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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie,
wnosimy projekt uchwały

w sprawie uczczenia 60 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy senatora Piotra Florka.

(-) Mieczysław Augustyn
(-) Bogdan Borusewicz
(-) Leszek Czarnobaj
(-) Robert Dowhan
(-) Jarosław Duda
(-) Piotr Florek
(-) Tomasz Grodzki
(-) Maciej Grubski

(-) Władysław Komarnicki
(-) Jan Filip Libicki
(-) Grzegorz Napieralski
(-) Maria Pańczyk-Pozdziej
(-) Jadwiga Rotnicka
(-) Waldemar Sługocki
(-) Grażyna Sztark
(-) Piotr Wach

(-) Wiesław Kilian
(-) Kazimierz Kleina
(-) Bogdan Klich

(-) Jerzy Wcisła
(-) Barbara Zdrojewska
(-) Piotr Zientarski

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie uczczenia 60 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956
W dniu 28 czerwca 1956 r. robotnicy fabryki Cegielskiego noszącej wówczas imię
Józefa Stalina przerwali pracę i wyszli na ulicę. Skandowali hasła „Chcemy żyć jak ludzie”,
„Chcemy wolnej Polski”, „Żądamy religii w szkołach”. W miarę jak pochód przemieszczał
się w stronę centrum miasta rósł i potężniał. Przed gmachem Komitetu Wojewódzkiego
PZPR zgromadziło się już 100 tys. ludzi. Ponieważ władza zignorowała protest tłum wdarł
się do gmachu, a następnie ruszył na więzienie i pod siedzibę Urzędu Bezpieczeństwa. Mimo
iż w mieście trwały międzynarodowe targi, na oczach świadków z całego świata milicja
otworzyła ogień do demonstrantów. Jako jeden z pierwszych zginął trzynastoletni Romek
Strzałkowski, który stał się symbolem bohaterskiej walki

przeciwko komunistycznej

dyktaturze, zniewoleniu narodu i gwałceniu podstawowych praw jednostki. Było
kilkudziesięciu zabitych, około tysiąca rannych i setki represjonowanych.
Z poznańskim zrywem na zawsze już zwiąże się widok czołgów na ulicach miasta,
groźba Cyrankiewicza, że kto na władze ludową podnosi rękę, temu władza rękę tę odrąbie
i piękne słowa obrońcy ofiar komunistycznego terroru, że „nie karmi się kulami ludzi, którzy
wołają o chleb”.
Poznański dramat 1956 r. otwiera długa listę zmagań Polaków z komunistycznym
zniewoleniem. Dlatego na pomniku w sercu miasta przedstawiającym dwa stalowe krzyże,
symbole śmierci i zmartwychwstania związane powrozem obok 1956 r. widnieją daty 1968,
1970, 1976, 1980 i 1981. Krzyże uzupełnia monument z głową orła.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w sześćdziesiątą rocznicę powstania poznańskiego
1956 roku, składa hołd jego bohaterskim uczestnikom.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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