pracownicy
STOMILA rozpoczêli szeroko komentowaæ wypadki ZISPO-wskie, gdzie m.in. ob[ywa-
tel] W³odarczak w dniu 21 czerwca [19]56 r. rozpowszechnia³, ¿e pracownicy w ZISPO
buntuj¹ siê i nie chc¹ pracowaæ oraz ¿e od wtorku, tj. 26 czerwca br., zapowiedzieli strajk.
Rozpowszechnia³, ¿e pracownicy ZISPO wyjechali do Warszawy i domagaj¹ siê podwy¿-
ki p³ac i je¿eli nie za³atwi¹ ich postulatów – to wyjd¹ na ulicê. Wym[ieniony] W³odarczak
mia³ szwagrab, który by³ zatrudniony na ZISPO i ten inspirowa³ go do wywo³ania strajku
na zak³adach STOMIL, mówi¹c, jeœli my bêdziemy strajkowaæ i wyjdziemy na ulicê, to
bêdzie sygna³ syreny, ¿e wy w STOMILU winniœcie te¿ w tym czasie to samo zrobiæ i ra-
zem z nami wyjœæc.

dInny pracownik STOMILA – ob[ywatel] Balcer Mieczys³aw, rozpowszechnia³ na
zak³adzie [informacje] w dniu 27 czerwca [19]56 r., ¿e za³oga ZISPO wyjdzie na ulicê,
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gdy¿ delegacja wys³ana do Warszawy zosta³a zamkniêta. Dalej twierdzi³, ¿e tow[arzysz]
Ochab oœwiadczy³ do Delegacji ZISPO-wskiej bêd¹cej w Warszawie, ¿e ich potrzeby za-
spokoi czo³gamid. Na Zak³adach – Poznañskie Zak³ady Metalurgiczne POMET, wypadki
zispowskie komentowa³ wœród personelu in¿ynieryjno-technicznego ob[ywatel] Pasz-
kiewicz, o których dowiedzia³ siê w czasie pobytu na naradzie w TASKO.

Na tych samych zak³adach w dniu 25e czerwca br., tj. w dniu wyp³aty zarobków,
wœród robotników dzia³u formowni masywowej i oczyszczalni W-1 notowano silne obu-
rzenie. Przyczyn¹ by³o otrzymanie ma³ych zaliczek w granicach od 100–220 z³. Fakt ten
pog³êbi³o otrzymanie przez robotników pomocniczych wyp³atê od 500–600 z³ miesiêcz-
nie. Najwiêksze oburzenie zanotowano po pracy w umywalni, gdzie robotnicy krytyko-
wali wysokie normy i niskie zarobki, domagali siê m.in. zapewnienia im frontu robót.

fJeden z robotników – cz³[onek] Partii, tow[arzysz] Gulenda oœwiadczy³, ¿e w dniu
26 czerwca [19]56 r. nie nale¿y przyst¹piæ do pracy do chwili wyjaœnienia im tej sprawy
przez Kierownictwo Zak³aduf.

W dniu 26 czerwca [19]56 r. dosz³o gprzez ww. Wydzia³yg Zak³adu do 15 min[ut]
przerwania pracy. Sytuacja ta jednak zosta³a roz³adowana przez zapewnienie im, ¿e po-
stulaty wysuniête zostan¹ pozytywnie za³atwione.

Jakkolwiek przestoje na innych Oddzia³ach nie mia³y miejsca, to niezadowolenie
z wysokich norm i niskich p³ac mia³o miejsce na ca³ym Zak³adzie. Powodem tego by³
fakt umieszczenia przez nieznanego sprawcê na W-3 napisu – „chcemy wiêcej zarobiæ”.

W Wielkopolskiej Fabryce Urz¹dzeñ Mechanicznych w Oddziale Obróbki Mecha-
nicznej wypadki zispowskie by³y szeroko komentowane. Komentarze mia³y charakter
luŸnych, niezorganizowanych rozmów. Nosi³y one charakter solidaryzuj¹cy siê z ¿¹da-
niami robotników ZISPO. Komentarze te mia³y miejsce na Oddziale Obróbki Mecha-
nicznej dlatego, poniewa¿ Oddzia³ ten wg taryfikatora zarabia najni¿ej. WyraŸnych
¿¹dañ robotnicy nie stawiali, nie domagaj¹c siê równie¿ masówek. Charakterystyczne
jest, ¿e na Zak³adzie w ostatnich dniach czerwca przed wypadkami w dniu 28 czerwca br.
bardzo powa¿nie spad³a produkcja.

W Poznañskiej Fabryce Maszyn ¯niwnych nie notowano specjalnych wyst¹pieñ. Nie
mniej jednak Dyrekcja wspólnie z Kom[itetem] Zak³[adowym] PZPR po uzgodnieniu z KW
zadecydowa³a, by wyp³aciæ pracownikom podatek progresywny, który by³ odci¹gany od
m[iesi¹]ca stycznia br., a nastêpnie nie stosowaæ tego¿ potr¹cenia podatku przy obliczaniu
poborów. Takie posuniêcie, mimo ¿e nie by³o uzgodnione z Centralnym Zarz¹dem, wp³ynê³o
na nieprzerwanie pracy za³ogi F[abry]ki Maszyn ¯niwnych do 28 czerwca br., a przeciwnie
wydajnoœæ pracy i jakoœæ produkcji wyraŸnie by³a podnoszona przez za³ogê.

W Miejskim Przedsiêbiorstwie Komunikacyjnym w dniu 25 czerwca [19]56 r.
o godz. 12.30 w salce konduktorskiej MPK odby³a siê masówka, samorzutnie zorgani-
zowana przez grupê konduktorów i motorniczych, którym przewodzili nastêpuj¹cy
ob[ywatele:] Loranty – motorniczy oraz konduktor Przybylski. Na masówce tej wym[ie-
niona] grupa domaga³a siê podwy¿ki p³ac oraz wyra¿a³a niezadowolenie z podzia³u pre-
mii, któr¹ zak³ad otrzyma³ z uzyskania I miejsca w skali krajowej. Masówka by³a bardzo
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burzliwa, gdzie wykrzykiwano, ¿e nale¿y kontynuowaæ ¿¹dania w taki sposób, haby za-
granica siê dowiedzia³a o tym. Takie stwierdzenie sformu³owa³ wym[ieniony] Lorantyh.

W Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego Nr 1 w Bazie Sprzêtu w dniu 25 czerwca
[19]56 r. mia³ miejsce wypadek usi³owania wywiezienia taczk¹ in¿[yniera] Kwieciñskie-
goi poza Zak³ad przez D³ugosza Józefa, Bresta Boles³awa, Knoppj i Kêdziorêk Edmunda.
Powodem powy¿szego by³a sprzeczka miêdzy ob[ywatelem] Kwieciñskim a ob[ywate-
lem] D³ugoszem i innymi, o pod³o¿u ekonomicznym – z³e obliczenie stawek i niskie za-
robki. Inspiratorem wywiezienia Kwieciñskiego by³ D³ugoszl, który wznosi³ okrzyki
nawo³uj¹ce do wyst¹pieñ oraz do u¿ycia si³y w stosunku do Kwieciñskiego. Jak stwier-
dzono D³ugosz jest by³ym prac[ownikiem] UB, wydalony z Partii i by³ on wraz z wspo-
mnian¹ grup¹ prowokatorem do wyst¹pieñ i niezadowolenia mprzed 28 czerwca br.m Cha-
rakterystycznym jest, ¿e w³aœnie ww. grupa spowodowa³a wyjœcie ca³ej za³ogi w dniu
28 czerwca br. na ulicê i wziêcia udzia³u w manifestacji. Ponadto na tym samym
zak³adzie w dniu 27 czerwca [19]56 r. odby³a siê burzliwa masówka z udzia³em kierow-
nictwa politycznego i zawodowego Zak³adu, gdzie robotnicy kwestionowali normy na
robociznê oraz czasookres ich wykonania, a tym samym niskie zarobki. Jednym z najgo-
rêtszych dyskutantów by³ m.in. omawiany wy¿ej D³ugosz.

Poza tym wypadki zispowskie spowodowa³y, ¿e na szeregu pomniejszych zak³adach
gospodarki ekonomicznej toczy³y siê dyskusje oraz komentarze na temat zarobków, sto-
py ¿yciowej, norm, uposa¿enia itp., które jednak nie przebiega³y w tak burzliwy sposób,
jak w wy¿ej opisanych Zak³adach i nie spowodowa³y powa¿niejszych nastêpstw.

Przebieg wydarzeñ w dniu 28 czerwca 1956 r.

Na podstawie zebranych materia³ów stwierdza siê, ¿e w dniu 28 czerwca br. wszyst-
kie zak³ady pracy pozostaj¹ce w operacyjnym zainteresowaniu Wydzia³u IV, prócz
Zak³adów ZISPO, normalnie przyst¹pi³y do pracy. W godz. od 8.00 rozpoczê³y dzia³aæ
bojówki strajkowe rekrutuj¹ce siê pocz¹tkowo wy³¹cznie z pracowników ZISPO i ZNTK,
a nastêpnie w sk³ad bojówek wchodzili robotnicy innych zak³adów pracy, które zmusza³y
robotników i pracowników poszczególnych Zak³adów i Instytucji do opuszczenia pracy
i wziêcia udzia³u w manifestacji.

Sytuacja strajkowa w dniu 28 czerwca br. powstawa³a w nastêpuj¹cych okolicznoœciach:
Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne by³o jedne z pierwszych zak³adów, które

przy³¹czy³o siê do strajku i manifestacji, wyra¿a³o siê to w przerwaniu komunikacji tram-
wajowej i przyst¹pieniu obs³ugi do manifestacji, jak i przy³¹czenie siê do grasuj¹cych
bojówek strajkowych. Nastêpnie oko³o godz. 8.00 na teren przedsiêbiorstwa MPK wtar-
gnê³a grupa bojówkarzy z Zak³adów ZISPO, w której bra³ udzia³ pracownik MPK
– ob[ywatel] nBlich Bogdan – lat 42, motorniczyn.
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Z grupy bojówkarzy rozpoznano ob[ywatela] Michalaka Franciszka – lat 44, zatrud-
nionego w ZISPO „W-6” jako szlifierz. Grupa bojówkarzy po wtargniêciu na zak³ad roz-
poczê³a fizycznie wyrzucaæ pracowników MPK z poszczególnych warsztatów i zajezdni
oraz nawo³ywaæ wszystkich do strajku. Ob[ywatel] Hasz – dyr[ektor] Zak³adu, który
przeciwstawi³ siê czêœciowo bojówkarzom zosta³ przez nich oblany oliw¹. W wyniku po-
wy¿szego ca³oœæ za³ogi przyst¹pi³a do strajku, wysz³a na ulicê za wyj¹tkiem kierownic-
twa przedsiêbiorstwa i portierów. Nadmieniæ wypada, ¿e czêœæ tramwajarzy zatrudniona
na Dêbcu – w zajezdni, do strajku nie przyst¹pi³a, zabezpieczaj¹c okoliczne wozy po-
przez œci¹gniêcie ich do zajezdni.

Spoœród tramwajarzy w dniu 28 czerwca [19]56 r. zabity zosta³ Dziamski Kazimierz
– lat 52, zam[ieszka³y] w Poznaniu.

Ranni zostali:
Hernist Tadeusz – lat 34, bezpart[yjny], zam[ieszka³y] w Poznaniu,
Brodziakowski Stanis³aw – lat 41, bezpart[yjny], zam[ieszka³y] Poznañ,
Przyby³ek Helena – lat 20, bezpart[yjna], zam[ieszka³a] w Poznaniu.

Spoœród pracowników MPK aktywny udzia³ w manifestacji wyra¿aj¹cy siê w nosze-
niu transparentów, flag i wznosz¹cych okrzyki, byli:
1. Lekarczyk Jan – lat 32, bezpart[yjny], motorniczy, nawo³ywa³ manifestantów pod
gmach UB1. Aresztowany przez WUdsBP:
2. Dutkiewicz £ucja – lat 31, bezpartyjna, konduktorka, nawo³ywa³a do pochodu pod
gmach UB,
3. Niedzielski Stanis³aw – lat 24, bezpart[yjny], motorniczy, niós³ flagê pañstwow¹,
4. Sobañska Stanis³awa – lat 22, cz³[onek] ZMP, konduktorka, nios³a flagê pañstwow¹
i bra³a udzia³ w akcji na gmach UB, aresztowana przez WUdsBP,
5. Grajek W³adys³aw – lat 21, bezpart[yjny], konduktor, bra³ udzia³ w akcji na KW PZPR,
6. Dziamski Franciszek – bra³ udzia³ nios¹c transparent („My chcemy chleba dla naszych
dzieci”),
7. Silski W³adys³aw – lat 37, motorniczy, bra³ udzia³ w manifestacji przed gmachem
WUdsBP,
8. P³aszajowa Maria – lat 21, bezpartyjna, konduktorka, bra³a udzia³ w manifestacji przed
gmachem WUdsBP.

Osoby, które rozbraja³y milicjantów, oficerów WP, zatrzymywa³y samochody i wy-
stêpowa³y z broni¹ w rêku:
1. Lewandowski Waldemar – lat 18, rozwoziciel kawy, bra³ udzia³ w akcji z broni¹
w rêku na UB, aresztowany przez WUdsBP,
2. Kurowski Bernard – lat 27, konduktor, bra³ udzia³ z broni¹ w rêku, aresztowany przez MO,
3. Szarpak Marian – lat 26, bezpartyjny, kontroler, rozbroi³ oficera WP z pistoletu, aresz-
towany przez WUdsBP,
4. Leœny Boles³aw – lat 34, konduktor, niós³ transparent („My chcemy chleba dla naszych
dzieci”) oraz bra³ udzia³ w akcji z broni¹ w rêku na gmach UB, aresztowany przez MO,
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5. Kamiñskio Józef – lat 25, rozwoziciel kawy, wystêpowa³ czynnie z broni¹ w rêku
w ataku na WUdsBP, aresztowany przez MO,
6. Cebulskap Krystyna – lat 28, konduktorka, rozbroi³a z pistoletu milicjanta, aresztowa-
na przez MO,
7. Czajkowski Józef – lat 55, cz³[onek] PZPR, kontroler, rozbroi³ oficera WP z pistoletu,
8. Preuss Kazimierz – lat 20, bra³ udzia³ z broni¹ w rêku, aresztowany przez MO,
9. Nowak Wiktor – lat 38, bezpart[yjny], konduktor, pomaga³ w ostrzeliwaniu budynku
WUdsBP,
10. Pi¹tek Rajmund – lat 18, bra³ udzia³ z broni¹ w rêku, aresztowany przez MO.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e za³oga MPK nale¿a³a do najaktywniejszych za³óg bior¹cych
udzia³ w strajku, manifestacji, w bojówkach oraz w braniu czynnego udzia³u z broni¹
w rêku przy zdobywaniu gmachu WUdsBP. MPK ponios³o straty materialne wyra¿aj¹ce
siê w zniszczeniu 31 wozów tramwajowych oraz zniszczeniem linii sieci tramwajowej na
ulicy D¹browskiego i ul. Pu³askiego.

W Poznañskich Zak³adach Przemys³u Odzie¿owego przy ul. Kraszewskiego praca
w dniu 28 czerwca [19]56 r. rozpoczê³a siê normalnie. O godz. 8.10 na zak³ad wtargnê³a
grupa osób w liczbie oko³o 1000, która przy u¿yciu gróŸb oraz si³y fizycznej wypêdzi³a
pracowników PZPO na ulicê. Pracownicy PZPO stawiali opór, odmawiaj¹c opuszczenia
zak³adu. Akcja trwa³a oko³o godz[iny], lecz na skutek przemocy fizycznej za³oga opu-
œci³a zak³ad. Nie mniej jednak na zak³adzie pozosta³o oko³o 100 pracowników, w tym
oko³o 20 cz³onków Partii oraz ca³a dyrekcja i administracja, z wyj¹tkiem kilku biuro-
wych. Pracownicy fizyczni po pewnym okresie zaczêli powracaæ na zak³ad w liczbie
oko³o 400, a nastêpnie po pewnym okresie zaczêli rozchodziæ siê do domu.

Za³oga PZPO specjalnego udzia³u w manifestacji nie bra³a, szli ulic¹ bez specjalnej
organizacji, bez transparentów, nie wznosz¹c okrzyków, œpiewów, nie brali udzia³u w naj-
œciach na instytucje pañstwowe. Zaznacza siê, ¿e z chwil¹ najœcia bojówki, portierzy nie
otworzyli bramy, w zwi¹zku z czym zosta³a ona wy³amana i wywrócona. Ustalono jed-
nak, ¿e spoœród za³ogi PZPO dwie osoby bra³y aktywny udzia³ z broni¹ w rêku.
1. Krajewski Leon – lat 23, aresztowany zosta³ wraz z broni¹ w Rawiczu. Bra³ czynny
udzia³ z broni¹ w rêku w dniu 28 czerwca br. – aresztowany.
2. Dratwa Barbara – lat 21, w dniu 28 czerwca [19]56 r. opatrywa³a rannych. W dniu
29 czerwca wprowadzi³a osobnika do Zak³adów Obuwniczych, który ostrzeliwa³ robot-
ników, wymieniona zagubi³a dowód osobisty i p³aszcz, pozostawiaj¹c go wraz z karabi-
nem w jednym z s¹siednich budynków przy WUdsBP – aresztowana.

Przetwórnia Miêsna w Poznaniu – pracê rozpoczê³a normalnie. O godz. 8.00 wtargnê³a
na Zak³ad grupa bojówkarzy ubrana w kombinezony i ubrania robocze, posiadaj¹ca ze
sob¹ klucze monterskie i inne narzêdzia pracy, która zmusza³a robotników do wyjœcia
z Zak³adu, w wyniku czego Zak³ad opuœci³o oko³o 70% za³ogi.

Spoœród pracowników Zak³adu aktywny udzia³ w nawo³ywaniu do opuszczania pracy
brali Kaczmarek Ignacy, cz³onek PZPR – woŸnica lat 60, Królikowski W³adys³aw, bezpar-
tyjny, pracownik fizyczny, b[y³y] cz³onek bandy – skazany na 9 lat wiêzienia, zwolniony
w czasie amnestii. Wykrzykiwa³ has³a antyrz¹dowe, jak: „Precz ze stalinowcami”.
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Na czele manifestantów opuszczaj¹cych Zak³ad szli: Cichocka Krystyna – ekono-
mistka, Grocz Mieczys³awa – ksiêgowa, bezpartyjna, Byczyk Ryszard – prac[ownik] fi-
zyczny, cz³[onek] ZMP. Poza tym ustalono, ¿e Czajka Stefan z zawodu rzeŸnik, bezpar-
tyjny, nawo³ywa³ w trakcie pochodu do wyjœcia pracowników Sp[ó³dziel]ni Metalowej
przy ul. D¹browskiego. Ustalono równie¿, ¿e Targowska Zofia – robotnica, bezpartyjna,
bra³a udzia³ w terroryzowaniu funkcjonariuszy MO przed KW MO – aresztowana przez
WUdsBP. Nadmienia siê, ¿e pracownicy po up³ywie dwóch do trzech godzin ma³ymi
grupkami powracali na zak³ad i podejmowali pracê. Zak³ad wœród personelu zabitych
i rannych nie posiada. Materialne straty zak³adu powsta³y na skutek przerwy w produkcji,
co spowodowa³o przekwalifikowanie pewnej iloœci surowca z produkcji eksportowej na
krajow¹, powoduj¹c w ten sposób straty na sumê 180 000 z³.

Zak³ady Graficzne im. Kasprzaka – pracê w dniu 28 czerwca [19]56 r. rozpoczê³y.
O godz. 8.10 wtargnê³a na zak³ad grupa bojówkarzy w liczbie oko³o 35 osób, ubranych
w wiêkszoœci w kombinezony i ubraniach roboczych (byli to prawdopodobnie osobnicy
z ZISPO). Zaznacza siê, ¿e byli to przewa¿nie ludzie m³odzi. Wœród grupy bojówkarzy
rozpoznano Dutkiewicza – pracownika Zak³adu ZNTK. Jak wynika z zebranych infor-
macji z terenu Zak³adu, bojówkarze przybyli na zak³ad qbez broni w rêkuq. Nawo³ywali
oni do opuszczenia miejsca pracy, przy czym podkreœlali, ¿e strajkuje ca³y Poznañ i taka
sama sytuacja jest w innych miastach Polski. W zak³adzie pozosta³ kierownik zak³adu,
sekretarz POP, portierzy oraz Stra¿ Po¿arnar. Ponadto na zak³adzie pozosta³o kilku pra-
cowników, którzy nie opuœcili Zak³adu Pracy. Za³oga po wyjœciu na ulicê nie formowa³a
siê i nie przyst¹pi³a zaraz do manifestacji b¹dŸ wróci³a i sta³a w bramie, a czêœæ na ulicy
przed zak³adem. Na wezwanie kierownika, by wracali do pracy – oœwiadczyli, ¿e oba-
wiaj¹ siê bojówek, by nie rozprawili siê z nimi.

Spoœród za³ogi najaktywniej w dniu 28 czerwca [19]56 r. wystêpowa³ Wykrzykie-
wicz Stefan, który usi³owa³ namówiæ pracowników do udania siê przed WUdsBP. Przy
czym w sposób zadawalaj¹cy oœwiadczy³, ¿e przynajmniej siê raz skoñczy z UB – my im
poka¿emy. Ponadto ustalono, ¿e Rutkowski W³odzimierz, Biler Ryszard, Beszterda Ka-
zimiera i Œwi¹tek w dniu 28 czerwca br. wyra¿ali zadowolenie z zaistnia³ej sytuacji, kil-
kakrotnie w czasie dnia mieli udawaæ siê na ul. Kochanowskiego. Czy brali udzia³ w na-
paœciach, nie zdo³ano ustaliæ.

Spoœród za³ogi zatrzymani zostali nastêpuj¹cy pracownicy:
Stefañski Marian – zatrzymany przez MO, Piotrowiak Andrzej – zatrzymany przez MO,
Falkiewicz Pawe³ – zatrzymany przez MO i po kilku dniach zwolniony.

W Poznañskich Zak³adach Piwowarsko-S³odowniczych – praca w godzinach rannych
rozpoczê³a siê normalnie. W godz. miêdzy 9.00–10.00 do rozlewni nr 1 i 2 przy
ul. D¹browskiego wtargnê³a grupa bojówkarzy, uzbrojonych w broñ paln¹, sk¹d po usu-
niêciu robotników brali butelki od piwa, nape³niali je benzyn¹, a nastêpnie ju¿ w czasie
walk z drugiego piêtra rzucali na czo³gi. O godz. 15.00 30-osobowa grupa bandytów
uzbrojona w broñ paln¹ rozpoczê³a niszczenie urz¹dzeñ rozlewni. Wœród grupy bandyc-

315

q–q W dokumencie wpisano maszynowo z broni¹ w rêku. Literê z rêcznie przekreœlono, wpisuj¹c odrêcznie

s³owo bez. W s³owie broni¹ rêcznie przekreœlono literê ¹.
r W dokumencie po¿arowa.



kiej rozpoznano Przybylskiego Jana – tramwajarza. Grupa ta zosta³a o godz. 6.00
w dn[iu] 29 czerwca br. zrealizowana przez jednostkê wojskow¹. Na skutek zniszczo-
nych przez bandytów urz¹dzeñ rozlewni zak³ad poniós³ szkodê w sumie na 400 000 z³.
Z pracowników tej instytucji ranni zostali nastêpuj¹cy pracownicy:
1. Wieczorek Czes³aw – bezpartyjny, ranny o godz. 18.00 na ul. M³ynarskiej – okoliczno-
œci nie ustalono.
2. Dolata Czes³aw – ranny na ulicy D¹browskiego.

Poznañska Fabryka Urz¹dzeñ Mechanicznych WIEPOFAMA – dnia 28 czerwca
[19]56 r. pracê rozpoczê³a normalnie o godz. 6.00. Oko³o godz. 8.00 na zak³ad przysz³a
bojówka sk³adaj¹ca siê z kilku robotników ZISPO i MPK, która nawo³ywa³a robotników
do opuszczenia pracy i wyjœcia na ulicê. Wobec odmowy pracowników bojówka opuœci³a
zak³ad i po paru minutach wróci³a ju¿ liczniejsza. Czêœæ bojówkarzy uda³a siê do syreny,
w³¹czaj¹c j¹, drudzy wy³¹czali pr¹d na halach produkcyjnych. Inni natomiast nawo³ywali
robotników, by opuœcili zak³ad i wyrzucali robotników stawiaj¹cych opór. Pierwsi opu-
œcili zak³ad m³odzi robotnicy i przy³¹czyli siê do demonstrantów, jak: Lurc Kazimierz,
Forster Ryszard, Obzt Bogdan, Cebulski Zdzis³aw i Kajdasz Bogdan. Nastêpnie po
nied³ugim czasie opuœci³o zak³ad oko³o 70% za³ogi.

W grupie bojówkarzy brali udzia³ pracownicy WIEPOFAMY i to: Stajburz Bogdan,
Bandurski Marian i Wicher Ludwik.

Pracownicy WIEPOFAMY bior¹cy udzia³ w manifestacji, rozdzielili siê na dwie
zasadnicze grupy. Jedna uda³a siê w kierunku wiêzienia na ul. M³yñsk¹, druga na ul.
D¹browskiego pod Ubezpieczalniê Spo³eczn¹. Na czele grupy pracowników z WIE-
POFAMY pojawi³y siê transparenty z napisem: „My ¿¹damy wolnoœci” lub „My chcemy
wolnoœci”. Transparent noszony by³ przez pracownika Lurca Kazimierza – cz³[onka]
ZMP, ponadto w grupie pracowników wznoszone by³y okrzyki: „¯¹damy chleba”
i „Precz z komunistami”. Gdy grupa pracowników przechodzi³a ul. Rokossowskiego zo-
sta³ rozbity i zrabowany sklep MHD – perfumeria. W rabunku tego sklepu, jak ustalono,
bra³ udzia³ Jankowski Tadeusz. Poza tym Obst Bogdan zerwa³ flagê czerwon¹, wisz¹c¹
nad wejœciem do kina „Ba³tyk”. W akcji na wiêzienie, jak ustalono, bra³ udzia³ Cebulski
Zdzis³aw – cz³[onek] PZPR i radny Miejskiej Rady Narodowej, który przy pomocy ¿elaz-
nej sztaby otwiera³ drzwi cel wiêziennych. Ponadto bra³ udzia³ w akcji na wiêzienie For-
ster Ryszard – cz³[onek] ZMP, który dokona³ otwarcia drzwi cel wiêziennych.

Aresztowany zosta³ pracownik Bulczyñski Antoni – lat 18, œlusarz maszynowy, bez-
partyjny, który bra³ udzia³ w akcji z broni¹ w rêku na gmach WUdsBP oraz strzela³ do
¿o³nierzy.
Kwitczewski Zdzis³aw – lat 20, bra³ udzia³ w napadzie na gmach Urzêdu2 – aresztowany.
Muszyñski Ryszard – lat 19, bra³ czynny udzia³ w napadzie na gmach WUdsBP, z braku
dowodów zwolniony w dniu 8 lipca br.
Ranny zosta³ P³otko Boles³aw – cz³[onek] PZPR, lat 54, otrzymuj¹c ranê w obydwie nogi
powy¿ej kolan podczas przebywania przed gmachem WUdsBP.

Zak³ady Mechaniczne Przemys³u Tworzyw Sztucznych – rozpoczê³y pracê normal-
nie. Przed godz. 9.00 przyniós³ wiadomoœæ o manifestacji na terenie miasta pracownik
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tego¿ zak³adu, Kuzier Bogus³aw – œlusarz, cz³[onek] ZMP, lat 18, na wiadomoœæ tê pra-
cownicy fizyczni oko³o godz. 9.00 przerwali pracê, mimo ¿e do zak³adu nie przyby³a ¿ad-
na bojówka. Dyrektor Zak³adu – tow[arzysz] Bida i Przewodnicz¹cy Rady Zak³adowej
– tow[arzysz] Szuka³a dowiedziawszy siê o przerwaniu pracy przez robotników, zorgani-
zowali masówkê w celach przekonania robotników o koniecznoœci podjêcia pracy oraz
ustalenia przyczyn, dla których praca zosta³a przerwana. Na masówce zabra³ g³os Wiœ-
niewski Edmund – lat 35, elektryk, pochodzenia drobnomieszczañskiego, który w swoim
wyst¹pieniu powiedzia³, ¿e robotnicy zak³adu solidaryzuj¹ siê z robotnikami innych
zak³adów, którzy przerwali pracê i wyszli na ulicê, ¿e ¿¹daj¹ podniesienia stopy ¿ycio-
wej, zniesienia norm oraz odpowiednio wysokiej p³acy dniówkowej. Wyst¹pienie jego
robotnicy mocno oklaskiwali. Nastêpnie zabra³ g³os Konieczny Narcyz – lat 25, frezer,
kandyd[at na cz³onka] PZPR, radny Miejskiej Rady Narodowej, cz³onek Zarz[¹dzu] Ko³a
ZMP, który nawo³ywa³, by robotnicy wy³onili spoœród siebie delegacjê, która sprecyzuje
¿¹dania i przedstawi Dyrekcji. Robotnicy wybrali na delegatów: Koniecznego, Wiœniew-
skiego, Targoszczyñskiego i Stachowiaka, którzy wraz z Przew[odnicz¹cym] Rady Zak³a-
d[owej] udali siê do gabinetu, by tam siê naradziæ. Tam te¿ wszed³ ob[ywatel] Wojnowski
Józef – lat 26, bezpartyjny, z zawodu œlusarz, który za¿¹da³ wyjœcia Przew[odnicz¹cego]
Rady Zak³ad[owej] i przejawia³ chêæ pobicia jego. Wy¿ej zapodana delegacja wy³oniona
na masówce sporz¹dzi³a protokó³ z masówki, w którym okreœli³a, ¿e za³oga protestuje na
dotychczasowe warunki bytowe i solidaryzuje siê z ca³¹ poznañsk¹ klas¹ robotnicz¹ na
masówce odbytej w dniu 28 czerwca [19]56 r., ¿¹da ogólnej poprawy stopy ¿yciowej,
przyznania wiêkszych stawek, sp³acenie od 1953 r. ró¿nicy miêdzy wêglem w naturze
a gotówce, przyznanie wêgla w naturze, bezwzglêdne zejœcie kalkulacji na warsztat, po-
prawy warunków bezpieczeñstwa pracy, wprowadzenia 30% obni¿ki podatku za wspó³za-
wodnictwo i sp³acenie od 1953 r., zapewnienie ci¹g³oœci pracy (likwidowanie postojów),
pokrycie za dzisiejszy dzieñ pracy, protokó³ zakoñczono s³owami – „¯¹damy natychmia-
stowej odpowiedzi”. Na rezolucji podjêtej na masówce widniej¹ 104 podpisy pracow-
ników zak³adu.

Po masówce czêœæ pracowników chcia³a pracowaæ, jednak na skutek przeszkodzenia
im nie mogli kontynuowaæ pracy. W przeszkadzaniu w pracy najwiêcej wyró¿nia³ siê
Chwaliszewski Tadeusz – lat 32, szlifierz narzêdziowy, bezpartyjny. Na pracuj¹ce ma-
szyny rzuca³ szmaty. Na przechodz¹cego przewodnicz¹cego Rady Zak³adowej przez
halê, nieznany sprawca rzuci³ w niego kawa³kiem ¿elaza. Mimo ¿e robotnicy do godz.
14.00 nie wyszli z zak³adu, to jednak pracy nie podejmowali.

Wytwórnia Sprzêtu Mechanicznego – pracê rozpoczê³a normalnie o godz. 6.00.
W godz. miêdzy 8.00–9.00 do portierni przyby³ jeden osobnik – bli¿ej nieznany w ubra-
niu tramwajarza, który przedstawi³ siê, ¿e jest z Zak³adów Stalina3 i jako delegat wzywa
robotników do porzucenia pracy. Po kilku minutach przyby³a 60-osobowa grupa bojów-
karzy, ubrana w kombinezonach. Byli to ludzie m³odzi, wœród których znajdowa³o siê
kilka kobiet, która po otwarciu bramy rozesz³a siê po poszczególnych halach, gdzie
nawo³ywa³a do porzucenia pracy i wyjœcia na ulicê. Spoœród bojówkarzy wyró¿nia³
siê jeden osobnik, który w sposób brutalny odnosi³ siê do cz³onków za³ogi i wyda-
wa³ rozporz¹dzenia bojówkarzom. By³ w wieku oko³o lat 30 – bli¿szych danych
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brak. Bojówkarze na zak³adzie wznosili okrzyki – „Nie mamy chleba”, „My wo³amy
o chleb, a wy pracujecie, utrudniacie nam”, „Wszyscy wychodziæ”. Czêœæ za³ogi opuœci³a
pracê, a czêœæ pozosta³a na zak³adzie, jednak pracy nie kontynuowa³a.

Poznañska Fabryka Maszyn ¯niwnych – pracê rozpoczê³a normalnie o godz. 6.00.
O godz. 9.00 wtargnê³a na zak³ad na samochodzie bojówka sk³adaj¹ca siê z pracowników
ZISPO i MPK. Bojówkarze rozbiegli siê po halach i przemawiali do za³ogi, by porzuci³a
pracê i uruchomili syrenê alarmow¹, która wyci¹gnê³a ca³oœæ za³ogi przed bramê. Pod
bram¹ bojówkarze nawo³ywali do udania siê na manifestacjê, w tym to czasie na
zak³adzie obecni byli dwaj wyk³adowcy szko³y partyjnej, tow[arzysze] Mroczek i Fili-
pek, którzy widz¹c biernoœæ za³ogi i brak reakcji ze strony Dyrekcji, zwrócili siê z apelem
do pracowników o podjêcie pracy. Wówczas bojówkarze porwali ich w t³um i zaczêli biæ.
Tow[arzyszowi] Mroczkowi jedna pracownica MPK wsadzi³a wiadro na g³owê. Po tych
wypadkach wiêksza czêœæ za³ogi wróci³a na hale produkcyjne, jednak pracy nie mog³a
podj¹æ, gdy¿ na poszczególnych dzia³ach wy³¹czono dop³yw energii elektrycznej.

Z terenu zak³adu wyró¿niali siê nastêpuj¹cy pracownicy, którzy w ró¿nych formach
przyczyniali siê do zaprzestania pracy i opuszczenia zak³adu. S¹ nimi Okupniak Euge-
niusz, Radziejewski Czes³aw, Fisiak Kazimierz, Dobak Józef, Michalski Stefan, Lemiesz
Teresa.

Oko³o godz. 10.00 za³oga zaczê³a opuszczaæ fabrykê samochodami i pieszo.
Straty materialne, jakie ponios³a fabryka, wyra¿aj¹ siê w niewykonaniu 100 snopo-

wi¹za³ek – co równa siê cenie 2 700 000 z³. Spoœród za³ogi ustalono nastêpuj¹cych pra-
cowników rannych: Michalski Stefan – lat 31, Szyfnar Zygmunt – lat 16, Bandowski Sta-
nis³aw – lat 21, Kotliñski Franciszek – lat 25. Spoœród za³ogi dotychczas ustalono
nastêpuj¹ce osoby, które bra³y udzia³ w bojówkach, wystêpowa³y z broni¹ w rêku: Sza³
Bogdan – lat 24 bezpart[yjny], w 1950 r. skazany na 10 lat wiêzienia za nielegalne posia-
danie broni, bra³ udzia³ z broni¹ w rêku w napadzie na wiêzienie i gmach WUdsBP, aresz-
towany przez WUdsBP. P³ócienniczak Sylwester – lat 25, bezpart[yjny], bra³ udzia³
z broni¹ w rêku, aresztowany przez WUdsBP, Ostafii Eugeniusz – lat 27, by³ na
zak³[adzie] STOMIL, wystêpowa³ aktywnie w bojówce przy nak³anianiu za³ogi do
opuszczenia fabryki.

Stwierdziæ nale¿y, ¿e dyrekcja, Rada Zak³[adowa] i Org[anizacja] Partyjna4 w du¿ej
mierze ponosz¹ winê za to, ¿e za³oga opuœci³a fabrykê, gdy¿ robotnicy byli zdezoriento-
wani i bez entuzjazmu opuszczali zak³ad. Dyrekcja w kierunku powstrzymywania ro-
botników nic nie zrobi³a, by powstrzymaæ robotników przed opuszczeniem fabryki,
a wrêcz przeciwnie Dyr[ektor] Jankowski zabrania³ Stra¿y Przemys³owej stawiania opo-
ru bojówkarzom, choæby w taki prosty sposób, jak zamkn¹æ bramê wjazdow¹.

Zak³ady Przemys³u Gumowego STOMIL – w dniu 28 czerwca [19]56 r. pracê rozpo-
czê³y o godz. 6.00. Oko³o godz. 9.00 na zak³ad STOMIL wtargnê³a grupa bojówkarzy na
dwóch samochodach ciê¿arowych, licz¹ca oko³o 80 osób, w sk³ad której wchodzili pra-
cownicy ZISPO i MPK. Wœród bojówkarzy rozpoznano b[y³ego] prac[ownika] zak³[adu]
STOMIL i to: Dytkowskiego Stanis³awa zatr[udnionego w:] Poznañskie Zak³ady
Napraw Samochodowych, który by³ g³ównym prowodyrem bojówki na zak³[adzie]
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STOMIL, Malik Henryk prac[ownik] Zak³adu Gazownictwa Okr[êgu] Poznañskiego,
Dytkowskiego i Malik zostali aresztowani, Plecnera – obecnie zatrudnionego w Zak³[adach]
ZISPO – W-5, Ostafii – zatr[udnionego] w Maszynach ¯niwnych5, Guza Stanis³awa
– zatr[udnionego] w Maszynach ¯niwnych, W³odarczyk El¿bietê – zatr[udnion¹] w Ma-
szynach ¯niwnych. Wymienieni po wejœciu na zak³ad udali siê na zak³ady produkcyjne
i w sposób agresywny gro¿¹c biciem, zmuszali pracowników do wyjœcia z zak³adu, sami
zatrzymywali maszyny i uruchomili syrenê samochodow¹. Pracownicy zak³adu STOMIL
po wtargniêciu bojówkarzy opuœcili pracê i samochodami udali siê do miasta. W za-
k³[adzie] STOMIL ustalono osoby, które bra³y aktywny udzia³ w manifestacji i wystêpo-
wa³y w bojówkach, którymi s¹:
1. Wolniewicz Janusz – lat 28, cz³[onek] ZMP, po wtargniêciu bojówkarzy na zak³ad by³
z nimi w kontakcie i informowa³ ich o rozmieszczeniu poszczególnych wydzia³ów. Po-
nadto zna³ siê z kilkoma bojówkarzami.
2. Zieliñski Franciszek – wraz z grup¹ bojówkarzy uda³ siê do miasta i by³ widziany przed
wiêzieniem.
3. Kondraczyk Mieczys³aw – by³ widziany przed wiêzieniem.
4. Czech Jerzy – by³ widziany przed wiêzieniem.
5. Andrzejewski – by³ widziany przed wiêzieniem.
6. Majewski Józef – wraz z grup¹ bojówkarzy uda³ siê do miasta, a nastêpnie przed
gmach Urzêdu.
7. Asch Benedykt – cz³onek egzekutywy Kom[itetu] Zak³[adowego] PZPR, by³ g³ównym
prowodyrem wœród m³odzie¿y, nawo³ywa³ na ulicy Kochanowskiego i rozpowiada³, ¿e
widzia³, jak UB strzela³o do dzieci.
8. Kaczmarek Stefan – bra³ udzia³ w napadzie na wiêzienie i Prokuraturê Wojewódzk¹.
9. Koper Jan – jako pierwszy wszed³ do bojówkarzy i nawo³ywa³ innych do strajku.

W czasie zajœæ zostali ranni nastêpuj¹cy pracownicy: Wojtysiak Leon, Wojciechowski
Alojzy, Stachowiak Mieczys³aw – bra³ udzia³ w napadzie na gmach WUdsBP, aresztowany.

Ponadto ustalono nastêpuj¹ce osoby, które bra³y udzia³ w napadzie na WUdsBP: Ka-
miñskis W³odzimierz [–] rzuca³ butelkami z benzyn¹ do gmachu Urzêdu, S³omiñski Aloj-
zy – udzia³ w napadzie na gmach WUdsBP, Stachowiak Mieczys³aw – bra³ udzia³ w na-
padzie na gmach WUdsBP, Kasztelan Henryk – bra³ udzia³ w napadzie na gmach Urzêdu,
Jab³oñski Bogus³aw – bra³ udzia³ w napadzie na gmach Urzêdu. [t] Wymienione osoby
zosta³y aresztowane przez tut[ejszy] Urz¹d. Ponadto aresztowani zostali przez MO: Buj-
ny Ryszard, Demhel Ryszard, Kupiec Eugeniusz.

Poznañskie Zak³ady Metalurgiczne POMET – pracê w dniu 28 czerwca [19]56 r. roz-
poczê³y normalnie o godz. 6.00. Bojówki na teren zak³adu nie wtargnê³y. W godzinach
przedpo³udniowych zauwa¿ono na afiszu przy zegarze w Wydz[iale] W-3 ulotkê o treœci
wzywaj¹cej robotników do walki, w œlad za robotnikami ZISPO, MPK i PKP. Przed
godz. 14.00 nieznany osobnik zatrzyma³ dop³yw mocy do poszczególnych dzia³ów
w pracy. O godz. 14.00 Rumiñski Stefan, przy udziale Radziewicza, w szatni rozpocz¹³ na-
rzekaæ, ¿e nie otrzyma³ zwrotu podatku za wykonanie 140% planu produkcyjnego. Mimo
wyjaœniania mu tej sprawy przez kierownictwo Zak³adu i Przewodnicz¹cego Rady
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Zak³adowej uda³ siê na halê i wyst¹pi³ przed robotnikami, by porzucili pracê z uwagi na
wypadki na mieœcie oraz by nie zostali pobici. Pod jego wp³ywem za³oga przesta³a praco-
waæ i rozesz³a siê do domów. Z terenu Zak³adu „Pomet” zostali aresztowani nastêpuj¹cy
pracownicy przez organa MO za dokonywanie rabunków w dniu 28 czerwca br. i to: Po-
znachowski W³adys³aw, Mañkowski Eugeniusz, Drobus Witold, Przybysz Adam.

Zak³ady Gazownictwa Okrêgu Poznañskiego – w dniu 28 czerwca br. do pracy
przyst¹pi³y normalnie. Oko³o godziny 9.00 przyjecha³a samochodem ciê¿arowym bojów-
ka licz¹ca oko³o 40 ludzi, w sk³ad której wchodzili przewa¿nie tramwajarze, bojówkarze
wygra¿ali, ¿e zdemoluj¹ Zak³ad i pobij¹ za³ogê, jeœli nie pójd¹ na manifestacjê. Dyrektor
Zak³adu, tow[arzysz] Dziaczkowski przemówi³ do za³ogi i bojówkarzy, podkreœlaj¹c, ¿e
praca za³ogi to ich obiad oraz jedzenie dla chorych w szpitalach i ich dzieci. Wobec czego
bojówkarze odst¹pili od pracowników „Ruchu”.

Nie mniej jednak pracownicy napraw wodomierzy Warsztatu Mechanicznego oraz
pracownicy placowi wyszli na ulicê. Wiêkszoœæ jednak pracowników przed godzin¹
12.00 powróci³a na Zak³ad, nie podejmuj¹c pracy. Z zak³adu ranni zostali nastêpuj¹cy
pracownicy:
1. Dedkowski Stefan mia³ braæ udzia³ w zdobywaniu czo³gu.
2. Sikorski Henryk – okolicznoœci ranienia nie ustalono.
Z Zak³adu aresztowane zosta³y nastêpuj¹c osoby:
1. Œmia³kowski Stanis³aw – lat 46, w godz[inach] popo³udniowych na terenie Zak³adu
pokazywa³ pistolet.
2. Jesior W³adys³aw – bra³ udzia³ z broni¹ w rêku w okolicy ul. D¹browskiego.
3. Olejniczak – lat 37, bra³ udzia³ z broni¹ w rêku w napadzie na gmach WUdsBP.
Do aktywnych uczestników strajku nale¿¹:
1. Mruk Henryk – bra³ udzia³ w bojówce na terenie STOMILA.
2. Jurek Edward – by³ widziany z karabinem w rêku przy ul. Mickiewicza i D¹browskiego.
3. So³tysiak – wtargn¹³ pierwszy do KW MO.

Poznañskie Przemys³owe Zjednoczenie Budowlane – prowadz¹ce budowy o charakterze
budownictwa przemys³owego, pracê na budowach rozpoczê³o normalnie, z wyj¹tkiem
budowy na ZISPO W-5. Pozosta³e budowy przesta³y pracowaæ w zale¿noœci od Zak³adu,
na którym rozwija³a siê akcja strajkowa.
Straty w ludziach – ranni: Tomaszewski Tadeusz, Orzoga Czes³aw, Strojbel Czes³aw.
Aresztowano:
1. Cz³apau Edward – lat 18, bra³ udzia³ w napadzie z broni¹ w rêku na gmach WUdsBP.
2. Kêdziora Zdzis³aw – za dokonywanie grabie¿y.

Przedsiêbiorstwo Transportu Budownictwa Miejskiego – w dniu 28 czerwca [19]56 r.
praca rozpoczê³a siê normalnie, o godzinie 9.00 do dyrektora Skusiewicza zg³osi³a siê de-
legacja spoœród pracowników Zak³adu, komunikuj¹c, ¿e przystêpuj¹ do strajku. Dyrektor
nie oponowa³, gdy¿ sam w godzinach rannych by³ na manifestacji. Aktywnoœæ w wypro-
wadzeniu za³ogi wykaza³ £¹czkowiak Wac³aw, który opornych wypêdza³ krzykiem
i przekleñstwami. Pomagali mu w tym Sieber i Fr¹ckowiak St[anis³aw], Dyrekcja i Rada
Zak³adowa w takiej sytuacji przyjê³a stanowisko aprobuj¹ce, a nawet w pewnym stopniu
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oddzia³ywali pobudzaj¹co. £¹czkowiak pilnowa³, aby nikt nie opuszcza³ zak³adu, a na-
wet przyczyni³ siê do wyjœcia na ulicê s¹siednich Zak³adów. Pracownicy w czasie mani-
festacji – jak Kulas wznosili okrzyki: „Precz z niewol¹, precz z ruskami, precz z 17 latami
niewoli”. Nieœli transparenty i chor¹gwie. Zaraz po wyjœciu z Zak³adu ca³a za³oga œpie-
wa³a hymn pañstwowy i „Bo¿e coœ Polskê”.

Spoœród pracowników aresztowani zostali: Kulas Janusz, Majcher, Zielonacki
i B³aszczyk za udzia³ w akcji na gmach WUdsBP i rabunki.

Przedsiêbiorstwo Remontowo-Budowlane – prowadz¹ce prace remontowe w budow-
nictwie mieszkaniowym, pracê rozpoczê³o normalnie. Przyst¹pienie do akcji strajkowej
na poszczególnych budowach zale¿ne by³o od przechodzenia manifestantów czy dotarcia
bojówek. ¯adnych bojówkarzy z Przedsiêbiorstwa nie stwierdzono.

Spoœród pracowników Zak³adu ranni zostali Sadowski Mieczys³aw, Wejma Stanis³aw.
Aresztowani spoœród pracowników Zak³adu: Malicki Józef za udzia³ w napadzie

zbrojnym, rzuca³ butelki z benzyn¹.

Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Nr 2 – które wykonuje prace przy budownic-
twie mieszkaniowym w ró¿nych punktach m[iasta] Poznania. Pracê tak w biurach Zjed-
noczenia, jak i na budowach rozpoczêto normalnie. W niektórych punktach, gdzie s¹
prowadzone budowy, bojówkarze zmusili do porzucenia pracy, jednak wiêkszoœæ pra-
cowników powróci³a na budowê. Na budowie przy ul. Gwardii Ludowej6 czêœæ pra-
cowników uda³a siê przed KW PZPR, gdzie murarz Rabczewski Leon w biurze zrywa³
plakaty dot[ycz¹ce] wspó³zawodnictwa i wykrzykiwa³, ¿e ju¿ koniec z wyzyskiwaniem
robotnika. W³aœciw¹ postawê przyj¹³ brygadzista Kircz, który zwróci³ siê do podleg³ych
pracowników o podjêcie pracy, uzasadniaj¹c, ¿e to nie strajk, a „granda”, bo ludzie wdarli
siê do KW PZPR i zrzucaj¹ portrety Bieruta i czerwone sztandary. Na apel jego robotnicy
rozpoczêli pracê o godzinie 10.00. Jednym, który zaj¹³ wrog¹ postawê, to murarz Nowak
Stanis³aw, który przeciwstawi³ siê przyst¹pieniu do pracy, sam zaœ uda³ siê przed gmach
KW PZPR, gdzie dobija³ siê do drzwi, usi³uj¹c dostaæ siê do gmachu KW PZPR.

Ranny zosta³ Wojtkowiak Bogdan – lat 27, cieœla.
Aresztowany przez prokuratora zosta³ Kliszkowiak Marianv, lat 26 i osadzony w wiê-

zieniu Rawicz.

Urz¹d Telekomunikacyjny – rozpocz¹³ pracê w dniu 28 czerwca [19]56 r. o godz. 8.00.
O godzinie 10.00 wtargnê³a na obiekt grupa bojówkarzy, zmuszaj¹c pracowników do
opuszczenia Urzêdu, bojówkarze rozbiegli siê po pomieszczeniach s³u¿bowych i za-
grozili niszczeniem urz¹dzeñ. Na polecenie naczelnika Urzêdu Telekomunikacyjnego,
tow[arzysza] Mantosa za³oga opuœci³a pomieszczenia s³u¿bowe, wchodz¹c na podwórze.
Czêœæ pracowników, która siê ukry³a, nie wysz³a na podwórze, przyst¹pi³a natychmiast
do uruchomienia ³¹cznoœci miêdzymiastowej. Dopiero na osobisty telefon Ministerstwa
£¹cznoœci o godzinie 11.00 przerwano wszelkie po³¹czenia miêdzypañstwowe i miêdzy-
narodowe. W miêdzyczasie zaczêli wracaæ pracownicy, którzy byli zmuszeni opuœciæ
swe pomieszczenia. Spoœród pracowników UTK zostali ranni: Kubiak Antoni – lat 19,
na skutek doznanych ran podczas wracania do domu, przewieziony do szpitala zmar³,
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£ukasiewicz Franciszek – lat 52, zosta³ raniony na ul. Rokossowskiego ko³o MTP pod-
czas wracania z pracy do domu.

Aresztowani: Ziebeil Henryk – lat 18, aresztowany za posiadanie broni wraz z grup¹
bojówkarzy udaj¹cych siê samochodem do Koœciana z zamiarem rozbrojenia PUdsBP7

i KP MO.

Radiostacja Zak³ócaj¹ca w Poznaniu – rozpoczê³a pracowaæ w dniu 28 czerwca [19]56 r.,
normalnie. W godzinach rannych zgromadzony przed gmachem t³um nawo³ywa³ pra-
cowników zatrudnionych w tym budynku do wyjœcia na ulicê. Z pracowników Radiosta-
cji nikt jednak nie wyszed³. O godz. 10.00 pracownik Radiostacji, ob[ywatel] Nowak przy-
niós³ wiadomoœæ, ¿e istniej¹ pog³oski o zaatakowaniu Radiostacji, o czym dowiedzieæ siê
mia³ od jakiegoœ tramwajarza. Po chwili da³y siê s³yszeæ okrzyki: „Idziemy na radiosta-
cjê”. Na IV piêtro, gdzie mieœci³a siê Radiostacja wesz³a grupa bojówkarzy i stanê³a
przed okratowan¹ bram¹, ¿¹daj¹c jej otwarcia. Kiedy nikt z pracowników nie otworzy³,
wówczas zaczêli bramê rozbijaæ m³otami i grozili pracownikom, ¿e jak wejd¹, to wszyst-
kich pomorduj¹. Pracownicy jednak bramy nie otworzyli. W miêdzyczasie inna grupa
bojówkarzy wesz³a na IV piêtro z drugiego skrzyd³a gmachu, dostaj¹c siê drabin¹ p[rze-
ciw]po¿arow¹ na dach czwartego piêtra i zaczê³a niszczyæ urz¹dzania antenowe. Z kolei
oknem w dachu weszli do pokoju radiostacji, niszcz¹c urz¹dzenia i wyrzucaj¹c je z IV
piêtra na ulicê. Nastêpnie wzniecili po¿ar, który zosta³ przez dozorcê gmachu zlokalizo-
wany. W trakcie niszczenia urz¹dzeñ przez bojówkarzy, pracownicy zeszli na ulicê i udali
siê do Zarz¹du Radiostacji. Na miejscu pozosta³ tylko kierownik, ob[ywatel] Olsza. Stra-
ty Zak³adu w prowizorycznym obliczeniu siêgaj¹ sumy 200 000 z³.

Miejski Zarz¹d Poczty w Poznaniu – rozpocz¹³ pracê w dniu 28 czerwca br., normal-
nie. Oko³o godziny 9.30 trzech pracowników – dorêczycieli: Œmigielski Stanis³aw – lat
20, Ma³ecki Czes³aw – lat 20, Kmieciewicz Stefan – [lat] 19, opuœcili samowolnie miej-
sce pracy. Wymienieni, wg danych podejrzani s¹ o wskazanie bojówce bocznego wejœcia
na teren Urzêdu, w wyniku czego bojówkarze zmusili pracowników do opuszczenia pra-
cy. Co te¿ pracownicy uczynili. Udzia³u jednak w manifestacji nie brali.

Aresztowani spoœród pracowników zostali: Sroka Jerzy – pracownik paczkarni – za
udzia³ w morderstwie pracownika WUdsBP na Dworcu G³ównym. Wojtczak W³adys³aw
– maczelnik Urzêdu Pocztowego (Golêcin) za aktywny udzia³ w zajœciach ulicznych.

Polskie Radio – pracê w dniu 28 czerwca [19]56 r. rozpoczê³o normalnie. Oko³o godziny
9.00 rano do rozg³oœni przysz³a grupa bojówkarzy oko³o 20 osób, którzy za¿¹dali za-
mkniêcia rozg³oœni i wyjœcia na ulicê, przy czym pozdejmowali s³uchawki z aparatów te-
lefonicznych. Po up³ywie kilku minut wtargnê³a inna grup bojówkarzy w liczbie oko³o 20
i ponowi³a ¿¹danie wyjœcia na ulicê, przy czym wy³¹czyli dop³yw energii elektrycznej,
powoduj¹c przerwê pracy radiowêz³a poznañskiego i zielonogórskiego na okres 20 mi-
nut. Z kolei przysz³a 3. grupa bojówkarzy i pod ich naporem czêœæ pracowników opuœci³a
gmach i uda³a siê na ulicê, lecz po paru minutach wrócili, tak ¿e o godz. 9.50 zosta³y po-
nownie uruchomione radiowêz³y. Bojówkarze ci udali siê do administracji Polskiego Ra-
dia na ul. Strusia Nr 10 i powyganiali pracowników na ulicê, przy czym pozdejmowali
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s³uchawki z telefonów. Pracownicy, jednak po paru minutach, wrócili do pracy. O godz.
11.00 zjawi³a siê ponownie grupa bojówkarzy na samochodzie ciê¿arowym z ¿¹daniem
dostarczenia urz¹dzenia magnetofonowego. Po otrzymaniu odpowiedzi, ¿e Radio takich
urz¹dzeñ nie posiada – oddalili siê. Przed godz. 12.00 przyby³o samochodem osobowym
3 m³odych mê¿czyzn z proœb¹ o og³oszenie komunikatu wzywaj¹cego do zachowania
w czasie demonstracji spokoju i nie pl¹drowania sklepów, i miasta. Osobnicy ci powo³y-
wali siê na „Komitet Strajkowy”. Komunikat ten zosta³ zredagowany i nadany przez
rozg³oœniê na miasto bez radiowêz³ów.

Wojewódzki Zarz¹d Handlu – pracê rozpocz¹³ normalnie, podczas kiedy bojówkarze
wyrzucali pracowników z biur, pracownicy wyszli, a nastêpnie powrócili do pracy.
W manifestacji nikt udzia³u nie bra³. Wojewódzki Zarz¹d Handlu poniós³ powa¿ne straty
powsta³e w podleg³ych placówkach handlowych. Ogó³em suma dotychczas obliczonych
strat wynosi oko³o 1 330 000 z³.

W szeregu pomniejszych Zak³adach Budownictwa Przemys³u Terenowego, Drobne-
go Rzemios³a praca równie¿ by³a przerwana, co uzale¿nione by³o od ich lokalizacji oraz
od ewentualnego przybycia demonstrantów, wzglêdnie bojówek. Podkreœliæ jednak nale-
¿y, ¿e na Zak³adach tych wypadki strajkowe przebiega³y raczej opornie, a w wielu wy-
padkach nie mia³y miejsca w ogóle.

Niezale¿nie od powy¿szego na terenie m[iasta] Poznania w dniu 28 czerwca [19]56 r.
ca³y szereg przedsiêbiorstw pomniejszych Zak³adów Budowlanych, Instytucji, Biur Pro-
jektowych, Zak³adów £¹cznoœciowych, Banków, Poczt itp. – pracowa³o normalnie, bez
specjalnych zak³óceñ czy wziêcia udzia³u w manifestacji. W szeregu wypadków, mimo
wtargniêcia bojówek i prób wyrzucenia personelu z pomieszczeñ, pracownicy chwilowo
opuœcili Zak³ad pracy, by po up³ywie kilku minut powróciæ do pracy. Zjawisko takie
mia³o miejsce szczególnie w PKP, Poczta, Zak³adach £¹cznoœci czy te¿ w innych instytu-
cjach publicznych.

Podkreœliæ jednak nale¿y, ¿e Zak³ady U¿ytecznoœci Publicznej, takie jak: Elektrow-
nia, Gazownia, Zak³ady Wodoci¹gów i Kanalizacji i inne pracowa³y normalnie, co spo-
wodowa³o, ¿e mimo tragicznych wypadków, jakie mia³y miejsce w dniu 28 czerwca
[19]56 r., m[iasto] Poznañ nie by³o pozbawione energii elektrycznej, dop³ywu gazu, jak
równie¿ wody. Zjawisko to w du¿ej mierze jest zas³ug¹ za³óg poszczególnych Zak³adów,
jak równie¿ kierownictwa politycznego i zawodowego.

Sytuacja na obiektach przemys³owych po 28 czerwca br.

Luboñskie Zak³ady Przemys³u Fosforowego – w dniu 28 czerwca br. pracowa³y do go-
dziny 22.00 bez ¿adnych zaburzeñ. Na godz. 22.00 nie przybyli pracownicy doje¿d¿aj¹cy
ze Stêszewa, Tarnowa Podgórnego, Poznania, Mosiny i Koœciana.

Liczba miejscowych pracowników jest zbyt ma³a, by mog³a kontynuowaæ pracê na
nocnej zmianie. Dlatego te¿ po godzinnym wyczekiwaniu rozeszli siê do domów. W dniu
29 czerwca [19]56 r. do pracy stawili siê prawie wszyscy pracownicy, lecz widz¹c, ¿e
nocna zmiana nie pracowa³a, równie¿ nie podjêli pracy. Dyrekcja Zak³adu i Rada Zak³a-
dowa nic nie uczyni³y, by spowodowaæ normalny tok pracy. W miêdzyczasie na Zak³a-
dzie pojawi³o siê 2 braci Bartkowiaków – Czes³aw i Henryk, zamieszkali w Puszczykowie,

323



niepracuj¹cy na tym Zak³adzie i zaczêli nawo³ywaæ robotników do strajku, w wyniku
czego robotnicy zaczêli wychodziæ grupami, udaj¹c siê pod Zak³ady Ziemniaczane z za-
miarem wyci¹gniêcia z Zak³adów Ziemniaczanych robotników i wspólnego udania siê
do Poznania. Czêœæ robotników z Zak³adów Ziemniaczanych wyrzucili z pracy. Do Poz-
nania jednak nie udali siê, poniewa¿ w tym czasie do Lubonia przyjecha³o wojsko, wobec
czego robotnicy rozeszli siê do swych mieszkañ. Do aktywniejszych osób, które wystê-
powa³y za opuszczeniem pracy ZZ PF, s¹: Schutz Stanis³aw – lat 31, Wójciak Antoni
– lat 49, Sobkowiak Ryszard – lat 20, WoŸniak Leszek – lat 26, Ammer Marian – lat 30,
Matuszewski Franciszek [–] lat 35. O godzinie 11.00 w dniu 29 czerwca [19]56 r. Dyrek-
cja Zak³adu i Organizacja Partyjna zorganizowali masówkê, w której brali udzia³ pra-
cownicy pozostali na Zak³adzie oraz ta czêœæ robotników, która wróci³a z powrotem do
Zak³adu. Na masówce zabra³ g³os dyrektor naczelny Wieczorek – przedstawi³ zebranym
cel masówki. Nastêpnie z zebranych zabra³ g³os majster Skibiñski Wojciech, który wy-
sun¹³ ¿¹dania obni¿enia cen na artyku³y pierwszej potrzeby o 50% i podwy¿ki p³ac
o 50%. Nastêpnie ¿¹da³ zniesienia podatku od wynagrodzenia, wprowadzenia 6-godzin-
nego dnia pracy na oddzia³ach szkodliwych dla zdrowia oraz szereg innych. G³os zabra³
równie¿ in¿[ynier] Pi¹tkowski, stwierdzaj¹c, ¿e wysuwane ¿¹dania s¹ s³uszne, ma jednak
obawê, ¿e jeœli ceny zostan¹ obni¿one, to po pewnym czasie te same artyku³y bêd¹ w in-
nym opakowaniu i ceny wzrosn¹ do poprzednich. Z kolei wybrano delegacjê, która mia³a
siê udaæ do Warszawy, w celu za³atwienia wysuniêtych postulatów przez za³ogê Zak³adu.
W sk³ad delegacji weszli:
1. Kica Kazimierz – kierownik Dzia³u Pracy i P³acy,
2. Lewandowski Szczepan – przewodnicz¹cy Rady Zak³adowej,
3. Bec Tadeusz – dyrektor techniczny,
4. in¿[ynier] Piotrowski,
5. Matysiak Ignacy – robotnik,
6. Ziebert Stanis³aw – robotnik.

Po naradzie zorganizowano ludzi w celu uruchomienia kwasiarni i od godziny 14.00
oddzia³ ten pracowa³ normalnie, bez przerwy. Wspomniana delegacja mia³a siê udaæ
w dniu 3 lipca br. do Warszawy. Jednak zosta³a ona przyjêta w dniu 4 lipca br. przez Ko-
misjê Partyjno-Rz¹dow¹ w Poznaniu. Stwierdziæ nale¿y, ¿e Zak³ad od godz. 22.00
w dniu 29 czerwca br. pracowa³ normalnie bez jakichkolwiek przerw. Zak³ad na skutek
postoju w produkcji poniós³ stratê na sumê 404 400 [z³].

Zak³ady Przemys³u Ziemniaczanego w Luboniu – w dniu 28 czerwca [19]56 r.
za³oga Zak³adu pracowa³a bez jakichkolwiek zaburzeñ. W dniu 29 czerwca br. za³oga
przyst¹pi³a równie¿ do pracy normalnie. O godzinie 8.30 pod Zak³ady Ziemniaczane
przysz³a grupa robotników z Zak³adów Fosforowych, która po wejœciu do Zak³adu za-
czê³a wyrzucaæ ludzi od pracy. Czêœæ jednak robotników ukry³a siê, a nastêpnie majster
WoŸniak i Chojnacki wspólnie z robotnikami podjêli pracê, by nie dopuœciæ do znisz-
czenia surowca. Po przyjeŸdzie wojska – bojówkarze uciekli z Zak³adu. W sk³ad bo-
jówki, którzy najwiêcej wyró¿niali siê wrog¹ postaw¹ byli: Borowiak Czes³aw, WoŸniak
Lech, Korcz Edmund, Zawilak Ludwik i Koz³owski. Niew³aœciw¹ postawê w tych
dniach przyj¹³ dyrektor techniczny Kubiak Franciszek, który w dniu 28 czerwca [19]56 r.
o godzinie 11.00 wyjecha³ samochodem s³u¿bowym rzekomo w teren, [do] powiatu
koœciañ[skiego], dla sprawdzenia wykonywanych prac przy budowie wagi dozowej
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i wróci³ póŸno wieczorem. Wieczorem po powrocie, Kubiak widziany by³, jak udawa³
siê w kierunku lasu puszczykowskiego, gdzie sta³y dwa samochody uzbrojonych band,
natomiast w dniu 29 czerwca br. w ogóle do pracy nie przyszed³, bez ¿adnego uspra-
wiedliwienia. W dniu 30 czerwca br. telefonicznie powiadomi³ naczelnego dyrektora,
¿e bierze wolne, poniewa¿ z ¿on¹ wyje¿d¿a do Puszczykowa na wczasy, na co nie
uzyska³ zgody dyrektora naczelnego. Po przyjœciu w dniu 30 czerwca [19]56 r. w ka-
drach wyjaœni³, ¿e by³ chory w dniu 29 czerwca br., natomiast dyrektorowi naczelne-
mu oœwiadczy³, ¿e by³ na Staro³êce, nie wyjaœniaj¹c zasadniczych przyczyn. W dniu
1 lipca br. nie przysta³ do pracy, jak równie¿ przez ca³y tydzieñ nie pracowa³. W cza-
sie nieobecnoœci Kubiaka w dniu 28 czerwca br. otrzyma³ on telefon od pracownika
DOKP Goœliñskiego – pracuj¹cego na pokoju 411, który dopytywa³ siê, jaka sytuacja
jest w Zak³adzie.

Fabryka Regeneratu w Bolechowie – w dniu 28 czerwca br. pracê rozpoczê³a normal-
nie. Do pracy nie przyszli pracownicy doje¿d¿aj¹cy. Zaburzeñ ¿adnych nie by³o.
W dniu 29 czerwca br. do pracy przybyli prawie wszyscy pracownicy i praca kontynu-
owana by³a normalnie do godziny 10.00. O godzinie 10.00, po przerwie œniadaniowej,
robotnicy nie podjêli pracy. Domagali siê wyjaœnienia, czy zostanie im wyp³acony do-
datek rodzinny, gdy¿ kr¹¿¹ takie pog³oski, ¿e zosta³ zniesiony. Po wyjaœnieniu przez
dyrektora naczelnego, ¿e jest to nieprawd¹, ¿e w dniu 7 lipca br. dodatek zostanie im
wyp³acony, robotnicy po 30 minutowej przerwie podjêli pracê. Do osób, które na-
wo³ywa³y do przerwania pracy zaliczyæ nale¿y: Bochatka Aleksander – lat 19, Krajniak
Kazimierz – lat 24, Ratajczak Kazimierz – lat 26, Brzeziñski Stefan – lat 23, Urban
Maksymilian – lat 45.

Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne – w dniu 29 czerwca [19]56 r. wiêkszoœæ
pracowników podjê³a normalnie pracê. O godzinie 8.00 na teren MPK przyby³ sekretarz
KW PZPR, tow[arzysz] Szymczak i minister gospodarki komunalnej8, w których to obec-
noœci Dudziak Czes³aw – konduktor, lat 34, wykrzykiwa³: „Zdrowie straci³em za 600 z³,
¿¹damy, aby naszych braci zwolniono z wiêzienia”, a nastêpnie Przby³ Irena – lat 20,
konduktorka, cz³onek ZMP, zaczê³a równie¿ wykrzykiwaæ: „Ruski do dzieci strzelali, ja
tam by³am na Kochanowskiego i widzia³am”. O godzinie 10.00 Kierownictwo Zak³adu
zorganizowa³o masówkê, w której wziêli udzia³ przedstawiciele KC PZPR, minister go-
spodarki komunalnej. Na masówce omawiano sprawy polepszenia warunków bytowych
pracowników. Pod koniec masówki przyst¹pi³ do sto³u prezydialnego Dziamski Franci-
szek – lat 37, bezpartyjny, œlusarz i zacz¹³ wykrzykiwaæ: „UB pierwsze zaczê³o strzelaæ
do demonstrantów, a kiedy ze strony tow[arzysza] Szymaczka spotka³ siê z zaprzecze-
niem tych twierdzeñ, wówczas rozdar³ koszulê na piersi i zacz¹³ krzyczeæ: „Strzelaj” –
„Strzelaj”. W miêdzyczasie Nowicki Stanis³aw – lat 36, rzuci³ taboretem wicedyrektora
Departamentu Planowania Ministerstwa Gospodarki Komunalnej, siedz¹cego przy stole
prezydialnym. Odnoœnie podjêcia pracy wyjaœnia siê, ¿e w dniu 29 czerwca br. ruch tram-
wajowy na mieœcie by³ ca³kowicie wstrzymany. Za³oga MPK zatrudniona by³a przy
usuwaniu zniszczonych wozów tramwajowych z terenu miasta. W dniu 30 czerwca br.
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ruszy³y pierwsze wozy tramwajowe, które kursowa³y na mieœcie, prócz tras, gdzie zdemo-
lowana by³a sieæ elektryczna, tj. na ul. D¹browskiego i Pr¹dzyñskiego. Po up³ywie 2 dni
od wypadków 28 czerwca br. sieæ zosta³a prawie ca³kowicie naprawiona, a w dniu 2 lipca
br. na mieœcie odbywa³ siê normalny ruch tramwajowy. Wyp³ata poborów w dniu 10 lip-
ca [19]56 r. odby³a siê normalnie, mimo ¿e by³y sygna³y mówi¹ce o tym, ¿e w dniu tym
mo¿e zajœæ do zaburzeñ na Zak³adzie spowodowanych warunkami ekonomicznymi. Pra-
cownicy MPK w dniu wyp³aty otrzymali przeciêtnie podwy¿kê p³ac wahaj¹c¹ siê w grani-
cach ca 150 z³. Ponadto otrzymali dodatek za umundurowanie dotychczas im niewy-
p³acony oraz tak zwany dodatek zimowy. Powy¿sze posuniêcia spowodowa³y uspokojenie
wzburzonych umys³ów oraz nast¹pi³ ca³kowity spokój, oraz normalny tok pracy.

Zak³ady Przemys³u Gumowego STOMIL – w dniu 29 czerwca [19]56 r. tylko czêœæ
pracowników przyby³a do pracy, jednak pracy nie podjêto, gdy¿ jak stwierdzili, obawiali
siê pobicia przez bojówkarzy. W dniu 30 czerwca [19]56 r. pracownicy przybyli normal-
nie do pracy i jak ustalono, jeden z pracowników Musia³ Leon – lat 45, za¿¹da³ zwo³ania
masówki przez Dyrekcjê Zak³adów, w celu poinformowania robotników przez Dyrekcjê,
w jakim stopniu bêd¹ mieli podwy¿szon¹ p³acê. Wyra¿a³ siê przy tym, ¿e o ile do godziny
10.00 nie zostanie zwo³ana masówka, za³oga nie przyst¹pi do pracy. Z wymienionym,
Dyrekcja i Komitet Zak³adowy przeprowadzili rozmowê, w zwi¹zku z czym zaprzesta³
siaæ ferment wœród robotników. Praca na Zak³adzie od dnia 30 czerwca br. kontynuowa-
na by³a bez jakichkolwiek zaburzeñ. Wiêkszoœæ za³ogi w Stomilu potêpia³a zajœcia
w dniu 28 czerwca [19]56 r., twierdz¹c, ¿e uleg³a wp³ywom prowokatorów, co umo¿li-
wi³o prowokatorom wszczêcie rozruchów na terenie miasta. Ponadto pracownicy Zak³a-
du STOMIL twierdz¹, ¿e w czasie wtargniêcia bojówkarzy na Zak³ad byli zdezoriento-
wani i gdyby Dyrekcja, i Komitet Zak³adowy PZPR wykaza³y w tym czasie aktywnoœæ
i przemówili do robotników, na pewno nie przy³¹czyliby siê do strajku.

Zak³ady Gazownictwa Okrêgu Poznañskiego – pracê w dniu 29 czerwca [19]56 r. roz-
poczê³y normalnie przy pe³nym stanie osobowym z wyj¹tkiem rannych i zatrzymanych.
¯adnych wypowiedzi i domagania siê podwy¿ki p³ac nie stwierdzono. Na temat wyda-
rzeñ w dniu 28 czerwca [19]56 r. komentuj¹ pracownicy, ¿e by³o to niepotrzebne i robot-
nicy sami s¹ sobie winni, ¿e dosz³o do rozlewu krwi, gdy¿ dali siê wykorzystaæ przez
wrogów i stanowili os³onê dla bojówkarzy. Poza tym stwierdzaj¹, ¿e robotnicy nie doko-
nali tych rozruchów, gdy¿ nigdy by nie wypuszczali z wiêzieñ zbrodniarzy, a nastêpnie
ich uzbrajali do walki p[rzeciw]ko robotnikom.

Zak³ady Mechaniczne Przemys³u Tworzyw Sztucznych – zatrudniaj¹ce 200 osób,
w dniu 29 czerwca [19]56 r. przyby³o do pracy 16 robotników, którzy nie pracowali, jak
stwierdzili z obawy przed bojówkarzami. Na drug¹ zmianê stawi³o siê 6 robotników wraz
z majstrem, którzy pracowali. Pracownicy umys³owi stawili siê do pracy i pracowali.
W dniu 30 czerwca [19]56 r. robotnicy fizyczni, jak i umys³owi stawili siê do pracy i pra-
ca przebiega³a normalnie. Od dnia 30 czerwca [19]56 r. sytuacja na Zak³adzie jest nor-
malna. Robotnicy wyra¿ali ubolewania, ¿e nie wykonali planu miesiêcznego przez 2 dni
postoju i na masówce uchwalili, aby te dwa dni odpracowaæ w niedzielê i poza godzinami
pracy. Niezale¿nie od powy¿szego w dniu 30 czerwca [19]56 r. oko³o godz. 11.00
przysz³a do dyrektora delegacja w sk³adzie: Targowski i Wiœniewski, i przed³o¿y³a

326



rezolucjê sporz¹dzon¹ dniu 28 czerwca [19]56 r., pozostawiaj¹c 1 egzemplarz dyrektoro-
wi, tow[arzyszowi] Bieli, a drugi przewodnicz¹cemu Rady Zak³adowej. Trzeci natomiast
egzemplarz zatrzyma³ u siebie Konieczny. Analizuj¹c powy¿sz¹ sytuacjê na Zak³adzie,
zebrane materia³y w postaci oœwiadczeñ i don[iesieñ] agent[uralnych] oraz okolicznoœci,
¿e na Zak³ad nie przysz³a ¿adna bojówka, jak i to, ¿e robotnicy przeciêtnie zarabiaj¹ do-
brze, nasuwa siê podejrzenie, ¿e pracownicy, jak: Konieczny, Chwaliszewski, Wojnow-
ski, Wiœniewski i Stachowiak, którzy intensywnie inspirowali za³ogê do przerwania pra-
cy, mogli braæ udzia³ przed dniem 26 czerwca [9]56 r. w przygotowaniach do masowych
wyst¹pieñ na terenie Poznania. W zwi¹zku z tym istnieje koniecznoœæ dok³adnego roz-
pracowania wymienionej grupy osób.

Poznañskie Zak³ady Metalurgiczne POMET – do pracy nie przyby³o w dniu 29 czerwca
[19]56 r. 688 osób, co stanowi oko³o 1/3 za³ogi. Od rana przed wejœciem na Zak³ad pracow-
nik Rum i Kozak (pracownicy administracyjni – cz³onkowie PZPR) nawo³ywali robot-
ników, by nie iœæ do pracy, gdy¿ mo¿na zostaæ pobitym. Przeciwstawi³ siê temu sekretarz
Komitetu Zak³adowego, tow[arzysz] Kowalski, agituj¹c za przyst¹pieniem do pracy. Jeden
z pracowników – Stankowski Jan, planista zwróci³ siê do tow[arzysza] Kowalskiego
s³owami: „¯e jeœli chce, to mo¿e iœæ sam”. Po czym zebra³ grupê robotników, z którymi
uda³ siê w kierunku miasta. Na Wydziale W-3 Puk Urszula, Paucka Salomea i Nowak Jani-
na odgra¿a³y siê JóŸwiakowej i Andlerowej, ¿e podejmuj¹ pracê wówczas, kiedy ich bracia
walcz¹. W dniu 30 czerwca [19]56 r. praca w Zak³adzie przebiega³a normalnie i do pracy
przyst¹pi³a ca³a za³oga. Odt¹d praca kontynuowana jest bez jakichkolwiek zaburzeñ.

Elektrownia – w dniu 28 czerwca [19]56 r. rozpoczê³a normalnie pracê przy pe³nym
sk³adzie robotników, za wyj¹tkiem 5 pracowników umys³owych i technicznych. W dniu
30 czerwca [19]56 r. zosta³o przeprowadzone zebranie otwarte – partyjne za³ogi, gdzie
za³oga Elektrowni potêpi³a wyst¹pienie zbrojne bojówkarzy w dniu 28 czerwca br. By³y
tak¿e g³osy polemizuj¹ce, gdzie np. b[y³y] pracownik org[anów] BP, tow[arzysz] Wen-
cel polemizowa³ na zebraniu, ¿e s³uszne by³y wyst¹pienia robotników w dniu 28 czerwca
[19]56 r., gdy¿ musz¹ walczyæ, by zarobiæ wiêcej ni¿ 250 czy te¿ 300 z³. Nastrój wœród
za³ogi elektrowni jest dobry i praca kontynuowana jest normalnym trybem. W dniu 3 lip-
ca [19]56 r. do za³ogi elektrowni zosta³ skierowany list o wrogiej treœci, pochwalaj¹cy
wyst¹pienia poznañskie. List ten nadany zosta³ w £odzi. Z listem tym zapozna³a siê egze-
kutywa KZ PZPR, dyrektor, tow[arzysz] Lis oraz sekretarka dyrektora przyjmuj¹ca
pocztê. Poza tymi osobami nikt z za³ogi nie zapozna³ siê z treœci¹ listu.

Poznañska Fabryka Maszyn ¯niwnych – w dniu 29 czerwca [19]56 r. nieliczna grupa
pracowników przysz³a do pracy, która podjê³a pracê i pracowa³a do godziny 9.00, jednak
na polecenie dyrekcji przerwano pracê, gdy¿ tok takiej pracy nie mia³ sensu. W dniu
30 czerwca br. w pracy by³o nieobecnych na I zmianie oko³o 180 pracowników, z tym, ¿e
90% z nich to przyjezdni. Wydajnoœæ pracy wzros³a, co zaobserwowaæ mo¿na na goto-
wych maszynach – od 2 do 5 produkowanych dziennie wiêcej. Podobnie wzros³a fre-
kwencja w pracy.

Wielkopolska Fabryka Urz¹dzeñ Mechanicznych „Wiepofama” – w dniu 29 czerwca
br. za³oga „Wiepofamy” stawi³a siê do pracy, jednak pracy nie mog³a podj¹æ, poniewa¿
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Zak³ad by³ ostrzeliwany przez bandytów i Dyrekcja Zak³adu ze wzglêdu na bezpieczeñ-
stwo osobiste i robotników – poleci³a robotnikom rozejœæ siê do domu. Praca w zak³adzie
podjêta zosta³a w dniu 30 czerwca [19]56 r. o godz. 6.00 przy pe³nym sk³adzie osobo-
wym, z tym jednak, ¿e praca nie toczy³a siê normalnie, gdy¿ robotnicy przy maszynach
prowadzili o¿ywione dyskusje. Na Zak³adzie „Wiepofamy”, wœród pracowników Od-
dzia³u Obróbki Mechanicznej, panuje atmosfera niezadowolenia z uwagi na niskie zarob-
ki siêgaj¹ce w granicach od 500–800 z³, mimo przekraczania 140% normy. Szczególnie
s¹ to m³odzi robotnicy zatrudnieni na Zak³adzie po ukoñczeniu Zasadniczej Szko³y Meta-
lowej, którzy nie posiadaj¹ praktyki w swym zawodzie. W zwi¹zku z powy¿szym dyrekcja
„Wiepofamy” wys³a³a pismo do Ministerstwa Przemys³u Maszynowego o zrewidowanie
grup uposa¿enia pracowników pracuj¹cych na akordy, sk¹d otrzymano odpowiedŸ, ¿e
¿adnych zmian nie mog¹ uwzglêdniæ. Wg s³ów Dyrektora Zak³adu straty wynosz¹
w przeliczeniu na pieni¹dze oko³o 1 500 000 z³, co ma wynosiæ 60% planu miesiêcznego.
Dyrektor Zak³adu t³umaczy w ten sposób, ¿e Zak³ad w pierwszej dekadzie wykonuje 5%
planu miesiêcznego, a w drugiej dekadzie ca 15%, a w trzeciej 80% planu miesiêcznego.
Z tego wynika, ¿e Zak³ad pracuje nierytmicznie, a niewykonanie planu miesiêcznego dy-
rektor próbuje uzasadniæ, ¿e Zak³ad dwa dni nie pracowa³.

Poznañskie Zak³ady Przemys³u Odzie¿owego – w dniu 29 czerwca [19]56 r. do pracy
przysz³o oko³o 300 pracowników na pierwsz¹ zmianê. Pracy jednak nie podjêli z uwagi
na odbywaj¹c¹ siê strzelaninê wokó³ Zak³adu, poniewa¿ jakiœ osobnik ostrzeliwa³ teren
PZPO z dachu przyleg³ego Zak³adu Obuwniczego. Na drug¹ i trzeci¹ zmianê przyby³o po
50 pracowników, którzy prosili o zwolnienie z pracy, gdy¿ wokó³ Zak³adu równie¿ by³o
s³ychaæ strza³y. W dniu 29 czerwca [19]56 r. dyrektor Zak³adu, tow[arzysz] Ratajczak,
zwróci³ siê do robotników, by normalnie podjêli pracê. Wówczas jeden z pracowników
nazwiskiem G³owala Antoni odezwa³ siê, ¿e on ³amistrajkiem nie bêdzie. Normalnie pra-
cê rozpoczêto w dniu 30 czerwca br. i od tego dnia nie ma ¿adnych sygna³ów o niezado-
woleniach, wzglêdnie wrogich zamierzeniach.

Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Nr 1 – w dniu 29 czerwca [19]56 r. na Bazie
Sprzêtu pracownicy nie przyst¹pili do pracy, mimo ¿e byli obecni. Chodzili po Zak³adzie
i dyskutowali na ró¿ne tematy, na agitacjê ze strony kierownictwa, by podjêli pracê – pra-
cownicy podejmuj¹cy pracê spotkali siê ze strony innych z odgra¿aniem i tak: Kiedy ro-
botnik Pienek puœci³ w ruch maszynê, to Sztam Bogumi³ usi³owa³ zmusiæ go do jej za-
trzymania, wyra¿aj¹c siê, ¿e po³amie mu koœci. Podobne stanowisko zajmowa³ Kosicki
– tokarz. Normaln¹ pracê rozpoczêto dopiero w dniu 30 czerwca [19]56 r.

Zjednoczenie Budownictwa Wojskowego Nr 2B – w dniu 29 czerwca [19]56 r. prze-
ciêtna frekwencja na budowach wynosi³a oko³o 60%, gdy¿ nie przybyli do pracy pracow-
nicy przyjezdni spoza m[iasta] Poznania. Na niektórych budowach, jak przy placu
M³odej Gwardii, zosta³a wstrzymana z uwagi na tocz¹c¹ siê poblisk¹ strzelaninê. Na bu-
dowie przy ul. Szamotulskiej wtargnê³a grupa bandycka z broni¹ w rêku, która zabroni³a
pracownikom pracowaæ. W dniu 30 czerwca [19]56 r. przeciêtna frekwencja na budo-
wach wynosi³a oko³o 90% i praca na wszystkich budowach sz³a normalnym trybem.

W pozosta³ych drobniejszych Zak³adach Produkcyjnych w zasadzie praca w dniu
29 czerwca br. nie by³a kontynuowana z uwagi na ma³¹ frekwencjê przybycia do poszcze-
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gólnych Zak³adów pracowników. Normalny tryb pracy by³ kontynuowany w dniu
30 czerwca [19]56 r.

Instytucje handlowe, banki oraz poszczególne biura projektowe, jak administracja
Zjednoczeñ, ³¹cznoœæ itp. w dniu 29 czerwca br. pracowa³y normalnie, notowano wy-
³¹cznie spóŸnianie siê, wzglêdnie zwolnienia z uwagi braku pe³nej komunikacji, tak kole-
jowej, jak i tramwajowej.

W okresie po 28 czerwca [19]56 r. w szeregu Instytucji i Zak³adów pracy rozpuszcza-
ne by³y wersje wœród poszczególnych za³óg, jakoby niektóre Zak³ady Pracy w dalszym
ci¹gu mia³y strajkowaæ, wzglêdnie ponownie przyst¹piæ do strajku. Odnosi³o siê to prze-
wa¿nie do Zak³adów ZISPO, STOMILA, „Wiepofamy” i „Pometu”. Uzyskiwane tego
rodzaju sygna³y by³y natychmiast sprawdzane przez przeprowadzenie rozmów z osoba-
mi, które te wersje rozpowszechnia³y. W wyniku ustalono, ¿e wiadomoœci pochodz¹
z nieustalonego Ÿród³a, a zas³yszane by³y w ró¿nych okolicznoœciach i miejscach, jak:
tramwaje, poci¹gi, autobusy itp. Wersje te mo¿na stwierdziæ by³y obliczone przewa¿nie
na dezorientacjê oraz mia³y na celu wywo³ywaæ atmosferê niepewnoœci zwrócon¹ swym
ostrzem w stosunku do personelu poszczególnych Zak³adów.

Udzia³ figurantów prowadzonych spraw w zajœciach poznañskich:

1. Na podstawie danych uzyskanych z techniki operacyjnej ustalono, ¿e fig[urantka]
sprawy ag[enturalnej] na osobê krypt[onim] „Mewa”, nr rej 44, w dniu 28 czerwca [19]56 r.
bra³a czynny udzia³ w manifestacji, pocz¹wszy od godzin rannych, a¿ do chwili ataku
bandytów na wiêzienie. Nie uzyskano jednak ¿adnych danych mówi¹cych o jej zachowa-
niu siê, wzglêdnie o czynnym udziale odnoœnie brania udzia³u w napadach na Instytucje
Pañstwowe. Ponadto ustalono, ¿e po wypadkach w dniu 28 czerwca [19]56 r. zbiera siê
systematycznie grupa osób, rekrutuj¹ca siê ze œrodowiska obszarniczego, która bardzo
szeroko komentuje wypadki czerwcowe, w trakcie których opowiadaj¹ sobie ró¿ne paszk-
wile skierowane pod adresem UB, WP oraz W³adzy Ludowej. Ponadto doszukuj¹ siê ró¿-
nych przyczyn, które spowodowa³y wg ich za³o¿eñ upadek „piêknego zrywu spo³eczeñ-
stwa”, bezpoœredniego powi¹zania ww. grup z jak¹kolwiek czynn¹ form¹ wrogiej
dzia³alnoœci w dniu 28 czerwca [19]56 r. do chwili obecnej nie ustalono.
2. Fig[urant] sprawy ag[enturalnego] sprawdzenia krypt[onim] [x] Kiciñski Jan w dniu
28 czerwca [19]56 r. bra³ czynny udzia³ w manifestacji, w trakcie której nawo³ywa³ do
wrogich wyst¹pieñ, szerzy³ wœród manifestantów k³amliwe wersje o rzekomych zaburze-
niach w ca³ym kraju, o tym, ¿e o godzinie 16.00 bêdzie proklamowany nowe Rz¹d
w Warszawie oraz instruowa³ bandytów, w jaki sposób nale¿y przygotowywaæ butelki
z benzyn¹, które by³y u¿ywane do oblewania gmachu Urzêdu oraz czo³gów. Wymienio-
ny zosta³ w dniu 7 lipca [19]56 r. aresztowany.
3. Fig[urant] sprawy ewid[encyjno] [-]obserw[acyjnej] Nr 1280 – Grupa Jan, zatrudniony
w Poznañskiej Fabryce Maszyn ¯niwnych w Poznaniu, znany uprzednio z wrogiego sto-
sunku do ustroju PRL, w dniu 28 czerwca [19]56 r. wg niepotwierdzonych danych mia³
braæ czynny udzia³ w napaœci na wiêzienie w Poznaniu przy ul. M³yñskiej. Obecnie zmie-
rza siê do potwierdzenia tych wiadomoœci i w zale¿noœci od wyniku zostan¹ opracowane
dalsze wnioski.
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4. Fig[urant] sprawy ewid[encyjno] [-]obserw[acyjnej] Gieryng Marian, b[y³y] cz³[onek]
WIN-u, krótko przed wypadkami poznañskimi w rozmowie z B³aszczyk Czes³awem, Borys
Boles³awem, Korczyñskim Mieczys³awem omawia³ szeroko wypadki tocz¹ce siê na ZISPO,
wyra¿aj¹c siê z pe³n¹ aprobat¹ o ich wyst¹pieniach, z kolei zaznaczy³, ¿e robotnicy ZISPO
bezwzglêdnie wraz z ca³¹ klas¹ robotnicz¹ Poznania wyjad¹ na ulice oraz ¿e w Poznaniu bê-
dzie wkrótce bardzo gor¹co i ¿e nie warto w tym okresie przebywaæ w Poznaniu. Odnoœnie
zachowania siê fig[uranta] w dniu 28 czerwca [19]56 r. nie uzyskano ¿adnych danych.
5. Fig[urant] sprawy ewid[encyjno] [-]obserw[acyjnej] Metzger Adam – jakkolwiek bez-
poœrednio udzia³u w wypadkach w dniu 28 czerwca [19]56 r. nie bra³, to jednak obecnie
w wybitnie wrogi sposób komentuje te wypadki, rzucaj¹c pod adresem UB i KW PZPR
ró¿ne wrogie paszkwile i twierdzi, ¿e tak UB jak KW [PZPR] jest winne za przelan¹ nie-
winnie krew oraz ¿e na nich spadnie odpowiedzialnoœæ.
6. Fig[urant] sprawy ewid[encyjno] [-]obserw[acyjnej] Nr 112 Taczanowski Aleksander,
ur. 18 stycznia 1927 r. w Bydgoszczy, s[yn] Jana, bra³ udzia³ w atakowaniu Urzêdu i two-
rzeniu barykad przy ul. D¹browskiego. Dane te uzyskano w drodze agenturalnej. Figurant
zosta³ dwukrotnie zatrzymany na okres 48 godzin, jednak z uwagi na brak œwiadków oraz
z uwagi na nieprzyznanie siê do przedstawionych mu zarzutów zosta³ zwolniony. Obecnie
materia³ uzyskany na fig[uranta] zostanie pog³êbiony i udokumentowany.
7. Fig[urant] sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej Bniñski Konstanty, b[y³y] obszarnik,
w rozmowie z informatorem komentowa³ w wrogi sposób wypadki poznañskie oraz
w zakoñczeniu powiedzia³, ¿e ca³y zysk z wypadków poznañskich jest taki, ¿e przynajm-
niej na kilka godzin mieliœmy „Woln¹ Polskê”.

Poza tym na podstawie materia³ów agenturalnych oraz Ÿróde³ oficjalnych uzyskane
materia³y mówi¹ce o tym, ¿e szereg figurantów spraw ewid[encyjno]-operac[yjnych],
jakkolwiek w dniu 28 czerwca [19]56 r. czynnego udzia³u nie bra³o, to jednak komentuj¹
w ró¿ny wrogi sposób wypadki czwartkowe, rozsiewaj¹c ró¿ne plotki i wrogie wersje,
skierowane z wyrzutem p[rzeciw]ko PRL, Partii oraz przede wszystkim UB.

Agentura bêd¹ca na kontakcie Wydzia³u IV, a maj¹ca dotarcie do fig[urantów] spraw
ewidencji operacyjnej otrzyma³a miêdzy innymi zadania maj¹ce na celu zebrania danych
odnoœnie zachowania siê figurantów przed 28 czerwca [19]56 r., w samym dniu 28 czerw-
ca [19]56 r. oraz po zajœciach czerwcowych, które to materia³y w trakcie ich uzyskiwania
rzucaj¹ ca³y szereg ciekawych momentów na prowadzone sprawy.

Ponadto agentura bêd¹ca na kontakcie Wydzia³u IV zosta³a w ca³okszta³cie ustawio-
na pod k¹tem wypadków czerwcowych i to w kierunku ustalenia bojówkarzy, aktywnych
manifestantów, osób kieruj¹cych samym strajkiem, jak równie¿ propagowaniu wrogiej
propagandy dot[ycz¹cej] wypadków z dnia 28 czerwca [19]56 r.

Za³o¿one sprawy:

Sekcja 1
1) Sprawa ag[enturalnego] sprawdzenia krypt[onim] „Tworzywo-5”, Nr 685, na 5 fig[uran-
tów] podejrzanych o inspirowanie i nawo³ywanie do strajku.
Sekcja 5
1) Sprawa agent[uralno]-sprawdz[eniowa] krypt[onim] „Kolporter” ,Nry, na fig[urantkê]
Pieprzyck¹ Wies³awê podejrzan¹ o pisanie i kolportowanie wrogich ulotek.
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y Brakuje numeru.



Sekcja 6
1) Sprawa ag[enturalnego] sprawdz[enia] krypt[onim] „Rybak”, nr 674, na fig[uratna]
Makowskiego Mieczys³awa podejrzanego o nielegalne posiadanie broni.

Dokonane werbunki do wypadków z dnia 28 czerwca 1956 r.:

Sekcja 4
1. inf[ormator] ps[eudonim] „Kruk”
2. inf[ormator] ps[eudonim] „Ptak”
3. inf[ormator] ps[eudonim] „Niewiadomski”
Werbunki zosta³y dokonane z osób bior¹cych czynny udzia³ w manifestacji, w zdobywa-
niu instytucji pañstwowych oraz bojówkarzy.

Dokonane areszty przez Wydzia³ IV osób bior¹cych udzia³ w wypadkach w dniu
28 czerwca [19]56 r.

S[ekcja] 1 – 5
S[ekcja] 3 – 8
S[ekcja] 4 – 6
S[ekcja] 5 – 5
S[ekcja] 6 – 2
Sel Nr 69 – 10
Razem: 36 aresztów.

Wnioski:

1. Ujêcie w sprawy ewidencji operacyjnej wrogi element, który w dn[iu] 28 czerwca
[19]56z r. organizowa³, inspirowa³ i prowokowa³ do strajku oraz zajœæ na terenie m[iasta]
Poznania.
2. Na osoby w stosunku, do których posiadamy zaczepne materia³y mówi¹ce o braniu
czynnego udzia³u w rozbrajaniu instytucji pañstwowych, napadu na WUdsBP, jak i bra-
nia udzia³u z broni¹ w rêku z bojówk¹, za³o¿yæ odpowiednie sprawy ewid[encji] opera-
cyjnej dla szybkiego potwierdzenia tych materia³ów i dokonanie realizacji10.
3. Zorganizowaæ dotarcie agenturalne do wy¿ej omówionych osób ujêtych w sprawy
ewid[encji] operac[yjnej], celem ustalenia ewentualnych czynników organizuj¹cych, na-
strojów i zamierzeñ obecnych przez wszechstronne wykorzystanie posiadanej wg i doko-
naniu nowych werbunków w najkrótszym czasie.
4. Dok³adnie ustaliæ udzia³ w zajœciach czwartkowych fig[urantów] spraw ew[idencji]
operacyjnej, bêd¹ce w rozpracowaniu Wydz[ia³u] IV.
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z W dokumencie 57.
9 Chodzi, prawdopodobnie, o Sekcjê 7.
10 Nale¿y przez to rozumieæ, ¿e postanowiono zebraæ za poœrednictwem Ÿróde³ agenturalnych dowo-

dy obci¹¿aj¹ce okreœlone osoby, co bêdzie stanowi³o podstawê do ich aresztowania i postawienia przed
s¹dem.



Uwaga: Notatka odn[oœnie do] wypadków na ZISPO zosta³a opracowana oddzielnie jako
za³¹cznik.

Opracowa³:
(–) Cieœlak M.aa kpt.
(–) Dworzyñski Cz.ab por.

Naczelnik Wydzia³u IV
K[azimierz] Modelewskiac mjr

Odb[ito] w 6 egz.
1 egz. Dyr[ektor] Dep[artamentu] IV11

2 egz. Kier[ownik] Urzêdu adpp³k. Dwojakad

3 egz. Z[astêp]ca Kier[ownika] Urzêdu aemjr G³owackiae

4 egz. Doradca [Kierownika] Urzêdu pp³k Aleksandrow
5 egz. Nacz[elnik] Wydz[ia³u] IV mjr Modelewski
6 egz. aa.

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 21–51, orygina³, mps.
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aa Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis.
ab Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis.
ac Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis. Kazimierz Modelewski (1923–1994), od 15 IV 1945 r. m³odszy re-

ferent, a od 1 V 1946 r. referent PUBP w ¯ninie, od 5 VIII 1946 r. s³uchacz VIII Kursu Centralnej Szko³y BP
w Legionowie, który ukoñczy³ 10 III 1947 r., od 20 IV 1947 r. starszy referent p.o. zastêpy szefa PUBP w Tur-
ku, od 1 IX 1947 r. zastêpca p.o. szefa PUBP w Turku, od 15 II 1949 r. szef PUBP w Kaliszu, od 1 IX 1952 r. do
dyspozycji Departamentu Kadr MBP, od 1 X 1952 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u III WUBP w Poznaniu, od
1 IV 1955 r. naczelnik Wydzia³u IV WUdsBP w Poznaniu, od 28 XI 1956 r. naczelnik Wydzia³u III KW MO
w Poznaniu, od 10 VII 1959 r. do dyspozycji Departamentu Kadr i Szkolenia MSW, od 1 VIII 1959 r. I zastêp-
ca komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeñstwa w Bia³ymstoku, od 1 V 1967 r. I zastêpca komendan-
ta wojewódzkiego MO ds. SB w Bia³ymstoku, od 1 II 1972 r. I zastêpca komendanta wojewódzkiego MO ds.
SB w Opolu, od 1 VI 1975 r. komendant wojewódzki MO w Jeleniej Górze. Zwolniony 31 V 1981 r. Zob.
AIPN BU, 710/304, t. 1–2 (akta osobowe).

ad–ad Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem. Chodzi o kierownika WUdsBP w Poznaniu pp³k.
Feliksa Dwojaka.

ae–ae Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem. Chodzi o zastêpcê kierownika WUdsBP w Poznaniu
mjr. Mieczys³awa G³owackiego.

11 Chodzi o mjr. W³adys³awa Ciastonia.



Nr 67

1956 lipiec 26, Poznañ – Raport kpt. Stanis³awa Wolendra i por. W³adys³awa Mi-

cha³uszko, oficerów œledczych WUdsBP, z przes³uchania Józefa JóŸwiaka, pracownika

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu, w sprawie wydarzeñ z 28 czerwca

1956 r. w budynku Rady

Poznañ, dnia 26 lipca 1956 r.
Od ofic[erów] œled[czych] WUdsBP
Stanis³awa Wolendra1, kpt.
W³adys³awa Micha³uszko, por.

aDo Kierownika Grupy Œledczej
kpt. Proœniaka [Kazimierza]2

Raport

W dniu 26 lipca 1956 r. podczas przes³uchania JóŸwiaka Józefa, pracownika Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej na okolicznoœæ wypadków, jakie mia³y miejsce na tere-
nie tej instytucji, wymieniony oœwiadczy³ nam, ¿e w gmachu nie by³o ludzi uzbrojonych
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a Powy¿ej odrêczny zapis Wolender.
1 Stanis³aw Wolender (1902–1981), od 1 XI 1945 r. m³odszy referent Sekcji 4 Wydzia³u I WUBP w Poz-

naniu, nastêpnie od [11 IV 1946 r.] oficer œledczy Sekcji 2 Wydzia³u IV, od 1 VI 1948 r. oficer œledczy Sekcji 1
Wydzia³u Œledczego, od 1 I 1949 r. starszy oficer Œledczy Sekcji 1 Wydzia³u Œledczego, a od 1 X 1949 r. starszy
oficer œledczy Sekcji 2 Wydzia³u Œledczego WUBP w Poznaniu, od 20 V 1952 r. starszy oficer œledczy Sekcji
3 Wydzia³u Œledczego WUBP w Szczecinie, od 1 VI 1952 r. starszy oficer œledczy Sekcji 1, a od 1 IV 1953 r.
starszy oficer œledczy Sekcji 2 Wydzia³u Œledczego WUBP w Szczecinie. Od 1 IV 1955 r. starszy oficer œled-
czy – brygadier Sekcji 1 Wydzia³u VII WUdsBP w Szczecinie, od 15 XI 1956 r. starszy oficer œledczy – bryga-
dier Sekcji 2 Wydzia³u VII WUdsBP w Poznaniu. Zwolniony 31 XII 1956 r. Zob. AIPN Po, 084/2642 (akta
osobowe).

2 Kazimierz Proœniak (ur. 1925), od 20 VI 1945 r. s³uchacz Centrum Szkolenia MBP, od [16 IX 1945 r. do
dyspozycji kierownika WUBP w Olsztynie, od [30 IX 1945 r. oficer œledczy Sekcji 8 Miejskiego Urzêdu Bez-
pieczeñstwa Publicznego w Olsztynie, od 1 XII 1945 r. starszy oficer œledczy PUBP w Olsztynie, od 1 VII
1947 r. Wydzia³u Œledczego WUBP w Olsztynie, od 1 V 1949 r. starszy oficer œledczy a od 1 II 1950 r. kierow-
nik Sekcji 2 Wydzia³u Œledczego WUBP w Gdañsku, od 25 VI 1951 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u Œledczego
WUBP w Lublinie. Z dniem 10 VIII 1953 r. naczelnik Wydzia³u Œledczego WUBP, a od 1 IV 1955 r. naczel-
nik Wydzia³u VII WUdsBP w Warszawie, od 28 XI 1956 r. do dyspozycji komendanta wojewódzkiego MO
w Warszawie, od 1 I 1957 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u II KW MO w Warszawie, od 1 VII 1959 r. inspek-
tor, a od 1 I 1960 r. starszy inspektor Inspektoratu do spraw Bezpieczeñstwa KW MO w Warszawie, od
1 II 1963 r. starszy inspektor Wydzia³u XI Departamentu II MSW, od 1 III 1964 r. starszy inspektor, jednocze-
œnie zastêpca naczelnika Wydzia³u XI Departamentu II, od 21 IX 1964 r. starszy inspektor Wydzia³u XI, a od
1 VII 1965 r. Wydzia³u X Departamentu II MSW, od 1 VI 1966 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u X Departa-
mentu II. 20–22 XII 1967 r. oraz 1–15 III 1968 r. delegowany s³u¿bowo do NRD, od 1 II 1968 r. zastêpca na-
czelnika, a od 1 VII 1969 r. naczelnik Wydzia³u VIII Departamentu II MSW. 10–24 IX 1969 r. delegowany
s³u¿bowo do Jugos³awii, a w okresie 9–18 III 1970 r. delegowany do ZSRS, od 1 IX 1970 r. starszy inspektor
w pozaplacówkowej rezydenturze wywiadu MSW (Departamentu I), od 1 X 1974 r. naczelnik Wydzia³u, na
niejawnym etacie w Departamencie II, od 15 I 1977 r. zastêpca dyrektora Biura Paszportów. 21–24 II 1978 r.
delegowany s³u¿bowo do NRD, a 24–30 IX 1978 r. do Bu³garii. 29 II 1981 r. zwolniony ze s³u¿by. Zob. AIPN
BU, 003088/2 (akta osobowe).



w broñ, a z gmachu tego nikt nie strzela³, a mimo to wojsko ostrzeliwa³o z broni wszyst-
kie naro¿ne wie¿yczki. W trakcie stawianych mu na tê okolicznoœæ pytañ poda³ nam na-
stêpuj¹cy stan faktyczny:

W dniu 28 czerwca 1956 r. w godzinach popo³udniowych przeszed³ ca³y gmach i gdy
nie spotka³ nikogo z manifestantów, poleci³ portierom nikogo do gmachu nie wpuszczaæ,
a wejœcie od ulicy Stalingradzkiej poleci³ zamkn¹æ, mimo ¿e tam równie¿ znajdowa³ siê
portier. W godzinach wieczornych na teren gmachu wesz³a jednostka wojskowa na czele
z oficerem w stopniu majora. Poniewa¿ ¿o³nierze nie znali rozk³adu gmachu, oprowadza³
po wszystkich korytarzach oficerów, którzy rozstawili wewn¹trz posterunki. Z uwagi na
to, ¿e oficerowie oœwiadczyli, ¿e ktoœ z tego gmachu strzela³, wziêli latarki i szczegó³owo
sprawdzili wszystkie pomieszczenia, a szczególnie poddasze i wie¿e, lecz nikogo nie
znaleŸli. W okresie nocy jeszcze kilka razy sprawdzili wszystkie pomieszczenia, lecz
równie¿ nikogo nie znaleŸli. Jednak¿e ¿o³nierze z ulicy strzelali z broni do wszystkich na-
ro¿nych wie¿ tego gmachu. W tym miejscu podkreœli³, i¿ ¿o³nierze mogli uwa¿aæ œwiat³o,
którym oni oœwietlali pomieszczenia za dowód, ¿e ktoœ jest na wie¿y i dlatego strzelali,
albo te¿ ktoœ strzela³ z pobliskich gmachów i dok³adnie nie mogli wykryæ miejsca jego
ukrycia.

Nad ranem, gdy jeszcze by³o doœæ ciemno, JóŸwiak Józef przed gmachem Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej zobaczy³ funkcjonariusza MO, który ¿o³nierzowi wskazywa³
na wie¿ê w gmachu od strony ul. Koœciuszki. Wtedy przypuszcza³, i¿ ¿o³nierze bêd¹ prze-
szukiwali gmach. Krótko po tym przyszed³ ten funkcjonariusz MO oraz kilku ¿o³nierzy,
którzy powiedzieli mu, by ich prowadzi³ do tej wie¿y, któr¹ ju¿ wielokrotnie przeszukiwali.
W tym stanie rzeczy wzi¹³ rêczn¹ lampkê elektryczn¹ i uda³ siê wraz z nimi do góry. Gdy
weszli do ziemnych korytarzyków i tak w¹skich, ¿e musieli iœæ gêsiego, funkcj[onariusz]
MO wycofa³ siê, a z nim pozosta³o szeœciu ¿o³nierzy, którzy zaledwie skoñczyli okres re-
krucki i dopiero na strzelanie mieli jechaæ na poligon. JóŸwiak wówczas poinformowa³
pierwszego, by od schodów odskoczy³ w bok we wnêkê muru, a on jemu oœwietli ca³e pod-
dasze lampk¹. W tym czasie, gdy JóŸwiak oœwietla³ mu poddasze, ¿o³nierz cofa³ siê do ty³u
za mur i dr¿a³ ca³y ze strachu, a nastêpnie cofn¹³ siê jeszcze do tego stopnia, ¿e okrycie lufy
automatu dotyka³o g³owy JóŸwiaka i w tym czasie odda³ seriê, nie wytrzymuj¹c zdenerwo-
wania. Seria ta ugodzi³a w dach i wylecia³a na zewn¹trz gmachu w kierunku Opery. ¯o³nie-
rze ci nie wyszli ju¿ wy¿ej, a jedynie oddali kilka serii do góry, przebijaj¹c równie¿ dach.
Strza³y te, jak oœwiadczy³ JóŸwiak, bêd¹cy na zewn¹trz, mogli uwa¿aæ za pewnik, ¿e ktoœ
z broni¹ jest na wie¿y i strzela. Na dole oficerowie WP t³umaczyli JóŸwiakowi, ¿e ci ¿o³nie-
rze wykorzystuj¹ sytuacjê i strzelaj¹, poniewa¿ tym razem nie musz¹ rozliczaæ siê z amu-
nicji, a poniewa¿ s¹ m³odzi chc¹ sobie trochê postrzelaæ.

W momencie, gdy JóŸwiak zszed³ na pierwsze piêtro, na korytarzu sta³ skurczony
pracownik Oddzia³u Gospodarki Komunalnej, okrwawiony, który powiedzia³ mu, ¿e tak
go urz¹dzili ¿o³nierze. JóŸwiak powiedzia³ nam, ¿e ranny pracownik Szalek musia³
w tym czasie iœæ do windy, a stoj¹cy na korytarzu patrol odda³ do niego strza³. Okolicz-
noœæ tê wyjaœniæ mo¿na bli¿ej przez przes³uchanie Szalka. Powy¿sze wyjaœniania po-
twierdzi³ czêœciowo w rozmowie [z] Z[astêp]c¹ Przewodnicz¹cego Prezydium MRN Bi-
liñski Edwardb.
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b W dokumencie Bieliñski. Edward Biliñski (1918–2004), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PPR i PZPR,
1945–1954 pracownik Zak³adów Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu, 1953–1954 II sekretarz Ko-
mitetu Zak³adowego PZPR, 1956 r. cz³onek egzekutywy KZ PZPR, od grudnia 1954 r. radny Dzielnicowej



W tym stanie rzeczy wraz z intendentem Prezydium MRN JóŸwiakiem Józefem uda-
liœmy siê na poddasze, aby sprawdziæ mo¿liwoœci dojœcia do wie¿, które by³y ostrzelane.
Stwierdziliœmy, ¿e do wie¿ nie móg³ dostaæ siê nikt z osób obcych, gdy¿ wejœcia by³y po-
zamykane na klucze. Ponadto wejœæ do wie¿y naro¿nej przy ul. Koœciuszki móg³by jedy-
nie cz³owiek znaj¹cy bardzo dok³adnie gmach i ¿e [c], gdy¿ s¹ tam krête i bez porêczy
schody oraz wiele zakrêtów i zakamarków, wœród których i myœmy b³¹dzili. Stwierdziliœ-
my, ¿e miejsca przestrzeleñ dachu by³y tylko w tych miejscach, gdzie wskazywa³ JóŸwiak
w swym oœwiadczeniu.

(–) Stanis³aw Wolenderd – kpt.
(–) W³adys³aw Micha³uszkoe – por.

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 219, kopia, mps.
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Rady Narodowej Poznañ-Wilda, 2 III 1956 r. uchwa³¹ nr II/7/56 MRN w Poznaniu wybrany na zastêpcê prze-
wodnicz¹cego prezydium MRN w Poznaniu, 15 II 1958 r. wybrany na przewodnicz¹cego Prezydium Dzielni-
cowej Rady Narodowej Poznañ-Wilda, uchwa³¹ nr 10/XI/59 z 29 VI 1959 r. odwo³any z funkcji przewod-
nicz¹cego Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Poznañ-Wilda. Zob. Archiwum Zak³adowe Urzêdu
Miasta Poznania, sygn. 733/5 (akta osobowe).

c Fragment opuszczony przez wytwórcê dokumentu, jednak nieuzupe³niony.
d Brakuje podpisu.
e Brakuje podpisu.



Nr 68

1956 lipiec 18, Poznañ – Notatka ppor. Kazimierza Ciachurskiego, zastêpcy naczelnika

Wydzia³u Administracyjno-Gospodarczego WUdsBP w Poznaniu, dotycz¹ca wydarzeñ

z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 18 lipca 1956 r.

aNotatka s³u¿bowa

Po przyjœciu do pracy w dniu 28 czerwca 1956 r. dowiedzia³em siê, ¿e Zak³ady Prze-
mys³u Metalowego im. J[ózefa] Stalina w Poznaniu1 przyst¹pi³y do strajku, a nastêpnie,
¿e do strajku przyst¹pi³y inne zak³ady pracy i ¿e wyszli demonstracyjnie na ulice. W celu
zabezpieczenia magazynów i wydania poleceñ s³u¿bowych robotnikom tam zatrudnio-
nym, uda³em siê do magazynu znajduj¹cego siê przy ul. Kochanowskiego 15 (nar[o¿nik]
ul. D¹browskiego), a nastêpnie wyszed³em na ul. bD¹browskiego i doszed³em do mostub

Teatralnego. W momencie ctym us³ysza³em krzyki i trzaski od strony Ubezpieczalni, pod

obróceniu siê spostrzeg³em, ¿e jacyœ osobnicy przyst¹pili do niszczenia znajduj¹cej siê
na tym budynku instalacji radiowej i wyrzucali oknami ró¿nego rodzaju aparatury oraz
sto³y, krzes³a itp. Powy¿sze dzia³o siê oko³o godziny dziesi¹tejc.

Po powrocie do gmachu (oko³o godz. 10.15) zosta³em skierowany do magazynu bro-
ni, w celu udzielania pomocy magazynierowi. Co w tym czasie dzia³o siê na ulicach
i przed gmachem, opisaæ nie mogê, gdy¿ okna magazynu broni wychodz¹ na podwórze
i tylko przez przeœwit dziel¹cy star¹ i now¹ czêœæ biurowca mo¿na czêœciowo obserwo-
waæ budynek mieszkalny przy ul. Kochanowskiego nr 5. Pomiêdzy godz. 10.30–10.45
us³ysza³em okrzyki ze strony atakuj¹cych i w tym samym momencie trzask szyb i wy-
strza³y z broni palnej. Maj¹c pe³ne rêce roboty przy wydawaniu amunicji, nie mog³em
z tego miejsca odejœæ, lecz po kilku minutach strzelaniny (4–5 minut) wyjrza³em przez
okno i zobaczy³em, jak ukryta za pokryciem dachu ceramicznego, ebud[ynek] przy
ul. Kochanowskiego 3e, osoba zaczê³a przy pomocy lufy karabinu odrywaæ dachówki,
a nastêpnie po zrobieniu sobie otworu, ostrzeliwaæ Urz¹d2, w tym samym momencie
pad³y strza³y ze strony Urzêdu i ognisko to zosta³o zlikwidowane. Nastêpnie do koñca
strzelaniny wraz z podleg³ymi mi pracownikami w iloœci 6 osób ³adowaliœmy amunicjê
w dyski itp., a dwóch pracowników w tym inspektor p[rzeciw]po¿[arowy] zwraca³o uwa-
gê na likwidowanie ognia, iloœci zapaleñ z braku danych podaæ nie mogê, z tym, ¿e zapa-
lenia mia³y miejsce w 8 pomieszczeniach, z czego w niektórych kilkakrotnie. Powsta³e na
skutek zajœæ straty przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
1. Zniszczenia przy budynku biurowym ul. Kochanowskiego 2a – 153 500 z³,
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a Powy¿ej wpisano rêcznie Cia. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska Ciachurski.
b–b Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
c–c Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
d S³owo po wpisano rêcznie.
e–e Fragment wpisano rêcznie.
1 Chodzi o ZISPO.
2 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



2. Budynek mieszkalny Kochanowskiego 3 – 45 000 z³,
3. Budynek mieszkalny Kochanowskiego 16 – 20 000 z³,
4. Budynek mieszkalny Kochanowskiego 17 – 20 000 z³,
5. Bursa Kochanowskiego 15 – 36 000 z³,
6. Gara¿ Kochanowskiego 16 – 25 000 z³,
7. Zniszczenia w sprzêcie pomieszczeniowym, tj. szafy, biurka, sto³y, krzes³a, firany itp.,
wynosz¹ oko³o – 45 000 z³,
8. Rozkradzione przedmioty w magazynie mundurowym – 48 000 z³,
9. Rozkradzione czêœci w magazynie S³u¿by Samochodowej – 42 200 z³,
10. Wartoœæ zniszczonych i spalonych pojazdów mechanicznych – 165 500 z³,
[razem] – 600 200f [z³].

W niniejszym zestawieniu nie ujêto powsta³ych strat, jakie ponieœli mieszkañcy ww.
domów, w swych mieszkaniach, w formie skradzionej odzie¿y i zniszczonych mebli.

Z[astêp]ca naczelnika Wydzia³u
Administracyjno-Gospodarczego

(Ciachurski K[azimierz]g, ppor.)

�ród³o: IPN Po, 570/7, k. 54–55, orygina³, mps.
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f Liczbê wpisano rêcznie.
g Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis.



Nr 69

1956 lipiec 18, Poznañ – Notatka chor. Stefana Preg³owskiego, oficera operacyjnego

Wydzia³u V, dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r. przed gmachem WUdsBP w Poz-

naniu

Poznañ, dnia 18 lipca [19]56 r.
Œciœle tajne

aOpis demonstracji w dniu 28 czerwca [19]56 r. przy ul. Kochanowskiego – gmachu
Wojewódzkiego Urzêdu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego

Dnia 28 czerwca [19]56 r. o godzinie 10.00 otrzyma³em polecenie od tow[arzyszki]
Zagierskiej znajduj¹cej siê w biurze kierownika Urzêdu1, abym uda³ siê samochodem do
dowództwa KBW przy ul. Grunwaldzkiej, sk¹d przywieŸæ mia³em plan strategiczny
m[iasta] Poznania. Uda³em siê tam wraz z chor. Maciñskim2.

Oko³o godz. 11.00 otrzyma³em telefoniczneb ostrze¿enie od naczelnika Wydzia³u V
kpt. [Józefa] Bertrand[t]a, aby zachowaæ w drodze powrotnej szczególn¹ ostro¿noœæ,
gdy¿ demonstranci zbli¿aj¹ siê do Urzêdu.

Na ul. D¹browskiego samochód nasz zosta³ otoczony przez ty³y zgromadzonego
t³umu, który demolowa³ urz¹dzenia znajduj¹ce siê w Ubezpieczalni Spo³ecznej. Przy
skomplikowanej [u]cieczce s³yszeliœmy okrzyki: „Goniæ ich to s¹ z UB”.

cPo przyjeŸdzie do Urzêdu, oko³o 20 min[ut] póŸniej, znajduj¹c siê przy oknie na par-
terze, zauwa¿y³em zbli¿aj¹cy siê z wrzaw¹ t³um ludzi, który prowadzony by³ przez kilku-
dziesiêciu w wieku lat 17–25. Nad przedzie nieœli transparent bia³o-czerwony. Sylwetki
ich, to nie robotnicy, a raczej chuligani. Czo³ówka zatrzyma³a siê naprzeciw drzwi wejœ-
ciowych i us³ysza³em wtedy okrzyki: „Otwieraæ drzwi”. W tym czasie znajduj¹cy siê
w czo³ówce mê¿czyzna oko³o lat 30, w czerwonej koszulce, zacz¹³ rzucaæ jakimiœ przed-
miotami w stronêe Urzêdu. Us³ysza³em t³uczenie szyb i po chwili grad kamieni (kostka
wielkoœci 5 cm x 5 cm) posypa³ siê na Urzêdu do frontowych okien.

W niszczeniu gmachu Urzêdu towarzyszy³y okrzyki, lecz by³o ich tak wiele, ¿e
pocz¹tkowo nie odró¿ni³em ich treœci. Po pewnej chwili z korytarzy Urzêdu da³ ktoœ po-
leceniec uruchomienia hydrantów wodnych.
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a Powy¿ej odrêczny zapis mjr Murawski, Tow. Polak oraz Prêg. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska

Prêg³owski.
b Piêæ ostatnich liter wpisano rêcznie.
d Literê N wpisano rêcznie.
e Litery ro wpisano rêcznie.
c–c Fragment wyró¿niono odrêczn¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
1 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
2 Ryszard Maciñski (ur. 1932), 28 VI 1956 r. postrzelony w twarz, w okolicach nosa, od 1 IX 1954 r.

s³uchacz Rocznej Szko³y BP w Gdañsku, od 1 VII 1955 r. referent Sekcji 1, a od 1 IV 1956 r. oficer operacyjny
Sekcji 1 Wydzia³u V WUdsBP w Poznaniu, od 27 XII 1956 r. oficer operacyjny Sekcji 2 Wydzia³u II KW MO
w Poznaniu, 1 I 1958 r. oficer operacyjny Wydzia³u II KW MO w Poznaniu, od 1 II 1959 r. wywiadowca Sekcji
ds. Zadañ Wydzia³u „B”, od 1 XI 1961 r. oficer techniki operacyjnej Wydzia³u „B” KW MO w Poznaniu, 1 XII
1961 r. oficer techniki operacyjnej Wydzia³u „W”, od 21 X 1972 r. kierownik zmiany Wydzia³u „W” KW MO
w Poznaniu, zwolniony z WUSW w Poznaniu 15 XI 1984 r. Zob. AIPN Po, 084/3523 (akta osobowe).



Skutek odsuniêcia najbardziej agresywnych demonstrantów by³ bardzo znikomy,
gdy¿ si³a strumieni wodnych by³a bardzo s³aba. Wœród demonstrantów powodowa³o to
œmiechy i ¿arty z tego tytu³u.

W tym czasie równie¿ z korytarzy krzyczano, aby zabezpieczyæ siê przed kamienia-
mi, szafami pancernymi, które przysuniêto do okien. Po pewnej chwili z okrzyków
demonstrantów odró¿niæ mo¿na by³o krzyki: „Wy chamy”, „Wy bandyci, Ruchy”, „Bê-
dziecie wisieæ na latarniach” itd.

Zaczêto rzucaæ butelkami z benzyn¹, z ulicy, które wpada³y do biur parterowych, po-
woduj¹c po¿ary. Rzucaniom tym towarzyszy³y okrzyki: „Podusimy Was, usma¿ycie
siê”. W czasie rzucania kamieniami zosta³ ciê¿ko skaleczony w g³owê tow[arzysz Sta-
nis³aw] Siutkowski3 oraz jeszcze jeden pracownik organów, który mia³ powa¿nie rozciê-
te czo³o, lecz nazwiska wym[ienionego] nie znam.

Z okien Urzêdu w tym czasie szereg pracowników, m.in. kpt. Czempiñski4, zapytywali
demonstrantów, po co przyszli i ostrzegali, aby poszli do domu.

Na ostrze¿enia rozwydrzona chuliganeria zasypywa³a ostrzegaj¹cychf kamieniami,
t³umi¹c ich nawo³ywania gwizdaniem i okrzykami. Nie zauwa¿y³em, jak równie¿ nie
s³ysza³em, aby w tym czasie u¿ywano broni palnej, a raczej rozlega³y siê na korytarzach
okrzyki: „Nie strzelaæ, nie strzelaæ”.

Nastêpnie, gdy zauwa¿ono, ¿e rzucaj¹ butelki z benzyn¹ z okolicznych domów – wy¿-
szych piêterg i dachów, szereg pracowników rozesz³o siê po swoich wydzia³ach w celu
lokalizowania po¿aru.
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f Fragment s³owa rzega wpisano rêcznie.
g Znak diakrytyczny wpisano rêcznie oraz rêcznie przekreœlono wpisan¹ maszynowo po literze e literê n.
3 Stanis³aw Siutkowski (ur. 1920), w notatce s³u¿bowej z 6 VII 1956 r. oficer dochodzeniowy WUdsBP

w Poznaniu napisa³: „Podczas napadu uzbrojonych prowokatorów na gmach Wojewódzkiego Urzêdu do
spraw Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu by³ na posterunku w pokojach frontowych od ul. Kochanow-
skiego. Obs³ugiwa³ hydrant, którym oblewa³ zbli¿aj¹cych siê prowokatorów. W czasie akcji jeden z pro-
wokatorów rzuci³ w okno kamieniem, trafiaj¹c go w twarz. Mimo odniesionej rany por. Siutkowski Stanis³aw
nadal bra³ czynny udzia³ w obronie urzêdu”. Od 15 X 1946 r. kontraktowy magazynier Sekcji Transportowej
Wydzia³u Gospodarczego WUBP w Poznaniu, od 15 XII 1946 r. intendent, od 1 I 1949 r. referent ds. wywiadu
PUBP w Koœcianie, od 1 VII 1950 r. wywiadowca Sekcji 1 Wydzia³u „A” WUBP w Poznaniu, 1 IV 1951 r. re-
ferent, od 1 VI 1952 r. starszy referent Sekcji 3 Wydzia³u „A” WUBP w Poznaniu, od 10 IX 1952 r. s³uchacz
Rocznej Szko³y Oficerskiej CW MBP w Legionowie, od 31 VIII 1953 r. do dyspozycji szefa WUBP w Pozna-
niu, 1 IX 1953 r. kierownik Sekcji 3 Wydzia³u „A”, od 1 IV 1954 r. kierownik Sekcji 2 Wydzia³u „B” WUBP
w Poznaniu, od 1 IV 1956 r. starszy oficer wywiadowczy Sekcji 1 Wydz. „B” WUdsBP w Poznaniu, 1 I 1957 r.
kierownik Sekcji 1 Wydzia³u „B” KW MO w Poznaniu, od 1 II 1959 r. kierownik Sekcji 3 Wydzia³u „B”, od
15 III 1962 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u „B” KW MO w Poznaniu, od 1 VIII 1967 r. zastêpca naczelnika
Wydzia³u IV KW MO w Poznaniu, zwolniony 31 X 1970 r. Zob. AIPN Po, 084/3214, k. 87 (akta osobowe).

4 Mieczys³aw Czempiñski (1919–1999), od 28 III 1945 r. referent gminny PUBP w Obornikach, od
20 I 1946 r. delegowany do CS MBP w £odzi, od [26 VI 1946 r.] starszy referent PUBP w Nowym Tomyœlu,
od [10 X 1946 r.] st. referent p.o. szefa PUBP w Nowym Tomyœlu, od 1 XI 1946 r. starszy referent Sekcji 2,
a od [17 V 1947 r.] kierownik Sekcji 3 Wydzia³u V WUBP w Poznaniu. [18 II 1950 r.] zdjêty ze stanowiska
i przekazany do dyspozycji szefa WUBP w Poznaniu, od 1 III 1950 r. zawieszony w czynnoœciach s³u¿bo-
wych, od 1 II 1951 r. starszy referent Sekcji 3 Wydzia³u III, a od 15 III 1952 r. starszy referent Sekcji 2 Wy-
dzia³u VIII WUBP w Poznaniu, od 15 V 1953 r. kierownik Sekcji 1 Wydzia³u III, a od 15 VII 1954 r. kierow-
nik Samodzielnej Sekcji do Walki z Bandytyzmem, od 1 IV 1955 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u V
WUdsBP, od 1 I 1957 r. inspektor Samodzielnej Grupy Specjalnej KW MO w Poznaniu, od 1 X 1958 r.
s³uchacz dwuletniej Oficerskiej Szko³y Departamentu I, od [4 VII 1960 r.] w dyspozycji KW MO w Poznaniu.
15 X 1960 r. zwolniony z MO i przeniesiony do Aeroklubu Poznañskiego. Zob. AIPN Po, 084/2982 (akta osobowe).



Znajduj¹c siê w swoim Wydziale na 4 piêtrze, z okien biura widzia³em naro¿nik ulicy
przy Urzêdzie oraz gara¿e Urzêdu.

Spoza budynku, hw którym zamieszkujeh kpt. Czempiñski, tj. od strony D¹browskiego, co
chwilê przechadza³a siê grupa chuliganów, w kierunku frontu Urzêdu, z ró¿nymi okrzykami.

W tym czasie na dachu mieszkania Czempiñskiego oraz w jego mieszkaniu zauwa-
¿y³em kilku osobników – demonstrantów, którzy wyrzucali z mieszkania niektóre przed-
mioty codziennego u¿ytku i umeblowania.

Z mieszkania tego¿ rzucano ca³y szereg butelek z p³on¹c¹ benzyn¹ w okna Urzêdu.
W tym czasiei na ulicy Kochanowskiego us³ysza³em strza³y, lecz nie ustali³em i nie wi-

dzia³em sk¹d i dok¹d pada³y. Po oko³o10 minutach us³ysza³em krzyki na klatce schodowej
3 piêtra, ¿e zosta³ ktoœ ranny w g³owê. Uda³em siê tamj i zobaczy³em tow[arzysza]
z org[anów] BP, którego zna³em z widzenia, a który prosi³, ¿eby go ratowaæ, gdy¿ umiera.
Towarzysze z trzeciego piêtra udzielili [mu] prowizorycznej pomocy, lecz korzystaæ ze œrod-
ków lokomocjik, celem odtransportowania rannego do szpitala, nie by³o mo¿na, tym bardziej ¿e
demonstranci wznosili okrzyki: „Zakatrupimy Was wszystkich, zgnijecie we w³asnej krwi”.

Rzucanie pal¹cych butelek wzmaga³o siê, nadto zauwa¿ono rozrywanie od wewn¹trz
dachówek na strychu w domu kpt. Czempiñskiego, gdzie przez spowodowany otwór w dachu
masowo poczêli wyrzucaæ butelki z materia³em palnym. Zauwa¿ono równie¿ na tym¿e
dachu demonstranta, który mia³ przygotowane drzewce d³ugoœci oko³o 2 metrów, którego
po³owa owiniêta by³a ciekn¹cymi od benzyny szmatami. Krzycza³em na wym[ienionego],
aby zaprzesta³ rzucania, na co ten¿e wygra¿aj¹c mi piêœci¹, podpali³ szmaty i zamierzy³ siê,
celem rzucenia na dach Urzêdu (pokryty pap¹). W tym czasie widz¹c niebezpieczeñstwo,
w celu odstraszenia za zgod¹ kolektywu Wydzia³u, oddano kilka strza³ów z broni krótkiej na
postrach. Osobnik ten schowa³ siê za komin i wiêcej go nie zauwa¿ono.

Bezpoœrednio po wymienionych strza³ach pad³ strza³ ze strony gara¿y Urzêdu, który
by³ opanowany przez demonstrantów, w wyniku którego zosta³ raniony znajduj¹cy siê
przy mnie, przy oknie tow[arzysz] Maciñski Ryszardl. Skrwawionemum za³o¿ono prowi-
zoryczny opatrunek. Strza³y z zewn¹trz wzmaga³y siê coraz bardziej i to z ulicy D¹brow-
skiego, z domów po³o¿onych przy Urzêdzie, jak i z ulicy Mylnej.

Oficer operacyjny Sekc[ji] 1 Wydz[ia³u V]
(Preg³owski Stefann chor.)

�ród³o: AIPN Po, 570/7, k. 25–27, orygina³, mps.
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h–h Fragment wpisano rêcznie.
i W dokumencie po s³owie czasie rêcznie przekreœlono wpisane maszynowo s³owo us³ysza³em.
j S³owo wpisano rêcznie.
k Dwie ostatnie litery wpisano rêcznie.
l Imiê i nazwisko wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
m Pierwsz¹ literê wpisano rêcznie.
n Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis. Zob. biogram znajduj¹cy siê w dokumencie nr 38, str. 139, przy-

pis 2.



Nr 70

1956 lipiec 26, Poznañ – Notatka ppor. Zenona Jakubowskiego, oficera œledczego

WUdsBP w Poznaniu, z czynnoœci œledczych przeprowadzonych w Poznañskiej Wytwórni

Papierosów, dotycz¹cych wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, 26 lipca 1956 [r.]

Notatka s³u¿bowa

W dniu dzisiejszym bêd¹c w Poznañskiej Wytwórni Papierosów, celem przes³u-
chania œwiadków na okol[icznoœæ] zajœæ w dniu 28 czerwca 1956 r., przeprowadzi³em
rozmowê z sekretarzem [POP] Komitetu Zak³adowego1, tow[arzyszem] Bartkowia-
kiem, który w rozmowie powiedzia³, i¿ za³oga Wytwórni2 nie wysz³aby na ulicê, gdy-
by na teren nie weszli robotnicy z innych zak³adów. Ca³kowicie wyklucza to, ¿e na te-
ren Wytwórni przyby³a bojówka, gdy¿ z t¹ daliby sobie radê, poniewa¿ za³oga nie
chcia³a opuszczaæ stanowisk pracy. Produkcja zosta³a przerwana, dlatego ¿e na
zak³ad wesz³o ponad 1500 robotników z innych zak³adów, a miêdzy nimi tramwaja-
rze, którzy zmuszali do porzucenia pracy. Wœród za³ogi nie by³o s³ychaæ ¿adnych
g³osów popieraj¹cych strajk w ZISPO. Byli tacy, którzy wypêdzani wracali z powro-
tem, a na miasto posz³a tylko czêœæ nastraszona przez tak du¿¹ falê ludzi, jaka
przesz³a przez Wytwórniê.

Ponadto przeprowadzi³em rozmowê z komendantem Stra¿y Po¿arnej, ob[ywatelem]
Turgu³¹, który ogólnie opowiada³ o wejœciu na Zak³ad3 oko³o 2 tys. ludzi, lecz nic kon-
kretnego nie wnosi.

Do przes³uchania przez Wydz[ia³] Operac[yjny] zosta³y wytypowane nastêpu-
j¹ce osoby:
1. Wozowski Boles³aw
2. Tyra Franciszek
3. Neyder Marian
4. Lorenc
Przes³uchano jedynie z powy¿szych Wozowskiego Boles³awa (sporz¹dzono protokó³).
aTyra Franciszek zwolniony.
Neyder Marian wyjecha³ na kolonie do dzieci.
Lorenc, taki w ogóle nie pracuje w Wytwórni.a

W zwi¹zku z powy¿szym przes³uchany zosta³ cz³onek Egzekucyjny [POP] Zak³adu,
tow[arzysz] Wilczek, wytypowany przez kierownika Kadr (sporz¹dzono protokó³).
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a–a Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
1 Chodzi o Komitet Zak³adowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
2 Chodzi o Poznañsk¹ Wytwórniê Papierosów.
3 Chodzi o Poznañsk¹ Wytwórniê Papierosów.



Poza tym Wydzia³ Operac[yjny] nie jest w posiadaniu danych, co do mo¿liwoœci
przes³uchania œwiadków na terenie Wytwórni Papierosów.

Oficer Œledczy
Jakubowski Z[enon]4 ppor.

�ród³o: AIPN Po, 570/6, k. 41–42, orygina³, rkps.
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4 Zenon Jakubowski (ur. 1930), 1949–1951 s³uchacz dwuletniej szko³y CW MBP, 27 VII 1951 r. w dys-
pozycji szefa WUBP w Bydgoszczy, od 1 VIII 1951 r. m³odszy referent Sekcji 2 Wydzia³u II WUBP w Byd-
goszczy, 1 I 1952 r. referent Sekcji 2 Wydzia³u II WUBP w Bydgoszczy, od 1 VI 1954 r. starszy referent Sekcji
2 Wydzia³u ds. Funkcjonariuszy WUBP w Bydgoszczy, od 1 IV 1955 r. referent Sekcji 3 Wydzia³u Kadr
i Szkolenia WUdsBP w Bydgoszczy, od 1 IV 1956 r. oficer œledczy Wydzia³u VII Sekcji 2 Wydzia³u Kadr
i Szkolenia WUdsBP w Bydgoszczy, od 1 I 1957 r. oficer operacyjny Wydzia³u III KW MO w Bydgoszczy, od
1 VIII 1959 r. starszy oficer KW MO w Bydgoszczy, od 1 X 1960 r. kierownik w Wydziale II ds. SB KW MO
w Bydgoszczy, od 1 VIII 1962 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u „B” KW MO w Bydgoszczy, od 1 III 1970 r.
naczelnik Wydzia³u III SB KW MO w Bydgoszczy, od 1 IX 1984 r. szef WUSW w Koninie, zwolniony
15 III 1990 r. Zob. AIPN Po, 0129/101 (karta ewidencyjna).



Nr 71

1956 lipiec 27, Poznañ – Notatka kpt. Kazimierza Proœniaka, kierownika Grupy Œledczej

KdsBP w Poznaniu, z rozmowy z Wincentym Kraœko, sekretarzem KW PZPR w Poznaniu,

dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

[a]

bNotatka s³u¿bowa dot[ycz¹ca] rozmowy przeprowadzonej
z tow[arzyszem Wincentym] Kraœko na temat wypadków z dn[iu] 28 czerwca br.

Dnia 28 czerwca br. oko³o godz. 8.00 tow[arzysz] Kraœko przyjecha³ do Komitetu
Wojewódzkiego PZPR. Po drodze spotyka³ grupki ludzi zd¹¿aj¹cych w bli¿ej nieokreœlo-
nym kierunku. O godz. 8.00 przed gmachem KW1 nie by³o jeszcze ¿adnych zgrupowañc.

Wspólnie z tow[arzyszem] Godlewskim i innymi podjêto decyzjê, by pracowników
KW wys³aæ na zak³ady pracy oraz do poszczególnych grup manifestantów, dla przepro-
wadzania pracy politycznej w drodze przekonywania ludzi i odprowadzania od ewentual-
nych zamiarów dopuszczania do jakichkolwiek zamieszek. Zwo³ano krótk¹ odprawê
i wiêkszoœæ pracowników KW z takim zadaniem uda³a siê na miasto.

Oko³o godz. 9.00 tow[arzysz] Kraœko zatelefonowa³ do przewod[nicz¹cego] MRN,
tow[arzysza] Fr¹ckowiaka2, który po pewnej chwili zg³osi³ siê do telefonu i wówczas
tow[arzysz] Kraœko poinstruowa³ go, by przy spotkaniu z demonstrantamid zachowaæ
maksymaln¹ cierpliwoœæ i staraæ siê t³umaczyæ im te zagadnienia, o których bêd¹ chcieli
rozmawiaæ.

Po up³ywie kilku minut zatelefonowa³ tow[arzysz] Fr¹ckowiak, który powiedzia³
tylko: „Oddajê s³uchawkê” i wówczas odezwa³ siê czyjœ g³os z zapytaniem: „Czy
tow[arzysz] Kraœko?”. Po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej osobnik ten oœwiadczy³,
¿e on ¿¹da, by za godzinê przyjecha³ do Poznania tow[arzysz] Cyrankiewicz, a jeœli to siê
nie stanie, to tow[arzysz] Kraœko odpowie za to w³asn¹ g³ow¹ (tow[arzysz] Kraœko wnio-
skuje, ¿e mówi¹cym te s³owa by³ Bieniek).

Zaraz po tej rozmowie ktoœ z pracowników KW powiedzia³, ¿e demonstranci id¹ do
[budynku] KW, wówczas tow[arzysz] Kraœko nie chc¹c przyjmowaæ ich w gabinecie,
tow[arzysza] Stasiaka, gdzie w tym momencie znajdowa³ siê, wyszed³ na spotkanie
i zszed³ na dó³ do holu. Tu by³o ju¿ sporo osób, wœród których wynik³o jakieœ zamiesza-
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a Brakuje miejsca i daty.
b Powy¿ej odrêczny zapis Pr. Prawdopodobnie fragment nazwiska Proœniak.
c Literê r wpisano rêcznie.
d Literê s wpisano rêcznie.
1 Tu i dalej w dokumencie chodzi o gmach Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-

botniczej w Poznaniu.
2 Franciszek Fr¹ckowiak (1911–1978), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PSS, PPR i PZPR, 1946–1949

kierownik warsztatów szkolnych w Zak³adach Hipolita Cegielskiego, 1949–1950 wicedyrektor administra-
cyjno-handlowym Zak³adów H. Cegielskiego, od lutego do czerwca 1950 r. wiceprezydent Poznania,
1950–1961 przewodnicz¹cy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu, 1961–1966 konsul general-
ny PRL w Bratys³awie, 1966–1976 zastêpca dyrektora naczelnego Zarz¹du Miêdzynarodowych Targów Poz-
nañskich. Zob. Wielkopolski S³ownik Biograficzny, red. A. G¹siorowski, J. Topolski, Poznañ 1981, s. 187.



nie. Rozchodzi³o siê o to, ¿e demonstranci po wejœciu do gmachu KW wyjêli klucz
z drzwi wejœciowych w obawie przed ewentualnym zamkniêciem ich w œrodku gmachu,
a stoj¹cy na dole funkcjonariusz MO, po cywilnemu, zatrzyma³ tego w³aœnie, który wzi¹³
klucz i odprowadzi³ go do jakiegoœ pokoju. Demonstranci z okrzykami: „Co zamknêli na-
szego” itp., wtargnêli do pokoju za tym osobnikiem i zabrali go do swojej grupy.

