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Szanowni Państwo! 

 Oddajemy do rąk Państwa broszurę edukacyjną opracowaną przez Oddziałowe 
Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu. Mając pełną świadomość niedostatków tej 
krótkiej formy, liczymy, że przekazane w Państwu materiały wzbogacą prowadzone przez 
Państwa zajęcia.
 Zależało nam, by były one czymś, co nie powiela, tudzież skraca innych opraco-
wań dotyczące, wydarzeń związanych z Poznańskim Czerwcem 1956 r., chcieliśmy na-
tomiast zaproponować formę zdobywania wiedzy  opartą nie tylko o proste przyswajanie 
materiału, ale w sposób oddziałujący na zmysły i emocje uczniów. Zadaniem przedsta-
wionych przez nas materiałów jest rozbudzenie wyobraźni, próba zrozumienia zachowań 
uczestników Poznańskiego Czerwca, a zarazem „dotknięcie historii”. 
 Tym celom służyć mają nasze dwie propozycje: „Rajd Tropem Poznańskiego 
Czerwca” oraz gra miejska, podzielona na dwa poziomy wiekowe, którą można prze-
prowadzić w szkole podstawowej, w gimnazjum, w drużynie harcerskiej albo w grupie 
kolonijnej.  
 Ponadto broszura zawiera propozycję trasy rajdu szlakiem robotników poznań-
skich, opisy poszczególnych miejsc, ich historię, szczególnie tą dotyczącą Czerwca, wy-
jaśnienie niektórych pojęć związanych z PRL-em, historie kilku uczestników tych wyda-
rzeń. Rajd taki powinien być poprzedzony choć krótkim wstępem historycznym, w formie 
wykładu, prezentacji multimedialnej, opowiadania, czy też gawędy. 

 Mamy nadzieję, że nasza propozycja zostanie owocnie wykorzystana.

  Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu.

28 CZERWCA 1956 R. 

 28 czerwca 1956 r. jest datą szczególną dla każdego Poznaniaka. Tego letniego 
dnia po raz pierwszy w powojennej Polsce doszło do wystąpienia robotniczego w obronie 
wolności i godności ludzkiej. 
 Władze komunistyczne od zakończenia działań wojennych na ziemiach polskich, 
na początku musiały sobie radzić z wszelkiego rodzaju oporem społecznym, nierzadko 
prowadzonym z bronią w ręku. W początkach lat pięćdziesiątych walka z organizacjami 
patriotycznymi wydawała się zakończona pełnym zwycięstwem komunistów.
 Jednocześnie po zakończeniu planu trzyletniego, ogłoszono przejście do planu 
sześcioletniego, który zakładał m.in. radykalny wzrost produkcji przemysłowej. Wzrost 
ten, jednak odbywać się miał kosztem społeczeństwa, zarówno jego poziomu życia jak 
i warunków pracy robotników. Normy, które ustanowiono były bardzo wysokie i często 
niemożliwe do wypełnienia. Robotnicy z nadzieją czekali na zakończenie planu sześcio-
letniego, który miał przynieść nie tylko wzrost produkcji, ale także poprawę ich warunków 
materialnych. Skończył się jednak ostatni rok sześciolatki, a oczekiwana zmiana nie na-
deszła Zbyt wysokie normy i złe warunki pracy doprowadziły do wybuchu robotniczego 
buntu. Szybko jednak do postulatów o charakterze socjalnym włączono postulaty polityczne. 
 Bunt wybuchł w Zakładach Metalowych im. Józefa Stalina w Poznaniu (ZISPO). 
– taką oficjalną nazwę nosiły zakłady Cegielskiego (powszechnie w mieście używano 
jednak nazwy „Ceglorz”). 
 Na początku 1956 roku pracownicy „Ceglorza” zażądali obniżenia norm, popra-
wy warunków pracy, podwyżki płac i zwrotu niesłusznie naliczonego podatku od wyna-
grodzeń. W marcu 1956 r. rozpoczęto w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego pertrak-
tacje, podczas których delegacja załogi z wydziału W-3 przedstawiła postulaty całej załogi. 
23 czerwca zniecierpliwiona załoga wybrała kolejną delegację do prowadzenia rozmów  
w Warszawie. Delegacja ta trzy dni później spotkała się z ministrem Romanem Fidel-
skim. Ministerstwo zgodziło się spełnić część postulatów. Dalsze rozmowy przeniesiono  
do Poznania. Minister Fidelski spotkał się na miejscu z załogą, ale nie poprawiło to nastro-
jów robotniczych. W wyniku braku porozumienia, o poranku 28 czerwca wybuchł strajk. 
Robotnicy wyszli na ulice i skierowali się w pochodzie pod siedzibę władz miejskich.  
Po drodze do „Cegielszczaków” przyłączały się załogi innych zakładów.
 Około godziny 9.00 tłum dotarł pod siedzibę władz miejskich mieszczącą się 
wówczas w poznańskim Zamku. Demonstranci domagali się rozmów i przyjazdu do Po-
znania I Sekretarza KC PZPR Edwarda Ochaba albo premiera Józefa Cyrankiewicza.  
Po godzinie oczekiwania zniecierpliwiony tłum zaatakował urząd zrywając czerwone fla-
gi. Jednocześnie wśród tłumu zaczęła krążyć plotka, że aresztowano delegację wysłaną 
na rozmowy. Tłum rozdzielił się. Część osób przeszła pod gmach UB przy ul. Kocha-
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nowskiego, a część pod więzienie przy 
ul. Młyńskiej. 
 Wkrótce więzienie zostało roz-
bite, a 252 więźniów uwolniono. Co 
ważne dla późniejszego rozwoju sytuacji  
w więzieniu demonstranci zdobyli broń. 
 W tym samym czasie grupa, 
która udała się na ul. Kochanowskiego 
zniszczyła urządzenia znajdujące się na 
gmachu Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. Pierwsze strzały z siedziby UB pa-
dły ok. godz. 11.00 i rozpoczęła się bitwa  
z broniącymi gmachu funkcjonariusza-
mi. Pod gmach na Kochanowskiego na-
pływało co raz więcej uzbrojonych osób. 
Demonstranci posiadali już bowiem nie 
tylko broń z więzienia na „Młynie”, ale 
także od rozbrojonych funkcjonariuszy,  
a nawet z rozbitych posterunków milicji 
w podpoznańskich miejscowościach. 
Wkrótce władze zdecydowały o skierowaniu do miasta jednostek wojskowych. Początko-
wo były to jedynie oddziały sformowane z słuchaczy Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancer-
nych i Zmechanizowanych. Później do miasta sprowadzono regularne oddziały pancerne 
z Biedruska. Nad całością sił dowodzenie objął generał Stanisław Popławski. Wojsko do 
wieczora opanowało sytuację i w nocy doszło do pierwszych aresztowań uczestników. 
 W efekcie działań podjętych przez wojsko i bezpiekę śmierć poniosło ponad 70 
osób, jednak wydaje się, że jest to liczba zaniżona. 
Początkowo, o czym świadczy wystąpienie Józefa Cyrankiewicza, władze chciały surowo 
rozprawić się z najaktywniejszymi uczestnikami protestu. Poczyniono nawet przygotowa-
nia do procesów pokazowych. Zachodzące szybko zmiany na arenie politycznej spowodo-
wały, że oprócz kilku przypadków, procesów zaniechano.
 W wyniku VIII Plenum KC 19 października 1956 r. będący dotąd na uboczu 
Władysław Gomułka został I Sekretarzem KC PZPR. Kreował się on na ofiarę stalinow-
skiego terroru (od sierpnia 1951 do grudnia 1954 r. Gomułka był przetrzymywany w kom-
pleksie willi należących do MBP w Miedzeszynie). Aura męczeństwa przysparzała mu 
popularności, aby jeszcze zyskać u społeczeństwa Gomułka nie tylko w przemówieniu 
przedstawił wydarzenia z Poznania jako słuszny gniew robotników, ale doprowadził rów-
nież do wyciszenia terroru wobec uczestników Poznańskiego Czerwca.

Rajd „Tropem Poznańskiego Czerwca”
przewodnik edukacyjny

Trasa:  
H. Cegielski Poznań S.A. (ul. 28 czerwca 1956 r.) – ul. Robocza – ZNTK – 

ul. Przemysłowa – ul. Towarowa – Most Dworcowy – ul. Głogowska – MTP – 
ul. Bukowska – Zajezdnia MPK przy ul. Gajowej – ul. Sienkiewicza – ul. Kraszew-

skiego – ul. Dąbrowskiego – tablica poświęcona Romkowi Strzałkowskiemu – tablica 
poświęcona Peterowi Mansfeldowi – ul. Poznańska – ul. Kochanowskiego – Komenda 
Wojewódzka Policji – Pomnik Ofiar Powstania Poznańskiego 28-30 czerwca 1956 r. 

– ul. Dąbrowskiego – budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – ul. Mickie-
wicza – Szpital im. F. Raszei – ul. Poznańska – ul. Libelta – pl. Ratajskiego – Sąd 
i areszt śledczy przy ul. Młyńskiej – ul. Mielżyńskiego – ul. Gwarna –Collegium 

Historicum – Zamek – pl. Mickiewicza – Pomnik Czerwca 1956 r.

Początek rajdu planujemy w miejscu, gdzie „wszystko się zaczęło” – ul. 28 czerwca 1956 r. –  
Zakłady Cegielskiego, HCP. Znajdują się tu dwie tablice, po dwóch stronach ulicy,   
poświęcone tym wydarzeniom, jedna przy wejściu na W-3, druga przy głównej bramie 
Zakładu.
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H. Cegielski – Poznań Spółka Akcyjna – Zakłady Przemysłu Metalowego im. J. Stalina 
– jeden z czołowych zakładów przemysłowych w Poznaniu, produkujący maszyny i urzą-
dzenia dla przemysłu stoczniowego.  Popularnie nazywany „Ceglorzem” zakład został 
założony przez Hipolita Cegielskiego w 1846 r. Cegielski był z wykształcenia filologiem  
i pedagogiem. Gdy pruski zaborca zakazał mu nauczania, Wielkopolanin postanowił zo-
stać kupcem i założył pierwszy w Poznaniu skład artykułów żelaznych i narzędzi rolni-
czych. W kolejnych latach powstał warsztat naprawczy narzędzi rolniczych, który w 1855 
r. rozrósł się do fabryki maszyn rolniczych. Po śmierci Cegielskiego zakładem kierował 
Władysław Bentkowski, a następnie syn Hipolita, Stefan Cegielski. Zakład był symbolem 
polskości i znakiem polskiego sukcesu gospodarczego w germanizowanej Wielkopolsce. 
W Polsce międzywojennej „Cegielski” był jednym z największych ośrodków przemysło-
wych w kraju. W czasie II wojny światowej symbolowi oporu wobec germanizacji z okresu 
zaborów, zmieniono nazwę na Deutsche Waffen und Munitionfabriken oraz przestawiono 
produkcję głównie na potrzeby niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Po wojnie zakład 
został upaństwowiony. Odgórnym zarządzeniem z 1949 r. wprowadzono nową nazwę: Za-
kłady Przemysłu Metalowego im. J. Stalina (w skrócie nazywany ZISPO). Nowa nazwa 
nie przyjęła się jednak w świadomości pracowników i mieszkańców Poznania. 

W tym właśnie zakładzie, ostoi wielkopolskiej gospodarności, rozpoczął się bunt  
w czerwcu 1956 r. Strajki i protesty miały miejsce już wcześniej. Robotnicy sprzeciwia-
li się niezwykle ciężkim warunkom pracy, marnowaniu materiałów, wysokim normom  
i niskim płacom. Próbowali rozmawiać z przedstawicielami dyrekcji, władz miejskich  
i partyjnych. W czerwcu do Warszawy pojechała delegacja robotników „Cegielskiego”, na 
spotkanie z ministrem przemysłu maszynowego. Delegaci wrócili zadowoleni z danych 
im obietnic, jednak już następnego dnia decyzje jakie wówczas zapadły zostały cofnię-
te. Wobec takiego stanu rzeczy robotnicy postanowili zorganizować wielką manifestację, 
zaprotestować przeciw złym warunkom życia i pracy. Ponieważ sytuację w tym zakła-
dzie, wszelkie rozmowy z władzą i ich wyniki, były śledzone przez robotników z innych 
poznańskich zakładów, nie było problemu z ich przyłączeniem się. 28 czerwca 1956 r., 
po trzeciej (nocnej) zmianie robotnicy wyszli na ulicę i przez miasto pomaszerowali na 
ówczesny plac Stalina. 
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Następnie idąc ul. 28 czerwca 1956 przecinamy ul. Hetmańską i dochodzimy do ul. Pa-
miątkowej. Nią dotrzemy do ul. Roboczej, przy której znajdują się Zakłady Naprawy Tabo-
ru Kolejowego. Na terenie zakładu znajduje się jedna z tablic poświęconych wydarzeniom 
Poznańskiego Czerwca. 

