
Na początku lat pięćdziesiątych
XX w. niemal wszystkie dzie-
dziny życia politycznego, spo-
łecznego, gospodarczego i
kulturalnego podporządko-
wano decyzjom jednej partii –
PZPR. Wprowadzono planową i
centralnie sterowaną gospo-
darkę, której spektakularnym
sukcesem miała okazać się reali-
zacja planu sześcioletniego
(1950-1955). Odbywała się jed-
nak ona kosztem pogorszenia
warunków bytowych ludności.
Od 1953 r. następowało stop-
niowe obniżanie stopy życiowej
spowodowane zmniejszeniem
zarobków, podwyższaniem
norm pracy, obcinaniem premii,
likwidowaniem dodatków itp.
Pogorszyły się warunki pracy,
pojawiły się braki w zaopatrze-
niu w żywność oraz artykuły
przemysłowe powszechnego
użytku. Rodziło to niezadowo-
lenie wszystkich warstw społe-
czeństwa. Powszechny strach
budził potężny, obsadzony wie-
lotysięczną armią funkcjonariu-
szy aparat bezpieczeństwa,
którego głównym zadaniem
było likwidowanie wszelkich
przejawów oporu oraz zapew-
nienie PZPR pełnej kontroli nad
społeczeństwem. 

Sytuacja w Poznaniu i Wiel-
kopolsce należała do jednej z
najtrudniejszych w Polsce. Na
krawędzi upadku znaleźli się
rolnicy, właściciele średnich i
dużych gospodarstw, co było
efektem celowej polityki władz
prowadzonej podczas przepro-
wadzania kolektywizacji wsi.
Zaowocowała ona ogranicze-
niem produkcji rolnej i brakami
żywności na poznańskim
rynku. Władze zlikwidowały
lub ograniczyły działalność czę-
ści zakładów rzemieślniczych,
drobnych zakładów przemysło-
wych i handlu, które dotychczas
odgrywały dużą rolę w ponad
stu miastach i miasteczkach
wielkopolskich, obsługując
głównie rolnictwo. Nowo utwo-
rzone spółdzielnie rzemieślni-
cze i zaopatrzeniowe nie
zaspokajały potrzeb ludności,
która odczuwała bardzo dotkli-
wie złe warunki bytowe. Dodat-
kowo zaniżano nakłady na

ochronę zdrowia, oświatę, gos-
podarkę komunalną i mieszka-
niową w Poznaniu oraz
województwie, tłumacząc się
koniecznością rozwijania in-
nych, zacofanych gospodarczo
regionów. Szczególnie dotkliwe
dla mieszkańców Wielkopolski
były braki żywności, a zwłasz-
cza mięsa. 

Władza nie chciała rozmawiać
Od lipca 1953 r. w ZISPO sukce-
sywnie podwyższano normy
pracy, nieprawidłowo naliczano
podatek od wynagrodzeń, fatal-
nie organizowano pracę i zarzą-

dzano zakładami. Powodowało
to narastające niezadowolenie
robotników sygnalizowane wła-
dzom przez protesty, podejmo-
wanie kolejnych rozmów,
wyjazdy delegacji robotników
na rozmowy do Warszawy. Pa-
lące problemy robotnicy przed-
stawiali na licznych zebraniach,
masówkach i wiecach kierow-
nictwu zakładów i władzom
partyjnym. Podobna sytuacja
miała miejsce w innych poznań-
skich przedsiębiorstwach. Fia-
sko rozmów delegacji
poznańskich robotników z wła-
dzami centralnymi, które od-

były się 26 czerwca 1956 r. w
Warszawie, było bezpośrednią
przyczyną podjęcia decyzji o
wyjściu na ulicę. Dodatkowym
powodem były XXV Międzyna-
rodowe Targi Poznańskie, które
w tym czasie trwały w stolicy
Wielkopolski.

Wołali o chleb i wolność
Wczesnym rankiem 28 czerwca
1956 r. do pochodu robotników
ZISPO dołączyli robotnicy z Za-
kładów Naprawczych Taboru
Kolejowego, Miejskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacyjnego,
Poznańskich Zakładów Prze-

mysłu Odzieżowego im. Ko-
muny Paryskiej, Zakładów Gra-
ficznych im. Marcina
Kasprzaka, Poznańskiej Fabryki
Maszyn Żniwnych, Wielkopol-
skiej Fabryki Urządzeń Mecha-
nicznych „Wiepofama” oraz
innych zakładów pracy. Tysiące
manifestantów doszło do placu
przed Zamkiem, przy którym
miały swe siedziby władze miej-
skie i partyjne.