Tow[arzysz] Kraœko stwierdza dalej, ¿e wróci³ na górê i przy sali egzekutywy natrafi³
na grupê osób, która ¿¹da³a wydania im rosyjskich sztandarów (chodzi³o, prawdopodobnie,
o czerwone szturmówki)e. W tym te¿ momencie podszed³ do tow[arzysza] Kraœko jeden
z osobników, który zapyta³: „wy jesteœcie Kraœko?”, a po otrzymaniu odpowiedzi potwier-
dzaj¹cej poprosi³ tow[arzysza] Kraœko, by z nim odszed³ na bok. Obaj udali siê do jednego
z pokoi instruktorów i tam Bieniek, fbo on to by³f, oœwiadczy³, ¿e on jest z Politechniki, ¿e
tow[arzysza] Kraœko zna i ¿e „jest niedobrze”. O sobie powiedzia³, ¿e celowo w³¹czy³ siê
do najaktywniejszej grupy, by rozeznaæ sytuacjê, ale stwierdza, i¿ koniecznie musi byæ ktoœ
z Warszawy, by przemówiæ do zebranych. Tow[arzysz] Kraœko odpowiedzia³, ¿e Warsza-
wa jest powiadomiona o wszystkim (bo faktycznie tow[arzysz] Stasiak w godzinach ran-
nych informowa³ KC3 o sytuacji w Poznaniu)g. Wyszlih obaj z pokoju i Bieniek znów
z³¹czy³ siê z grup¹ znajduj¹c¹ siê w gmachu, bior¹c aktywny udzia³ w rozmowach, jakie
miedzy sob¹ grupa ta prowadzi³a (rozmowy te dotyczy³y ¿¹dañ demonstrantów).

Tow[arzysz] Kraœko wszed³ wówczas do gabinetu I sekretarza i po³¹czy³ siê
z tow[arzyszem] Stasiakiem, by poinformowaæ siê, jak dalej postêpowaæ. Do gabinetu
tego w tym czasie wszed³ Bieniek wraz z jeszcze jednym mê¿czyzn¹ i kobiet¹. Bieniek
nalega³, by przemówiæ do zgromadzonych i tow[arzysz] Kraœko zszed³ z nimi na dó³,
sk¹d skierowali siê do stoj¹cego na ulicy samochodu ciê¿arowego, wskazanego przez
Bieñka, by z niego przemawiaæ. Na samochód ten wesz³o kilka osób, a wraz z nimi Bie-
niek i tow[arzysz] Kraœko. Bieniek zapowiedzia³, ¿e bêdzie przemawia³ sekretarz KW
i wówczas tow[arzysz] Kraœko zacz¹³ przemawiaæ. Rozpocz¹³ od tego, ¿e postulaty ro-
botników s¹ partii znane, ¿e partia przedsiêbierze odpowiednie kroki do ich za³atwienia
itp., nie zdo³a³ jednak wiele powiedzieæ, gdy¿ w t³umie powsta³o zamieszanie, zaczêto
krzyczeæ i przeszkadzaæ, w zwi¹zku z czym tow[arzysz] Kraœko zaprzesta³ dalszego
przemówienia i zszed³ z samochodu, udaj¹c siê w kierunku gmachu KW. Bieniek ca³y
czas szed³ przy tow[arzyszu] Kraœko i nie odstêpowa³ go nawet na moment.

W gmachu by³o ju¿ pe³no ludzi. Chc¹c zgubiæ w jakiœ sposób Bieñka, tow[arzysz]
Kraœko nawi¹za³ temat o tym, czy spokojnie jest na Targach4 i w tym te¿ kierunku uda³ siê,
Bieniek jednak nadal mu towarzyszy³ wraz z kilkoma innymi osobami. Kiedy doszli do
zbiegu mostu Uniwer[syteckiego] z ul. Rokossowskiego5, ktoœ id¹cy w przeciwnym kie-
runku oœwiadczy³, ¿e na targach jest spokój, w zwi¹zku z czym zawrócili w kierunku KW.
Przechodz¹c ko³o gmachu Kom[endy] Woj[ewódzkiej] MO, zauwa¿yli zamieszanie, jakie
tam powsta³o i wówczas Bieniek wypowiadaj¹c s³owa: „Co te ³obuzy robi¹” czy coœ w tym
rodzaju, oddali³ siê pod gmach komendy, a tow[arzysz] Kraœko wróci³ do [budynku] KW.
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e Nawias umieszczono rêcznie.
f–f Fragment wpisano rêcznie.
g Nawias umieszczono rêcznie.
h Literê W wpisano rêcznie.
3 Chodzi o Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
4 Chodzi o Miêdzynarodowe Targi Poznañskie.
5 Obecnie ul. G³ogowska.



Po up³ywie kilku minut Bieniek znów zjawi³ siê w KW i przy tym twierdzi³, ¿e go
ko³o KW MO pobito. W tym momencie ktoœ krzykn¹³, ¿e przyjecha³ wóz megafonowy,
w zwi¹zku z czym tow[arzysz] Kraœko wraz z tow[arzyszami:] Machcewiczem (Wy-
dz[ia³] Prop[agandowy] KW) oraz Jungiem z KC udali siê w stronê tego wozu. Poszed³
z nimi tak¿e Bieniek. Z wozu ju¿ ktoœ przemawia³, powo³uj¹c siê na Zwi¹zek Nauczy-
cielstwa Polskiego. Przemawiaj¹cy ¿¹da³ wprowadzenia religii w szkole i jeszcze coœ na
ten temat mówi³, a przemówienie jego by³o oklaskiwane przez zgromadzonych na placu
manifestantów.

Nastêpnie przez megafon ktoœ zacz¹³ mówiæ, ¿e „gdzie ci z partii? pochowali siê” itp.
W zwi¹zku z tym tow[arzysz] Kraœko postanowi³ przemówiæ w imieniu partii, by dowieœæ,
¿e dzia³acze partyjni nie chowaj¹ siê. Wszed³ wiêc do wozu, a razem z nim tow[arzysz]
Jung i Machcewicz. Do wozu wszed³ równie¿ Bieniek. Pocz¹tkowo kilka osób bêd¹cych
w wozie zaczê³o krzyczeæ na tow[arzysza] Kraœko, ¿e „wy nas ok³amujecie itp.”, w koñ-
cu jednak dopuszczono tow[arzysza] K[raœko] do mikrofonu po uprzednim zapowiedze-
niu, ¿e bêdzie teraz przemawia³ ktoœ w imieniu partii.

Tow[arzysz] Kraœko na wstêpie nawi¹za³ do poprzedników wypowiedzi i oœwiad-
czy³, ¿e dzia³acze partyjni s¹ i nigdzie nie pochowali siê, a nastêpnie chcia³ mówiæ
(i zacz¹³ ju¿) o przedsiêwziêciach Partii i Rz¹du zmierzaj¹cych do poprawy bytu ludzi
pracy. Wówczas jedni zaczêli krzyczeæ, ¿e nie s³ychaæ, drudzy, ¿e nie chc¹ tego s³uchaæ,
wreszcie ktoœ wy³¹czy³, prawdopodobnie mikrofon i w tym momencie do wozu wszed³
mê¿czyzna w wieku oko³o 30 lat, dobrze ubrany, w jasnym, gabardynowym p³aszczu,
który po odsuniêciu ludzi stoj¹cych mu na drodze, schwyci³i tow[arzysza] Kraœko za rê-
kaw i wyrzuci³ z wozu. Tu zaczêto tego towarzysza popychaæ, to w jedn¹, to w drug¹ stro-
nê, by³y równie¿ g³osy, by pozostawiæ go w spokoju i w tej sytuacji pozostaj¹cy stale przy
tow[arzyszu] Kraœko towarzysze – Jung i Janitz (redaktor „Gazety Poznañskiej”) poczêli
przeprowadzaæ tow[arzysza] Kraœko przez t³um, by z niego wydostaæ siê. Uda³o siê im to
w koñcu, w czym wyraŸnej pomocy udzieli³ jakiœ mê¿czyzna w wieku oko³o 50 lat, niski,
doœæ têgi. (tow[arzysz] K[raœko] spotka³ go w kilka dni po tym w Domu ¯o³nierza
Bezp[ieczeñstwa] i przypuszcza, ¿e by³ to funkcjonariusz UB).

Tow[arzysz] Kraœko stwierdza, ¿e s³ysza³, i¿ Bieñka te¿ w wozie zaatakowano, ale
szczegó³ów tego zajœcia nie zna i wiêcej w tym dniu z Bienkiem nie widzia³ siê.

Po wydostaniu siê z t³umu, drog¹ okrê¿n¹, tow[arzysz] Kraœko wraz z tow[arzyszem]
Jungiem dotarli do KW, w którym ju¿ panowa³ ba³agan, by³o du¿o ro¿nych osób, jedni
wchodzili, inni wychodzili z gmachu. Jak wszed³ do gabinetu [do] tow[arzysza] Sta-
siaka, rzuci³o siê do niego kilka osób, krzycz¹c, ¿e chowa³ siê, a poniewa¿ jeden z na-
pastników doskoczy³ do niego z kijem w rêku, wiêc zacz¹³ uciekaæ. Zosta³ jednak schwy-
tany i doprowadzony do tego samego gabinetu. Wtedy bêd¹ce tam osoby zainteresowa³y
siê widocznymi w œcianie drzwiami od umieszczonej tam kasy i tow[arzysz] Kraœko sko-
rzysta³ z tego, wyszed³ z gabinetu i opuœci³ gmach KW, udaj¹c siê przez ul. Koœciuszki,
Fredry, Mickiewicza, S³owackiego i inne do swego domu. Po drodze na ul. Mickiewicza
spotka³ id¹cego t¹ ulic¹ [Stanis³awa] Cata-Mackiewicza6.
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i Literê y wpisano rêcznie.
6 Stanis³aw Mackiewicz, „Cat” (1896–1966), prawnik, polityk konserwatywny, publicysta, pisarz,

1922–1929 za³o¿yciel i redaktor dziennika „S³owo” w Wilnie, dzia³acz organizacji konserwatywnych i mo-
narchistycznych (tzw. ¿ubrów), 1928–1930 pose³ na sejm z listy BBWR, opozycjonista, wiêzieñ Berezy Kar-
tuskiej, 1940–1941 cz³onek Rady Narodowej, przeciwnik gen. W³adys³awa Sikorskiego, 1954–1955 premier



Z domu wspólnie z tow[arzyszem] Krasuckim7 (Wydz[ia³] Prop[agandowy] KW
Szczecin) udali siê do redakcji „Gazety Poznañskiej” i tam przebywali wraz z szeregiem
innych towarzyszy, kontaktuj¹c siê z tow[arzyszem] Stasiakiem, z przew[odnicz¹cym]
WRN – Pieprzykiem, a póŸniej ze sztabem na £awicy,

Z innych interesuj¹cych zagadnieñ, tow[arzysz] Kraœko poda³ zas³yszany szczegó³,
¿e gdzieœ w okolicach ul. Grunwaldzkiej jakiœ mê¿czyzna mia³ rzuciæ siê pod przeje¿-
d¿aj¹cy czo³g, który zd¹¿y³ jednak zatrzymaæ siê. Ponadto tow[arzysz] Kraœko poda³, ¿e
pod redakcjê „Gazety Poznañskiej” podjecha³ samochód z kilkunastoosobow¹ band¹,
z której czêœæ chcia³a iœæ do okolicznych mieszkañ pracowników UB, a druga czêœæ
chcia³a wtargn¹æ do redakcji i na tym tle powsta³a miêdzy nimi k³ótniaj, ik w koñcu odje-
chali, ale dok¹d, towarzysz ten nie wie.

Pozosta³e okolicznoœci podawane przez tow[arzysza] Kraœko z czasu, kiedy przeby-
wa³ ju¿ w redakcji, nie zawieraj¹ istotnych dla œledztwa momentów i dlatego nie opisujê
ich.

Rozmowê przeprowadzi³
[kpt.] K[azimierz] Proœniakl

Poznañ, dnia 27 lipca 1956 r.

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 243–246, orygina³, mps.
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rz¹du RP na emigracji, od 1956 r. w kraju, autor polemicznych szkiców historycznych, literackich i historycz-
nych. Zob. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 5, red. B. Kaczorowski, Warszawa 2004, s. 234.

j Literê a wpisano rêcznie.
k Literê wpisano rêcznie.
l Tak¿e czytelny podpis.
7 Ludwik Krasucki (ur. 1925), dzia³acz partyjny, od 9 IV 1954 r. sekretarz ds. Propagandy KW PZPR

w Szczecinie, Zob. Katalog kierowniczych stanowisk…, http://katalog.bip.ipn.gov.pl, 12 IX 2011 r.
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1956 lipiec 28, Poznañ – Analiza kpt. W³. Nowickiego dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca

1956 r. przed gmachem KW PZPR i siedzib¹ MRN w Poznaniu

Poznañ, dnia 28 lipca 1956 r.
Œciœle tajne

aAnaliza z przebiegu demonstracji przed gmachem KW PZPR
i Miejsk¹ Rad¹ Narodow¹ w Poznaniu w dniu 28 czerwca 1956 r.

I. Pocz¹tek demonstracji przed gmachem MRN

Robotnicy ZISPO po wyjœciu na ulicê w dniu 28 czerwca 1956 r. udali siê na plac1

obok Miejskiej Rady Narodowej i KW PZPR. G³ówna grupa robotników uda³a siê ulica-
mi: Dzier¿yñskiego2, Przemys³ow¹, Towarow¹, przez most Dworcowy, Rokossowskie-
go, Zwierzynieck¹, Kraszewskiego, most Teatralny, Fredry, 27 Grudnia, Ratajczaka, Ar-
mii Czerwonej3 – dochodz¹c przed gmach MRN. Czêœæ manifestantów oderwa³a siê na
ulicy D¹browskiego od g³ównej grupy i ulic¹ Roosevelta przez most Teatralny uda³a siê
pod zamek. Trzecia grupa po przejœciu mostu Teatralnego uda³a siê w kierunku MRN
ulic¹ Stalingradzk¹4. Grupy spotka³y siê przed gmachem MRN (zeznaje podejrzany Ma-
jewski Roman, Prot[okó³] 149 i Ceg³owski Zdzis³aw, œwiadek, prot[okó³] z dnia 27 lipca
[19]56 r.).

W czasie przemarszu manifestantów wymienionymi ulicami odrywaj¹ siê grupy
robotników od pochodu, które wchodz¹ do napotkanych po drodze instytucji i sklepów
– nak³ania³y i zmusza³y zatrudnione tam osoby do opuszczenia miejsca pracy i przy³¹cze-
nia siê do pochodu. Miêdzy innymi w ten sposób po drodze przy³¹czyli siê robotnicy
z ZNTK, MPK, pracownicy Komuny Paryskiej i inni. Du¿o pracowników mniejszych in-
stytucji równie¿ przy³¹cza³o siê do pochodu. Po drodze zatrzymywano wszystkie pojaz-
dy PKS, taksówki i inne, polecaj¹c pasa¿erom i kierowcom przy³¹czenie siê do manife-
stuj¹cych. Na niektórych ulicach, np. przy zbiegu ulic D¹browskiego z Rokossowskiego,
po przejœciu pochodu pozosta³o na skrzy¿owaniu dwóch osobników, którzy zatrzymywali
wszystkie samochody za wyj¹tkiem goœci zagranicznych. T³um manifestantów stale siê
powiêksza³.

W czasie pochodu w kierunku MRN, gdy g³ówna grupa przechodzi³a obok koœcio³a
œw. Marcina (ul. Armii Czerwonej), przed koœció³ nadbieg³o dwóch zakonników, którzy
ze stopni koœcio³a udzielali b³ogos³awieñstwa przechodz¹cym demonstrantom. Czo-
³ówka pochodu uklêk³a. W tym czasie w czo³ówce pochodu sz³a Makowska Aleksandra
(zeznaje œwiad[ek] Ciesielska Marianna i Zió³kowska Leokadia – protoko³y z dnia 11 lip-
ca [19]56 r.).
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a Powy¿ej odrêczny zapis Tow. Dalsza czêœæ nieczytelna.
1 Chodzi o obecny plac Mickiewicza.
2 Obecnie ul. 28 Czerwca 1956 r.
3 Obecnie ul. œw. Marcin.
4 Obecnie al. Niepodleg³oœci.



Przed gmach MRN demonstranci przyszli o godz. 8.20. Równoczeœnie z manifestan-
tami przed gmach MRN zaczê³y nadchodziæ t³umy ludzi z ró¿nych stron miasta. Oko³o
godziny 9.00 na Placu by³o oko³o 10 tysiêcy ludzi. Z niektórych zak³adów na Plac przy-
wo¿ono robotników samochodami. Na przyk³ad o godz. 10.00 zakoñczyli pracê robotni-
cy Fabryki Maszyn ¯niwnych. Po po³¹czeniu z robotnikami Stomil, Fabryki Myd³a
i Stoczni – samochody dowozi³y tych robotników na plac Wolnoœci, sk¹d pieszo zorga-
nizowanymi grupami udawali siê ul. Armii Czerwonej przed gmach MRN. Pierwsza
grupa robotników Fabryki Maszyn ¯niwnych przybywa³a przed Zamek (MRN) o godz.
10.30. Grupy tych robotników nios³y transparenty i wznosi³y okrzyki ¿¹daj¹ce obni¿ki
cen i inne (zeznaje podejrzany P³ócienniczak Sylwester, prot[okó³] nr 161, 168, 321,
356, 357.)

Robotnicy szli przed Zamek, wierz¹c, ¿e tam przybêdzie ktoœ z przedstawicieli
Rz¹du i bêdzie przemawia³ do zebranych. Niektórzy robotnicy przez kilka godzin czekali
przed zamkiem na przemówienie tow[arzysza] Cyrankiewicza (zeznaje podejrzany Ro-
galski Telesfor, prot[okó³] 248 i P³ócienniczak Sylwester).

W czo³ówce pochodu id¹cej pod zamek sz³a grupa 20–30 dzieci w wieku 8–13 lat.
Podobnych czo³ówek do godziny 9.00 nadesz³o kilka. Gdy przechodzono przed Komite-
tem Wojewódzkim PZPR, t³um œpiewa³ „Bo¿e coœ Polskê”, hymn polski, oraz ró¿ne
pieœni religijne. W przerwach podejmowano okrzyki: „Precz z komunistami”, „Precz
z bolszewikami”, „Precz z czerwon¹ bur¿uazj¹”, „Wolnoœci”, „Chleba” i inne. W po-
cz¹tkowym okresie wzniesiono kilka okrzyków na czeœæ Stalina i Bieruta (notatka Mu-
sielaka5 – pracownik UBdsBP6).

Przed gmachem MRN pierwsi demonstranci zaczêli nawo³ywaæ pracowników Miej-
skiej Rady Narodowej, by przy³¹czyli siê do nich. PóŸniej z t³umu rozleg³y siê okrzyki:
„¯¹damy Cyrankiewicza”, „¯¹damy Fr¹ckowiaka” (przewodnicz¹cy MRN)7, „¯¹damy
obni¿ki cen” i inne. Przewodnicz¹cy MRN Fr¹ckowiak – który w tym czasie by³ na ulicy
– spotka³ siê z manifestuj¹cymi przed wejœciem do MRN. ¯¹dano od niego rozmowy
z ludŸmi, którzy przyszli przed gmach MRN i odpowiedzi na ich pytania. Przewod-
nicz¹cy za¿¹da³ wy³onienia delegacji, z któr¹ bêdzie móg³ rozmawiaæ. Wœród ota-
czaj¹cych przewodnicz¹cego robotników wyró¿nia³o siê szczególnie dwóch aktywnych,
którzy nie chcieli dopuœciæ do utworzenia delegacji, ¿¹daj¹c rozmawiania z wszystkimi
ludŸmi. Wymienieni osobnicy d¹¿yli do sprowokowania awantury. Po d³u¿szych per-
traktacjach wy³oniono kilkunastoosobow¹ delegacjê, sk³adaj¹c¹ siê z najbli¿ej stoj¹cych
robotników. Przewodnicz¹cy MRN zaprosi³ delegacjê do gmachu. W sk³ad delegacji
wszed³ miêdzy innymi student Bieniek Tadeusz, s[yn] Jana, ur. 2 sierpnia [19]32 r. Bie-
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5 Prawdopodobnie chodzi o Franciszka Musielaka (1929–1988), od 1 IX 1949 r. m³odszy referent Refera-
tu V PUBP w Turku, od 23 II 1951 r. ukoñczy³ kurs Wojewódzkiej Szko³y BP w Poznaniu, od 1 V 1951 r. refe-
rent Sekcji 2 Wydzia³u ds. Funkcjonariuszy, od 1 XI 1954 r. starszy referent Grupy Powiatowej Wydzia³u
Kadr WUBP w Poznaniu, od 1 IV 1955 r. referent Sekcji 2 Wydzia³u Kadr i Szkolenia, od 1 IV 1956 r. oficer-ka-
drowiec Sekcji 1 Wydzia³u Kadr i Szkolenia WUdsBP w Poznaniu, zwolniony ze s³u¿by 31 XII 1956 r.,
przyjêty powtórnie 1 II 1959 r. jako wywiadowca Sekcji ds. Zadañ Wydzia³u „B” KW MO w Poznaniu, od
15 IX 1961 r. kierownik Sekcji 4, od 1 I 1963 r. kierownik Sekcji 1 Wydzia³u „B” KW MO w Poznaniu, od
1 IV 1965 r. kierownik Grupy Wydzia³u „B”, od 15 VII 1967 r. kierownik Sekcji 2 Wydzia³u „B” KW MO
w Poznaniu, od 1 IX 1970 r. zastêpca naczelnika, od 1 III 1977 r. naczelnik Wydzia³u „B” KW MO w Pozna-
niu. 30 VI 1984 r. zwolniony ze s³u¿by. Zob. AIPN BU, 0604/742 (akta osobowe).

6 Chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
7 Chodzi o Franciszka Fr¹ckowiaka.



niek na polecenie pozosta³ych cz³onków delegacji przedstawia³ ¿¹dania robotników.
¯¹da³: przybycia delegacji rz¹dowej, obni¿ki cen, obni¿ki norm, wyjaœnienia, dlaczego
dotychczas robotnikom by³o tak ciê¿ko itp. Wysuwane przez Bieñka postulaty – uzu-
pe³niane by³y przez cz³onków delegacji. Wobec t³umaczenia przewodnicz¹cego MRN,
¿e nie jest kompetentny odpowiedzieæ na wysuwane ¿¹dania – robotnicy zaczêli krzyczeæ
i ¿¹dali telefonicznej rozmowy z premierem Cyrankiewiczem lub tow[arzyszem] Ocha-
bem. Tow[arzysz] Fr¹ckowiak chcia³ siê telefonicznie porozumieæ w tej sprawie z II se-
kretarzem KW PZPR, tow[arzyszem] Kraœko. Bieniek wzi¹³ s³uchawkê i w rozmowie
z II sekretarzem KW PZPR miêdzy innymi powiedzia³: „Za godzinê musi byæ ktoœ
z Warszawy inaczej odpowiecie w³asn¹ g³ow¹”. Po tej rozmowie dalsze pertraktacje zo-
sta³y przerwane wobec wtargniêcia do gmachu MRN bojówek, które zaczê³y wypê-
dzaæ pracowników i demolowaæ gmach (zeznaje podejrzany Bieniek Tadeusz).

W tym czasie wymienionych ju¿ wy¿ej dwóch najbardziej agresywnych robotni-
ków (jeden ³ysy w bordowym berecie i drugi starszy w bluzie roboczej) rzucili has³o:
„ChodŸcie idziemy na KW”, za nimi posz³a grupa robotników kieruj¹cych siê w stronê
Komitetu Wojewódzkiego PZPR (œwiadek Ceg³owski Zdzis³aw, prot[okó³] z dnia
27 lipca [19]56 r.).

Z gmachu MRN bojówkarze wypêdzili pracowników tej instytucji na ulicê. Ktoœ na
maszcie zawiesi³ bia³¹ chor¹giew (oderwano z niej czerwone p³ótno – godz. 9.15). Chwi-
lê póŸniej ch³opcy w wieku szkolnym (w tym jedna kobieta) zawiesili flagê bia³o-czer-
won¹ na drucie przeciwgromowym na wie¿y zegarowej. W tym samym czasie – prawdo-
podobnie ta sama grupa – wybi³a kilka szyb w oknach wspomnianej wie¿y. Osobnicy tam
znajduj¹cy siê nawo³ywali z okien do t³umu, by wdzierano siê do gmachu. Z okien gma-
chu MRN zrzucano gotowe transparenty z has³ami (notatka Musielaka).

O godz. 9.20 ju¿ wszystkich pracowników MRN zmuszono do opuszczenia gmachu.
Przewodnicz¹cy niezbyt chêtnie opuszczali miejsca pracy. Jeden z pracowników – Mar-
cinkowski – zosta³ doœæ dotkliwie pobity za opór bojówkarzom. Obronili go wspó³pra-
cownicy.

W tym czasie, gdy pierwsi pracownicy MRN zaczêli opuszczaæ gmach – wypêdzeni
przez kilkunastoosobow¹ grupê bojówkarzy – do gmachu zaczêli siê wdzieraæ ró¿ni
osobnicy, wykorzystuj¹c w tym celu drzwi i okna (zeznanie podejrzanego Klamera Bro-
nis³awa z dn[ia] 30 czerwca [19]56 r. – i zdjêcia nr 4, 5, 6). W gmachu bojówkarze zaczêli
t³uc okna, lampy, pos¹gi, niszczyæ has³a itp. Bojówkarze ubrani byli w kombinezony ro-
botnicze. Przewa¿nie m³odzie¿. Miêdzy innymi w grupie demoluj¹cej gmach by³o dwóch
robotników zatrudnionych w Operze Poznañskiej. S¹ to Matysiak Andrzej, s[yn] Bro-
nis³awa, ur. 20 sierpnia [19]39 r. (aresztowany) i Buchholz Andrzej, lat 17. Oprócz tego
za demolowanie gmachu MRN zatrzymani zostali: Ma³yszczyk Alfred, s[yn] Albina, ur.
29 marca [19]32 – tokarz, zatr[udniony] w ZISPO i Wieczorek Jan, s[yn] Mieczys³awa,
ur. 27 listopada 1928 r. – œlusarz, zatrudniony w ZISPO. Bojówkarze dokonali zniszcze-
nia urz¹dzeñ na sumê 14 250 z³otych (wykaz spraw w za³¹czeniu).

Po wyjœciu bojówkarzy z gmachu (oko³o [godz.] 10.00) czêœæ pracowników wróci³a
z powrotem na miejsce pracy. Po odejœciu demonstrantów sprzed gmachu prezydium,
gmach zosta³ zamkniêty, a kilku pracowników pozosta³o przez ca³¹ noc pilnuj¹c gmachu.
Na drugi dzieñ o godz. 6.00 w gmachu zosta³ postrzelony w rêce pracownik MRN Szalek.
W tym czasie w gmachu znajdowali siê ¿o³nierze WP i prawdopodobnie któryœ z nich
rani³ ww.
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II. Wtargniêcie bojówkarzy do gmachu KW PZPR

Do Komitetu Wojewódzkiego PZPR oko³o godz. 9.00 zamierza³o wejœæ 5 osob-
ników. Nie mogli oni wejœæ do gmachu i zaczêli awanturowaæ siê z pracownikami KW8

stoj¹cymi przed wejœciem, zarzucaj¹c im, ¿e zamknêli drzwi na klucz i nie chc¹ wpuœciæ
ich do gmachu (drzwi nie by³y zamkniête na klucz). Wobec prowokacyjnego zachowania
siê tych osobników przed gmachem zaczêto wznosiæ okrzyki: „Precz z Ruskami”, „Chce-
my chleba”, „Chcemy Wolnoœci” itp.

W tym czasie do gmachu uda³o siê wejœæ jednemu z piêciu prowokatorów. Osobnik
ten zosta³ z gmachu wypchniêty wobec brutalnego zachowanie siê wewn¹trz gmachu. Po
wyjœciu z budynku prowokator zacz¹³ krzyczeæ, ¿e go pobito w Komitecie Wojewódz-
kim. Równoczeœnie przed gmach KW nadesz³a grupa robotników prowadzonych przez
dwóch wspomnianych wy¿ej cz³onków delegacji, która pertraktowa³a z przewodni-
cz¹cym MRN. Delegacja z grup¹ robotników wesz³a do gmachu KW. W wyniku podjête-
go krzyku przez wspomnianego prowokatora, t³um ludzi rzuci³ siê do drzwi KW, usi³uj¹c
razem z delegacj¹ wejœæ do gmachu. Pracownicy KW usi³owali rozmow¹ powstrzymaæ
wdzieraj¹cych siê do gmachu robotników, co im siê czêœciowo uda³o. Do gmachu wtar-
gnê³a jednak kilkunastoosobowa grupa bojówkarzy (godz. 9.00). W grupie tej miêdzy in-
nymi by³ Malicki Józef, s[yn] Micha³a, ur. 2 lutego [19]27 r. (aresztowany). By³ on jed-
nym z najbardziej aktywnych bojówkarzy (zdjêcia nr 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28). Po
wejœciu do gmachu bra³ czynny udzia³ w wywa¿aniu bocznych drzwi prowadz¹cych do
KW. Drzwiami tymi wdar³a siê do gmachu pozosta³a na ulicy czêœæ bojówkarzy. Malicki
Józef na czele grupy bojówkarzy zacz¹³ drzewcem od flagi wyganiaæ pracowników KW
na ulicê. Do kierownika Wydzia³u Propagandy wyrazi³ siê „[b] to ci ³eb utniemy”. Osob-
nik ten t³uk³ szyby w gmachu KW (zeznanie œwiadków – pracowników KW: Ceg³ow-
skiego Zdzis³awa, Piotra Henryka i Sobaszkiewicza Edwarda).

Wœród osób, które wdar³y siê do gmachu KW, by³ Œmiechowski (by³y sekretarz POP
przy Zjednoczeniu Energetycznym Okrêg[u] Zachodniego). Nawo³ywa³ on uczestników
najœcia do aktywnego opanowania gmachu (œwiadek Piotr Henryk, prot[okó³] 339). Gru-
pa ta wdar³a siê na ostatnie piêtro, gdzie bra³a udzia³ w wywieszaniu has³a „Œmieræ zdraj-
com”, zrywa³a czerwone szturmówki i zrzuca³a je na ulicê. Z do³u by³y g³osy, by tego nie
robiæ. Szturmówki bia³o-czerwone wystawili na gmachu KW, czêœæ zabrano i rozdano
t³umowi. Razem z t¹ grup¹ w gmachu by³ Klimecki Antoni (aresztowany). Klimecki ze-
znaje, ¿e przed gmachem spotka³ swego kolegê Szykownego Floriana i razem z nim we-
szli do KW. Na sali konferencyjnej, Szykowny i inni rzucali butelkami w popiersie
Bieruta. Zrywano czerwone flagi. Na pi¹tym piêtrze wypisywano has³a (bia³¹ kred¹
na zielonym p³ótnie) „œmieræ zdrajcom”, „My chcemy chleba”, „My chcemy Boga”,
„¯¹damy wolnej Polski”. Has³a te wywieszono na gmachu KW.

Jedno z hase³ wywiesi³ osobnik w wieku 25–28 lat, œredniego wzrostu, w granato-
wym ubraniu, twarz poci¹g³a, uczesany do góry, ubrany w p³aszcz prochowiec. Podbu-
rza³ on obecnych do demolowania gmachu.

Wœród osób stoj¹cych przed gmachem KW krzyczano has³a: „Precz z Parti¹”, „Precz
z Rz¹dami komunistycznymi”, „Precz z komunistami”, „¯¹damy religii w szko³ach”,
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„¯¹damy wolnoœci”, „Nie chcemy takiej partii”, „Precz z Rokossowskim” i inne (zezna-
nia œwiadka Zió³kowskiej Leokadii z dnia 11 lipca [19]56 r.). W[e] wznoszeniu tych
okrzyków wyró¿nia³ siê Kupczak Tadeusz, s[yn] Józefa, ur. [13] paŸdziernika [19]37c r.
– œlusarz (aresztowany), (œwiadek Szymañski Feliks, Prot[okó³] 11 lipca [19]56 r.). Kole-
ga, który sta³ z Kupczykiem, bi³ milicjanta i krzycza³: „Komunizmu ci siê chce – ja ci go
zaraz wypêdzê”.

Œwiadek Zió³kowska Leokadia zeznaje, ¿e jednym z inicjatorów prowokuj¹cych na-
pad na KW [PZPR] by³a Goæwiñska Stefania, ur. 31 lipca 1910 r., pielêgniarka (areszto-
wana), krzyknê³a ona do t³umu: „Za mn¹” i pobieg³a w stronê gmachu. Za ni¹ posz³o
kilku pracowników z MPK i kobiet. Goæwiñska po drodze wznosi³a wrogie okrzyki. Po
wejœciu do gmachu przy pomocy NN osobnika w mundurze tramwajarza ustawi³a na bal-
konie KW [PZPR] tablicê z has³ami: „Wolnoœæ” i „Chleba” (zdjêcia nr 31 i 32). Razem
z Goæwiñsk¹ w grupie by³ Jankowski Zbigniew, lat 14 (zeznaje podejrzany Weso³owski
Zygmunt).

Jedna z grup bojówkarzy po wejœciu do gmachu KW usi³owa³a zniszczyæ popiersie
Lenina. Czêœæ robotników znajduj¹ca siê w tej grupie, miêdzy innymi cz³onkowie partii
Lesicki Romuald (aresztowany) i Œmiechowski – przeciwstawi³a siê temu. Popiersia nie
zniszczono. M³odzie¿ id¹ca w tej grupie, domaga³a siê od pracownika KW Dembowskie-
go Bogus³awa wydania sztandaru Komitetu Wojewódzkiego. Dembowski zaprowadzi³
ich na inn¹ œwietlicê, gdzie sztandaru nie by³o. Po drodze bojówkarze naradzali siê, co
zrobiæ ze sztandarem. Jedni chcieli go spaliæ na placu przed gmachem, inni chcieli znisz-
czyæ go w gmachu. Gdy sztandaru nie znaleziono usi³owano pobiæ Dêbowskiego i zde-
molowaæ œwietlicê (œwiadek Dembowski Bogus³aw, prot[okó³] z dnia 27 lipca [19]56 r.).

Jednym z prowodyrów, który razem z pierwsz¹ bojówk¹ wszed³ do gmachu KW by³
NN osobnik (niski, ciemny, w jasnym p³aszczu, inteligent), który dowodzi³ grup¹ bojów-
karzy. W gmachu legitymowa³ jednego PKP (ten wylegitymowa³ siê legitymacj¹ PKP).
Wspomniany osobnik domaga³ siê kogoœ z kierownictwa partii. Przedstawia³ siê, ¿e jest
z Komitetu Strajkowego. Poleca³ szukaæ czegoœ w ca³ym gmachu. Razem z nim by³a gru-
pa oko³o 10 bojówkarzy. Osobnik ten przez d³u¿szy czas zajmowa³ razem z t¹ grup¹ gabi-
net II sekretarza KW PZPR. Kiedy na chwilê wszed³ tam jeden z pracowników KW, za-
uwa¿y³, ¿e osobnik ten rozmawia przez telefon. Pracownika KW poleci³ wyrzuciæ
z pokoju. Osobnik ten da³ has³o pójœcia na KW MO. Razem z nim posz³a w tym kierunku
jego grupa.

Pierwsze bojówki nie nastawia³y siê na demolowanie gmachu KW. Czêœæ posz³a na
sto³ówkê PSS9 (znajduj¹c¹ siê wewn¹trz gmachu), gdzie rozgrabiono znajduj¹ce siê pro-
dukty. Reszta bojówkarzy oprócz wywieszenia hase³ zajêta by³a opró¿nianiem gmachu
z pracowników KW. Przeprowadzali agitacjê, by pracownicy KW poszli razem z manife-
stantami. Jeden z pracowników, tow[arzysz] JóŸwiak zosta³ pobity za to, ¿e mia³ czerwo-
ny krawat. Niektóre grupy szuka³y w gmachu pracowników KW. Po pó³ godziny bojów-
karze stopniowo zaczêli opuszczaæ gmach.

Oko³o godziny 10.00, gdy wiêkszoœæ bojówkarzy ju¿ opuœci³a gmach, pracownicy
KW zdjêli wrogie has³a umieszczone przez bojówkarzy na gmachu. W odpowiedzi na
to wœród zgromadzonego przed gmachem t³umu podniesiono krzyk i do gmachu po raz
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drugi wdar³a, siê – obecnie bardzo du¿a grupa manifestantów. Bojówkarze udawszy siê
po raz drugi do gmachu zaczêli demolowaæ urz¹dzenia. Niszczono portrety przywódców
(zdjêcie nr 29), niektóre wyrzucano oknem, wynoszono ksi¹¿ki i niszczono je przed gma-
chem. Grupa ta ponownie porozwiesza³a wrogie has³a. Wœród osób demoluj¹cych gmach
i na Placu ponownie wznoszono wrogie has³a, np. „Precz z Parti¹”, „Nie chcemy Partii”
itp. Z balkonu na I piêtrze przemawia³a nieznana kobieta (zeznanie œwiadka Piotra Hen-
ryka). Wœród osób demoluj¹cych gmach, aktywny udzia³ bra³ Wieniawski Maksymilian,
ur. 19 wrzeœnia 1900 [r.] (aresztowany).

Po wejœciu drugiej bojówki, za ni¹ przez oko³o 2 godziny do gmachu wchodzi³y
t³umy ludzi (zdjêcie nr 33, 34, 35). Taka pielgrzymka trwa³a do [godz.] 12.00. Po godzi-
nie 12.00 gmach KW zosta³ ca³kowicie opró¿niony z obcych ludzi.

III. Zajœcia na Placu przed KW PZPR i Miejsk¹ Rad¹ Narodow¹

Na Placu przed gmachem KW i MRN powa¿n¹ rolê odegra³ wspomniany poprzednio
Bieniek Tadeusz. Po niedosz³ych pertraktacjach delegacji w MRN (Bieniek by³ cz³on-
kiem delegacji) – wymieniony uda³ siê do KW razem z grup¹ oko³o 200 ludzi, która
wesz³a do gmachu. Jeden z uczestników tej delegacji wyj¹³ klucz od drzwi wejœciowych,
obawiaj¹c siê, by delegacji nie zamkniêto w gmachu. Po wejœciu do gmachu Bieniek
przedstawi³ siê sekretarzowi KW, tow[arzyszowi] Kraœce i powiedzia³, ¿e celowo wszed³
do najaktywniejszej grupy, by rozeznaæ sytuacjê. Referuj¹c sytuacjê, oœwiadczy³ sekreta-
rzowi, ¿e koniecznie ktoœ musi przyjechaæ z Warszawy, by porozmawiaæ ze wzburzony-
mi ludŸmi. Po pewnym czasie ponownie przyszed³ do tow[arzysza] Kraœki, prosz¹c go,
by ten przemówi³ do zgromadzonych na placu osób. Tow[arzysz] Kraœko wyrazi³ zgodê.
Udali siê na plac, gdzie Bieniek pierwszy zacz¹³ przemawiaæ (godz. 9.30). Powiedzia³, ¿e
by³ w KW, gdzie postawi³ warunki obni¿ki cen na artyku³y ¿ywnoœciowe o 50%, likwida-
cji urz¹dzeñ zak³ócaj¹cych na gmachu Ubezpieczalni i inne. Zapowiedzia³ przemówienie
tow[arzysza] Kraœki. Tow[arzysz] Kraœko mówi³, miêdzy innymi, ¿e o sytuacji w Pozna-
niu poinformowa³ Warszawê i jeszcze raz bêdzie dzwoni³ w tej sprawie. Ktoœ z t³umu
za¿¹da³ wypuszczenia z wiêzienia aresztowanego cz³onka delegacji robotniczej z W-8.
Kraœko za¿¹da³ nazwiska aresztowanego i wyjaœni³, ¿e nikt nie zosta³ aresztowany. Za-
czêto podawaæ nazwiska. Zaczê³y siê gwizdy i krzyki. Dalsze przemówienie sta³o siê
niemo¿liwe. Ponownie zabra³ g³os Bieniek. Apelowa³, by zg³osili siê specjaliœci od
aparatury radiowej, celem zainstalowania g³oœników, wzglêdnie za¿¹da³ sprowadzenia
wozu transmisyjnego Polskiego Radia. Wysun¹³ propozycjê, by wybrano delegacjê,
która razem z tow[arzyszem] Kraœko pójdzie do KW i bêdzie mog³a skontrolowaæ roz-
mowê wymienionego z Warszaw¹ (zeznanie œwiadka Michalaka Edmunda z dnia
10 lipca [19]56 r.)

W tym czasie nieznany mê¿czyzna w ubraniu robotnika (szczup³y, blady, oko³o
40 lat) zacz¹³ nawo³ywaæ, by pójœæ na Ubezpieczalniê.

Bieniek w dalszym ci¹gu nawo³ywa³, by na placu pozostaæ tak d³ugo, a¿ wysuwane
¿¹dania nie zostan¹ ca³kowicie zrealizowane. Porta³a Zofia zeznaje, ¿e ten sam osobnik
kierowa³ akcj¹ w podburzaniu ludzi przeciwko Komitetowi Wojewódzkiemu i rozbroje-
niu na placu MO. Osobnik ten wybra³ delegacjê, z któr¹ wszed³ do gmachu KW.
W t³umie mówiono, ¿e idzie dzwoniæ do premiera (zeznanie podejrz[anej] Porta³y Zofii,
prot[okó³ nr 34, 126, i 309 oraz podejrz[anego] Wielgosza Józefa).
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Z niesprawdzonych materia³ów operacyjnych d(Ÿród³o „Marek”)d wynika, ¿e Bieniek
Tadeusz nawo³ywa³ póŸniej z wozu Polskiego Radia do wyzwolenia z wiêzienia zatrzy-
manych tam cz³onków delegacji robotniczej.

W tym czasie grupy manifestantów zaczê³y chodziæ po placu z transparentami, by za-
poznaæ ludzi z wysuwanymi ¿¹daniami. Obnoszono has³a: „¯¹damy obni¿ki cen”, „My
chcemy chleba dla naszych dzieci”, „¯¹damy obni¿ki cen, podwy¿kie p³ac, precz nor-
my”, „Chcemy wolnoœci”, „¯¹damy obni¿ki cen. Chcemy ¿yæ”, „¯¹damy chleba”, „My
chcemy wolnych wyborów”. Na stoj¹cych tramwajach wypisano has³o: „Precz z dykta-
tur¹”, „Obni¿ki cen” (zdjêcia nr 40f i 41g). Na gmachu KW PZPR zrobiono napis „Miesz-
kanie do wynajêcia” (zdjêcie nr 16–20). Na szczycie domu naprzeciwko KW wypisano
has³o: „Taniego chleba”. Has³o to wypisali kominiarze którzy, siedzieli na dachu tego
domu. Przed gmachem niszczono szturmówki (zdjêcie nr 3).

Oko³o godz. 10.00 z t³umu obok Zamku oderwa³a siê du¿a grupa ludzi i posz³a ulic¹
Armii Czerwonej w kierunku ul. Zwierzynieckiej. Grupê tê zorganizowa³ i prowadzi³
Kulas Janusz, s[yn] Józefa (aresztowany). Wykrzykiwa³ przy tym wrogie has³a. Grupa ta
po przejœciu mostu Uniwersyteckiego rozbija siê na mniejsze, udaj¹c siê w ró¿nych kie-
runkach (zeznaje podejrz[any] Wojtkowiak Lech). Grupa ta posz³a w tym czasie, gdy
z t³umu nawo³ywano, by udaæ siê na Targi oraz krótko po wezwaniu Bieñka do zniszcze-
nia urz¹dzeñ zak³ócaj¹cych.

W tym samym czasie, inny osobnik, w m³odym wieku, ubrany w mundur i czapkê
tramwajarza, stan¹³ na czele drugiej grupy (zdjêcie nr 11) udaj¹cej siê ul. Stalingradzk¹
w kierunku ulicy Fredry. Osobnik ten niós³ bia³o-czerwony proporczyk, który wy³ama³
ze zdemolowanego przez niego podium stoj¹cego na placu Stalina (notatka Musielaka,
zdjêcie nrh).

Oko³o godziny 9.50 (krótko po wezwaniu Bieñka) grupa chuliganów uda³a siê do
Wojewódzkiego Zarz¹du £¹cznoœci przy ul. Koœciuszki 77 (80 m[e]tr[ów] od placu),
sk¹d wypchniêto na ulicê samochód transmisyjny Polskiego Radia. Samochód zosta³ tam
chwilowo przechowany przez za³ogê wozu. Zmuszono obs³ugê samochodu do jego uru-
chomienia. Pomaga³ w tym kierowca wozu Tylski Aleksander i technik Mijas. Razem
z obs³ug¹ do samochodu wsiad³o oko³o 20 osób, miêdzy innymi Dakert Florian, s[yn]
Jana, ur. 11 lutego 1911 r. (przewodnicz¹cy Rady Oddzia³owej Zwi¹zku Kolejarzy, przo-
downik pracy – aresztowany – protok[ó³] zeznania nr 10, 137, 209, 403). Jego kolega To-
maszczyk Józef (robotnik ZNTK) i jakiœ nieznany osobnik z Warszawy (wysoki, ciemno-
blond, dobrze zbudowany, ubrany w be¿owy prochowiec, w rêku mia³ teczkê skórzan¹).
Na ¿yczenie osobnika z Warszawy okna zas³oniêto firankami. By wóz uruchomiæ nale-
¿a³o pojechaæ na alejê Marcinkowskiego po pozostawiony tam agregat. Po drodze szofer
zaopatrzy³ wóz w 10 l[i]tr[ów] benzyny. Po uruchomieniu aparatury udano siê w po-
wrotn¹ drogê przed gmach MRN. Po drodze nawo³ywano ludzi, by udawali siê przed za-
mek, oraz wyg³aszano wrogie has³a. Has³a wyg³aszali ró¿ni osobnicy, którzy wchodzili
i wychodzili z wozu (zeznanie Dekert Floriana).
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Po przybyciu wozu Polskiego Radia na Plac przed zamek (godz. 10.10 – zdjêcie nr 7,
8, 9, 10) przemawia³o z niego kilku mê¿czyzn. Wysuwa[³] has³a: „Obni¿ki cen”, „Zwiêk-
szenia iloœci mieszkañ”, wznoszono okrzyki antyradzieckie (zeznanie Wielgosza Józe-
fa). Okrzyki by³y bez³adne i chaotyczne. Miêdzy innymi przemawia³ osobnik w imieniu
murarzy. Z wozu Polskiego Radia usi³owa³ przemówiæ II sekretarz Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR. Po kilku s³owach zosta³ z wozu wyrzucony i pobity. Obroni³ go osobnik
w wieku oko³o 50 lat. Jakaœ kobieta krzycza³a: „Precz z nim, przypominaj¹ mu siê czasy,
gdy jad³ bu³ki z mas³em, a my nie mamy pieniêdzy na mleko dla dzieci”. Krzyczano: „Biæ
go”. Czêœæ robotników go broni³a (zeznanie podejrzanego S³omiñskiego A., prot[okó³]
nr 69).

W tym czasie z wozu przemawia³ osobnik w wieku 43–46 lat, wysoki, szczup³y,
w³osy ciemnoblond, ubrany w br¹zowy garnitur. Przedstawi³ siê, ¿e przemawia w imie-
niu nauczycielstwa polskiego i wydzia³u oœwiaty. W perfidny i wrogi sposób wypowia-
da³ siê pod adresem w³adz w Polsce Ludowej. Wysuwa³ ¿¹dania polityczne. Miêdzy in-
nymi mówi³: „Bracia i siostry, jak mo¿emy patrzeæ na to wszystko, gdy nasi bracia siedz¹
w murach wiêziennych. Pójdziemy wszyscy, by ich uwolniæ” (zeznania podejrzanego
Kaczkowskiego W³adys³awa, prot[okó³] 17, 6, 51 i 37). Inny osobnik mówi³, ¿e do po-
dobnych zamieszek dosz³o w Szczecinie, Gdañsku i Krakowie (notatka Musielaka).
W tym czasie w wozie Polskiego Radia by³ Wa¿yk Marian (zeznanie podejrzanego Wie-
niawskiego Franciszka, prot[okó³] nr 226).

Przed zamkiem na ¿yczenie jakiejœ kobiety, która wesz³a do wozu Polskiego Radia
zaintonowano „Warszawiankê”.

Miêdzy innymi z wozu Polskiego Radia przemawia³ przed zamkiem Marianowski
Bogdan (aresztowany). Wysuwa³ takie ¿¹dania, jak: „¯¹damy obni¿ki cen”, „¯¹damy
wy¿szych uposa¿eñ dla nauczycieli”, „¯¹damy powrotu religii w szko³ach”, „¯¹damy
mniej Pa³aców Kultury, a budowy wiêcej mieszkañ”. Wezwa³ równie¿ do pójœcia na ulicê
M³yñsk¹ (zeznanie podejrz[anego] Majewskiego Romana).

Inny osobnik przemawia³ mówi¹c miêdzy innymi, ¿e „podobnie, jak w okresie oku-
pacji w Oœwiêcimiu, tak obecnie obchodzono siê z nim w wiêzieniu, sk¹d go niedawno
wypuszczono”.

Przez pewien czas nieznany spiker zapowiada³ przemawiaj¹cych. Zwraca³ siê do lu-
dzi „Drodzy Rodacy” albo „Bracia i Siostry”.

W pewnym momencie powiedzia³: „Bez przerwy nasz towar wywo¿ony jest za gra-
nicê, a dzieci nasze nie maj¹ chleba”. Oko³o [godz.] 11.10 zapowiedzia³, ¿e s³ychaæ
strza³y (Adamczyk Patrycjusz, prot[okó³] nr 146 i 147).

W tym czasie, gdy przemawiano przez megafony z wozu Polskiego Radia, na placu
odbywa³o siê coœ w rodzaju defilady. Ma³e dzieci w wieku szkolnym nios³y sztandary
i plakaty z napisem: „My chcemy chleba”. Za nimi sz³a m³odzie¿ z flag¹ bia³o-czerwon¹,
póŸniej starsi. Wznoszono ró¿ne okrzyki podchwytywane przez t³um: „Bez oszustwa
i k³amstwa”, „¯¹damy wolnych wyborów”, okrzyki antyrz¹dowe, antyradzieckie itd.

Nied³ugo po wezwaniu, by pójœæ uwolniæ wiêŸniów z wiêzienia przy ulicy M³yñ-
skiej, oko³o godziny 11.00 samochód Polskiego Radia na czele manifestantów uda³ siê
w stronê wiêzienia ulic¹ Armii Czerwonej i Alejami Marcinkowskiego. W samochodzie
jecha³o du¿o osób. Na stopniach i na dachu jecha³a m³odzie¿, trzymaj¹c w rêku bia-
³o-czerwone flagi. Wœród nich miêdzy innymi by³ Kie³czewski Zdzis³aw (aresztowany).
W samochodzie jecha³a miêdzy innymi Porta³a Zofia.
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Na ulicy Marcinkowskiego samochód zatrzyma³ siê przed hotelem Orbis (tam byli
goœcie zagraniczni). Tu odby³a siê krótka manifestacja. T³um wznosi³ wrogie okrzyki.
Z wozu pada³y wrogie has³a. Odœpiewano „Rotê”. Zapowiedziano, ¿e wiêzienie ju¿ roz-
bite. Po tym wezwaniu samochód na czele t³umów uda³ siê w kierunku ulicy M³yñskiej.
Na skrzy¿owaniu ulic M³yñskiej i Nowowiejskiego wóz zatrzymano. Z samochodu da³y
siê s³yszeæ g³osy: „Tak nie mia³o byæ”, „Nie wszyscy wiêŸniowie zostali uwolnieni”. Czêœæ
osób, która dotychczas jecha³a w wozie Polskiego Radia, opuœci³a go. Ktoœ wezwa³ jed-
nego ze zwolnionych wiêŸniów, by przemówi³ do zebranych. Zg³osi³a siê jakaœ kobieta.
Mówi³a, ¿e bito j¹ w wiêzieniu. Skazana by³a na 3 lata za defraudacjê 700 z³. W czasie
przemówienia p³aka³a. (Porta³a Z. i S³omiñski).

Z samochodu zaintonowano „Bo¿e coœ Polskê”. PóŸniej t³um œpiewa³ „Rotê” oraz
inne przewa¿nie religijne pieœni. Ktoœ poda³ has³o udania siê na ulicê Kochanowskiego
(UB). W t³umie s³ychaæ by³o okrzyki, ¿e pod Urzêdem10 s¹ zabici mê¿czyŸni i dzieci.
Wóz Polskiego Radia na czele t³umu manifestantów skierowa³ siê w stronê ulicy Kocha-
nowskiego (12.00). Jechano ulicami Nowowiejskiego, Stalingradzk¹ w stronê ulicy Poz-
nañskiej. W pobli¿u ulicy Kochanowskiego droga zosta³a zatarasowana przez uciekaj¹cy
t³um ludzi. Byli wœród nich ranni. Wobec dalszych strza³ów w pobli¿u wozu wszyscy
jego pasa¿erowie zbiegli. Gdy strza³y umilk³y obs³uga wozu odwioz³a go do gara¿u.

Zajœcia wokó³ Komitetu Wojewódzkiego i MRN by³y obserwowane i fotografowane
przez obcokrajowców (zdjêcia nr 12, 15).

IV. Zajœcia z [udzia³em funkcjonariuszy] MO na placu przed MRN

W okresie narastania wrogich nastrojów na placu przed Miejsk¹ Rad¹ Narodow¹
– wywo³anych szczególnie agitacj¹ wrog¹ z wozu Polskiego Radia – na ¿¹danie sekreta-
rza Komitetu Wojewódzkiego (po wejœciu pierwszej bojówki do [gmachu] KW) – w kie-
runku Komitetu Wojewódzkiego PZPR od strony KW MO, uda³y siê 3 ciê¿arowe samo-
chody z funkcjonariuszami MO. Po wjechaniu w t³um na b³otniki i samochody zaczê³a
wchodziæ m³odzie¿. Przejazd do KW PZPR sta³ siê niemo¿liwy – za du¿o by³o zgro-
madzonych ludzi na placu (oko³o 30 000 – zdjêcie nr 36–39). Na samochodach razem
z funkcjonariuszami MO jechali zastêpcy Komendanta Wojewódzkiego mjr Pieter-
was i mjr Popêda. Po zatrzymaniu samochodu m³odzie¿ wesz³a na samochody
i zmusi³a milicjantów do zejœcia z wozu (zeznanie podejrzanego Lekarczyk Jan, pro-
tokó³ nr 259).

Miêdzy innymi na samochody wesz³a Targowska Zofia, c[órka] Micha³a, ur. 17 mar-
ca 1926 [r.], pracownica fizyczna przetwórni miêsnej. Wymieniona zeznaje (protokó³
151), ¿e na samochód wesz³a w tym celu, by nak³oniæ milicjantów do pójœcia z robotnika-
mi. Milicjanci bez oporu zeszli z samochodu i poszli wraz z t³umem w stronê KW MO
(godz. 9.35).

W tym czasie z t³umów wznoszono okrzyki: „Idziemy na UB”, „Idziemy na M³yñ-
sk¹”. Wchodzono na tramwaje i samochody (zeznanie Lekarczyk Jana).

W zmuszaniu funkcjonariuszy MO do zejœcia z samochodów bra³ równie¿ udzia³
PrzewoŸny Józef, s[yn] Micha³a, ur. 4 stycznia 1933 r., pracownik fizyczny (aresztowa-
ny). Zeznaje, ¿e widzia³, jak kilku innych osobników odbiera³o broñ milicjantom.
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Opanowane przez t³um samochody MO zosta³y unieruchomione. Poprzebijane opo-
ny, zniszczone maski, uszkodzone przyrz¹dy sterownicze itp. Funkcjonariusze MO po-
zostawili samochody, a sami wraz z t³umem udali siê w stronê KW MO.

W tym czasie, gdy na ulicy Kochanowskiego rozleg³y siê pierwsze strza³y, zgroma-
dzony t³um na placu przed KW PZPR i Miejsk¹ Rad¹ Narodow¹ zacz¹³ siê rozchodziæ.

Oko³o godz. 12.30 na placu pozosta³y ju¿ tylko grupy ludzi.

Opracowa³
(–) Nowicki W³.i kpt

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k.162–172, orygina³, mps.
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Nr 73

1956 lipiec 31, Poznañ – Wyci¹gi z zeznañ: Józefa Pocztowego, Adama Gruszczyñskiego,

Stefanii Owsianki, Teresy Szmyt, Jana Kowalskiego, Leszka Piechockiego, dotycz¹ce

strzelania do ludnoœci cywilnej podczas wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 31 lipca 1956 r.
Œciœle Tajne

Wyci¹gi zeznañ dot[ycz¹ce] strzelania przez rebeliantów do ludnoœci cywilnej

1. Pocztowy Józef, s[yn] Franciszka i Józefy, ur. 7 marca 1938 r. w Poznaniu, kawaler,
z zawodu elektromonter, zamieszka³y, [...]a, aresztowany dnia 7 lipca 1956 r. przez
WUdsB[P] oto, ¿e bra³ udzia³ w napadzie i rozbrajaniu wiêzienia oraz zbrojnego ataku na
gmach Urzêdu Bezpieczeñstwa1.

Zeznaje w protokóleb z dnia 16 lipca 1956 r.
W chwili póŸniej po odejœciu tej¿e kobiety z trzema osobnikami, czo³g opanowany

przez cywilne osoby nawróci³, zatrzymuj¹c siê na naro¿niku ul. Poznañskiej i Kocha-
nowskiego. Wówczas z czo³gu tego zaczêto strzelaæ z karabinu maszynowego w kierun-
ku gmachu Wojewódzkiego Urzêdu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego, trafiaj¹c
prowokacyjnymi seriami stoj¹c¹ ludnoœæ miêdzy czo³gami a gmachem tego¿ Urzêdu.
Widzia³em, ¿e z tego¿ powodu kilkanaœcie osób przewróci³o siê, m.in. kolega mój Dut-
kiewicz Kazimierz, zam[ieszka³y] Poznañ, ul. Ma³eckiego, numeru nie pamiêtam, zosta³
zabity. Po oko³o 10 minutach z czo³gu tego wyszli czterej osobnicy, którzy zeszli na
drug¹ stronê czo³gu, tak ¿e nie widzia³em, gdzie siê udali.
2. Gruszczyñski Adam, s[yn] Józefa i Joanny, ur. 24 grudnia 1939 r. w Poznaniu – kawa-
ler, uczeñ szko³y Gastronomicznej w Poznaniu, bezpartyjny, [...]c, aresztowany dnia
29 czerwca 1956 r. przez WUdsBP o to, ¿e bra³ zbrojny udzia³ w napadzie na UB.

W protokole z dnia 18 lipca 1956 r. zeznaje:
„Nied³ugo potem grupa uzbrojonych osobników utworzy³a bojówkê, wo³aj¹c do

innych zgromadzonych przy wiêzieniu ludzi, by iœæ do Urzêdu Bezpieczeñstwa, w celu
ostrzeliwania go. Uformowa³a siê wtedy grupa ludzi, oko³o 100, w tym na przodzie
oko³o 20 z broni¹, a przed nimi jeszcze czterech ze sztandarem, to jest flag¹ bia³o-czer-
won¹. Miêdzy nimi równie¿ i ja w momencie, kiedy ju¿ uformowaliœmy siê w szyk bo-
jowy, to wówczas pad³a seria strza³ów, którymi zosta³y ugodzone trzy osoby: kobieta
i mê¿czyzna, których jednak na w³asne oczy nie widzia³em oraz jeden ch³opczyk lat
mniej wiêcej 9, którego widzia³em trafionego w nogê. Jak ludzie mówili, to strza³y te
spowodowa³ jakiœ ch³opak w wieku oko³o 18 lat, a to przez nieuwagê przy manipulowa-
niu broni¹. Rannych zabra³ przeje¿d¿aj¹cy akuratnie w tej chwili autobus, który zosta³
przez uzbrojon¹ bojówkê zatrzymany. Po tym wypadku bojówka nasza siê rozlecia³a
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i w kierunku do Urzêdu Bezpieczeñstwa szliœmy ju¿ tylko w ma³ych grupkach, po trzy,
cztery osoby”.
3. Owsianka Stefania, c[órka] Franciszka i W³adys³awy, ur. 12 lipca 1936 r. w Ger³acko-
wie, poch[odzenia] robotniczego, z zawodu technik tkacki, kasjerka OPPBM2 w Pozna-
niu, zam[ieszka³a] [...]d, bezp[oœrednio] przes³uchana w charakterze œwiadka w dniu 24 lip-
ca 1956 r. zeznaje: „Przechodz¹c przed gmachem S¹du mieszcz¹cego siê przy alei
Marcinkowskiego, widzia³am, jak z drzwi wejœciowych do gmachu S¹du wyszed³ nie-
znany mi ch³opak, licz¹cy oko³o piêtnastu lat, z karabinem. W czasie, gdy ch³opak ten
zszed³ ze schodów na chodnik bêd¹cy nieopodal ludzi, nieznany te¿ mê¿czyzna krzykn¹³
do niego, by rzuci³ karabin i nie strzela³ na ulicy. W tym czasie ch³opak ten widocznie
z przera¿enia z posiadanego karabinu strzeli³ mi pod nogi i jednoczeœnie sobie, gdy¿ by-
liœmy w pobli¿u siebie. Odczu³am wówczas, ¿e wskutek tego strza³u zosta³am ranna
w stopy obu nóg. Ch³opak ten równie¿ chwyci³ siê za nogê, z czego wnioskujê, ¿e rów-
nie¿ zosta³ ranny. Po chwili straci³am przytomnoœæ, wobec czego nie widzia³am, co dalej
siê dzia³o wokó³ mnie. Czy ch³opakowi temu po tym strzale by³ odebrany przez kogokol-
wiek ten karabin, tego nie wiem. Przytomnoœæ odzyska³am bêd¹c ju¿ w Szpitalu Miej-
skim mieszcz¹cym siê przy ul. Szkolnej i tam jednak ch³opaka, który mnie rani³, nie wi-
dzia³am. W Szpitalu leczy³am siê przez okres dwóch tygodni. Rany jednak dotychczas nie
zagoi³y siê, gdy¿ w nogach pozosta³y od³amki, które nale¿y usun¹æ drog¹ operacji. Nadto
wyjaœniam, ¿e w czasie, gdy zosta³am ranna na Alejach Marcinkowskiego by³ normalny
ruch. ¯adnych zgrupowañ ludzi przy gmachu S¹du nie by³o. Sk¹d wspomniany ch³opak
zdoby³ karabin i czy w tym czasie gmach S¹du by³ ju¿ zdemolowany, tego nie wiem”.
4. Szmyt Teresa, c[órka] Jana i Leokadii, ur. 23 sierpnia 1936 r. w Poznaniu, poch[odze-
nia] robotniczego, bez zawodu, robotnica fizyczna Zak³adów „Stomil”, panna, cz³[onek]
ZMP, zam[ieszka³a] [...]e. Zatrzymana przez WUdsBP w dniu 29 czerwca 1956 r. pod za-
rzutem dostarczenia amunicji rebeliantom atakuj¹cym gmach UB. Zwolniona z aresztu
z braku dowodów winy. Przes³uchana w dniu 25 lipca 1956 r. w charakterze œwiadka, ze-
znaje: „Wœród osób przebywaj¹cych na terenie bloku nr 16 i na terenie gara¿y by³ miêdzy
innymi kilkunastoletni ch³opiec, który póŸniej w mojej obecnoœci zosta³ zabity. Ch³opiec
ten bra³ udzia³ w pl¹drowaniu mieszkañ w tym bloku. Widzia³am, ¿e mia³ on pompkê od
roweru i szczotkê z lask¹ do czyszczenia. Ch³opiec ten namawia³ mnie, abym posz³a do
wskazanego przez niego mieszkania i zabra³a stamt¹d damskie trzewiki na wysokim ob-
casie. Ja do mieszkania tego nie posz³am. Po pewnym czasie zauwa¿y³am, ¿e ch³opiec ten
ma blaszane pude³ko ze znakiem Czerwonego Krzy¿a i podpisem apteczka. W pude³ecz-
ku tym nie by³o jednak banda¿y ani innych przyborów sanitarnych, lecz kolorowe nici
i kontakty elektryczne, które ch³opiec ten, przypuszczalnie, pozabiera³ z mieszkañ z tego
bloku. Z uwagi na to, ¿e ukoñczy³am kurs sanitarny i mia³am zamiar nieœæ pomoc ran-
nym, poprosi³am tego ch³opca, aby przyniós³ mi podobn¹ apteczkê, lecz z przyborami sa-
nitarnymi. Ch³opiec zgadza³ siê na moj¹ propozycjê, poszed³ do gara¿y i po chwili przy-
niós³ mi tak¹ apteczkê z przyborami sanitarnymi. Zawartoœæ tej apteczki chcia³am
prze³o¿yæ do mojej torebki, aby mi by³o wygodniej korzystaæ z przyborów sanitarnych.
W chwili, gdy przek³ada³am przybory sanitarne z apteczki do mojej torebki, wspomniany
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ch³opiec, który w tym czasie znajdowa³ siê ode mnie w odleg³oœci kilkunastu centyme-
trów, zosta³ ugodzony kul¹, upad³ i niemal natychmiast skona³. Jak zauwa¿y³am, dosta³
on strza³ w plecy, w okolicê krêgos³upa, wylotu kuli nie zauwa¿y³am. S¹dz¹c z miejsca,
w którym sta³ ten ch³opiec, strza³, od którego zgin¹³ musia³ byæ oddany z gmachu Ubez-
pieczalni Spo³ecznej. Zdarzenie to mia³o miejsce w jednym z pomieszczeñ znajduj¹cych
siê na terenie gara¿u. Miejsce to dok³adnie pamiêtam i mogê je wskazaæ”.
5. Kowalski Jan, s[yn] Stanis³awa i Franciszki, ur. 17 kwietnia 1937 r. w Poznaniu,
poch[odzenie] robotnicze, zawód praktykant kierowcy samoch[odów] PKS, kawaler,
zam[ieszka³y] [...]f, bezpartyjny.

Aresztowany w dniu 11 lipca l956 r. o to, ¿e w dniu 28 czerwca 1956 r. bra³ czynny
udzia³ w rozbrajaniu Post[erunków] MO Mosina, Puszczykowo, Czempiñ i Poznañ-Wil-
da, w protokóle z dnia 12 lipca l956 r. zeznaje: „Po zatrzymaniu tego¿ funkcj[onariusza]
MO prosi³ on nas, ¿eby nie strzelaæ na Posterunek, poniewa¿ mieszka tam jego rodzina,
a Posterunek MO sam odda broñ, powiedzia³ on do bêd¹cych na Posterunku milicjantów,
by nie strzelali i otworzyli drzwi, co te¿ tamci milicjanci uczynili. W tym czasie, gdy jed-
na grupa naszych pobieg³a za uciekaj¹cym funkcj[onariuszem] MO, ubranym po cywil-
nemu, o czym poda³em ju¿ wy¿ej, druga grupa wpad³a ju¿ na Posterunek, trudno mi jest
w tej chwili powiedzieæ, kto to strzela³, w ka¿dym razie z Posterunku w kierunku naszego
samochodu pad³o kilkanaœcie strza³ów, w wyniku czego jeden z naszych ludzi zosta³
dwoma strza³ami ranny w nogê, w okolicach ³ydki, niezbyt powa¿nie jednak, tak ¿e móg³
chodziæ. Jeœli chodzi o te pierwsze strza³y z Posterunku, to przypuszczam, ¿e strzelali to
nasi ludzie, poniewa¿ funkcj[onariusze] MO w Mosinie tak samo jak i w Puszczykowie
w ogóle nie bronili siê”.
6. Piechocki Leszek, s[yn] Zygmunta i Jadwigi, ur. 29 kwietnia 1936 r. w Poznaniu, ka-
waler, pracownik fizyczny Pozn[añskich] Zak³adów Zielarskich, bezpartyjny, zam[iesz-
ka³y] [...]g.

Aresztowany dnia 28 czerwca 1956 r. – o to, ¿e bra³ udzia³ w zbrojnym napadzie na
gmach UB, w protokóle z dnia 26 lipca 1956 r. zeznaje: „Po krótkiej rozmowie z siostr¹
udaliœmy siê z Gronkiem na teren podwórza domu naro¿nikowego przy ul. D¹browskie-
go a ul. Kochanowskiego. Z podwórza tego zobaczyliœmy przez okno, ¿e w sklepie kon-
sulowym znajduje siê bardzo du¿o osób, które zajmuj¹ siê kradzie¿¹. Wówczas Gronek,
jak i ja zaczêliœmy nawo³ywaæ ludzi przez okno do opuszczenia sklepu i zaniechania kra-
dzie¿y. Gronek to nawet osobiœcie odebra³ jednemu osobnikowi p³aszcz, jaki wynosi³ ze
sklepu. Widz¹c, ¿e ludzie nie reaguj¹ na nasze wezwania, wstawi³em w okno posiadany
karabin, kieruj¹c jego lufê w sufit i dla przestraszenia obecnych w sklepie wystrzeli³em
jeden raz. Po tym wystrzale, jak zauwa¿y³em, to wszyscy obecni rzucili siê do ucieczki,
natomiast jeden mê¿czyzna upad³ na pod³ogê. Widz¹c to, Gronek zapytywa³ mi siê, czy
ja do niego strzela³em, na co odpowiedzia³em, ¿e nie, a strzela³em na postrach w sufit.
Wobec takiego wypadku, ja z Gronkiem odsun¹³em siê od okna, trac¹c z pola widzenia
tego¿ osobnika. Jednak po up³ywie oko³o 2 minut ponownie przysun¹³em siê do okna,
chc¹c zobaczyæ, co siê sta³o z tym osobnikiem. W tym momencie, gdy patrza³em, to
osobnik ten usi³owa³ wstaæ, lecz widz¹c mnie, po³o¿y³ siê z powrotem na ziemiê. Pomi-
mo ¿e ja wo³a³em do niego, by opuœci³ sklep, to osobnik ten nadal le¿a³ na pod³odze, nie
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f Pominiêto dane adresowe.
g Pominiêto dane adresowe.



ruszaj¹c siê, jak te¿ zamkn¹³ oczy, udaj¹c zabitego. Ja widz¹c to, odsun¹³em siê od okna,
by po ma³ej chwili ponownie spojrzeæ. Gdy nastêpny z kolei raz spojrza³em przez okno
do wewn¹trz sklepu, to ju¿ osobnika tego w nim nie by³o. Obecnie trudno mi jest stwier-
dziæ, jakim sposobem osobnik ten opuœci³ sklep i czy mu ktoœ udziela³ jakiejœ pomocy.
Równie¿ i póŸniej wiêcej razy tego¿ osobnika ju¿ nie widzia³em i nie wiem, co siê z nim
sta³o”.

Za zgodnoœæh

�ród³o: AIPN Po, 570/11, k. 10–14, orygina³, mps.
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Bdm – Odpis notatki Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Poznaniu dotycz¹cej wy-

darzeñ z 28 czerwca 1956 r.

[a]

bOdpis

Notatka s³u¿bowa

W dniu 28 czerwca 1956 r. oko³o godz. 8.00 ul. D¹browskiego ci¹gnê³y t³umy ludzi
w kierunku Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Niektórzy cywile spoœród tego t³umu za-
trzymywali jad¹ce samochody ciê¿arowe i traktory, i si³¹ œci¹gali ludzi, namawiaj¹c ich
do wziêcia udzia³u w manifestacji. Oko³o godz. 10.00 t³um ludzi zebra³ siê przed gma-
chem Ubezpieczalni Spo³ecznej, gdzie kilku wesz³o na dach i rozpoczêli zrywanie anten,
a póŸniej wyrzucali urz¹dzenia zainstalowane na szóstym piêtrze tego gmachu. Wraz
z urz¹dzeniami cywile ci wyrzucali przez okna równie¿ i szafy, biurka, krzes³a itp. Po za-
koñczeniu dewastacji tych curz¹dzeñ, t³um skierowa³ siê w ulicê Kochanowskiego pod
Urz¹d Bezpieczeñstwa1. Na czele t³umu sz³a doœæ liczna grupa dzieci w wieku 12–15 lat,
wœród której szed³ jakiœ, najprawdopodobniej osobnik wypuszczony z wiêzienia, który
mia³ ogolon¹ g³owê. Dzieci te nios³y transparenty, szturmówki i has³a, na których wypi-
sane by³o: „Chleba, wolnoœci, religii w szko³ach, obni¿ki cen itp.” Za t¹ grup¹ szed³ t³um
ludzi, sk³adaj¹cy siê z mê¿czyzn i kobiet. Kiedy t³um ten zbli¿y³ siê pod Urz¹d Bezpie-
czeñstwa, gdzie wykrzykiwa³, wygra¿a³ piêœciami i obrzuci³ gmach Urzêdu kamieniami,
wybijaj¹c szyby, funkcjonariusze Urzêdu zaczêli oblewaæ ich wod¹, lecz t³um nie cofn¹³
siê i zacz¹³ obrzucaæ gmach Urzêdu butelkami z benzyn¹, w celu spowodowania po¿aru.
Po pewnym czasie na ul. Kochanowskiego, z t³umu, ktoœ zacz¹³ strzelaæ, na co funkcjo-
nariusze z Urzêdu odpowiedzieli równie¿ strza³ami. Na odg³os tych strza³ów t³um cywili
cofn¹³ siê od gmachu Urzêdu, zajmuj¹c stanowiska w ró¿nych ukryciach, jak s¹siednie
domy, gara¿e Urzêdu, hotel Urzêdu, mieszkania pracowników Urzêdu i stamt¹d rozpo-
czêli prowadzenie ognia w kierunku funkcjonariuszy.

Wœród tego t³umu przewa¿n¹ czêœæ stanowi³a m³odzie¿ w wieku 16–20 lat w stanie
nietrzeŸwym, która posiadaj¹c broñ czêœciowo przyniesion¹ z innych dzielnic miasta,
a czêœciowo od rozbrojonych ¿o³nierzy i milicjantówc.

dOko³o godziny 12.00–13.00 na ul. Kochanowskiego przysz³a grupa podcho-
r¹¿ych, która usi³owa³a powstrzymaæ t³um, lecz podchor¹¿owie ci zostali przez t³um
otoczeni i rozproszeni. Miêdzy strzelaj¹cymi cywilami by³o równie¿ paru ¿o³nierzy
i podchor¹¿ych z O[ficerskiej] S[zko³y] W[ojsk Pancernych] i Zmech[anizowanych]
w Poznaniud.
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a Brakuje daty i miejsca wykonania dokumentu.
b Powy¿ej odrêczny, nieczytelny zapis.
c–c Fragment wyró¿niono odrêczn¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
d–d Fragment wyró¿niono odrêczn¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
1 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



eZ chwil¹, kiedy na ulicê Kochanowskiego wje¿d¿a³y czo³gi, uzbrojeni cywile cho-
wali siê do hotelu, Urzêdu, bar[f] i do gara¿y Urzêdu, jak równie¿ do domów przy ul. Ko-
chanowskiego. W miêdzyczasie niektórzy cywile rozbili magazyn z rowerami i poza
barakami stoj¹cymi przy ul. Kochanowskiego wynosili je. W tym czasie czêœæ nieuzbro-
jonych cywili wchodzi³a na dachy domów i do prywatnych mieszkañ, sk¹d obrzuca³a
przeje¿d¿aj¹ce ul. Kochanowskiego czo³gi butelkami z benzyn¹, zapalaj¹c je. Miêdzy
godzin¹ 15.00–16.00 grupa chuliganów zaczê³a dobijaæ siê do drzwi Wojskowej Proku-
ratury Garnizonowej i Wojskowego S¹du Garnizonowego, które uszkodzili i przez otwór
zaczêli wrzucaæ butelki z benzyn¹, usi³uj¹c podpaliæ gmach. Ponadto wrzucali butelki
przez okna do pokoi na parterze równie¿ w celu wywo³ania po¿aru. W czasie prowadze-
nia ognia przez uzbrojonych cywili, którzy równie¿ usadowili siê na dachach s¹siednich
domów przy ul. Kochanowskiego, a strzelaj¹cych do gmachu Urzêdu, kilku z nich strze-
la³o równie¿ przez okna do gmachu Wojskowej Prokuratury i Wojskowego S¹du Garni-
zonowego w Poznaniu. W czasie tego¿ strzelania zosta³ ranny jeden oficer Wojsk[owej]
Prok[uratury] Garn[izonowej]. Ostrzeliwanie gmachu Urzêdu Bezpieczeñstwa trwa³o
przez ca³y czas z wiêkszym, wzglêdnie z mniejszym nasileniem do czasu, kiedy ul. Ko-
chanowskiego wjecha³o wiêcej czo³gów oraz wojska. Przed tym jeszcze na ul. Kocha-
nowskiego wjecha³ jeden czo³g ciê¿ki, który zosta³ przez cywili zapalony i za³oga tego
czo³gu, w celu ugaszenia ognia wyskoczy³a gasiæ go, lecz ukryci w hotelu Urzêdu i za ho-
telem cywile otworzyli do nich ogieñ, w czasie którego ranili jednego oficera, który wy-
szed³ równie¿ z czo³gu. Nale¿y zaznaczyæ równie¿, ¿e do gmachu Wojskowej Prokuratu-
ry i S¹du Garnizonowego od strony podwórza, gdzie znajduje siê wejœcie na drug¹ klatkê
schodow¹ wdar³o siê paru uzbrojonych cywili, którzy po wejœciu na dach prowadzili
ogieñ do gmachu Urzêdu, lecz po paru minutach jeden z nich zosta³ raniony i razem z in-
nymi wycofa³ siê. Na miejscu jego stanowiska pozosta³y cztery ³uski do kbk oraz plama
krwi. Pod wieczór tego dnia strzelanina ucich³a i wojsko opanowa³o sytuacjê.

Z[astêp]ca Woj[skowej] Prok[uratury] Garnizonowej w Poznaniu
(podpis nieczytelny)g

Wyk[onano] 6 egz.

Za zgodnoœæ:h

�ród³o: AIPN Po, 570/7, k. 41–42, orygina³, mps.
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e Pocz¹tek akapitu wyró¿niono odrêczn¹ lini¹.
f Brakuje dalszej czêœci s³owa.
g Brakuje podpisu.
h Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis.
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Bdm – Opis obrony gmachu WUdsBP w Poznaniu podczas wydarzeñ z 28 czerwca

1956 r.

[a]

Napad na gmach Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego
i jego obrona

28 czerwca [19]56 r. w godzinach rannych bojówki z³o¿one ze strajkuj¹cych robot-
ników ZISPO oraz innych zak³adów dociera³y do coraz to nowych przedsiêbiorstw i in-
stytucji, namowami, pogró¿kami i terrorem, nak³aniaj¹c robotników do przerwania pracy
i wyjœcia na demonstracjê. T³umy robotników kierowa³y siê na plac przed gmachem
Miejskiej Rady Narodowej. Równie¿ ulicami s¹siaduj¹cymi z gmachem Wojewódzkiego
Urzêdu ds. Bezp[ieczeñstwa] Publicznego – ulic¹ D¹browskiego, M³yñsk¹, Myln¹ sz³y
t³umy manifestantów, udaj¹c siê ulic¹ Roosevelta, mostem Teatralnym, ulic¹ Stalin-
gradzk¹ na plac przed Zamkiem. Po drodze bojówki wstêpowa³y do wszystkich za-
k³adów pracy, wyganiaj¹c ludzi na ulicê. W czasie mitingu na placu przed Zamkiem,
miêdzy godzin¹ 9.30–10.30, na ulicach s¹siaduj¹cych z Woj[ewódzkim] Urzêdem1 sta³y
grupy ludzi, obserwuj¹c ruch ko³o Urzêdu oraz ludzi wchodz¹cych i wychodz¹cych
z Urzêdu.

W nocy z dnia 27 na 28 czerwca [19]56 r. na skutek nap³ywaj¹cych wiadomoœci o na-
strojach strajkowych Woj[ewódzki] Urz¹d by³ w pe³ni zmobilizowany. W póŸniejszych
godzinach nocnych odby³a siê odprawa aktywu kierowniczego, na której zosta³y ustalone
zadania na dzieñ nastêpny. Zgodnie z tym 28 czerwca [19]56 r. w godzinach rannych
skierowano grupê funkcjonariuszyb do ochrony najwa¿niejszych obiektów. I tak: grupy
pracowników uda³y siê do ZISPO, ZNTK, Elektrowni, POM, Fabryki Maszyn ¯niwnych
w Staro³êce i innych. Delegowani do zak³adów pracy funkcjonariusze, niezale¿nie od za-
dañ zwi¹zanych z operacyjn¹ ochron¹ obiektów, obowi¹zani byli meldowaæ kierownic-
twu Urzêdu o przebiegu wydarzeñ. Na podstawie tych meldunków i innych sygna³ów
Woj[ewódzki] Urz¹d ju¿ od samego pocz¹tku by³ zorientowany o demonstracji w ZISPO
oraz o dalszym rozwoju wydarzeñc.

W zwi¹zku z tym oko³o godz. 8.00 wys³ano na miasto funkcjonariuszy z zadaniami
obserwowania wydarzeñd, ustalenia najbardziej agresywnych elementów, dokonywania
zdjêæ itd. Niezale¿nie od tego na mieœcie znajdowa³o siê wielu pracowników bezpieczeñ-
stwa, którzy wykonywali normalne zadania s³u¿bowe.

W tym czasie na placu przed Zamkiem odbywa³a siê demonstracja. Wœród t³umów
zwija³y siê ró¿ne grupy i bojówki, noszono transparenty i rzucano has³a zmierzaj¹ce do
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a Brakuje daty i miejsca wykonania dokumentu.
b Tu i dalej w dokumencie funkcjonariuszów.
c Literê r wpisano rêcznie.
d Literê r wpisano rêcznie.
1 Tu i dalej w dokumencie chodzi o gmach Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego

w Poznaniu.



coraz wiêkszego zaognienia i skierowania t³umu przeciwko Partii i organom w³adzy lu-
dowej. £atwoœæ, z jak¹ uda³o siê bojówkarzom wedrzeæ siê i zdemolowaæ gmach MRN
i KW PZPR oraz opanowaæ i czêœciowo rozbroiæ trzy samochody z milicj¹, które pod do-
wództwem zastêpców komendanta Woj[ewódzkiej] Komendy MO przyby³y, celem
ochrony tych gmachów, dodatkowo rozzuchwali³a elementy chuligañskie i przestêpcze,
które zaczê³y nawo³ywaæ do wtargniêcia do KW MO oraz do opanowania wiêzienia przy
ul. M³yñskiej i ataku na Woj[ewódzki] Urz¹d Bezpieczeñstwa. Bardzo powa¿n¹ rolê ode-
gra³y w tym podburzaj¹ce przemówienia i has³a wyg³aszane z radiowozu. Grupa mani-
festantów bez wiêkszego oporu opanowuje gmach KW MO, wzywaj¹c milicjantów do
udzia³u w demonstracji.

Spoœród t³umu wyodrêbniaj¹ siê i organizuj¹ w stosunkowo nieliczne grupy, udaj¹c
siê na teren Targów2, pod ZUS, celem zniszczenia radiostacji zag³uszaj¹cej, na dworzec
kolejowy itd. Przy pomocy has³a zwolnienia rzekomo aresztowanych delegatów robotni-
czych rzuconego przez radiowóz, udaje siê sprowokowaæ znaczn¹ czêœæ t³umu do wy-
marszu w kierunku wiêzienia.

Do gmachu ZUS, znajduj¹cego siê w niedu¿ej odleg³oœci od Woj[ewódzkiego] Urzê-
du, wdzieraj¹ siê bojówkarze, demoluj¹c i niszcz¹c doszczêtnie urz¹dzenia zag³uszaj¹ce.
Wiêzienie przy ul. M³yñskiej zostaje rozbite, wiêŸniowie wypuszczeni na wolnoœæ, stra¿
wiêzienna rozbrojona. Bojówki pal¹ akta, zdobywaj¹ broñ z depozytu, rozlegaj¹ siê
pierwsze strza³y, które rani¹ przechodniów.

W tym czasie wœród t³umów rozprzestrzeniaj¹ce siê coraz bardziej has³a i okrzyki
skierowane przeciwko organom bezpieczeñstwa publicznego. Szczególn¹ rolê odegra³y
w tym przemówienia wyg³aszane z radiowozu, w których jest mowa o rewolcie, która
ogarnê³a szereg innych miast w Polsce, o upadku w³adzy ludowej w kraju. W przemó-
wieniach tych i rzucanych has³ach przedstawia siê Urz¹d Bezpieczeñstwa jako ostatni¹
oporê w³adzy w kraju, której zdobycie zdecyduje o zmianie panuj¹cego ustroju. Mno¿¹
siê wezwania do zdobycia Woj[ewódzkiego] Urzêdu, ostatniej twierdzy komunizmu
w Poznaniu. Szczególnie podburzaj¹co wp³ynê³y pog³oski o rzekomych morderstwach
dokonanych przez funkcjonariuszy bezpieczeñstwa.

Na skutek takiej sytuacji, na rozkaz kierownictwa Woj[ewódzkiego] Urzêdu, drzwi
wejœciowe do gmachu Urzêdu zosta³y zamkniête i zabarykadowane. Przygotowano wê¿e
po¿arowe, które pod³¹czono do hydrantu, a w oknach frontowych zajêli miejsca pracow-
nicy Urzêdu. Siedemnastoosobowa grupa ¿o³nierzy plutonu gospodarczego 10. Pu³ku
KBW, która tylnym wejœciem dosta³a siê do gmachu, obstawi³a parter i wspólnie ze znaj-
duj¹cymi siê wewn¹trz gmachu funkcjonariuszami przygotowa³a siê do obrony. Kierow-
nictwo Woj[ewódzkiego] Urzêdu utrzymywa³o sta³¹ i bezpoœredni¹ ³¹cznoœæ z Komite-
tem do spraw Bezpieczeñstwa w Warszawie oraz z KW PZPR. Nie maj¹c wyraŸnej
zgody kierownictwa na u¿ycie broni palnej, wydano kategoryczny zakaz strzelania bez
specjalnego rozkazu.

Oko³o godz. 11.00 bojówki, które bra³y udzia³ w demolowaniu radiostacji za-
g³uszaj¹cej i wznosz¹c okrzyki: „Pracy, chleba, obni¿ki cen” itd. W czo³ówce pochodu
niesiono transparenty z napisami: „¯¹damy chleba, obni¿ki cen” i inne. Zasadnicza grupa
demonstrantów zatrzyma³a siê w pobli¿u Prokuratury Wojskowej, mieszcz¹cej siê przy
ul. Kochanowskiego, kilkadziesi¹t metrów od gmachu Woj[ewódzkiego] Urzêdu. Na
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czo³o pochodu zosta³y wysuniête dzieci w wieku 10–14 lat ze sztandarami bia³o-czerwo-
nymi. Dzieci te formowa³ osobnik, licz¹cy oko³o 20 lat, ubrany w czerwon¹, sportow¹
koszulkê. Ostrzy¿one w³osy wskazywa³y, ¿e by³ on, prawdopodobnie, zwolnionym wiêŸ-
niem. Osobnik ten kaza³ dzieciom œpiewaæ hymn pañstwowy i poprowadzi³ je ul. Kocha-
nowskiego pod drzwi wejœciowe do Urzêdu. Przed gmachem Urzêdu grupa ta zatrzyma³a
siê i zaczê³a wznosiæ okrzyki: „Precz z pacho³kami komunistycznymi, precz z katami na-
rodu, wy gnoje” itd. W pewnej chwili wspomniany osobnik krzykn¹³: „Niech ¿yje wolna
m³odzie¿ polska”, „Naprzód na sk[e]”, po czym z bagnetem w rêku rzuci³ siê wraz
z m³odzie¿¹ do drzwi wejœciowych, celem ich wywa¿enia.

W odpowiedzi na krzyki i obel¿ywe wyzwiska, pracownicy Urzêdu stoj¹c w oknach,
wzywali napastników do rozejœcia siê i spokojnego przechodzenia ulic¹. Gdy to jednak
nie przynios³o ¿¹danego rezultatu, poczêto na dobijaj¹cych siê do Urzêdu bojówkarzy laæ
strumienie wody z hydrantów. Pod wp³ywem tego bojówkarze cofnêli siê do t³umu
stoj¹cego na skrzy¿owaniu ulic. Demonstranci poczêli ³amaæ posiadane transparenty,
wyrywaæ sztachety z parkanów, kamienie z chodników i przy akompaniamencie ró¿nego
rodzaju wyzwisk obrzucaæ nimi gmach Urzêdu, wybijaj¹c szyby w oknach.

W tym czasie coraz wiêksze t³umy zaczynaj¹ zbieraæ siê na ul. Poznañskiej. Zdecy-
dowana postawa pracowników Urzêdu nawo³uj¹cych ludzi do rozejœcia siê oraz zle-
waj¹cych wod¹ napastników, wp³ynê³a w pewnym stopniu hamuj¹co na dalsze zdobycie
Urzêdu. Bojówki z³o¿one przewa¿nie z m³odych ludzi i podrostków rozchodz¹ siê po
okolicznych domach i wdzieraj¹ siê do mieszkañ pracowników Urzêdu, demoluj¹c
urz¹dzenia i rozgrabiaj¹c sprzêt. Zajêty zostaje gara¿ Woj[ewódzkiego] Urzêdu wraz ze
stacj¹ benzynow¹. Równoczeœnie elementy prowokatorskie usi³uj¹ skleciæ z podrostków
i m³odzie¿y ponowny przemarsz przed Urzêdem. Padaj¹ has³a podpalenia Urzêdu przy
pomocy butelek z benzyn¹.

M³ody osobnik, lat oko³o 20, w br¹zowym ubraniu, podbieg³ na chodnik ko³o samego
Urzêdu, rozpi¹³ marynarkê, rozdar³ koszulê i zacz¹³ krzyczeæ: „Strzelajcie sk[f]syny, skoñ-
czymy dziœ z wami” itp. Z Urzêdu wezwano go do usuniêcia siê. Dokonywane by³y jeszcze
inne próby wdarcia siê do Urzêdu, które zlikwidowano strumieniami wody i okrzykami.

Jednak¿e sytuacja stawa³a siê coraz bardziej naprê¿ona. Na Urz¹d pada³y od strony
biura przepustek i gara¿y zapalone butelki z benzyn¹, wywo³uj¹c tu i ówdzie po¿ary. Ulic¹
Kochanowskiego od ulicy D¹browskiego, w kierunku Poznañskiej, przesz³a wiêksza, bar-
dziej zwarta grupa bojówkarzy, wznosz¹c okrzyki i obrzucaj¹c Urz¹d kamieniami. W tym
czasie pada³y z t³umu stoj¹cego na rogu ulicy Poznañskiej i Kochanowskiego pierwsze po-
jedyncze strza³y w kierunku Urzêdu. Od strza³ów zgin¹³ trafiony w g³owê por. Graja Kazi-
mierz, który na drugim piêtrze z okna naro¿nika gmachu Woj[ewódzkiego] Urzêdu od stro-
ny ul. Poznañskiej oblewa³ demonstrantów wod¹ z hydrantów (oko³o godz. 11.20)g.

W tym czasie z Urzêdu widaæ by³o bojówkarzy wytaczaj¹cych beczki z benzyn¹
z gara¿u obok Urzêdu oraz nape³niaj¹cych ni¹ butelki, celem podpalenia gmachu. Akcja
podpalania Urzêdu przybiera³a coraz bardziej zorganizowany i niebezpieczny charakter.

Do tego czasu zgodnie z poleceniem Komitetu Wojewódzkiego i Kierownictwa Ko-
mitetu do spraw Bezpieczeñstwa [Publicznego] nie oddano ani jednego strza³u [w stronê]
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Urzêdu. Dopiero wówczas za zgod¹ tow[arzyszy] Gierka i Stasiaka, na rozkaz kierowni-
ka Woj[ewódzkiego] Urzêdu nast¹pi³a pierwsza salwa ostrzegawcza, po której t³um nie-
co siê cofn¹³. Tymczasem prowokacyjne wiadomoœci o strza³ach pod Urzêdem oraz rze-
komych rannych i zabitych od strza³ów oddanych przez pracowników Urzêdu zaczê³y
obiegaæ ca³e miasto i z ró¿nych stron grupy ludzi œci¹ga³y pod Urz¹d.

Na czele jednej z grup, które ruszy³y z placu przed Zamkiem, sz³y miêdzy innymi
dwie m³ode konduktorki tramwajowe, nios¹c w rêkach rozwiniêt¹ flagê pañstwow¹. Oto,
jak jedna z nich Sobañska Stanis³awa, w protokóle przes³uchania z dnia 6 lipca br., podaje
o przebiegu pochodu tejh grupy. By³a ona wraz z swoj¹ kole¿ank¹ Przyby³ek na placu
przed Zamkiem:

„Gdzieœ w godzinach obiadowychi z t³umu zebranych ludzi pad³ krzyk, ¿e »na Ko-
chanowskiego do dzieci strzelaj¹, a wy tu stoicie«. Kto strzela³ do dzieci nie by³o mowy,
ale odnosi³o siê to do pracowników organów bezpieczeñstwa. Na krzyk ten powsta³
wœród zebranych osób bunt i silne oburzenie, bowiem chodzi³y pog³oski, ¿e le¿y tam, tj.
na Kochanowskiego, du¿o trupów. Zacz¹³ siê organizowaæ pochód, czo³ówka, która kie-
rowa³a siê w stronê ulicy Kochanowskiego, do której to ja z kole¿ank¹ Przyby³ek
do³¹czy³am siê. Czo³ówka ta sk³ada³a siê z oko³o 12 osób i mia³a flagê bia³o-czerwon¹.
Do³¹czywszy do tej czo³ówki, obydwie z kole¿ank¹ chwyci³yœmy siê tej flagi. Wj czo-
³ówce tej od zamku sz³am ca³y czas ulicami przez miasto, a¿ na ulicê Kochanowskiego.
Szliœmy ulicami Fredry, przez most Teatralny, ul. D¹browskiego i do Kochanowskiego
[k]. Flagê nieœliœmy w poprzek ulicy [l]. Wychodz¹c od Zamku, przed czo³ówk¹, w której
ja sz³am, sz³a grupa dzieci w wieku 8–10 lat. Ile tych ch³opaków sz³o, nie pamiêtam, ale
mog³o ich byæ oko³o 10. Ca³¹ drogê te dzieci sz³y przed nami. S³ysza³am, jak z ty³u za
nami ktoœ nawo³ywa³ »Dzieci naprzód z flag¹ naprzód«. Na ulicy Kochanowskiego, gdy-
œmy przysz³y nie by³o nikogo. Ulica by³a zupe³nie pusta. Zaskoczy³o mnie to, ¿e nie wi-
dzia³am rannych dzieci ani zabitych. Przechodz¹c ulic¹ Kochanowskiego, z gmachu
Wojewódzkiego Urzêdu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu przez okno
wygl¹dali pracownicy i by³ zupe³ny spokój. Przed gmachem Urzêdu, gdyœmy przecho-
dzili, nie s³ysza³am ¿adnych krzyków ani nawo³ywañ ze strony przechodniów. Doszliœ-
my z t¹ flag¹ w czo³ówce do ulicy poprzecznej, Poznañskiej, na której by³o ju¿ zgrupo-
wanych masê ludzi. Przed gmachem Urzêdum, ul. Kochanowskiego przesz³a tylko grupa
ww. dzieci oraz czo³ówka z flag¹, w której ja sz³am miêdzy innymi. Od ulicy Poznañskiej
z flag¹ t¹, czo³ówka, w której ja bra³am udzia³, wróci³a z powrotem do ludzi, którzy za
nami szli, a przed Urzêdem Bezpieczeñstwa, tj. na ulicy róg D¹browskiego a Kochanow-
skiego, zatrzymali siê. Gdy doszliœmy do ulicy D¹browskiego jeden mê¿czyzna, lat
oko³o 60, wzrost œredni, budowa tu³owia têga, w³osy ciemny blond, mieszane z siwymi,
czesane do ty³u, twarz koœcista, okr¹g³a. Ubrany by³ w kombinezon roboczy, na nogach
drewniaki robocze, zawo³a³n do stoj¹cych: »no czemu stoimy, przecie¿ do nas nie strze-
laj¹ – chodŸmy tam domagaæ siê swego«. Po okrzykach tych, z flag¹ t¹ przeszliœmy przed
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gmach Urzêdu ju¿ po raz trzeci w kierunku ul. Poznañskiej. Za nami tym razem te¿ nikt
nie poszed³. Po dojœciu do ul. Poznañskiej ww. mê¿czyzna zwin¹³ tê flagê i poszed³ wraz
z pozosta³ymi mê¿czyznami ul. Poznañsk¹, na dó³. Ja natomiast z kole¿ank¹ Przyby³ek
Helen¹ uda³am siê naprzeciwko Urzêdu Bezpieczeñstwa i zatrzyma³am siê tu z ni¹ na
chodniku. Stoj¹c przed Urzêdem, kole¿anka zawo³a³a na stoj¹cych w oknach ¿o³nierzy:
»No to strzelaj do mnie«, ¿o³nierz ten przez okno szlaufem3 pola³ j¹ wod¹. Wówczas to
usunê³yœmy siê obydwie do samego oparkowania ogródka przed domem naprzeciwko
Urzêdu i tu sta³yœmy zupe³nie obydwie. Pozostali cywile stali bez zmian, jak wy¿ej.
Gdzieœ z naro¿nika ul. Kochanowskiego a D¹browskiego pad³y strza³y z broni palnej.
W tym momencie, jak pad³y ww. strza³y, zebrany t³um zbli¿y³ siê do budynku Urzêdu.
Widzia³am, jak m³odzi mê¿czyŸni w wieku lat 18–19 wyrywali kamienie z bruku i te za-
czêli rzucaæ do okien gmachu Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego. Inni znowu rzucali
butelki z p³ynem na gmach i zapalali. Pracownicy z okien Urzêdu Bezpieczeñstwa lali
wod¹ w t³um ludzi oraz strzelali z broni palnej do góry. W czasie tym kole¿anka moja zo-
sta³a raniona w nogê i upad³a na ziemiê. Nie wiem, sk¹d od ulicy Koœcielnej podjecha³a
karetka pogotowia i zabra³a kole¿ankê do szpitala, zaœo ja wówczas uda³am siê do domu,
na ulicê Grudzieniec [p]”.

Powy¿szy fragment zeznañ Sobañskiej doœæ œciœle przedstawia przebieg wydarzeñq.
Szereg opisywanych przez ni¹ momentów potwierdzaj¹ oryginalne zdjêcia, zeznania jej
kole¿anki Przyby³ek, innych podejrzanych oraz œwiadków, jak równie¿ relacje funkcjo-
nariuszy. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e przes³uchana Przyby³ek postrzelona w obie nogi zezna³a,
¿e widzia³a, jak z okna Urzêdu wychyli³a siê kobieta i odda³a do niej strza³y, które j¹ zra-
ni³y. Jak zosta³o z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdzone w czasie napadu na Urz¹d, ¿adna z kobiet
znajduj¹cych siê w Urzêdzie, w strzelaniu udzia³ur nie bra³a.

sW t³umie zape³niaj¹cym okoliczne ulice, salwa ostrzegawcza pracowników Urzêdu
uspokojenia nie wprowadzi³a. Prowokatorzy nadal strzelaj¹ do Urzêdu i rzucaj¹ kamie-
niami wyrywanymi z bruku oraz zapalone butelki z benzyn¹. Spod wiêzienia przybywaj¹
grupy uzbrojone w broñ rêczn¹ i maszynow¹. Na ul. Kochanowskiego niedaleko od
skrzy¿owania z ul. D¹browskiego sta³ od rana ci¹gnik z dwiema przyczepami, za³adowa-
nymi workami z cementem. Grupy bojówkarzy odpiê³y przyczepy it pcha³y je w kierunku
Urzêdu i z nich zaczê³y budowaæ barykady. Za przyczepami szli uzbrojeni ludzie i strze-
lali zza nich do gmachu Urzêdu. W tym czasie ginie od kuli ¿o³nierz KBW Czekaj Jakub,
który bra³ udzia³ w obronie Urzêdu. W gmachu jest ju¿ kilku rannych.

W zwi¹zku z tym w uzgodnieniu z kierownictwem Komitetu do spraw Bezpieczeñ-
stwa [Publicznego] i KW PZPR dano rozkaz funkcjonariuszom broni¹cym Urzêdu, strze-
lania do tych, którzy z broni¹ w rêku atakuj¹ Urz¹d lub usi³uj¹ go podpaliæ. Pierwsza seria
z rkm-u zosta³a skierowana do osobników, którzy wytaczali beczki z benzyn¹ z gara¿u.
Celowano w nogi. Pad³o przy tym 2–3 prowokatorów. By³o to oko³o godz. 12.00.
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W tym samym mniej wiêcej czasie dwa plutony spieszonej broni pancernej, w sile
40 ludzi na dwóch samochodach, wsparte trzema czo³gami, zbli¿a³y siê ul. D¹browskie-
go do ul. Kochanowskiego. Zosta³y one skierowane na ¿¹danie kierownika Woj[ewódz-
kiego] Urzêdu przez dowódcê 10. Pu³ku KBW z zadaniem rozproszenia t³umu zgroma-
dzonego przed gmachem Urzêdu. Na ulicy D¹browskiego ¿o³nierze jad¹cy samochodami
zostali zatrzymani przez t³um, który œci¹gn¹³ ich z aut i usi³owa³ rozbroiæ. ¯o³nierze
zwartym szykiem, nie daj¹c siê rozbroiæ, wycofali siê z t³umu iu powrócili do swojej
jednostki.

vJad¹ce za autami z wojskiem trzy czo³gi zosta³y te¿ przez zgromadzonych na
ul. D¹browskiego ludzi zatrzymanev, dwa z nich opanowali cywile i rozbroili za³ogê,
a za³oga trzeciego, mimo czêœciowego rozbrojenia i opanowania czo³gu przez ludnoœæ,
zdo³a³a odebraæ go i powróciæ do swej bazy.

Cywile atakuj¹cy wojsko namawiali ¿o³nierzy, by przeszli na stronê rebeliantów,
skierowali ogieñ przeciwko broni¹cym siê pracownikom Urzêdu i dopomogli w rozbiciu
UB. Za³ogi czo³gów, które stawia³y opór przy rozbrajaniu, by³y bite. Szczególn¹ aktyw-
noœci¹ w opanowywaniu i rozbrajaniu za³óg czo³gów wykaza³ siê miêdzy innymi Kulas
Janusz (zeznali: 5 lipca br. podejrzany Kulas Janusz, 17 lipca br. pod[ejrzany] Matysiak
Andrzej, 19 lipca br. œw[iadek] Borowczak Stanis³aw).

Jeden z uczestników napadu na Urz¹d [–] Zielonacki Hieronim, zeznaje, ¿e stoj¹c
przed Zamkiem, widzia³ przeje¿d¿aj¹cy wóz radiowy i s³ysza³ padaj¹ce w t³umie okrzy-
ki: „by iœæ na Kochanowskiego, bo UB strzela do dzieci i kobiet” i nastêpnie zeznaje:

„Du¿a grupa ludzi zebranych pod zamkiem posz³a przez most Uniwersytecki, ul. Roo-
sevelta, D¹browskiego w pobli¿u Urzêdu Bezpieczeñstwa, gdzie tak¿e ja z nimi sta³em.
Gdy szliœmy ul. D¹browskiego, to gmach Ubezpieczalni by³ zdemolowany oraz wi-
dzia³em oko³o dziesiêciu ¿o³nierzy rozbrojonych z plecakami, którzy byli na naro¿niku
ulic D¹browskiego i Kochanowskiego. Przy Kochanowskiego krêcili siê ju¿ cywile
z broni¹ – karabiny i automaty. W tym czasie s³ysza³em ju¿ padaj¹ce strza³y. Ja wszed³em
na ulicê Kochanowskiego, odcinek ulicy prowadz¹cy pod gmach Urzêdu Bezpieczeñ-
stwa, gdzie sta³ ci¹gnik z dwoma przyczepami za³adowanymi workami z cementem oraz
dwa samochody ciê¿arowe – »Lublin« i »Star-20«. Gdy podszed³em do ci¹gnika, który
sta³ w miejscu, gdzie koñczy siê niezabudowany plac, a zaczyna siê barak, to przy nim
by³o oko³o trzydziestu mê¿czyzn, którzy odpiêli przyczepy i pchali pod Urz¹d, chc¹c
z nich zrobiæ barykady. Ja tak¿e pcha³em jedn¹ przyczepê, któr¹ przesunêliœmy oko³o
50 metrów dalej w kierunku Urzêdu. Gdy pchaliœmy przyczepy, to za nimi szli ci, którzy
posiadali broñ i zaraz zza przyczep zaczêli strzelaæ do gmachu Urzêdu. Wówczas z bu-
dynku Urzêdu posypa³y siê strza³y w kierunku osobników strzelaj¹cych zza przyczep. Ja
w tym czasie broni ¿adnej nie posiada³em, wiêc wycofa³em siê w kierunku D¹browskie-
go. Poszed³em do wspomnianych samochodów stoj¹cych jeszcze na ul. Kochanowskiego
i tu widzia³em, jak jacyœ nieznani osobnicy w m³odym wieku usi³owali za pomoc¹ deski
rozbiæ zbiornik z benzyn¹ przy samochodach. Posiadali oni ju¿ wówczas skrzynkê bute-
lek od piwa zabranych z kiosku przy ulicy D¹browskiego, róg Kochanowskiego, do któ-
rych chcieli nalaæ benzynê, aby potem podpaliæ gmach Urzêdu. Widz¹c, ¿e oni nie umiej¹
odj¹æ przykrywy od zbiornika paliwa, odkrêci³em przykrywê przy »Starze« i wówczas
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oni za pomoc¹ wê¿yka wyci¹gnêli benzynê ze zbiornika i nalewali j¹ do butelek. Ja ben-
zyny do butelek nie nalewa³em, gdy¿ po otwarciu zbiornika paliwa wycofa³em siê na ul.
D¹browskiego, gdzie wprost u wylotu ul. Kochanowskiego stan¹³em na dachu budek
po³o¿onych po lewej stronie, sk¹d obserwowa³em, co siê dzieje pod Urzêdem. Dodajê, ¿e
po zapchaniu przyczep pod gmach Urzêdu, gdy pracownicy bezpieczeñstwa zaczêli
strzelaæ do ostrzeliwuj¹cych siê zza przyczep napastników, widzia³em, jak trzech napast-
ników zosta³o rannych, których zabra³y karetki pogotowia, reszta natomiast bandytów
zajê³a stanowiska w s¹siednich budynkach przy Urzêdzie, sk¹d strzela³a do gmachu UB.
Na dachu budek sta³em oko³o pó³ godziny – na dachu by³o pe³no ludzi, tak ¿e nawet dach
jednej budki siê zarwa³. W tym czasie z gmachu Urzêdu pada³y strza³y, lecz równie¿
w górê, gdy¿ widzia³em, ¿e pociski trafia³y w wierzcho³ki budynków przy D¹browskiego
– obsypywa³ siê tynk. Na D¹browskiego – na wprost wylotu Kochanowskiego oraz na
ulicy Poznañskiej widaæ by³o dwie grupy ludzi, nie widzia³em jednak, by kogoœ z tych lu-
dzi postrzelono lub zabito. Na dachu budek ludzie stali bez obawy, poniewa¿ widzieli, ¿e
z Urzêdu strzelaj¹ do góry”.

Aresztowany Joachimiak Marian, który ostrzeliwa³ Urz¹d zza barykady utworzonej
z przyczep z cementem, zeznaje o tym nastêpuj¹co:

„W dniu 28 czerwca 1956 r. w godzinach popo³udniowych w Poznaniu z ulicy
D¹browskiego wci¹gniêty zosta³em przez grupê bojówkarzy do udzia³u w zamachu na
Wojewódzki Urz¹d do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego. Z t¹ grup¹ bojówkarzy po-
szed³em na ulicê Kochanowskiego, przed gmach wspomnianego Urzêdu. Przed samym
Urzêdem sta³y trzy przyczepy z cementem, gdzie jeden z tych bojówkarzy, w której to
grupie czo³owej ja siê znajdowa³em, da³ mi jeden karabin kbk z bagnetem, za³adowany
amunicj¹, z którego mia³em wraz z nimi strzelaæ zza przyczepek stoj¹cych z cementem
do gmachu Urzêdu ds. BP w Poznaniu. Wymieniona grupa bojówkarzy strzela³a do gma-
chu tego¿, a ja w tym momencie jeszcze nie strzela³em z posiadanego karabinu, gdy¿ pra-
cownicy tego¿ Urzêdu nie strzelali, wiêc nie chcia³em do nich strzelaæ. Po oddaniu przez
tê grupê bojówkarzy kilku strza³ów, jeden z nich doszed³ do mnie i zapyta³ mnie, dlacze-
go nie strzelam, mówi¹c, ¿e je¿eli nie bêdê strzela³ to mnie trzepnie w ³eb. Ja w zwi¹zku
z tym pod groŸb¹ tego¿ osobnika za³adowa³em pocisk i wymierzy³em powy¿ej gmachu,
oddaj¹c jeden strza³ z posiadanego karabinu.

Gdy na dobre rozegra³a siê strzelanina ze strony czo³owych bojówkarzy, w której to
grupie ja siê znajdowa³em, wówczas dopiero posypa³y siê strza³y z gmachu tego¿ Urzê-
du. Uprzednio jeszcze pracownicy tego¿ Urzêdu do nas sikali wod¹ i wzywali do opusz-
czenia terenu tego¿, ale grupa tych bojówkarzy nie chcia³a opuœciæ terenu i zaczêli strze-
laæ w celu zdobycia tego¿ Urzêdu. Ja widz¹c ze swej strony, [¿e to] nie przelewki i ¿e
mogê pozbyæ siê ¿ycia, rzuci³em posiadany karabin za³adowany amunicj¹ przy tej grupie
bojówkarzy i pod obstrza³em wycofa³em siê ulic¹ Kochanowskiego w stronê ulicy
D¹browskiego”w. Równolegle z prowadzonym atakiem na gmach Urzêdu, bojówkarze
operuj¹cy na mieœcie u¿ywaj¹ ró¿nych chwytów, by podburzyæ ludnoœæ przeciwko pra-
cownikom Urzêdu Bezpieczeñstwa. Rozpowszechniaj¹ plotki o rzekomym zabójstwie
przez pracowników Urzêdu, dzieci, kobiet i robotników. Rannychx i zabitych wo¿¹ do
szpitala na platformach samochodów lub w otwartych karetkach pogotowia, wznosz¹c
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okrzyki do przygl¹daj¹cych siê ludzi: „Patrzcie ubowcy morduj¹ Waszych braci robotni-
ków”. W jednym wypadku siedz¹cy obok rannego wiezionego karetk¹ pogotowia spe-
cjalnie osmarowa³ krwi¹ rêce, które pokazywa³ ludnoœci krzycz¹c: „Patrzcie ubowcy, ge-
stapowcy morduj¹ Wasze dzieci, ¿ony”. Niezale¿nie od tego, powa¿n¹ rolê w nastrojach
ludnoœci odegra³y wiadomoœci o tym, ¿e podobna walka jak w Poznaniu jest w £odzi,
Stalinogrodzie, Gdañsku, Szczecinie, w Warszawie, Bydgoszczy i innych miastach,
a rz¹d polski ust¹pi³ (notatka s³u¿bowa z dnia 6 lipca br. Wawrow).

W rejonie ulicy Poznañskiej jeden z aktywnych uczestników napadu, podejrzany
Klimecki, wykrzykiwa³ wœród zebranych t³umów, ¿e porucznik WP zabi³ mu 8-letniego
brata. Na pytanie, dlaczego tak krzycza³, kiedy brata w ogóle nie posiada, zezna³, ¿e
chcia³ tym k³amstwem wzmóc nienawiœæ do aparatu bezpieczeñstwa i sk³oniæ w ten spo-
sób ludzi do atakowania go.

Oko³o godziny 13.00 w pobli¿u mostu Teatralnego widziana by³a grupa ludzi nios¹ca
flagê narodow¹ umazan¹ we krwi, którzy rozpowiadali, ¿e UB zabija dzieci i kobiety
i nawo³ywali ka¿dego, kto jest Polakiem, do pomszczenia krwi robotników zabitych
przez UB i pójœcia z pomoc¹ walcz¹cym z funkcjonariuszami (notatka s³u¿bowa z dnia
2 lipca br. Ordon).

W rezultacie powy¿szego, nastroje wœród t³umu z ka¿d¹ chwil¹ pogarsza³y siê,
wzmaga³a siê nienawiœæ do funkcjonariuszy Urzêdu, co wykorzystywali bojówkarze
i nawo³ywali ludnoœæ do wymordowania pracowników bezpieczeñstwa, spalenia ich
¿ywcem itd.

Oko³o godziny 13.30 ponad 10 osób bêd¹cych przy moœcie Teatralnym na wezwanie
nieznanego osobnika wsiad³o do samochodu stra¿ackiego stoj¹cego ko³o kina „Ba³tyk”
i uda³o siê nim do stacji benzynowej przy ul. Gajowej, celem nape³nienia cysterny ben-
zyn¹, przy pomocy której zamierzali spaliæ gmach Urzêdu i broni¹cych siê w nim funk-
cjonariuszy bezpieczeñstwa. Samochód ten prowadzony by³ przez podejrzanego £ako-
mego. Benzyny przy ul. Gajowej nie otrzymali dziêki w³aœciwej postawie kierownika
stacji benzynowej, który wiedz¹c o co chodzi, unieruchomi³ pompê. Z kolei udali siê na
ul. Towarow¹, gdzie wykrzykuj¹c: „Dajcie benzyny, bo bezpieka nasze dzieci morduje,
a my ich spalimy” oraz terroremy usi³owali zmusiæ obs³ugê stacji benzynowej do wydania
benzyny. Benzyny i tam nie otrzymali, w zwi¹zku z czym pojechali po ni¹ do Œródki.
Jad¹c oko³o osiedla Warszawskiego natknêli siê na czo³gi iz usi³uj¹c jeaa omin¹æ skrêcili
w kierunku Staro³êkiab, gdzie na widok MO w obawie prze aresztowaniem rozbiegli siê.
(Zeznali[:] œwiadek Spitzka Jan, 4 lipca br., podejrzany Dworecki Czes³aw, podejrzany
£akomy W³adys³aw, 9 lipca [19]56 r. i inni).

Na skutek zaostrzaj¹cej siê kampanii oszczerstw i nienawiœci do pracowników Urzê-
du coraz liczniejsze grupy bojówkarzy œci¹gaj¹ pod Urz¹d. Znaczn¹ ich czêœæ stanowi¹
elementy chuligañskie i kryminalne, szczególnie spoœród m³odzie¿y.

Miêdzy godzin¹ 13.00 a 14.00, ko³o biura przepustek przy ul. Kochanowskiego 3,
usadowi³a siê doœæ du¿a grupa benzyniarzy obrzucaj¹cych gmach Urzêdu butelkami
z benzyn¹. Jedni z nich nalewali benzynê z kanistrów do butelek, inni zak³adali knoty,
a dalsi podpalali i rzucali. Ludzie stoj¹cy nieopodal tej grupy przygl¹dali siê jej wyczy-
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nom z aprobuj¹cymi okrzykami. Z chwil¹, gdy jeden z rzucaj¹cych acbutelki zac benzyn¹
zosta³ zabity, pozostali rozeszli siê (zezna³ 26 lipca [19]56 r. podejrzany Laufer
Czes³aw).

Nastêpnie kilku bojówkarzy – wœród nich podejrzany Piechocki – opanowa³oad biuro
przepustek, sk¹d ostrzeliwa³oae gmach Urzêdu. Gdy jeden ze strzelaj¹cych zosta³ ranny
w lew¹ nogê, pozostali odnieœli go do karetki pogotowia przy ulicy D¹browskiego i opu-
œcili to miejsce. Mniej wiêcej w tym czasie inna bojówka opanowa³a gmach Komitetu
Zak³adowego. Czêœæ z nich, wœród których by³ Piechocki, ostrzeliwa³a gmach Urzêdu,
inni natomiast pl¹drowali i rabowali znajduj¹ce siê tam mieszkania pracowników Urzê-
du. Z Urzêdu, w kierunku danego punktu ogniowego, oddawane by³y pojedyncze strza³y
(Zezna³ 26 lipca br. podejrzany Piechocki Leszek. 17 lipca br. podejrzany Matysiak An-
drzej i inni).

Po pewnym czasie z ul. D¹browskiego na Kochanowskiego wyjecha³y dwa czo³gi
opanowane przez cywilów, rozbijaj¹c po drodze samochód i przyczepê z cementem, wy-
korzystywane przez rebeliantów za barykady. Jeden z czo³gów po dojechaniu do drzwi
wejœciowych Urzêdu zatrzyma³ siê, drugi zaœ pojecha³ dalej i stan¹³ na ul. Kochanow-
skiego i Poznañskiej. Oba czo³gi skierowa³y dzia³a w kierunku Urzêdu, jednak nie odda³y
¿adnego strza³u. PóŸniej czo³g stoj¹cy przy Urzêdzie skierowa³ ogieñ z karabinu maszy-
nowego w kierunku ul. D¹browskiego, w wyniku czego szereg osób spoœród ludzi
stoj¹cych na rogu ul. D¹browskiego i Kochanowskiego zosta³o zabitych i rannych. Ranni
zostali przeniesieni na teren baraków, gdzie udzielono im pierwszej pomocy (zeznanie
26 lipca br. podejrzany Piechocki Leszek).

Nieco póŸniej – przypuszczalnie oko³o godz. 14.00 – jeden z opanowanych przez
rebeliantów czo³gów sta³ na rogu ul. Poznañskiej i Mickiewicza, a bêd¹cy w nim cywile
wydawali amunicjê osobom posiadaj¹cym broñ. Miêdzy innymi amunicjê z tego czo³gu
mia³ otrzymaæ podejrzany Jaworek i oko³o 10 innych osób, które w tym czasie podje-
cha³y samochodem „Star”. Po pewnym czasie czo³g ten podjecha³ do rogu ul. Poznañ-
skiej i Kochanowskiego, sk¹d kilka minut strzela³ w kierunku Urzêdu, w wyniku czego
szereg osób znajduj¹cych siê miêdzy gmachem Urzêdu, a ul. Poznañsk¹ zosta³o zabitych
i rannych. W tym czasie miêdzy innymi zosta³ zabity Dutkiewicz Kazimierz. Gdy z ul. Mic-
kiewicza i od ul. Libelta zbli¿a³y siê czo³gi wojska, cywile wyszli z czo³gu i udali siê
w nieznanym kierunku (Zezna³ 16 lipca br. podejrzany Pocztowy Józef).

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e posiadane przez nas obecnie dane odnoœnie zachowania siê
i roli tych czo³gów w czasie napadu na Urz¹d nie s¹ ca³kowicie jasne i wyczerpuj¹ce.
W szczególnoœci s¹ du¿e sprzecznoœci miêdzy zeznaniami œwiadków z zewn¹trz a zezna-
niami za³óg czo³gów. Sprawa ta jest obecnie przedmiotem oddzielnego dochodzenia
prowadzonego przez Prokuraturê Wojskow¹ i bêdzie mog³a byæ wyœwietlona dopiero po
zakoñczeniu tego dochodzenia.

W czasie wzmo¿onego ataku na gmach Urzêdu, przypuszczalnie oko³o godz. 14.00,
napastnicy nie mog¹c dostaæ siê do wnêtrza gmachu, rozbiegli siê po pobliskich domach
zamieszka³ych przez rodziny funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa
Publicznego, usi³uj¹c wyprowadziæ je na ulicê i pod ich os³on¹ wtargn¹æ do Urzêdu. Aktyw-
n¹ rolê w tej akcji przejawia³ miêdzy innymi by³y pracownik organów B[ezpieczeñstwa]
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P[ublicznego] w Poznaniu – Staœkiewicz (aresztowany). Na skutek interwencji innych
osób przygl¹daj¹cych siê zajœciu, które stanê³y w obronie wyganianych kobiet, napastni-
cy po d³u¿szych sporach z zamiarów swych zrezygnowali (zeznali: podejrzany Kamiñski
Ryszard, 10 lipca br., œwiadek £okcik £ucja, 21 lipca br. i inni).

Po godzinie 14.00 z pomoc¹ broni¹cym siê pracownikom Urzêdu przyszed³ transpor-
towiec pancerny z 10. Pu³ku KBW, który strza³ami w górê rozproszy³ ludzi bêd¹cych
w pobli¿u gmachu, dotar³ do Urzêdu i dostarczy³ amunicjêaf.

W tym czasie na skutek dzia³ania czo³gówag oraz strza³ów bojówkarzy, obecnoœæ na
ul. Kochanowskiego miêdzy ul. D¹browskiego i Poznañsk¹ staje siê coraz bardziej nie-
bezpieczna. Kilku zabitych oraz szereg rannych spoœród t³umu odwo¿¹ przyby³e sanitar-
ki do szpitali i punktów opatrunkowych. W zwi¹zku tym pobliskie odcinki ulic wylud-
niaj¹ siê, a napastnicy nie maj¹c mo¿liwoœci ostrzeliwania Urzêdu bezpoœrednio
z pobli¿a, organizuj¹ stanowiska ogniowe w nowych dalej po³o¿onych punktach. Szereg
ludzi chroni siê w bramach i zakamarkach, prowadz¹c stamt¹d ogieñ lub obserwuj¹c
wypadki.

Przypuszczalnie w tym czasie, miêdzy godzin¹ 14.00 a 15.00, bojówkarze opanowali
dom nr 49 przy ul. Poznañskiej, organizuj¹c w nim na wszystkich piêtrach klatki schodo-
wej punkty ogniowe licz¹ce po kilka ludzi. Na parterze dwie kobiety podawa³yah napast-
nikom amunicjê. Równie¿ w domu nr 43 przy ul. Poznañskiej zorganizowano kilka
punktów ogniowych, z których przez d³u¿szy czas by³ prowadzony ogieñ.

Inni bojówkarze podci¹gnêli wozy tramwajowe na skrzy¿owanieai ulicy D¹brow-
skiego i Kochanowskiego, tworz¹c z nich barykadê, zza której szereg grup na przemian
prowadzi³o regularny ogieñ na gmach Urzêdu. W jednej z pierwszych grup by³ Farbotnik
Jan (aresztowany), (zeznaje 10 lipca [19]56 r. podejrzany Arning Mieczys³aw, 12 lipca
br., Basiñski Marian i inni).

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e spoza tej barykady pole obstrza³u Urzêdu by³o minimalne i na-
le¿y przypuszczaæ, ¿e wielu rannych na ul. Kochanowskiego w tym czasie zosta³o zranio-
nych przez napastników zza tej barykady.

Oko³o godziny 15.00 grupa napastników uzbrojonych w karabiny i automaty, a wœród
nich podejrzany Matysiak, ajwysz³a na dachaj gmachuak ZUS-u i zorganizowa³a tam sze-
reg punktów ogniowych, z których ostrzeliwa³a gmach Urzêdu. Gdy z Urzêdu stanowi-
sko to zosta³o ostrzelane z karabinu maszynowego, osoby tam bêd¹ce, opuœci³y je i strze-
la³y z innych miejsc. Od tego czasu gmach ZUS-u by³ zajmowany kilkakrotnie przez
szereg innych grup (zezna³ 12 lipca br. podejrzany Matysiak, 5 lipca br. podejrzany Przy-
bysz Adam i inni).

Od strza³u z gmachu ZUS-u zgin¹³ miêdzy innymi 13-letni ch³opak Strza³kowski,
znajduj¹cy siê w tym czasie w gara¿u Wojewódzkiego Urzêdu.
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Miêdzy godz. 15.00 a 16.00 trzyosobowa grupa w sk³adzie: Wierzbicki Ludwik,
[Stanis³aw] Fischbach i niejaki Henrykal (nazwisko nieustalone) przedosta³a siê z ulicy
D¹browskiego w pobli¿e Urzêdu. Fischbach i Henryk zajêli stanowiska w domu nr 17 lub
17a przy ul. Kochanowskiego i Wierzbicki nieco dalej w kierunku ul. Poznañskiej, za
murkiem, sk¹d ostrzeliwali Urz¹d do czasu usuniêcia ich z tych miejsc przez wojsko,
a nastêpnie przenieœli siê za tramwaj przy ul. D¹browskiego (zezna³ 3 lipca [19]56 r.
Wierzbicki Ludwik).

Widz¹c bezskutecznoœæ ataków na Wojewódzki Urz¹d, napastnicy organizuj¹ uzbro-
jone bojówki, które na zdobytych samochodach ciê¿arowych ruszaj¹ w ró¿ne punkty
miasta i poza miasto, celem zdobycia broni. W ten sposób napadniête zostaj¹ i rozbrojone
Komisariaty i Posterunki MO. Zbrojne w³amania do Studiów Wojskowych przy Wy¿-
szych Uczelniach dostarczaj¹ napastnikom równie¿ znacznej iloœci broni. Po zdobyciu
broni samochody ciê¿arowe zaje¿d¿aj¹ w okolice Urzêdu i rozdzielaj¹ broñ.

Miêdzy innymi jedna z grup bojówkarzy w sile oko³o 35 osób, uzbrojona w kb,
pps-sze i pistolety podjecha³a samochodem ciê¿arowym „Star” pod kino „Ba³tyk”, sk¹d
na komendê d[owód]cy wygl¹daj¹cego na wiêŸnia uda³a siê pieszo w kierunku ul.am Ko-
chanowskiego. Stoj¹cy w tym czasie przed kinem Bulczyñski (aresztowany) otrzyma³ od
bêd¹cego w tej grupie swego znajomego, niejakiego Olesia, broñ i razem ca³¹ grup¹ uda³
siê ul. Rokossowskiego, Roosevelta, do D¹browskiego, gdzie na widok je¿d¿¹cych
czo³gów grupa rozpoczê³a strzelaninê i rozbieg³a siê (zezna³ miêdzy innymi 10 lipca br.
podejrzany Bulczyñski Antoni).

Oko³o godz. 16.00 broni¹cym siê pracownikom Urzêdu przysz³a pomoc. Czo³gi
skierowane do akcji, gazami ³zawi¹cymi rozgromi³y ludzi. Zgromadzonych w rejonie
ul. Kochanowskiego, a bojówkarze na widok wojska wycofali siê z terenu gara¿y ul. Kra-
siñskiego i innych stanowisk zajmowanych w pobli¿u Urzêdu przy ul. Poznañskiej i Ko-
chanowskiego, przenosz¹c siê na ul. D¹browskiego, do ZUS-u, za barykadê sporz¹dzon¹
z tramwaju na ul. D¹browskiego, na teren browaru i inne dalej po³o¿one miejsca. Od tego
czasu przestrzeñ od ul. Poznañskiej by³a w zasadzie wolna, a t³umy gromadzi³y siê na
ul. Poznañskiej, Mickiewicza, D¹browskiego, Mylnej i pobliskich.

Mimo opanowania sytuacji przez wojsko, napastnicy jeszcze w tym czasie niejedno-
krotnie próbowali przedostaæ siê do gara¿y i Biura Przepustek, sk¹d prowadzili ogieñ na
Urz¹d i wojsko oraz rzucali butelki z benzyn¹. Jedna z grup w sile 6–5 osób, prawdopo-
dobnie podwórzami przedosta³a siê do Biura Przepustek i przez 10 minut, do czasu nim
jeden z atakuj¹cych nie zosta³ raniony, prowadzi³a obstrza³ Urzêdu i wojska, po czym
wycofa³a siê na ul. D¹browskiego, zabieraj¹c z sob¹ rannego, którego przekazali do ka-
retki pogotowia. (zezna³ 5 lipca br. podejrz[any] Gronek Bogus³aw).

Miêdzy godz. 16.00 a 17.00 wielu bojówkarzy by³o zgromadzonych na rogu ulicy
D¹browskiego i Kochanowskiego oraz w bramie domu przy ul. Kochanowskiego Nran.
W bramie tej pewien osobnik nape³ni³ butelki z benzyn¹, rozdawa³ je ludziom, którzy ob-
rzucali nimi czo³gi, Urz¹d oraz budynek przy ul. Kochanowskiego, w którym rzekomo
mia³ siê broniæ pracownik Urzêdu (Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w rzeczywistoœci ¿adnego pra-
cownika Urzêdu tam nie by³o). Z tej¿e bramy, jak i zza baraku, nieustalony dotychczas
tramwajarz ostrzeliwa³ z pistoletu maszynowego gmach Urzêdu i stoj¹ce przy nim czo³gi,

373

al Imiê wpisano rêcznie.
am Literê u wpisano rêcznie.
an Literê N wpisano rêcznie.



do czasu póki nie ruszy³y one w kierunku ul. D¹browskiego, po czym zaj¹³ stanowisko za
przewróconymi tramwajami, sk¹d wraz z dwoma innymi osobnikami prowadzi³ obstrza³.

Nieco póŸniej na niezabudowanym placu – róg ul. Kochanowskiego i D¹browskiego,
widziany by³ ¿o³nierz, który przyszed³ z ul. D¹browskiego w otoczeniu dwóch cywili po-
siadaj¹cych broñ. ¯o³nierz ów z posiadanej przez cywili broni strzela³ w kierunku domu
przy ul. Kochanowskiego. Na strza³y ¿o³nierzy z czo³gówao bêd¹cych ko³o Urzêdu, grupa
ta rozbieg³a siê (zezna³ 5 i 6 lipca br. £agodziñski Jan).

Oko³o godz. 16.00 do zajezdni MPK przy ul. Gajowej przyjecha³a samochodem woj-
skowym „Lublin” bojówka w sile oko³o 30 uzbrojonych ludzi, która osobom znaj-
duj¹cym siê w MPK rozda³a broñ i nak³oni³a ich do pójœcia na ul. Kochanowskiego, ce-
lem atakowania Urzêdu Bezpieczeñstwa. Po dojœciu do Urzêdu grupa ta, na skutek
padaj¹cych strza³ów, rozpad³a siê na mniejsze, prowadzi³a przez jakiœ czas ogieñ, po czym
czêœæ z bojówkarzy zajê³a stanowiska na rogu ul. D¹browskiego i Kochanowskiego, sk¹d
ostrzeliwali gmach Urzêdu. (zezna³ 9 lipca br. podejrz[any] Zielonacki Hieronim).

Inna z bojówek po rozbrojeniu Komisariatu i Posterunków MO oraz zdobyciu broni,
podzieli³a siê na dwie czêœci po 10 osób, na czele których stanêli wybrani dowódcy. Jed-
na z nich zaœ przez most Teatralny, celem okr¹¿enia Urzêdu od ty³u. Grupa pierwsza, po
drodze wst¹pi³a do browaru, napi³a siê piwa. Po czym zajê³a stanowiska za przewró-
conym tramwajem przy ul. D¹browskiego, sk¹d oko³o godz. 18.00 rozpoczê³a strzelaæ po
otrzymaniu znaku, ¿e druga grupa zajê³a stanowiska i jest gotowa do walki. Sygna³em
umownym by³o oddanie trzech serii strza³ów, jedna po drugiej, w odstêpach licz¹c do
piêciu wolno. Po godzinie 16.00 do grupy strzelaj¹cej zza przewróconego tramwaju, przy
ul. D¹browskiego, do³¹czy³o siê dwóch wojskowych, kapitan i chor¹¿y, którzy strzelali
z posiadanych automatów. Wojskowi ci podporz¹dkowali siê dowódcy danej grupy, któ-
ry popijaj¹c wódkê, dodawa³ swym podkomendnym otuchy, udziela³ pochwa³ i nagan,
a przy braku pocisków zaleca³ strzelaæ celnie. Oko³o godz. 19.00 chor¹¿y zosta³ ranny
w nogê – pierwsz¹ pomoc otrzyma³ z samochodu PCK stoj¹cego na ul. D¹browskiego, po
czym powróci³ na swe stanowisko, sk¹d po rozmowie z kapitanem uda³ siê w kierunku
Rynku Je¿yckiego. Kapitan natomiast pozosta³ nadal na swym stanowisku (zezna³ 11 i 13
lipca br. podejrz[any] Kaniewski Józef).

W ten sposób uzbrojone bojówki ostrzeliwa³y Urz¹d do wieczora. Oko³o godz.
21.00, kiedy czo³gi i wojsko okr¹¿aj¹ce gmach Urzêdu ju¿ w du¿ym stopniu opanowa³y
sytuacjê, strzelanina zaczê³a ucichaæ. Poszczególne punkty ogniowe, jednak dzia³a³y
jeszcze w ci¹gu porannych godzin dnia nastêpnego.

Ogó³em stwierdzono istnienie 41 punktów ogniowych wokó³ Urzêdu.
Przez ca³y czas oblê¿enia ze strony Urzêdu nie strzelano bezpoœrednio do t³umu.

Pierwsze strza³y by³y kierowane na osobników wytaczaj¹cych beczki z benzyn¹, celem
podpalenia Urzêdu, a dalsze wy³¹cznie przeciwko bandytom strzelaj¹cym do Urzêdu ze
stanowisk na s¹siednich i okolicznych domach lub usi³uj¹cym go podpaliæ.

Odparcie atakuj¹cych bojówkarzy zw³aszcza w okresie pocz¹tkowym by³o mo¿liwe
dziêki w³aœciwie zorganizowanej obronie gmachu Woj[ewódzkiego] Urzêdu. Kierow-
nictwo Woj[ewódzkiego] Urzêdu nie lekcewa¿¹c nap³ywaj¹cych sygna³ów o zamiarach
wtargniêcia bojówek, na czas zorganizowa³o skuteczn¹ obronê, prze[d] ostrzeliwaniem
gmachu i na wypadek po¿aru.
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Od pocisków zapalaj¹cych, butelek z benzyn¹, kamieni owiniêtych w szmaty zmo-
czone benzyn¹ powstawa³y po¿ary, które z miejsca lokalizowano. Ogó³em zapalenia
by³y w oœmiu pomieszczeniach, przy czym w niektórych powstawa³y kilkakrotnie. Na
skutek po¿aru sp³onê³y czêœciowo akta Wydzia³u Kadr i Szkolenia oraz Wydzia³u X.

Punkty obrony zorganizowane by³y na wszystkich piêtrach, spoœród funkcjonariuszy
bezpieczeñstwa i ¿o³nierzy KBW. Na wypadek ewentualnego wdarcia siê bojówkarzy do
wewn¹trz gmachu przygotowano granaty, które miano u¿yæ ju¿ w ostatecznym wypadku.
Podczas napadu na Urz¹d wszyscy w zasadzie funkcjonariusze znajduj¹cy siê w gmachu
u¿yci byli do obrony.

Du¿¹ ofiarnoœæ i opanowanie wykaza³y kobiety, które pod obstrza³em donosi³y amu-
nicjê i opatrywa³y rannych do czasu przybycia lekarzy i pielêgniarek, którzy do wnêtrza
gmachu dostali siê dopiero oko³o godz. 18.00. Do czasu przybycia lekarzy, ranni znajdo-
wali siê w szczególnie ciê¿kich warunkach, ze wzglêdu na brak odpowiednich œrodków
sanitarnych (lekarstw, banda¿y itp.). Wœród znajduj¹cych siê wewn¹trz gmachu funkcjo-
nariuszy niktap w zasadzie nie mia³ przygotowania fachowego do obchodzenia siê z ran-
nymi, co utrudnia³o udzielanie pierwszej pomocy.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e natychmiast po zranieniu towarzyszy, zaalarmowano telefo-
nicznie pogotowie lekarskie, jednak rozbestwione t³umy atakuj¹ce Urz¹d nie chcia³y
dopuœciæ sanitarek z lekarzami, które kilkakrotnie próbowa³y przedostaæ siê do oblê-
¿onego gmachu Urzêdu. Z tego powodu ranni przez szereg godzin byli pozbawieni
opieki lekarskiej.

Obron¹ gmachu Wojewódzkiego Urzêdu kierowa³ sztab, który do godz. 18.00 znaj-
dowa³ siê w pokoju kierownika Wojewódzkiego Urzêdu (frontowy pokój). Po godz.
18.00 sztab przeniós³ siê do wewnêtrznego pokoju ze wzglêdu na powa¿ne zniszczenia
w pokojach frontowych, które by³y pod silnym obstrza³em napastników.

£¹cznoœæ utrzymywana by³a bez przerwy przez ca³y czas napadu przy pomocy
We-Cze zaq Komitetem do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego w Warszawie i Wojewódz-
kim Komitetem Partii4 oraz z miastami przy pomocy miejskiej sieci telefonicznej.

W czasie obrony Urzêdu zginê³o od kuli bandytów dwóch funkcjonariuszy UB [–]
por. Graja Kazimierz, chor. Frankowski Bogdan, ¿o³nierz KBW – Czekaj Jakub oraz zo-
sta³o rannych 11 funkcjonariuszy.

Niezale¿nie od tego, w toku zajœæ na mieœcie zostali w bestialski sposób zmaltretowa-
ni i pobici trzej funkcjonariusze UB, z nich jeden kpr. Izdebny Zygmunt zgin¹³ pod ciosa-
mi bojówkarzy.

Straty materialne poniesione przez Urz¹d w czasie napadu przedstawiaj¹ siê nastê-
puj¹co:
1) zniszczenia przy budynku biurowym ul. Kochanowskiego – 153 500 z³,
2) budynek mieszkalny [ul.] Kochanowskiego 3 – 45 000 z³,
3) [budynek mieszkalny ul.] Kochanowskiego 16 – 20 000 z³,
4) [budynek mieszkalny ul. Kochanowskiego 17] – 20 000 z³,
5) bursa [ul. Kochanowskiego] 15 – 36 000 z³,
6) gara¿ [ul. Kochanowskiego] 16 – 25 000 z³,
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ap Wyraz wpisano rêcznie.
aq Wystêpuj¹cy po literze z zapis maszynowy Powiatowymi Urzêdami przekreœlono rêcznie.
4 Chodzi o Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu.



7) zniszczenia w sprzêcie pomieszczeniowym, tj. szafy, biurka, sto³y, krzes³a, firany itp.,
wynosz¹ oko³o – 45 000 z³,
8) rozkradzione przedmioty w magazynie mundurowym – 48 000 z³,
9) rozkradzione czêœci w magazynie S³u¿by Samochodowej – 42 200 z³,
10) wartoœæ zniszczonych i spalonych pojazdów mechanicznych – 165 500 z³,
[razem] – 600 200 z³.

Przygotowuj¹c siê do ataku na Urz¹d, bojówkarze, jak podano wy¿ej, zajêli miêdzy
innymi budynki znajduj¹ce siê naprzeciwko Urzêdu. W budynkach tych mieszcz¹ siê
równie¿ prywatne mieszkania funkcjonariuszy i bursa Urzêdu. Mieszkania te i bursa zosta³y
zdemolowane i zniszczone, mienie bursy oraz osobiste funkcjonariuszy – rozgrabione.

Ogó³em wartoœæ przedmiotów zrabowanych, zaginionych i uszkodzonych w miesz-
kaniach funkcjonariuszy oszacowano na sumê 956 000 z³.

