
Paweł Głuszek

Katastrofa w Luboniu 

w 1972 r.

Dwu dzie ste go dru gie go lu te go 1972 r. o godz. 23.07 na te re nie Wiel ko pol skie go
Przed się bior stwa Prze my słu Ziem nia cza ne go w Lu bo niu1 do szło do tra gicz ne -
go w skut kach wy bu chu i po ża ru, któ ry uni ce stwił od dział pro duk cji dek stryn2.

Znisz cze niu uległ czte ro kon dy gna cyj ny bu dy nek, pod któ re go gru za mi zgi nę ło 17 osób,
a 10 zo sta ło cięż ko ran nych. W za się gu eks plo zji znaj do wa ło się w su mie 29 pra cow ni -
ków – w dzia le dek stryn pra co wa ły 22 oso by, a 7 in nych prze by wa ło na ze wnątrz gmachu. 

W ce lu wy ja śnie nia przy czyn ka ta stro fy Pro ku ra tu ra Wo je wódz ka w Po zna niu
wszczę ła do cho dze nie w tej spra wie. Czyn no ści ope ra cyj ne pod ję ła rów nież Służ ba Bez -
pie czeń stwa, któ ra za ło ży ła spra wę ope ra cyj ne go roz pra co wa nia kryp to nim „Lu boń”
(4 to my akt, po nad 1300 kart do ku men tów)3. Jej ce lem by ło usta le nie przy czyn wy bu -
chu i po ża ru oraz ewen tu al ne wska za nie osób, któ re mo gły bez po śred nio lub po śred nio
przy czy nić się do wy pad ku. Do zba da nia zda rze nia po wo ła no ko mi sję skła da ją cą się m.in.
ze spe cja li stów i na ukow ców z wyż szych uczel ni. Stwier dzo no, że do ka ta stro fy do szło
ze wzglę du na wie le za nie dbań i nie do cią gnięć zwią za nych z bez pie czeń stwem pra cy
i pro duk cji (m.in. złe za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we i alar mo we od dzia łu pro duk cji
dek stryn, nad mier ne za py le nie py ła mi dek stry no wy mi ha li pro duk cyj nej, nie prze strze -
ga nie prze pi sów do ty czą cych pro ce sów pro duk cyj nych, brak spraw nie dzia ła ją cej wen -
ty la cji, brak kon tro li i na praw urzą dzeń tech nicz nych, któ re znaj do wa ły się w bar dzo
złym sta nie itp.). Za po wyż szą sy tu ację od po wie dzial no ścią kar ną obar czo no kie row nic -
two za kła du. Sąd Wo je wódz ki w Po zna niu 20 lip ca 1973 r. uznał dy rek to ra WPPZ
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1 Wiel ko pol skie Przed się bior stwo Prze my słu Ziem nia cza ne go (w la tach sie dem dzie sią tych XX w.
sto so wa no też na zwę Wiel ko pol skie Za kła dy Prze my słu Ziem nia cza ne go) po wsta ło w 1904 r. Po II woj -
nie świa to wej na stą pi ła jego roz bu do wa i szyb ki wzrost pro duk cji. Wy twa rza no tu taj m.in. mącz kę
ziemnia cza ną, sy rop, kle je, dek stry ny, słód, droż dże i kroch mal pszen ny. W 1970 r. był to naj więk szy
tego ty pu za kład w Pol sce. W 1992 r. przed się bior stwo zo sta ło prze kształ co ne w spół kę ak cyj ną. Wię cej
na te mat WPPZ w Lu bo niu zob. http://www.wppz.pl/pa ge.php/1/0/show/370/ (do stęp 9 IV 2011 r.).

2 Dek stry na – gru pa zło żo nych wę glo wo da nów zbu do wa nych z po chod nych cu krów pro stych.
W prze my śle dek stry ny są pro du ko wa ne w wy ni ku ka ta li tycz nej hy dro li zy skro bi po cho dzą cej z ziem -
nia ków. Są sub stan cja mi kry sta licz ny mi o bia łej bar wie, ła two roz pusz czal ny mi w wo dzie. Ze wzglę du
na ła twą pro duk cję i ni ską ce nę dek stry ny ma ją wie le za sto so wań prak tycz nych, np. są sto so wa ne ja ko
kle je biu ro we, sub stan cje za gęsz cza ją ce przy pro duk cji sło dy czy oraz ja ko ma sy pla stycz ne, z któ rych
wy twa rza się m.in. jed no ra zo we, eko lo gicz ne na czy nia i sztuć ce.

3 AIPN Po, 08/918, t. 1–4. 



w Lubo niu i dwóch je go za stęp ców do spraw tech nicz nych oraz kie row ni ka dek stry niar -
ni win ny mi nie umyśl ne go przy czy nie nia się do eks plo zji, za wa le nia bu dyn ku i po ża ru
od dzia łu pro duk cji dek stryn. Wy mie rzo no im ka ry od 1,5 ro ku do 3 lat po zba wie nia
wolno ści. 