ZNTK – Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego powstały ok. 1870 r. Przez 
ponad 130 lat swojego istnienia stanowiły ścisłe zaplecze remontowe polskich kolei, na-
prawiając większość typów eksploatowanego taboru kolejowego. Pracownicy tego zakła-
du, obok Cegielszczaków i pracowników MPK, byli najliczniejszą grupą podczas manife-
stacji 28 czerwca 1956 r. w Poznaniu.

Ul. Roboczą dochodzimy do ul. Przemysłowej, a następnie do skrzyżowania z ul. Towaro-
wą. Skręcamy w lewo w stronę Mostu Dworcowego. Z Mostu Dworcowego schodzimy na 
ul. Głogowską. Przy tej ulicy, dawniej marszałka Rokossowskiego, mają swoją siedzibę 
Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) – tradycja wystaw w Poznaniu sięga  
do przynajmniej roku 1850. Wtedy to  
w Pałacu Działyńskich z inicjatywy Towa-
rzystwa Przemysłowego miała miejsce wy-
stawa o charakterze przemysłowo – rolni-
czym. Po kolejnych wystawach, w różnych 
miejscach Poznania zdecydowano się zaku-
pić teren przeznaczony na stałe na różnego 
rodzaju wystawy, również międzynarodowe. 
W 1911 r. przy okazji Wystawy Wschodnio-
niemieckiej zakupiono tereny powojskowe 
przy dzisiejszej ul. Głogowskiej. Stopniowo 
budowano kolejne budynki, z których za 
jeden z najciekawszych uznano Wieżę Gór-
nośląską. Wybudowana została dla potrzeb 
firm górnośląskich, według projektu profe-
sora Akademii Sztuki we Wrocławiu Hansa 
Poelziga. Dziś Wieża ta już nie istnieje. Na 
jej miejscu postawiono charakterystyczną 
dla poznańskich Targów iglicę.  
 Po odzyskaniu niepodległości po-
znaniacy zaczęli przystosowywać tereny 

targowe do organizowania wystaw na skalę międzynarodową. Pierwsze targi w wolnej 
Polsce odbyły się w 1921 r., pierwsze międzynarodowe w 1925 r. W 1929 r. odbyła się 
Powszechna Wystawa Krajowa (tzw. PeWuKa). Obliczona na olbrzymią skalę miała za-
prezentować dorobek gospodarczy i polityczny państwa w dziesiątą rocznicę odzyskania 
niepodległości. 
 W czasie II wojny światowej  tereny targowe uległy znacznemu zniszczeniu, 
gdyż mieściła się na nich fabryka samolotów Focke-Wulf, co sprawiło, że stały się one 
celem alianckich nalotów. Mimo zniszczeń już w 1946 r. odbyły się pierwsze powojenne 
Targi Poznańskie, a od 1947 r. są one międzynarodowe.
 Dzięki trwaniu Międzynarodowych Targów Poznańskich w czerwcu 1956 r., 
świat dowiedział się, że coś się dzieje w Poznaniu. Uczestnicy protestów chętnie rozma-
wiali i dawali się fotografować zagranicznym dziennikarzom, opowiadając o przyczynach 
protestu i warunkach życia w Polsce.

Przedłużeniem ul. Głogowskiej jest ul. Roosevelta. Z niej skręcamy w lewo w ul. Zwierzy-
niecką, którą dochodzimy do ul. Gajowej, przy której mieści się najstarsza w Poznaniu 
zajezdnia tramwajowa.

Zajezdnia MPK przy ul. Gajowej to zabytek architektury przemysłowej, najstarsza  
i działająca po dziś dzień zajezdnia tramwajowa w Poznaniu. Powstała w 1886 r. na miej-
scu zlikwidowanego dworca kolejowego na Jeżycach. Teren w narożniku ulic Gajowej  
i Sienkiewicza kupiło wówczas Poznańskie Towarzystwo Kolei Konnej. Zajezdnię stop-
niowo rozbudowywano, aż do dzisiejszej wielkości, między ulicami Zwierzyniecką, Kra-
szewskiego, Sienkiewicza i Gajową. W latach 1897 – 1898 elektryfikowano poznańskie 
tramwaje z czym wiązało się unowocześnienie i rozbudowa zakładu.  Pod koniec lata 20.  
w Poznaniu wprowadzono 
również komunikację au-
tobusową. Zajezdnia przy 
ul. Gajowej pomieściła 
również i te środki trans-
portu. Budynki zajezdni 
nie uległy zniszczeniu  
w czasie wojny. Za-
kład był rozbudowywany 
i modernizowany aż do 
1962 r., kiedy to przenie-
siono dyrekcję MPK na 
ul. Głogowską. Zajezdnia 
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przy ul. Gajowej stała się zakładem re-
montowym. Obecnie uznano ją za za-
bytek architektury . 
 Pracownicy MPK, tramwaja-
rze i tramwajarki byli jednymi z uczest-
ników strajków w Poznaniu. Znane są 
zdjęcia (robione głównie przez funk-
cjonariuszy UB) tramwajów, na których 
wystawione są transparenty z hasłami 
protestujących. Słynne również są tram-
wajarki, Helena Przybyłek, Stanisława 
Sobańska i Maria Kapturska, niosące 
polską flagę na czele pochodu. Według 
niektórych relacji flagę tą miał podnieść 
chłopiec, Romek Strzałkowski, gdy 
trzymająca ją Helena Przybyłek została 
ranna, jako jedna z pierwszych pod gmachem UB. Wspomniane tramwajarki były również 
(rozpoznane na zdjęciach UB) aresztowane, torturowane i represjonowane.

Przy ul. Gajowej znajduje się również Muzeum 
Kazimiery Iłłakowiczówny, w mieszkaniu, które 
zajmowała od 1947 r. Iłłakowiczówna jest au-
torką wiersza »Rozstrzelano moje serce w Po-
znaniu«, którego fragment umieszczono na ta-
blicy pamiątkowej przy Zajezdni MPK.
Ulicą Gajową dochodzimy do skrzyżowania  
z ul. Sienkiewicza. Skręcamy w lewo i docho-
dzimy do ul. Kraszewskiego. Tutaj mieściły się 
Zakłady Odzieżowe MODENA.

Zakłady Przemysłu Odzieżowego MODENA 
w Poznaniu ([Poznańskie] Zakłady Przemysłu 
Odzieżowego im. Komuny Paryskiej w Po-
znaniu). Zakład umiejscowiony jest przy ulicy 
Kraszewskiego na poznańskich Jeżycach. W 
XIX–wiecznych budynkach przy ulicach Kra-
szewskiego, Jackowskiego i Wawrzyniaka sta-
cjonował wcześniej 5 Korpus Armii Pruskiej. 

Na terenie koszar i magazynów mundurowych powstał w 1908 r. zakład produkujący i 
naprawiający umundurowanie dla wojska (szyto nawet buty i uprząż dla koni wojsko-
wych). Co ciekawe początkowo dużą część pracowników stanowili żołnierze. Do końca 
II wojny światowej MODENA miała gwarantowany zbyt towarów, dzięki zamówieniom 
wojskowym. Zmiana oferowanego asortymentu nastąpiła z końcem wojny. Wówczas to 
Zakłady Przemysłu Odzieżowego im. Komuny Paryskiej (nowa nazwa) rozpoczęły szycie 
odzieży damskiej i męskiej. W latach 60. zakład wyspecjalizował się w szyciu płaszczy i 
damskich kostiumów. 
 Pracownicy (a właściwie głównie pracownice, gdyż to kobiety stanowiły więk-
szość w zakładzie) wzięli udział w protestach poznańskich w czerwcu 1956 r. Ulicą Kra-
szewskiego, koło Zakładów, przechodzili robotnicy z Cegielskiego zachęcając pracownice 
przemysłu odzieżowego do przyłączenia się do protestu. Nie trzeba było ich szczególnie 
przekonywać – trudne warunki życia oraz absurdalność decyzji dyrekcji dotyczących 
ich pracy, przekonały je do wzięcia udziału w manifestacji. Podobnie jak wiele innych 
zakładów całej Polsce, również tu nie potrafiono zapewnić na czas odpowiedniej ilości 
surowców oraz właściwie zorganizować pracy. Do absurdów należał obowiązek praso-
wania odzieży przed przyszywaniem guzików, co powodowało, że czynność prasowania 
trzeba było powtarzać. Innym problemem była konieczność akceptacji centralnej wszyst-
kich wzorów wykrojów, przez co zakład miał liczne opóźnienia w produkcji, za co musiał 
płacić wysokie kary.

Ul. Kraszewskiego dochodzimy do Rynku Jeżyckiego i ul. Dąbrowskiego. Jedną z prze-
cznic tej ulicy jest ul. Romka Strzałkowskiego. Na budynku u zbiegu tych dwóch ulic 
umieszczono tablicę poświęconą 13-letniemu chłopcu.

Romek Strzałkowski – 13-letni uczeń szkoły podstawowej i absolwent szkoły muzycz-
nej. 28 czerwca 1956 r. został wysłany przez mamę, Annę Strzałkowską po zakupy. Wy-
chowany w tradycji patriotycznej (m.in. jego matka była łączniczką w AK), nie pozostał 
obojętny na manifestację ludzi domagających się nie tylko chleba, ale i wolności. Romek 
stał się legendą Poznańskiego Czerwca 1956 r., nie tylko dlatego, że był jedną z najmłod-
szych ofiar tych wydarzeń, ale także dlatego, że wszystko, co z nim związane nie zostało 
doryczczas wyjaśnione. Prawdopodobnie szedł z robotnikami ulicami Poznania, niosąc 
transparent z napisem „Chcemy religii w szkole”. Jest również prawdopodobnie, że to 
on był tym chłopcem, który podniósł z ziemi biało-czerwony sztandar upuszczony przez 
ranne tramwajarki pod budynkiem UB na Kochanowskiego. Dalsze jego losy są jeszcze 
bardziej niejasne. Początkowo sądzono, że zginął chwilę po podniesieniu sztandaru. Ko-
lejne śledztwa odkrywały jednak zupełnie inną historię. Ciało Romka zostało znalezione 
w dyspozytorni garażowej UB, zginął w wyniku postrzału w klatkę piersiową. Czy był 
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to wypadek, rykoszet czy morderstwo z zimną krwią? Do tej pory, mimo determinacji 
rodziców Romka, nie zostało to wyjaśnione. Romek został pochowany na cmentarzu na 
Junikowie – obecnie pochowani są tam również jego rodzice. 

 Historia Romka była dla aparatu bezpieczeństwa bardzo niewygodna pod wzglę-
dem propagandowym. Próbowano bowiem wmówić społeczeństwu, że nie było ofiar 
wśród kobiet i dzieci. W tym celu zamazano prawdziwy wiek na nekrologu Romka. 
Również w prowadzonym śledztwie, prokuratorzy bardzo kluczyli, prowadzili śledztwo 
z pominięciem oczywistych czynności i analiz, tudzież nagle umarzano całe śledztwo. 
Poznański Oddział IPN podjął śledztwo w sprawie śmierci Romka, lecz w związku ze 
śmiercią głównych świadków i podejrzanych, odkrycie prawdy może być bardzo trudne, 
jeśli nie niemożliwe.

Idąc ul. Romka Strzałkowskiego dochodzimy do małej uliczki Petera Mansfelda.

Peter Mansfeld – jeszcze jako 15-letni chłopak był uczestnikiem powstania węgierskiego 
w 1956 r. Po  jego pacyfikacji, w dalszym ciągu angażował się w konspirację i dywersję 
wobec władzy komunistycznej. W 1958 r. został złapany i osadzony w budapeszteńskim 
więzieniu. Po długich przesłuchaniach, połączonych z torturami psychicznymi i fizyczny-
mi, został skazany na karę śmierci. Ponieważ w chwili ogłoszenia kary, nie miał jeszcze 

skończonych 18 lat, z jej wykonaniem poczekano, aż osiągnie pełnoletniość. Kilka dni po 
swoich urodzinach został powieszony. Z winy kata jego agonia trwała kilkanaście minut. 
Peter Mansfeld jest jednym z bohaterów węgierskich. 

Ul. Strzałkowskiego dochodzimy do ul. Poznańskiej i skręcamy w prawo. Pierwszą prze-
cznicą jest ul. Kochanowskiego, przy której znajduje się Komenda Wojewódzka Policji, 
dawna siedziba aparatu bezpieczeństwa.
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Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu (przy ul. Kochanowskiego) 
– powszechnie nazywany był „fundacją”, powstał bowiem, w latach 1936-37, jako pen-
sjonat dla panien z poznańskiej inteligencji międzywojennej. Pensjonat prowadziła pani 
Aniela Twardowska, wdowa po Bolesławie Twardowskim, sławnym księgarzu i właści-
cielu „Księgarni Katolickiej”. Obecnie jest to siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji. 
Jeszcze kilkanaście lat temu w tym samym budynku mieściła się siedziba najbardziej 
znienawidzonego urzędu w PRL – Urzędu Bezpieczeństwa (UB), po reorganizacji w 1956 
r. Służby Bezpieczeństwa (SB). W tym budynku znajdował się areszt, tu przesłuchiwano, 
a także torturowano i bito więźniów. 

 Funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa wkraczali na tereny, z których wyparto 
Niemców razem Armią Czerwoną i walczącym u jej boku Ludowym Wojskiem Polskim, 
oraz funkcjonariuszami NKWD, którzy byli nauczycielami polskiej kadry bezpieczeństwa. 
Od stycznie 1945 r. do grudnia 1954 r. istniało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego 
(MBP), któremu podlegały jednostki terenowe, takie jak Wojewódzki Urzędów Bezpie-
czeństwa Publicznego (WUBP) czy Powiatowych UBP. W 1953 r. uciekł na Zachód jeden 
z ważniejszych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, płk Józef Światło, wicedyrektor 
Departamentu X MBP. Wkrótce potem Radio Wolna Europa zaczęło nadawać audycje  

z jego udziałem, demaskujące działalność Urzędu Bezpieczeństwa. Na skutek tych infor-
macji zlikwidowano MBP. Na jego miejsce ustanowiono, niewiele zmieniony, zwłaszcza 
pod względem zatrudnionych funkcjonariuszy, Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicz-
nego (KdsBP). Został on rozwiązany w wyniku odwilży w październiku 1956 r. Wówczas  
to zostali również zwolnieni instruktorzy radzieccy oraz najbardziej skompromitowa-
ni funkcjonariusze. Aparat bezpieczeństwa zmienił nazwę na Służbę Bezpieczeństwa 
(SB) i wraz z Milicją Obywatelską 
(MO), utworzonymi wówczas Zmo-
toryzowanymi Odwodami Milicji 
Obywatelskiej (ZOMO) oraz inny-
mi jednostkami wszedł w struktury 
Ministerstwa Spraw wewnętrznych 
(MSW). 
 Aparat bezpieczeństwa sto-
sował szeroki wachlarz metod walki 
z wrogiem władzy komunistycznej: 
obserwację, inwigilację, zastrasza-
nie, aresztowania, represje, terror… 
Z nazwy miał służyć bezpieczeństwu 
i pokojowi wewnętrznemu w Polsce. 
W praktyce i z założenia walczył  
z każdym, kto chciał przeciwstawić 
się władzy komunistycznej.

Na ul. Kochanowskiego skręcamy w lewo i dochodzimy do Pomnika Ofiar Powstania  
Poznańskiego 28-30 czerwca 1956, usytuowanego tuż przy ul. Dąbrowskiego.

Tablice pamiątkowe poświęcone wydarzeniom z 28 czerwca 1956 r. znajdują się przy ul. 
Gajowej (przy zajezdni MPK), ul. Roboczej (przy ZNTK), dwie przy ul. 28 czerwca 1956 
(która została przemianowana w czerwcu 1981 r. z ul. Dzierżyńskiego), przy wejściu do 
„H. Cegielski Poznań S.A.” oraz przy wejściu na W-3 w HCP, przy wejściu do szpitala im. 
F. Raszei od ul. Mickiewicza. Poza tym na rogu ulic Dąbrowskiego i Romka Strzałkow-
skiego (dawniej ul. Mylna) znajduje się odsłonięta przez panią Annę Strzałkowską, tabli-
ca upamiętniająca je syna 13-letniego Romka, jedną z najmłodszych ofiar czerwca’ 56. 
Wszystkie tablice zostały odsłonięte w czasie obchodów 25. rocznicy wydarzeń w maju i 
czerwcu 1981 r. W 1990 r. zaczął powstawać Pomnika Ofiar Powstania Poznańskiego 28-
30 czerwca 1956 według projektu Józefa Petruka, u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Kocha-
nowskiego. Pomnik wykonano z brązu i granitu. Przedstawia m.in. tablice z nazwiskami 
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ofiar Poznańskiego Czerwca. Realizację projektu zakończono w 2005 r. 

Z ul. Kochanowskiego skręcamy w lewo i wracamy na ul. Dąbrowskiego. Przy skrzyżowa-
niu ulic Dąbrowskiego i Mickiewicza znajduje się budynek ZUS-u.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – budynek położony na Jeżycach przy skrzyżowaniu 
ulic Dąbrowskiego i Mickiewicza. Gmach powstał według projektu Mariana Andrzejew-
skiego w 1930 r. Wówczas instytucja, która miała w nim swoją siedzibę nosiła nazwę 
Zakładu Ubezpieczeń Pracowników 
Umysłowych, którą przemianowano 
w 1934 r. na Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Został rozwiązany w 1955 
r., a ponowną działalność rozpoczął 
w 1960 r. Poznański budynek ZUS-u 
jest przykładem architektury moderni-
stycznej, jako taki został wpisany do 
rejestru zabytków. 
 Na dachu Zakładu w okresie 
stalinizmu umieszczono urządzenia 
zagłuszające zachodnie stacje ra-
diowe. Poznańskie zagłuszarki były 
częścią całej sieci urządzeń zagłusza-
jących funkcjonujących od 1950 r.  
i umieszczonych, poza Poznaniem,  

w Bydgoszczy, Szczecinie, 
Wrocławiu, Łodzi, Krakowie 
i Katowicach. Urządzenia 
te były konstrukcji polskiej, 
produkowane w zakładach T 
– 12 na Żeraniu. Organem, 
który był odpowiedzialny za 
zagłuszanie była tzw. Służ-
ba „BO” przy Ministerstwie 
Bezpieczeństwa Publicznego. 
W styczniu 1955 r. została 
ona przekształcona w Od-
dział Łączności Wydzielonej,  
w kwietniu tego samego roku 
ponownie ją przemianowano 
na Zarząd Wydzielony Łącz-
ności Radiowej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. Zagłuszano radiowe stacje zachodnie, przede wszystkim Radio 
Wolna Europa i Głos Ameryki. Jednocześnie bardzo często zakazy słuchania stacji zachod-
nich i proces zagłuszania miał efekt odwrotny od zamierzonego – Polacy mimo problemów  
i konsekwencji słuchali, próbowali wyłapywać informacje, potem się nimi wymieniali.

 W parze z zagłuszaniem szła w PRL–u cenzura, czyli państwowa kontrola róż-
nego rodzaju publikacji. W Polsce Ludowej cenzura powstała już w styczniu 1945 r.,  
w oparciu o wzorce radzieckie. Najpierw (19 stycznia 1945 r.) powstało Centralne Biuro 
Kontroli Prasy. Działało ono w ramach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. 15 
listopada 1945 r. podjęto uchwałę o przekształceniu CBKP w Główny Urząd Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk, działający przy Radzie Ministrów. Urząd ten zmienił na-
zwę raz jeszcze w lipcu 1946 r. na Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk. Przez 
długie lata teksty były cenzurowane poprzez wycinanie słów czy zdań, bez zaznaczenia 
ingerencji cenzury, dopiero na mocy uchwały z 31 lipca 1981 r. wprowadzono znak cen-
zorski nawias z czterema kropkami lub kreskami [----]. Przepis ten był jednak stosowa-
ny tylko do pism mających choć częściową niezależność (jak „Tygodnik Powszechny”).  
Do tego momentu pisarze i publicyści nie mieli szansy się przed tym bronić – nie mo-
gli wytłumaczyć się działaniami cenzury, w momencie gdy wykreślenie konkretnej partii 
tekstu zmieniało wymowę całości i przedstawiało fałszywe poglądy twórcy (podobne pro-
blemy z cenzurą wspominał publicysta „Tygodnika Powszechnego” Stefan Kisielewski  
w eseju Przeciw cenzurze — legalnie (Garść wspomnień). 
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Na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Mickiewicza skręcamy w ul. Mickiewicza. idąc  
w dól tej ulicy mijamy ulice Krasińskiego i Zacisze i dochodzimy do Szpitala 
im. Franciszka Raszei.

Szpital im. Franciszka Raszei – budynek powstał jako siedziba Ubezpieczalni Społecz-
nej w latach 1909 – 1911 według projektu Hermanna Rohde. Budynek należał do naj-
okazalszych gmachów w niemieckim Poznaniu. Również w okresie międzywojennym  
w budynku mieściła się Ubezpieczalnia. Szpital rozpoczął swoją działalność w 1953 r.  
 Na patrona szpitala wybrano Franciszka Raszeję, wybitnego Wielkopolanina, 
profesora Uniwersytetu Poznańskiego, lekarza ortopedę. W 1939 r. ewakuował się na 
wschód kraju, gdzie pracował w szpitalu wojskowym. Zagrożony aresztowaniem przez 
NKWD przeniósł się do Warszawy, gdzie włączył się m.in. w tajne nauczanie, a tak-
że utworzył poradnię gruźlicy 
kostno–stawowej przy od-
dziale ortopedycznym szpitala 
PCK. Zaangażował się również  
w pomoc gettu żydowskiemu, 
stworzył w getcie przychodnię 
dla najciężej chorych, dostar-
czał szczepionki, krew, leki, 
żywność, a nawet pomagał 
czasem uciec z getta. 21 lipca 
1942 r. profesor Raszeja został 
wezwany do żydowskiego mar-
szanda Abe Gutmajera. Razem  
ze swoim współpracownikiem 
dr. Kazimierzem Polakiem, 
który przebywał w getcie (jego 
żona była Żydówką), rozpoczę-
li operację. Profesor Raszeja 
dostał przepustkę od niemiec-
kiej żandarmerii przy wejściu 
do getta, jednak w trakcie trwa-
nia operacji do pokoju wtargnę-
li SS-manni i zastrzelili profe-
sora, dr. Polaka, pacjenta i jego 
rodzinę.

 Pracownicy Szpitala im. Raszei byli świadkami, a także uczestnikami Poznań-
skiego Czerwca 1956 r. Część wydarzeń miała miejsce tuż koło szpitala. Lekarze i pielę-
gniarki ofiarnie udzielali pomocy, często również ratując życie lub przed aresztowaniem. 

Szpital im. Raszei jest umiejscowiony przy trzech ulicach: Zacisze, Mickiewicza i Poznań-
skiej. Wybieramy ul. Poznańską i idąc wzdłuż budynku szpitala dochodzimy do skrzyżowa-
nia z ul. Roosevelta. Mijamy je i wchodzimy na ul. Libelta. Tą ulicą docieramy do dużego 
skrzyżowania z Aleją Niepodległości (dawniej Stalingradzka). Tutaj można zwrócić uwagę 
na leżący w pobliżu gmach Teatru Wielkiego (Opera), Pomnik Polskiego Państwa Pod-
ziemnego oraz kościół oo. Dominikanów, na którego krużgankach znajdują się liczne ta-
blice poświęcone polskim bohaterom. Mijamy skrzyżowanie, idziemy w dalszym ciągu ul. 
Libelta, aż do pl. Cyryla Ratajskiego. Z ul. Libelta skręcamy w lewo, pierwszą ulicą jaką 
wówczas napotkamy będzie ul. Młyńska. Tutaj znajduje się budynek Sądu Rejonowego i 
aresztu śledczego.

Centralne Więzienie przy ulicy Młyńskiej – około godziny 1030 28 czerwca 1956 roku, 
pod bramy więzienia przybyli demonstranci z placu Mickiewicza. Domagali się otwarcia 
bram. W celu ich odstraszenia strażnicy wię-
zienia użyli wody z hydrantów. Był to za-
bieg bezskuteczny, gdyż ok. godziny 1050 
rozpoczął się szturm na bramę. Dzięki temu, 
że kilku manifestantom udało się przejść  
po drabinach przez mur i otworzyć bramę  
od środka, więzienie zostało zdobyte. De-
monstranci wtargnęli do środka i wypuści-
li przebywających w nim 252 więźniów. 
Niestety nie byli to więźniowie polityczni, 
ale przeważnie kryminaliści i pospolici 
przestępcy – później wyczyn ten został 
wykorzystany propagandowo przeciw de-
monstrantom.
 Następnie grupa poznaniaków we-
szła do budynku sądu i prokuratury. Przez 
okna wyrzucili akta i podpalili je. Około 
11-tej został rozbity więzienny magazyn  
z bronią. Demonstranci wykorzystali ją  
w późniejszych walkach ulicznych. 
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 Więzienie wznowiło działalność 30 czerwca 1956 r. Przyjęto wówczas więźniów 
uwolnionych podczas szturmu oraz nowo aresztowanych, wśród których przeważały oso-
by mające jakiś związek z wydarzeniami z czarnego czwartku. W lipcu i sierpniu prze-
kazywano do więzienia więźniów śledczych z WUBP przy ul. Kochanowskiego. Bardzo 
często trafiali oni od razu do więziennego szpitala, tak byli zmaltretowani podczas prze-
słuchań i osłabieni warunkami życia w areszcie. Nadzór nad więźniami sprawowali głów-
nie funkcjonariusze z innych jednostek (Kalisza, Ostrowa, Rawicza i więzień śląskich). 
Ich stosunek do więźniów, początkowo regulaminowy, stawał się coraz bardziej życzliwy. 
Wpływ miała na to zapewne atmosfera przychylności dla więźniów politycznych, panu-
jąca wśród poznaniaków. Jednak duża część funkcjonariuszy współpracująca z pionem 
śledczym WUBP, stosowała działania represyjne i upokarzające wobec więźniów poli-
tycznych związanych z poznańskim buntem. Stosowano tzw. „ścieżkę zdrowia”, karnie 
pozbawiano całe grupy posiłków lub spacerów. Zbrodniczy charakter miało ustawianie 
przy celi samochodu, którego spaliny wtłaczano do środka, w skutek czego, więzień prze-
bywający w danej celi ulegał poważnemu zatruciu. Więźniów politycznych związanych  
z buntem w czerwcu 1956 r. wypuszczono 23 i 24 października 1956 r.

