
NARRATOR: 
„Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez 
prawdę”. 
  
Szanowni Państwo, Dostojni Goście, Koleżanki i Koledzy! 

W przededniu 50 rocznicy wydarzeń Poznańskiego Czerwca te słowa wielkiego rodaka, Jana 
Pawła II, skłaniają nas do refleksji nad przeszłością naszej Ojczyzny. Żyjemy w wolnej Polsce. Nie 
możemy jednak zapominać o tych, którym tę wolność zawdzięczamy. Dziś pragniemy pochylić się nad 
losem ludzi, którzy mieli odwagę wyrazić swój sprzeciw wobec ucisku, biedy i niesprawiedliwości. 
Pamięć jest największym darem, jaki możemy ofiarować tym wszystkim, którzy uwolnili nas od 
totalitaryzmu i ofiarowali nam demokrację. Ta droga do wolności była zbroczona krwią niewinnych 
ofiar. Chcemy przypomnieć, że historia to nie tylko daty czy wydarzenia z przeszłości, to przede 
wszystkim losy pojedynczych, prostych ludzi. Dopóki trwa pamięć nie zostaną zapomniani ani oni, ani 
wydarzenia, w których uczestniczyli lub byli ich ofiarami. Zapraszamy. 

 
Pierwszym krzykiem wolności był bunt robotników Zakładów im. Hipolita Cegielskiego. 28 

czerwca 1956 r. zdesperowani rozpoczęli strajk. Domagali się między innymi: 
Osoba1: zwrotu niesłusznie potrąconego podatku, 
Osoba2: cofnięcia zawyżonych norm pracy, 
Osoba3: przestrzegania 8-godzinnego dnia pracy, 
Osoba1: wprowadzenia wolnej soboty, 
Osoba2:skrócenia czasu pracy dla kobiet,  
Osoba3: poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, 
Osoba1: przywrócenia cen żywności sprzed ukrytej podwyżki. 
 
NARRATOR: 
Czy to zbyt wiele? 
 
Osoba 1: 
Dziś nie bez przyczyn tłum na ulicy krzyczy 
W tym w kraju robotniczym niczym są robotnicy 
A władza wdraża przymusem ustrój  
Który głównie zraża i sprzyja ubóstwu 
Było ich stu, dwustu, tysiąc, sto tysięcy 
I między nimi niewidzialne więzy  
Stali na placu Stalina, zdani-na siebie 
I spontaniczny wydarzeń przebieg 
Jeszcze wczoraj strach trzymał ich w ryzach 
Strach dusił nadzieję, strach nadzieję zagryzał 
Dziś byli społeczeństwem, szli w jednym rzędzie 
Nikt nie chciał w swoim kraju czuć się jak więzień  
I nikt się nie wycofał mimo ofiar, 
Mimo że cena tego była wysoka 
Ale zbudowano pomnik który nie zginie 
Potomni pytają kto był temu winien?  
To ta elita marna, to ta totalitarna 
Władza której jedyną siłą jest armia 
Wszędzie na całym świecie jest przeszkodą 
By mogło rosnąć społeczeństwo i wolne słowo 
Bo demokracja może być zasadą 
Ale demokracja też może być fasadą. 
NARRATOR: 
I stało się. Przeciwko demonstrantom użyto broni. 



 
Osoba 2: 
Coś pęka wtedy gdy rośnie ucisk 
I wybucha kiedy to dotyczy ludzi 
Są granice które mają własny alarm 
Tych sygnałów nie zagłuszy żaden hałas 
Nie ma planów które mogą być receptą 
Statystyka nie dotyka tego co jest wewnątrz 
Tam nie dociera sonda aparatu władzy 
Co jak dzika horda bije tak by zabić 
Czasem rośnie napięcie zaczyna iskrzyć 
To zupełnie inny świat niż ten opisany w Biblii 
Szukanie wroga przez największego kata 
Gdy dyplomacja pada zostaje tylko atak 
Ten chory system nie zdał egzaminu 
Trzeba poczuć wolność choć na kilka minut 
To dławione życie  które nie rozkwita 
Słychać tylko serca bicie tych których to dotyka 
Tysiące osób zebranych solidarnie 
Prośby kontra rząd co wystawia armię 
Chodźmy mamy prawo mieć swoje zdanie 
Wielu z tych co poszło nigdy nie powstanie 
Czarny czwartek - czerwiec - miasto Poznań 
 
NARRATOR: 
Kule dosięgały niewinnych. 