W zbrojnym napadzie na Urz¹d i jego d³ugotrwa³ym ostrzeliwaniu znalaz³a najja-
skrawszy wyraz zwierzêcaar nienawiœæ wrogich, przestêpczych i chuligañskich elemen-
tów, dla których Urz¹d i pracownicy aparatu bezpieczeñstwa stanowi³y symbol w³adzy
ludowej i ustroju PRL. Zdobycie gmachu Urzêdu uwa¿a³y one za ostatni etap obalenia
w³adzy ludowej w Polsce. Charakterystyczne dla ogólnie panuj¹cych wœród bojówek na-
strojów jest miêdzy innymi zeznanie aresztowanego Matysiaka, który dnia 24 lipca br.
zeznaje miedzy innymi:

„Id¹c w pochodzie, s³ysza³em okrzyki skierowane przeciwko w³adzy ludowej.
Uwa¿a³em, ¿e te has³a s¹ s³uszne i dlatego w³¹czy³em siê do manifestantów, którzy poszli
na wiêzienie. Pomyœla³em sobie, ¿e te rozruchy doprowadz¹ do zmiany w³adzy [as]. Kie-
dy by³em ju¿ w wiêzieniu, gdzie ludzie – manifestanci – rozpuszczali wiêŸniów i wi-
dzia³em, ¿e czêœæ z nich zabiera broñ, zrozumia³em, ¿e broñ ta zostanie u¿yta przeciwko
w³adzy. Ja równie¿ zabra³em karabin z t¹ myœl¹, ¿e mo¿e i mnie siê przyda. Jakkolwiek
pocz¹tkowo – zabieraj¹c karabin, nie myœla³em o jego natychmiastowym u¿yciu, to uwa-
¿a³em jednak, ¿e kiedyœ mo¿e mi siê przydaæ. PóŸniej, kiedy by³em w okolicy ul. Kocha-
nowskiego i widzia³em ludzi strzelaj¹cych do gmachu Wojewódzkiego Urzêdu do spraw
Bezpieczeñstwa Publicznego, zrozumia³em, ¿e chc¹ oni zbrojnie obaliæ w³adze. Dlatego
te¿ i ja bêd¹c naszpikowany tymi wszystkimi has³ami rzucanymi w t³umie manifes-
tantów, postanowi³em do³¹czyæ do ludzi strzelaj¹cych do w³adzy. Poszed³em po karabin,
który mia³em zachowany na stadionie AZS-u, wróci³em na ul. Kochanowskiego i strze-
la³em jak inni do gmachu BP5, a¿ do chwili zatrzymania mnie. Obecnie widzê, ¿e ten po-
ryw by³ bardzo nies³uszny, poniewa¿ w rezultacie nie przyniós³ w³aœciwego celu, obale-
nia w³adzy, a doprowadzi³ jedynie do œmierci kilkudziesiêciu ludzi”.

[at]

�ród³o: AIPN Po, 570/7, k. 6–24, kopia, mps.

376

ar Literê a wpisano rêcznie.
as Fragment opuszczony przez wytwórcê dokumentu.
at Brakuje podpisu.
5 Chodzi o gmach Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
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1956, Poznañ – Notatka chor. Wiktora Jab³oñskiego, oficera œledczego Wydzia³u VII

WUdsBP w Poznaniu, dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dniaa 1956 r.

bNotatka informacyjna dot[ycz¹ca] przebiegu zajœæ
w dniu 28 czerwca 1956 r.

W dniu tym zosta³em przydzielony do ochrony pokoju naro¿nego na parterze Wy-
dz[ia³u] Kadr. Pokój ten mia³ równie¿ ochraniaæ tow[arzysz] Stawicki A[dam]1, Koz³ow-
ski J[erzy]2, Czerniecki R., Augustynowicz K[onstanty]3, Zdunek W[itold]4 i inni. Przy-
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a Brakuje daty dziennej i miesiêcznej.
b Powy¿ej wpisano rêcznie Jab. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska Jab³oñski.
1 Prawdopodobnie chodzi o Adama Stawickiego (ur. 1924), od 19 IV 1945 r. wartownik PUBP w Kole, od 11 IV

1946 r. m³odszy referent PUBP w Strzelcach Krajeñskich, od 1 VII 1946 r. oficer œledczy PUBP w Strzelcach Krajeñ-
skich, od 1 XII 1947 r. przeniesiony z PUBP w Strzelcach Krajeñskich do s³u¿by na stanowisku oficera œledczego
PUBP w Turku, od 1 V 1951 r. przeniesiony z PUBP w Turku do pracy na stanowisku starszego oficera œledczego
w PUBP w Œremie, od 1 II 1953 r. przeniesiony z PUBP w Œremie do pracy na stanowisku starszego oficera œledczego
w PUBP w Jarocinie, od 1 II 1956 r. przeniesiony z PUdsBP w Jarocinie do pracy na stanowisku oficera œledczego
Wydzia³u VII WUdsBP w Poznaniu. Zwolniony 31 XII 1956 r. Zob. AIPN Po, 084/2819 (akta osobowe).

2 Prawdopodobnie chodzi o Jerzego Koz³owskiego (ur. 1928), od 30 V 1949 r. m³odszy oficer œledczy
Sekcji 1 Wydzia³u Œledczego WUBP w Bydgoszczy, od 1 XI 1949 r. oficer œledczy Sekcji 1 Wydzia³u
Œledczego WUBP w Bydgoszczy, od 15 X 1950 r. oficer œledczy Sekcji 3 Wydzia³u ds. Funkcjonariuszy
WUBP w Bydgoszczy, od 15 VIII 1951 r. starszy referent Sekcji 1 Wydzia³u ds. Funkcjonariuszy WUBP
w Bydgoszczy, od 15 III 1953 r. kierownik Sekcji 1 Wydzia³u ds. Funkcjonariuszy WUBP w Bydgoszczy, od
1 IX 1954 r. oddany do dyspozycji szefa WUBP w Poznaniu, mianowany na stanowisko starszego referenta
Sekcji 1 Wydzia³u ds. Funkcjonariuszy WUBP w Poznaniu, od 8 IV 1955 r. starszy oficer œledczy Sekcji 1
Wydzia³u VII WUdsBP w Poznaniu, od 1 XII 1956 r. starszy oficer œledczy brygady Sekcji 1 Wydzia³u VII
WUdsBP w Poznaniu. Zwolniony ze s³u¿by w organach bezpieczeñstwa pañstwa 28 II 1957 r. w wyniku reorga-
nizacji. Przyjêty ponownie do s³u¿by 7 II 1959 r. na stanowisko starszego oficera œledczego Samodzielnej Sekcji
Œledczej KW MO w Poznaniu, od 1 VII 1960 r. starszy oficer œledczy Wydzia³u Œledczego KW MO w Poznaniu,
od 13 VII 1963 r. kierownik Grupy Wydzia³u Œledczego SB KW MO w Poznaniu, od 25 VI 1975 r. kierownik
Sekcji Wydzia³u Œledczego SB KW MO w Poznaniu, od 1 III 1985 r. inspektor Inspektoratu Ochrony Funkcjo-
nariuszy WUSW w Poznaniu, od 15 VI 1988 r. Zwolniony 2 VI 1989 r. Zob. AIPN Po, 084/3716 (akta osobowe).

3 Konstanty Augustynowicz (ur. 1934), od 15 XI 1955 r. oficer œledczy Sekcji 2 Wydzia³u VII WUdsBP
w Poznaniu. Zwolniony ze s³u¿by w organach bezpieczeñstwa pañstwa 31 XII 1956 r. W notatce s³u¿bowej
z 6 VII 1956 r. Lachera Fr. – oficer dochodzeniowy Wydzia³u Kadr i Szkolenia WUdsBP w Poznaniu, napisa³
m.in.: „Augustynowicz Konstanty w dniu 28 czerwca 1956 r. z broni¹ w rêku bra³ czynny udzia³ w obronie
gmachu Wojewódzkiego Urzêdu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu, przed napaœci¹ uzbrojo-
nych prowokatorów. Znajduj¹c siê w pokojach 57/58 od kuli bandytów zosta³ ranny w policzek. Po za³o¿eniu
opatrunku nadal pozosta³ na swym posterunku”. Przyjêty do s³u¿by w MO z dniem 10 V 1957 r. i mianowany
referentem operacyjno-œledczym w KP MO w Bydgoszczy, od 1 I 1962 r. inspektor Sekcji 1 Wydzia³u VIII
KW MO w Bydgoszczy, od 1 II 1964 r. starszy oficer dochodzeniowy Wydzia³u Dochodzeniowego KW MO
w Bydgoszczy, od 1 V 1966 r. inspektor Sekcji 2 Wydzia³u Dochodzeniowo-Œledczego KW MO w Bydgosz-
czy, od 1 VI 1975 r. kierownik Sekcji Wydatków Osobistych – Wydzia³u Finansowego KW MO w Bydgosz-
czy. Zwolniony ze s³u¿by 15 XI 1983 r. Zob. AIPN By 315/9 (akta osobowe).

4 Witold Zdunek (ur. 1932), od 1 III 1956 r. przyjêty do s³u¿by w organach bezpieczeñstwa pañstwa na
stanowisko oficera œledczego Sekcji 1 Wydzia³u VII WUdsBP w Poznaniu. 28 czerwca 1956 r. zosta³ ranny



dzielony zosta³ nam hydrant. Miêdzy godz. 10.00–11.00 z okien naszych by³o widaæ, jak
poszczególni bojówkarze wdrapywali siê na maszty ZUS, gdzie wywieszono flagê oraz
spada³y liny masztowe. Natomiast z górnych okien gmachu ZUS rzucano jakieœ przed-
mioty.

Nastêpnie zauwa¿yliœmy, ¿e w stronê Urzêdu nadci¹ga b[ardzo] du¿a grupa od strony
ul. D¹browskiego. Równie¿ pod gmach schronili siê osobnicy od strony gara¿y i ul. Poz-
nañskiej. Na czele grupy nadci¹gali od ul. D¹browskiego, sz³o bardzo du¿o „wyrost-
ków”. Sama natomiast czo³ówka bojówkarzy (przewa¿nie osobnicy b[ardzo] m³odzi,
wœród nich kilka kobiet, dwie z nich w mundurach konduktorek MPK) mia³a du¿¹ flagê
pañstwow¹.

Z chwil¹ zbli¿ania siê grupy do Urzêdu, posypa³ siê na gmach olbrzymi grad kamie-
ni. My natomiast rozpoczêliœmy zlewaæ ich strumieniami wody. W tym czasie s³ysza³em,
¿e wœród t³umu by³y wznoszone okrzyki: „Precz z gniazdem komunistów”, „Precz z pa-
cho³kami Stalina” itp.

Równoczeœnie czêœæ tych osobników poczê³a wdzieraæ siê do okien, bramy i drzwi
wejœciowych do gmachu. Osobnicy ci pod wp³ywem silnych strumieni wody wycofali siê
pod biuro przepustek i Kom[itet] Zak³ [adowy] PZPR.

W tym czasie, jak siê zorientowa³em czêœæ tow[arzyszy] (pracowników) nie posia-
da³o broni. (Augustynowicz, Zdunek i inni).

cPo kilku minutach nast¹pi³ drugi atak bardziej gwa³towny i [d]. Us³ysza³em rów-
noczeœnie strza³y, które pada³y z t³umu (od strony gara¿y). Z tych wzglêdów czêœæ
tow[arzyszy] wysz³a nawet na korytarz, wtedy na korytarzu po pewnym czasie, któryœ
z pracowników bêd¹c na schodach krzykn¹³: „Graja zabity”.

Widzia³em, ¿e ci towarzysze, którzy nie posiadali broni, pobiegli po ni¹ do magazy-
nu. Z ulicy pada³y strza³y doœæ gêstoc.

Równie¿ i pracownicy Urzêdu poczêli strzelaæ w górê, krzycz¹c: „rozejœæ siê”. Nato-
miast w pokojach od strony biura przepustek w kilku miejscach poczê³o siê paliæ (wrzu-
cone butelki z benzyn¹). Natomiast osobnicy stoj¹cy za Kom[itetem] Zak³[adowym]
krzyczeli: „Spaliæ ich”.

Podczas obrony, obok mnie zosta³ ranny tow[arzysz] Zdunek i Augustynowicz (ry-
koszetem). Prowadzono ogieñ z okien biura przepustek. O godz. 20.00uda³em siê do [po-
mieszczeñ] Wydzia³u VII.5

chor. Jab³oñski W[iktor]e

�ród³o: AIPN Po, 570/7, k. 61–63, kopia, mps.
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podczas obrony gmachu WUdsBP. Zwolniony ze s³u¿by na w³asn¹ proœbê 30 IX 1956 r. Zob. AIPN Po,
084/2497 (akta osobowe).

c–c Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
d Miejsce pozostawione przez wytwórcê dokumentu, jednak nieuzupe³nione. W dokumencie wielokropek.
f Brakuje podpisu.
e Wydzia³ VII WUdsBP by³ pionem œledczym bezpieki. Zob. Aparat bezpieczeñstwa w Polsce. Kadra

kierownicza, t. 1..., s. 41.
5 Wiktor Jab³oñski (ur. 1931), od 1 X 1954 r. oficer œledczy Sekcji 1 Wydzia³u VII WUBP w Poznaniu, od

31 III 1955 r. oficer œledczy Sekcji 1 Wydzia³u VII WUdsBP w Poznaniu. Zwolniony 31 XII 1956 r. Zob.
AIPN Po, 084/2548 (akta osobowe).
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Bdm – Sprawozdanie dotycz¹ce dzia³alnoœci Komendy Wojewódzkiej Pañstwowych Stra-

¿y Po¿arnych w Poznaniu w dniach 28–30 czerwca 1956 r.

[a]

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wojewódzkiej Komendy Stra¿y Po¿arnych w Poznaniu
za czas od 28 czerwca–30 czerwca 1956 r.

Kierownictwo Wojewódzkiej Komendy Stra¿y Po¿arnych stwierdza, ¿e przed dniem
28 czerwca br. odnoœnie zaistnia³ej sytuacji na zak³adach nie otrzyma³o ¿adnych infor-
macji od kompetentnych czynników, jak równie¿ ¿adnych dyrektyw po tej linii. Nie
otrzymano równie¿ wezwañ na ¿adne posiedzenie egzekutyw miejscowych komitetów
PZPR, które w tym czasie, przypuszczalnie odbywa³y siê. Wypadki, jakie zasz³y w dniach
28 bm. i 30 czerwca br. by³y dla Wojewódzkiej Komendy Stra¿y Po¿arnych ca³kowitym
zaskoczeniem, wobec czego trzeba by³o liczyæ na w³asn¹ inicjatywê. Dnia 28 czerwca,
w czwartek, komendant wojewódzki przebywa³ od 14 czerwca na urlopie i by³ w tym
dniu poza Poznaniem. Zastêpstwo w tym czasie sprawowa³ z[astêp]ca kpt. Bittner.
W[e] wspomnianym dniu w drodze do s³u¿by z[astêp]ca komendanta napotka³ demon-
strantów przechodz¹cych przez ul. Zwierzynieck¹, kiedy kierowali siê do Zajezdni
Tramwajowej. Min¹wszy pochód z[astêp]ca uda³ siê natychmiast do Komendy Wo-
jew[ódzkiej]1, gdzie równoczeœnie skontaktowa³ siê z m³. kpt. Staniewskim – komen-
dantem ZSP Poznañ. W wyniku odbytej kolektywnej narady przyst¹piono niezw³ocznie
do zmobilizowania podleg³ych jednostek ZSP oraz zak³adowych, zawodowych stra¿y
po¿arnych na terenie miasta Poznania. Pracownicy Wojewódzkiej Komendy, jak rów-
nie¿ i ZSP byli w s³u¿bie za wyj¹tkiem chorych, delegowanych oraz przebywaj¹cych
na urlopie. Do godziny 12.00 pe³nili normalnie swoje zajêcia s³u¿bowe. Z chwil¹ wpro-
wadzenia do akcji jednostek stra¿y, pracownicy Wojewódzkiej Komendy zostali
w³¹czeni do zorganizowanej na skutek zasz³ych wypadków pobicia stra¿aków i zabra-
nia wozu bojowego s³u¿by informacyjno-meldunkowej na terenie miasta. Zadaniem
tych pracowników by³o utrzymanie ³¹cznoœci telefonicznej i osobistej z Wojewódzkim
Punktem Alarmowym.

Wojewódzki Punkt Alarmowo-Informacyjny otrzyma³ polecenie od z[astêp]cy ko-
mendanta nawi¹zania ³¹cznoœci z z[astêp]c¹ przew[odnicz¹cego] WRN. Kom[itet] Wo-
jew[ódzki] PZPR – Wydz[ia³] Administracyjny, przew[odnicz¹cy] WRN, Komend¹
G³ówn¹ Stra¿y Po¿arnych oraz komendantem wojewódzkim. Po d³u¿szych usi³owa-
niach, z uwagi na niesprawnoœæ czasow¹ po³¹czeñ telefonicznych oraz nieprzyjmowa-
nie rozmów pozamiejscowych przez pocztê, uda³o siê jedynie nawi¹zaæ ³¹cznoœæ [z]
z[astêp]c¹ przew[odnicz¹cego] WRN, tow[arzyszem] Szczerbalem. W wyniku rozmo-
wy otrzymano polecenie wykonywania regulaminowych obowi¹zków, zmobilizowa-
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a Pieczêæ o treœci: Wojewódzka Komenda Stra¿y Po¿arnych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej w Poznaniu. Brakuje daty i miejsca sporz¹dzenia dokumentu.

1 Chodzi o Wojewódzk¹ Komendê Stra¿y Po¿arnych w Poznaniu.



nia za³óg do w³aœciwego wykonywania zadañ oraz wp³ywania uspakajaj¹co na demon-
strantów drog¹ przekonywañ.

Ko³o godziny 12.00 dnia 28 czerwca l956 r. komendant wojewódzki wróci³ do Poz-
nania i nawi¹za³ kontakt z Komend¹ Wojewódzk¹ oraz z[astêp]c¹ przew[odnicz¹cego]
WRN, tow[arzyszem] Szczerbalem. Komendant Wojewódzki melduj¹c o swoim przyby-
ciu tow[arzysza]. Szczerbalowi poda³ nr telefonu oraz miejsce swego pobytu, zapew-
niaj¹c o swojej gotowoœci dyspozycyjnej. Po rozmowie z z[astêp]c¹ przew[odnicz¹cego]
WRN otrzyma³ równie¿ polecenie, a¿eby stra¿ po¿arna wykonywa³a swoje regulamino-
we obowi¹zki, zachowywa³a spokój i nie dopuszcza³a do zatargów z demonstrantami. Po
zapoznaniu siê z sytuacj¹ i uzgodnieniem z z[astêp]c¹ komendanta kpt. Bittnerem, zdecy-
dowa³ siê na pozostanie na Oddziale IV w celu dysponowania jednostkami stra¿y, maj¹c
na uwadze, ¿e Oddz[ia³] IV ZSP bêdzie w wypadkach po¿arowych interweniowaæ w Za-
k³adach Przemys³owych: „Zispo”, M³yn Hermanka z Magazynami, Parowozownia PKP,
Zajezdnia Tramwajowa, Zak³ady Przemys³owe w Luboniu, Wodoci¹gi oraz Fabryka
Piast Rowerowych.

[b]

�ród³o: AIPN Po, 570/6, k. 280, kopia, mps.
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Nr 78

Bdm – Sprawozdanie m³odszego kpt. po¿arnictwa Antoniego Staniewskiego, miejskiego

komendanta Stra¿y Po¿arnych w Poznaniu, dotycz¹ce dzia³añ podleg³ych jednostek

w dniach 28–30 czerwca 1956 r.

[a]

Sprawozdanie z przebiegu s³u¿by Miejskiej Komendy Stra¿y Po¿arnych w Poznaniu
za czas od 28 czerwca–30 czerwca 1956 [r.]

Z chwil¹ otrzymania informacji o wyjœciu za³ogi „ZISPO” z manifestacj¹ na miasto
nawi¹zano kontakt z z[astêp]c¹ woj[ewódzkiego] kom[endanta] Stra¿y Po¿arnej kpt.
po¿. Bittnerem Z[ygfrydem] i w porozumieniu przyst¹piono niezw³ocznie do zmobilizo-
wania podleg³ych jednostek M[iejskiej] K[omendy] S[tra¿y] P[o¿arnej], wydaj¹c odpo-
wiednie polecenia telefoniczne odnoœnie zabezpieczenia p[rzeciw]-po¿[arowego] miasta
i zak³adów pracy.

Równoczeœnie nawi¹zano kontakt z Zak³adowymi Stra¿ami Po¿arnym, wydaj¹c telefo-
niczne polecenie wzmo¿enia czujnoœci oraz zg³aszania ewent[ualnych] trudnoœci w zabez-
pieczeniu p[rzeciw]-po¿[arowym] podleg³ych im zak³adów pracy i zak³óceñ toku s³u¿by.

W oparciu o wyci¹g z ksi¹¿ki raportowej oficera dy¿urnego i telefonisty dy¿urnego
w Miejskim Punkcie Informacyjno-Alarmowym, przebieg s³u¿by w poszczególnych
dniach przedstawia³ siê nastêpuj¹co:

czwartek dnia 28 czerwca [19]56 [r.]

Wyznaczony oficer dy¿urny Miejskiego Punktu Informacyjno-Alarmowego m³. kpt.
Wencel Leszek. Z powodu przerzucenia wymienionego do objêcia d[owódz]twa nad Od-
dzia³em II s³u¿bê przej¹³ st. asp. Wieczorkiewicz H[enryk].

Telefonista dy¿urny: st. ogn. Bochyñski Fr.
Oddzia³ I – godz. 7.00 – kontrola aparatu nr 422b „Stomil”, ob[ywatel] Rogalski.
Godz. 10.00 – rozkaz komendanta m[iejskiego] k[omendy] S[tra¿y] P[o¿arnej] na Od-
dzia³y: „wszyscy pozostaæ na miejscu” (nie wysy³aæ ¿adnych pracowników na s³u¿by ze-
wnêtrzne jak A.Z. itp.

Godz. 12.09 – wyjazd „Bedforda” na ul. M³yñsk¹, na zawezwanie z aparatu nr 334.
Godz. 12.12 – wyjazd MKSP na miejsce po¿aru.
Godz. 12.16 – ³¹cznik m³. ogn. Kaczmarek Boles³aw zg³asza, [¿e] pal¹ siê akta wy-

rzucone na ulicê z s¹du i podpalone przez demonstrantów. Komendant M[iejskiej]
K[omendy] S[tra¿y] P[o¿arnej] [znajduje siê] na miejscu akcji.

Godz. 13.10 – „Bedford” z powrotem na stra¿nicy. Akcj¹ dowodzi³ asp. Gostyñski
Jerzy. Wobec tego, ¿e t³um demonstrantów nie zezwoli³ na pe³ne rozwiniêcie akcji gaœniczej,
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a Brakuje daty i miejsca wytworzenia dokumentu.
b Pierwsz¹ cyfrê 2 zapisano niewyraŸnie.



przyst¹piono do gaszenia porozrzucanych podpalonych akt w bezpoœrednim s¹siedztwie
stacji benzynowej znajduj¹cej siê na naro¿niku ulicy Krêtej i 23 Lutego. Z chwil¹ nadejœ-
cia wojska po¿ar ugaszono w ca³oœci.

Oddzia³ III, godz. 12.12 – wyjazd „Stara” na Rynek Œródecki, na zawezwanie z aparatu
nr 23.
Godz. 12.48 – „Star” z powrotem.

£¹cznik melduje: Rynek Œródecki 15 m[ieszkanie nr] 2, zapali³o siê miêso na kotlinie
pozostawione bez opieki.
Akcj¹ dowodzi³ m³. kpt. Smolarek Leon.
Oddzia³ II, godz. 12.27 – wyjazd pogotowia (Ford, Magirus i drabina) na ul. D¹browskie-
go, na zawezwanie z aparatu nr 212.
[Godz.] 12.45 – „Ford” i drabina z powrotem na stra¿nicy. £acznik melduje: Oddzia³ za-
wezwano swawolnie.

Po przyjeŸdzie do podanego aparatu demonstranci otoczyli wozy wraz z za³og¹ i po-
turbowali d[owód]cê plutonu ogn. Cichego Kazimierza oraz st. ogn. Coftê W³adys³awa
i str[a¿aka] Ciesielskiego Dominika. Kierowcê autopogotowia „Magirus” m³. ogn. Matu-
szewskiego Alfreda oraz resztê za³ogi wyrzucono przemoc¹ z wozu. Wóz zosta³ przez
demonstrantów zarekwirowany. Pozosta³ym dwóm pojazdom uda³o siê wycofaæ. Akcj¹
dowodzi³ d[owód]ca plutonu ogn. Cichy Kazimierz.

W zwi¹zku z zarekwirowaniem autopogotowia „Magirus” przez demonstrantów,
wydano polecenie d[owód]cy Oddz[ia³u] II wys³ania w ubraniach cywilnych 2 stra¿a-
ków, w celu przeprowadzenia wywiadu, gdzie pojazd siê znajduje i ewentualnie œci¹gniê-
cie jego. Równoczeœnie powiadomiono telefonicznie pozosta³e Oddzia³y o zaistnia³ym
wypadku oraz polecono przeprowadzenie wywiadu, w celu jak najszybszego uzyskania
autopogotowia na powrót. W miêdzyczasie, o godz. 14.45, otrzymano telefoniczne za-
wiadomienie z komisariatu MO na Œródce, i¿ podany pojazd zosta³ odebrany demon-
strantom przez MO i nale¿y go natychmiast odebraæ.

Wobec powy¿szego komendant M[iejskiej] K[omendy] S[tra¿y] P[o¿arnej] uda³ siê
samochodem osobowym z kierowc¹ i osobiœcie go doprowadzi³ na Oddzia³ I. Podany
samochód po przegl¹dzie stawiono do pododdzia³u bojowego. Wobec stwierdzonej nie-
przychylnej postawy demonstrantów do stra¿y [po¿arnej] wydano polecenie wyjazdu
Oddzia³ów do akcji bez wycia syren.
Oddzia³ I, godz. 19.13 wyjazd „Bussinga” na ul. Soln¹ – wiêzienie. Za zawezwanie kie-
rownika Komisariatu I MO telef[on] 17-21. Wobec nieotrzymania ¿adnej wiadomoœci
o sytuacji z braku sprawnych telefonów na miejscu akcji, wys³ano na miejsce m³. kpt.
Beksiaka W. i st. ogn. Czy¿a Jana, który przekaza³ meldunek z przeprowadzonej akcji na
podstawie tego¿.
Godz. 14.48 – wys³ano „Bedforda” na ul. Soln¹ dla dokonania wymiany za³ogi.
Godz. 16.15 – „Bedford” z powrotem na stra¿nicy.
£¹cznik melduje, i¿ pali³y siê: wiêzienne archiwum, warsztaty i akta s¹du wojewódz-
kiego podpalone przez demonstrantów. Akcj¹ dowodzi³ asp. Godek Kazimierz i st. asp.
Wieczorkiewicz H[enryk].
Oddzia³ II, godz. 15.15 – wyjazd „Forda” na ul. Kochanowskiego, na zawezwanie z apa-
ratu nr 234 WU[ds]BP.
Godz. 15.20 – „Ford” z powrotem na stra¿nicy.
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£¹cznik melduje: „Ford” nie dosta³ po¿arowskazu z powodu przeszkód stawianych
przez demonstrantów. Akcj¹ dowodzi³ ogn. po¿. Cichy Kazimierz i st. ogn. Juchacz An-
toni, który przyby³ z wolnego dnia do s³u¿by.
Godz. 16.17 – wyjazd „Forda” na ul. D¹browskiego 12, na zg³oszenie telefoniczne 26-09
przez ob[ywatela] Grzesiaka.
Godz. 16.25 – „Ford” z powrotem na stra¿nicy.
£¹cznik melduje: pali³y siê akta w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych, podpalone
przez demonstrantów. Po¿ar ugaszono hydronetk¹. Akcj¹ dowodzi³ ogn. Cichy Kazi-
mierz.
Godz. 17.06 – wyjazd „forda” na ul. D¹browskiego 12, zg³oszenie telef[oniczne] 26-09
przez ob[ywatela] Jakubiaka.
Godz. 17.14 – „Ford” z powrotem.
£¹cznik melduje: pali³y siê akta w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych, podpalone przez
demonstrantów. Akcj¹ dowodzi³ m³. kpt. Wencel Leszek.
Oddzia³ I, godz. 22.12 – wyjazd „Bedforda” na ul. M³yñsk¹ – prokuratura, na zg³oszenie
telef[oniczne z numeru] 22-68 przez ob[ywatela] Jurkiewicza B.
Godz. 22.35 – „Bedford” z powrotem.
£¹cznik melduje: zadymienie.
Akcj¹ dowodzi³ asp. Gostyñski Jerzy.
Oddzia³ II, godz. 4.21 – wyjazd autopogotowia „Ford” i dŸwigu „GMC” na ul. D¹brow-
skiego, do usuniêcia przewróconych przez demonstrantów tramwajów i barykad.
Godz. 6.12 – „Ford” i „GMC” z powrotem na stra¿nicy.
Komendant MKSP na miejscu akcji. Przeszkód nie usuniêto z powodu ostrza³u ze strony
demonstrantów.

pi¹tek dnia 29 czerwca 1956 r.

Oficer dy¿urny st. asp. Wieczorkiewicz Henryk. Dy¿urny telefonista: ogn. Jackowiak
Zdzis³aw.
Oddzia³ III– godz. 8.00 – ma – kontrola aparatu 2,5 PMS, ob[ywatel] Matysiak.
Godz. 13.45 – kontrola aparatu 2,9 [–] M³yn Zieliniec.
Oddzia³ II – godz. 3.38 – wyjazd autopogotowia „Ford” i dŸwigu „GMC” do usuniêcia
przewróconych tramwajów i barykad z ul. D¹browskiego. Podniesiono 4 wozy tramwa-
jowe i œci¹gniêto 7 wozów z ul. D¹browskiego na ul. Zwierzynieck¹.
Komendant MKSP na miejscu akcji.
Godz. 4.10 – „Ford” z powrotem.
Godz. 5.30 – „GMC” z powrotem.

sobota dnia 30 czerwca [19]56 [r.]

Oficer dy¿urny Miejskiego Punktu Informacyjno-Alarmowego asp. Gostyñski Jerzy.
Dy¿urny telefonista: st. ogn. Bochyñski Franciszek.
Oddzia³ II – godz. 8.14 – wyjazd dŸwigu „GMC” na ul. D¹browskiego, celem usuniêcia
przeszkód z ulicy.
Komendant M[iejskiej] K[omendy] S[tra¿y] P[o¿arnych] na miejscu akcji.
Godz. 9.25 [–] „GMC” z powrotem.
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W okresie podanych 3 dni s³u¿by pracownicy podleg³ych jednostek MKSP1 wykazali
pe³ne zdyscyplinowanie i nie stwierdzono ¿adnej nieusprawiedliwionej nieobecnoœci
w s³u¿biec.

[d]

�ród³o: AIPN Po, 570/6, k. 281–284, orygina³, mps.
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c Literê ³ wpisano rêcznie.
d Pieczêæ o treœci: Miejski Komendant Stra¿y Po¿arnych (Staniewski A.) m³. kpt. po¿. oraz odrêczny pod-

pis Staniewski.
1 MKSP – Miejska Komenda Stra¿y Po¿arnych.



Nr 79

Bdm – Notatka sêdziego Czes³awa Lesiñskiego, prezesa, oraz sêdziego Kazimierza Figle-

ra, wiceprezesa S¹du Powiatowego w Poznaniu, w sprawie wejœcia demonstrantów do

budynku s¹du

[a]

Opis przebiegu napadu na S¹d Powiatowy dla miasta Poznania dnia 28 czerwca [19]56 r.

Na podstawie rozmów przeprowadzonych – z wiceprezesem Kazimierzem Figle-
rem1, kier[ownik] sekr[etariatu] prez[ydium] Pelagi¹ Meller, klucznikiem Romanem
Stankowskim, palaczem Józefem JoŸwiakiem i st[arszym] woŸnym Stanis³awem Rembi-
kowskim, ustali³em nastêpuj¹cy przebieg wypadków, jakie rozegra³y siê 28 czerwca
[19]56 r. w gmachu S¹du Powiatowego dla miasta Poznania, zajêtym czêœciowo przez
Prokuraturê Wojewódzk¹ i Okrêgowy S¹d Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Oko³o godz. 11.00 nadci¹gn¹³ z miasta t³um demonstrantów przed wiêzienie. W t³umie
by³y widoczne transparenty prymitywne i bia³o-czerwone p³ótna na kijach niesione. Stan-
kowski i JóŸwiak obserwowali z[e] schodów S¹du. Czo³ówka t³umu – kilku m³odych ludzi
– przewa¿nie w kombinezonach robotniczych, wo³ali, aby wypuœciæ wiêŸniów, na co stra¿
wiêzienna spoza murów puœci³a flisem strumieñ wody. Niebawemb s³ychaæ by³o ³oskot
uderzenia – czymœ metalowym w ¿elazn¹ bramê wiêzienn¹. Brama rozwar³a siê i t³um kil-
kuset ludzi wdar³ siê do wiêzienia. Stankowski, JóŸwiak, Meller i Figler z okien S¹du
przygl¹dali siê scenom rozgrywaj¹cym siê na dziedziñcu wiêziennym. Z t³umu krzyczanoc

do osób widocznych w oknach S¹du: „dostaliœcie podwy¿kê, to nie idziecie z nami”.
Rozpoczêto rzucaæ kamieniami do okien S¹du. Pracownicy s¹dowi cofnêli siê do

gmachu. W gmachu S¹du zjawili siê 3 mê¿czyŸni w cywilnych ubraniach, a krótko strzy-
¿one w³osyd œwiadczy³y o tym, ¿e byli to niedawni wiêŸniowie. Przyszli po drabkê2, któr¹
zabrali spod schodów w S¹dzie. Tymczasem zwiêkszy³ siê grad kamieni rzucanych
z wiêzienia do S¹du. Wybite zosta³y w ci¹gu 10 minut wszystkie szyby [z] parterowego
korytarza s¹dowego od strony wiêzienia.

G³ównym wejœciem wpad³o do gmachu 6 osobników, s¹dz¹c po krótkich w³osach [–]
wiêŸniowie i jeden z nich ¿¹da³ od klucznika Stankowskiego kluczy od pokoju 47 (sekre-
tariat V Wydzia³u Karnego). Stankowski zabra³ ich do biura podawczego, obiecuj¹c
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a Brakuje daty i miejsca wytworzenia dokumentu.
b Literê N wpisano rêcznie.
c Literê k wpisano rêcznie.
d Literê s wpisano rêcznie.
1 Kazimierz Figler (1924–1976), od 4 VII 1953 r. asesor s¹dowy w S¹dzie Wojewódzkim w Poznaniu, od

6 VII 1953 r. asesor w S¹dzie Powiatowym dla m[iasta] Poznania, od 2 IX 1953 r. asesor w Wydziale V Kar-
nym Rewizyjnym S¹du Wojewódzkiego w Poznaniu, od 24 XII 1953 r. sêdzia S¹du Powiatowego dla m[iasta]
Poznania, od 31 VIII 1954 r. wiceprezes S¹du Powiatowego dla m[iasta] Poznania, od 15 IX 1960 r. prezes
S¹du Powiatowego dla powiatu poznañskiego, od 1 X 1967 r. delegowany do zastêpczego pe³nienia obo-
wi¹zków sêdziego S¹du Wojewódzkiego w Poznaniu, od 8 VI 1968 r. sêdzia S¹du Wojewódzkiego w Pozna-
niu. Zob. Archiwum S¹du Okrêgowego w Poznaniu (ASO w Poznaniu), sygn. Os. 103/80/S (akta osobowe).

2 Chodzi o drabinê.



wydaæ klucze tam przechowane. Klucza na miejscu nie by³o, gdy¿, jak sobie Stankowski
póŸniej przypomnia³ mia³ go w kieszeni. Tymczasem wpad³o do gmachu oko³o 150 osób
rozbiegaj¹cych siê po korytarzach i piêtrach. S³ychaæ by³o wo³ania: „Gdzie prokuratorzy
Œwitoñski i Lewaszkiewicz i gdzie sêdzia Figler”.

Owa szeœcioosobowa grupa nie dostawszy od Stankowskiego klucza do pokoju 47
– rozpoczê³a wy³amywaæ drzwi. Równoczeœnie rozpoczê³o sie ogólne demolowanie
wszystkich drzwi na wszystkich piêtrach. Po w³amaniu siê do pokoi biurowych, t³um
niszczy³ i wytraca³ urz¹dzenia, a akta wyrzuca³ oknami. Z ulicy wzbi³ siê wysoki p³omieñ
pal¹cych siê akt i papierów.

Z pokoi po³o¿onych od podgórza s¹dowego wyrzucano akta na podwórze. Prócz akt
lecia³y z okien maszyny do pisania, krzes³a, telefony, radio itp.

Najpierw palono tylko akta wyrzucone na ulicê, a nie palono tych, które spad³y na po-
dwórze s¹dowe. Jakaœ kobieta w wieku ok[o³o] 40 lat, któr¹ widziano ju¿ od [godz.] 8.00
rano w S¹dzie, wybi³a ³okciem ma³y witra¿, zapali³a gazetê i rzuci³a z piêtra na podwórze
s¹dowe z widocznym zamiarem rozpalenia tego wszystkiego, co zdo³ano na podwórze
wyrzuciæ. Ogieñ jednak zaraz zagasi³a córka palacza JóŸwiaka, wychodz¹c z parterowe-
go okna mieszkania swego na podwórze. Klucznik JóŸwiak widz¹c, jak pal¹ siê papiery
na podwórzu, przebieg³ korytarze i piwnice, by po¿ar gasiæ – ale zgasi³a go ju¿ w miêdzy-
czasie jego córka. W korytarzach piwnicy s¹ rozmieszczone archiwa s¹dowe mieszcz¹ce
oko³o 500 000 akt. Tu JóŸwiak spotka³ grupê zajêt¹ podpalaniem archiwum. Odwiód³ ich
jednak od tego zamiaru perswazj¹, ¿e obok archiwum s¹ mieszkania pracowników, które
w razie po¿aru te¿ bêd¹ zniszczone. Podpalacze sprawdzili – czy JóŸwiak mówi prawdê
i gdy zbadali, ¿e istotnie s¹ tam mieszkania, zaniechali spalenia archiwum. Jeden z grupy
podpalaczy zapewnia³ JóŸwiaka, ¿e sam dopilnuje, aby tu nikt ognia nie podk³ada³. Gdy
zjawi³a siê druga grupa, te¿ po to, by spaliæ archiwum, odwiod³a ich od tego zamiaru
owa kobieta, która uprzednio rzuci³a p³on¹c¹ gazetê na podwórze i stanê³a w obronie
mieszkañców.

W miêdzyczasie powsta³ – powa¿ny po¿ar w wiêzieniu, gdzie pali³y siê magazyny
odzie¿owe i zapasy opa³u. Po¿ar grozi³ przeniesieniem siê na gmach S¹du, a w pierw-
szym rzêdzie na drugie podwórze S¹du, gdzie jest sk³ad opa³u (koksu). Palacz JóŸwiak
porozumia³ siê z milicjantami wygl¹daj¹cymi z okien I Komisariatu i wspólnie z nimi
za³o¿yli wê¿e stra¿ackie i przez oko³o 2 godziny kierowali strumieñ wody przez mury na
podwórze wiêzienia.

Bêd¹cego w gmachu klucznika Stankowskiego wezwa³a ¿ona [z] mieszkania na
III piêtrze, gdzie jakaœ grupa napastników szuka³a telefonu.

Nie znalaz³szy telefonu, pobiegli do pokoju [nr] 100, gdzie by³a centrala telefoniczna
Prokuratury Wojewódzkiej. Ale ta centrala ju¿ by³a zniszczona, gdy¿ widocznie inna
grupa juz wczeœniej wdar³a siê do tego pokoju.

Na pierwsze podwórze s¹dowe wdar³a siê nowa grupa ludzi, by spaliæ wyrzucone
tam akta. Stankowski i JóŸwiak zapewniali ich, ¿e sami spal¹ wszystko w kot³owni.
Wzniecenie po¿aru na podwórzu zaczadzi rodziny, których okna mieszkañ s¹ po³o¿one
prawie na poziomie podwórza. Podpalacze obejrzeli kot³ownie, potargowali siê, chcieli,
aby zaraz – znoszono papiery i palono, ale ostatecznie odeszli upewnieni, ¿e JóŸwiak
i Stankowski akta spal¹ w piecu.

Kier[owniczka] sekr[etariatu] Meller w czasie napadu by³a w sekretariacie prezydial-
nym i gdy wpad³o oko³o 30 napastników, stara³a siê im t³umaczyæ, ¿e tu jest gabinet
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prezesa i poza aktami osobowymi pracownikówe niczego nie ma. Spotka³y j¹ jednak wy-
zwiska i groŸby.

Udawa³o siê jej jednak niektórym z³odziejom odbieraæ przedmioty, które ju¿ wynosi-
li. Po zdemolowaniu wszystkich szaf i wyrzuceniu akt na ulicê, grasuj¹cy w biurze prezy-
dialnym napastnicy, dobrali siê do ¿elaznej szafy, któr¹ chcieli rozbiæ, podejrzewaj¹c, ¿e
znajd¹ tam pieni¹dze. Zapewnieniom Mellerówny, ¿e pieniêdzy tam nie ma, uwierzyli
dopiero, gdy przez powsta³¹ szparê, œwiec¹c¹ zapa³k¹ ich przekona³a, ¿e w szafie s¹ ró¿-
ne przedmioty, jak spinacze, repertoria itd. W ten sposób Mellerówna uratowa³a 3 maszy-
ny i repertoria, i pieczêcie prezydialne.

Wynosz¹cym kilku osobnikom togi sêdziowskie zagrodzi³a Mellerówna drogê – py-
taniem: „dok¹d id¹ z tymi togami”. Na ich odpowiedŸ, ¿e s¹ sêdziami, skrzycza³a ich od
z³odziei i togi zabra³a.

WoŸny Hembikowski pozostawa³ w sekretariacie hipotecznym, gdy¿ nie móg³ kolej¹
jechaæ do domu. Poszed³ do piekarni po bu³ki, przewiduj¹c nocowanie w Poznaniu. Gdy
wróci³, t³umy ludzi ju¿ demolowa³y S¹d. Do hipoteki przysz³o 4 m³odzieñców, ju¿ pra-
wie pod koniec ca³ej napaœci. Gdy zamierzali demolowaæ wstrzyma³ ich zapewnieniem,
¿e [w] tych ksiêgach s¹ zapisane domki i parcele ich rodziców i „jak to zniszczycie, to nie
bêdziecie w koñcu wiedzieli, co do kogo nale¿y”. Omijaj¹c hipotekê poszli do kasy,
a Rembikowski za nimi. Gdy ich powstrzymywa³, nowi przybysze demolowali.

W sekretariacie Wydzia³u VI dla nieletnich, ktoœ niespostrze¿enie pod³o¿y³ ogieñ
i pali³a siê szafa. Po¿ar ugasili Stankowski i JóŸwiak, ¿e w kasie pieniêdzy nie ma, odpo-
wiedzieli, ¿e im o pieni¹dze nie chodzi, bo maj¹ tylko wszystko potrzaskaæ. Gdy siê do-
bierali do pokoi zajmowanych przez S¹d Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Rembikowski
zdo³a³ im wyt³umaczyæ, ¿e tu siê za³atwia renty wdów i robotników.

Grasowanie mot³ochu w S¹dzie trwa³o oko³o 2 godzin. Jedni wychodzili, nowi przy-
chodzili i dalej niszczyli urz¹dzenia. Tak tylko by³o mo¿liwe, tak wielkie zniszczenie
w krótkim czasie. Nie pozostawiono ¿adnej lampy ca³ej – wszystko, co jeszcze by³o
nietkniête.

Magazyn dowodów rzeczowych zamkniêty na 2 zamki, siln¹ k³ódkê i ¿elazne drzwi
– ocala³, gdy¿, jak opowiada Stankowski, uwierzono mu, ¿e tam stolarz ma swoje narzêdzia.

WoŸny Micha³ Marek – mieszkaj¹cy w S¹dzie – gania³ napastników po schodach
i korytarzach, i odbiera³ im kradzione przedmioty. Wszyscy wymienieni œwiadkowie
tych zajœæ stwierdzaj¹, ¿e zachowanie siê woŸnego Marka by³o zadziwiaj¹co odwa¿ne.
Nie tylko, ¿e goni³ za z³odziejami, ¿e odbiera³ im skradzione przedmioty, ale niektórego
z nich bi³ rêk¹.

Opowiadaj¹cy mi przebieg opisanych zdarzeñ, okreœlaj¹ napastników jako „robot-
nicz¹ m³odzie¿” w wieku od 16 do 20 lat. Starszych ponad 20 by³o, niedu¿o. Nie by³o
zupe³nie osób starszych ani lepiej ubranych czy inteligentnie wygl¹daj¹cych. Du¿o by³o
m³odych dziewcz¹t zachowuj¹cych siê wyj¹tkowo g³oœno i bezczelnie.

Broni u napastników nie widzieli œwiadkowie odpowiadaj¹cy.
Gdy Mellerówna broni³a gabinetu prezesa S¹du jeden z napastników powiedzia³:

„mamy rozkaz zniszczyæ wszystko”.
Opowiadaj¹cy przypominaj¹ zachowanie siê tej 40-letniej kobiety, o której dwukrot-

nie by³a wy¿ej mowa. Kobieta ta krêci³a siê ju¿ o wczesnej godzinie po parterze S¹du,
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a szczególnie w okolicy ustêpu dla kobiet, z którego okna wychodz¹ na wiêzienie. Zadzi-
wiaj¹cof czêsto wchodzi³a do ustêpu. Nie jest wykluczone i takie wra¿enie maj¹ œwiadko-
wie, ¿e przekazywa³a ona znaki z okien ustêpu do wiêzienia.

Chodzi³a w czasie napaœci sama po S¹dzie – udzia³u w niszczeniu nie bra³a – ale
pojawia³a siê wszêdzie – jak gdyby dozoruj¹c tego, co siê dzieje. Jak ju¿ wspomnia³em
rzuci³a ogieñ na podwórze, by spaliæ wyrzucone tam akta, ale gdy inni chcieli paliæ archi-
wum, ona je przed spaleniem obroni³a i spe³ni³a tym samym obietnicê jednego z podpala-
czy poprzednich, który zapewnia³ JóŸwiaka, ¿e do spalenia nie dopuœci z uwagi na
mieszkañców.

Oko³o godz.14[.00] w gmachu ju¿ prawie nikogo nie by³o. Wtedy przysz³o 2 mili-
cjantów bez broni. Oprowadzeni po gmachu przez pracowników (wymienionych wy¿ej),
sp³oszyli ma³¹ grupê ch³opaków bêd¹cych jeszcze na III piêtrze. Gonili ich po schodach,
ale bez skutku.

Ju¿ prawie pod koniec akcji niszczenia, a wiêc ok[o³o] godz. 14[.00], przed nadejœ-
ciem milicjantów do gmachu wesz³o 3 m³odych ludzi maj¹cych 2 automaty i 1 karabin.
Broñ tê widocznie porzucili, gdy¿ parê minut póŸniej mieli tê broñ ch³opcy 10–12[-]letni.
Od nich odebrali broñ JóŸwiak i Stankowski i jak zapewniaj¹ oddali wieczorem wojsku.

Rembikowski dodaje, ¿e chodz¹c po gmachu, gdy siê t³um ju¿ wycofywa³, straszy³,
¿e gmach jest otoczony wojskiem, by uciekali. Na to odpowiadano mu z uœmiechem: „my
siê wojska nie boimy, bo oni id¹ z nami”.

Zdaniem moich rozmówców, wiêkszoœæ napastników szuka³a pieniêdzy.
Palacz JóŸwiak opowiada jeszcze nastêpuj¹cy charakterystyczny szczegó³.
W czasie demolowania S¹du sta³ na schodach I piêtra jakiœ dobrze ubrany mê¿czyz-

na, lat 30 do 35 i gdy JóŸwiak przechodzi³, zwróci³ sie do niego z[e] s³owami: „I co Pan na
to”. Gdy JóŸwiak odpowiedzia³, ¿e zupe³nie nie rozumie, o co tu chodzi – ów cz³owiek
zacz¹³ opowiadaæ, „¿e istotnie sprawy posz³y za daleko – ja ich tu przyprowadzi³em, ale
chodzi³o nam tylko o akta karne, ale teraz jest za póŸno, tego nikt nie powstrzyma. Patrz
Pan, wyrzucaj¹ oknem maszynê, a ona kosztuje przecie¿ 3000 z³”. W dalszym ci¹gu mê¿-
czyzna mówi³ do JóŸwiaka, ¿e przyjecha³ z Krakowa, ¿e pracuje u Stalina, a mieszka
w Gospodzie na Grunwaldzkiej. Bardzo ubolewa³ nad tym, co siê dzia³o.

Prezes
(Lesiñski [Czes³aw]g)

Za³¹cznik do opisu przebiegu napadu
na S¹d Powiatowy dla m[iasta] Poznania w dniu 28 czerwca [19]56 r.
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Pocz¹tkowo do S¹du wesz³o kilku m³odych ludzi, rozbiegli sie po gmachu i wyszli
– w chwilê potem wpad³a ju¿ wiêkszah grupa, dotar³a na drugie piêtro i zaczêli wybijaæ
drzwi wiod¹ce do sekretariatu i kancelarii Wydz[ia³u] I Cywilnego.

Z chwil¹, kiedy demonstranci wdarli [siê] do S¹du, wyszed³em ze swego pokoju, za-
bieraj¹c na rêkê p³aszcz, zamkn¹³em gabinet na klucz, podobnie jak i zakluczy³em gabinet
prezesa oraz Sekretariat Prezydialny – klucze zabra³em z sob¹ do kieszeni i pozosta³em
w gmachu, chodz¹c po korytarzach. Na schodach spotka³em adw[okata] S³omiñskiegoi,
z którym razem poszliœmy na drugie piêtro – podejmuj¹c próby ratowania Wydzia³u Cy-
wilnego, a w szczególnoœci akt, przed zniszczeniem. Pierwszych kilka osób pos³ucha³o,
odst¹pili i zbiegli na I piêtro do Wydzia³ów Karnych. Jednak nastêpne grupy, liczniejsze,
mimo naszych perswazji, próœb czy nawet gróŸb – podjê³y dzie³o zniszczenia za-
pocz¹tkowane przez pierwsz¹ grupê.

Zeszed³em wówczas na I piêtro, gdzie ju¿ t³um systematycznie niszczy³ urz¹dzenia
s¹dowe – widzia³em, jak wpadli do biblioteki i pokoju nr 60 – jak wy³amywano drzwi
w pozosta³ych pokojach i wyrzucano akta. Tego ju¿ powstrzymaæ siê nie da³o, zszed³em
wiêc na parter, gdzie zatrzyma³a mnie w³aœcicielka kiosku „Ruch”, prosz¹c o pomoc
przed napastnikami zdradzaj¹cymi zamiar zaatakowania jej kiosku – wyst¹pi³em wów-
czas w jej imieniu do dwóch starszych ludzi stoj¹cych obok, którzy obiecali, ¿e nie poz-
wol¹ zdemolowaæ jej kiosku, bowiem jest to w³asnoœæ prywatna i jako tak¹ nale¿y j¹
chroniæ – jeden z nich kred¹ napisa³ na œcianie kiosku: „Nie ruszaæ, w³asnoœæ prywatna”.

W tym w³aœnie momencie na stoj¹cego mniej wiêcej trzy metry ode mnie (obok kio-
sku) woŸnego Karalusa napad³o kilku m³odych ludzi (znajome twarze z procesów kar-
nych) i bior¹c go za mnie, zaczêli go dusiæ.

Wtedy widz¹c, i¿ sytuacja sta³a sie dla mnie nader niebezpieczna (bowiem ju¿
uprzednio s³ysza³em krzyki ³obuzów poszukuj¹cych mnie osobiœcie), na³o¿y³em p³aszcz
i g³ównym wyjœciem wydosta³em siê na ulicê, poszed³em nastêpnie do S¹du Wojewódz-
kiego, by zdaæ relacjê z wypadków i tam spotka³em prezesa Wróblewskiego, któremu na-
œwietli³em przebieg zajœæ.

W S¹dzie, w czasie ca³ych zajœæ, pozosta³a tylko sekr[etarka] Meller Pelagia oraz
woŸny Stankowski, Rembikowski i palacze JóŸwiak oraz Marek.

Wiceprezes S¹du Powiatowego
(K[azimierz] Figlerj)

�ród³o: IPN Po, 570/4, k. 332–339, orygina³, mps.

389

h Literê w wpisano rêcznie.
i Pierwsz¹ literê S oraz literê m wpisano rêcznie.
j Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis.



Nr 80

1956 lipiec 17, Poznañ – Notatka kpt. Tadeusza Walichowskiego, radcy Gabinetu

Przewodnicz¹cego KdsBP, dotycz¹ca wydarzeñ w S¹dzie Powiatowym w Poznaniu

w dniu 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dn[ia] 17 lipca [19]56 r.
Tajne

Notatka

Prezes S¹du Powiatowego w Poznaniu, tow[arzysz Czes³aw] Lesiñski da³ mi notatkê
opisuj¹c¹ przebieg napadu na S¹d Powiatowy.

W ci¹gu najbli¿szych dni dostarczy równie¿ szczegó³owe wykazy strat poniesio-
nych przez S¹d w czasie napadu, a w szczególnoœci dane o zniszczeniach wa¿niejszych
akt.

W napadzie na S¹d charakterystyczny jest udzia³ kobiety oko³o lat 40 (blondynka
o rudym odcieniu w³osów), która z relacji tow[arzysza] Lesiñskiego wygl¹da³a na orga-
nizatorkê. Pracownicy S¹du uwa¿aj¹, ¿e bêd¹ w stanie rozpoznaæ tê osobêa.

Akcja by³a zaplanowana uprzednio i nastêpnie kierowana – twierdzi tow[arzysz] Le-
siñski, ale kiedy do wnêtrza gmachu wdziera³y siê t³umy, wówczas niszczono wszystko,
co wpad³o im w rêce.

W zasadzie zdemolowano wszystkie pokojeb. Zniszczono bibliotekê, birety i ³añcu-
chy sêdziowskie.

Charakterystyczne jest, ¿e w bibliotece zniszczono wszystkie polskie ksi¹¿ki nauko-
we z dziedziny prawa (wydania przedwojenne i powojenne), podczas gdy ksi¹¿ki tego sa-
mego charakteru pisane w jêzyku niemieckim zosta³y nietkniête, pomimo ¿e znajdowa³y
siê w tym samym pokoju.

Charakterystycznym jest równie¿, ¿e zniszczono najwiêcej akt cywilnych (90%
spraw cywilnych spornych, 95% z postêpowania niespornego). Wielkie straty odnieœli
komornicy, którym zniszczono ca³¹ dokumentacjê.

Z akt karnych zniszczono 30%, z tego tylko 10% akt Wydzia³u V (sprawy o najciê¿-
sze przestêpstwa rozpatrywane przez S¹d Powiatowy).

Na uwagê zas³uguje wypowiedŸ jednego z prowodyrów, którego warto ustaliæ
(szczegó³y w notatce tow[arzysza] Lesiñskiego). Prowodyr ten powiedzia³, ¿e przypro-
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wadzi³ ludzi po to, by zniszczyæ tylko akta spraw karnych, a tymczasem sprawy posz³y za
daleko.

Walichowski Tadeusz – kptc.

�ród³o: AIPN Po, 570/4, k. 340, orygina³, mps.
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1956 sierpieñ 20, Poznañ – Notatka kpt. Tadeusza Walichnowskiego, radcy Gabinetu

Przewodnicz¹cego KdsBP, dotycz¹ca napadu na S¹d i Prokuraturê w Poznaniu w dniu

28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 20a sierpnia 1956 r.
Œciœle tajne

Notatka dot[ycz¹ca] napadu na S¹d i Prokuraturê w Poznaniu w dniu 28 czerwca 1956 r.

Przed godzin¹ 11.00 przeci¹gnê³y t³umy ludzi przed S¹dem i Prokuratur¹, które
zmierza³y do wiêzienia znajduj¹cego siê kilkanaœcie metrów od gmachu S¹du. Id¹ce
t³umy ze œpiewem i transparentami wznosi³y okrzyki domagaj¹ce siê podwy¿ki p³ac, ob-
ni¿ki cen na chleb oraz domagano siê natychmiastowego wypuszczenia na wolnoœæ
wszystkich wiêŸniów znajduj¹cych siê w Centralnym Wiêzieniu przy ul. M³yñskiej (ze-
znanie podejrzanego Szafiñskiego Ignacego i œwiadka Meller Pelagii).

Przechodz¹c ko³o gmachu s¹du, z t³umu poczê³y padaæ zaczepne okrawki skierowa-
ne do pracowników S¹du, aby przy³¹czyli siê do pochodu. Poniewa¿ spoœród pracowni-
ków S¹du nikt nie przy³¹czy³ siê do przechodz¹cych t³umów, poczêto groziæ im, wo³aj¹c
m.in.: „Dostaliœcie podwy¿kê p³acy, to nie idziecie dlatego z nami”.

Sam napad na S¹d i Prokuraturê mia³ œcis³y zwi¹zek z rozbiciem wiêzienia, gdy
po godz. 11.00 zosta³o rozbite wiêzienie i wypuszczeni zostali wiêŸniowie na wolnoœæ
(szczegó³y napadu na wiêzienie w odrêbnej notatce). Rozpoczêto napad na s¹d, a nastêp-
nie na Prokuraturê.

Czo³ówka t³umu, która pierwsza zbli¿y³a siê do gmachu S¹du, sk³ada³a siê z m³odych
ludzi ubranych przewa¿nie w kombinezony robotnicze. Zaczêto rzucaæ kamieniami do
okien S¹du, broni u napastników w tym czasie nie widziano. Pracownicy S¹du obrzucani
kamieniami cofnêli siê do wnêtrza gmachu. Za kilka minut w gmachu S¹du zjawi³o siê
trzech mê¿czyzn w cywilnych ubraniach. Krótko strzy¿one w³osy œwiadczy³y o tym, ¿e
byli to niedawni wiêŸniowie. W miêdzyczasie zwiêkszy³ siê grad kamieni rzucanych do
okien S¹du. W ci¹gu 10 minut wybite zosta³y wszystkie szyby parterowego korytarza
gmachu S¹du od strony wiêzienia.

Do gmachu g³ównym wejœciem wpad³o 6 osobników. Byli to wiêŸniowie wypusz-
czeni przed chwil¹ z wiêzienia. Jeden z nich za¿¹da³ od klucznika Stankowskiego kluczy
od pokoju 47 (Sekretariat V Wydzia³u Karnego). Klucznikowi uda³o siê nie wydaæ ¿¹da-
nych kluczy, jednak napastnicy poradzili sobie, rozbijaj¹c drzwi ³omem.

W tym czasie do gmachu S¹du wpad³o oko³o 150 osób. Napastnicy rozbiegli siê po
poszczególnych piêtrach. S³ychaæ by³o wo³ania: „Gdzie prokuratorzy Œwitoñski i Lewasz-
kiewicz, gdzie sêdzia Figler”. Wœród napastników przewa¿a³a m³odzie¿ w wieku 16–20 lat.

Równoczeœnie rozpoczê³o siê ogólne demolowanie wszystkich drzwi na poszcze-
gólnych piêtrach. Jak wynika z przebiegu napadu, pierwszymi, którzy wpadli do gmachu
S¹du byli wiêŸniowie wypuszczeni przed chwil¹ z wiêzienia oraz byli wiêŸniowie, któ-
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rzy odsiedzieli karê na krótko przed 28 czerwca br., tacy jak Filipek Jan, Kotliñski
Mieczys³aw, D¹browiecki Tadeusz, przy czym ten ostatni bra³ przed tym aktywny udzia³
w rozbijaniu wiêzienia.

Po w³amaniu siê do pokojów biurowych t³um niszczy³ i wywraca³ urz¹dzenia, a akta
wyrzuca³ oknami, pal¹c je na ulicy. Gdy oko³o [godz.] 12.15 przyby³a stra¿ ogniowa z za-
miarem gaszenia po¿aru, napastnicy uniemo¿liwili dzia³anie stra¿akom, niedopuszczaj¹c
do gaszenia pal¹cych siê akt. Krzyczano: „To siê pali krzywda ludzka”, przy czym zakrê-
cano hydranty, rozganiano stra¿aków itp. Na proœbê dowódcy plutonu stra¿y ogniowej
pozwolono tylko zabezpieczyæ wod¹ przed ewentualnym rozszerzeniem siê ognia na sta-
cjê benzynow¹ znajduj¹c¹ siê w pobli¿u S¹du (zeznanie œwiadka Gostyñskiego Jerzego).

Z pokoi po³o¿onych od podwórza s¹dowego wyrzucano akta na podwórze. Prócz
akt wyrzucano z okien maszyny do pisania, krzes³a, telefony, radio itp.

Najpierw palono tylko akta wyrzucane na ulicê, a nie palono tych, które spad³y na
podwórze s¹dowe. Jakaœ kobieta w wieku oko³o 40 lat, któr¹ widziano ju¿ od [godz.]
8.00 rano w S¹dzie, wybi³ab ³okciem ma³y witra¿, zapali³a gazetê i rzuci³a z piêtra na pod-
wórzec s¹dowe z widocznym zamiarem spalenia tego wszystkiego, co zdo³ano na
podwórze wyrzuciæ.

Wed³ug relacji naocznych œwiadków napadu (Meller Pelagii, Stankowskiego Roma-
na, JóŸwiaka Józefa, [d] Stanis³awa), kobieta, o której mowa powy¿ej, wygl¹da³a na orga-
nizatorkê napadu. Z zeznania podejrzanego Przybylskiego, przes³uchiwanego przez
grupê œledcz¹, wynika, ¿e mog³a to byæ pracownica MPK, zam[ieszka³a] w hotelu przy
ul. Grudzieniec (bli¿szych danych brak).

W korytarzach piwnicy s¹du, gdzie rozmieszczone s¹ archiwa s¹dowe mieszcz¹ce
oko³o 550 tys. akt, palacz S¹due JóŸwiak spotka³ grupê zajêt¹ podpalaniem archiwum.
Odwróci³ ich jednak od tego zamiaru perswazj¹, ¿e obok archiwum s¹ mieszkania
pracowników, które w razie po¿aru bêd¹ zniszczone.

Podpalacze sprawdzili, czy JóŸwiak mówi prawdê i gdy zbadali, ¿e istotnie s¹ tam
mieszkania zaniechali spalenia archiwum. Jeden z grupy podpalaczy zapewni³ JóŸwiaka,
¿e sam dopilnuje, aby tu nikt nie podk³ada³ ognia. Gdy zjawi³a siê druga grupa, te¿ po to,
by spaliæ archiwum, odwiod³a ich od tego zamiaru owa kobieta, która uprzednio rzuci³a
p³on¹c¹ gazetê na podwórze i stanê³a w obronie mieszkañców.

W miêdzyczasie powsta³ powa¿ny po¿ar w wiêzieniu, gdzie pali³y siê magazyny
odzie¿owe i zapasy opa³u. Po¿ar grozi³ przeniesieniem siê na gmach S¹du, a w pierw-
szym rzêdzie na drugie podwórze S¹du, gdzie jest sk³ad opa³u (koksu).

Palacz JóŸwiak porozumia³ siê z milicjantami wygl¹daj¹cymi z okien I Komisariatu
i wspólnie z nimi za³o¿yli wê¿e stra¿ackie i przez oko³o 2 godziny kierowali strumieñ
wody przez mury, na podwórze wiêzienia.

Kierownik sekretariatu Meller w czasie napadu by³a w sekretariacie prezydialnym i gdy
wpad³o oko³o 30 napastników, stara³a siê im t³umaczyæ: „Tu jest gabinet prezesa i poza ak-
tami osobowymi pracowników niczego nie ma”. Spotka³y j¹ jednak wyzwiska i groŸby.
Uda³o siê jej jednak niektórym z³odziejom odebraæ przedmioty, które ju¿ wynosili. Po zde-
molowaniu wszystkich szaf i wyrzuceniu akt na ulicê, grasuj¹cy w biurze prezydialnym
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napastnicy, dobrali siê do ¿elaznej szafy, któr¹ chcieli rozbiæ, podejrzewaj¹c, ¿e znajd¹ tam
pieni¹dze. Zapewnieniom Mellerówny, ¿e pieniêdzy tam nie ma, uwierzyli dopiero, gdy
przez powsta³¹ szparê, œwiec¹c¹ zapa³k¹ ich przekona³a, ¿e w szafie s¹ ró¿ne przedmioty,
jak: spinacze, repertoria itd. W ten sposób Mellerówna uratowa³a 3 maszyny, repertoria
i pieczêci prezydialne (zeznanie œwiadka Meller Pelagii i Stanis³awa Rembikowskiego).

WoŸny Rembikowski pozostawa³ w sekretariacie hipotecznym. Do hipoteki przysz³o
4 m³odzieñców, ju¿ prawie pod koniec ca³ej napaœci. Gdy zamierzali demolowaæ, wstrzy-
ma³ ich zapewnieniem, ¿e w tych ksiêgach s¹ zapisane domki i parcele ich rodziców i „jak
to zniszczycie, to nie bêdziecie w koñcu wiedzieli, co do kogo nale¿y”. Omijaj¹c hipote-
kê poszli do kasy, a Rembikowski za nimi. Gdy ich powstrzymywa³, ¿e w kasie pieniêdzy
nie ma, odpowiedzieli, ¿e im o pieni¹dze nie chodzi, bo maj¹ tylko wszystko potrzaskaæ.
Gdy siê dobierali do pokoi zajmowanych przez S¹d Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Rembi-
kowski zdo³a³ im wyt³umaczyæ, ¿e tu za³atwia siê renty wdów i robotników.

Grasowanie napastników w S¹dzie wygl¹da³o w ten sposób, ¿e jedni wychodzili,
nowi przychodzili i dalej niszczyli urz¹dzenia. Nie pozostawiono ¿adnej lampy ca³ej
– wszystko co jeszcze by³o nietkniête, nowi przybysze demolowali.

W sekretariacie Wydzia³u VI dla nieletnich, ktoœ niepostrze¿enie pod³o¿y³ ogieñ
i spali³a siê szafa. Prezes S¹du Powiatowego Lesiñski i wiceprezes Figler zbiegli tylnymi
drzwiami w obawie przed napastnikami.

Na przebywaj¹cego w gmachu S¹du woŸnego Karalusa napad³o trzech osobników,
którzy uwa¿aj¹c woŸnego za wiceprezesa S¹du Figlera, poczêli go biæ.

Z oœwiadczenia prezesa S¹du Lesiñskiego i sêdziego Figlera wynika, ¿e mogli to byæ
m³odociani przestêpcy b¹dŸ te¿ ich koledzy, z którymi sêdzia Figler zetkn¹³ siê przed kil-
koma tygodniami w zwi¹zku z procesem m³odocianej grupy, która mia³a za sob¹ dokona-
ne przestêpstwa rabunków, napadów i gwa³tów z broni¹ w rêku. Oskar¿onym wymierzo-
no wówczas surowe kary. S¹dzi³ sêdzia Figler.

Magazyn dowodów rzeczowych S¹du Powiatowego zamkniêty na dwa zamki, siln¹
k³ódk¹f, posiadaj¹cy ¿elazne drzwi – ocala³ (zeznanie œwiadka Meller Pelagii).

Oko³o godz. 12.00–13.00 zdemolowano S¹d i pomieszczenia Prokuratury Wojewódz-
kiej, znajduj¹cy siê w tym gmachu t³um ludzi, wracaj¹c ul. M³yñsk¹ w stronê miasta, za-
trzyma³ siê przed Prokuratur¹ dla miasta Poznania. Kilku m³ody[ch] wyrostków zaczê³o
dobijaæ siê do zamkniêtych drzwi frontowych gmachu Prokuratury. Po otworzeniu drzwi
wtargnêli do wnêtrza i zaczêli demolowaæ w pokojach wszystko, co wpad³o im w rêce.
Demolowanie urz¹dzeñ Prokuratury rozpoczêto od niszczenia Wydzia³u III. Akta wyrzu-
cano na ul. M³yñsk¹, które nastêpnie palono (zeznania œwiadka Tuliszka Mariana, Œwi-
derskiego Stefana, Pater Mieczys³awa).

W tym czasie, gdy demolowano Prokuraturê, wewn¹trz gmachu nie by³o proku-
ratorów, którzy ju¿ o godzinie 11.00 udali siê na miasto, wykonuj¹c polecenie wydane im
przez Prokuratora Wojewódzkiego. W gmachu Prokuratury napastnicy zastali tylko woŸ-
nych i sprz¹taczkê (zeznania œwiadka Œwiderskiego Mieczys³awa i Patery Mieczys³awa).

Niszcz¹c urz¹dzenia znajduj¹ce siê wewn¹trz poszczególnych pokoi Prokuratury,
napastnicy równoczeœnie rabowali wszystko, co wpad³o im w rêce. Rozbito m.in. po-
mieszczenie, w którym znajdowa³y siê depozyty. Z depozytu zabrano znajduj¹c¹ siê tam
broñ w iloœci: 2 pistolety typu „Walter”, 2 Nagan[t]y, 1 Mauser i 1 straszak.
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Z broni¹ t¹ napastnicy udali siê na ul. Kochanowskiego, gdzie wziêli udzia³ w napa-
dzie na Wojewódzki Urz¹d do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego.

W depozycie znajdowa³a siê równie¿ wódka, któr¹ zabrano. Wódkê tê wypi³o kilka
osób na miejscu (zeznania œwiadka Kuluszczyñskiej Janiny). Gdy napastnicy zdemolo-
wali urz¹dzenia Prokuratury i spalili akta wyrzucone na ul. M³yñsk¹, wówczas czêœæ
z nich oddali³a siê, a pozostali grasowali przez jakiœ czas w prywatnych mieszkaniach
pracowników Prokuratury. Rabowano tam równie¿ mienie pracowników, terroryzowano
znajduj¹ce siê tam osoby i wypytywano o miejsca zamieszkania prokuratorów (zeznania
œwiadka Kuluszczyñskiej Janiny).

Ju¿ prawie pod koniec akcji niszczenia, a wiêc oko³o godz. 14.00, do gmachu S¹du
Powiatowego wesz³o trzech m³odych ludzi uzbrojonych w automaty i jeden karabin.
Broñ ta przez bojówkarzy zosta³a porzucona, gdy¿ widziano j¹ parê minut póŸniej,
u 10–12[-]letnich ch³opców. Od nich odebrali broñ pracownicy S¹du JóŸwiak i Stankow-
ski i zdali j¹ wieczorem wojsku (zeznania œwiadka JóŸwiaka i Stankowskiego).

Grasowanie napastników w S¹dzie i Prokuraturze trwa³o do godziny 14.00. W tym
czasie zjawi³o siê kilku milicjantów, którzy przegonili resztê m³odocianych wyrostków
krêc¹cych siê po pokojach.

Jak twierdz¹ naoczni œwiadkowie napadu na S¹d, akcja by³a zaplanowana uprzednio
i nastêpnie kierowana przez elementy przestêpcze , które czu³y nienawiœæ do aparatu wy-
miaru sprawiedliwoœci ze wzglêdu na ich sprawy, z którymi S¹d i Prokuratura mia³y do
czynienia. Kiedy jednak do wnêtrza gmachu wdar³y siê t³umy, napad przybra³ wówczas
charakter ¿ywio³owy, wyra¿aj¹cy siê w bezplanowym i bezmyœlnym niszczeniu wszyst-
kiego, co wpad³o w rêce napastników.

Charakterystyczne jest, ¿e w bibliotece zniszczono wszystkie polskie ksi¹¿ki z dzie-
dziny prawa (wydania przedwojenne i powojenne), podczas gdy ksi¹¿ki tego samego
charakteru pisane w jêzyku niemieckim pozosta³y nietkniête, pomimo ¿e znajdowa³y siê
w tym samym pokoju.

Charakterystycznym jest równie¿ fakt, ¿e zniszczono najwiêcej akt cywilnych (90%
spraw cywilnych spornych, 95% z postêpowania niespornego). Wielkie straty odnieœli
komornicy, którym zniszczono ca³¹ dokumentacjê.

Z akt karnych zniszczono 30%, z tego tylko 10% akt Wydzia³u V (sprawy o najciê¿-
sze przestêpstwa rozpatrywane przez S¹d Powiatowy).

(Szczegó³owy wykaz strat S¹du Powiatowego i Prokuratury przedstawia protokó³
awaryjny i zdjêcia fotograficzne).

Na uwagê zas³uguje wypowiedŸ jednego z prowodyrów demoluj¹cego gmach S¹du
(prowodyr nieustalony), który do woŸnego S¹du powiedzia³, ¿e przyprowadzi³ ludzi po
to, by tylko zniszczyæ akta spraw karnych, a tymczasem sprawy posz³y za daleko
(oœwiadczenie prezesa S¹du Powiatowego, tow[arzysza] Lesiñskiego).

[g]

�ród³o: AIPN Po, 570/4, k. 320–330, orygina³, mps.
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Bdm – Notatka kpt. Tadeusza Walichnowskiego, radcy Gabinetu Przewodnicz¹cego

KdsBP, dotycz¹ca m.in. zniszczenia akt s¹dowych i prokuratorskich

[a]

Notatka

W[ed³ug] relacji prasy znaczn¹ czêœæ akt s¹dowych i prokuratorskich poch³on¹³
ogieñ na ulicy M³yñskiej przed budynkami S¹du i Prokuratury.

Wypuszczeni z wiêzienia przestêpcy rozpoczêli z miejsca niszczenie urz¹dzeñ, akt
s¹dowych i prokuratorskich. Wygl¹da³o to mniej wiêcej tak: po rozbiciu stra¿y, du¿a gro-
mada by³ych wiêŸniów, miêdzy którymi znajdowa³y siê równie¿ prostytutki, zaatako-
wa³a biura Prokuratury Wojewódzkiej i Miejskiej oraz S¹du Powiatowego. Lecia³y szyby,
futryny, wy³amywano drzwi, niszczono telefony, biurka. Papiery fruwa³y w powietrzu.

Urzêdnicy i inny personel pomocniczy z nara¿eniem ¿ycia chronili dokumentów. Od
sposobu odezwania siê do napastników zale¿a³o nieraz powodzenie obrony. I tak np. oca-
la³y akta hipoteczne, dziêki postawie urzêdnika Rembikowskiego, który odwiód³ napast-
ników od zrealizowania zamiaru „zniszczyæ”, t³umacz¹c im: „To przecie¿ wasze mienie
i cha³upy”.

W Okrêgowym S¹dzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych woŸni Siwczak i Saskowski oraz
urzêdnicy Janc, Osuchowska i Kuku³a wyt³umaczyli napastnikom, ¿e dokumenty znaj-
duj¹ce siê w ZUS dotycz¹ spraw bytowych.

W Prokuraturze dla m[iasta] Poznania ocalona zosta³a przed zag³ad¹ pewna czêœæ ru-
chomoœci i dokumentów, dziêki zdecydowanej postawie kierownika archiwum Mariana
Tuliszka i urzêdniczki Kuluszczyñskiej. Spod wejœcia do S¹du Wojewódzkiego zawró-
cili napastników – szofer Zieliñski i urzêdnik Zbierski. Powiedzieli im, ¿e „wszystkie
akta zosta³y wys³ane do Warszawy”.

[b]

�ród³o: AIPN Po, 570/4, k. 342 , orygina³, mps.
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1956 sierpieñ 20, Poznañ – Notatka kpt. Tadeusza Walichnowskiego, radcy Gabinetu

Przewodnicz¹cego KdsBP, dotycz¹ca napadu na Centralne Wiêzienie przy ul. M³yñ-

skiej w dniu 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 20 sierpnia 1956 r.
Œciœle Tajne

Notatka dot[ycz¹ca]: napadu na Centralne Wiêzienie przy ul. M³yñskiej
w dniu 28 czerwca 1956 r.

W dniu 28 czerwca 1956 r. oko³o godz. 8.00 naczelnik Centralnego Wiêzienia
w Poznaniu otrzyma³ informacjê, ¿e na mieœcie przygotowywana jest demonstracja ro-
botników i gromadz¹ siê t³umy wznosz¹ce okrzyki o treœci wrogiej. Po otrzymaniu tej in-
formacji, w wiêzieniu zarz¹dzone zosta³o ostre pogotowie i wycofano z miejsc pracy
wszystkich wiêŸniów, zamykaj¹c ich w celach.

W tym czasie w wiêzieniu znajdowa³o siê ogó³em 257 wiêŸniów karnych i œledczych,
osadzonych za przestêpstwa pospolite.

Do chwili nadejœcia t³umu, który dokona³ napadu, wewn¹trz wiêzienia znajdowa³o
siê 48 funkcjonariuszya Stra¿y Wiêziennej bez personelu kobiecego, s³u¿by zdrowia oraz
kobiet pracuj¹cych w administracji. Wszyscy funkcjonariusze pe³ni¹cy s³u¿bê na poste-
runkach zewnêtrznych (wie¿yczki) oraz odwód, byli uzbrojeni.

Naczelnik Wiêzienia poinformowany o tym, ¿e sytuacja na mieœcie staje siê coraz
bardziej napiêta, telefonicznie zwróci³ siê do odpowiednich w³adz z proœb¹ o wyjaœnienia
i decyzjê u¿ycia broni na wypadek podejœcia t³umów pod wiêzienie i napadu z ich strony.
Kolejno rozmawia³ w tej sprawie z Komendantem KW MOb, d[owód]c¹ Pu³ku KBW, dy-
¿urnym Wojewódzkiego Urzêdu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego i dy¿urnym Pro-
kuratury Wojewódzkiej. Od wszystkich ww. naczelnik Wiêzienia otrzyma³ jednakow¹
odpowiedŸ, ¿e jest zakaz u¿ycia broni. W wyniku tych rozmów wyda³ rozkaz, aby bez
jego polecenia nie otwieraæ ognia w wypadku zbli¿enia siê t³umów pod wiêzienie.

Pocz¹tek inspiracji rozbicia wiêzienia mia³ miejsce w czasie demonstracyjnych
wyst¹pieñ zebranych na mieœcie t³umów wznosz¹cych okrzyki, domagaj¹ce siê uwolnie-
nie wiêŸniów, wœród których rzekomo mieli znajdowaæ siê aresztowani delegaci z ramie-
nia za³óg robotniczych ZISPO, wys³ani przed 28 czerwca br. do Warszawy.

Gdy oko³o godz. 10.10 na plac przed Zamkiem przyby³ wóz Polskiego Radia, opano-
wany przez demonstrantów, z którego wznoszono okrzyki o wrogiej treœci i wyg³aszano
przemówienia podburzaj¹ce t³umy do manifestacji, przez megafon pad³y prowokacyjne
okrzyki marszu na wiêzienie. Osobnik (dotychczas nieustalony) w wieku oko³o lat
43–45, wysoki, szczup³y, w³osy ciemnoblond, ubrany w br¹zowy garnitur, przedsta-
wiaj¹cy siê za przedstawiciela nauczycielstwa, wysuwa³ ¿¹dania polityczne, w ostry
sposób wypowiadaj¹c siê przeciwko w³adzy ludowej. Miêdzy innymi mówi³: „Bracia
i siostry, jak mo¿emy patrzeæ na to wszystko, gdy nasi bracia siedz¹ w murach wiêziennych.
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PójdŸmy wszyscy, by ich uwolniæ” (zeznanie podejrzanego Kaczkowskiego W³ady-
s³awa, podejrzanego Andrzeja Kukiety).

Przemówienie ww. osobnika podburzy³o t³um do tego stopnia, ¿e poczêto formowaæ
pochód, który z placu Zamkowego ruszy³ w kierunku ul. M³yñskiej. W pochodzie masze-
ruj¹cych t³umów ponawiano okrzyki domagaj¹ce siê uwolnienia wiêŸniów. Trzon po-
chodu stanowili robotnicy ubrani w kombinezony, wœród których znajdowa³a siê m³odzie¿,
kryminaliœci i elementy chuligañskie (zeznanie podejrzanego Szafiñskiego Ignacego).

Po godz. 10.30, w tym czasie, gdy z placu Zamkowego zd¹¿a³y t³umy w kierunku
wiêzienia, przed gmachem Ubezpieczalni Spo³ecznej po rozbiciu urz¹dzeñ radiowych,
jeden z osobników, który uprzednio podda³ myœl niszczenia tych urz¹dzeñ, wraz z drug¹
osob¹ wyszed³ z gmachu Ubezpieczalni na ulicê i otoczony t³umem ludzi zrobi³ naradê,
zastanawiaj¹c siê, gdzie pójœæ dalej. Osobnik w jasnym ubraniu z teczk¹ podda³ myœl, aby
iœæ na ul. Kochanowskiego i opanowaæ Wojewódzki Urz¹d do spraw Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego. Propozycjê tê odrzuci³ jednak drugi osobnik w kombinezonie, mówi¹c, ¿e pój-
œcie do Urzêdu Bezpieczeñstwa mo¿e siê Ÿle skoñczyæ. Zaproponowa³ pójœcie najpierw
na wiêzienie. Zaraz potem osobnik w kombinezonie wezwa³ ludzi do pójœcia na
ul. M³yñsk¹, aby tam rozbiæ wiêzienie, a nastêpnie uda³ siê na czele pochodu i prowadzi³
pochód. Po przybyciu pod wiêzienie czo³ówki spod gmachu Ubezpieczalni Spo³ecznej,
bramy wiêzienne by³y jeszcze zamkniête, a na ulicy M³yñskiej by³o ju¿ du¿o ludzi, którzy
wczeœniej przybyli z pochodem od placu Zamkowego. Stoj¹ce t³umy ludzi przed wiêzie-
niem zaczê³y œpiewaæ „Bo¿e coœ Polskê”, a nastêpnie hymn narodowy.

W pewnym momencie jakiœ starszy osobnik, ubrany w robocze ubranie, zwróci³ siê
do m³odszych wiekiem ch³opców stoj¹cych w pobli¿u murów wiêziennych, aby wcho-
dzili na mury wiêzienne, przez co przekonaj¹ siê czy stra¿nicy bêd¹ strzelaæ. Zaraz po-
tem, kilku wyrostków zaczê³o wchodziæ na mury wiêzienia. W odpowiedzi na to stra¿ni-
cy poczêli oblewaæ napastników strumieniami wody z hydrantów. W tym czasie jakiœ
m³ody osobnik uderzy³ kilka razy w wizjer przy bramie wiêziennej m³otkiem i wybi³ go.
Po wybiciu wizjera, stoj¹cy przed bram¹ ludzie zaczêli zagl¹daæ do wnêtrza. Nastêpnie
z t³umu przyniesiono drewnian¹ belkê i deskê. Desk¹ zas³oniêto otwór po wybitym wi-
zjerze, przez który lano wod¹, a belk¹ zaczêto uderzaæ w bramê wiêzienn¹. Belk¹ t¹
maj¹c¹ wiêksze rozmiary uderza³o w bramê wiêzienn¹ 5 lub 6 osobników ubranych w ro-
bocze kombinezony. Oko³o godz. 11.00 drzwi w bramie wiêziennej zosta³y wybite, po
czym ludzie zaczêli wchodziæ na teren wiêzienia (Zeznanie podejrzanego Cyranka Jó-
zefa, œwiadka Kruœ Haliny, podejrzanego Gostyñskiego W³adys³awa).

Grupa napastników, która wtargnê³a na teren wiêzienia rozpoczê³a demolowanie
pomieszczeñ biurowych oraz wypuszczanie przebywaj¹cych w celach wiêŸniów, wy³a-
muj¹c drzwi cel przy pomocy m³otków i ¿elaznych ³omów (Zeznanie œwiadka Cembro-
wacza Stanis³awa).

Przes³uchany w charakterze œwiadka Marian Wrotyñski zezna³, ¿e w czasie rozbija-
nia wiêzienia widzia³ tam swego znajomego Mieczys³awa Kotliñskiego (aresztowany)
i jego brata Józefa (równie¿ aresztowany), jak ³omami wywa¿ali drzwi cel.

Zbieg³a z wiêzienia i nastêpnie ujêta Maria Kapitañczyk zezna³a, ¿e drzwi od cel
otwierali ludzie w mundurach tramwajarskich, z których jednego zna i wie, ¿e zamiesz-
kuje na Starym Rynku.

Œwiadek Ma³kowska, poda³a, ¿e wœród osób, które wdar³y siê do wiêzienia rozpo-
zna³a b[y³ego] funkcjonariusza Wojewódzkiego Urzêdu do spraw Bezpieczeñstwa
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Publicznego, który w latach 1953–[19]54 leczy³ siê na Oddziale Chirurgii Urazowej
Pierwszej Kliniki im. Paw³owa (osobnik ten nie jest ustalony).

Ogó³em spoœród napastników, którzy brali udzia³ w napadzie na wiêzienie, rozpo-
znano i aresztowano do dnia 9 sierpnia [19]56 r. 26 osób podejrzanych.

W napadzie na wiêzienie brali czynny udzia³ wypuszczeni uprzednio na wolnoœæ
wiêŸniowie, w wyniku odbytej kary b¹dŸ te¿ na skutek zastosowania amnestii (do dnia
9 sierpnia [19]56 r. rozpoznano i aresztowano 5 takich osób).

Podejrzany Bogdan Krugie³ka zezna³, ¿e w dniu zajœæ zauwa¿y³ na terenie wiêzienia
osobnika o nieznanym nazwisku (nieustalony), znanego mu jednak z widzenia, który roz-
bija³ cele wiêzienne. Jest to by³y wiêzieñ, zwolniony na podstawie amnestii.

Podejrzany Leon Wojciechowski poda³, ¿e wœród t³umu, który napad³ na wiêzienie
widzia³ by³ego wiêŸnia Tadeusza D¹browieckiego, zamieszka³ego w Poznaniu [...]c.
Ww. bra³ równie¿ udzia³ w napadzie na S¹d i Prokuraturê i zosta³ aresztowany.

Podejrzany Alfred Drzewiecki poda³, ¿e drzwi jego celi, w której odsiadywa³ karê,
otworzy³ Marian Pyra, zam[ieszka³y] w blokach ZISPO na Dêbcu oraz Andrzej Popra-
wiak (aresztowany), który podczas amnestii zwolniony by³ z wiêzienia.

Równie¿ zbieg³y z wiêzienia i ujêty Jan Szczepanowski zezna³, ¿e napadu na wiêzie-
nia dokona³, m.in. Grzesiak, by³y wiêzieñ, zwolniony na podstawie amnestii.

Rozbrojenie posterunków obsadzonych przez funkcjonariuszy Stra¿y Wiêziennej
dokonali napastnicy uzbrojeni w no¿e i ³omy, dostaj¹c siê na wie¿yczki przez drzwi lub
okna bez prób oporu i przeciwdzia³ania ze strony funckjonariuszy, którzy wykazywali ra-
czej brak opanowania, bêd¹c zdezorientowanymi zakazem u¿ycia broni i brakiemd in-
nych mo¿liwoœci obrony.

Spoœród 257 wiêŸniów, którym napastnicy stworzyli warunki ucieczki, 5 wiêŸniów nie
opuœci³o wiêzienia, a nawet w miarê mo¿liwoœci pomagali funkcjonariuszom SW gasiæ po¿ar
na terenie wiêzienia. Wed³ug danych kierownika Dzia³u Rozmieszczeñ i Ewidencji Wiêzie-
nia w Poznaniu, byli to dwaj wiêŸniowie œledczy osadzeni w wiêzieniu za kradzie¿e oraz trzej
wiêŸniowie skazani wyrokami s¹dowymi za kradzie¿e i rozbój (9, 8 i 2 lata wiêzienia).

Pozostali wiêŸniowie w liczbie 252 osób opuœcili wiêzienie, przy czym wielu z nich
bra³o czynny udzia³ w rozbrajaniu stra¿ników, przy rozbijaniu magazynów broni, paleniu
akt wiêziennyche, demolowaniu urz¹dzeñ wiêzienia, a nastêpnie zasilili bojówki bior¹ce
udzia³ w napadzie na Wojewódzki Urz¹d do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego.

Wiêzieñ Henryk Œródka przes³uchany w charakterze œwiadka poda³ nazwiska kilku
wiêŸniów, którzy brali czynny udzia³ w rabunku broni.

Kierownik Dzia³u Specjalnego tego¿ wiêzienia poda³ równie¿ nazwiska wiêŸniów,
którzy rabowali broñ i amunicjê oraz demolowali wiêzienie.

Podejrzany Aleksander Zygaj zezna³, ¿e w dniu 28 czerwca br. podczas rozbijania wiê-
zienia widzia³ ppsze u Ryszarda Kowala z Oddzia³u VII wiêzienia. Ponadto podejrzany poda³
dwóch wiêŸniów, którzy brali udzia³ w demolowaniu urz¹dzeñ wiêzienia, a mianowicie:
Smolarka, który pali³ dokumenty administracji i Siwaka, który rozbija³ drzwi administracji.

Œwiadek Bogdan Wizuj zezna³, ¿e po rozbiciu wiêzienia, kiedy opuœci³ cele wiêzienne,
na ul. D¹browskiego spotka³ Kwiatkowskiego, zwolnionego z wiêzienia. Ww. by³ w towa-
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c Pominiêto dane adresowe.
d Cztery ostatnie litery wpisano rêcznie.
e Ostatnie dwie litery wpisano rêcznie. W dokumencie nastêpnie maszynowo wpisany fragment, rêcznie

przekreœlony.



rzystwie osobnika zwanego „Kowalem” i pokazuj¹c œwiadkowi pistolet (prawdopodobnie
typu TT), oœwiadczy³ mu, ¿e bêdzie rabowaæ jubilerów dla zdobycia z³ota i pieniêdzy.

Na uprzednie ¿¹danie naczelnika Wiêzienia, który domaga³ siê interwencji wojska
na polecenie d[owód]cy KBW, do wiêzienia przyby³a grupa uzbrojonych 40 ¿o³nierzy
i oficerów z Kompanii CKM. Wojsko przyby³of do wiêzienia bocznymi ulicami po go-
dzinie 11.00. W tym czasie napastnicy ju¿ wiêzienie rozbili i uwalniali wiêŸniów oraz
po rozbrojeniu funkcjonariuszy SW, rozbijali magazyn broni. ¯o³nierze KBW w zasa-
dzie nie przejawiali ¿adnych czynnoœci w kierunku zapobie¿enia dzia³alnoœci bojów-
karzy i mieli surowy zakaz u¿ywania broni. Prowokatorzy utrudniali wejœcie przy-
by³ym ¿o³nierzom KBW na teren wiêzienia. Rzucali w nich kamieniami i wznosili
okrzyki: „Wojsko z ludem”.

Szef Sztabu KBW dowodz¹cy grup¹ wojska da³ rozkaz ochrony pomieszczeñg admi-
nistracji gospodarczej wiêzienia.

Gdy przez napastników zostali zupe³nie rozbrojeni stra¿nicy SW i gdy rozbity zosta³
magazyn z broni¹, buntownicy w kilku miejscach podpalili pomieszczenia znajduj¹ce siê
wewn¹trz budynku administracji wiêzienia. Wznosili równoczeœnie okrzyki: „Rozbroiæ
¿o³nierzy”, „Wojsko poddaæ siê”, „Porozrywaæ oficerów”. WiêŸniowie i napastnicy nie
wchodzili do œrodka pomieszczeñ budynku administracji gospodarczej opanowanego przez
¿o³nierzy KBW, ale czynili próby wywa¿enia drzwi (wed³ug sprawozdania dowódcy KBW).

Napotykanych stra¿ników SW, których uprzednio rozbrojono, bitoh i wypytywano
siê wiêŸniów o sprawowanie stra¿ników, ich opiekê nad wiêŸniami itp. (Zeznanie podej-
rzanego Wrotyñskiego Mariana).

Zdobycie broni z magazynu nie stanowi³o dla napastników powa¿niejszej przeszko-
dy, pomimo tego ¿e w magazynie w tym czasie znajdowa³ siê zamkniêty od wewn¹trz
zbrojmistrz Wawrzyniak, który grozi³ napastnikom u¿yciem broni.

Napastnicy w przewa¿aj¹cej liczbie na krótko przez godz. 11.301 wy³amali drzwi do
magazynu, pobili i rozbroili zbrojmistrza Wawrzyniaka, a nastêpnie po zdobyciu broni
i amunicji wychodzili na dziedziniec, dziel¹c wœród t³umu broñ i amunicjê.

W rêce napastników dosta³o siê: 1 rkm, 34 kbk, 21 pm, 3 kb, 4 pistolety sygnalizacyj-
ne, 15 pistoletów TT, 1 pistolet „Walter”, 7580 sztuk amunicji 7,62 mm kb, 15 931 sztuk
amunicji 7,62 mm pistoletowych, 477 sztuk œlepych naboi kb, 4 petardy, 1130 sztuk na-
boi sportowych 5,6 mm, 14 sztuk naboi do „Waltera”, 41 sztuk naboi sygna³owych,
29 sztuk granatów F-1 produkcji radzieckiej, 84 sztuki zapalników UZRG (wed³ug da-
nych Centralnego Wiêzienia w Poznaniu).

Spoœród podanej wy¿ej iloœci broni i amunicji, któr¹ zrabowano w magazynie, znaj-
dowa³o siê wiêcej sztuk amunicji i pistoletów maszynowych. Broni i amunicji wszystkiej
jednak nie zrabowano (w tym pozostawiono 1 rkm), przy czym czêœæ z pozostawionej
broni uszkodzono na miejscu.

Po wypuszczeniu wiêŸniów na wolnoœæ i zdemolowaniu traktora znajduj¹cego siê na
podwórzu wiêziennym, po podpaleniu samochodu-wiêŸniarki, rabunku kantyny wiê-
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g Literê ñ wpisano rêcznie.
h W dokumencie bito czêsto. Wyraz czêsto przekreœlono rêcznie.
1 Wed³ug tego raportu rozbicie magazynu wiêziennego nast¹pi³o o godz. 11.30, tymczasem pierwsze

strza³y na ul. Kochanowskiego pad³y przed godz. 11.00. Potwierdza to tezê, ¿e dokonano tego dopiero po
us³yszeniu strza³ów z Kochanowskiego. Por. E. Makowski, Poznañski Czerwiec..., s. 111.



ziennej, mniej wiêcej oko³o godz. 11.30 wœród m³odych ch³opców wynosz¹cych broñ
i amunicjê z magazynu broni, na podwórze administracyjne znalaz³ siê osobnik w wieku
oko³o 26–28 lat, wzrost 170–175 cm, szczup³y, w³osy jasnoblond, ubrany w uniform
tramwajarza (nieustalony), który wydawa³ ró¿ne polecenia m³odym ch³opcom, rozdzie-
laj¹c miêdzy nimi broñ pochodz¹c¹ z magazynu oraz amunicjê, oraz instruowa³ ich
w kwestii ³adowania broni i obchodzenia siê z ni¹. Pokazywa³, jak trzymaæ na³adowan¹
broñ i nie zezwala³ strzelaæ na terenie wiêzienia tym, którzy usi³owali strzelaæ w górê.
Osobnik bêd¹c starszy wiekiem w stosunku do m³odych ch³opców, mia³ u nich pos³uch,
poniewa¿ wype³niali ka¿de jego polecenie.

Po zaopatrzeniu grupy ch³opców licz¹cej oko³o 12 osób w broñi i amunicjê, ów
tramwajarz wyda³ polecenie: „[Wy]chodziæ wszyscy, idziemy teraz pomóc tym na Ko-
chanowskiego”. Grupa zbrojonych ch³opców poczê³a wychodziæ w kierunku bramy
g³ównej. Tramwajarz pogania³ maruderów, popychaj¹c ich do wyjœcia, na skutek czego
grupa ta szybko opuœci³a teren wiêzienia (zeznanie œwiadka Walczaka Wac³awa).

Gdy napastnicy podzielili broñ miêdzy sob¹, wówczas po godz. 11.30 da³y siê s³yszeæ
pojedyncze strza³y na terenie wiêzienia i na ul. M³yñskiej. Strzelano bezmyœlnie bez okreœlo-
nego celu. W czasie tej strzelaniny ranna zosta³a przed bram¹ wiêzienn¹ Owsianka Stefania,
lat 20, kasjerka z Przedsiêbiorstwa Okrêgowego Barów Mlecznych, postrzelona przypadko-
wo przez m³odego ch³opca w wieku oko³o lat 14, uzbrojonego w pps[ze], z którym nie potra-
fi³ siê obchodziæ (zeznania œwiadka Owsianki Stefanii i Gruszczyñskiego Adama).

Wed³ug niesprawdzonych dotychczas danych, w podobny sposób postrzelono inne
osoby przed wiêzieniem.

Po rozbiciu magazynów broni, uwolnieniu wiêŸniów, rozbrojeniu funkcjonariuszy
S[³u¿by] W[iêziennej], prowokatorzy rzucili wœród t³umu okrzyki: „Morduj¹ nasze dzie-
ci na ul. Kochanowskiego”, po czym wiêkszoœæ bojówkarzy, m.in. i ci, którzy uzbrojeni
zostali w zdobyt¹ broñ i amunicjê, uda³a siê niezw³ocznie na ul. Kochanowskiego, gdzie
wziê³a udzia³ w napadzie na Wojewódzki Urz¹d do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego
(zeznanie œwiadka Starosty Zygmunta, œwiadka Walczaka Wac³awa).

Du¿e znaczenie w przerzucaniu t³umów z okolic wiêzienia na ul. Kochanowskiego
mia³o przybycie radiowozu na ul. M³yñsk¹, w tym czasie, gdy wiêzienie by³o ju¿ rozbite.

Przez mikrofon radiowozu pada³y okrzyki, ¿e „na Kochanowskiego krew siê leje”.
Zachêca³o to bojówkarzy do szybkiego udawania siê w kierunku Wojewódzkiego Urzê-
du (zeznanie œwiadka Starosty Zygmunta).

W tym czasie z radiowozu przemawia³a b[y³a] wiêŸniarka, opowiadaj¹c, ¿e przez
3 lata siedzia³a w wiêzieniu, gdzie bito j¹ i maltretowano.

Kiedy na terenie wiêzienia t³umy ludzi poczê³y przerzedzaæ siê, pod wiêzienie pod-
jecha³ samochód ciê¿arowy „Star-20” (Nr rej[estracji] nieustalony). Samochodem
przyjecha³ nieustalony dot¹d mê¿czyzna, lat oko³o 30, niskiego wzrostu, ³ysawy, który
nawo³ywa³ do brania broni i do pójœcia przed Urz¹d Bezpieczeñstwa na ul. Kochanow-
skiego (zeznanie Lubert Zbigniewa i Kaczkowskiego W³adys³awa).

Gdy przewa¿aj¹ca czêœæ napastników opuœci³a wiêzienie, pozosta³o jeszcze wiele
osób, które przez jakiœ czas grasowa³y jeszcze na terenie wiêzienia, pal¹c akta wiêzienne,
niszcz¹c urz¹dzenia administracji. Wiêkszoœæ napastników opuœci³a wiezienie po godz.
12.00, gdy do bram wiêziennych przyby³y dwa czo³gi z jednym samochodem pod-
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chor¹¿ych Szko³y Pancernej KBW. Z chwil¹ zupe³nej ucieczki napastników przed godz.
(...)2, szef Sztabu KBW da³ rozkaz gaszenia po¿aru. Czêœæ ¿o³nierzy zosta³a u¿yta do za-
bezpieczenia bramy przed ponownym wejœciem napastników, którzy jeszcze kilkakrot-
nie podejmowali próby wejœcia do wiêzienia.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e po opuszczeniu wiêzienia przez napastników, na pod-
wórzu wiêzienia znaleziono puszkê zapalników do granatów i jeden pistolet maszynowy
(Nr 574-7342). Pochodzenie pistoletu maszynowego i puszki zapalników do granatów
nie jest do tej pory stwierdzone (szczegó³y w notatce dot[ycz¹cej] zrabowanej bronij

i amunicji podczas zajœæ w Poznaniu).
Wypuszczeni na wolnoœæ wiêŸniowie po opanowaniu sytuacji na mieœcie przez woj-

sko i s³u¿bê bezpieczeñstwa poczêli zg³aszaæ siê dobrowolnie do wiêzienia, w celu odby-
cia dalszej kary. Do dnia 30 czerwca br. zg³osi³o siê dobrowolnie 50 wiêŸniów i 19 wiêŸ-
niów ujêtych zosta³o w tym czasie przez funkcjonariuszy BP, MO i ¿o³nierzy WP.

W nastêpnych dniach aresztowano szereg dalszych, ukrywaj¹cych siê wiêŸniów i na
dzieñ 28 lipca 1956 r. z ogólnej liczby zbieg³ych z wiêzienia pozostaje na wolnoœci
55 wiêŸniów, których miejsce pobytu nie jest znane.

Analiza wypadków, jakie mia³y miejsce na terenie Poznania, wyraŸnie wskazuje, ¿e
decyduj¹cy wp³yw na przebieg zajœæ mia³o rozbicie wiêzienia przy ul. M³yñskiej.

Do chwili rozbicia wiêzienia i rozbrojenia stra¿ników, demonstranci i bojówkarze
w zasadzie nie byli uzbrojeni.

Burzliwy przebieg demonstracji nie zawiera³ w tym czasie cech zbrojnego napadu
przeciwko organom w³adzy.

Dopiero gdy na skutek prowokacyjnych hase³, t³um ruszy³ pod wiêzienie i nastêpnie
wdar³ siê do wnêtrzak, wówczas sytuacja zmienia³a siê w sposób zasadniczy.

Sam fakt, ¿e za³oga wiêzienia bez wiêkszego oporu podda³a siê napastnikom, rozzu-
chwali³ t³umy do dalszych wyczynów.

Do demonstrantów i bojówkarzy przy³¹czyli siê wiêŸniowie wyspecjalizowani
w rozbojach i gwa³tach, nieuznaj¹cy autorytetu w³adzy. WiêŸniowie ci wspólnie z na-
pastnikami z zewn¹trz szybko uporali siê z funkcjonariuszami S[³u¿by] W[iêziennej],
których rozbrojono, a nastêpnie rozbili magazyny broni, uzbrajaj¹c siê w broñ maszy-
now¹, pistolety, amunicjê il granaty.

Uzbrojeni wiêŸniowie i grupy chuligañskie zasili³y bojówki bior¹ce udzia³ w napa-
dach na Wojewódzki Urz¹d do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego, MO i czo³gi. Broñm

rozdzielona wœród bojówkarzy, na skutek rozbicia wiêzienia stanowi³a odt¹d zasadnicze
uzbrojenie napastników, a same zajœcia w Poznaniu mia³y charakter zbrojnej napaœci na
organy w³adzy ludowej.

[n]

�ród³o: AIPN, Po 570/4, k 193–201, orygina³, mps.
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m W dokumencie Borñ oraz rêcznie wstawiony znak zmiany szyku liter.
n Odrêczny podpis Walichnowski T. kpt.
2 Godzina nieczytelna.



Nr 84

Bdm – Zeznanie starszego przodownika Mariana Warciarka, funkcjonariusza S³u¿by

Wiêziennej w Poznaniu, dotycz¹ce wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

[a]

Warciarek Marianb, st. przod., dowódca zmiany w dniu 28 czerwca [19]56 r. Od go-
dziny 6.00 do godziny 17.00 pe³ni³em s³u¿bê dowódcy.

1. Rano oko³o godziny 9.00–10.00 przeszed³ t³um ludzi oko³o 2000, przechodz¹c ulic¹
M³yñsk¹ w kierunku placu Wolnoœci. Poszczególni z nich przechodzili ko³o bramy
g³ównej, zaczêli pukaæ do bramy krzyczeæ: „Otwieraæ”, „Wypuszczaæ wiêŸni[ów]”.
2. W zwi¹zku z tym uda³em siê do naczelnika i zameldowa³ mu o powy¿szym. Naczelnik
wyda³ rozkaz wzmocnienia posterunków. To znaczy podwoiæ ich, na ka¿d¹ zwy¿kê dodatko-
wo poszed³ oficer z broni¹ maszynow¹, tak ¿e na zwy¿kach by³ 1 pm, 2 magazynki za³ado-
wane, 4 granaty (2 zarop. na 2 obronnec), posiada³y to normalnie posterunki (oficer 1 kk,
2 dyski, pistolety TT i 4 granaty). Nastêpnie poda³em rozkaz pozak³adania wê¿y do wody.
Jak równie¿ zdwoiliœmy posterunki na oddzia³ach, to znaczy by³ oddzia³owy i pomocnik. Na
bramie g³ównej sta³ – bramowy Jezierski, do pomocy podano Boruch[a] – [kierowca].
3. Po obstawieniu podwójnych posterunków naczelnik Lewandowski wyda³ rozkaz, aby
w czasie podejœcia t³umu pod wiêzienie, dobijanie siê do bramy, broni nie u¿ywaæ, w ¿ad-
nym wypadku. Co z kolei przekaza³em wszystkim posterunkom.
4. Za jak¹œ godzinê, to zn[aczy] pamiêtam, [¿e oko³o] godziny 11.00–12.00 wróci³ t³um
ludzi, [którzy] podeszli pod bramê, zaczêli czymœ biæ silnie w bramy i rzucaæ kamieniami
na zwy¿ki i przez mur do œrodka. Nastêpnie kilkunastu wlaz³o na mur krzycz¹c: „Wy ko-
muniœci, wy gestapowcy, teraz was wszystkich wymordujemy”. W tym czasie naczelnik
wiêzienia by³ równie¿ na placu i stale powtarza³, aby nie otwieraæ ognia, co ja z kolei
przekazywa³em posterunkom.
5. Po przedarciu siê ponad 30 m³odych mê¿czyzn przez mur do wewn¹trz, pomocnik bra-
mowy Bonoch oblewa³ ich wod¹ z hydrantów, lecz to nie skutkowa³o. Pracownicy widz¹c,
¿e przez mury prze³a¿¹ cywile, wycofali siê, czêœæ do bloku gospodarczego na teranie po-
dwórza zewnêtrznego, a czêœæ do bloku administracyjnego, do podgórza wiêziennego.
6. Ja osobiœcie wycofa³em siê na blok œledczy, gdzie równie¿ by³ podinspektor Gasta,
asp. Miklos, Walczak Wac³aw i inni. Od tej chwili ja ju¿ nie mia³em mo¿liwoœci dowo-
dzenia obron¹ i straci³em kontakt z naczelnikiem wiêzienia. Czy naczelnik wiêzienia
dzwoni³ do kogoœ o zezwolenie u¿ycia broni? – nie wiem.

dWzwy¿ki zosta³y rozbite dopiero po opanowaniu wiêzienia.
7. Do chwili, gdy nie zosta³a zdobyta zbrojownia, strza³ów nie by³o, jak równie¿ nie wi-
dzia³em, aby ktoœ z t³umu posiada³ broñ. Natomiast z chwil¹ zdobycia zbrojowni rozpo-
czê³a siê strzelanina na podwórzu.
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a Brakuje daty i miejsca wytworzenia dokumentu.
b W dokumencie Narciarek.
c Prawdopodobnie chodzi o granat zaczepny przerobiony na obronny lub dwa zaczepne i dwa obronne.
d W dokumencie nr 7 poprawiono maszynowo na 6.



8. Na bloku œledczym, gdzie ja by³em, w mowie zachowywali siê spokojnie, a¿ do chwili
wdarcia siê t³umu na blok.
9. Z bloku œledczego wycofaliœmy siê na strych, sk¹d obserwowa³em, co siê dzieje na
podwórzu, miêdzy innymi widzia³em, jak t³um prowadzi³ naczelnika wiêzienia w kierun-
ku bloku œledczego, jak zauwa¿y³em, to naczelnika w tym czasie nie bili, tylko trzymali
za rêce i ko³nierz.
10. Po opuszczeniu terenu w[iêzie]nia przez t³umy, widz¹c na podwórzu insp[ektora] Da-
nielewicza, zszed³em na dó³, by przy³¹czyæ siê do akcji gaszenia po¿aru. W trakcie gasze-
nia zauwa¿y³em na podwórzu naczelnika ubranego po cywilnemu, przypominam, ¿e
schodz¹c na dó³, znalaz³em mundur naczelnika le¿¹cy pod krat¹ na 10. oddziale. Po prze-
czytaniu zgodnoœæ stwierdzam w³asnorêcznym podpisem.

(star. przod. Warciarek Marian)e

za zgodnoœæ:f

wyk[onano] egz. 2 Ch. J.

�ród³o: AIPN Po, 570/4, k. 239–240, kopia, mps.
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e Brakuje podpisu.
f Brakuje podpisu.



Nr 85

Bdm – Zeznanie Feliksa Projsa, stra¿nika Centralnego Wiêzienia w Poznaniu, dotycz¹ce

wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

[a]

Stra¿nik Projs Feliks1, s[yn] Antoniego, CW w Poznaniu, zeznaje, co nastêpuje:

W dniu 28 czerwca 1956 roku mia³em s³u¿bê na Nr 1 posterunku, tj. na zwy¿ce po
lewej stronie od bramy (od s¹dów). O zamieszkach i pochodzie wiedzia³em rano po przy-
jeŸdzie na s³u¿bê, tj. [godz.] 7.40, od przechodniów na mieœcie – o tym w ogóle przy mel-
dowaniu siê na s³u¿bê nie mówi³em. O godz. 9.00–9.30 us³ysza³em od strony koœcio³a, tj.
od ulicy Solnej, œpiewy i ró¿ne ha³asy – zaraz alarmowa³em i zameldowa³em naczelniko-
wi wiêzienia, tow[arzyszowi] Lewandowskiemu i kierownikowi Dzia³u III i na ich zapy-
tanie wyjaœni³em, ¿e manifestacji nie widzê, tylko s³yszê krzyki i œpiewy. Naczelnik wiê-
zienia zarz¹dzi³ o wzmorzeniu posterunków i oko³o godziny 11.00 do mnie na zwy¿kê, tj.
posterunek Nr 1, przyszed³ asp. Partyka2 z nastêpuj¹cym uzbrojeniem: rkm, 3 magazynki
amunicji oraz mia³ broñ boczn¹ pistolet maszynowy TT. W kilka minut po tym, grupa
oko³o 2 tys. ludzi przechodzi³a ulic¹ M³yñsk¹ w kierunku placu Wolnoœci. Grupa ta mia³a
ró¿ne transparenty, lecz nie by³a uzbrojona ani w broñ, jak i równie¿ nie zauwa¿y³em
¿adnych dr¹gów ¿elaznych czy ³omów. Bili rêkami i nogami w bramê ¿elazn¹. T³um lu-
dzi zatrzyma³ siê przez jakieœ 5 minut przed wiêzieniem i po skandowaniu: „Precz z Ru-
skami” itp., przeszed³ w stronê placu Wolnoœci.

Po jakiejœ godzinie, to jest oko³o godziny 12.00, od placu Wolnoœci zauwa¿y³em, ¿e
t³um ten, który uprzednio pod bram¹ wiêzienia, lecz o wiele wiêkszy (oko³o 5 tys. ludzi),
szed³ w powrotnym kierunku, lecz zauwa¿y³em, ¿e [b] by³ uzbrojony w ³omy i dr¹gi
¿elazne, m³oty itp. Po dojœciu do bramy, czo³ówka zatrzyma³a siê i [demonstranci] za-
czêli rzucaæ kamieniami na posterunek. W tym czasie ja, maj¹c polecenie od dowódcy [b]
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a Brakuje daty i miejsca wytworzenia dokumentu.
1 Feliks Projs (1929–1961), od 1 VII 1953 r. funkcjonariusz CW w Poznaniu, od 1 IX 1958 r. oddzia³owy

Dzia³u Ochrony, od 1 IX 1958 r. oddzia³owy Plutonu Konwojowego Dzia³u Ochrony, od 3 II 1960 r. skierowa-
ny na piêciomiesiêczny kurs dla oddzia³owych w Centrum Wyszkolenia S³u¿by Wiêziennej w Szczypiornie,
skreœlony z ewidencji 9 VII 1961 r. z powodu œmierci. Zob. AIPN Po, 713/883 (akta osobowe).

2 W dokumencie usp. Patryka. Ryszard Partyka (ur. 1924), od 21 I 1945 r. funkcjonariusz PUBP Koñskie,
od 3 IV 1945 r. kurier poczty specjalnej WUBP w Poznaniu, od listopada 1945 r. m³odszy referent w PUBP
w Strzelcach Krajeñskich, od czerwca 1946 r. w PUBP w Sulêcinie. W lipcu 1947 r. wróci³ do WUBP w Poz-
naniu na stanowisko m³odszego referenta Wydzia³u I Sekcji 1, od 1 I 1949 r. kurier poczty specjalnej w Wy-
dziale II, od 1 IX 1950 r. kurier poczty specjalnej w Wydziale £¹cznoœci WUBP w Poznaniu, od 1 IV 1951 r.
pracownik biurowy zajmuj¹cy siê sprawami administracji i uzbrojenia w Kwatermistrzostwie WUBP w Poz-
naniu. 31 XII 1954 r. przekazany do dyspozycji MSW, od 1 II 1955 r. funkcjonariusz kwatermistrzostwa wiê-
zienia w Poznaniu. Zawieszony w czynnoœciach s³u¿bowych 30 IX 1957 r. Zwolniony ze s³u¿by 31 I 1958 r.
Zob. AIPN Po, 713/60 (akta osobowe).

b Miejsce pozostawione przez wytwórcê dokumentu na wpisanie nazwiska, jednak nieuzupe³nione.
c W dokumencie st. prod.
3 Marian Warciarek (1910–1986), od 15 XI 1946 r. stra¿nik wiêzienia w Poznaniu, od 1 VII 1951 r. od-

dzia³owy CW w Poznaniu, od 1 X 1953 r. oficer inspekcyjny, od 4 I 1955 r. s³uchacz Szko³y Pracowników



st. przod.c Warciarek3, by nie u¿yæ broni, wspólnie z obecnym na posterunku asp. Party-
kad naradzi³em siê co robiæ. W tym czasie przy bramie widzia³em bramowego Jezierskie-
go i naczelnika wiêzienia. W tym czasie przy jednoczesnym dobijaniu siê do bramy, bi-
ciem dr¹gami itp., oko³o 10 uczestników tego pochodu za pomoc¹ drabin, które mieli
z[e] sob¹, dostali siê na mur okalaj¹cy wiêzienie.

W tym czasie wy³amali ju¿ wyjœcie dla pieszych przy bramie i ca³y t³um dosta³ siê na
teren wiêziennego podwórka. Ponadto wyjaœniam, ¿e w chwili wy³amywania siê przez
bramê, wiêŸniowie na bloku K, jak zauwa¿y³em, zachowywali siê spokojnie, jedynie stali
przy oknach. W tym czasie, kiedy t³um by³ na terenie wiêzienia, kilku poprzez mnie
chcieli dostaæ siê do zwy¿ki przez okna, a oko³o 3 wybija³o drzwi i dostali siê na górê, tj.
do nas. Jeden z atakuj¹cych z no¿em dosta³ siê do góry przez okno i zaczêli nas spychaæ
na dó³ – w tym czasie jeden grozi³ mi, [¿e] uderzy mnie no¿em, na co ja krzycza³em, ¿e
jak mnie uderzy, to ja bêdê strzela³. Po wypêdzeniu mnie przez tê grupê ludzi na dó³, wy-
rwano nam broñ z rêki, tak jak asp. Partyce.

W tym czasie, kiedy odbierano nam broñ, zaczêli z t³umu nas biæ, da³em siê pchn¹æ
w œrodek t³umu, lecz stan¹³em ko³o zwy¿ki, przy mnie i widzia³em, jak po zabraniu ma-
gazynków z amunicj¹ oraz po z³amaniu kolby od pm, rzucili na ziemiê broñ. Kiedy t³um
by³ na terenie oddzia³ów w wiêzieniu, ja bêd¹c bez czapki i munduru, poniewa¿ porwali
go na mnie, stan¹³em ko³o bramy, a nastêpnie uda³o mi siê wyjœæ na ulicê i poszed³em do
domu, by siê przebraæ w cywilne ubranie. O godz. 14.00 powróci³em do [e] i zameldo-
wa³em siê kierownikowi ochrony.

Po przeczytaniu zgodnoœæ stwierdzi³em w³asnorêcznym podpisem
(Projs)f

Za zgodnoœæ:g

�ród³o: AIPN Po, 570/4, k. 241–242, kopia, mps.
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S³u¿by Wiêziennej w Szczypiornie, 26 VI 1955 r. oficer inspekcyjny, od 1 VIII 1955 r. dowódca zmiany
w Dziale Ochrony, a od 1 IX 1956 r. oddzia³owy Dzia³u Ochrony CW w Poznaniu, zwolniony ze s³u¿by
30 IX 1956 r. Zob. AIPN Po, 713/758 (akta osobowe).

d W dokumencie uspr. Pastyka.
e Miejsce pozostawione przez wytwórcê dokumentu na wpisanie nazwiska, jednak nieuzupe³nione.
f Brakuje podpisu.
g Brakuje podpisu.



Nr 86

1956 lipiec 20, Poznañ – Oœwiadczenie Stefana Wawrzyniaka, zbrojmistrza w Central-

nym Wiêzieniu w Poznaniu, dotycz¹ce wydarzeñ w dniu 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 20 lipca 1956 r.

Oœwiadczenie Ob[ywatela] Wawrzyniaka Stefana, syna Kazimierza i Jadwigi,
ur. 23 sierpnia 1924 r., zamieszka³ego Poznañ, [...]a.

Przebieg napadu bandyckiego na wiêzienie w Poznaniu w dniu 28 czerwca 1956 r.

Do pracy przyby³em na godz. 8.00. Id¹c do pracy s³ysza³em od ludzi stoj¹cych grupa-
mi, ¿e jest strajk i jakaœ delegacja pojecha³a do Warszawy. Od funkcjonariuszy wiêzienia
dowiedzia³em siê, ¿e na ulicach Poznania jest manifestacja. Ja jako zbrojmistrz rozkazem
naczelnika od dnia l kwietnia 1956 r. pe³ni³em tê funkcjê. Dnia 28 czerwca [19]56 r. do-
sta³em polecenie od naczelnika, ¿ebym by³ zawsze przy zbrojowni. Gdy pierwsza grupa
obesz³a wiêzienie, przysz³o do mnie kilku funkcjonariuszy po broñ, mówi¹c, ¿e jest roz-
kaz wzmocnienia posterunków. Wyda³em rkm Walentynowiczowi Antoniemu i trzy ma-
gazynki, rkm Partyce i trzy magazynki, Banaszak 1 rkm i trzy magazynki, Walkiewicz
Stanis³aw – i 1 pm, i 2 magazynki. Poszed³em do gabinetu naczelnika, poddaj¹c myœl,
¿eby wzi¹æ obronê, naczelnik odpowiedzia³, ¿e to nie [19]46 r. lub [19]47 r., gdy by³y
bandy, lecz do mas nie mo¿na strzelaæ. S³ysza³em, jak naczelnik prosi³ o pomoc wojsko,
KBW i druga rozmowa by³a telefoniczna, lecz nie wiem z kim rozmawia³. Tylko wiem
tyle, ¿e powiedzia³, ¿e nie ma rozkazu strzelaæ. Wtem wyszed³ z gabinetu, gdy nadcho-
dzi³a druga grupa napastników na wiêzienie, wtedy powiedzia³em naczelnikowi, ¿e
wchodzê do zbrojowni i zamykam siê, i nie otwieram nikomu, tylko naczelnikowi. Roz-
kazu zamkniêcia siê w zbrojowni nie otrzyma³em, tylko sam ze siebie postanowi³em,
wtem widzia³em, jak funkcjonariusze siê wycofywali z bramy, gdzie szli, to nie wiem,
tylko tyle, [¿e] przechodzi³ lub poszed³ kierownik ochrony [Marian] Karwicki, mówi³,
nie ma rozkazu strzelaæ, masz pistolet pw, bo wszystkich wystrzelam, ja odebra³em,
gdzie szed³, nie wiem. Ja wszed³em do zbrojowni, zamkn¹³em siê, pierwsze drzwi na
raz, drugie drzwi okratowane i obite blach¹, zamkn¹³em na dwa razy zamek silny, by³
klucz specjalny. Wszed³em i s³ysza³em tylko krzyki i trzaski, jak rozbijali kraty i drzwi.
Ja sta³em przy kracie w zbrojowni, mia³em uszykowaæ 5 pistoletów dla oficerów, które
by³y nieodebrane, bo nikt siê nie zg³osi³ po nie. Jeszcze oddawano mi przed zbrojowni¹
te pistolety, pok³ad³em jeden za mundur, drugi w kieszeñ tyln¹ od spodni, trzeci w no-
gawkê wpuœci³em, ¿eby mieæ przy sobie, a dwa wzi¹³em do rêki i trzyma³em, bo by³em
pewien, ¿e padn¹ strza³y i ja bêdê te¿ strzela³. W tej chwili napastnicy wyszarpnêli
pierwszy zamek, drzwi siê otworzy³y, drug¹ blachê rozciêli siekier¹, chwilê poczekali,
poszli po szynê, przynieœli i rozbijali przy pomocy szyny. W tym czasie, gdy by³a roz-
ciêta blacha, jeden pokazywa³ mi granat i mówi³ do mnie, gdy sta³em, strzelaj gnoju,
gdy strzelisz, rzucê tobie granat. Ja nie strzeli³em. Zaczêto rozbijaæ drugie drzwi przy
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a Pominiêto dane adresowe.



pomocy szyny, gdy rozbito, wpadli do mnie, uderzono mnie i przewrócono. Pistolety
wypad³y mi z rêki na biurko. Chcieli mnie biæ, lecz trzech osobników stanê³o w drzwiach
i obroni³o mnie, nikogo nie wpuszczono do zbrojowni, broni nie rozbierali. Ja powie-
dzia³em, ¿e zabrano pistolet. Pytano siê, kto zabra³ pistolet, lecz nikt nie zwróci³, tylko
przyniesiono magazynek od pm z amunicj¹, nak³oniono mnie, ¿ebym wyszed³ ze zbro-
jowni, ja powiedzia³em, ¿e nie wyjdê, stojê na posterunku. Wtenczas po krótkim okresie
przechodzi³ wiêzieñ Rogowski z oddzia³u II – szpitalnego, prowadz¹cy pod rêkê du¿¹
grupê ludzi. Zobaczy³ mnie, wpad³ do mnie i zacz¹³ mnie biæ, lecz tych trzech, którzy
byli w zbrojowni, nie kazali mnie biæ, mówi¹c, idŸcie wypuszczaæ wiêŸniów. Ka¿demu
tak mówili, kto zajrza³, jeden starszy by³, mówi³, ta broñ przyda siê nam jutro, bo nie
wiadomo, co bêdzie, bo w ca³ej Polsce jest rewolta. Reszta nic nie mówi³a, tylko palili
papierosy, jeden by³ m³ody, a drugi w œrednim wieku, mia³ z³oty z¹b po lewej stronie.

Po jakiej pó³ godzinie rozleg³ siê okrzyk na Kochanowskiego, strzelaj¹, nasi gin¹.
Ch³opcy za broñ i zaczêli wpadaæ do zbrojowni, jeden przez drugiego. Mnie popychano
i bito, chwyci³o mnie dwóch pod rêce i wyprowadzili do kraty obok administracji. Gdy
mnie prowadzono, kopano mnie i dawano szturchañce. Zabrano mi pistolet z zanadrza
i z nogawki. Widzia³em obok wartowni, w tym pokoju, funkcjonariusza Muœcielsk¹,
która coœ wybiera³a. Mnie kopniêto i znalaz³em siê przy wejœciu bramy g³ównej, zoba-
czy³em kierowcê Banach[a] Edwarda1, który sta³ przed bram¹ na ulicy, przy nim sta³ jakiœ
wojskowy ppor. i wiêzieñ Jucek. Jucka i Rogowskiego zdaje mi siê, ¿e byli wtenczas, gdy
rozleg³ siê okrzyk: „Ch³opcy za broñ” i zaczêto zabieraæ broñ ze zbrojowni. Wydaje siê,
¿e widzia³em ich na korytarzu, ¿e by³ poprzednio Rogowski, który mnie bi³ i teraz widzê
Jucka przed bram¹, wydaje mi siê tê twarze widzia³em, lecz pewno nie mogê powiedzieæ,
bo by³em zamroczony i zdenerwowany.

Na bramie dochodzê do Banach[a] – kierowcy i mówiê mu, ¿e rozbito zbrojowniê
i broñ zabrano. Banach machn¹³ rêk¹, ¿ebym by³ spokojny. Ja prosi³em o papierosa,
otrzyma³em, ledwo zapali³em, dopad³o do mnie kilkunastu ludzi i zaczynali mnie biæ
i krzyczeli, bij jego jeszcze, i w mundurze, i z broni¹, puœæcie jego, chce jeszcze strzelaæ.
Œci¹gniêto mundur i spalono, zabrano mi pistolet, dawano temu wojskowemu, który sta³
obok Banacha, nie wzi¹³ jego, kto zabra³ nie wiem, a mnie bito, czy Jucek bi³ mnie, to nie
wiem. Jakaœ kobieta obroni³a mnie, która pyta mi siê, gdzie mieszkam, w tym wszystkim
powiedzia³em i odprowadzi³a mnie do domu. W domu przebra³em siê po cywilnemu
i wyszed³em, poszed³em do Komendy Wojewódzkiej MO. Jakiœ milicjant powiedzia³,
nie masz co tu do roboty, idŸ do wiêzienia. Wyszed³em z Komendy Woj[ewódzkiej] MO,
spotka³em Czerwiñskiego i Kubata, funkcjonariuszy i z nimi do wiêzienia poszed³em,
lecz nas nie wpuszczono, by³o wojsko i czo³gi. Poszed³em do domu. Rano, nastêpnego
dnia o godzinie 4.00, przyby³em do wiêzienia, zbiera³em resztê broni, która by³a poroz-
rzucana po terenie. Sk³adaliœmy do biblioteki obok dzia³u gospodarczego. W zbrojowni
nic nie zasta³em broni. W tym dniu by³em w Mrowinie2 i Wronkach3 oraz wieczorem po-
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1 Edward Banach (ur. 1931), od 10 XI 1951 r. stra¿nik wiêzienia w Poznaniu. Od 1 X 1953 r. mechanik
motopompy, od 1 VIII 1954 r. oddzia³owy wiêzienia w Poznaniu, od 1 VIII 1955 r. oddzia³owy Dzia³u Ochro-
ny CW w Poznaniu, od 1 X 1955 r. kierowca Dzia³u Gospodarczego. Zwolniony 31 VIII 1954 r. Od 1 I 1962 r.
kierowca Dzia³u Gospodarczego, od 1 I 1969 r. oddzia³owy Dzia³u Gospodarczego, a od 1 VII 1969 r. kierow-
ca Dzia³u Gospodarczego. Zwolniony 31 XII 1976 r. Zob. AIPN Po, 713/2479 (akta osobowe).

2 Chodzi o wiêzienie w Mrowinie.
3 Chodzi o wiêzienie we Wronkach.



bra³em broñ i amunicjê z KBW z kierownikiem gospodarczym Danielewiczem4 i innymi
funkcjonariuszami, którzy byli do obstawy. ZawieŸliœmy do Mrowina 4 rkm i 4 skrzynie
amunicji i 12 magazynków do rkm.

Na tym zakoñczono oœwiadczenie podpisem Wawrzyniak Stefanb

Wydr[ukowano] 6 egz./AS

�ród³o: AIPN Po, 570/4, k 245–246, kopia, mps.
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4 Jan Danielewicz (ur.1923), m¹¿ Bronis³awy Danielewicz, od 15 IX 1946 r. stra¿nik wiêzienia w Œremie,
od 1 I 1948 r. kierownik Dzia³u Gospodarczego wiêzienia w Œremie, od 1 VII 1950 r. instruktor kwatermi-
strzostwa wiêzienia w Poznaniu, od 1 XI 1951 r. w rocznej szkole WKK Centrum Wyszkolenia Kwatermi-
strzostwa MON w Poznaniu, od 1 X 1952 r. kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej. 31 XII 1954 r.
przekazany do dyspozycji MON, od 1 II 1955 r. w pionie kwatermistrzostwa, a od 1 VIII 1955 r. kierownik
Dzia³u Gospodarczego CW w Poznaniu. 15 X 1962 r. odwo³any z zajmowanego stanowiska i przeniesiony na
stanowisko kierownika Dzia³u Administracyjnego w Brzegu. W aktach osobowych brak dalszego przebiegu
s³u¿by. Zob. AIPN Po, 713/900 (akta osobowe).

b Brakuje podpisu. Stefan Wawrzyniak (ur. 1924), od 1 VI 1948 r. stra¿nik wiêzienia w Poznaniu, od 8 X
1952 r. s³uchacz Oœrodka Szkolenia S³u¿by Wiêziennej w I³awie, od 10 VII 1953 r. starszy Oddzia³owy Kolo-
nii Rolnej w Mrowinie, od 1 X 1953 r. dowódca zmiany wiêzienia w Poznaniu, od 1 VIII 1955 r. oddzia³owy
w Dziale Ochrony CW w Poznaniu. Zwolniony 30 IX 1956 r. Zob. AIPN Po, 713/751 (akta osobowe).



Nr 87

Bdm – Wykaz osób uczestnicz¹cych w zdobyciu Centralnego Wiêzienia w Poznaniu

w dniu 28 czerwca 1956 r.

[a]

1. Podejrzany Aleksander Zygaj zezna³, ¿e w dniu 28 czerwca [1956 r.] podczas rozbicia
wiêzienia, widzia³ broñ u nastêpuj¹cych wiêŸniów:
1) Ryszard Kowal – kalifaktor oddzia³u VIII, mia³ automat pp-sza.
2) Wiêzieñ imieniem Zygmunt (nazwisko nieznane), kucharzb wiêzienny, mia³ pistolet
TT.
3) Wiêzieñ stoj¹cy z Kowalem (nazwisko nieznane), mia³ automat pm.
Ponadto podejrzany poda³ dwóch wiêŸniów, którzy brali udzia³ w demolowaniu
urz¹dzeñ, a mianowicie:
1) Œmiglak (imiê nieznane), pali³ dokumenty administracji.
2) Siwak (imiê nieznane), rozbija³ drzwi administracji.
2. Podejrzana Halina Kruœ poda³a osoby znajduj¹ce siê w czasie napadu na terenie wiêzienia:
1) Andrzej Poprawiak, zam[ieszka³y] przy ul. [...]c.
2) Hieronima Ciszewska, zam[ieszka³a] ul. [...]d.
3) Emilia Przybylska, zam[ieszka³a] ul. [...]e.
4) W³adys³awa Bokus, zam[ieszka³a] ul. [...]f.
5) Edmund Goczko, zam[ieszka³y] ul. [...]g – sta³ na murze z flag¹, któr¹ usi³owa³ zawie-
siæ na bramie.
6) Mieczys³aw Kotliñski, zam[ieszka³y] ul. [...]h – rozbija³ drzwi cel wiêziennych wska-
zywanych mu przez podejrzan¹ Olszewsk¹.
3. Œwiadek Mieczys³awa Ma³kowska poda³a, ¿e wœród osób, które wdar³y siê do wiêzie-
nia, rozpozna³a by³ego funkcjonariusza Wojewódzkiego Urzêdu (nazwiska jego nie pa-
miêta), który w latach 1953 lub 1954 le¿a³ na Oddziale Chirurgii Urazowej I Kliniki im.
Paw³owa. Rysopis wy¿ej wymienionego: lat oko³o 30–32, œredniego wzrostu, blondyn
ry¿awy, w³osy drobno krêcone, twarz szeroka, czo³o niskie. Osobnika tego œwiadek spoty-
ka³a w okresie przed zajœciami przy gospodzie targowej w okolicach ulicy Grunwaldzkiej.
4. Œwiadek Edmund Wojtczak poda³, ¿e w czasie zamieszek na terenie wiêzienia zauwa-
¿y³ m³odego ch³opca w wieku oko³o 20 lat, chodz¹cego po wiêzieniu z pistoletem. Przy
wychodzeniu z wiêzienia, zauwa¿y³ on wiêŸniarkê, która wskazywa³a demoluj¹cym
Dzia³ Pol[ityczno]-Wychowawczy i poinformowa³a, ¿e tam s¹ kasy z dokumentami, które
nale¿y rozbiæ. WiêŸniarka ta sprz¹ta³a korytarz administracji. Jest ona starsza, niska, doœæ
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a Brakuje miejsca i daty. Po lewej stronie odrêczny zapis Tow. Bun., prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska,

do wiadomoœci i wykorzystania 16 VIII 56 oraz nieczytelny podpis.
b S³owo wyró¿niono rêcznym podkreœleniem. Obok wpisano rêcznie ustaliæ nazwiska.
c Pominiêto dane adresowe.
d Pominiêto dane adresowe.
e Pominiêto dane adresowe.
f Pominiêto dane adresowe.
g Pominiêto dane adresowe.
h Pominiêto dane adresowe.



gruba. Œwiadek zezna³ tak¿e, ¿e o ile pamiêta, osobnik z pistoletem, o którym podano wy-
¿ej, nazywa siê Kruszyñski (bli¿szych danych brak).
5. Œwiadek W³adys³aw Dominiczak zezna³ tak¿e, i¿ w czasie rozbijania wiêzienia, wi-
dzia³, jak Roman Stawiski, zam[ieszka³y] Poznañ-Dêbiec i Gajewski (bli¿szych danych
brak), obaj niearesztowani, na jednej z wie¿yczek stra¿niczych rozbroili stra¿nika i za-
brali rkm wraz z amunicj¹. iPóŸniej wymienieni wy¿ej rozbili magazyn broni przy Wiê-
zieniu. Pomaga³ im w tym Hieronim Kmicik, kapral WP, zam[ieszka³y] [...]j . Podejrzany
zauwa¿y³ równie¿ na terenie wiêzienia Edwarda Bekiera, zam[ieszka³ego] Poznañ[-]Dê-
biec, ul. Jarzêbowa, który wynosi³ pistolet maszynowy i amunicjê. Równie¿ na terenie
wiêzienia w tym czasie przebywa³ Walerian Wojciechowski, zam[ieszka³y] [...]i (póŸniej
ranny przy Urzêdzie Bezpieczeñstwa) i Józef Kozak, zam[ieszka³y] przy ul. D³ugiej. Po
opanowaniu wiêzienia wymieniony wy¿ej Zdzis³aw Gajewski nawo³ywa³ do napadu na
Urz¹d Bezpieczeñstwa (wymienione w informacji osoby nie s¹ aresztowane).

Z notatek s³u¿bowych Dzia³u Specjalnego Wiêzienia w Poznaniu wynika, ¿e szereg
wiêŸniów bra³o udzia³ w rozbijaniu i demolowaniu wiêzienia. Wiêzieñ B³otko (bli¿szych
danych brak) zorganizowa³ grupê wiêŸniów zajmuj¹c¹ siê paleniem dokumentów. Po-
nadto w demolowaniu wiêzienia brali udzia³ miêdzy innymi:
1) Oleœk (imienia brak), zam[ieszka³y] Poznañ, ul. [...]l.
2) Matysiak Henryk, zam[ieszka³y] Poznañ, ul. [...]m.
3) Micha³ Walkowiak, zam[ieszka³y] Poznañ, ul. [...]n.
4) Roman Herkt, zam[ieszka³y] Poznañ, ul. [...]o.
5) Wojciech Zaremba, zam[ieszka³y] Poznañ, ul. [...]p – niszczyli urz¹dzenia i dokumentacjê.
6) Wiêzieñ Budolc (bli¿szych danych brak), mia³ pistolet maszynowy i oœwiadczy³, ¿e
pojedzie pod Urz¹d Bezpieczeñstwa.
7) Wiêzieñ Tadeusz D¹browski, zam[ieszka³y] Poznañ, ul. [...]q, rozbroi³ na wie¿yczce
wartownika.
8) Wiêzieñ Zbigniew Popira³a, zam[ieszka³y] Poznañ-Dêbiec.
9) Adolf Biel.
10) Wawrzyniak zamieszkuje w Fabianowie, gdzie ma warsztat szewski.
– demolowali urz¹dzenia wiêzienne i domagali siê broni. (Wymienione w informacji
osoby nie s¹ aresztowane).

Z notatki s³u¿bowej Dzia³u Specjalnego Wiêzienia w Poznaniu wynika, ¿e wiêzieñ
Jazdrzyk opowiada³, i¿ bra³ udzia³ w napadzie na Urz¹d Bezpieczeñstwa i ¿e nied³ugo bê-
dzie wolnoœæ i swoboda, gdy¿ oswobodzi ich Anders.

Wojciechowski by³ aresztowany, w dniu 31 lipca [1956 r.] zwolniony. Je¿eli chodzi
o zeznanie Dominiczaka, co do Wojciechowskiego, to nie potwierdzi³y siê, niemniej na-
le¿a³oby to bardzo szczegó³owo sprawdziæ.
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i–i Fragment wyró¿niony odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z prawej strony na marginesie. Pominiêto dane adresowe.
j Pominiêto dane adresowe.
k Z lewej strony na marginesie odrêczny, nieczytelny zapis.
l Pominiêto dane adresowe.
m Pominiêto dane adresowe.
n Pominiêto dane adresowe.
o Pominiêto dane adresowe.
p Pominiêto dane adresowe.
q Pominiêto dane adresowe.



6. Kancelistka Szpitala Wiêziennego Anna S³awek w z³o¿onym oœwiadczeniu poda³a, i¿
wœród osób, które wpad³y na oddzia³ szpitala wiêziennego, rozpozna³a by³ego pracowni-
ka Szpitala WUBP1 Sabona lub Sabola (niearesztowany), a tak¿e syna b[y³ego] pracow-
nika Urzêdu Biegañskiego (aresztowany).
7. Ujêty wiêzieñ Œrodka w swoim oœwiadczeniu poda³ nazwiska kilku wiêŸniów, którzy
brali czynny udzia³ w rabunku broni. Kierownik Dzia³u Specjalnego tego¿ wiêzienia
poda³ równie¿ nazwiska wiêŸniów, którzy rabowali broñ i amunicjê oraz demolowali
wiêzienie. Jeden z wiêŸniów nazwiskiem Braun zachêca³ ludzi do akcji dywersyjnej, a in-
ny wiêzieñ Kuberski bra³ udzia³ w napadzie na Urz¹d.
8. Równie¿ zbieg³y z wiêzienia i ujêty Jan Szczepanowski zezna³, ¿e napadu na wiêzienie
dokonali miêdzy innymi rKwiatkowski ps[eudonim] „Mortas”, Grzesiakr [–] b[y³y] wiê-
zieñ zwolniony na podstawie amnestii i Krotyñski.