Demonstracja stopniowo na-
brała charakteru narodowego,
antykomunistycznego i antyso-
wieckiego. Wznoszono hasła:
„My chcemy chleba”, „Jesteśmy
głodni”, „Precz z wyzyskiem
świata pracy!”, „Chcemy wolnej
Polski”, „Precz z bolszewiz-
mem”, „Żądamy wolnych wybo-
rów pod kontrolą ONZ!”, „Precz
z Ruskami”, „Precz z komunis-
tami”, „Precz z czerwoną burżu-
azją!”, „My chcemy Boga”,
„Żądamy religii w szkołach!”.
Śpiewano hymn, Rotę oraz
pieśni religijne.

Delegacja manifestantów
udała się na rozmowy z prze-
wodniczącym Prezydium MRN
Franciszkiem Frąckowiakiem,
domagając się przyjazdu naj-
wyższych przedstawicieli wła-
dzy z Warszawy - Prezesa Rady
Ministrów Józefa Cyrankiewicza
lub I sekretarza KC PZPR Ed-
warda Ochaba. Część manifes-

tantów weszła do MRN, inni
wtargnęli do budynku KW
PZPR, gdzie pozrywali czer-
wone flagi i wywiesili tablice z
hasłami. Pogłoska o aresztowa-
niu członków delegacji robotni-
czej spowodowała, że spokojny
dotąd tłum rozpoczął atak na
więzienie przy ul. Młyńskiej w
celu uwolnienia rzekomo aresz-
towanych delegatów. W bu-
dynku więzienia został rozbity
magazyn broni – 80 jednostek
broni oraz amunicja dostały się
w ręce manifestantów. Z dachu
budynku Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych stojącego na skrzy-
żowaniu ul. Jarosława Dąbrow-
skiego (ob. Jana Henryka
Dąbrowskiego) i ul. Adama Mic-
kiewicza, zostały zrzucone
urządzenia służące do zagłusza-
nia zachodnich audycji radio-
wych.

W tym samym czasie część
robotników ruszyła na ul. Jana
Kochanowskiego pod gmach
Wojewódzkiego Urzędu d/s
Bezpieczeństwa Publicznego
(WUd/sBP) – symbolu zniewo-
lenia i powszechnego terroru. Z
okien urzędu padły pierwsze
strzały, które stały się począt-
kiem walk ulicznych na terenie
miasta. Zdobycie przez demon-
strantów broni spowodowało,
że rozpoczęła się wymiana
ognia pomiędzy cywilami a
funkcjonariuszami UB. Wielo-
godzinne oblężenie gmachu, a
następnie starcia zbrojne na te-
renie miasta trwały do późnych
godzin wieczornych. Uzbrojone
grupy demonstrantów rozbra-
jały w ciągu dnia komisariaty
MO w Poznaniu i okolicznych
miejscowościach w celu zdoby-
cia dodatkowej broni i amunicji.

Pacyfikacja miasta
29 czerwca w większości zakła-
dów w Poznaniu nie podjęto
pracy. Strajki trwały w niektó-
rych zakładach w Luboniu,
Swarzędzu i Kostrzynie. Władze
postanowiły stłumić bunt ro-
botników przy użyciu wojska.
Do miasta ściągnięto ponad 10
tysięcy żołnierzy i 360 czołgów.
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W czwartek 28 czerwca 1956 r. o godz. 6.30 uruchomiono główną syrenę w Zakładach im. Józefa Stalina Poznań

(ZISPO – ówczesna nazwa Zakładów Przemysłu Metalowego Hipolita Cegielskiego). 

Dla zgromadzonych w nich robotników – niezadowolonych ze swojej sytuacji bytowej, rozczarowanych pogarszającymi

się warunkami pracy i ignorowaniem ich żądań przez władze – był to sygnał do rozpoczęcia manifestacji. 

W milczeniu wyszli z zakładów i skierowali pochód w stronę centrum Poznania, zmierzając w stronę siedzib władzy - Miejskiej Rady 

Narodowej i Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, aby w ten sposób zmusić ją do konkretnych rozmów 

i nakłonić do ustępstw na rzecz polepszenia warunków pracy i życia.

Tak rozpoczął się bunt robotników i mieszkańców Poznania, spowodowany przede wszystkim złymi warunkami życia

będącymi wynikiem realizacji planu sześcioletniego. 

