
Koleżanki i Koledzy  Cegielszczacy ! 

W tym roku, 28 czerwca, mija 59 rocznica wydarzeń określanych, jako Poznański Czerwiec 1956 r. 

Przyczyn wystąpienia robotników Poznania w czerwcu 1956 r. należy szukać w bardzo złej sytuacji 
ekonomiczno-socjalnej w tamtym okresie. Pogarszały się warunki pracy w poznańskich zakładach 
pracy związane z nastawieniem na szybkie tempo rozwoju przemysłu ciężkiego. Brakowało 
półfabrykatów, części, narzędzi, środków ochrony osobistej, nagminne były przestoje w produkcji 
spowodowane brakami w zaopatrzeniu. Wyśrubowane normy powodowały nie tylko obniżenie, 
jakości, ale też i bezpieczeństwa pracy. Robotnicy nie otrzymywali należnych deputatów 
węglowych, szwankowało zaopatrzenie w sklepach, ale podstawowym punktem zapalnym było 
wprowadzenie (niesłusznie zresztą naliczanego) tzw. podatku akordowego, który uderzył 
finansowo w najbardziej wydajnych i tym samym najlepiej zarabiających robotników.
 Spotykamy się dziś, jak co roku przed bramą główną Cegielskiego- w miejscu 
upamiętniającym zryw robotniczy czerwca 1956 roku. Przed 59-cioma laty robotnicy Ceglorza 
mieli odwagę upomnieć się o prawa do ludzkiej godności. 

 Czy żądali zbyt wiele? Nie! Żądali tylko pracy i chleba.                                

Niestety- historia zatoczyła koło. W nowej – demokratycznej Polsce, arogancja i chciwość władzy 
spowodowały, że miliony ludzi pracy stoi przed takim samym wyzwaniem – muszą żądać pracy i 
chleba oraz godnego traktowania. Należące do skarbu państwa przedsiębiorstwo jest ofiarą kryzysy 
ekonomicznego. Zostało pozostawione same sobie. Światowe załamanie ekonomiczne uderzyło w 
zakłady Cegielskiego, ale jego „obecna sytuacja jest przede wszystkim wynikiem polityki 
gospodarczej kolejnych rządów, które lekceważyły problemy naszej branży i pracowników. Władze 
faktycznie odmówili nam pomocy. Miliardy euro w krajach Unii Europejskiej ratują upadające 
banki i przemysł motoryzacyjny, tymczasem przemysł stoczniowy i zakłady Cegielskiego zostały 
pozostawione same sobie, skazane na zagładę”. My sami musimy walczyć o swoje prawa oraz o 
byt nasz i następnych pokoleń. W naszym rozumieniu to właśnie Załoga jest największym 
majątkiem Cegielskiego. Zarówno ludzie, którzy poświęcili Firmie całe swoje zawodowe życie, 
talent i umiejętności, jak i ci, którzy są dopiero u progu kariery zawodowej, nie mogą być 
traktowani jak zbędny balast, – bo to właśnie oni stanowią o sile i możliwościach produkcyjnych 
Cegielskiego.  

Cegielski to przede wszystkim My pracownicy a nie grunty, majątek i hale produkcyjne – 
przypominamy po raz kolejny wszystkim tym, którzy o tym zapominają lub o to nie dbają – to 
pracownicy są najcenniejszym kapitałem Cegielskiego, należy, więc ich chronić i dbać. To właśnie 
załoga Cegielskiego pielęgnowała przez lata i kontynuuje najlepsze tradycje polskiego przemysłu 
metalowego z głęboko zakorzenionym etosem pracy odziedziczonym po swym znakomitym 
patronie i założycielu firmy. Jesteśmy żywą historią polskiego przemysłu i domagamy się rzetelnej 
dbałości o zakład.                   

Celem każdego państwa powinno być ograniczanie biedy, dbanie o sprawiedliwy podział dochodu 
państwa, równy dostęp do ochrony zdrowia, edukacji i dóbr kultury, zabezpieczenia emerytalnego. 
Demokratyczne i sprawiedliwe państwo nie może wspierać nikogo kosztem marginalizacji 
słabszych. Prezenty bogatszym, ograniczenia dla biedniejszych – to dewiza obecnego rządu RP. 
Prywatyzacja przedsiębiorstw, postępująca komercjalizacja kultury, edukacji, służby zdrowia, 
wzrastające bezrobocie, dysproporcje płacowe, niekorzystne dla ludzi pracy zmiany w kodeksie 
pracy, dalsze funkcjonowanie umów śmieciowych, system wydłużającej wiek emerytalny do 67 
roku życia niedający gwarancji wyższych świadczeń pogłębiają różnice materialne i zwiększają 
sferę ludzi wykluczonych, nie dają perspektyw na godne życie ludzi pracy, absolwentów szkół i 
uczelni, emerytów i rencistów. Nie chcemy słuchać dłużej obietnic Rządu i jego ministrów!  My 
chcemy utrzymania i tworzenia nowych miejsc pracy – tutaj w „Cegielskim”, w Poznaniu i w 
całym kraju. To powinien być priorytet dla wszystkich rządów naszego kraju! My chcemy Polski 
równych szans, demokratycznej i sprawiedliwej dla wszystkich jej obywateli. Chcemy czuć swoją 
godność i wartość człowieka pracy i emeryta, chcemy równomiernego rozwoju kraju, tak by z jego 
efektów korzystali wszyscy obywatele. 



 

  

Żądamy negocjacji na temat:  
 

• Szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego 
wynagrodzenia  

• Wycofania antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy dotyczących czasu pracy oraz 
wprowadzenia zasady zawierania umowy o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy. 

• Wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do 
skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: 
kobiety 35-letnimi, a mężczyźni 40-letnimi okresami składkowymi i minimalnym kapitałem 
emerytalnym gwarantującym przyszłe świadczenia na poziomie nie niższym niż minimalna 
emerytura.  

• Wprowadzenia skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc 
pracy chroniących pracowników przed ubóstwem  

• Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  
• Przywrócenia odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli  
• Bardziej sprawiedliwego podziału dochodu narodowego m.in. przez zwiększenie progresji 

podatkowej  
• Wprowadzenie systemowych zmian w dialogu społecznym zgodnie z oczekiwaniami 

partnerów społecznych  
                                                     

Pan Prezydent powiedział, że z okazji świąt powinniśmy wywiesić narodowe flagi. Czy stać nas 
tylko na takie patriotyczne gesty? Czy polskiego państwa nie stać na więcej? Patrząc na los 
Cegielskiego nie może dziwić, że ludzie dziś znowu wychodzą na ulice domagając się pracy i 
godnych zarobków. Protestują przeciwko coraz większemu bezrobociu i wyższym kosztom 
utrzymania. Tę walkę zapewne muszą podjąć inni, bo zza tej bramy, już nigdy nie wyjdą tysiące. 
Jesteśmy może wielkim symbolem, ale malutką firmą! 

Koleżanki i Koledzy – walczymy wspólnie o byt nasz i naszych rodzin. Ta firma jest wszystkim co 
mamy i nie pozwólmy jej zniszczyć  - pamiętajmy  że nadzieja umiera ostatnia , a co nas nie zabije 
to nas wzmocni 

Walczmy o byt nasz oraz następnych pokoleń! Nie dajmy się podzielić! Bądźmy razem! 
Brońmy naszych miejsc pracy! 