W trak cie pro wa dze nia spra wy ope ra cyj nej SB kon cen tro wa ła się nie tyl ko na wy ja -
śnie niu przy czyn wy pad ku i zna le zie niu osób od po wie dzial nych za tra ge dię. W ob rę bie
jej za in te re so wań po zo sta wał ca ło kształt spraw zwią za nych z za kła dem w Lu bo niu. Zwra -
ca no uwa gę zwłasz cza na na stro je spo łecz ne, m.in. wśród za ło gi za kła du, ko men ta rze
pra cow ni ków do ty czą ce przy czyn wy bu chu, uwa gi miesz kań ców Lu bo nia i Po zna nia
na te mat ka ta stro fy. Przy zbie ra niu wy po wie dzi i opi nii SB wy ko rzy sta ła kil ku in for ma -
to rów z fa bry ki w Lu bo niu, a tak że zwer bo wa ła ko lej ne oso bo we źró dła in for ma cji. 

Po ni żej przed sta wio no wy bór do ku men tów po cho dzą cych ze spra wy kryp to nim „Lu -
boń” prze cho wy wa nych w ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna -
niu. Uka zu ją one z jed nej stro ny re ak cje spo łe czeń stwa wiel ko pol skie go na dra ma tycz ną
sy tu ację zwią za ną z ka ta stro fą w WPPZ w Lu bo niu, a z dru giej – pro wa dzo ną przez SB
na sze ro ką ska lę ak cję zbie ra nia szcze gó ło wych in for ma cji na te mat opi nii i ko men ta rzy
miesz kań ców wo je wódz twa zwią za nych z tym tra gicz nym wy da rze niem. 

W edy to wa nych do ku men tach po pra wio no błę dy gra ma tycz ne, or to gra ficz ne i in ter -
punk cyj ne. W na wia sach kwa dra to wych uzu peł nio no bra ku ją ce frag men ty tek stu.
Wszyst kie wy róż nie nia w tek ście (pod kre śle nia, wer sa li ki) zo sta ły za zna czo ne pi smem
po gru bio nym. W do ku men tach po mi nię to da ne ad re so we, co opa trzo no od po wied nim
ozna cze niem.

Paweł Głuszek



TEKST ŹRÓDŁA

Nr 1

1972 lu ty 28, Lu boń – No tat ka kpr. Le cho sła wa Ław ni cza ka z Po ste run ku MO w Lu bo -
niu z ak cji ra tow ni czej pro wa dzo nej w Wiel ko pol skim Przed się bior stwie Prze my słu
Ziemnia cza ne go

Lu boń, dn[ia] 28 II [19]72 r.a

No tat ka urzę do wa

W dniu 22 lu te go 1972 r., peł niąc służ bę pa tro lo wą z kpr. Lu to mie rzem Łu cza kiem,
o godz. 23.08 usły sze li śmy wy buch na te re nie WPPZ, te le fo nicz nie do wie dzia łem się, że
wy buch na stą pił na dzia le dek stry ny, po tym nie zwłocz nie uda łem się na miej sce zda rze -
nia. Na miej scu kpr. Łu czak za bez pie czał do jazd jed nost kom stra ży, ja na to miast bra łem
bez po śred ni udział w ra to wa niu ofiar; po oko ło dwóch go dzi nach wy do by li śmy pięć osób,
w tym jed na z wy do by tych, ob. Bręk Ce cy lia, już nie ży ła. W pierw szych mi nu tach by ła
moż li wość wy do by cia wię cej ofiar na ścia nie wschod niej, gdyż do cho dzi ły od gło sy wo -
ła nia o po moc, lecz z uwa gi na to, że Straż Po żar na nie po sia da ła ska fan drów ża ro od por -
nych, sku tek był od wrot ny. Przez na stęp ne dni za bez pie cza łem ubra nia i do ku men ty osób,
któ re ule gły wy pad ko wi. W cza sie roz mo wy z pra cow ni ka mi wy dzia łu dek stry ny i in ny -
mi pra cow ni ka mi te go za kła du usta li łem mię dzy in ny mi, że dział ten już od dłuż sze go
cza su był dość moc no za py lo ny na sku tek wa dli wie dzia ła ją cych urzą dzeń; z wy po wie -
dzi wy ni ka ło rów nież to, że pra cow ni cy zgła sza li kie row nic twu [uwa gi] o ta kim sta nie
urzą dzeń, po gar sza ją cym się z dnia na dzień. 

Spo rzą dził
kpr. Le cho sław Ław ni czakb

Źró dło: AIPN Po, 08/918, t. 2, k. 151, ory gi nał, rkps.
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a Po ni żej pie częć o tre ści: Po ste ru nek Mi li cji Oby wa tel skiej w Lu bo niu, pow. Po znań. L.dz. [brak
nu me ru].

b Po ni żej pa ra fa: Le cho sław Ław ni czak.



Nr 2

1972 lu ty 25, Po znań – Notatka z do nie sie nia KO ps. „Zdzi chu” o opi niach za ło gi
Wielkopol skie go Przed się bior stwa Prze my słu Ziem nia cza ne go w Lu bo niu ko men tu ją cych
nie obec ność I se kre ta rza KC PZPR Edwar da Gier ka na miej scu ka ta stro fy 

Źró dło: k[on takt] o[per a cyj ny] „Zdzi chu”1 Taj ne
Przy jął: kpt. M[arian] Je leń2 Egz. po je dyn czy
Dnia 25 II 1972 r.
M[iej sce] pra cy