Poznański Czerwiec 1956

28 czerwca 2016 r. 
Składanie kwiatów przy tablicach pamiątkowych:
a przy bramie Fabryki Pojazdów Szynowych (dawna W3) H. Cegielski ul. 28 Czerwca 1956
(godz. 6.00) a w Politechnice Poznańskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej (godz. 8.00)
a przy ZNTK S.A., ul. Robocza (godz. 9.00) a d. zajezdni MPK, ul. Gajowa (godz. 10.00),
a przy pomniku adwokatów - obrońców oskarżonych w procesach politycznych, ul. Stanisława
Hejmowskiego (13.00).

a godz. 11.00 - Uroczystość przy Pomniku Poległych w Powstaniu Poznańskim 28 - 30
czerwca 1956 r. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu - ul. Kochanowskiego.
a godz. 14.15 - Uroczystość przy Bramie Głównej H. Cegielski-Poznań S.A. 
a godz. 18.00 - Msza św. w intencji Ofiar Czerwca ’56 zamówiona przez Zarząd Regionu
Wlkp. NSZZ „Solidarność” oraz Komitet Obchodów Rocznic Powstania Poznańskiego Czerwca
‘56 - Kościół oo. Dominikanów.
a godz. 20.30 - uroczystości przy Pomniku Poznańskiego Czerwca ’56. 
a godz. 22.00 - multimedialne widowisko „Czerwiec ’56” - pl. A. Mickiewicza.



Całością pacyfikacji zbuntowa-
nego miasta, trwającej przez na-
stępne dwa dni, kierował
wiceminister obrony narodowej
gen. armii Stanisław Popławski. 

Wieczorem 29 czerwca Pre-
mier J. Cyrankiewicz w słynnym
przemówieniu radiowym do
mieszkańców Poznania powie-
dział, że „…każdy prowokator
czy szaleniec, który odważy się
podnieść rękę przeciw władzy
ludowej, niech będzie pewny, że
mu tę rękę władza ludowa odrą-
bie (...)”.

Według pionu śledczego IPN
w wyniku walk zginęło 58 osób,
a ok. 650 zostało rannych. Naj-
młodszą ofiarą, która urosła do
symbolu, był 13-letni Romek
Strzałkowski. 

Na uczestników buntu nie-
mal natychmiast spadły re-
presje. Do pierwszych
zatrzymań doszło jeszcze w
trakcie tłumienia protestów. W

nocy z 28 na 29 czerwca funk-
cjonariusze UB i MO przepro-
wadzili na masową skalę akcję
aresztowań najbardziej aktyw-
nych osób, trwającą jeszcze
przez wiele tygodni. Według
jednego z raportów UB do 8
sierpnia zatrzymano łącznie 746
osób. Rozpoczęto śledztwa,
podczas których biciem wymu-
szano zeznania na przesłuchi-
wanych. Zgodnie z
obowiązującą oficjalną tezą pro-
pagandową władze zdecydo-
wały się osądzić i ukarać nie
uczestników „robotniczego
nurtu”, lecz tych, którzy popeł-
nili w okresie buntu wykrocze-
nia przeciw prawu. 

W tym kierunku prowadzono
śledztwa, a procesy sądowe
miały potwierdzić tezy oficjalnej
propagandy. Akty oskarżenia
skierowano przeciwko 132
uczestnikom Poznańskiego
Czerwca. Procesy odbiły się sze-
rokim echem w Europie i na
świecie, gdyż ich przebieg rela-
cjonowali zagraniczni kores-

pondenci. Na salach sądowych
byli również obecni przedstawi-
ciele ambasad, m.in. USA i Fran-
cji. Podczas procesów erudycją i
odwagą polityczną wyróżnił się
mecenas Stanisław Hejmowski,
który w latach późniejszych z
tego powodu był inwigilowany i
szykanowany przez SB.

Protest poznańskich robotni-
ków pokazał jak ogromna była
niechęć społeczeństwa wobec
władz i systemu. Poznański
Czerwiec pokazał również brak
dostatecznej legitymizacji ko-
munistycznej władzy sprawują-
cej rzekomo rządy w imieniu
wielkoprzemysłowej klasy ro-
botniczej. Był pierwszym w PRL
masowym buntem robotników
i mieszkańców dużego miasta,
przeciwko którym władze skie-
rowały ogień czołgów i karabi-
nów maszynowych.