Z ul. Młyńskiej cofamy się na pl. Ratajskiego. Tym razem wchodzimy na ul. Mielżyńskie-
go. Mieści się tu m.in. siedziba Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Dochodzimy 
do skrzyżowania ulic Mielżyńskiego, Fredry, 27 Grudnia oraz Gwarnej. Wybieramy ul. 
Gwarną i dochodzimy do ul. Święty Marcin (dawna Czerwonej Armii). Skręcamy w prawo 
i dochodzimy do Collegium Historicum. 

Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej  
Partii Robotniczej – Dom Partii – „Ten wspaniały, 
według wszelkich nowoczesnych wymogów projekto-
wany dwuskrzydłowy gmach o sześciu kondygnacjach 
pomieści biura partyjne, sale konferencyjne i piękne 
świetlice” – wychwalał nową siedzibę Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR ówczesny przewodnik. Budynek zo-
stał ukończony w 1949 r. według projektu Władysława 
Czarneckiego. Powstał w miejscu zburzonej w czasie 
wojny intendentury wojskowej. Lokalizacja przy cen-
tralnej ulicy w sąsiedztwie zamku miała wyraźnie pod-
kreślać jego znaczenie. 
 Tymczasem był to jeden z najbardziej nielu-
bianych przez poznaniaków budynków. Symbolizował 
narzuconą władzę, przeciw której 28 czerwca 1956 r. 

wystąpili. Również do tego budynku weszli 
robotnicy, którzy spotkali się na pl. Stalina. 
Podobnie jak w Zamku nie zastali tu nikogo. 
Znaleźli za to wiele luksusowych produktów 
żywnościowych, o których zwykli mieszkań-
cy Poznania, przy swoich niskich pensjach  
i poziomie zaopatrzenia sklepów, mogli tyl-
ko pomarzyć. W oknach budynku robotnicy 
postawili transparenty z hasłami „Chleba”  
i „Wolności”, a na ścianie napisali „miesz-
kania do wynajęcia”, wyrażając tym samym 
nadzieję, że urzędujący w nim działacze par-
tyjni, już doń nie wrócą. 

Idąc dalej ul. Święty Marcin przechodzimy 
przez ul. Kościuszki. W ten sposób dochodzi-
my do Zamku Cesarskiego.

Zamek Cesarski – dziś jest siedzibą Centrum Kultury „Zamek”. Powstał według projektu 
Franza Schwechtena w latach 1904 – 1910, na życzenie cesarza Wilhelma II. Zamek był 
jedną z budowli wchodzących w skład zaplanowanej na początku XX wieku Dzielnicy 
Cesarskiej. Poza nim były to dzisiejsze akademia Muzyczna, Collegium Iuidicum, Col-
legium Maius, Collegium Minus, 
Opera oraz kościół Najświętszego 
Zbawiciela. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości Zamek był 
rezydencją prezydenta RP. Przez 
jakiś czas był także siedzibą Mi-
nisterstwa byłej Dzielnicy Pru-
skiej. Znajdowały się tu również 
pomieszczenia Uniwersytetu Po-
znańskiego, grup studentów, har-
cerzy, redakcje kilku czasopism. 
W czasie II wojny światowej 



2� 2�

Zamek upodobał sobie w szczególny sposób Adolf Hitler. Poza tym, że był on siedzibą 
namiestnika Kraju Warty, Arthura Greisera, Hitler kazał go przystosować do potrzeb jego 
rezydencji. Pracę nad przebudową Zamku nadzorował czołowy architekt III Rzeszy Al-
bert Speer. Wielu swoich pomysłów Speer i Hitler nie zrealizowali z racji braku funduszy 
i niepowodzeń na wschodnim froncie. 

 Podczas walk o Poznań w 1945 r. Zamek został poważnie uszkodzony. Zastana-
wiano się nad jego rozbiórką. Początkowo służył jako obóz przejściowy dla jeńców nie-
mieckich. Później zamieniono go na koszary wojskowe. Po odbudowie przemianowano 
go na Nowy Ratusz i stał się siedzibą Miejskiej Rady Narodowej. Pod Zamek przyszli 
robotnicy 28 czerwca 1956 r., chcący rozmawiać z przedstawicielami władzy. Gdy jednak 
demonstranci wkroczyli do budynku nikogo nie znaleźli. Na znak opuszczenia siedziby 
Miejskiej Rady Narodowej przez przedstawicieli władzy, robotnicy powiesili na wieży 
Zamku białą flagę. Wyrzucili również przez okna portrety Bieruta, Stalina i innych znie-
nawidzonych przez społeczeństwo komunistycznych oficjeli. 

Obecnie w jednym ze skrzydeł Zamku znajduje się Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956.

Idąc wzdłuż Zamku dochodzimy do Placu Mickiewicza. Stojąc przodem do pomnika 
Czerwca i Adama Mickiewicza po lewej stronie mamy Collegium Iuridicum i Aulę Uni-
wersytetu. 

Collegium Iuriducum – w czasie Poznań-
skiego Czerwca 1956 r. dzisiejszy budynek 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza był 
siedzibą Komendy Wojewódzkiej Milicji 
Obywatelskiej. Budynek Collegium Iuri-
dicum został zbudowany w latach 1910 
– 1912, jako Bank Reiffeisena. Wraz z 
mieszczącym się po drugiej stronie ulicy św. 
Marcin budynkiem Filharmonii Poznańskiej  
i Akademii Muzycznej (budowany jako Dom 
Ewangelicki), stanowił rodzaj bramy prowa-

dzącej na Forum Cesarskie, czyli dzisiejszy 
plac Mickiewicza. oba budynki zbudowane  
są w stylu neorenesansu północnego.
 
Charakterystyczne dla pl. Mickiewicza są 
dwa pomniki: samego Wieszcza oraz Po-
znańskiego Czerwca 1956. 
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Plac Mickiewicza – początkowo nie tylko nie znajdował się w centrum miasta, ale wręcz 
na jego obrzeżach. Do pierwszej dekady XX wieku miasto otaczały fortyfikacja wznie-
sione przez pruskiego zaborcę z 1828 r., kiedy to postanowiono stworzyć z Poznania 
miasto–twierdzę. Decyzja ta wynikała z postanowień kongresu wiedeńskiego z 1815 r.  
i znalezienia się Poznania na granicy państwa pruskiego w pobliżu granicy z Cesarstwem 
Rosyjskim. Prusacy zbudowali potężną cytadelę – Fort Winiary i otoczyli całe ówczesne 
miasto fortyfikacjami. Ich pozostałością jest między innymi dzisiejsze Rondo Kaponiera 
(kaponiera to po prostu rodzaj umocnień) – w miejscu pruskiej fortyfikacji komuniści 
zbudowali wielkie rondo z przejściem podziemnym. Poznań stał się miastem wojskowym, 
z zahamowanym rozwojem terytorialnym, a także demograficznym (z powodu ciasnej za-
budowy i braku zieleni, mnożyły się choroby, a nawet epidemie). Ponieważ miasto zaczęli 
opuszczać jego niemieccy mieszkańcy, ówczesny burmistrz, Richard Witting, uzyskał zgo-
dę władz w Berlinie na rozbudowę. W 1900 r. do Poznania przyłączono okoliczne wsie: 
Wildę, Łazarza i Jeżyce. Następnie, w wyniku decyzji cesarza Wilhelma II o ustanowieniu 
Poznania głównym miastem cesarskich prowincji wschodnich, rozpoczęto przebudowę. 
Miasto miało odtąd reprezentować ród Hohenzollernów i swoim splendorem udowadniać 
„odwieczną germańskość tych ziem”. W centrum nowego, pruskiego Poznania znalazł się 
dzisiejszy plac Mickiewicza, który stał się częścią reprezentacyjnej dzielnicy, tzw. forum 
cesarskiego. Stanął na nim – w pobliżu Zamku Cesarskiego – pomnik Otto von Bismarc-
ka. W pierwszych dniach powstania wielkopolskiego pomnik ten został zniszczony przez 
mieszkańców. Po I wojnie światowej postanowiono w tym miejscu postawić Pomnik 
Wdzięczności za Niepodległość Polski. Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa stanął 
na tym placu w 1932 r. Co ciekawe pomnik został w całości ufundowany ze składek społe-

czeństwa. Ciekawostką 
jest, ze główny element 
Pomnika, figura Chry-
stusa, została przeto-
piona z resztek pomni-
ka Bismarcka. Dziś po 
wotum wdzięczności 
Polaków nie ma śladu 
– zostało zniszczone  
w czasie II wojny 
światowej przez Niem-
ców. Obecnie na placu 
Mickiewicza znajduje 
się jedynie tablica upa-
miętniająca istnienie 

takiego pomnika. Hitlerowcy wyznaczyli plac, który przyjął nazwę Adolf-Hitler-Platz, na 
miejsce wszelakich akcji propagandowych: parad, wieców etc.
 Po wojnie plac został przemianowany na plac Stalina. Również komuniści wi-
dzieli w nim główne forum ideologiczne, miejsce wieców, masówek i pochodów pierw-
szomajowych. Przez kilka lat zmuszano mieszkańców Poznania do przychodzenia w to 
miejsce. Komuniści nie przeczuwali, że pewnego dnia robotnicy przyjdą tu z dobrowol-
nie, by upomnieć się o swe prawa.
 28 czerwca 1956 było to miejsce koncentracji robotników z różnych zakładów 
Poznania. Stąd było już blisko do Zamku i siedziby KW PZPR. W dobie „Solidarności”,  
w 1981 r., na placu powstał Pomnik Ofiar Poznańskiego Czerwca 1956. Pomnik przedsta-
wia dwa, związane ze sobą krzyże oraz głowę orła. Na pomniku poza hasłem „za wolność, 
prawo i chleb Czerwiec 1956” (w latach 90. dodano jeszcze hasło „o Boga”) znajdowały 
się daty kolejnych buntów Polaków przeciw władzy komunistycznej: 1956, 1968, 1970, 
1976, 1980, a także dołączone już po odsłonięciu pomnika 1981 – początek stanu wo-
jennego. Pomnik został odsłonięty 28 czerwca 1981 r. przez panią Annę Strzałkowską, 
matkę zabitego 25 lat wcześniej Romka, oraz Stanisław Matyja, jeden z przywódców 
robotniczego protestu. 

Rajd kończymy w miejscu niezwykle ważnym i symbolicznym dla Poznania. Na całe 25 lat 
kazano Polakom zapomnieć o wydarzeniach z 28 czerwca 1956 r. Nazywano je lekcewa-
żąco „wypadkami poznańskimi”. Pamięć Poznańskiemu Czerwcowi przywrócono dzięki 
„Solidarności” w 1981 r. oraz tym, uczestnikom, którzy mimo państwowych represji nie 
bali się jej pielęgnować i o nią walczyć.
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Trasę rajdu można pokonać również korzystając ze środków komunikacji miejskiej. 
Szlakiem robotniczego protestu jadą następujące tramwaje i autobusy:
Autobus nr 71 –  począwszy od przystanku „Pamiątkowa” spora część trasy tego 
  autobusu wiedzie szlakiem przemarszu robotników Cegielskiego, 
  przez ul. Roboczą, wzdłuż Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego  
  (ZNTK), a następnie wyjeżdża na ul. Towarową przy dworcu PKS. 
  Dalej autobus jedzie ulicą Składową w stronę Zamku, robotnicy 
  jednak  zanim tam dotarli skręcili w stronę Mostu Dworcowego, 
  do Targów Poznańskich i dalej do Zajezdni MPK.
Tramwaj nr 10 – jadący z pętli na Dębcu tramwaj zatrzymuje się niemal dokładnie pod  
  bramą HCP. Następnie jedzie ul. Traugutta i 28 czerwca 1956 
  do Mostu Dworcowego i dalej ulicami Głogowską i Roosevelta 
  do  Mostu Teatralnego.
Tramwaj nr 9 –  początkowo ma trasę podobną do T nr 10, do Rynku Wildeckiego. 
  W tym miejscu skręca w ul. Górna Wilda. Na trasę Czerwcowego 
  Buntu wraca w okolicach Placu Wolności, następnie ul. Fredry 
  (na tyłach Zamku), aż do Mostu Teatralnego.
Tramwaj nr 2 –  tak jak dwa wcześniej wymienione tramwaje trasa „dwójki” 
  rozpoczyna się na pętli na Dębcu. Aż do Placu Wolności jedzie tak 
  jak „dziewiątka”, dopiero na skrzyżowaniu ulic 27 Grudnia, Gwarnej,  
  Fredry i Mielżyńskiego skręca w ulicę Gwarną. Dzięki temu 
  przejeżdża koło Collegium Historicum, Zamku i placu Mickiewicza.  
  Zatrzymuje się na Moście Uniwersyteckim i następnie jedzie 
  ul. Zwierzyniecką, skręca w ulicę Kraszewskiego i dociera do Rynku  
  Jeżyckiego i ul. Dąbrowskiego.
Tramwaj nr 18 –  ten tramwaj na trasę robotników z Cegielskiego wjeżdża 
  na przystanku przy ulicy Traugutta. Nie skręca jednak w ulicę 
  28 czerwca 1956, ale jedzie prosto ul. Hetmańską, by skręcić dopiero 
  w ul. Głogowską. Tu jedzie koło Dworca Zachodniego, Targów 
  Poznańskich, Mostu Dworcowego. Następnie skręca na Moście 
  Teatralnym w ulicę Dąbrowskiego i jedzie do Rynku Jeżyckiego. 