Ww. wymienieni mieli, jakoby utworzyæ grupê i braæ udzia³ w napaœci na Urz¹d.
9. Podejrzany Alfred Drzewiecki poda³, ¿e drzwi do jego celi otworzy³ Marian Pyra (nie-
aresztowany), zamieszka³y w Blokach ZISPO na Dêbcu, w II Bloku, wejœcie A. Sprawa
Mariana Pyry jest w opracowaniu grupy filtracyjnej u tow[arzysza] Pompery i nale¿a³oby
to zobaczyæ.
10. Podejrzany Antoni Bulczyñski poda³, ¿e w dniu 28 czerwca br. oko³o godz. 15.00 pod
kino „Ba³tyk” podjecha³ samochód ciê¿arowy, na którym sta³o oko³o 30 uzbrojonych
mê¿czyzn. Pod kinem mê¿czyŸni ci opuœcili samochód i na has³o znajduj¹cego siê wœród
nich uwolnionego wiêŸnia udali siê pod Urz¹d Bezpieczeñstwa. Wœród uczestników tej
bandy podejrzany rozpozna³ kilku bileciarzy spod kina „Ba³tyk”, a mianowicie: Olesia
(nazwiska nie zna), lat oko³o 19, wzrost oko³o 1,65 m, szatyna, szczup³ego oraz drugiego
bileciarza, którego nie zna ani z imienia, ani z nazwiska. Dowódc¹ tej bandy by³ ów wiê-
zieñ, pochodz¹cy, jak wyjaœni³ podejrzanemu Oleœ, z dzielnicy Je¿yce w Poznaniu. Wiê-
zieñ ów posiada³ pistolet maszynowy pps.
11. Jak wynika z danych wewnêtrznych z dnia 13 lipca br. podejrzany Andrzej Popra-
wiak bra³ udzia³ w napadzie na wiêzienie, gdzie uda³ siê, aby jakoby wyswobodziæ swego
kolegê. Powy¿szego, prawdopodobnie podejrzany prowadz¹cemu œledztwo nie ujawni³.
Na terenie wiêzienia widzia³ on piekarza – wiêŸnia, który burzy³ zamki u drzwi cel i de-
molowa³ je. Piekarz ten ubrany by³ w bia³y fartuch i bia³y czepek na g³owie.
12. Podejrzany W³adys³aw Gostyñski zezna³, ¿e w dniu 28 czerwca wraz z grup¹ ludzi
wdar³ siê do wiêzienia i tam bra³ udzia³ w rozbijaniu cel wiêziennych. Podejrzany zauwa-
¿y³ tam równie¿ rozbijaj¹cego cele by³ego wiêŸnia Brauma lub Brauna zamieszka³ego
przy ul. Kowelskiej. Ponadto wraz z podejrzanym brali udzia³ przy wy³amywaniu drzwi
dwaj tramwajarze. Jeden z nich znany podejrzanemu z widzenia, maj¹cy s³u¿bê bardzo
czêsto na liniach tramwajowych 9 i 10, jest têgi, liczy oko³o 170 cm wzrostu, pe³ny i czer-
wony na twarzy, szatyn.

[s]

�ród³o: AIPN Po, 570/4, k 247–250, kopia, mps.
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r–r Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem.
s Brakuje podpisu.
1 Chodzi o szpital Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



Nr 88

Bd, Poznañ – Wykaz postulatów wysuniêtych przez pracowników Zak³adów Napraw-

czych Taboru Kolejowego w Poznaniu w czerwcu 1956 r.

[a]

1Postulaty wysuniête przez za³ogê ZNTK Poznañ

1. Ustalenia czterech grup p³acy dla pracowników fizycznych, tj. robotnik, pom[ocnik] rze-
mieœlnika, rzemieœlnik i rzem[ieœlnik] specjalista, z takim za³o¿eniem, aby najni¿szy zarobek,
tj. robotnika, wynosi³ 1200 z³, przy niezmienionych cenach artyku³ów pierwszej potrzeby.
2. Obni¿yæ podatek od zarobków.
3. Dla pracowników zatrudnionych przy pracach uci¹¿liwych i szkodliwych dla zdrowia
przyznaæ dodatek specjalny w wysokoœci 20% ogólnego miesiêcznego zarobku.
4. Ustaliæ odpowiednie uposa¿enie pracowników administracji technicznej i biurowej
oraz uniezale¿niæ premiê administracji od wykonania planu produkcyjnego i kszta³towa-
nia siê funduszu p³ac.
5. Przywróciæ prawo do umundurowania za okres choroby.
6. Dostosowaæ plan do mo¿liwoœci produkcyjnych Zak³adu.
7. Zabezpieczyæ zak³adom zaplecze materia³owe i terminow¹ dostawê.
8. Podwy¿szyæ przydzia³ wêgla deputatowego do poprzednio otrzymywanego, tj. 3600 kg
rocznie i odpowiedniej jakoœci.
9. Zwiêkszyæ i przyspieszyæ budowê mieszkañ. Mieszkania opró¿nione przez pracow-
ników pozostawiæ do dyspozycji Zak³adów.
10. Zwiêkszyæ urlopy wypoczynkowe dla pracowników zatrudnionych przy pracach
uci¹¿liwych i szkodliwych dla zdrowia.
11. Do urlopów wypoczynkowych nie wliczaæ niedziel i œwi¹t.
12. Nie potr¹caæ podatków od dodatku za nadgodziny nadliczbowe.
13. Wydaæ zaleg³e umundurowanie do 1 wrzeœnia [19]56 r. i wydawaæ na bie¿¹co.
14. Przydzieliæ po dwa ubrania ochronne rocznie pracownikom zatrudnionym przy brud-
nych pracach.
15. Przyznaæ specjalne obuwie (w rodzaju butów odlewniczych) dla kotlarzy, spawaczy
i pracowników zatrudnionych na wysokoœciach.
16. Przywróciæ do administracji obuwie o skórzanych spodach.
17. P³aciæ pracownikom w czasie choroby zarobek przeciêtny z trzech miesiêcy przez
okres choroby 1 roku.
18. Ustaliæ emerytury i renty wystarczaj¹ce na pe³ne utrzymanie rodziny. Dla pracow-
ników zatrudnionych przy pracach uci¹¿liwych i szkodliwych ustaliæ odpowiednio
wy¿sze.
19. Pracownikom odbywaj¹cym æwiczenia wojskowe, wyp³acaæ za ca³y okres æwiczeñ
pe³ne wynagrodzenie.
20. Sk³adki Zwi¹zkowe przy zarobku do 1500 z³ obni¿yæ o 0,5%.

413

a Brakuje daty.



21. Pracownikom po przepracowaniu 35 lat w Zak³adzie, przyznaæ jednorazow¹ pensjê.
22. Okresu przebywania na leczeniu sanatoryjnym nie wliczaæ do urlopu wypoczynko-
wego.
23. Przydzieliæ mleko kowalom i palaczom kot³ów sta³ych.
24. Przydzieliæ flanelowe koszule dla kowali i odlewników.
25. Zwiêkszyæ normy przydzielania myd³a twardego i miêkkiego oraz proszku przy pra-
cach brudnych.
26. Ustaliæ w³aœciwy miernik dla kuŸni, odlewni i obróbki mechanicznej uwzglêdniaj¹cej
pracoch³onnoœæ wykonywanych asortymentów.
27. Nie podwy¿szaæ cen na te same artyku³y pierwszej potrzeby, przy zmianie nazwy lub
opakowania.
28. Pracownik korzystaj¹cy z ubezpieczenia na ¿ycie, przechodz¹cy na emeryturê,
wzgl[êdnie] rentê, winien zachowaæ sta¿ oraz op³acaæ sk³adki w tej samej wysokoœci.
29. Znieœæ nagrody indywidualne, fundusze te przekazaæ na remont mieszkañ pracowni-
czych.
30. Stopniowanie rozszerzyæ na wszystkich pracowników równoczeœnie, przyznaj¹c wy-
nagrodzenie za wys³ugê lat.
31. Ustaliæ sta¿ zwi¹zkowy od chwili faktycznego wst¹pienia.

[b]

�ród³o: AAN, Prokuratura Generalna, sygn. 1633, k. 304, kopia, mps.
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Nr 89

1956 lipiec 18, Poznañ – Notatka ppor. Franciszka Musielaka, oficera Wydzia³u Kadr

i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Poznaniu, dotycz¹ca wyda-

rzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Poznañ, dnia 18 lipca 1956 r.

aNotatka s³u¿bowa dot[ycz¹ca] wypadków poznañskich

Zgodnie z otrzymanym poleceniem w dniu 28 czerwca 1956 r. oko³o godz. 8.15
wspólnie z[e] st[arszym] oficerem Kadr1 por. £uczakiem uda³em siê do miasta ulic¹
¯urawi¹, D¹browskiego, w kierunku Opery Poznañskiej. Ju¿ przy ul. D¹browskiego
spotkaliœmy t³umy ludzi id¹cych œrodkiem jezdni. Przewa¿nie byli to ludzie ró¿nych
zawodów, co wynika³o z ich ubiorów roboczych, przy czym wnosili okrzyki, których
treœci ju¿ nie pamiêtam. Przy Ubezpieczalni Spo³ecznej2 zauwa¿y³em, jak do gmachu
wkroczy³a grupa ludzi w stosunkowo m³odym wieku i wypêdza³a na ulicê pracow-
ników tej¿e instytucji. Da³o siê zauwa¿yæ, ¿e pracownicy ci nie stawiali sprzeciwu
w³¹czania siê do t³umu. Ju¿ od Ubezpieczalni Spo³ecznej manifestanci zatrzymywali
samochody i usi³owali nak³oniæ kierowców lub te¿ pasa¿erów do w³¹czania siê w mani-
festacjê. Przy zbiegu ul. Stalingradzkiej i Fredry zatrzymywali samochód osobowy
– prawdopodobnie marki „Mercedes”, w którym jecha³o dwóch lub trzech Niemców.
Wspomniany samochód zatrzymany zosta³ w chwili, gdy chcia³ przejechaæ ulicê Fre-
dry i obst¹piony [zosta³] przez ludzi, z zachowania których mo¿na by³o wywniosko-
waæ, i¿ Niemcy pochwalaj¹ wywo³an¹ manifestacjê. Po paru minutach t³um pozwoli³
odjechaæ samochodowi, zaœ Niemcy bêd¹c w bardzo weso³ym nastroju, uœmiechali siê
do otaczaj¹cych ich osób, przy czym jeden z nich powiedzia³: „Polen gute Volk”, co
oznacza, ¿e Polacy s¹ dobrym narodem.

W chwilê póŸniej znalaz³em siê przy Prezyd[ium] MRN od strony ul. Stalin-
gradzkiej, dok¹d z ró¿nych stron stale nap³ywa³y t³umy ludzi. Tam te¿ manifestanci
zaczêli œpiewaæ hymn Polski oraz ró¿ne pieœni koœcielne, zaœ w przerwach rzucali
okrzyki skanduj¹ce na czeœæ Stalina i B[oles³awa] Bieruta. Oko³o godz. 9.15 z dala
zauwa¿y³em, jak jacyœ osobnicy wywieszaj¹ na gmachu KW PZPR flagi w barwach
narodowych, a w chwilê póŸniej zosta³a wywieszona bia³a flaga na maszcie bznaj-
duj¹cym siê na gmachu Prez[ydium] MRN. Ponadto na dach MRN od strony pl. Sta-
lina wesz³o kilku wyrostków, w tym jedna kobieta i zawiesili flagê o barwach naro-
dowych na drucie przeciwgromowym, umocowanym na wie¿y zegarowej. Na parê
minut przedtem, prawdopodobnie ta sama grupa wybi³a kilka szyb w oknach wspom-
nianej wie¿y zegarowej oraz nawo³ywali do t³umu, aby wdziera³ siê do wewn¹trz
gmachu Prezydium.
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a Powy¿ej odrêczny zapis Mu. Prawdopodobnie pocz¹tek nazwiska Musielak.
1 Chodzi o Wydzia³ Kadr i Szkolenia KW MO w Poznaniu.
2 Chodzi o Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Poznaniu.



Oko³o godz. 10.00 z samochodu ciê¿arowego znajduj¹cego siê na ul. Armii Czerwo-
nej pocz¹³ przemawiaæ osobnik w m³odym wieku, cubrany w robocze spodnie i koszulê
– bez nakrycia g³owy (w³osy ciemne)c.

Wymieniony zwraca³ siê do zebranego t³umu, i¿ by³ w KW PZPR i tam postawi³ wa-
runki, które z korzyœci¹ dla zebranych musz¹ byæ za³atwione. Z kolei oœwiadczy³, ¿e
tow[arzysz] Kraœko z KW3 dzwoni³ w tej sprawie do KC PZPR, a w tej chwili bêdzie
przemawia³ do manifestuj¹cych. Faktycznie tow[arzysz] Kraœko usi³owa³ wyjaœniæ ze-
branym, w czym maj¹ racjê i jakie kroki zostan¹ powziête ze strony partii i rz¹dub. Prze-
mówienia tow[arzysza] Kraœki by³y czêsto przerywane ró¿nymi okrzykami. W zwi¹zku
z tym ju¿ wspomniany osobnik zacz¹³ opowiadaæ, ¿e w KW PZPR postawi³ sprawê pod-
wy¿ki p³ac, obni¿ki cen o 50% i obni¿ki norm. Ponadto wypowiada³ siê, aby z miejsca
rozprawiæ siê z sieci¹ zag³uszaj¹c¹, zainstalowan¹ na dachu Ubezpieczalni Spo³ecznej
oraz wzywa³ ochotników elektryków, aby zniszczyli wspomniane urz¹dzenia. Oczywiœ-
cie znalaz³o siê kilku chêtnych, którzy zebrali siê wokó³ prowokatora.

dTen sam prowokator nawo³ywa³ do zorganizowania transmisji g³oœnikowej, lub
te¿ sprowadzenia wozu transmisyjnego Polskiego Radia, jak równie¿ wypowiada³ siê,
aby wszyscy zebrani pozostali tak d³ugo, a¿ nie zostan¹ uwzglêdnione ich roszczeniad.
Poza tym wy¿ej wym[ieniony] osobnik oœwiadczy³, i¿ UBP4 w Szamotu³ach aresztowa³
osobê i ¿¹da³, aby telefonicznie sprawdziæ, czy fakt ten polega na prawdzie. Prawdopo-
dobnie prowokatorowi chodzi³o o osobnika winnego do inspirowania, do wrogich
wyst¹pieñ na terenie Szamotu³. W tym samym czasie zauwa¿y³em, jak kilku chu-
liganów znajduje siê na dachu Ubezpieczalni Spo³ecznej i wchodz¹ na maszty anteno-
we i demoluj¹ je.

W tym samym czasie przed MRN, od strony ul. Marchlewskiego5, nadjecha³ wóz
transmisyjny Polskiego Radia, z którego zacz¹³ przemawiaæ osobnik do manifestantów
– jak siê wyrazi³ w imieniu nauczycielstwa polskiego i Wydzia³u Oœwiaty – nie wiem,
jakiego Prezydium. Wymieniony w perfidny i wrogi wyraŸnie sposób wypowiada³ siê
pod adresem w³adz w Polsce Ludowej. W swoim wyst¹pieniu wysuwa³ zadania poli-
tyczne. Z wypowiedzi jego wynika³o, i¿ jest on zaciek³ym wrogiem obecnego ustroju,
obeznany w sytuacji i stosunkami oraz sam wywodzi siê ze œrodowiska inteligencji re-
akcyjnej. Wymieniony przemawia³ oko³o 15 minut, po czym zast¹pi³ go ktoœ inny, któ-
ry równie¿ atakowa³ organa w³adzy ludowej w Polsce. Ponadto nawo³ywa³, aby wszy-
scy udali siê do wiêzienia na ul. M³yñsk¹ i tam uwolni³ swych „niewinnie skazanych
braci”. Poza tym wypowiada³ siê, ¿e do podobnych zamieszek i rozruchów dosz³o
w Szczecinie, Gdañsku, Krakowie. Samochód Polskiego Radia obje¿d¿a³ przyleg³e uli-
ce do pl. Stalina.
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b–b Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie. Tam tak¿e odrêczny za-

pis Tow. Stañczyk. Porozumieæ siê ze mn¹ (czy to nie jest Starosta, nale¿y jego zdjêcie okazaæ). Dalsza czêœæ

nieczytelna.
c–c Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem. Z lewej strony na marginesie odrêczny zapis Prze-

mawia³ najprawdopodobniej Bieniek Tadeusz ur. 1932 r. czêœæ nieczytelna siedzi w Woj. UB. Tak¿e odrêczny,

nieczytelny podpis.
d–d Fragment wyró¿niono odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
3 Chodzi o Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu.
4 Chodzi o Powiatowy Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Szamotu³ach.
5 Obecnie ul. Królowej Jadwigi.



Podkreœlam, ¿e ju¿ w tym czasie wœród t³umu ukaza³y siê transparenty z odrêcznymi
napisami: „Chcemy chleba”, a w chwilê póŸniej transparenty z podobnymi napisami, jed-
nak wykonane fachowo farb¹ drukarsk¹ na odpowiednim brystolu, co œwiadczy³o, i¿ mu-
siano je przygotowaæ jeszcze przed 28 czerwca 1956 r.

W okresie narastaj¹cych wrogich nastrojów, szczególnie wywo³anych agitacji oso-
bników z wozu Polskiego Radia z KW MO, w kierunku gmachu KW PZPR wyjecha³y
dwa ciê¿arowe samochody milicjantów, którzy po przejechaniu kilkadziesi¹t metrów zo-
stali zatrzymani przez t³um i si³¹ wypêdzeni. W efekcie czego milicjanci wycofali siê
w kierunku Komendy Woj[ewódzkiej] MO, pozostawiaj¹c samochody z po³amanymi
raszkami i wypuszczonym powietrzem dokonanym przez chuliganów.

Przypominam fakt, ¿e na krótko przed przybyciem wozu Polskiego Radia do podium
stoj¹cego na placu Stalina, podszed³ osobnik w m³odym wieku, ubrany w mundur i czap-
kê tramwajarza, doœæ wysoki, czarne w³osy z w¹sikiem i tam wy³ama³ trzy proporczyki
i to: jeden bia³o-czerwony i dwa niebieskie z go³êbiami pokoju. Chor¹giew bia³o-czer-
won¹ wzi¹³ w rêkê i stan¹³ na czele grupy udaj¹cej siê ul. Stalingradzk¹ w kierunku Pre-
zydium Woj[ewódzkiej] Rady Narodowej. Nadmieniam, i¿ wy¿ej podanego osobnika
rozpozna³em na zdjêciu bêd¹cym w posiadaniu tut[ejszego] Urzêdu6.

W okolicach wiêzienia znalaz³em siê ju¿ po fakcie rozbicia i w czasie, kiedy ró¿ne
akta z Prokuratury Powiatowej i Wojewódzkiej pali³y siê pod tymi gmachami.

Pod wiêzienie, od strony stacji benzynowej, podjecha³ samochód stra¿y po¿arnej
z obs³ug¹, który jednak bez ¿adnej akcji przeciwdzia³aj¹cej panosz¹cemu siê po¿arowi
akt odjecha³ w nieznanym kierunku.

W czasie, kiedy pad³y pierwsze strza³y na ul. Kochanowskiego ponownie przeby-
wa³em w okolicach KW PZPR, MRN i KW MO. Zebrany t³um przed tymi gmachami
czêœciowo pocz¹³ siê rozchodziæ w ró¿ne strony, a bardziej to nast¹pi³o, gdy da³o siê
s³yszeæ odg³os czo³gów i przeje¿d¿aj¹cy oddzia³ wojskowy ul. Armii Czerwonej. Nad-
mieniam, i¿ pokaŸna liczba osób, szczególnie ludzi m³odych, pod¹¿aæ zaczê³a w kierun-
ku strza³ów, to jest na ul. D¹browskiego i Kochanowskiego.

W okresie wzmo¿onej strzelaniny tu¿ przy KW MO spad³ z czo³gu ¿o³nierz, do
którego grupa chuliganów rzuca³a kamieniami.

Wymieniony z broni¹ (ppsza) usi³owa³ zbiec do KW MO, lecz zosta³ dopêdzony
przez grupê cywili i pobity za to, ¿e w czasie obrzucania go kamieniami wymierzy³ luf¹
broni w kierunku t³umu. Bli¿ej, co siê sta³o ze wspomnianym ¿o³nierzem, nie wiem.
W tym samym czasie, w pobli¿u KW MO, banda chuliganów wyrzuci³a z szyn wóz
tramwajowy, a poprzednio grupa ludzi, na czele której sz³o oko³o 30 dzieci w wiekue

9–14, przemanifestowa³a przed gmachem Komendy Woj[ewódzkiej] MO z okrzykami:
„Precz z ruskami”, udaj¹c siê w kierunku ul. Zwierzynieckiej. Podobn¹ sytuacjê za-
sta³em na ul. D¹browskiego. W czasie zamieszek da³o siê zauwa¿yæ wzmo¿one przejazdy
samochodów zagranicznych pañstw kapitalistycznych oraz nasilenie przechadzaj¹cego
siê kleru.

Oko³o godz. 18.00, z dala, zauwa¿y³em samochód ciê¿arowy jad¹cy od strony dwor-
ca PKS w kierunku ul. Artyleryjskiej, wype³niony uzbrojonymi chuliganami, którzy
wznosili jakieœ okrzyki.
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e W dokumencie w latach.
6 Chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



W okresie dnia 28 czerwca [19]56 r. oprócz uzbrojonych chuliganów w kije, pilniki,
nie widzia³em u nikogo broni palnej.

Ofic[er] Wydzia³u Kadr
i Szkolenia [KW MO] w Poznaniu

(3) Musielak Fr[anciszek]f Ppor.

Wyd[rukowano] w 5 egz./ASg

�ród³o: AIPN Po, 570/5, k. 247–249, kopia, mps.
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f Brakuje podpisu. Franciszek Musielak – zob. biogram znajduj¹cy siê w dokumencie nr 72, str. 348,
przypis 5.

g Prawdopodobnie inicja³y osoby wykonuj¹cej maszynopis.



Nr 90

Bdm – Oœwiadczenie pracownika Poznañskiego Przedsiêbiorstwa Obrotów Produktami

Naftowymi CPN dotycz¹ce wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

[a]

Oœwiadczenie

W dniu 28 czerwca 1956 r. w godz. pomiêdzy 7.30 a 8.00, podczas przemarszu
demonstrantów, znajdowa³em siê w biurze Poznañskiego Przedsiêbiorstwa Obrotów
Produktami Naftowymi CPN1 przy ul. 27 Grudnia 15. W demonstracji widzia³em 4 stra-
¿aków, lecz nie mogê podaæ, z którego zak³adu byli.

Oko³o godz. 12.15 zosta³em powiadomiony z Komendy M[iejskiej] Z[awodowej]
Stra¿y Po¿arnej, ¿e pal¹ siê akta S¹du Powiatowego przy ul. Nowowiejskiego. Poniewa¿
w miejscu tym znajduje siê stacja benzynowa, natychmiast uda³em siê wraz z[e] st. ogn.
Gorzanem do ww. stacji benzynowej.

Po przybyciu na miejsce stwierdzi³em, ¿e na miejscu by³ samochód Miejskiej Zawo-
dowej Stra¿y Po¿arnej marki „Bedford” z obs³ug¹ 1 sekcji gaœniczej. Ze wzglêdu na mo-
¿liwoœæ przeniesienia siê po¿aru na stacjê benzynow¹, zarz¹dzi³em zasypanie studzienek
wlewowych i pokryw piaskiem. Celem zabezpieczenia innych stacji benzynowych za-
rz¹dzi³em, po porozumieniu siê z dyr[ektorem] naszego przedsiêbiorstwa z ob[ywate-
lem] Stachowiakiem, wy³¹czenia pr¹du na stacjach benzynowych: ul. Towarowa, Dwo-
rzec Zachodni i ul. Gajowa, które to stacje posiadaj¹ dystrybutory elektryczne oraz
zasypanie na wszystkich stacjach studzienek i pokryw piaskiem, co zosta³o wykonane
przez obs³uguj¹cych stacje.

Miêdzy godz. 13.00 a 14.00 otrzyma³em meldunek od obs³uguj¹cego stacjê benzy-
now¹ przy ul. Towarowej ob[ywatela] Spitzka, gdzie do tamtejszej stacji przyjecha³
samochód po¿arniczy (auto-cysterna), z której demonstranci spuœcili wodê i za¿¹dali
nape³nienia jej benzyn¹. Obs³uguj¹cy stacjê benzynow¹ ob[ywatel] Spitzka nie wyda³ im
benzyny, t³umacz¹c, ¿e nie ma pr¹du. Na oœwiadczenie to jeden z demonstrantów wszed³
do kiosku i w³¹czy³ pr¹d (g³ówny wy³¹cznik).

Z powodu tego, ¿e dystrybutory posiadaj¹ specjalne zabezpieczenie, demonstranci
po d³u¿szych manipulacjach nie byli w stanie takowych uruchomiæ. Z tych powodów de-
monstranci powybijali szyby na stacji benzynowej i odjechali, zabieraj¹c ze sob¹ tylko
35 l[itrów] benzyny, które uda³o siê im poprzednio pobraæ.

Na miejscu pozostawili zwijad³o dwuko³owe z wê¿ami po¿arniczymi, które poprze-
cinali. Zwijad³o zosta³o zabezpieczone i natychmiast o tym zawiadomi³em Komendê
Miejsk¹ Stra¿y Po¿arnych.

Wobec tego, ¿e demonstracja rozpoczê³a siê ju¿ miêdzy godz. 6.00 a 7.00, zmianê
woln¹ stra¿aków ze sk³adów przy ul. Œredzkiej, która mia³a pójœæ do domu, nie zwol-
ni³em i pozostawi³em na miejscu przy ul. Œredzkiej do soboty dnia 30 czerwca 1956 r.,
godz. 18.00.
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a Brakuje daty i miejsca wytworzenia dokumentu.
1 CPN – Centrala Produktów Naftowych.



Poza tym dyrektor wraz ze mn¹ i kierownikiem sk³adu, ob[ywatelem] Godyñskim
przydzielili do pomocy [zak³adowej] stra¿y po¿arnej 6 pracowników ze sk³adów, tak ¿e
stan na sk³adzie wynosi³ 14 stra¿aków i 6 pracowników.

Reszta pracowników zabezpieczy³a sk³ady, wy³¹czaj¹c na terenie pr¹d oraz zabez-
pieczyli studzienki wylewowe przez zasypanie ich piaskiem.

£¹cznoœæ z Komend¹ Garnizonu i Miejsk¹ Komend¹ Stra¿y Po¿arnych utrzymy-
wa³em telefonicznie przez nadawanie wspólnych spostrze¿eñ w odstêpstwach pó³go-
dzinnych.

[b]

�ród³o: AIPN Po, 570/6/CD, k. 287, kopia, mps.
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b Brakuje podpisu.



Nr 91

Bdm – Zeznanie inspektora Mariana Karwickiego, kierownika Dzia³u Ochrony Central-

nego Wiêzienia w Poznaniu, dotycz¹ce wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

[a]

Insp[ektor] Karwicki Marian1, s[yn] Stanis³awa – kierownik Dzia³u Ochrony CW Poz-
nañ, zeznaje, co nastêpuje:

O godzinie 8.05 wszed³em do gabinetu naczelnika, w celu zdania raportu dziennego
oraz w celu otrzymania wytycznych do przedk³adanego, jak zawsze codzienne[go] planu
pracy – naczelnika nie zasta³em – natomiast obecny [by³] p[od]insp[ektor] Antczak Bo-
les³aw2, sekr[etarz] POP, który rozmawia³ wówczas telefonicznie. Po skoñczonej rozmowie
oœwiadczy³, ¿e rozmawia³ z Kom[end¹] MO, [b] imienia nie mówi³, ale prawdopodobnie
[z] ¿on¹ naczelnika wiêzienia, tow[arzyszk¹] Lewandowsk¹ (tam pracuje), ¿e wiado-
moœæ o pochodzie nieznanych ludzi, ale wiêkszej grupy id¹cej od Je¿yc w kierunku œród-
mieœcia. Wówczas wspólnie szukaliœmy naczelnika, tow[arzysza] Lewandowskiego,
który przebywa³ na terenie jednostki i po znalezieniu go na Oddziale Œledczym, [Ant-
czak] poprosi³ [go] telefonicznie, ¿e ma wa¿n¹ wiadomoœæ i prosi³ o przybycie [do swoje-
go gabinetu]. Po paru minutach naczelnik przyszed³ do swego gabinetu i po otrzymaniu
informacji powy¿szej podanej. Stara³ siê skomunikowaæ telefonicznie z Woj[ewódzkim]
Kom[endantem] MO, a maj¹c trudnoœci rozmawiania wys³a³ mnie oraz Klisza3 i Ko-
niecznego, zalecaj¹c ubraæ siê po cywilnemu i udaæ siê do miasta, w celu zdobycia infor-
macji od osób postronnych i natychmiast telefonicznie powiadomiæ i wracaæ do jednost-
ki. Jednoczeœnie zarz¹dzi³ ostre pogotowie w jednostce. Po 15c min[utach], to jest
[o godz.] 8.20, na mieœcie ko³o mostu Uniwersyteckiego spotka³em czo³o pochodu du¿ego,
id¹cego ca³¹ ulic¹, a s³ysz¹c krzyki antypañstwowe – pod¹¿y³em do Konsumu MSW przy
ulicy Kochanowskiego, do najbli¿szego aparatu telefonicznego i o tym zameldowa³em na-
czelnikowi, tow[arzyszowi] Lewandowskiemu. Po zapytaniu siê, czy mogê dostaæd siê
do Woj[ewódzkiej] Komendy MO, zaleci³ mnie tam siê udaæ i nadaæ meldunek o sytu-
acji w mieœcie, w CZ[êstotliwoœciach] W[ysokich] – polecenie wykona³em i o godz. 8.55
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a Brakuje daty i miejsca wytworzenia dokumentu.
b Miejsce pozostawione przez wytwórcê dokumentu na wpisanie nazwiska, jednak nieuzupe³nione.
c Cyfrê 1 wpisano rêcznie.
d W dokumencie po prawej stronie rêcznie przekreœlono s³owo do.
1 Marian Karwicki – zob. biogram znajduj¹cy siê w dokumencie nr 5, str. 40–41, przypis 4.
2 Boles³aw Antczak (ur. 1922), od 1 IX 1948 r. stra¿nik wiêzienia we Wrzeœni. Odby³ kurs s³uchaczy Ofi-

cerskiej Szko³y SW w I³awie, od 20 VII 1951 r. zastêpca naczelnika wiêzienia ds. polityczno-wychowaw-
czych wiêzienia w Koninie, od 1 IX 1951 r. referent Sekcji Polityczno-Wychowawczej Wydzia³u Wiêziennic-
twa WUBP w Poznaniu, a od 1 IX 1952 r. starszy referent wydzia³u, od 15 VIII 1953 r. inspektor Sekcji
Polityczno-Wychowawczej Wydzia³u Wiêziennictwa WUBP w Poznaniu, od 1 VIII 1955 r. starzy referent
Dzia³u Polityczno-Wychowawczego CW w Poznaniu, od 1 IX 1956 r. starszy referent, a do 1 VII 1958 r. kie-
rownik Dzia³u Penitencjarnego, od 30 VI 1968 r. kierownik Dzia³u Rozmieszczenia i Zatrudnienia. Zwolniony
ze s³u¿by 31 III 1975 r. Zob. AIPN Po, 713/2316 (akta osobowe).

3 Feliks Klisz, w³aœc. Klisch – zob. biogram znajduj¹cy siê w dokumencie nr 5, str. 41.



nada³em telefonicznie W[ysokie]e-Czê[stotliwoœci] insp[ektorowi], ofic[erowi] dy¿ur-
nemu.

Nastêpnie najbli¿sz¹ drog¹ szed³em do jednostki, gdzie przyby³em o godz. 9.05. Po
zameldowaniu naczelnikowi o sytuacji w mieœcie, przebra³em siê w mundur i wyszed³em
na teren jednostki, w celu sprawdzenia i uzupe³nienia ostrego pogotowia, i jednoczeœnie
wyda³em rozkaz funkcjonariuszom pe³ni¹cym s³u¿bê na ochronie, ¿e mo¿na u¿yæ broni
tylko na rozkaz, gdy¿ taki rozkaz otrzyma³em od naczelnika Lewandowskiego – wiado-
mo mi jest, ¿e naczelnik, tow[arzysz] Lewandowski wyda³ rozkaz nieu¿ycia broni, dlatego
¿e przy mnie rozmawia³ telefonicznie z kier[ownikiem] wydzia³u administracyjnego KW
PZPR oraz [z] z[astêp]c¹ czy z kom[endantem] Wojewódzkim MO, sk¹d otrzyma³ polece-
nie nieu¿ywania broni, a raczej obronê i rozpêdzenie demonstrantów przez u¿ycie wody
z hydrantu. Ponadto stara³ sie po³¹czyæ z Prokuratorem Wojewódzkim K [e], ale rozmawia³
z kimœ w zastêpstwie (z kim, nie wiem imienia). Oko³o godziny 9.40 ulic¹ M³yñsk¹ prze-
chodzi³a nieznaczna grupa ludzi licz¹ca oko³o 8000 ludzi, nieuzbrojona, która po wykrzy-
kiwaniach i kilku uderzeniach w bramê przesz³a w kierunku pl. Wolnoœci. W tym czasie
wœród funkcjonariuszy zauwa¿y³em, ¿e nie okazywali paniki, a raczej starali siê odpowied-
nio przygotowaæ do akcji obronnej. Natomiast o godzinie 11.30 (mo¿e póŸniej), po raz dru-
gi na ul. M³yñsk¹ przysz³a grupa ludzi wiêksza od poprzedniej i po zatrzymaniu sie przed
wiêzieniem z okrzykami i ¿¹daniami otwarcia bramy, dobijaj¹c siê do bramy.

Ja wraz z naczelnikiem, tow[arzyszem] Lewandowskim i Antczakiem by³em przy
bramie wejœciowej, w pewnym momencie ma³a brama dla pieszych zosta³a wy³amywana
dr¹gami i ³omami oraz na murach zaczêli ukazywaæ siê demonstranci, rzucaj¹c kamienia-
mi – ja wyda³em rozkaz – puszczenia strumieni wody – jako obrona. Po wy³amaniu i do-
staniu siê na teren woda nie mog³a rozpêdziæ atakuj¹cych, a naczelnik i ja oraz Antczak
usunêliœmy siê do wejœcia, do budynku administracyjnego. Ja widz¹c tak¹ sytuacjê, wsu-
wowef, jak zabezpieczy³em w szafie ¿elaznej, która póŸniej zosta³a rozbita, a pistolet TT
zda³em zbrojmistrzowi aspr. Wawrzyniakowi Stefanowi4, który przyniós³ do zbrojowni,
gdzie mia³ za zadanie pozostaæ i broniæ do koñca. Widz¹c, ¿e t³um demoluje teren wiêzie-
nia, wyda³em rozkaz str[a¿niczce] Tokarzewskiej Janinie5 – na posterunku, krata, wyjœ-
cie oraz telefonistce Wrzesiñskiej6, opuszczenie posterunku i zabra³em klucze. Ata-
kuj¹cy dostali siê ju¿ do budynku administracyjnego i bili obecnych funkcjonariuszy
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e Miejsce pozostawione przez wytwórcê dokumentu na wpisanie nazwiska, jednak nieuzupe³nione.
f Tak w dokumencie.
4 Stefan Wawrzyniak (ur. 1924), od 1 VI 1948 r. stra¿nik wiêzienia w Poznaniu, od 8 X 1952 r. s³uchacz

Oœrodka Szkolenia S³u¿by Wiêziennej w I³awie, od 10 VII 1953 r. starszy oddzia³owy Kolonii Rolnej w Mro-
winie, od 1 X 1953 r. dowódca zmiany wiêzienia w Poznaniu, od 1 VIII 1955 r. oddzia³owy w Dziale Ochrony
CW w Poznaniu, zwolniony 30 IX 1956 r. Zob. AIPN Po, 713/751 (akta osobowe).

5 Janina Tokarzewska, z domu Witkowska (1921–1995), od 1 II 1950 r. sprz¹taczka Sekcji Administra-
cyjno-Gospodarczej Kwatermistrzostwa WUBP w Poznaniu, od 1 X 1951 r. goniec Kancelarii Kwatermi-
strzostwa WUBP w Poznaniu, od 31 XII 1954 r. przekazana do dyspozycji Centralnego Wiêzienia w Pozna-
niu, od 1 II 1955 r. stra¿nik, od 1 VIII 1955 r. stra¿nik Dzia³u Ochrony, od 1 IX 1956 r. starszy stra¿nik Dzia³u
Ochrony, od 1 I 1962 r. oddzia³owa Dzia³u Ochrony, zwolniona ze s³u¿by 31 I 1962 r. Zob. AIPN Po, 713/892
(akta osobowe).

6 Genowefa Wrzesiñska (ur. 1931), od 10 X 1956 r. przyjêta na stanowisko telefonistki KW MO w Pozna-
niu w Wydziale £¹cznoœci. W resorcie równie¿ w pionie administracyjnym jako maszynistka i referent Sekcji
Ogólnej. Od 1 IX 1982 r. referent techniki operacyjnej w Wydziale „W” KW MO w Poznaniu. Zwolniona
18 X 1983 r. Zob. AIPN Po, 084/3510 (akta osobowe).



ró¿nymi przedmiotami, m[iêdzy] innymi kamieniami z ulicy zebranymi. Poniewa¿
ochrona nie mia³a rozkazu strzelania, atakuj¹cy dostali siê na oddzia³y, gdzie po wy-
³amaniu krat i zamków, przy celach, zaczêli wypuszczaæ wiêŸniów, a nastêpnie wspólnie
z wiêŸniami niszczyli obiekt. Obiekt by³ ca³kowicie opanowany przez atakuj¹cy [t³um]
od godziny 12.00 (12.15) do godziny 12.30, a zosta³y siê jeszcze elementy chuligañskie,
które zajê³y siê rabunkiem. Wojsko w iloœci 20 ¿o³nierzy, w chwili opuszczenia przez
atakuj¹cych obiekty, przybyli przez mur do posterunku, obserwator nr 2 i zajêli budynek
administracyjny (gospodarczy) i mieli równie¿ zakaz u¿ycia broni. Kilku funkcjonariu-
szy banda atakuj¹ca uprowadzi³a z[e] sob¹ – resztê obecnych pobi³a. W kilka minut po
zajêciu wiêzienia pozosta³a czêœæ na ulicy M³yñskiej atakowa³a s¹d i prokuraturê.

Po zapoznaniu siê z treœci¹, wiarygodnoœæ zeznañ
stwierdzam w³asnorêcznym podpisem

Karwicki Mariang

Wyk[onano]. w 2 egz.

�ród³o: AIPN Po, 570/4, k. 232–234, kopia, mps.
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g Brakuje podpisu.



Nr 92

Bdm – Wykaz zlikwidowanych punktów ogniowych na terenie Poznania w dniach 28–29

czerwca 1956 r.

aWYKAZ zlikwidowanych punktów ogniowych:

Lp. Miejsce, gdzie znajdowa³ siê
punkt ogniowy

Data penetracji lub linii ognia Wyniki

1. ul. Chudoby, na dachach budynków
2 stanowiska ogniowe

28 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono likwidacjê

Zatrzymano
bandytów

2. Na ul. 27 Grudnia na dachu stano-
wisko ogniowe

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono penetracjê

Bandytê
przep³oszono

3. Przy ul. 23 Lutego na budynku sta-
nowisko ogniowe

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono penetracjê

Bandytê
przep³oszono

4. Przy ul. Grunwaldzkiej na budynku
stanowisko ogniowe

29 czerwca [19]56 r. wspólnie z WP
przeprowadzono penetracjê

Ujêto bandytê
z broni¹

5. Na dachu zak³adów MPK – stano-
wisko ogniowe

28 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono penetracjê wspólnie z WP

Bandytê
przep³oszono

6. Na gmachu Szko³y im. S³owackie-
go – stanowisko ogniowe

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono penetracjê wspólnie z KBW

Bandytê przep³o-
szono. Znaleziono
pistolet

7. Na gmachu ZSL stanowisko ognio-
we

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono penetracjê wspólnie z KBW

Bandytê ujêto
z broni¹

8. Na gmachu PZO stanowisko ognio-
we

29 czerwca [19]56 r. penetracja
wspólnie z WP

Ujêto bandytê
z broni¹

9. Na gmachu szko³y im. D¹browskie-
go ujawniono stanowisko ogniowe

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono penetracjê

Zmuszono do za-
przestania ognia

10. Na dachu zak³adów „Wiepofama”
ujawniono stanowisko ogniowe

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono penetracjê

Zmuszono do za-
przestania ognia

11. Na budynku przy ul. D¹browskiego 96
stanowisko ogniowe

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono penetracjê wspólnie z WP

Zmuszono do za-
przestania ognia

12. Na budynku przy ul. Koœcielnej 19
stanowisko ogniowe

29 czerwca [19]56 r. penetracja Zmuszono do za-
przestania ognia

13. Na ul. Zeylanda, róg Zwierzyniec-
kiej ujawniono stanowisko ogniowe

28 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono likwidacjê wspólnie z WP

Ujêto bandytê
z broni¹

14. Na budynku przy ul. S³owackiego 40
ujawniono stanowisko ogniowe

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono penetracjê

Zmuszono do za-
przestania ognia

15. Na budynku przy ul. Mickiewicza 36
ujawniono stanowisko ogniowe

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono penetracjê

Ujêto bandytê z bro-
ni¹. Jeden funkcj[o-
nariusz] MO ranny

16. Przy ul. Staszica 1 na budynku
ujawniono stanowisko ogniowe

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono penetracjê wspólnie z WP

Zmuszono do za-
przestania ognia
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a Brak daty i miejsca wytworzenia dokumentu.



Lp. Miejsce, gdzie znajdowa³ siê
punkt ogniowy

Data penetracji lub linii ognia Wyniki

17. W budynku biurowym MTP na II
p[iêtrze] ujawniono stanowisko
ogniowe

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono penetracjê

Zmuszono do za-
przestania ognia

18. Na budynku Opery Poznañskiej sta-
nowisko ogniowe RKM

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono penetracjê wspólnie z WP

Bandyta zastrzelo-
ny. Rkm uzyskano

19. Na gmachu Colegium Minus stano-
wisko ogniowe RKM

29 czerwca [19]56 r. wspólnie
z WP przeprowadzono likwidacjê

Bandyta zastrzelo-
ny. Rkm uzyskano

20. Na kinie „Ba³tyk” – stanowisko
ogniowe

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono penetracjê

W krzakach znale-
ziono pistolet pw

21. Na III p[iêtrze] budynku przy
ul. Kraszewskiego zauwa¿ono
stanowisko ogniowe

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono dwukrotnie penetracjê
wspólnie z KBW

Zlikwidowano
2 bandytów

22. Ujawniono stanowisko ogniowe
w Ogrodzie Zoologicznym

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono penetracjê

Zmuszono do za-
przestania ognia

23. W domach przy ul. Chudoby
Nr 20–22 stanowisko ogniowe

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono wspólnie z WP

Bandytów nie ujê-
to

24. Przy ul. Marchlewskiego w „Wie-
¿owcu” ujawniono stanowisko
ogniowe

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono penetracjê

Zmuszono do za-
przestania ognia

25. Dom przy ul. Grunwaldzkiej, róg
Matejki, dom WCH – stanowisko
ogniowe

29 czerwca [19]56 r. penetracja Wyników nie
osi¹gniêto

26. Przy ul. Œniadeckich na dachu sta-
nowisko ogniowe

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono penetracjê wspólnie z WP

Wyników nie
osi¹gniêto

27. Przy ul. Sienkiewicza Nr 13 stano-
wisko ogniowe

29 czerwca [19]56 r. wspólnie
z WP przeprowadzono likwidacjê

Zatrzymano 8 osób.
Uzyskano 3 jed-
nostki broni

28. Przy ul. 27 Grudnia, pierwszy dom
po prawej – stanowisko ogniowe

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono penetracjê

Zmuszono do za-
przestania ognia

29. Przy ul. Mickiewicza naprzeciw
KM PZPR – stanowisko ogniowe

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono penetracjê wspólnie z KBW

Zmuszono do za-
przestania ognia

30. W gmachu Uniwersytetu przy
ul. Stalingradzkiej, w wie¿y
stanowisko ogniowe

29 czerwca [19]56 r. przeprowa-
dzono penetracjê wspólnie z WP

Zlikwidowano
1 bandytê z broni¹

[b]

�ród³o: AIPN Po, 570/10/CD, k. 73–75, kopia, mps.
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Nr 93

Bdm – Notatka dotycz¹ca osób rannych przewiezionych do szpitali i osób, które same

zg³osi³y siê do nich i przebywa³y na leczeniu ambulatoryjnym

aŒciœle tajne
[b]

Notatka

Dotyczy: osób rannych w dnia 28 czerwca 1956 r. w Poznaniu, które zg³osi³y siê do szpi-
tali [i] przebywa³y na leczeniu ambulatoryjnym.

Dokument niniejszy zestawia siê na podstawie notatek z przeprowadzonych rozmów
z rannymi, którzy przebywaj¹ w szpitalach, a tak¿e osób, którym udzielono w szpitalach
doraŸnej pomocy.
Uwaga:
O rannych przebywaj¹cych w szpitalach MSW i wojskowym bêdzie mowa na koñcu no-
tatki w oddzielnym punkcie.

1. Ogólna liczba rannych 339 osób (wg posiadanych dokumentów).
Liczba ta dotyczy, tylko tych osób, które w dniu 28 czerwca zosta³y karetkami pogo-

towia dowiezione do szpitali lub same zg³osi³y siê na opatrunek. Z posiadanych mate-
ria³ów wynika, ¿e czêœæ rannych w obawie przed konsekwencjami nie zg³osi³a siê do-
tychczas w ogóle do szpitali, a tak¿e s¹ takie osoby, które uleg³y nieznacznym obra¿eniom
i z tych wzglêdów nie zg³osi³y siê tak¿e na opatrunki.

Spoœród rannych pewien odsetek zosta³o zranionych w ró¿nych punktach miasta,
niemniej jednak jakieœ 80% zosta³o zranionych w pobli¿u WUdsBP lub na najbli¿szych
ulicach obok Urzêdu Bezpieczeñstwac1.

Najwiêksza liczba ludzi zosta³a zraniona miêdzy godzinami 14.00–15.00, przy czym
ranni, z którymi przeprowadzono rozmowy, stwierdzaj¹, ¿e przypadkowo znaleŸli siê na
ulicach lub wyszli z ciekawoœci, widz¹c t³umy ludzi gromadz¹ce siê szczególnie obok
Urzêdu Bezpieczeñstwa. Natomiast wed³ug posiadanych przez nas dokumentów wynika,
¿e powa¿na liczba ranionych w momencie najwiêkszego nasilenia ataku na WUdsBP
znajdowa³a siê w³aœnie bardzo blisko Urzêdu, co wyklucza jak¹kolwiek przypadkowoœæ
ich obecnoœci w tym miejscud.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e z ciê¿ko rannymi, których w chwili obecnej przebywa szpita-
lach 12 osób, nie przeprowadzono rozmów z uwagi na stan ich zdrowia. Kilka osób ciê¿-
ko rannych zmar³o w szpitalach. Spoœród przebywaj¹cych obecnie w szpitalach stan
zdrowia 4–5 osób jest raczej beznadziejnye.
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a Brakuje miejsca i daty wytworzenia dokumentu.
b Odrêczne, nieczytelne trzy nazwiska oraz data 14 VII 56.
c Z prawej strony na marginesie odrêczny, nieczytelny zapis.
d Z prawej strony na marginesie odrêczny, nieczytelny zapis.
e Z prawej strony na marginesie odrêczny, nieczytelny zapis.
1 Chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



Pracownicy przeprowadzili rozmowy z 108 rannymi przebywaj¹cymi w szpitaluf.
2. W wyniku przeprowadzonych rozmów z rannymi stwierdza siê, ¿e 47 osób zosta³o ran-
nych wskutek tego, i¿ nieprzypadkowo znaleŸli siê na ulicach miasta. Jako podstawê do
takiej oceny wziêto pod uwagê to, ¿e ci ranni doznali obra¿eñ b¹dŸ naprzeciwko [Wo-
jewódzkiego] Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego, lub te¿ znajdowali siê na ulicach
przylegaj¹cych do ul. Kochanowskiego, gdzie mieœci siê Urz¹d Bezpieczeñstwa, i to
w pobli¿u gmachu urzêdu. Zatem uwa¿a siê, i¿ s¹ to osoby, które bra³y czynny udzia³
w czasie zajœæ ulicznych i napadów na gmachy pañstwowe.
3. Przypadkowo rannych jest 61 osób, które zosta³y ranne w pewnych odleg³oœciach od
miejsc najbardziej zagro¿onych. Za tak¹ ocen¹ przemawiaj¹ tak¿e okolicznoœci ich przy-
padkowego pobytu na ulicy lub za³atwianie ró¿nych spraw osobistych (zakupy itp.).
4. O ile chodzi o pochodzenie spo³eczne rannych, to dane te posiadamy w odniesieniu do
118 osób. Z danych tych wynika ¿e:
a) pochodzenia robotniczego zosta³o rannych 98 osób,
b) pochodzenia drobnomieszczañskiego rannych 9 osób,
c) z pochodzenia inteligencji 10 osób,
d) pochodzenia ch³opskiego (bli¿ej nie ustalono) 1 osoba.
5. Podzia³ rannych pod wzglêdem wieku:
a) od lat 10–20 rannych 39 osób,
b) od lat 20–30 rannych 48 osób,
c) od lat 30–40 rannych 25 osób,
d) od lat 40–50 rannych 22 osoby,
e) od lat 50–60 rannych 10 osób,
f) od lat 60–70 rannych 1 osoba.
6. Z liczby rannych przewa¿aj¹ca liczba osób zamieszkuje w Poznaniu i tak:
a) zamieszka³ych lub pracuj¹cych obecnie w Poznaniu 127 rannych,
b) zamieszka³ych poza Poznaniem (przyjezdnych) 18 rannych.
7. Do chwili obecnej przebywa w szpitalach Poznania 128 rannych, natomiast 211 osób
zosta³o do chwili obecnej zwolnionych ze szpitali. Przy czym czêœæ rannych w ogóle nie
przebywa³a w szpitalu i po pierwszym opatrunku zosta³a skierowana do domu.
8. Z liczby 339 osób rannych obecnie przebywa w szpitalu 13 osób, które nale¿y zaliczyæ
jako ciê¿ko ranni (nie uwzglêdnia siê tych osób, które na skutek odniesionych ran
zmar³y).
Z rannymi 13 osobami nie przeprowadzono rozmów.
9. Zbiegli ze szpitala:

Spoœród rannych znajduj¹cych siê w szpitalach jedna osoba, mimo odniesionych ran,
zbieg³a.

[g]

�ród³o: AIPN Po, 570/11, k. 16–17, orygina³, mps.
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f Z prawej strony na marginesie odrêczny, nieczytelny zapis.
g Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis.



Nr 94

Bdm – Odpis notatki p³k. Miko³aja Matwijewicza, komendanta Centrum Wyszkolenia

S³u¿by Ty³ów, dotycz¹cej wydarzeñ z 28 i 29 czerwca 1956 r.

[a]

Odpis

Notatka s³u¿bowa

O istniej¹cej sytuacji na terenie miasta Poznania nikt z oficjalnych czynników nie po-
wiadomi³ CWST wczeœniej. Pierwsz¹ wiadomoœæ o rozruchach w mieœcie przyniós³ do
koszar por. Nêdzarek z 1. batalionu, zamieszkuje on na ul. Rolnej i w drodze do koszar
widzia³ zamieszanie w rejonie ZISPO. Zameldowa³ o tym z[astêp]cy dowódcy batalionu,
który z kolei zawiadomi³ o sytuacji komendanta i zastêpcê do spraw politycznych.

Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci o rozruchach, by³o to oko³o godziny 9.00,
po³¹czy³em siê telefonicznie z komendantem Garnizonu i zobowi¹za³am go do wydania
zarz¹dzenia dla jednostek w garnizonie w sprawie wzmocnienia wart wewnêtrznych i wart
ochraniaj¹cych obiekty garnizonowe oraz w sprawie zakazu wypuszczania ¿o³nierzy z ko-
szar do miasta. Poleci³em równie¿ komendantowi Garnizonu wydaæ rozkaz, aby we
wszystkich jednostkach œci¹gn¹æ do koszar pododdzia³y prowadz¹ce zajêcia w terenie.

Po wydaniu zarz¹dzeñ dla komendanta Garnizonu, po³¹czy³em siê telefonicznie
z szefem Garnizonowego Wydzia³u Informacji, z zamiarem dok³adniejszego wyjaœnienia
istniej¹cej sytuacji w mieœcie i omówienia zachowania siê wojska. ¯adnych bli¿szych
wyjaœnieñ nie otrzyma³em. Szef Wydzia³u zawiadomi³ mnie, ¿e zwróci³ siê w tej sprawie
do swych prze³o¿onych.

Dla zapewnienia bezpieczeñstwa koszar, poleci³em postawiæ w stan gotowoœci bojo-
wej dwie kompanie. W kompaniach 2. i 7. zarz¹dzi³em pobranie broni i prowadzenie za-
jêæ ca³¹ kompani¹ na placu alarmowym.

Z[astêp]ca do spraw politycznych wobec braku dok³adnego rozeznania, co siê dzieje
w mieœcie i niemo¿liwoœci uzyskania po³¹czenia telefonicznego z Komitetem Woje-
wódzkim1, wyjecha³ samochodem w kierunku KW. Dotarcie do KW by³o niemo¿liwe,
poniewa¿ demonstranci ju¿ zgromadzili sie ko³o Zamku. Grupa awanturników usi³owa³a
poturbowaæ samochód zastêpcy, jednak dziêki opanowaniu i sprytowi kierowcy wycofa-
no siê do koszar.

Po osi¹gniêciu gotowoœci bojowej przez zaalarmowane kompanie, wyda³em rozkaz
w sprawie wzmocnienia za³ogi 2. Centralnej Sk³adnicy Mundurowej i 10. Rejonowego
Magazynu ¯ywnoœciowego. Do sk³adnic z 2. kompanii wys³ano po 10 podchor¹¿ych.
Podchor¹¿ych do Sk³adnic dostarczy³ por. Biela Edward samochodem ciê¿arowym,
okrê¿n¹ drog¹ przez ul. ¯eromskiego i Golêciñsk¹. Oko³o godz. 10.30 podchor¹¿owie
ju¿ znajdowali siê w rejonie sk³adnic.

428

a Brakuje miejsca i daty wytworzenia dokumentu.
1 Chodzi o Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu.



Podobnie OW W[ojsk] Panc[ernych]2 wzmocni³a w tym czasie za³oga Sk³adnicy Sani-
tarnej i Sk³adnicy MPS, a pu³k OPL3 z ul. Rolnej – fort, w którym przechowuje amunicjê.

W miêdzyczasie p³k. Knoll po³¹czy³ siê z ŒOW4 z p³k. Piotrowskim, ale ¿adnych po-
leceñ nie otrzyma³, poniewa¿ w sztabie ŒOW wszyscy byli na wyjeŸdzie w zwi¹zku
z æwiczeniami w terenie.

Po godzinie 10.30 zarz¹dzi³em alarm dla ca³ej szko³y i wyda³em polecenie w sprawie
postawienia pododdzia³ów w stan gotowoœci bojowej. Zarz¹dzi³em wydanie po jednej
jednostce ognia amunicji dla kompanii, bez prawa wydania jej na rêce podchor¹¿ym.

W tym czasie z[astêp]ca do spraw politycznych, po nieudanej próbie dotarcia do Ko-
mitetu Wojewódzkiego, wróci³ do koszar, wstêpuj¹c po drodze do dowódcy pu³ku KBW
pp³k. Lipinskiego. D[owód]ca pu³ku KBW zorientowa³ [siê], jaka sytuacja panuje w mieœcie.

Ja w miêdzyczasie zdo³a³em po³¹czyæ siê telefonicznie z d[owód]c¹ Garnizonu
p³k. Mazurem w Wêdrzynie i zameldowa³[em] mu o sytuacji i wydanych zarz¹dzeniach.
P³k Mazur uzna³ s³usznoœæ moich zarz¹dzeñ i nakaza³ czekaæ na dalsze polecenia.

W miêdzyczasie szef Zarz¹du I G[³ównego] Z[arz¹du] P[olitycznego] p³k Malczew-
ski telefonicznie orientowa³ sie o sytuacji i o powziêtych œrodkach w garnizonie, o czym
zameldowa³ mu p³k Knoll.

Poniewa¿ doœæ d³ugo nie by³o ¿adnych poleceñ w sprawie dalszego postêpowania,
osobiœcie po³¹czy³em siê telefonicznie z genera³em armii Pop³awskim. Genera³ armii
Pop³awski rozkaza³ mi czekaæ na jego rozkaz, podaj¹c, ¿e porozumie siê w tej sprawie
z w³aœciwymi czynnikami. Natychmiast po tym, tj. oko³o godziny 10.30, rozmawia³em
telefonicznie z komendantem Oficerskiej Szko³y Wojsk Pancernych, któremu przeka-
za³em wiadomoœæ otrzyman¹ od gen. armii Pop³awskiego.

W czasie miedzy godzin¹ 10.00 a 11.00 zwróci³ siê do mnie dowódca pu³ku KBW
w sprawie pomocy i za¿¹da³ wojska do akcji na wiêzienie. Uzgodni³em z d[owód]c¹
pu³ku, ¿e wobec braku rozkazu o wst¹pieniu wojska do akcji, Kompania Centrum Wy-
szkolenia S³u¿by Ty³ów uda siê do pu³ku KBW jako dowód, a swoje odwody pu³k KBW
rzuci do akcji.

Natychmiast po tym jedna kompania pod dowództwem mjr. Mêdzyñskiego wraz
z 4 samochodami ciê¿arowymi zosta³a skierowana do pu³ku KBW i rozlokowa³a siê
w koszarach KBW przy ul. Œwierczewskiego5. Równoczeœnie wys³a³em 4. Kompaniê
Podchor¹¿ych pod dowództwem p³k. Guzka do Zak³adów im. Stalina, dla zabezpieczenia
oddzia³u produkcji broni.

Po wys³aniu pododdzia³ów przed godz. 12.00, po³¹czy³em siê telefonicznie z gen.
broni [Jerzym] Bordzi³owskim, który potwierdzi³ rozkaz wst¹pienia wojska do akcji i za-
wiadomi³ mnie, ¿e idzie do Poznania korpus pancerny z Biedruska, polecaj¹c mi zwróciæ
siê w tej sprawie do d[owód]cy korpusu i uzgodniæ z nim koordynacje dzia³añ.

Usi³owa³em natychmiast po³¹czyæ siê z dowódc¹ korpusu, po³¹czenia z nim nie uzy-
ska³em, rozmawia³em z z[astêp]c¹ dowódcy korpusu, który zawiadomi³ mnie, ¿e korpus
ju¿ wyruszy³.

Przekaza³em mu zadanie zabezpieczenia przez pododdzia³y korpusu Wydzia³u
ZISPO w rejonie Biedruska.
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2 Chodzi o Oœrodek Wyszkolenia Wojsk Pancernych w Poznaniu.
3 OPL – Obrony Przeciwlotniczej.
4 ŒOW – Œl¹ski Okrêg Wojskowy.
5 Obecnie ul. Bukowska.



Nastêpnie po godzinie 13.00 na rozkaz p³k. Mazura wyjecha³em na £awicê, gdzie za-
meldowa³em siê ob[ywatelowi], gen. armii Pop³awskiemu. By³ tam równie¿ ob[ywatel],
premier Cyrankiewicz. Od tej chwili gen. armii Pop³awski uj¹³ dowództwo w swoje rêce
i zabroni³ bez jego zgody wysy³aæ jakiekolwiek oddzia³y.

Na £awicy uzyska³em od d[owód]cy pu³ku art[ylerii] o[brony] p[rzeciw]l[otniczej]
potwierdzenia wzmocnionej ochrony przy magazynach broni i amunicji na forcie nr VII.
£¹czenie siê z d[owód]c¹ pu³ku by³o uci¹¿liwe i nastrêcza³o sporo trudnoœæ.

Na rozkaz genera³a armii Pop³awskiego wezwa³em z koszar na £awicê kompaniê
podchor¹¿ych. Przyby³a 5. kompania pod dowództwem mjr. Kanerta. Dowódca kompa-
nii otrzyma³ od genera³a armii Pop³awskiego zadanie zabezpieczenia browaru przed
kradzie¿¹ i grabie¿¹ ze strony awanturników. Do wykonania tego zadania kompania
przyst¹pi³a oko³o godziny 19.30. Nastêpnie oko³o godziny 22.00 kompania przesz³a na
ochronê radiostacji.

Oko³o godziny 20.30 otrzyma³em polecenie zorganizowania ochrony Sztabu korpu-
su. Do Sztabu korpusu wys³a³em dwie kompanie szkolne, które osi¹gnê³y rejon sztabu
i zabezpieczy³y go.

Po powrocie do koszar zarz¹dzi³em zorganizowanie ochrony WZ MOT6 oraz Maga-
zynów Specjalnych 111. Rejonowego Szpitala, gdzie przechowywana jest broñ, wzmoc-
ni³em dodatkowo ochronê koszar przy ul. Wojskowej oraz wys³ano patrole we wzmoc-
nionym sk³adzie w rejon ulicy Ostroroga. S³u¿by Ochronne przyst¹pi³y do dzia³ania
o godz. 22.00.

Dnia 29 czerwca 1956 r. oko³o godz. 4.00 dodatkowo wzmocni³em za³ogê 2. Central-
nej Sk³adnicy Mundurowej i 10. Rejonowego Magazynu ¯ywnoœciowego, wysy³aj¹c do
sk³adnic dwie grupy podchor¹¿ych. Si³ami kadry oficerów wydzia³u Wyszkolenia i pod-
chor¹¿ych zorganizowa³em patrolowanie ulic Polnej i Grunwaldzkiej w rejonie bloków
mieszkalnych oficerów i rozlokowania jednostki.

Szczegó³owe sprawozdanie o przebiegu dzia³alnoœci wysy³anych grup operacyjnych
w opracowaniu.

Komendant
Centrum Wyszkolenia S³u¿by Ty³ów

Matwijewicz [Miko³aj]b p³k
Za zgodnoœæ z odpisem:c

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 70–72, orygina³, mps.
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b Brakuje podpisu.
c Tak¿e odrêczny, nieczytelny podpis.
6 Chodzi o Wojskowe Zak³ady Motoryzacyjne.



Nr 95

Bdm – Notatka mjr. Józefa Boczka dotycz¹ca zabitych i ranionych podczas wydarzeñ

z 28 i 29 czerwca 1956 r. w Poznaniu

[a]

Notatka (dotyczy punktu 14 – zabici i ranni)

I. Wed³ug dotychczas zebranych materia³ów, jak: wykazy ze szpitali, zeznania po-
dejrzanych i œwiadków, w wypadkach w Poznaniu w dniach 28 i 29 czerwca [1956 r.] za-
bitych i zmar³ych w skutek odniesionych ran jest 48 osób cywilnych (w tym jeden do-
tychczas nierozpoznany), 3 funkcj[onariuszy] UB i 3 z WP.

Jeœli chodzi o miejsca, w których zostali zabici lub œmiertelnie ranni, to na ulicy Kocha-
nowskiego 10 osób, Mickiewicza – 2 osoby, Mylnej – 2 osoby, D¹browskiego – 1 osoba, Ro-
osevelta – 1 osoba, Poznañskiej przy czo³gu – 1 osoba, Ostroroga – 1 osoba. Na terenie gara-
¿u WUdsBP zosta³ zabity ch³opiec, lat 13, Strza³kowski Roman, w chwili, gdy przek³ada³
banda¿e ze skrzynki do torebki podejrzanej Szmyt Teresy oko³o godz. 16.00 (Zeznaje Szmyt
Teresa, protokó³ nr 338 i 519). Wg zeznañ Szmyt Teresy, strza³y pad³y z gmachu ubezpie-
czalni na ul. D¹browskiego. Podejrzany Pocztowy Józef (protokó³ nr 427) zeznaje, ¿e jego
kolega Dutkiewicz Kazimierz zosta³ zabity na ul. Kochanowskiego w skutek strza³ów, które
pad³y z czo³gu opanowanego przez cywili (rebeliantów), przy tym kilkanaœcie osób zosta³o
rannych. Wed³ug danych Komendy Wojewódzkiej MO, przez funkcjonariuszy MO zosta³
zabity Braun Zdzis³aw, w czasie rabunku. Okolicznoœci zabicia lub zranienia, na skutek cze-
go nast¹pi³ zgon 23 osób ujêtych wykazem, do chwili obecnej nie zosta³y wyjaœnione. Anali-
zuj¹c ofiary zajœæ w dniach 28 i 29 br. pod wzglêdem wieku do 20 roku ¿ycia zginê³o 12 osób.
– w wieku 13 lat – 1 osoba,
– w wieku 15 lat – 2 osoby,
– w wieku 16 lat – 3 osoby,
– w wieku 17 lat – 1 osoba,
– w wieku 18 lat – 2 osoby,
– w wieku 19 lat – 1 osoba,
– w wieku 20 lat – 2 osoby.

W wieku ponad 20 lat – 36 osób. Najstarszy wiekiem posiada 58 lat. Spoœród 48 zabi-
tych i zmar³ych osób cywilnych, dotychczas nie zidentyfikowano 1 osoby.

W celu bli¿szego wyjaœnienia okolicznoœci, w jakich ujête wykazem osoby zosta³y
zabite lub w skutek ran zmar³y – nale¿y na okolicznoœci te przeprowadziæ rozmowy z ro-
dzinami zmar³ych i zabitych, co dotychczas nie zosta³o zrobione. Wœród zabitych
i zmar³ych wskutek rozruchów s¹ wy³¹cznie osoby p³ci mêskiej.

II. Ranni w czasie zajœæ w dniach 28 i 29 czerwca [19]56 r. w Poznaniu.
Wed³ug zestawienia sporz¹dzonego przez kpt. Kuzupa1 – inspektora kierownictwa

Urzêdu2, ogó³em do szpitali w Poznaniu w okresie zajœæ przyjêto 573 osoby. W dniu
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a Brakuje daty i miejsca wytworzenia dokumentu.
1 Zenon Kuzupa (1921–2001), od 10 IV 1945 r. oficer œledczy MUBP w Poznaniu, od [10 I 1946 r.] oficer

œledczy Sekcji 8 WUBP w Poznaniu, od [11 IV 1946 r.] oficer œledczy Sekcji 2 Wydzia³u IV „A” WUBP



28 czerwca [19]56 r. po opatrunku opuœci³o szpital 275 osób. Osób cywilnych na lecze-
niu w szpitalach w skutek odniesionych ran w dniach 128 i 29 czerwca [19]56 r. pozosta³o
255. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e cyfry te mog¹ byæ niedok³adne, gdy¿ nie rejestrowano wszyst-
kich osób, którym udzielono pierwszej pomocy. Wg dotychczas posiadanych materia³ów
– czas, miejsce i okolicznoœci ranienia zebrano odnoœnie 103 osób, natomiast w stosunku
do 152 osób rannych w dniach 28 i 29 czerwca br., bli¿sze okolicznoœci ranienia poza dany-
mi personalnymi dotychczas nie zosta³y jeszcze ustalone (ustalenia w toku, prowadzi grupa
œledcza).

Pierwsi ranni

Pierwsza osoba, która odnios³a rany t³uczone podudzia w dniu 28 czerwca [19]56 r.
[o] godz. 10.30 jest ob[ywatelka] NiedŸwiedzka Janina, która przed Zamkiem przez t³um
zosta³a popchniêta na stoj¹ce ¿elazo. O godz. 11.00 na ul. Marcinkowskiego przed
s¹dem, ch³opiec, lat oko³o 14, wystrzeli³ z karabinu pod nogi ob[ywatelki] Owsianki Ste-
fanii, rani¹c j¹ w obie nogi – przy czym sam równie¿ [jest] ranny.

(Protokó³ przes³uchania Owsianki [Stefanii]).
Oko³o godziny 11.00 wskutek strza³ów zostali postrzeleni:
– P³atkowiak Boles³aw – przed gmachem WUdsBP – godz. 11.00
– Przyby³ek Maria – przed gmachem WUdsBP – godz. 11.00
– Wojciechowski Wojciech – na ul. Kochanowskiego, przy [ul.] Poznañskiej – godz.
11.00
– Styperek Andrzej – na ul. Kochanowskiego – godz. 11.20
– Mornas Tadeusz – na ul. Kochanowskiego – godz. 11.30
– Sk³abania Maria – na ul. D¹browskiego, przy ZUS-ie – godz. 11.30
– Puszka Julianna – na ul. Je¿yckiej – godz. 11.30
– Maj Józef – ul. Kochanowskiego – godz. 12.00
– Samolewski Zbigniew – ul. Kochanowskiego – godz. 12.00
– B¹k Zenon – ul. Kochanowskiego – godz. 12.00
– Szymczak Hieronim – ul. Kochanowskiego – godz. 12.00
– Banach Stefan – ul. Kochanowskiego – godz. 12.00
– Gramowski Marian – ul. Kochanowskiego – godz. 12.00
– Duda Ryszard – [ul.] D¹browskiego, przy Rozlewni Piwa – godz. 12.00
– Pucek Rajmund – na rogu ul. Kochanowskiego i D¹browskiego – godz. 12.00

Wed³ug dotychczasowych zebranych danych, ogó³em na ul. Kochanowskiego ranio-
nych w skutek postrza³ów zosta³o [b] osób.
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w Poznaniu, od [10 X 1946 r.] delegowany do CW MBP w £odzi. [Od 1 IV 1947 r.] wyk³adowca CW MBP
w Legionowie, od 15 VII 1949 r. do dyspozycji szefa WUBP w Poznaniu, od 1 X 1949 r. komendant Miêdzy-
wojewódzkiej Szko³y Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu, od 1 I 1952 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u
VIII WUBP w Poznaniu, od 1 XII 1952 r. zastêpca szefa PUBP w Ostrowie Wielkopolskim, od 1 V 1955 r. in-
spektor Inspektoratu Kierownictwa WUdsBP w Poznaniu. Zwolniony 31 XII 1956 r. Zob. AIPN Po, 084/2647
(akta osobowe).

b Fragment opuszczony przez wytwórcê dokumentu, jednak nieuzupe³niony.
2 Chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



Oczywiœcie cyfra ta obejmuje osoby ranione wskutek strza³ów oddanych z gmachu
Urzêdu Bezpieczeñstwa3, jak równie¿ strza³ów oddanych przez cywili (rebeliantów) do
gmachu urzêdu. Np. podejrzany Pocztowy Józef (protokó³ przes³uchania nr 427) zeznaje:
„Oko³o godz. 14.00–16.00 na naro¿niku ul. Poznañskiej i Roosevelta ludnoœæ cywilna
opanowa³a czo³g. Czo³g ten nawróci³ i zatrzymuj¹c siê na naro¿niku ul. Poznañskiej i Ko-
chanowskiego zacz¹³ strzelaæ z karabinu maszynowego w kierunku gmachu WUdsBP,
trafiaj¹c seriami w stoj¹c¹ ludnoœæ miêdzy czo³gami a gmachem tego¿ urzêdu. Wi-
dzia³em, ¿e z tego powodu kilkanaœcie osób przewróci³o siê [”].

Ranny Szyfman Zygmunt podaje, ¿e o godz. 13.00 na rogu ulic Mickiewicza
i S³owackiego zosta³ ranny strza³ami z czo³gu opanowanego przez rebeliantów.

W czasie przeprowadzania rozmów z rannymi na okolicznoœci, w jakich zostali po-
strzeleni:
– 21 osób podaje, ¿e ostrzelali ich cywile (rebelianci),
– 14 osób podaje, ¿e zosta³y ranne strza³ami oddanymi z czo³gów,
– 2 osoby podaj¹, ¿e zosta³y ranne przez ¿o³nierzy WP przypadkowo, gdy¿ strzelali
w obronie w³asnej przed napaœci¹ rebeliantów,
– 1 osobnik podaje, ¿e zosta³ postrzelony przez patrol MO,
– 3 osoby podaj¹, ¿e zosta³y ranne od kul, które wpad³y przez okna do ich mieszkañ.

Spoœród rannych 4 osoby zbieg³y ze szpitali: Lutowski Jaros³aw po dokonanej opera-
cji chirurgicznej, Pietrzyñski Józef, Popió³ Józef i Nowacki Józef, przed rozpoznaniem
ich stanu zdrowia.

W celu ustalenia wszystkich okolicznoœci ranienia 152 osób ujêtych w trzecim wyka-
zie, nale¿y w najbli¿szym czasie przeprowadziæ z nimi rozmowy lub ich na te okoliczno-
œci przes³uchaæ.

w za³¹czeniu:
1. Wykaz osób cywilnych zabitych i zmar³ych w okresie od 28 czerwca [19]56 do 5 lipca br.
2. Wykaz rannych, z którymi przeprowadzono rozmowy.
3. Wykaz rannych, z którymi rozmów nie przeprowadzono.

Sporz¹dzi³:
(Boczek Józefc, mjr)

�ród³o: AIPN Po, 570/11, k. 4–7, kopia, mps.
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c Brakuje podpisu. Prawdopodobnie Józef Boczek (ur. 1920), od 27 III 1945 r. w Centrum Szkolenia BP
w £odzi, od [27 IX 1945 r.] wywiadowca Sekcji 2 Wydzia³u III Samodzielnego, od 1 IV 1946 r. m³odszy refe-
rent Wydzia³u „A” MBP, od [15 IV 1947 r.] wywiadowca Sekcji 2, od 1 XI 1947 r. starszy wywiadowca Sekcji
2, od 1 I 1948 r. starszy wywiadowca Sekcji 1, od 1 III 1949 r. brygadier i p.o. kierownika Sekcji 1, od 1 III
1950 r. kierownik Sekcji 1 Wydzia³u „A” MBP, od 15 IV 1951 r. starszy wyk³adowca szkolenia zawodowego
szko³y przy Wydziale „A” MBP, od 1 III 1953 r. naczelnik sekretariatu Wydzia³u „A” MBP, od 15 IV 1954 r.
s³uchacz dwuletniej Szko³y Oficerskiej, od 16 VII 1956 r. do dyspozycji Departamentu Kadr i Szkolenia
KdsBP, od 28 XI 1956 r. starszy inspektor Biura „B”, od 20 XII 1956 r. wicedyrektor Biura „B”, od 8 XII–25 XII
1957 r. delegowany s³u¿bowo do ZSRS, 15 X 1961 r. odwo³any i powo³any na stanowisko naczelnika Wy-
dzia³u II Biura Paszportów, od 15 IV 1967 r. naczelnik Wydzia³u III Zarz¹du Kontroli Ruchu Granicznego
MSW, zwolniony 5 XI 1968 r. Zob. AIPN BU, 0194/2612 (akta osobowe).

3 Chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
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Bdm – Odpis meldunku mjr. Leona Szpaka, dowódcy 12. Dywizjonu Artylerii Rakietowej,

dotycz¹cego strat broni i amunicji podczas wydarzeñ w czerwcu 1956 r.

Odpis

aŒciœle tajne
Egz. nrb

12. Dywizjon Artylerii Rakietowej

Dowódca 19. Dywizji Pancernej
Biedrusko

Dot[yczy] akcji poznañskiej zgodnie z telefonogramem nr 73

Dowódca 19. Dywizji Pancernej z dnia 9 lipca 1956 r. melduje ¿e:
W akcji poznañskiej zosta³o przytrzymanych podejrzanych ([ze] zrabowanym mieniem
pañstwowym i amunicj¹ do broni palnej) 17 ludzi cywilnych, którzy zostali odwiezieni
transportem batalionu rozpoznawczego sztabu mieszcz¹cego siê w Komendzie Miasta
Poznañ.
Straty poniesione s¹ nastêpuj¹ce;
2 ¿o³nierzy rannych:
szer. Duda Mieczys³aw,
szer. Szot Józef,
zniszczono kabinê kierowcy i maskê silnika sam[ochodu] ciê¿arowo-terenowego marki
Gaz-63.
Zu¿yto amunicji w iloœci:
do pm – 4396
do kbk – 173
Paliwa zu¿yto oko³o 970 kg.

Dowódca 12. DAR
[Leon] (Szpakc – mjr)

[d]

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 62, orygina³, mps.
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a Brakuje daty i miejsca wytworzenia dokumentu.
b Brakuje numeru egzemplarza.
c Brakuje podpisu. Poni¿ej odrêczny zapis Za zgodnoœæ oraz odrêczny, nieczytelny podpis.
d Tak¿e odrêczny zapis Za zgodnoœæ oraz nieczytelny podpis.



Nr 97

Bdm – Odpis oœwiadczenia por. Leopolda Cupia³a dotycz¹cego wydarzeñ z 28 czerwca

1956 r.

[a]

Odpis

Cupia³ – por.

Oœwiadczenie

Oœwiadczam, ¿e dnia 28 czerwca 1956 r. w godz. 15.00 a 16.00 akcji, jad¹c czo³giem,
na ulicy D¹browskiego, nasz czo³g zosta³ obrzucony p³ynem zapalaj¹cym. Wtedy po-
czu³em gor¹c oraz benzynê, która by³a na zbiorniku, pali³a siê, wtedy wyskoczy³o
[z] za³ogi dwóch podchor¹¿ych, a nastêpnie ja, pozosta³ kpt. Przybylski oraz dwóch
cz³onków za³ogi. Ja stoj¹c z pistoletem na ulicy, wyskoczy³ tramwajarz z pm oraz cywile
z pistoletami, ca³y t³um zacz¹³ siê zbli¿aæ do mnie, w tym momencie zosta³em uderzony
z ty³u w g³owê, gdzie nachyli³em siê, [w tej] chwili doskoczono do mnie, ten tramwajarz
wyrwa³ mi z rêki broñ, a nastêpnie drugi cywil zacz¹³ mnie rozpinaæ, pas oraz mundur,
gdzie zabra³ mi broñ drug¹ spod munduru Nr 5255, gdzie zawleczono mnie do podwórka
rozbrojonego, gdzie zaczêto mnie biæ, za strzelanie. Tramwajarz zabra³ mi broñ Nr 14781.
Natomiast moim podchor¹¿ym nie zabrano broni, gdy¿ nie posiadali przy sobie.

Cupia³ [Leopold] por.b

Za zgodnoœæ:c

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 77, kopia, mps.
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a Brakuje daty i miejsca wytworzenia dokumentu.
b Brakuje podpisu.
c Brakuje podpisu.



Nr 98

Bdm – Odpis sprawozdania pp³k. Antoniego Mazurkiewicza, dowódcy 10. Dywizji Pan-

cernej, dotycz¹cego uczestnictwa jednostki w wydarzeniach w dniach 28–29 czerwca

1956 r. w Poznaniu

[a]
Tajne

Egz. Nrb

Odpis1

Sprawozdanie z udzia³u oddzia³ów 10. Sudeckiej Dywizji Pancernej
w akcji w Poznaniu w dniach od 28–30 czerwca 1956 [r.]

1. W dniu 28 czerwca 1956 r. o godz. 12.00 otrzyma³em rozkaz od cz[asowo] p[e³ni¹ce-
go] o[bowi¹zki] dowódcy 2. Korpusu Pancernego p³k. Lach[a] na og³oszenie alarmu bo-
jowego dla jednostek 10. Sudeckiej Dywizji Pancernej i postawienie ich w stan gotowo-
œci bojowej bez wyprowadzenia jednostek dywizji w rejony alarmowe. Alarm bojowy
og³osi³em natychmiast i o godz. 14.00 jednostki osi¹gnê³y gotowoœæ bojow¹.
2. O godz. 14.00 p³k Lach skorygowa³ rozkaz, nakazuj¹c wyprowadziæ poszczególne jed-
nostki dywizji w rejon Suchego Lasu, przygotowaæ je do dzia³añ, wydaæc nabojed do bro-
ni strzeleckiej, z tego e1 joe bezpoœrednio sk³adowi osobowemu, 1 jo na transporcie oraz
pozostawiæ na miejscu sprzêt ciê¿ki, tj. czo³gi i dzia³a pancerne, artyleriê polow¹, wypro-
wadzaj¹c w sk³adzie osobowe jednostki na transporcie samochodowym w gotowoœci do
dzia³añ w szyku pieszym.

jO godzinie 16.00 dowódca 2. Korpusu Armijnego p³k Mazur przekaza³ mif rozkaz
wiceministra obrony narodowej gen. armii Pop³awskiego na wyprowadzenie czo³gów
i dzia³ pancernych ca³ej dywizji w rejon Poznania, tj. na lotnisko w rejonie Krzy¿ownikg.

Jednostki 10. Sudeckiej Dywizji Pancernej w pe³nej gotowoœci bojowej wyruszy³y
zh rejonui lotniska i oko³o godz. 20.00 wysz³y z rejonu lotniska w gotowoœci do dzia³añj.
3. Sk³ad bojowy wyprowadzonych jednostek 10. Sudeckiej Dywizji Pancernej, jak
za³¹cznik Nr 1.
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a Brakuje daty i miejsca wytworzenia dokumentu.
b Brakuje numeru.
c Literê æ wpisano rêcznie, poprawiaj¹c wpisan¹ maszynowo literê ñ.
d S³owo wpisano rêcznie w miejsce wpisanego maszynowo, nieczytelnego s³owa.
e–e Tu i dalej tak w dokumencie.
f S³owo wyró¿niono odrêczn¹ lini¹. Na marginesie odrêczny zapis Dowódcy 10. Dywizji Pancernej pp³k.

Mazurkiewiczowi.
g Dwie pierwsze litery KR wpisano rêcznie.
h Literê z wpisano rêcznie.
i Literê u wpisano rêcznie.
j–j Fragment wyró¿niono odrêcznym podkreœleniem z lewej strony na marginesie.
1 Jest to odpis sprawozdania. Orygina³ wykonano 4 VII 1956 r. i zosta³ opublikowany. Zob. Po obu stro-

nach barykady…, s. 64–69.



4. kJednostki 10. Sudeckiej Dywizji Pancernej otrzymywa³y rozkaz na wejœcie do m[iasta]
Poznañ i przyjêcie pod ochronê i obronê obiekty w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
a) 7. Batalion Rozpoznawczy z czo³gami 23. P[lutonu] Cz[o³gów] jako grupa wyjœæ w re-
jon: ul[ic] Poznañska, róg Kochanowskiego, celem zlikwidowania grup dywersyjnych
przy obiekcie Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego2.
b) 14. D[ywizjon] A[rtylerii] P[rzeciw]lotniczej z 1/71 P[lutonem] Cz[o³gów]3, wyjœæ
w rejon Poczty G³ównej i Telegrafu, i nie dopuœciæ do zniszczenia tych obiektów przezl

grupy dywersyjne. Przy przejeŸdzie przez ul. D¹browskiego, czo³gi i artylerzyœci zostali
ostrzelani przez prowokatorów z broni maszynowej, a czo³gi obrzucono butelkami
z p³ynem zapalaj¹cym. Po otwarciu ognia z czo³gu i broni maszynowej, w kierunku punk-
tów ogniowych prowokatorów – prowokatorzy swój ogieñ zaprzestali i dywizjon artyle-
rii pod os³on¹ czo³gu wyszed³ w rejon Poczty G³ównej, zabezpieczaj¹c obiekty przed
zniszczeniem i w ten sposób wykonuj¹c zadanie bojowe.
c) 27. P[u³k] Z[mechanizowany] – bez 1. Batalionu Piechoty, wyjœæ w rejon Zamku
– (Miejska Rada Narodowa), Wojewódzkiego Komitetu PZPR i Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej. Po wyjœciu pododdzia³ów 27. P[u³ku] Z[mechanizowanego] w rejon nakaza-
nych obiektów, oko³o godz. 21.00 prowokatorzy znajduj¹cy siê w wie¿ach zamku, Auli
Uniwersyteckiej i Domu Akademickiego, (vis à vis) (Wojewódzkiego Komitetu Partii)
otworzyli ogieñ do pododdzia³ów znajduj¹cych siê przedm Zamkiem4, w odpowiedzi pod-
oddzia³y 27. P[u³ku] Z[mechanizowanego] otworzy³y ogieñ w kierunkach stwierdzonych
punktów ogniowych i po up³ywie oko³o godziny prowokatorzy swój ogieñ zaprzestali.

Wymiana strza³ów seryjnych i pojedynczych trwa³a do godz. 3.00, dnia 29 czerwca
[19]56 [r.]. Oko³o godz. 6.15 ponownie pododdzia³y te zosta³y ostrzelane przez prowo-
katorów z broni rêcznej z wie¿y Auli Uniwersyteckiej i gmachu Opery Poznañskiej.

Wykonuj¹c osobisty rozkaz wiceministra obrony narodowej gen. armii Pop³awskie-
go, gmach Auli Uniwersyteckiej, Opery Poznañskiej i Akademii Medycznej zosta³y wy-
dzielonymi specjalnymi grupami, otoczone i przeszukane, w wyniku czego zosta³ znale-
ziony 1 kbk w rejonie zamku.

¯adnego prowokatora nie z³apano, lecz w miejscach prowadzenia ognia przez nich
znaleziono ³uski z pm i kbk.

W ci¹gu nocy z 28–29 czerwca i dnia 29 czerwca [19]56 [r.] wspólnie z oddzia³ami Mi-
licji Obywatelskiej zatrzymano kilkadziesi¹t osób bez dokumentów (podejrzanych) oraz
jednego osobnika z amunicj¹ i 1 z broni¹, których przekazano do Komendy Wojewódzkiej
MO.
d) 41. Batalion £¹cznoœci z czo³gami 23. P[lutonu] Cz[o³gów] jako grupa wyjœc[iowa]
w rejon gmachu Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa5, gdzie we wspó³dzia³aniu
z 7. Batalionem Rozpoznawczym, zlikwidowaæ grupê prowokatorów i zabezpieczyæ
obiekt nakazany.
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k Fragment od tego miejsca do koñca dokumentu, z wyj¹tkiem ostatniego akapitu punktu 4g, wyró¿niono

odrêczn¹, pionow¹ lini¹ z lewej strony na marginesie.
l Literê z wpisano rêcznie.
m Literê d wpisano rêcznie.
2 Chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.
3 Prawdopodobnie chodzi o 1. Pluton Czo³gów 71. Pu³ku Czo³gów.
4 W Zamku znajdowa³a siê siedziba Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu.
5 Chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



Po wyjœciu na ulicê Roosevelta, ul[icami] D¹browskiego i Mickiewicza, do podod-
dzia³ów batalionu prowokatorzy otworzyli ogieñ z dachów i okien.

W odpowiedzi otworzono ogieñ do stwierdzonych punktów ogniowych, w wyniku
czego zmuszono ich do zaprzestania ognia.
e) 2. P[luton] Cz[o³gów] – wyjœæ w rejon Fortu IX i IXa i zabezpieczyæ przed ewentual-
nym zniszczeniem.

Jednostka walk z prowokatorami nie prowadzi³a.
f) 71. Pu³k Czo³gów – zabezpieczyæ wschodni¹ czêœæ miasta z kontrolowaniem dróg
w kierunku Poznañ, w miejscowoœciach G³uszyna, Krzesiny6, Krzesinki7, Sp³awie.
g) 10. Batalion Czo³gów i Artylerii Pancernej z kompani¹ czo³gów 7. B[atalionu]
Rozp[oznawczego], zabezpieczyæ m[iasto] Poznañ z kierunku Gniezno i Swarzêdz,
i wyjœæ w rejon Szczepankowo8, Kobylepole9 Antonin. W dniu 29 czerwca [19]56 [r.]
przy próbach organizacji pochodu w rejonie Swarzêdz, w kierunku m[iasta] Poznañ, ce-
lem zlikwidowania ogniska prowokatorskiego wydanon rozkaz: kompaniomo czo³gów
œrednich, 7. Batalion Rozpoznawczy i grupom piechoty przemarszem przez rejon Swa-
rzêdz, uspokoiæ prowokatorów.

Rozkaz ten wyda³em na podstawie osobistego polecenia wydanego mi przez Prezesa
Rady Ministrów, tow[arzysza] Cyrankiewicza, po zameldowaniu mu o sytuacji w rejonie
Swarzêdz.

W wyniku tego, próby organizacji pochodu zosta³y udaremnione i w m[ieœcie] Swa-
rzêdz zapanowa³ spokój.
h) 33. D[ywizjon] A[rtylerii] H[aubic] i 8. D[ywizjon] A[rtylerii] R[akietowej] – zabez-
pieczy³y wspólnie z czo³gami 2. P[lutonu] Cz[o³gów] Fort IX i Fort IXa.

Dowódca 10. Dyw[izji] Pancernej
(Mazurkiewicz [Antoni] – pp³k)p

[q]

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 67–69, orygina³, mps.
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n Litery no wpisano rêcznie. W dokumencie maszynowo wyda³em.
o W dokumencie Kompani¹. Literê ¹ przekreœlono rêcznie.
p Brakuje podpisu. Poni¿ej odrêczny zapis Za zgodnoœæ z odpisem 3 VII 56. Tak¿e odrêczna parafa. An-

toni Mazurkiewicz, pp³k, dowódca 10. Sudeckiej Dywizji Pancernej, z miejscem postoju w Opolu. W sk³ad dy-
wizji wchodzi³y m.in. nastêpuj¹ce jednostki: 2. i 71. Pu³k Czo³gów, 27. Pu³k Zmechanizowany, 10. Batalion
Czo³gów i Artylerii Pancernej, 7. Batalion Rozpoznawczy, 41. Batalion £¹cznoœci, 21. Batalion Saperów, 59. Ba-
talion Samochodowo-Transportowy, 33. Dywizjon Artylerii Haubic, 8. Dywizjon Artylerii Rakietowej, 14. Dy-
wizjon Artylerii Przeciwlotniczej, 58. Kompania Przeciwchemiczna, Zob. E. J. Nalepa, Pacyfikacja…, s. 84–85.

q Poni¿ej odrêczny zapis o treœci: Za zgodnoœæ z odpisem. 3.07.56. Nieczytelny, odrêczny podpis.
6 Krzesiny – niewielka po³udniowo-wschodnia dzielnica Poznania, na terenie administracyjnej dzielnicy

Nowe Miasto.
7 Krzesinki – niewielka po³udniowo-wschodnia czêœæ Poznania. Po³o¿ona jest miêdzy Krzesinami

a Sp³awiem.
8 Szczepankowo – jest osiedlem, a zarazem jedn¹ z „poddzielnic” Poznania, funkcjonuj¹c¹ w ramach

dzielnicy Nowe Miasto. Jako „poddzielnica” Szczepankowo obejmuje te¿ tereny Sp³awia.
9 Kobylepole – wschodnia czêœæ Poznania po³o¿ona na terenie dzielnicy Nowe Miasto.



Nr 99

Bdm – Odpis pisma kpt. Eugeniusza Lozerta, w zastêpstwie szefa sztabu 19. Dywizji Pie-

choty, do szefa sztabu 2. Korpusu Pancernego, dotycz¹cego wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

[a]

Odpis1

Tajne
Egz. nrb

Dowództwo 19. Dyw[izji] Panc[ernej]c

Dot[yczy] akcji poznañskiej

Poni¿ej podajê zestawienie o iloœci zatrzymanych i ujêtych prowokatorów oraz [o]
posiadanych strat[ach] przez jednostki 19. Dywizji Pancernej.

I. 73. Pu³k Zmechanizowany
1. ujêto – 31 prowokatorów – w tym:
2 z broni¹, 5 z butelkami zapalaj¹cymi, 20 bez broni.
Zdobyto: 1 rkm, 3 pistolety TT, 4 kbk.
Prowokatorzy zostali oddani w³adzom UB.
73. Pu³k Zmechanizowany poniós³ straty:
1 oficer zabity, 10 szeregowych rannych.
Ranni znajduj¹ siê w szpitalu Poznañ.

II. 69. Pu³k Czo³gów Œrednich
1. Zatrzymano 7 prowokatorów w tym 5 z p³ynem zapalaj¹cym, 2 bez broni.

Strat ¿adnych w 69. P[u³k] Cz[o³gów] nie by³o.

III. 23. Pu³k Czo³gów Œrednich
1. Zatrzymano – 6 prowokatorów, z tego:
2 z broni¹, 1 z rakietnic¹ i rakietami, 1 z p³ynem zapalaj¹cym, 1 z aparatem fotograficznym.
23. Pu³k Czo³gów [Œrednich] poniós³ straty:
zaginê³y 3 pistolety maszynowe, strat w ludziach nie by³o.

IV. 36. Dywizjon Artylerii Haubic
1. Zatrzymano – 10 prowokatorów, z tego:
2 z broni¹, 8 bez broni.
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a Brakuje daty i miejsca wytworzenia dokumentu.
b Brakuje numeru.
c Poni¿ej wpisano rêcznie a/a. Tak¿e odrêczna parafa.
1 Orygina³ sprawozdania wykonano 11 VII 1956 r. i znajduje siê w Centralnym Archiwum Wojskowym.

Zosta³ opublikowany. Zob. Po obu stronach barykady…, s. 103–104.



Uszkodzone zosta³y dwa samochody, poza tym ¿adnych innych strat nie by³o.

V. 12. Dywizjon Artylerii Rakietowej
1. Zatrzymano 17 prowokatorów, którzy posiadali broñ, amunicjê oraz mienie pañstwo-
we – zostali oddani na Komendê miasta Poznañ.
Straty: 2 ¿o³nierzy rannych. Zosta³a zniszczona kabina kierowcy samochodowego i ma-
ska silnika samochodu Gaz-63.

VI. 2. Batalion Rozpoznawczy
Zatrzymano 10 prowokatorów, posiadali oni no¿e, pm i pistolet TT, zatrzymanych zo-
sta³o 4 wiêŸni[ów] bez ¿adnych dokumentów, zostali oddani do prokuratury 2. Korpusu
Pancernego. Broñ i no¿e oddane zosta³y Informacji 19. DP.
Straty:1 podoficer ranny. Uszkodzony zosta³ zbiornik zapasowy czo³gu, w wyniku tego
80 l[i]tr[ów] oleju napêdowego wyciek³o. Poza tym powa¿niejszych strat nie by³o.

Szef sztabu 19. Dywizji Pancernej
wz. (Lozert [Eugeniusz]d – kpt.)

[e]

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 46–47, orygina³, mps.
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d Brakuje podpisu. W owym czasie szefem sztabu 19. Dywizji Pancernej by³ p³k Tadeusz Pawlikowski. Eu-
geniusz Lozert (ur. 1929), od 1947 r. w WP. W owym czasie starszy pomocnik szefa Wydzia³u Operacyj-
no-Wyszkoleniowego 19. Dywizji Pancernej. Zob. Po obu stronach barykady…, s. 104.

e Poni¿ej odrêczny zapis za zgodnoœæ oraz nieczytelny podpis.



Nr 100

Bdm – Wyci¹g ze sprawozdania p³k. Mateusza Lacha, dowódcy 19. Dywizji Pancernej,

dotycz¹cego dzia³alnoœci jednostek podleg³ych mu oddzia³ów w dniach 28–30 czerwca

1956 r. w Poznaniu

aTajne

1Wyci¹g z udzia³u jednostek 19. Dywizji Pancernej w akcji w Poznaniu
w dniach 28–30 czerwca 1956 r.

1. O [godz.] 11.30, 28 czerwca 1956 r. dywizja otrzyma³a zarz¹dzenie na og³oszenie alar-
mu bojowego od szefa Sztabu Generalnego gen. broni [Jerzego] Bordzi³owskiego.

Po otrzymaniu zarz¹dzenia na alarm, w stan gotowoœci bojowej zosta³y postawione
wszystkie oddzia³y i samodzielne pododdzia³y dywizji znajduj¹ce siê na o[bozie] æ[wi-
czeñ] Biedrusko.
Poszczególne oddzia³y i samodzielne pododdzia³y dywizji osi¹gnê³y gotowoœæ bojow¹:

– 73. P[u³k] Z[mechanizowany] – 12.00
– 23. P[u³k] Cz[o³gów] – 14.00
– 69. P[u³k] Cz[o³gów] – 12.30
– 13. B[atalion] Cz[o³gów i] A[rtylerii] P[ancernej] – 15.30
– 2. B[atalion] R[ozpoznawczy] – 14.30
– 36. D[ywizjon] A[rtylerii] H[aubic] – 12.10
– 12. D[ywizjon] A[rtylerii] R[akietowej] – 12.00
– 3. D[ywizjon] A[rtylerii] P[rzeciw]lot[niczej] – 12.20
– 66. B[atalion] Sap[erów] – 12.30

2. Na rozkaz szefa Sztabu Generalnego gen. broni Bordzi³owskiego oddzia³y dywizji wy-
ruszy³y z rejonu koncentracji w kierunku Poznania, w nastêpuj¹cym czasie:
1/73.2 P[u³k] Z[mechanizowany] – 13.30
73. P[u³k] Z[mechanizowany] – 14.30
23. P[u³k] Cz[o³gów] – 13.30
69. P[u³k] Cz[o³gów] – 15 .00
13. B[atalion] Cz[o³gów i] A[rtylerii] P[rzeciwlotniczej] – 15.40
2. B[atalion] R[ozpoznawczy] – 14.45
36. D[ywizjon] A[rtylerii] H[aubic] – 15.15
3. D[ywizjon] A[rtylerii] P[rzeciw]lot[niczej] – 15.30
66. B[atalion] Sap[erów] – 19.15 (odwód)
12. D[ywizjon] A[rtylerii] R[akietowej] – 15.00
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a Brakuje daty i miejsca wytworzenia dokumentu.
1 Por. AIPN Po, 570/10, Sprawozdanie z udzia³u jednostek 19. Dywizji Pancernej w akcji w Poznaniu

w dniach 28–30 VI 1956 r., b.d., k. 40–45. Orygina³ sprawozdania wykonano 3 VII 1956 r. i znajduje siê
w Centralnym Archiwum Wojskowym. Zosta³ opublikowany. Zob. Po obu stronach barykady…, s. 96–101.

2 Prawdopodobnie chodzi o 1. Batalion Piechoty Zmechanizowanej Pu³ku.



3. Sk³ad bojowy jednostek bior¹cych udzia³ w akcji:

Oddzia³ Oficerów Podofic[erowie]
nadt[erminowi]

Podofic[erowie]
s³[u¿by]

zas[adniczej]

Szere-
g[owi]

Razem

73. PCZ 77 14 142 441 674

23. PCZ 37 4 57 102 200

69. PCZ 45 6 75 134 260

13. BCZAP 28 – 59 54 141

2. BR 12 5 15 58 90

36. DAH 14 3 18 69 104

12. DAR 9 1 14 48 72

3. DAPLOT 9 – 25 83 117

66. BSAP 2 3 7 39 51

D[owódz]two Dyw[izji]
i 59. B[atalionu]
£[¹cznoœci]

24 – 13 51 88

Razem 257 36 425 1079 1797

4. Jednostki mia³y do ochrony nastêpuj¹ce obiekty:
– 13. B[atalion] Cz[o³gów i] A[rtylerii] P[rzeciwlotniczej] – elektrowniê miejsk¹.
– 2. B[atalion] R[ozpoznawczy] uda³ siê do dyspozycji dowódcy KBW, gdzie otrzyma³
zadanie nie dopuœciæ prowokatorów od strony torów kolejowych i ogródków dzia³ko-
wych u zbiegu ulic Roosevelta i D¹browskiego oraz mostu Teatralnego. Po zaprowadze-
niu porz¹dku 2. B[atalion] R[ozpoznawczy] zosta³ podzielony wraz z przydzielonym do
niej jako desant 12. D[ywizjonem] A[rtylerii] R[akietowej] na 3 grupy. Pierwsza grupa
– pozosta³a na miejscu, w sk³adzie: czo³gi z piechot¹. Druga grupa – w sk³adzie 2 czo³gi
i BTR, i pluton motocykli do ochrony stacji kolejowej Poznañ-Górczyn, i Centraln¹
Sk³adnicê Wojskow¹ Sprzêtu Motor[owego].

Trzecia grupa w sk³adzie 2 czo³gi z desantem piech[oty] nie dopuszcza³a do rozru-
chów w rejonie zak³adów ZISPO, u wylotu ul. Dzier¿yñskiego.
– 12. D[ywizjon] A[rtylerii] [Rakietowej] – w dniu 28 czerwca [19]56 r. dzia³a³ samo-
dzielnie jako piechota na moœcie Teatralnym i wzd³u¿ ulicy Roosevelta, a w dniu
29 czerwca [19]56 r. wraz z 2. B[atalionem] R[ozpoznawczym],
– 23. P[u³k] Cz[o³gów] – 4. i 5. k[ompania] cz[o³gów] – wys³ane do dyspozycji dowódcy
KBW. Do dyspozycji dowódcy KBW bpozosta³o siêb tylko 7 czo³gów, reszta czo³gów
z dwóch kompanii zmuszone by³y walczyæ na ulicach miasta. Pozosta³e pododdzia³y
czo³gów ochrania³[y] Wojew[ódzki] U[rz¹d ds.] B[ezpieczeñstwa Publicznego], dzia-
³aj¹c na ulicach: Poznañska, Roosevelta, D¹browskiego, Mylna, Kochanowskiego i Mic-
kiewicza. 23. Pu³k Cz[o³gów] dzia³a³ wspólnie z 3. D[ywizjonem] A[rtylerii] P[rze-
ciw]lot[niczej], który dzia³a³ jak piechota.
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b–b Tak w dokumencie.



– 36. D[ywizjon] A[rtylerii] H[aubic] dzia³a³ tak¿e z 23. P[u³kiem] Cz[o³gów], zabezpie-
czaj¹c jako piechota ulice Poznañsk¹ i Myln¹.
– 66. B[atalion] Sap[erów] – zosta³ wprowadzony do walki w godzinach wieczornych
dnia 28 czerwca [19]56 r. na pomoc 2. B[atalionowi] R[ozpoznawczemu], z którym po-
tem wspó³dzia³a³ do koñca akcji.
– 73. P[u³k] Z[mechanizowany] – 1. B[atalion] P[iechoty] Z[motoryzowanej] po przed-
ostaniu siê do m[iasta] Poznañ, otrzyma³ zadanie ochrony koszar KBW i WU[ds]BP i by³
tam do dnia 29 czerwca [19]56 r.
Pozosta³e pododdzia³y pu³ku ochrania³y obiekty Dworca G³ównego i Zachodniego.
– 59. B[atalion] £[¹cznoœci] zabezpiecza³ ³¹cznoœæ z jednostkami dywizji i z prze³o¿o-
nymi.
– 69. P[u³k] Cz[o³gów] ochrania³ radiostacjê poznañsk¹ oraz zamyka³ ulice w rej[onie]
Fortów VIa i VIIa oraz zabezpiecza³ lotnisko i browar przy ul. Ratajczaka.

5. W czasie akcji zgin¹³ dowódca plutonu ogniowego artylerii pu³kowej 73. P[u³ku]
Z[mechanizowanego] – ppor. Sepkowski Marian, który otrzyma³ ranê g³owy. Zabra³a go
rodzina. Ponadto w czasie akcji zostali ranni:
– 73. P[u³k] Z[mechanizowany] – B[atalion] P[iechoty] Z[motoryzowanej] – 1. K[ompa-
nia] P[iechoty] Z[motoryzowanej], ppor. Wywia³ Henryk – lekkie zranienie – leczy siê
w ambulatorium jednostki.
– B[atalion] P[iechoty] Z[motoryzowanej] – 1. K[ompania] P[iechoty] Z[motoryzowanej],
por. Dêbski Ludwik – zranienie skóry karku – leczy siê [w] ambulatorium jedn[ostki].
– 1. B[atalion] P[iechoty] Z[motoryzowanej] – 2. K[ompania] P[iechoty] Z[motoryzowa-
nej] – szer. Merkuda Jan – rana postrza³owa karku – zabrany przez lekarza KBW – prze-
bywa w szpitalu, ul. Polna.
– 1. B[atalion] P[iechoty] Z[motoryzowanej] – 1. K[ompania] C[iê¿kich] K[arabinów]
M[aszynowych] – kpr. Bisula Helmut – zranienie skóry grzbietu – leczy siê w ambulato-
rium jedn[ostki].
– 1. Ba[talion] P[iechoty] Z[motoryzowanej] – 1. K[ompania] C[iê¿kich] K[arabinów]
M[aszynowych] – szer. Cendrowski Franciszek – rana ciêta od³amkowa – le¿y w 111. Woj-
sk[owym] Szpit[alu] Rej[onowym].
– 1. B[atalion] P[iechoty] Z[motoryzowanej] – 2. K[ompania] P[iechoty] Z[motoryzowa-
nej] – szer. Michalski Mieczys³aw – rana postrza³owa – le¿y w 111. Wojsk[owym]
Szpit[alu] Rej[onowym].

K³¹cz-Stenka Artur – pot³uczenie ogólne i wstrz¹s mózgu (spad³ z wozu), le¿y
w 111. Wojsk[owym] Szpit[alu] Rej[onowym].

PSP3 – elew Go³da Jan – z³amanie koœci podstopia prawego (w czasie ³adowania
amunicji do wozów bojowych – spad³a skrzynia z amunicj¹ na nogê) – le¿y w 111.
Wojsk[owym] Szpit[alu] Rej[onowym].
– 2. B[atalion] R[ozpoznawczy] – sier¿. Przybycieñ Zdzis³aw – szef zaop[atrzenia]
M[agazynu] P[aliw] S[ta³ych] – postrza³ przedramienia prawego – le¿y w 111. Woj-
sk[owym] Szpit[alu] Rej[onowym].
– K[ompania] P[iechoty] Z[motoryzowanej], kpr. Staszyszyn – ciê¿ki postrza³ klatki
piersiowej – le¿y w 111. Wojs[kowym] Szpit[alu] – K[ompania] P[iechoty] Z[motoryzo-
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3 Brak danych.



wanej], szer. Michalik Jan – lekkie zranienie nosa – le¿y w 111. Wojsk[owym] Szpit[alu]
Rej[onowym].
– 12. D[ywizjon] A[rtylerii] R[akietowej] – szer. Duda Mieczys³aw – rana postrza³owa
g³owy – le¿y w 111. Wojsk[owym] Szpit[alu] Rej[onowym].
– szer. Szot Józef – rana postrza³owa II i III palec lewej rêki – le¿y w 111. [Wojskowym]
Szpit[alu] Rej[onowym].

Stan wszystkich rannych nie budzi obaw.

6. Przejœcia oficerów, podoficerów i szeregowych na stronê prowokatorów nie zanotowa-
no w ¿adnej jednostce. Jeden czo³g 23. P[u³ku] Cz[o³gów] zosta³ opanowany przez
prowokatorów, ale zaraz zosta³ z powrotem odebrany. Dwa pistolety maszynowe zagi-
nê³y z 23. P[u³ku] Cz[o³gów].

7. W czasie akcji usi³owano podpaliæ 3 czo³gi [z] 73. P[u³ku] Cz[o³gów], rzucaj¹c butelki
z benzyn¹ – ogieñ ugaszono przy pomocy p³acht i gaœnic. Usi³owano tak¿e podpaliæ
czo³gi [z] 23. P[u³ku] Cz[o³gów] i 2. B[atalionu] R[ozpoznawczego] – jednak rzuty bute-
lek by³y niecelne. 2. B[atalion] R[ozpoznawczy] nie dopuœci³ do podpalenia czo³gów,
u¿ywaj¹c przeciw prowokatorom gazów ³zawi¹cych.

8. W czasie akcji w Poznaniu wyró¿nili siê ni¿ej wymienieni oficerowie, podoficerowie
i szeregowi z nastêpuj¹cych jednostek:
– 73. P[u³k] Z[mechanizowany] – mjr – Szeremeta Aleksander, por. Biel W³adys³aw,
ppor. Adrian Zdzis³aw, por. Dynel Seweryn, por. Marcinkowski Edmund, ppor. Piotro-
wiak Edmund, Gniadek Jerzy, por. Dêbski Ludwik, kpr. Balon Eugeniusz, szer. Cen-
drowski Franciszek, szer. Michalski Mieczys³aw, kpr. Sroka Józef, kpr. Szczepañski Jan,
kpr. Olbrycht Jan, szer. Wilczek Jan, st. szer. Œwita³a Franciszek, kpr. Masny Zygmunt,
ppor. Wywia³ Józef, szer. Merkuda Jerzy, szer. Kaleta Jan, ppor. Siczek Józef, kpr.
Sz³apka Pawe³, elew Kowalczyk Zdzis³aw, elew Kamra Jan, szer. Dominik Henryk, kpt.
Czerniak Mieczys³aw, mjr ¯abski Jan, por. Strach Józef, mjr Maci¹ga Julian, kpt. ¯o³¹dŸ
Edward, kpt. Wrzosek Mieczys³aw, por. Tomczak, kpr. Lewiñski W³adys³aw, szer. Szew-
czyk Józef, st. szer. Nowak Gerhard, szer. Mazur Franciszek, por. Machlaski Zdzis³aw, st.
szer. Augustyn Kazim[ierz], st. szer. Mitrêga Antoni, szer. Halabowski Marian.
– 69. P[u³k] Cz[o³gów] – kpt. Konop Adolf, st. szer. Domaga³a Jerzy, szer. Korcewicz
Tadeusz, szer. Mojek Wojciech, szer. Kuriata Leon.
– 2. B[atalion] R[ozpoznawczy] – kpr. Staszyszyn Jan – który zosta³ ciê¿ko ranny, sier¿.
nadt[erminowy] Baj Boles³aw, ppor. Borowczak Czes³aw, szer. Michalik Jan, ppor. Hle-
bowicz Eligiusz, por. Milczarski Tadeusz, por. Koblak Robert, kpr. Biernak Józef, ppor.
Œlêzak Jan, ppor. Zdrojewski Jerzy, ppor. Paw³aczyk Adam, kpr. Salapa Jan, plut. An-
drzejewski Henryk, plut. Salwin Jan, sier¿. nadt[erminowy] Felkel Jerzy, szer. Herc An-
toni, kpr. Bajon Ireneusz, szer. Przybysz Tadeusz, kpr. Parada Stanis³aw, ppor. Piróg
Kazimierz, plut. Karon Wies³aw.
– 12. D[ywizjon] A[rtylerii] R[akietowej] – por. Pietkun Walerian, ppor. Mrozowski
Józef, kpr. Budny Edward, kpr. Czarnecki Jerzy, szer. Duda Mieczys³aw, szer. Szot Józef,
szer. Staszyñski Zenon.
– 36. D[ywizjon] A[rtylerii] H[aubic] – por. Kaszubowski, por. Marek, ppor. Maciejuk,
kpr. £azarek, kpr. Mucha, kpr. Hibner, sier¿. Bia³kowski, szer. Pienkosz, szer. Leœniak,
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szer. Jachorek, szer. Swoboda, szer. Górecki, elew Balazy Zenon, por. Wa¿yñski, por.
Wojtasiñski, kpr. Dêbek, kpr. Szymura, kpr. Moldrzyk, st. szer. Kuchcik, szer. Bartyzel,
szer. W³och, szer. Kotarski, szer. KaŸmierczak, szer. Dyduch, elew Borowski Mie-
czys³aw, szer. Gierczyk.
– 23. P[u³k] Cz[o³gów] – por. Rafalski, kpt. Zieliñski Stanis³aw, por. Mizera, por. Dy-
bowski, por. Golonka, por. Dyduch, chor. Kaleta, por. Szudrowicz, kpr. Skierski, st. szer.
Prugar, kpr. Boczarski, st. szer. Gerlach, por. Truchanowski, kpt. Demiañczuk, kpr.
Mura.
– 66. B[atalion] Sap[erów] – por. P³ocinczak Stefan, plut. nadt[erminowy] Baranowski
Henryk, sier¿. nadt[erminowy] Kacprzak Jan, kpr. Kostecki Edward, elew Dzierla Ste-
fan, elew Skawina Bogdan, elew ¯uliñski Stanis³aw, elew Tobiañski Zenon.
– 13. B[atalion] Cz[o³gów i] A[rtylerii] P[rzeciwlotniczej] – kpr. Kosiñski W³adys³aw,
plut. Wala Edward, kpr. Kuliñski W³adys³aw, kpr. Boguszak Henryk, kpr. Wiœniewski
Tadeusz, por. Fabrycki Romuald, kpr. Kuraszkiewicz Czes³aw, por. Goc W³adys³aw,
ppor. Miarka Adam, por. Tyñski Czes³aw, ppor. Warcho³ W³adys³aw, kpt. Zamasz
W³adys³aw.
– 59. B[atalion] £[¹cznoœci] – st. sier¿. Zawieja Franciszek, ppor. Wies³awski, st. szer.
Hercek Leonard, szer. Sarnecki Jan, szer. Kujawa Leszek, szer. Andrzejewski Zbigniew,
st. szer. Pawlicki Tadeusz, st. szer. D³ugosz Edmund, kpr. Pawlas Henryk, kpr. Zagórny
Krystian, szer. Mazurczyk Franciszek, szer. Kowcz Ludwik, szer. Kucharski Henryk,
Manawski Jerzy, Kasprzak W³adys³aw, kpr. Pawlas i szer. Mazurczyk, por. Pachocki,
plut. Huca³o Bogdan, kpr. Gromadziñski Franciszek.
– 53. K[ompania] Sztab[owa] – kpr. Werner Herbert, st. szer. Molka Mieczys³aw, kpr.
Kamiñski Tomasz, szer. Sadowski Tadeusz, szer. Liskowski Stanis³aw.
– sztab dywizji – mjr JóŸwik Stefan, mjr Skibiñski, mjr So³tan, mjr Klekociuk Czes³aw,
mjr Kociszewski, kpt. Reliszko Kazimierz, kpt. Bronic Kazimierz, kpt. Szostak Ernest,
por. Promiñski Henryk, por. Kupis.

9. Jednostki wyruszy³y z Poznania i osi¹gnê³y rejon o.c. Biedrusko w nastêpuj¹cym
czasie:
– 73. P[u³k] Z[motoryzowany] – wyruszy³ z Poznania 30 czerwca [19]56 r. [o] 21.05
– przyby³ na o[bóz] æ[wiczeñ] 30 czerwca [19]56 r. [o] 22.15.
– 69. P[u³k] Cz[o³gów] – wyruszy³ z Poznania 30 czerwca[19]56 r. [o] 22.00 – przyby³ na
o[bóz] æ[wiczeñ] 30 czerwca [19]56 r. [o] 23.20.
– 23. P[u³k] Cz[o³gów] – wyruszy³ z Poznania 30 czerwca [19]56 r. [o] 21.30 – przyby³ na
o[bóz] æ[wiczeñ] 1 lipca [19]56 r. [o] 1.00.
– 13. B[atalion] Cz[o³gów i] A[rtylerii] P[rzeciwlotniczej] – wyruszy³ z Poznania
30 czerwca [19]56 r. [o] 21.45 – przyby³ na o[bóz] æ[wiczeñ] 30 czerwca [19]56 r. [o]
23.30.
– 2. B[atalion] R[ozpoznawczy] – wyruszy³ z Poznania 30 czerwca [19]56 r. [o] 21.00
– przyby³ na o[bóz] æ[wiczeñ] 30 czerwca [19]56 r. [o] 23.00.
– 36. D[ywizjon] A[rtylerii] H[aubic] – wyruszy³ z Poznania 30 czerwca [19]56 r. [o]
14.50 – przyby³ na o[bóz] æ[wiczeñ] 30 czerwca [19]56 r. [o] 15.35.
– 12. D[ywizjon] A[rtylerii] R[akietowej] – wyruszy³ z Poznania 30 czerwca [19]56 r. [o]
16.00 – przyby³ na o[bóz] æ[wiczeñ] 30 czerwca [19]56 r. [o] 17.20.
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– 66. B[atalion] Sap[erów] – wyruszy³ z Poznania 30 czerwca [19]56 r. [o] 14.45 – przy-
by³ na o[bóz] æ[wiczeñ] 30 czerwca [19]56 r. [o] 15.15.

10. W Poznaniu nie pozosta³y ¿adne jednostki.

Dowódca 19. Dywizji Pancernej
(Lach [Mateusz], p³k)c

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 48–53, orygina³, mps.
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Nr 101

Bdm – Notatka dotycz¹ca dzia³añ wojska w rejonie Wiêzienia Karno-Œledczego przy

ul. M³yñskiej (za³¹cznik nr 3 sprawozdania z dzia³alnoœci 19. Dywizji Pancernej

w dniach 28–30 czerwca 1956 r.)

[a]

Za³¹cznik nr 3

Przebieg dzia³ania k[ompanii] c[iê¿kich] k[arabinów] m[aszynowych]
i 5. k[ompanii] 2. baonu1 w rejonie Wiêzienia karno-œledczego

w Poznaniu przy ul. M³yñskiej

28 czerwca 1956 r. oko³o godz. 9.40 por. Wacisz, d[owódca] 5. k[ompanii] 2 baonu
oraz por. Œlewa d[owód]ca k[ompanii] ckm otrzymali polecenie od szefa sztabu pu³ku
przygotowania ¿o³nierzy do dzia³ania. K[ompania] ckm liczy³a 21 ludzi, 5. k[ompania]
2. baonu – 19 ludzi. Wojsko ju¿ by³o w pogotowiu i na polecenie d[owód]ców podod-
dzia³ów wysz³o na plac alarmowy.

Szef sztabu pu³ku poda³ do wiadomoœci oficerom, ¿e wiêzienie jest zagro¿one przez
zbli¿aj¹ce siê t³umy i zadaniem grupy jest zabezpieczenie wiêzienia przed wypuszcze-
niem wiêŸniów.

Ustalono dojazd do wiêzienia drog¹ okrê¿n¹, gdy¿ drogi najkrótsze by³y zabarykado-
wane wozami tramwajowymi i zajête przez pochód manifestantów. Bocznymi ulicami
wojsko dojecha³o do wiêzienia oko³o godz. 11.00. Przed wiêzieniem by³ ju¿ t³um ludzi,
który okr¹¿y³ obiekt. Do bramy nie mo¿na siê by³o dostaæ z powodu t³umu ludzi
stoj¹cych w bramach, na ulicy i wewn¹trz wiêzienia. Robiono kilka prób dojazdu do bra-
my g³ównej, ale bez rezultatów. Wówczas samochody dojecha³y do muru (6–7 m[etrów]
wysokoœci) i ¿o³nierze staj¹c na plandeki, wchodzili kolejno na mur, pomagaj¹c jeden
drugiemu przy wchodzeniu.

Prowokatorzy utrudniali wejœcie ¿o³nierzom, chwytali za nogi, œci¹gali z murów,
rzucali kamieniami i nawo³ywali: „Wojsko z ludem”.

Wykorzystuj¹c zabudowanie znajduj¹ce siê po stronie wewnêtrznej wiêzienia,
¿o³nierze schodzili na dó³.

Jeszcze przed przyjazdem wojska buntownicy naparli si³¹ samochodu ciê¿arowego
z rozpêdu na bramê wiêzienn¹ od ul. Solnej, wywa¿yli j¹ i zaczêli wchodziæ do wewn¹trz
wiêzienia. Kilku buntowników przerwa³o kable, uszkadzaj¹c ³¹cznoœæ telefoniczn¹.

Szef sztabu pu³ku chc¹c zameldowaæ o sytuacji dowódcy pu³ku, wys³a³ ³¹cznika
kpt. G³owienko Leona z k[ompanii] ckm z meldunkiem. £¹cznik by³ bez broni, a meldu-
nek mia³ schowany w bucie. £¹cznik wykona³ zadanie, ale nie dotar³ z powrotem. Radio-
stacja, któr¹ wys³ano do dyspozycji szefa sztabu, nie zosta³a dopuszczona do wiêzienia
przez buntowników i jej obs³uga powróci³a do koszar.
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1 Chodzi o batalion.



Poniewa¿ cele ju¿ by³y przez buntowników otwarte, a wiêŸniowie wychodzili, ³¹cz¹c
siê z buntownikami – szef sztabu da³ rozkaz ochrony pomieszczeñ administracji wiêzie-
nia, gdzie znajdowa³a siê ewidencja. Buntownicy z wiêŸniami spalili akta wiêŸniów,
a ewidencja zosta³a schowana przez naczelnika wiêzienia i dlatego ocala³a.

W celu umo¿liwienia przedostania siê grupy do budynków administracyjnych wy-
znaczono kilka grup, po 4 ludzi ka¿da, do zabezpieczenia wejœæ – z zadaniem niedopusz-
czenia do opanowania budynku administracyjnego przez t³um.

Po rozbrojeniu stra¿ników, wypuszczeniu wiêŸniów i po zdobyciu broni z magazynu
– buntownicy podpalili wiêzienie i budynki administracyjne, wznosz¹c okrzyki: „¯o³nie-
rzy rozbroiæ”, „Wojsko poddaæ siê”, „Oficerów porozrywaæ” itp. WiêŸniowie i buntow-
nicy nie wchodzili do œrodka pomieszczeñ budynku administracyjnego, ale robili próby
wywa¿ania drzwi.

Oko³o godz. 12.00 pod wiêzienie przyby³y 2 czo³gi z jednym samochodem pod-
chor¹¿ych szko³y pancernej KBW. Czo³gi dojecha³y do bramy wiêziennej, umo¿liwiaj¹c
wjazd podchor¹¿ym na teren wiêzienia, po czym odjecha³y ul. Soln¹. Na widok czo³gów
i wojska buntownicy zaczêli uciekaæ. Z chwil¹ czêœciowej ucieczki buntowników – szef
sztabu da³ rozkaz opanowania wiêzienia i gaszenie po¿aru. Poniewa¿ wê¿e p[rze-
ciw]po¿arowe by³y poprzecinane, akcja ratownicza by³a mocno utrudniona. W akcji
p[rzeciw]po¿arowej wyró¿nili siê szczególnie: szer. Nawrocki Antoni (k[ompania] ckm)
i szer. Zawalonka Jan (5. k[ompania]), którzy zostali silnie poparzeni, a jednak gasili
po¿ar i brali czynny udzia³ w jego dalszej likwidacji. W tym czasie czêœæ ¿o³nierzy zabez-
piecza³a bramy przed wejœciem buntowników.

Szef sztabu przedosta³ siê przez t³um do najbli¿szego telefonu, aby zameldowaæ do
sztabu o sytuacji. Po po³¹czeniu siê z dowódc¹ pu³ku otrzyma³ polecenie wyjazdu
z k[ompani¹] ckm w rejon gmachu WUdsBP, z zadaniem rozpêdzenia demonstrantów,
którzy siê tam zgrupowali.

Buntownicy jeszcze kilkakrotnie podejmowali próby wejœcie do wiêzienia, lecz bez-
skuteczne. Najbardziej aktywnych prowodyrów chwytano z t³umu i wci¹gano do wiêzie-
nia. W ten sposób ujêto 4 napastników. W trakcie udaremniania napastnikom prób wejœ-
cia do wiêzienia, ¿o³nierze przejawiali wielk¹ zawziêtoœæ.

Napastnicy ci¹gle wo³ali do „z³o¿enia broni” i „unieszkodliwienia oficerów”.
O godz. 14.00 po ugaszeniu po¿aru do wiêzienia przyby³ transportowiec pancernych

BTR i samochód ciê¿arowy, przy u¿yciu których szef sztabu pu³ku wraz z k[ompani¹]
ckm odjecha³ z wiêzienia, z zadaniem rozpêdzenia demonstrantów i likwidacji uzbrojo-
nych bandytów w rejonie gmachu WUdsBP.

Por. Wacisz zorganizowa³ zabezpieczenie wewnêtrzne wiêzienia. Jeden z pracow-
ników wiêzienia nawi¹za³ ³¹cznoœæ telefoniczn¹, któr¹ wykorzystano do utrzymania
³¹cznoœci z dowódc¹ pu³ku.

Sytuacja by³a bardzo ciê¿ka. ¯o³nierze nie otrzymali obiadu, dymy powsta³e od pale-
nia siê zabudowañ dusi³y w gardle. Oko³o godz. 21.00 przyby³ z dwoma czo³gami
z[astêp]ca d[owód]cy pu³ku ds. liniowych mjr Ciupiñski, który poleci³ przygotowaæ woj-
sko do odjazdu w celu powrotu do koszar. Dalsz¹ ochronê wiêzienia przekazano dowód-
cy pododdzia³u podchor¹¿ych szko³y pancernej MON.
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Wnioski

1. Decyzja na wprowadzenie pododdzia³u KBW do zabezpieczenia wiêzienia podjêta
zosta³a za póŸno, gdy t³umy ju¿ wysz³y na ulicê. Ponadto brak zezwolenia na u¿ycie
broni do uzbrojonych buntowników utrudni³ dzia³anie. Stra¿nicy stra¿y wiêziennej u¿y-
wali wê¿y przeciwpo¿arowych do rozpêdzenia t³umów, ale bez skutku.
2. Nie by³o granatów ³zawi¹cych, które w takiej sytuacji mia³yby wa¿ne znaczenie dla
rozpêdzenia t³umów i niedopuszczenia buntowników do wnêtrza wiêzienia.
3. Z powodu braku zezwolenia na u¿ycie broni rozbito bramê wiêzienn¹, rozbrojono
stra¿ników wiêziennych, zdobyto magazyn broni i wypuszczono wiêŸniów.

Za³¹cznik – szkic sytuacyjnyb

odb[ito] w 5 egz. AS

[c]

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 23–25, kopia, mps.
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Nr 102

Bdm – Opis dzia³alnoœci plutonu gospodarczego 10. Pu³ku KBW (Za³¹cznik nr 4 Spra-

wozdania z dzia³alnoœci 19. Dywizji Pancernej w dniach 28–30 czerwca 1956 r.)

Za³¹cznik nr 4a

Przebieg dzia³ania plutonu gospodarczego 10. P[u³ku] KBW
przy obronie gmachu WUdsBP Poznañ

28 czerwca 1956 r. oko³o godziny 10.10 Herdab Stanis³aw, pomoc szefa sztabu
pu³ku ds. operacyjnych, otrzyma³ rozkaz udania siê do WUdsBP z grup¹ w sile 17 ¿o³nie-
rzy z plutonu gospodarczego, z zadaniem wzmocnienia wewnêtrznej ochrony zagro¿one-
go przez t³umy buntowników budynku. W gmachu znajdowa³o siê oko³o 80 pracow-
ników WUdsBP, którzy zamknêli siê w celu niedopuszczenia buntowników do gmachu.
Po za³adowaniu siê na samochód, grupa uda³a siê na wykonanie zadania. Sytuacja jeszcze
by³a niejasna i szybko siê zmienia³a. W czasie przejazdu grupy, obok budynków Ubez-
pieczalni Spo³ecznej, zauwa¿ono t³um ludzi, którzy zgromadzili sie przy budynku i de-
molowali urz¹dzenia stacji zag³uszania po³o¿onej na 6 piêtrze. W zwi¹zku z tym kpt.
Herda poleci³ zatrzymaæ samochód, gdy¿ wtedy nie mo¿na by³o przejechaæ do WUdsBP
i przyj¹³ decyzjê na objazd okrê¿ny. Zgodnie z decyzj¹, grupa przejecha³a ulic¹ Myln¹,
Poznañsk¹ i nastêpnie ul. Kochanowskiego, [p]o której dojecha³a do gmachu WUdsBP.

Samochód wjecha³ w bramê boczn¹, ¿o³nierze weszli do budynku, a za chwilê grupy
buntowników usi³owa³y wejœæ do gmachu. Kpt. Her[d]a obsadzi³ ¿o³nierzami parter
gmachu WUdsBP, sam zaœ uda³ siê do WUdsBP, aby zameldowaæ do sztabu pu³ku o sy-
tuacji.

Gdy demonstranci podeszli do budynku i zaczêli rzucaæ kamieniami, i wyzywaæ pra-
cowników Wojew[ódzkiego] Urzêdu1, ci odpowiedzieli wod¹, wypuszczono wê¿e prze-
ciwpo¿arowe w celu rozpêdzenia t³umu.

Rzucone przez buntowników kamienie spowodowa³y wybicie szyb w oknach, niektó-
rzy z buntowników brali benzynê ze znajduj¹cej siê w pobli¿u stacji benzynowej, nalewali
j¹ do butelek i obrzucali budynek, który kilkakrotnie zapala³ siê. Pracownicy WUdsBP ga-
sili jednak Ÿród³a ognia. Po¿ar nie rozprzestrzenia³ siê.

W pewnym momencie wynik³a strzelanina, buntownicy otworzyli ogieñ z rkm-ów,
pm-ów, kbkc i pistoletów, a nastêpnie zaczêli rzucaæ granatami do budynku.

¯o³nierze grupy kpt. Herdy rozmieœcili siê na stanowiskach wraz z pracownikami
WUdsBP w pokojach na parterze i na I piêtrze. Po otwarciu ognia [przez] buntowników
– ochrona gmachu otworzy³a ogieñ do góry oraz prowadzi³a obserwacje, celem wykrycia
gniazd ogniowych „bandytów”. Z chwil¹ zaobserwowania takich gniazd ogniowych
– pracownicy WUdsBP i ¿o³nierze zaczêli je zwalczaæ ogniem.
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1 Chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



Oko³o godz. 12.30 do rejonu gmachu WUdsBP przyby³y dwa spieszone plutony bro-
ni pancernej wsparte trzema czo³gami, skierowane przez dowódcê 10. P[u³ku] KBW
w celu wziêcia udzia³u w rozpraszaniu t³umu.

Z plutonami przyby³ por. Chruœcicki, kierownik sekcji kadr oddzia³u. Na czo³gi
buntownicy zaczêli ze wszystkich stron rzucaæ butelki z benzyn¹. Pierwszy czo³g zapa-
li³ siê. Po dojechaniu do rogu gmachu WU[ds]BP czo³gi otworzy³y ogieñ [z] pm-ów
w kierunku œciany bloków nad g³owami t³umów. T³umy cofnê³y siê [w] stronê
ul. D¹browskiego. Zapalony czo³g ugasili mechanicy przy u¿yciu gaœnic. Pierwszy
czo³g jeszcze trzykrotnie by³ podpalany przez buntowników, ale gaszony natychmiast
przez za³ogê czo³gu.

Plutony podchor¹¿ych broni pancernej, które zaczê³y siê roz³adowywaæ z samocho-
dów, zosta³y okr¹¿one przez t³um i wezwane do poddania siê, a nastêpnie rozbrojone.
Z trzech czo³gów, które mia³y zadanie wspieraæ piechotê, dwa zosta³y opanowane przez
buntowników. Punkty ogniowe bandytów przejawia³y siê w dalszym ci¹gu du¿¹ aktyw-
noœci¹. Ogieñ w stronê gmachu WUdsBP wzmaga³ siê, jednak bandyci zaczêli doznawaæ
strat. St. sier¿. Migocki zauwa¿y³ bandytê, który czo³ga³ siê w stronê czo³gów z butelka-
mi z benzyn¹. Ogieñ z pm zlikwidowa³ go. St. szer. Perczak ogniem z kbk zlikwidowa³
2 bandytów strzelaj¹cych z budynków z ul. Kochanowskiego. Zlikwidowany zosta³
równie¿ bandyta usi³uj¹cy zawiesiæ chor¹giew na szczycie dachu budynków gmachu
Biura Przepustek WUdsBP.

Oko³o godziny 13.00 zosta³ zabity szer. Czekaj Jakub, woŸnica plutonu gospodarcze-
go. ¯o³nierz ten prowadz¹cy ogieñ zza framugi okna zosta³ trafiony pociskiem bandyty
strzelaj¹cego bocznym ogniem do gmachu. Pracownicy Woj[ewódzkiego] Urzêdu rów-
nie¿ doznali 2 zabitych i 6 rannych. Ogieñ bandytów wzmóg³ sie teraz od strony ul. Poz-
nañskiej i Kochanowskiego. Strzelaj¹c pociskami zapalaj¹cymi i obrzucaj¹c gmach gra-
natami, bandyci podpalili archiwum jednego z wydzia³ów WUdsBP, znajduj¹ce siê na
1 piêtrze. Po¿ar zosta³ szybko zlokalizowany. Walka ogniowa z bandytami trwa³a w dal-
szym ci¹gu.

Oko³o godz. 14.00 bandyci przyst¹pili do szturmu na g³ówne wejœcie do gmachu.
Przeciwdzia³aj¹c próbie bandytów zmierzaj¹cej do opanowania gmachu – obroñcy otwo-
rzyli silny ogieñ z broni maszynowej, [a] napastnicy cofnêli siê. Jeden z bandytów zosta³
zabity na klatce schodowej na wprost g³ównego wejœcia, trzech zaœ u wylotu ulicy na-
przeciwko hotelu WUdsBP.

Bandyci nie ponawiali prób szturmu, ale ostrzeliwali intensywnie gmach w dalszym
ci¹gu. Oko³o godziny 20.00 do rejonu WUdsBP przyby³y czo³gi i pododdzia³y piechoty
WP, skierowane tam na rozkaz sztabu g³ównego. Piechota wsparta czo³gami opanowa³a
budynki po³o¿one przy ul. Kochanowskiego, likwiduj¹c lub wypieraj¹c z nich napast-
ników.

W rejonie hotelu WUdsBP zlikwidowano rkm-isted bandy. Przy ul. Poznañskiej,
w budynku na strychu zlikwidowano rkm-iste bandy oraz kilkudziesiêciu innych ban-
dytów. Nastêpnie piechota wykona³a atak na rejon budynku przy ul. Poznañskiej, sk¹d
bandyci prowadzili silny ogieñ w kierunku gmachu WUdsBP. Bandyci wycofali siê.
W trakcie walk w tym rejonie zosta³o rannych 3 ¿o³nierzy MON. Piechota z czo³gami
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d Tak w dokumencie.



przesunê³a siê teraz w kierunku kopulastej2 [budowli], sk¹d bandyci ostrzeliwali gmach
WUdsBP. Bandyci zostali wyparci i wycofali siê. Oko³o godz. 22.00 walka zaczê³a
s³abn¹æ. Ogieñ bandytów prowadzony by³ w stronê gmachu WUdsBP mniejsz¹ inten-
sywnoœci¹ z dalszych odleg³oœci.

W trakcie dzia³ania prowadzonego przez pododdzia³y MON, grupa plutonu gospo-
darczego zwalcza³a ogieñ wykryty [i] punkty ogniowe bandytów, u³atwiaj¹c szturm po-
szczególnych budynków.

Do godziny 2.30, dnia 29 czerwca [19]56 r. w rejonie gmachu WUdsBP panowa³a ci-
sza. Bandyci nie ostrzeliwali gmachu.

Oko³o godz. 2.30–3.00 bandyci rozpoczêli ponownie ostrzeliwaæ gmach [WUdsBP]
z oddalonych punktów, z Ubezpieczalni i z betonowej wie¿y. Te punkty ogniowe zosta³y
szybko zlikwidowane.

Sytuacja w mieœcie zaczê³a sie poprawiaæ. W walkach z punktami ogniowymi bandy-
tów przenios³a siê do innych dzielnic miasta. Na polecenie kierownika WUdsBP obroñcy
zachowali pe³n¹ gotowoœæ i nie opuszczali gmachu. Czêœæ ¿o³nierzy [z] plutonu gospo-
darczego i pracowników WUdsBP konwojowa³a ujêtych bandytów i osoby zatrzymane
na lotnisko £awica, gdzie znajdowa³ sie punkt zborny wszystkich zatrzymanych.

Grupa plutonu gospodarczego przyby³a na ochronê gmachu WUdsBP do dnia
30 czerwca [19]56 r. do godz. 19.00, po czym na rozkaz 10. P[u³ku] KBW powróci³a do
m[iejsca] p[ostoju] oddzia³u.

Wnioski

1. Przybycie grupy 10. P[u³ku] KBW we w³aœciwym czasie do gmachu WUdsBP pod-
nios³o duch bojowy obroñców.
2. Dodatnimi momentami dla obroñców by³y nastêpuj¹ce sprzyjaj¹ce okolicznoœci:
– przez ca³y czas walki by³a woda w rurach, gdy¿ demonstranci nie opanowali wodo-
ci¹gów i nie przeciêli dop³ywu wody,
– ³¹cznoœæ telefoniczna przez W[ysokie] CZ[êstotliwoœci] funkcjonowa³a bez zarzutu,
– nie zosta³y przerwane linie dop³ywu pr¹du do oœwietlania.
3. Ca³y sk³ad osobowy plutonu gospodarczego wykaza³ w walce bojow¹ postawê, zdecy-
dowanie i wysok¹ ofiarnoœæ.

[e]

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 27–29, kopia, mps.
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2 Prawdopodobnie chodzi o budynek przedwojennego cyrku „Olimpia” po³o¿onego przy skrzy¿owaniu
ul. Je¿yckiej i Poznañskiej, którego dach wieñczy³a charakterystyczna kopu³a. W s¹siedztwie cyrku, przy
ul. Poznañskiej, zlokalizowanych by³o kilka punktów ogniowych ostrzeliwuj¹cych budynek WUdsBP
w Poznaniu.

e Brakuje podpisu.



Nr 103

Bdm – Notatka dotycz¹ca liczby poleg³ych i ranionych funkcjonariuszy, powstañców

oraz utraconej i odzyskanej przez w³adze broni (Za³¹cznik nr 6 Sprawozdania z dzia³al-

noœci 19. Dywizji Pancernej w dniach 28–30 czerwca 1956 r.)

Za³¹cznik nr 6a

Zestawienie strat i zdobyczy w okresie zajœæ w Poznaniu

I. Straty w ludziach

Zabitych Rannych

UBP 2 8

MO – 7

KBW 1 –

II. Straty w broni

rkm kbk pm pw Pist[ole-
ty] ró¿ne

kbks Ra-
kiet[nice]

Æwiczebne

kb pm pw

Ob 9 21 31 1

Wiêzienie Poznañ 1 39 21 15 1 4

Oœrodek Mrowino 1 1 3

Ofic[erska] Szko³a
Panc[erna]

4 1 4

19. Dyw[izja] Zmo-
tor[yzowana]

5

Prokuratura 1 5

Studium Wojskowe 11 3 9 5 4

Razem 1 53 47 54 7 11 7 9 5 4

Uwaga: Stadia Wojskowe straci³y poza powy¿szym przekrojem: kbk – 6, pm – 4, pw – 11

III. Aresztowano – 176
schwytano wiêŸniów – 122
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a Brakuje daty i miejsca wytworzenia dokumentu.
b Tak w dokumencie.



IV. Zdobyto broni
rkm – 1
kbk – 29
pm – 28
pw – 11
pist[olety] ró¿ne – 1
rakietnice – 2
gr[anaty] æwicz[ebne] szkol[ne] – 11

[c]

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 33, kopia, mps.
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c Brakuje podpisu.



Nr 104

Bdm – Odpis meldunku mjr. Witolda Wereszczyñskiego, dowódcy 23. Pu³ku Czo³gów, do-

tycz¹cy zatrzymanych demonstrantów podczas wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

[a]

Odpis

23. Pu³k Czo³gów

Tajne
Egz. Nrb

Wykaz ujêtych prowokatorów przez ¿o³nierzy 23. Pu³ku Czo³gów

1. Czterech prowokatorów uzbrojonych w pistolety (TT).
Dwóch prowokatorów uzbrojonych w (pm).
Dwóch prowokatorów uzbrojonych w butelki z p³ynem zapalaj¹cym.
Jeden prowokator, który posiada³ rakietnicê z rakietami.
Jeden osobnik, który wykonywa³ zdjêcia.
2. Straty poniesione przez pu³k w akcji poznañskiej:
pm – sztukc,
rakietnica z futera³em – 1 sztuka,
magazynki do km – 4 sztuki,
wycior do dzia³a – 1 sztuk[a] (komplet),
oliwiarka – 1 sztuka,
che³my czo³gowe – 4 sztuki,
niezbêdnik radiostacji z lampami,
antena – komplet,

Dowódca 23. Pu³ku Czo³gów
[Witold] Wereszczyñski, mjrd

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 60, orygina³, mps.

455

a Brakuje daty i miejsca wytworzenia dokumentu.
b Zapis niewyraŸny.
c Brakuje wskazania liczby sztuk pm.
d Brakuje podpisu. Poni¿ej odrêczny zapis Za zgodnoœæ oraz odrêczny, nieczytelny podpis. Witold We-

reszczyñski (1926–1987), genera³ LWP. ¯o³nierz 1. Armii WP. Po wojnie s³u¿y³ w wojskach pancernych.
W 1956 r. dowodzi³ 23. Pu³kiem Czo³gów 19. Dywizji Pancernej. 1973–1975 komendant Wy¿szej Szko³y
Oficerskiej Wojsk Pancernych. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu. Zob. H.P. Kosk, op. cit.,
s. 242.