No tat ka służ bo wa

K[on takt] o[per a cyj ny] po in for mo wał, że oko ło godz. 13.30 sły szał roz mo wę gru py
5 osób nie zna nych mu ro bot ni ków pra cu ją cych przy od gru zo wa niu ha li by łej pro duk cji
dek stry ny. Roz mów cy dzi wi li się, dla cze go w związ ku z tak po waż nym wy pad kiem nie
przy był do za kła du I se kre tarz KC PZPR tow. Gie rek3. Je den z roz mów ców stwier dził,
że gdy by po dob ny wy pa dek wy da rzył się na Ślą sku, wi zy ta Gier ka by ła by tam bez spor -
na. Ko lej ny roz mów ca wy su nął przy pusz cze nie, że nie jest jesz cze wia do mo, ale być mo -
że tow. Gie rek przy je dzie na po grzeb. Da lej udo wad nia li so bie wza jem nie, że obec ność
tow. Gier ka w za kła dzie po waż nie wpły nę ła by na je go po pu lar ność, a tym sa mym do da -
ła by du cha za ło dze do owoc nej pra cy. 

Uwa gi:
K[on takt] o[per a cyj ny] przy pusz cza, że roz mów cy by li ra czej pra cow ni ka mi tut[ej -

sze go] za kła du. Są dzi po tym, że uży wa li dość ści słych okre śleń urzą dzeń dek stry niar ni. 
Po za tym k[on takt] o[per a cyj ny] do dał, że wśród za łóg po zo sta łych dzia łów pro duk -

cyj nych za kła du pa nu je zro zu mie nie i po wa ga. Z uzna niem za apro bo wa li ro bot ni cy po -
da ną do wia do mo ści or ga ni za cję po grze bu ofiar. Sa mo rzut nie ro bot ni cy skła da ją się
na wień ce, mi mo że dy rek cja wy asy gno wa ła już na ten cel od po wied ni fun dusz. K[on -
takt] o[per a cyj ny] pod kre ślił, że do tąd nie spo tkał się z wy po wie dzią mo gą cą za wie rać
wro gą lub de struk cyj ną treść. 
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1 KO ps. „Zdzi chu” – bliż szych da nych nie usta lo no. 
2 Ma rian Je leń – kpt., od 16 II 1971 r. star szy in spek tor ope ra cyj ny Re fe ra tu ds. Bez pie czeń stwa

KP MO w Po zna niu. Zwol nio ny ze służ by 22 V 1975 r. AIPN Po, 084/3329 (ak ta oso bo we); http://kata -
log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 9 IV 2011 r.).

3 Edward Gie rek (1913–2001) – in ży nier gór nik. Czło nek KC PPR/PZPR w la tach 1948–1949, 
1954–1980, I se kre tarz KC PZPR w la tach 1970–1980, czło nek Biu ra Po li tycz ne go KC w la tach
1956, 1959–1980, czło nek Ra dy Pań stwa w la tach 1976–1980, w 1980 r. od wo ła ny z KC PZPR, a rok
póź niej na IX Zjeź dzie wy klu czo ny z PZPR. T. Moł da wa, Lu dzie wła dzy 1944–1991. Wła dze pań stwo -
we i po li tycz ne Pol ski we dług sta nu na dzień 28 II 1991, War sza wa 1991, s. 56–57, 59–61, 85–87, 169,
172, 250–256, 260–261, 263, 308, 353; http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 9 IV 2011 r.).



St[ar szy] in spek tor SB KP MO P[ozna]ń
kpt. M[arian] Je le ńa

Wyk[ona no] w 1 egz.
Opr[aco wał] M[arian] J[eleń], druk I.S.

Źró dło: AIPN Po, 08/918, t. 2, k. 123, ory gi nał, mps.
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a Po ni żej nie czy tel ny pod pis.



Nr 3

1972 lu ty 26, Po znań – In for ma cja o po glą dach spo łe czeń stwa wiel ko pol skie go na te mat
przy czyn ka ta stro fy w Wiel ko pol skim Przed się bior stwie Prze my słu Ziem nia cza ne go
w Lubo niu

Po znań, dnia 26 lu te go 1972 r.
Taj ne

Egz. nr a1a

In for ma cja 
dot[yczą ca] od gło sów spo łe czeń stwa wiel ko pol skie go w związ ku z wy pad kiem 

w WZPZ w Lu bo niu

1. Wie lu roz mów ców na dal za sta na wia się nad przy czy na mi wy pad ku:
– nie któ rzy spo śród ak tu al nie za trud nio nych i b. pra cow ni ków bWZPZ w Lu bo niu

do pa tru ją się przy czyn wy bu chu w zlek ce wa że niu nie szczel no ści urzą dzeń ko tła, któ re -
go re mont rze ko mo za pla no wa ny był na godz. 6.00 dnia na stęp ne go po wy bu chub;

– wśród po moc ni czych pra cow ni ków na uko wych nie któ rych wyż szych uczel ni nie
od rzu ca się moż li wo ści, że wy pa dek był ak tem sa bo ta żu w związ ku z rocz ni cą wy zwo -
le nia Po zna nia;

– więk szość za łóg za kła dów pra cy wska zu je na bez po śred ni zwią zek te go wy pad ku
ze zwięk sze niem pro duk cji przez za kład cbez od po wied nie go przy go to wa nia urzą dzeń,
co spo wo do wa ło znacz ny wzrost za py le nia ha li pro duk cyj nej ła two wy bu cha ją cą dek -
stry ną.