Oprac. na podstawie: 
Agnieszka Łuczak 
– „Poznański Czerwiec 1956”,
www.czerwiec56.ipn.gov.pl
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W dniach 9-10 czerwca 2016 r.
spotkali się w Poznaniu przed-
stawiciele współpracujących z
wielkopolską „S” regionalnych
central związkowych z Włoch
(Emilia Romagna), Francji
(Aquitania), Hiszpanii (Valencia)
oraz Niemiec (Hesja/Turyngia).
Współpraca w ramach Porozu-
mienia Związków Zawodowych
pięciu Regionów Europy rozpo-
częła się 12 lat temu. W tym cza-
sie zrealizowano wiele
wspólnych projektów. Jednym z
nich był projekt „Ariadna” doty-
czący równości szans i równou-
prawnienia na rynku pracy oraz
pogodzenia pracy zawodowej z
życiem osobistym i rodzinnym.
Inny projekt dotyczył sytuacji
pracowników branży motoryza-
cyjnej oraz polepszenia prze-
pływu informacji pomiędzy
organizacjami związkowymi
działającymi w przemyśle moto-
ryzacyjnym. 

Podczas poznańskiego spot-
kania debatowano o możliwości
realizacji kolejnych wspólnych
projektów dotyczących rynku
pracy i polityki społecznej.
Szczególnie dużo uwagi poświę-

cono sytuacji młodych obywa-
teli w tych regionach. 

Przedstawiciele związków
zawodowych z Emilia-Romagna
podzielili się cennymi uwagami
na temat ich współpracy z regio-
nalnymi instytucjami samorzą-
dowymi w zakresie ustalania
minimalnych standardów wa-
runków pracy i wynagradzania
w regionie. Na początku 2016 r.
w regionie Emilia-Romagna
został podpisany trójstronny
dokument, zobowiązujący pra-
codawców do zachowania poro-
zumień przyjętych w
negocjacjach ze związkami za-
wodowymi. Związki zawodowe
z tego regionu, podobnie jak z
Hesji i Turyngii w Niemczech są
też czynnie zaangażowane w
monitorowanie warunków za-
trudniania pracowników tym-
czasowych, w tym pracowników
z innych krajów pochodzenia.  

Limitowanie niestandardo-
wych form zatrudniania oraz
dążenie do ujednolicania sta-
wek wynagrodzeń w Unii Euro-
pejskiej, to jedne z większych
wyzwań stojących przed związ-
kami zawodowymi w Europie.

Zdaniem uczestników spotka-
nia niezbędna jest poważna de-
bata nad kierunkiem rozwoju
gospodarki krajów UE oraz o za-
sadach funkcjonowania pań-
stwa socjalnego. 

W rezultacie spotkania
przedstawicieli związków zawo-
dowych 5 regionów Europy zos-
tał podpisany wspólny list,
skierowany m.in. do europo-
słów, w którym wymienione
centrale związkowe oświad-
czają, że nie godzą się na wpro-
wadzanie ograniczeń praw
pracowniczych, obniżanie stan-
dardów warunków pracy i
świadczeń socjalnych obywateli
Unii Europejskiej, w imię pokry-
wania kosztów kryzysu ekono-
micznego. 

Jeżeli założenia polityki roz-
wojowej Unii Europejskiej nie
zostaną zmienione,  będą pro-
blemy z tworzeniem nowych
miejsc pracy. Warunkiem wyj-
ścia z obecnego kryzysu jest
zwiększenie popytu. Można
tego dokonać przez podniesie-
nie zarobków pracowników.
Związki zawodowe chcą w tym
procesie uczestniczyć. am

Przeznaczenie dodatkowych
środków na wynagrodzenia w
2017 r. będzie możliwe jeśli ob-
niżony wiek emerytalny do 60
lat dla kobiet i 65 lat dla męż-
czyzn zostanie połączony z mi-
nimalnym stażem pracy
ubezpieczonego w wysokości
odpowiednio 35 i 40 lat – twier-
dzi Ministerstwo Finansów. 

O założeniach do przyszło-
rocznego budżetu oraz reformie
emerytalnej państwa rozma-
wiano w zespołach problemo-
wych Rady Dialogu
Społecznego ds. budżetu, wy-
nagrodzeń i świadczeń socjal-
nych oraz ubezpieczeń
społecznych. 

Jak podało MF, prognozo-
wany na 2017 r. wzrost cen wy-
niesie 1,3 proc. Wzrost
przeciętnego wynagrodzenia
ma wynieść 4,4 proc., nie prze-
widywany jest natomiast wzrost
płacy w państwowej sferze bu-
dżetowej, a stopa bezrobocia ma
wynieść 8,1 proc. Wzrost PKB
szacowany jest na 3,9 proc.

Resort finansów szacuje rów-
nież, że przeciętne zatrudnienie
w gospodarce narodowej wy-
niesie 10.016 tys. etatów. W pań-
stwowej sferze budżetowej ma
ono wynieść 545 tys. etatów. 

