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Czarny czwartek 28 czerwca 1956 roku to przełomowa data w historii Polski Ludowej. Tego

dnia poznaniacy uznali, że mają już dość biedy, kłamstw, niespełnionych obietnic i

codziennych upokorzeń. Nie chcieli dłużej posłusznie klaskać na masówkach, ani tylko

szeptem krytykować towarzyszy. Przełamali swój strach, porzucili stanowiska pracy i

wyszli na ulice miasta.

Szary tłum zmęczonych ludzi rozlał się po Poznaniu. Dopiero wtedy zobaczyli, 

jak wielu ich jest, zrozumieli, że nie są pojedynczymi, samotnymi pionkami i poczuli, 

że racja jest po ich stronie. Decydenci dostrzegli coś więcej – potężną siłę robotniczego

buntu, w obliczu której sekretarze i dyrektorzy pospiesznie opuścili miasto. Od tego

dnia nic w Polsce nie było takie samo, już nigdy ludzie nie byli tak upodlani, a władza

już nigdy nie czuła się tak bezkarnie.

Poznański Czerwiec był iskrą rozpoczynającą przesilenie polityczne, które w

Październiku zmiotło stalinistów i wyniosło na szczyt Władysława Gomułkę. Nowy

przywódca partii i państwa nie podziękował poznaniakom. Nie chciał, by robotnicy

poczuli się klasą faktycznie rządzącą. Nakazał na „wydarzenia poznańskie” spuścić

zasłonę milczenia i traktować ją jak tragedię w rodzinie, o której się nie mówi, by nie

rozdrapywać bolesnych ran. 

Szansa przypomnienia o Poznańskim Czerwcu pojawiła się dopiero po ćwierćwieczu - w

1981 roku przypadała 25. rocznica robotniczego zrywu. Powstały wówczas pierwsze

publikacje poświęcone Czerwcowi ‘56, w miejscach związanych z wydarzeniami tamtych dni

zawieszono pamiątkowe tablice,  a na pl. Mickiewicza wzniesiono monumentalne

Poznańskie Krzyże.

Paweł Cieliczko, prezes Fundacji Kochania Poznania

Wprowadzenie



Bohaterowie Poznańskiego Czerwca 1956,

o których możesz przeczytać w tym

materiale:

Stanisław Matyja – przywódca i główny organizator

robotniczej protestacji w czerwcu 1956 roku – 

na swoją ulicę czekać musiał aż do 2010 roku, kiedy to 

z ul. Towarowej wydzielono fragment prowadzący

bezpośrednio na most Dworcowy i uczyniono go patronem

tego ważnego komunikacyjnie odcinka.

Józef Granatowicz – twórca i dyrektor Szpitala

Miejskiego im. F. Raszei, który 28 czerwca 1956 roku

przekształcił go w powstańczy lazaret, by nieść pomoc

rannym. 

Trzy tramwajarki – Helena Przybyłek, Stanisława

Sobańska i Maria Kapturska, które kroczyły 

na czele pochodu, niosąc biało-czerwony sztandar 

i stały się pierwszymi ofiarami walk pod urzędem

bezpieczeństwa – powinny patronować skwerowi  

u zbiegu  ul. Dąbrowskiego i ul. Kochanowskiego.

Romek Strzałkowski – nastoletni uczestnik demonstracji 

i najmłodsza śmiertelna ofiara Poznańskiego Czerwca.





Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 został uroczyście odsłonięty na placu Adama

Mickiewicza w 25. rocznicę Czarnego Czwartku. Poznańskie Krzyże są

najważniejszym symbolem zrywu poznańskich robotników, ale też jednym z

najbardziej rozpoznawalnych miejsc stolicy Wielkopolski. Gdy tylko się

pojawiły, wzbudziły – co oczywiste – ogromne emocje: społeczne, polityczne oraz

religijne. 

Wyjście pracowników z ówczesnych Zakładów Metalowych im. Józefa Stalina na

ówczesną ul. Feliksa Dzierżyńskiego stało się początkiem długiego marszu

Polaków, który ostatecznie doprowadził do obalenia komunistycznej dyktatury w

Polsce oraz w Europie Środkowej. Każda, nawet najdłuższa i najbardziej

nieprzewidywalna droga zaczyna się od wykonania pierwszego, śmiałego kroku.