Za po wyż sze ob wi nia się dy rek cję WZPZ, któ ra by ła za in te re so wa na je dy nie mak sy -
mal nym zwięk sze niem pro duk cji, a nie zwra ca ła uwa gi na wa run ki BHP i ko niecz ność
in sta la cji urzą dzeń prze ciw wy bu cho wychc.

– dpra cow ni cy DOKP1 pod kre śla ją w dys ku sjach, że przed ok. 2 mies[ią ca mi] zwol -
nił się na wła sną proś bę krew ny jed ne go z pra cow ni ków – gł[ów ny] in ży nier z WZPZ
w Lu bo niu, po nie waż nie uda ło mu się prze ko nać in stan cji nad rzęd nych, iż zwięk sze nie
pro duk cji dek stry ny przez za kład nie przy go to wa ny do te go tech nicz nie stwa rza groź bę
wy bu chu. Obec nie ma on pra co wać w jed nym z biur pro jek tów na te re nie m. Po zna niad.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b–b Frag ment pod kre ślo no od ręcz nie. Na le wym mar gi ne sie od ręcz na li nia oraz do pi sek o tre ści:

Spraw dzić.
c–c Na le wym mar gi ne sie od ręcz na li nia.
d–d Frag ment pod kre ślo no od ręcz nie. Na le wym mar gi ne sie od ręcz na pio no wa li nia oraz opa trzo ny

nie czy tel nym pod pi sem do pi sek o tre ści: Pil nie prze słu chać. O wy ni ku pro szę mnie po wia do -
mić, 28 II [19]72 [r.].

1 DOKP – Dy rek cja Okrę go wa Ko lei Pań stwo wych, ist nia ła w la tach 1929–1939, a po woj nie w la -
tach 1945–1975. Od te go ro ku przy ję ła na zwę Za chod nia Dy rek cja Okrę go wa Ko lei Pań stwo wych
(ZDOKP) w Po zna niu.



2. Spo łe czeń stwo Wiel ko pol ski na dal wy ra ża po wszech ne współ czu cie dla ro dzin
ofiar wy pad ku. Wśród za ło gi W -4 ZPM H. Ce giel ski2 w Po zna niu za no to wa no przy pad -
ki de kla ro wa nia do bro wol nych dat ków pie nięż nych w ce lu przyj ścia z po mo cą ro dzi nom
po szko do wa nych i za bi tych.

Na czel nik Wy dzia łu III
ppłk B[er nard] Ka miń skie

Wyk[ona no] w 2 egz.
Egz. nr 1 – kier[ownic two] SB
Egz. nr 2 – aa 

Źró dło: AIPN Po, 08/918, t. 1, k. 89, ory gi nał, mps.
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e Po ni żej nie czy tel ny pod pis. Ber nard Ka miń ski – ppłk, na czel nik Wy dzia łu III KW MO w Po zna niu
od 20 IX 1971 r. do 31 V 1975 r. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra kie row ni cza, t. II:
1956–1975, red. P. Pio trow ski, War sza wa 2006, s. 125. 

2 W -4 ZPM H. Ce giel ski – Wy dział -4 Za kła dów Prze my słu Me ta lo we go H. Ce giel ski – na wy dzia -
le tym w la tach sie dem dzie sią tych ubie głe go stu le cia pro du ko wa no ob ra biar ki.



Nr 4

1972 lu ty 24, Lu boń – Notatka z in for ma cji kon tak tów ope ra cyj nych o pseu do ni mach
„K” i „G” do ty czą cych na stro jów wśród za ło gi Wiel ko pol skie go Przed się bior stwa
Przemy słu Ziemnia cza ne go w Lu bo niu oraz opi nii wy gła sza nych przez pra cow ni ków tego
za kła du na te mat przy czyn ka ta stro fy

Lu boń, dnia 24 II 1972 r.
Taj ne

Egz. po jed[yn czy]

aNotatka służ bo wa

W dniu dzi siej szym od by łem dwa spo tka nia z do raź nie zor ga ni zo wa ny mi kon tak ta -
mi ope ra cyj ny mi, od któ rych uzy ska łem na stę pu ją ce in for ma cje:

1. K[on takt] o[per a cyj ny] „K”1 po in for mo wał, że wśród za ło gi i spo łe czeń stwa Lu -
bo nia pa nu je ogól ny na strój przy gnę bie nia. Od no śnie wy bu chu w dek stry niar ni zda nia
są po dzie lo ne co do je go przy czyn. Ro dzi ny tra gicz nie zmar łych pra cow ni ków pla nu ją
zor ga ni zo wać wspól ny po grzeb, ale nie sły chać wy po wie dzi, by po grzeb za mie rza li prze -
kształ cić w ja kąś ma ni fe sta cję an ty po li tycz ną bądź po li tycz ną. 