Płaca minimalna propono-

wana przez rząd to 2 tys. zł
brutto. 

W odniesieniu do płacy mini-
malnej warto zauważyć, że
NSZZ „Solidarność” (w porozu-
mieniu z dwiema pozostałymi
centralami związkowymi) pro-
ponowały, by w sferze budżeto-
wej wyniósł on nie mniej niż
10,9 proc. Uzasadniały to wielo-
letnim zamrażaniem płac w bu-
dżetówce. O tę kwestię pytała na
posiedzeniu zespołów Kata-
rzyna Drabczyk reprezentująca
NSZZ „Solidarność”.

MF wyjaśniło, że dyskuto-
wano w rządzie czy podwyższyć
procentowo wynagrodzenie

wszystkim pracownikom w sfe-
rze budżetowej czy też dać kie-
rownikom jednostek możliwość
decydowania o podwyżkach.
Przypomniało, że w ub.r. prze-
znaczono na ten cel 2 mld zł, w
większości dla jednostek z naj-
niższymi płacami. Na rok 2017
ma to być 1,4 mld zł, rozłożone
bardziej równomiernie na
wszystkie jednostki. Zdaniem
resortu, kierownicy jednostek
najlepiej wiedzą, jak rozdzielić
podwyżki. Te procentowe by-
łyby w praktyce najwyższe dla
najlepiej zarabiających. 
Anna Grabowska, 
solidarnosc.org.pl 

Razem w Europie Emerytura po 35 lub 40 latach 

Poznański Czerwiec 1956
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Rząd przyjął projekt ustawy o
zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych,
przedłożony przez ministra fi-
nansów.

Od 1 stycznia 2017 r. podatek
CIT płacony przez małych
przedsiębiorców zostanie obni-
żony z 19 do 15 proc. Rozwiąza-
nie to stanowi spełnienie
obietnicy złożonej przez pre-
mier Beatę Szydło w exposé.

Zgodnie z nowymi regula-
cjami niższa stawka podatku
CIT obejmie tzw. małych podat-
ników, u których wartość przy-
chodu ze sprzedaży (wraz z
kwotą należnego podatku od to-
warów i usług) nie przekroczyła
w poprzednim roku podatko-
wym równowartości w złotych
1,2 mln euro. Rozwiązanie to bę-
dzie również dotyczyć podatni-

ków rozpoczynających działal-
ność. Preferencyjną stawką po-
datku nie zostaną objęte
podatkowe grupy kapitałowe.

Szacuje się, że z obniżonej 15-
procentowej stawki podatku do-
chodowego od osób prawnych
będzie mogło skorzystać ok. 90
proc. podatników CIT, czyli bli-
sko 400 tys. firm.

Zachowanie większej części
dochodu przez małe firmy po-
zytywnie wpłynie na ich rozwój,
umocni pozycję rynkową wobec
dużych przedsiębiorstw oraz
zwiększy ich konkurencyjność.
W perspektywie długookreso-
wej rozwiązanie to powinno
przyczynić się do przyspiesze-
nia tempa rozwoju gospodar-
czego Polski oraz stworzenia
sprzyjających warunków do
zwiększenia przedsiębiorczości
Polaków, zwłaszcza młodych i
dobrze wykształconych.

Projekt zawiera także prze-
pisy, które uniemożliwią sko-
rzystanie z preferencyjnej
stawki podatkowej przedsię-
biorcom, którzy np. podzielą
firmę tylko po to, aby skorzystać
z obniżonej stawki CIT.

W projekcie zaproponowano
również zmiany doprecyzowu-
jące obecne przepisy, tak aby
wyeliminować wątpliwości in-
terpretacyjne mogące skutko-
wać unikaniem opodatkowania
niektórych dochodów. Zało-
żono, że ubytek dochodów bu-
dżetowych w pierwszym roku
obowiązywania regulacji, spo-
wodowany stosowaniem 15
proc. stawki CIT, w wysokości
ok. 270 mln zł rocznie zostanie
skompensowany dodatkowymi
dochodami wynikającymi z
uszczelnienia systemu podatko-
wego. 
źródło: Biuro Prasowe Rządu

Niższy podatek dla małych firm 

Ryszard Kemnitz z Klubu Biegacza Oddziału Piła NSZZ „S” po raz kolejny reprezentował Związek w
biegu maratońskim.  Tym razem przy pięknej pogodzie i bardzo dobrej organizacji pobiegł w Śremskim
Półmaratonie. Ten start był jednym z elementów przygotowań do Maratonu Solidarności w Gdańsku.

Półmaraton w Śremie