Ten uczyniony został właśnie w Poznaniu, czerwcowym porankiem, gdy pierwszy z

robotników zatrudnionych w Fabryce Wagonów wyszedł na ulicę, aby dać

świadectwo wielkiej krzywdzie, jaka dzieje się w ustroju, który na sztandarach

niósł hasła sprawiedliwości społecznej. 

Tak więc to poznaniacy byli pierwszymi ludźmi w Europie Środkowej, którzy

zdobyli się na odwagę i wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec nieudolnych,

niesprawiedliwych komunistycznych rządów. Władze Polski Ludowej nie

spodziewały się, że do takiego wybuchu może dojść w Poznaniu, którego

mieszkańcy uchodzili za ludzi pokornych, posłusznych i spolegliwych. 

Wielotysięczna manifestacja rozpoczęta przez poznańskich robotników, do której

dołączyli mieszkańcy Poznania, miała być demonstracją niezgody na brak

szacunku i dalsze łamanie podstawowych praw oraz wolności. Komunistyczna

władza nie dopuszczała jednak sytuacji, w której robotnicy tak stanowczo

wskazują decydentom błędy, toteż zamiast oczekiwanych kilku ministrów, do

Poznania skierowano kilkaset czołgów. 

                                                                                

Poznanskie Krzyze 
– symbol Czerwca’56 
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Stolarz bohater – Stanisław Matyja 
Opowieść o Poznańskim Czerwcu należy rozpocząć nie tylko od miejsca, w którym wszystko

się zaczęło, ale przede wszystkim od postaci, która jako jedna z pierwszych miała odwagę

upomnieć się o podstawowe prawa robotnicze. 

Stanisław Matyja miał 23 lata, gdy w 1951 roku podjął pracę na Wydziale W-3 Cegielskiego,

czyli w Fabryce Wagonów i Lokomotyw. Był bardzo dobrym pracownikiem, szanowanym przez

kolegów oraz kierownictwo. Jego jedyną „wadą” było domaganie się uczciwego traktowania,

a przede wszystkim godziwego wynagradzania robotników. Do miejskiej legendy przeszła

opowieść o jego jednoosobowym proteście przeciwko komunistycznej propagandzie.

W czerwcu 1956 roku Stanisław Matyja został wybrany jako delegat załogi W-3 i wraz z

większą reprezentacją robotników pojechał przedstawić racje Cegielszczaków w

ministerstwie przemysłu. Ostateczne fiasko tych rozmów sprawiło, że zdecydowano o

strajku. Matyja wspominał, że ludzie byli już tak zdesperowani, że nikt nie mógłby ich

powstrzymać przed wyjściem na ulice miasta. 

Historycy piszą, że strajk rozpoczął się o godzinie 5.40, kiedy pracę zakończyła trzecia

zmiana, a robotnicy zamiast iść do szatni, zebrali się w hali przesuwnicy. Około 5.50

zaczęli się tam gromadzić pracownicy pierwszej zmiany, którzy nie podjęli pracy, czekając

na rozwój wypadków. Przemawiał do nich szef rady zakładowej Eugeniusz Taszer –

przekonywał, by powrócili do pracy, bo rozmowy z władzami trwają i wkrótce pracownikom

przedstawione zostaną nowe propozycje. Gdy o 5.55 do hali wszedł Matyja, nikt już nie

słuchał Taszera – jego słowa zagłuszyło głośne, powitalne „hura, hura”. Robotnicy sami

wybrali swojego przywódcę. 

                 Poznańscy robotnicy nie działali impulsywnie ani pod wpływem chwilowych

emocji – strajk został wcześniej opracowany na wypadek, gdyby nie doszło do spełnienia ich

postulatów.

Matyja szedł na czele manifestacji przez Wildę, Łazarz, Jeżyce i Śródmieście, aż dotarła do

placu Stalina (obecnie plac Mickiewicza), gdzie zebrał się stutysięczny tłum. Zgromadzeni

czekali tam na przybycie przedstawicieli władz, a jako że rządzący nie kwapili się do

rozmów z robotnikami, robotnicy sami złożyli wizyty decydentom. Demonstranci weszli do

gmachów Miejskiej Rady Narodowej, Komitetu Wojewódzkiego PZPR, sądu, prokuratury oraz

więzienia, zdobyli posterunki policji i oblegali urząd bezpieczeństwa. W tych zajściach

nie brał już udziału Matyja – on chciał rozmawiać, negocjować, a nie zdobywać miasto.