2. K[on takt] o[per a cyj ny] „G”2 po in for mo wał, że pa nu je ogól na opi nia wśród za ło gi,
że wy buch na stą pił na sku tek ogól nych za nie dbań prze pi sów [b] prze ciw po ża ro wych,
wpro wa dzo ne go po stę pu tech nicz ne go. W fa bry ce tej bar dzo czę sto mia ły się zda rzać
ma łe wy bu chy, a na wet wy pad ki. Dwa lub trzy la ta te mu wy pad ko wi uległ Strzel ka Woj -
ciech, a pół ro ku te mu na ślu sar ni Wy cie rek. Nad spra wa mi ty mi dy rek cja prze cho dzi ła
bez więk sze go za in te re so wa nia się. Wszel kie za mon to wa ne ostat nio ma szy ny pod łą czo -
ne by ły do urzą dzeń sta rych, któ re rze ko mo ko mi syj nie nie zo sta ły ode bra ne. Dy rek cja
rze ko mo prze cho dzi ła do po rząd ku dzien ne go nad uwa ga mi be ha pow ca i oso by od po -
wie dzial nej za po żar nic two w fa bry ce, w któ rej na stą pi ła eks plo zja. Ze bra nia POP od by -
wa ły się w na stro ju gro bo wym, mi mo iż człon ko wie za chę ca ni by li do dys ku sji.
W mie sią cu stycz niu br. z ini cja ty wy ro bot ni ków w fa bry ce, w któ rej na stą pi ła eks plo -
zja, od by ło się ze bra nie związ ków za wo do wych, na któ rym ro bot ni cy do ma ga li się wy -
pła ce nia im nie przy zna nej pre mii. Je den z ro bot ni ków miał po wie dzieć dy rek to ro wi ds.
tech nicz nych, że je śli ktoś nie umie kie ro wać za kła dem, wi nien ustą pić z zaj mo wa ne go
sta no wi ska. Pre mia wg opi nii ro bot ni ków nie słusz nie nie zo sta ła im nie wy pła co na, po -
nie waż w tym cza sie od by wa ły się pró by no wych urzą dzeń, a dy rek cja za li czy ła to ja ko
nor mal ną pro duk cję. Ostat nio ro bot ni cy oka zy wa li nie za do wo le nie rów nież i z te go, że
wg opi nii ja kiejś ko mi sji nie otrzy my wa li mle ka, po nie waż pro duk cja dek stry ny nie jest
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a Po wy żej opa trzo ny nie czy tel nym pod pi sem od ręcz ny do pi sek: Wy ko rzy sta no do mel dun ku,
24 II 16.00.

b Prze kre ślo no: BHP.
1 KO ps. „K” – bliż szych da nych nie usta lo no.
2 KO ps. „G” – bliż szych da nych nie usta lo no.



szko dli wa dla zdro wia. Rze ko mo ro bot ni cy, je den przed dru gim, nie dzie li li się swo imi
my śla mi z [oba wy] po nie sie nia ewen tu al nych kon se kwen cji, a je dy nie wy ka zu ją za in te -
re so wa nie, kto po nie sie od po wie dzial ność za to, co się sta ło. Po je dyn cze zda nia pa da ją,
że dy rek to rzy, któ rzy po no szą naj więk szą od po wie dzial ność, nie po nio są ka ry, po nie waż
ma ją po par cie w in stan cji par tyj nej, któ ra bę dzie ich bro ni ła.

Kier[ownik] Gr[upy] V Wydz[ia łu] III
[KW MO w Po zna niu]3

kpt. Z[dzi sław] Fal bor ski4

Źró dło: AIPN Po, 08/918, t. 2, k. 104, ory gi nał, rkps.
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3 Wy dział III KW MO w Po zna niu zaj mo wał się zwal cza niem dzia łal no ści an ty pań stwo wej i opo -
zy cyj nej. Pro wa dził też dzia łal ność ope ra cyj ną w śro do wi skach kul tu ry, na uki, szkol nic twa, mniej szo -
ści na ro do wych. 1 VI 1975 r. utwo rzo no wy dzia ły III „A” zaj mu ją ce się za bez pie cze niem ope ra cyj nym
go spo dar ki. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra kie row ni cza, t. III: 1975–1990, red. P. Pio trow ski,
War sza wa 2008, s. 43 i nn.; Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce…, t. II, s. 22; P. Pio trow ski, Struk tu ry Służ -
by Bez pie czeń stwa MSW 1975–1990, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2003, nr 1, s. 66. 

4 Zdzi sław Fal bor ski – kpt./ppłk, od 1 VII 1955 r. w SB; od 1 II 1957 r. ofi cer ope ra cyj ny,
a od 1 VIII 1960 r. star szy ofi cer ope ra cyj ny w Wy dzia le III KW MO w Po zna niu; od 1 VII 1962 r. starszy
ofi cer ope ra cyj ny, a od 1 IV 1967 r. in spek tor w Wy dzia le IV KW MO w Po zna niu; od 1 VIII 1970 r.
star szy in spek tor w Wy dzia le IV KW MO w Po zna niu; od 16 II 1972 r. kie row nik Gru py V Wy dzia -
łu III SB KW MO w Po zna niu; od 1 VI 1975 r. kie row nik Sek cji 5 Wy dzia łu III „A” SB KW MO
w Pozna niu; od 1 IX 1976 r. do 1 VI 1984 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III „A”/Wy dzia łu V KW
MO/WUSW w Po zna niu; od 1 VI 1984 r. do 31 VII 1990 r. na czel nik Wy dzia łu „B” KW MO/WUSW
w Po zna niu. AIPN Po, 084/3905 (ak ta oso bo we); Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce…, t. III, 
s. 241–242; http:// ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 9 IV 2011 r.).