Nr 105

Bdm – Meldunek mjr. Micha³ Witorzenca, dowódcy 73. Pu³ku Zmechanizowanego, do-

tycz¹cy zdobytej przez jednostkê broni oraz ujêtych powstañców podczas wydarzeñ

z 28 czerwca 1956 r.

[a]

73. Pu³k Zmechanizowany
Tajne

Dowódca 19. Dywizji Pancernej
Biedrusko

Wykaz zdobytej broni i ujêtych prowokatorów w czasie zajœæ w Poznaniu przez
¿o³nierzy 73. Pu³ku Zmechanizowanego:

1. Ujêto prowokatorów:
– dwóch z broni¹,
– piêciu z butelkami z benzyn¹,
– dwudziestu czterech bez broni,
2. Zdobyto broñ:
– 1 rkm,
– 3 pistolety TT,
– 4 kbk.
Prowokatorów oraz broñ oddano w rêce WU[ds]BP, KBW i MO w Poznaniu.
3. Pu³k w czasie akcji poznañskiej poniós³ nastêpuj¹ce straty w ludziach:
– 1 zabity oficer,
– 10 rannych szeregowych.
Ranni znajduj¹ siê w szpitalach w Poznaniu.

Dowódca 73. Pu³ku Zmechanizowanego
(Witorzenc [Micha³], mjr)b

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 54, kopia, mps.
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a Brakuje daty i miejsca wytworzenia dokumentu.
b Brakuje podpisu. Poni¿ej odrêczny zapis Za zgodnoœæ oraz odrêczny, nieczytelny podpis.



Nr 106

Bdm – Meldunek mjr. Mieczys³awa Króla, dowódcy 2. Batalionu Rozpoznawczego, do-

tycz¹cy dzia³añ jednostki podczas wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

[a]

Dowództwo jednostki wojskowej nr 16061

Biedrusko

Meldunek opisany do szkicu sytuacyjnego akcji poznañskiej

Jednostka wojskowa 24292 prowadzi³a akcjê likwidacji punktów oporu w rejonie
skrzy¿owania ulic Rooseveltab i D¹browskiego. Zadanie wykonywane by³o w sile
6 czo³gów z desantem piechoty na czo³gach oraz jeden BTR, jako ruchomy œrodek
³¹cznoœci. Oko³o godziny 19.30, gdy jednostka dotar³a w powy¿szy rejon, czo³gi i desant
zosta³y ostrzelane przez prowokatorów z bloków przyleg³ych i ogrodów od strony stacji
kolejowej. W tym czasie zosta³ ranny kpr. Staszyszyn Jan oraz okaleczony w twarz
od³amkami odbitek pociskówc szer. Michalik Jan. Strza³y by³y oddawane z broni strze-
leckiej rêcznej i maszynowej. W wyniku powy¿szej sytuacji ¿o³nierze otworzyli ogieñ
z km i pm w kierunku gniazd ogniowych. Po oœwietleniu rakietami ogrodów przyleg³ych
do ul. Roosevelta, z lewej strony znaleziono zabitego cywila, który dokona³ otworu
w siatce ogrodzenia i wyszed³ do mostu, sk¹d prowadzi³ ogieñ od ty³u do desantu czo³go-
wego. Jak stwierdza sier¿. Baj, to wy¿ej wymieniony osobnik rani³ kpr. Staszyszyna. Za-
bity by³ wzrostu œredniego, w wieku lat 19–20, w p³aszczu prochowym i okularach, broñ,
z której strzela³, zd¹¿yli prowokatorzy zabraæ oraz dokumenty. O godz. 23.00 zabity
osobnik zosta³ zabrany przez karetkê pogotowia sanitarnego do szpitala. Z broni palnej
zosta³ zdobyty jeden pm wz[ór] 41, który zosta³ oddany organom Informacji Jedn[ostki]
Wojsk[owej nr] 2894. Innej broni palnej nie zdobyto.

Gniazda ogniowe prowokatorów rozmieszczone by³y w budynku u zbiegu ul. Ro-
osevelta i D¹browskiego (na prawo), sk¹d by³ prowadzony ogieñ pojedynczy z dachu
drugiego piêtra (okno trzecie), z okien tego budynku i balkonów rzucane by³y butelki
z benzyn¹ na czo³gi.

Nastêpne gniazdo ogniowe mieœci³o siê w domu od ul. Rokossowskiego (za skle-
pem), z którego ogieñ by³ prowadzony z broni maszynowej zza komina tego domu i okna
szczytowego od ul. D¹browskiego, z tego kierunku oko³o godz. 24.00 ogniem seryjnym
zostali ostrzelani szer. Michalik i szer. Przybysz, którzy zmieniali stanowiska z ul. Roo-
sevelta na ul. D¹browskiego.

Pojedyncze strza³y i seryjne by³y prowadzone z rejonu ogrodów. W tym rejonie pod-
czas kontroli osób cywilnych zatrzymano 8 prowokatorów, przy których znaleziono
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a Brakuje daty i miejsca wytworzenia dokumentu.
b Tu i dalej w dokumencie Rozwelta.
c W dokumencie Odcisków.
1 Chodzi o dowództwo 19. Dywizji Pancernej.
2 Chodzi o 2. Batalion Rozpoznawczy 19. Dywizji Pancernej.



amunicjê, ³uski od wystrzelonej amunicji, narzêdzia w postaci no¿y, klucze od tramwaju,
jak równie¿ artyku³y spo¿ywcze [z] ograbionych sklepów. Powy¿szych osobników oraz
4 zatrzymanych wiêŸniów w rejonie Fortu IV odwieziono do komendy garnizonu
w m[iejscowoœci] Biedrusko.

Nie by³o wypadku, aby ¿o³nierzom prowokatorzy odebrali amunicjê œwietln¹. Broni
ani narzêdzi walki odebrane prowokatorom nie zdawano do Urzêdu Bezpieczeñstwa.
Przed otrzymaniem zadania likwidacji punktu oporu prowokatorów w powy¿szym rejo-
nie, jednostka otrzyma³a o godz. l6.00 [rozkaz] rozproszenia prowokatorów i publiczno-
œci na ulicy Armii Czerwonej i Kasprzaka. Na tych ulicach prowokatorzy i niektórzy lu-
dzie z publicznoœci w stanie pijanym wznosili okrzyki demobilizuj¹ce wojsko, jak:
„Gdzie jedziesz”, „Jedziesz mordowaæ swego brata”, „Lud z wojskiem – wojsko z lu-
dem” i inne.

Na ul. Armii Czerwonej, na bloku hotelowym, by³o wywieszone has³o: „My chcemy
taniego chleba”, w tym rejonie zosta³y u¿yte butelki z benzyn¹ na ostatnie czo³gi, kolum-
ny oraz ulice by³y zabarykadowane wywróconymi tramwajami. Gdy czo³gi zwalnia³y
tempo jazdy, prowokatorzy d¹¿yli do opanowania czo³gów.

Jednak w wyniku w³aœciwej postawy dowódców i ¿o³nierzy, prowokatorzy zostali
rozproszeni przy pomocy u¿ycia gazu ³zawi¹cego. Broñ etatowa w pododdzia³ach jest
zgodna ze stanem faktycznym i numeracj¹.

Dowódca jednostki wojskowej 2429
(Król [Mieczys³aw], mjr)d

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 55–56, kopia, mps.
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d Brakuje podpisu. Poni¿ej odrêczny zapis Za zgodnoœæ oraz odrêczny, nieczytelny podpis.



Nr 107

Bdm – Meldunek mjr. Witolda Wereszczyñskiego, dowódcy 23. Pu³ku Czo³gów, do-

tycz¹cy wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

aTajne
Egz. Nrb

Jednostka Wojskowa 29591

Dowódca jednostki wojskowej 16062

m[iejscowoœæ] Biedrusko

Zgodnie z Waszym rozkazem ustnym z dnia 16 lipca 1956 r. w sprawie odpowiedzi
na ni¿ej wymienione pytania meldujê, co nastêpuje:
1. Kiedy, gdzie, w jakich okolicznoœciach zostali ranni lub zabici ¿o³nierze i cywile?
[–] St. szer. Mróz w chwili gaszenia czo³gu naprzeciwko Zak³adów [im.] Komuny Pary-
skiej zosta³ uderzony w g³owê butelk¹ z benzyn¹, która by³a rzucona z bramy po drugiej
stronie ulicy.
[–] st. szer. Drabek zauwa¿y³ na ulicy Poznañskiej, róg Kochanowskiego nr 56 lub 58,
osobnika, który strzela³ z pistoletu maszynowego. Osobnik ten zosta³ zastrzelony, spad³
na jezdniê. Broñ, która siê przy nim znajdowa³a zosta³a oddana do urzêdu bezpieczeñ-
stwa przez podchor¹¿ych.
[–] Por. Kaczorowski stwierdza, ¿e w czwartek po po³udniu na ul. D¹browskiego, druga
brama od ul. Mickiewicza, zosta³ zabity lub ranny cywil w chwili rzucania butelki z ben-
zyn¹ do czo³gu.
[–] Na ul. Mylnej, róg D¹browskiego, le¿a³ zabity mê¿czyzna. Na ul. Rokossowskiego, róg
D¹browskiego, ostrzelano czo³gi z broni maszynowej z ostatniego piêtra lub poddasza,
w tym czasie zosta³ ranny kierowca samochodu GAZ-633, wspieraj¹cej czo³gi piechoty.
[–] Kpr. Gajdosz stwierdza, ¿e na ul. Krasickiego, róg D¹browskiego, otworzy³ ogieñ do cywi-
la, który strzela³ z pm-u i rzuca³ butelki z benzyn¹ na czo³gi. Cywil ten zosta³ ranny lub zabity.
[–] Por. Truchanowski stwierdza, ¿e w czasie odbijania czo³gu nr taktyczny 945, pomiê-
dzy czo³g odbijany usi³owa³ przedrzeæ siê cywil w jasnej marynarce bez nakrycia g³owy,
który zosta³ ranny na rogu ulic Mickiewicza i Poznañskiej. Cywil ten uprzednio z kierun-
ku ul. Poznañskiej wzywa³ kogoœ ruchem rêki.
2. Sprawdziæ stan ewidencyjny broni w jednostce, skontrolowaæ, czy jest broñ, która nie
ujêta jest na naszej ewidencji. W jednostce zosta³a przeprowadzona kontrola broni, na
której stwierdzono, ¿e stan faktyczny broni jest zgodny ze stanem ewidencyjnym oraz
numeracja broni jest zgodna. Broni nieujêtej na ewidencji nie ma.
3. Gdzie w czasie akcji stwierdzono gniazda ckm i rkm?
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a Brakuje daty i miejsca wytworzenia dokumentu.
b Brakuje numeru.
1 Chodzi o 23. Pu³k Czo³gów 19. Dywizji Pancernej.
2 Prawdopodobnie chodzi o dowódcê 19. Dywizji Pancernej p³k. Mateusza Lacha.
3 Chodzi o samochód ciê¿arowy produkowany w ZSRS lub wytwarzany na jego licencji w Fabryce Sa-

mochodów Ciê¿arowych w Lublinie – Lublin-51.



[–] Kpr. Michalik stwierdza, ¿e z wie¿owca Przedsiêbiorstwa Budowlanego, ulicy nie pa-
miêta, prowadzono ogieñ z dachu, z broni maszynowej. Szer. Kasprzak zauwa¿y³, ¿e na ul.
D¹browskiego w kierunku Rynku Je¿yckiego prowadzono silny ogieñ z broni maszyno-
wej, a szczególnie z budynku przy kiosku. Por. Kaczorowski zauwa¿y³ gniazdo km-u na ul.
Rokossowskiego, róg D¹browskiego. Ogieñ prowadzono z ostatniego piêtra lub poddasza.
[–] St. szer. Cenkier stwierdza, ¿e gniazdo ckm-u znajdowa³o siê na ul. D¹browskiego,
w budynku, gdzie mieœci siê Browar. Szer. Cier³ach zauwa¿y³ prowadzony ogieñ z broni
maszynowej z piwnicy budynku, [którego] nie pamiêta, równie¿ na ul. Kochanowskiego
z okna na dachu. Kpr. Pawlak zauwa¿y³ prowadzony ogieñ z rkm-u.
[–] Ppor. Szumowski 28 czerwca [19]56 r. o godz. 14.35 zauwa¿y³ na ul. Mickiewicza,
z domu na linii Urzêdu Bezpieczeñstwa, 2 osobników, którzy prowadzili silny ogieñ
z broni maszynowej na ul. Kochanowskiego.
4. Gdzie i kiedy zosta³a zabrana amunicja œwietlna?
Na ul. Roosevelta z czo³gu nr taktyczny 945 zabrano skrzyniê amunicji œwietlnej
(880 sztuk). Czo³g ten zosta³ ca³kowicie opanowany przez cywili. Dnia 30 czerwca
[19]56 r. w godzinach rannych na ul. Mickiewicza (oko³o fryzjera i sklepu nabia³owego),
z domu tego, dzieci przynios³y amunicjê œwietln¹ w iloœci oko³o 20 sztuk.
5. Jakie posiadacie dane o transparentach i ich treœci?
[–] Por. Szudrowicz w dniu 28 czerwca [19]56 r. w godzinach popo³udniowych zauwa¿y³
transparent na parkanie przy ul. Kochanowskiego [o] nastêpuj¹cej treœci: „My chcemy
wolnych wyborów”.
[–] St. szer. Szkudlarek widzia³, jak cywile zaczepili na czo³g podart¹ bia³o-czerwon¹ fla-
gê, mocno okrwawion¹.
6. W ilu wypadkach zabrano broñ, jak¹ i gdzie przekazano? Por. Rapalski w czasie tara-
nowania samochodu Star-204 zabra³ z niego 1 szt[ukê] kbk i przekaza³ do jednostki KBW
w Poznaniu oraz magazynki do pistoletu maszynowego kbks zda³ kpt. Broniec, który
póŸniej zosta³ przekazany dowódcy ŒOW.
29 czerwca [19]56 r. w godzinach rannych na ul. Mylnej powiadomi³ ¿o³nierzy inwalida,
¿e w jego wózku do sprzedawania warzyw jest pistolet maszynowy i dwa magazynki
– broñ zosta³a zdana do UB.

Na ul. Poznañskiej, róg Kochanowskiego, [w] dniu 29 czerwca [19]56 r. oko³o godz.
3.00 podjecha³a karetka pogotowia marki Ifa5, która zabra³a z tej bramy dwóch rannych
osobników, po przeszukaniu tego miejsca przez ¿o³nierzy, znaleziono za drzwiami pm,
który zosta³ przekazany do Urzêdu Bezpieczeñstwa.
[–] Szer. Paw³owski bêd¹c na patrolu, w czasie rewizji zabra³ cywilowi rakietnicê i 5 ra-
kiet. Osobnika tego zabra³ dowódca patrolu – nazwisko nieznane.

Dowódca jednostki wojskowej 2959
(Wereszczyñski [Witold], mjr)c

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 58–59, kopia, mps.
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4 Prawdopodobnie chodzi o skrzy¿owanie ulic Zwierzynieckiej i Zeylanda, wówczas rozjechano Leona
Kluja.

5 Prawdopodobnie chodzi o pojazd Ifa F-9.
c Brakuje podpisu. Poni¿ej odrêczny zapis Za zgodnoœæ oraz odrêczny nieczytelny podpis.



Nr 108

Bdm – Meldunek mjr. Mieczys³awa Króla, dowódcy 2. Batalionu Rozpoznawczego, do-

tycz¹cy wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

aTajne
Egz. Nrb

2. Batalion Rozpoznawczy
m[iejscowoœæ] Biedrusko

Dowódca 19. Dywizji Pancernej
Biedrusko

W wykonaniu telefonogramu nr 73 z dnia 9 lipca [19]56 r. meldujê, ¿e podczas
udzia³u pododdzia³ów 2. Batalionu Rozpoznawczego w prowokacji poznañskiej zosta³o
zatrzymanych 10 prowokatorów, u których stwierdzono no¿e i 7,62 mm pm wz[ór] 41
wraz z magazynkiem i 35 7,62 mm n[a]b[oi do] pist[oletu] TT oraz zatrzymano 4 wiêŸ-
niów, przy których ¿adnych dokumentów nie stwierdzono. Ww. zostali przekazani do
prokuratury 2. Korpusu Pancernego. Broñ i no¿e, które s³u¿y³y do obrony prowokatorom
i [które] skierowane [by³y] przeciwko ¿o³nierzom Ludowego Wojska Polskiego i ludnoœci
m[iasta] Poznania, zosta³y przekazane dla Organów Informacji 19. Dywizji Pancernej.

Podczas prowokacji w Poznaniu z pododdzia³ów 2. Batalionu Rozpoznawczego zo-
sta³ ciê¿ko ranny kpr. Staszyszyn i do obecnej chwili przebywa w szpitalu w m[ieœcie]
Poznaniu oraz podczas walk z prowokatorami zosta³ uszkodzony zbiornik zapasowy na
czo³gu, na wskutek czego wyciek³ olej napêdowy w iloœci 80 litrów.

Poza tym w pododdzia³ach 2. Batalionu Rozpoznawczego powa¿niejszych strat nie
by³o.

Dowódca batalionu rozpoznawczego
(Król [Mieczys³aw], mjr)c

�ród³o: AIPN Po, 570/10, k. 57, kopia, mps.
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a Brakuje daty i miejsca wytworzenia dokumentu.
b Brakuje numeru.
c Brakuje podpisu. Poni¿ej odrêczny zapis Za zgodnoœæ oraz odrêczny nieczytelny podpis.



Nr 109

Bdm – Notatka dotycz¹ca zorganizowanych ataków na posterunki MO i inne instytucje

w celu zdobycia broni w dniu 28 czerwca 1956 r.

[a]

Napady na instytucje posiadaj¹ce broñ1

Z chwil¹, gdy rozpoczê³o siê ostrzeliwanie Gmachu Woj[ewódzkiego] Urzêdu B[ez-
pieczeñstwa] P[ublicznego] mno¿¹ siê na mieœcie wypadki rozbrajania funkcjonariuszy
MO, ¿o³nierzy i oficerów WP. Z sytuacji na ul. Kochanowskiego wynika³o, ¿e elementy
chuligañskie podekscytowane wybitnie wrogimi has³ami ze strony prowokatorów zmie-
rzaj¹ konsekwentnie, wszelkimi dostêpnymi sposobami, do wdarcia siê do Wojewódz-
kiego Urzêdu do spraw B[ezpieczeñstwa] P[ublicznego] i wymordowania pracowników
Urzêdu2. Na zastosowane ze strony Urzêdu akcje obronne w postaci polewania wod¹
tych, którzy usi³owali wtargn¹æ do Urzêdu, odpowiedziano z t³umu kamieniami, butelka-
mi z benzyn¹ i ogniem z broni rêcznej.

Oko³o godziny 13.00–15.00 wzrasta nasilenie ognia ze strony atakuj¹cych, którzy
zajêli pozycje wokó³ Urzêdu i rozpoczêli ostrzeliwanie gmachu Urzêdu. W tym okresie
czasu prowokatorzy rzucali has³a zdobycia wiêkszej iloœci broni i tworz¹ siê grupy, które
dokonuj¹ szeregu napadów na obiekty posiadaj¹ce broñ.

W tym dniu od godziny 14.00 do 21.00 dokonano 13 napadów i to:
1. Studium Wojskowe przy Wy¿szej Szkole Rolniczej przy ul. D¹browskiego 157.
2. Komisariat VIII MO przy ul. Grunwaldzkiej 234 Poznañ-Junikowo.
3. Studium Wojskowe przy Akademii Medycznej przy ul. Fredry 10.
4. Komisariat V MO Poznañ-Wilda przy ul. Krzy¿owej 2.
5. Komisariat VI MO Poznañ-Dêbiec przy ul. F. Dzier¿yñskiego.
6. Komisariat Dzielnicowy MO Poznañ-Je¿yce przy ul. Nad Wierzbakiem.
7. Posterunek MO Swarzêdz, powiat Poznañ.
8. Posterunek MO Puszczykowo, pow[iat] Poznañ.
9. Studium Wojskowe przy Politechnice Poznañskiej, pl. Curie Sk³odowskiej 5.
10. Posterunek MO Mosina, pow[iat] Œrem.
11. Posterunek MO Czempin, pow[iat] Koœcian.
12. Posterunek MO Rokietnica, pow[iat] Poznañ.
13. Obóz WiêŸniów w Mrowinie, pow[iat] Poznañ.

W wykazie tym pominiêto napady na Wiêzienie w Poznaniu, KW MO, S¹d i Proku-
raturê, które mia³y miejsce do godziny 14.00 i potraktowane s¹ oddzielnie.

Z dotychczasowych posiadanych materia³ów œledczych mo¿na odtworzyæ w pew-
nym stopniu przebieg akcji napadów, z tym ¿e w sk³adzie osobowym niektórych grup
nastêpowa³a doœæ du¿a rotacja, tak ¿e dopiero w dalszej pracy œledczej i agenturalno-ope-
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a Brakuje daty i miejsca wytworzenia dokumentu.
1 Por. dokument nr 112.
2 Tu i dalej w dokumencie chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



racyjnej – której w zasadzie do dnia dzisiejszego nie ma po tym zagadnieniu – bêdzie mo¿na
szczegó³owo wyjaœniæ ca³okszta³t dzia³alnoœci ka¿dej z osobna wziêtej grupy, w pe³ni j¹
udokumentowaæ, ustaliæ faktycznych przywódców i organizatorów tej akcji.

W zasadzie mo¿na wyodrêbniæ nastêpuj¹ce grupy:
l. Grupa, która dokona³a napadu na W[y¿sz¹] S[zko³ê] R[olnicz¹], Komisariat VIII MO,
Komisariat VI i Komisariat V MO.
2. Grupa, która dokona³a napadu na Akademiê Medyczn¹.
3. Grupa, która dokona³a napadu na K[omendê] D[zielnicy] [MO] Je¿yce.
4. Grupa, która dokona³a napadu na Posterunki MO Swarzêdz, Puszczykowo, Mosina,
Czempin.
5. Grupa, która dokona³a napadu na Posterunek MO w Rokietnicy i Obóz WiêŸniów
w Mrowinie.

Wed³ug materia³ów œledczych chronologia tych wypadków przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

I. Napad na Studium Wojskowe przy Wy¿szej Szkole Rolniczej, ul. D¹browskiego
nr 157

Oko³o godziny 14.30 przy zbiegu ulic D¹browskiego i Kochanowskiego prowokato-
rzy (dot¹d nieustaleni) nawo³uj¹ do organizowania broni potrzebnej dla kontynuowania
walki z pracownikami Urzêdu Bezpieczeñstwa. Aresztowany Klupieæ Ryszard – póŸniej-
szy dowódca jednej z pierwszych grup – w protokole z dnia 9 lipca [19]56 r. tak zeznaje:
„[b] w wyniku nawo³ywañ, by jechaæ po broñ, zg³osi³ siê nieznany mi kierowca, który po-
wiedzia³, ¿e posiada samochód ciê¿arowy i mo¿e pojechaæ. Wraz z tym kierowc¹ udaliœ-
my siê na ul. D¹browskiego do gara¿y naprzeciw browaru, gdzie wsiedliœmy na samo-
chód »Star-20«. Samochodem tym pojechaliœmy do Wy¿szej Szko³y Rolniczej przy
ul. D¹browskiego. W grupie tej oprócz mnie byli Kulas Janusz oraz kilku wypuszczo-
nych wiêŸniów z M³yñskiej [c]”.

Napastnicy – jak wynika z zeznañ aresztowanego Kulasa Janusza z dnia 6 lipca
[19]56 r. – byli doskonale poinformowani o magazynie Studium Wojskowego i o jego
rozmieszczeniu. Rzekomo informacji tych udzieli³ oficer rezerwy – wyk³adowca tego¿
Studium (nieustalony).

Grupa napastników rozbi³a magazyn, rabuj¹c ogó³em 12 jednostek broni (2 kbk,
2 pw, 6 kbks, 2 rakietnice). Ponadto zdemolowano magazyn, gdzie znajdowa³y siê instru-
menty muzyczne.

Po dokonaniu rabunków grupa uda³a siê tym samochodem ulic¹ D¹browskiego, Trau-
gutta, Sienkiewicza, do ul. Gajowej, gdzie kilku osobników wysiad³o i uda³o siê pod Urz¹d
do spraw B[ezpieczeñstwa] P[ublicznego]3, by wzi¹æ udzia³ w ostrzeliwaniu gmachu.

II. Napad na Studium Wojskowe przy Akademii Medycznej, ul. Fredry 10

W tym samym mniej wiêcej czasie, oko³o godziny 15.00, równie¿ w rejonie ulicy
Kochanowskiego i D¹browskiego powsta³a grupa oko³o 10 osób, która dokona³a napadu
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b Fragment opuszczony przez wytwórcê dokumentu i nieuzupe³niony. W dokumencie wielokropek.
c Fragment opuszczony przez wytwórcê dokumentu i nieuzupe³niony. W dokumencie wielokropek.
3 Chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



na Studium Wojskowe Akademii Medycznej przy ul. Fredry 10. Zrabowano tam 26 jed-
nostek broni (14 kbk, pm, 21 granatów F-1 æwiczebnych, 21 granatów GR 42).

Aresztowany Farbotnik Jan w protokole z dnia 7 lipca [19]56 r. odnoœnie wspomnia-
nego napadu tak zeznaje:
„[d] oko³o godziny 15.30 zobaczy³em, jak grupa osobników w iloœci oko³o 10 osób uda-
wa³a siê w kierunku Akademii Medycznej przy ul. Fredry. W zwi¹zku z tym, ¿e osobnicy
ci zabraniali innym osobom iœæ z nimi, ja zaciekawiony tym, uda³em siê w œlad za nimi
i tam, ¿e wraz z innymi ciekawskimi szliœmy po przeciwnej stronie ulicy. Osobnicy ci
weszli bezpoœrednio z ulicy do Akademii Medycznej.”
„[e]Wówczas ja wraz z innymi równie¿ weszliœmy do wewn¹trz. Bêd¹c wewn¹trz, w gma-
chu, zauwa¿y³em, ¿e grupa wspomnianych osobników, z których wiêkszoœæ ubrana by³a
w kombinezony robocze, zaczê³a wywa¿aæ drzwi do jednego z pomieszczeñ znaj-
duj¹cych siê na parterze. Po d³u¿szej chwili drzwi drewniane, jak i ¿elazne, zosta³y
wy³amane i osobnicy weszli do wewn¹trz pomieszczenia. Po krótkiej chwili wszyscy
osobnicy zaczêli stamt¹d wychodziæ z broni¹ paln¹, pistoletami maszynowymi i karabi-
nami. Po ich wyjœciu ja wszed³em równie¿ tam i zorientowa³em siê, ¿e pozostawiono tyl-
ko broñ æwiczebn¹ nienadaj¹c¹ siê do u¿ytku. Wyszed³em stamt¹d i w holu podszed³ do
mnie osobnik w wieku lat 16–18, pokazuj¹c mi karabin. Osobnik ten da³ mi tê broñ, po
obejrzeniu której stwierdzi³em, ¿e jest zdatna do u¿ytku.

Z broni¹ uda³em siê w œlad za tymi osobnikami, którzy szli ulic¹ Stalingradzk¹, gdzie
do³¹czy³em siê do tej grupy. Wszyscy osobnicy postanowili udaæ siê na ul. Kochanow-
skiego. Szliœmy ulic¹ Pu³askiego nad torem kolejowym do ul. Koœcielnej, sk¹d wyszliœ-
my na ul. D¹browskiego. Nastêpnie ul. Wawrzyniaka, S³owackiego, Kraszewskiego,
Zwierzynieck¹. Dostaliœmy siê do Browaru na ul. D¹browskiego. Tam roz³¹czy³em siê ze
swoj¹ grup¹ [f]”.

Z dalszych zeznañ Farbotnika Jana wynika, ¿e wraz ze swoim koleg¹ Gronek Bo-
gus³awem do³¹czyli siê do grupy 6 innych, zbrojnych osobników, z którymi z Browaru
poszliœmy na ul. D¹browskiego, róg Prusa, gdzie obrabowali sklep MHD, kradn¹c p³asz-
cze i inne rzeczy. Grupa ta planowa³a dokonaæ napadu na jednostkê WP stacjonuj¹c¹ przy
ul. Solnej, od czego jednak odst¹piono. Nastêpnie by³a propozycja rozbrojenia Komisa-
riatu MO na Golêcinie, ale w obawie, ¿e tam mo¿e byæ ju¿ wojsko, zrezygnowano z tego
zamiaru. Proponowano równie¿ dokonaæ napadu na Komisariat MO przy ul. Matejki,
jednak obawiali siê tam wiêkszej iloœci uzbrojonych milicjantów i dlatego odst¹pili od
tego zamiaru. Wreszcie postanowiono rozbroiæ Komisariat przy ul. Wyspiañskiego, na
co wszyscy cz³onkowie grupy wyrazili zgodê. Farbotnik Jan zeznaje o tym w protokole
z dnia 6 lipca [19]56 r. nastêpuj¹co:

„[g] razem udaliœmy siê w kierunku tej¿e ulicy. Przechodz¹c Gajow¹, na rogu Zwie-
rzynieckiej, nadjecha³ samochód osobowy marki »Warszawa«, w którym siedzia³o
trzech mê¿czyzn i dwie lub trzy kobiety. Z samochodu tego wysiad³ nieznany mi osob-
nik, który da³ nam pó³ litra wódki, zachêcaj¹c do wypicia. Ka¿dy z nas wypi³ z butelki po
³yku, oddaj¹c pozosta³¹ zawartoœæ butelki wspomnianemu osobnikowi. Nastêpnie ten
osobnik nie wsiad³ do samochodu, uda³ siê pieszo w ulicê Gajow¹.
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d Fragment opuszczony przez wytwórcê dokumentu i nieuzupe³niony. W dokumencie wielokropek.
e Fragment opuszczony przez wytwórcê dokumentu i nieuzupe³niony. W dokumencie wielokropek.
f Fragment opuszczony przez wytwórcê dokumentu i nieuzupe³niony. W dokumencie wielokropek.
g Fragment opuszczony przez wytwórcê dokumentu i nieuzupe³niony. W dokumencie wielokropek.



Potem ca³¹ grup¹ udaliœmy siê ulic¹ Gajow¹ w stronê Targów Poznañskich, chc¹c
wykonaæ nasz zamiar – to jest dokonaæ napadu na Komisariat MO. Dochodz¹c do Tar-
gów, zauwa¿yliœmy 4 milicjantów, do których jeden z nas chcia³ strzelaæ. Myœmy jednak
na to siê nie zgodzili i odci¹gnêliœmy jego od tego zamiaru.

Stamt¹d poszliœmy do rogu ul. Grunwaldzkiej, Gajowej i Œwierczewskiego, siadaj¹c
na skwerku ziemi, jaki tam siê znajduje. Tam po oko³o 15 minutach ktoœ krzykn¹³ na
ul. Grunwaldzkiej: „Rêce do góry”. Wówczas myœmy siê zerwali, jeden z nas krzykn¹³ do
milicjanta: „Rzuæ broñ, rêce do góry”. Jednak ze strony milicjanta pad³ w naszym kierun-
ku strza³, na co prawie ka¿dy z nas równie¿ wystrzeli³ w kierunku niego. Skutek by³ taki,
¿eœmy zaczêli uciekaæ. Bezpoœrednio za nami nikt nie robi³ pogoni. My z kolei przez
Ogród Zoologiczny uciekliœmy ul. Zwierzynieck¹, z której dostaliœmy siê na teren M[iej-
skiego] P[rzedsiêbiorstwa] K[omunikacyjnego] [h]”.

Ze wzglêdu na szczup³oœæ materia³ów dalsze losy tej grupy nie s¹ rozpoznane, jak
równie¿ brak danych o pozosta³ych cz³onkach tej grupy, jej dowódcach i ich dzia³alnoœci.
Dochodzenie w tej sprawie – napadu na Akademiê Medyczn¹ – prowadzi Prokuratura
Wojskowa w Poznaniu.

III. Napad na Komisariat VIII MO Poznañ-Junikowo, ul. Grunwaldzka 234

Powrócimy obecnie do grupy, która dokona³a napadu na W[y¿sz¹] S[zko³ê] R[ol-
nicz¹] i w drodze powrotnej zatrzyma³a siê na ul. Gajowej przed M[iejskim] P[rzedsiê-
biorstwem] K[omunikacyjnym].

Znajduj¹cy siê na samochodzie „Star 20” osobnicy nawo³ywali, by stoj¹cy tam lu-
dzie – przewa¿nie pracownicy M[iejskiego] P[rzedsiêbiorstwa] K[omunikacyjnego]
– do³¹czyli siê do ich grupy, by organizowaæ broñ do walki z Urzêdem Bezpieczeñstwa.
Spoœród tych ludzi kilkunastu wsiad³o na samochód. M.in. do szoferki wsiad³a tramwa-
jarka Cebulska Krystyna, po czym pojechano ul. Grunwaldzk¹ w stronê Junikowa.

W odleg³oœci 300 metrów od Komisariatu MO w Junikowie samochód zatrzyma³ siê
na ulicy. Osobnik imieniem „Ludwik” przydzieli³ zadanie i funkcje, jakie grupa mia³a
wykonaæ w celu rozbrojenia Posterunku. M[iêdzy] innymi „Ludwik” poleci³ dwóm osob-
nikom obejœæ Komisariat od ty³u, to jest od strony pól. Reszta uda³a siê g³ównym wejœ-
ciem na Komisariat. Przed komisariatem sta³ cywil, do którego podszed³ jeden z osob-
ników, zapytuj¹c, gdzie mieœci siê Komisariat. Cywil odpowiedzi nie udzieli³, a zapyta³
siê, o co chodzi. Wówczas podesz³o jeszcze kilku osobników z broni¹ i przeprowadzili
u tego cywila rewizjê. Okaza³o siê, ¿e jest to pracownik MO, któremu zabrano pistolet
i polecono zaprowadziæ siê na Komisariat. Po wtargniêciu do wnêtrza Komisariatu terro-
ryzowano znajduj¹cych siê tam 12 milicjantów, wyprowadzono ich na podwórze z pod-
niesionymi rêkami, przy czym pozostali rabowali broñ i demolowali wnêtrze Komisaria-
tu. W czasie zajœcia oddano kilka strza³ów ze strony napastników.

Zeznania Kulas Janusza z dnia 6 lipca [19]56 r., Cebulskiej Krystyny z dnia 4i lipca
[19]56 r., [Zielonackiego] Hieronima, prot[okó³] Nr 512, Zamkowskiego Leopolda
z dnia 9 lipca [19]56 r.

Zrabowano ogó³em 20 jednostek broni (11 pw, 8 pm, 1 kbk, amunicji do pm
600 sztuk, do kbk 30 sztuk). Akcja ta trwa³a stosunkowo krótko, gdy¿ napastnicy nie spotkali
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i Numer wpisano rêcznie.



siê z jak¹kolwiek prób¹ oporu ze strony funkcjonariuszy MO. Oko³o godziny 16.40 wsie-
dli na oczekuj¹cy ich samochód i odjechali Grunwaldzk¹ w stronê miasta.

Istniej¹ pewne sprzecznoœci, co do dokonanego napadu, sprowadzaj¹ce siê do iloœci
faktycznie bior¹cych udzia³ w napadzie.

W raporcie st[arszego] refer[enta] Wydz[ia³u] Kadr i Szkol[enia] K[omendy] W[oje-
wódzkiej] MO w Poznaniu Tec³aw Czes³awa z dnia 3 lipca [19]56 r. i 2 lipca [19]56 r.
mowa jest o czterech samochodach, którymi banda przyjecha³a dokonaæ napadu, przy
czym podaje iloœæ napastników na oko³o 200 osób. Dane te nie potwierdzaj¹ siê z zezna-
niami aresztowanych.

Dodaæ nale¿y, ¿e w czasie, gdy grupa napastników rozbraja³a Komisariat VIII MO
Poznañ-Junikowo, nadjecha³ inny samochód ciê¿arowy „Star 20”, na którym byli rów-
nie¿ osobnicy czêœciowo uzbrojeni. Wobec dokonanego ju¿ rozbicia Posterunku, zawró-
cili i razem z pierwszym „Star 20” pojechali w kierunku miasta (zeznania [Stefana] Sku-
delskiego z dnia 9j lipca [19]56 r.).

IV. Napad na Komisariat VI MO Dêbiec, ul. F[eliksa] Dzier¿yñskiego

Na ul. Grunwaldzkiej w pobli¿u Redakcji „Gazety Poznañskiej” jad¹ce samochody
zatrzyma³y siê. W tym czasie nadjecha³ samochód wojskowy marki „Lublin”, na którym
by³o kilku ¿o³nierzy. Z grupy napastników, kilku z broni¹ w rêku, zatrzyma³o samochód,
z którego ¿o³nierze rozbiegli siê. Na zdobyty samochód przesiad³a siê pewna czêœæ ban-
dytów, m.in. Klupieæ Ryszard i w ten sposób powsta³y trzy grupy. Po krótkiej naradzie
postanowiono pojechaæ na Komisariat V [MO] przy ul. Krzy¿owej. Na tê jednak propo-
zycjê Klupieæ Ryszard nie wyrazi³ zgody, gdy¿ twierdzi³, ¿e tam jego znaj¹ funkcjonariu-
sze MO. Wobec takiej sytuacji postanowiono, ¿e osobnicy pierwszym samochodem
„Star 20” pojad¹ na ul. Krzy¿ow¹ rozbroiæ Komisariat V MO, a Klupieæ Ryszard wraz
z grup¹, która przesz³a na zdobyty samochód wojskowy m[ar]ki „Lublin” i drugi „Star
20”, pojad¹ na Komisariat VI MO na Dêbcu.

Jad¹ce samochody rozdzieli³y siê, tak ¿e pierwszy „Star 20” pojecha³ ul. Grun-
waldzk¹ w stronê ul. Rokossowskiego, a „Lublin” i 2 „Star 20” skrêci³y w ulicê Matejki
na Górczyn, a nastêpnie ul. Czechos³owack¹ w kierunku Dêbca. Oko³o godziny 16.45 sa-
mochód „Lublin” i 2 „Star 20” zatrzyma³y siê przed Komisariatem MO na Dêbcu. Na-
pastnicy zeszli z samochodu, udaj¹c siê do Komisariatu, otwieraj¹c w tym czasie ogieñ
z rêcznej broni w kierunku Komisariatu.

Napastnicy widz¹c zdecydowan¹ postawê funkcjonariuszy Milicji i zamkniête drzwi
do Komisariatu, po oddaniu kilkunastu strza³ów wycofali siê do samochodów, którymi
odjechali ul. Dzier¿yñskiego w kierunku Rynku Wildeckiego. Po ujechaniu kilkuset met-
rów samochód „Lublin” stan¹³ na skutek defektu w maszynie. Klupieæ usi³owa³ wprowa-
dziæ maszynê w ruch, ale bezskutecznie. Wobec tego porzucono samochód „Lublin” na
ulicy, a wszyscy przesiedli siê na „Star 20”.
(Zeznania Sporny Andrzej z dnia 17 lipca [19]56 r., Marciniak W³odzimierza z dnia
24 lipca [19]56 r., Preuss Kazimierza z dnia 23 lipca [19]56 r., Klupieæ Ryszarda z dnia
9 lipca [19]56 r.).
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V. Napad na Komisariat [V] MO Poznañ-Wilda, ul. Krzy¿owa Nr 2

W tym samym czasie dokonano napadu na Komisariat V MO przy ul. Krzy¿owej 2.
W chwili gdy nadje¿d¿a³ samochód ciê¿arowy „Star 20” wraz z napastnikami, dwóch
milicjantów sta³o na naro¿niku przy zbiegu ulic Krzy¿owej i F[eliksa] Dzier¿yñskiego.
Na ich widok oddano z nadje¿d¿aj¹cego samochodu kilka strza³ów, po czym kilku osob-
ników zeskoczy³o z samochodu i rozbroili milicjantów, którzy nie zd¹¿yli wejœæ do Ko-
misariatu. Nastêpnie zwart¹ grup¹ wtargnêli do pomieszczeñ Komisariatu, terroryzuj¹c
posiadan¹ broni¹ milicjantów, którzy rozbiegli siê w nie³adzie po pokojach, gdzie kolej-
no ich rozbrajano. Z Komisariatu zrabowano ogó³em 2[9] jednostek broni (17 pw, 7 pm,
5 kbk i oko³o 800 sztuk amunicji). Akcja podobnie, jak poprzednio na Komisariacie w Ju-
nikowie, trwa³a bardzo krótko.

Po dokonaniu rabunku grupa wsiad³a na samochód, którym przyby³a i skierowa³a siê
ulic¹ Przemys³ow¹ przez most Dworcowy, na ul. Œwierczewskiego, róg Zeylanda. W tym
czasie, kiedy napastnicy wysiadali z samochodu od strony ulicy Roosevelta nadjecha³
czo³g, który otworzy³ ogieñ do samochodu, zabijaj¹c jednego z bandytów. Pozostali
cz³onkowie grupy rozbiegli siê po bramach przy ul. Zeylanda.

W nied³ugim czasie po rozbiciu samochodu nadjecha³a grupa, która usi³owa³a rozbiæ
Komisariat VI MO na Dêbcu. Zauwa¿yli oni rozbity samochód i skrêcili w ulicê Zeylan-
da, gdzie zatrzymali siê. Tam pewna czêœæ osobników z grupy, która zosta³a rozbita przez
czo³g, do³¹czy³a siê i tym samochodem udali siê w kierunku Swarzêdza. Natomiast pew-
na czêœæ osób wysiad³a z tego samochodu, udaj¹c siê w kierunku ul. Kochanowskiego, by
wzi¹æ udzia³ w walce z pracownikami Wojewódzkiego Urzêdu ds. B[ezpieczeñstwa]
P[ublicznego].
(Zeznania Cebulskiej Krystyny z dnia 9 lipca [19]56 r., Zielonackiego Hieronima,
nr prot[oko³u] 512, Kamierskiego Józefa z dnia 7 lipca [19]56 r., Pytlak Zenon z dnia
12 lipca [19]56 r.).

Analizuj¹c dokonane napady, wynika, ¿e grupy dokonuj¹ce tych napadów postêpo-
wa³y w sposób planowy, poszczególne akcje uzgodniono i omawiano, co do punktu zbor-
nego po dokonaniu napadów. Nie jest bowiem przypadkiem, ¿e poszczególne grupy na-
pastników spotka³y siê przy ul. Œwierczewskiego i w czasie prawie jednakowym. Ta
zbie¿noœæ pozwala przypuszczaæ, ¿e istnia³a pewna koordynacja poczynañ, co zreszt¹
obserwuje siê w dalszej akcji. W dotychczasowych materia³ach œledczych potwierdzenia
na istnienie oœrodka koordynacyjnego nie posiadamy, jednak wydaje siê, ¿e w toku dal-
szego œledztwa i pracy agenturalno-operacyjnej zagadnienie to winno zostaæ wyjaœnione.
Znamiennym jest fakt uporczywego wzbraniania siê od zeznañ na ten temat aresztowa-
nych Klupiecia, [Rajmunda] Pi¹tka, Kulasa i innych.

VI. Napad na Komisariat Dzielnicowy MO Poznañ-Je¿yce, ul. Nad Wierzbakiem

Wed³ug niepotwierdzonych w pe³ni materia³ów w tym okresie czasu, to znaczy
oko³o 17.00, grupa ludzi na czele z Klupieciem po zejœciu z samochodu „Star 20” na
ulicy Zeylanda uda³a siê na ulicê Kochanowskiego i wziê³a czynny udzia³ w walce
z pracownikami Wojewódzkiego Urzêdu. M.in. ostrzeliwali oni gmach Urzêdu z Biu-
ra Przepustek. Aresztowany Pi¹tek Rajmund w protokole z dnia 4 lipca [19]56 r. ze-
znaje:
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„[k] po wycofaniu siê z ulicy Kochanowskiego, grupa z³o¿ona z oko³o 7 osób wraz
z Klupieciem Ryszardem uda³a siê na ul. D¹browskiego, gdzie z gara¿y tej¿e ulicy zabra-
liœmy samochód ciê¿arowy „Star 20”, którym udaliœmy siê ulic¹ D¹browskiego, Ko-
œcieln¹, na ulicê Nad Wierzbakiem, gdzie mieœci siê Komisariat Dzielnicowy MO Poz-
nañ-Je¿yce. Samochód zatrzyma³ siê tu¿ za Komisariatem, a nastêpnie wszyscy zeszliœmy
udaj¹c siê w kierunku Komisariatu z zamiarem jego rozbrojenia. Jeden z nas, nazwiskiem
Maj, wszed³ do Komisariatu, lecz krótko po tym stamt¹d wypad³, a pozostali na ulicy roz-
poczêli ostrzeliwaæ budynek, w którym mieœci³ siê Komisariat. W tym czasie ulic¹ prze-
je¿d¿a³ samochód wojskowy, na widok którego pokryliœmy siê w okolicznych krzakach,
po czym wsiedliœmy na samochód i udaliœmy siê w kierunku Golêcina, ulic¹ So³ack¹,
Golêciñsk¹, Podolañsk¹ do miejscowoœci Suchy Las, sk¹d drog¹ Obornick¹ wróciliœmy
do Poznania na ulicê Stalingradzk¹, a nastêpnie Towarow¹, gdzie zatrzymaliœmy siê.
W tym czasie, na krótko przed naszym przyjazdem, równie¿ na ulicê Towarow¹ nadje-
cha³a grupa, która poprzednio z ulicy Zeylanda pojecha³a do Swarzêdza, gdzie jak mi
wiadomo rozbrojono miejscowy Posterunek MO.

VII. Napad na posterunek MO w Swarzêdzu, pow[iat] Poznañ

Posterunek MO w Swarzêdzu, pow[iat] Poznañ, zosta³ rozbrojony oko³o godziny
17.00. Grupa napastników przyby³a samochodem „Star 20” i zatrzyma³a siê przed Komi-
sariatem. Po oddaniu kilku strza³ów napastnicy wdarli siê do Posterunku, rozbrajaj¹c
znajduj¹cych siê tam funkcjonariuszy MO. Zrabowano ogó³em 6 jednostek broni (3 pm,
2 pw, 1 kbk). Skudelski Stefan w protokole z dnia 21 lipca [19]56 r. zeznaje, ¿e po rozbro-
jeniu Posterunku, widzia³, jak jeden z milicjantów na korytarzu instruowa³ jednego z na-
pastników, jak nale¿y obchodziæ siê z pm. Po dokonaniu napadu ca³a grupa powróci³a do
Poznania, zatrzymuj¹c siê na ulicy Towarowej. By³a godzina 18.30.

Na ulicy Towarowej nast¹pi³o pewne przegrupowanie wœród znajduj¹cych siê tam
uczestników napadów. Czêœæ z nich, uzbrojonych w zrabowan¹ broñ, uda³a siê w rejon
ulicy Kochanowskiego, a do pozosta³ej czêœci uzbrojonych do³¹czyli siê inni, g³ównie
spoœród nieposiadaj¹cych broni. Dosiad³y równie¿ dwie kobiety.

VIII. Napad na posterunek MO w Puszczykowie, pow[iat] Poznañ

Samochodem „Star 20”, który by³ uprzednio w Swarzêdzu wyjechaliœmy w kierunku
Puszczykowa. W grupie tej byli: Cz³apa Edward, Kowalski Jan, Rybak Józef, Jankowska
Janina, Skudelski Stefan, Klupieæ Ryszard i inni.

W drodze do Puszczykowa, na drodze za Luboniem, napastnicy napotkali milicjanta
sier¿. Tracz Henryka – funkcj[onariusza] Posterunku w Puszczykowie, którego zatrzy-
mano i rozbrojono, zabieraj¹c jemu pistolet s³u¿bowy. (Zeznania Klupieæ Ryszarda
z dnia 9 lipca [19]56 r.). Relacja w sprawie napadu z dnia 4 lipca [19]56 r. sporz¹dzona
przez Wydz[ia³] Kadr i Szkol[enia] KW MO.

W Puszczykowie samochód zatrzyma³ siê przed Posterunkiem MO, z którego napastnicy
po zejœciu oddali kilka strza³ów, a nastêpnie wtargnêli do wewn¹trz. Zrabowali 1 pistolet,
który znajdowa³ siê w teczce pozostawionej przez referenta Pow[iatowego] Urzêdu do spraw
B[ezpieczeñstwa] P[ublicznego], tow[arzysza] Filipiaka. Innej broni nie znaleziono.
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(Zeznania Kowalskiego Jana z dnia 12 lipca [19]56 r., Ziebeil Henryka z dnia 4 lipca
[19]56 r., Pytlak Teresy z dnia 4 lipca [19]56 r.).

Jak wynika z raportu komendanta Posterunku, broñ, jak¹ posiada³ Posterunek, na
wiadomoœæ o tym, ¿e bandyci dokonuj¹ napadów na Posterunki MO, [na] polecenie ko-
mendanta Posterunku, przechowywano w pobliskim ogrodzie. Napastnicy, po przeszu-
kaniu pomieszczeñ posterunku i zdemolowaniu urz¹dzeñ wewnêtrznych, odjechali
w kierunku Mosiny, pow[iat] Œrem.

IX. Napad na posterunek MO w Mosinie, pow[iat] Œrem

Do Mosiny grupa ta przyby³a oko³o godziny 1.30. Na rynku miasta trzech osobników
wpad³o do miejscowej gospody, sk¹d przynieœli kr¹¿ek kie³basy. Nastêpnie zajechali
przed Posterunek MO. Po zejœciu z samochodu oddali kilka strza³ów, a nastêpnie wdarli
siê do wnêtrza Posterunku. W czasie strzelaniny jeden z napastników zosta³ ranny
w nogê. Z posterunku zrabowano ogó³em 7 jednostek broni (3 pm, 2 pw, 2 kbk, 180 sztuk
amunicji do pm i 30 do kbk). Podobnie jak poprzednio na ¿aden opór ze strony funkcjona-
riuszy MO napastnicy nie napotkali.

W relacji dot[ycz¹cej] powy¿szego napadu sporz¹dzonej przez Wydz[ia³] Kadr
i Szkol[enia] KW MO [w Poznaniu] z dnia 3 lipca [19]56 r. wynika, i¿ w czasie napadu
zosta³o rannych 3 napastników, którzy sami siebie postrzelili. Fakt ten nie potwierdza siê
z zeznaniami Kowalskiego Jana z dnia 12 lipca [19]56 r., Pytlak Teresy z dnia 4 lipca
[19]56 r., Klupiecia Ryszarda z dnia [l] lipca [19]56 r., którzy zeznaj¹, ¿e raniony zosta³
tylko jeden osobnik – nieszkodliwie w nogê, tak ¿e móg³ normalnie poruszaæ siê.

X. Napad na posterunek MO w Czempiniu, pow[iat] Koœcian

Z Mosiny, pow[iat] Œrem, udali siê do Czempinia, pow[iat] Koœcian, gdzie przybyli
oko³o godz. 20.10. Samochód zatrzyma³ siê w pobli¿u Posterunku, po czym napastnicy
otworzyli ogieñ z posiadanej broni do budynku Posterunku. Milicjanci odpowiedzieli
równie¿ ogniem. W trakcie wymiany strza³ów raniony zosta³ jeden z napastników
w praw¹ pachwinê, na skutek czego widz¹c opór ze strony Posterunku, zrezygnowali
z ataku i wycofali siê do samochodu, udaj¹c siê w powrotn¹ drogê do Poznania.

Z zeznañ aresztowanych wynika, ¿e raniony tam bandyta zosta³ na skutek bez³adnej
strzelaniny postrzelony przez atakuj¹cych.

W drodze do Poznania przed Dêbcem wysiad³ jeden z napastników z samochodu, za-
bieraj¹c ze sob¹ broñ i udaj¹c siê w stronê pobliskiego lasu.

W Poznaniu w rejonie dzielnicy Wilda uczestnicy napadu czêœciowo rozeszli siê, tak
¿e pozosta³o na samochodzie oko³o 13 osób, w tym jedna kobieta. Rozchodz¹cy siê
uzgodnili, ¿e w dniu nastêpnym, oko³o godziny 6 rano, spotkaj¹ siê na dworcu autobuso-
wym PKS przy ul. Przemys³owej. Oko³o godziny 22.00 podjechano do szpitala im.
Paw³owa, gdzie przekazali rannego osobnika, a nastêpnie, jak zeznaje Cz³apa Edward
– dowódca tej grupy – w protokole z dnia 21 lipca [19]56 r., postanowiono pojechaæ do
PGR Babki [w celu] przenocowania siê. Oko³o godziny 23.00 przyjechali do wymienio-
nego PGR. Obudzono stró¿a, który otworzy³ bramê i zbudzi³ kierownika PGR KaŸmier-
czaka. Po nied³ugim czasie nadszed³ kierownik PGR-u, nie pyta³ kto i w jakim celu
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przyjecha³, zaprosi³ wszystkich do biura. W czasie rozmowy poinformowano KaŸmier-
czaka, ¿e grupa bra³a udzia³ w napadach na posterunki MO i ¿e po godzinie milicyjnej nie
chcieli jeŸdziæ po Poznaniu. Kierownik PGR-u po wys³uchaniu tych opowiadañ nie
sprzeciwi³ siê przenocowaniu cz³onków grupy, a odwrotnie, okaza³ siê bardzo goœcinny.
Zbudzi³ ¿onê, która przygotowa³a kolacjê i zorganizowa³a nocleg. Ponadto Cz³apie
Edwardowi, który by³ ranny w nogê, udzieli³a pomocy, kieruj¹c go do miejscowego ma-
gazyniera PGR, który obanda¿owa³ jemu ranê.

Zwrócono siê równie¿ o benzynê do kierownika PGR-u – on przyrzeka³ za³atwiæ na-
stêpnego dnia.

2[9] czerwca [19]56 r. we wczesnych godzinach rannych KaŸmierczak przygotowa³
œniadanie dla ca³ej grupy, wyda³ wiadro benzyny do samochodu, w zamian za co prosi³,
by oddano mu ko³o zapasowe do samochodu, które otrzyma³. Przed wyjazdem mówiono
KaŸmierczakowi, ¿e jad¹ obecnie do Poznania, by strzelaæ do Urzêdu Bezpieczeñstwa
Publicznego – przed samym odjazdem KaŸmierczak ¿yczy³ bandytom „powodzenia”.
Wobec kierownika PGR grupa nie stosowa³a ¿adnego przymusu. Wszystko co robi³
w stosunku do grupy, jak zeznaje Klupieæ Ryszard, czyni³ z w³asnej woli.

Z PGR Babki grupa uda³a siê w kierunku Kórnika, pow[iat] Œrem. Doje¿d¿aj¹c tam,
zauwa¿yli oddzia³y wojskowe, wobec czego zawrócili w kierunku Œremu. Przed miastem
ze stoj¹cego samochodu PKS przetankowano pewn¹ iloœæ paliwa i pojechano w kierunku
Koœciana. W Koœcianie zamierzali pocz¹tkowo pobraæ benzynê w stacji benzynowej,
gdy¿ zamierzali udaæ siê do Wroc³awia. Ze wzglêdu na stosunkowo du¿¹ iloœæ ocze-
kuj¹cych samochodów przed stacj¹ benzynow¹, z pobrania tam paliwa zrezygnowali. Po-
stanowili wyjechaæ na drogê do Wroc³awia i tam zatrzymaæ nadarzaj¹cy siê samochód,
by uzupe³niæ zapas benzyny.

Wyje¿d¿aj¹c z Koœciana, zauwa¿yli, ¿e s¹ œcigani przez MO, którzy jechali samocho-
dem „Lublin”. Samochód ten min¹³ ich, po czym w odleg³oœci oko³o 300 metrów przed
nimi zatrzyma³ siê, otwieraj¹c ogieñ. Wówczas samochód, na którym jecha³a banda, skrêci³
boczn¹, poln¹ drog¹ do wsi, po czym bandyci rozbiegli siê na okoliczne ³¹ki, pozostawiaj¹c
samochód „Star 20” na drodze. Samochód ten planowali spaliæ, czego jednak ze wzglêdu
na poœcig nie zdo³ali wykonaæ. W czasie ucieczki i poœcigu przez funkcjonariuszy MO,
banda rozbi³a siê na mniejsze grupy po 2–3, docieraj¹c do pobliskiego lasu. W czasie
ucieczki niektórzy z nich wyrzucili posiadan¹ broñ, któr¹ po ich aresztowaniu odnaleziono.
Grupa ta zosta³a aresztowana w ci¹gu 2[9] i 30 czerwca [19]56 r. przez organa MO.

XI. Napad na Studium Wojskowe przy Politechnice Poznañskiej, ul. Curie Sk³odowskiej

Oddzieln¹ grupê stanowi³a banda oko³o 10 ludzi pod d[owó]dztwem Pilarczyka
Zygfryda, która w dniu 28 czerwca [19]56 r. oko³o godziny 1.00 dokona³a w³amania i ra-
bunku broni z magazynu Studium Wojskowego przy Politechnice Poznañskiej. Zorgani-
zowanie siê tej grupy oraz udzia³ w tym Pilarczyka nie jest dotychczas nale¿ycie rozszy-
frowane. Wykrêtne zeznania Pilarczyka i innych nie pozwalaj¹ ustaliæ, kiedy i w jakich
okolicznoœciach powsta³a ta grupa. W ka¿dym b¹dŸ razie nie ulega w¹tpliwoœci, wed³ug
zeznañ aresztowanych Bielawskiego, Schillera, Tiuma i innych, dowódc¹ tej grupy by³
Pilarczyk Zygfryd. Przebieg dzia³alnoœci tej grupy wg zeznañ by³ nastêpuj¹cy:

Oko³o godziny 18.00 Bielawski Miros³aw wraz z kilkoma kolegami uruchomili na
ulicy Armii Czerwonej stoj¹cy tam bez opieki samochód ciê¿arowy marki „Fiat”. Samo-
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chodem tym – jak zeznaje Bielawski w protokole z dnia 31 lipca [19]56 r. – jeŸdzi³ po
mieœcie bez wyraŸnie okreœlonego celu. Oko³o godziny 1.00 zajecha³ na Rynek Wildecki,
gdzie zatrzyma³ siê. Tam podszed³ do niego Pilarczyk Zygfryd, który zakomunikowa³ mu,
¿e w Politechnice jest broñ i trzeba j¹ zabraæ i przewieŸæ na Kochanowskiego. On te¿ po-
prowadzi³ grupê osób, która rozbi³a magazyn Studium Wojskowego, rabuj¹c ogó³em
12 jednostek broni (11 pw, 1 rakietnicê, amunicji do pw oko³o 100 sztuk, amunicji do kbks
1247 sztuk). Po rozbiciu magazynu grupa wraz z Pilarczykiem wsiad³a na samochód i odje-
cha³a w stronê œródmieœcia. W okolicy Sk³adnicy Wêgla na ulicy Przemys³owej, Pilarczyk
wraz z oko³o 10-osobow¹ grup¹ uzbrojon¹ w zrabowan¹ broñ uda³ siê w kierunku ul. Ko-
chanowskiego. Natomiast Bielawski zrabowanym samochodem pojecha³ w stronê Rynku
Wildeckiego, gdzie pozostawi³ prowadzony wóz na ulicy, sam udaj¹c siê do domu.

Z grupy tej aresztowanych zosta³o 6 osobników.

XII. Napad na posterunek MO w Rokietnicy, pow[iat] Poznañ

Odrêbn¹ bandê stanowi³a grupa 7 osób, która dokona³a napadu na Posterunek w Ro-
kietnicy, pow[iat] Poznañ i Obóz WiêŸniów w Mrowinie, pow[iat] Poznañ. Jak wynika
z posiadanych materia³ów œledczych, organizatorem tej grupy by³ aresztowany Gorzelañ-
czyk Stanis³aw. Wymieniony w dniu 28 czerwca [19]56 r., oko³o godziny 17.00, przeby-
wa³ w rejonie ulicy Kochanowskiego, gdzie wraz z dwoma kolegami ostrzeliwa³ Urz¹d
B[ezpieczeñstwa] P[ublicznego] z broni, któr¹ zrabowali w wiêzieniu. Do tej grupy
do³¹czy³ w czasie ostrzeliwania gmachu Urzêdu, £ochyñski Zygmunt – aresztowany.
Krótko po tym grupa ta wycofa³a siê z ulicy Kochanowskiego i uda³a siê do gara¿u przy
ul. Je¿yckiej. Na propozycjê Gorzelañczyka i niejakiego „Janka” (dot¹d nieustalony),
grupa uda³a siê stamt¹d do fabryki „Goplana”, gdzie po sterroryzowaniu portiera weszli
do gabinetu dyrektora zak³adu, od którego pod groŸb¹ u¿ycia broni wymusili wydanie
polecenia wyjazdu dla kierowcy. Samochodem tym („Star 20”) grupa uda³a siê do miej-
scowoœci Rokietnica, pow[iat] Poznañ. W miejscowoœci Strzeszyn spotkali id¹cego oby-
watela, którego zatrzymali i przeprowadzili rewizjê osobist¹, w wyniku której zabrano
jemu legitymacjê PZPR, któr¹ Gorzelañczyk podar³ i spali³ na oczach tego obywatela.
Nastêpnie po przybyciu do miejscowoœci Rokietnica zatrzymali siê w pobli¿u Posterunku
MO. Do wewn¹trz Posterunku udali siê Gorzelañczyk i „Janek”. W tym czasie na Poste-
runku przebywa³ komendant chor. Macugowski, który kwitowa³ w chwili wejœcia bandy-
tów listy dostarczone z poczty przez listonosza – Domaga³ê Ludwika. Bandyci sterroryzo-
wali Komendanta Posterunku posiadan¹ broni¹, zabieraj¹c jemu pistolet wraz z dwoma
magazynkami amunicji, przy czym ¿¹dali wydania pozosta³ej broni, jak¹ posiada Posteru-
nek. Chor. Macugowski wyjaœni³, ¿e ¿adnej innej broni na posterunku nie posiada, gdy¿
maj¹ j¹ milicjanci w terenie. W tej sytuacji Gorzelañczyk i „Janek” swych ¿¹dañ nie po-
nawiali, wyszli z Posterunku i odjechali w kierunku Mrowina. Chor. Macugowski przy-
puszczaj¹c, ¿e grupa udaje siê do Obozu WiêŸniów w Mrowinie, po³¹czy³ siê telefonicz-
nie z n[aczelni]kiem Obozu, uprzedzaj¹c go o tym, ¿e banda uda³a siê w jego kierunku.

XIII. Napad na obóz wiêŸniów w Mrowinie, pow[iat] Poznañ

Oko³o godziny 18.30 banda dotar³a do Mrowina. Samochód zatrzyma³ siê przed
bram¹ obozu, z którego wyskoczyli wszyscy osobnicy, udaj¹c siê do wejœcia.
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Wartownik nie przeciwstawia³ siê otwarciu bramy, któr¹ banda wesz³a na teren obo-
zu. Równie¿ pozostali stra¿nicy nie podejmowali jakiejkolwiek obrony, tak ¿e bez wiêk-
szego trudu napastnicy otrzymali klucz od wartownika i magazynu broni. W tym czasie
Gorzelañczyk wszed³ do naczelnika Obozu, przeprowadzaj¹c z nim d³u¿sz¹ rozmowê, po
czym banda zabieraj¹c broñ rozbrojonych stra¿ników oraz znajduj¹c¹ siê w magazynie,
odjecha³a. Z obozu w Mrowinie zabrano ogó³em 5 jednostek broni (1 pm, 3 pw, 1 kbk,
amunicji do pm 2250 sztuk, amunicji do kbk – 165 sztuk).

Po powrocie wiêŸniów z pracy, naczelnik Obozu zebra³ wszystkich i zakomuniko-
wa³, ¿e w Poznaniu spalony zosta³ gmach S¹du, Wiêzienie na M³yñskiej oraz ¿e w terenie
grasuje banda uzbrojona, w zwi¹zku z tym rozpuszcza wiêŸniów z obozu. Poleci³ wszyst-
kim zg³osiæ siê do magazynu po odbiór depozytu, co uczyniono oko³o godziny 21.00 (ze-
znania Hamral Stanis³awa z dnia 1 lipca [19]56 r., Czaja Stefan z dnia 1 lipca [19]56 r.).
W tym czasie, jak zeznaje Glapiak Eugeniusz w protokole z dnia 1 lipca [19]56 r., funkcjona-
riusze stra¿y obozu i administracji przebierali siê w cywilne ubrania i opuszczali teren
obozu. Grupy wypuszczonych wiêŸniów po 2–5 osób udawa³y siê ró¿nymi drogami
w kierunku Poznania.

W obozie tym znajdowa³o siê ogó³em 20 wiêŸniów, którzy do dnia 15 lipca [19]56 r.
zostali wszyscy ujêci.

Po rozbiciu obozu napastnicy udali siê w kierunku miejscowoœci Buk, pow[iat]
Nowy Tomyœl. Po przejechaniu kilkudziesiêciu kilometrów w samochodzie zabrak³o pa-
liwa. Zatrzymali wówczas przeje¿d¿aj¹cy w przeciwnym kierunku samochód, z którego
zabrali kilka litrów benzyny, udaj¹c siê w dalsz¹ drogê, a¿ do ponownego wyczerpania
benzyny. By³o to ju¿ kilka kilometrów za miejscowoœci¹ Buk. W tej sytuacji grupa pozo-
stawi³a samochód na drodze, udaj¹c siê z powrotem do Buku pieszo. W drodze powrot-
nej, na propozycjê Gorzelañczyka i za aprobat¹ pozosta³ych, grupa rozbi³a siê na dwie
czêœci w obawie przed ewentualnym zetkniêciem siê z MO lub wojskiem. Jedn¹ grupê
stanowili Gorzelañczyk, £ochyñski, „Janek”, i „Stefan” (nazwisko nieustalone). Grupa
id¹c przez las, uda³a siê w kierunku Buku. Druga grupa, w której znajdowa³ siê kierowca
wozu ciê¿arowego „Bogdan” i „Zenon” (nazwiska nieustalone), uda³a siê inn¹ drog¹
w kierunku Poznania.

Grupa Gorzelañczyka po przybyciu do Buku uda³a siê do miejscowej Mleczarni,
gdzie zmusi³a dyrektora do wydania polecenia odwiezienia ich do Poznania.

Przed wyjazdem z Mleczarni, Gorzelañczyk i £ochyñski za³adowali kilka konwi do
mleka dla lepszego upozorowania wyjazdu. Samochodem tym dojechali do miejscowo-
œci Wysogotowo – rejon lotniska £awica – sk¹d w dalsz¹ drogê udali siê pieszo, do-
chodz¹c do miejscowoœci Skórzewo pod Poznaniem. Tam zauwa¿yli oddzia³y WP, wo-
bec czego czêœæ posiadanej broni i amunicji schowali w pobliskim stogu s³omy (broñ
ta po zatrzymaniu podejrzanych zosta³a odnaleziona – mianowicie: kbk 2 szt[uki], pm
– 2 szt[uki], granaty 2, amunicji do kbk 127 sztuk, amunicji do pm 1520). Przy sobie za-
trzymali pistolety wojskowe wraz z amunicj¹. W pobliskiej stodole spêdzili noc, a rano
dnia 29m czerwca [19]56 r. o godz. 4.00 wyruszyli pojedynczo do Poznania. W godzinach
wieczornych 2[9] czerwca [19]56 r. £ochyñski wraz z „Jankiem” udali siê na teren Dwor-
ca G³ównego w Poznaniu, gdzie z posiadanej broni ostrzelali znajduj¹cych siê na pero-
nach ¿o³nierzy, funkcjonariuszy MO, po czym zbiegli (zeznania Gorzelañczyk Sta-
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nis³awa z dnia 1 sierpnia [19]56 r., £ochyñskiego Zygmunta z dnia 1 sierpnia [19]56 r.,
notatka s³u¿bowa prokuratora Muszyñskiego z dnia 19n lipca [19]56 r. Dalsza dzia³alnoœæ
tej grupy dotychczas nie jest rozszyfrowana. Dotychczas aresztowani z tej grupy s¹: Go-
rzelañczyk Stanis³aw i £ochyñski Zygmunt.

Analizuj¹c osoby uczestnicz¹ce oraz akcjê napadów na obiekty posiadaj¹ce broñ, na-
suwa siê szereg zagadnieñ, które mo¿na by sformu³owaæ nastêpuj¹co:
– Uczestnicy napadów rekrutuj¹ siê w zdecydowanej wiêkszoœci spoœród m³odzie¿y
w wieku 18–21. Ponadto wœród nich jest 6 osób, które ze wzglêdu na swój wiek przekaza-
no do S¹du dla nieletnich.
– Na ogóln¹ liczbê 40 osób aresztowanych do dnia 8 sierpnia [19]56 r., podejrzanych
o dokonanie napadów, 11 osób jest notowanych, którzy uprzednio byli ju¿ s¹downie ka-
rani za przestêpstwa kryminalne. Np. Kulas Janusz by³ trzykrotnie karany za kradzie¿,
chuligañstwo i pobicie kobiety. Z tego wynika, ¿e uczestnicy napadów w du¿ej czêœci re-
krutowali siê z elementu kryminalnego, chuliganerii miejscowej i w ¿adnym wypadku
nie mo¿na t³umaczyæ pope³nionych czynów chêci¹ „wy¿ycia siê” – czego próby ze strony
aresztowanych maj¹ miejsce.
– Grasuj¹ce bandy porusza³y siê na terenie miasta i pobliskich powiatów samochodami,
które zabierano b¹dŸ to spoœród pozostawionych bez opieki na ulicach miasta, b¹dŸ to re-
kwirowano pod groŸb¹ u¿ycia broni („Goplana”, Mleczarnia w Buku, pow[iat] Nowy
Tomyœl, samochód „Lublin” z JW).
– Napady dokonywane by³y z pewn¹ premedytacj¹ i w sposób typowo bandycki,
po³¹czony z demolowaniem urz¹dzeñ biurowych, kradzie¿¹ itp. Ponadto grupy te w pew-
nym sensie przez zaskoczenie, z jednoczesnym otwarciem ognia z broni rêcznej, opano-
wa³y i rozbraja³y Posterunki MO. Œwiadczy to o tym, ¿e osoby kieruj¹ce tymi napadami
nie dzia³a³y na œlepo, a posiada³y pewne doœwiadczenia w tym kierunku.
– Jest charakterystycznym, ¿e w napadach na Studia Wojskowe bandyci znali rozmiesz-
czenie poszczególnych obiektów, wiedzieli o znajduj¹cej siê tam broni. Faktem jest, ¿e
nigdzie nie pytano portierów w szko³ach, gdzie chowano broñ, o lokum Instytutów Woj-
skowych, a wprost kierowano siê do magazynów z broni¹. Informacji tych mogli udzielaæ
bandytom studenci, którzy, jak np. Pac-Pomarnacki (aresztowany) by³ uczestnikiem na-
padu na WSR i jest studentem tej uczelni. W innym wypadku, jak zeznaje Kulas Janusz
w protokole z dnia 6 lipca [19]56 r., akcj¹ na WSR mia³ kierowaæ oficer rezerwy – wy-
k³adowca tego¿ Studium Wojskowego (dane niesprawdzone).
– Du¿a iloœæ udanych napadów na Komisariaty i Posterunki MO w ci¹gu kilku godzin
dnia 28 czerwca [19]56 r. jest obok innych przyczyn spowodowana wynikiem stosunko-
wo ³atwego rozbicia wiêzienia na M³yñskiej, S¹du i Prokuratury KW MO oraz na skutek
biernej postawy stra¿y wiêziennej i funkcjonariuszy MO w czasie zajœæ na terenie Pozna-
nia. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e te fakty nie pozosta³y bez wp³ywu na podejmowanie decy-
zji przez prowodyrów, co do dalszych napadów w terenie organizowanych w tym dniu
zajœæ.
– Jest charakterystycznym, ¿e w niektórych wypadkach uczestnikom napadów (m³odzie-
¿y) rozdawano wódkê przez osoby dot¹d nieustalone, „zagrzewaj¹c” w ten sposób do
dokonywania zbrodniczych aktów. Zeznaje o tym Farbotnik Jan z dnia 6 lipca [19]56 r.

473

n Cyfrê 9 wpisano rêcznie.



Wydaje siê, ¿e na to zagadnienie nale¿y zwróciæ wiêcej uwagi w kierunku ustalenia tych
osób, gdy¿ niew¹tpliwie to spoœród nich rekrutuj¹ siê prowodyrzy zajœæ, prowokacji
i napadów.
– Akcja napadów jest œciœle zwi¹zana z prób¹ przeniesienia prowokacji w teren. Nie ule-
ga w¹tpliwoœci, ¿e organizatorzy zajœæ poznañskich przy pomocy bojówek, które doko-
nywa³y napadów na instytucje posiadaj¹ce broñ i Posterunki MO, usi³owali obok zdoby-
cia broni, sprowokowaæ zajœcia w szerszym zestawieo. Dokonuj¹c napadów na organa
w³adzy ludowej, liczyli niew¹tpliwie na mo¿liwoœæ poderwania do walki wrogo ustosun-
kowane elementy i obalenia obecnego ustroju. Jeœli do tego dodamy has³a g³osz¹ce o wy-
buchu zamieszek w innych miastach Polski, to nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e taki w³aœnie cel
stawiali sobie organizatorzy wypadków poznañskich.

Wydaje siê, ¿e na to zagadnienie winny zwróciæ szczególn¹ uwagê wydzia³y opera-
cyjne, aby drog¹ agenturalno-operacyjn¹ rozpracowaæ powy¿sze zagadnienia.
– W znikomym stopniu dotychczas rozpracowana jest sprawa napadu na Akademiê Me-
dyczn¹. Z grupy tej faktycznie aresztowana jest dotychczas jedna osoba. Dochodzenie
w tej sprawie oraz pozosta³ych napadów na Studia Wojskowe prowadzi Prokuratura
Wojskowa w Poznaniu. Wynika st¹d koniecznoœæ œciœlejszej wspó³pracy z Prokuratur¹
Wojskow¹ dla skoordynowania naszych posuniêæ w tych sprawach.
– Nie jest równie¿ wyjaœniona ca³kowicie dzia³alnoœæ grupy Gorzelañczyka i £ochyñ-
skiego. Poza wymienionymi, nikogo dotychczas nie aresztowano.
– Wydaje siê za wskazane, ¿e nale¿y zwróciæ uwagê, tak w pracy œledczej, jak i agentural-
no-operacyjnej, na zagadnienia wyjaœniania z podejrzanymi, kto udziela³ informacji
o magazynach w Studiach Wojskowych.
– Odczuwa siê w dotychczasowej pracy brak materia³ów z Wydzia³ów operacyjnych.
W zwi¹zku z tym nale¿a³oby spowodowaæ œciœlejsze powi¹zanie pracy operacyjnej
z prac¹ Wydz[ia³u] VII i ¿¹dania sprawozdañ z wykonanych czynnoœci operacyjnych
przez poszczególne Wydzia³y Urzêdu.
– Wydzia³ III Sekcja 5 winien za³o¿yæ sprawy agenturalno-œledcze na poszczególne na-
pady, które nale¿y aktywnie rozpracowywaæ. Pracownicy, którzy bêd¹ prowadziæ te
sprawy winni pozostawaæ poœrednio w sta³ym kontakcie z kierownictwem Wydzia³u VII.
– Ze wzglêdu na doœæ szeroko rozszyfrowane kontakty podejrzanych w zajœciach poz-
nañskich, Wydzia³y operacyjne rozpracowuj¹c te materia³y, winny aktywniej typowaæ
kandydatów do werbunku i tym samym w³¹czaæ siê do œledztwa w sprawie prowokacji
poznañskiej.

[p]

�ród³o: AIPN Po, 570/9, k. 10–28, kopia, mps.
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Nr 110

1956 sierpieñ 29, Poznañ – Pismo Ludwika Zboralskiego, prokuratora wojewódzkiego

w Poznaniu, do prokuratora generalnego, dotycz¹ce wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r.

Dnia 29 sierpnia 1956 r.
I. Ro. 256/56a

1Do Ob[ywatela] Generalnego Prokuratora PRL
w Warszawie

skr[ytka] poczt[owa] 1054

W celu ustalenia i zobrazowania genezy z wypadków z dnia 28 czerwca 1956 r.
w dniach do 24 sierpnia 1956 r., przeprowadzi³em przez pracownika Wydz[ia³u] I
Prok[uratury] Wojewódzkiej w Poznaniu badanie sytuacji ekonomicznej w 3 zak³adach
produkcyjnych m[iasta] Poznania, które odegra³y najpowa¿niejsz¹ rolê w wypadkach
poznañskich, a mianowicie w:
1. Zak³adach Przemys³u Metalowego im. J[ózefa] Stalina (ZISPO).
2. Zak³adach Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK).
3. Miejskim Przedsiêbiorstwie Komunikacyjnym (MPK).

Materia³y te po uzupe³nieniu ich danymi przez Komitet ds. Bezp[ieczeñstwa]
Publ[icznego] pozwalaj¹ na ustalenie nastêpuj¹cego stanu faktycznego:

I. Dane ogólne

Niezadowolenie robotników w tych zak³adach narasta³o ju¿ od d³u¿szego okresu cza-
su i przybiera³o na sile w miarê niemo¿noœci zrealizowania zasadniczych postulatów
za³ogi, zbyt d³ugiego i opiesza³ego za³atwiania spraw bardzo ¿ywotnych dla robotników
– jak sprawy mieszkaniowe czy te¿ sprawy wysokoœci zarobków.

Niektóre postulaty za³óg tych zak³adów siêgaj¹ ogólnie bior¹c a¿ do roku 1949.
Poniewa¿ jednak zasadnicze postulaty i przebieg wypadków za³ogi Zak³adów ZiSPO

s¹ inne ni¿ w ZNTK i MPK, celowe bêdzie, moim zdaniem, zebranie ich w formie chro-
nologicznego narastania, co przedstawia siê nastêpuj¹co w poszczególnych zak³adach.

II. Narastanie niezadowolenia robotników w poszczególnych zak³adach i przebieg
wypadków

A. Zak³ady Przemys³u Metalowego im. J[ózefa] Stalina

W Zak³adach tych narastanie i przebieg wypadków przed dniem (oraz w tym dniu)
przedstawia siê nastêpuj¹co:
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1. Pierwszym odg³osem niezadowolenia za³ogi by³o otwarte zebranie partyjne w m[ie-
si¹]cu lutym br., na którym to zebraniu skrytykowano kierownika Fabryki W-3, ob[ywa-
tela] Kosikab i zarzucano, m.in. dyrekcji, i¿ przyzna³a jemu premiê comiesiêczn¹ w wy-
sokoœci 18 tys. z³otych. Na tym zebraniu Kosikowic udzielono za inne sprawy nagany
partyjnej.
2. W dniu 21 kwietnia 1956 r. odby³od siê zebranie w obecnoœci tow[arzysza] Morawskie-
go. W czasie tego zebrania dosz³o do b[ardzo] ostrych wyst¹pieñ. G³ównie atakowanoe

MO, Wydzia³ Kwaterunkowy P[rezydium] MRN.
3. W dniu 8 czerwca [19]56 r. odby³a siê narada, na której rozpatrywano nastêpuj¹ce za-
gadnienia:
a) sprawê zlikwidowania progresji,
b) nieuwzglêdnianie przez zak³ady zni¿ki 30f% podatków dla przodowników pracy,
c) sprawê obni¿ania siê zarobków,
d) sprawê nieprzestrzegania przez w³adze centralne postulatów wysuniêtych – w dyskusji
nad planem 5-letnim (narzucenie planu na I rok planu 5-letniego),
e) sprawê rytmicznego sp³ywug produkcji, zaopatrzenia w materia³y produkcyjne oraz
ich jakoœcih.

Zebranie to by³o b[ardzo] burzliwe i domagano siê na nim ponadto:
a) zniesienia kontroli czasu roboczego,
b) odebrania stra¿nikom przemys³owym karabinów,
c) zniesienia c³a na otrzymywane z zagranicy lekarstwa,
d) lepszego zaopatrzenia w wêgiel,
e) atakowano dyrekcjê za nieza³atwianie spraw zaopatrzenia materia³owego.

Na zebraniu tym by³ obecny dyr[ektor] Dep[artamentu] z Ministerstwa Przem[ys³u]
Maszynowego, ob[ywatel] Pietrzak, który udziela³ wyjaœnieñ w sprawie zwrotu podatku
i progresji. Ponadto dyr[ektor] Pietrzak obieca³ w ci¹gu 10 dni za³atwiæ sprawê progresji
i zwrotu nadp³aconego podatku.
4. W dniu 21 czerwca [19]56 r. odby³a siê masówka na W-3, podczas której domagano siê
wyjaœniania spraw wymienionych wy¿ej w pkt. 3 i wówczas ju¿ za³oga W-3 zaczê³a wy-
bieraæ delegatów. W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ zawiadomiono Ministerstwo2 i Centraln¹
Radê3, sk¹d przybyli w dniu 22 czerwca [19]56 r. wiceministeri Demidowskij4 i przedsta-
wiciel CRZZ, tow[arzysz] Bieñ, którzy po odbyciu krótkiej narady i krótkiej egzekutywy
wyjaœnili robotnikom na odbywaj¹cej siê naradzie sposób za³atwienia ich postulatów. Na
tej naradzie szczególnie aktywni byli z pracowników ob[ywatele:] Matyja i Wielgosz,
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2 Chodzi o Ministerstwo Przemys³u Maszynowego.
3 Chodzi o Centraln¹ Radê Zwi¹zków Zawodowych.
4 Edward Demidowski (1909–1978), dzia³acz komunistyczny, cz³onek PZPR, 1952–1956 podsekretarz

stanu w Ministerstwie Przemys³u Maszynowego, od lipca do wrzeœnia 1956 r. podsekretarz stanu w Minister-
stwie Handlu Zagranicznego. Zob. T. Mo³dawa, op. cit., s. 188, 203.



którzy zabierali g³os 5 do 7 razy. W obradach uczestniczyli tow[arzysz] Stasiak – I sekre-
tarz KW PZPR w Poznaniu i tow[arzysz] [Józef] Pieprzyk, Przewodnicz¹cy P[rezydium]
WRN w Poznaniu.
5. W dniu 23 czerwca [19]56 r. odby³o siê w ZISPO Plenum ZOP5. Wówczas zorganizo-
wa³a siê spontaniczna masówka, na której by³o obecnych oko³o 3000 ludzi. Do zebranych
przemówili przedstawiciele Dyrekcji, lecz to ludzi nie uspokoi³o, a tak¿e nie uspokoi³y
zebranych przemówienia przedstawicieli KW PZPR – (tow[arzysz Czes³aw] Koñczal6)
czy przedstawicieli Rady Przedsiêbiorstwa. Wówczas skierowano miêdzy ludzi ca³y ze-
brany na Plenum aktyw i w ten dopiero sposób uda³o siê za³ogê uspokoiæ. Na tej masówce
zadecydowano, ¿e do Warszawy ma wyjechaæ delegacja ca³ych Zak³adów, a nie tylko
W-3.
6. W dniu 25 czerwca [19]56 r. dokonano wyboru 27 delegatów, a w dniu 26 czerwca
nast¹pi³ ich wyjazd do Warszawy. Z delegatami za³ogi udali siê równie¿ do Warszawy
przedstawiciele dyrekcji. Delegacja przedstawi³a swoje postulaty w Centralnej Radzie
Zwi¹zków Zawodowych, a póŸniej w Ministerstwie – bezpoœrednio samemu Ministrowi
i tam zadecydowano o zwrocie nies³usznie pobranego podatku od wynagrodzeñ za dwa
i pó³ roku. Powrót delegacji nast¹pi³ w dniu 27 [czerwca], bezpoœrednio z poci¹gu do
Zak³adów, gdzie na delegacjê tê czekano.

Równoczeœnie z delegatami przyjechali Minister Fidelski, Demidowskik i Pietrzak,
Czerwiñski i Bieñ z Centralnej Rady Zwi¹zków Zawodowych oraz przedstawiciele KC
PZPR. Wszyscy ci przedstawiciele w³adz centralnych wraz z dyrekcj¹ postanowili, ¿e
odbêd¹ siê w ca³ych Zak³adach masówki, na których zostan¹ przez delegatów omówione
wyniki rozmów przeprowadzonych przez delegacjê w Warszawie. Na tych masówkach
omówiono:
1) nowe wprowadzenie normy,
2) sprawê podatku od uposa¿eñ (zwrot podatku nadebranego). Na zebraniu aktywu oce-
niaj¹cym wyniki tych masówek, w zasadzie wszyscy obecni zgodzili siê, ¿e za³oga uspo-
koi³a siê.
7. W dniu 28 czerwca [19]56 r. o godz. 6.15 sygnalizowano Dyrekcji, ¿e za³oga chce wy-
chodziæ na miasto, a o godz. 6.30 za³oga ZISPO wysz³a na miasto. Has³o do wyjœcia dali
robotnicy W-3. Za nimi poszli inni robotnicy z wyj¹tkiem czêœci za³ogi z W-5. Oko³o
godz. 11.00, ju¿ czêœæ za³ogi wraca³a. W sobotê 30 czerwca br. ju¿ pracowano normalnie.
8. Po 28 czerwca by³y jeszcze pog³oski, ¿e robotnicy maj¹ zaprzestaæ pracy:
1) w dniu pierwszej wyp³aty, tj. 10 lipca,
2) w dniu 22 lipca – w³oski strajk,
3) w dniu 10 sierpnia.

W dniach tych jednak w zak³adach by³o spokojnie.

B. Zak³ady Naprawcze Taboru Kolejowego

Przed dniem 28 czerwca pracownicy Zak³adów czêsto wyra¿ali swe niezadowolenie
na masówkach i zebraniach, domagaj¹c siê poprawy swych warunków bytowych, a w szcze-

477

k Literê r wpisano rêcznie.
5 Chodzi o Zak³adow¹ Organizacjê Partyjn¹.
6 Chodzi o Czes³awa Koñczala dzia³acza komunistycznego, pe³ni¹cego funkcje partyjne m.in. w KW

PZPR w Poznaniu. Zob. biogram znajduj¹cy siê w dokumencie nr 34, str 127, przypis e.



gólnoœci przyznania im mieszkañ, funduszów na remonty mieszkañ, a ponadto podwy¿-
szenia zarobków.

1. W dniu 27 czerwca br. robotnicy zaprzestali pracowaæ o godz. 10.30 i zeszli siê na sa-
morzutnej masówce w hali wagonów i w toku przemówieñ domagali siê:
1) podwy¿szenia zarobków,
2) chleba,
3) usuniêcia przedszkoli i ¿³obków,
4) zni¿ki cen,
5) przybycia ob[ywatela] ministra7.

Na tej masówce by³ tow[arzysz] Stasiak i tow[arzysz] Pieprzyk. Masówka ta by³a
b[ardzo] burzliwa. Dyrekcja zawiadomi³a ob[ywatela], ministra o powsta³ej sytuacji
w Zak³adach i przekaza³a postulaty za³ogi. W zwi¹zku z tym przyby³ do Poznania wice-
minister [Józef] Popielas.

W dniu 27 czerwca br. w czasie zmiany popo³udniowej grupy m³odych robotników,
ju¿ przeszkadza³y w normalnej pracy i nie pozwala³y za³odze normalnie pracowaæ.
2. W dniu 28 czerwca odby³o siê posiedzenie Kolektywu o godz. 5.00 rano, a po zebraniu
siê za³ogi ze zmiany rannej i równie¿ znacznej czêœci pracowników z innych zmian,
którzy chcieli wys³uchaæ wypowiedzi ministra, odby³a siê masówka o godz. 7.00 rano,
lecz ta masówka w pe³ni efektów nie da³a, gdy¿ krótko po rozpoczêciu przemówienia
przez ob[ywatela], ministra Popielasa wpad³a do Zak³adów grupa za³ogi ZISPO, która
spowodowa³a wyjœcie znacznej czêœci za³ogi ZNTK na miasto. W Zak³adach ZNTK po-
zosta³o oko³o 1000 robotników, którzy przeprowadzili rozmowê z ob[ywatelem], mini-
strem. Pracy jednak w tym dniu nie podjêto.
3. W pi¹tek dnia 29 czerwca [19]56 r. za³oga nie podjê³a pracy, mimo i¿ dla ochrony
w Zak³adach znajdowa³o siê wojsko.
4. W sobotê 30 czerwca [19]56 r. za³oga stanê³a w Zak³adach, lecz pracy nie podjêto i do-
piero po usilnych zabiegach Dyrekcji i aktywu zak³adowego uda³o siê uruchomiæ 3 zak³a-
dy o godz. 8.30. Po uruchomieniu tych zak³adów w œlad za nimi posz³y inne oddzia³y.
5. Na ró¿nych zebraniach i naradach, pracownicy nadal wysuwali swoje postulaty, które
Rada zak³adowa zebra³a w iloœci 31 szt[uk].

C. Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne

1. W dniu 25 czerwca br., w czasie odbioru zaliczki uposa¿enia, pracownicy okazywali
niezadowolenie zl otrzymania zbyt niskiej zaliczki, a poniewa¿ nie rozchodzili siê po
odebraniu pieniêdzy, przeto przywo³ano przewodnicz¹cego Rady Zak³adowej, ob[ywa-
tela] Turkota, który za³odze wyjaœni³ przyczyny niskich zarobków, t³umacz¹c to sytuacj¹
zwi¹zan¹ z niewykonaniem planu i nieotrzymaniem premii, która w tym dniu winna byæ
wyp³acona.

Na masówce tej poruszano zagadnienia:
a) podwy¿szenia norm bez powiadomienia o tym konduktorów i przekonaniu ich o s³usz-
noœci tego,
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b) sprawê premii za wspó³zawodnictwo pracowników fizycznych i umys³owych za
I kwarta³ 1956 r., w którym to kwartale uzyskano I miejsce w skali krajowej,
c) nies³usznego rozdzia³u premii dokonanego przez dyrekcjê, która premiê tê przyzna³a
przede wszystkim sobie – na przyk³ad dyr[ektor] Rasch otrzyma³ 2000 z³ i zegarek, a za-
³oga otrzyma³a po 200 z³.
2. W dniu 28 czerwca [19]56 r. wyjazd wozów odby³ siê normalnie, lecz po wyjœciu ro-
botników ZISPO zatamowano ruch, a ponadto robotnicy ZISPO usunêli za³ogê warsz-
tatów.
3. Normalnie ruszy³y tramwaje i autobusy w dniu 30 czerwca [19]56 r.

III. Postulaty ekonomiczne za³óg tych zak³adów s¹ nastêpuj¹ce:

A. ZISPO

Przyczyny niezadowolenia pracowników ZISPO mia³y trojakie pod³o¿e:
1. niezadowolenie z wysokoœci otrzymywanych zarobków,
2. niezadowolenie z wysokich cen na rynku,
3. niezadowolenie z warunków pracy w Zak³adzie z powodu nadgodzin.

Analiza narastania niezadowolenia za³ogi, analiza jej ¿¹dañ, wykazuj¹ niezbicie, ¿e
g³ównym Ÿród³em dzia³ania za³ogi i wysuwania swych postulatów s¹ bodŸcem natury
ekonomicznej skupiaj¹ce siê w postulatach:
1) przywrócenian progresji,
2) zwrócenia nadp³aconego nies³usznie podatku od wynagrodzeñ,
3) podwy¿szenia zarobków w ogóle, gdy¿ obni¿y³y siê,
4) obni¿ki cen na towary pierwszej potrzeby,
5) przydzielenia wiêkszej iloœci mieszkañ, wiêcej troski o sprawy mieszkaniowe ludzi
pracy,
6) przyznania ubrañ roboczych, obuwia roboczego i poprawy warunków bhp. Niemniej
wa¿ne, a bardzo istotne, s¹ postulaty dot[ycz¹ce]o produkcji, a mianowicie:
7) przestrzegania postulatów za³ogi podniesionych w toku dyskusji nad planem 5-letnim,
8) rytmicznoœæp produkcji, zaopatrzenia w materia³y potrzebne do produkcji wed³ug ilo-
œci i jakoœci.

Ad. 1. Do roku 1955 w Zak³adach ZISPO istnia³a zasada, ¿e ka¿dy pracownik, o ile wy-
pracowa³ 110%, wzgl[êdnie] 120% normy, a to zale¿a³o od tego, przy jakim typie prac
i w jakiej fabryce by³ zatrudniony, za ka¿de przepracowanie tej wyznaczonej normy
otrzymywa³ dodatkowe wynagrodzenie premiowe, które oczywiœcie podnosi³o wyso-
koœæ jego zarobków i op³aca³o siê – gdy¿ w tym przypadku ka¿dy robotnik, który chcia³
zarobiæ, móg³ podnieœæ swoje uposa¿enie przez dodatkowy wk³ad swej si³y i zdolnoœci.
Jest rzecz¹ niew¹tpliw¹, ¿e robotnicy w wys[okoœci] zarobków s¹ zainteresowani i maj¹c
bodziec ekonomiczny, podnosili wydajnoœæ swej pracy. Po zarz¹dzeniu przez Minister-
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stwo zniesienia progresji, Dyrekcja Zak³adów ZISPO wbrew temu zarz¹dzeniu nie odjê³a
jej w jednym miesi¹cu, ale z miesi¹ca na miesi¹c zmniejsza³a j¹ w przeci¹gu pó³ roku.
Jest rzecz¹ charakterystyczn¹, ¿e mimo wzrostu wydajnoœci pracy w latach 1953 do 1955 r.
(o 26,5%) efektywny wzrost zarobków podniós³ siê tylko 1,6%, a po zniesieniu progresji
w roku 1955, mimo wykonywania planowanych zadañ, wysokoœci zarobków w I kwarta-
le [19]56 r., w porównaniu z analogicznym okresem 1955 r., spad³[y] o 3,5%. G³ówne na-
silenie tego spadku zarobku nast¹pi³o w okresie od czerwca [19]55 r. Na skutek zniesie-
nia progresji straci³o na wysokoœci zarobków 4646 robotników – a wiêc oko³o 75%
za³ogi pracuj¹cej w akordzie. Obrazuje to ni¿ej przytoczona tabela:
1) do 45 z³ mies[iêcznie] straci³o 284 robotników,
2) do 90 z³ mies[iêcznie] straci³o 437 robotników,
3) do 180 z³ mies[iêcznie] straci³o 1510 robotników,
4) do 270 z³ mies[iêcznie] straci³o 1317 robotników,
5) do 360 z³ mies[iêcznie] straci³o 670 robotników,
6) do 460 z³ mies[iêcznie] straci³o 258 robotników,
7) Powy¿ej 460 z³ mies[iêcznie] straci³o 170 robotników.

Wprawdzie obecnie po uregulowaniu norm pracownicy maj¹ pewne drobne wyró-
wnanie, lecz nie mo¿e ono progresji zast¹piæ.
Ad. 2. Zwrot podatku

Na podstawie artyku³u 5. ustêp 2. ustawy z 24 lutego 1949 r. o podatku od wynagro-
dzeñ (DzU, nr 7, poz. 41/49), przoduj¹cym w pracy pracownikom z tytu³u wspó³zawod-
nictwa w pracy mo¿e byæ podatek od uposa¿eñ obni¿ony najwy¿ej o 30%.

W oparciu o powy¿szy przepis minister skarbu w dniu 23 marca 1949 r. wyda³ w po-
rozumieniu z ministrami przemy[s³u] i handlu oraz pracy i opieki spo³ecznej za-
rz¹dz[enie] nr 224 (Mon[itor] Polski A, nr 16, poz. 224/49), na podstawie którego pra-
cownikom osi¹gaj¹cym „wynagrodzenie równe lub wy¿sze od wielokrotnoœci
wynagrodzenia podstawowego 1,6 (paragraf 4 pozycja bie¿¹ca 4), podatek od wynagro-
dzeñ oblicza siê od ca³ego wynagrodzenia podlegaj¹cego opodatkowaniu, wyp³aconego
za dany okres wyp³aty, z zastosowaniem 30% obni¿ki, o ile okreœlone zbiorowymi
wk³adami pracy s¹ œciœle przestrzegane oraz s¹ w³aœciwie stosowane normy wydajnoœci
pracy, opracowane w wyniku postanowieñ uk³aduq zbiorowego pracy”. Zni¿ki te admini-
stracja ZISPO nie stosowa³a do wszystkich pracowników wyrabiaj¹cych 160% normy,
a jedynie w stosunku do tych, którzy z okazji okresowego – cokwartalnego podsumowa-
nia wyników wspó³zawodnictwa pracy uzyskali tytu³ przoduj¹cego w danym okresie we
wspó³zawodnictwie pracy, nadany przez Komisjê wspó³zawodnictwa pracy. Sytuacja
ta trwa³a do koñca 1955 r. i znalaz³a ona zalegalizowanie swe w piœmie okólnym Mini-
sterstwa Przemys³u Maszynowego z dnia 25 lutego 1955 r. dorêczonym ZISPO przez
CZ TASKO w dniu 2 wrzeœnia 1955 r.

Zmiana tego postêpowania nast¹pi³a na mocy pisma okólnego nr 15 Min[isterstwa]
Maszynowego z dnia 13 listopada [19]55 r. dorêczonegor ZISPO przez TASKO w dniu
15 grudnia 1955 r. i dopiero na tej podstawie od dnia 1 stycznia 1956 r. Zak³ady ZISPO
rozpoczê³y stosowaæ w³aœciwe obliczenia.
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Ad. 3. i 4. Charakterystyczne dla tych postulatów maj¹cych zreszt¹ znaczenie ogólno-
krajowe jest to, ¿e efektywne zarobki najmniej uposa¿onych nie wystarcza³y na pokrycie
minimum egzystencji, co szczególnie mocno godzi³o w rodziny obarczone dzieæmi. Po-
stulaty te skierowane s¹ wy³¹cznie pod adresem w³adz centralnych.
Ad. 5. Sytuacja mieszkaniowa na terenie m[iasta] Poznania jest b[ardzo] tragiczna i nie
rozwi¹zuje jej w ¿adnym przypadku znikomy przyrost izb mieszkalnych z nowego
budownictwa w iloœci oko³o 2000 izb rocznie, który licz¹c po dwie osoby na izbê standar-
dow¹, daje tylko dach nad g³ow¹ [dla] 4000 osób, gdy tymczasem w Poznaniu co roku
przybywa³o oko³o 13 000 osób. Pogarszas ten stan rzeczy fakt nap³ywania nowych ludzi
do Poznania spoza jego terytorium. Wydzia³ Kwaterunkowy P[rezydium] MRN nie móg³
i nie mo¿e tej sytuacji opanowaæ, skoro ma jeszcze do wylokowania z g³êbokich piwnic
ponad 2000 rodzin, nie mówi¹c ju¿ o pomieszczeniach strychowych czy mieszkaniach
bezwzglêdnie przegêszczonych, w których powierzchnia mieszkalna na 1 osobê spada do
oko³o 2 m2. W samych zak³adach ZISPO jest 2500 wniosków o przydzia³ mieszkania,
a w 1956 r. otrzymuj¹ Zak³ady tylko 29 mieszkañ, z tego 20 izb w III kw[artale] br. S¹ to
mieszkania z rozdzielnika centralnego, gdzie zak³ady „ZISPO”: domagaj¹ siê przyznania
im na rok 1956 – 1200 izb, cot wg decyzji w³adz centralnych przekracza ju¿ w ogóle iloœæ
izb przeznaczon¹ na m[iasto] Poznañu, gdy¿ wg pisma Ministerstwa Przemys³u Maszy-
nowego z dnia 26 lipca 1956 r. znak 2.3.61/1087/56 PKPG proponuje dla zak³adów pracy
na terenie Poznania 320 izb, a Wojewódzka Rada Narodowa 280 izb.
Ad. 6. Postulat wykazany w p[unkcie] 6. dotyczy zagadnienia w³aœciwego i racjonalnego
dostarczania robotnikom odzie¿y ochronnej w ramach wymogów bhp wg norm ustalo-
nych przez w³adze centralne, odzie¿ ochronn¹ przydziela siê 1 raz w roku, a dopiero
w ostatnim czasie (ju¿ po wypadkach z 28 czerwca [19]56 r.) zadecydowano, ¿e na proto-
kó³ zniszczenia mo¿na daæ ubranie robocze nastêpne, lecz nie czêœciej ni¿ 2 razy w roku.
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e s¹v jednak prace tak niszcz¹ce odzie¿, zreszt¹ niskiej jakoœci, ¿e i ta
obecna ulga nie jest wystarczaj¹ca, a ponadto nieracjonalny jest przydzia³ obuwia, gdy¿
przy niektórych pracach (suwnice) nieodpowiednie jest obuwie o podeszwach drewnia-
nych, a winno byæ przydzielane obuwie o spodach skórzanych. Ponadto w Zak³adach s¹
inne niedomagania z zakresu bhp, ale nie mo¿na ich usun¹æ z uwagi na brak funduszu in-
westycyjnego. Charakterystyczne jest, ¿e w ubieg³ym roku otrzymane na te cele przerzu-
tu 100 000 z³ w IV kwartale, tak ¿e i te pieni¹dze nie mog³y byæ wykorzystane. Ju¿ od
1954 r. jest z³o¿ony w Min[isterstwie] Przemys³u Maszynowego wniosek o przydzia³ do-
datku za prace szkodliwe dla zdrowia, jak w suszarniw drzewa, lakierni i przy galwaniza-
cjix, lecz wniosek ten nie zosta³ dot¹d uwzglêdniony.
Ad. 7. Dyskusjê nad planem 5-letnim za³oga traktuje jak akcjê sta³¹, a nie sporadyczn¹.
Dowodem zainteresowania za³ogi wykonaniem planu jest z³o¿ona iloœæ wniosków racjona-
lizatorskich w iloœci 4704 szt[uk]. Realizacja tych wniosków w wiêkszoœci jest uzale¿niona
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od decyzji w³adz centralnych, a niektóre z nich s¹ ju¿ przez w³adze centralne za³atwione od-
mownie. Bardzo charakterystycznym jest fakt nieuwzglêdnienia wniosków za³ogi, co do
pierwszego roku planu 5-letniego przez Ministerstwo, które zawiadomi³o ZISPO, i¿ pierw-
szy rok tego planu bêdzie realizowany zgodnie z wytycznymi ministerialnymi.
Ad. 8. Postulat dotycz¹cy rytmicznoœci produkcji jest bardzo istotny dla za³ogi, gdy¿ cho-
dzi tu o zlikwidowanie „szturmowszczyzny”y przy koñcu ka¿dego miesi¹ca, kiedy koope-
ranci dostarczaj¹ dopiero znaczn¹ czêœæ swoich dostaw. Kooperantów tych Zak³ady ZISPO
maj¹ a¿ 60, gdy¿ w zasadzie s¹ one nastawione na monta¿, a nie wytwórstwo. Ponadto
w tym postulacie tkwi równie¿ postulat dotycz¹cy jakoœci dostaw, gdy¿ na przyk³ad dostar-
czone odlewy z Huty Nowa Sól w iloœci 30 szt[uk] zosta³y przy obróbce z wyj¹tkiem
4 zdyskwalifikowane, a blacha stalowa dostarczona przez Hutê Batory mia³a rozdwojenia.
Brak jest wkrêtek, gdy¿ ju¿ z góry CZ8 nie dostarcza ca³ego zamówienia asortymentu, a tyl-
ko 60%. Za³ogê denerwuj¹ równie¿ takie fakty, ¿e nie otrzymuj¹ zamówionego towaru do
produkcji wagonów przeznaczonych na eksport, gdy¿ „podobno go nie ma”, gdy tymcza-
sem ten w³aœnie towar le¿y tu¿ obok w skrzyniach jako towar przeznaczony do eksportu,
którego do produkcji nie wolno u¿ywaæ. Tak by³o bardzo czêsto z wkrêtkamiz.

Ponadto dostawy pó³fabrykatów s¹ znacznie opóŸnione, co powoduje skutki ko-
niecznoœci pracowania w nadgodzinach przy koñcu m[iesi¹]ca, i to te¿ wp³ywa dener-
wuj¹co na za³ogê. Co wiêcej, nawet w chwili obecnej, Ministerstwo Przem[ys³u] Maszy-
nowego nie gwarantuje przez przeci¹g jeszcze 3 lat pe³nego zaopatrzenia zak³adów.

St¹d jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e plany s¹ realizowane z opóŸnieniem. W chwili obecnej
zak³ady ZISPO po zdjêciu produkcji specjalnej nie maj¹ jeszcze opanowanej produkcji
zastêpczej. Dla charakterystyki ekonomicznej zak³adów ZISPO nale¿y nadmieniæ, ¿e
w chwili obecnej przed za³og¹ wy³ania siê problem pracy rytmicznej kuŸni tych Za-
k³adów, której praca jest uzale¿niona od dop³ywu gazu z Miejskich Zak³adów Gazownic-
twa, które nie mog¹ ju¿ dla m[iasta] Poznania dostarczyæ wystarczaj¹cej iloœci gazu bez
uruchomienia drugiego zbiornika, a tej inwestycji na razie nie przewiduje siê. Przymuso-
wy postój kuŸni z braku gazu grozi zatrzymaniem pracy ca³ych zak³adów.

B. ZNTK

Przyczyny niezadowolenia pracowników ZNTK mia³y nastêpuj¹ce pod³o¿e:
1) niezadowolenie z wysokoœci p³ac,
2) pozbawienie pracowników przywilejów uzyskanych [w] uprzednich okresach,
3) stanu bhp,
4) umundurowanieaa,
5) warunki bytowo-mieszkaniowe.

Ad. 1. Wprawdzie przeciêtny zarobek pracowników fizycznych wzrasta³ w okresie od
roku 1953, lecz wzrost tych p³ac jako minimalny nie zdo³a³ podnieœæ globalnie zarobku
wszystkich pracowników i w chwili obecnej w ZNTK jest szereg grup pracowników ni-
sko zarabiaj¹cych, których zarobek miesiêczny brutto wynosi:
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1) od 500–600 z³ – 94 pracowników, z czego w samym magazynie zak³adowym przy
za[³adunku] i wy³adunku pracuje 37 robotników,
2) 600–1000 z³ – 1234 – pracowników.

Szczególnie du¿e niezadowolenie panuje w takich oddzia³ach produkcyjnych, w któ-
rych praca jest najciê¿sza, np. Kotlarnia, gdzie na ogóln¹ iloœæ zatrudnionych 359 pra-
cowników:
1) od 600–1000 z³ zarabia – 98 pracowników fizycznych,
2) Od 1000–1300 z³ zarabia – 206 pracowników fizycznych.

Natomiast w oddzia³ach, w których praca jest o wiele l¿ejsza i nie tak brudna, robot-
nicy zarabiaj¹ wiêcej. W dziale naprawy wagonów osobowych na 450 zatrudnionych ro-
botników zarabia:
1) od 800–1000 z³ – 28 robotników,
2) od 1000–1400 z³ –353 robotników,
3) od 1400–1700 z³ – 66 robotników.

Szereg wysuwanych postulatów pracowników tych oddzia³ów, których praca jest
najciê¿sza, a p³ace najni¿sze, nie by³y przez dyrekcjê Zak³adów za³atwiane, gdy¿ decyzja
w tych sprawach nale¿a³a do CZ, który pomimo kilkakrotnych monitów ze strony Dyrek-
cji, Komitetu Zak³adowego PZPR czy nawet Wydzia³u Komunikacyjnego KW PZPR
w Poznaniu, spraw tych nie za³atwi³.

Znaczna grupa pracowników w iloœci oko³o 80 osób, a mianowicie Stra¿ Przemys³owa,
portierzy, sprz¹taczki, woŸni, stra¿ p[rzeciw]po¿arowa, s¹ b[ardzo] nisko p³atni i zarabiaj¹
oko³o 500 z³ i ciab pracownicy nawet nie otrzymuj¹ wys³ugi lat, a nawet na mocy zarz¹dze-
nia ministra kolei z 29 marca [19]53 r. nie mog¹ oni otrzymywaæ premii z funduszu dyrek-
torskiego. Mimo jednak tego zarz¹dzenia dyrekcja ZNTK od maja 1955 r. na w³asn¹ odpo-
wiedzialnoœæ wyp³aca premiê tym pracownikom w wysokoœci 100 z³ miesiêcznie.
Ad. 2. Przywileje pracowników przed rokiem 1939, w czasie okupacji i obecnie:
a) do roku 1939 pracownicy oddzia³u Kotlarskiego, spawalniczego, kuŸni i odlewni
otrzymywali wy¿sz¹ premiê o oko³o 20% w stosunku do innych Oddzia³ów,
b) ponadto urlopy wypoczynkowe w tych oddzia³ach kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:
1) po 10 latach pracy 21 dni w roku,
2) po 15 latach pracy 30 dni w roku,
3) po 20 latach pracy 45 dni w roku.

Obecnie niezale¿nie od dzia³u pracy wszyscy pracownicy etatowi otrzymuj¹ urlop
w wymiarze 30 dni w roku. Wy¿szych urlopów nie ma.
c) ochronne ubrania brezentowe i okularyac dla spawaczy by³y ka¿dorazowo zmieniane
po zniszczeniu, wzglêdnie wyprane i naprawione, gdy¿ nie by³o ustalonego, jak obecnie,
okresu noszenia. W czasie okupacji ubrania ochronne by³y wymieniane co tydzieñ.
d) w czasie okupacji pracownicy ww. oddzia³ów otrzymywali ponadto 10% dodatku za
uci¹¿liw¹ pracê,
e) pracownicy PKP, a wiêc i ZNTK otrzymywali po wojnie 300 kg wêgla deputatowego
miesiêcznie, a od 1 kwietnia 1952 r. deputat wêglowy dla tych pracowników, za wyj¹tkiem
dru¿yn parowozowych, konduktorskich i manewrowych, zmniejszony zosta³ do 200 kg
miesiêcznie. Ró¿nicê tê wyrównaæ ma ekwiwalent w wysokoœci 27,50 z³ miesiêcznie.
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Ad. 3. Do najwiêkszych bol¹czek pracowników nale¿y obecnie tabela uprawnieñ do ko-
rzystania ze sprzêtu ochrony osobistej i odzie¿y, która nie uwzglêdnia wielu s³usznych
roszczeñ za³ogi. Tabela ta jest zatwierdzona przez PKPG9, na wniosek Ministerstwa Kolei.
1. Najistotniejszym w tym zakresie jest fakt, ¿e okres noszenia tej odzie¿y wynosi 1 rok,
a w praktyce ubrania robocze niszcz¹ siê ju¿ w ci¹gu 1 pó³rocza.
2. Spawacze, kotlarze i dru¿yny monta¿owe domagaj¹ siê przydzia³u obuwia roboczego
na spodach skórzanych, a pracownicy zatrudnieni na podwy¿szeniach ¿¹daj¹ przyznania
obuwia lekkiego, tak zw[anego] obuwia dachowego, t³umacz¹c to tym, ¿e przydzielone
wg norm obuwie nie wystarcza na okres 18 m[iesiê]cy.
3. Pracownicy kotlarni otrzymali wg tabeli odzie¿owej ochronniki akustycznead, których
jednak, praktycznie rzecz bior¹c, nie u¿ywaj¹, z uwagi na to, ¿e uciskaj¹ one krtañ i uszy.
Pomimo i¿ sprawa ta by³a poruszona na krajowych naradach bhp, to jednak do chwili
obecnej problem ten nie zosta³ rozwi¹zany.
1) Pracownicy zatrudnieni w kotlarni i kot³owni domagali siê przydzielenia mleka, jed-
nak tego postulatu Ministerstwo Kolei w przepisach nie uwzglêdni³o.
2) Pracownicy zatrudnieni przy czynnoœciach szkodliwych dla zdrowia (odlewnia, spa-
walnia) otrzymuj¹ na podstawie zarz¹dzenia min[istra] zdrowia mleko przegotowane,
a domagaj¹ siê przydzia³u mleka pasteryzowanego w butelkach, uprzednio bowiem
Zak³ady przydziela³y mleko pasteryzowane w butelkach, jednak na podstawie interwen-
cji Wydzia³u Zdrowia WRN zaprzesta³y wydawaæ mleko pasteryzowane i wydaj¹ mleko
przegotowane.
Ze strony dyrekcji Zak³adów w zakresie niedomagañ dotycz[¹cych] BHP, wnoszono kil-
kakrotnie do CZ propozycjê zmian przepisów co do norm zu¿ycia odzie¿y ochronnej,
lecz zawsze oœwiadcza³, i¿ sprawy te znajduj¹ siê w Ministerstwie Kolei i PKPG celem
dokonania tych zmian.
Ad. 4. Powa¿n¹ przyczyn¹ niezadowolenia pracowników ZNTK s¹ zaleg³oœci w wyda-
waniu umundurowania, i tak zaleg³oœci te za rok 1955 wynosz¹:
1) sukno mundurowe 7532 m[etrów,]
2) sukno p³aszczowe 1315 m[etrów,]
3) kurtki letnie 120 szt[uk].

W sprawie tej interweniowano w CZ, w Ministerstwie Kolei, Zarz¹dzie G³ównym
ZZK Centralnej Radzie Zwi¹zków Zawod[owych], sk¹d jednak otrzymywano jedynie ta-
kie odpowiedzi, jak np., ¿e „jest brak barwnika i ¿e z Przemys³u nie odebrano materia³u
z powodu z³ej jakoœci”. Wysuniêty przez robotników wniosek zakupienia im w zamian
materia³u niemundurowego nie zosta³ przez Min[isterstwo] Kolei uwzglêdniony. Znacz-
ne niezadowolenie wœród pracowników spowodowa³o zarz¹dz[enie] Min[isterstwa]
Kolei nr 18 z dnia 19 stycznia 1955 r. w sprawie przed³u¿enia czasokresu noszenia umun-
durowania przez pracowników zawieszonych w s³u¿bie, chorych, pozostaj¹cych na
bezp³atnym urlopie oraz powo³anych do s³u¿by wojskowej, wzgl[êdnie] na æwiczenia
wojskowe. Pracownikom tym przed³u¿ono okres noszenia munduru w przypadkach nie-
obecnoœci w s³u¿bie przez okres przekraczaj¹cy 3 miesi¹ce – o pó³ roku, a od 9–15 m[ie-
siê]cy o 1 rok. Zarz¹dzenie to jest istotnie bardzo krzywdz¹ce dla chorych pracowników,
a to tym wiêcej, ¿e œwiadczenie to jest czêœci¹ sk³adow¹ uposa¿enia.
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Odzie¿ ochronna pracowników pracuj¹cych w parowozowniach by³a prana na tere-
nie Zak³adów i na koszt PKP, i to zarówno przed rokiem 1939, jak i w czasie okupacji.
Z dniem jednak 21 kwietnia 1954 roku na podstawie rozporz[¹dzenia] Rady Ministrów
pracownicy byli zobowi¹zani sami tê odzie¿ praæ. Zarz¹dzenie to mimo licznych inter-
wencji w Min[isterstwie] Kolei, m.in. jeszcze w lutym br. w czasie dyskusji nad planem
5-letnim i mimo licznych obietnic ze strony wiceministra kolei, tow[arzysza] Popielasa,
nie posta³o cofniête.
Ad. 5. Ponadto jeszcze, jak ustalono, pracownicy ZNTK byli bardzo niezadowoleni z od-
cinka bytowo-mieszkaniowego albowiem:
1) Od 1951 roku Zak³ady otrzyma³y tylko 10 mieszkañ z ZOR10, i to dopiero w IV kwar-
tale 1955 r. Obecnie ZNTK buduje w³asny blok sk³adaj¹cy siê z 55 mieszkañ. Admini-
stracja Zak³adów jest w posiadaniu 612 wniosków, a z tego ciê¿kich przypadków jest
200, które bezwzglêdnie powinny byæ za³atwione, a faktycznie bêdzie mo¿na jedynie za-
spokoiæ 55 wnioskodawców. Sprawy remontów mieszkañ, jak i uzyskanie nowych
mieszkañ by³y podniesione na ka¿dym zebraniu, gdzie dawano przyk³ad ZISPO, które
buduje ju¿ od d³u¿szego czasu szereg bloków mieszkalnych.
2) Atakowano ponadto pracowników Prezydium, a w szczególnoœci wydz[ia³] kwaterun-
kowy P[rezydium] MRN, który odmawia³ za³atwiania wniosków za³ogi Zak³adów, z tego
tytu³u, ¿e maj¹ oni do dyspozycji swoje bloki kolejowe.

W zwi¹zku ze sprawami mieszkaniowymi i wy¿ej przedstawion¹ sytuacj¹ nie mog³o
byæ realizowane zarz¹dzenie Prezesa Rady Min[istrów], co do dostarczania ka¿demu no-
wemu pracownikowi w ci¹gu pó³ roku od przyjêcia do pracy mieszkania.

Wreszcie z wa¿niejszych postulatów pozosta³yby:
a) nieuwzglêdnienie przez CZ i Ministerstwo [Kolei] dla ZNTK prawa do zni¿ki podat-
kowej 30% dla przoduj¹cych pracowników,
b) ogólne ¿¹danie podwy¿ki uposa¿eñ od 40 do 70% oraz zni¿ki cen na artyku³y pierw-
szej potrzeby.

Wszystkie postulaty ZNTK zawieraj¹ siê w granicach ponad 30 szt[uk] (odpis za-
³¹czam).

C. MPK

Postulaty pracowników MPK s¹ nastêpuj¹ce:
1) Umundurowanie
a) W okresie przedwojennym portierzy, stró¿e i kierowcy wozów gospodarczych oraz
oczyœciciele torów otrzymywali mundury sukienne. To prawo nabyte by³o utrzymane
w ww. przedsiêbiorstwie przez okres okupacji, a w Polsce Ludowej do roku 1950.

Pracownicy ww. ¿¹daj¹ przywrócenia im wywalczonych poprzednio uprawnieñ,
a wiêc przydzia³u mundurów sukiennych na okres 32 lat, p³aszczy sukiennych na 3 lata.

Pracowników, którzy wysuwaj¹ te ¿¹dania w MPK jest:
Portierów – 22,
Stró¿y – 32,
kierowców wozów gospodarczych – 12,
Czyœcicieli torów – 34.

485

10 Chodzi o Zak³ad Osiedli Robotniczych.



b) Pracownicy ruchu – konduktorzy, motorowi i kierowcy wszystkich trakcji wnosz¹
o przydzia³ spodni sukiennych w miejsce drelichowych w okresie letnim.

Pracownicy ww. uzasadniaj¹ swoje ¿¹dania nastêpuj¹co:
S³u¿ba ruchu rozpoczyna siê o godz. 4 rano, koñczy siê o godz. 24.00, czêœæ ruchu trwa
ca³¹ noc. £¹cznie z dojœciem do pracy i powrotem do miejsca zamieszkania pracownicy
stykaj¹ siê [z] nisk¹ temperatur¹ i zdarza siê, ¿e w praktyce pracownicy Ci u¿ywaj¹
w 90% w okresie letnim spodnie sukienne. W tych warunkach notujemy przedwczesne
zu¿ycie spodni sukiennych, w miejsce których pracownicy ruchu u¿ywaj¹ spodnie cywil-
ne, wzgl[êdnie] sukienne, s³u¿bowe s¹ bardzo zu¿yte – o czym w krytycznych artyku³ach
czêsto pisa³a prasa poznañska.

W miejsce spodni sukiennych zdecydowani s¹ pracownicy MPK zrezygnowaæ z[e]
spodni drelichowych.

Pracowników objêtych tym wnioskiem w MPK jest 1324.
c) Pracownicy monta¿u podwozi, monta¿y silników, spawacze, lakiernicy, kowale i ich
pomocnicy, hartownicy, pracownicy zatrudnieni w kana³ach przy przegl¹dzie wozów
w zajezdni i gara¿ach oraz pogotowie sieci – wysuwaj¹ ¿¹danie przydzia³u 2 ubrañ
ochronnych w ci¹gu roku.

Stwierdziæ trzeba, ¿e prace wykonywane przez ww. pracowników s¹ wyj¹tkowo
brudne, stykaj¹ siê oni z gwa³townymi zmianami temperatury, tkanina ulega szybkiemu
zniszczeniu w zetkniêciu z kwasami zawartymi w smarach itp. Praktyka zmusza³a MPK
w niektórych przypadkach do komisyjnego uznania pretensji robotników i wydania
w ci¹gu roku 2 ubrañ ochronnych.

Pracowników objêtych tym wnioskiem – w MPK jest 608.
d) Spawacze wnosz¹ o przydzia³ czapki zimowej, uzasadniaj¹c to wystêpuj¹c¹ ró¿nic¹ tem-
peratury w okresie zimowym, co wg opinii fachowców ujemnie wp³ywa na warunki zdrowia.

Wniosek ten dotyczy 16 pracowników.
e) Pracownicy zatrudnieni przy konserwacji pantografów i zbieraczy trolleybusowanych
wysuwaj¹ wniosek o przydzia³ obuwia skórzanego typu wojskowego, uzasadniaj¹cae

wniosek tym, ¿e okulaki dotychczas otrzymane przeszkadzaj¹ im w normalnej pracy,
gro¿¹ wypadkami, szczególnie w okresie zimy. S³u¿ba bezpieczeñstwa i ochrony pracy
wyra¿a opiniê, ¿e pracownikom tym nie powinno zezwalaæ siê na pracê w obuwiu o spo-
dach drewnianych.

Pracowników objêtych tym wnioskiem w MPK jest 16.
f) Pracownicy pogotowia technicznego sieci i torów, spawacze oraz kontrolerzy ruchu
wnosz¹ o przydzia³ butów filcowych na okres zimy.

Uzasadniaj¹ to tym, ¿e naprawa sieci opóŸnia siê czêsto wskutek zimna, jakie pra-
cownicy odczuwaj¹ w czasie napraw, a ponadto ulegaj¹ przeziêbieniu i zwiêkszaj¹ ab-
sencjêaf chorobow¹.

Kontrolerzy uzasadniaj¹, ¿e ca³y ruch posiada buty filcowe, a ich prace odbywaj¹ siê
w tych samych warunkach co konduktorzy i motorowi.

Pracowników ww. w MPK jest 176.
Dla informacji podajemy, ¿e za³oga MPK wysunê³a w sprawach umundurowania

ca³y szereg dalszych postulatów, jak np. obuwie sznurowane typu wojskowego dla
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wszystkich pracowników ruchu i warsztatów, przy czym powo³uje siê na kolejnic-
two.

Buty filcowe dla pracowników magazynowych, transportu gospodarczego, kontroli
technicznej i w otwartych miejscach, zajezdniach nieogrzewanych.

Wszystkim pracownikom warsztatowym przydzieliæ 2 ubrania robocze w ci¹gu roku
z uwagi na s³ab¹ jej jakoœæ.

Wszystkim pracownikom umys³owym kitle ochronne.
2. Uposa¿enia
a) Spawacze przy pracach na torach domagaj¹ siê 10% dodatku za pracê szkodliw¹ dla
zdrowia. Uzasadnienie ich wydaje siê s³uszne, gdy¿ ekrany ochronne w zale¿noœci od
po³o¿enia stanowiskaag nie zawsze pozwalaj¹ na w³aœciwe odprowadzenie gazów, a po-
nadto bezpoœrednia bliskoœæ organów oddechowych przy spawaniu nie jest inna jak w po-
mieszczeniach zamkniêtych z wentylacj¹ wyci¹gow¹ (w zamkniêtych pomieszczeniach
spawacze otrzymuj¹ ten dodatek).

Pracowników objêtych tym wnioskiem jest 16, co w sumie rocznej p³acyah wy-
nios³yby tu c[irc]aai 26 880 z³ wiêcej.

Wniosek ten zas³uguje na uwagê z tego wzglêdu, ¿e spawacze otrzym[ywa]li ten do-
datek do roku 1953.
b) Pracownicy MPK domagaj¹ siê sp³acenia od 1953 r. wypracowanej w ramach udzia³u
w[e] wspó³zawodnictwie obni¿ki podatku 30% przy wielokrotnoœci 1,7, a nie jak wska-
zuje pismo Zarz¹du G³ównego Zw[i¹zków] Zawodowych Prac[owników] Gospod[arki]
Komunalnej z dnia 18 lipca 1956 r. E.K. I/37/795/56 za jeden rok. Pracownicy uzasad-
niaj¹ swoje ¿¹danie tym, i¿ ZISPO uzyska³o sp³atê za okres 3 lat. To jest powodem po-
wszechnego niezadowolenia na MPK.
c) Kierowcy trolleybusów wnosz¹ s³uszne pretensje do uzyskania premii na okresy miê-
dzyremontowe i za normy przebiegu. Sprawa ta by³a przedmiotem pisma MPK Poznañ
skierowanego do Ministerstwa Gospodarki Komunalnej w 1953 r.
d) Pracownicy MPK wyci¹gnêli postulat (tak¿e w obecnoœci wiceministra, tow[arzysza]
Sroki) uznania Poznañskiego MPK jako przedsiêbiorstwa I klasy.

Zatrudnionych w MPK jest c[irc]a 2800 pracowników.
Pracownicy i aktyw zak³adowy wychodzi z za³o¿enia, ¿e praca w MPK Poznañ jest

³atwiejsza od pracy w zak³adach zatrudniaj¹cychaj 3 tys. pracowników, a jednak to ma
wp³yw na wysokoœæ zarobkowania.

Aktyw MPK uwa¿a za s³uszne w ogóle znieœæ kategorie przedsiêbiorstw, bo to ró¿ni-
cuje tylko zarobki, a nie odpowiada socjalistycznej zasadzie „ka¿demu wed³ug pracy”.
e) Pracownicy stolarni, lakiernicy domagaj¹ siê wy¿szych grup kwalifikacyjnych, które
nie odpowiadaj¹ zawodem np. w fabrykach urz¹dzeñ komunikacyjnych.

Uzasadnienie znajduj¹ w tym, ¿e wykonanie konstrukcji wozu czy poawaryjne napra-
wy s¹ trudniejsze i wymagaj¹ wszechstronnych kwalifikacji wg opinii wy¿szych, jak przy
budowie nowych urz¹dzeñ, tym wiêcej, ¿e konstrukcje i naprawy nie mog¹ pozostawiaæ
œladów odró¿niaj¹cych wozy remontowane od nowej produkcji – taki warunek stawia ko-
misja odbioru.
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akDla charakterystyki sytuacji na terenie naszego województwa podajê charakterystycz-
neak, lecz jak¿eal znamienne amzestawienie iloœci spraw znajduj¹cych siê w ró¿nych
s¹dach naszego województwa, a dotycz¹cych deputatu wêglowegoam. £¹cznie wniesio-
nych pozwów 1420 i znaczna ich czêœæ jest wykonana na powielaczu wg jednego sche-
matu, gdy¿ istota wniesionych powództw jest wspólna i opiera siê na zasadzie niedopusz-
czalnoœci jednostronnej zmiany warunków umowy o pracê, co w³aœnie czyni³a uchwa³a
nr 3 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1953 r. oraz instrukcja nr 4 przewodnicz¹cego
PKPG z dnia 4 stycznia 19[53] r.

Lp. Nazwa s¹du Iloœæ
pozwów

Nazwa zak³adu, przeciwko któremu zosta³
wniesiony pozew

1. S[¹d] P[owiatowy]
Poznañ – miasto

98 p[rzeciw]ko Centr[alnemu] Zarz¹dowi Przemys³u Masz[yno-
wego] i Urz¹dzeñ (Min[isterstwo] Przem[ys³u] Drob[nego] i
Rzem[ios³a])

91 p[rzeciw]ko Cent[ralnemu] Zarz[¹dowi] Przem[ys³u] Okuæ
(Min[isterstwo] Przem[ys³u] Drob[nego] i Rzem[ios³a])

47 p[rzeciw]ko Zarz¹dowi Przem[ys³u] Szklarskiego (Min[i-
sterstwo] Przem[ys³u] Materia³ów Budowl[anych])

434 p[rzeciw]ko Poznañskim Zak³[adom] Metalowym Prze-
m[ys³u] Teren[owego] w Poznaniu, ul. Marceliñska

43 p[rzeciw]ko Min[isterstwu] Przem[ys³u] Drobn[ego] i Rze-
mios³a [–] Centr[alny] Zarz¹d Okuæ w Poznaniu, plac Wol-
noœci 6

231 Prez[ydium] Wojew[ódzkiej] Rady Narod[owej] [–] Wo-
jew[ódzkiemu] Zarz¹d[owi] Przem[ys³u], Poznañ, ul. 27
Grudnia 15

2. S[¹d] P[owiatowy]
Gniezno

118 p[rzeciw]ko GnieŸnieñskim Zak³[adom] Przem[ys³u] Tere-
nowego w GnieŸnie „Kazenit” (Centr[alny] Zarz[¹d] Prze-
m[ys³u] Tworzyw Sztucz[nych] i Lakierów w Gliwicach, ul.
Zwyciêstwa 21 [–] Min[isterstwo] Przem[ys³u] Chemiczne-
go

3. S[¹d] P[owiatowy]
Leszno

135 p[rzeciw]ko Leszczyñskim Zak³[adom] Prz[e]m[ys³u] Te-
ren[owego] PB w Lesznie (Min[isterstwo] Drobnego Prze-
m[ys³u] i Rzemios³a)

1 p[rzeciw]ko Leszcz[yñskim] Zak³[adom] Sprzêtu Po¿arni-
czego PP w Lesznie (Min[isterstwo] Przem[ys³u] Drob-
n[ego] i Rzemios³a w Warszawie)

4. S[¹d] P[owiatowy]
Miêdzychód

100 przeciwko Hucie Szk³a nr 119 „Warta” w Sierakowie
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Lp. Nazwa s¹du Iloœæ
pozwów

Nazwa zak³adu, przeciwko któremu zosta³
wniesiony pozew

5. S[¹d] P[owiatowy]
Œrem

108 p[rzeciw]ko Wielkopolskim Zak³adom Przyczep i Wozów
w Œremie (Min[isterstwo] Przem[ys³u] Drobn[ego] i Rze-
mios³a) Centr[alny] Zarz¹d Przem[ys³u] Maszyn i Urz¹dzeñ
w P[oznaniu]

6. S[¹d] P[owiatowy]
Szamotu³y

24 Wronkowskie Zak³[ady] Wyrobów Metalowych we Wron-
kach (Centr[alny] Zarz[¹d] Przem[ys³u] Okuæ, Poznañ, pl.
Wolnoœci 6 – Min[isterstwo] Przem[ys³u] Drobnego i Rze-
mios³a

Ponadto w S¹dzie Powiatowym dla m[iasta] Poznania w Poznaniu zawis³y 32 sprawy
przeciwko „Argedowi” w Poznaniu, o wyp³acenie premii za okres mrozów, gdy¿ pracow-
nicy nie mogli wykonaæ planu z uwagi na niedowiezienie towaru przez Przedsiêbiorstwo.

Wnioski i uwagi

1) Jest rzecz¹ charakterystyczn¹, ¿e postulaty wysuwane w omawianych zak³adach nosz¹
cechy wspólne i s¹ to postulaty dotycz¹ce:

a) Zagadnieñ ogólnych jak:
1) obni¿kian cen na artyku³y pierwszej potrzeby,
2) podwy¿szenie zarobków,
3) zwrotu nies³usznie nadp³aconego w wysokoœci 30% podatku od uposa¿eñ pracow-

nikom wykonuj¹cym 160% normy,
4) odzie¿y roboczej i umundurowania,
5) warunków BP.
b) Zagadnieñ indywidualnych zale¿nych od potrzeb danego zak³adu pracy, a omó-

wionych w niniejszym przedstawieniu (przywileje)[.]
2) Sprawê niestosowania ulgi podatkowej dla pracowników przekraczaj¹cych 160%
normy przedstawi³em Departamentowi i Gen[eralnej] Prok[uraturze] w dniu 24 kwietnia
1956 r. za nr. I SK. 112/56 na tle skargi ob[ywatela] Górnego, pracownika ZISPO w Poz-
naniu i do dnia dzisiejszego nie otrzyma³em w tej sprawie ¿adnej odpowiedzi (odpis
za³¹czam).
3) Genezy wypadków poznañskich, zdaniem moim, nale¿y doszukiwaæ siê[:]

a) w zbyt opiesza³ymao realizowaniu postulatów robotników przez Centralne Zarz¹dy
i zainteresowane Ministerstwa,

b) w sprzecznych z ustawodawstwem pracy zarz¹dzeniach w³adz centralnych, które
zamieniaj¹ jednostronnie obowi¹zuj¹ce umowy o prace i uk³ady zbiorowe (deputaty wê-
glowe, obni¿ki podatkowe),

c) w odbieraniu robotnikom przywilejów wywalczonych przed rokiem 1939, a hono-
rowanych nawet w pewnej czêœci przez okupanta (odzie¿ robocza prana na koszt zak³adu,
dodatki specjalne w ZNTK i MPK),
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d) w ograniczaniu i obni¿aniu przez W³adze Centralne wnioskowanych kredytów na
nak³ady w zakresie bhp, co uniemo¿liwia realizacjê ustawowo zagwarantowanych
uprawnieñ robotników.

e) w zmniejszaniu siê zarobków realnych robotników.
4) Z uwagi na to, ¿e zrealizowanie tych postulatów by³o wy³¹cznie uzale¿nione od w³adz
centralnych, nie znajdujê podstaw do wszczêcia œledztwa p[rzeciw]ko ¿adnemu z kierow-
ników tych Przedsiêbiorstw.
5) Jednoczeœnie jednak z uwagi na to, i¿ niektóre z poruszonych zagadnieñ dotycz[¹]
sprzecznych z prawem decyzji W³adz Centralnych (pkt. 3b i d), uprzejmie przedstawiaj¹c
niniejsz¹ sprawê, proszê o rozwa¿enie celowoœci zbadania tego zagadnienia równie¿ od-
noœnie innych Zak³adów i wyci¹gniêcia w³aœciwych wniosków. Zdaniem moim, równie¿
i uchwa³a nr 3 Rady Ministrów z dn[ia] 3 stycznia [19]53 r. sprzeczna jest z prawem, gdy¿
warunki pracy objête umow¹ o pracê zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami, zmienione
mog³yby byæ jedynie poprzez zmianê, i to w formie ustawodawczej, obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa pracy.

Prokurator Wojewódzki
(L[udwik] Zboralskiap)

�ród³o: AAN, Prokuratura Generalna, sygn. 1633, s. 295–313, orygina³, mps.
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1956 sierpnia 23, Warszawa – Wykaz zagadnieñ dotycz¹cych wydarzeñ z 28 czerwca

1956 r., zawartych w notatce z 14 sierpnia 1956 r.

Warszawa, dnia 23 sierpnia 1956 roku
Œciœle tajne
Egz. Nr 56a

Wykaz zagadnieñ zawartych w notatce z dnia 14 sierpnia 1956 roku,
dotycz¹cej zajœæ w Poznaniu w dniu 28 czerwca 1956 r.
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1956 sierpieñ 14, Poznañ – Notatka dotycz¹ca wydarzeñ z 28 czerwca 1956 r., spo-

rz¹dzona na podstawie materia³ów uzyskanych do 13 sierpnia 1956 r.

Poznañ, dnia 14 sierpnia 1956 r.
Œciœle Tajne
Egz. Nr 56a

Notatka dot[ycz¹ca] wypadków w Poznaniu z dnia 28 czerwca 1956 r.1

(opracowana na podstawie materia³ów agenturalnych, œledczych i oficjalnych
uzyskanych do dnia 13 sierpnia 1956 r.)2

I
Sytuacja poprzedzaj¹ca zajœcia

1. Sytuacja na wa¿niejszych zak³adach przemys³owych
Od d³u¿szego okresu czasu notowano na obiektach przemys³owych wzrastaj¹ce nie-

zadowolenie i niepokoj¹ce nastroje wœród znacznej iloœci robotników i pracowników.
G³ówn¹ przyczyn¹ tych nastrojów by³o to, ¿e wbrew wyraŸnie proklamowanej poli-

tyce partii, sytuacja materialna i warunki pracy szeregu grup robotniczych nie tylko nie
uleg³y poprawie, ale nawet doœæ czêsto pogarsza³y siê. Sytuacja ta dodatkowo zaostrza³a
atmosferê niezadowolenia i rozgoryczenia, wywo³an¹ brakami materialnymi s³abiej upo-
sa¿onych robotników i pracowników, którym zapowiadano podwy¿kê zarobków i unor-
mowanie warunków pracy, a czego administracja gospodarcza nie realizowa³a w zapo-
wiadanych oficjalnie terminach.

Tak np. na Zak³adach Naprawczych Taboru Kolejowego panowa³o od pewnego czasu
niezadowolenie wœród za³ogi, spowodowane przez nieregularne wydawanie sort munduro-
wych, obni¿enie deputatu wêglowego z 600 kg na 400 kg, niew³aœciwe ustawienie premii
za wykonywanie prostych i z³o¿onych prac. Szczególne niezadowolenie wywo³a³o obni¿e-
nie p³acy roboczej dla pracowników fizycznych w granicach od 100–300 z³otych miesiêcznie
oraz nieotrzymanie premii dla pracowników administracji, poniewa¿ zak³ad nie wykona³
nakreœlonego planu. Równie¿ napiêta atmosfera panowa³a na szeregu innych zak³adów
pracy. W Poznañskich Zak³adach Metalurgicznych „Pomet” w miesi¹cu styczniu zosta³
zniesiony dodatek progresywny uzale¿niony od wykonania norm produkcyjnych.

W dniu 25 czerwca br., tj. w dniu wyp³aty zaliczek, wœród robotników oddzia³u W-1
notowano silne oburzenie, poniewa¿ zaliczka wynosi³a w granicach 100–250 z³. Jeden
z robotników, Galemba, oœwiadczy³ wówczas, ¿e w dniu 26 czerwca br. nie nale¿y
przyst¹piæ do pracy do chwili wyjaœnienia im sprawy zarobków i norm pracy przez kie-
rownictwo zak³adu. Wprawdzie nazajutrz przed rozpoczêciem pracy kierownictwo
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partyjne zak³adu wyjaœni³o robotnikom szkodliwoœæ wstrzymania produkcji, mimo to ro-
botnicy niechêtnie podejmowali pracê.

Podobna sytuacja by³a w Zak³adach Przemys³u Gumowego „Stomil”. Od pó³tora
roku czasu notowano niezadowolenie wœród pracowników z powodu nies³usznego zasze-
regowania ich zgodnie z taryfikatorem. Realizuj¹c plan obni¿ki kosztów w³asnych, na
zak³adzie obni¿ono grupy uposa¿enia 120 pracownikom, którzy zarabiali wiêcej ni¿
przewidywa³ taryfikator. Robotnicy w tej sprawie zwracali siê do Centralnego Zarz¹du3,
sk¹d otrzymali odpowiedŸ, ¿e taryfikator nie bêdzie rewidowany, poniewa¿ w nied³ugim
czasie zostanie opracowany nowy. Dotychczas takowego nie przes³ano do zak³adu.

Ponadto w ubieg³ym roku na zak³adzie byli delegaci KC PZPR i Centralnej Rady
Zwi¹zków Zawodowych, którzy zaproponowali za³odze rozwin¹æ wspó³zawodnictwo
pracy metod¹ radzieckiego wulkanizatora PoŸniachowa. Polega ona na tym, ¿e brygada,
która osi¹gnê³a 98% produkcji wysokiej jakoœci, otrzymuje specjaln¹ premiê poza
wspó³zawodnictwem. Pracownicy tê formê wspó³zawodnictwa podjêli i z niego siê
wywi¹zali, jednak wspomnian¹ premiê otrzymali tylko dwa razy, pomimo ¿e wspó³za-
wodnictwo jest nadal kontynuowane.