SCENARIUSZ GRY MIEJSKIEJ
„TROPEM POZNAŃSKIEGO CZERWCA 1956 ROKU”

Adresatami poniższej gry są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów; gra może być 
przeprowadzona w ramach lekcji, kół zainteresowań wycieczki szkolnej lub zbiórki har-
cerskiej.
W trakcie gry uczestnik poznaje ważny fragment historii Polski i Poznania, ugruntuje 
wiedzę, poprzez wykorzystanie własnych umiejętności i talentów, ćwiczenie umiejętności 
pracy w grupie, kształtowanie postaw patriotycznych. Celem gry jest również upamiętnie-
nie tych, którzy ryzykowali życie w walce o wolność.
Podczas gry uczestnicy muszą uruchomić swoją wyobraźnię, wykorzystać własną wiedzę 
i umiejętności, a także zgodnie współpracować w grupie. Gra opracowana jest w dwóch 
kategoriach wiekowych, na poziomie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zadania 
w dwóch kategoriach zróżnicowane są pod względem trudności, czasem treści (szczegó-
łowe instrukcje w dalszej części scenariusza). 
Gra powinna zostać poprzedzona wykładem, prezentacją multimedialną poświęconą po-
znańskim protestom. 
Gra przewidziana jest na  4 – 5 godzin.
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WARIANT GRY DLA SZKOłY PODSTAWOWEJ

W grze na poziomie szkól podstawowych może wziąć udział dowolna ilość grup, każ-
da może liczyć około 10 osób i każda musi mieć swojego pełnoletniego opiekuna (na-
uczyciel, rodzic, instruktor harcerski). Opiekun czuwa nad bezpieczeństwem, gdy trzeba 
koordynuje pracę grupy, mobilizuje wszystkich do pracy. W momentach kryzysowych 
może również wspomóc merytorycznie (gdy uczniowie nie rozumieją zadania, nie mają 
pomysłu, nie potrafią znaleźć rozwiązania), ale na zasadzie małej podpowiedzi, mobiliza-
cji, a nie wykonywania zadania zamiast uczniów. Opiekunowie grupy powinni być wcze-
śniej wprowadzeni w szczegóły gry przez prowadzącego. W czasie gry mają przy sobie 
materiały piśmiennicze, etc., otrzymane przez prowadzącego, do zadań przy Komendzie 
Wojewódzkiej Policji i MTP. 

Przebieg gry:
1. przygotowanie kopert z zadaniami dla uczestników; prowadzący musi przygo- 
 tować tyle dużych kopert (A4), ile grup będzie brało udział w grze; do nich na- 
 leży włożyć list wprowadzający (materiał A) i 7 mniejszych kopert z zadaniami 
 na kolejnych punktach (materiały B – H); wszystkie materiały – listy z zada- 
 niami znajdują się na kolejnych stronach tej broszury - należy je skopiować  
 i przekazać uczniom; na każdej kopercie powinien być napis, jakiego miejsca 
  dotyczy list w środku;
2. początek gry ma miejsce na placu Mickiewicza; tu należy wybrać jury; jego za- 
 daniem jest wyłonienie zwycięskiej grupy, na podstawie punktów przyznanych 
  po wykonaniu zadań (patrz: kryterium oceny); w skład co najmniej trzyosobo- 
 wego jury powinien wejść przynajmniej jeden uczeń, wybrany przez resztę 
  uczestników gry; uczeń taki nie bierze udziału w grze; w jury może być także 
  prowadzący i opiekunowie grup – nie mogą im pomagać merytorycznie!
3. jeśli do tej pory nie zostało to zrobione, po wyborze jury należy podzielić 
  uczestników na grupy i przydzielić im opiekunów; po krótkim wprowadzeniu  
 w grę prowadzący rozdaje przedstawicielom grup duże koperty; po przeczytaniu 
  pierwszego listu, uczestnicy zgłaszają się do prowadzącego po materiały na wy- 
 konanie flag; po ich wykonaniu grupy rozchodzą się na miejsca zadań;
4. gra kończy się na pl. Mickiewicza, gdzie następuje sprawdzenie zadań i podsu- 
 mowanie gry; ważne jest, by podać prawidłowe odpowiedzi w przypadku kon- 
 kretnych zadań, można również zaprezentować najciekawszy fragment pamięt- 
 nika czy transparent; warto przygotować dyplomy dla zwycięzców lub nawet 
  – jeśli leży to w możliwościach – małe nagrody.

Materiały: 
koperty (dwa rozmiary), materiały plastyczne (kartki papieru (na „kartkę z pamiętnika”, 
„mowę obrończą”, inne zadania), klej, tektura, flamastry, kredki, taśma klejąca,  sznurek, 
szary papier pakowy, etc.), materiał w kolorze białym i czerwonym (dla każdej grupy na 
przynajmniej małą flagę), igła i nić (dla każdej grupy), (zamiast materiału i nici może być 
biały i czerwony papier), plan miasta Poznania (jeden na grupę), znicz – jeden na grupę

Zadania prowadzącego:
 • zaangażowanie opiekunów grup
 • przygotowanie listów, kopert
 • przygotowanie materiałów
 • przypominanie o środkach bezpieczeństwa 
 • odpowiedź w razie wszelkich pytań i wątpliwości

Trasa:
Plac Mickiewicza – ul. Święty Marcin – ul. Gwarna – ul. Mielżyńskiego – pl. Ratajskiego 
– więzienie przy ul. Młyńskiej – pl. Ratajskiego – ul. Libelta – al. Niepodległości – ul. 
Fredry – Most Teatralny – ul. Dąbrowskiego – ZUS – ul. Kochanowskiego – Pomnik 
Ofiar Powstania Poznańskiego – Komenda Wojewódzka Policji – ul. Poznańska – ul. 
Romka Strzałkowskiego – tablica Petera Mansfelda – tablica Romka Strzałkowskiego 
– Rynek Jeżycki – ul. Prusa – ul. Sienkiewicza – ul. Gajowa – MPK – ul. Bukowska 
– Targi Poznańskie – ul. Roosevelta – ul. Święty Marcin – Plac Mickiewicza 

Kryterium oceny: na końcu scenariusza gry miejskiej
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A
Witajcie!

 Za chwilę ruszycie w drogę śladami mieszkańców Poznania z 28 czerwca 1956 
r. Wydarzenia z tego dnia były niezwykle ważne nie tylko dla tego miasta, ale i dla całej 
Polski. Po wojnie w Polsce zaczęli swoje panowanie komuniści. W wielkim skrócie rzecz 
ujmując ich rządy polegały na usuwaniu wrogów nowej władzy i na różne sposoby ogra-
niczania wolności wszystkich obywateli. Zapanował strach. Jednak pod koniec czerwca 
w 1956 roku ludzie na jeden dzień przestali się bać. Było to święto wolności! Poznaniacy 
wyszli na ulice, udali się do centrum Poznania – w to miejsce, w którym obecnie stoicie, 
by sprzeciwić się panującemu reżimowi. Nie chcieli się bać, ani tego, czy będą mieli,  
co jeść, ani tego czy ktoś nie uczyni krzywdy im lub ich dzieciom.
 Teraz Wasza kolej: swoją postawą i zaangażowaniem w czasie tej gry, macie 
szansę udowodnić, że poznaniacy nie walczyli i nie ginęli na darmo, że ich ofiara jest 
niezwykle cenna, gdyż dzięki niej Wy możecie żyć w wolnym kraju. 
Wyruszycie zaraz w stronę miejsc, które były szczególnymi świadkami tamtych wyda-
rzeń. Czekają tam na Was pewne zadania do wykonania. Pierwsze z nich wykonacie tu, 
na placu Mickiewicza (dawniej Stalina), pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r. 
Dostaniecie materiały w dwóch kolorach: białym i czerwonym. Waszym zadaniem jest 
wykonanie flagi, która będzie Waszym znakiem podczas tej gry. Wykonajcie ją starannie 
i noście z dumą.
 Miejcie oczy otwarte, idziecie tymi samymi ulicami, co demonstranci sprzed 
ponad 50 lat. Spróbujcie sobie wyobrazić ten ciepły czerwcowy dzień i ludzi zgodnie  
i z powagą maszerujących w stronę Zamku…

B
Więzienie i Sąd Powiatowy przy ul. Młyńskiej

 „Uwolnić delegatów!” – takie hasło padło na pl. Stalina (dziś pl. Mickiewicza) 
28 czerwca 1956 r. ok. godziny 10.00. Hasło takie powstało pod wpływem plotki o uwię-
zieniu delegatów ZISPO, którzy byli w Warszawie na rozmowach z ministrem przemysłu 
maszynowego. Ta iskra wystarczyła…
 Początkowo demonstranci chcieli rozmawiać z naczelnikiem więzienia – wybrali 
nawet spośród siebie delegację do rozmów, nie zostali jednak wpuszczeni. Po nieudanym 
szturmie około godziny 10.50, kilku młodych ludzi przeszło przez bramę i otworzyło 
ją od środka. Część demonstrantów udała się do środka więzienia, wypuszczając więź-
niów (niestety w większości byli to kryminaliści i pospolici przestępcy, nie było raczej 
więźniów politycznych) i zabierając broń z więziennego magazynu. Druga część weszła  
do budynku Sądu, wyrzucając przez okna i paląc znaleziona tam akta. 
 Nastrój tych chwil oddaje w mowie obrończej mecenas Michał Grzegorzewicz: 
Robotnicy wyszli na ulicę. Kto widział ten pochód, ten go chyba nie zapomni do końca 
życia. Gdy karnie szli w ordynku, szli zdyscyplinowani i z dumą, i z godnością. (…) Szedł 
tłum wrzący i kipiący, tłum gniewny. (…) I oto z megafonów padła iskra: - Bracia, idzie-
my na ulicę Młyńską uwolnić uwięzionych delegatów ZISPO! (…) Ilu było przed wię-
zieniem? Naczelnik więzienia rzucił liczbę – dziesięć tysięcy. (…) Czy można twierdzić 
i to twierdzić poważnie, ze te dziesięć tysięcy to tylko szumowiny miejskie, notoryczni 
przestępcy i chuligani? O, biada temu miastu, w którym tak pod ręką natychmiast wyrasta 
chuliganów legion dziesięciotysięczny! 
 Mecenas Grzegorzewicz był jednym z kilku poznańskich adwokatów, którzy 
podjęli się obrony oskarżonych za uczestnictwo w protestach. Większość aresztowanych 
wypuszczono w wyniku odwilży październikowej. Kilkunastu osądzono w procesach po-
kazowych (proces trzech, dziewięciu i dziesięciu) – najczęściej byli to ci, którzy mieli 
kryminalną, bądź chuligańską  przeszłość.
 Waszym zadaniem w tym miejscu jest przygotowanie argumentów dla obrońcy 
robotnika oskarżonego za udział w demonstracji na pl. Stalina i w ataku na więzienie przy 
ul. Młyńskiej.
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C
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

 Budynek ZUS-u, pod którym stoicie, był jednym ze znaczących miejsc poznań-
skiego buntu. Na dachu tego urzędu umieszczono tzw. zagłuszarki. Były to urządzenia, 
które dosłownie zagłuszały zachodnie stacje radiowe, szczególnie Radio Wolna Europa. 
Mimo utrudnień i związanych z tym represji, Polacy słuchali rozgłośni zachodnich, gdyż 
podawały one zupełnie inne, o wiele bardziej wiarygodne niż polskie media, wiadomości. 
Jednak zagłuszanie często było skuteczne. Bardzo często nie dało się dokładnie usłyszeć, 
co mówi spiker, ludzie wychwytywali pojedyncze słowa, które potem próbowali skleić  
w całość, wymieniając się między przyjaciółmi i znajomymi informacjami, które udało im 
się usłyszeć. Często powodowało to jeszcze większy zamęt.
 Przed Wami następujące zadanie: poniżej macie tekst depeszy radiowej spisanej 
podczas nasłuchiwania Radia Wolna Europa. Niestety zagłuszanie działało wówczas cał-
kiem dobrze, toteż depesza ta ma sporo luk, w miejscach, gdzie słowa nie zostały usłysza-
ne. Przeczytajcie uważnie tekst i korzystając z własnej wiedzy i podpowiedzi pod tekstem 
poprawcie i uzupełnijcie go, a następnie odczytajcie całość. Powodzenia!