Nr 5

1972 ma rzec 9, Po znań – In for ma cja na czel ni ka Wy dzia łu „W” KW MO w Po zna niu
ppłk. Ste fa na Ta cia ka do ty czą ca ka ta stro fy w Wiel ko pol skim Przed się bior stwie Prze my -
słu Ziem nia cza ne go w Lu bo niu

Po znań, dnia a9a mar ca 1972 r.
Taj ne spec[jal ne go] zna cze nia

Egz. nr a1a

bNotatka in for ma cyj na 
dot[yczą ca] wy bu chu w Pozn[ań skich] Zakł[adach] Ziem nia cza nych 

w Lu bo niu k. Pozna nia

1. W okre sie od dnia 24 II [do] 2 III 1972 r. prze czy ta no 12 517 dok[umen tów] (do za -
mó wień i wy ryw ko wo), z te go wy ło nio no 28 wy po wie dzi.

2. Pro ble ma ty ka po ru sza na w ko re spon den cji przez nadaw ców: 
– wy po wie dzi opi su ją ce ak cję ra tun ko wą, po moc ofia rom itp. zgod nie z da ny mi pra -

so wy mi – 18;
– opis uczest nic twa w ak cji ra tun ko wej – 3;
– ko men ta rze zwią za ne z pro duk cją na od dzia le dek stry ny w P[ań stwo wych] Z[akła -

dach] Z[iem nia cza nych] oraz przy czynami wy bu chu – 7.
Ni żej przy ta czam nie któ re cha rak te ry stycz ne wy po wie dzi:
[2.1.]
Ad re sat: mgr Iza bel la Woź niak – Wi sła -Głęb ce […]
Nadaw ca: Jó zef Woź niak, Po znań […]
„Z wtor ku na śro dę mia ła miej sce w Lu bo niu ogrom na ka ta stro fa. Po tęż na eks plo zja

znisz czy ła du ży bu dy nek fa bry ki ziem nia cza nej, któ ry uległ kom plet nej za gła dzie. Pod -
czas tej ka ta stro fy zgi nę ło oko ło 20 lu dzi. Ak cja ra tun ko wa trwa. Z tej przy czy ny praw -
do po dob nie w so bo tę bę dzie ogło szo ny dzień ża ło by w Po zna niu, a za tem zmie ni się plan
uro czy sto ści ju bi le uszo wych. Naj praw do po dob niej nie bę dzie za ba wy. O ka ta stro fie tej
gło śno w pra sie i ra dio, i TV. Wy buch na stą pił w dek stry niar ni. Dek stry na jest to bar dzo
drob no zmie lo ny pro szek, któ ry ja ko za wie si na w po wie trzu sta je się nie bez piecz ny, gdyż
gro zi wy bu chem. Mły ny roz drab nia ją ce dek stry nę mu szą być her me tycz nie za mknię te.
W tym dzia le praw do po dob nie pró bo wa li no we urzą dze nia za ku pio ne za gra ni cą. Wi -
docz nie ktoś nie do pa trzył szczel no ści apa ra tu ry”.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Po wy żej opa trzo ny pa ra fą od ręcz ny do pi sek o tre ści: Wydz[iał] III. In for ma cja w za sa dzie za wie -

ra od czu cia nie któ rych osób w spra wie wy bu chu i po ża ru w Lu bo niu, 12 III [19]72 [r.]. Obok opa trzo ny
pa ra fą od ręcz ny do pi sek: Z. Do pie ra ła i Z[dzi sław] Fal bor ski.



[2.2.]
Ad re sat: W.K. Nit sch ke – Gdy nia […]
Nadaw ca: G. Nit sch ke – Po znań […]
„W głów nym wy da niu «Dzien ni ka Te lew[izyj ne go]» po da wa li, że na noc nej zmia nie

w dek stry nie pra co wa ło 29 osób. Mo że i fak tycz nie, ale z ko lei «G[aze ta] Po znań ska»
w re la cji pi sze, że do szpi ta li prze wie zio no po nad 30 ran nych, do te go do cho dzi ok. 20,
jak się dziś oka za ło, za bi tych. Z te go 7 ciał nie od na le zio no. Pla nu ją do ju tra zna leźć
i zbio ro wy po grzeb urzą dzić. Po dej rze wa się sa bo taż. Ra no w dek stry nie stwier dzo no
opił ki, któ re za nie czysz czo ną por cję cał ko wi cie dys kwa li fi ku ją – nie moż li we jest ich
usu nię cie”.

„Ist nie je nie bez pie czeń stwo wy bu chu jesz cze jed ne go, na ra zie przy sy pa ne go gru -
zem, ko tła. Z wa go nów na bocz ni cy tyl ko 3 od gru zo wa ne i ład nie po gię te, resz ta pod zwa -
li skiem”.

[2.3.]
Ad re sat: Iwo na Ro ba kow ska, Ostró da […]
Nadaw ca: Mo ru lek – Po znań […]
„Nie wiem, czy sły sze li ście coś o tym wy pad ku, któ ry miał miej sce w Lu bo niu k. Po -

zna nia. Wy le ciał w po wie trze ca ły bu dy nek w Pań stwo wej Prze twór ni Prze my słu Ziem -
nia cza ne go w Lu bo niu. Eks plo do wa ła dek stry na. Jest to pro dukt wy twa rza ny ze skro bi
ziem nia cza nej. W sta nie sprosz ko wa nym po sia da on ol brzy mią si łę wy bu cho wą. Uży -
wa ny on jest mię dzy in ny mi do pro duk cji pa pie ru, atra men tu, kle ju itd. Jest tak że uży -
wa ny do ce lów woj sko wych, ale o tym się oczy wi ście nic nie mó wi i nie pi sze w pra sie.