Podobne fakty niezadowolenia notowano na innych zak³adach pracy. W Miejskim
Przedsiêbiorstwie Komunikacyjnym pracownicy domagali siê dodatku mrozowego, które-
go nie otrzymali, mimo ¿e tramwajarze z innych miast go otrzymali, domagali siê ekwiwa-
lentu za sorty mundurowe, skar¿yli siê na nies³uszny podzia³ premii za wspó³zawodnictwo.

W Przedsiêbiorstwach Budowlanych wprowadzono now¹ siatkê p³ac, w wyniku cze-
go czêœæ pracowników administracji otrzyma³a ni¿sze wynagrodzenie ni¿ wed³ug starego
zaszeregowania.

Szczególny jednak wp³yw na nastroje wœród klasy robotniczej i ludnoœci Poznania
wywar³y wydarzenia na najwiêkszych w Poznaniu Zak³adach im. Stalina4. Wydarzenia te
w decyduj¹cy sposób wp³ynê³y na zainicjowanie i przebieg wypadków poznañskich
z dniu 28 czerwca [19]56 r.

2. Sytuacja w ZISPO przed zajœciami
Nastroje niezadowolenia w ZISPO powsta³y ju¿ w pocz¹tku br., na skutek wstrzyma-

nia wyp³aty progresji robotnikom akordowym. Progresja zosta³a wprowadzona przy ak-
tualizacji norm w 1953 roku i mia³a obowi¹zywaæ przez jeden rok. Warunkiem zniesienia
progresji mia³o byæ ulepszenie metod pracy, wprowadzenie postêpu technicznego,
wzrost wydajnoœci pracy i zwi¹zany z tym wzrost zarobków. Poniewa¿ warunki te nie zo-
sta³y w ci¹gu roku spe³nione, utrzymano progresjê jeszcze na 1955 rok i pod koniec tego
roku zaczêto j¹ stopniowo likwidowaæ. Kierownictwo ZISPO stara³o siê robiæ to
w uzgodnieniu z za³og¹. Przeprowadzono na ten temat wiele narad i zebrañ. By³y nawet
wypadki, ¿e poszczególni robotnicy zrzekali siê progresji i apelowali do innych, aby szli
w ich œlady. Apele te nie odnosi³y jednak skutku. Ca³a za³oga sprzeciwia³a siê zniesieniu
progresji, i to zarówno w indywidualnych rozmowach, jak i w oficjalnych wyst¹pieniach
na zebraniach itd. Mimo to progresja zosta³a od pocz¹tku 1956 roku zlikwidowana, co
spowodowa³o u wiêkszoœci robotników akordowych, stanowi¹cych ponad po³owê ca³ej
za³ogi ZISPO, obni¿kê zarobków od 200 do 400 z³otych miesiêcznie.
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Drug¹ spraw¹, która w znacznym stopniu wp³ynê³a na wzrost niezadowolenia wœród
robotników ZISPO, by³o potr¹cenie zbyt wysokiego podatku od wynagrodzeñ robotni-
kom wyrabiaj¹cym ponad 160% normy. Sprawa ta ci¹gnê³a siê od 1950 roku. Na ten te-
mat by³o wiele narzekañ i skarg, tyczy³o [siê] to bowiem powa¿nej czêœci robotników,
a zw³aszcza przodowników pracy. Dosz³o nawet do tego, i¿ œlusarz W-6 Górny Stanis³aw
zaskar¿y³ ZISPO do s¹du o nies³uszne i niezgodne z ustawodawstwem potr¹cenie podat-
ku w latach ubieg³ych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e za 1956 rok potr¹cono podatek we w³aœci-
wym rozmiarze. ¯¹dania robotników sz³y w kierunku zwrotu nies³usznie potr¹canej
w ubieg³ych latach czêœci podatku.

Niezale¿nie od tych postulatów robotnicy wysuwali szereg innych ¿¹dañ, jak np. do-
trzymanie przez kierownictwo zak³adu obietnic wprowadzenia ulepszeñ w organizacji
i metodach pracy, usprawnieñ w kooperacji i zaopatrzeniu materia³owym tak, aby
unikn¹æ przestojów obni¿aj¹cych zarobki robotników; zapytywano o losy opracowanego
na zak³adzie planu 5-letniego itp.

Robotnicy wyra¿ali swoje niezadowolenie nie tylko w rozmowach prywatnych, ale
równie¿ w oficjalnych wyst¹pieniach na zebraniach partyjnych i zwi¹zkowych. Szcze-
gólnie po XX ZjeŸdzie KPZR, zebrania i masówki za³ogi przebiega³y w ostrej i napiêtej
atmosferze. Robotnicy przy ka¿dej okazji poruszali ostro nurtuj¹ce ich sprawy. Kr¹¿y³y
w tym czasie w ZISPO komentarze na temat niskiego poziomu ¿ycia w Polsce w porów-
naniu do innych krajów demokracji ludowej. Twierdzono, ¿e w Polsce zarobki robot-
ników siê obni¿aj¹ i stopa ¿yciowa spada.

Jak wynika z materia³ów operacyjnych i œledczych, du¿a czêœæ wypowiedzi robotni-
ków prowadzona by³a z pozycji s³usznej krytyki b³êdów i braków, jakie na zak³adzie ist-
nia³y. By³ jednak równie¿ ca³y szereg wypowiedzi demagogicznych, prowokacyjnych
lub wrêcz wrogich.

Kierownictwo partyjne i administracyjne nie umia³o prawid³owo odpowiedzieæ,
a zw³aszcza wywalczyæ realizacjê s³usznych postulatów ani odeprzeæ prowokacyjnych
i wrogich wyst¹pieñ, w zwi¹zku z czym straci³o ono autorytet i nie panowa³o nad sytuacj¹.

Na zebraniach i masówkach by³y czêste gwizdy, krzyki, drwiny i œmiechy. Charakte-
rystycznym dla nastrojów panuj¹cych na zak³adzie mo¿e byæ fakt wys³ania 20 maja br.
anonimu do CRZZ w Warszawie, w którym autor w imieniu „Komitetu Wykonawczego”
domaga siê przesz³o 100% podwy¿ki p³ac dla najmniej zarabiaj¹cych i w razie odmowy
grozi powszechnym strajkiem.

Szczególnie ostro przebiega³y zebrania i masówki na zak³adzie W-3 (fabryka
wagonów). Powa¿n¹ czêœæ za³ogi W-3 stanowi¹ ludzie doje¿d¿aj¹cy do pracy z okolic
Poznania, niezwi¹zani mocno z zak³adem. Na zebraniach i masówkach w W-3 spotyka³o
siê ostatnio doœæ czêsto nieznanych tam ludzi, którzy prowokowali wrogie wyst¹pienia,
wznosili wrogie okrzyki i oœmieszali robotników wystêpuj¹cych pozytywnie. Z koñcem
kwietnia 1956 r. do ¿¹dañ robotniczych w sprawie progresji i podatku od wynagrodzeñ
do³¹czyli swoje ¿¹dania pracownicy umys³owi W-3, którzy domagali siê pe³nego wyp³a-
cania premii i uregulowania ich dnia pracy. Pracownicy kontroli technicznej domagali siê
wyp³acania im zgodnie z taryfikatorem 60% premii zamiast dotychczasowych 50%. Na
te ¿¹dania kierownictwo partyjne, administracyjne i zwi¹zkowe nie umia³o daæ w³aœci-
wych wyjaœnieñ, wzglêdnie je za³atwiæ.

W dniu 26 maja 1956 r. egzekutywa komitetu partyjnego W-3 z udzia³em Rady
Zak³adowej W-3 wystosowa³a do KC PZPR i CRZZ pismo zawieraj¹ce ¿¹dania za³ogi
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i domagaj¹ce siê wyjaœnieñ i konkretnej odpowiedzi w terminie do dnia 8 czerwca 1956
roku. W dniu 7 czerwca 1956 r. udziela³ odpowiedzi na pytania i ¿¹dania za³ogi W-3, spe-
cjalnie w tym celu delegowany z Warszawy, dyrektor Departamentu P³ac i Zatrudnienia
Ministerstwa Przemys³u Maszynowego, ob[ywatel] Pietrzak – na zebraniu aktywu par-
tyjnego i zwi¹zkowego W-3. Zebranie to by³o bardzo burzliwe, gdy¿ ob[ywatel] Pietrzak
nie potrafi³ udzieliæ odpowiedzi na pytania robotników. Zakoñczy³o siê ono tym, ¿e zo-
bowi¹za³ siê on do udzielenia wyczerpuj¹cych odpowiedzi w ci¹gu jednego tygodnia.
Jednak¿e odpowiedŸ w przyrzeczonym terminie nie przysz³a. W dniu 20 czerwca 1956 r.
trzech robotników (wœród nich Matyja Stanis³aw) poinformowa³o przewodnicz¹cego
Rady Zak³adowej W-3, ob[ywatela] Taszera Edmunda o niezadowoleniu za³ogi z powodu
ok³amania jej przez przedstawiciela MPM, ¿¹daj¹c równoczeœnie odpowiedzi na wysu-
niête postulaty. O powy¿szym Taszer poinformowa³ naczelnego dyrektora i sekretarza
Komitetu Zak³adowego PZPR, którzy wspólnie zdecydowali o zwo³aniu zebrania za³ogi
w dniu 21 czerwca o godz. 10.00. Robotnicy uprzedzili jednak kierownictwo zak³adu
i zebrali siê o godzinie 9.00. Dotychczas nie ustalono inicjatorów tego wczeœniejszego
zebrania siê. Zebrani robotnicy w liczbie oko³o 1500 ludzi domagali siê kategorycznie
natychmiastowego przybycia dyrektora naczelnego ZISPO. Mimo apelu dyrektora W-3,
aby robotnicy wrócili do pracy, gdy¿ naczelny dyrektor przybêdzie dopiero o godz.
10.00, zebrani zapowiedzieli, ¿e nie podejm¹ pracy, póki nie przyjdzie naczelny dyrektor
i nie udzieli wyjaœnieñ.

O godzinie 10.00 przyby³ na halê W-3 naczelny dyrektor ZISPO, ob[ywatel] Trzcion-
ka i przewodnicz¹cy Rady Przedsiêbiorstwa, ob[ywatel] Kosmowski, którzy próbowali
uspokoiæ robotników apelem, aby udali siê do pracy, a ich sprawy bêd¹ wnet za³atwione,
gdy¿ do ZISPO ma przybyæ komisja z MPM-u. Nie zadowoli³o to jednak zebranych, któ-
rzy ostro domagali siê przyjazdu do nich cz³onków KC PZPR i rz¹du. Szczególnie agre-
sywnie wystêpowali na zebraniach robotnicy: Kasperczak Henryk (cz³onek PZPR), Bia³y
Teodor (bezpartyjny) i K¹kol Maria (bezpartyjna). Pada³y w tym czasie równie¿ ¿¹dania
podwy¿ki p³ac o 50% i obni¿ki cen o 50%. By³y równie¿ g³osy (autorów nie ustalono), ¿e
je¿eli ¿¹dania i postulaty za³ogi nie zostan¹ za³atwione, to robotnicy wyjd¹ na ulicê przed
KW PZPR (zeznania œwiadków: Kosmowskiego Kazimierza, Taszera Edmunda, Pro-
sowskiego Paw³a – technika planowania W-3 i innych).

Celem uspokojenia robotników, którzy wysuwali coraz to nowe ¿¹dania i pretensje,
kierownictwo ZISPO zaproponowa³o, aby wybraæ spoœród za³ogi delegacjê, która wyje-
dzie do Warszawy i tam w MPM, i Zarz¹dzie G³ównym Zw[i¹zku] Zaw[odowego] Meta-
lowców przedstawi i za³atwi postulaty za³ogi. Propozycja ta zosta³a przyjêta i robotnicy
podjêli pracê.

Po tym zebraniu i krótkotrwa³ej przerwie w pracy notuje siê wœród za³ogi W-3 coraz
wyraŸniejsze nastroje strajkowe. Otrzymane doniesienia agenturalne mówi¹, m.in. ¿e
Nowak Franciszek, cz³onek egzekutywy POP PZPR przy W-3, wypowiedzia³ siê, i¿
za³oga czeka na ostateczne za³atwienie sprawy progresji do wtorku 26 czerwca 1956 r.
i przy braku do tego czasu wyraŸnej odpowiedzi wyjdzie na ulicê, domagaj¹c siê
za³atwienia sprawy, do czego do³¹cz¹ siê równie¿ tramwajarze i kolejarze (doniesienie
informatora pseudonim „Leon” z dnia 22 czerwca 1956 r.). Prosowski Pawe³ opowiada³,
¿e jeœli nie zostan¹ za³atwione ¿¹dania za³ogi W-3, to otwieraj¹ bramê i maszeruj¹ przed
gmach KW PZPR, a póŸniej zobacz¹, co bêdzie dalej (doniesienie inf[ormatora] ps[eudo-
nim] „Marian” z 22 czerwca 1956 r.).
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Nastroje odbytej masówki w W-3 przenios³y siê bardzo szybko na inne oddzia³y
ZISPO, zaostrzaj¹c istniej¹ce niezadowolenie. W dniach 21–23 czerwca 1956 r. za³ogi
poszczególnych oddzia³ów ZISPO wybra³y delegatów do Warszawy. Prawie wszyscy
wystêpuj¹cy na zebraniach za³óg poszczególnych oddzia³ów solidaryzowali siê z za³og¹
W-3. Jednoczeœnie wiele wyst¹pieñ mia³o charakter demagogiczny, antypañstwowy i na-
wet antyradziecki.

Niezale¿nie od tego, by³y równie¿ sygna³y o próbach wywo³ania strajku. I tak, np.
niejaka B³otna Zofia – repatriantka z Francji – robotnica W-8, ju¿ 27 czerwca [19]56 r.
nie podjê³a pracy i namawia³a spawaczy W-8, aby poszli w jej œlady. W rozmowach z kie-
rownictwem partyjnym i administracyjnym zachowywa³a siê bardzo agresywnie, ¿¹daj¹c
podwy¿ki p³ac o 50% i obni¿ki cen. Grupa oko³o 20 robotników przerwa³a pracê i zaczê³a
agitacjê za strajkiem. W wyniku agitacji i stosowanego terroru wiêkszoœæ robotników
przerwa³a pracê i nie pracowa³a do koñca zmiany (zeznania: Palacz Wincentego, Bisiorz
Edward, Brygier Jana i B³otnej).

By³y równie¿ dane agenturalne o tym, ¿e za³oga W-3 przygotowuje transparenty
z has³ami, z którymi ma wyjœæ na ulicê (doniesienia inf[ormatora] ps[eudonim] „Ka-
mieñ” z dnia 26 czerwca 1956 r. i inf[ormatora] ps[eudonim] „Konrad” z 25 czerwca
1956 r.). Dane te jednak nie zosta³y dotychczas potwierdzone.

W dniu 26 czerwca 1956 r. odby³y siê w Warszawie pertraktacje miêdzy wybran¹
przez za³ogê ZISPO 27-osobow¹ delegacj¹ i Ministerstwa Przemys³u Maszynowego,
i CRZZ. Wiêkszoœæ wysuniêtych przez robotników postulatów zosta³a kompromisowo
za³atwiona. W tym dniu za³oga ZISPO pracowa³a normalnie i oczekiwa³a wyników
osi¹gniêtych przez delegacjê w Warszawie.

W dniu 27 czerwca 1956 r. na wszystkich oddzia³ach ZISPO odby³y siê zebrania robot-
ników, na których delegaci oraz przedstawiciele najwy¿szych w³adz MPM i Zw[i¹zku]
Zaw[odowego] Metalowców przedstawili osi¹gniête w Warszawie wyniki. Mimo
uwzglêdnienia szeregu wa¿nych postulatów robotniczych, zebrania te nie zadowoli³y
wszystkich robotników. Sta³o siê tak, m.in. dlatego, i¿ referuj¹cy nie byli w stanie przed-
stawiæ konkretnych korzyœci materialnych, jakie robotnicy uzyskali. Szczególnie na W-3
odby³a siê burzliwa i ha³aœliwa dyskusja. Tu na zebraniu wystêpowa³, m.in. minister
przemys³u maszynowego, tow[arzysz Roman] Fidelski, któremu równie¿ wielokrotnie
przerywano i przeszkadzano okrzykami, gwizdami itd. Nale¿y stwierdziæ, ¿e tu robotni-
cy równie¿ nie otrzymali od ministra jasnej i wyraŸnej odpowiedzi na wielokrotnie zada-
wane pytania o konkretne korzyœci, jakie uzyskaj¹ w wyniku rozmów w Warszawie.
Mimo to zebrania na oddzia³ach zakoñczy³y siê w zasadzie spokojnie i nastêpna po-
po³udniowa zmiana na ZISPO pracowa³a normalnie.

3. Sytuacja na innych zak³adach pracy
Przerwanie pracy z ZISPO w dniu 21 czerwca br. wzmog³o nastroje niezadowolenia

na wielu zak³adach pracy w Poznaniu. Wypadki te sta³y siê przedmiotem rozmów
i ró¿nych komentarzy.

I tak, m.in. w ZNTK na oddziale VIII/O, ju¿ 22 czerwca br. zebra³a siê grupka robot-
ników, dyskutuj¹c na temat strajku w ZISPO. Jeden z robotników – Tomaszewski – wy-
powiedzia³ siê: „W naszych zak³adach, by to równie¿ siê przyda³o” (doniesienie infor-
matora pseudonim „Czapla” z dnia 25 czerwca 1956 r.). O innych tego rodzaju
wypowiedziach w ZNTK podaje informator pseudonim „W³adek” 26 czerwca 1956 r.
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Bartoszewska Teresa zezna³a 11 czerwca 1956 r., ¿e pod bramy ZNTK przychodzili ro-
botnicy z ZISPO, Fertyk i Piotrowski i podburzali do strajku, i solidarnoœci z robotnikami
ZISPO. 25 czerwca 1956 r. na oddziale kuŸni i kotlarni ZNTK ukaza³y siê w kilku miej-
scach wykonane kred¹ napisy zwo³uj¹ce masówkê na hali oddzia³u wagonowego VIII/O.
Napisy te zosta³y starte i masówka siê nie odby³a. Szereg otrzymanych wówczas donie-
sieñ agenturalnych œwiadczy o powa¿nych nastrojach niezadowolenia i tendencjach
strajkowych na ZNTK.

W dniu 27 czerwca br. pierwsza zmiana ZNTK stawi³a siê normalnie do pracy
o godz. 6.00 rano, jednak pewna grupa robotników oddzia³u VIII/O nie przyst¹pi³a do
pracy. Oko³o 9.00 rano na tym oddziale niejaki Wójtowicz w³¹czy³ syrenê fabryczn¹,
w wyniku czego wiêkszoœæ robotników zgromadzi³a siê na hali VIII/O. Przyby³ tam
równie¿ naczelny ZNTK i sekretarz KM PZPR. Na skutek okrzyków i gwizdów dyrektor
zak³adu nie zdo³a³ wyjaœniæ sytuacji. Tymczasem przybyli na halê VIII/O I sekretarz KW
PZPR, tow[arzysz Leon] Stasiak i Przewodnicz¹cy Prezydium WRN, tow[arzysz Józef]
Pieprzyk. Robotnicy ¿¹dali podwy¿ki p³ac, obni¿ki cen, obni¿ki podatku od wynagro-
dzeñ, za³atwienia odzie¿y ochronnej itp. Propozycjê tow[arzysza Leona] Stasiaka wybo-
ru delegatów za³ogi, celem szczegó³owego omówienia ¿¹dañ robotników, odrzucono,
mimo zapewnienia tow[arzysza] Stasiaka, ¿e ¿aden z delegatów nie zostanie aresztowany.
W pewnej chwili robotnik ZNTK, Rutkowski, w prowokacyjny sposób wezwa³ z mównicy
robotników do odpêdzenia przemoc¹ od miejsc pracy tych, którzy dotychczas pracowali,
nie bior¹c udzia³u w masówce. Na to wezwanie czeœæ robotników, przewa¿nie m³odzie¿,
rzuci³a siê do hali oddzia³u œrednich napraw, przemoc¹ wypêdzaj¹c stamt¹d pracuj¹cych
robotników, wy³¹czaj¹c pracuj¹ce maszyny i gro¿¹c pobiciem. Równoczeœnie Rutkow-
ski wezwa³ robotników wszystkich trzech zmian do przybycia w nastêpnym dniu na
godz. 6.00 rano do zak³adu. Po masówce pierwsza zmiana nie przyst¹pi³a do pracy. Rów-
nie¿ druga zmiana o godz. 14.00 nie podjê³a pracy, czêœæ z solidarnoœci z pierwsz¹
zmian¹, czeœæ z obawy przed represjami ze strony strajkuj¹cych. Druga zmiana opuœci³a
zak³ad dopiero oko³o godz. 22.00 wraz z czêœci¹ trzeciej zmiany. Na zak³adzie pozosta³o
oko³o 60 robotników, którzy nie pracowali. W tym czasie przebywa³a na zak³adzie grupa
funkcjonariuszy bezpieczeñstwa publicznego, w zwi¹zku z danymi, ¿e na zak³adzie znaj-
duj¹ siê bojówki, czego na miejscu nie stwierdzono. Robotnicy w rozmowach z funkcjo-
nariuszami bezpieczeñstwa narzekali na administracjê, ¿e nie umie im jasno wyt³umaczyæ,
dlaczego obecnie zmniejszy³y siê im zarobki, mimo ¿e jeszcze wiêcej przekraczaj¹ normy.

Na polecenie tow[arzysza] Stasiaka – Rutkowski, zamieszka³y stale w Szamotu³ach,
zosta³ zatrzymany przez Powiatowy Urz¹d do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego w Sza-
motu³ach i po przeprowadzonej z nim rozmowie zosta³ jako psychicznie upoœledzony
zwolniony w ci¹gu 48 godzin.

Równie¿ na szeregu innych zak³adów pracy panowa³a napiêta atmosfera, jednak¿e
nigdzie nie znalaz³a ona tak ostrego wyrazu, jak na ZISPO i ZNTK.

Niektóre informacje wskazywa³y na to, ¿e wrogie elementy chc¹ wykorzystaæ nieza-
dowolenie panuj¹ce wœród robotników dla sprowokowania strajku i demonstracji w³aœnie
w okresie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich.

W szeregu wypadków cz³onkowie partii brali bezpoœredni udzia³ w wytwarzaniu nie-
zdrowej atmosfery na zak³adach pracy. Nale¿y dodaæ, ¿e w niektórych wypadkach waha-
nia œredniego aktywu w odniesieniu do niektórych wyraŸnie nierealnych ¿¹dañ robotni-
czych dodatkowo dezorientowa³y za³ogi.
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4. Sytuacja w œrodowiskach znajduj¹cych siê w operacyjnym zainteresowaniu orga-
nów bezpieczeñstwa publicznego

W pierwszej po³owie br. nast¹pi³o o¿ywienie pewnej czêœci aktywu ugrupowañ politycz-
nych wywodz¹cych siê z dawnych bur¿uazyjnych partii, a w szczególnoœci spoœród prawico-
wych dzia³aczy PPS i PSL. Wyra¿a³o siê to w czêstym odbywaniu spotkañ na gruncie towarzy-
skim, na którym dzielono siê pogl¹dami o rozwoju sytuacji wewnêtrznej i miêdzynarodowej.
Nie ujawniono jednak prób organizacji szerszego oddzia³ywania na spo³eczeñstwo.

Dyskusje toczy³y siê w w¹skich, œciœle dobranych grupach ludzi darz¹cych siê wza-
jemnym zaufaniem. Przedmiotem dyskusji by³o najczêœciej komentowanie XX Zjazdu
KPZR, krytyka politycznej i ekonomicznej dzia³alnoœci partii, i rz¹du. Na gruncie wy-
miany pogl¹dów i oceny sytuacji wyrasta³y ró¿ne tendencje, które nie wysz³y poza
sferê dyskusji.

Wœród pewnej czêœci aktywu b[y³ej PPS] WRN i PSL od¿y³y nadzieje na powrót do
systemu bur¿uazyjno-demokratycznego i mo¿liwoœci utworzenia legalnych opozycyj-
nych ugrupowañ dysponuj¹cych mandatami w Sejmie.

W toku agenturalnych obserwacji tych wrogich œrodowisk, organa bezpieczeñstwa
nie uzyska³y materia³ów ani sygna³ów, które mog³yby œwiadczyæ o istnieniu organizacyj-
nych lub innych powi¹zañ miêdzy nimi, a najbardziej agresywnymi grupami i elementa-
mi, które podsyca³y nastroje niezadowolenia i rozgoryczenia wœród za³óg robotniczych,
organizowa³y poszczególne wyst¹pienia i masówki robotnicze oraz d¹¿y³y do wybuchu
strajków i demonstracji ulicznych.

5. Wp³yw pobytu cudzoziemców w Poznaniu
Znaczny wp³yw na atmosferê i nastroje panuj¹ce w Poznaniu wywar³ pobyt oko³o

2000 cudzoziemców z krajów kapitalistycznych w zwi¹zku z Miêdzynarodowymi Targa-
mi Poznañskimi. Komfortowy, wystawny, czêsto rozrzutny tryb ¿ycia tych cudzoziemców
oraz wysoki poziom techniczny, bogactwo asortymentu i wykoñczenia wystawianych
przez nich towarów powszechnego u¿ytku wywo³a³y wra¿enie nies³ychanie wysokiego
poziomu ¿ycia, rzekomo powszechnie panuj¹cego w krajach kapitalistycznych.

Niezale¿nie od tego wiêkszoœæ cudzoziemców, utrzymuj¹c doœæ intensywne kontak-
ty z obywatelami polskimi, szerzy³a propagandê prokapitalistyczn¹ i antyradzieck¹,
szkaluj¹c stosunki ekonomicznie i polityczne w Polsce Ludowej.

Tak np. dyrektor fabryki konserw w Pary¿u [–] Dighaye [–] mówi³, ¿e „stopa ¿ycio-
wa we Francji jest wy¿sza ni¿ w Polsce, a to dlatego, ¿e we Francji s¹ czêsto strajki i ¿¹da-
nia robotników musz¹ byæ spe³nione, brak bowiem si³y roboczej”.

Pewien Niemiec z Berlina Zachodniego, zamieszkuj¹cy prywatnie u in¿[yniera] Kru-
kiewicza, wychwala³ wysoki poziom ¿ycia w NRF, daj¹c przyk³ad, ¿e on za swoj¹ pensjê
miesiêczn¹ mo¿e kupiæ 40 par dobrego obuwia, a jego gospodarz – in¿ynier – tylko 3,
czyli mniej ni¿ zwyk³y robotnik magistracki w NRF.

Pewien Anglik przy stoliku ksi¹¿kowym w czasie dyskusji z agentem pseudonim
„Olszewski”, który udowadnia³ mu du¿e osi¹gniêcia Polski, proponowa³ mu przeczyta-
nie wydawnictw statystycznych, w których rzekomo Polska jest na ostatnim miejscu oraz
przeczytanie jednej z jego antykomunistycznych ksi¹¿ek.

Przedstawiciel francuskiej firmy „Codex”, mówi¹c o niskiej stopie ¿yciowej w Pol-
sce, wyrazi³ pewnoœæ, ¿e „naród polski siê jeszcze wypowie i wyzwoli z warunków, w ja-
kich obecnie ¿yje”.
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Przedstawiciel firmy zachodnio-niemieckiej „Liebelt” – Kobelt [–] mówi³, ¿e w Pol-
sce bêdzie dobrze dopiero wtedy, gdy Rosjanie wróc¹ do swego kraju.

B[y³y] obszarnik – obywatel polski Komocki – stwierdzi³, ¿e Targi nie wp³yn¹ do-
brze na spo³eczeñstwo polskie, bowiem ludzie widz¹ wy¿szoœæ krajów kapitalistycz-
nych. Tego rodzaju wypowiedzi mo¿na podaæ bardzo du¿o. Wszystko to powodowa³o
znaczny wzrost niezadowolenia i nastrojów rozgoryczenia wœród ludnoœci poznañskiej,
które nie napotyka³y na w³aœciwy i skuteczny odpór polityczny.

W toku agenturalnego rozpracowania i obserwacji cudzoziemców, podejrzanych
o prowadzenie wrogiej dzia³alnoœci oraz ich kontaktów z obywatelami polskimi, jak rów-
nie¿ w toku œledztwa, organa bezpieczeñstwa publicznego nie uzyska³y konkretnych da-
nych, mog¹cych œwiadczyæ o bezpoœrednim udziale cudzoziemców w organizowaniu
i podsycaniu nastrojów strajkowych wœród robotników w Poznaniu. Zagadnienie to wy-
maga dalszego, g³êbokiego i wszechstronnego rozpracowania.

II
Pocz¹tek zajœæ

1. ZISPO
W dniu 28 czerwca 1956 r. za³oga W-3 zaczynaj¹ca pracê o godz. 6.00 niezdecydo-

wanie podejmowa³a pracê, a pracownicy dzia³u monta¿u ogólnego wagonów nie podjêli
pracy w ogóle i zaczêli siê zbieraæ na g³ównej hali suwnicowej. W tym czasie kr¹¿y³a na
zak³adzie pog³oska, ¿e odbêdzie siê masówka. Czêœæ robotników sz³a do hali suwnicowej,
myœl¹c, ¿e idzie na masówkê. Czêœæ robotników sz³a na halê pod wp³ywem agitacji
i nawo³ywañ do strajku i wyjœcia na ulicê.

Œwiadek Kosmowski, przewodnicz¹cy Rady Przedsiêbiorstwa, zeznaje w tej spra-
wie: „Zajœcia w dniu 28 czerwca 1956 r. zaczê³y siê od tego, ¿e pierwsza zmiana za³ogi
W-3 tego dnia pracy nie podjê³a. Jak dosz³o do tego, ¿e za³oga ta postanowi³a i wysz³a na
ulicê miasta, tego nie potrafiê powiedzieæ. Spoœród strajkuj¹cych oddzia³u W-3 utworzo-
ne zosta³y grupy, które w wielu wypadkach przy pomocy gróŸb i przemocy nak³ania³y ro-
botników innych oddzia³ów do porzucenia pracy i wyjœcia na ulicê. Nie potrafiê te¿ wy-
mieniæ ani jednego nazwiska osób, które b¹dŸ znajdowa³y siê w czo³ówce pochodu, lub
te¿ wchodzi³y w sk³ad poszczególnych grup i bojówek”.

Nale¿y stwierdziæ, ¿e to zeznanie œwiadka Kosmowskiego jednego z czo³owych
aktywistów spo³ecznych w ZISPO jest charakterystyczne dla prawie wszystkich zeznañ
œwiadków i podejrzanych rekrutuj¹cych siê spoœród robotników lub pracowników ZISPO.
Podaj¹ oni, i to czêsto bardzo dok³adnie, przebieg ca³oœci lub fragmentów poszczególnych
zajœæ i wypadków, nie podaj¹c jednak przy tym ¿adnych lub prawie ¿adnych nazwisk. Jest
to niew¹tpliwie wyraz nastrojów i opinii panuj¹cych wœród robotników ZISPO, którzy po-
têpiaj¹c zbrojn¹ prowokacjê bynajmniej nie s¹ przekonani o nies³usznoœci i antypañstwo-
wym charakterze strajku i demonstracji przez nich zainicjowanych. Ta niechêæ do ujawnia-
nia nazwisk inicjatorów, organizatorów i najbardziej agresywnych bojówkarzy, którzy
nawo³ywali do strajku i wyjœcia na ulicê, stwarza znaczne trudnoœci w ustaleniu faktyczne-
go stanu rzeczy, a szczególnie w ujawnieniu inspiratorów i prowodyrów zajœæ.

Tak np. Matyja Stanis³aw, stolarz W-3, dzia³acz KSM5, który by³ jednym z g³ównych
wyrazicieli nastrojów strajkowych, który najbardziej agresywnie wystêpowa³ i podburza³
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za³ogê W-3 i jako taki zosta³ wybrany do delegacji do Warszawy zeznaje: „[b] dnia
28 czerwca 1956 r. po przyjœciu do pracy o godz. 5.50 w momencie, gdy przebieraliœmy
siê w szatni, wszed³ jakiœ robotnik (nazwiska nie zna), który w ordynarny sposób
nawo³ywa³ nas, abyœmy poszli do hali suwnicowej, gdy¿ tam ju¿ wszyscy czekaj¹ [c]”.

Jak wynika z niepe³nych jeszcze ustaleñ, spoœród zebranych w hali monta¿u ogólne-
go wy³oni³a siê grupa z tym¿e Matyj¹, Wielgoszem i Sulejewskim na czele, która przez
boczn¹ bramê W-3 porwa³a za sob¹ zebranych robotników i skierowa³a ich do innych od-
dzia³ów ZISPO (W-2, W-4, W-6, W-7, Elektrownia), gdzie wzywali robotników do prze-
rwania pracy i wyjœcia na ulicê. Inna czêœæ robotników g³ówn¹ bram¹ W-3 zaczê³a wy-
chodziæ na ulicê. Najwiêksz¹ aktywnoœæ przejawia³y grupy m³odzie¿owe, które ucieka³y
siê do gróŸb tam, gdzie agitacja za solidarnoœci¹ nie przynosi³a rezultatów i robotnicy nie
chcieli porzuciæ pracy.

Na oddzia³ W-8 (produkcja specjalna) przyby³a grupa oko³o 50 robotników z W-3
i W-4, która przy czynnej pomocy inicjatorów strajku z W-8 wyprowadzi³a za³ogê na uli-
cê. Z tych inicjatorów ustalono dotychczas: B³otn¹ Zofiê oraz Marianowskiego Bogdana
(ur. 1928 r.), œlusarza, cz³onka PZPR, korespondenta gazety zak³adowej ZISPO, aktywistê
zwi¹zkowego. Marianowski uruchomi³ syrenê fabryczn¹, na której g³os pod wp³ywem
nawo³ywañ, m.in. Marianowskiego, robotnicy przerwali pracê i wyszli na ulicê. Ten¿e
Marianowski nastêpnie przemawia³ podczas manifestacji na placu Zamkowym, na-
wo³uj¹c zebranych do marszu na wiêzienie przy ul. M³yñskiej, za co jest aresztowany.

W wyniku agitacji poszczególnych prowodyrów i ca³ych grup zebra³a siê ok[o³o]
godz. 6.30 ko³o elektrowni wiêkszoœæ za³ogi ZISPO, gdzie wœród ogólnego chaosu i za-
mieszania pada³y okrzyki w rodzaju: „¯¹damy podwy¿ki p³ac”, „Obni¿ki cen”, „Chcemy
¿yæ jak ludzie”, „Precz z normami” i inne. Nawo³ywano równie¿ do wyjœcia na ulicê, a¿e-
by cudzoziemcy bêd¹cy w Poznaniu zobaczyli, co siê w Poznaniu dzieje (osób, które
wznosi³y te okrzyki, nie ustalono). Kr¹¿y³y w tym czasie równie¿ pog³oski, ¿e przed KW
PZPR ma siê odbyæ wiec, na którym bêdzie przemawia³ premier [Józef] Cyrankiewicz.
Znaczna czêœæ robotników zarówno z zak³adów ZISPO, jak i nastêpnie innych zak³adów,
wziê³a udzia³ w demonstracji i uda³a siê przed gmach KW PZPR, daj¹c pos³uch tej plotce.

Z ludzi wychodz¹cych na ulice uformowa³ siê pochód licz¹cy kilka tysiêcy osób,
który uda³ siê w kierunku œródmieœcia. Pochód szed³ ulicami: Dzier¿yñskiego6, Rynek
Wildecki7, Przemys³ow¹, Robocz¹, przez most Dworcowy. Nastêpnie g³ówna czêœæ po-
chodu przesz³a ulicami: Rokossowskiego, Zwierzynieck¹, Kraszewskiego, D¹browskie-
go, przez most Teatralny, Fredry, 27 Grudnia, Ratajczaka, Armii Czerwonej przed gmach
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.

Na podstawie posiadanych materia³ów agenturalnych i œledczych nie stwierdzono,
aby za³oga ZISPO wychodz¹c na manifestacjê, nios³a jakieœ transparenty. Pierwsze
transparenty pokazuj¹ siê dopiero wœród t³umów znajduj¹cych siê na placu Zamkowym
(przed MRN). Stwierdzono równie¿, ¿e z zak³adów ZISPO, na których znajduj¹ siê
znaczne iloœci broni i amunicji nie zabrano ¿adnej broni i amunicji.

Mimo gróŸb i agresywnej postawy bojówek wypêdzaj¹cych ludzi na ulicê, znaczna
czêœæ robotników pozosta³a na zak³adzie. Równie¿ czêœæ robotników widz¹c formuj¹cy
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b Fragment opuszczony przez wytwórcê dokumentu i nieuzupe³niony. W dokumencie wielokropek.
c Fragment opuszczony przez wytwórcê dokumentu i nieuzupe³niony. W dokumencie wielokropek.
6 Obecnie ul. 28 Czerwca 1956 r.
7 Rynek Wildecki znajduje siê u zbiegu ul. 28 Czerwca 1956 r. i ul. Przemys³owej.



siê pochód, wycofa³a siê z powrotem na zak³ad. Jednak do pracy nie przyst¹piono, a zajê-
to siê zabezpieczeniem zak³adu. W szczególnoœci pozostali prawie wszyscy pracownicy
Elektrowni, wiêkszoœæ pracowników œredniego dozoru technicznego, in¿ynierów i tech-
ników oraz personelu administracyjnego. Pozosta³a równie¿ na posterunkach stra¿ prze-
mys³owa i stra¿ po¿arna. Ogó³em na ZISPO pozosta³o oko³o 20% za³ogi. Po wyruszeniu
pochodu nie by³o przed wejœciem na zak³ady ¿adnych pikiet strajkowych i wejœcie na
zak³ady by³o swobodne.

Jednoczeœnie z formowaniem siê pochodu organizowa³y siê grupy robotników, które
kierowa³y siê do innych zak³adów pracy, celem zaagitowania za³óg do przy³¹czenia siê
do strajku i demonstracji.

Wzd³u¿ id¹cego pochodu sz³y po chodnikach bojówki z³o¿one g³ównie z m³odzie¿y,
które przemoc¹ wci¹ga³y do pochodu przechodniów, wyci¹ga³y ze sklepów personel,
zmuszaj¹c go do wziêcia udzia³u w demonstracji. Tak np. na drodze znalaz³ siê sk³ad pa-
szy, w którym sprzedaj¹cy zosta³ silnie poturbowany, poniewa¿ odmówi³ zaprzestania
sprzeda¿y i przy³¹czenia siê do t³umu.

Na rogu ulic: Dzier¿yñskiego i Traugutta (blisko Zak³adu W-3) bojówki nak³oni³y
za³ogê zak³adu przemys³u terenowego do strajku i przy³¹czenia siê do pochodu.

2. ZNTK
W dniu 28 czerwca 1956 r. na godz. 6.00 rano przybyli do ZNTK robotnicy pierwszej

zmiany oraz czêœæ drugiej zmiany. Wp³ynê³a na to wiadomoœæ, ¿e na ZNTK przybêdzie
minister kolei. Wp³ynê³o na to niew¹tpliwie równie¿ wyst¹pienie Rutkowskiego z dnia
poprzedniego. O godz. 5.00 rano odby³a siê narada aktywu partyjnego i zwi¹zkowego
w obecnoœci wiceministra kolei, tow[arzysza] [Józefa] Popielasa. Aktyw postanowi³
zwo³aæ zebrania na poszczególnych oddzia³ach.

Tymczasem jednak wiêkszoœæ robotników na skutek agitacji strajkowej zebra³a siê
ju¿ na hali VIII i wyczekiwa³a dalszego biegu wypadków.

Oko³o godz. 7.00 przyby³ na halê VIII tow[arzysz Leon] Stasiak oraz tow[arzysz] Po-
pielas i przy ich udziale odby³a siê masówka, na której tow[arzysz] Popielas odpowiada³
na pytania robotników. Uwidoczni³o siê wyraŸne odprê¿enie i tendencje przyst¹pienia
do pracy.

W tym czasie (przed godz. 8.00) przyby³a przed ZNTK du¿a grupa robotników
ZISPO. Niewpuszczani pocz¹tkowo na teren ZNTK wywa¿yli przemoc¹ bramê N-1
i weszli na teren zak³adów, nawo³uj¹c wszystkich robotników do wyjœcia na ulicê. Pomi-
mo gwa³townej agitacji przyby³ych oraz pod¿egaczy z ZNTK, za³oga nie by³a zdecydo-
wana do wyjœcia na ulicê. Dopiero pod wp³ywem demagogicznych okrzyków i gróŸb
znaczna czêœæ za³ogi z ZNTK uda³a siê na pochód. Na hali pozosta³o jeszcze oko³o
300 robotników, zebranie by³o dalej prowadzone, jednak szybko siê zakoñczy³o z po-
wodu zak³ócenia atmosfery, czêœæ robotników wysz³a na ulicê, a czêœæ pozosta³a na
zak³adzie.

3. Pochód
Pochód robotniczy pocz¹tkowo w sposób niezorganizowany kieruje siê ul. Dzier-

¿yñskiego do œródmieœcia. Z t³umu padaj¹ okrzyki i has³a ¿¹daj¹ce podwy¿ki zarob-
ków, obni¿ki cen, zniesienia norm itp. Intonowane s¹ pieœni: „Bo¿e coœ Polskê”, hymn,
„Rota” itp.

503



Analiza trasy g³ównej czêœci pochodu wykazuje, ¿e po przejœciu manifestantów ul.
Robocz¹, w pobli¿u ZNTK, a nastêpnie Przemys³ow¹ do Dworca G³ównego, czo³owe
grupy pochodu nie kieruj¹ siê bezpoœrednio najbli¿sz¹ drog¹ na plac Zamkowy, lecz
przechodz¹ ul. Rokossowskiego i Roosevelta obok terenów Miêdzynarodowych Targów
Poznañskich, a nastêpnie zamiast skrêciæ w prawo i mostem Uniwersyteckim dojœæ
wprost na plac Zamkowy, skrêcaj¹ w lewo i ulic¹ Zwierzynieck¹, Kraszewskiego
i D¹browskiego, a nastêpnie mostem Teatralnym, ul. Fredry, 27 Grudnia (plac Wolno-
œci), Ratajczaka i Armii Czerwonej, podchodz¹ drog¹ okrê¿n¹ na plac Zamkowy. W ten
sposób pochód przechodzi manifestacyjnie przez g³ówne ulice œródmieœcia, obok wielu
zak³adów pracy i urzêdów, rozprzestrzeniaj¹c szeroko prowokacjê. Pozwala to przypusz-
czaæ, ¿e na czele pochodu sz³y grupy ludzi, które w sposób doœæ przemyœlany kierowa³y
nim. Nikogo z tych grup dotychczas nie ustalono.

Do id¹cych robotników zaczê³y przy³¹czaæ siê elementy chuligañskie oraz wielu lu-
dzi, których wygl¹d zewnêtrzny, wyra¿anie siê i zachowanie wyraŸnie œwiadczy³y o tym,
¿e nie maj¹ nic wspólnego z robotnikami. Ludzie ci poczêli rzucaæ has³a i okrzyki o treœci
prowokacyjnej i antypañstwowej. Np. „Precz z bolszewikami”, „¯¹damy wolnych wybo-
rów pod kontrol¹ ONZ”, „Precz z Ruskimi” itp.

Tego rodzaju has³a by³y pocz¹tkowo s³abiej podchwytywane przez t³um, jednak lu-
dzie, którzy je rzucali, byli bardzo ruchliwi. Wokó³ nich zbiera³y siê grupki ludzi (prze-
wa¿nie m³odzie¿ i podrostki), towarzyszy³y im i podchwytywa³y rzucane przez nich
has³a. Grupki te z chwili na chwilê powiêksza³y siê, ³¹czy³y siê z innymi grupkami,
tworz¹c doœæ du¿¹ gromadê, na któr¹ ¿ywio³owo parli ludzie b¹dŸ to ciekawi, b¹dŸ to
chc¹cy byæ bli¿ej prowodyrów. Prowodyrzy widz¹c, ¿e maj¹ doœæ du¿o zwolenników,
zaczêli nimi bardziej zorganizowanie kierowaæ.

Poszczególne zorganizowane grupy wyruszy³y do ró¿nych zak³adów pracy dla za-
agitowania robotników do strajku i wyjœcia na ulicê. Zatrzymywano tramwaje, autobusy
i samochody, zmuszaj¹c obs³ugê i pasa¿erów do przy³¹czenia siê do demonstracji. Po
godz. 8.00 rano ca³a w zasadzie komunikacja miejska, a zw³aszcza tramwaje, zosta³a za-
trzymana, a znaczna czêœæ tramwajarzy w³¹czy³a siê do pochodu, stanowi¹c nastêpnie je-
den z aktywniejszych elementów bojówek i zbrojnej prowokacji.

4. Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne
Jak ju¿ wy¿ej podano sytuacja w MPK w dniach poprzedzaj¹cych zajœcia by³a bardzo

naprê¿ona. Posiadane przez organa bezpieczeñstwa publicznego materia³y agenturalne
sygnalizowa³y o tym, ¿e pod¿egacze do strajku ZISPO liczyli na solidarnoœæ przede
wszystkim kolejarzy (ZNTK) i tramwajarzy.

Przes³uchany w dniu 4 sierpnia 1956 r. brygadzista zajezdni MPK Tamikiewicz Fe-
liks zezna³, ¿e 28 czerwca 1956 r., oko³o godz. 3.00 rano, zauwa¿y³ na tramwaju, który
pierwszy mia³ wyjechaæ na miasto, naklejon¹ kartkê papieru z napisem: „Dziœ ogólny
strajk”. Kartkê tê oderwa³, pokaza³ innej pracownicy, a nastêpnie oko³o godz. 6.00 wrê-
czy³ kierownikowi zajezdni Dobroczyñskiemu.

Przes³uchany Dobroczyñski potwierdzi³ otrzymanie kartki z napisem, który jego
zdaniem brzmia³: „Ogólny strajk tramwajarzy. Dziœ nie wyje¿d¿amy”. Napis by³ wyko-
nany zwyk³ym o³ówkiem z b³êdem ortograficznym. Dobroczyñski wrêczy³ tê kartkê
swemu zwierzchnikowi, obecnemu dyrektorowi MPK Troszczyñskiemu, który, jak ze-
znaje, zniszczy³ j¹ nastêpnie na polecenie ówczesnego dyrektora MPK.
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Prowadzone w tej sprawie dochodzenie nie ujawni³o dotychczas autora napisu.
Oko³o godz. 8.00 na teren MPK (ul. Gajowa i Zwierzyniecka) wtargnê³a grupa bo-

jówkarzy, sk³adaj¹ca siê przewa¿nie z robotników ZISPO, ZNTK i tramwajarzy, która
okrzykami i przemoc¹ usuwa³a pracowników z pracy. Ówczesny dyrektor MPK, ob[ywa-
tel] Rasz, który przeciwstawi³ siê bojówkarzom, zosta³ przez nich dotkliwie pobity, we-
pchniêty do kana³u monta¿owego i oblany oliw¹. Do strajku przyst¹pi³a ca³a za³oga za
wyj¹tkiem administracji i portierni.

5. Inne zak³ady pracy
200 m[etrów] od MPK znajduj¹ siê Poznañskie Zak³ady Przemys³u Odzie¿owego

im. Komuny Paryskiej, dok¹d wtargnê³a grupa robotników, zmuszaj¹c za³ogê do prze-
rwania pracy.

W trakcie pochodu odrywa³y siê poszczególne zorganizowane grupy i udawa³y siê do
ró¿nych zak³adów pracy, celem nak³onienia robotników do strajku i wyjœcia na ulicê.

I tak, m.in. grupa, w której rozpoznano niejakiego Dutkiewicza – kolejarza – przy-
by³a do Zak³adów Graficznych im. Kasprzaka (przy ul. Wawrzyniaka). Inne grupy by³y
w Wytwórni Sprzêtu Mechanicznego przy ul. Mylnej, w Browarze przy ul. D¹browskie-
go. Bojówka licz¹ca oko³o 100 osób wtargnê³a oko³o godz. 8.30 do Wielkopolskiej
Fabryki Urz¹dzeñ Mechanicznych „Wiepofama”. Nastêpnie grupa ta, zasilona przez
pracowników „Wiepofamy”, rozbi³a siê na dwie grupy. Jedna z nich wywo³a³a strajk
w Zak³adach Przetwórczych Miêsa przy ul. D¹browskiego, druga pod kierownictwem
zatrudnionego w „Wiepofamie” by³ego pracownika Pañstwowej Wytwórni Papierosów
– Kajdasza Bogdana (aresztowany), uda³a siê ul. Poln¹ i Wojskow¹ do PWP, gdzie
wywo³a³a strajk. Nastêpnie z pracownikami tego zak³adu przeszli ul. Wyspiañskiego
i Berwiñskiego obok Rozg³oœni Polskiego Radia, nawo³uj¹c pracowników do strajku
i zamkniêcia rozg³oœni. Ta grupa przesz³a ul. Rokossowskiego, gdzie rozbito i zrabowano
sklep MHD (drogeria) i przez most Uniwersytecki dotar³a na plac Zamkowy.

Niezale¿nie od tych bojówek pieszych, organizowa³y siê równie¿ bojówki na samo-
chodach, które dociera³y do ró¿nych zak³adów pracy i przywozi³y do œródmieœcia
wyci¹gniêtych z nich robotników.

Jedn¹ z najaktywniejszych tego rodzaju bojówek zorganizowa³ 24-letni robotnik
Zak³adów Napraw Samochodowych – Dytkowski Stanis³aw. Zezna³ on, ¿e gdy oko³o
godz. 8.00 us³ysza³ na zak³adzie syrenê i spostrzeg³ robotników ZISPO nawo³uj¹cych do
strajku i demonstracji, oœwiadczy³ swoim towarzyszom pracy, ¿e i on zarabia 700 z³, a ma
na utrzymaniu ¿onê i dziecko, i wobec tego bêdzie strajkowa³. Pocz¹tkowo zatrzymywa³
samochody osobowe, nak³aniaj¹c pasa¿erów do udzia³u w demonstracji. Nastêpnie pod-
szed³ do stoj¹cego na placu Wildeckim samochodu ciê¿arowego „Star 20”, nawo³uj¹c
przechodniów do wsiadania i udania siê do Staro³êki8 celem wywo³ania strajku na tamtej-
szych zak³adach. Po drodze zajechali do Gazowni Miejskiej, gdzie w³¹czyli syrenê
i usi³owali robotników nak³oniæ do strajku. Wobec zdecydowanej postawy kierownika
Gazowni uda³o im siê tylko czêœciowo i Gazownia pracy nie przerwa³a. Nastêpnie poje-
chali na oddzia³ W-5 ZISPO znajduj¹cy siê na Staro³êce, gdzie w tym czasie odbywa³a
siê masówka, na której dyrektor informowa³ za³ogê o rezultatach osi¹gniêtych przez
delegacjê ZISPO w Warszawie. Mimo spokojnego w zasadzie przebiegu masówki uda³o
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siê grupie nak³oniæ za³ogê W-5 do przerwania pracy i wyjœcia na ulicê. W podobny spo-
sób grupa Dytkowskiego nak³oni³a do strajku za³ogi Poznañskiej Fabryki Maszyn ¯niw-
nych w Staro³êce, zak³adów „Stomil”, pobliskiej Stoczni Rzecznej. Nastêpnie Dytkow-
ski oddawszy „swój” samochód „Star 20” do przewo¿enia strajkuj¹cych robotników do
œródmieœcia, sam uda³ siê na Zak³ady Zbo¿owe i do Jajczarni celem wywo³ania strajku.

Podobnych grup, jakkolwiek nie tak aktywnych, stwierdzono kilka.
Ogólnie bior¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e nawo³ywania do strajku i demonstracji ulicznej

nie napotka³y u wiêkszoœci za³óg na jakiœ bardziej zdecydowany lub stanowczy odpór ze
strony robotników. Znaczna czêœæ klasy robotniczej Poznania, a zw³aszcza m³odzie¿y,
wykaza³a brak zrozumienia i uodpornienia na wrogi charakter agitacji strajkowej. St¹d
te¿ wyp³ywa stosunkowa ³atwoœæ, z jak¹ w wiêkszoœci wypadków nieliczne bojówki ope-
ruj¹ce demagogicznymi has³ami i czêsto pogró¿kami potrafi³y wyprowadziæ na ulicê
znaczne oddzia³y klasy robotniczej Poznania. Wprawdzie na wielu zak³adach pracy nie
uda³o siê bojówkarzom wyprowadziæ ca³ej za³ogi na ulicê i na prawie wszystkich zak³a-
dach pracy pozosta³a administracja i pewna czêœæ za³ogi, celem zabezpieczenia zak³adu
przed grabie¿¹ i powa¿niejszymi stratami w produkcji, jednak¿e nawet i ci ludzie, którzy
przeciwstawiali siê bojówkarzom i pozostali na posterunku, w wiêkszoœci byli dalecy od
zrozumienia obiektywnie wrogiego, antypañstwowego charakteru tego rodzaju strajku
i demonstracji.

6. Zak³ady u¿ytecznoœci publicznej
Stosunkowo najlepiej przebiega³a sytuacja na zak³adach u¿ytecznoœci publicznej.

Wêze³ Kolejowy
Mimo i¿ poszczególne grupy kolejarzy posiada³y szereg bol¹czek i niezrealizowa-

nych postulatów, grupy prowokatorów, które oko³o godz. 8.00 i 8.30 zaczê³y nap³ywaæ
na stacjê osobow¹ i towarow¹, celem nak³onienia kolejarzy do przerwania pracy i wziê-
cia udzia³u w pochodzie, nie zdo³a³y unieruchomiæ pracy s³u¿by ruchu i innych wa¿nych
s³u¿b. Czêœæ rewidentów wagonów przebra³a siê w cywilne ubrania, aby unikn¹æ szykan
ze strony bojówkarzy i wyprowadziæ jak najwiêcej poci¹gów. Po przejœciu przez dwo-
rzec fali bojówkarzy, wielu kolejarzy pracowa³o nadal, organizuj¹c ruch poci¹gów, które
w niezwykle trudnych warunkach wychodzi³y i by³y przyjmowane.
Rozg³oœnia Polskiego Radia

W godzinach porannych bojówkarze trzykrotnie wtargnêli do rozg³oœni Polskiego
Radia, nawo³uj¹c pracowników do unieruchomienia rozg³oœni i wyjœcia na demonstracjê.
Jeden raz nawet weszli do amplifikatorni i samowolnie wy³¹czyli napiêcie, co spowodo-
wa³o przerwê w pracy radiowêz³ów od godz. 9.30 do 9.50. Jednak¿e ka¿dorazowo pra-
cownicy pod kierownictwem in¿ynierów i redaktorów Polskiego Radia skutecznie oparli
siê temu i radiostacja pracy nie przerwa³a, nadaj¹c normalny program.

O godzinie 12.00 zg³osi³o siê do rozg³oœni trzech m³odych mê¿czyzn (prawdopodob-
nie studentów), na których proœbê zredagowano i nadano o godz. 12.15 komunikat wzy-
waj¹cy ludnoœæ w imieniu zgromadzonych na placu Zamkowym do zachowania spokoju
i nieniszczenia mienia spo³ecznego (Nawiasem mówi¹c by³o to jedyne w czasie zajœæ na-
dane przez radio wezwanie do ludnoœci o zachowanie spokoju).

Elektrownia, gazownia, wodoci¹gi pracowa³y w dniu 28 czerwca 1956 r. na ogó³
normalnie.

506



7. Zak³ady pracy, które nie strajkowa³y
Nale¿y podkreœliæ, ¿e w zasadzie poza bojówk¹ Dytkowskiego, inne bojówki graso-

wa³y tylko na terenie miasta Poznania i nie dociera³y do zak³adów przemys³owych znaj-
duj¹cych siê na peryferiach miasta i dlatego nie strajkowa³y takie zak³ady, jak np.:
Zak³ady Metalowe „Pomet”, Zak³ady Chemiczne „Lechia”, Huta Szk³a „Antoninek”,
Zak³ady Napraw Samochodowych w Antoninku, Zak³ady Przemys³u Fosforowego w Lu-
boniu i Zak³ady Przemys³u Ziemniaczanego w Luboniu. Na dwóch ostatnich zak³adach
by³y 29 czerwca 1956 r. pewne tendencje i zaburzenia strajkowe.

Niezale¿nie od tego w szeregu pomniejszych zak³adów budownictwa, przemys³u te-
renowego i drobnego rzemios³a, wypadki strajkowe przebiega³y raczej opornie. Poza tym
ca³y szereg instytucji, biur projektowych, banki pracowa³y normalnie bez specjalnych
zak³óceñ. W wielu wpadkach, po wtargniêciu bojówek, pracownicy chwilowo opuszczali
zak³ad pracy i po jakimœ czasie wracali. Mia³o to miejsce szczególnie w zak³adach
³¹cznoœci i instytucjach publicznych.

III
Zgromadzenie na placu Zamkowym

Przed gmach Miejskiej Rady Narodowej, na tzw. plac Zamkowy, zaczêli przybywaæ
pierwsi demonstranci oko³o godz. 8.30. Równoczeœnie przybywa³y t³umy ludzi z ró¿nych
stron miasta. W czo³ówce pochodu sz³a grupa 20–30 dzieci w wieku 8–13 lat. Podobnych
czo³ówek do godz. 9.00 nadesz³o kilka. Gdy przechodzono przed Komitet Wojewódzki
PZPR, t³um œpiewa³ hymn Polski oraz ró¿ne pieœni religijne. Obok okrzyków o charakte-
rze ekonomicznym s³ychaæ by³o coraz czêœciej okrzyki w rodzaju: „Precz z komunista-
mi”, „Precz z bolszewizmem”, „Precz z czerwon¹ bur¿uazj¹”, „Wolnoœci” i inne.
W pocz¹tkowym okresie wzniesiono kilka okrzyków na czeœæ Stalina i Bieruta.

Przed gmachem MRN pierwsi demonstranci zaczêli nawo³ywaæ pracowników MRN
do przy³¹czenia siê do nich. PóŸniej z t³umu rozleg³y siê okrzyki: „¯¹damy Cyrankiewi-
cza”, „¯¹damy Fr¹ckowiaka” (przewodn[icz¹cy] MRN) i inne. Przewodnicz¹cy MRN
[Franciszek] Fr¹ckowiak, który w tym czasie by³ na ulicy, spotka³ siê z manifestuj¹cymi
przed wejœciem do MRN. ¯¹dano od niego rozmowy z ludŸmi, którzy przybyli przed
gmach MRN i odpowiedzi na ich pytania. Przewodnicz¹cy za¿¹da³ wy³onienia delegacji,
z któr¹ bêdzie móg³ rozmawiaæ. Wœród otaczaj¹cych przewodnicz¹cego robotników
wyró¿nia³o siê szczególnie 2 aktywnych, którzy nie chcieli dopuœciæ do utworzenia dele-
gacji, ¿¹daj¹c rozmowy z wszystkimi ludŸmi. Osobnicy ci (dotychczas nieustaleni)
d¹¿yli do sprowokowania awantury.

Po d³u¿szych pertraktacjach wy³oniono kilkunastoosobow¹ delegacjê sk³adaj¹c¹ siê
z najbli¿ej stoj¹cych robotników. Przewodnicz¹cy MRN zaprosi³ delegacjê do gmachu,
do swojego gabinetu. W sk³ad delegacji wszed³, m.in. student Politechniki Poznañskiej,
Bieniek Tadeusz (ur. w r[oku] 1932), który jak twierdzi przypadkowo znalaz³ siê w po-
bli¿u tow[arzysza] Fr¹ckowiaka i wspólnie z robotnikami nak³ania³ go do udzielenia od-
powiedzi na ¿¹dania demonstrantów. W czasie pertraktacji Bieniek na polecenie pozo-
sta³ych cz³onków delegacji przedstawi³ przewodnicz¹cemu MRN ¿¹dania robotników.
W szczególnoœci domaga³ siê przybycia delegacji rz¹dowej, obni¿ki cen, obni¿ki norm,
wyjaœnienia, dlaczego dotychczas robotnikom jest tak ciê¿ko itp. Wysuwane przez Bieñ-
ka postulaty by³y uzupe³nione przez pozosta³ych cz³onków delegacji. Wobec t³umaczenia
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siê Fr¹ckowiaka, ¿e nie jest kompetentny odpowiedzieæ na wysuwane ¿¹dania, robotnicy
zaczêli krzyczeæ i ¿¹dali telefonicznej rozmowy z premierem Cyrankiewiczem lub
tow[arzyszem Edwardem] Ochabem.

Wobec tego tow[arzysz] Fr¹ckowiak chcia³ siê telefonicznie porozumieæ w tej spra-
wie z sekretarzem KW PZPR, tow[arzyszem] [Wincentym] Kraœk¹. Wówczas Bieniek
wzi¹³ s³uchawkê i w rozmowie z tow[arzyszem] Kraœk¹ powiedzia³ m.in.[:] „Za godzinê
musi byæ ktoœ z Warszawy, inaczej odpowiecie w³asn¹ g³ow¹”. W tym czasie niektórzy
cz³onkowie delegacji dawali przez okno ludziom zgromadzonym przed wejœciem do
gmachu MRN znaki, a¿eby wdarli siê do gmachu. Dalsze pertraktacje zosta³y przerwane
wobec wtargniêcia do gmachu MRN bojówek, które zaczê³y wypêdzaæ pracowników
i demolowaæ urz¹dzenia.

1. Wtargniêcie do gmachu MRN
Pierwsza kilkunastoosobowa bojówka wtargnê³a do gmachu MRN oko³o godz. 9.10.

Wypêdzeni przez bojówkarzy pracownicy MRN zaczêli wychodziæ na ulicê. Do gmachu
zaczêli wdzieraæ siê przez drzwi i okna ró¿ni osobnicy. Ktoœ na maszcie zawiesi³ bia³¹
chor¹giew (oderwano z niej czerwone p³ótno). Chwilê póŸniej ch³opcy w wieku szkol-
nym zawiesili bia³o-czerwon¹ flagê na drucie przeciwgromowym, umocowanym na wie-
¿y zegarowej, w której jednoczeœnie wybito kilka szyb w oknach. Z okien nawo³ywano
t³um do wdzierania siê do gmachu. Z okien gmachu zrzucano gotowe transparenty
z has³ami. W gmachu bojówkarze ubrani przewa¿nie w kombinezony robotnicze, w wiê-
kszoœci m³odzie¿, zaczêli t³uc okna, lampy, pos¹gi, niszczyæ has³a itp. Ogó³em bojówka-
rze zniszczyli urz¹dzenia na sumê 14 250 z³. Po wyjœciu bojówkarzy z gmachu (ok[o³o]
godz. 10.00), czêœæ pracowników MRN wróci³a z powrotem do pracy. Po odejœciu demon-
strantów sprzed gmachu MRN, gmach zosta³ zamkniêty, a kilku pracowników zosta³o
wewn¹trz celem jego pilnowania.

2. Wtargniêcie do gmachu KW PZPR
Oko³o godz. 9.00 kilku osobników usi³owa³o wejœæ do KW PZPR i nie mog¹c siê do-

staæ, zaczêli awanturowaæ siê z pracownikami KW PZPR stoj¹cymi przed wejœciem. Jed-
nemu z nich uda³o siê wejœæ do gmachu, sk¹d jednak wobec prowokacyjnego zachowania
siê zosta³ wypchniêty. Zacz¹³ krzyczeæ, ¿e go pobito w KW PZPR.

Tymczasem 2 najbardziej agresywnych cz³onków delegacji, która pertraktowa³a
z tow[arzyszem] Fr¹ckowiakiem wobec przerwania z nim rozmów, rzuci³a has³o pójœcia
na KW9. Za nim uda³a siê grupa robotników. Grupa ta wesz³a w tym czasie do gmachu
KW. Pod wp³ywem krzyku wspomnianego prowokatora, t³um ludzi rzuci³ siê do drzwi
KW, usi³uj¹c wejœæ do gmachu, co im siê czêœciowo uda³o. Ludzie ci wywa¿ali boczne
drzwi prowadz¹ce do KW PZPR, u³atwiaj¹c w ten sposób wejœcie innym bojówkarzom.

Jednym z prowodyrów, którzy razem z pierwsz¹ bojówk¹ wszed³ do gmachu, by³
nieznany osobnik, który przedstawi³ siê, ¿e jest z Komitetu Strajkowego i ¿¹da³, aby go
skontaktowaæ z kimœ z kierownictwa partii. Razem z nim by³a grupa oko³o 10 bojów-
karzy, którym poleca³ szukaæ czegoœ w ca³ym gmachu, legitymowaæ pracowników KW
itp. Osobnik ten przez pewien czas razem ze swoj¹ grup¹ zajmowa³ gabinet sekretarza
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KW, sk¹d rozmawia³ przez telefon. Po jakimœ czasie da³ on has³o pójœcia na Wojewódzk¹
Komendê Milicji Obywatelskiej, dok¹d uda³ siê razem ze sw¹ grup¹. Inna grupa zaczê³a
wyrzucaæ pracowników KW na ulicê przy akompaniamencie wyzwisk i pogró¿ek. Kilku
ludzi wdar³o siê na ostatnie piêtro, gdzie zrywa³o czerwone szturmówki i zrzuca³o je na
ulicê. Równoczeœnie wywiesili tam has³o: „Œmieræ zdrajcom” oraz inne has³a.

Czêœæ bojówkarzy uda³a siê na sto³ówkê znajduj¹c¹ siê w gmachu, gdzie rozgrabiono
produkty. Aresztowana Goæwiñska Stefania (ur. w 1910 r.), pielêgniarka, prowadzi³a
grupê tramwajarzy do gmachu i wznosz¹c wrogie okrzyki, ustawi³a na balkonie KW ta-
blice z has³ami: „Wolnoœci” i „Chleba”. Razem z ni¹ by³ 14-letni ch³opak. Jedna z grup
bojówkarzy usi³owa³a po wejœciu do gmachu KW zniszczyæ popiersie Lenina, czemu
czêœæ robotników siê sprzeciwi³a i popiersia nie zniszczono. Domagano siê od pracowni-
ka KW wydania sztandaru KW, celem jego publicznego spalenia na placu, a gdy go nie
znaleziono, zdemolowano œwietlicê. Wœród bojówkarzy by³y równie¿ kobiety i trzy
z nich w wieku oko³o 16 lat przyst¹pi³y z miejsca do pisania na maszynie hase³ rzucanych
przez t³umy na ulicê.

Oko³o godz. 10.00, gdy wiêkszoœæ bojówkarzy ju¿ opuœci³a gmach, pracownicy KW
zdjêli wrogie has³a umieszczone przez bojówkarzy na gmachu. W odpowiedzi na to,
wœród zgromadzonego przed gmachem t³umu, podniesiono krzyk i do gmachu ponownie
wdar³a siê bardzo du¿a grupa napastników. Zaczêto z wœciek³oœci¹ demolowaæ wszystkie
urz¹dzenia. Niszczono portrety przywódców, niektóre zrzucano oknami, wynoszono
ksi¹¿ki i niszczono je przed gmachem. Ponownie porozwieszano wrogie has³a. Wznoszo-
no krzyki w rodzaju: „Precz z parti¹”, „Nie chcemy partii” itp. Na œcianie zewnêtrznej
gmachu KW zrobiono napis: „Mieszkania do wynajêcia”.

Potem przez oko³o dwie godziny do gmachu wchodzi³y t³umy ludzi. Po godz. 12.00
gmach KW zosta³ ca³kowicie opró¿niony z obcych ludzi.

3. Zajœcia na placu Zamkowym
Na placu przed gmachem KW PZPR i MRN zebra³y siê wielotysiêczne t³umy.

Wed³ug oceny œwiadków by³o tam oko³o 30 tysiêcy ludzi. W zwi¹zku z ci¹g³ym narasta-
niem wrogich nastrojów i wdarcia siê bojówek do MRN i KW PZPR (po wejœciu pierw-
szej bojówki do KW), sekretarz KW za¿¹da³ od Komendanta Wojewódzkiego MO
przes³ania funkcjonariuszy MO dla ochrony gmachu. Z pobliskiej siedziby KW MO wy-
ruszy³y trzy ciê¿arowe samochody z funkcjonariuszami MO pod dowództwem zastêp-
ców komendanta wojewódzkiego MO. Po wjechaniu w t³um na samochody zaczê³a
wchodziæ m³odzie¿ i zmuszaæ milicjantów do zejœcia z wozów. Opanowane przez t³um
samochody MO zosta³y unieruchomione. Poprzebijano opony, zniszczono maski, uszko-
dzono przyrz¹dy sterownicze itp. Funkcjonariusze MO bez wiêkszego oporu zeszli z sa-
mochodów, czêœciowo zmieszali siê z t³umem, a czêœciowo zaczêli siê wycofywaæ w kie-
runku KW MO. By³o to oko³o godz. 9.30.

Szczególn¹ rolê odegra³ na placu Zamkowym wspomniany poprzednio Bieniek Ta-
deusz. Po przerwanych pertraktacjach delegacji w MRN uda³ siê on do KW PZPR razem
z ca³¹ grup¹ ludzi, która wesz³a do gmachu. Tu Bieniek przedstawi³ siê sekretarzowi KW,
tow[arzyszowi] Kraœko i oœwiadczy³, ¿e celowo wszed³ do najaktywniejszej grupy, aby
rozeznaæ sytuacjê. Zakomunikowa³ on tow[arzyszowi] Kraœko, ¿e koniecznie musi ktoœ
przyjechaæ z Warszawy, by porozmawiaæ ze wzburzonymi ludŸmi. Po pewnym czasie
przyszed³ ponownie do tow[arzysza] Kraœko, nalegaj¹c, a¿eby ten przemówi³ do t³umów
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zgromadzonych na placu10. Tow[arzysz] Kraœko wyrazi³ zgodê. Udali siê razem oko³o
godz. 9.30 na plac Zamkowy, gdzie weszli na jeden z samochodów opró¿nionych przez
milicjê.

Pierwszy zacz¹³ przemawiaæ Bieniek, który oœwiadczy³, ¿e by³ w KW, gdzie posta-
wi³ warunki robotników: natychmiastowej obni¿ki cen na artyku³y ¿ywnoœciowe o 50%,
polepszenia warunków pracy robotników, likwidacji urz¹dzeñ zag³uszaj¹cych zagra-
niczne audycje radiowe i inne. Równoczeœnie zapowiedzia³ przemówienie tow[arzysz]
Kraœko. Tow[arzysz] Kraœko mówi³ m.in., ¿e o sytuacji w Poznaniu poinformowa³
Warszawê i jeszcze raz bêdzie dzwoni³ w tej sprawie. Ktoœ z t³umu za¿¹da³ wypusz-
czenia z wiêzienia aresztowanego cz³onka delegacji robotniczej z W-8 (chodzi³o,
prawdopodobnie o aresztowanego w Szamotu³ach robotnika ZNTK Rutkowskiego).
Tow[arzysz] Kraœko za¿¹da³ nazwiska aresztowanego i wyjaœni³, ¿e nikt nie zosta³
aresztowany. Zaczê³y siê gwizdy i krzyki. Dalsze przemówienie sta³o siê niemo¿liwe,
gdy¿ nic nie by³o s³ychaæ. Ponownie zabra³ g³os Bieniek. Apelowa³ on, by zg³osili siê
specjaliœci[-]radiowcy celem zainstalowania g³oœników lub a¿eby sprowadzono wóz
transmisyjny Polskiego Radia. W tym czasie nieznany mê¿czyzna w ubraniu robotnika
zacz¹³ nawo³ywaæ do pójœcia na ZUS celem zniszczenia zainstalowanych tam urz¹dzeñ
zag³uszaj¹cych.

Równoczeœnie Bieniek wysun¹³ propozycjê, by wybrano delegacjê, która razem
z tow[arzyszem] Kraœko pójdzie do KW i bêdzie mog³a skontrolowaæ jego rozmowê
z Warszaw¹. Natomiast wezwa³ t³um do pozostania tak d³ugo na placu11, póki wysuwane
¿¹dania nie zostan¹ ca³kowicie spe³nione, a sam wraz z kilkoma ludŸmi uda³ siê
z tow[arzyszem] Kraœko do [gmachu] KW.

Wyst¹pienie Bieñka by³o bardzo ostre i agresywne. ¯¹dania przez niego wysuwane
by³y przyjmowane oklaskami i aprobat¹. Wielu œwiadków uwa¿a³o go za przedsta-
wiciela KW i wspó³pracownik[a] tow[arzysza] Kraœko, niektórych tylko dziwi³a
nierealnoœæ wielu jego ¿¹dañ. Czêœæ œwiadków natomiast uzna³a jego wyst¹pienie
za podburzaj¹ce do dalszych gwa³tów i ekscesów. Pod wp³ywem tej opinii zosta³ on
z pocz¹tkiem lipca aresztowany przez Wojewódzki Urz¹d do spraw Bezpieczeñstwa
Publicznego, jednak¿e na skutek zdecydowanie pozytywnej opinii, jak¹ wyda³ o jego
zachowaniu tow[arzysz] Kraœko, zosta³ po kilku dniach zwolniony. Na Politechnice
uchodzi³ on do zajœæ za aktywistê ZMP, niedawno zosta³ przyjêty do partii. Sprawa
Bieñka jest w dalszym ci¹gu badana przez Wojewódzki Urz¹d12, jednak¿e mo¿na ju¿
teraz stwierdziæ, ¿e niezale¿nie od subiektywnych intencji, z jakimi Bieniek przyst¹pi³
w warunkach ogólnego chaosu i dezorientacji do organizowania jakiejœ partyjnej reak-
cji na rozgrywaj¹ce siê na placu Zamkowym wydarzenia, jego wyst¹pienia wywar³y
bardzo szkodliwy wp³yw na dalszy przebieg wydarzeñ. W tym czasie grupy mani-
festantów zaczê³y chodziæ po placu z transparentami, by zapoznaæ ludzi z wysuwanymi
¿¹daniami. Obnoszono has³a: „¯¹damy obni¿ki cen”, „Chcemy chleba dla naszych
dzieci”, „¯¹damy podwy¿ki p³ac”, „Precz normy”, „Chcemy wolnoœci”, „¯¹damy
chleba”, „Chcemy wolnych wyborów” itp. Na stoj¹cych tramwajach wypisano has³a:
„Precz z dyktatur¹”, „Obni¿ki cen”.
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Organizowa³y siê grupy podrostków i m³odzie¿y, które nosz¹c has³a i bia³o-czerwo-
ne proporce obchodzi³y plac, wzywaj¹c ludzi do pochodu. Inne grupy udawa³y siê w ró¿-
nych kierunkach: na Targi13, pod ZUS, na Dworzec Kolejowy itd.

Oko³o godz. 9.50 – krótko po wezwaniu Bieñka – grupa chuliganów uda³a siê do
znajduj¹cego siê w pobli¿u Wojewódzkiego Zarz¹du £¹cznoœci, sk¹d wypchniêto na
ulicê samochód transmisyjny Polskiego Radia. Po uruchomieniu tego radiowozu zosta³
on opanowany przez ró¿nych osobników, którzy wyg³aszali zeñ wrogie has³a i prze-
mówienia.

Po przybyciu radiowozu na plac Zamkowy zosta³ on zape³niony przez ró¿nych ludzi,
wyrywaj¹cych sobie nawzajem mikrofon. Przemówienia i okrzyki by³y coraz bardziej
podburzaj¹ce. W tym czasie z inicjatywy Bieñka, tow[arzysz] Kraœko wszed³ wraz z nim
do radiowozu, jednak¿e ju¿ po kilku s³owach przemówienia zosta³ z wozu wyrzucony
i pobity. Czêœæ robotników obroni³a go przed dalszym pobiciem. Wówczas równie¿ Bie-
niek zosta³ z radiowozu wyrzucony. Do mikrofonu dorwa³ siê osobnik w wieku powy¿ej
40 lat, który oœwiadczy³, ¿e przemawia w imieniu nauczycielstwa polskiego. Przemó-
wienie jego by³o szczególnie jadowite i wrogie. Wysun¹³ ¿¹dania obalenia ustroju
i rz¹du. Miêdzy innymi podburza³ on do rozbicia wiêzienia i uwolnienia wiêŸniów. Inny
osobnik oznajmi³, ¿e do podobnych zamieszek dosz³o w Szczecinie, Gdañsku i Krako-
wie. Z radiowozu przemawia³ równie¿ wspomniany poprzednio Marianowski Bogdan,
¿¹daj¹c: „Obni¿ki cen”, „Powrotu religii w szko³ach”, „Budowy mieszkañ” itp.

4. Wtargniêcie do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej [w Poznaniu]
Po opanowaniu przez t³um samochodów milicyjnych czêœæ milicjantów zaczê³a wy-

cofywaæ siê w kierunku [gmachu] KW MO. W œlad za nimi udali siê demonstranci, któ-
rzy zaczêli nawo³ywaæ funkcjonariuszy MO do przy³¹czenia siê do nich.

Wed³ug zeznañ œwiadków i podejrzanych, napastnicy opanowuj¹c gmach KW MO,
nie napotkali na ¿aden zdecydowany opór. Do budynku KW MO wesz³o du¿o m³odych
ludzi, którzy przeszli przez korytarze i pokoje na wszystkich piêtrach, otwieraj¹c okna
i nawo³ywali stoj¹cy na ulicy t³um do wejœcia do gmachu. Jeden ze œwiadków zeznaje, ¿e
widzia³ grupê podrostków i robotników, którzy wœród okrzyków: „Milicja z nami”, wy-
nieœli na rêkach oficera MO. Przy g³ównym wejœciu stali funkcjonariusze MO z broni¹
i nie reagowali w stosunku do wchodz¹cych i wychodz¹cych napastników.

Nie posiadamy ¿adnych materia³ów œwiadcz¹cych o rozbrajaniu MO w czasie prze-
bywania napastników w gmachu KW MO ani równie¿ o demolowaniu sprzêtu i urz¹dzeñ
w gmachu. Jedynie niektórzy œwiadkowie zeznaj¹ o faktach rozbrajania funkcjonariuszy
MO w czasie ich wypêdzania z samochodów na placu Zamkowym.

Mimo wzglêdnie pokojowego charakteru wtargniêcia napastników do siedziby KW
MO mia³o ono bardzo powa¿ny wp³yw na dalszy przebieg wypadków. Skrajna bezrad-
noœæ milicji wobec napastników, brak reakcji na jawnie antypañstwowe wyst¹pienia,
a nawet szereg wypadków wyraŸnego sprzyjania i bratania siê poszczególnych milic-
jantów z demonstrantami, powa¿nie skompromitowa³y organa wobec t³umów i rozzu-
chwali³y wrogie, przestêpcze i chuligañskie elementy do dalszych ekscesów i antypañ-
stwowych wyst¹pieñ. Wœród t³umów coraz czêœciej s³ychaæ by³o okrzyki: „Idziemy na
M³yñsk¹” (wiêzienie), „Idziemy na UB”.
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IV
Atak na ZUS, wiêzienie, S¹d i Prokuraturê

1. Zdemolowanie gmachu ZUS
W gmachu ZUS znajduj¹cym siê na rogu ulic D¹browskiego i Mickiewicza mieœci

siê 10 instytucji pañstwowych i spo³ecznych. Na VI piêtrze znajduje siê zespó³ radiosta-
cji, której urz¹dzenia zmontowane s¹ wewn¹trz gmachu i na dachu.

Jak ju¿ poprzednio wspomniano, po godz. 8.00, grupy przechodz¹ce ul. D¹brow-
skiego wzywa³y pracowników zatrudnionych w gmachu ZUS do przy³¹czenia siê do
demonstracji. Potem od [godz.] 9.00 do 10.00 w gmachu panowa³a wzglêdna cisza. Do-
piero po godz. 9.30, po zdemolowaniu MRN, KW PZPR i wtargniêciu do KW MO oraz
po przemówieniu Bieñka zaczê³y na placu Zamkowym mno¿yæ siê wezwania do znisz-
czenia urz¹dzeñ zag³uszaj¹cych znajduj¹cych siê na ZUS.

Pierwsze grupy z placu Zamkowego wtargnê³y do gmachu ZUS miêdzy [godz.] 10.00
a 10.10 i po wy³amaniu krat wdar³y siê do pomieszczeñ radiostacji, przystêpuj¹c z miej-
sca do niszczenia urz¹dzeñ i sprzêtu, i wyrzucania ich oknami na ulicê. Demolowania
i niszczenia urz¹dzeñ dokonywano z wyj¹tkow¹ zaciek³oœci¹ i barbarzyñstwem, niszcz¹c
absolutnie wszystko, co znajdowa³o siê pod rêk¹. Zniszczono równie¿ anteny i maszt.
Wœród bojówkarzy by³o wielu chuliganów, z³odziei, czêsto pijanych oraz podrostków.
Podnieceni aprobat¹ t³umu przygl¹daj¹cego siê z ulicy temu dzie³u zniszczenia, bojów-
karze przenieœli siê na ni¿sze piêtra, miêdzy innymi do Wydzia³u Zdrowia, Wydz[ia³u]
Rent i Pomocy Spo³ecznej i innych, sk¹d zaczêto wyrzucaæ urz¹dzenia biurowe, jak: sto³y,
biurka, krzes³a, telefony, portrety, a nawet akta rencistów. Wówczas dopiero czêœæ t³umu
zaczê³a skandowaæ: „Dosyæ”, „Nie wyrzucaæ” itp. Niszczenie urz¹dzeñ radiostacji odby-
wa³o siê wœród okrzyków: „My chcemy wolnoœci”, „Nareszcie przestan¹ buczeæ” itp.

Ju¿ oko³o godz. 10.30 po dokonaniu dzie³a zniszczenia na ZUS, grupy bojówkarzy
udawa³y siê pod wiêzienie przy ul. M³yñskiej celem jego rozbicia. Podejrzany Cyranek
zezna³ 31 lipca 1956 r., ¿e by³ œwiadkiem rozmowy dwóch prowodyrów bojówki
niszcz¹cej urz¹dzenia w ZUS, w której jeden proponowa³ pójœcie na ul. Kochanowskiego
celem opanowania UB. Drugi jednak zadecydowa³ pójœæ wpierw na wiêzienie. Na jego
wezwanie bojówka, w której w sk³ad wchodzi³ równie¿ Cyranek, uda³a siê pod wiêzienie
i bra³a udzia³ w jego rozbiciu.

Demolowanie ZUS przeci¹ga³o siê do godziny po 11.00. Straty spowodowane przez
zdemolowanie urz¹dzeñ i rozgrabienia mienia wynosi³y oko³o 1 miliona z³otych. W go-
dzinach popo³udniowych wy¿sze piêtra i dach ZUS by³y wykorzystywane przez napa-
stników jako punkty ogniowe, z których ostrzeliwano Wojewódzki Urz¹d do spraw BP
i jednostki wojskowe.

2. Napad na wiêzienie przy ul. M³yñskiej
Ju¿ w godzinach porannych czêœæ t³umów id¹cych w kierunku placu Zamkowego,

przechodz¹c obok wiêzienia rzuca³a has³a uwolnienia wiêŸniów. W zwi¹zku z tym oraz
w zwi¹zku z informacjami o przebiegu wydarzeñ na mieœcie zarz¹dzono w wiêzieniu
ostre pogotowie. W wiêzieniu znajdowa³o siê ogó³em 257 wiêŸniów karnych i œledczych,
osadzonych za przestêpstwa pospolite. Na s³u¿bie znajdowa³o siê 48 funkcjonariuszyd
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S³u¿by Wiêziennej, niezale¿nie od personelu kobiecego, s³u¿by zdrowia i administracji.
Wszyscy funkcjonariusze pe³ni¹cy s³u¿bê na posterunkach zewnêtrznych (wie¿yczki)
oraz w odwodzie byli uzbrojeni. Naczelnik wiêzienia po porozumieniu siê z odpowiedni-
mi w³adzami wyda³ zakaz u¿ycia broni palnej bez jego polecenia.

Pocz¹tku inspiracji napadu na wiêzienie nale¿y dopatrywaæ siê w okrzykach wœród
zebranych na placu Zamkowym t³umów, domagaj¹cych siê uwolnienia rzekomo areszto-
wanych delegatów robotniczych ZISPO. Decyduj¹cy wp³yw na uformowanie siê pochodu,
który z placu Zamkowego ruszy³ w kierunku ul. M³yñskiej, mia³y has³a i przemówienia
wyg³aszane przez osobników na radiowozie, a w szczególnoœci wezwanie rzekomego
przedstawiciela Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego (dotychczas nieustalony). W pocho-
dzie udaj¹cym siê pod wiêzienie obok robotników ubranych w kombinezony znaczn¹
czêœæ stanowi³y elementy przestêpcze i chuligañskie oraz m³odzie¿ i podrostki. Wokó³
murów wiêziennych zebra³y siê du¿e t³umy, przybywaj¹ce z placu Zamkowego, spod
ZUS i œci¹gaj¹ce z innych dzielnic miasta. Rozlegaj¹ siê okrzyki ¿¹daj¹ce otwarcia bram
wiêziennych i uwolnienia wiêŸniów. T³umy intonuj¹ hymn pañstwowy oraz ró¿ne pieœni
koœcielne. T³um usi³uje wywa¿yæ bramê wiêzienn¹, która by³a zabarykadowana. Wobec
doraŸnego zakazu strzelania, stra¿nicy usi³uj¹ przy pomocy wody z hydrantów odpêdziæ
bojówkarzy. Nie odnios³o to jednak skutku. Jakiœ starszy osobnik, ubrany w kombinezon
roboczy, zwróci³ siê do m³odych ch³opców stoj¹cych w pobli¿u murów wiêziennych, aby
po drabinach przedostali siê przez mury, a przekonaj¹ siê, ¿e stra¿nicy nie bêd¹ strzelaæ.
Zaraz kilku wyrostków us³ucha³o go. W tym czasie jakiœ m³ody osobnik uderzy³ m³ot-
kiem kilka razy w wizjer w bramie wiêziennej i wybi³ go. Nastêpnie z t³umu podano
drewnian¹ deskê. Desk¹ zas³oniêto otwór wizjera, przez który lano wod¹, a belk¹ rozbito
bramê, przez któr¹ ludzie zaczêli przedostawaæ siê do wiêzienia (ok[o³o] godz. 11.00).

Znajduj¹cy siê w t³umie byli kryminaliœci, którzy znaj¹ rozk³ad wiêzienia, organizuj¹
rozbicie innych bram i cel i wypuszczaj¹ wiêŸniów.

Równoczeœnie zosta³y rozbrojone posterunki obsadzone przez funkcjonariuszy Stra-
¿y Wiêziennej, którzy zdezorientowani zakazem u¿ycia broni i brakiem innych mo¿liwo-
œci obrony nie stawiaj¹ ¿adnego oporu. Nastêpnie na krótko przed godz. 11.30 napastni-
cy, wœród których znajdowa³o siê wielu wiêŸniów, wy³amali drzwi do magazynu broni,
rozbroili i pobili znajduj¹cego siê tam zbrojmistrza, a nastêpnie zdobyt¹ broñ i amunicjê
dzielili miêdzy ludzi znajduj¹cych siê na dziedziñcu.

W rêce napastników dosta³o siê: 1 rkm, 34 kbk, 21 pm, 3 kb, 15 pw, 1 pistolet „Wal-
ter”, ponad 20 tysiêcy sztuk amunicji ró¿nego kalibru, 29 granatów F-1 i 84 zapalniki
UZRG14. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e napastnicy nie zrabowali ca³ej broni znajduj¹cej siê
w wiêzieniu (m.in. pozostawiono 1 rkm), przy czym uszkodzili na miejscu czêœæ z pozo-
stawionej w wiêzieniu broni.

Znajduj¹cy siê na terenie wiêzienia ludzie z inspiracji i przy udziale wypuszczonych
wiêŸniów poniszczyli i podpalili akta wiêzienne, rozbili depozyty, bili napotkanych stra-
¿ników, zdemolowali traktor, podpalili samochód-wiêŸniarkê, obrabowali kantynê
wiêzienn¹. Nieustalony dotychczas osobnik w wieku 26–28 lat, ubrany w uniform tram-
wajarza, zorganizowa³ grupê m³odych ch³opców, którym rozdziela³ zrabowan¹ broñ
i amunicjê oraz instruowa³, jak ³adowaæ i obchodziæ siê z broni¹, zabraniaj¹c strzelania
w górê na terenie wiêzienia tym podrostkom, którzy chcieli „trochê postrzelaæ sobie” po
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zaopatrzeniu oko³o 12 ch³opców w broñ i amunicjê ów tramwajarz wyda³ polecenie uda-
nia siê na ul. Kochanowskiego.

Oko³o godziny 11.30 da³y siê s³yszeæ na terenie wiêzienia i ul. M³yñskiej pojedyncze
strza³y. Strzelano bezmyœlnie, bez okreœlonego celu. W tym czasie m³ody ch³opiec,
w wieku oko³o lat 15, uzbrojony w karabin, postrzeli³ przy wiêzieniu siebie i przypadko-
wego przechodnia.

Na uprzednie ¿¹danie naczelnika wiêzienia, dowódca 10. P[u³ku] KBW skierowa³ do
wiêzienia kompaniê CKM licz¹c¹ 40 oficerów i ¿o³nierzy celem ochrony wiêzienia.
Kompania ta przyby³a do wiêzienia bocznymi ulicami oko³o godz. 11.00. W tym czasie
napastnicy ju¿ wiêzienie rozbili. ¯o³nierze z samochodów przez mur wiêzienny przedo-
stali siê na teren wiêzienia, jednak¿e maj¹c zakaz u¿ycia broni, nie reagowali na dzia³al-
noœæ napastników i ich obecnoœæ przez ca³y czas napadu, rabunek broni i grabie¿y mienia
z wiêzienia w niczym nie wp³ynê³y na przebieg wydarzeñ.

Oko³o godziny 11.15 wœród t³umów pl¹druj¹cych wiêzienie rozleg³y siê okrzyki
wzywaj¹ce do udania siê z broni¹ w rêku na ul. Kochanowskiego – pod gmach Woje-
wódzkiego Urzêdu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego. Potem jeszcze wielokrotnie
przybywali do wiêzienia ludzie celem zaopatrzenia siê w broñ, z której potem ostrzeliwa-
no gmach Wojewódzkiego Urzêdu15.

Ok[o³o] godz. 14.00 Stra¿ Wiêzienna przy pomocy wojska zaczê³a powoli opanowy-
waæ sytuacjê na terenie wiêzienia, pogasi³a po¿ary i przyst¹pi³a do zaprowadzenia
porz¹dku.

Spoœród 257 wiêŸniów, którym napastnicy stworzyli warunki ucieczki, 5 wiêŸniów
nie opuœci³o wiêzienia, a nawet pomaga³o funkcjonariuszom SW gasiæ po¿ar i zaprowa-
dziæ porz¹dek na terenie wiêzienia. Dwaj z nich byli wiêŸniami œledczymi, trzej byli
skazani na 9, 8 i 2 lata wiêzienia. Wypuszczeni na wolnoœæ wiêŸniowie poczêli na na-
stêpny dzieñ zg³aszaæ siê dobrowolnie do wiêzienia celem odbycia dalszej kary. Do
30 czerwca 1956 r. zg³osi³o siê dobrowolnie do wiêzienia 50 wiêŸniów, 19 zosta³o ujê-
tych przez funkcjonariuszy UBP i MO. Do koñca lipca br. pozosta³o nieujêtych na wol-
noœci 55 wiêŸniów.

Analiza ca³okszta³tu zajœæ poznañskich wykazuje, ¿e rozbicie wiêzienia, wypuszcze-
nie na wolnoœæ uwiêzionych kryminalistów, rozbrojenie Stra¿y Wiêziennej i rozbicie
magazynu broni mia³y decyduj¹cy wp³yw na dalszy przebieg wydarzeñ. Nale¿y przyj¹æ,
¿e do chwili rozbrojenia Stra¿y Wiêziennej bojówkarze byli w posiadaniu tylko nie-
znacznej iloœci broni, pochodz¹cej z rozbrojenia poszczególnych milicjantów lub z in-
nych nieznanych dotychczas Ÿróde³. Do tego wiêc czasu demonstracja strajkowa na tere-
nie Poznania, mimo wyraŸnie wrogiego i antypañstwowego charakteru, nie wykazywa³a
cech zbrojnego wyst¹pienia przeciwko w³adzy pañstwowej. Dopiero rozdanie znacznej
iloœci rêcznej i maszynowej broni krótkiej, i d³ugiej, oraz amunicji w rêce elementów kry-
minalnych i podrostków nada³o dalszym zajœciom wyraŸny charakter zbrojnej prowokacji.

Niezale¿nie od tego, sam fakt, ¿e S³u¿ba Wiêzienna oraz ¿o³nierze KBW bez wiêk-
szego oporu pozwolili na rozbicie wiêzienia, rozzuchwali³ wrogie elementy do dalszych
ekscesów i prowokacji. Do demonstrantów i bojówkarzy w³¹czyli siê wiêŸniowie, wy-
specjalizowani w gwa³tach i rozbojach, nieuznaj¹cy autorytetu ¿adnej w³adzy. Bior¹ oni
nastêpnie czynny udzia³ w zbrojnych napadach oraz rozboju i grabie¿y.
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Du¿¹ rolê w zorganizowaniu napadu na wiêzienie odegra³ radiowóz, który po rzuceniu
wezwania do uwolnienia wiêŸniów, oko³o godz. 11.00, uda³ siê na czele manifestantów
w stronê wiêzienia ul. Armii Czerwonej i Marcinkowskiego. W samochodzie na jego stop-
niach, dachu jecha³o du¿o ludzi, szczególnie m³odzie¿y. Na ul. Marcinkowskiego radiowóz
zatrzyma³ siê przed hotelem „Orbis”, w którym mieszkali goœcie zagraniczni. Odby³a siê tu
krótka manifestacja. Cudzoziemcy przed hotelem i w oknach, okrzykami, oklaskami i ge-
stami aprobowali manifestacjê. T³um wznosi³ wrogie okrzyki. Odœpiewano „Rotê”. Z ra-
diowozu zapowiedziano, ¿e wiêzienie ju¿ rozbite. Potem samochód uda³ siê w kierunku
ul. M³yñskiej. Ktoœ wezwa³ jednego z uwolnionych wiêŸniów do przemówienia przez mi-
krofon. Jakaœ defraudantka z p³aczem skar¿y³a siê, ¿e j¹ bito w wiêzieniu. Z radiowozu za-
intonowano „Rotê”, a nastêpnie pieœni religijne. Ktoœ rzuci³ przez mikrofon has³o udania
siê na ul. Kochanowskiego, gdzie s¹ zabici doroœli i dzieci. Oko³o godz. 12.00 radiowóz na
czele demonstrantów skierowa³ siê w stronê ul. Kochanowskiego.

3. Napad na S¹d i Prokuraturê
Napad na S¹d i Prokuraturê, których pomieszczenia granicz¹ z wiêzieniem, mia³

œcis³y zwi¹zek z rozbiciem wiêzienia. Bojówkarze, wœród których g³ówn¹ rolê odgrywali
byli wiêŸniowie, zaczêli atak na S¹d od wybicia kamieniami szyb w oknach. W ci¹gu
10 minut po rozbiciu wiêzienia zosta³y wybite wszystkie szyby parterowego korytarza
w gmachu S¹du od strony wiêzienia. Pierwszymi, którzy wpadali do gmachu S¹du, byli
wiêŸniowie wypuszczeni przed chwil¹ z wiêzienia oraz byli wiêŸniowie, którzy wyszli
na wolnoœæ kilka dni temu. (Trzej z nich s¹ aresztowani). Za nimi wtargnê³o do S¹du
oko³o 150 osób, które rozbieg³y siê po poszczególnych piêtrach, niszcz¹c sprzêt
i urz¹dzenia, wyrzucaj¹c akta s¹dowe oknami na ulicê, gdzie t³um je pali³. Niektórzy
z napastników poszukiwali prokuratorów i sêdziego, którzy ostatnio prowadzili g³oœne
sprawy przeciwko chuliganom poznañskim. W czasie napadu sêdziowie i prokuratorzy
– na polecenie swoich zwierzchników – opuœcili swoje biura, zamykaj¹c je na klucz i wy-
szli z gmachu, w którym pozosta³o tylko kilka osób personelu pomocniczego.

Oko³o godz. 12.15 przyby³a Stra¿ Po¿arna, celem ugaszenia pal¹cych siê akt przed
gmachem S¹du. Jednak¿e t³um nie pozwoli³ na gaszenie i Stra¿ Po¿arna zajê³a siê tylko
zabezpieczeniem przed ogniem pobliskiej stacji benzynowej. Tymczasem w wiêzieniu
powsta³ po¿ar, pali³y siê magazyny odzie¿owe i zapasy opa³u. Milicjanci, którzy z okien
pobliskiego komisariatu MO przygl¹dali siê napadowi, podpalaniu i demolowaniu gma-
chu, udzielili pomocy personelowi S¹du i nie dopuœcili do rozszerzenia siê tego po¿aru na
teren S¹du. Demolowanie pomieszczeñ S¹du i Prokuratury by³o dokonywane z du¿¹ za-
wziêtoœci¹. Niszczono wszystko, co podpad³o pod rêkê. Miêdzy innymi rozbito równie¿
pomieszczenia Prokuratury Powiatowej, w której znajdowa³y siê depozyty. Z depozytu
zabrano m.in. znajduj¹c¹ siê tam broñ w iloœci: 2 pistolety, 2 naganty, 1 Mauser i 1 stra-
szak. Znajduj¹ca siê w depozycie wódkê wypili na miejscu.

Ju¿ prawie pod koniec napadu, oko³o godziny 14.00, do gmachu S¹du Powiatowego
wesz³o trzech m³odych ludzi uzbrojonych w automaty i jeden karabin. Broñ tê pozostawi-
li w gmachu i po kilku minutach widziano j¹ w rêkach 10–12-letnich ch³opców. Pracow-
nicy S¹du odebrali im tê broñ i zdali wieczorem wojsku.

Grasowanie napastników w S¹dzie i Prokuraturze trwa³o do oko³o godziny 14.00.
W tym czasie zjawi³o siê kilku milicjantów, którzy przegonili resztê m³odocianych wy-
rostków krêc¹cych siê po pokojach.

515



Obok znacznych strat materialnych wywo³anych demolowaniem i grabie¿¹, napast-
nicy zniszczyli 95% s¹dowych akt postêpowania niespornego, 90% s¹dowych akt do
spraw cywilnych spornych. Wielkie straty ponieœli komornicy, którym zniszczono ca³¹
dokumentacjê. Z s¹dowych akt karnych zniszczono oko³o 30%, z tego 10% akt Wydzia³u
V (sprawy o najciê¿sze przestêpstwa rozpatrywane przez S¹d Powiatowy). Znaczne stra-
ty ponios³a biblioteka s¹dowa, w której zniszczono wszystkie polskie ksi¹¿ki naukowe
z dziedziny prawa (wydania przedwojenne i powojenne). W toku œledztwa uzyskano sze-
reg materia³ów œwiadcz¹cych o istnieniu prowodyrów, a nawet organizatorów napadu na
gmach S¹du i Prokuratury, które s¹ przedmiotem dalszego dochodzenia w tej sprawie.

4. Wydarzenia na mieœcie
Po rozbiciu wiêzienia elementy kryminalne rozpoczynaj¹ grabie¿ sklepów, zdoby-

waj¹c, m.in. wódkê, któr¹ siê rozpijaj¹. Zostaj¹ rozbite szyby wystawowe i rozgrabione
wystawy pobliskiego PDT. Pada prowokacyjne has³o, ¿e rzekomo aresztowani delegaci,
których nie znaleziono w wiêzieniu, znajduj¹ siê w gmachu Urzêdu Bezpieczeñstwa16.
Uzbrojone, rozzuchwalone bandy, prowodyrzy kieruj¹ [siê] na ul. Kochanowskiego dla
zdobycia gmachu UB. Po drodze rozwydrzone bojówki, wœród których coraz wiêksz¹
rolê odgrywa³y pijane elementy bandyckie, kryminalne i chuligañskie, rzucaj¹ prowoka-
cyjne okrzyki o rozgromieniu ca³ej w³adzy w Poznaniu i has³a: „Wyr¿niêcia UB-owców”.

W tym czasie inne grupy bojówkarzy uda³y siê w kierunku Targów i dworca kolejowego.
Na dworcu kolejowym, jak ju¿ poprzednio podano, po rannym przejœciu fali bojówkarzy
wielu kolejarzy pracowa³o nadal, staraj¹c siê, pomimo gróŸb, utrzymaæ ruch poci¹gów.
Czêœæ bojówek oraz pasa¿erów rozpoczê³a demolowanie bufetów i kiosków KZG17.

Nowe, uzbrojone bojówki, które przyby³y na dworzec, zerwa³y tam flagê radzieck¹,
rozbieg³y siê po stacji, docieraj¹c do parowozowni i posterunków kolejowych, terrory-
zuj¹c za³ogê oraz powoduj¹c wstrzymanie ruchu poci¹gów. Za³oga stacji uchroni³a
urz¹dzenia PKP przed zniszczeniem i zdo³a³a mimo terroru wyprowadziæ kilka poci¹gów
osobowych w ró¿nych kierunkach.

Z terenu wêz³a kolejowego nie zabrano ¿adnej jednostki broni, gdy¿ na stacji Poznañ
G³ówny by³y w tym dniu tylko pojedyncze patrole SOK bez broni. G³ówne si³y SOK
ochrania³y dworzec kolejowy w Poznaniu. Bez broni zosta³ równie¿ komisariat MO na
dworcu, a funkcjonariusze MO na chuligañskie wyczyny nie reagowali i nie interwenio-
wali w incydentach. Z pracowników PKP w czasie zajœæ zabity zosta³ w okolicach dwor-
ca konduktor – Niemczyk Jan, który w ten dzieñ w godzinach rannych udawa³ siê do
domu. By³o te¿ kilku rannych.

Czêœæ bojówek uda³a siê na teren Targów. Przechodz¹c tam, rzucali has³a i okrzyki
antypañstwowe. Bojówkarze rozwinêli transparenty w rodzaju: „My chcemy chleba”
itp., rozwinêli bia³o-czerwony sztandar z czerwon¹ plam¹. Demonstracja nie zak³óci³a
spokojnego przebiegu Targów i nie spowodowa³a szkód materialnych. Szereg cudzo-
ziemców z sympati¹ odnosi³o siê do demonstrantów. Po przejœciu Targów bojówki skie-
rowa³y siê w stronê ul. Kochanowskiego.

Ju¿ wczeœniej znaczna czêœæ robotników zgromadzonych na placu Zamkowym za-
czê³a siê orientowaæ, ¿e wœród nich dzia³aj¹ elementy obce wp³ywaj¹ce na przebieg
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wydarzeñ w kierunku przez nich nieprzewidzianym i niepo¿¹danym. Wielu robotników
sz³o przed Zamek, wierz¹c, ¿e przybêdzie tam ktoœ z przedstawicieli rz¹du i bêdzie prze-
mawia³ do zebranych. Niektórzy robotnicy przez kilka godzin czekali przed Zamkiem na
przemówienie tow[arzysza] Cyrankiewicza. W miarê jednak przebiegu wydarzeñ zaczêli
siê oni stopniowo wycofywaæ z manifestacji i wracaæ do swoich zak³adów pracy celem
przebrania siê i powrotu do domu (znaczna czêœæ robotników wysz³a na ulicê w ubra-
niach roboczych, w których przerwali pracê).

W tym czasie, gdy na ul. Kochanowskiego rozleg³y siê pierwsze strza³y, zgromadzo-
ny na placu Zamkowym t³um zacz¹³ siê rozchodziæ. Oko³o godz. 12.30 pozosta³y tam ju¿
tylko grupy ludzi.

V
Napad na gmach Wojewódzkiego Urzêdu do spraw

Bezpieczeñstwa Publicznego i jego obrona

Jak ju¿ wy¿ej podano, 28 czerwca 1956 r. w godzinach rannych t³umy demon-
strantów kierowa³y siê na plac Zamkowy równie¿ ulicami s¹siaduj¹cymi z gmachem
Wojewódzkiego Urzêdu, a zw³aszcza ul. D¹browskiego, Poznañsk¹ i Myln¹.

W czasie zgromadzenia na placu przed [siedzib¹] MRN, miêdzy godz. 9.00 a 10.30,
na ulicach s¹siaduj¹cych z Wojewódzkim Urzêdem sta³y grupy ludzi obserwuj¹cych
ruch ko³o Urzêdu oraz wchodz¹cych i wychodz¹cych z Urzêdu.

W nocy z dnia 27/28 czerwca br. na skutek nap³ywaj¹cych wiadomoœci o nastrojach
strajkowych Wojewódzki Urz¹d by³ w pe³ni zmobilizowany. W póŸnych godzinach noc-
nych odby³a siê odprawa aktywu kierowniczego, na której zosta³y ustalone zadania na
dzieñ nastêpny. Zgodnie z tym 28 czerwca 1956 r. w godzinach rannych skierowano gru-
pê funkcjonariuszy do ochrony wa¿nych obiektów. I tak: grupy pracowników uda³y siê
do ZISPO, ZNTK, Elektrowni, Fabryki Maszyn ¯niwnych w Staro³êce i innych . Delego-
wani do zak³adów pracy funkcjonariusze, niezale¿nie od zadañ zwi¹zanych z operacyjn¹
ochron¹ obiektów, obowi¹zani byli meldowaæ kierownictwu Urzêdu o przebiegu wyda-
rzeñ. Na podstawie tych meldunków i innych sygna³ów Wojewódzki Urz¹d ju¿ od same-
go pocz¹tku by³ zorientowany o demonstracji w ZISPO, ZNTK oraz o dalszym rozwoju
wydarzeñ.

W zwi¹zku z tym oko³o 8.00 wys³ano na miasto funkcjonariuszy z zadaniem obser-
wowania wydarzeñ, ustalenia najbardziej agresywnych elementów, dokonywania zdjêæ
itp. Niezale¿nie od tego na mieœcie znajdowa³o siê wielu pracowników bezpieczeñstwa,
którzy wykonywali normalne zadania s³u¿bowe.

Wœród t³umów znajduj¹cych siê przed Zamkiem, ZUS, wiêzieniem, uwija³y siê ró¿-
ne grupy i bojówki, noszono transparenty i rzucano has³a zmierzaj¹ce do coraz wiêksze-
go zaognienia i skierowania t³umów przeciwko partii i organom w³adzy ludowej.

Rozprzestrzeniaj¹ siê zw³aszcza coraz bardziej has³a i okrzyki skierowane przeciwko
organom bezpieczeñstwa publicznego. Szczególn¹ rolê odegra³y w tym przemówienia
wyg³aszane z radiowozu o rewolcie, która ogarnê³a szereg innych miast w Polsce, o upad-
ku w³adzy ludowej w kraju. W przemówieniach tych i rzucanych has³ach przedstawia siê
Urz¹d Bezpieczeñstwa jako ostatni¹ oporê w³adzy w kraju, której zdobycie decyduje
o zmianie panuj¹cego ustroju. Mno¿¹ siê wezwania do zdobycia Wojewódzkiego Urzêdu
– „ostatniej twierdzy komunizmu w Poznaniu”. Szczególnie podburzaj¹co wp³ynê³y
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pog³oski o rzekomych morderstwach dokonanych przez funkcjonariuszy bezpieczeñ-
stwa. Na skutek takiej sytuacji, na rozkaz kierownictwa Wojewódzkiego Urzêdu drzwi
wejœciowe do gmachu Urzêdu zosta³y zamkniête i zabarykadowane. By³o to o godz.
10.15, po wyjœciu z gmachu prokuratora wojewódzkiego i naczelnika wydzia³u Wo-
jewódzkiej Prokuratury, z którymi omawiano m.in. sytuacjê w Poznaniu. Przygotowano
wê¿e po¿arowe, które pod³¹czono do hydrantów, a w oknach frontowych zajêli miejsca
pracownicy urzêdu. 17-osobowa grupa ¿o³nierzy plutonu gospodarczego 10. Pu³ku
KBW, która tylnym wejœciem dosta³a siê do gmachu, obstawi³a parter i wspólnie ze znaj-
duj¹cymi siê wewn¹trz gmachu funkcjonariuszami przygotowywa³a siê do obrony. Kie-
rownictwo Wojewódzkiego Urzêdu utrzymywa³o sta³¹, bezpoœredni¹ ³¹cznoœæ z Komite-
tem do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego w Warszawie oraz z KW PZPR. Nie maj¹c
wyraŸnej zgody kierownictwa na u¿ycie broni palnej, wydano zakaz strzelania bez spe-
cjalnego rozkazu.

Oko³o godz. 11.00, po rozbiciu wiêzienia i rozbrojeniu Stra¿y Wiêziennej, bojówki
kieruj¹ siê ul. D¹browskiego i Kochanowskiego pod Urz¹d, wznosz¹c okrzyki: „Pracy,
chleba, obni¿ki cen”, „Precz z komun¹”, „Precz z Ruskami” itd. W czo³ówce pochodu
niesiono transparenty z napisami: „¯¹damy chleba, obni¿ki cen” i inne. Zasadnicza grupa
demonstrantów zatrzyma³a siê w pobli¿u Prokuratury Wojskowej, mieszcz¹cej siê przy
ul. Kochanowskiego, kilkadziesi¹t metrów od gmachu Wojewódzkiego Urzêdu. Na
czo³o pochodu zosta³y wysuniête dzieci w wieku 10–14 lat ze sztandarami bia³o-czerwo-
nymi. Dzieci te formowa³ osobnik licz¹cy oko³o 20 lat, ubrany w czerwon¹ sportow¹ ko-
szulkê. Ostrzy¿one w³osy wskazywa³y, ¿e by³ on, prawdopodobnie zwolnionym wiêŸ-
niem. Osobnik ten kaza³ dzieciom œpiewaæ hymn pañstwowy i poprowadzi³ je ul.
Kochanowskiego pod drzwi wejœciowe urzêdu. Przed gmachem urzêdu grupa ta zatrzy-
ma³a siê i zaczê³a wznosiæ okrzyki: „Precz z pacho³kami komunistycznymi”, „Precz z ka-
tami narodu, wy gnoje” itd. W pewnej chwili wspomniany osobnik krzykn¹³: „Niech ¿yje
wolna m³odzie¿ polska”, „Naprzód na ske”, po czym z bagnetem w rêku rzuci³ siê wraz
z m³odzie¿¹ do drzwi wejœciowych celem ich wywa¿enia.

W odpowiedzi na krzyki i obel¿ywe wyzwiska pracownicy Urzêdu stoj¹c w oknach,
wzywali napastników do rozejœcia siê i spokojnego przechodzenia ulic¹. Gdy to jednak
nie przynios³o ¿adnego rezultatu, poczêto na dobijaj¹cych siê do Urzêdu bojówkarzy laæ
strumienie wody z hydrantów. Pod wp³ywem tego bojówkarze cofnêli siê do t³umu
stoj¹cego na skrzy¿owaniu ulic. Demonstranci poczêli ³amaæ posiadane transparenty wy-
rywaæ sztachety z parkanów, kamienie z chodników i przy akompaniamencie ró¿nego ro-
dzaju wyzwisk obrzucaæ nimi gmach Urzêdu, wybijaj¹c szyby w oknach.

W tym czasie coraz wiêksze t³umy zaczynaj¹ zbieraæ siê na ul. Kochanowskiego, na
odcinku od ul. D¹browskiego do gmachu Prokuratury. Zdecydowana postawa pracow-
ników Urzêdu nawo³uj¹cych do rozejœcia siê oraz zlewaj¹cych wod¹ napastników,
wp³ywa w pewnym stopniu hamuj¹co na dalsze próby zdobycia urzêdu. Bojówki z³o¿one
przewa¿nie z m³odych ludzi i podrostków rozchodz¹ siê po okolicznych domach i wdzie-
raj¹ siê do mieszkañ pracowników urzêdu, demoluj¹c urz¹dzenia i rozgrabiaj¹c sprzêt.
Zajêty zostaje gara¿ Wojewódzkiego Urzêdu ze stacj¹ benzynow¹. Równoczeœnie ele-
menty prowokatorskie usi³uj¹ skleciæ z podrostków i m³odzie¿y ponowny przemarsz
przed urzêdem. Padaj¹ has³a podpalenia Urzêdu przy pomocy butelek z benzyn¹.
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M³ody osobnik, lat oko³o 20, podbieg³ na chodnik ko³o samego Urzêdu, rozpi¹³ ma-
rynarkê, rozdar³ koszulê i zacz¹³ krzyczeæ: „Strzelajcie sk[f]syny, skoñczymy dziœ
z wami” itp. Z Urzêdu wezwano go do usuniêcia siê. Dokonywane by³y jeszcze inne
próby wdarcia siê do urzêdu, które zlikwidowano strumieniami wody i okrzykami.

Jednak¿e sytuacja stawa³a siê coraz bardziej naprê¿ona. Na Urz¹d pada³y od strony
Biura Przepustek i gara¿y zapalone butelki z benzyn¹, wywo³uj¹c tu i ówdzie po¿ary.
Ulic¹ Kochanowskiego od ul. D¹browskiego w kierunku Poznañskiej przesz³a wiêksza,
bardziej zwarta grupa bojówkarzy, wznosz¹c wrogie okrzyki i obrzucaj¹c Urz¹d kamie-
niami. W tym czasie pad³y z t³umu stoj¹cego na rogu ul. Poznañskiej i Kochanowskiego
pierwsze pojedyncze strza³y w kierunku Urzêdu18. Od strza³ów zgin¹³ trafiony w g³owê
por. Graja Kazimierz, który na drugim piêtrze z okna naro¿nika gmachu Wojewódzkiego
Urzêdu, od strony ul. Poznañskiej 20, oblewa³ demonstrantów wod¹ z hydrantu (oko³o
godz. 11.22).

W tym czasie z Urzêdu widaæ by³o bojówkarzy wytaczaj¹cych beczki z benzyn¹
z gara¿u obok Urzêdu oraz nape³niaj¹cych ni¹ butelki celem podpalenia gmachu. Akcja
podpalenia Urzêdu przybiera³a coraz bardziej zorganizowany i niebezpieczny charakter.

Do tego czasu zgodnie z poleceniem Komitetu Wojewódzkiego i kierownictwa Ko-
mitetu do spraw BP nie oddano ani jednego strza³u z Urzêdu. Dopiero wówczas za zgod¹
tow[arzysza] Gierka i Stasiaka, na rozkaz kierownika Wojewódzkiego Urzêdu nast¹pi³a
pierwsza salwa ostrzegawcza, po której t³um nieco siê cofn¹³. W tym czasie prowokacyj-
ne wiadomoœci o strza³ach pod Urzêdem oraz rzekomych rannych i zabitych od strza³ów
oddanych przez pracowników Urzêdu zaczê³y obiegaæ ca³e miasto i z ró¿nych stron gru-
py ludzi œci¹ga³y pod Urz¹d.

Na czele jednej z grup, które ruszy³y z placu przed Zamkiem, sz³y, miêdzy innymi
dwie m³ode konduktorki tramwajowe, nios¹c w rêkach rozwiniêt¹ flagê pañstwow¹. Oto,
jak jedna z nich, Sobañska Stanis³awa, w protokóle przes³uchania z dnia 6 lipca br. podaje
o przebiegu pochodu tej grupy. By³a ona wraz ze swoj¹ kole¿ank¹ Przyby³ek na placu
przed Zamkiem.

„[g] Gdzieœ w godzinach obiadowych z t³umu zebranych ludzi pad³ okrzyk, ¿e »Na
Kochanowskiego do dzieci strzelaj¹, a wy tu stoicie«. Kto strzela do dzieci, nie by³o
mowy, ale odnosi³o siê to do pracowników organów bezpieczeñstwa. Na okrzyk ten po-
wsta³ wœród zebranych osób bunt i silne oburzenie, bowiem chodzi³y pog³oski, ¿e le¿y
tam, to jest na Kochanowskiego, du¿o trupów. Zacz¹³ siê organizowaæ pochód, czo³ówka,
która kierowa³a [siê] w stronê ul. Kochanowskiego, do której to ja wraz z kole¿ank¹ Przy-
by³ek do³¹czy³am siê. Czo³ówka ta sk³ada³a siê z oko³o 11 osób i mia³a flagê bia³o-czer-
won¹. Do³¹czywszy do tej czo³ówki obydwie z kole¿ank¹ chwyci³yœmy siê tej flagi. W czo-
³ówce tej od Zamku sz³am ca³y czas ulicami przez miasto a¿ na ul. Kochanowskiego.
Szliœmy ulicami: Fredry, przez most Teatralny, ul. D¹browskiego do Kochanowskiego
[h]. Flagê nieœliœmy w poprzek ulicy [i], wychodz¹c od Zamku przed czo³ówk¹, w której
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ja sz³am, sz³a grupa dzieci w wieku 8–10 lat. Ile tych ch³opaków sz³o, nie pamiêtam, ale
mog³o ich byæ oko³o 10. Ca³¹ drogê te dzieci sz³y przed nami. S³ysza³am, jak z ty³u za
nami ktoœ nawo³ywa³: »Dzieci naprzód, z flag¹ naprzód«. Na ulicy Kochanowskiego,
gdyœmy przysz³y, nie by³o nikogo. Ulica by³a zupe³nie pusta. Zaskoczy³o mnie to, ¿e nie
widzia³am rannych dzieci ani zabitych. Przechodz¹c ul. Kochanowskiego, z gmachu
Wojewódzkiego Urzêdu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu przez okno
wygl¹dali pracownicy i by³ zupe³ny spokój. Przed gmachem Urzêdu, gdyœmy przecho-
dzili, nie s³ysza³am ¿adnych krzyków ani nawo³ywañ ze strony przechodniów. Doszliœ-
my z t¹ flag¹ w czo³ówce do ul[icy] poprzecznej – Poznañskiej, na której by³o ju¿ zgrupo-
wanych masê ludzi. Przed gmachem Urzêdu ulic¹ Kochanowskiego przesz³a tylko grupa
wy¿ej wymienionych dzieci oraz czo³ówka z flag¹, w której ja sz³am miêdzy innymi. Od
ulicy Poznañskiej z flag¹ t¹ [sz³a] czo³ówka, w której ja bra³am udzia³, wróci³a z powro-
tem do ludzi, którzy za nami szli, a przed Urzêdem Bezpieczeñstwa, to jest na ul. róg
D¹browskiego a Kochanowskiego, zatrzymali siê. Gdy doszliœmy do ul. D¹browskiego,
jeden mê¿czyzna, lat oko³o 60, wzrost œredni, budowa tu³owia têga, w³osy ciemnoblond
zmieszane z siwymi, czesane do ty³u, twarz koœcista, okr¹g³a. Ubrany by³ w kombinezon
roboczy, na nogach drewniaki robocze, zawo³a³ do stoj¹cych: »No, czego stoimy, prze-
cie¿ do nas nie strzelaj¹ – chodŸmy tam domagaæ siê swego«. Po tych okrzykach z flag¹
t¹ przeszliœmy przed gmachem Urzêdu ju¿ po raz trzeci w kierunku ulicy Poznañskiej. Za
nami tym razem te¿ nikt nie poszed³. Po dojœciu do ul. Poznañskiej wy¿ej wymieniony
mê¿czyzna zwin¹³ tê flagê i poszed³ wraz z pozosta³ymi mê¿czyznami ul. Poznañsk¹ na
dó³. Ja natomiast z kol[e¿ank¹] Przyby³ek Helen¹ uda³am siê naprzeciwko Urzêdu Bez-
pieczeñstwa i zatrzyma³am siê z ni¹ na chodniku. Stoj¹c przed Urzêdem, kole¿anka
zawo³a³a na stoj¹cych w oknach ¿o³nierzy: »No to strzelaj do mnie«. ¯o³nierz ten przez
okno szlauchem pola³ j¹ wod¹. Wówczas to usunê³yœmy siê obydwie do samego oparka-
nienia ogródka przed domem, naprzeciwko Urzêdu i tam sta³yœmy zupe³nie same obydwie.

Pozostali cywile stali bez zmian, jak wy¿ej. Gdzieœ z naro¿nika ul. Kochanowskiego
a D¹browskiego pad³y strza³y z broni palnej. W tym momencie, jak pad³y wy¿ej wymie-
nione strza³y, zebrany t³um zbli¿y³ siê do budynku Urzêdu. Widzia³am, jak m³odzi mê¿-
czyŸni w wieku 18–19 lat wyrywali kamienie z bruku i te¿ zaczêli rzucaæ do okien gma-
chu Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego. Inni znowu rzucali butelki z p³ynem na gmach
i zapalali. Pracownicy z okien Urzêdu Bezpieczeñstwa lali wodê w t³um ludzi oraz strze-
lali z broni palnej do góry. W czasie tym kole¿anka moja zosta³a ranna w nogê i upad³a na
ziemiê. Nie wiem sk¹d od ul. Koœcielnej podjecha³a karetka pogotowia i zabra³a kole¿an-
kê do szpitala, zaœ ja wówczas uda³am siê do domu na ul. Grudzieniec [j]”.

Powy¿szy fragment zeznañ Sobañskiej doœæ œciœle przedstawia przebieg wydarzeñ.
Szereg opisanych przez ni¹ momentów potwierdzaj¹ oryginalne zdjêcia, zeznania jej ko-
le¿anki Przyby³ek, innych podejrzanych oraz œwiadków, jak równie¿ relacja funkcjona-
riuszy. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e przes³uchana Przyby³ek, postrzelona w obie nogi, zezna³a,
¿e widzia³a, jak z okna Urzêdu wychyli³a siê kobieta i odda³a do niej strza³y, które j¹ zra-
ni³y. Jak zosta³o z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdzone, w czasie napadu na Urz¹d ¿adna z kobiet
znajduj¹cych siê w Urzêdzie w strzelaniu udzia³u nie bra³a.

W t³umie zape³niaj¹cym okoliczne ulice, salwa ostrzegawcza pracowników Urzêdu
uspokojenia nie wprowadzi³a. Prowokatorzy nadal strzelali do Urzêdu i rzucali kamienie
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wyrywane z bruku oraz zapalone butelki z benzyn¹. Spod wiêzienia przybywaj¹ grupy
uzbrojone w broñ rêczn¹ i maszynow¹. Na ul. Kochanowskiego niedaleko od skrzy¿owa-
nia z ul. D¹browskiego sta³ od rana ci¹gnik z dwiema przyczepami, za³adowany workami
z cementem. Grupy bojówkarzy odpiê³y przyczepy, pcha³y je w kierunku urzêdu i za-
czê³y z nich budowaæ barykadê. Za przyczepami szli uzbrojeni ludzie i strzelali zza nich
do gmachu Urzêdu. W tym czasie ginie od kuli ¿o³nierz KBW [–] Czekaj Jakub, który
bra³ udzia³ w obronie Urzêdu.

W gmachu jest kilku rannych od strza³ów i kamieni oraz poparzonych.
W zwi¹zku z tym, w uzgodnieniu z kierownictwem Komitetu do spraw Bezpieczeñ-

stwa19 i KW PZPR dano rozkaz funkcjonariuszom broni¹cym urzêdu strzelania do tych,
którzy z broni¹ w rêku atakuj¹ Urz¹d lub usi³uj¹ go podpaliæ.

Pierwsza seria z rkm skierowana do osobników, którzy wytaczali beczki z benzyn¹
z gara¿y. Celowano w nogi. Pad³o przy tym dwóch do trzech prowokatorów. By³o to
oko³o godziny 12.00.

W tym samym mniej wiêcej czasie dwa plutony spieszonej broni pancernej w sile 40
ludzi na dwóch samochodach, wsparte trzema czo³gami, zbli¿y³y siê ulic¹ D¹browskiego
do ul. Kochanowskiego. Zosta³y one skierowane na ¿¹danie kierownika Wojewódzkiego
Urzêdu przez d[owód]cê 10. Pu³ku KBW z zadaniem rozproszenia t³umu zgromadzone-
go przed gmachem Urzêdu. Na ulicy D¹browskiego ¿o³nierze jad¹cy samochodami zo-
stali zatrzymani przez t³um, który œci¹gn¹³ ich z aut i usi³owa³ rozbroiæ. ¯o³nierze zwar-
tym szykiem, nie daj¹ siê rozbroiæ, wycofali siê z t³umu i powrócili do swojej jednostki.

Jad¹ce za autami z wojskiem trzy czo³gi zosta³y równie¿ przez zgromadzonych na
ul. D¹browskiego ludzi zatrzymane, dwa z nich opanowali cywile i rozbroili za³ogê,
a za³oga trzeciego, mimo czêœciowego rozbrojenia i opanowania czo³gu przez ludnoœæ,
zdo³a³a odebraæ go i powróciæ do swej bazy.

Cywile atakuj¹cy wojsko namawiali ¿o³nierzy, by przeszli na stronê rebeliantów,
skierowali ogieñ przeciwko broni¹cym siê pracownikom Urzêdu i dopomogli w rozbiciu
UB. Za³ogi czo³gów, które stawia³y opór przy rozbrajaniu, by³y bite i l¿one.

Szczególn¹ aktywnoœci¹ w opanowywaniu i rozbrajaniu za³óg czo³gów wykaza³ siê
miêdzy innymi Kulas Janusz (zeznali: 5 lipca br. podejrzany Kulas Janusz, 17 lipca br.
podejrzany Matysiak Andrzej, 19 lipca br. œwiadek Borowczak Stanis³aw).

Jeden z uczestników napadu na Urz¹d, Zielonacki Hieronim, zeznaje, ¿e stoj¹c przed
Zamkiem widzia³ przeje¿d¿aj¹cy wóz radiowy i s³ysza³ padaj¹ce w t³umie okrzyki: „By
iœæ na Kochanowskiego, bo UB strzela do dzieci i kobiet” i nastêpnie zeznaje:

„Du¿a grupa ludzi zebranych pod Zamkiem posz³a przez most Uniwersytecki, ulic¹
Roosevelta, D¹browskiego w pobli¿e Urzêdu Bezpieczeñstwa, gdzie tak¿e ja z nimi siê
uda³em. Gdy szliœmy ulic¹ D¹browskiego, to gmach Ubezpieczalni by³ ju¿ zdemolowany
oraz widzia³em oko³o 10 ¿o³nierzy rozbrojonych z plecakami, którzy byli na naro¿niku
ulic D¹browskiego i Kochanowskiego. Przy Kochanowskiego krêcili siê cywile z broni¹
– karabiny i automaty. W tym czasie s³ysza³em padaj¹ce strza³y. Ja wszed³em na ulicê
Kochanowskiego, odcinek ulicy prowadz¹cej pod gmach Urzêdu Bezpieczeñstwa, gdzie
sta³ ci¹gnik z dwiema przyczepami za³adowanymi workami i cementem oraz dwa samo-
chody ciê¿arowe »Lublin« i »Star 20«. Gdy podszed³em do ci¹gnika, który sta³ w miej-
scu, gdzie koñczy siê niezabudowany plac, a zaczyna siê barak, to przy nim by³o oko³o
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trzydziestu mê¿czyzn, którzy odpiêli przyczepy i pchali pod Urz¹d, chc¹c z nich zrobiæ
barykady. Ja tak¿e pcha³em jedn¹ przyczepê, któr¹ przesunêliœmy oko³o 50 metrów dalej
w kierunku Urzêdu. Gdy pchaliœmy przyczepy, to pracownicy bezpieczeñstwa do nas nie
strzelali, lecz do góry. Gdy my pchaliœmy przyczepy, to za nami szli ci, którzy posiadali
broñ. Zaraz zza przyczep zaczêli strzelaæ do gmachu Urzêdu. Wówczas z budynku Urzê-
du posypa³y siê strza³y w kierunku osobników strzelaj¹cych zza przyczep. Ja w tym cza-
sie broni ¿adnej nie posiada³em, wiêc wycofa³em siê w kierunku [ulicy] D¹browskiego.
Poszed³em do wspomnianych samochodów stoj¹cych jeszcze na ul. Kochanowskiego i tu
widzia³em, jak jacyœ nieznani osobnicy w m³odym wieku usi³owali za pomoc¹ deski roz-
biæ zbiorniki z benzyn¹ przy samochodach. Posiadali oni ju¿ wówczas skrzyniê butelek
do piwa zabranych z kiosku przy ul. D¹browskiego, róg Kochanowskiego, do których
chcieli nalaæ benzynê, aby potem podpaliæ gmach Urzêdu. Widz¹c, ¿e oni nie umieli
odj¹æ przykrywy od zbiornika paliwa, odkrêci³em przykrywkê przy »Starze« i wówczas
oni za pomoc¹ wê¿yka wyci¹gnêli benzynê ze zbiornika i nalewali j¹ do butelek. Ja ben-
zyny nie nalewa³em, gdy¿ po otwarciu zbiornika paliwa wycofa³em siê na ulicê D¹brow-
skiego, gdzie wprost u wylotu ul. Kochanowskiego stan¹³em na dachu budek po³o¿onych
po lewej stronie, sk¹d obserwowa³em, co siê dzieje pod Urzêdem. Dodajê, ¿e po zapcha-
niu przyczep pod gmach Urzêdu, gdy pracownicy bezpieczeñstwa zaczêli strzelaæ do
ostrzeliwuj¹cych siê zza przyczep napastników, widzia³em, jak trzech napastników zo-
sta³o rannych, których zabra³y karetki pogotowia, reszta natomiast bandytów zajê³a sta-
nowiska w s¹siednich budynkach przy Urzêdzie, sk¹d strzelali do gmachu Urzêdu Bez-
pieczeñstwa. Na dachu budek sta³em oko³o pó³ godziny, na dachu by³o pe³no ludzi, tak
¿e nawet dach jednej budki siê zarwa³. W tym czasie z gmachu Urzêdu pada³y strza³y,
lecz równie¿ w górê, gdy¿ widzia³em, ¿e pociski trafia³y w wierzcho³ki budynków przy
D¹browskiego – osypywa³ siê tynk. Na D¹browskiego – na wprost wylotu Kochanow-
skiego oraz na ul. Poznañskiej widaæ by³o dwie grupy ludzi, nie widzia³em jednak, by ko-
goœ z tych ludzi postrzelono lub zabito. Na dachu budek ludzie stali bez obawy, poniewa¿
widzieli, ¿e z Urzêdu strzelaj¹ do góry”.

Aresztowany Joachimiak Marian ostrzeliwa³ Urz¹d zza barykady utworzonej z przy-
czep z cementem. Zeznaje o tym nastêpuj¹co:
„[k] w dniu 28 czerwca 1956 r. w godzinach po³udniowych w Poznaniu z ulicy D¹brow-
skiego wci¹gniêty zosta³em przez grupê bojówkarzy do udzia³u w zamachu na Woje-
wódzki Urz¹d do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego. Z t¹ grup¹ bojówkarzy pod-
szed³em na ulicê Kochanowskiego przed gmach wspomnianego Urzêdu. Przed samym
Urzêdem sta³y trzy przyczepy z cementem, gdzie jeden z tych bojówkarzy, w której to
grupie czo³owej i ja siê znajdowa³em, da³ mi jeden karabin kbk z bagnetem, za³adowany
amunicj¹, z którego mia³em wraz z nimi strzelaæ zza przyczep stoj¹cych z cementem do
gmachu Urzêdu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu. Wymieniona grupa
bojówkarzy strzela³a do gmachu tego¿, a ja w tym momencie jeszcze nie strzela³em z po-
siadanego karabinu, gdy¿ pracownicy tego¿ Urzêdu nie strzelali, wiêc nie chcia³em do
nich strzelaæ. Po oddaniu przez tê grupê bojówkarzy kilku strza³ów, jeden z nich doszed³
do mnie i zapyta³ mnie, dlaczego nie strzelam, mówi¹c, ¿e je¿eli nie bêdê strzela³, to mnie
trzepnie w ³eb. Ja w zwi¹zku z tym pod groŸb¹ tego¿ osobnika za³adowa³em pocisk i wy-
mierzy³em powy¿ej gmachu, oddaj¹c strza³ z posiadanego karabinu. Gdy na dobre roze-

522

k Fragment opuszczony przez wytwórcê dokumentu i nieuzupe³niony. W dokumencie wielokropek.



gra³a siê strzelanina ze strony czo³owych bojówkarzy, w której to grupie ja siê znajdo-
wa³em, wówczas dopiero posypa³y siê strza³y z gmachu tego¿ Urzêdu. Uprzednio jeszcze
pracownicy tego¿ Urzêdu do nas sikali wod¹ i wzywali do opuszczenia terenu tego¿, ale
grupa tych bojówkarzy nie chcia³a opuœciæ terenu i zaczê³a strzelaæ w celu zdobycia tego¿
Urzêdu. Ja widz¹c, ¿e [to] nie przelewki i ¿e mogê pozbyæ siê ¿ycia, rzuci³em posiadany
karabin za³adowany amunicj¹ przy tej grupie bojówkarzy i pod obstrza³em wycofa³em
siê ulic¹ Kochanowskiego w stronê ul. D¹browskiego [l]”.

Równolegle z prowadzonym atakiem na gmach Urzêdu, bojówkarze operuj¹cy na
mieœcie u¿ywaj¹ ró¿nych chwytów, by podburzyæ ludnoœæ przeciwko pracownikom
Urzêdu Bezpieczeñstwa. Rozpowszechniaj¹ plotki o rzekomym zabójstwie przez pra-
cowników Urzêdu dzieci, kobiet i robotników. Rannych i zabitych wo¿¹ do szpitala na
platformach samochodowych lub w otwartych karetkach pogotowia, wznosz¹c okrzyki
do przygl¹daj¹cych siê ludzi: „Patrzcie, ubowcy morduj¹ waszych braci robotników”.

W jednym wypadku osobnik siedz¹cy obok rannego wiezionego karetk¹ pogotowia
specjalnie osmarowa³ krwi¹ rêce, które pokazywa³ ludnoœci, krzycz¹c: „Patrzcie, ubowcy
– gestapowcy morduj¹ wasze dzieci, ¿ony”. Niezale¿nie od tego, powa¿n¹ rolê w nastro-
jach ludnoœci odegra³y wiadomoœci o tym, ¿e podobna walka jak w Poznaniu jest
w £odzi, Stalinogrodzie, Gdañsku, w Szczecinie, w Warszawie, Bydgoszczy i innych
miastach, a rz¹d polski ust¹pi³.

W rejonie ul. Poznañskiej jeden z aktywnych uczestników napadu, podejrzany Kli-
mecki, wykrzykiwa³ wœród zebranych t³umów, ¿e porucznik WP zabi³ mu 8-letniego bra-
ta. Na pytanie, dlaczego tak krzycza³, kiedy brata w ogóle nie posiada, zezna³, ¿e chcia³
tym k³amstwem wzmóc nienawiœæ do aparatu bezpieczeñstwa i sk³oniæ w ten sposób lu-
dzi do atakowania go.

Oko³o godz. 13.00 w pobli¿u mostu Teatralnego widziano grupê ludzi nios¹c¹ flagê
narodow¹ umazan¹ we krwi. Rozpowiadali oni, ¿e UB zabija dzieci i kobiety, i na-
wo³ywali ka¿dego, kto jest Polakiem, do pomszczenia krwi robotników zabitych przez
UB, i pójœcia z pomoc¹ ludziom walcz¹cym z UB.

W rezultacie tego nastroje wœród t³umu z ka¿d¹ chwil¹ pogarsza³y siê, wzmog³a siê
nienawiœæ do funkcjonariuszy Urzêdu, co wykorzystywali bojówkarze i nawo³ywali lud-
noœæ do wymordowania pracowników bezpieczeñstwa, spalenia ich ¿ywcem itd.

Oko³o godz. 13.30 ponad 10 osób na wezwanie nieznanego osobnika wsiad³o do sa-
mochodu stra¿ackiego stoj¹cego ko³o kina „Ba³tyk”. Samochód ten zosta³ wezwany
z Urzêdu Bezpieczeñstwa celem ugaszenia wybuchaj¹cych w gmachu po¿arów, jednak¿e
zgromadzone t³umy zatrzyma³y go przy kinie „Ba³tyk”. Zaj¹wszy wóz, prowokatorzy
udali siê z nim do stacji benzynowej przy ul. Gajowej, celem nape³nienia cysterny ben-
zyn¹, przy pomocy której zamierzali spaliæ gmach Urzêdu i broni¹cych siê w nim funk-
cjonariuszy bezpieczeñstwa. Samochód ten prowadzony by³ przez podejrzanego £ako-
mego. Benzyny przy ul. Gajowej nie otrzymali dziêki w³aœciwej postawie kierownika
stacji benzynowej, który wiedz¹c o co chodzi, unieruchomi³ pompê. Z kolei udali siê na
ul. Towarow¹, gdzie wykrzykuj¹c: „Dajcie benzyny, bo bezpieka nasze dzieci morduje,
a my ich spalimy” oraz terrorem usi³owali zmusiæ obs³ugê stacji benzynowej do wydania
benzyny. Benzyny i tam nie otrzymali, w zwi¹zku z czym pojechali po ni¹ do Œródki20.
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Jad¹c ko³o osiedla Warszawskiego natknêli siê na czo³gi i usi³uj¹c je omin¹æ, skrêcili
w kierunku Staro³êki, gdzie na widok MO w obawie przed aresztowaniem rozbiegli siê.

Na skutek zaostrzaj¹cej siê kampanii oszczerst[w] i nienawiœci do pracowników
Urzêdu coraz liczniejsze grupy bojówkarzy œci¹gaj¹ pod Urz¹d. Znaczn¹ ich czêœæ stano-
wi¹ elementy chuligañskie i kryminalne, szczególnie wœród m³odzie¿y.

Miêdzy godzin¹ 13.00 a 14.00, ko³o Biura Przepustek przy ul. Kochanowskiego 3,
usadowi³a siê doœæ du¿a grupa benzyniarzy obrzucaj¹cych gmach Urzêdu butelkami
z benzyn¹. Jedni z nich nalewali benzynê z kanistrów do butelek, inni zak³adali knoty,
a dalsi podpalali i rzucali. Ludzie stoj¹cy nieopodal tej grupy przygl¹dali siê jej wyczy-
nom z aprobuj¹cymi okrzykami. Z chwil¹, gdy jeden z rzucaj¹cych butelki z benzyn¹ zo-
sta³ zabity, pozostali rozeszli siê. (Zezna³ 26 lipca br. podejrzany Laufer Czes³aw).

Nastêpnie kilku bojówkarzy – wœród nich podejrzany Piechocki – opanowa³o Biuro
Przepustek, sk¹d ostrzeliwa³o gmach Urzêdu. Gdy jeden ze strzelaj¹cych zosta³ ranny,
pozostali odnieœli go do karetki pogotowia przy ulicy D¹browskiego i opuœcili to miejsce.
Mniej wiêcej w tym czasie inna bojówka opanowa³a gmach Komitetu Zak³adowego.
Czêœæ z nich, wœród których by³ Piechocki, ostrzeliwa³a gmach Urzêdu, inni natomiast
pl¹drowali i rabowali znajduj¹ce siê tam mieszkania pracowników Urzêdu. Z Urzêdu
w kierunku danego punktu ogniowego oddawane by³y pojedyncze strza³y (Zezna³ 26 lip-
ca br. podejrzany Piechocki Leszek, 17 lipca br. podejrzany Matysiak Andrzej i inni).

Po pewnym czasie z ul. D¹browskiego na Kochanowskiego wjecha³y dwa czo³gi
opanowane przez cywilów, rozbijaj¹c po drodze samochód i przyczepy z cementem wy-
korzystywane przez rebeliantów za barykadê. Jeden z czo³gów po dojechaniu do drzwi
wejœciowych Urzêdu zatrzyma³ siê, drugi zaœ pojecha³ dalej i stan¹³ na rogu ul. Kocha-
nowskiego i Poznañskiej. Oba czo³gi skierowa³y dzia³a w kierunku urzêdu, jednak nie
odda³y ¿adnego strza³u. PóŸniej czo³g stoj¹cy przy Urzêdzie skierowa³ ogieñ z karabinu
maszynowego w kierunku ul. D¹browskiego, w wyniku czego kilka osób spoœród ludzi
stoj¹cych na rogu ul. D¹browskiego i Kochanowskiego zosta³o zabitych i rannych. Ranni
zostali przeniesieni na teren baraków, gdzie udzielono im pierwszej pomocy.

