
Mój Dziadek – Józef Kończal po skończeniu w 
1955 roku studiów w Poznaniu (chemia na 

Uniwersytecie Poznańskim) rozpoczął pracę w 
Poznańskich Zakładach Nawozów Fosforowych 

w Luboniu (koło Poznania).   

Józef Kończal 



Poznańskie Zakłady 
Nawozów Fosforowych 

W tym czasie mieszkał przy ulicy Długiej 9. 
W zakładach pracował w trybie zmianowym. W dniu 27 
czerwca 1956 pracował na zmianie nocnej czyli skończył 
pracę o godzinie 6 rano w dniu 28 czerwca 1956. 
Codziennie wracał z pracy do domu pociągiem. Wsiadał 
na stacji Luboń, a wysiadał na stacji Poznań Główny.  



Po skończonej pracy w dniu 28 
czerwca 1956 wsiadłem do 

pociągu w Luboniu o godz  06:20. 
Pociąg dojechał tylko do stacji 

Poznań Dębiec. Tam powiedziano 
nam, że pociąg dalej nie pojedzie, 

więc wszyscy wysiedliśmy. Nie 
miałem pojęcia co się może 

wydarzyć... 



Udałem się więc pieszo ulicą Feliksa Dzierżyńskiego 
 (tak kiedyś nazywała się obecna ul. 28 czerwca 1956)  
z Dębca do centrum Poznania - do domu. Przy ulicy 
Feliksa Dzierżyńskiego mieściły się Zakłady Metalowe 
im. Józefa Stalina w Poznaniu,mające teraz 
nazwę Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielskiego. 

HCP 

Zakłady 
dawniej 



 Wtedy czułem się trochę nieswojo, 
ale gdy doszedłem do bramy 
głównej ZISPO właśnie zaczęli z 
niej wychodzić protestujący 
robotnicy. Wtedy wszystko 
zrozumiałem. Było to przed 
godziną 7:00 rano. Wszyscy 
ruszyliśy ulicą Feliksa 
Dzierżyńskiego w stronę Wildy 
(przy Rynku Wildeckim 
skręciliśmy w ul. Przemysłową) do 
Zakładów Naprawczych Taboru 
Kolejowego przy ul. Roboczej.   

Ruiny Zakładów 
Naprawczych Taboru 

Kolejowego 



Poszliśmy dalej 
 ul. Przemysłową do Mostu 
Dworcowego i naprzeciw 
terenów targów 
poznańskich  skręciliśmy w 
prawo w ulicę Roosvelta. W 
tym czasie na terenach 
targowych odbywały się 
Międzynarodowe Targi 
Poznańskie, ale to była jeszcze 
wczesna godzina, około 8:00, i 
teren był zamknięty, nie było 
ani wystawców ani gości 
zwiedzających.  

MTP 
dawniej 



Nie, wtedy jeszcze nie. Ale gdy 
doszliśmy do ulicy 
Kraszewskiego uległo to 
zmianie, gdyż mieściły się tam 
Zakłady Przemysłu 
Odzieżowego im. Komuny 
Paryskiej (potem nazywały się 
Zakłady Odzieżowe Modena). 
Tu do nas dołączyły głównie 
kobiety.   

Modena 



Tak, było nas całkiem 
sporo. Dalej wszyscy 
doszliśmy do  
ul. Dąbrowskiego do 
Fabryki Obrabiarek 
Specjalnych 
„Wiepofama”. Tu też 
dołączyli robotnicy z 
tego zakładu. 

Wiepofama 



Przez cały ten czas 
przemarszu na ulicach 
nie było ani milicji ani 
wojska. Manifestacja 
przebiegała pokojowo. 
Mieszkańcy Poznania 
albo się przypatrywali 
albo dołączali do 
pochodu. Protestujący 
nieśli transparent 
,,Żądamy chleba”, to też 
krzyczeli idący w 
pochodzie. 