Powrócił do zakładu pracy. 



Matyja został wówczas wezwany do komitetu zakładowego PZPR,

nie dał się jednak zakrzyczeć działaczom wyzywającym go od

burzycieli i rozrabiaków. W odpowiedzi rzucił im na stół swoją nową

kartę z normami i wyjaśnił, że to on oraz inni robotnicy są

pokrzywdzeni i mają słuszne prawo do gniewu, po czym opuścił

komitet. Wówczas Matyja pokazał wielu ludziom z Cegielskiego, że

można się sprzeciwić władzy i można stanowczo bronić swoich racji.

Zdarzenie to miało znaczenie nie tylko dla Poznania, ale powinno być

symbolem buntu niezłomnego człowieka przeciwko systemowi. 

Następnego dnia został aresztowany przez UB. Próbowano go skompromitować. Ujawniono informację, że w

czasie okupacji jego rodzina podpisała volkslistę, a on sam i jego dwaj bracia walczyli w Wehrmachcie;

pominięto oczywiście fakt, że wszyscy trzej zdezerterowali, a 16-letni Matyja zrobił to pod Bolonią i

został włączony do jednostek junackich przy II korpusie gen. Andersa. Rozpowszechniano też pogłoskę o

tym, że był współpracownikiem UB, do czego został zmuszony szantażem. Starano się także przypisać mu

udział w napadzie na posterunek MO, do jego torby włożono dwa pistolety, licząc że wyjmie je,

pozostawiając na nich odciski palców. W czasie dwutygodniowego śledztwa został dotkliwie pobity –

„nie miałem na sobie wolnego, zdrowego miejsca”, wspominał po latach. Wypuszczono go dopiero po tym,

gdy robotnicy „Ceglorza” zagrozili, że ponownie wyjdą na ulice, żeby go uwolnić. Następne sześć tygodni

spędził w szpitalu, potem zaś przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia. 

Do pracy powrócił 11 grudnia 1956 roku i został zatrudniony na stanowisku brakarza. Był już wówczas na

rencie inwalidzkiej, którą przyznano mu ze względu na wycięcie ¾ żołądka, co było wynikiem lat pracy

bez zabezpieczeń w malarni wagonów wśród oparów toksycznych substancji. Wiosną 1958 roku Matyja

został zwolniony pod sfingowanym zarzutem rozpowszechniania ulotek nawołujących do

nieposłuszeństwa wobec władz. Latem tego samego roku prokuratura wycofała się z zarzutu, jednak do

pracy Matyi już nie przywrócono. Wilczy bilet sprawił, że żaden zakład nie chciał go zatrudnić.

Pracował dorywczo jako stolarz, budował stoiska targowe (tylko dla wystawców z krajów

socjalistycznych, obawiając się oskarżeń o prowokację). Był harcmistrzem, prowadził kursy modelarskie,

jednak nawet tu dosięgły go macki służby bezpieczeństwa, która pozbawiła go licencji radiowej,

niezbędnej do zdalnego sterowania modelami. Cały czas znajdował się w kręgu zainteresowania bezpieki,

która zbierała donosy na jego temat i jak mogła, tak utrudniała mu życie.

W społecznej pamięci pozostał tym,

który jako pierwszy przeciwstawił się

komunistycznemu reżimowi i potrafił

nakłonić innych, by znaleźli w sobie

odwagę powiedzenia „nie”. 

Samoorganizacja poznańskich

robotników, którym przewodził

Stanisław Matyja stała się inspiracją

dla Solidarności, a badacze ruchów

społecznych o przygotowaniach do

czerwcowego strajku opowiadali na

akademickich wykładach. 



Przed bramą obecnej Fabryki Pojazdów Szynowych, tuż obok miniaturowego pomnika Poznańskich Krzyży,

na granitowym słupie umieszczona została odlana z brązu tablica, zaprojektowana przez profesora

Jerzego Petruka, na której napisano: 28 VI 1956 – 28 VI 1981 W 25-TĄ ROCZNICĘ ROBOTNICZEGO PROTESTU

PRACOWNIKÓW FABRYKI WAGONÓW DLA PAMIĘCI ŻYJĄCYM A KU PRZESTRODZE POTOMNYM WYRAZY HOŁDU BOHATEROM

CZERWCA SKŁADA NSZZ SOLIDARNOŚĆ FABRYKI LOKOMOTYW I WAGONÓW. 