 Wiadomości o demonstracjach w …… przedostały się na Zachód za pośrednic-
twem naocznych …… – cudzoziemców przebywających w Poznaniu z okazji …… Między-
narodowych. Demonstranci wysuwali żądania natury ……, ale jednak akcja miała przy-
brać charakter ……, gdyż robotnicy zdzierali czerwone flagi i hasła …… Demonstranci 
mieli zaatakować siedzibę …… i inne budynki publiczne oraz podpalić gmach więzienia. 
Dzisiaj wieczorem radio warszawskie nadało komunikat, w którym odpowiedzialność  
za demonstrację zwalono na …… i podziemie. Według radia warszawskiego demonstra-
cja została krwawo stłumiona. Są …… w ludziach. Reżim zapowiada …… w stosunku  
do przywódców demonstracji.
 [za: S. Jankowiak, E. Makowski, Poznański Czerwiec 1956 w dokumentach]

Pomoc: [Poznaniu, świadków, Targów, gospodarczej, polityczny, komunistyczne, partii, 
agentów imperialistycznych, ofiary, represje]

D
Pomnik Ofiar Poznańskiego Czerwca 1956, przy ul. Kochanowskiego

W Poznaniu jest wiele miejsc upamiętniających wydarzenia z 28 czerwca 1956 r. Liczne 
tablice, dwa pomniki pokazują, że władzy komunistycznej, mimo wielu wysiłków, nie 
udało się zatrzeć w pamięci poznaniaków tych tragicznych wydarzeń. Przez całe lata nie 
wolno było mówić o tym, co zaszło w Poznaniu. Nazywano to „wypadkami poznański-
mi” bagatelizując je i podkreślając przede wszystkim wagę zmian, jakie wprowadzono w 
październiku 1956 r. Uczestnicy buntu poznańskiego mimo, że w wyniku odwilży (czyli 
wspomnianych zmian z października’ 56) zostali wypuszczeni z więzień, nadal na różny 
sposób mieli utrudniane życie, byli zwalniani pracy, inwigilowani (czyli cały czas obser-
wowani i sprawdzani) i represjonowani. Prześladowane były również rodziny tych, którzy 
zginęli (najlepszym przykładem są tu rodzice Romka Strzałkowskiego – o którym jeszcze 
dziś trochę usłyszycie). 

Pomnik, przy którym stoicie jest jednym z najmłodszych miejsc pamięci wydarzeń  
z Czerwca 1956 r. Upamiętniono tu z imienia i nazwiska większość zabitych. Policz-
cie – ilu ich wymieniono? Sprawdźcie dokładnie kto został wymieniony jako najstarszy,  
a kto jako najmłodszy? Ile mieli lat, gdy zginęli?  Przygotujcie odpowiedź na te pytania 
na osobnej kartce.

W tym miejscu warto się na chwilę zatrzymać, pomyśleć o tych, którzy oddali życie  
za wolną Polskę. Zapalcie znicz i w milczeniu podziękujcie wszystkim polskim bohate-
rom, dzięki którym żyjecie w wolnym kraju.
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E
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, 

obecnie Komenda Wojewódzka Policji 

Stoicie obecnie przed Komendą Wojewódzką Policji. Kilkanaście lat temu była tu siedzi-
ba państwowego aparatu bezpieczeństwa, najpierw był to Urząd Bezpieczeństwa (UB), 
który ostatecznie przyjął nazwę Służba Bezpieczeństwa (SB). To tutaj byli przewożeni 
aresztanci, tutaj byli przesłuchiwani, a także nierzadko torturowani. Trudno się więc dzi-
wić, że budynek ten należał do najbardziej znienawidzonych przez poznaniaków. 
Aparat bezpieczeństwa bezpieczny był tylko w nazwie. Jego struktury zostały powołane, 
by zwalczać wszystkich wrogów systemu komunistycznego. Niektórzy Polacy z ironią 
nazywali go „urzędem NIE-bezpieczeństwa”.

Pod gmach UB przybyli 28 czerwca 1956 r. uczestnicy manifestacji na pl. Stalina, po tym 
jak w tłumie ktoś rzucił hasło „uwolnić delegatów!”. Myślano tu o delegatach robotników, 
którzy pojechali do Warszawy rozmawiać z ministrem Fidelskim. Jedna z grup robotni-
ków udała się na Kochanowskiego. Do idących z placu Stalina robotników, dołączały 
kolejne grupy mieszkańców, w tym tramwajarze i tramwajarki z Zajezdni MPK przy ul. 
Gajowej oraz grupy dzieci. Demonstranci szli odważnie, w większości bez broni, z biało-
czerwonymi sztandarami w dłoniach, ufni w siłę i słuszność swego protestu. Robotnicy 
wściekli z powodu niesłuchania ich żądań i własnej bezradności zaczęli atakować budy-
nek za pomocą kamieni, kostki brukowej i szykowanych na bieżąco butelek z benzyną. 
Po początkowych próbach odparcia manifestantów za pomocą strumieni wody i strzałów 
w powietrze z okien gmachu UB, funkcjonariusze zaczęli strzelać do tłumu. Jako jedna  
z pierwszych upadła ranna tramwajarka, upuszczając biało-czerwony sztandar…

Funkcjonariusze UB strzelali z różnych stron, z gmachu Urzędu, z prywatnych mieszkań.  
Również protestujący poznaniacy, którzy mieli broń znaleźli dla siebie kilka punktów 
ostrzału..

Znajdźcie spokojne i wygodne miejsce i na otrzymanym papierze narysujcie to, co widzi-
cie, układ ulic, budynki, drzewa. A może zmieści się i leżący w pobliżu szpital im. Raszei, 
którego bohaterscy pracownicy ratowali życie i zdrowie uczestnikom poznańskiego po-
wstania? Uwaga! Każda osoba w Waszej grupie powinna narysować choć jeden element 
tego planu (choćby to było drzewo).

F
Tablica poświęcona Romkowi Strzałkowskiemu

Nazwisko Romka już raz dziś usłyszeliście i zobaczyliście. Jest jedną z najmłodszych 
ofiar poznańskiego buntu. Stał się również legendą tych wydarzeń, zarówno z racji swych 
poczynań w czasie manifestacji, jak i niewyjaśnionych dotąd okoliczności śmierci.

Dużo dzieci i młodzieży brało udział w buncie poznaniaków. Część z nich nie do końca 
miała świadomość w czym bierze udział. Było to dla nich przeżycie czegoś niezwykłego, 
rodzaj przygody. Niektórzy zapłacili za to swoim życiem – ofiary strzelaniny między po-
znaniakami a funkcjonariuszami UB. Były również dzieci takie jak Romek, wychowane 
w duchu patriotyzmu, umiłowania ojczyzny, dla których leżący na ziemi biało-czerwony 
sztandar to wielka hańba i dla których hasło o wolności w nauczaniu religii w szkole 
było niezmiernie ważne. Prawdopodobnie to on był chłopcem, który niósł transparent  
z napisem „Chcemy religii w szkole”, który potem oddał koledze, by podnieść upusz-
czony przez ranną tramwajarkę biało-czerwony sztandar. Niestety niemal wszystko,  
co dotyczy Romka trzeba uznać za „prawdopodobne”. Również okoliczności jego śmier-
ci. Przypuszczalnie został zabity na terenie garaży UB, przy ul. Kochanowskiego. Cała 
sprawa 13-letniego chłopca jest bardzo tajemnicza z powodu działań aparatu bezpieczeń-
stwa, który nie tylko nie dopuścił do szczegółowego śledztwa, ale sfałszował nekrolog (by 
ukryć prawdziwy wiek Romka) i represjonował jego rodziców.

Wasze kolejne zadanie nie będzie proste. Oczami wyobraźni musicie przenieść się  
do Poznania z 28 czerwca 1956 r. Wyobraźcie sobie, że jesteście obserwatorami, a może 
nawet uczestnikami wydarzeń. Może widzicie z daleko biegnącego Romka, albo swoich 
kolegów z klasy niosących transparenty i biało-czerwone flagi. Jak opiszecie ten dzień  
w swoim dzienniku – pamiętniku?
Zróbcie to wspólnie. Opiszcie miejsca, w których „byliście”, ludzi, których „widzieli-
ście”, wydarzenia, których byliście „świadkami”…
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Zajezdnia MPK przy ul. Gajowej

Dziś zajezdnia MPK przy ul. Gajowej jest najstarszą zajezdnią w Poznaniu. W czerwcu 
1956 r. jej pracownicy należeli do jednej z najliczniejszych grup z zakładów poznańskich, 
które wzięły udział w proteście. Tramwaje stanęły, gdy tylko robotnicy wyszli na ulice. 
Część wagonów została wykorzystana do przywieszenia transparentów, część posłużyła 
za barykady. 

Tramwajarze, a szczególnie tramwajarki zapisały się w pamięci protestujących pozna-
niaków. Trzy tramwajarki szły na czele pochodu idącego w stronę ul. Kochanowskiego. 
Niosły rozpostarty biało-czerwony sztandar. Jedna z nich Helena Przybyłek została po-
strzelona jako jedna pierwszych. W wyniku postrzału w nogi została kaleką do końca 
życia. Przyczyniło się do tego również aresztowanie pani Heleny, przesłuchiwania i złe 
warunki życia w więzieniu. Nawet po wypuszczeniu z więzienia była właściwie do końca 
życia represjonowana i obserwowana przez organa bezpieczeństwa. 

W miejscu, w którym obecnie stoicie znajduje się jedna z tablic upamiętniających czerw-
cowy bunt poznaniaków. W jej treści wykorzystano fragment wiersza Rozstrzelano moje 
serce w Poznaniu… Kazimiery Iłłakowiczówny, poetki i pisarki związanej z Poznaniem 
od 1948 r. i mieszkającej przy tej samej ulicy (obecnie w mieszkaniu poetki znajduje się 
poświęcone jej muzeum). 

Również w tym miejscu czeka Was zadanie – nie jest trudne. W kopercie, w której znajdo-
wał się ten list, znajdują się pocięte kawałki papieru. Na każdym z nich jest jeden wyraz 
– po ułożeniu w całość powstanie lista kilku poznańskich zakładów, których pracownicy 
wzięli udział w manifestacji. Waszym zadaniem jest dopasować je i przykleić na kartce 
papieru.  W sumie powinno powstać sześć nazw.
Podzielcie się zadaniami – uważajcie, by nie pogubić karteczek. Jeśli jakiejś nazwy nie 
jesteście pewni nie zaszkodzi poprosić o pomoc jakiego przechodnia. Może jakaś starsza 
osoba chętnie Wam pomoże w tym zadaniu.

G Materiał do kserowania i wycięcia – zadanie przy zajezdni MPK
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H
Międzynarodowe Targi Poznańskie (od ulicy Bukowskiej)

Demonstranci wybrali dobry moment – w chwili, gdy wyszli na ulice odbywały się Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie, a miasto było pełne zagranicznych gości i dziennikarzy, 
w tym również bardzo wielu z Zachodu. Poznaniacy chętnie rozmawiali z gośćmi targo-
wymi i dziennikarzami, dawali robić sobie fotografie. W ten sposób świat dowiedział się 
o wydarzeniach, jakie miały miejsce w tym mieście.

Idąc przez miasto robotnicy nieśli ze sobą transparenty. Część z nich była wykonana 
wcześniej, część robiono już w trakcie manifestacji. Były one konieczne – pokazywały  
o co walczą protestujący robotnicy. Dzięki nim między innymi przyłączali się do nich ko-
lejni poznaniacy. Jakie hasła umieszczali demonstranci? „Chleba!” „Wolności!” „Żądamy 
obniżki cen i poprawy warunków życia!” „Precz z ruską demokracją!” „Chcemy chleba 
dla naszych dzieci!” „Precz z bolszewikami!” „Żądamy wolnych wyborów!” „Żądany 
religii w szkole!” 

Tym razem Wasze zada-
nie będzie praktyczne.  
Z materiałów, które 
otrzymacie stwórzcie 
Wasz własny transparent. 
Jakie hasło Poznańskiego 
Czerwca uważacie za naj-
ważniejsze? O co najbar-
dziej warto walczyć? Mo-
żecie zrobić transparent 
Waszych rówieśników  
z 1956 r., spróbować od-
gadnąć ich potrzeby, ma-
rzenia i pragnienia. 

Kryterium oceny zadań – szkoła podstawowa

zadanie Kryterium oceny ilość punktów

1. wykonanie flagi estetyka, staranność 10
2. argumentacja dla obrońcy ilość argumentów (min. 3), po-

ziom, konkretność
15

3. wypełnienie luk 
    w zagłuszonej depeszy

poprawność wykonania zadania 5

4. najmłodsza i najstar-     
    sza ofiara buntu, liczba  
    ofiar, wg tablic Pomnika   
    Poznańskiego Czerwca

poprawność wykonania zadania 
(R. Strzałkowski i Z. Piskorski; 
59 ofiar)

5

5. „szkic terenu” estetyka, umieszczenie jak naj-
większej ilości ulic i obiektów

10

6. pamiętnik młodego uczest-   
    nika wydarzeń czerwco-
    wych

ilość informacji, faktów,  język 
pamiętnika

15

7. rozsypanka poprawność wykonania zadania 5
8. transparent estetyka wykonania, dobór hasła 10
Razem: 75
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WARIANT GRY DLA SZKOłY PONADPODSTAWOWEJ

W przypadku gry na poziomie gimnazjalnym w grze może wziąć udział dowolna ilość 
grup, każda może liczyć około 5-7 osób i każda powinna mieć swojego opiekuna (na-
uczyciel, rodzic, instruktor harcerski). Opiekun czuwa nad bezpieczeństwem grupy, nie 
pomaga merytorycznie. W czasie gry może mieć przy sobie materiały piśmiennicze, etc., 
otrzymane przez prowadzącego, do zadań przy Komendzie Wojewódzkiej Policji i MTP. 