Dzi siaj był po grzeb 14 osób wy do by tych spod gru zu. Dzi siej szy dzień był dniem ża -
ło by. Wszę dzie wi szą czar ne fla gi. Nie któ rych zwłok w ogó le nie moż na by ło zi den ty fi -
ko wać. Po wy bu chu wszyst ko sta nę ło w pło mie niach i dla te go tak wszyst ko po kur czo ne
i spa lo ne. Jed nym sło wem mo kra pla ma, czło wie ka nie wi dać. Wie le osób wal czy ze
śmier cią w po znań skich szpi ta lach. By łem tam w Lu bo niu wczo raj, ale mi li cja oto czy ła
te ren i nie moż na się zbli żyć. Z czte ro pię tro we go bu dyn ku po zo sta ła ku pa szmel cu. Dru -
ga rzecz, że bu dy nek ten był bu do wa ny jesz cze przed I woj ną świa to wą przez Fran cu -
zów”.

[2.4.]
Ad re sat: He le na So biesz czuk – Lu blin […]
Nadaw ca: E. Mać ko wiak – Po znań […]
„Bar dzo prze ży łam ka ta stro fę w Lu bo niu (to tam, gdzie pra co wa łam). Zna łam nie -

któ rych lu dzi. To coś strasz ne go – 16 tru pów1 i 16 tru mien, mo rze kwia tów, wy ją ce sy -
re ny fa brycz ne i 15 ty się cy uczest ni ków po grze bu. Na trzon fa brycz ny (przy bra mie
wej ścio wej) do łą czy li do po grze bu księ ża (dzie się ciu). Trud no opi sać to, co się dzia ło,
i to, co wi dzia łam. Mo że bę dzie kie dyś oka zja, to opo wiem. Ka ta stro fa w Lu bo niu jest
więk szym cio sem dla pań stwa niż Cze cho wi ce. Lu boń to 72 proc. kra jo wej pro duk cji
dek stry ny, któ ra jest nie zbęd na w prze my śle: chłod ni czym, che micz nym, cu kro wym,

Katastrofa w Luboniu w 1972 r.
D

O
K

U
M

E
N

T
Y

399

1 Licz ba ofiar po da na w li ście nie by ła zgod na ze sta nem fak tycz nym. Z gru zów dek stry niar ni wy -
do by to 16 ciał i ty le osób po cho wa no w trak cie wspól ne go po grze bu, o któ rym pi sze au tor ka li stu. Jed -
nak po kil ku dniach w szpi ta lu z po wo du od nie sio nych ob ra żeń zmar ła 17 ofia ra ka ta stro fy. Peł na li sta
ofiar zob. AIPN Po, 08/918, t. 1, k. 392–394. 



papier ni czym itp. (ostat nio ce na dek stry ny wzro sła do 300 do la rów). W trzy mie sią ce
mają po sta wić no wy bu dy nek, któ re go bu do wa trwa zwy kle 3 la ta. Ro dzi ny do sta ły
wysokie od szko do wa nia i wy so kie ren ty. Za ży cie ludz kie to i tak ni ska ce na”.

[2.5.]
Ad re sat: Bo gna Tysz kie wicz – Ka to wi ce […]
Nadaw ca: NN – Po znań
„W Lu bo niu by ła strasz na ka ta stro fa, wy bu chły urzą dze nia w jed nym od dzia le Za -

kła dów Prze my słu Ziem nia cza ne go, na sku tek cze go zawa lił się i spło nął ca ły bu dy nek,
grze biąc wśród zglisz czy ca łą zmia nę. Zgi nę ło 17 osób, a mnó stwo le ży w szpi ta lu z cięż -
ki mi po pa rze nia mi, Kon stan ty w związ ku z tym 3 dni nie opusz czał szpi ta la. Dwa ty go -
dnie wcze śniej ko mi sja BHP stwier dzi ła, że ma szy ny są sta re, nie szczel ne i ja kieś
nie bez piecz ne sub stan cje się ulat nia ją, dy rek tor nie za mknął od dzia łu, bo od 3 lat zgła -
szał w mi ni ster stwie, że ma szy ny kwa li fi ku ją się na szmelc i trze ba dział za mknąć, a mi -
ni ster stwo na ło ży ło plan nie po zwa la ją cy na za prze sta nie pro duk cji. Trze ba by ło więc
plan wy ko nać. Wszy scy uwa ża ją, że zro bi li to, co do nich na le ża ło. Wzbu rze nie mas ro -
bot ni czych by ło ogrom ne, oba wia no się de mon stra cji na po grze bie. Po grzeb pro wa dził
bp Et ter2, od pro wa dziw szy go dzi nę wcze śniej do gro bu prof. Pol[l]aka”.