Robotnicy Fabryki Lokomotyw i Wagonów byli pierwszymi, którzy wyszli z fabrycznych hal i ruszyli, by

przekonać robotników Poznania, aby razem z nimi zaprotestowali przeciwko wieloletniej

niesprawiedliwości, której byli ofiarami. Władcom Polski Ludowej nie mieściło się w głowach, że

poznańscy robotnicy mogli samodzielnie wystąpić przeciwko decydentom i zastrajkować. Jan Ptasiński –

zastępca przewodniczącego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego (d. Urząd Bezpieczeństwa) –

jeszcze w 1986 roku twierdził, że był to antyustrojowy spisek zawiązany na Wydziale W-3, którego

prowodyrami byli Matyja, Wielgosz i Sulejski, których „bojówka”…

[…] przez boczną bramę W-3 porwała za sobą zebranych robotników i skierowała ich do innych oddziałów

ZISPO (W-2, W-4, W-6, Elektrownia), gdzie wzywali robotników do przerwania pracy i wyjścia na ulice.

Największą aktywność przejawiały grupy młodzieżowe, które uciekały się do gróźb tam, gdzie agitacja za

solidarnością nie przynosiła rezultatów i robotnicy nie chcieli porzucić pracy .  

Zwykli robotnicy mieli znacznie lepsze rozeznanie sytuacji niż najwyżsi przedstawiciele władzy

ludowej. Jeden z uczestników manifestacji opowiadał o tym, przeciwko czemu chciał zaprotestować,

wychodząc na poznańskie ulice w czwartek, 28 czerwca:

Fabryka Lokomotyw 
i Wagonów 

Strajk – była to reakcja na ograniczenie inicjatywy,eliminowanie różnorodności. Góra bała się wielości, wolnej grysił politycznych. Centralizm, etatyzm musiały do tegodoprowadzić. Strajk był nieuchronny. Tak uważali wszyscy wzakładzie. Wreszcie manifestowałem swoje niezadowolenie zestołówek, czasopism, szkół, w których kłamią, banków i lichowie z ilu jeszcze powodów. Moje petycje, listy nie skutkowały,zawodziły. Inni manifestowali dla innych powodów. Bardziej jepoważnie nazywali: politycznych. Do jednego to się i taksprowadzało – do cierpień. Dużych i mniejszych. Czuliśmyjednakowo .  Poznańska fabryka wagonów była miejscem, zktórego wyruszyła pierwsza robotnicza manifestacja w PolsceLudowej. Umieszczona przed fabryczną bramą niewielkatablica przypomina o pierwszym kroku, który zapoczątkowałdługi marsz Polaków do wolności.



zwrot niesłusznie potrąconego podatku, 

cofnięcie zawyżonych norm pracy, 

przestrzeganie 8-godzinnego dnia pracy, 

poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy,

skrócenie czasu pracy dla kobiet do 6 godzin dziennie,

dla „kobiet wielodzietnych” zapewnienie jednego dnia

wolnego w miesiącu na „przepierki”,

przywrócenie cen artykułów żywnościowych sprzed

ukrytej podwyżki cen,

realizowanie deputatu węglowego w dobrym gatunku

węgla,

uwzględnienie stanowiska załóg w sprawach dotyczących

fabryki. 

Robotnicze postulaty: 



Trasą poznańskich
zakładów pracy

Raport Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego
bardzo krytycznie wyrażał się o szlaku, jakim podążała
przez miasto robotnicza manifestacja, na której znalazła
się między innymi zajezdnia tramwajowa przy ulicy
Gajowej. 

W ten sposób pochód przechodzi manifestacyjnie przez główne ulice Śródmieścia, obok
wielu zakładów pracy i urzędów, rozprzestrzeniając szeroko prowokacje. Pozwala to
przypuszczać, że na czele pochodu szły grupy ludzi, którzy w sposób dość
przemyślany kierowali nim. Nikogo z tych grup dotychczas nie ustalono. 