Przebieg gry:
1. przygotowanie kopert z zadaniami dla uczestników; prowadzący musi przygo- 
 tować tyle dużych kopert (A4), ile grup będzie brało udział w grze; do nich na- 
 leży włożyć list wprowadzający (materiał A) i 7 mniejszych kopert z zadaniami 
  na kolejnych punktach (materiały B – H); wszystkie materiały – listy z zada- 
 niami znajdują się na kolejnych stronach tej broszury - należy je skopiować  
 i przekazać uczniom; na każdej kopercie powinien być napis, jakiego miejsca 
  dotyczy list w środku;
2. początek gry ma miejsce na placu Mickiewicza; tu należy wybrać jury; jego za- 
 daniem jest wyłonienie zwycięskiej grupy, na podstawie punktów przyznanych 
  po wykonaniu zadań (patrz: kryterium oceny); w skład co najmniej trzyosobo- 
 wego jury powinien wejść przynajmniej jeden uczeń, wybrany przez resztę 
  uczestników gry; uczeń taki nie bierze udziału w grze; w jury może być także 
  prowadzący i opiekunowie grup – nie mogą im pomagać merytorycznie!
3. jeśli do tej pory nie zostało to zrobione, po wyborze jury należy podzielić 
  uczestników na grupy i przydzielić im opiekunów; po krótkim wprowadzeniu  
 w grę prowadzący rozdaje przedstawicielom grup duże koperty; po przeczytaniu 
  pierwszego listu, uczestnicy zgłaszają się do prowadzącego po materiały na wy- 
 konanie flag; po ich wykonaniu grupy rozchodzą się na miejsca zadań;
4. gra kończy się na pl. Mickiewicza, gdzie następuje sprawdzenie zadań (w tym 
  czasie grupy przygotowują się do przedstawienia) i podsumowanie gry; ważne 
  jest, by podać prawidłowe odpowiedzi w przypadku konkretnych zadań, można 
  również zaprezentować najciekawszy fragment pamiętnika czy transparent; 
  warto przygotować dyplomy dla zwycięzców lub nawet – jeśli leży to w możli- 
 wościach – małe nagrody.

Materiały: koperty (dwa rozmiary), materiały plastyczne (zeszyt 16-to kartkowy w krat-
kę (na „kartkę z pamiętnika”, „mowę obrończą”, inne zadania) – można polecić uczniom 
przyniesienie), klej, tektura, flamastry, kredki, taśma klejąca,  sznurek, szary papier pako-
wy, etc.), materiał w kolorze białym i czerwonym (dla każdej grupy na przynajmniej małą 

flagę), igła i nić (dla każdej grupy), (zamiast materiału i nici może być biały i czerwony 
papier), plan miasta Poznania (jeden na grupę), znicz – jeden na grupę.

Zadania prowadzącego (skrót):
 • zaangażowanie opiekunów grup
 • przygotowanie listów, kopert
 • przygotowanie materiałów
 • przypominanie o środkach bezpieczeństwa 
 • odpowiedź w razie wszelkich pytań i wątpliwości

Trasa:
Plac Mickiewicza – ul. Święty Marcin – ul. Gwarna – ul. Mielżyńskiego – pl. Ratajskiego 
– więzienie przy ul. Młyńskiej – pl. Ratajskiego – ul. Libelta – al. Niepodległości – ul. 
Fredry – Most Teatralny – ul. Dąbrowskiego – ZUS – ul. Kochanowskiego – Pomnik 
Ofiar Powstania Poznańskiego – Komenda Wojewódzka Policji – ul. Poznańska – ul. 
Romka Strzałkowskiego – tablica Petera Mansfelda – tablica Romka Strzałkowskiego 
– Rynek Jeżycki – ul. Prusa – ul. Sienkiewicza – ul. Gajowa – MPK – ul. Bukowska 
– Targi Poznańskie – ul. Roosevelta – ul. Święty Marcin – Plac Mickiewicza 

Kryterium oceny: na końcu scenariusza gry miejskiej
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Witajcie!

 Stoicie obecnie w miejscu niezwykłych wydarzeń sprzed ponad 50 lat. 28 czerw-
ca 1956 r. zebrali się tu mieszkańcy Poznania, by zaprotestować przeciw złym warunkom 
pracy i życia. Po raz pierwszy, od końca drugiej wojny światowej, tak wielka rzesza ludzi, 
o różnych zawodach, o różnym wykształceniu i wieku, zdobyła się na odwagę, by powie-
dzieć „NIE” władzy komunistycznej, gnębiącej już tyle lat naród polski. Poznaniacy upo-
minali się nie tylko o swoje prawa, ale i o prawa następnych pokoleń Polaków – również 
Wasze. Dlatego tak ważna jest pamięć o tych wydarzeniach, pamięć przez wiele lat Polski 
Ludowej zakazana. 
 Przed Wami kilka zadań i kilka miejsc do zobaczenia. Zapewne są to miejsca 
Wam znane. Być może przechodzicie koło nich codziennie, mniej lub bardziej obojętnie. 
Dziś przejdziecie po raz kolejny, ale w specjalny sposób. Spróbujcie wczuć się choć odro-
binę w klimat tamtego dnia, dnia wolności.
 W kopercie, którą właśnie otworzyliście jest również kilka mniejszych kopert.  
W każdej z nich jest inne zadanie dotyczące konkretnego miejsca. Zadaniem na czas ca-
łej gry będzie wymyślenie i przedstawienie krótkiej scenki związanej z Poznaniem z 28 
czerwca 1956 roku. Co Wam najbardziej utkwiło w pamięci, co uważacie za najważniej-
sze z tego dnia? Podczas gry możecie o tym pomyśleć, porozmawiać w grupie. Będzie 
również czas na przygotowanie po powrocie na pl. Mickiewicza (dawniej pl. Stalina). 
Tutaj pokażecie to wszystkim uczestnikom. Jednak pierwszym zadaniem, które wykona-
cie będzie wykonanie z materiałów, które otrzymacie, biało – czerwonej narodowej flagi.  
To będzie Wasz znak na czas dzisiejszej gry. Noście go z dumą.
 Gdy wykonacie już swoją flagę, prowadzący poinformuje Was jaką trasą będzie-
cie iść. Powinniście mieć ze sobą zeszyt zadań – miejsce, w którym przedstawicie wyniki 
i rozwiązania zadań. Na koniec przekażecie go jury – do sprawdzenia. Nie pomińcie żad-
nego punktu. Po odwiedzeniu wszystkich miejsc i wykonaniu wszystkich zadań – wróćcie 
na plac Mickiewicza. Tutaj odbędzie się podsumowanie gry. 
 A teraz wybierzcie pierwszą kopertę i powodzenia!

B
Więzienie i Sąd Powiatowy przy ul. Młyńskiej

 „Uwolnić delegatów!” – takie hasło padło na pl. Stalina 28 czerwca 1956 r. ok. 
godziny 10.00. Hasło takie powstało pod wpływem plotki o uwięzieniu delegatów ZISPO, 
którzy byli w Warszawie na rozmowach z ministrem przemysłu maszynowego. Ta iskra 
wystarczyła…
 Początkowo demonstranci chcieli rozmawiać z naczelnikiem więzienia – wybrali 
nawet spośród siebie delegację do rozmów, nie zostali jednak wpuszczeni. Po nieudanym 
szturmie około godziny 10.50, kilku młodych ludzi przeszło przez bramę i otworzyło  
ją od środka. Część demonstrantów udała się do środka więzienia, wypuszczając więź-
niów (niestety w większości byli to kryminaliści i pospolici przestępcy, nie było raczej 
więźniów politycznych) i zabierając broń z więziennego magazynu. Druga część weszła 
do budynku Sądu, wyrzucając przez okna i paląc znaleziona tam akta. 
 Nastrój tych chwil oddaje w mowie obrończej mecenas Michał Grzegorzewicz: 
Robotnicy wyszli na ulicę. Kto widział ten pochód, ten go chyba nie zapomni do końca 
życia. Gdy karnie szli w ordynku, szli zdyscyplinowani i z dumą, i z godnością. (…) Szedł 
tłum wrzący i kipiący, tłum gniewny. (…) I oto z megafonów padła iskra: - Bracia, idziemy 
na ulicę Młyńską uwolnić uwięzionych delegatów ZISPO! (…) Ilu było przed więzieniem? 
Naczelnik więzienia rzucił liczbę – dziesięć tysięcy. (…) Czy można twierdzić i to twier-
dzić poważnie, ze te dziesięć tysięcy to tylko szumowiny miejskie, notoryczni przestępcy  
i chuligani? O, biada temu miastu, w którym tak pod ręką natychmiast wyrasta chuliga-
nów legion dziesięciotysięczny! 
 Mecenas Grzegorzewicz był jednym z kilku poznańskich adwokatów, którzy 
podjęli się obrony oskarżonych za uczestnictwo w protestach. Większość aresztowanych 
wypuszczono w wyniku odwilży październikowej. Osądzono kilkunastu w procesach po-
kazowych (proces trzech, dziewięciu i dziesięciu) – najczęściej byli to, ci którzy mieli 
kryminalną, bądź chuligańską  przeszłość.
 Waszym zadaniem w tym miejscu jest przygotowanie mowy obrończej dla ad-
wokata robotnika oskarżonego za udział w demonstracji na pl. Stalina i w ataku na wię-
zienie przy ul. Młyńskiej (odpowiednia argumentacja, oratorski styl).



�� ��

C
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Na początku lat 50. na budynku ZUS zainstalowano urządzenia zagłuszające (zagłuszarki)  
zachodnie rozgłośnie radiowe, szczególnie Radio Wolna Europa. Powód tego procederu 
był prosty – rozgłośnie te przekazywały zupełnie inne wiadomości niż media krajowe, 
będące pod kontrolą komunistycznej władzy. Zagłuszanie było jednym z elementów cen-
zury, niezwykle przykrej i uciążliwej represji stosowanej wobec narodu.

28 czerwca 1956 r. demonstranci weszli na dach ZUS-u i zrzucili znienawidzone zagłu-
szarki. Był to akt nie tyle skuteczny, co symboliczny. Ukazywał wolę narodu, by władza 
nie ingerowała w przekaz informacji.

Przed Wami dość trudne zadanie. Poniżej zobaczycie tekst – zwykłe wspomnienie z 28 
czerwca 1956 r. Jednak jego autor był zbyt szczery w tym zapisie – wkroczył cenzor i po-
wykreślał kilka słów i sformułowań zaznaczając to cenzorskim znakiem [----].1 Waszym 
zadaniem jest „odcenzurowanie” tego tekstu. Do pomocy dostaliście kilka sformułowań 
(uwaga na formę). Po uzupełnieniu tekstu przeczytajcie go raz jeszcze.

 Ulicą Dzierżyńskiego [ul. 28 Czerwca 1956] kroczył niespokojny, rozkołysany 
tłum ludzi – większości [----], w bluzach, rozkrzyczanych, dziwnie podekscytowanych Za-
marłem. I nagle wszystko stało się dla mnie jasne. To przecież był [----]. To szedł Cegiel-
ski, a z jego nurtem załogi innych Wildeckich fabryk i urzędów przyłączały się do mani-
festacji. A więc przebrała się wreszcie miarka. Ludzie wyszli na ulice by zademonstrować 
swoje niezadowolenie [----], z nieliczenia się władzy z żądaniami [----], z [----] słusznych 
postulatów, z niesprawiedliwości. Dołączyłem do fali strajkujących i niedługo znalazłem 
się w pobliżu pl. Mickiewicza na moście Uniwersyteckim. Jak okiem sięgnąć – morze głów. 
Stali tu robotnicy [----], m.in. Cegielskiego, Rzeźni Miejskiej, którzy przybyli tu prosto z 
pracy w białych fartuchach, byli również robotnicy Zakładów Naprawczych Taboru Kole-
jowego, a wszyscy – nie mogąc się pomieścić na pl. Mickiewicza – wypełnili ulice i park.
 (A. Ziemkowski, Poznański Czerwiec 1956. Relacje uczestników, Poznań 2006)

Pomoc: robotnicy oderwani od pracy – strajk – z warunków bytu – ludzie pracy – niezre-
alizowanie – wiele, wiele zakładów pracy

D
Pomnik Ofiar Poznańskiego Czerwca 1956, przy ul. Kochanowskiego

W Poznaniu jest wiele miejsc upamiętniających wydarzenia z 28 czerwca 1956 r. Liczne 
tablice, dwa pomniki pokazują, że władzy komunistycznej nie udało się zatrzeć w pa-
mięci poznaniaków tych tragicznych wydarzeń. Przez całe lata nie wolno było mówić  
o tym, co zaszło w Poznaniu. Nazywano to „wypadkami poznańskimi” bagatelizując je  
i podkreślając przede wszystkim wagę zmian, jakie wprowadzono w październiku 1956 r. 
Uczestnicy buntu poznańskiego mimo, że w wyniku odwilży (czyli wspomnianych zmian 
z października’ 56) zostali wypuszczeni z więzień, nadal na różny sposób mieli utrudnia-
ne życie, byli zwalniani pracy, inwigilowani (obserwowani, sprawdzani) i represjonowa-
ni. Prześladowane były również rodziny tych, którzy zginęli (najlepszym przykładem są  
tu rodzice Romka Strzałkowskiego, o którym jeszcze dziś usłyszycie). 