Nieco póŸniej – przypuszczalnie oko³o godz. 14.00 – jeden z opanowanych przez
rebeliantów czo³gów sta³ na rogu ul. Poznañskiej i Mickiewicza, a bêd¹cy w nim cywile
wydawali amunicjê osobom posiadaj¹cym broñ. Miêdzy innymi amunicjê z tego czo³gu
mia³ otrzymaæ podejrzany Jaworek i oko³o 10 innych osób, które w tym czasie podje-
cha³y samochodem „Star”. Po pewnym czasie czo³g ten podjecha³ do rogu ulicy Poznañ-
skiej i Kochanowskiego, sk¹d kilka minut strzela³ w kierunku Urzêdu, w wyniku czego
kilka osób znajduj¹cych siê miêdzy gmachem Urzêdu a ul. Poznañsk¹ zosta³o zabitych
i ranionych. W tym czasie miêdzy innymi zosta³ zabity Dutkiewicz Kazimierz. Gdy
z ul. Mickiewicza i od ulicy Libelta zbli¿a³y siê inne czo³gi wojskowe, cywile wyszli
z czo³gów.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e posiadane przez nas obecnie dane odnoœnie zachowania siê
i roli tych czo³gów w czasie napadu na Urz¹d nie s¹ ca³kowicie jasne i wyczerpuj¹ce.
W szczególnoœci s¹ du¿e sprzecznoœci miêdzy zeznaniami œwiadków, a zeznaniami za³óg
czo³gów. Sprawa ta jest obecnie przedmiotem oddzielnego dochodzenia, prowadzonego
przez Prokuraturê Wojskow¹ i bêdzie mog³a byæ wyœwietlona dopiero po zakoñczeniu
tego dochodzenia.

W czasie wzmo¿onego ataku na gmach urzêdu napastnicy nie mog¹c dostaæ siê do
wewn¹trz gmachu, rozbiegli siê po pobliskich domach zamieszka³ych przez rodziny
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funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzêdu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego, usi³u-
j¹c wyprowadziæ je na ulicê i pod ich os³on¹ wtargn¹æ do Urzêdu. Aktywn¹ rolê w tej ak-
cji przejawia³ inny by³y pracownik organów Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu
– Staœkiewicz (aresztowany). Na skutek interwencji innych osób przygl¹daj¹cych siê
zajœciu, które stanê³y w obronie wyganianych kobiet, napastnicy po d³u¿szych sporach
z zamiarów swych zrezygnowali.

Po godzinie 14.00 z pomoc¹ broni¹cym siê pracownikom Urzêdu przyszed³ transpor-
towiec pancerny 10. P[u³ku] KBW, który strza³ami w górê rozproszy³ ludzi bêd¹cych
w pobli¿u gmachu, dotar³ do Urzêdu i dostarczy³ amunicjê.

W tym czasie na skutek dzia³ania czo³gów oraz strza³ów bojówkarzy, obecnoœæ na
ul. Kochanowskiego miêdzy ul. D¹browskiego i Poznañsk¹ staje siê coraz bardziej nie-
bezpieczn¹. Kilku zabitych oraz szereg rannych spoœród t³umu odwo¿¹ przyby³e sani-
tarki do szpitali i punktów opatrunkowych. W zwi¹zku z tym pobliskie odcinki ulic wy-
ludniaj¹ siê, a napastnicy nie maj¹c mo¿liwoœci ostrzeliwania Urzêdu bezpoœrednio
z pobli¿a, organizuj¹ stanowiska ogniowe w nowych dalej po³o¿onych punktach. Sze-
reg ludzi chroni siê w bramach i zakamarkach, prowadz¹c stamt¹d ogieñ lub obser-
wuj¹c wypadki.

Przypuszczalnie w tym czasie, miêdzy godz. 14.00 a 15.00, bojówkarze opanowali
dom nr 49 przy ul. Poznañskiej, organizuj¹c w nim na wszystkich piêtrach klatki schodo-
wej punkty ogniowe licz¹ce po kilku ludzi.

Na parterze dwie kobiety podawa³y napastnikom amunicjê. Równie¿ w domu nr 43
przy ul. Poznañskiej zorganizowano kilka punktów ogniowych, z których przez d³u¿szy
czas by³ prowadzony ogieñ.

Inni bojówkarze podci¹gnêli wozy tramwajowe na skrzy¿owaniu ulic D¹browskiego
i Kochanowskiego, tworz¹c z nich barykadê, zza której szereg grup na przemian prowa-
dzi³o ogieñ na gmach Urzêdu. W jednej z pierwszych grup by³ Farbotnik Jan (aresztowa-
ny). (Zeznaje 10 lipca [19]56 r. podejrzany Arning Mieczys³aw, 12 lipca br. Basiñski Ma-
rian i inni).

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e spoza tej barykady pole obstrza³u Urzêdu by³o minimalne i na-
le¿y przypuszczaæ, ¿e wielu rannych na ul. Kochanowskiego w tym czasie zosta³o zranio-
nych przez napastników zza tej barykady.

Oddzielna grupa uzbrojonych bojówkarzy zajê³a gara¿e Wojewódzkiego Urzêdu,
prowadz¹c stamt¹d ogieñ z broni rêcznej i maszynowej na gmach Urzêdu i na ulicê. Miê-
dzy innymi zosta³ ogniem z gara¿y raniony 57-letni mistrz malarski Temp³owicz Marian,
który chc¹c przedostaæ siê do domu, przebieg³ z naro¿nika przy ul. Krasiñskiego na
ul. Kochanowskiego oko³o godziny 15.15. Tam miêdzy Biurem Przepustek a gmachem
Urzêdu zobaczy³ rannego ¿o³nierza wzywaj¹cego pomocy. Poniewa¿ by³ on w agonii,
Temp³owicz wezwa³ gestem r¹k s³u¿bê sanitarn¹ znajduj¹c¹ siê w pobli¿u, która zabra³a
tego ¿o³nierza. Jednoczeœnie spostrzeg³ on drugiego rannego ¿o³nierza w pobli¿u scho-
dów g³ównego wejœcia do gmachu Wojewódzkiego Urzêdu. Rannemu temu udzieli³ on
pierwszej pomocy i poniewa¿ z gara¿u kierowano strza³y do gmachu Wojewódzkiego
Urzêdu, zacz¹³ podci¹gaæ rannego ¿o³nierza, by go ukryæ za murkiem przy schodach.
W trakcie tego seria strza³ów z gara¿u zrani³a powtórnie rannego ¿o³nierza oraz Tem-
p³owicza, który upad³ na niego. Przy zabieraniu Temp³owicza na nosze zosta³ nastêpnie
ranny jeden z cz³onków ekipy ratowniczej Szpitala Miejskiego, student 4 roku Akademii
Medycznej – Mumot Eugeniusz.
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Oko³o godziny 16.00 grupa napastników uzbrojonych w karabiny i automaty wysz³a
na dach gmachu ZUS-u i zorganizowa³a tam szereg punktów ogniowych, z których
ostrzeliwa³a gmach Urzêdu. Gdy z Urzêdu stanowisko to zosta³o ostrzelane z karabinu
maszynowego, osoby tam bêd¹ce opuœci³y je i strzela³y z innych miejsc. Od tego czasu
gmach ZUS-u by³ zajmowany kilkakrotnie przez szereg innych grup (Zezna³ 12 lipca br.
podejrzany Matysiak, 5 lipca br. podejrzany Przybysz Adam i inni).

Od strza³u z gmachu ZUS-u zgin¹³ miêdzy innymi 13-letni ch³opak Strza³kowski21,
znajduj¹cy siê w tym czasie w gara¿u Wojewódzkiego Urzêdu. Widz¹c bezskutecznoœæ
ataków na Wojewódzki Urz¹d, napastnicy organizuj¹ uzbrojone bojówki, które na zdo-
bytych samochodach ciê¿arowych ruszaj¹ w ró¿ne punkty miasta i poza miasto, celem
zdobycia broni. W ten sposób napadniête zostaj¹ i rozbrojone komisariaty, i posterunki
MO. Zbrojne w³amania do Studiów Wojskowych przy wy¿szych uczelniach dostarczaj¹
napastnikom równie¿ pewnej iloœci broni. Po zdobyciu broni samochody ciê¿arowe zaje¿-
d¿aj¹ w okolice Urzêdu i rozdzielaj¹ broñ.

Miêdzy innymi jedna z grup bojówkarzy w sile oko³o 35 ludzi, uzbrojona w KB,
PPS-ze i pistolety, podjecha³a samochodem ciê¿arowym „Star” pod kino „Ba³tyk”, sk¹d
na komendê dowódcy wygl¹daj¹cego na wiêŸnia, uda³a siê pieszo w kierunku ul. Kocha-
nowskiego. Stoj¹cy w tym czasie przed kinem Bulczyñski (aresztowany) otrzyma³ od
bêd¹cego w tej grupie swego znajomego, niejakiego Olesia, broñ i razem z ca³¹ grup¹ uda³
siê na ul. D¹browskiego, gdzie na widok jad¹cych czo³gów grupa rozpoczê³a strzelaninê
i rozbieg³a siê (Zezna³ miêdzy innymi 10 lipca br. podejrzany Bulczyñski Antoni).

Oko³o godziny 16.00 broni¹cym siê pracownikom Urzêdu przysz³a pomoc. Czo³gi
skierowane do akcji, gazami ³zawi¹cymi rozgromi³y ludzi zgromadzonych w rejonie ul.
Kochanowskiego, a bojówkarze na widok wojska wycofali siê z terenu gara¿y, ul. Ko-
chanowskiego i innych stanowisk zajmowanych w pobli¿u Urzêdu przy ul. Poznañskiej
i Kochanowskiego, przenosz¹c siê na ul. D¹browskiego do ZUS-u, za barykadê spo-
rz¹dzon¹ z tramwaju przy ul. D¹browskiego, na teren browaru i inne dalej po³o¿one miej-
sca. Od tego czasu przestrzeñ od ul. Poznañskiej by³a w zasadzie wolna, a t³umy groma-
dzi³y siê na ul. Mickiewicza, Poznañskiej, D¹browskiego, Mylnej i pobliskich.

Mimo opanowania sytuacji przez wojsko, napastnicy jeszcze w tym czasie niejedno-
krotnie próbowali przedostaæ siê do gara¿y i Biura Przepustek, sk¹d prowadzili ogieñ na
Urz¹d i wojsko oraz rzucali butelki z benzyn¹. Jedna z grup w sile 5–6 osób, prawdopo-
dobnie podwórkami przedosta³a siê do Biura Przepustek i przez 10 minut, do czasu nim
jeden z atakuj¹cych nie zosta³ raniony, prowadzi³a obstrza³ urzêdu i wojska, po czym wy-
cofa³a siê na ul. D¹browskiego, zabieraj¹c z sob¹ rannego, którego przekazano do karetki
pogotowia (Zezna³ 5 lipca br. podejrzany Gronek Bogus³aw).

Miêdzy godzin¹ 16.00 a 17.00 wielu bojówkarzy by³o zgromadzonych na rogu
ul[icy] D¹browskiego i Kochanowskiego oraz w bramie domu przy ul. Kochanowskiego
nrm. W bramie tej pewien osobnik nape³nia³ butelki z benzyn¹ i rozdawa³ je ludziom, któ-
rzy obrzucali nimi czo³gi, Urz¹d oraz budynek przy ul. Kochanowskiego, w którym rze-
komo mia³ broniæ siê pracownik Urzêdu. (Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w rzeczywistoœci pra-
cownika Urzêdu tam nie by³o). Z tej¿e bramy, jak i zza muru baraku nieustalony
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dotychczas tramwajarz ostrzeliwa³ z pistoletu maszynowego gmach Urzêdu i stoj¹ce
przy nim czo³gi do czasu póki nie ruszy³y one w kierunku ul. D¹browskiego, po czym
zaj¹³ stanowisko za przewróconymi tramwajami, sk¹d wraz z dwoma innymi osobnikami
prowadzi³ obstrza³.

Nieco póŸniej na niezabudowanym placu – róg ul. Kochanowskiego i D¹browskiego,
widziany by³ ¿o³nierz, który przyszed³ z ul. D¹browskiego w otoczeniu dwóch cywilów
posiadaj¹cych broñ. ¯o³nierz ów z posiadanej przez cywilów broni strzela³ w kierunku
domu przy ul. Kochanowskiego. Na strza³y ¿o³nierzy z czo³gów bêd¹cych ko³o Urzêdu,
grupa ta rozbieg³a siê (Zezna³ 5 i 6 lipca br. £agodziñski Jan).

Oko³o godz. 16.00 do zajezdni MPK przy ul. Gajowej przyjecha³a samochodem woj-
skowym „Lublin” bojówka w sile oko³o 30 uzbrojonych ludzi, która osobom znaj-
duj¹cym siê w MPK rozda³a broñ i nak³oni³a ich do pójœcia na ul. Kochanowskiego celem
atakowania Urzêdu Bezpieczeñstwa. Po dojœciu do Urzêdu grupa ta na skutek padaj¹cych
strza³ów rozpad³a siê na mniejsze, prowadzi³a przez jakiœ czas ogieñ, po czym czêœæ
bojówkarzy zajê³a stanowiska na rogu ul. D¹browskiego i Kochanowskiego, sk¹d ostrze-
liwali gmach Urzêdu.

Inna z bojówek po rozbrojeniu komisariatu i posterunku MO oraz zdobyciu broni,
podzieli³a siê na 2 czêœci po 10 osób, na czele których stanêli wybrani dowódcy. Jedna
z nich uda³a siê na ul. Kochanowskiego od strony ul. D¹browskiego, druga zaœ przez most
Teatralny, celem okr¹¿enia Urzêdu od ty³u. Grupa pierwsza po drodze wst¹pi³a do bro-
waru, napi³a siê piwa, po czym zajê³a stanowiska za przewróconym tramwajem przy ul.
D¹browskiego, sk¹d oko³o godz. 18.00 rozpoczê³a strzelaæ po otrzymaniu znaku, ¿e dru-
ga grupa zajê³a stanowiska i jest gotowa do boju. Sygna³em umownym by³o oddanie
trzech serii strza³ów, jedna po drugiej, w odstêpach licz¹c do piêciu wolno. Po godzinie
18.00 do grupy strzelaj¹cej zza przewróconego tramwaju przy ul. D¹browskiego do-
³¹czy³o siê 2 wojskowych, kapitan i chor¹¿y, którzy strzelali z posiadanych automatów.
Wojskowi ci podporz¹dkowywali siê dowódcy danej grupy, który popijaj¹c wódkê, do-
dawa³ swym podkomendnym otuchy, udziela³ pochwa³ i nagan, a przy braku pocisków
zaleca³ strzelaæ celnie. O godz. 19.00 chor¹¿y zosta³ ranny w nogê – pierwsz¹ pomoc
otrzyma³ z samochodu PCK stoj¹cego na ul. D¹browskiego, po czym powróci³ na swoje
stanowisko, sk¹d po rozmowie z kapitanem uda³ siê w kierunku Rynku Je¿yckiego. Kapi-
tan natomiast pozosta³ nadal na swym stanowisku.

W ten sposób uzbrojone bojówki ostrzeliwa³y Urz¹d do wieczora. Oko³o godz.
21.00, kiedy czo³gi i wojsko okr¹¿aj¹ce gmach Urzêdu w du¿ym stopniu opanowa³y sytu-
acjê, strzelanina zaczê³a ucichaæ. Poszczególne punkty ogniowe jednak dzia³a³y w ci¹gu
nocy i porannych godzin dnia nastêpnego.

Ogó³em stwierdzono istnienie 41 punktów ogniowych wokó³ Urzêdu.
Przez ca³y czas oblê¿enia ze strony Urzêdu nie strzelano bezpoœrednio do t³umu.

Pierwsze strza³y by³y skierowane na osobników wytaczaj¹cych beczki z benzyn¹ celem
podpalenia Urzêdu, a dalsze wy³¹cznie przeciwko bandytom strzelaj¹cym do Urzêdu lub
usi³uj¹cym go podpaliæ.

Odparcie atakuj¹cych bojówkarzy zw³aszcza w okresie pocz¹tkowym by³o mo¿liwe
dziêki w³aœciwie zorganizowanej obronie gmachu Wojewódzkiego Urzêdu. Kierownic-
two Wojewódzkiego Urzêdu nie lekcewa¿¹c nap³ywaj¹cych sygna³ów o zamiarach wtar-
gniêcia bojówek, zorganizowa³o na czas skuteczn¹ obronê przed ostrzeliwaniem gmachu
i na wypadek po¿aru.

527



Od pocisków zapalaj¹cych, butelek z benzyn¹, kamieni owiniêtych w szmaty, zmo-
czone benzyn¹, powsta³y w Woj[ewódzkim] Urzêdzie po¿ary, które z miejsca lokalizo-
wano.

Ogó³em po¿ary wynik³y w 8 pomieszczeniach, przy czym w niektórych powstawa³y
kilkakrotnie. Na skutek po¿aru sp³onê³y czêœciowo akta Wydzia³u Kadr i Szkolenia oraz
Wydzia³u X.

Punkty obrony zorganizowane by³y na wszystkich piêtrach spoœród funkcjonariuszy
bezpieczeñstwa i ¿o³nierzy KBW.

Na wypadek ewentualnego wdarcia siê bojówkarzy do gmachu przygotowano grana-
ty, które miano u¿yæ ju¿ w ostatecznym wypadku. Podczas napadu na Urz¹d wszyscy
w zasadzie funkcjonariusze znajduj¹cy siê w gmachu u¿yci byli do obrony.

Du¿¹ ofiarnoœæ i opanowanie wykaza³y kobiety, które pod ostrza³em donosi³y amu-
nicjê i opatrywa³y rannych do czasu przybycia lekarzy i pielêgniarek, którzy do wnêtrza
gmachu dostali siê dopiero oko³o godz. 18.00. Do czasu przybycia lekarzy ranni znajdo-
wali siê w szczególnie ciê¿kich warunkach ze wzglêdu na brak odpowiednich œrodków
sanitarnych (lekarstw, banda¿y itp.). Wœród znajduj¹cych siê wewn¹trz gmachu Urzêdu
funkcjonariuszy, nikt z zasady nie mia³ przygotowania fachowego do obchodzenia siê
z rannymi, co utrudnia³o udzielenie pierwszej pomocy.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e natychmiast po zranieniu towarzyszy zaalarmowano telefo-
nicznie pogotowie lekarskie, jednak rozbestwione t³umy atakuj¹ce Urz¹d nie chcia³y do-
puœciæ sanitarek z lekarzami, które kilkakrotnie próbowa³y przedostaæ siê do oblê¿onego
gmachu Urzêdu. Z tego powodu ranni przez szereg godzin byli pozbawieni opieki lekar-
skiej. Przez ca³y czas napadu kierownictwo Urzêdu utrzymywa³o bez przerwy ³¹cznoœæ przy
pomocy We-Cze z Komitetu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego w Warszawie i Woje-
wódzkim Komitetem Partii oraz z miastem przy pomocy miejskiej sieci telefonicznej.

W czasie obrony Urzêdu zginê³o od kuli bandytów dwóch funkcjonariuszy UB – por.
Graja Kazimierz, chor. Frankowski Bogdan, ¿o³nierz KBW – Czekaj Jakub oraz zosta³o
rannych 11 funkcjonariuszy.

Niezale¿nie od tego w toku zajœæ na mieœcie zosta³o w bestialski sposób zmaltretowa-
nych i pobitych 5 funkcjonariuszy UB, rozpoznanych przez prowokatorów jako pracow-
nicy UB. Z nich jeden, kpr. Izdebny Zygmunt, zgin¹³ pod ciosami bojówkarzy.

Straty materialne poniesione przez Urz¹d w czasie napadu wynosz¹ ogó³em 600 ty-
siêcy 200 z³otych.

Niezale¿nie od tego wartoœæ przedmiotów zrabowanych, zaginionych i uszkodzo-
nych w prywatnych mieszkaniach funkcjonariuszy wynosi ogó³em 956 000 z³.

VI
Przejawy nienawiœci w stosunku do organów BP

W zbrojnym napadzie na Urz¹d i jego d³ugotrwa³ym ostrzeliwaniu znalaz³a jak naj-
jaskrawszy wyraz zwierzêca nienawiœæ wrogich, przestêpczych i chuligañskich elemen-
tów, dla których Urz¹d i pracownicy aparatu bezpieczeñstwa stanowi³y symbol w³adzy
ludowej i ustroju PRL. Zdobycie gmachu Urzêdu uwa¿a³y one za ostatni etap obalenia
w³adzy ludowej w Polsce. Charakterystyczne dla ogólnie panuj¹cych wœród bojówek na-
strojów jest miêdzy innymi zeznanie aresztowanego Matysiaka, który dnia 24 lipca br.
zeznaje miêdzy innymi:
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„[n] Id¹c w pochodzie s³ysza³em okrzyki skierowane przeciwko w³adzy ludowej [o].
Uwa¿a³em, ¿e te has³a s¹ s³uszne i dlatego w³¹czy³em siê do manifestantów, którzy poszli
na wiêzienie. Pomyœla³em sobie, ¿e te rozruchy doprowadz¹ do zmiany w³adzy [p]. Kiedy
by³em ju¿ w wiêzieniu, gdzie ludzie – manifestanci – rozpuszczali wiêŸniów i widzia³em,
¿e czêœæ z nich zabiera broñ, zrozumia³em, ¿e broñ ta zostanie u¿yta przeciwko w³adzy.
Ja równie¿ zabra³em karabin z t¹ myœl¹, ¿e mo¿e i mnie on siê przyda. Jakkolwiek
pocz¹tkowo – zabieraj¹c karabin – nie myœla³em o jego natychmiastowym u¿yciu, to
uwa¿a³em jednak, ¿e kiedyœ mo¿e mi siê przydaæ. PóŸniej, kiedy by³em w okolicy ul. Ko-
chanowskiego i widzia³em ludzi strzelaj¹cych do gmachu Wojewódzkiego Urzêdu do
spraw Bezpieczeñstwa Publicznego, zrozumia³em, ¿e chc¹ oni zbrojnie obaliæ w³adzê.
Dlatego te¿ i ja bêd¹c naszpikowany tymi wszystkimi has³ami rzucanymi w t³umie mani-
festantów, postanowi³em do³¹czyæ siê do ludzi strzelaj¹cych do gmachu. Poszed³em po
karabin, który mia³em zachowany na stadionie AZS-u, wróci³em na ul. Kochanowskiego
i strzela³em, jak inni do gmachu BP, a¿ do chwili zatrzymania. Obecnie widzê, ¿e ten po-
ryw by³ bardzo nies³uszny, poniewa¿ w rezultacie nie przyniós³ w³aœciwego celu, obale-
nia w³adzy, a doprowadzi³ jedynie do œmierci kilkudziesiêciu ludzi [q]”.

Ju¿ pierwsze bojówki przybywaj¹ce pod gmach Wojewódzkiego Urzêdu zachowy-
wa³y siê nies³ychanie prowokacyjnie. Kiedy w odpowiedzi na ich okrzyki i wyzwiska
ktoœ z okien Urzêdu przemówi³ do nich, zareagowali z wœciek³oœci¹ i nienawiœci¹: „My
wam poka¿emy, zdobêdziemy was, spalimy, porozrywamy”. Wznosili okrzyki: „Wiara
naprzód, nie bójcie siê, spalimy i wyr¿niemy ich do ko³yski” itp.

Bojówkarze, którzy w³amali siê do bursy Urzêdu i prywatnych mieszkañ pracowni-
ków – s¹siednich domów – demolowali i niszczyli brutalnie wszystko, co im podpad³o
pod rêkê. Bili szk³a i szyby, wy³amywali drzwi i okna, rozbijali ¿yrandole, ³ó¿ka, radia,
r¿nêli tapczany i poduszki, niszczyli ksi¹¿ki i odznaczenia pañstwowe itd. W wielu
mieszkaniach pozosta³y œlady usi³owañ bojówkarzy spalenia mieszkañ przy pomocy
benzyny, co potwierdzaj¹ liczni œwiadkowie i podejrzani. W jednym z mieszkañ bojów-
karze zniszczyli dyplom in¿ynierski, rozbijali jajka o pod³ogê i œciany, w pokojach
za³atwiono potrzeby fizjologiczne, chocia¿ czynny by³ ustêp. Udzia³ w rabowaniu tego
mieszkania bra³a m.in. 14-letnia dziewczyna. Do wielu mieszkañ wchodzono kilkakrot-
nie, grabi¹c i rabuj¹c co siê da³o. Do jednego z mieszkañ wesz³a bojówka, która na
okrzyk: „Tu mieszkaj¹ ubowskie œwinie”, zaczê³a krzyczeæ: „Pomordowaæ ich, podpaliæ
¿ywcem, wzi¹æ ich do przodu, aby ich mê¿owie do nich strzelali, a my pójdziemy za
nimi, niech gin¹ ubowskie œwinie”. W tym czasie któryœ z nich odezwa³ siê: „Tu przecie¿
jest dziecko”, na co inni zaczêli krzyczeæ: „To ubowskie nasienie, niech ginie, nasze dzie-
ci te¿ gin¹”. W jednym z mieszkañ w sk³ad bojówki wchodzi³y dwie m³ode dziewczyny,
które miêdzy sob¹ mówi³y: „To s¹ bolszewiki, one paskudy siê nie poddadz¹, raczej siê
zabij¹, ale na wieczór i tak ich spal¹”. Mówi³y one równie¿, ¿e pracownicy UB strzelaj¹
do bezbronnych ludzi i zabijaj¹ kobiety i dzieci. Tego rodzaju faktów mo¿na podaæ ca³y
szereg.

Niedaleko Urzêdu przy ul. Krasiñskiego 16 znajduje siê ¿³obek dla dzieci funkcjona-
riuszy Urzêdu. W ¿³obku tym znajdowa³o siê w tym dniu oko³o 50 dzieci w wieku od
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3 miesiêcy do 3 lat. Po godz. 10.00 wtargnê³o do ¿³obka kilka osób, w tym jeden z broni¹,
[który] powybija³ szyby w oknach kolb¹ od karabinu, celem zajêcia stanowiska ogniowe-
go. Na interwencjê personelu opuœcili oni teren ¿³obka. Potem jeszcze kilkakrotnie
bojówki przychodzi³y i odchodzi³y. W czasie strzelaniny schroniono dzieci do kory-
tarzy i suteryn. Nastêpnie pewna czêœæ dzieci zosta³a zabrana przez rodziców, a pozosta³e
oko³o godz. 14.00 pielêgniarki wyprowadzi³y pod obstrza³em do szpitala MSW. Podczas
wynoszenia dzieci, bojówkarze krzyczeli: „Wyprowadzaj¹ ubowskie dzieci”. Nastêpnie
bojówki zajê³y ¿³obek, demoluj¹c urz¹dzenia i rabuj¹c mienie.

W szczególnie bestialski sposób wy³adowali bojówkarze sw¹ nienawiœæ do organów
BP, bij¹c i masakruj¹c rozpoznanych na mieœcie funkcjonariuszy BP. Wœród 5 rozpozna-
nych funkcjonariuszy trzech jest z Poznania, dwóch z Zielonej Góry. Jeden z nich
tow[arzysz] Izdebny Zygmunt zmar³ w wyniku zmasakrowania. Tow[arzysz] Izdebny
Zygmunt, 26-letni ojciec rodziny – wartownik Wojewódzkiego Urzêdu, przyjecha³
w po³udnie ze wsi do Poznania, gdzie mia³ rozpocz¹æ s³u¿bê o godz. 14.00.

Na rogu ul. Kochanowskiego i D¹browskiego rozpoznany jako funkcjonariusz z UB,
zosta³ powtórnie zbity. Uda³o mu siê wyrwaæ z t³umu i uciec w stronê dworca. Jednak¿e
po drodze z³apano go w tramwaju i na nowo zaczêto biæ. Stamt¹d wyrwa³ siê, uciekaj¹c
na dworzec, gdzie dolecia³ do odchodz¹cego poci¹gu. Tam zerwano go ze stopni wagonu
i po raz trzeci w straszliwy sposób zmasakrowano. Trzykrotnie karetka pogotowia
usi³owa³a zabraæ go ju¿ wówczas nieprzytomnego, jednak¿e rozbestwieni napastnicy na
to nie pozwolili. G³ównymi sprawcami tego mordu s¹: 18-letni ¯urek Kazimierz, nigdzie
nie pracuj¹cy, przeciwko któremu organa MO prowadzi³y œledztwo o chuligañstwo.
Przez ca³y czas atakowania Izdebnego bieg³ on za nim ulicami, znêcaj¹c siê nad nieprzy-
tomnym ju¿ na dworcu. Drugim jest 18-letni Sroka Jerzy, roznosiciel paczek w Urzêdzie
Pocztowym w Poznaniu. Sroka le¿¹cego na dworcu, na ziemi Izdebnego, kopa³ nogami
po twarzy i po g³owie, stawa³ nogami na piersi nieprzytomnego i gniót³ go, nie dopusz-
czaj¹c karetki pogotowia, krzycz¹c wraz z innymi: „Niech tu zdycha”. W czasie maltreto-
wania Izdebnego skradziono mu zegarek. Po jego zmasakrowaniu ¯urek i jego wspólnicy
zaczêli rabowaæ kiosk na Dworcu G³ównym.

Podobnie bestialskiego pobicia, jednak bez œmiertelnego wyniku, dozna³ 32-letni
funkcjonariusz Wojewódzkiego Urzêdu – Porodzyñski Stanis³aw, którego rozpoznano
na naro¿niku ul. Kochanowskiego i D¹browskiego. Z okrzykami: „Zabiæ ubowca”, pobi-
to go do nieprzytomnoœci. Pielêgniarki podprowadzi³y zmaltretowanego do Domu Zdro-
wia przy ul. S³owackiego. Jednak¿e i tutaj przybyli za nim bojówkarze, bij¹c go ponow-
nie do nieprzytomnoœci w obecnoœci lekarza i pielêgniarek. Dopiero dziêki stanowczej
interwencji lekarza i osób postronnych bojówkarze opuœcili salê. Stan zdrowia Porodzyñ-
skiego jest powa¿nie zagro¿ony.

Tow[arzysza] Ho³ubowskiego Henryka, funkcjonariusza Wojewódzkiego Urzê-
du, zastali bojówkarze œpi¹cego po s³u¿bie w mieszkaniu przy ul. Kochanowskiego.
Uderzony czymœ twardym w g³owê straci³ przytomnoœæ, nie odczuwaj¹c ju¿ dalszego
bicia.

Wezwany sanitariusz wyprowadzi³ go z mieszkania do szpitala. Na okrzyk: „Ubo-
wiec, komunista, trzeba go zabiæ, bo zamordowa³ matkê i 4 dzieci”, ca³y t³um rzuci³ siê na
niego, ci¹gn¹c nim po bruku. W wyniku znêcania siê kilka razy traci³ przytomnoœæ, do-
zna³ po³amania r¹k, wybito mu trzy dziury w g³owie. Po up³ywie jakiegoœ czasu nieznani
mê¿czyŸni zanieœli go do pobliskiego szpitala.
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Dwaj funkcjonariusze Wojewódzkiego Urzêdu do spraw Bezpieczeñstwa Publiczne-
go w Zielonej Górze – Stachurski W³adys³aw22 i Michalski Józef23 – wracali s³u¿bowo
samochodem z £odzi przez Poznañ i oko³o godz. 16.30 przeje¿d¿aj¹c ko³o PDT us³yszeli
strza³y i zobaczyli uciekaj¹cego mê¿czyznê w ubraniu wiêziennym, którego œciga³a gru-
pa ludzi wo³aj¹c: „Morderca, ma broñ, strzela do ludzi”. W zwi¹zku z tym ci towarzysze
wraz z kierowc¹ wyskoczyli z samochodu i zatrzymali uciekaj¹cego. W tym czasie ktoœ
z t³umu wyczu³ u tow[arzysza] Stachurskiego broñ. Z t³umu pad³ okrzyk, ¿e to Stachurski
strzela³ do ludzi. Na odpowiedŸ, ¿e Stachurski jest funkcjonariuszem UB, z³apano go, za-
czêto dusiæ i wykrêcaæ rêce. Z t³umu pad³y okrzyki: „Biæ gestapowca, który morduje na-
sze dzieci”. Ktoœ z ty³u uderzy³ go kilkakrotnie têpym narzêdziem w g³owê. Wyci¹gniêto
mu broñ. Po chwili Stachurski wyrwa³ siê z t³umu, by³ znów przewrócony i kopany, osta-
tecznie schroni³ siê w pobliskim komisariacie MO. Podobnie zosta³ pobity tow[arzysz]
Michalski, jednak w mniejszym stopniu.

Szczególnym przejawem bestialstwa i nienawiœci by³o niedopuszczenie przez szereg
godzin samochodów sanitarnych, które by³y wezwane, celem udzielenia pomocy rannym
funkcjonariuszom znajduj¹cym siê w gmachu Urzêdu. Powy¿sze stwierdzaj¹ œwiadko-
wie – lekarze i kierowcy.

Niezale¿nie od tego stwierdzono wypadki, ¿e bojówkarze chcieli wykorzystaæ karet-
ki pogotowia i s³u¿bê sanitarn¹, a¿eby pod ich ochron¹ dostaæ siê do gmachu Urzêdu.
Stwierdzaj¹ to lekarz Majkowski Albin i pielêgniarka Laurentowska Magdalena.

VII
Napady na instytucje posiadaj¹ce broñ

W godzinach popo³udniowych wzrasta wokó³ Wojewódzkiego Urzêdu nasilenie
ognia ze strony atakuj¹cych, w zwi¹zku z czym prowokatorzy rzucaj¹ has³a zdobycia
wiêkszej iloœci broni i amunicji. O godzinie 14.00 tworz¹ siê grupy, które dokonuj¹ szere-
gu napadów na obiekty posiadaj¹ce broñ, celem zasilenia ni¹ napastników atakuj¹cych
Wojewódzki Urz¹d.
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22 W³adys³aw Stachurski (ur. 1924), od 5 IV 1949 r. m³odszy wywiadowca, od 1 X 1949 r. wywiadowca
Sekcji 1 Wydzia³u „A” WUBP w £odzi, 1 IX 1950 r. wywiadowca, od 1 IX 1952 r. starszy wywiadowca Sek-
cji 1 Wydzia³u „A” WUBP w Zielonej Górze, od 15 IX 1953 r. s³uchacz Miêdzywojewódzkiej Szko³y BP
w Poznaniu, a nastêpnie w Stalinogrodzie, od 22 VII 1954 r. starszy referent, od 1 XI 1954 r. referent powiato-
wy PUBP w Sulechowie, od 1 IV 1955 r. referent operacyjny Delegatur ds. BP w Sulechowie, od 15 XI 1955 r.
wywiadowca Grupy ds. Zadañ Wydzia³u „B” WUdsBP w Zielonej Górze, od 15 III 1956 r. brygadier Sekcji 1
Wydzia³u „B” WUdsBP w Zielonej Górze, od 1 IV 1956 r. oficer wywiadowca, od 1 VIII 1956 r. starszy oficer
wywiadowca Sekcji 1 Wydzia³u „B” WUdsBP w Zielonej Górze, 1 I 1957 r. starszy wywiadowca KW MO
w Zielonej Górze, od 1 VII 1959 r. zastêpca naczelnika Wydzia³u „B”, 1 V 1969 r. naczelnik Wydz. „B” KW
MO w Zielonej Górze, zwolniony 31 VII 1976 r. Zob. AIPN Po, 061/1671 (akta osobowe).

23 Józef Michalski (1927–1967), od 1 X 1949 r. szofer Referatu Gospodarczego PUBP w Miêdzyrzeczu,
od 15 VII 1950 r. szofer S³u¿by Transportowo-Kwatermistrzowskiej WUBP w Zielonej Górze, od 1 I 1951 r.
kierowca samochodu operacyjnego Wydzia³u „A”, od 1 II 1952 r. m³odszy wywiadowca Sekcji 1 Wydzia³u
„A” WUBP w Zielonej Górze, od 1 VIII 1954 r. wywiadowca Sekcji 4 Wydzia³u „A”, od 16 III 1955 r. referent
Grupy do Specjalnych Zadañ Wydzia³u „B” WUdsBP w Zielonej Górze, od 15 XI 1955 r. referent ds. gospo-
darczych Wydzia³u „B” WUdsBP w Zielonej Górze, od 1 I 1957 r. referent gospodarczy Wydzia³u „B” KW
MO w Zielonej Górze, od 1 IX 1964 r. wywiadowca Sekcji do Specjalnych Zadañ Wydzia³u „B”, od 1 IV 1967 r.
wywiadowca Sekcji ds. Zadañ Wydzia³u „B” KW MO w Zielonej Górze, 8 XII 1967 r. skreœlony z ewidencji
z powodu œmierci. Zob. AIPN Po, 061/1252 (akta osobowe).



Od godz. 14.00 do 21.00 dokonano 13 napadów na nastêpuj¹ce instytucje:
1. Studium Wojskowe przy Wy¿szej Szkole Rolniczej przy ul. D¹browskiego 157.
2. Komisariat VIII MO przy ul. Grunwaldzkiej 234, Poznañ-Junikowo.
3. Studium Wojskowe przy Akademii Medycznej przy ul. Fredry 10.
4. Komisariat V MO Poznañ-Wilda przy ul. Krzy¿owej 2.
5. Komisariat VI MO Poznañ-Dêbiec przy ul. Dzier¿yñskiego.
6. Komenda Dzielnicowa MO Poznañ-Je¿yce przy ul. Nad Wierzbakiem.
7. Posterunek MO Swarzêdz, pow[iat] Poznañ.
8. Posterunek MO Puszczykowo, pow[iat] Poznañ.
9. Studium Wojskowe przy Politechnice Poznañskiej, plac Curie-Sk³odowskiej 5.
10. Posterunek MO Mosina, pow[iat] Œrem.
11. Posterunek MO Czempiñ, pow[iat] Koœcian.
12. Posterunek MO Rokietnica, pow[iat] Poznañ.
13. Obóz wiêŸniów w Mrowinie, pow[iat] Poznañ.

Z posiadanych dotychczas materia³ów œledczych mo¿na w pewnym stopniu odtwo-
rzyæ przebieg napadów, z tym, ¿e w sk³adzie osobowym niektórych grup napastników na-
stêpowa³y doœæ du¿e zmiany i nie wszyscy uczestnicy s¹ dotychczas ustaleni i aresztowa-
ni. W zasadzie mo¿na wyodrêbniæ grupy, które mniej wiêcej w tym samym sk³adzie
dokona³y kilku napadów i grupy, które dokona³y tylko po jednym napadzie. S¹ to:
1. Grupa, która dokona³a napadu na Studium Wojskowe WSR, Komisariat VIII MO, Ko-
misariat VI MO, Komisariat V MO.
2. Grupa, która dokona³a napadu na Posterunki MO: Swarzêdz, Puszczykowo, Mosina,
Czempiñ.
3. Grupa, która dokona³a napadu na Posterunek MO w Rokietnicy i Obóz WiêŸniów
w Mrowinie.
4. Grupa, która dokona³a napadu na Studium Wojskowe Akademii Medycznej.
5. Grupa, która dokona³a napadu na KD MO Je¿yce.
6. Grupa, która dokona³a napadu na Studium Wojskowe Politechniki Poznañskiej.

Chronologiczny, krótki opis powy¿szych napadów przedstawia siê nastêpuj¹co:

1. Napad na Studium Wojskowe przy WSR24, ul. D¹browskiego 157
Oko³o godziny 14.30 grupa osobników, wœród których byli miêdzy innymi Klupieæ

Ryszard i Kulas Janusz (aresztowani) i kilku wypuszczonych wiêŸniów z ul. M³yñskiej,
na przygodnym samochodzie „Star 20” uda³a siê do WSR, gdzie rozbi³a magazyn broni
rabuj¹c ogó³em 12 jednostek broni (2 kb, 2 pw, 6 kbks, 2 rakietnice). Rzekomo informacji
o tym magazynie udzieli³ nieustalony dotychczas oficer rezerwy – wyk³adowca tego¿
Studium. Nastêpnie czêœæ grupy wysiad³a z samochodu w pobli¿u Wojewódzkiego Urzê-
du, by wzi¹æ udzia³ w jego ostrzeliwaniu.

2. Napad na Studium Wojskowe przy Akademii Medycznej, ul. Fredry 10
Oko³o godz. 15.30 powsta³a w rejonie ul. Kochanowskiego i D¹browskiego grupa

oko³o 10 osób, która dokona³a napadu na magazyn broni Studium Wojskowego Akade-
mii Medycznej. Zrabowano tam 28 jednostek broni (14 kbk, 11 pm, 3 kbks) oraz pewn¹
iloœæ granatów. Poza jednym uczestnikiem, Farbotnikiem, inni cz³onkowie grupy tej s¹
dotychczas nieustaleni.
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3. Napad na Komisariat VIII MO Poznañ-Junikowo, ul. Grunwaldzka [2]34
Grupa, która dokona³a napadu na WSR, zatrzyma³a siê przed MPK, nawo³uj¹c

stoj¹cych tam ludzi – przewa¿nie tramwajarzy – do wziêcia udzia³u w „organizowaniu”
broni do walki z UB. Kilkunastu ludzi wsiad³o na samochód, który pojecha³ do Komisa-
riatu MO na Grunwaldzk¹. Po wtargniêciu do Komisariatu sterroryzowano znajduj¹cych
siê tam 12 funkcjonariuszy MO, wyprowadzaj¹c ich na podwórze z podniesionymi rêka-
mi, zrabowano broñ i zdemolowano wnêtrze Komisariatu. W czasie zajœcia napastnicy
oddali kilka strza³ów.

Akcja trwa³a stosunkowo krótko, gdy¿ nie napotkano na opór ze strony funkcjonariu-
szy MO. Zrabowano ogó³em 17 jednostek broni (11 pw, 8 pm, 1 kbk) oraz pewn¹ iloœæ
amunicji.

Nale¿y dodaæ, ¿e w czasie rozbrajania tego Komisariatu nadjecha³ innym samochód
ciê¿arowy „Star 20”, na którym byli równie¿ osobnicy czêœciowo uzbrojeni. Wobec do-
konanego ju¿ rozbicia komisariatu zawrócili i razem z pierwszym samochodem pojechali
w kierunku miasta.

4. Napad na Komisariat VI MO Poznañ-Dêbiec, ul. Dzier¿yñskiego
Na ul. Grunwaldzkiej powy¿sze samochody zatrzyma³y siê. W tym samym czasie

przeje¿d¿a³ samochód wojskowy „Lublin”, na którym by³o kilku ¿o³nierzy. Uzbrojeni
napastnicy zatrzymali samochód, z którego ¿o³nierze rozbiegli siê. Na zdobyty samochód
przesiad³a siê pewna czêœæ bandytów, wœród nich Klupieæ Ryszard. Nastêpnie bandyci
podzielili siê. Samochód „Lublin” i 1 „Star 20’ skierowa³y siê do Komisariatu MO na
Dêbcu. Drugi samochód „Star 20” uda³ siê na rozbrojenie Komisariatu V MO przy ul.
Krzy¿owej. Oko³o godz. 16.45 dwa samochody zatrzyma³y siê przed Komisariatem MO
na Dêbcu. Napastnicy zeszli z samochodów otwieraj¹c ogieñ w kierunku Komisariatu.
Widz¹c jednak zamkniête drzwi i zdecydowan¹ postawê funkcjonariuszy MO, zrezygno-
wali z napadu i odjechali w kierunku Rynku Wildeckiego. Po drodze „Lublin” zepsu³ siê
i wszyscy przesiedli siê na „Star 20”.

5. Napad na Komisariat V MO Poznañ-Wilda, ul. Krzy¿owa nr 2
W tym samym czasie dokonano napadu na Komisariat V MO. Napastnicy zwart¹

grup¹ wtargnêli do pomieszczeñ Komisariatu, oddawszy wczeœniej kilka strza³ów, ster-
roryzowali milicjantów, którzy w nie³adzie rozbiegli siê po pokojach, gdzie kolejno roz-
brajano ich. Ogó³em zrabowano tu 28 jednostek broni (17 pw, 7 pm, 5 kbk) i wiêksz¹
iloœæ amunicji. Ca³a akcja trwa³a bardzo krótko. Nastêpnie grupa uda³a siê samochodem
przez most Dworcowy na ul. Œwierczewskiego, róg Zeylanda, gdzie zosta³a ostrzelana
przez czo³g od strony ulicy Roosevelta. Jeden z bandytów zosta³ zabity. Pozostali ukryli
siê w bramach.

Tymczasem nadjecha³ „Star 20” z grup¹, która bezskutecznie usi³owa³a rozbiæ Komi-
sariat VI MO na Dêbcu. Na ul. Zeylanda czêœæ bandytów uda³a siê z broni¹ w rêku w kie-
runku ul. Kochanowskiego. Natomiast pozosta³a czêœæ uda³a siê w kierunku Swarzêdza.

6. Napad na Posterunek MO w Swarzêdzu [w] pow[iecie] poznañ[skim]
Posterunek MO w Swarzêdzu zosta³ rozbrojony oko³o godziny 17.00 przez tê grupê,

która przyby³a samochodem „Star 20”. Po oddaniu kilku strza³ów bandyci wdarli siê do
posterunku, rozbieraj¹c znajduj¹cych siê tam funkcjonariuszy MO. Zrabowano ogó³em

533



6 jednostek broni (3 pm, 2 pw, 1 kbk). Jeden z napastników zeznaje, ¿e po rozbrojeniu po-
sterunku, widzia³, jak jeden z milicjantów instruowa³ jednego z napastników, jak nale¿y
obchodziæ siê z pm.

Oko³o godz. 18.30 grupa ta powróci³a do Poznania, gdzie na ul. Towarowej czêœæ
uzbrojonych bandytów uda³a siê w rejon ul. Kochanowskiego, a w samochód wsiedli
czêœciowo nowi ludzie, w tym dwie kobiety. Samochód ten ruszy³ w kierunku Pusz-
czykowa.

7. Napad na Komendê Dzielnicow¹ MO Poznañ-Je¿yce, ul. Nad Wierzbakiem
Wed³ug niepotwierdzonych w pe³ni materia³ów, w tym okresie czasu oko³o godziny

17.00 grupa ludzi na czele z Klupieciem, po zejœciu z samochodu „Star 20” na ul. Zeylan-
da, ostrzeliwa³a gmach Wojewódzkiego Urzêdu z Biura Przepustek.

Nastêpnie mieli siê stamt¹d wycofaæ i samochodem „Star 20” udaæ siê na zdobycie
broni w Komendzie Dzielnicowej MO Poznañ-Je¿yce przy ul. Nad Wierzbakiem. Jednak
w tym czasie mia³ przeje¿d¿aæ samochód wojskowy, na widok którego wycofali siê i po-
jechali ul. Towarow¹, nie dokonawszy napadu.

8. Napad na posterunek MO w Puszczykowie [w] pow[iecie] poznañ[skim]
„Star 20”, który by³ poprzednio w Swarzêdzu, wyjecha³ z ul. Towarowej w kierunku

Puszczykowa. Po drodze rozbrojono napotkanego sier¿anta MO. Po przybyciu na poste-
runek MO w Puszczykowie, napastnicy wtargnêli do wewn¹trz. Zrabowali tu jednak tyl-
ko 1 pw, który znajdowa³ siê w teczce pozostawionej przez funkcjonariusza Powiatowe-
go Urzêdu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego. Innej broni nie znaleziono, poniewa¿
komendant posterunku na wieœæ o dokonywanych napadach poleci³ ukryæ ca³¹ broñ w po-
bliskim ogrodzie. Po przeszukaniu i zdemolowaniu posterunku grupa odjecha³a samo-
chodem w kierunku Mosiny [w] pow[iecie] Œrem[skim]

9. Napad na posterunek MO w Mosinie [w] pow[iecie] œrem[skim]
Do Mosiny grupa ta przyby³a oko³o godz. 19.30. Po zajechaniu przed posterunek MO

i oddaniu kilku strza³ów, grupa wdar³a siê do posterunku, nie napotykaj¹c na ¿aden opór
ze strony funkcjonariuszy MO. Ogó³em zrabowano z tego posterunku 7 jednostek broni
(3 pm, 2 pw, 2 kbk) oraz pewn¹ iloœæ amunicji.

10. Napad na posterunek MO w Czempiniu [w] pow[iecie] koœciañ[skim]
Z Mosiny grupa uda³a siê samochodem do Czempinia, dok¹d przybyli oko³o godz.

20.10. Samochód zatrzyma³ siê przed posterunkiem, po czym napastnicy otworzyli ogieñ
do posterunku MO. Tym razem funkcjonariusze MO odpowiedzieli równie¿ ogniem. Je-
den z bandytów zosta³ postrzelony przez atakuj¹cych. Widz¹c opór napastnicy wycofali
siê i samochodem wrócili do Poznania. Tu czêœæ bandytów rozesz³a siê, umawiaj¹c siê na
spotkanie na dzieñ nastêpny o godz. 5.00 rano. 13 osób pozosta³o w samochodzie, odwie-
Ÿli rannego do szpitala i oko³o godz. 23.00 przyjechali do PGR Babki, gdzie goœcinnie
przyjêci przez kierownika PGR przenocowali. Na drugi dzieñ rano grupa wyjecha³a
w kierunku Kórnika [w] pow[iecie] œred[zkim], lecz na widok oddzia³ów wojskowych
zawrócili w kierunku na Œrem, a nastêpnie na Koœcian. St¹d zamierzali siê udaæ do
Wroc³awia, lecz po wyjeŸdzie z Koœciana zostali zatrzymani i rozbici przez grupê opera-
cyjn¹ funkcjonariuszy BP i MO.
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11. Napad na Studium Wojskowe przy Politechnice Poznañskiej, ul. Curie-Sk³o-
dowskiej

Oddzieln¹ grupê stanowi³a banda oko³o 10 ludzi, która z inspiracji straganiarza Pilarczy-
ka Zygfryda oko³o godz. 19.00 dokona³a w³amania i rabunku broni z magazynu Studium
Wojskowego przy Politechnice Poznañskiej. Zrabowano przy tym ogó³em 12 jednostek bro-
ni (11 pw, jedna rakietnica) oraz nieco amunicji. Z grupy tej aresztowano 6 osobników.

12. Napad na posterunek MO w Rokietnicy [w] pow[iecie] poznañ[skim]
Aresztowany Gorzelañczyk zorganizowa³ oko³o godz. 17.00 7-osobow¹ grupê, która

dokona³a napadu na posterunek MO w Rokietnicy i Obóz WiêŸniów w Mrowinie. Gorze-
lañczyk pod groŸb¹ broni zmusi³ dyrektora fabryki „Goplana” do wydania mu samo-
chodu „Star 20”, którym grupa uda³a siê na posterunek MO w Rokietnicy. Bandyci ster-
roryzowali komendanta posterunku MO i zabrali mu pistolet z dwoma magazynkami
amunicji. Innej broni na posterunku nie znaleŸli, wobec czego wycofali siê i pojechali
w kierunku Mrowina.

13. Napad na Obóz WiêŸniów w Mrowinie [w] pow[iecie] poznañ[skim]
Oko³o godz. 18.30 banda ta dotar³a do Mrowina i bez ¿adnego oporu wesz³a na teren

obozu. Gorzelañczyk przeprowadzi³ d³u¿sz¹ rozmowê z naczelnikiem obozu, po czym
banda zabra³a znajduj¹c¹ siê w obozie broñ i odjecha³a. Z obozu w Mrowinie zabrano
ogó³em 5 jednostek broni (1pm, 3 pw, 1 kbk) i znaczn¹ iloœæ amunicji.

Po powrocie wiêŸniów z pracy, naczelnik obozu rozpuœci³ wszystkich wiêŸniów
z obozu, oddaj¹c im depozyty. Równie¿ funkcjonariusze stra¿y i administracji przebrali
siê w cywilne ubrania i opuœcili obóz. Ogó³em w obozie znajdowa³o siê 20 wiêŸniów,
którzy do dnia 15 lipca 1956 r. zostali ujêci.

Po zdobyciu broni napastnicy udali siê w kierunku Buku, pow[iat] Nowy Tomyœl.
Poniewa¿ w drodze zabrak³o im benzyny, podzielili siê na dwie grupy, które oddzielnie
przedosta³y siê do Poznania. Grupa Gorzelañczyka, w której znajdowa³ siê £ochyñski
Zygmunt, schowa³a posiadan¹ broñ i amunicjê w stodole, a rano wrócili do Poznania.
29 czerwca [19]56 r. w godzinach wieczornych £ochyñski z Gorzelañczykiem ostrzeli-
wali znajduj¹cych siê na Dworcu G³ównym ¿o³nierzy i funkcjonariuszy MO. Dalsza
dzia³alnoœæ tej grupy nie jest dotychczas rozszyfrowana. Dotychczas aresztowani z tej
grupy s¹: Gorzelañczyk i £ochyñski.

Ogó³em w toku wy¿ej opisanych napadów na komisariaty i posterunki MO oraz na
Studia Wojskowe przy wy¿szych uczelniach dosta³o siê w rêce bandytów 121 jednostek
broni (50 pw, 26 kbk, 33 pm, 9 kbks, 3 rakietnice).

Czêœæ tej broni nie zosta³a u¿yta w akcji przeciwko Wojewódzkiemu Urzêdowi i jed-
nostkom wojskowym, czêœciowo z powodu tego, ¿e bandyci nie zdobyli lub nie mieli
okazji wzi¹æ udzia³u w napadach, a czêœciowo z powodu nieprzydatnoœci niektórych jed-
nostek zrabowanej broni.

Analiza ca³okszta³tu akcji napadów na obiekty posiadaj¹ce broñ wykazuje, ¿e:
Uczestnicy napadów rekrutuj¹ siê w zdecydowanej wiêkszoœci spoœród m³odzie¿y

w wieku od 18 do 20 lat. 6 bandytów ze wzglêdu na wiek przekazano do s¹du dla nielet-
nich. Znaczny procent bandytów rekrutuj¹cy siê z elementu kryminalnego i chuligañ-
skiego. Na 40 osób aresztowanych za te napady, 11 by³o uprzednio s¹downie karanych za
przestêpstwa kryminalne.
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Stosunkowo du¿a iloœæ udanych napadów na komisariaty i posterunki powodowana
jest przede wszystkim dezorientacj¹ i demobilizacj¹ funkcjonariuszy tych jednostek.
Tam, gdzie m³odociani bandyci napotykali na bardziej zdecydowan¹ i ofensywn¹ posta-
wê funkcjonariuszy MO, wycofywali siê natychmiast z akcji. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e na
niezdecydowan¹ postawê „zdobytych” posterunków MO wp³ynê³y w du¿ym stopniu
wieœci o stosunkowo ³atwym wtargniêciu bojówek do KW MO i rozbiciu wiêzienia przy
ul. M³yñskiej.

Pewne zagadnienia, a w szczególnoœci problem istnienia okreœlonej inspiracji i orga-
nizacji tych napadów, jak równie¿ wyœwietlenie i ustalenie sk³adu osobowego niektórych
grup oraz szczegó³ów ich dzia³alnoœci – wymagaj¹ dodatkowego rozpracowania agentu-
ralnego i œledczego, powi¹zanego zw³aszcza z zagadnieniem odzyskania utraconej w cza-
sie zajœæ broni.

VIII
Likwidacja zbrojnych zamieszek i przywrócenie spokoju w mieœcie

1. Udzia³ wojska
W ostatnim okresie czasu stan osobowy jednostek KBW zosta³ powa¿nie zmniejszo-

ny. W przeddzieñ zajœæ o godz. 23.00 kierownik Wojewódzkiego Urzêdu do spraw BP
[w Poznaniu] omawiaj¹c z szefem jednostki KBW w Poznaniu sprawê zabezpieczenia
gmachów instytucji publicznych i innych wa¿nych obiektów, dopiero dowiedzia³ siê, ¿e
ca³y sk³ad osobowy KBW nie przekracza 150 ludzi.

W obliczu nieporz¹dków w mieœcie, kierownik Wojewódzkiego Urzêdu za¿¹da³ po-
mocy KBW dla ochrony gmachu Wojewódzkiego Urzêdu. Oko³o godz. 10.10 grupa
¿o³nierzy KBW z plutonu gospodarczego w sile 17 ludzi przyby³a drog¹ okrê¿n¹ do gma-
chu Wojewódzkiego Urzêdu i wziê³a nastêpnie aktywny udzia³ w obronie gmachu.

Kompania CKM 10. P[u³ku] KBW w sile 40 ludzi wys³ana dla wzmocnienia ochrony
wiêzienia przy ul. M³yñskiej, wobec zakazu u¿ycia broni, nie odegra³a ¿adnej roli
w obronie wiêzienia przed rozbiciem.

Po godz. 12.00 do rejonu gmachu Wojewódzkiego Urzêdu przyby³y skierowane
przez dowódcê 10. P[u³ku] KBW dwa samochody elewów Oficerskiej Szko³y Wojsk
Pancernych i Zmechanizowanych w Poznaniu, wsparte trzema czo³gami, celem rozpro-
szenia t³umów atakuj¹cych gmach Wojewódzkiego Urzêdu. Ich rola zosta³a przedsta-
wiona w ustêpie opisuj¹cym obronê Wojewódzkiego Urzêdu. W pocz¹tkowym okresie
wojsko mia³o zakaz otwierania ognia i zadaniem oddzia³ów wojskowych i czo³gów Ofi-
cerskiej Szko³y Wojsk Pancernych25 by³a fizyczna os³ona zagro¿onych obiektów i niedo-
puszczenie do wtargniêcia napastników. Wykorzystuj¹c zakaz u¿ywania broni, napastni-
cy si³¹ zatrzymali samochody z podchor¹¿ymi na ul. Kochanowskiego i zablokowali
ulicê D¹browskiego dla czo³gów. Podchor¹¿owie wykazali zdecydowan¹ postawê i sta-
wili fizyczny opór wszystkim tym, którzy chcieli odebraæ im broñ. Usi³owano sterroryzo-
waæ za³ogi czo³gowe przez wywa¿anie ³omami, rzucanie butelek z p³ynem zapalaj¹cym
nawet do wnêtrza czo³gów. Podpalono 9 czo³gów oraz spalono i zniszczono 3 samochody
ciê¿arowe przy Wojewódzkim Urzêdzie. Czo³gi i dzia³a pancerne rozbi³y barykady, roz-
pêdzaj¹c grupy prowokatorów. Jeden lub dwa czo³gi zosta³y chwilowo opanowane przez
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napastników, jednak nastêpnie odebrane przez za³ogê. Podpalone czo³gi wróci³y do ko-
szar dla wzmocnienia si³y i uzyskania zezwolenia na otwarcie ognia. Za³ogi czo³gowe
sk³adaj¹ce siê z elewów kompanii podoficerskiej, którzy czêœciowo wyskoczyli z pa-
l¹cych siê czo³gów, straci³y 4 kbk i 1 pm, a 4 pw zosta³y odebrane oficerom, którzy zosta-
li ciê¿ko ranni i pobici. Ogó³em w czasie akcji raniono i pobito 7 oficerów, i 8 pod-
chor¹¿ych, i podoficerów s³u¿by czynnej.

W godzinach popo³udniowych w³¹czy³y siê do obrony szeregu ró¿nych punktów na
terenie Poznania, a w szczególnoœci do obrony gmachu Wojewódzkiego Urzêdu [ds.
Bezpieczeñstwa Publicznego], oddzia³y 19. Dywizji Pancernej. Poszczególne oddzia³y
zajê³y posterunki przy elektrowni miejskiej, stacji kolejowej Poznañ-Górczyn, Dworca
G³ównego, Dworca Zachodniego, radiostacji, lotniska, w rejonie ZISPO i innych.

7 czo³gów przydzielono do dyspozycji KBW dla ochrony gmachu Wojewódzkiego
Urzêdu. Czo³gi te w godzinach popo³udniowych i wieczornych zamknê³y dostêp do rejo-
nu gmachu Wojewódzkiego Urzêdu. Reszta czo³gów z 2. kompanii bra³a udzia³ w rozpra-
szaniu uzbrojonych band oraz likwidacji stanowisk ogniowych na terenie miasta.

Jeden z czo³gów zosta³ opanowany przez prowokatorów, lecz zaraz zosta³ z powro-
tem odebrany. Zaginê³y 3 pm, z których jeden odzyskano z powrotem. Podpalono czo³gi
przy pomocy butelek z benzyn¹ – ogieñ ugaszono przy pomocy p³acht i gaœnic. Usi³owa-
no tak¿e podpaliæ inne czo³gi, jednak rzuty butelek by³y niecelne. W niektórych wypad-
kach nie dopuszczono do podpalenia czo³gów, u¿ywaj¹c przeciw prowokatorom gazów
³zawi¹cych. W czasie akcji zgin¹³ dowódca plutonu ogniowego ppor. Sepkowski Marian,
który otrzyma³ ranê w g³owê. Rannych zosta³o 11 ¿o³nierzy.

Po godz. 20.00 wysz³y jednostki 10. Sudeckiej Dywizji Pancernej z zadaniem ochro-
ny rejonu ul. Poznañskiej, róg Kochanowskiego, rejonu Poczty G³ównej i telegrafu oraz
rejonu placu Zamkowego. W czasie przejazdu czo³gów zosta³y one obrzucone butelkami
z p³ynem zapalaj¹cym oraz ostrzelane z broni maszynowej. Po otwarciu ognia z broni
maszynowej w kierunku punktów ogniowych prowokatorów, zaprzestali oni ognia. Po
wyjœciu pododdzia³u w rejon obiektów przy placu Zamkowym oko³o godz. 21.00, zosta³y
one – jak podaje meldunek 10. Sudeckiej Dywizji Pancernej – ostrzelane przez prowo-
katorów w wie¿ach Zamku, Auli Uniwersytetu i w Domu Akademickim (naprzeciw
KW PZPR). W odpowiedzi pododdzia³y otworzy³y ogieñ i po up³ywie oko³o godziny
ognia zaprzestano.

Jak podaje meldunek tej dywizji, wymiana strza³ów seryjnych i pojedynczych trwa³a
do godz. 3.00, 29 czerwca 1956 r., a oko³o godz. 6.15 pododdzia³y zosta³y ponownie
ostrzelane z broni rêcznej z wie¿y Auli Uniwersyteckiej i gmachu Opery Poznañskiej.
Gmachy te zosta³y otoczone specjalnie wydzielonymi grupami i dok³adnie przeszukane
¯adnego prowokatora nie ujêto, lecz znaleziono 1 kbk w rejonie Zamku i ³uski z pm i kbk
w miejscach prowadzenia ognia.

W ci¹gu nocy z dnia 28 na 29 czerwca 1956 r. i w dniu 29 czerwca 1956 r. oddzia³y
wojskowe wspólnie z funkcjonariuszami zatrzyma³y kilkadziesi¹t osób podejrzanych,
bez dokumentów lub bez istotnej potrzeby, naruszaj¹cych wprowadzon¹ godzinê mili-
cyjn¹ oraz osoby z broni¹ i amunicj¹. W dniu 29 czerwca 1956 r. przy próbach organiza-
cji pochodu w rejonie Swarzêdza w kierunku Poznania, celem zlikwidowania ogniska
prowokatorskiego, wydano rozkaz kompanii czo³gów œrednich i grupie piechoty prze-
maszerowaæ przez rejon Swarzêdz. W wyniku tego próby organizacji pochodu zosta³y
udaremnione.
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Niezale¿nie od tego w ochronie poszczególnych wa¿nych punktów na terenie miasta
bra³y udzia³ od oko³o godz. 22.00, 28 czerwca 1956 r., oddzia³y Centrum Wyszkolenia
S³u¿by Ty³ów.

W godzinach popo³udniowych wobec ca³kowitego uspokojenia sytuacji, jednostki
wojskowe zosta³y wycofane do swoich miejsc postoju.

2. Udzia³ Milicji Obywatelskiej
Komenda Miejska MO w Poznaniu dysponowa³a w dniu 28 czerwca 1956 r. ogó³em

871 funkcjonariuszami. Poza tym oko³o godz. 9.00 zarz¹dzono œci¹gniêcie 800 mili-
cjantów z obozu letniego w Obornikach (30 km od Poznania).

Wtargniêcie demonstrantów do KW MO zosta³o powy¿ej opisane.
W godzinach wieczornych 28 czerwca, w nocy z 28 na 29 czerwca i w dniu 29 czerw-

ca funkcjonariusze MO zostali w³¹czeni do akcji wojska, brali udzia³ w zabezpieczeniu
poszczególnych punktów, w zatrzymaniu bandytów i ludzi podejrzanych oraz w likwida-
cji gniazd ogniowych, z których bandyci ostrzeliwali ulicê. Sprawozdanie Komendy Wo-
jewódzkiej MO26 wymienia 30 punktów ogniowych zlikwidowanych przy udziale MO
wspólnie z wojskiem i KBW, z tego 3 punkty by³y zlikwidowane 28 [czerwca], a reszta
29 czerwca 1956 r.

Nale¿y stwierdziæ, ¿e podawane przez sprawozdania wojska i MO dane o likwidacji
stanowisk ogniowych w dniu 29 czerwca 1956 r. nasuwaj¹ w¹tpliwoœci. W szczególnoœci
w wyniku dochodzenia ustalono, ¿e w nocy i nad ranem 29 czerwca nie by³o w gmachu
Prezydium MRN (Zamek) ¿adnych stanowisk ogniowych, ostrzeliwuj¹cych wojsko.
Mimo kilkukrotnego skontrolowania przez wojsko w godzinach wieczornych i nocnych
ca³ego gmachu Zamku i stwierdzenia, ¿e nie ma tam ¿adnych uzbrojonych ludzi, ¿o³nierze
wielokrotnie w ci¹gu nocy i nad ranem ostrzeliwali wszystkie wie¿yczki gmachu, a nad ra-
nem oko³o godz. 2.00 poszli jeszcze raz skontrolowaæ wie¿ê Zamku i nie doszed³szy do sa-
mej wie¿y, puœcili kilka serii z broni maszynowej w dach. Raniony zosta³ przy tym w obie
rêce pilnuj¹cy gmachu pracownik MRN. Oficerowie mieli przy tym t³umaczyæ, ¿e ¿o³nie-
rze wykorzystuj¹ sytuacjê, ¿e nie musz¹ rozliczaæ siê z amunicji i poniewa¿ s¹ m³odzi chc¹
sobie trochê postrzelaæ. Równie¿ mieszkanie przy ul. D¹browskiego 15/9 zosta³o o godz.
5.00 rano skontrolowane przez ¿o³nierzy z udzia³em milicjanta, a w jakiœ czas potem ostrze-
lane przez wojsko. Po ponownym skontrolowaniu mieszkania, ¿o³nierze oœwiadczyli, ¿e
mieszkanie zosta³o ostrzelane pomy³kowo. W wykazie zlikwidowanych punktów ognio-
wych podanym przez KW MO podaje siê, ¿e m.in. zlikwidowano dwa stanowiska ognio-
we rkm na budynku Opery Poznañskiej i na gmachu Collegium Minus, przy czym za-
strzelono dwóch bandytów i uzyskano 2 rkm. Prawdziwoœæ tej informacji jest w¹tpliwa,
poniewa¿ jedyny dotychczas stwierdzony rkm u¿ywany przez prowokatorów pochodzi³
z rozbitego wiêzienia i zosta³ znaleziony przy ul. Poznañskiej. Podobnie kilka innych
punktów ogniowych znajduj¹cych siê w wykazie MO wywo³uje w¹tpliwoœci.

W wyniku dotychczasowego œledztwa ustalono dotychczas i aresztowano tylko
2 bandytów, o których wiadomo, ¿e strzelali w dniu 29 czerwca 1956 r. S¹ nimi wspo-
mniani wy¿ej Gorzelañczyk i £ochyñski.

Mimo w¹tpliwoœci, które nasuwaj¹ niektóre przesadzone informacje o istnieniu
w dniu 29 czerwca 1956 r. prowokacyjnych punktów ogniowych, nale¿y stwierdziæ, ¿e
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powa¿nym zadaniem pracy operacyjnej i œledczej jest rozpracowanie tego zagadnienia
i ustalenie wszystkich bandytów, którzy strzelali do wojska i ludnoœci cywilnej.

IX
Zagadnienie utraconej i odzyskanej broni w czasie zajœæ

1. Broñ utracona
W pocz¹tkowej fazie zajœæ – w czasie wyruszania robotników w pochód – nie stwier-

dzono u demonstrantów tendencji do zdobywania broni i amunicji. Œwiadczy o tym fakt,
¿e mimo i¿ za³oga ZISPO by³a zorientowana o tym, ¿e na Zak³adach znajduj¹ siê du¿e
iloœci broni i amunicji, której ochrona przez nieuzbrojonych stra¿ników by³a raczej for-
malna, nikt z za³ogi nawet nie proponowa³ zabrania tej broni. Posiadane materia³y agen-
turalne i œledcze nie wspominaj¹ o ¿adnych najmniejszych nawet tendencjach w tym
okresie czasu do zdobycia broni przez demonstrantów.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w przeddzieñ zajœæ, szef Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny z rekomendacji kierownika Wojewódzkiego Urzêdu do spraw Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego poleci³ odebranie Stra¿om Przemys³owym posiadanej broni i jej zmagazyno-
wanie, w zwi¹zku z czym w dniu 28 czerwca 1956 r. stra¿nicy przemys³owi broni nie
posiadali.

Pierwsze sygna³y o zdobywaniu przez t³um broni pochodz¹ z opisu zatrzymania
trzech samochodów milicyjnych, wys³anych przez KW MO na plac Zamkowy. Szereg
œwiadków zeznaje o rozbrojeniu funkcjonariuszy MO w czasie ich wypêdzania z samo-
chodów.

Sprawozdanie KW MO z zajœæ stwierdza rozbrojenie 2 milicjantów, którym zrabo-
wano pw. Innych sygna³ów o posiadaniu przez prowokatorów broni przed rozbiciem
wiêzienia dotychczas nie ma. Nale¿y jednak stwierdziæ, bior¹c pod uwagê znaczn¹ iloœæ
broni uzyskanej w czasie likwidacji zajœæ, której pochodzenie nie zidentyfikowano, ¿e
nasze informacje w tej sprawie s¹ daleko niepe³ne.

Punktem zwrotnym w zajœciach by³o rozbicie wiêzienia, po³¹czone najpierw z rozbro-
jeniem stra¿ników, a nastêpnie z rozgrabieniem magazynu broni. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e
ju¿ po [godz.] 11.00 w t³umach znajduj¹cych siê ko³o Wojewódzkiego Urzêdu do spraw
Bezpieczeñstwa Publicznego byli osobnicy uzbrojeni w broñ odebran¹ stra¿nikom wiê-
ziennym. I tak m.in. podejrzany Szafiñski zeznaje, i¿ zabra³ z wiêzienia karabin z amunicj¹,
aby wyst¹piæ zbrojnie przeciwko funkcjonariuszom bezpieczeñstwa, poniewa¿ nas³ucha³
siê opowiadañ o nieludzkim traktowaniu zatrzymanych w œledztwie. Jedna z uzbrojo-
nych grup odjecha³a z wiêzienia samochodem wprost pod Urz¹d do spraw Bezpieczeñ-
stwa Publicznego. Potem w czasie strzelaniny bojówki wraca³y jeszcze na ul. M³yñsk¹
w poszukiwaniu za broni¹. W miarê rozwoju wypadków uwidacznia siê wœród bojówek
tendencja poszukiwania broni. Broñ zrabowana ze Studiów Wojskowych przy WSR i AM
nie nadawa³a siê do u¿ytku bojowego jako æwiczebna z przewierconymi lufami lub wy-
krojami zamków. Natomiast wœród broni zrabowanej w Studium Wojskowym Politech-
niki Poznañskiej znajdowa³y siê tylko 2 pistolety wojskowe, bojowe, a reszta szkolne.

Niezale¿nie od podanych powy¿ej strat broni, pracownicy aparatu bezpieczeñstwa
utracili 3 pw. Poza 2 ju¿ opisanymi wypadkami, jeden z pracowników Wojewódzkiego
Urzêdu pozostawi³ broñ w bursie, która zosta³a zrabowana w czasie wtargniêcia tam
bojówkarzy.
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Ogó³em wed³ug raportów jednostek, które utraci³y broñ w czasie wypadków poznañ-
skich, iloœæ tej broni wynosi: rkm – 1, kbk – 67, pm – 59, pistolety innych typów – 10,
kbks – 10, rakietnice – 8. Razem utracono 228 jednostek ró¿nej broni oraz pewn¹ iloœæ
granatów, zapalników do granatów, petard i amunicji.

2. Wykorzystanie broni przez bandytów
£¹cznie znajdowa³o siê w rêkach rebeliantów broni nadaj¹cej siê do u¿ytku bojowego,

uzyskanej w wyniku rozbrojenia – 173 jednostki, ponadto zakwestionowano 15 sztuk broni
niefiguruj¹cej w raportach o utraceniu, która niew¹tpliwie by³a równie¿ u¿yta w akcji.

Pistolety nietypowe nie odegra³y wiêkszej roli ze wzglêdu na brak amunicji, tak ¿e
g³ównie w akcji znajdowa³a siê broñ typowa.

Z materia³ów uzyskanych drog¹ œledztwa wynika, ¿e strzelanina mia³a na ogó³ cha-
rakter nieskoordynowany, bez sprecyzowanego celu, a sprowadza³a siê do ¿ywio³owego
oddawania strza³ów do gmachu Urzêdu. Wiele jednostek broni przechodzi³o podczas
strzelaniny z r¹k do r¹k, przekazywano j¹ nawet nieznajomym lub porzucano na miejscu
po wyczerpaniu amunicji lub z innych powodów.

Wypadków takich by³o du¿o. Tak np. zatrzymany Kuszkowiak Marian zezna³, ¿e je-
den osobnik po pó³godzinnym strzelaniu odda³ broñ i amunicjê innemu, mówi¹c: „Masz,
teraz ty sobie postrzelaj, a ja idê do domu”. Aresztowany Piechocki Leszek zeznaje: „Po
wystrzelaniu wszystkich naboi osobnik ten zapyta³ siê, kto chce jego broñ, na co ja od
niego zabra³em karabin”.

Zatrzymany Herczyñski Andrzej zezna³, ¿e otrzyma³ broñ niedaleko szpitala od nie-
znajomego mu osobnika.

Klimecki Antoni otrzyma³ kbk od [Adama] Gruszczyñskiego, poniewa¿ krzycza³, i¿
funkcjonariusze UB zabili mu brata 8-letniego.

Z tych powodów iloœæ osób bior¹cych udzia³ w zajœciach z broni¹ w rêku jest wy¿sza
od iloœci sztuk broni znajduj¹cej siê w akcji.

M³odzie¿ stanowi¹ca wiêkszoœæ dzia³aj¹cych z broni¹ w rêku, jak zosta³o stwierdzone,
nie zawsze umia³a siê obchodziæ z broni¹, co by³o przyczyn¹ wiêkszej iloœci wypadków.

Gruszczyñski Adam zezna³, ¿e obok wiêzienia kilkunastoletni ch³opiec strzeli³ w t³um,
rani¹c trzy osoby – kobietê, mê¿czyznê i ma³ego ch³opca. Wystrza³ nast¹pi³ w trakcie
manipulowania broni¹. Zatrzymany Preuss Kazimierz w swoich zeznaniach poda³, jak po
rozbrojeniu komisariatu milicjanci uczyli bojówkarzy obchodzenia siê broni¹. Podejrza-
ny Hieronim Zielonacki zezna³, ¿e 28 czerwca, oko³o godziny 16.00, sta³ wraz z Kulasem
Januszem na ul. Je¿yckiej i usi³owali przygotowaæ automat do strza³u. Kiedy mimo
wysi³ków im siê to nie uda³o, podszed³ nieznany kapral WOP, wzi¹³ od nich km i po
sprawdzeniu, ¿e magazynek jest pusty, za³adowa³ go nabojami i wrêczy³ ze s³owami:
„Jest gotowy do strzelania”.

W akcji zbrojnej znajdowa³a siê broñ zdobyta w wyniku rozbrojenia wiêzienia, jed-
nostek wojskowych, komisariatów MO w Poznaniu i posterunku MO w Swarzêdzu. Broñ
zrabowana na pozosta³ych posterunkach nie by³a u¿yta w akcji, poniewa¿ bojówki po-
wróci³y zbyt póŸno do miasta.

3. Transport broni
W wyniku dotychczasowej pracy ustalono kilka wypadków przewo¿enia broni

i amunicji b¹dŸ te¿ uzbrojonych osobników w rejon ul. Kochanowskiego. Po raz pierw-
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szy podobny wypadek mia³ miejsce po rozbrojeniu wiêzienia. Oko³o godz. 11.00 jakiœ
osobnik krzykn¹³, aby udaæ siê na ul. Kochanowskiego, w celu rozbicia Urzêdu Bezpie-
czeñstwa. Pad³y dalsze okrzyki, ¿e UB morduje ludzi. Wówczas grupa uzbrojonych mê¿-
czyzn w sile oko³o 15 ludzi za³adowa³a siê na samochód ciê¿arowy marki „Star” i odje-
cha³a w kierunku Urzêdu Bezpieczeñstwa. Niektórzy osobnicy otrzymali broñ ju¿ na
samochodzie. Na ten temat uzyskano m.in. zeznania dwóch podejrzanych.

Majcher Zygmunt z³o¿y³ wyjaœnienia nastêpuj¹cej treœci: „Na skrzy¿owaniu ul. Dol-
nej i M³yñskiej zobaczy³em samochód ciê¿arowy »Star«, na który szybko wchodzili
uzbrojeni ludzie w karabiny i automaty, a jeden mia³ rkm z okr¹g³ym talerzem. Ktoœ
krzykn¹³: »JedŸcie na Kochanowskiego, tam 4 naszych pad³o«. Oni szybko wsiedli na
samochód i pojechali w kierunku Kochanowskiego”.

Zatrzymany Zygmunt Cembrowicz z³o¿y³ wyjaœnienie, ¿e pod wiêzienie nadjecha³
samochód marki „Star”, z którego osobnik w wieku oko³o 30 lat nawo³ywa³, aby braæ
broñ i dokonaæ napadu na Urz¹d Bezpieczeñstwa. M.in. podejrzany wsiad³ na samochód
i otrzyma³ broñ ju¿ na samochodzie.

Nastêpnie ustalono, ¿e mia³o miejsce przewo¿enie broni samochodem osobowym marki
„Warszawa”, koloru granatowego, który mia³ wybit¹ przedni¹ szybê. Wozem tym, jak wska-
zuj¹ materia³y, kilkakrotnie je¿d¿ono miêdzy wiêzieniem a Urzêdem Bezpieczeñstwa.

Œwiadek Niedrych Stefan zezna³: „W tej chwili nadjecha³ samochód osobowy marki
»Warszawa« koloru granatowego, z którego wysiad³o kilku osobników, wyjmuj¹c amu-
nicjê w skrzynkach, granaty i broñ. To wszystko by³o wniesione do bramy przy ul. Poz-
nañskiej i Roosevelta. Nastêpnie zaczêli rozbieraæ amunicjê i pobiegli w kierunku ulicy
Kochanowskiego [r]”.

Przes³uchany w charakterze œwiadka Grzêdzielski Czes³aw zezna³: „[s] nastêpnie wi-
dzia³em samochód osobowy m[ar]ki »Warszawa« koloru niebieskiego, w którym jecha³o
4 m³odych ch³opców uzbrojonych w broñ paln¹. Ten sam samochód widzia³em w tym¿e dniu
oko³o godz. 2.00 na ul. Libelta. W tym czasie w samochodzie siedzia³o 4 m³odych ludzi, któ-
rym osobnicy, przewa¿nie m³odzi ch³opcy, stoj¹c na ulicy podawali paczki z nabojami [t]”.

Po rozbrojeniu Komisariatów V i VIII przez grupê pos³uguj¹c¹ siê samochodem,
broñ zosta³a za³adowana na samochód i bojówka przyjecha³a w pobli¿e Rynku Je¿yckie-
go. Resztê broni rozdano wœród ludzi, którzy tam siê znaleŸli. Aresztowany Kamiñski Jó-
zef zezna³ nastêpuj¹co: „[u] zabran¹ broñ zanieœliœmy na samochód, którym pojechaliœmy
na Rynek Je¿ycki. Tu wysiedliœmy z samochodu i »Jerzy« powiedzia³ do wszystkich, ¿e-
byœmy szli jak najszybciej na ul. Kochanowskiego prowadziæ walkê z wojskiem i z Urzê-
dem Bezpieczeñstwa. Za 15 minut przyjecha³ samochód ciê¿arowy z cywilami, wœród
których dwóch by³o wojskowych. Po³owa z nich nie posiada³a broni. Zabrali oni resztê
broni, któr¹ przywieŸliœmy [v]”.

4. Amunicja
Na podstawie raportów jednostek wojskowych, MO i wiêzienia, wynika, ¿e utracono

oko³o 18 tysiêcy sztuk amunicji do pistoletu i ponad 8 tysiêcy sztuk do karabinów.
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v Fragment opuszczony przez wytwórcê dokumentu i nieuzupe³niony. W dokumencie wielokropek.



Dok³adnej cyfry odtworzyæ nie mo¿na, poniewa¿ w poszczególnych raportach brak jest
informacji o stratach amunicji. Nale¿y przyj¹æ, ¿e iloœæ amunicji, jaka znalaz³a siê w rê-
kach dywersantów, jest wy¿sza i sk³ada siê na to amunicja przekazana dobrowolnie przez
¿o³nierzy. Najwiêcej amunicji zdobyto w wiêzieniu do kbk – 7586 i do pm – 15 931 sztuk.
W pierwszym okresie oblê¿enia Wojewódzkiego Urzêdu strzelano do gmachu amunicj¹
pochodz¹c¹ z wiêzienia.

Zosta³o ustalone, ¿e w kilku wypadkach ¿o³nierze z jednostek u¿ytych przeciwko re-
beliantom oddawali sami amunicjê bojówkarzom w pobli¿u ul. Kochanowskiego.

Zatrzymany Klimecki Antoni, jak zeznaje w protokole, otrzyma³ od elewa Oficer-
skiej Szko³y Broni Pancernej amunicjê w zamian za obrazek Chrystusa. Organa Informa-
cji MON27 ustali³y nazwisko tego podchor¹¿ego i zosta³ ju¿ zatrzymany.

Aresztowany Przybylski W³adys³aw zezna³ równie¿ na ten temat, ¿e ¿o³nierze pod-
czas nieobecnoœci oficerów oddawali swoj¹ amunicjê bojówkarzom, a ci natychmiast po
otrzymaniu naboi udawali siê w kierunku, gdzie odbywa³a siê strzelanina.

T¹ drog¹ do r¹k uzbrojonych bojówek dosta³a siê amunicja œwietlna. Aresztowany
WoŸniak Romuald zezna³, ¿e od nieznanego czo³gisty w pobli¿u Roosevelta, otrzyma³
wprost z czo³gu skrzynkê zawieraj¹c¹ 1000 sztuk amunicji œwietlnej, któr¹ niezw³ocznie
czêœciowo rozda³. Amunicjê œwietln¹ rozpozna³ po zabarwieniu czubków pocisków na
zielono.

Zosta³a odnaleziona i znajduje siê w KW MO skrzynka z amunicj¹ œwietln¹, w której
brakuje kilkadziesi¹t sztuk.

Pewna czêœæ amunicji wpad³a do r¹k dywersantów po opanowaniu czo³gów. Zeznaje
o tym podchor¹¿y Popik, który twierdzi, ¿e z czo³gu zrabowano 5 skrzynek amunicji,
w sumie 5000 sztuk. To zeznanie znajduje potwierdzenie w protokóle przes³uchania
podejrzanego Pocztowego Józefa. Dnia 28 czerwca br. miêdzy godz. 14.00 a 16.00 za-
uwa¿y³, jak z czo³gu stoj¹cego na ul. Poznañskiej, róg Mickiewicza, opanowanego
przez cywilów, wydawa³ amunicjê osobnik w wieku 25 lat. M.in. pobra³ amunicjê
Jaworek, uzbrojony w rkm. Po pewnym czasie przyjecha³o 10 osobników samochodem
i zaczê³o wybieraæ amunicjê z czo³gu, nastêpnie poszli ostrzeliwaæ gmach Wojewódz-
kiego Urzêdu.

Podczas likwidowania zajœæ i przeszukiwania terenu odnaleziono oko³o 400 sztuk
amunicji i 500 sztuk amunicji do pm. W tej liczbie znajduj¹ siê dwie skrzynki zawieraj¹ce
po 100 sztuk amunicji. Pierwsza z amunicj¹ œwietln¹ opisana powy¿ej, druga zawiera
pe³ne 100 sztuk amunicji zwyk³ej.

Odebrana amunicja jest typu znajduj¹cego siê na uzbrojeniu. Jedynie dnia 4 lipca
funkcjonariusz MO Lachota, w trawie na niezabudowanym placu, znalaz³ 4 sztuki amu-
nicji do niemieckiego automatu typu MP z roku 1945.

5. Odzyskana broñ
Wed³ug danych z komórki MO zajmuj¹cej siê ewidencj¹ broni dotychczas odzyska-

no: 1 rkm, 53 szt[uki] kbk, 36 szt[uk] pm, 28 szt[uk] pw, pistolety innych typów:
9 szt[uk], kbks 4 szt[uki], rakietnice 5 szt[uk], granatów 5 szt[uk].

W liczbie broni odzyskanej znajduje siê 15 jednostek broni nieznanego pochodzenia,
niefiguruj¹cych w raportach o stracie broni. Te jednostki broni typu kbk, pm i pw system
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TT s¹ broni¹ typow¹, znajduj¹c¹ siê na uzbrojeniu, dobrze zakonserwowan¹, dlatego na-
le¿y przypuszczaæ, ¿e nie by³a nielegalnie przechowywana przed zajœciami, lecz mog³a
znaleŸæ siê w posiadaniu bojówkarzy przez rozbrojenie ¿o³nierzy z innych garnizonów,
którzy znaleŸli siê przypadkowo w Poznaniu. Cyfra ta mo¿e wynikaæ równie¿ z nie-
œcis³oœci w ewidencji broni, ró¿ne jednostki mog³y podaæ numeracjê zaginionej broni
w sposób niezgodny ze stanem faktycznym.

Teza ta znajduje uzasadnienie w tym, i¿ w po³owie lipca iloœæ broni nieznanego po-
chodzenia spad³a do podanej obecnie cyfry. Szczególnie rozbie¿noœci wynika³y w wyka-
zach broni utraconej przez Studia Wojskowe, gdzie w trakcie napadu by³a zniszczona
ewidencja. Do tej pory w wykazie broni nieznanego pochodzenia figuruje przekrój kbk
Nr WO 242 535/44, który móg³ stanowiæ tylko w³asnoœæ Studium Wojskowego. Odzy-
skane pistolety nietypowe, nieustalonego pochodzenia, s¹ to dwa „Nagan[t]y”. Jeden
znajduje siê w stanie wykluczaj¹cym mo¿liwoœæ u¿ytku, znaleziony by³ w piecu cegielni
i wszystko przemawia za tym, ¿e nie móg³ byæ u¿ywany podczas zajœæ. Drugi pistolet
typu „Nagan[t]” zosta³ odnaleziony na terenie gara¿u Wojewódzkiego Urzêdu Bezpie-
czeñstwa.

Odzyskana broñ nieznanego pochodzenia jest: pm – 2, kbk – 7, w tym jeden przekrój,
pw – 3, pistolety innych typów – 3.

Na terenie wiêzienia zosta³ znaleziony pistolet maszynowy nieznajduj¹cy siê na ewi-
dencji tamtejszej Sekcji Uzbrojenia oraz paczka zapalników do granatów. Dotychczas
nie ustalono okolicznoœci, w jakich te przedmioty mog³y siê znaleŸæ w obrêbie wiêzienia.
Po obsadzeniu bramy przez jednostki wojskowe, funkcjonariusze Stra¿y Wiêziennej
zbierali znajduj¹c¹ siê broñ, mogli m.in. przynieœæ zarówno ten automat, jak i wspo-
mnian¹ paczkê z zapalnikami. Obecnie nikt nie jest w stanie podaæ bli¿ej okolicznoœci
znalezienia.

£¹cznie odzyskano 126 jednostek broni palnej, wliczaj¹c w tê cyfrê równie¿ broñ
nieznanego pochodzenia.

Jeszcze do tej pory nie zosta³o odszukane: kbk – 21 szt[uk], pm – 25, pw – 48, pistole-
ty innych typów – 4 sztuki.

Ogólna suma broni palnej nieodzyskanej do tej pory wynosi 98 jednostek, w tej licz-
bie znajduje siê broñ æwiczebna i szkoleniowa Studium Wojskowych, wynosz¹ca razem
17 szt[uk], czyli do tej pory nie odzyskano jeszcze 81 jednostek broni palnej nadaj¹cej siê
do u¿ytku bojowego. Najwiêksz¹ pozycjê broni nieodzyskanej stanowi pw typu TT,
naj³atwiejszy do nielegalnego przechowania.

Do tej pory odzyskano tylko 5 granatów na 48 zrabowanych. Poniewa¿ mia³y miejsce
dnia 28 czerwca wybuchy granatów, trudno obecnie ustaliæ, jaka iloœæ mo¿e byæ przecho-
wywana nielegalnie.

Ogólnie bior¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e poza dwoma pistoletami typu „Nagan[t]”, rebe-
lianci, prawdopodobnie nie pos³ugiwali siê broni¹ przechowywan¹ nielegalnie, nato-
miast uzyskana broñ nieznanego pochodzenia pochodzi, prawdopodobnie równie¿ z roz-
brojenia jednostek dysponuj¹cych broni¹. Zagadnienie to obok zagadnienia powa¿nej
iloœci dotychczas nieodzyskanej broni wymaga dalszego, bardzo szczegó³owego i skru-
pulatnego rozpracowania.
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X
Zabici i ranni w czasie zajœæ

Iloœæ zabitych oraz zmar³ych w wyniku odniesionych ran w czasie zajœæ wynosi
53 osoby28, w tym 3 funkcjonariuszy bezpieczeñstwa i 3 ¿o³nierzy WP.

Pod wzglêdem wieku zginê³o 12 osób do 20 roku ¿ycia, w tym i trzynastoletni
ch³opak – Strza³kowski, zgin¹³ od kuli napastników znajduj¹cych siê w gmachu Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych29.

Najstarszy wiekiem zabity liczy³ 58 lat. Wœród zabitych w czasie zajœæ s¹ wy³¹cznie
osoby p³ci mêskiej.

Prowadzone obecnie dochodzenie dotychczas niezakoñczone – wskazuje, ¿e znaczna
wiêkszoœæ zabitych zosta³a postrzelona 28 czerwca w godzinach popo³udniowych strza-
³ami bandytów lub ostrzeliwuj¹cych siê jednostek wojskowych. Sprawa ta jest w tej
chwili przedmiotem œledztwa, którego wyniki zostan¹ dodatkowo opracowane.

Ogólna iloœæ rannych, którym udzielono pomocy w czasie zajœæ w szpitalach, wy-
nios³a 573 osoby, z których 275 osób po opatrunku opuœci³o szpital. Cyfry te mog¹ byæ
niedok³adne, gdy¿ nie rejestrowano wszystkich osób, którym udzielono pierwszej pomo-
cy. Zagadnienie czasu, miejsca i okolicznoœci ranieñ s¹ w tej chwili w toku wyjaœniania
drog¹ œledcz¹. Równie¿ w tym wypadku znaczna wiêkszoœæ rannych powsta³a w wyniku
bez³adnej strzelaniny na ulicach miasta. Szczegó³owa analiza tego zagadnienia bêdzie po
zakoñczeniu dochodzeñ przedmiotem oddzielnej notatki.

XI
Zachowanie siê i postawa cudzoziemców w czasie zajœæ

Posiadane materia³y agenturalne i œledcze œwiadcz¹ o tym, ¿e obecnoœæ oko³o 2 tysiê-
cy cudzoziemców z krajów kapitalistycznych, którzy przybyli na Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie, w powa¿nym stopniu wp³ynê³a na wywo³anie strajku i demonstracji. Wielu
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28 Rzeczywista liczba ofiar Poznañskiego Czerwca nie jest znana. Oficjalna wersja zosta³a podwa¿ona
ju¿ przez Prokuraturê Generaln¹, która ustali³a 55 osób zabitych i zmar³ych na skutek odniesionych ran.
W³asn¹ listê zabitych ustali³ A. Ziemkowski. Wed³ug niego w Poznañskim Czerwcu zginê³y 74 osoby. Zob.
A. Ziemkowski, Lista zabitych [w:] Poznañski Czerwiec, s. 94 i nast.; £. Jastrz¹b w swojej publikacji podaje
liczbê 57 zabitych. Zob. £. Jastrz¹b, Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Poznañski Czerwiec 1956 r. – straty

osobowe i ich analiza, Poznañ 2006, s. 178. W tym dniu w mieœcie przebywa³o wielu goœci targowych i pracow-
ników zatrudnionych w Poznaniu, a zamieszka³ych w okolicach miasta. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e skutki ran
mog³y okazaæ siê œmiertelne po kilku, a nawet kilkunastu czy kilkudziesiêciu dniach. Pamiêtaj¹c o doœwiad-
czeniach okresu stalinowskiego, wielu rannych ba³o siê zg³osiæ do lekarza w obawie przed represjami. Z tych
samych powodów lekarze fa³szowali karty choroby osobom, które skorzysta³y z ich pomocy. Trudno te¿
uznaæ za wiarygodne stwierdzenie, ¿e Informacja Wojskowa zatrzyma³a tylko kilku ¿o³nierzy za przed³u¿enie
przepustki. W¹tpliwoœci jest ci¹gle wiele. Brak jednoznacznego rozstrzygniêcia, co do kwestii ¿o³nierzy roz-
strzelanych na £awicy. Tajemnicze zw³oki wrzucano na platformy ciê¿arówek noc¹ z 28/29 czerwca z gma-
chu UB na Kochanowskiego. Jerzy Molenda – szef Biura Prasowego Miêdzynarodowych Targów Poznañ-
skich, oœwiadczy³ w piœmie do A. Ziemkowskiego, ¿e w dniach 29–30 czerwca towarzyszy³ ministrowi
zdrowia Jerzemu Sztachelskiemu podczas wizytowania poznañskich kostnic i naliczy³ 113 zabitych. Zob.
A. Ziemkowski, Ofiary i straty ludzkie [w:] Poznañski Czerwiec 1956, s. 122. Por. tak¿e E. Makowski, Poznañ-

ski Czerwiec.., s. 165 i nast. W tej sprawie historycy maj¹ jeszcze du¿o do zrobienia. Wiele wskazuje jednak na
to, ¿e ofiar mo¿e byæ znacznie wiêcej ni¿ raportowa³y w³adze w 1956 r.

29 Por. przypis 21 na stronie 526.



robotników aktywnie agituj¹cych za przerwaniem pracy i wyjœciem na demonstracjê
pos³ugiwa³o siê m.in. tym argumentem, ¿e obecnoœæ cudzoziemców w Poznaniu wp³ynie
na szybsze za³atwienie ¿¹dañ robotniczych, je¿eli zostan¹ one poparte strajkiem i demon-
stracj¹. Jednak¿e w toku agenturalnej obserwacji i rozpracowywania cudzoziemców po-
dejrzanych o wrog¹ dzia³alnoœæ w Polsce lub o wrogie zamiary, nie uzyskano konkret-
nych materia³ów œwiadcz¹cych o bezpoœrednim udziale cudzoziemców w inspirowaniu
i organizowaniu zajœæ i zbrojnej prowokacji.

Natomiast po wkroczeniu pochodu do œródmieœcia szereg cudzoziemców z krajów
kapitalistycznych, jawnie i czêsto z entuzjazmem, wyra¿a³o swoje sympatie do demon-
strantów i bojówkarzy. Równie¿ t³umy i bojówkarze z entuzjazmem witali cudzoziem-
ców i wymieniali z nimi pozdrowienia.

S¹ równie¿ sygna³y o podjudzaniu bojówkarzy przez poszczególnych cudzoziemców
do aktów terroru.

W czasie zajœæ pewna iloœæ cudzoziemców jeŸdzi³a swymi samochodami po mieœcie,
obserwowa³a rozwój wypadków i dokonywa³a zdjêæ lub filmowa³a ró¿ne sceny zamie-
szek, wojsko w akcji itp. Czêœæ fotografuj¹cych mówi³a otwarcie, ¿e dokonuj¹ zdjêæ, ce-
lem sprzeda¿y za granic¹ redakcjom gazet, które p³ac¹ bardzo wysokie sumy za tego ro-
dzaju fotografie. Niezale¿nie od tego poszczególni cudzoziemcy udzielali telefonicznych
informacji o wypadkach poznañskich ró¿nym gazetom zagranicznym. Niektórzy cudzo-
ziemcy specjalnie re¿yserowali swoje zdjêcia. Tak np. pewien Niemiec, który fotografo-
wa³ zajœcia przed Miejsk¹ Rad¹ Narodow¹ i KW PZPR, wszed³ wraz z bojówkarzami do
gmachu KW PZPR, gdzie prosi³ pewn¹ kobietê, aby karafk¹ rozbi³a szybê, tak ¿eby on
móg³ to sfotografowaæ. Jak zeznaje jeden ze œwiadków tego zajœcia, jeden z robotników,
który to widzia³, uderzy³ go w twarz za wtr¹canie siê – jak powiedzia³ – w nieswoje sprawy.

Inni manifestanci mieli tego robotnika za to poturbowaæ.
W czasie nasilenia ekscesów, kiedy wszystkie polskie samochody by³y przez t³um

zatrzymywane, a pasa¿erowie zmuszani do wziêcia udzia³u w pochodzie, cudzoziemcy
zaopatrzywszy swe samochody we flagi, czuli siê na ulicach zupe³nie bezpiecznie, robio-
no im drogê wœród t³umów, przyjaŸnie siê z nimi witano itd. Zaobserwowano szereg
wypadków rozmów cudzoziemców z demonstrantami, czêstowania papierosami oraz za-
chêcania do zdecydowanej postawy. I tak, np. niejaki Courtney (Anglik) w rozmowach
z demonstrantami, ju¿ w godzinach popo³udniowych, wypytywa³ siê o iloœæ zabitych
i rannych, czego dokonano przez ca³y dzieñ itp. ¯egnaj¹c siê ¿yczy³ powodzenia i „Wolnej
Polski”. Jest równie¿ szereg sygna³ów, ¿e niektórzy obcokrajowcy oddawali swoje samo-
chody, posiadan¹ broñ i materia³y opatrunkowe na u¿ytek bojówkarzy. Z danych agentu-
ralnych wynika, ¿e niektórzy Szwedzi oddawali swe samochody do wo¿enia rannych i za-
bitych z ulicy D¹browskiego. S¹ równie¿ sygna³y o tym, ¿e w godzinach popo³udniowych
dwa razy czarny samochód osobowy marki „Mercedes” z numerem rejestracyjnym owiniê-
tym gazet¹ wystawi³ na ulicê w pobli¿u ul. D¹browskiego 2 bañki z benzyn¹, któr¹ nastêp-
nie u¿yli bojówkarze do butelek zapalaj¹cych. Jest równie¿ szereg innych sygna³ów o do-
starczaniu benzyny bojówkarzom przez cudzoziemców. W czasie ataku na Wojewódzki
Urz¹d przyby³ na teren ¿³obka przy ul. Krasiñskiego obcokrajowiec w otoczeniu uzbrojo-
nych osobników, który posiadaj¹c aparat fotograficzny, przedstawi³ siê jako dziennikarz,
zosta³ jednak stamt¹d póŸniej wyproszony. Mia³ on posiadaæ broñ przy sobie.

Czêœæ cudzoziemców wyra¿a³a obawê, ¿e t³um zacznie strzelaæ do nich. Szczególnie
denerwowali siê Niemcy z NRF. Wiêkszoœæ jednak kupców zagranicznych zajmowa³a
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siê normalnie rozmowami handlowymi i nie przejawia³a wiêkszego zainteresowania
wypadkami.

Komentarze i wypowiedzi wiêkszoœci obserwowanych cudzoziemców nosz¹ nie-
przychylny dla Polski Ludowej charakter. Miêdzy innymi wœród Niemców z NRF poda-
wano w w¹tpliwoœæ oficjalne cyfry zabitych i rannych, sugeruj¹c, ¿e by³o ich znacznie
wiêcej. Wypowiadano pogl¹dy, ¿e zajœcia poznañskie rzuci³y œwiat³o na faktyczny stan
rzeczy w Polsce, ¿e s¹ one wykwitem patriotyzmu Polaków itp.

W czasie zajœæ bezpieczeñstwo osobiste, nietykalnoœæ i mienie cudzoziemców nie
zosta³y w ¿adnym wypadku naruszone. Przez teren MTP przesz³y kilkakrotnie grupy de-
monstrantów, z³o¿one g³ównie z m³odzie¿y i podrostków, które przy akompaniamencie
okrzyków i wrogich hase³ przedefiladowa³y przez teren Targów, niewyrz¹dzaj¹c ¿ad-
nych szkód materialnych.

Wp³yw zajœæ na rozmowy handlowe prowadzone w ramach targów by³ niewielki.
W polskich pawilonach, szczególnie w³ókienniczym, by³ w tym dniu o¿ywiony ruch kli-
entów zagranicznych. Jedynie w momentach o¿ywionej strzelaniny cudzoziemcy na-
wi¹zywali do wypadków, podkreœlaj¹c, ¿e s¹ to bardzo nieprzyjemne wydarzenia, ale oni
s¹ do tego przyzwyczajeni, ¿e robotnicy ¿¹daj¹ podwy¿ki p³ac.

Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e zagadnienie udzia³u i wp³ywu cudzoziemców na
powstanie i przebieg zajœæ poznañskich daleko nie jest wyjaœnione i wymaga g³êbokiego
rozpracowania agenturalnego.

XII
Udzia³ m³odzie¿y w zajœciach

Na podstawie zdjêæ fotograficznych, przes³uchañ œwiadków i podejrzanych oraz ilo-
œci aresztowanych w wieku m³odzie¿owym mo¿na stwierdziæ, ¿e m³odzie¿ odegra³a ak-
tywn¹ rolê w czasie zajœæ poznañskich.

Wroga aktywnoœæ m³odzie¿y da³a siê zaobserwowaæ ju¿ w okresie poprzednim na
zak³adach pracy. Wszelkie próby uspokojenia sytuacji i nawo³ywania do rozs¹dku spot-
ka³y siê z gwa³town¹ reakcj¹ g³ównie ze strony m³odzie¿y. Wielu robotników stwierdza,
¿e zostali sprowokowani do opuszczenia zak³adu przez ¿ywio³y chuligañskie rekrutuj¹ce
siê spoœród m³odzie¿y. W wiêkszoœci fabryk czynnikiem inicjuj¹cym wyjœcie na manife-
stacjê by³a postawa m³odzie¿y.

Na czele pochodu, jaki wyruszy³ z ZISPO, uformowa³y siê bojówki sk³adaj¹ce siê
w przewa¿aj¹cej mierze z m³odzie¿y. Bojówki wdziera³y siê do zak³adów pracy na trasie
pochodu, prowadzi³y agitacjê na rzecz przerwania pracy, a nierzadko pos³ugiwa³y siê
pogró¿kami i stosowa³y si³ê. W póŸniejszym czasie bojówki te przyjê³y charakter bar-
dziej zorganizowany, pos³ugiwa³y siê œrodkami lokomocji, obje¿d¿a³y fabryki dla upra-
wiania agitacji strajkowej. Jedn¹ z takich bojówek by³a bojówka Dytkowskiego.

W pocz¹tkowej fazie wypadków, najbardziej czynn¹ dzia³alnoœci¹ wykaza³a siê
m³odzie¿ robotnicza.

Stan spo³eczny aresztowanych w wieku m³odzie¿owym jest nastêpuj¹cy:
– robotników – 93,
– bez zajêcia – 21,
– uczniów – 9,
– studentów – 6.
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Udzia³ m³odzie¿y w demonstracji by³ powa¿ny. Jak wskazuj¹ zdjêcia fotograficzne,
m³odzie¿ przewa¿nie nios³a transparenty, flagi oraz stanowi³a czo³ówkê pochodu. Po
wyjœciu na ulicê do demonstrantów przy³¹czy³a siê m³odzie¿ pozostaj¹ca bez zajêcia,
a nawet uczniowie szkó³ podstawowych. By³y doœæ czêste wypadki noszenia przez kilku-
nastoletnich ch³opców transparentów, wznoszenia okrzyków oraz aktywnego udzia³u
w ekscesach.

Fragment z przes³uchania na ten temat zatrzymanej Piotrowskiej brzmi: „Po drodze
spotkaliœmy grupê ch³opców w wieku 11–12 lat. Liczy³a ona przypuszczalnie 20 osób,
mieli oni ze sob¹ transparent z napisem: „My chcemy chleba”.

Demonstracja na placu Zamkowym pod wp³ywem elementów prowokatorskich po-
siada³a akcenty antypañstwowe, dosz³o do demolowania gmachów Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej i KW PZPR. W tych incydentach du¿y udzia³ odegra³a m³odzie¿. Sze-
reg zdjêæ fotograficznych ilustruje liczny udzia³ m³odzie¿y we wtargniêciu do gmachu
KW PZPR.

Podejrzany Przybylski zeznaje na ten temat: „[v] stoj¹c na placu Zamkowym ko³o
20 minut, widzia³em, jak m³odzie¿ demolowa³a Zamek przez wybijanie szyb, wyrzuca-
nie i niszczenie mebli [y]”.

Równie¿ w obezw³adnieniu milicjantów na samochodach, m³odzie¿ wziê³a przewa-
¿aj¹cy udzia³.

W akcji zbrojnej, jak rozbrajanie jednostek MO, ostrzeliwanie gmachu Wojewódz-
kiego Urzêdu, strzelanie z broni palnej itp., m³odzie¿ bra³a najwiêkszy udzia³. Na
100 osób zatrzymanych z broni¹ w rêku lub którym w toku œledztwa udowodniono
dzia³alnoœæ z broni¹ w rêku – 84 stanowi m³odzie¿. W tej liczbie du¿y procent znajduje
siê w wieku poni¿ej 20 lat.

O roli, jak¹ odegra³a m³odzie¿ w rozbiciu wiêzienia, rozpuszczeniu wiêŸniów i ra-
bunku broni, œwiadczy iloœæ zatrzymanej za to m³odzie¿y. Za napad na wiêzienie zatrzy-
mano 27 osób, z tego 13 w wieku m³odzie¿owym.

Równie¿ przy demolowaniu gmachu S¹du i Prokuratury powa¿n¹ rolê odegra³a
m³odzie¿. Miêdzy innymi przes³uchana na tê okolicznoœæ pracownica S¹du – Meller Pe-
lagia – zezna³a, ¿e do gmachu S¹du wtargnêli przede wszystkim ludzie m³odzi w wieku
od 16–20 lat. Stwierdza ona równie¿, ¿e starszych ludzi w wieku oko³o 30 lat nie do-
strzeg³a. Po wtargniêciu do œrodka napastnicy, z których 2 lub 3 by³o uzbrojonych w ka-
rabiny, rozpoczêli demolowanie pomieszczeñ i palenie akt.

Wœród napastników prowadz¹cych ogieñ w kierunku gmachu Wojewódzkiego Urzê-
du przewa¿a³a m³odzie¿. Za napad na Wojewódzki Urz¹d do spraw Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego aresztowano 50 osób, z tego 33 osoby w wieku m³odzie¿owym. By³ ca³y sze-
reg wypadków, ¿e po oddaniu kilku strza³ów starsi przekazywali w pobli¿u ulicy
Kochanowskiego broñ m³odzie¿y, a sami wycofywali siê.

Równie¿ wœród samej m³odzie¿y mia³o miejsce czêste przekazywanie broni po kilku
strza³ach. Aresztowany Ratajczak Romuald zezna³, ¿e wszed³ w posiadanie broni ju¿ po
godzinie 18.00, otrzymuj¹c automat od swego przyjaciela Kwaœniewskiego Romana.
Analogicznie Gruszczyñski Bogdan oko³o godziny 14.00 przekaza³ karabin nieznanemu
mu wówczas Klimeckiemu Antoniemu. Wielu m³odych ludzi pos³uguj¹cych siê broni¹
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nie posiada³o dostatecznej znajomoœci broni i strzela³o „na wiwat”, powoduj¹c rannych
i zabitych.

Du¿y procent m³odzie¿y znajdowa³ siê w grupach bior¹cych udzia³ w rabowaniu bro-
ni z wy¿szych uczelni. Na 5 osób aresztowanych za to, 3 znajduj¹ siê w wieku m³odzie-
¿owym. Dlatego te¿ zabierano ze studiów broñ bez ¿adnej wartoœci bojowej, z otworami
w lufach i wykrojami zamków.

W grupach dokonuj¹cych napadów i rozbrajania jednostek MO bra³a udzia³ niemal
wy³¹cznie m³odzie¿. W przewa¿aj¹cej czêœci oko³o, a nawet poni¿ej 20 lat. Ogólnie za
napady na jednostki MO i rozbrajanie funkcjonariuszy MO aresztowano 36 osób, z tego
w wieku m³odzie¿owym 31. W liczbie uczestników bior¹cych udzia³ w rabowaniu broni
ze Studiów Wojskowych, wy¿szych uczelni oraz w rozbrajaniu posterunków MO, areszto-
wano 6 ch³opców w wieku m³odocianym, których sprawy skierowano do S¹du dla nieletnich.

W godzinach wieczornych, kiedy w rejonie Wojewódzkiego Urzêdu zosta³y skoncen-
trowane silne oddzia³y jednostek zmotoryzowanych, uzbrojone grupy m³odzie¿owe wyco-
fa³y siê z ulicy Kochanowskiego i grasowa³y w ró¿nych punktach miasta. O tej porze mia³y
miejsce liczne wypadki w³amañ i kradzie¿y, w czym uczestniczy³a równie¿ m³odzie¿.

Œwiadek Mizera Antoni poda³, ¿e we wczesnych godzinach wieczornych na dworcu
kolejowym rozwydrzona m³odzie¿ wtargnê³a na Posterunek Kolejowy MO. Czêœæ z nich
by³a uzbrojona w broñ paln¹ i granaty. Œwiadek Otto Józef stwierdzi³, i¿ w pobli¿u placu
Asnyka spostrzeg³ id¹c¹ 15-osobow¹ grupê mê¿czyzn w m³odym wieku. Wszyscy nieœli
na ramionach lub trzymali w rêkach karabiny i pistolety maszynowe.

Ujawnione wypadki inspiracji
W wyniku dotychczasowej pracy œledczej ujawniono kilka wypadków pod¿egania

i inspiracji m³odzie¿y ze strony osób starszych. Za nawo³ywanie do zbrojnej napaœci na
Urz¹d Bezpieczeñstwa zosta³o aresztowanych 6 osób w wieku od 34 do 49 lat.

Przes³uchiwany w charakterze œwiadka Ruszczak Ludwik poda³ nastêpuj¹cy przy-
k³ad inspiracji m³odzie¿y: „[z] na ul. Mickiewicza grupa m³odych ch³opców podesz³a do
dwóch starszych osobników (nieustalonych), mówi¹c o bezcelowoœci dalszej akcji, gdy¿
pracownicy aparatu bezpieczeñstwa s¹ uzbrojeni i otrzymali odsiecz w postaci czo³gów.
Wówczas ci wyœmiali siê z nich, ¿e w ca³ym kraju zosta³a obalona w³adza, a oni nie mog¹
sobie poradziæ z kilkoma bezpieczniakami. Na to ch³opcy pobiegli z powrotem w kierun-
ku ul. Kochanowskiego [aa]”.

Podejrzany Schiller Jerzy zezna³, ¿e w czasie zajœæ, gdy jeŸdzi³ wraz z kolegami sa-
mochodem marki „Fiat”, podeszli do nich dwaj starsi mê¿czyŸni, którzy nak³aniali ich do
udania siê samochodem do Politechniki w celu zabrania broni palnej.

Znaczny procent m³odzie¿y bior¹cej udzia³ w zbrojnych ekscesach by³o pijanej.
Œledztwo ustali³o wypadki celowego upijania m³odzie¿y przez starszych oraz oœmielania
i nak³aniania jej do awantur i napadów.

Udzia³ w zajœciach by³ych uczestników podziemia m³odzie¿owego
Za udzia³ w zajœciach zosta³o zatrzymanych 5 b[y³ych] cz³onków nielegalnych orga-

nizacji m³odzie¿owych.
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Gruszczyñski Bogdan nale¿a³ w latach 1948–[19]50 do nielegalnej organizacji, wy-
stêpuj¹cej pod nazw¹ „Polska Armia Skautów”, posiadaj¹cej wiêksz¹ iloœæ broni i zaj-
muj¹cej siê kolporta¿em ulotek. By³ skazany za przynale¿noœæ do tej organizacji na 10 lat
wiêzienia i w wyniku ostatniej amnestii wyszed³ na wolnoœæ. Na wiadomoœæ o zamiesz-
kach przyjecha³ motocyklem z Gniezna do Poznania i namawia³ innych cz³onków tej or-
ganizacji do przyjazdu. Posiada³ broñ, rzuca³ butelkami benzyny na czo³gi, agitowa³
¿o³nierzy do przejœcia na stronê demonstrantów.

Ratajczak Romuald (20 lat) by³ cz³onkiem nielegalnej organizacji m³odzie¿owej, bez
nazwy, licz¹cej 4 osoby. Ratajczak posiada³ pistolet typu Nagan[t]. Organizacja plano-
wa³a wysadzenie pomnika ¿o³nierzy radzieckich na Cytadeli. Zosta³ aresztowany w roku
1952, jednak z powodu objêcia przez amnestiê tej kategorii przestêpstw, by³ bez rozpra-
wy zwolniony. Dnia 28 czerwca ostrzeliwa³ z pm-u gmach Wojewódzkiego Urzêdu
Bezpieczeñstwa.

Kwaœniewski Adam, uczestnik tej samej nielegalnej organizacji. Wówczas z powodu
niepe³noletnoœci aresztowany nie by³. Zosta³ rozpoznany przez Ratajczaka, jak strzela³
z karabinu do gmachu Wojewódzkiego Urzêdu.

Piecner W³odzimierz (19 lat) nale¿a³ w latach 1949–[19]52 do nielegalnej organi-
zacji opartej na za³o¿eniach klerykalnych i tradycjach „baden-powelizmu”30. Organi-
zacja stawia³a przed sob¹ cel przygotowania siê do czynnej dzia³alnoœci na wypadek
wybuchu wojny. Z uwagi na m³ody wiek wówczas go nie aresztowano. Zatrzymany
przez ¿o³nierzy WP za posiadanie amunicji i butelek z benzyn¹ przeznaczonych do rzuca-
nia na czo³gi.

Pac-Pomamacki Miko³aj, student, pochodzenia obszarniczego. Wed³ug danych agen-
turalnych podejrzany jest o przynale¿noœæ do nielegalnej organizacji bli¿ej nierozpraco-
wanego charakteru. W czasie zajœæ bra³ udzia³ w rabowaniu broni ze Studium Wojskowe-
go Wy¿szej Szko³y Rolniczej, gdzie sam studiuje oraz rozbraja³ funkcjonariuszy MO.

Poza tym bra³ udzia³ w zajœciach Piasecki Andrzej, by³y cz³onek nielegalnej organiza-
cji pod nazw¹ „M³odzie¿owa Organizacja Podziemna”, dzia³aj¹cej w latach 1949–[19]52.
Posiada³ w dniu 28 czerwca pistolet maszynowy, prawdopodobnie przechowywany do
tej pory nielegalnie. Obecnie ukrywa siê wraz z jednym przestêpc¹ zbieg³ym z wiêzienia.
Nak³ania³ innych cz³onków tej organizacji do wziêcia czynnego udzia³u w zajœciach.

Maciejewski Mieczys³aw (17 lat) aresztowany pod zarzutem nielegalnego posiada-
nia broni palnej i strzelania do gmachu Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa, wed³ug
zeznañ jednego z zatrzymanych, proponowa³ mu na pocz¹tku br. wst¹pienie do nielegal-
nej organizacji m³odzie¿owej.

Na wieœæ o wypadkach zasz³ych w Poznaniu zwolniony w wyniku amnestii z wiêzie-
nia Krêcichwast, zam[ieszka³y] w W¹growcu, zorganizowa³ 4-osobow¹ grupê m³odzie-
¿ow¹ w celu zdobycia broni drog¹ napadu lub morderstwa funkcjonariusza MO. Dnia
29 czerwca zwróci³ siê do pozosta³ych cz³onków z propozycj¹ przyjazdu do Poznania
i w³¹czenia siê do akcji przeciwko w³adzy.

Jak wskazuj¹ materia³y operacyjne, wœród by³ych cz³onków podziemia m³odzie-
¿owego w okresie poprzedzaj¹cym zajœcia nie by³o sygna³ów œwiadcz¹cych o poczynie-
niu jakichkolwiek kroków przygotowawczych lub o zainteresowaniu siê sytuacj¹ straj-
kow¹ na zak³adach przemys³owych. Natomiast z chwil¹ przekszta³cenia siê manifestacji
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w akcjê zbrojn¹ niektórzy cz³onkowie podziemia m³odzie¿owego nak³aniali swoich
kolegów z okresu dzia³alnoœci do przy³¹czenia siê do rozruchów.

Szczególn¹ aktywnoœci¹ w przebiegu zajœæ wyró¿nia³y siê ¿ywio³y przestêpcze
i chuligañskie, rekrutuj¹ce siê g³ównie spoœród m³odzie¿y. Dzia³a³y one w ka¿dej fazie
zajœæ i by³y czêstokroæ czynnikiem pobudzaj¹cym innych.

I tak, m.in. za udzia³ w zajœciach zosta³ zatrzymany Kulas Janusz (lat 20), znany
w œrodowisku chuligañskim pod przezwiskiem „Eddie-Pollo”. Trzykrotnie karany s¹dow-
nie za kradzie¿ i chuligañstwo, znany awanturnik, wielokrotnie zatrzymany przez MO za
awantury w stanie nietrzeŸwym, g³ówny organizator nielegalnej sprzeda¿y biletów przed
kinami. Bra³ udzia³ w demonstracji, nios¹c transparent. Rozbraja³ funkcjonariuszy MO
i dzia³a³ przeciwko czo³gom. Zosta³ zatrzymany za udzia³ w zajœciach 18-letni Klupieæ
Ryszard, jeden z g³ównych organizatorów napadów na posterunki MO. By³ on ju¿ dwu-
krotnie karany przez s¹d dla nieletnich za chuligañstwo.

Nale¿y nadmieniæ, ¿e sprawcy bestialskiego zamordowania funkcjonariusza Woje-
wódzkiego Urzêdu na dworcu kolejowym s¹ równie¿ w wieku m³odzie¿owym. Przekrój
klasowy aresztowanych wœród m³odzie¿y podaj¹ oni sami nastêpuj¹co: pochodzenia ro-
botniczego – 113 osób, ch³opskiego – 2 , mieszczañskiego – 2, inteligenckiego – 12.

XIII
Postawa kleru katolickiego i elementów klerykalnych

W ostatnim okresie czasu kler katolicki na terenie województwa i miasta Poznania
wysuwa³ szereg ¿¹dañ w rodzaju wprowadzenia nauki religii w szko³ach, powrotu izolo-
wanych biskupów, zezwolenia na prowadzenie pracy duszpasterskiej w wojsku, wiêzie-
niach itp. Z tych wszystkich ¿¹dañ, jedynie ¿¹danie wprowadzenia nauki religii
w szko³ach znalaz³o oddŸwiêk w has³ach i okrzykach t³umów manifestuj¹cych w dniu
28 czerwca 1956 r.

Prowadzona przez kler w delikatnej formie dzia³alnoœæ, maj¹ca na celu wykazanie
katastrofalnego stanu naszej ekonomiki, przyczyni³a siê niew¹tpliwie do zwiêkszenia
niezadowolenia mas pracuj¹cych, które na terenie Poznania pozostaj¹ pod powa¿nym
wp³ywem kleru.

Jednak¿e zarówno materia³y operacyjne, jak i wyniki dotychczasowego œledztwa nie
daj¹ ¿adnych konkretnych danych, które by œwiadczy³y o udziale kleru w inspiracji lub
organizowaniu zajœæ poznañskich. Z danych agenturalnych wynika, ¿e kler poznañski
w zasadzie potêpia zbrojne rozruchy, przy czym zgodnie z nastawieniem kurii solidary-
zuje siê z ekonomicznymi ¿¹daniami robotników. Wœród wy¿szego kleru panuje przeko-
nanie, ¿e zajœcia poznañskie s¹ wynikiem zorganizowanej akcji, w której wykorzystano
odbywaj¹ce siê Miêdzynarodowe Targi oraz powszechn¹ krytykê organów w³adzy,
a zw³aszcza organów bezpieczeñstwa.

Posiadamy niesprawdzone informacje, jakoby niektórzy ksiê¿a w sposób jawny
udzielali pos³ug religijnych rannym bojówkarzom zarówno na ulicy, jak i w szpitalu. Sy-
gna³y o b³ogos³awieniu pochodu przez 2 zakonników oraz o schronieniu siê 2 rannych
bandytów w jednym z zakonów s¹ w toku sprawdzania.

Ogólnie jednak – wed³ug posiadanych materia³ów – tutejszy kler zaj¹³ wobec zajœæ
stanowisko wyczekuj¹ce i bojaŸliwe. I tak w godzinach rannych 28 czerwca 1956 r.
t³um demonstrantów zatrzyma³ dziekana Waltera z Poznania, proponuj¹c mu udzia³
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w czo³ówce pochodu. Ksi¹dz ten zdecydowanie odmówi³, wymawiaj¹c siê konieczno-
œci¹ udania siê na uroczystoœci œwiêcenia katedry. Obok kawiarni „WZ” dominikanin
usilnie namawiany przez pijanego bojówkarza do przy³¹czenia siê do pochodu odmówi³,
wyrwa³ siê i uciek³. Wielu ksiê¿y bezpoœrednio po zajœciach wyra¿a³o obawy, ¿e rz¹d bê-
dzie represjonowa³ Koœció³, wnioskuj¹c ze œpiewu pieœni koœcielnych i rzucania hase³ re-
ligijnych, ¿e demonstracja odby³a siê z inspiracji kleru. Notuje siê równie¿ fakty zdecy-
dowanie wrogich wyst¹pieñ kleru, szczególnie w terenie, gdzie szereg ksiê¿y prywatnie,
a nawet w kazaniach solidaryzuje siê z prowokatorami i rozmaitymi perfidnymi sposoba-
mi usi³uje podkopaæ autorytet i zaufanie ludnoœci do partii i rz¹du.

Dotychczasowe materia³y agenturalne i œledcze nie dostarczy³y równie¿ ¿adnych da-
nych, które by œwiadczy³y o udziale œwieckiego aktywu katolickiego i inspirowaniu, i or-
ganizowaniu oraz w samym przebiegu zajœæ.

XIV
Zachowanie siê osób bêd¹cych w operacyjnym zainteresowaniu

organów bezpieczeñstwa

1. Dotychczas nie uzyskano informacji œwiadcz¹cych konkretnie o udziale by³ych elemen-
tów WRN-owskich31 w przygotowaniu demonstracji i uczestniczeniu w zajœciach. Mate-
ria³y nie wskazuj¹ równie¿, aby byli szczegó³owo zorientowani o sytuacji strajkowej
w zak³adach pracy. Wiêkszoœæ z nich uwa¿a za bezpoœredni¹ przyczynê strajku i demon-
stracji ciê¿k¹ sytuacjê materialn¹ i trudne warunki pracy robotników. Rozwój sytuacji od
strajku do zbrojnych zaburzeñ jest – zdaniem niektórych – œwiadectwem niepopularnoœci
rz¹du i s³aboœci ustroju.

W ogóle obserwuje siê wœród nich du¿¹ ostro¿noœæ w komentarzach oraz postawê wy-
czekuj¹c¹. Do tej pory nie uzyskano informacji, aby œrodowisko to czyni³o, próby prowadze-
nia szerszej kampanii wœród klasy robotniczej lub usi³owa³o docieraæ do zak³adów pracy.
2. Wœród dawnych przywódców prawicy ruchu ludowego (PSL) obserwuje siê po zajœ-
ciach zwiêkszon¹ ruchliwoœæ. Wyra¿aj¹ oni sympatiê dla sprawców i aresztowanych
oraz ¿al, ¿e zbrojna prowokacja nie uda³a siê. By³y pose³ PSL na Sejm oraz inni dzia³acze
wypowiadaj¹ pogl¹d, ¿e tego rodzaju zbrojne wyst¹pienia mog¹ doprowadziæ do obale-
nia w³adzy, tylko wówczas, gdy odbêd¹ siê równoczeœnie w wielu miastach. O ¿y-
wio³owoœci wydarzeñ œwiadczy ich zdaniem równie¿ nieopanowanie radiostacji, celem
zakomunikowania œwiatu o zajœciach.

Byli dzia³acze PSL z du¿ym uznaniem mówi¹ o pochodzie robotniczym i o politycz-
nej dojrza³oœci robotników w Poznaniu. Szczególn¹ aprobatê zyska³y u nich okrzyki
t³umów ¿¹daj¹cych powrotu Miko³ajczyka. Œrodowisko to zajête jest obecnie spekula-
cjami na temat przysz³ej polityki rz¹du, w szczególnoœci dalszej demokratyzacji i polity-
ki na wsi.

Równie¿ posiadane dane o innych osobach znajduj¹cych siê w operacyjnym za-
interesowaniu organów bezpieczeñstwa publicznego nie wskazuj¹ na to, a¿eby bra³y
one czynny udzia³ w przygotowaniu lub uczestniczy³y w zajœciach. W szczególnoœci
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charakterystyczne wyniki da³a przeprowadzona analiza zachowania siê w czasie zajœæ
i w okresie póŸniejszym osób rozpracowywanych lub obserwowanych przez organa
bezpieczeñstwa publicznego na zak³adach pracy. W wiêkszoœci wypadków osoby te, co
do których mo¿na by³o to ustaliæ, nie bra³y ¿adnego czynnego udzia³u w zajœciach. Ten
stan rzeczy nale¿y uznaæ jako œwiadectwo s³aboœci naszej pracy agenturalnej, zarówno
od strony typowania osób do rozpracowania i obserwacji, jak i od strony obstawienia
ich agentur¹.

XV
Dotychczasowe wyniki œledztwa

Dnia 28 czerwca [19]56 r. w godzinach wieczornych przyst¹piono do organizowania
„punktu filtracyjnego” na terenie lotniska £awica. Mimo bardzo prymitywnych warun-
ków i mo¿liwoœci, ju¿ oko³o godz. 24.00, przygotowano 6 pomieszczeñ na oko³o 350 lu-
dzi oraz kilkanaœcie pomieszczeñ dla pracowników œledczych, prokuratorów, dzia³u ewi-
dencji, dzia³u depozytów itp.

Pierwszych zatrzymanych dostarczono tam o godz. 3.00 dnia 29 czerwca [19]56 r.
Zatrzymanych dostarczy³y jednostki MO, wojska oraz funkcjonariusze bezpieczeñstwa
publicznego.

W pierwszych dniach przez punkt filtracyjny przesz³o oko³o 450 zatrzymanych,
z czego 196 osób zosta³o zwolnionych, pozostali zaœ przekazani po wstêpnym udoku-
mentowaniu spraw [do] wiêzieñ w Poznaniu i Rawiczu. Ten punkt filtracyjny zosta³ w dniu
3 lipca [19]56 r. zlikwidowany. Obecnie wszyscy aresztowani znajduj¹ siê w Poznaniu.

Stan aresztowanych na dzieñ 8 sierpnia 1956 r. przedstawia siê nastêpuj¹co:
Ogó³em do tego dnia zatrzymano 658 osób (niezale¿nie od tego organa MO zatrzy-

ma³y 88 osób). Z tego przekazano do Prokuratury (jako podejrzanych o dokonania prze-
stêpstw niele¿¹cych w kompetencji organów bezpieczeñstwa publicznego) – 98 osób. Do
s¹du dla nieletnich przekazano – 11 osób. Wypuszczono celem odpowiadania z wolnej
stopy – 48 osób. Zwolniono z braku dowodów winy – 316 osób.

Pozostawa³o do dyspozycji organów bezpieczeñstwa publicznego aresztowanych
185 osób.

Iloœæ zatrzymanych wed³ug wieku:
do lat 17 – –
17 do 21 – 107 osób,
22 do 25 – 28 osób,
26 do 35 – 33 osoby,
Ponad 35 – 17 osób.

Razem: 185 osób

Iloœæ zatrzymanych wed³ug zawodów:
metalowców (œlusarzy, tokarzy itp.) – 52 osoby,
robotników niewykwalifikowanych – 35 osób,
kierowców samochodowych – 17 osób,
pracowników komunikacji (konduktorzy) – 13 osób,
robotników budowlanych – 7 osób,
stolarzy – 4 osoby,
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drukarzy – 2 osoby,
Razem robotników: 130 osób

pracowników umys³owych – 8 osób,
wolne zawody – 4 osoby,
prywatna inicjatywa – 4 osoby,
uczniowie – 5 osób,
inne (kelnerzy, krawcy itp.) – 6 osób,
bez zawodu – 28 osób.

Razem: 185 osób

Spoœród aresztowanych 47 osób by³o uprzednio karanych, z tego niektórzy kilkakrot-
nie lub wieloletnim wiêzieniem.
By³o karanych za:
nielegalne posiadanie broni – 2 osoby,
kradzie¿e – 15 osób,
chuligañstwo – 15 osób,
napady – 3 osoby,
za inne przestêpstwa – 12 osób.

Razem: 47 osób

Poza tym prowadzi siê œledztwo o udzia³ w zbrojnej prowokacji przeciwko 13 wiêŸ-
niom wypuszczonym w czasie rozbicia wiêzienia.

Niezale¿nie od tego szereg aresztowanych osób by³o doraŸnie zatrzymanych lub po-
dejrzanych przez organa MO o ró¿ne przestêpstwa i chuligañskie wybryki.

Obecnie praca œledcza koncentruje siê nad zakoñczeniem œledztwa i przygotowa-
niem aktów oskar¿enia w stosunku do wy³onionych 5 grup podejrzanych, których sprawy
œledcze winny byæ zakoñczone do koñca sierpnia br.

Ca³oœci¹ pracy œledczej kieruj¹ bezpoœrednio dyrektor i wicedyrektor Departamen-
tu VII Komitetu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego. W pracy œledczej bierze udzia³
2 naczelników Wydzia³ów Dep[artamentu VII], 3 naczelników Wydzia³ów VII Wo-
jewódzkich Urzêdów oraz 92 oficerów œledczych z Komitetu do spraw Bezpieczeñstwa
Publicznego, Wojewódzkiego Urzêdu w Poznaniu i innych Wojewódzkich Urzêdów.

Niezale¿nie od tego potrzebom pracy œledczej podporz¹dkowana jest praca wiêkszo-
œci sk³adu operacyjnego Wojewódzkiego Urzêdu oraz grupy oficerów operacyjnych Ko-
mitetu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego.

XVI
Sytuacja na zak³adach przemys³owych po zajœciach

W dniu 29 czerwca 1956 r. na rann¹ zmianê znaczna czêœæ robotników nie przyby³a z po-
wodu trudnoœci komunikacji kolejowej i miejskiej. W wiêkszoœci zak³adów pracy nie podjê-
to. Przybyli robotnicy zajêli postawê wyczekuj¹c¹. Na wielu zak³adach pracy mia³y miejsce
doœæ burzliwe zajœcia oraz notowano wypadki terroru w stosunku do podejmuj¹cych pracê.

I tak w ZISPO atmosferê wyczekiwania i wahania pog³êbiali niektórzy robotnicy,
którzy agitowali po cichu za niepodejmowaniem pracy. Notowano wypadki gróŸb
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w rodzaju: „Jak podejmiesz pracê, to siê z tob¹ rozprawiê”. Osobników, którzy tak agito-
wali i grozili, dotychczas nie ustalono. Na Oddziale W-3 w godzinach rannych podjê³y
pracê tylko dwa wydzia³y, które potem, widz¹c, ¿e inne wydzia³y nie pracuj¹, równie¿
przerwa³y pracê. Po masówce oko³o godz. 12.00 za³oga W-3 przyst¹pi³a do pracy. Wów-
czas przychodzili do W-3 pracownicy innych dzia³ów, agituj¹c za niepodejmowaniem
pracy i gro¿¹c pobiciem, jednak bez rezultatu.

Na ZNTK robotnicy nie podjêli pracy w dniu 29 czerwca 1956 r. i przez ca³y dzieñ
zak³ady nie pracowa³y. W dniu 30 czerwca 1956 r. rozpoczêto normaln¹ pracê z pó³tora-
godzinnym opóŸnieniem.

Burzliwy przebieg mia³o zebranie za³ogi MPK w dniu 29 czerwca 1956 r. W tym
dniu ruch tramwajowy na mieœcie by³ ca³kowicie wstrzymany, a czêœæ pracowników,
która podjê³a pracê, by³a zatrudniona przy œci¹ganiu do zajezdni zniszczonych wozów
tramwajowych i naprawie sieci.

Równie¿ w szeregu zak³adów przemys³owych, jak: „Pomet”, „Wiepofama”, „Sto-
mil”, Fabryka Maszyn ¯niwnych, ZPO32 im. Komuny Paryskiej, Zak³ady Graficzne im.
Kasprzaka i inne, w dniu 29 czerwca 1956 r. pracy w zasadzie nie podjêto z powodu ma³ej
iloœci przyby³ych do pracy oraz z obawy – jak twierdz¹ robotnicy – przed bojówkami
strajkowymi.

Dopiero w dniu 30 czerwca 1956 r. zak³ady przemys³owe pracowa³y normalnie.

XVII
Ogólna ocena

Wyniki dotychczasowego œledztwa i pracy agenturalnej nie daj¹ jeszcze obecnie
wszystkich elementów umo¿liwiaj¹cych udzielenie kategorycznej odpowiedzi na zagad-
nienie istnienia zorganizowanej, celowej dzia³alnoœci wroga w toku przygotowania
i w samym przebiegu zajœæ poznañskich.

Wiele faktów œwiadczy o tym, ¿e zbrojna prowokacja nie le¿a³a w zamiarach robot-
ników, którzy na skutek agitacji strajkowej przerwali pracê i wyszli na demonstracjê. Jed-
nak¿e istnieje kilka sygna³ów, które mog¹ œwiadczyæ o tym, ¿e zbie¿noœæ w czasie strajku
w ZNTK i na oddziale W-3 ZISPO oraz pojawienia siê ulotki w MPK, i to w okresie trwa-
nia Miêdzynarodowych Targów Poznañskich – nie jest przypadkowa. Nierozpoznany
jest równie¿ w zasadzie wp³yw cudzoziemców na wybuch strajku.

Jeszcze przed zajœciami organa bezpieczeñstwa rozpracowywa³y sygna³ o istnieniu
w ZISPO grupy organizuj¹cej strajk i kontaktuj¹cej siê z innymi zak³adami. W toku do-
tychczasowego œledztwa uzyskano materia³y o osobnikach, którzy przedstawiali siê jako
delegaci „Komitetu Strajkowego”. Zeznaj¹ o tym m.in. £opiñski i Kornowicz z Pañstwo-
wych Zak³adów Wyrobów Metalowych oraz Sobaszkiewicz z gmachu KW PZPR. Tak wiêc
sprawa istnienia Komitetu Strajkowego winna byæ przedmiotem dalszego rozpracowania.

Analiza rozprzestrzeniania siê strajku na inne zak³ady pracy w Poznaniu nie daje
podstaw do stwierdzenia jego z góry przemyœlanego i zorganizowanego charakteru. Wy-
daje siê, ¿e Ÿróde³ szybkiego rozprzestrzeniania siê strajku i masowego wyjœcia na ulicê
nale¿y szukaæ w sytuacji politycznej. Zadaniem organów bezpieczeñstwa jest pe³ne wy-
jaœnienie sprawy organizacji pochodu, jego trasy oraz bojówek, które wywo³a³y strajki.
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Sprawy wczeœniejszego przygotowania wrogich transparentów na ZISPO, o czym
organy bezpieczeñstwa publicznego mia³y sygna³y przed zajœciami, dotychczasowe
œledztwo nie potwierdzi³o. Pierwsze transparenty by³y widziane dopiero na placu Zam-
kowym. Niektóre z nich sprawia³y wra¿enie przygotowanych wczeœniej i jak wynika
z niektórych zeznañ, pochodzi³y od tramwajarzy. Wiêkszoœæ transparentów zosta³a zro-
biona ju¿ w czasie samych zajœæ.

Ju¿ od samego pocz¹tku wrogie elementy usi³owa³y nadaæ strajkowi i demonstracji
robotniczej wyraŸny antypañstwowy charakter. Œwiadcz¹ o tym rzucane okrzyki i has³a.
W miarê przybli¿ania siê pochodu do œródmieœcia i w³¹czenia siê elementów drobno-
mieszczañskich i chuligañskich, wrogi charakter manifestacji stawa³ siê coraz jaskraw-
szy i brutalniejszy.

Elementów przekszta³cania siê demonstracji strajkowej o wrogim obliczu politycz-
nym w zbrojn¹ prowokacjê nale¿y szukaæ w analizie przebiegu wydarzeñ na placu Zam-
kowym. Niektóre elementy tej analizy zosta³y czêœciowo wy¿ej opisane i s¹ obecnie
przedmiotem œledztwa. Wchodz¹ tu m.in. takie zagadnienia, jak rola Bieñka, rola i ustale-
nie poszczególnych mówców z radiowozu, rola elementów kryminalnych i chuligañ-
skich w skierowaniu t³umów na rozbicie wiêzienia itd.

Rozbicie wiêzienia mo¿na w zasadzie uznaæ za punkt prze³omowy, w którym de-
monstracja strajkowa nabra³a cech zbrojnej prowokacji. Wprawdzie ju¿ wczeœniej s¹
stwierdzone wypadki rozbrajania milicjantów, jednak¿e dopiero rozbicie wiêzienia da³o
prowokatorom wiêksz¹ iloœæ broni i amunicji. Atak na wiêzienie i rozbrojenie Stra¿y
Wiêziennej sta³y siê mo¿liwe miêdzy innymi dlatego, ¿e w trakcie manifestacji na placu
Zamkowym prowokatorzy przekonali siê o niezdolnoœci w³adz, a w szczególnoœci orga-
nów MO do zabezpieczenia ³adu publicznego i porz¹dku w mieœcie. Œwiadczy³a o tym
³atwoœæ, z jak¹ manifestanci wtargnêli i zdemolowali gmach MRN i KW PZPR, rozpê-
dzili i czêœciowo rozbroili trzy samochody ciê¿arowe z milicj¹ oraz spenetrowali siedzibê
KW MO.

Dotychczasowe œledztwo nie dostarczy³o dowodów istnienia jakiegoœ zorganizowa-
nego kierownictwa zbrojn¹ prowokacj¹. Takie okolicznoœci, jak niewykorzystanie przez
demonstrantów rozg³oœni radiowej, jak zupe³nie przypadkowy i niezorganizowany roz-
dzia³ broni, która w znacznej wiêkszoœci wypadków by³a w u¿yciu m³odych ludzi, nie-
umiej¹cych siê ni¹ pos³ugiwaæ i inne, œwiadcz¹ o braku jakiegoœ zorganizowanego kie-
rownictwa. Niemniej posiadane luŸne sygna³y o istnieniu jakiegoœ „sztabu” kieruj¹cego
akcj¹ napadu na Wojewódzki Urz¹d (jak np. w restauracji „Podhalanka” oraz przy
ul. D¹browskiego 28) wymagaj¹ skrupulatnego sprawdzenia.