Sytuacja w MPK nie różniła się istotnie od tej, która panowała w ZiSPO i ZNTK.
Pracownicy byli oburzeni minimalnymi zaliczkami na poczet wynagrodzenia, jakie
otrzymali 25 czerwca. Nie przekonywały ich argumenty o niewykonaniu planu za drugi
kwartał, gdyż wciąż nie mieli wypłaconej premii za najlepsze wyniki w kraju
osiągnięte w pierwszym kwartale 1956 roku.  

Manifestacja robotnicza dotarła do bramy zajezdni tramwajowej MPK przy ulicy
Gajowej pomiędzy godziną 8.00 a 9.00. Robotnicy funkcjonujących na tym terenie
warsztatów szybko zdecydowali się przyłączyć do protestu. Tramwajarze doskonale
zresztą wiedzieli o planowanym strajku i niewiele brakowało, a rozpocząłby się
właśnie w ich zakładzie. 

Pracownicy poznańskich tramwajów masowo poparli czerwcowy protest, o czym świadczą
liczby: spośród tych, którzy rozpoczęli pracę na pierwszej zmianie aż 1270 osób
poparło strajk, a zaledwie 157 pozostało w zakładach. Tramwajarze byli zorientowani
w planach związanych z planowanym strajkiem generalnym i to oni właśnie roznieśli
wiadomość o jego rozpoczęciu po okolicznych zakładach pracy. 

Analiza trasy głównej części pochodu wykazuje, że po przejściu manifestantów 
ul. Roboczą, w pobliżu ZNTK, a następnie Przemysłową do Dworca Głównego,
czołowe grupy pochodu nie kierują się bezpośrednio najbliższą drogą na plac
Zamkowy, lecz przechodzą ul. Rokossowskiego i Roosevelta obok terenów
Międzynarodowych Targów Poznańskich, a następnie, zamiast skręcić w prawo i
mostem Uniwersyteckim dojść wprost na plac Zamkowy, skręcają w lewo i ul.
Zwierzyniecką, Kraszewskiego i Dąbrowskiego, a następnie mostem Teatralnym,
ul. Fredry, 27 Grudnia (plac Wolności), Ratajczaka i Czerwonej Armii,
podchodzą drogą okrężną na plac Zamkowy. 



Do strajkujących pracowników tramwajów miejskich dołączały załogi innych
jeżyckich fabryk. Wieść o protestacji generalnej przekazywana była w
kolejnych zakładach z ust do ust. Grupa manifestantów, której przewodził
pracownik Wiepofamy Bogdan Kiejdasz, doprowadziła do wyjścia na ulice
robotników z Poznańskiej Wytwórni Papierosów przy ulicy Polnej oraz
Wojskowej. Z kolei pracownicy Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych – Antoni
Sikorski i Zdzisław Imieliński poszli ku zakładom lotniczym przy ulicy
Rokietnickiej, a stamtąd do Zakładów Elektrycznych przy ulicy Marcelińskiej,
gdzie ludzie wiedzieli już o strajku, ale obawiali się konsekwencji
służbowych za poparcie go i opuszczenie miejsca pracy. Później dotarli do
Domu Prasy u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Marcelińskiej (w 2016 roku odcinek
ten nazwano imieniem Jarosława Ziętary), w którym mieściły się redakcje
regionalnych dzienników należących do państwowego koncernu Robotniczej
Spółdzielni Wydawniczej: „Gazety Poznańskiej”, „Głosu Wielkopolskiego” oraz
„Expressu Poznańskiego”. 

Główna robotnicza manifestacja podążała natomiast ulicą Zwierzynieckiej i
kierowała się ku ulicy Kraszewskiego, gdzie mieściły się zakłady odzieżowe,
w których pracowało wiele kobiet.

Na Jeżycach, a ściśle w dekoratorni Reklamodruku znajdującej się przy ulicy
Szamarzewskiego, wykonane zostały pośpiesznie cztery transparenty o
wymiarach 2,5 m na 0,5 m każdy, które doskonale znamy z czerwcowych
fotografii. Wypisane na nich zostały najważniejsze hasła manifestacji:
„Chcemy jeść”, „Żądamy chleba”, „Precz z krwiopijcami” oraz „Żądamy podwyżki
płac, obniżki cen”. 