 Właśnie teraz. Udaliśmy się w 
stronę centrum. Na rogu  
ul. Dąbrowskiego 
 i ul. Mickiewicza mieści się 
budynek Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. To na jego dachu 
były urządzenia /anteny do 
zagłuszania sygnałów stacji 
radiowych, które były wtedy przez 
władze uznawane za  wywrotowe 
(np. Radio Wolna Europa, Radio 
Londyn  i Radio Ameryka). Część 
protestujących weszła do budynku 
na dach i zrzuciła te instalacje. ZUS 



Oczywiście, że tak. Ci którzy 
zrzucali te instalacje zostali 
rozpoznani, oskarżeni i byli 
skazani np. na pracę w 
kopalni. (tak było też z 
mojego wujka kuzynem) 
Był jednym z tych co zrzucali 
instalacje, był wtedy 
studentem. Musiał przerwać 
studia i pracował za karę 
przez 3 lata w kopalni. ZUS dawniej 



Dalej ruszyliśmy przez Most 
Teatralny i dotarliśmy na Plac przed 
Zamkiem Cesarskim. Wtedy w 
Zamku mieściło się Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej (organu 
sprawującego władzę w mieście). 
 Na placu Mickiewicza i ul. Armii 
Czerwonej (obecnie ul. Swięty 
Marcin) było wiele tysięcy 
robotników/mieszkańców Poznania. 
Wszyscy czekali na to, co się stanie. 
Protestujący chcieli aby ktoś zgodził 
się na ich żądania aby obniżyć 
ostatnio podwyższone normy 
pracy/akordu. 

ul. Święty 
Marcin 



Przez to, że te normy 
podwyższono 
robotnicy przestawali 
dostawać premie. 
Musieli więcej 
zrobić/wypracować  w 
tym samym czasie aby 
zarobić tę samą ilość 
pieniędzy co 
poprzednio. 

Stanowisko 
pracy – 

muzeum  



Oczywiście, że tak. Ktoś z 
protestujących wszedł na 
dach samochodu i 
powiedział, że aresztowano 
robotników z Poznania, 
którzy byli w Warszawie 
właśnie w tych sprawach w 
poprzednich dniach. Ci 
aresztowani robotnicy mieli 
być w wiezieniu na ulicy 
Młyńskiej w Poznaniu. 
Część demonstrujących 
udała się spod Zamku na 
ulicę Młyńską do więzienia. 

Więzienie na 
ul. Młyńskiej 



Tak, brałem. Więzienie zostało 
otwarte, bo rozbrojono strażników i 
odebrano/zabrano im broń. Wszyscy 
więźniowie zostali wypuszczeni 
chociaż okazało się, że tam nie było 
wcale tych aresztowanych 
robotników z delegacji z Poznania. 
Niektórzy więźniowie wcale nie 
chcieli go opuszczać, bo mieli 
niewiele dni do zakończenia 
odbywania kary. Bali się, że będą 
musieli do niego wrócić ponownie, 
na dłużej. 

Cela więzienna - 
muzeum 



Dla uwolnionych więźniów 
zbierano wśród protestujących 
przed więzieniem datki na 
opłacenie przez nich podróży do 
domu, gdyż nie mieli oni 
pieniędzy. Naprzeciw więzienia 
mieścił się budynek sądu (teraz 
też tam jest). Wzburzenie 
protestujących było wtedy już tak 
duże, że weszli do tego budynku i 
zaczęli wyrzucać akta z okien na 
ulicę. Było już około godz. 12:00 w 
południe. 

Budynek, z 
którego 

zrzucano akta 



Tu dziadek bardzo zmęczony po nocnej pracy 
postanowił iść do domu. Do tego czasu nie widział na 
ulicach (tam gdzie był) ani milicji ani wojska . 
Gdy spał nagle obudził go jego brat, który przyjechał 
do Poznania na targi. Powiedział ‘Ty tu śpisz jak w 
Poznaniu dzieją się ‘TAK WIELKIE RZECZY’’ Dziadek 
poszedł z bratem do centrum miasta. Na ul. Fredry 
przy budynkach Akademii Medycznej zorientowali się, 
że już nie jest tak bezpiecznie, bo od strony Mostu 
Teatralnego/ul. Kochanowskiego strzelano. Dziadek 
wycofał się wtedy.    
Pod wieczór w całym mieście było już wojsko i 
kontrole dokumentów. 







Oto niektóre z tabliczek: 



http://nowahistoria.interia.pl/historia-na-fotografii/poznanski-czerwiec-1956-
zdjecie,iId,1505772,iSort,5,iTime,1,iAId,120054   
 
http://www.luvena.pl/company/historia/ 
 
http://www.poznan.pl/mim/czerwiec56/czarny-czwartek-28-vi-
1956,p,3043,3060,3622.html 
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84ski_Czerwiec 
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DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ  

Zofia Stasiak 