Pomnik, przy którym stoicie jest jednym z najmłodszych miejsc pamięci tragicznych wy-
darzeń. Upamiętniono tu z imienia i nazwiska dużą część zabitych. Policzcie – ilu ich 
wymieniono? Sprawdźcie dokładnie kto został wymieniony jako najstarszy, a kto jako 
najmłodszy? Ile mieli lat, gdy zginęli? Przygotujcie odpowiedź na te pytania w zeszycie 
zadań.

W tym miejscu warto się na chwilę zatrzymać, pomyśleć o tych, którzy oddali życie  
za wolną Polskę. Zapalcie znicz i w milczeniu podziękujcie wszystkim polskim bohate-
rom, dzięki którym żyjecie w wolnym kraju.
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E
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, 

obecnie Komenda Wojewódzka Policji

Przed Wami budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Normalna państwowa 
instytucja, niezwykle potrzebna dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa. Tymczasem 
w tym samym budynku jeszcze kilkanaście lat temu mieściła się siedziba Służby Bezpie-
czeństwa, a jeszcze wcześniej Urząd Bezpieczeństwa – narzędzia represji i terroru społe-
czeństwa polskiego w okresie PRL – u. 
Aparat bezpieczeństwa bezpieczny był tylko w nazwie. Jego struktury zostały powołane, 
by zwalczać wszystkich wrogów systemu komunistycznego. Niektórzy Polacy z ironią 
nazywali go „urzędem NIE-bezpieczeństwa”.

Pod gmach UB przybyli 28 czerwca 1956 r. uczestnicy manifestacji na pl. Stalina, po tym 
jak w tłumie ktoś rzucił hasło „uwolnić delegatów!”. Myślano tu o delegatach robotników, 
którzy pojechali do Warszawy rozmawiać z ministrem Fidelskim. Jedna z grup robotni-
ków udała się na Kochanowskiego. Do idących z placu Stalina robotników, dołączały 
kolejne grupy mieszkańców, w tym tramwajarze i tramwajarki z Zajezdnie MPK przy ul. 
Gajowej oraz grupy dzieci. Demonstranci szli odważnie, w większości bez broni, z biało-
czerwonymi sztandarami w dłoniach, ufni w siłę i słuszność swego protestu. Robotnicy 
wściekli z powodu niesłuchania ich żądań i własnej bezradności zaczęli atakować budy-
nek za pomocą kamieni, kostki brukowej i szykowanych na bieżąco butelek z benzyną. 
Po początkowych próbach odparcia manifestantów za pomocą strumieni wody i strzałów 
w powietrze z okien gmachu UB, funkcjonariusze zaczęli strzelać do tłumu. Jako jedna  
z pierwszych upadła ranna tramwajarka, upuszczając biało-czerwony sztandar…

Waszym zadaniem w tym miejscu będzie sporządzenie planu, szkicu sytuacyjnego – za-
chowajcie tylko przybliżone odległości. Narysujcie go dla kogoś, kto nie zna Poznania, 
a chciałby poznać miejsca tych tragicznych wydarzeń. Na planie powinien znaleźć się 
budynek UB, szpital im. Raszei, którego personel tak bohatersko pomagał wszystkim ran-
nym, budynek ZUS-u, ulice Koc

F
Tablica poświęcona Romkowi Strzałkowskiemu

W Poznaniu znajdują się dwie tablice upamiętniające dwóch chłopców. Pierwszym z nich 
jest 13-letni Romek Strzałkowski, jedna z tragiczniejszych, bo nie znane są okoliczności 
jego śmierci, ofiar Poznańskiego Czerwca. Drugim chłopcem, jest starszy o dwa lata Wę-
gier Peter Mansfeld, który został zabity w wyniku swojej działalności w powstania wę-
gierskim w październiku 1956 r. Wielu historyków uważa, że bez buntu poznańskiego, nie 
byłoby powstania węgierskiego. Tablice obu chłopców zostały umieszczone na Jeżycach, 
parę metrów od siebie.

Dużo dzieci i młodzieży brało udział w buncie poznaniaków. Część z nich nie do końca 
miała świadomość w czym bierze udział. Był to dla nich rodzaj zabawy, przeżycia czegoś 
niezwykłego, przygody. Niektórzy zapłacili za to swoim życiem. Były również dzieci 
takie jak Romek, wychowane w duchu patriotyzmu, umiłowania ojczyzny, dla których 
leżący na ziemi biało-czerwony sztandar to wielka hańba i dla których hasło o wolności w 
nauczaniu religii w szkole było bardzo ważnym hasłem. Romek jest uznawany za legen-
dę Poznańskiego Czerwca. Prawdopodobnie to on był chłopcem, który niósł transparent  
z napisem „Chcemy religii w szkole”, który potem oddał koledze, by podnieść upusz-
czony przez ranną tramwajarkę biało-czerwony sztandar. Niestety niemal wszystko, co 
dotyczy Romka trzeba uznać za „prawdopodobne”. Również okoliczności jego śmierci. 
Przypuszczalnie został zabity na terenie garaży UB, przy ul. Kochanowskiego.  Cała spra-
wa 13-letniego chłopca jest bardzo tajemnicza z powodu działań aparatu bezpieczeństwa, 
który nie tylko nie dopuścił do szczegółowego śledztwa, ale sfałszowali nekrolog (by 
ukryć prawdziwy wiek Romka) i represjonowali jego rodziców.

Wasze kolejne zadanie nie będzie proste. Oczami wyobraźni musicie przenieść się  
do Poznania z 28 czerwca 1956 r. Wyobraźcie sobie, że jesteście obserwatorami, a może 
nawet uczestnikami wydarzeń. Może widzicie z daleko biegnącego Romka, albo swoich 
kolegów z klasy niosących transparenty i biało-czerwone flagi. Jak opiszecie ten dzień  
w swoim dzienniku – pamiętniku?
Zróbcie to wspólnie. Opiszcie miejsca, w których „byliście”, ludzi, których „widzieli-
ście”, wydarzenia, których byliście „świadkami”…
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G
Zajezdnia MPK przy ul. Gajowej

Dziś zajezdnia MPK przy ul. Gajowej jest najstarszą zajezdnią w Poznaniu. W czerwcu 
1956 r. jej pracownicy należeli do jednej najliczniejszych grup z zakładów poznańskich 
biorących udział w proteście. Tramwaje stanęły, gdy tylko robotnicy wyszli na ulice. 
Część wagonów została wykorzystana do przywieszenia transparentów, część posłużyła 
za barykady. 

Tramwajarze, a szczególnie tramwajarki zapisały się w pamięci protestujących pozna-
niaków. Trzy tramwajarki szły na czele pochodu idącego w stronę ul. Kochanowskiego. 
Niosły rozpostarty biało-czerwony sztandar. Jedna z nich Helena Przybyłek została po-
strzelona jako jedna pierwszych. W wyniku postrzału w nogi została kaleką do końca 
życia. Przyczyniło się do tego również aresztowanie pani Haleny, przesłuchiwania i złe 
warunki życia w więzieniu. Nawet po wypuszczeniu z więzienia była właściwie do końca 
życia represjonowana i obserwowana przez organa bezpieczeństwa. 

W miejscu, w którym obecnie stoicie znajduje się jedna z tablic upamiętniających czerw-
cowy bunt poznaniaków. W jej treści wykorzystano fragment wiersza „Rozstrzelano moje 
serce w Poznaniu…” Kazimiery Iłłakowiczówny, poetki i pisarki związanej z Poznaniem 
od 1948 r. i mieszkającej przy tej samej ulicy (obecnie w mieszkaniu poetki znajduje się 
poświęcone jej muzeum). 

Również w tym miejscu czeka Was zadanie – nie jest trudne. Poniżej macie rozsypankę 
kilkudziesięciu wyrazów – są to człony pełnych nazw poznańskich zakładów, które brały 
udział w buncie w czerwcu 1956 r. Waszym zadaniem jest ułożyć je w odpowiedniej ko-
lejności i zapisać w zeszycie zadań.

ZAKŁADY PRZESIĘBIORSTWO ZAKŁADY FABRYKA ZAKŁADY RZEŹNIA ZA-
KŁADY PRZEMYSŁU NAPRAWY TABORU KOMUNIKACYJNE PRZEMYSŁU 
GRAFICZNE METALOWEGO ODZIEŻOWEGO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH 
IMIENIA JÓZEFA IMIENIA KASPRZAKA KOMUNY PARYSKIEJ STALINA IMIE-
NIA KOLEJOWEGO MIEJSKIE MIEJSKA WIELKOPOLSKA „WIEPOFAMA” 

H
Międzynarodowe Targi Poznańskie (od ulicy Bukowskiej)

Demonstranci wybrali dobry moment – w chwili, gdy wyszli na ulice odbywały się Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie, a miasto było pełne zagranicznych gości i dziennikarzy, 
w tym również bardzo wielu z Zachodu. Poznaniacy chętnie rozmawiali z gośćmi targo-
wymi i dziennikarzami, dawali robić sobie fotografie. W ten sposób świat dowiedział się 
o wydarzeniach, jakie miały miejsce w tym mieście.

Idąc przez miasto robotnicy nieśli ze sobą transparenty. Część z nich była wykonana 
wcześniej, część zrobiono już w trakcie manifestacji. Były one konieczne – pokazywały  
o co walczą protestujący robotnicy. Dzięki nim między innymi przyłączali się do nich ko-
lejni poznaniacy. Jakie hasła umieszczali demonstranci? „Chleba!” „Wolności!” „Żądamy 
obniżki cen i poprawy warunków życia!” „Precz z ruską demokracją!” „Chcemy chleba 
dla naszych dzieci!” „Precz z bolszewikami!” „Żądamy wolnych wyborów!” „Żądany 
religii w szkole!” 

Tym razem Wasze zadanie będzie praktyczne. Z materiałów, które otrzymacie stwórzcie 
Wasz własny transparent. Jakie hasło Poznańskiego Czerwca uważacie za najważniej-
sze? O co najbardziej warto walczyć? Możecie zrobić transparent Waszych rówieśników 
z 1956 r., spróbować odgadnąć ich potrzeby, marzenia i pragnienia. 
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Kryterium oceny zadań – szkoła podstawowa

zadanie Kryterium oceny ilość punktów

1. wykonanie flagi estetyka, staranność 10
2. mowa obrończa ilość argumentów (min. 5), po-

ziom, konkretność, język
15

3. „odecenzurowanie” wspo-  
     mnienia

poprawność wykonania zadania 5

4. najmłodsza i najstar-     
    sza ofiara buntu, liczba  
    ofiar, wg tablic Pomnika   
    Poznańskiego Czerwca

poprawność wykonania zadania 
(R. Strzałkowski i Z. Piskorski; 
59 ofiar)

5

5. „szkic terenu” estetyka, umieszczenie jak naj-
większej ilości ulic i obiektów, 
poprawność ich umiejscowienia

10

6. pamiętnik młodego uczest-   
    nika wydarzeń czerwco-
    wych

ilość informacji, faktów,  język 
pamiętnika

15

7. rozsypanka poprawność wykonania zadania 5
8. transparent estetyka wykonania, dobór hasła 10
9. drama pomysłowość, dobór tematu, 

udział całej grupy, rekwizyty
15

Razem: 90

KONTAKTY

We wszelkich informacji związanych z działalnością edukacyjną poznańskiego 
Oddziału IPN udzielają pracownicy Oddziału:

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI

PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej 

w Poznaniu
ul. Rolna 45 a,  61-487 Poznań

Naczelnik Oddziałowego 
Biura Edukacji Publicznej

dr Waldemar Handke, tel. 061 835 69 55, fax 061 835 69 56

Kierownik Referatu Wystaw, 
Wydawnictw i Edukacji Historycznej 

Bartosz Kuświk, tel. 061 835 69 58
 bartosz.kuswik@ipn.gov.pl

Działalność edukacyjna  
Marta Szczesiak, tel. 061 835 69 64

 marta.szczesiak@ipn.gov.pl
Zofia Fenrych, tel. 061 835 69 53, 

zofia.fenrych@ipn.gov.pl 

Organizacja wystaw
Marcin Podemski, tel. 061 835 69 64 

marcin.podemski@ipn.gov.pl
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Daniel Rubiś, tel. 061 835 69 64 
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