Na terenie Jeżyc do demonstracji robotniczej przyłączyły się także załogi
Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka, Wytwórni Sprzętu
Mechanicznego z ulicy Mylnej, Wielkopolskiej Fabryki Urządzeń Mechanicznych
Wiepofama, Zakładów Przetwórczych Mięsa, Rozlewni Napojów zwanej Browarem
oraz innych małych wytwórni, warsztatów, sklepów i biur. 



Romek Strzałkowski 
 
 

Gdyby robotnicza protestacja szła dzisiaj od rynku Jeżyckiego w kierunku śródmieścia, to

z pewnością zatrzymałaby się przy kamienicy u zbiegu ulic Dąbrowskiego i

Strzałkowskiego, naprzeciw kina Rialto. Na jej ścianie znajduje się tablica upamiętniająca

Romka Strzałkowskiego. 

Uroczyste odsłonięcie tablicy odbyło się w 25. rocznicę Poznańskiego Czerwca, która była

zarazem tą samą rocznicą śmierci Romka Strzałkowskiego. Społeczny Komitet Obchodów

powierzył organizację tej uroczystości Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, co było wyrazem

uznania dla harcerzy od lat pielęgnujących pamięć o Romku. Bohater został pośmiertnie

przyjęty na honorowego członka V Hufca im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Dopełnieniem

harcerskiego charakteru uroczystości było odsłonięcie tablicy przez Stanisława Matyję,

który od lat 70. pracował jako harcmistrz i instruktor Hufca ZHP Poznań-Jeżyce. 

Tablica Romka Strzałkowskiego nabrała szczególnego znaczenia już kilka miesięcy później,

po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. W kolejne miesięcznice ludzie niezgadzający się

na wojskową dyktaturę spotykali się w miejscach symbolizujących walkę o wolność, a

wyrazem ich buntu było oddawanie hołdu poległym przed laty. 

Chłopiec, który stał się symbolem Poznańskiego Czerwca, urodził się 20 marca 1943 roku w

Warszawie. Jego rodzice byli rodowitymi Wielkopolanami i w czasie okupacji zostali

wydaleni z Poznania. Zamieszkali więc w Warszawie, gdzie działali w konspiracji i

należeli do Armii Krajowej. Po wojnie powrócili do Poznania, by zamieszkać w małym

mieszkaniu przy ul. Kościuszki. 

Dniem, który sprawił, że Romek Strzałkowski nie został

pianistą, a stał się ikoną Powstania Poznańskiego był 28

czerwca 1956 roku. Trzynastolatek ubrany w szarą,

sportową koszulę z perłowymi guzikami, wybiegł między

8.00 a 9.00 rano z mieszkania przy ul. Kościuszki. Gdy

zobaczył tłum robotników, jaki zgromadził się na placu

Stalina i jego okolicach, ciekawość zwyciężyła nad

obowiązkowością. Wraz z kolegą – Jerzym Czapskim

obserwowali, jak z otwartego więzienia przy Młyńskiej

ludzie zmierzają ku Zamkowi. Dołączyli następnie do

grupy, która ruszyła na Targi Poznańskie. Tam ktoś dał im

biało-czerwone szturmówki i na czele tłumu obaj ruszyli

ku Jeżycom. Widzieli, jak z budynku ZUS zrzucane są

urządzenia zagłuszające zachodnie rozgłośnie radiowe.

Poszli ku obiektom Urzędu Bezpieczeństwa przy ul.

Kochanowskiego, wznosili okrzyki, śpiewali hymn, nieśli

flagi. W pewnym momencie protestujący zaczęli rzucać

kamieniami w budynek UB. W odpowiedzi z początku byli

oblewani wodą, później zaczęto do nich strzelać. 

Romek Strzałkowski skrył się przed strzałami za niskim

murkiem. Był chłopcem o temperamencie żywym i

zainteresował go ruch uliczny, okrzyki i hasła. Włączył

się do tego tłumu, dochodząc do  ul. Kochanowskiego.

Znalazł się w pobliżu trzech tramwajarek, które zostały

postrzelone przez  UB-owców. Podniósł upadłą z ich rąk

chorągiew polską. Później Romek oblewał wodą z węża

hydrantowego UB-owców w ich budynku. Został trafiony w

okolice serca. Leżał w budynku UB, a później został

przeniesiony do garaży na ul. Krasińskiego .   