[2.6.]
Ad re sat: Zo fia Rot ter – War sza wa […]
Nadaw ca: Łu cja Fi la sec ka – Po znań […]
„Ale by łam wstrzą śnię ta tra gicz nym wy da rze niem w są sied nim za kła dzie. W prze -

my śle che micz nym na ogół wszy scy są na ra że ni na przy kre nie spo dzian ki, ale to, co się
wy da rzy ło, prze szło wszel kie ocze ki wa nia. Od dział ten pro du ko wał dek stry nę na eks -
port. Pro dukt uży wa ny do ma te ria łów wy bu cho wych. Pra ca bar dzo nie bez piecz na, ma ło
płat na (bo więk szość za trud nio nych to ko bie ty, a te ma ją niż sze staw ki) i praw do po dob -
nie nie do sta tecz nie wy po sa żo na w urzą dze nia za bez pie cza ją ce. Jed na z ko biet, któ ra
zginę ła, na kil ka dni przed tym wy bu chem mia ła się wy ra zić, że jak tak da lej pój dzie, to
wy le ci my w po wie trze i nie bę dzie co zbie rać”.

[2.7.]
Ad re sat: Sta ni sła wa Na wroc ka -Ła gi sza […], pow. Bę dzin
Nadaw ca: M.N. – Po znań […]
„Jak na pew no sły sze li ście, w Lu bo niu ko ło Po zna nia, to jest wła ści wie Po znań, wy -

sa dzi ło w po wie trze czte ro pię tro wy bu dy nek w za kła dach ziem nia cza nych. Tam by ła pro -
duk cja z gli ce ry ną i to spo wo do wa ło eks plo zję. Zgi nę ło 16 osób. Przez trzy dni by łam
tam, bo pi sa łam z ko le gą spra woz da nie z ak cji ra tow ni czej. To by ło strasz ne, wy cią ga nie
z gru zów szczą tek zwłok. Wczo raj umar ła 17 oso ba, ko bie ta 39 lat, mia ła 5 dzie ci. Dzie -
więć osób jest na wy mar ciu, bo stan ich jest bez na dziej ny. Mu sia łam jesz cze pi sać w so -
bo tę z po grze bu tych 16 ofiar. To by ło po twor ne. Zgi nę ło du żo ko biet i to ta kich, któ re
utrzy my wa ły dzie ci, bo al bo ich zo sta wi li mę żo wie, al bo by ły wdo wa mi”.
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2 Ta de usz Et ter (1911–1984), bi skup rzym sko ka to lic ki. W la tach 1959–1984 bi skup po moc ni czy po -
znań ski.



[2.8.]
Ad re sat: He le na Mu cha – Chmie lów […], pow. Opa tów
Nadaw ca: D.H. Ma tu szak – Po znań […]
„Na pew no czy ta li ście o jed nej z naj więk szych ka ta strof po woj nie w Po zna niu, a bli -

żej w Lu bo niu (to jest jed na z dal szych dziel nic mia sta). Na sku tek eks plo zji ko tłów ru -
nął naj więk szy bu dy nek za kła dów. Jesz cze dzi siaj je stem pod wra że niem ka ta stro fy, mo że
dla te go, że bra łam bez po śred ni udział w ak cji ra tow ni czej. Opi szę w skró cie tę tra ge dię,
któ ra nie «scho dzi» z ust miesz kań ców Po zna nia. To co opi sa ła pra sa, to tyl ko 25 proc.
tra ge dii... Obok wy ro bu dek stry ny, któ ra jest prze ro bem kroch ma lu, by ła pro duk cja (taj -
na) dla woj ska ma te ria łu wy bu cho we go i to wła śnie by ło przy czy ną, że z bu dyn ku po zo -
sta ła gó ra gru zu. Dal sze szcze gó ły po tym, tą ostat nią wia do mo ścią pro szę się nie
dzie lić”c.

Wyk[ona no] w 3 egz. 
Egz. nr 1 – z[astęp]ca k[omen dan]ta woj[ewódz kie go] MO -SB 
Egz. nr 2 – n[aczel ni]k Wydz[ia łu] III
Egz. nr 3 – aa
Opr[aco wał] L.Sz.
Nr dz[ien ni ka] m[aszy no we go] 113/72

Źró dło: AIPN Po, 08/918, t. 1, k. 170–174, ory gi nał, mps.
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c Po ni żej opa trzo na nie czy tel nym pod pi sem pie częć o tre ści: Na czel nik Wydz[ia łu] „W” KW MO
w Po zna niu ppłk S. Ta ciak. Ste fan Ta ciak – ppłk, na czel nik Wy dzia łu „W” KW MO w Po zna niu
od 16 IV 1970 r. do 31 I 1973 r. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce…, t. II, s. 127.
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Budynek dekstryniarni w czasie pożaru (AIPN Po, 04/3280, t. 2)

Zniszczony budynek dekstryniarni (AIPN Po, 04/3280, t. 2)
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Zniszczony wagon kolejowy na bocznicy przy dekstryniarni 
(AIPN Po, 04/3280, t. 2)

Rozbite wagony
kolejowe przy
dekstryniarni 
(AIPN Po, 04/3280, t. 2)
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Doniesienie kontaktu operacyjnego ps. „Zdzichu” dotyczące opinii załogi
Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu 
na temat nieobecności na terenie miejsca katastrofy I sekretarza KC PZPR

Edwarda Gierka (AIPN Po, 08/918, t. 2)
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Relacja milicjanta posterunku MO kpr. Lechosława Ławniczaka z akcji
ratowniczej prowadzonej w Wielkopolskim Przedsiębiorstwie Przemysłu

Ziemniaczanego w Luboniu (AIPN Po, 08/918, t. 2)
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Zniszczony budynek dekstryniarni (AIPN Po, 04/3280, t. 2)