Równoczeœnie jednak analiza przebiegu zajœæ wykazuje, ¿e w poszczególnych
sytuacjach i na poszczególnych odcinkach znajdowali siê inicjatorzy i organizatorzy
napadów, podpaleñ, budowy barykad, zajmowania stanowisk ogniowych, rzucania
szczególnie jadowitych i podburzaj¹cych wiadomoœci, i hase³ itd. Szereg z nich zo-
sta³o ustalonych i aresztowanych. Odnoœnie wielu uzyskano elementy pozwalaj¹ce
na ich ustalenie i ujêcie. Dotychczas jednak nie natrafiono na œlady jakiegoœ organi-
zacyjnego powi¹zania tych ró¿nych prowodyrów miêdzy sob¹, wzglêdnie inspiracji
zewnêtrznej.

Z dotychczasowego œledztwa wynika, ¿e najbardziej aktywn¹ i agresywn¹ rolê
w zbrojnej prowokacji odegra³y elementy przestêpcze i chuligañskie sk³adaj¹ce siê
g³ównie z m³odzie¿y. W œwietle zajœæ poznañskich problem podziemia przestêpczego
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i chuligañskiego, z³o¿onego g³ównie z m³odzie¿y, urasta do powa¿nego problemu poli-
tycznego, zagra¿aj¹cego bezpieczeñstwu publicznemu.

Poznañski aparat Milicji Obywatelskiej wykaza³ 28 czerwca 1956 r. brak polityczne-
go, technicznego i operacyjnego przygotowania do stawiania czo³a zajœciom, jakie siê
w tym dniu rozegra³y. Brak jasnoœci odnoœnie politycznie wrogiego charakteru demon-
stracji oraz odnoœnie zadañ MO w dziedzinie zapewnienia bezpieczeñstwa i ³adu publicz-
nego sprawi³, ¿e nie zabezpieczono na czas – mimo istniej¹cych mo¿liwoœci – gmachów
w³adz pañstwowych i partyjnych przed wtargniêciem i zdemolowaniem. Nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e nawet zabarykadowanie gmachu KW MO i zdecydowany odpór stosun-
kowo nielicznym i nieuzbrojonym bojówkom, które usi³owa³y wtargn¹æ do tego gmachu,
wystarczy³yby dla zapobie¿enia zbrojnej prowokacji bez u¿ycia broni.

Niezale¿nie od tego nale¿y podkreœliæ brak technicznych œrodków do rozproszenia
t³umów, w rodzaju gazów ³zawi¹cych, p³ynów plami¹cych i cuchn¹cych, petard itp. Wy-
daje siê jednak, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ biernoœci funkcjonariuszy MO w ci¹gu dnia na
mieœcie oraz ³atwoœæ, z jak¹ – wbrew zarz¹dzonemu przez KW MO stanowi alarmowemu
– rozbrojono szereg jednostek MO – by³o polityczne zachwianie siê wielu funkcjonariu-
szy MO w obliczu dzia³ania wroga.

Jedn¹ z g³ównych przyczyn tego zachwiania siê by³o wyraŸne sprzyjanie t³umów
ulicznych manifestantom, ich wrogim has³om, okrzykom i wyczynom. Nie tylko pu-
bliczne wrogie wyst¹pienia i prowokacyjne okrzyki, ale nawet zbrodnicze ekscesy
chuliganów, m³odzików i podrostków paraduj¹cych z broni¹, i strzelaj¹cych, nalewa-
j¹cych benzynê do butelek i podpalaj¹cych czo³gi – nie znajdowa³y w zasadzie odpo-
ru ze strony przygl¹daj¹cych siê ludzi. Lecz na odwrót, spotyka³y siê na ogó³ z apro-
bat¹ i uznaniem. Charakterystyczne przy tym jest, ¿e w niektórych wypadkach
dezaprobata t³umu wobec ataków grabie¿y mienia lub np. niszczenia akt rencistów,
odnosi³a skutek. Szczególnie zaœ nale¿y podkreœliæ atmosferê przychylnoœci i aprobaty,
jaka otacza³a wszelkie najbardziej wymyœlne oszczerstwa rzucane na funkcjonariu-
szy i aparat bezpieczeñstwa publicznego oraz ca³¹ zbrojn¹ akcjê przeciwko Woje-
wódzkiemu Urzêdowi ds. BP. Podkreœliæ równie¿ nale¿y silne nastroje antyradziec-
kie panuj¹ce wœród t³umu.

XVIII
Postawa aparatu bezpieczeñstwa publicznego

Trwaj¹ca reorganizacja aparatu BP, a szczególnie pionu ekonomicznego oraz zwê¿e-
nie zadañ organów BP w ogóle, a zw³aszcza na obiektach gospodarki narodowej, zmniej-
szy³y rozeznanie przez aparat BP sytuacji na obiektach gospodarczych.

Trwaj¹ca kampania prasowa i inna skierowana przeciwko aparatowi BP w du¿ym
stopniu poderwa³a autorytet organów BP w spo³eczeñstwie i wp³ynê³a na znaczne zwiêk-
szenie trudnoœci w pracy operacyjnej.

Praca agenturalna Wojewódzkiego Urzêdu w zwi¹zku z odbywaj¹cymi siê Miêdzy-
narodowymi Targami Poznañskimi by³a w okresie poprzedzaj¹cym zajœcia doœæ aktyw-
na. Nastawienie i zadania stawiane agenturze sz³y obok zasadniczego kierunku – prowa-
dzenie spraw ewidencji operacyjnej – równie¿ w kierunku wykorzystania jej mo¿liwoœci
w ustaleniu i rozpracowaniu podejrzanych kontaktów obcokrajowców z obywatelami
polskimi. Trzeba jednak¿e podkreœliæ, ¿e w tym ostatnim zagadnieniu osi¹gniêcia apara-

556



tu by³y nik³e, co sprawi³o, ¿e zagadnienie wp³ywu cudzoziemców na powstanie i prze-
bieg zajœæ poznañskich nie mo¿e byæ uznane za wyjaœnione.

Sieæ agenturalna Wydz[ia³u] IV, a szczególnie na Zak³adach ZISPO, by³a nastawiona
na agenturalne ujawnianie inspiratorów i organizatorów tendencji strajkowych oraz na
mo¿liwie szybkie informowanie o nastrojach wœród za³óg robotniczych i zamierzeniach
znanych prowodyrów. Uzyskiwane informacje by³y natychmiast przekazywane do KW
PZPR i kierownictwa Komitetu ds. BP.

Widz¹c narastaj¹c¹ sytuacjê strajkow¹ na zak³adach pracy, organa BP stawia³y
przed kierownictwem sprawê przedsiêwziêæ profilaktycznych dla uspokojenia najbar-
dziej agresywnych elementów. Na wyraŸne jednak polecenie kierownictwa do tego nie
przyst¹piono.

W przeddzieñ zajœæ kierownik Wojewódzkiego Urzêdu spowodowa³ wycofanie bro-
ni bêd¹cej na uzbrojeniu Stra¿y Przemys³owych oraz omówi³ z dowództwem jednostki
KBW mo¿liwoœci, jakie posiada, ochrony wa¿nych punktów w mieœcie. Mo¿liwoœci te
zreszt¹ okaza³y siê bardzo ma³e z powodu znacznej redukcji stanu osobowego jednostki
KBW. Wobec jednak niepe³nego rozeznania zasiêgu i natê¿enia wrogich nastrojów oraz
uspokajaj¹cej oceny sytuacji ze strony KW PZPR, kierownictwo Wojewódzkiego Urzêdu
nie przedsiêwziê³o zdecydowanych kroków, celem pe³nego zmobilizowania i skoordy-
nowania wspó³dzia³ania organów odpowiedzialnych za stan bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego w mieœcie.

Nale¿y nadmieniæ, ¿e po reorganizacji aparatu BP i zniesieniu operacyjnego pod-
porz¹dkowania organów MO organom BP brak by³o oficjalnego dokumentu, jedno-
znacznie okreœlaj¹cego obowi¹zki aparatu BP w tej dziedzinie.

W czasie samych zajœæ funkcjonariusze organów BP wykazali wysoki poziom moral-
no-polityczny, ofiarnoœæ i oddanie partii, zdyscyplinowanie i opanowanie w samej akcji.
Z nara¿eniem w³asnego ¿ycia bronili dostêpu do gmachu zgodnie z otrzymanymi polece-
niami, nie daj¹c siê ponieœæ nerwom ani panice.

Jak zosta³o przez œledztwo bezspornie stwierdzone, pierwsze strza³y z urzêdu na-
st¹pi³y po obrzuceniu gmachu kamieniami i p³on¹cymi butelkami z benzyn¹, po ostrzela-
niu Urzêdu z t³umu i po otrzymaniu zgody na u¿ycie broni od tow[arzyszy:] Gierka, Sta-
siaka i Komitetu ds. BP. Równie¿ po pierwszych strza³ach i odpêdzeniu napastników
funkcjonariusze BP strzelali rzadko, przewa¿nie w górê lub do poszczególnych bandy-
tów strzelaj¹cych do Urzêdu, wzglêdnie usi³uj¹cych go podpaliæ.

Wystêpuj¹c przed pracownikami Wojewódzkiego Urzêdu ds. BP w Poznaniu w dniu
29 czerwca 1956 r., tow[arzysz] Cyrankiewicz wyrazi³ uznanie dla postawy w czasie zajœæ
Urzêdu Bezpieczeñstwa, który w tym dniu by³ symbolem w³adzy ludowej w Poznaniu.

Za w³aœciw¹ postawê, opanowanie, ofiarnoœæ i mêstwo w czasie zajœæ wyst¹piono
z wnioskami o odznaczenie pañstwowe dla 140 funkcjonariuszy BP.

Po zajœciach praca Wojewódzkiego Urzêdu – niezale¿nie od bie¿¹cych zadañ – kon-
centrowa³a siê g³ównie nad œledztwem w sprawie zajœæ poznañskich, ustaleniem winnych
i poci¹gniêciem ich do odpowiedzialnoœci karnej. W pracy tej du¿¹ pomoc okazali dele-
gowani do pracy œledczej i operacyjnej funkcjonariusze z Komitetu ds. BP i z innych Wo-
jewódzkich Urzêdów.

Z powodu znacznego nawa³u pracy zwi¹zanej ze œledztwem i koniecznoœci¹ jego ter-
minowego ukoñczenia, szereg istotnych zagadnieñ operacyjnych, wynikaj¹cych z zajœæ
poznañskich, nie zosta³o dotychczas rozwi¹zanych.
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Wchodz¹ tu w szczególnoœci w rachubê takie sprawy, jak:
– znaczna iloœæ utraconej w czasie zajœæ i dotychczas nieodzyskanej broni palnej;
– fakty u¿ycia w czasie zajœæ broni i amunicji nietypowej i wydobytej z ukrycia;
– autorzy szeregu wrogich i pogró¿kowych anonimów wysy³anych do instytucji
w zwi¹zku z zajœciami oraz ulotek nie zostali dotychczas wykryci;
– znaczna liczba nieujêtych dotychczas wiêŸniów, wypuszczonych z wiêzienia w czasie
zajœæ oraz szereg zagadnieñ omówionych poprzednio (ranni i zabici, elementy inspiracji
i organizacji, wp³yw cudzoziemców i inne).

Bior¹c pod uwagê, ¿e wykonanie w pe³ni zadañ Wojewódzkiego Urzêdu po tej linii
wymaga bardzo du¿ej, d³ugotrwa³ej i ¿mudnej pracy oficerów operacyjnych i œledczych
o wysokich kwalifikacjach zawodowych, wydaje siê koniecznym utworzenie w Woje-
wódzkim Urzêdzie [ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu] specjalnej grupy ope-
racyjnej, z udzia³em delegowanych na d³u¿szy okres czasu z Komitetu ds. BP oficerów
operacyjnych i œledczych.

XIX
Wnioski

Z analizy zajœæ poznañskich nasuwaj¹ siê dla organów BP nastêpuj¹ce najogólniejsze
wnioski:
1. Jednoznacznie okreœliæ odpowiedzialnoœæ za ca³okszta³t stanu bezpieczeñstwa i ³adu
publicznego oraz za opracowanie i realizacjê planu akcji i koordynacji odpowiednich or-
ganów na wypadek zagro¿enia bezpieczeñstwa publicznego.
2. Okreœliæ rolê wojsk KBW. Wzmocniæ ochronê zewnêtrzn¹ wa¿nych obiektów. W pla-
nie akcji przewidzieæ miêdzy innymi zastosowanie, zaopatrzenie i wyszkolenie w korzy-
staniu z technicznych œrodków ochrony gmachów publicznych i rozpraszania napastni-
ków bez u¿ycia broni palnej. Opracowaæ regulaminy korzystania z broni palnej przez
poszczególne organa posiadaj¹ce broñ.
3. Uznaæ, ¿e obecny stan osobowy organów BP w zasadzie odpowiada potrzebom bezpie-
czeñstwa pañstwowego i nie powinien podlegaæ powa¿niejszym zamianom iloœciowym
i kadrowym.
4. Opracowaæ formy wspó³pracy organów BP z organami MO w dziedzinie walki z wrog¹
dzia³alnoœci¹ przestêpcz¹ i chuligañskimi elementami spoœród m³odzie¿y.

Wnioski dotycz¹ce szczegó³owych zagadnieñ pracy operacyjnej organów BP zo-
stan¹ opracowane oddzielnie.

[ab]

�ród³o: AIPN Po, 570/86, k. 5–110, kopia, mps.
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Nr 113

Bdm – Opis przyczyn robotniczego wyst¹pienia 28 czerwca 1956 r. i charakterystyka ins-

piratorów zajœæ

W dniu 28 czerwca 1956 r. dosz³o w Poznaniu do strajków i demonstracji robot-
ników. Robotnicy ZISPO i szeregu innych zak³adów na tle przewlek³ego za³atwiania na-
brzmia³ych bol¹czek i postulatów ekonomicznych, stali siê podatni na demagogiczn¹
propagandê elementów warcholskich i awanturniczych.

Elementy wrogie Polsce ludowej rzucaj¹ has³o strajku i wyjœcia na ulicê, nie dobro
robotników, rzecz jasna, maj¹c na uwadze, lecz d¹¿enie do wyprowadzenia ich z zak³a-
dów pracy na miasto i przekszta³cenia demonstracji w zbrojne wyst¹pienie, chêæ skom-
promitowania Polski na arenie miêdzynarodowej. Œwiadczy o tym dobitnie wywo³anie
strajku i demonstracji, w okresie, gdy w Poznaniu na Targach1 przebywali liczni obcokra-
jowcy.

O prowokatorskich zamys³ach inspiratorów strajku i demonstracji œwiadcz¹ równie¿
rozpowszechniane przez nich fa³szywe wiadomoœci, jak np.: o rzekomym aresztowaniu
delegatów z ZISPO.

Elementom tym nie o los delegatów chodzi³o, lecz o spowodowanie zamachów na
wiêzienie i inne pañstwowe oraz spo³eczne instytucje, bez wzglêdu na ofiary, jakie mu-
sia³o to za sob¹ poci¹gn¹æ.

Strajk i wyjœcie na ulicê w swym za³o¿eniu by³y nies³uszne, w skutkach szkodliwe,
gdy¿ umo¿liwi³o wrogim elementom rozwiniêcie akcji terroru i gwa³tu, w wyniku czego
dosz³o do ofiar w ludziach i powa¿nych strat materialnych.

Na przebiegu wydarzeñ poznañskich w niema³ym stopniu zaci¹¿y³a zatruta propa-
ganda imperialistycznych rozg³oœni radiowych, masowo nadsy³ane drog¹ powietrzn¹
oszczercze ulotki i broszury „Wolnej Europy”2, usi³uj¹ce zatruæ spokojn¹ atmosferê i in-
gerowaæ w wewnêtrzne sprawy aPolskia. Imperialistyczne ko³a USA nak³adem dzie-
si¹tków milionów dolarów galwanizuj¹ niedobitki reakcyjnego podziemia w kraju.
Przywódcy reakcyjnego podziemia w rodzaju [W³adys³awa] Andersa3 i [Stanis³awa]
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a–a Odrêcznie dopisano wyraz Polski, poni¿ej odrêcznie przekreœlono maszynowy zapis o treœci: naszego kraju.
1 Chodzi o Miêdzynarodowe Targi Poznañskie, które odbywa³y siê w tych dniach w Poznaniu.
2 Chodzi o Rozg³oœniê Radia Wolna Europa.
3 W³adys³aw Anders (1892–1970), genera³, polityk, 1914–1917 oficer kawalerii w armii rosyjskiej,

1916–1917 odbywa³ kurs wojenny w Akademii Sztabu Generalnego, po jego ukoñczeniu otrzyma³ od cara
Miko³aja II patent oficera dyplomowanego. Od 1917 r. w I Korpusie Polskim w Rosji, od 1918 r. w Wojsku
Polskim. W Powstaniu Wielkopolskim dowódca 1. Pu³ku U³anów Wielkopolskich (15. Pu³ku), w 1919 r. szef
Sztabu G³ównego Armii Wielkopolskiej. W latach 1921–1923 kszta³ci³ siê w Wy¿szej Szkole Wojennej w Pa-
ry¿u. W 1926 r. by³ szefem sztabu dowództwa wojsk rz¹dowych podczas przewrotu majowego. W latach
1929–1937 by³ dowódc¹ Wo³yñskiej Brygady Kawalerii, 1937–1939 dowódca Nowogródzkiej Brygady Ka-
walerii. Podczas kampanii wrzeœniowej 1939 r. walczy³ z wojskami niemieckimi i sowieckimi, 1939–1941
wiêziony we Lwowie i Moskwie, zwolniony po zawarciu uk³adu Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 r. Od sierp-
nia 1941 r. organizator i dowódca Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRS. Po ewakuacji wojsk z ZSRS, dowódca Ar-
mii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusu Polskiego, 1944–1945 naczelny wódz Polskich Si³ Zbrojnych i gene-
ralny inspektor Si³ Zbrojnych. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych do œmierci pozostaje na emigracji. W latach
1946–1954 pe³ni tytularne funkcje wodza naczelnego i g³ównego inspektora Si³ Zbrojnych. W³adze komuni-
styczne w Polsce odbieraj¹ mu polskie obywatelstwo, które zostaje zwrócone poœmiertnie po upadku komu-



Miko³ajczyka4 natchnieni dolarowym poparciem kó³ imperialistycznych na zachodzie,
wci¹¿ nie rezygnuj¹ z karko³omnych prób odbudowy kapitalizmu w Polsce.

Elementy wrogie otumanione tak¹ propagand¹, przy aktywnym udziale krymi-
nalistów i chuliganów, dopuœci³y siê gwa³townych aktów oraz rabunków i kradzie¿y.

Uda³o im siê doprowadziæ do zamachu na wiêzienie, opanowanie go, zdobycie tam
broni i wypuszczenie przestêpców kryminalnych.

Zamachowcy uzbrojeni i zasileni uwolnionymi wiêŸniami kryminalnymi, w dalszym
rozwoju wypadków, napadali i grabili instytucje pañstwowe i spo³eczne, placówki han-
dlu i mieszkania prywatne, powoduj¹c milionowe szkody materialne.

Krwawa prowokacja nie znalaz³a poparcia wœród robotników, którzy uprzytomniw-
szy sobie istotne cele prowokatorów, rozeszli siê do zak³adów pracy i swych miejsc za-
mieszkania.

Rozzuchwalone i rozbestwione bandy zaatakowa³y funkcjonariuszy Bezpieczeñstwa
Publicznego ochraniaj¹cych gmach Urzêdu5, funkcjonariuszy M[ilicji] O[bywatelskiej]
i ¿o³nierzy Wojska Polskiego przyby³ych dla ochrony ¿ycia i mienia obywateli.

Terroryœci wykorzystalib sytuacjê, w której w³adza ludowa usi³owa³a za wszelk¹
cenê unikn¹æ rozlewu krwi i niepotrzebnych ofiar w ludziach, ka¿de bowiem u¿ycie bro-
ni wobec napastników, w warunkach, gdy na ulicach miasta by³a du¿a iloœæ gapiów i prze-
chodniów, musia³o poci¹gn¹æ za sob¹ niewinne ofiary.

Wyj¹tkowa agresywnoœæ zamachowców, liczne wypadki œmierci i ranienia spokoj-
nych obywateli spowodowane nieumiejêtnym obchodzeniem siê ze zrabowan¹ broni¹,
zmusi³y w³adze do u¿ycia broni, w celu ochrony ¿ycia i mienia mieszkañców Poznania,
przywrócenia ³adu i porz¹dku.

Odpowiedzialnoœæ za wynik³e st¹d ofiary w ludziach i straty materialne spada ca³ko-
wicie na inspiratorów i uczestników zajœæ.

�ród³o: AIPN Po, 570/16, k. 6–8, kopia, mps.
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nizmu w Polsce. Po œmierci w 1970 r. pochowany wœród swoich ¿o³nierzy na cmentarzu wojennym na Monte
Cassino. Zob. Bitwy genera³a W³adys³awa Andersa, red. B. Polak, W. Handke, Z. JóŸwiak, Leszno 2007.

b Trzy ostatnie litery wyrazu wpisano odrêcznie.
4 Stanis³aw Miko³ajczyk (1901–1966), dzia³acz ludowy i polityk. W latach 1918–1920 uczestnik Powsta-

nia Wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej. W latach 1920–1931 dzia³a³ w PSL „Piast”, 1930–1931
cz³onek Rady Naczelnej. W 1927 r. wspó³za³o¿yciel Wielkopolskiego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej, a w la-
tach 1927–1928 jego wiceprezes i honorowy prezes. W latach 1930–1935 pose³ na Sejm RP, 1933–1936 wice-
prezes Stronnictwa Ludowego, w latach 1936–1939 prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kó³ek Rolniczych.
Walczy³ w kampanii wrzeœniowej 1939 r., internowany na Wêgrzech, nastêpie przebywa na emigracji we
Francji i Wielkiej Brytanii. 1939–1940 pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Rady Narodowej Rzeczpospoli-
tej Polskiej, nastêpnie do 1943 r. piastuje funkcjê wicepremiera i ministra spraw wewnêtrznych rz¹du polskie-
go na uchodŸstwie. Od lipca 1943 r. do listopada 1944 r. pe³ni³ funkcjê premier rz¹du na uchodŸctwie. W la-
tach 1945–1947 powo³any na urz¹d wicepremiera Tymczasowego Rz¹du Jednoœci Narodowej, który powsta³
zgodnie z porozumieniami ja³tañskimi oraz wynikami konferencji moskiewskiej z 1945 r. By³ wspó³za³o¿y-
cielem i organizatorem PSL oraz jego wiceprezesem, a nastêpnie prezesem. W latach 1945–1947 pose³ do
KRN oraz na Sejm Ustawodawczy z 1947 r. W obawie o swoje ¿ycie, wobec komunistycznej nagonki na PSL
i jego osobê, 19 X 1947 r. nielegalnie musi opuœciæ Polskê. Umiera na emigracji w USA. Prochy Stanis³awa
Miko³ajczyka oraz jego ¿ony zosta³y w czerwcu 2000 r. sprowadzone do Polski i z³o¿one na Cmentarzu
Zas³u¿onych Wielkopolan. Zob. S³ownik biograficzny dzia³aczy ruchu ludowego, Warszawa 1989, s. 267–268.

5 Chodzi o Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu.



ANEKSY





Aneks nr 1

„Wypadki Poznañskie w czerwcu 1956 r.”
Relacja Leona Stasiaka

nagrana w CA KC PZPR dnia 9 listopada 1983 r.

Odnios³em wra¿enie, ¿e mówimy w miejscu i dla potrzeb historyków marksistow-
skich, partyjnych. Wydaje mi siê, ¿e propozycja tow[arzysza] Logi nie jest ca³kiem uza-
sadniona, mo¿e powinna ona ulec modyfikacji w sensie obróbki tego materia³u, tylko
w sensie uporz¹dkowania problemowego, posegregowania, bo w³aœciwie poszczególni
towarzysze maj¹ pewne doœwiadczenia, a nie reprezentuj¹ piony. Ujêcie w pewne proble-
my – sytuacja w partii, sytuacja ekonomiczna w kraju, bez retuszu, bez fryzowania tego,
jak to by³o, jak to siê mówi w rachunkach z zastrze¿eniem b³êdów i omy³ek. Ja równie¿
z zastrze¿eniem b³êdów i omy³ek chcê coœ powiedzieæ i zacznê od tego, czy my w³aœci-
wie znamy na dzieñ dzisiejszy przyczyny wypadków poznañskich? Muszê powiedzieæ,
w moim odczuciu, my znamy w zupe³noœci, znamy nawet jeœli nie znamy wszystkich
imponderabiliów i wszystkich fragmentów, a te rzeczy s¹ po prostu niepotrzebne, to frag-
menty sk³adaj¹ siê na ca³oœæ, ale ka¿dy ze swojego punktu widzenia obserwowa³ i widzi,
tylko swoje rzeczy lub pewnych rzeczy nie widzia³, ale w zasadzie historycy marksistow-
scy nie maj¹ i w przysz³oœci mieæ nie powinni ¿adnych trudnoœci w ustaleniu przyczyn
i prawid³owym opisaniu tego kryzysu. Mówiê nie wydarzeñ poznañskich, tylko tego kry-

zysu w kraju. To co na zagajenie przedstawi³ tow[arzysz] Ptasiñski jest relacj¹ intere-
suj¹c¹ i maj¹c¹ du¿o materia³u faktograficznego i œcis³ego, ale jest relacj¹ wycinkow¹.
Zreszt¹ to by³o powiedziane na zagajenie tej naszej rozmowy. I to nie pretendowa³o do
¿adnej oceny tak samo jak to co powiem, te¿ nie pretenduje do ¿adnej oceny.

Wypadki poznañskie s¹ tylko fragmentem, ¿e tragicznym, ¿e bolesnym fragmentem,
g³êbokiego kryzysu, który wstrz¹sn¹³ ca³ym krajem, który wygasaæ poczyna³, dopiero
w paŸdzierniku, a wiemy, co to paŸdziernik 1956 roku znaczy³. A wiêc po 4 miesi¹cach
od wypadków poznañskich zaczyna³ dopiero wygasaæ. Przypomnimy sobie, ¿e nowe kie-
rownictwo i ca³a partia mia³y jeszcze przez bardzo d³ugi czas wiele k³opotów w opano-
waniu wielorakich trudnoœci w kraju i przywróceniu jako takiej jednoœci i si³y partii. To
jest g³ównego warunku do opanowania sytuacji w kraju. Zajrzyjmy do protoko³ów posie-
dzeñ Komitetu Centralnego, do uchwa³ plenum w KC, zajrzyjmy do starych gazet, aby
uprzytomniæ sobie, ¿e to nie by³a jakaœ wyizolowana ograniczona lokalna choroba, ta
poznañska choroba. Zatrzyma³em siê nad t¹ znan¹ towarzyszom spraw¹, bo wielu
zw³aszcza po wypadkach, bezpoœrednio po wypadkach, ci¹gle zastanawia³o siê, dlaczego
nast¹pi³o to w Poznaniu. Podobnych pytañ mo¿e, niestety, teraz byæ wiêcej. Np. dlaczego
w 1970 i 1980 roku w Gdañsku? Dlaczego trwa teraz chroniczny stan zapalny w Hucie
Lenina i mo¿e byæ wiele innych pytañ. Zawsze gdzieœ niezadowolenie musi siê po raz
pierwszy ujawniæ, wybuchn¹æ, gdzieœ zawsze siê znajdzie to ogniwo, które pêknie jako
pierwsze.

Kilka zdañ, dlaczego wtedy w 1956 roku to ogniwo pêk³o w Poznaniu. Poznañski
oœrodek przemys³owy, przemys³u metalowego nale¿y do najstarszych w Europie. Robot-
nicy s¹ tam i byli wtedy w 1956 roku wysoko wykwalifikowani, lubi¹cy porz¹dek i dobre
gospodarowanie. To nie jest kadzenie, to jest, jeœliby mo¿na by³o postawiæ jakiœ wzorzec
osobowy robotnikom polskim, jacy powinni byæ, to nale¿a³oby powiedzieæ – tak jak
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poznañscy robotnicy, porz¹dek, dyscyplina i bardzo wysokie kwalifikacje. Zarobki przed
wojn¹ by³y wysokie. Starzy robotnicy twierdzili, ¿e zarabiali przed wojn¹ wiele razy wiê-
cej, ni¿ zarabiali wtedy w latach 50. A fachowcy w metalu zarabiali dobrze równie¿ w cza-
sie wojny, w czasie okupacji, jeœli pracowali, jeœli nie byli represjonowani, jeœli za ruch
oporu nie trafili do fortów poznañskich, to zarabiali dobrze. Tu po wyzwoleniu nie by³o
przewagi lub nawet du¿ej czêœci elementu wiejskiego w klasie robotniczej. Tego, który
przynosi³ te nastroje ze wsi do robotników, jak w nowych oœrodkach przemys³owych. Tu
wieœ nie by³a przeludniona, jak np. we wschodniej i po³udniowej czêœci Polski. Potem
nast¹pi³o wyludnienie wsi, ale to ju¿ by³y inne przyczyny, oczywiœcie maj¹ce jakiœ
zwi¹zek z ca³oœci¹, ale o nich nie chcê teraz mówiæ. Poznañ nie by³ miastem, które mate-
rialnie, gospodarczo zyska³o po 1945 roku. Jest w archiwum KC taki memoria³ napisany
przez nas wtedy, jak ta polityka podci¹gania, tylko odsta³ych, zacofanych województw: jak
Bia³egostoku czy krakowskiego, czy warszawskiego, widzenia tylko jednej czêœci Polski,
a niewidzenie np. potrzeb ju¿ rozwiniêtych, ¿eby to podtrzymaæ i dalej rozwijaæ, jak bardzo
jest szkodliwe. Na przyk³ad by³o wiêksze zagêszczenie mieszkañ, by³y w ogóle gorsze wa-
runki komunalne. Mniej ³ó¿ek w szpitalach na tysi¹c ludnoœci, mniej punktów oœwietlenio-
wych w ulicach, gorszy handel, us³ugi itp. Chocia¿ Poznañ w³aœciwie by³ w ostatnim etapie
wojny w 30% substancji domowej, lokalowej zniszczony, nie ca³kowicie, tzn. nie dosz-
czêtnie do gruzu, ale zniszczony, to wiadomo. W³adza ludowa cieszy³a siê od pocz¹tku po-
parciem poznañskich robotników. Robotnicy popierali rewolucyjne przeobra¿enia kraju,
reformê roln¹, upañstwowienie przemys³u, demokratyzacjê oœwiaty, nauki, kultury i œwiad-
czy³ to Poznañ swoj¹ dzia³alnoœci¹, swoj¹ postaw¹.

Poznañ da³ du¿o kadry kierowniczej dla zagospodarowania ziem zachodnich, dla
budowy nowych oœrodków przemys³owych w innych czêœciach Polski. Da³ kadrê tech-
niczn¹ i majstersk¹ do tych wielkich budów socjalizmu. Da³ kadrê dla aparatu pañstwo-
wego, partyjnego, da³ wielu oficerów dla Ludowego Wojska Polskiego. Tysi¹ce robotni-
czych rodzin odczuwa to jako powa¿ny awans, rewolucyjny awans i te rodziny s¹ z tego
dumne. By³ to okres przeobra¿eñ, rewolucyjnych przeobra¿eñ, który rodzi³ zaufanie, po-
rywa³ ludzi ideowych. W¹tpi¹cy oczekiwali realizacji naszych przyrzeczeñ. Ci co z nami
siê nie zgadzali z ró¿nych powodów, milczeli, zw³aszcza po rozbiciu PSL-u, ucieczce
Miko³ajczyka z Polski i ZjeŸdzie po³¹czeniowym – Kongresie Zjednoczeniowym Partii.
Wypadki poznañskie maj¹ miejsce w 12 roku po wyzwoleniu i w³adzy kierowanej przez
Partiê. Ufne poparcie maleje i wyczerpuje siê. Trudy dnia codziennego karz¹ bardziej za-
stanawiaæ siê nad przyczynami niedostatków materialnych, niedostatków bardzo wielo-
rakich. Dwanaœcie lat w ¿yciu cz³owieka to bardzo du¿o, szczególnie, gdy ¿ycie jest bied-
ne i ciê¿kie. Ludzie na przyk³ad w Poznaniu ci¹gle pytali: dlaczego u nas jest tak ciê¿ko
i Ÿle, a dlaczego np. w Niemczech jest sytuacja o wiele lepsza materialnie i wci¹¿ siê po-
prawia? To by³o powszechne pytanie, a przecie¿ myœmy wojnê wygrali. Mówi siê teraz
oczywiœcie krytycznie o b³êdnej polityce inwestycyjnej lat 70. ¯e za du¿o na raz, ¿e to za
wielki ciê¿ar, ¿e tego nie mog³o udŸwign¹æ jedno pokolenie w tak krótkim czasie. To
samo, a mo¿e jeszcze trafniej, mo¿na powiedzieæ o latach 50. Inwestycje planu 6-letniego
odbywa³y siê w bardzo trudnych, nieporównywalnie gorszych warunkach ni¿ teraz. Ca³a
wspólnota socjalistyczna by³a biedna, leczy³a rany wojenne, wszystkie pañstwa mia³y
podobne co i my warunki ekonomiczne. Kraje zachodnie odnosi³y siê do nas wrogo, chêt-
nie by nas zniszczy³y, stosowa³y bojkot, restrykcje gorsze ni¿ obecnie w stosunku do Pol-
ski. O kredytach, o kooperacji z Pañstwami kapitalistycznymi nie by³o mowy. Chcê przy-
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pomnieæ, ¿e przynajmniej wtedy (czyta³em o tym i nawet wypada³o mi mówiæ na
zebraniu), ¿e nawet powiedzmy penicyliny nam nie chcieli sprzedawaæ, tzn. nawet le-
ków, taki by³ bojkot w stosunku do nas. A by³a natomiast koniecznoœæ szybkiej rozbudo-
wy przemys³u obronnego. Pamiêtamy ówczesn¹ sytuacjê miêdzynarodow¹, wyrazem
której by³a wojna w Korei, teoria i praktyka ¿elaznej kurtyny i podobne. Dzisiaj mo¿emy
ju¿ bez zbêdnej emocji myœleæ, oczywiœcie, rekomendujê mniej mówiæ o b³êdach
w polityce wewnêtrznej i zagranicznej mocarstwa bêd¹cego decyduj¹c¹ si³¹ pañstw so-
cjalistycznych. Pamiêtajmy o nienajlepszych praktykach, nie tylko w stosunku do Ju-
gos³awii. Pamiêtajmy, ¿e wszystkie kraje socjalistyczne, jakby zainfekowane zaczê³y
nagle chorowaæ na ró¿ne niebezpieczne odchylenia, a szczególnie na tzw. prawicowona-
cjonalistyczne odchylanie. Nasza partia cierpia³a równie¿ i z powodu potraktowania jej
poprzedniczki w roku 1938 oraz innych skomplikowanych spraw po tej dacie. Du¿e nie-
zadowolenie budzi³ równie¿ fakt w Poznaniu, bo chcê teraz znów przejœæ œciœle do poznañ-
skich rzeczy, chocia¿ i to co mówi³em ma swoje reperkusje w Poznaniu, fakt nik³ego bu-
downictwa mieszkaniowego w Poznaniu i województwie. Powiem tylko, ¿e np. Gniezno
i Leszno do 1956 roku nie wybudowa³y ani jednego domu mieszkalnego.

Spraw¹ maj¹c¹ niebagatelny ujemny wp³yw na nastroje w Poznaniu by³a niew³aœci-
wa polityka rolna. Wiemy, ¿e to, co prze¿ywa wieœ, odbija siê g³oœnym echem w mieœcie
i odwrotnie. Mo¿e polityka obowi¹zkowych dostaw zbo¿a i miêsa by³a przez pewien czas
wtedy konieczn¹, ale obci¹¿enie wsi poznañskiej przekracza³o wtedy jej produkcyjne
mo¿liwoœci. Np. tylko obci¹¿enie powiatu gnieŸnieñskiego by³o wy¿sze od globalnych
obci¹¿eñ niektórych województw. Sygna³y na ten temat nie odnosi³y skutku, odpowie-
dzi¹ na niemo¿noœæ wykonania tych planów skupu by³y represje (G³osy z sali dotycz¹ce
sytuacji w kraju).

Patrz¹c na tamt¹ sytuacjê naszymi wtedy oczyma, posiadanym przez nas wtedy sta-
nem œwiadomoœci i zasobem doœwiadczeñ, nie mogliœmy sobie pozwoliæ na zwolnienie
tempa w wykonaniu zadañ gospodarczych i spo³ecznych w tamtych latach. Nie mogliœ-
my zastosowaæ polityki wy¿szych p³ac, musieliœmy rewidowaæ normy, przeprowadzaæ
wbrew oporu robotników i dozoru. Opornych okreœlaliœmy jako zacofañców, a nawet
wrogów socjalizmu. Musieliœmy wzywaæ i organizowaæ wspó³zawodnictwo, a potem
równania w górê do tych co przoduj¹, wyœmiewaliœmy nie zawsze trafnie bumelantów.
Organizowaliœmy brygady S³u¿ba Polsce, posy³aliœmy na trudne odcinki budowy czêsto
do pracy w bardzo z³ych warunkach mieszkaniowych i sanitarnych itp. W tym wyœcigu
ze sob¹ i z czasem bardzo czêsto nie odró¿nialiœmy wahaj¹cego, ale uczciwego od wroga,
krytyki, a nawet krytykanctwa, od politycznej wrogoœci. W takiej to sytuacji, jakby z ko-
niecznoœci wszêdzie zagl¹daæ musia³o oko s³u¿by bezpieczeñstwa, a gdy tego zagl¹da-
nia, w cudzys³owie, konsekwencji z tym zwi¹zanych by³o za du¿o, gdy pêk³a cierpliwoœæ
ludzi, gdy Partia zorientowa³a siê, ¿e szkody z tego s¹ zbyt du¿e obci¹¿yliœmy tym
wszystkim s³u¿bê bezpieczeñstwa, twierdz¹c, ¿e ona stanê³a ponad Parti¹, ¿e dzia³a³a
niezale¿nie autonomicznie, ¿e ona ponosi winê za wszystko co z³e. Wielokrotnie, niestety
wypada nam zrzucaæ winê na innych, zawsze siê znajdzie jakaœ V kolumna. Te ogromne
koszta budownictwa nowego systemu spo³ecznego ponosi³a klasa robotnicza, ch³opstwo,
inteligencja, ponosi³ w³aœciwie ca³y naród. Im d³u¿ej to trwa³o, tym wiêksze budzi³o to
niezadowolenie, tym radoœniejsza i beztrosko odrealniona by³a nasza wizja przysz³oœci
g³oszona w propagandzie, malowana na plakatach, tym wiêksze wywo³ywa³o to nieza-
dowolenie, rozczarowanie, tym wiêksz¹ nieufnoœæ, która wdar³a siê te¿ do partii. Im
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wiêksze trudnoœci, tym mniej jednomyœlnoœci. Im mniej jednomyœlnoœci, tym trudniej
przewodziæ i sprostaæ zadaniom. Spraw¹ odrêbn¹ poza tym tematem naszego spotkania
jest problem, czy przy rozwi¹zywaniu wspó³czesnych spraw, skomplikowanych spraw,
mo¿liwe jest w ogóle ca³kowita wspania³a jednomyœlnoœæ w partii. Przyk³ad naszej partii,
jak dotychczas nie daje pozytywnej odpowiedzi. Wydarzenia w Poznaniu w czerwcu
1956 roku by³y pierwszym otwartym, jawnym, masowym wyst¹pieniem robotników nie-
zadowolonych ze swego bardzo trudnego po³o¿enia materialnego, z niskiej stopy ¿ycio-
wej. ¯¹dali oni zmiany tej polityki realizowanej w ca³ym kraju, nie tylko w zak³adach
Cegielskiego. Pamiêtajmy, ¿e od tego czasu by³y dalsze jeszcze bardziej ostre, zdecydo-
wane, obejmuj¹ce wiêksze po³acie kraju masowe protesty. Ka¿dy z tych dalszych pro-
testów zastaje partiê jeszcze bardziej ni¿ w Poznaniu s³ab¹, mniej zdoln¹ do przeciwsta-
wiania siê nieporz¹dkom i wezwaniom do strajku. Kryzys roku 1980 by³ ju¿ wiêcej ni¿
zwyk³ym naciskiem na zmianê polityki partii. Wœród si³ kieruj¹cych ruchem 1980 roku
i mas uczestnicz¹cych, i popieraj¹cych ten ruch, by³y ju¿ i takie si³y, które d¹¿y³y do
ca³kowitej zmiany naszego systemu spo³ecznego. Nie wolno zapominaæ, ¿e w ruchu pro-
testu roku 1980 aktywnie uczestnicz¹ cz³onkowie partii i to w liczbie niebagatelnej. Histo-
ryk czy polityk, który próbuje wyizolowaæ jakiœ kryzys czy konflikt spo³eczny, traktowaæ
go jako zamkniêty w sobie, wyizolowany wypadek bez dialektycznego powi¹zania ze
sob¹, z przyczynami tkwi¹cymi w efektach polityki spo³ecznej partii, materialnym po³o¿e-
niu tych co protestuj¹, bez uwzglêdnienia ich spo³ecznych aspiracji, popiera dyskwalifi-
kuj¹cy go jako polityka czy historyka b³¹d. Takim samym b³êdem jest szukanie przyczyn
wybuchu w Poznaniu w ró¿nych drobnych faktach towarzysz¹cych tym wydarzeniom,
o których tutaj na tej sali mówiono. Przecie¿ tu nie chodzi³o tylko o zak³ady Cegielskiego.
Tak samo mo¿e bardziej burzliwe, a wiem to z autopsji, by³y nastroje w ZNTK. Oczywiœcie
ró¿ne sprawy towarzysz¹ce wydarzeniom, sposób wyjaœnienia polityki partii ma du¿e
znaczenie. Ale s¹ sytuacje przy masowym niezadowoleniu, kiedy ró¿ne propagandowo-
-organizacyjne wysi³ki i argumenty nie wystarczaj¹. Wydarzenia lat 1970, 1980 to po-
twierdzaj¹. Odpowiedzi¹ w takim wypadku musi byæ zmiana polityki partii. I to zmiana
ewidentna, zmiana widoczna i zmiana aprobowana przez tych, co s¹ z dotychczasowej po-
lityki niezadowoleni (w dobrym kierunku). W ogóle dzieje ruchów spo³ecznych na prze-
strzeni wieków to potwierdzaj¹. Naiwnoœci¹ jest s¹dziæ, ¿e prawa walk spo³ecznych prze-
staj¹ dzia³aæ, tylko dlatego, ¿e komuniœci przejmuj¹ w³adzê. Ile protestów i strajków
uniknêliœmy w Polsce w latach czterdziestych po wyzwoleniu i piêædziesi¹tych, powiedzmy
prawdê, dziêki tylko stosowaniu ró¿nych wybiegów, posuniêæ administracyjnych, a jak to nie
pomog³o stosowaniu represji. Ale to siê udaje tylko do pewnych granic i do pewnego czasu.
Wiadomoœci, które przeniknê³y z sali obrad XX Zjazdu KPZR do ludzi pracy ca³ej Polski, ale
ja myœlê o Poznaniu, bo trochê na tych zebraniach byliœmy (szkoda, ¿e tow[arzysz] Pietrzak
odszed³). Mia³y, jak s¹dzê równie¿ swój wp³yw na ich uliczne wyst¹pienia, mia³y te¿ swój
specjalny wp³yw na organizacjê partyjn¹. Myœlê, ¿e podobnie by³o w ca³ej Polsce.

Po pierwsze publiczne przyznanie siê do tego, ¿e partia, która by³a g³ówn¹ si³¹ miê-
dzynarodowego ruchu komunistycznego, nie zawsze s³usznie postêpowa³a, ¿e dopusz-
cza³a siê z³ych, nies³usznych uczynków. Od tego by³ tylko ma³y krok, do powstania
w¹tpliwoœci, czy polityka PZPR jest s³uszna, czy jeœli sytuacja w kraju jest ciê¿k¹, czy to
jest win¹ polityki partii.

Po drugie, w samej partii, jej aktywie, w cz³onkach instancji, aparacie partyjnym, po-
wsta³ wielki szok, któremu towarzyszy³y ró¿ne niekoñcz¹ce siê dyskusje. Runê³y ró¿ne
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dogmaty i symbole, które dotychczas wywo³ywa³y pozytywne bodŸce i emocje. Te wy-
mienione tu czynniki mia³y swój moralny i polityczny wp³yw na nastroje mas oraz partii
bêd¹cej jej czêœci¹.

Chcia³em jeszcze zaznaczyæ, ¿e wed³ug mojej wiedzy bezpoœrednio przed wypadka-
mi w Poznaniu nie by³o ¿adnej akcji zastraszenia i represji ze strony w³adz bezpieczeñ-
stwa. Chcia³em tu powiedzieæ, bo by³y tu zarzuty w stosunku do milicji i jej komendanta
wojewódzkiego w tamtym dniu, ¿e moim zdaniem, postawa tow[arzysza] Pietrzaka wte-
dy by³a s³uszna i w³aœciwa. T³umy, które by³y przed komend¹ milicji, by³y spokojne,
niezaczepne, inne ni¿ póŸniej przed Wojewódzkim Urzêdem Bezpieczeñstwa. Jest to
w³aœnie jednym z dowodów, jak szybko i niebezpiecznie mog¹ siê zmieniaæ nastroje, gdy
ludzie wychodz¹ na ulicê i protestuj¹. Czego dok³adnie nie wiemy, to czy by³y si³y inspi-
ruj¹ce i organizuj¹ce ten protest w Poznaniu. Mo¿emy tylko powiedzieæ, ¿e w³adze bez-
pieczeñstwa takiego oœrodka nie zidentyfikowa³y. Ale to wcale nie œwiadczy, ¿e takiego
rzeczywiœcie nie by³o. Oœrodki tworz¹ siê w akcji, jeœli jest pod³o¿e do protestu i protest
wychodzi na powierzchniê, zawsze siê znajdzie ktoœ, kto przejmie inicjatywê, a w czasie
trwania akcji inicjatywa przechodzi doœæ szybko do najbardziej g³oœnych, krzykliwych,
jak my ich dzisiaj nazywamy – ekstremistów, a dawniej mówiliœmy elementów radykal-
nych. Kto pierwszy strzela³?

W³adze, jak to mo¿na spojrzeæ wstecz ani wojewódzkie, ani centralne, absolutnie nie
chcia³y u¿ycia broni. W³adze bezpieczeñstwa jednak w toku wydarzeñ zosta³y zaatako-
wane i grozi³a im œmieræ. Chodzi mi tu o oblê¿onych pracowników Wojewódzkiego
Urzêdu. Pracownicy bezpieczeñstwa absolutnie i bezspornie strzelali w obronie w³asnej,
i to dos³ownie w obronie swego ¿ycia oraz w³adzy pañstwa. Pewne jest, ¿e tego dnia
w Poznaniu pola³a siê krew z winy ekstremistów oczywiœcie, ¿e w 25. rocznicê w okresie
dzia³ania „Solidarnoœci” jej ekstrema oraz kler mówi³y coœ innego i w tym nie ma nic
dziwnego. Poznañ w tym okresie obrós³ w ogóle w ró¿ne mity. Tym, którzy chcieli obaliæ
panuj¹cy w Polsce system spo³eczny te ró¿ne zmyœlone historie by³y i s¹ potrzebne. Trze-
ba znaleŸæ potwierdzenie dla tezy, ¿e system nasz jest niereformowalny, ¿e trzeba go roz-
biæ, ¿e historia Polski Ludowej, to jedno pasmo kryzysu i przelewanej na bruki miast
krwi robotniczej. Przeciwnikowi politycznemu potrzebne s¹ opowieœci w rodzaju
ch³opca, ucznia, mêczennika – Strza³kowskiego. Taka figura jest im mo¿e jeszcze bar-
dziej potrzebna ni¿ Maksymilian Kolbe. Oczywiœcie szkoda ka¿dej ofiary.

Z pocz¹tku by³ zamiar zorganizowania odrêbnych pogrzebów dla demonstrantów
i dla obroñców w³adzy. Zdecydowaliœmy jednak, aby pochowaæ w jednym czasie i na
jednym cmentarzu ofiary tragicznych bratobójczych wydarzeñ. Ocena Komitetu Woje-
wódzkiego w tamtym czasie, w lipcu 1956 roku, a wiêc kiedy temperatura by³a bardzo
gor¹ca na pewno nie by³a w pe³ni dojrza³¹, ale stwierdza³a jedn¹ wa¿n¹ sprawê, ¿e
g³ówn¹ przyczyn¹ wydarzeñ by³y z³e ekonomiczne warunki ¿ycia robotników. Ocena ta
równie¿ nie wyolbrzymia³a zbytnio dzia³alnoœci wrogich i dywersyjnych si³.

Chcia³em tylko kilka s³ów powiedzieæ Towarzyszowi Ptasiñskiemu, który mnie kil-
ka razy zacytowa³. W ka¿dym wypadku siê raczej ze mn¹ nie zgadza³. Nie bêdê z tym po-
lemizowa³, bo i tak nadu¿y³em waszej cierpliwoœci (i tego drucika, który tutaj przenosi
to). Mój wywiad w „Polityce” zosta³ co najmniej o 1/3 skrócony. Zreszt¹ to w takiej notce
redakcyjnej jest. I nie wiem, czy to skrócenie spowodowa³oby mniej, czy wiêcej uwag
tow[arzysza] Ptasiñskiego. Nie widzê nic z³ego, nie wiem co mo¿na siê dopatrzeæ, ¿e
napisa³em, ¿e inicjatywê po swoim przyjeŸdzie przyj¹³ tow[arzysz] Cyrankiewicz
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– premier rz¹du i cz³onek Biura Politycznego. Nie przypominam sobie, jakimi s³owami
przywita³em tow[arzysza] Ptasiñskiego, mojego starego przyjaciela z roboty, równie¿
z roboty w £odzi. Rzecz dla mnie straszna, ¿e w ogóle Janek nie przypominam sobie, ¿e
by³eœ w Poznaniu. To jest dla mnie dowód, jak siê starzejemy. Ja myœlê, tak to powiedzia³
ju¿ tow[arzysz] Pietrzak, ¿e ju¿ szczêki bol¹ od tego gadania o Poznaniu, ale nawo³ujê do
takiego potraktowania spraw poznañskich, jak to jest metodologicznie, nie ze wszystkimi
treœciowo siê zgadzam, ale metodologicznie powiedziane na IX ZjeŸdzie. Tzn. rozpatry-
wania tych kryzysów w jakiejœ wiêzi ze sob¹, one maj¹ swój zwi¹zek. Chocia¿ Polska nie
jest krajem wiecznych kryzysów, chocia¿ Polska ma powa¿ne osi¹gniêcia, ale jednak we
wiêzi ze sob¹. Myœlê, ¿e tak chyba Centralne Archiwum traktuje, tylko, ¿e to po drodze
jest ten pierwszy bolesny przypadek. Dziêkujê.

Leon Stasiak

Z taœmy magnetofonowej odtworzy³a Maria Romanowska
Centralne Archiwum KC PZPR.

�ród³o: AAN, Wspomnienia i relacje, sygn. 305, k. 32–42, kopia, mps.



Aneks nr 2

„Wypadki Poznañskie w czerwcu 1956 r.”
Relacja Leona Stasiaka

nagrana w CA KC PZPR dnia 23 listopada 1983 r.

Wrócê do sprawy strzelania, o czym przed chwil¹ mówi³ towarzysz Ptasiñski.
W Poznaniu wszystkie osoby tam funkcjonuj¹ce i naradzaj¹ce siê g³ównie telefo-

nicznie, cechowa³a absolutna niechêæ do u¿ycia broni. Podobna by³a niechêæ do u¿ycia
œrodków represyjnych przed wypadkami.

Jak pamiêtam, jeszcze przed wypadkami, by³em na zak³adach Naprawczych Taboru
Kolejowego, gdzie pracowa³ niezwykle agresywny facet z Szamotu³ o nazwisku Rut-
kowski. Mo¿e by³em naiwny, ale na pytanie Dwojaka, czy go zamkn¹æ, powiedzia³em – nie.
Historia pisa³a siê i pisze na naszych oczach, a my jesteœmy jej œwiadkami i wspó³uczest-
nikami. Wtedy przejêliœmy siê now¹ lini¹, XX Zjazdem, wizj¹ socjalizmu, który funkcjo-
nuje w sposób demokratyczny, razem z klas¹ robotnicz¹, nigdy przeciw. Ale wypaczenia
z okresu kultu jednostki, to jest strona wstydliwa dla nas wszystkich i niegodna. Represji
ju¿ nie stosowaliœmy. Mówiê o represjach, a nie o pracy Urzêdu, który próbowa³ dociec,
czy s¹ oœrodki inspiruj¹ce, czy ich nie ma. Ale jak dosz³o ju¿ do wyst¹pieñ i do zbiórek, to
u nikogo nie by³o tej tendencji, aby u¿yæ si³y fizycznej. Mo¿e patrz¹c retrospektywnie
i powo³uj¹c siê na Roweckiego, mo¿e nale¿a³o post¹piæ inaczej. Ale by³a nasza wola, nie
tkn¹æ, nie uderzyæ, nie aresztowaæ. A o strzelaniu w ogóle nie by³o mowy. O strzelaniu nikt
nie myœla³. Do strzelania dosz³o dlatego, ¿e funkcjonariusze Urzêdu Bezpieczeñstwa, jak
poprzednio powiedzia³em, strzelali w obronie swojego nagiego ¿ycia. Tam by³aby masa-
kra, gdyby im uda³o siê zdobyæ Urz¹d. Jest prawdopodobne, ¿e wœród oblegaj¹cych byli
i tacy, którzy kiedyœ zostali aresztowani z takich czy innych powodów i zapewne
dosz³oby do krwawych aktów zemsty. Chcê zilustrowaæ towarzyszom pewn¹ rzecz. Ci,
którzy szli na Urz¹d Bezpieczeñstwa, gdzie w pewnym punkcie miasta, to wszystko wyma-
ga oglêdzin, dlatego mówiê gdzieœ w pewnym punkcie miasta zdobyli wóz stra¿y po¿arnej.
Podjechali pod stacjê benzynow¹, a mówili ju¿ g³oœno, bo uwa¿ali, ¿e maj¹ Poznañ w kie-
szeni i mówi¹, zatankujemy benzynê, pojedziemy do naszych, którzy oblegaj¹ Urz¹d
Bezpieczeñstwa, puœcimy z sikawek benzynê i spalimy ten gmach. Przy wozie by³o
dwóch ludzi, którzy przepêdzili stra¿aków i podjechali pod stacjê benzynow¹, nie mogli
jednak daæ sobie rady z zatankowaniem, gdy¿ nie wiedzieli, jak spuœciæ wodê. Ostatecz-
nie wóz zostawili, bo nie mogli sobie z tym poradziæ, taka by³a furia wœród oblegaj¹cych
gmach bezpieczeñstwa.

Naiwnoœci¹ by³oby pytaæ, sk¹d taka furia i dlaczego do tego dosz³o, ale taka by³a
wtedy sytuacja. Do gmachu pada³y strza³y, a naprzeciw by³ gara¿ i stamt¹d brali benzynê
do kanistrów, chc¹c go podlaæ i podpaliæ, a wtedy, gdyby p³on¹³, ludzie by z niego ucie-
kali i oczywiœcie do nich by strzelano.

Dlatego dla mnie nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e strzelanie zosta³o sprowokowane, a by³o
to strzelanie w obronie w³asnej, absolutnie niezamierzone i nigdy nieplanowane. Miêdzy
innymi dlatego nie dosz³o do ostrych staræ pod gmachem wojewódzkiej komendy milicji,
bo pod wojewódzk¹ komend¹ milicji ludzie zachowywali siê spokojnie, a nawet trochê
na weso³o. W miarê up³ywu czasu, kiedy przenios³o siê to wszystko geograficznie w inne
miejsce, to by³a ju¿ furia i bestia.
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Teraz wojsko. Wed³ug mnie wojsko by³o potrzebne, chocia¿by z powodu, ¿e w stosun-
kowo krótkim czasie na³o¿ony na Poznañ klosz zabezpieczy³ rozlanie siê niezadowolenia
i pomóg³ w ugaszeniu ogniska. Gdyby trwa³o to d³u¿ej, nie wiadomo, w co mog³o siê
przekszta³ciæ. Ka¿da rzecz, która trwa d³ugo, jest bardziej niebezpieczna.

Nie zapominajmy, ¿e w 1980 roku, jeœli nie dosz³o do strzelania, to w³aœnie ze wzglê-
du na zachowanie nie tylko w³adzy, ale równie¿ protestuj¹cych. To znaczy, jedni nie wy-
szli z fabryk i nie niszczyli, a drudzy z tego powodu nie widzieli potrzeby stosowania ter-
roru. Tym ³atwiej mo¿na by³o wtedy okreœliæ tamt¹ tendencjê jako protest robotniczy, bo
nie dosz³o do palenia gmachów czy te¿ niszczenia czegokolwiek. WypowiedŸ towarzy-
sza Ptasiñskiego o ch³opach uwa¿am jako coœ, w czym jest trochê poezji porównawczej.
Ch³opi palili dwory – a nie palili nigdy budynków u¿ytecznoœci publicznej – a przecie¿
palono gmachy tych, przeciwko komu ten gniew siê obraca³.

I teraz jeszcze jedna historia. Sprawa inspiracji. Nie wiem, nie znaleŸliœmy nic i nikt
nie zidentyfikowa³ jakichkolwiek inspiruj¹cych oœrodków. Równie¿ towarzysze na ró¿-
nych zebraniach, nie mogli nic wskazaæ. W zak³adach pracy wszystko by³o legalne.
Wyst¹pienia niezadowolenia by³y udokumentowane brakiem bezpieczeñstwa i higieny
pracy, a najg³oœniejsze samymi zarobkami. Ale jeœli chce siê patrzeæ na wypadki kom-
pleksowo, to trzeba spojrzeæ na sytuacjê w partii. Partia rozbita. Z tego wynikaj¹ wszyst-
kie plagi, sparali¿owana, rozbrojona, zdezorientowana, wszystkie przymiotniki i wszyst-
kie dziesiêæ plag egipskich. Wszystko wynika z tej pierwszej plagi, to jest z rozbicia,
które jak siê wydaje, nie nale¿y do przesz³oœci.

W takiej sytuacji, oczywiœcie partia nie umie przeciwstawiæ siê trudnoœciom. Jeœli
powiemy, ¿e w Poznaniu partia by³a rozbrojona i os³abiona, ¿e w 1970 roku partia by³a
tak¿e rozbrojona i os³abiona, to ju¿ w 1980 roku partia uczestniczy w organizacji tego
protestu. Partia da³a kadrê dla wielu ogniw „Solidarnoœci”. Nie zapominamy jaki by³
sk³ad delegatów na IX Zjazd, ilu by³o aktywistów „Solidarnoœci”. A wiêc g³ówna plaga
egipska to brak jednoœci. Czy w ogóle jest mo¿liwe zorganizowanie partii w tak skompli-
kowanych warunkach, w tak z³o¿onej ekonomice i polityce, to jest druga historia. A jak
partia jest rozbita, przy wiadomej roli zwi¹zków zawodowych, nie chodzi w tym wypad-
ku o nasz¹ partiê, czy inn¹ partiê. Jest to zjawisko powszechne, kiedy brak amor-
tyzatorów pomiêdzy parti¹ a protestuj¹cymi masami w postaci parlamentu, zwi¹zków
zawodowych, krytyki prasowej, to wtedy wszystka furia skierowana jest na partiê,
os³abion¹, rozbit¹ i tak dalej.

Ja myœlê, ¿e w 1956 roku to co mówi³ Gomu³ka, ¿e robotnicy Poznania mieli racjê,
by³o politycznie i moralnie uzasadnione. Ca³kowicie uzasadnione i to niezale¿nie od tego,
jak to wygl¹da³o po czternastu latach. Bo, aby siê uwiarygodniæ, nale¿a³o o tym g³oœno
i jednoznacznie powiedzieæ. I tylko wtedy nowe kierownictwo mog³o siê uwiarygodniæ.

Leon Stasiak

Z taœmy magnetofonowej odtworzy³
i wstêpnej redakcji dokona³ W³adys³aw Horst
Centralne Archiwum KC PZPR.

�ród³o: AAN, Wspomnienia i relacje, sygn. 305, k. 63–66, kopia, mps.
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Aneks nr 3

„Wypadki Poznañskie w czerwcu 1956 r.”
Relacja Tadeusza Pietrzaka

nagrana w CA KC PZPR dnia 9 listopada 1983 r.

Proszê towarzyszy, zebraliœmy siê 27 lat po wypadkach i trzeba mieæ tê œwiadomoœæ,
¿e pamiêæ zawodzi, ¿e wiele faktów, które dzisiaj omawiamy – a jesteœmy po doœwiad-
czeniach kilku kryzysów – rzutuj¹ na nasze spojrzenie na czerwiec 1956 rok w Poznaniu.
To takie wstêpne zastrze¿enie. Podzielam pogl¹d towarzyszy wyg³oszony na poprzednim
posiedzeniu, ¿e wypadki poznañskie nale¿y rozpatrywaæ na tle sytuacji spo³eczno-poli-
tycznej w kraju i w miêdzynarodowym ruchu robotniczym, bez tego oderwiemy ca³¹ sy-
tuacjê poznañsk¹ od t³a. Byliœmy w koñcówce planu 6-letniego, korygowanego kilka
razy, który spowodowa³, jak wiemy dzisiaj, obni¿enie warunków ¿ycia ludnoœci, g³ównie
klasy robotniczej. Po œmierci Stalina, po XX ZjeŸdzie, po referacie Chruszczowa – zna-
nym, nie objaœniam – po œmierci Bieruta, a wiêc po zmianie I sekretarza, którego funkcjê
obj¹³ tow[arzysz] Ochab. Byliœmy w trakcie rozliczania, praktycznie bior¹c od [19]53 roku
/od [19]54 roku od listopada/, w trakcie oceny b³êdów i wypaczeñ, ju¿ rehabilitacji.
W zwi¹zku z tym w ca³ym kraju o¿ywi³y siê elementy nieprzyjazne albo tu i ówdzie przy-
cich³e w poprzednich latach, a bardzo agresywnie zaczê³y dzia³aæ elementy wrogie, któ-
rych w tamtych czasach by³o wiele: zjawisko aktywizowania siê elementów podziemia
zbrojnego i politycznego PSL – to wszystko trzeba braæ pod uwagê, je¿eli chcemy zoba-
czyæ wypadki poznañskie na doœæ szerokim tle.

Protest ZISPO, czyli Cegielskiego, a potem ZNTK i innych, to wed³ug mnie fina³
kryzysowej w naszym kraju, ja nie mówiê, bez kozery fina³, dlatego, ¿e zjawiska nega-
tywne narasta³y doœæ d³ugo. By³ to pierwszy, faktycznie bior¹c po Berlinie, je¿eli byœmy
wziêli sytuacjê miêdzynarodow¹, czy w ruchu robotniczym, czy w krajach socjalistycz-
nych, by³y to pierwsze wydarzenia poznañskie.

Na dobr¹ sprawê, je¿eli ka¿dy z nas tak sobie na to spokojnie popatrzy, to nikt nie
zak³ada³, ¿e wypadki poznañskie mog¹ siê przeobraziæ z niezadowolenia i nawet strajku,
w zbrojne starcie z elementami wrogimi. Nikt tego nie zak³ada³. Ja w ka¿dym razie sobie
tego nie przypominam. St¹d o czym mówi³ tutaj tow[arzysz] Ptasiñski, w swoim s³owie
wstêpnym ani partia, ani organa porz¹dku publicznego, po prostu do takich zdarzeñ nie
by³y przygotowane.

Myœlê, ¿e g³ówn¹ spraw¹, któr¹ na naszych posiedzeniach nale¿a³oby wyjaœniæ, a tak-
¿e nie tylko na naszych posiedzeniach, ale siêgn¹æ do dokumentów – to jest sprawa przy-
czyn, najmniej bym siê zajmowa³ sytuacj¹ 28 czerwca gdzieœ po godz. 10.00 rano – ja
mówiê circa dlatego, ¿e ja dat nie pamiêtam, kronika jest udokumentowana we wszyst-
kich mo¿liwych archiwach i nie o to chodzi, ¿eby operowaæ godzinami, ale na dobr¹ spra-
wê od godz. 10.00, 28 [czerwca] jest to inna jakoœæ – jest to bitwa z elementami wrogimi,
chuligañskimi lumpami, a nie z klas¹ robotnicz¹, która autentycznie wysz³a na ulice
z ZISPO i innych zak³adów, ale we wczesnych godzinach rannych. Je¿eli byœmy rozdzie-
lili, a myœlê, ¿e metodologicznie potrzeba jest tak rozdzieliæ. Potem sprawa by³a prosta.
Na ulicy by³ przeciwnik i by³y nasze organa, wszystko jedno, w zielonych czy innych
mundurach, i wtedy by³a prosta decyzja dla ka¿dego. Nie by³o natomiast prostych decyzji
ani jasnych decyzji na wiele dni przed i w samym dniu, w godzinach rannych. Dlatego nie

571



mogê ustosunkowaæ siê do poczynañ w momencie, kiedy narasta³o niezadowolenie,
a wiêc przed 28, to s¹ tutaj towarzysze inni, g³ównie z Warszawy, mogliby tu rozjaœniæ tê
sprawê niedomogów w tej sytuacji. Chcia³bym tylko stwierdziæ, co jest stwierdzone tak-
¿e w moich sprawozdaniach, które s¹ w archiwum do „wziêcia”. Pe³ni³em wówczas funk-
cjê Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej, ¿e na bie¿¹co Warszawa, a kon-
kretnie moje ministerstwo informowane by³o o narastaj¹cej sytuacji. Jest tak¿e
dokument. W parê dni po 28 czerwca na naradzie krajowej by³a ocena sytuacji w Pozna-
niu i tam stwierdzono, ¿e informacja ze strony organów poznañskich do Warszawy by³a
pe³na. Podkreœlam jeszcze raz – pe³na. Jest to zanotowane. Nie dzisiaj ktoœ to sobie, tylko
jest to w dokumentach, które powsta³y parê dni po wypadkach. Chcia³bym równie¿ po-
wiedzieæ – myœlê, ¿e tow[arzysz] Stasiak te¿ siê do tego ustosunkuje, ¿e w Komitecie
Wojewódzkim zbieraliœmy siê codziennie albo dwa razy dziennie. Egzekutywa KW albo
Komendant, Szef Urzêdu, Wojewoda – Pieprzyk i inni, i na bie¿¹co ustalano sprawy, i tak-
¿e jak wiem, bo byliœmy wiele razy w gabinecie Stasiaka i wtedy byliœmy obecni przy
rozmowach telefonicznych Stasiaka z Warszaw¹, ja nie mówiê o tym, ¿eby kogoœ tutaj
usprawiedliwiaæ, nie o to tutaj chodzi, bo tyle lat minê³o, mogliœmy nie mówiæ o tym
w dodatku, mnie ju¿ trochê zbrzyd³o mówiæ na ten temat. Za wiele razy mówi³em na ten
temat, ale taka by³a, niestety prawda.

Chcia³bym teraz przejœæ do samego dnia, bo on jest wa¿ny, chocia¿ nikogo ten dzieñ
28 czerwca nie nauczy³, potem w grudniu 1970 roku czy w konsekwencji tak¿e w czerw-
cu 1976 – myœlê o Radomiu i Ursusie czy wreszcie o sierpniu 1980 roku. G³ównie
w Œwidniku, bo ja uwa¿am, ¿e tam, gdzie siê coœ zaczyna, tam trzeba za³atwiaæ sprawê,
a nie tam, gdzie siê wszystko wyla³o albo rozla³o. Wedle mojego pogl¹du i z tego co ja pa-
miêtam, to oczywiœcie wyjœcie na ulicê by³o zorganizowane. I dla mnie to nie podlega
kwestii. Tutaj z tow[arzyszem] Ptasiñskim i jego wywodami wstêpnymi zgadzam siê. Tak-
¿e uwa¿am, ¿e to wyjœcie na ulicê nie zak³ada³o zwarcia, wrêcz zbrojnego zwarcia, ono
zak³ada³o zademonstrowaæ protest, poniewa¿ delegacje, obiecanki, wyjaœnienia nie da-
wa³y rozwi¹zania. Pamiêtam, mo¿e mylê siê, mo¿e tow[arzysz] Stasiak to sprostuje, nie
chcê w sposób zdecydowany i kategoryczny twierdziæ, ale zebraliœmy siê 27 czerwca
wieczorem i odnosi³o siê wra¿enie, ¿e jak gdyby sytuacja trochê zel¿a³a. Nie mogê odpo-
wiedzieæ dlaczego mia³em takie odczucie. Ta delegacja wróci³a, Fidelski objaœni³ spra-
wê, no niby wygl¹da³o, ¿e podstawowe sprawy polityczne czy wyjaœniaj¹ce trochê
roz³adowali. I to mi te¿ potwierdza, ¿e wyjœcie na ulicê by³o zorganizowane, ¿e bez
wzglêdu na wyjaœnianie, spotkania, rozmowy, stale je¿d¿ono. Stasiak, Pietrzyk, ju¿ nie
mówiê o Fidelskim, jeŸdzili na ZISPO. To mi wyjaœnia, ¿e grupa, która organizowa³a, to
by³a grupa zdecydowana na wyprowadzenie ludzi na ulicê, ¿eby podkreœliæ bardziej ten
protest ani¿eli samym strajkiem. Bo by³o to wiêksze wydarzenie.

Chcia³bym kilka s³ów powiedzieæ o sytuacji na samym placu. Bo my te¿ to tak
mówimy, na plac, jak przesz³o czo³o pochodu, to przysz³o zorganizowane, ja mówiê
o czole pochodu, a dlatego mogê to tak stwierdziæ, poniewa¿ moje okna z gabinetu Ko-
mendanta Wojewódzkiego wychodzi³y na plac. Ja widzia³em Komitet Wojewódzki. To
by³o, dzisiaj w Uniwersytecie Poznañskim budynek zosta³ oddany, niedaleko torów kole-
jowych i widok by³ tam zupe³nie dobry z okna, po prostu. Demonstracja przysz³a na plac
w sposób spokojny. Chcia³bym, ¿ebyœmy rozró¿nili, co dzieje siê w ogonie pochodu
i obok pochodu. Jak idzie zatrzymuj¹ siê tramwaje, oblepia siê ten t³umek, no i ten t³umek
ju¿ jest potem, potem, ¿e ka¿da demonstracja gdañska w [19]70 roku, te¿ wysz³o 500,
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a przysz³o pod Komitet parê tysiêcy i nie te 500 pali³o komitet, tylko te parê tysiêcy oble-
pionych itd., ale w³aœnie ci¹gle my ju¿ mamy doœwiadczenia i innych kryzysów, tak¿e ten
Poznañ trochê tutaj analizujemy z innego punktu widzenia.

Kiedy zadzwoni³ do mnie tow[arzysz] Stasiak i powiada, ¿e poniewa¿ sytuacja na-
rasta, bo t³um stoi, a jak t³um stoi, nie ma co robiæ i nie ma zajêcia, to sobie zajêcie znaj-
dzie. Ja nie wykluczam, ¿e sprawa transparentów, sprawa hase³ by³a tak¿e wyre¿ysero-
wana, ale nie mam na to dowodów ani kontrdowodów. Natomiast chcia³bym zauwa¿yæ,
¿e kiedy do mnie tow[arzysz] Stasiak zadzwoni³ i powiada: mo¿e byœmy w ten t³um,
który siê tak podgrzewa – to ju¿ chyba by³o po przejêciu tego radiowozu – mo¿e byœ
wys³a³ ze dwa, trzy samochody milicji, ¿eby ta milicja przejecha³a przez ten plac, jakby
przeciê³a ten pochód, ale bez broni. Oczywiœcie byliœmy zgodni co do tego, ¿e bez bro-
ni. Dlatego, ¿e nie mieliœmy zgody na u¿ycie broni, a po wtóre warto o tym wiedzieæ,
mówi³em o tym na samym pocz¹tku o nieprzygotowaniu organów. Komendant Woje-
wódzki mia³ w dyspozycji 120 ludzi bez broni, elewów m³odziutkich na szkole woje-
wódzkiej, któr¹ nagle œci¹gn¹æ z innego miejsca w Poznaniu do gmachu Komendy Wo-
jewódzkiej. Im nawet broni daæ nie mo¿na by³oby w ogóle, a dopiero do dzia³ania
w t³umie. I to by³y wszystkie si³y, poniewa¿ nie by³o oddzia³ów zwartych, czyli
ZOMO, nie by³o innych odwodów.

Mówiliœmy o tym i siê zgadza, pu³k poznañski KBW by³ skadrowany przecie¿, tak¿e
trzeba by widzieæ te wszystkie sytuacje.

Ja z tow[arzyszem] Dwojakiem, szefem Wojewódzkiego Urzêdu, by³em kilka razy
dziennie na bie¿¹cym kontakcie. Szkoda, ¿e tutaj nie ma, prawda, bo te¿ by móg³ tutaj
wiele rzeczy wyjaœniæ, ale podobnie on swoim kana³em te informacje wys³a³, ¿eœmy kon-
sultowali niektóre sprawy, które wysy³aliœmy do Warszawy. Jako ciekawostkê towarzy-
szom powiem, ¿e kiedy wys³a³em te trzy samochody z zastêpc¹ komendanta wojewódz-
kiego majorem Popend¹ na czele, bardzo odpowiedzialnie swojego zastêpcê, ¿eby tutaj
b³êdu nie pope³niæ jakiegokolwiek, to jak na widok milicji t³um siê rzuci³ na te samocho-
dy, prawda, bo to spowodowa³o reakcjê odwrotn¹ i to by³o do przewidzenia. Oczywiœcie
poprzecinali opony, poœci¹gali, bo zauwa¿yli, ¿e nie maj¹ funkcjonariusze milicji, po-
œci¹gali ich z tego i oni grupkami czy grup¹ próbowali siê cofaæ do Komendy Woje-
wódzkiej, ci funkcjonariusze. Ale nie by³o jeszcze bicia. I wtedy t³um, jak gdyby odwró-
ci³ siê od Komitetu Wojewódzkiego w stronê Komendy Wojewódzkiej. Podszed³ pod
komendê Wojewódzk¹ i wtedy by³y has³a nastêpuj¹ce, które ja osobiœcie z okna pierw-
szego piêtra, do ludzi mia³em metrów dwadzieœcia, bo gmach stoi przy ulicy. Takie
by³y has³a: Stalin, Miêdzynarodówkê œpiewano, „Bo¿e coœ Polskê” œpiewano, œpiewa-
no „Rotê” i has³a: Milicja z nami. I wtedy nast¹pi³o szturmowanie g³ównych drzwi ko-
mendy Wojewódzkiej. Takie wielkie, dêbowe drzwi. Szturmowanie i przepychanie siê
w tych drzwiach. Ten¿e Popenda nie zd¹¿y³ wróciæ do komendy i z tym t³umem, jak
gdyby podszed³ pod gmach i jeszcze by³ taki moment, kiedy tego Popendê rzucano do
góry, agituj¹c, ¿e milicja nie bêdzie nam krzywdy robi³a. Brawo milicja, milicja z nami.
Mówiê znów z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹: by³o wiêcej kombinezonów, jak ró¿nego ro-
dzaju m³odych chuliganów. Jest to godzina, w kronice trzeba zobaczyæ, miêdzy ósm¹
a dziewi¹t¹ – orientacyjnie – rano.

By³o do wyboru, w komendzie wojewódzkiej by³o dwustu ludzi wyposa¿onych
w automaty. Stali w oknach. Wystarczy³o daæ rozkaz, komendê i by³by szlachtus, praw-
da. Ja chcia³bym dzisiaj po 27 latach, kiedy na spokojnie patrzymy, ¿e gdybym siê znalaz³
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dzisiaj w takiej sytuacji post¹pi³bym identycznie. Ani nie wyda³bym rozkazu strzelania,
bo nie mo¿na do kombinezonu strzelaæ, nie mo¿na. Ja symbolizujê sprawê kombinezonu
– jako klasê robotnicz¹ i nie strzela³bym i dzisiaj bym nie strzela³, nigdy. Bo dzia³añ
zbrojnych nie dokonuje ta rasowa klasa robotnicza, tylko te lumpy, ró¿nego rodzaju lumpy,
te¿ z czêœci klasy robotniczej, ale czêsto m³odzików, jak przeœledzimy, kogo siê zatrzy-
muje wczoraj, dzisiaj, jutro, za dziesiêæ lat bêd¹ ci sami m³odzi, niewyparzeni ludzie. Ja
oczywiœcie upraszczam sprawê, ale j¹ dlatego upraszczam, ¿eby wyczuliæ i towarzyszy,
i ¿ebyœmy sobie zdawali sprawê, ¿e s¹ dwie ró¿ne jakoœci i od momentu, kiedy ruszono
na wiêzienie, bo potem nast¹pi³o ruszenie na wiêzienie, zmieni³a siê zupe³na jakoœæ. To
ju¿ nie by³a demonstracja robotnicza, to by³y normalne zaburzenia uliczne, które trzeba
by³o si³¹ zlikwidowaæ. I kto by podj¹³ inn¹ decyzjê, ani¿eli likwidacja si³¹, pope³ni³by
znów b³¹d. By³y tutaj dyskusje i w ogóle by³y dyskusje, czy s³usznie, ¿e wprowadzono
wojsko. Kochani, jest to takie gdybanie, jak to ³adnie Jaszczuk w swoim artykule to na-
zwa³ ostatnio polemicznym w „Rzeczywistoœci”. Jest to takie gdybanie, jakby organa
porz¹dku publicznego mia³y parê tysiêcy ludzi w dyspozycji przygotowanych do rozbija-
nia t³umu, to mo¿liwe, ¿e wieczorem mo¿na by³oby oczyœciæ ulice i na nastêpny dzieñ
próbowaæ je minimalizowaæ. Nie by³o na to si³y. I dlatego gdybaæ dobrze, ¿e wojsko
wprowadzono, czy Ÿle, nie by³o po prostu innego wyjœcia. A czy dobrze, ¿e czo³gi
wesz³y, no mog³y na przyk³ad nie wejœæ.

To te¿ jest gdybanie, a jakby nie wesz³y, a wojsko nie mo¿e przegraæ, wojsko, jak
idzie do przodu, to albo u¿ywa broni i wtedy jest masakra. Tak¿e proponowa³by, abyœmy
patrz¹c na te sprawy, widzieli je w takim spokojnym wywa¿eniu. T³um ten nieagresyw-
ny, tak go nazywam, wy³ama³ te drzwi, mimo wszystko do komendy Wojewódzkiej, bo
z tamtej strony by³o wiêcej ludzi, bo by³o barowanie siê na si³ê. I wszed³ na parter, ja
urzêdowa³em na pierwszym piêtrze i nie wyszed³em ani razu ze swojego gabinetu, ani
nie wychodzi³em na wy¿sze piêtra. Bo na pierwsze piêtro nikt nie wszed³. Weszli i po-
wiedzieli: to chodŸcie z nami i po paru minutach paru facetów, parunastu wysz³o, no
wysz³o trochê pomagaj¹c im w tej sprawie, nie by³o ¿adnego rozbrojenia, ¿adnego za-
brania aktów itd.

Do Komitetu Wojewódzkiego te¿ wchodzono kilka razy, kilka i pierwszy raz by³o
wejœcie i wyjœcie, a potem by³o pl¹drowanie, kiedy narasta³ t³um, w tym sensie
tow[arzysz] Loga, mówiê o agresywnoœci, ¿e weszli, ale nie agresywnoœci atakowania
wprost, bo potem ju¿ nastêpowa³y inne sprawy i nie tylko strzelano, ale jak z³apano
cz³owieka – myœlê o podoficerze – prawda, to go prawie rozerwano na kawa³ki.

Od wiêzienia, wedle mojej oceny, zmieni³a siê jakoœæ, kiedy pad³y strza³y i kiedy
nast¹pi³y rozruchy a nie demonstracja, a rozruchy, zginê³y kombinezony na ulicach. JeŸ-
dzi³em po ulicach i wtedy ju¿ ta otoczka, jak to wówczas nazywaliœmy przejê³a inicjaty-
wê w sprawie, oczywiœcie by³o rozbijanie sklepów monopolowych, a jak monopolowe to
wóda, jak na gazie, to pijani wszystkie dodatki czy przydatki do tego towarzysz¹ce, nie
rozwijam, bo s¹ nam wszystkim doskonale znane.

Jak reagowa³a Warszawa? Ja mówiê ze swojej pozycji. Do mnie dzwoni³ raz to-
w[arzysz] Ochab jako I sekretarz KC pyta³, co s³ychaæ. Zreferowa³em sytuacjê, popro-
si³em o decyzjê, towarzyszu, jesteœcie na miejscu, na miejscu macie najlepsze rozeznanie,
podejmujcie decyzjê, jaka jest najbardziej odpowiednia. Dziêkujê – odmeldowujê siê,
czeœæ. Raz dzwoni³ tow[arzysz] Wicha. Ja nie dlatego, ¿eby w tej chwili kogoœ oczerniaæ.
Kilka razy tow[arzysz] Dobieszak, nikt z tych towarzyszy, którzy ze mn¹ rozmawiali
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¿adnej decyzji nie podj¹³. Mówiê to odpowiedzialnie, chcia³bym zadaæ na zakoñczenie,
dlatego ¿e samym rozwojem tych zaburzeñ nie zajmujê siê. Sprawa jest oczywista, trzeba
zlikwidowaæ ka¿dy nieporz¹dek i sprawa jasna, ustosunkowa³em siê tylko do wojska.
Ale dlaczego to by³o w Poznaniu? No mo¿na sobie takie pytanie zadaæ. Ale w zwi¹zku
z tym to mo¿na zapytaæ, dlaczego w grudniu 1970 roku by³o w Gdañsku, a dlaczego
w 1976 by³o w Radomiu, a nie gdzie indziej i w Ursusie, a dlaczego w [19]80 roku by³o
w Œwidniku. Ja myœlê o tym samym, o tym pierwszym strajku œwidnickim 2 lipca 1980
roku. Wedle mojego pogl¹du, o czym mówi³em na samym pocz¹tku, sytuacja kryzysowa
naros³a w ca³ym kraju tam, gdzie by³a aktywna grupa osób organizatorska, wroga, j¹ tak
nazwa³bym, tam ona mog³a szybciej zmobilizowaæ i wyst¹piæ. Je¿eli przeœledzimy, ale
nie oceniamy przecie¿ wszystkich kryzysów, to we wszystkich kryzysach naszej Polski
Ludowej sytuacja jest inna, ale prawie taka sama. Tam, gdzie by³a agresywna grupa
z Wa³ês¹ i nie tylko z Wa³ês¹, mówiê o [19]70 roku w Gdañsku, to tam mieliœmy Stoczniê
Lenina. Wa³êsa ju¿ by³ wtedy przewodnicz¹cym komitetu (g³os z sali: neguj¹cy tê infor-
macjê) by³, by³, no jak¿e to nie by³, oczywiœcie, ¿e by³, by³ oczywiœcie szczeniak tego, ale
by³. Ale tu mniejsza oto, przecie¿ nie o to tu idzie, bez w¹tpienia by³a grupa agresywnych
w ZISPO i w ZNTK, i to by³o zgrane. Trzeba pamiêtaæ tak¿e o tym, ¿e Targi Poznañskie
dla tej grupy by³y wkalkulowane, ¿e to nada rangi, ¿e to nada rozg³osu w sytuacji w Poz-
naniu. Kto by³ wówczas w Poznaniu, pamiêta, jak zagraniczniacy i dyplomaci, i nie dyplo-
maci jeŸdzili z kamerami filmowymi. Raptem, cholera, wszyscy mieli kamery filmowe
i filmowali na bie¿¹co w tym t³umie, t³um im nie przeszkadza³. No generalnie nie prze-
szkadza³. W zwi¹zku z tym odnoszê wra¿enie i chcia³bym nawet wysnuæ tak¹ tezê, ¿e
Poznañ nie by³ szczególnym miejscem na tego rodzaju wydarzenia, ¿e tego rodzaju wy-
darzenie mog³o siê równie¿ staæ w innym mieœcie, mo¿e w parê, no tak, ale znów gdyba-
my, mo¿e w parê czy w parênaœcie, czy w parê tygodni. Sytuacja w kraju by³a kryzysowa.
Miejsce najs³absze znalaz³o siê w tym momencie w Poznaniu, dlatego ¿e by³ ten przy-
wódca, jak on tam, zapomnia³em jak siê nazywa (z sali: Matyja) Matyja agresywny. Trze-
ba go by³o w tamtym czasie widzieæ, a myœmy go widzieli, by³ to agresywny facet
o ogromnej sile przebicia, oczywiœcie do elementów mu podatnych. Moim zdaniem naj-
bardziej agresywna grupa zebra³a siê bardzo zorganizowana i wygra³a wiele rzeczy
i czas, i miejsce w Poznaniu. Tutaj pada³y takie pytania, jakie konsekwencje, no wiêc, jak
wiadomo Stasiak – I sekretarz, Pieprzyk – wojewoda, tzn. przewodnicz¹cy Wojewódzkiej
Rady, Dwojak – szef Urzêdu, Pietrzak – komendant wojewódzki, zostali w parê tygodni
po wydarzeniach odwo³ani ze stanowisk i konsekwencje Poznañ poniós³. Ja nie mówiê
o innych odwo³aniach typu zwi¹zki zawodowe i inne organizacje, poniewa¿ te cztery or-
gana, je¿eli je tak mo¿na nazwaæ, stanowi³y to j¹dro sprawy. W Centrali, myœlê o War-
szawie, konsekwencji praktycznie nie by³o, natomiast wedle mojego odczucia wypadki
poznañskie o¿ywi³y tylko centralny aktyw, tzn. stworzy³y sytuacjê bardziej gor¹c¹, który
zareagowa³ w konsekwencji dopiero na VII i na VIII Plenum, tzn. w postaci Plenum.
Znów nie omawiam tych spraw, dlatego ¿e towarzysze wszyscy znaj¹.

Koñcz¹c, chcia³bym powiedzieæ, ¿e dla mnie osobiœcie najwa¿niejsze jest, aby usta-
liæ w sposób mo¿liwie pryncypialny, czy ktoœ chcia³ tak, mówi³ o tym tow[arzysz] Ptasiñ-
ski, nie jest to taka teza bezsensowna, czy to ktoœ tak chcia³, ¿eby te zaburzenia by³y, czy
to tak siê zdarzy³o, czy to by³a znieczulica, czy to by³a roztropnoœæ. Przepraszam, ¿e jesz-
cze tak¹ dywagacjê powiem, ¿e jak dasz Poznaniowi, tak jak daliœmy Œwidnikowi, to po-
tem trzeba by³o dawaæ wszystkim szybko w kraju, prawda, no i potem pop³ynêliœmy, czy

575



by³a tutaj ta ostro¿noœæ, ale to mo¿na zrobiæ tylko na podstawie dokumentów i przeœle-
dzenia procesu barowania siê politycznego do 28 czerwca 1956 roku. Dziêkujê.

Tadeusz Pietrzak

Z taœmy magnetofonowej odtworzy³a:
Maria Romanowska

�ród³o: AAN, Wspomnienia i relacje, sygn. 305, k. 1–11, kopia, mps.



Aneks nr 4

Raport por. Stanis³awa Porodzyñskiego w sprawie przeniesienia
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Aneks nr 5

Mapa ilustruj¹ca przemieszczanie siê pochodów robotniczych 28 czerwca 1956 r.
w Poznaniu
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WYKAZ SKRÓTÓW

AAN – Archiwum Akt Nowych
AIPN – Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej
AK – Armia Krajowa
BCH – Bataliony Ch³opskie
BCZAP – Batalion Czo³gów i Artylerii Pancernej
Bd – brak daty
Bdm – brak daty i miejsca
BDO – Biuro Dowodów Osobistych
B£ – Batalion £¹cznoœci
BP PZPR – Biuro Polityczne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
BR – Batalion Rozpoznawczy
BS – Batalion Saperów
BSAP – Batalion Saperów i Artylerii Przeciwlotniczej
chor. – chor¹¿y
CPN – Centrala Produktów Naftowych
CRZZ – Centralna Rada Zwi¹zków Zawodowych
CW – Centrum Wyszkolenia
CW MBP – Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego
CWST – Centrum Wyszkolenia S³u¿by Ty³ów w Poznaniu
CZ TASKO – Centralny Zarz¹d Taboru i Sprzêtu Komunikacyjnego
CZW – Centralny Zarz¹d Wiêziennictwa
DAH – Dywizjon Artylerii Haubic
DAPLOT – Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej
DAR – Dywizjon Artylerii Rakietowej
DOKP – Dyrekcja Okrêgowych Kolei Pañstwowych
GKBZH – G³ówna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich
GZP – G³ówny Zarz¹d Polityczny Ludowego Wojska Polskiego
IPN BU – Instytut Pamiêci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu Biuro Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie
IPN By – Instytut Pamiêci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu Delegatura w Bydgoszczy
IPN Kr – Instytut Pamiêci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu Oddzia³ w Krakowie
IPN Po – Instytut Pamiêci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu Oddzia³ w Poznaniu
IPN Rz – Instytut Pamiêci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu Oddzia³ w Rzeszowie
Kb – karabin
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Kbk – karabinek
KBW – Korpus Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
KC – Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KC PZPR – Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Kckm – Kompania Ciê¿kich Karabinów Maszynowych
KD MO – Komenda Dzielnicowa Milicji Obywatelskiej
KdsBP – Komitet ds. Bezpieczeñstwa Publicznego
KG MO – Komenda G³ówna Milicji Obywatelskiej
KM MO – Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej
KM PZPR – Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KP MO – Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej
KP PZPR – Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KPP – Komunistyczna Partia Polski
kpr. – kapral
kpt. – kapitan
kpt. po¿. – kapitan po¿arnictwa
KPZR – Komunistyczna Partia Zwi¹zku Radzieckiego (Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà – ÊÏÑÑ)
KRN – Krajowa Rada Narodowa
KSM – Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y
KW MO – Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
KW PPR – Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej
KZ PZPR – Komitet Zak³adowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KZG – Kolejowe Zak³ady Gastronomiczne
KZMP – Komunistyczny Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej
KZZRi£ – Kolejowe Zak³ady Zabezpieczenia Ruchu i £¹cznoœci
LWP – Ludowe Wojsko Polskie
MHD – Miejski Handel Detaliczny
mjr – major
MKSP – Miejska Komenda Stra¿y Po¿arnych
m³. kpt. – m³odszy kapitan
m³. ogn. – m³odszy ogniomistrz
MO – Milicja Obywatelska
MON – Ministerstwo Obrony Narodowej
MPM – Ministerstwo Przemys³u Maszynowego
mps – maszynopis
MRN – Miejska Rada Narodowa
MSW – Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
Mtg – motogodzina

MTP – Miêdzynarodowe Targi Poznañskie
NIK – Najwy¿sza Izba Kontroli
NKWD – (Narodnyj komissariat wnutriennich die³) Ludowy Komisariat Spraw

Wewnêtrznych ZSRR
NN – (³ac. nomen nominandum - imiê godne nazwania), w Polsce t³umaczy siê jako

„nazwisko nieznane”
NPR – Narodowa Partia Robotnicza
NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna
NRF – Niemiecka Republika Federalna
NSP – Narodowe Stronnictwo Pracy
ogn. – ogniomistrz
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ogn. po¿. – ogniomistrz po¿arnictwa
OK FJN – Ogólnopolski Komitet Frontu Jednoœci Narodu
OK FN – Ogólnopolski Komitet Frontu Narodowego
OKR PPS – Okrêgowy Komitet Robotniczy Polskiej Partii Socjalistycznej
ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych
OPL – Obrona Przeciwlotnicza
OPPBM – Okrêgowe Poznañskie Przedsiêbiorstwo Barów Mlecznych
OW WP – Oœrodek Wyszkolenia Wojsk Pancernych
PAP – Polska Agencja Prasowa
PCZ – Pu³k Czo³gów
PDT – Pañstwowe Domy Towarowe
PGR – Pañstwowe Gospodarstwo Rolne
Pistolet TT – pistolet Tulski Tokariew
PKP – Polskie Koleje Pañstwowe
PKPG – Pañstwowa Komisja Planowania Gospodarczego
PKS – Pañstwowa Komunikacja Samochodowa
PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
plut. – plutonowy
p³k – pu³kownik
Pm – pistolet maszynowy
PMT – Polski Monopol Tytoniowy
POM – Pañstwowy Oœrodek Maszynowy
POP – Podstawowa Organizacja Partyjna
por. – porucznik
PPB – Poznañskie Przedsiêbiorstwo Budowlane
pp³k – podpu³kownik
ppor. – podporucznik
PPR – Polska Partia Robotnicza
PPS – Polska Partia Socjalistyczna
PPS WRN – Polska Partia Socjalistyczna Wolnoœæ-Równoœæ-Niepodleg³oœæ
PPZB – Poznañskie Przedsiêbiorstwo Zjednoczenia Budowlanego w Poznaniu
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe
PSZ – Polskie Si³y Zbrojne
PTBM – Przedsiêbiorstwo Transportu Budowlanego Miejskiego
PTBP – Przedsiêbiorstwo Transportu Budowlanego w Poznaniu
PUBP – Powiatowy Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego
PUdsBP – Powiatowy Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego
Pw – pistolet wojskowy
PZ – Pu³k Zmechanizowany
PZ – Pu³k Zmotoryzowany
PZB – Przedsiêbiorstwo Zaopatrzenia Budownictwa
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Rkm – rêczny karabin maszynowy
RN – Rada Narodowa
Sk³adnica MPiS – Sk³adnica Materia³ów Pêdnych i Smarów
SOK – S³u¿ba Ochrony Kolei
st. szer. – starszy szeregowy
SW – S³u¿ba Wiêzienna
szer. – szeregowy
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ŒOW – Œl¹ski Okrêg Wojskowy
UB – Urz¹d Bezpieczeñstwa
UBP – Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego
We-Cze – Radiowy system ³¹cznoœci wojskowej i „resortowej” oparty na wysokich czê-

stotliwoœciach
WiN – Wolnoœæ i Niezawis³oœæ
WKP(b) – Wszechzwi¹zkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)
WP – Wojsko Polskie
WRN – Wojewódzka Rada Narodowa
WRzw – Wojewódzka Rada Zwi¹zków Zawodowych w Poznaniu
WSR – Wy¿sza Szko³a Rolnicza
WUBP – Wojewódzki Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego
WUdsBP – Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego
ZBoWiD – Zwi¹zek Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê
ZBW – Zjednoczenie Budownictwa Wojskowego
ZDM – Zarz¹d Dróg Miejskich
ZG TPPR – Zarz¹d G³ówny Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej
ZG ZMP – Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej
ZG ZPP – Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Patriotów Polskich
ZG ZWM – Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Walki M³odych
ZGOP – Zak³ady Gazownictwa Okrêgu Poznañskiego
ZHP – Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
ZISPO – Zak³ady im. Józefa Stalina w Poznaniu
ZNTK – Zak³ady Naprawcze Taboru Kolejowego
ZO ZZK – Zarz¹d Okrêgowy Zwi¹zku Zawodowego Kolejarzy
ZPM – Zjednoczenie Przemys³u Miêsnego
ZPO – Zak³ady Przemys³u Odzie¿owego
ZSCH – Zwi¹zek Samopomocy Ch³opskiej
ZSP – Zawodowa Stra¿ Po¿arna
ZSRR – Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ZSRS – Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Sowieckich
ZUS – Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
ZZK – Zwi¹zek Zawodowy Kolejarzy
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Boruch (Bonoch) 403
Borys Boles³aw 330
„Branicki” 80

Braun Zdzis³aw 176, 412, 431
Brenais W³adys³aw 147
Bresta Boles³aw 312
Brodziak 252
Brodziakowski Stanis³aw 313
„Bronek” zob. Zawadzki Aleksander
Bronic (Broniec) Kazimierz 445, 460
Broñski Robert 284
Brygier Jan 209, 498
Brzeziñski Stefan 325
Brzozowski Stanis³aw 161
Buchholz Andrzej 349
Budny Edward 444
Budolc 411
Budzyñska Celina 203
Bujny Ryszard 319
Bulczyñska Wiktoria 147
Bulczyñski Antoni 180–181, 346, 373, 412,

526
Bulej 154
Bury Dionizy 94, 147
Byczyk Ryszard 195, 315

„Cat” zob. Mackiewicz Stanis³aw
Cebulska Krystyna 314, 465, 467
Cebulski Zdzis³aw 179–181, 182, 316
Cegielski Hipolit 29
Ceg³owski Zdzis³aw 347, 349, 350
Cembrowacz Stanis³aw 398
Cembrowicz Zygmunt 541
Cendrowski 262
Cendrowski Franciszek 443–444
Cenkier 460
Che³chowski Hilary 34, 36, 198
Chojnacki 324
Chraplak 252
Chruszczow Nikita 14, 213, 223, 226, 264,

571
Chruœcicki 451
Chwaliszewski Tadeusz 156–157, 317, 237
Ciachurski Kazimierz 304, 336–337
Ciastoñ W³adys³aw 332
Cichocka Krystyna 195, 315
Cichy Kazimierz 122, 382–383
„Cichy” 146, 148
Cier³ach 460
Cierpko 149
Ciesielska Marianna 347
Ciesielski Dominik 382
Cieœlak 184
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Cieœlak M. 332
Cieœlak Sylwester 157–158
Ciszewska Hieronima 410
Ciupiñski 448
Ciupiñski Zdzis³aw 297
Cofta W³adys³aw 382
Courtinega 76
Courtney A. 284–285, 545
Cupia³ Leopold 435
Cyranek Józef 398, 512
Cyrankiewicz Józef 15, 18–21, 32, 35–36,

38, 90, 104, 106, 169, 198–200, 343,
348–349, 430, 438, 502, 507–508, 517,
557, 567

Cyrankiewicz Józef 20
Czaja Stefan 472
Czajka Stefan 195, 315
Czajkowski Józef 314
Czajkowski Marian 147,
„Czapla” 91, 498
Czarnecki (Czarniecki) Jerzy 261, 444,
Czarnecki 147
Czech Jerzy 319
Czekaj Jakub 276, 278–279, 367, 375, 451,

521, 528
Czempiñski Mieczys³aw 93, 339–340
Czerniak Mieczys³aw 444
Czerwiñski 408, 477
Cz³apa Edward 185, 320, 468, 469–470
Czubiñski Antoni 16, 19,
Czuwaszek 120
Czy¿ Jan 382

Dabertowa Eugenia Renia 16
Dakert Florian 353
Dakert Jan 353
Danielewicz Jan 404, 409
Daniszewski Tadeusz „Bolek”, „Jan”, „Lutek”,

„Tadek” 203
Darna 147
Daszkiewicz 42
D¹browiecki Tadeusz 393, 399
D¹browski Tadeusz 411
Dedkowski Stefan 320
„Delta” 78
Dembowski Bogus³aw 351
Demhel Ryszard 319
Demiañczuk 445
Demidorski
Demidowski Edward 467–477

Derêgowski 48–49
Dêbek 445
Dêbski (Depski) Ludwik 262, 443–444
Dêbski Ludwik 443, 444
Dietrich Tadeusz 198–199
Dighaye 500
„D³ugi” zob. Gierek Edward
D³ugosz Edmund 445
D³ugosz Józef 247, 312, 248
Dobak Józef 318
Dobieszak Ryszard 163, 169, 172, 574
Dobroczyñski 504
„Dobrowolski” 287
Dolata Czes³aw 316
Dolata Jan 127
Doliñski Adam „Kostek”, „Kaziek”, „Sosna”,

„Kazik” 203
Domaga³a Jerzy 444
Domaga³a Ludwik 471
Dominiczak W³adys³aw 411
Dominik Henryk 444
Doraczyñski Roman 155, 158
Drabek 459
Drajewski Stefan 18
Dratwa Barbara 314
Drewicz Helena 305
Drobus Witold 320
Drzewiecki Alfred 399, 412
„Drzewo” 78
Dubert 182
Duda Mieczys³aw 261, 434, 444
Duda Ryszard 432
Dudek Antoni 32
Dudziak Czes³aw 325
Dudziewicz Mieczys³aw 295
Dutkiewicz 262
Dutkiewicz 315, 505
Dutkiewicz Kazimierz 357, 371, 431, 524
Dutkiewicz £ucja 313
Dwojacki 75
Dwojak Feliks 16, 86, 100, 266, 295, 332,

569, 573, 575
Dworakowski W³adys³aw „W³adek” 198
Dworecki Czes³aw 370
Dworzyñski Cz. 332
Dybowski 445
Dyduch 445
Dynel Seweryn 444
Dytkowski Stanis³aw 271–272, 318–319,

505–507, 546

587



Dziaczkowski 189–190, 320
Dziamski Franciszek 313, 325
Dziamski Kazimierz 313
Dziemidok Józef 579
Dzierla Stefan 445
Dziurok Adam 82

Eberte Boles³aw 247
„Eddie Polo” zob. Kulas Janusz
Eisler Jerzy 18

Faberski Jan 43
Fabisiak 149
Fabrycki Romuald 445
Falkiewicz Pawe³ 315
Farbotnik Jan 372, 464, 473, 525, 532
Feder 204
„Felek” zob. Finkelsztejn Julian
„Feliks” zob. Ochab Edward
Felkel Jerzy 444
Ferster (Foerster, Foster) Ryszard 179–180,

182, 316
Ferster Edmund 246–247
Fertak 499
Ficek 107
Fidelski Roman 126, 208, 266, 477–478, 498,

572
Figas Roman 254
Figler Kazimierz 385–386, 389, 392, 394
Fija³kowski 144
Filipek 318
Filipek Jan 393
Filipiak 255–256, 468
Filipowicz Antoni 108
Finkelsztejn Julian „Felek”, „Florek”,

„Loniek”, „Mietek” 203
Fischbach Stanis³aw 373
Fisher (Fischer) 284
Fisiak Kazimierz 318
„Florek” zob. Finkelsztejn Julian
Foerster (Forster) Ryszard zob. Ferster Ryszard
„Franek” zob. JóŸwiak Franciszek
„Frank” zob. Werfel Roman
Frankowski Bogdan 278, 375, 528
Frazik Wojciech 162
Fr¹ckowiak Franciszek 343, 348–349, 507–508
Fr¹ckowiak Stanis³aw 187–188, 320

„Gaj” zob. Rapacki Adam
Gajdosz 459

Gajewski Zdzis³aw 411
„Gajsler” zob. Mazur Franciszek
Galemba 267, 494
Galiñski Tadeusz 202
Ga³êski Jan 296, 295
Gancarczyk 304
Gasta 403
G¹siorowski Antoni 127, 343,
Gede Tadeusz 198
Gerlach 445
„Gert” zob. Werfel Roman
Giera Edward 258
Gierczyk 445
Gierek Edward „D³ugi”, „Pokorny”, „Rene”,

„Jaros” 19, 34–36, 38–39, 55, 198,
200–201, 205, 216–217, 219, 221, 226,
229, 234–235, 276, 366, 519, 557

Gieryng Marian 330
Glapa Jan 150
Glapiak Eugeniusz 472
G³owacki 149
G³owacki Mieczys³aw 161, 270, 332
G³owala Antoni 328
G³owienko Leon 447
G³owiñski Miacha³ 22
Gniadek Jerzy 444
Goc W³adys³aw 445
Goczko Edmund 410
Goæwiñska Stefania 351, 509
Godek Kazimierz 382
Godlewski Stefan 163, 343
Godyñski 185, 420
Golonka 445
Go³da Jan 443
Gor¹czniak 148
Gorzan 419
Gorzelañczyk Stanis³aw 471–474, 535, 538
Gostyñski Jerzy 381, 383, 393
Gostyñski W³adys³aw 398, 412
Görtz 285
Góralski W³adys³aw 202
Górecki 445
Górecki Jan 142, 266
„Górecki” 256
Górny Stanis³aw 29, 496
Grabus Jerzy 18
Graja Kazimierz 60, 136, 276, 278, 365,

375
Grajek W³adys³aw 313
Grajewski Feliks 167
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Grajkowski Stefan 308–309
Gramowski Marian 432
Gramza 62
Grocz Mieczys³awa 195, 315
Gromadziñski Franciszek 445
Gronek Bogus³aw 359, 373, 464, 526
Grupa Jan 329
Gruszczyñski Adam 401, 540
Gruszczyñski Bogdan 547, 549
Grzechowiak Jan 257
Grzegorzewski Ryszard 147
Grzesiak 383, 399, 412
Grzeœkowicz Z. 304–305
Grzêdzielski Czes³aw 541
Grzybowski 152
Gulenda 311
Guz Stanis³aw 319
Guzek 429
Guzik 112
Guzy Piotr 264

Halabowski Marian 444
Hamral Stanis³aw 472
Handke Waldemar 560
„Hans” zob. Alster Antoni
Hasz 313
Heine Stanis³aw 147
Hembikowski 387
Henschel 147
Herc Antoni 444
Hercek Leonard 445
Herczyñski Andrzej 540
Herda Stanis³aw 450
Herkt Roman 411
Hernist Tadeusz 313
Hibner 444
Hitler Adolf 99
Hlebowicz Eligiusz 444
Ho³da Daniel 70–71
Ho³odecki Józef 181
Ho³ubowski Henryk 530
Hoppe Andrzej 256
„Horenko” zob. Mazur Franciszek
Huca³o Bogdan 445
Humski Marian 127
Hurlak 110
Hydziak Boles³aw 196

„In¿ynier” 150, 252, 254
„Iwan Iwanowicz” zob. Bierut Boles³aw

Izdebny Zygmunt 77, 147–149, 176, 278, 375,
528, 530

Jab³onowski Marek 32
Jab³oñski Bogus³aw 319
Jab³oñski Wiktor 377–378
Jachorek 445
Jackowiak Zdzis³aw 383
Jagielski Mieczys³aw 202
Jagódka Stanis³aw 297
Jakubiak 383
Jakubowski Zenon 342
„Jan” zob. Daniszewski Tadeusz
Janc 396
Janek Józef 260
„Janek” 471–472
Janisz 345
Jankowiak 194–195
Jankowiak Edward 147
Jankowiak Józef 195
Jankowiak Stanis³aw 16, 17, 18, 21,
Jankowska Janina 468
Jankowski 194–195, 252, 318
Jankowski Tadeusz 179, 316
Jankowski Zbigniew 351
Janowski W³odzimierz 32
„Jaros” zob. Gierek Edward
Jastrz¹b £ukasz 16, 17, 544,
Jaworek 371, 524, 542
Jaworska Helena 204, 232
Jazdrzyk 411
„Jeden” zob. Zawadzki Aleksander
Jesiak W³adys³aw 191
Jesior W³adys³aw 320
Jezierski 403, 406
Jêdraszak Zbigniew 306–307
Jêdraszewski Marek 17
Jêdrychowski Stefan 39, 198–199
Joachimiak Marian 369, 522
„Józefowski” 145
JóŸwiak Franciszek „Franek”, „Stryjek”, „Wit”,

„Witold” 36, 38, 198–199, 234
JóŸwiak Józef 333–335, 351
JóŸwiak Józef 385–389, 393, 395
JóŸwiak Zenon 560,
JóŸwiakowi 327
JóŸwik Stefan 445
Jucek 408
Juchacz Antoni 383
„Julek” zob. Bierut Boles³aw
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Jung 345
Jurek Edward 191, 320
Jury 212
Justyñski Henryk 99
Juszki 146

Kacprzak Jan 445
Kaczkowski W³adys³aw 354, 398, 401
Kaczmarek 252
Kaczmarek Boles³aw 381
Kaczmarek Bronis³aw 148–149
Kaczmarek Ignacy 195, 314
Kaczmarek Marian 127
Kaczmarek Stefan 319
Kaczorowski 459
Kaczorowski Bart³omiej 346
Kajdasz Bogdan 179, 316, 505
Kakietek 169
Kalarus 389, 394
Kaleta 445
Kaleta Jan 262, 444
„Kamieñ” 498
Kamierski Józef 467
Kamiñski Józef 314, 541
Kamiñski Ryszard 372
Kamiñski Tomasz 445
Kamiñski W³odzimierz 319
Kamra Jan 444
Kanert 430
Kaniewski Józef 374
Kapitañczyk Maria 398
Kardacz Kazimierz 255
„Karol” zob. Ochab Edward
Karon Wies³aw 444
Karpiñski 64–65
Karwat Janusz 17, 18, 19,
Karwicki Marian 40–41, 407, 421, 423
Kasperczak Henryk 265, 497
Kasprzak 460
Kasprzak W³adys³aw 445
Kasztelan Henryk 319
Kaszubowski 444
Katafiasz 156
„Kazik” zob. Zawadzki Aleksander
„Kazik”, „Kaziek” zob. Doliñski Adam
KaŸmierczak 445, 469–470
K¹kol Maria 265, 497
Kêdziora Edmund 247, 312
Kêdziora Zdzis³aw 185, 320
Kica Kazimierz 324

Kiciñski Jan 329
Kie³czewski Zdzis³aw 181
Kilanowski 122
Kircz 252, 321
Klamecki 195
Klamer Bronis³aw 349
Klejdziñski 147–148
Klekociuk Czes³aw 445
Klimczak 107, 112–113, 280
Klimecki Antoni 350, 370, 523, 540, 542,

547
Klisz Feliks (Klisch Feliks) 40–41, 421
Kliszkowiak Marian 253, 321
Kluj Leon 460
Klupieæ Ryszard 463, 466–470, 532–534, 550
K³¹cz-Stenka Artur 443
K³osiewicz Wiktor „Wiktor”, „Stanis³aw” 19,

35, 38–39, 204, 212
K³ys Stanis³aw 92
Kmicik Hieronim 411
Kmieciewicz Stefan 322
Knoll 429
Knop (Knopp) 247, 312
Kobalt 501
Koblak Robert 444
Kochañski Aleksander 32
Kocio³kowski Tadeusz 141
Kociszewski 445
Kokoszanek Marian 162
Kole 204
Ko³akowski Wies³aw 62–63
„Komar” zob. Alster Antoni
Komocki 501
Kondraczyk Mieczys³aw 319
Konieczny 421
Konieczny Jerzy 257
Konieczny Narcyz 156–157, 317, 327
Konop Adolf 444
„Konrad” 498
Koñczal Czes³aw 127, 477
Koper Jan 319
Korcewicz Tadeusz 444
Korcz Edmund 324
Korczyñski Mieczys³aw 330
Korn Teodor 189–190, 192
Kornowicz 554
Kosicki 249, 328
Kosik 476
Kosiñski W³adys³aw 445
Kosk Henryk 38, 41, 104–106, 455
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Kosmowski Kazimierz 497, 501
Kostecki Edward 445
„Kostek” zob. Doliñski Adam
Koœciañski Rafa³ 17
Kotarski 445
Kotliñski Franciszek 318
Kotliñski Józef 398
Kotliñski Mieczys³aw 393, 398, 410
Kowal Ryszard 399, 410
„Kowal” 400
Kowalczyk Zdzis³aw 444
Kowalski 327
Kowalski 43
Kowalski Boles³aw 203
Kowalski Jan 359, 468, 469
Kowalski Kazimierz 127
Kowcz Ludwik 445
Kozak 327
Kozak Józef 411
Koz³owska 35
Koz³owski 324
Koz³owski Jerzy 377
Koz³owski Stefan 127
Krajewski Leon 314
Krajniak Kazimierz 325
Krasucki Ludwik 346
Kraœko Wincenty 153–154, 213, 273, 343–346,

349, 352, 416, 509–511
„Krat” zob. Mazur Franciszek
Kretyñski 412
Krêcichwast 549
Krotofil 255
Król Mieczys³aw 458, 461
Królikowski W³adys³aw 195, 314
Kruczek W³adys³aw 201, 233, 244
Krugie³ka Bogdan 399
„Kruk” 331
Kruszyñski 411
Kruœ Halina 398, 410
Krygier Stanis³aw 154
Kryszczyñski 246
Kubat 408
Kuberski 412
Kubiak 145, 273
Kubiak Antoni 321
Kubiak Franciszek 324–325
Kubiczek Stanis³aw 203
Kubowska E. 35, 37, 39, 200
Kucharski Henryk 445
Kuchcik 445

Kuczyñski Jan 195
Kuik Aleksander 196
Kujawa Leszek 445
Kukieta Andrzej 398
Kukla Bogus³aw 155
Kuku³a 396
Kulas Janusz „Eddie Polo” 110, 187–188, 321,

353, 368, 463, 465, 467, 473, 521, 532,
540, 550

Kuliñski W³adys³aw 445
Kuluszczyñska Janina 395–396
Kupczak Tadeusz 94–95, 147, 149, 351
Kupiec Eugeniusz 319
Kupis 445
Kuraszkiewicz Czes³aw 445
Kuriata Leon 444
Kurkiewicz 500
Kurowski Bernard 313
Kusza 246
Kuszkowiak Marian 540
Kuœmierz 129
Kuzier Bogus³aw 317
Kuzupa Zenon 431
KuŸniakowi 301
Kwasek 54
Kwaœniewski Adam 549
Kwaœniewski Roman 547
Kwiatkowski („Mortas”) 399, 412
Kwiatkowski Jan 123
Kwieciñski Józef 161, 246–247, 312
Kwitczewski Zdzis³aw 316

Lach Mateusz 11, 259–262, 436, 446, 459
Lachota 542
Lasimowicz (Laszmowicz) 252, 254
Laufer Czes³aw 371, 524
Laurentowska Magdalena 531
Leisner W³odzimierz 249
Lekarczyk Jan 313, 355
Lemiesz Teresa 318
Lenartowski Marek 16
Lenin W³odzimierz 242, 244
„Leon” 497
Lesicki Romuald 351
Lesiñski Czes³aw 388, 390, 394–395
Leœniak 444
Leœniak Filip 18
Leœny Boles³aw 313
Lewandowski Marian 40, 44, 403, 405,

421–422
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Lewandowski Szczepan 324
Lewandowski Waldemar 313
Lewaszkiewicz 386, 392
Lewiñski W³adys³aw 444
Libiszowski 253
Lipiñski Józef 56, 79, 429
Lis 327
Lis Wiktor 127
Liskowski Stanis³aw 445
„Loniek” zob. Finkelsztejn Julian
Loonhard 272
Loranty 311–312
Lorenc 341
Lozert Eugeniusz 440
Lubert Zbigniew 401
„Ludwik” zob. Ochab Edward
Lurc Kazimierz 179, 316
„Lutek” zob. Daniszewski Tadeusz
„Lutowicz” zob. Zambrowski Roman
Lutowski Jaros³aw 433

£abêdŸ Henryk 257
£agodziñski Jan 374, 527
£akomy W³adys³aw 370, 523
£apot 230
£azarek 444
£¹czkowiak Wac³aw 187–188, 320
£¹czny Andrzej 55
£ochyñski Zygmunt 471–474, 535, 538
£okcik £ucja 372
£opiñski 554
£uczak 415
£ukasiewicz Franciszek 322
„£ukasz” zob. Ochab Edward

Machlaski Zdzis³aw 444
Macha³a Stanis³aw 130
Machcewicz Pawe³ 18
Machnicki Stefan 307
Machno Józef 202
Maci¹ga Julian 444
Maciejewski Jaros³aw 16, 19
Maciejewski Mieczys³aw 549
Maciejuk 444
Maciñski Ryszard 338, 340
Mackiewicz Stanis³aw „Cat” 345
Macugowski 471
Maczyñski 195
Madañski Zbigniew 150
Magdziak 184

Magowski Andrzej 249
Maj 468
Maj Józef 432
Majcher Zygmunt 187–188, 321, 541
Majchrzak 204
Majchrzak Franciszek 95–96
Majchrzak Kazimierz 147, 149
Majchrzycki 211
Majewski 304
Majewski Józef 319
Majewski Roman 347, 354
Majkowska-Tatarkówna Michalina zob. Tatar-

kówna Michalina
Majkowski Albin 531
Makowska Aleksandra 347
Makowski Edmund 16–17, 19, 400, 519, 526,

544,
Makowski Mieczys³aw 331
Malczewski 429
Malicki Józef 321, 350
Malik Henryk 190–191, 319
Ma³ecki Czes³aw 322
Ma³kowska Mieczys³awa 398, 410
Ma³ysza 96, 149
Ma³yszczyk Alfred 349
Manawski Jerzy 445
Mantos 321
Mañkowski Eugeniusz 320
Maras Teodor 255
Marciniak W³odzimierz 466
Marcinkowski 349
Marcinkowski Edmund 444
Marek 444
Marek Micha³ 387, 389
„Marek” 353
„Marian” 497
Marianowski Bogdan 354, 502, 511
Markowska Wanda 204
Marlewski Franciszek 287–288
Marzec Mieczys³aw 202, 230
Masny Zygmunt 444
Mateja 91
Matuszewski Alfred 121–122, 382
Matuszewski Franciszek 324
Matuszewski Stefan 203
Matwijewicz Miko³aj 49, 430
Matwin W³adys³aw 32, 36, 38, 198–199, 225,

228, 230, 232–234, 237
Matyja Stanis³aw 266, 476, 497, 501–502,

575
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Matysiak 372, 376, 383, 526, 528
Matysiak Andrzej 349, 368, 371, 521, 524
Matysiak Henryk 411
Matysiak Ignacy 324
Mazaraki 284
Mazur 429–430, 436
Mazur Franciszek „Gajsler”, „Horenko”, „Krat”,

„Stach” 34, 36, 38, 198, 199
Mazur Franciszek 444
Mazurczyk 445
Mazurczyk Franciszek 445
Mazurkiewicz Antoni 436, 438
Meczyñski 49
Meller Pelagia 385–387, 389, 392–394, 547
Merkuda (Merchuda) Jan (Jerzy) 262, 443,

444
Metzger Adam 330
Mêziñski 255–256
Mê¿yñski 54
Miarka Adam 445
Michalak Edmund 352
Michalak Franciszek 313
Michalik 460
Michalik Jan 444, 457
Michalski Józef 531
Michalski Mieczys³aw 262, 443, 444
Michalski Stefan 318
Micha³uszko W³adys³aw 333, 335
Miczko-Malcher Barbara 19, 20, 26
„Mietek” zob. Finkelsztejn Julian
Miga³a Zbigniew 96
Migocki 451
Mijal 230
Mijas 353
Miklos 403
Miko³ajczak (Miko³ajczyk) 79
Miko³ajczyk Stanis³aw 94, 298, 551, 559–560,

564
Milczarski Tadeusz 444
Minc Hilary 34, 36, 38, 198, 233
Misiaszek Stefan 39, 204, 209, 212, 215
Miœkiewicz Jan 192
Mitrêga Antoni 444
Mizera 445
Mizera Antoni 548
Modelewski Kazimierz 332
Modrzewski Andrzej Frycz 234
Mojek Wojciech 444
Molenda Jerzy 544
Molka Mieczys³aw 445

Mo³dawa Tadeusz

Mo³dawa Tadeusz 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 104, 126, 163, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 206, 217, 325, 476,

Mo³drzyk 445
Morawski Jerzy 19, 32, 35–36, 38, 126,

198–199, 233–235, 476
Morelowski 109
Mornas Tadeusz 432
„Mortas” zob. Kwiatkowski
Moskwa Zygmunt 39
Mroczek 318
Mrowiñski Andrzej 253
Mrozowski Józef 444
Mróz 459
Mruk Henryk 320
Mucha 444
Mumot Eugeniusz 525
Mura 445
Murawa 194–196
Murawski 338
Murzyn 52
Musia³ Filip 23, 162
Musia³ Leon 326
Musielak Franciszek 348–349, 353–354,

415, 418
Muszyñski 473
Muszyñski Ryszard 181, 316
Muœcielska 408

Nalepa Edward Jan 17, 438
Napierkowski 94
Napiórkowski Stanis³aw 147
Nawrocki Antoni 448
Nawrot 149
Negat 119
Neyder Marian 341
Niedrych Stefan 541
Niedurny 262
Niedzielski Stanis³aw 313
NiedŸwiecki Józef 202
NiedŸwiedzka Janina 432
Niemczyk Jan 147, 275, 516
„Niewiadomski” 331
Nigocki 279
Noga Stanis³aw 147
Nowacki Józef 433
Nowak 322
Nowak Franciszek 150, 265, 497
Nowak Gerhard 444

593



Nowak Janina 327
Nowak Roman 232
Nowak Stanis³aw 252, 321
Nowak Wiktor 314
Nowak Zenon „Julek”, „Zenek”, „Wroñski

Tadeusz”, „Wêglew”, „Iwan Iwanowicz”
32–33, 36, 38, 198, 199

Nowakowski 116, 118–119
Nowakowski Zenon 58, 61
Nowicki 81
Nowicki Stanis³aw 325
Nowicki W³. 356

Obzt Bogdan 179–180, 316
Ochab Edward „Feliks”, „£ukasz”, „Pawe³”,

„Ludwik”, „Adam”, „Wicek”, „Karol” 15,
32–33, 35–36, 38, 104, 165, 198–201, 212,
215, 227, 229, 232, 237–238, 311, 349,
508, 571, 574

Oks 35, 204
Okupniak Eugeniusz 318
Olbrycht Jan 444
Olejniczak Leon 192, 320
Oleœ 373, 411–412, 526
Olsza 322
Olszewska 410
Olszewski Józef 201, 216, 228, 229, 232, 240
„Olszewski” 500
Ordon Tadeusz 74, 77, 370
Orzechowski Piotr 580
Orzoga Czes³aw 320
Ostafi Eugeniusz 318–319
Ostrowicki Sylwester 19
Osuchowska 396
Otto Józef 548
Owsianka Stefania 358, 401, 432

Pachocki 445
Pac-Pomarnacki Miko³aj 473, 549
Paczyñski 78–79
Paj¹k 112–113
Pajorski W³adys³aw 112–113
Pal Tadeusz 95
Palacz 146
Palacz Wincenty 498
Parada Stanis³aw 444
Partyka Ryszard 405–406
Parwisz Tadeusz 120
Pasont 226
Pater Mieczys³aw 394

Paucka Salomea 327
„Pawe³” zob. Ochab Edward
Pawlak 179
Pawlak 460
Pawlak Czes³aw 251, 254
Pawlas Henryk 445
Pawlicki Tadeusz 445
Pawlikowski Tadeusz 440
Paw³aczyk Adam 444
Paw³owski 460
Perczak (Perczek) 279, 451
Persak Krzysztof 32
Piasecki Andrzej 549
Pi¹tek 112–113
Pi¹tek Rajmund 314, 467
Pi¹tkowski 324
Picher Zofia 179
Piechocki Leszek 359, 371, 524, 540
Piecner W³odzimierz 549
Piecychna 141
Pienek 249, 328
Pienkosz 444
Pieprzycka Wies³awa 330
Pieprzyk Józef 92, 135, 346, 477, 478, 499
Pieterwas Jan 164, 167, 173, 175, 355
Pietkun Walerian 444
Pietrzak 109
Pietrzak 476–477, 497
Pietrzak Stefania 248
Pietrzak Tadeusz 20
Pietrzak Tadeusz 20, 26, 41, 43, 566–568,

571, 575–576
Pietrzyñski Józef 433
Piêta 148
Pilarczyk Zygfryd 95–96, 470–471, 535
Pilichowski Edmund 251–253
Piotr Henryk 350, 352
Piotrowiak Andrzej 315
Piotrowiak Edmund 444
Piotrowska 547
Piotrowski 324, 499
Piotrowski 429
Piotrowski £ukasz 149
Piotrowski Pawe³ 41
Piróg Kazimierz 444
Pisula 262
Plecner 319
Plenzler Antoni 196
Pleskot Patryk 74, 90
P³aszajowa Maria 313
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P³atkowiak Boles³aw 432
P³ocinczak Stefan 445
P³otko Boles³aw 180, 316
P³ócienniczak Sylwester 318, 348
P³ucienniczak Edward 250
Pociêgiel 48, 49, 168, 176
Pocztowy Józef 357, 371, 431, 433, 542
„Podró¿ny” 96, 292
„Pokorny” zob. Gierek Edward
Polak 338
Polak Bogus³aw 560
Polakowski 262
Politowicz 184
Polowczyk 178
Pompera 412
Popêda W³adys³aw 164, 167, 173, 355
Popielas Bogdan 147
Popielas Józef 206, 478, 485, 503
Popielewicz 51
Popió³ Józef 433
Popira³a Zbigniew 411
Pop³awski Stanis³aw 19, 38, 51, 105–106,

281, 282, 429–430, 436–437
Poprawiak Andrzej 399, 410, 412
Poprawka Mieczys³aw 95–96, 147, 149
Porodzyñski Stanis³aw 26, 530, 577, 579
Porta³a Zofia 352, 354–355
Poznachowski W³adys³aw 320
Preg³owski Stefan 139, 338, 340
Preuss Kazimierz 146, 314, 466, 540
Priebe 179
Projs Feliks 405–406
Promiñski Henryk 445
Prosowski Pawe³ 497
Proszowski Stanis³aw 132–133
Proœniak Kazimierz 333, 343, 346
Prugar 445
Przyborowska Kinga 18
Przybycieñ Zdzis³aw 443
Przybylska Emilia 410
Przybylski 147, 246, 331, 393, 435, 547
Przybylski Jan 316
Przybylski W³adys³aw 542
Przyby³ Irena 325
Przyby³a Jerzy 194, 196
Przyby³ek Helena 313, 366–367, 519–520
Przyby³ek Maria 432
Przybysz Adam 95, 320, 372, 526
Przybysz Tadeusz 444, 457
„Ptak” 331

Ptasiñski Jan 16
Ptasiñski Jan 494, 563, 567–572, 575
Pucek Rajmund 432
Puk Urszula 327
Purchla Józef 257
Puszka Julianna 432
Puteczny Mieczys³aw 56
Pyra Marian 399, 412
Pytlak Teresa 469
Pytlak Wojciech 180
Pytlak Zenon 467

Rabczewski Leon 321
„Radar” 177
Radziejewski Czes³aw 318
Rafalski 445
„Rafalski” zob. Zambrowski Roman
Rapacki Adam „Gaj” 32, 36, 38, 198
Rapalski 460
Rapczewski Leon 252
Rasch 479
Ratajczak 328
Ratajczak 55
Ratajczak Kazimierz 325
Ratajczak Krystyna 179
Ratajczak Romuald 547, 549
Ratajczak Zdzis³aw 255
Ratyñski 246
Ratyñski Czes³aw 31
Reczek Rafa³ 19, 20, 21, 92, 153
Reliszko Kazimierz 445
Rembikowski Stanis³aw 385, 387–389, 394,

396
Remlein W³adys³aw 180
„Rene” zob. Gierek Edward
Robaszkiewicz 185
Rogalski 381
Rogalski Telesfor 348
Rogowski 408
Rogulska Agnieszka 17, 18
Rokicka 255
Rokossowski Konstanty 32–33, 36, 38,

198–199
Rokulewski 78–79
Romanko Jerzy 284
Rozmiarek Jan 127
Rozumek 256
Ró¿añski Józef 306
Rum 327
Rumiñski Stefan 319
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Russel 286
Ruszczak Ludwik 548
Ruszkowski 127
Rutkowski 137, 267, 499, 510, 569
Rutkowski W³odzimierz 315
Rybak Bartosz 21
Rybak Józef 468
„Ryszard” 72
Rzyski Franciszek 145

Sabola 412
Sabona 412
Sadowski Mieczys³aw 321
Sadowski Tadeusz 445
Salapa Jan 444
Salomon Gwidon 258
Salwin Jan 444
Sa³ata Mieczys³aw 246
Samolewski Zbigniew 432
Sandorski Jan

Sandorski Jan 519
Sarnecki Jan 445
Saskowski 396
Sawicki Stanis³aw 78, 98, 100
Schaff Adam 203
Schiller Jerzy 470, 548,
Schutz Stanis³aw 324
Seber Jan 188
Sepkowski Marian 262, 281, 443, 537
Siadak 146
Siczek Józef 444
Sieber Jan 187, 320
Sikorski Henryk 190, 193, 320
Sikorski W³adys³aw 345
Silski Aleksander 146
Silski W³adys³aw 313
Siutkowski Stanis³aw 339
Siwak 339, 410
Siwczak 396
Skawina Bogdan 445
Skibiñski 445
Skibiñski Wojciech 324
Skierski 445
Sk³abania Maria 432
Sko³ud 160
Skotnicki 195
Skrzypczak W³adys³aw 301, 303
Skrzypek Andrzej 32
Skudelski Stefan 466, 468
Skusiewicz 187, 320

S³awek Anna 412
S³omiñski Alojzy 319, 354, 355, 389
Smolarek 399
Smolarek Leon 382
Sobañska Stanis³awa 313, 366–367, 519–520
Sobaszkiewicz 350, 554
Sobkowiak 252
Sobkowiak Ryszard 324
Socha J. 120
Soja 109
So³tysiak 191
„Sosna” zob. Doliñski Adam
Spitzka Jan 370, 419
Sporny Andrzej 466
Sroka 487
Sroka Jerzy 322, 530
Sroka Józef 444
„Stach” zob. Mazur Franciszek
Stachowiak 156, 179, 195, 317, 327, 419
Stachowiak Mieczys³aw 319
Stachowicz 259
Stachurski W³adys³aw 531
Stala Kazimierz 66–67
Stalin Józef 13–15, 33, 226, 378, 388, 415,

507, 571, 573
Staniewski 229
Staniewski Antoni 121–122, 125, 384
„Stanis³aw” zob. K³osiewicz Wiktor
Stankowski Jan 327
Stankowski Roman 385–389, 392–393, 395
Stañczyk 302, 416
Starosta Zygmunt 401
Stasiak Leon 20
Stasiak Leon 20, 26, 92, 103–105, 135,

163–164, 168, 201, 210, 224, 277, 229,
232, 265–267, 270, 276, 343–346, 366,
477–478, 499, 503, 519, 557, 563,
568–570, 572–573, 575

Staszewski 224, 236
Staszyñski Zenon 444
Staszyszyn Jan 443–444, 457, 461
Staœkiewicz 372, 525
Stawicki 196, 230
Stawicki Adam 377
Stawiñski 244
Stawiski Roman 411
„Stecki” zob. Werfel Roman
„Stefan” zob. Zambrowski Roman
Stefañski 195
Stefañski Marian 315
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Stoga Jan 68–69, 101–102
Strach Józef 444
Straszewski Wac³aw 297
Stra¿ewski Wsiewo³od 103, 106–107
Str¹czek 147
Strojbel Czes³aw 185, 320
„Stryjek”, zob. JóŸwiak Franciszek
Strza³kowski Roman 288, 372, 431, 526,

544, 567
Stypczyñski Lutos³aw 80, 298, 300
Styperek Andrzej 432
Sulejowski 502
Su³tan 445
Swoboda 445
Symotiuk 236
Szafiñski Ignacy 392, 398, 539
Szafranek Jerzy 194, 197
Szalek 334, 349
Sza³ Bogdan 318
Szarpak Marian 313
Szczepanowski Jan 399, 412
Szczepañski Jan 444
Szczerbal 379–380
Szeremeta Aleksander 54, 263, 444
Szewczyk Józef 444
Szkudlarek 460
Szkudlarek Stanis³aw 127
Sz³apka Pawe³ 262, 444
Szmaus 251, 253
Szmyt Teresa 358, 431
Sznajder W³adys³aw 256–257
Szostak Ernest 445
Szot Józef 261, 434–444
Szpak Leon 261, 434
Szpan Feliks 141–142
Szpytma Mateusz 162
Sztachelski Jerzy 544
Sztam Bogumi³ 249, 328
Szudrowicz 445, 460
Szuka³a 155
Szumañski Teodor (Szueman Samuel) 139,

142
Szumowski 460
Szura Jan 84–85
Szwagrzyk Krzysztof 91
Szyfman Zygmunt 433
Szyfnar Zygmunt 318
Szykowny Florian 350
Szyler Andrzej 95
Szymaniak Marek 90

Szymañski 62–63
Szymañski Feliks 351
Szymañski Leszek 189, 193
Szymañski Stanis³aw 203
Szymczak 325
Szymczak Hieronim 432
Szymczak Mieczys³aw 86, 367
Szymura 445
Szypura 195
Szyr Eugeniusz 198

Œlewa 447
Œlêzak Jan 444
Œmia³kowski Stanis³aw 190–191
Œmiechowski 350–351
Œmigielski Stanis³aw 322
Œmiglak 410
Œródka Henryk 399, 412
Œwi¹tek 315
Œwiderski Mieczys³aw 384
Œwiderski Stefan 394
Œwita³a Franciszek 444
Œwitoñski 386, 392

Taczanowski Aleksander 330
„Tadek” zob. Daniszewski Tadeusz
Tarczyñski 183
Targoszczyñski 156, 317
Targowska Zofia 195, 315
Targowski 326, 355
Taszer Edmund 497
Tatarkówna Michalina (Majkowska) 201, 228,

231
Tec³aw Czes³aw 466
Teichert 185
Temp³owicz Marian 525
Tischler János 18
Titkow Walenty 201
Tium Adam 95, 470
Tkaczyk 54
Tobiañski Zenon 445
Todek Stefan 257
Tokarzewska (Witkowska) Janina 423
„Tomasz” 177
Tomaszczyk Józef 353
Tomaszewski 498
Tomaszewski Tadeusz 184, 320
Tomczak 444
Topolski Jerzy 127, 343
Tracz Henryk 468
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Trojanowiczowa Zofia 16, 19
Trzcionka 128, 497
Tuchanowski 445, 459
Tuliszka Marian 394, 396
Turgu³a 341
Turno Jerzy 192
Tworkowski 189
Tylek 55
Tylski Aleksander 353
Tyñski Czes³aw 445
Tyra Franciszek 341

Urban Maksymilian 325

Wacisz 447–448
Wakczewski C. 72–73
Wala Edward 445
Walczak Franciszek 127
Walczak Wac³aw 401, 403
Walentynowicz Antoni 407
Walichnowski Tadeusz 391, 395, 397, 402
Waligóra Zygmunt 146
Waligórski 94
Waliñska Maria 179
Walkiewicz Stanis³aw 407
Walkowiak Micha³ 411
Walter 550
Warcho³ W³adys³aw 445
Warciarek Marian 403–406
„Warta” 157
Wawrow J. 131, 133, 370
Wawrzyniak 179, 411
Wawrzyniak Stefan 400, 407, 409, 422
Wawrzyniak W³adys³aw 127
Wa¿yk Marian 354
Wa¿yñski 445
Wejma Stanis³aw 321
Wencel 327
Wencel Leszek 122, 125, 381, 383
Wenklar Micha³ 162
Wennoth John 284
Werblan Andrzej 202
Wereszczyñski Witold 455, 460
Werfel Roman „Stecki”, „Gert”, „Frank” 204
Werner Herbert 445
Weso³owski Zygmunt 351
„Wêglew” zob. Bierut Boles³aw
Wêgliñski Marcin 79
„Wicek” zob. Ochab Edward
Wicher Ludwik 179, 316

Wieczorek 324
Wieczorek Czes³aw 316
Wieczorek Jan 349
Wieczorkiewicz Henryk 125, 381–383,
Wielgosz Józef 152, 154, 352, 354, 476, 502
Wieniawski Franciszek 554
Wieniawski Maksymilian 352
Wierb³owski Stefan 35
Wierzbicki 189
Wierzbicki Ludwik 372
Wierzbicki Stefan 152
Wies³awski 445
„Wiktor” zob. K³osiewicz Wiktor
„Wiktorowicz” zob. Zambrowski Roman
Wilczek 341
Wilczek Jan 444
Wilk 255
Wilke Ignacy 94, 146
Wilkowski 54
Wiœniewski Edmund 156–157, 317, 326–327
Wiœniewski Tadeusz 445
„Wit” zob. Alster Antoni
„Wit” zob. JóŸwiak Franciszek
Witaszewski Kazimierz 103, 204
Witkowska Janina zob. Tokarzewska Janina
„Witold” zob. JóŸwiak Franciszek
Witorzenc Micha³ 263, 456,
Wizuj Bogdan 399
„W³adek 1” 160
„W³adek II” 160
„W³adek” 161, 177, 254, 498
„W³adek” zob. Dworakowski W³adys³aw
W³adyka Wies³aw 32
W³adys³aw 96
W³och 445
W³odarczak 310
W³odarczak Andrzej 127
W³odarczyk El¿bieta 319
Wojciechowski 123
Wojciechowski Alojzy 319
Wojciechowski Leon 399
Wojciechowski Walerian 411
Wojciechowski Wojciech 432
Wojnowski Józef 156–157, 317, 327
Wojtala Zygmunt 114, 117
Wojtasiñski 445
Wojtczak Edmund 410
Wojtczak W³adys³aw 322
Wojtkiewicz Tomasz 110–111
Wojtkowiak Bogdan 252, 321
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Wojtkowiak Lech 353
Wojtowicz 449
Wojtysiak Leon 319
Wolender Stanis³aw 333, 335
Wolniewicz Janusz 319
Wolski Franciszek 93
Woroch Leonard 150
Woronecki 195
Wozowski Boles³aw 341
WoŸniak 324
WoŸniak Lech 324
WoŸniak Leszek 324
WoŸniak Romuald 542
WoŸniak Tomasz 256
Wójciak Antoni 324
Wójcik 261
Wójcik Feliks 68
„Wroñski Tadeusz” zob. Bierut Boles³aw
Wrotyñski Marian 398, 400
Wróblewski 389
Wrzesiñska Genowefa 423
Wrzosek Mieczys³aw 444
Wykrzykiewicz Stefan 315
Wyrwa Józef 147, 150
Wywia³ Henryk 262, 443
Wywia³ Józef 444

Zagierska 338
Zagórny Krystian 445
„Zakrzewski” 161
Za³ecki 196
Zamasz W³adys³aw 445
Zambrowski Roman „Antek”, „Stefan”, „Luto-

wicz”, „Wiktorowicz”, „Rafalski” 32–33,
36, 38, 198–199

Zamkowski Leopold 465

Zaremba Wojciech 411
Zawadka Helena 94, 147
Zawadzki Aleksander „Bronek”, „Jeden”,

„Kazik” 32, 34, 36, 38, 198–200
Zawalonka Jan 448
Zawieja Franciszek 445
Zawilak Ludwik 324
Zbierski 396
Zboralski Ludwik 31, 490
„Zbyszek” 256
Zdrojewski Jerzy 444
Zdunek Witold 377–378
Zemankowa Zofia 204
„Zenek” 92
„Zenek” zob. Bierut Boles³aw
„Zenek” zob. Nowak Zenon
Ziebeil Henryk 322, 469
Ziebert Stanis³aw 324
Zieliñski 396
Zieliñski Franciszek 319
Zieliñski Marian 187
Zieliñski Stanis³aw 445
Zielonacki Hieronim 187–188, 321, 368,

374, 465, 467, 521, 540
Ziemkowski Aleksander 17, 19, 544
Zió³kowska Leokadia 347, 351
Zygaj Aleksander 399, 410
Zygmunt 410

¯abski Jan 444
„¯bik” 144
¯mijewski 100
¯o³¹dŸ Edward 444
¯uczek 48
¯uliñski Stanis³aw 445
¯urek Kazimierz 530
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