Niemal natychmiast wśród poznaniaków rozeszła się opowieść o chłopcu,

który podniósł skrwawiony narodowy sztandar, a wówczas z gmachu UB

dosięgnął go śmiertelny strzał. Pierwszy publicznie powiedział o tym

Michał Grzegorzewicz, jeden z obrońców w „procesie dziewięciu”

(uczestników Poznańskiego Czerwca), jaki odbył się jesienią 1956 roku.

Zachowało się nagranie, podczas którego,  zwracał się do sędziów

słowami:

Przed gmachem UB stały pracownice tramwajów

miejskich. Trzymały sztandar narodowy. Seria

strzałów i pochyliły się, sztandar upadł, ale tylko na

chwilę, bo oto jakiś mały chłopczyk w szarym ubranku

porwał sztandar i rozwinął go na oczach dziesiątek

tysięcy widzów. Jest patos tej sceny. Ta scena jest tym,

czym jest benzyna wylana na płonące ognisko. Płomień

uczuć strzelił wysoko, wysoko do góry. Tym chłopcem

w szarym ubranku, mam na to dowody, był

trzynastoletni Romek Strzałkowski .  



Pracownicy Szpitala im. Franciszka Raszei nie podejrzewali, że w ten
czerwcowy czwartek staną przed najtrudniejszymi wyzwaniami i wyborami
w swojej karierze, a pewnie i w życiu. Nie wiedzieli także, że 28
czerwca 1956 roku stanie się najchwalebniejszą datą w historii
placówki. 

Wzburzeni poznaniacy wdarli się do znajdującego się naprzeciw sklepu
z towarami przeznaczonymi dla pracowników UB i MO, które były
niedostępne dla zwyczajnych obywateli. 

Zniszczenie urządzeń zagłuszających, a może bardziej zrabowanie
sklepu „za żółtymi firankami”, wzbudziło wściekłość ubowców, którzy
zdecydowali oddać pierwsze strzały. 

Szpital Miejski 
im. Franciszka Raszei



Przyjmowaliśmy kolejnych rannych. Znoszono ich spośród ludzi leżących na ulicach, 

część o własnych siłach docierała do drzwi szpitala. Rannych kładziono początkowo na

noszach, później, gdy noszy zabrakło, wprost na posadzce przed salą operacyjną. 

Gdy biegłem na blok operacyjny z ówczesnym ordynatorem oddziału i dyrektorem szpitala,

doktorem Granatowiczem, zatrzymaliśmy się oszołomieni widokiem tylu zakrwawionych,

leżących bezpośrednio na podłodze rannych.  

Stanęliśmy przy jednym z nich, młodym, około trzydziestoletnim mężczyźnie, który

najwyraźniej dawał doktorowi Granatowiczowi jakieś znaki. Ranny chwycił go za fartuch i

chciał coś powiedzieć. Z trudem chwytał oddech, powiedział jedynie: „Doktór Granatowicz,

doktór Granatowicz” (lekarz ten był postacią bardzo znaną i popularną w robotniczej dzielnicy

Dębiec) i po kilkunastu sekundach, papierowo blady, krwawiąc w wyniku rany postrzałowej,

zmarł na naszych oczach.

Doktor Józef Granatowicza był człowiekiem, którego mądre i odważne

decyzje sprawiły, że bilans ofiar Poznańskiego Czerwca’56 był znacząco

mniejszy niż można się było spodziewać. 

Twórcą szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei, jego dyrektorem i

ordynatorem chirurgii był doktor Józef Granatowicz, który 28 czerwca

1956 roku podjął decyzję o otwarciu szpitala dla wszystkich

potrzebujących pomocy, a w praktyce o przekształceniu go w powstańczy

lazaret. We wspomnieniach uczestników tamtych wydarzeń pojawia się

rzadko, jednak relacja zanotowana przez lekarza Henryka Karonia do dziś

robi wielkie wrażenie:

dr Józef Granatowicz



Nie było chyba nikogo, kto 28 czerwca 1956 roku potrafiłby w ciągu kilku godzin zamienić miejską

lecznicę w polowy lazaret. Doktor Granatowicz wiedział doskonale, co należy uczynić, bo

prowadził już podobny podczas powstania warszawskiego. Wydał nakaz pozostania wszystkich

pracowników na terenie obiektu, wypisał pacjentów, którzy mogli zwolnić łóżka dla ofiar walk,

stworzył dodatkowe zespoły chirurgiczne, zamienił ambulatoria w sale operacyjne, a korytarze w

sale chorych, zdobył medykamenty i środki opatrunkowe. Szpital funkcjonował przez trzy dni i

noce, ratując zdrowie i życie setkom poznaniaków.

Dyrektor zakazał jednak rejestrowania osób niewymagających poważniejszej hospitalizacji, gdyż

miał świadomość, że kartoteki medyczne mogą stać się listami proskrypcyjnymi.

Józef Granatowicz mieszkał na Dębcu, tam nieodpłatnie udzielał konsultacji lekarskich i leczył

chorych za- równo przed, jak i po wojnie. Mieszkańcy dzielnicy ufali mu i bezgranicznie wierzyli

w jego umiejętności.

Młody robotnik umierający na szpitalnym korytarzu nie przywoływał imion świętych, ale wzywał

„doktóra Granatowicza”, bo to w nim widział swą ostatnią nadzieję. Dla mężczyzny nie było już

ratunku, ale wielu innych rannych w czerwcowych starciach zawdzięcza nie tylko zdrowie, ale i

życie kompetencjom organizacyjnym, talentom medycznym oraz postawie doktora Granatowicza.

Od 2018 roku dr Józef Granatowicz jest patronem poznańskiego skweru, znajdującego się u zbiegu 

 ul. Jeżyckiej i ul. Barzyńskiego, naprzeciw Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei

 w Poznaniu. W 2021 r. w szpitalu została odsłonięta tablica upamiętniająca tego bohatera. 

Inicjatorami upamiętnień tego niezwykłego człowieka jest Fundacja Kochania Poznania. 



Najbardziej chyba znana fotografia z 28 czerwca 1956 roku przedstawia trzy tramwajarki w

uniformach idące ul. Dąbrowskiego, obok gmachu ubezpieczalni społecznej – są młode,

silne, uśmiechnięte. Doprowadziły demonstrantów pod budynek UB przy ul. Kochanowskiego,

kilkakrotnie przedefilowały pod jego oknami, wreszcie zatrzymały pochód przed jego

frontem. 

Poznańscy robotnicy weszli już wówczas do wszystkich ważnych obiektów w mieście. Nikt

nie stawiał  oporu, gdy wkraczali do siedziby Miejskiej Rady Narodowej, Komitetu

Wojewódzkiego i Miejskiego PZPR,  Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, sądu,

prokuratury, a nawet gdy rozbijali więzienie. Jedynym obiektem, do jakiego ich nie

wpuszczono był budynek znienawidzonego urzędu bezpieczeństwa.

 Liczący kilka tysięcy osób tłum zgromadzony przed WUBP domagał się otwarcia jego bram, by

sprawdzić,  czy nie są w nim przytrzymywani przedstawiciele robotników. 

Życie trzech młodych dziewcząt zostało zniszczone, bo 28 czerwca 1956 roku stanęły przed

gmachem UB z polską flagą w rękach. Pracownicy UB i MO w Czarny Czwartek zapałali do nich

nienawiścią podszytą strachem i niepewnością, za które podczas późniejszych przesłuchań

okrutnie się zemścili. 

Trzy Tramwajarki

Maria Kapturska           Helena Przybyłek          Stanisława Sobańska



Od 23 listopada 2018r. skwer u zbiegu ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiego w
Poznaniu, oficjalnie nosi nazwę Trzech Tramwajarek.

Z wnioskiem o uhonorowanie tych kobiet wyszła Fundacja Kochania Poznania.
Podczas inauguracji odsłonięto także tablicę upamiętniającą te trzy
bohaterki, której mecenasem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Poznaniu.

Podczas inauguracji skweru została odsłonięta tablica upamiętniająca
bohaterskie tramwajarki.  

Tablica Trzech Tramwajarek umieszczona jest na cokole wyłożonym małymi
bazaltowymi kostkami, takimi jak te, które w 1956 roku pokrywały poznańskie
chodniki. Te właśnie kamienne kostki wyrywane były przez demonstrantów,
którzy rzucali nimi w okna urzędu bezpieczeństwa, skąd do nich strzelano.
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