(Nagranie z mowy obrończej mec. Stanisława Hejmowskiego, na procesie uczestników walk w 
Poznaniu, 16.10.1956 ).  

„ (...) nie mogę zapomnieć tego chłopca, który trzymał na ulicy Kochanowskiego sztandar w 
gradzie kul. Nie wiem, co się z nim stało, czy żyje . Chciałbym, żeby wspomnienie o nim z pełnym 
szacunkiem przechowano”.  

NARRATOR: Zastanawiał się mec. Stanisław Hejmowski, obrońca oskarżonych w procesie, jaki 
wytoczono robotnikom uczestniczącym w strajku i walkach ulicznych.)  

Tym chłopcem był Romek Strzałkowski. (Tego dnia na ulicach Poznania gęstniały ogromne tłumy. 
Demonstranci, których liczba szybko sięgnęła stu tysięcy, rzucili wyzwanie komunistycznej władzy. Sto 
tysięcy ludzi wykrzykiwało otwarty protest wobec, narzuconego przez Stalina, pojałtańskiego porządku. 
Manifestantów jednoczyły pieśni: „Boże, coś Polskę”, „My chcemy Boga”, „Jeszcze Polska”, „Nie 
rzucim ziemi”. Wśród transparentów i wznoszonych okrzyków odnotowano hasła: „Chleba i 
wolności!”, „Precz z bolszewizmem!”, „Precz z dyktaturą!”, „Chcemy Polski katolickiej, a nie 
bolszewickiej!”, „Żądamy wolnych wyborów!”... ) 

Romek, wychowany w patriotycznym duchu, nie mógł przejść obok manifestacji obojętnie; 
natychmiast do niej dołączył, z odręcznie wykonanym transparentem: „ Żądamy nauki religii w szkole”. 

Zginął trafiony kulą w serce. 

Osoba3: 



Chciałam o kulturze napisać 
naprawdę inteligentnie, 
lecz zaczęły kule świstać 
i szyby dygotać i pękać. 
 
"Pochyliłam się" - jak każe przepis - 
nad dziejami dwudziestolecia, 
ale z pióra kleks czerwony zleciał 
i kartki ktoś krwią pozlepiał. 
 
Rym się na gromadkę zwlókł, 
jest go dosyć... Tyle pokoleń... 
Lecz zbryzgano mózgiem bruk 
i bruk się wzdyma powoli. 
Myśleć zaczął, choć ledwo się dźwiga 
i do zapytań ośmiela - 
- "Czemu zawsze rządzi inteligent, 
a do robotników się strzela?" 
 
Niemy dotąd warknął koci łeb, 
splunęła granitowa kostka: 
"Znowuśmy się dali wziąć na lep, 
położono nas - jak zawsze - mostem 

A ja na tym moście jak kiep 
do essayu oczy przysłaniana. 
Krew nie płynie już, już tylko skrzep... 
Rozstrzelano moje serce w Poznaniu.  
O kulturze... Próba wzniosłych syntez, 
artystycznych intuicji zgranie... 
Ja nie mogę... Ani kwarty, ani kwinty. 
Rozstrzelano moje serce w Poznaniu.  
 
Ni gorące ono, ni zimne. 
Szkoda kul. Szkoda leków na nie. 
Moje serce - wszak to tylko rymy... 
Rozstrzelano moje serce w Poznaniu.  
 
NARRATOR: 
Mecenas Hejmowski mówił : 

(Nagranie z mowy obrończej mec. Stanisława Hejmowskiego, na procesie uczestników walk w 
Poznaniu, 16.10.1956 ).  

Wierzę, że krew ofiar tych zajść nie została przelana na próżno. Ja wierzę, że na grobach tych, którzy 
polegli spełni się zapowiedź, którą w „Nocy Listopadowej” Stanisław Wyspiański włożył w usta Korze, 
bogini wiekuiście odradzającego się życia: 
  
„Krwi przelanej nie zmarnię 
 krwią tą pola i rolę użyźnię, 
 i synów z krwi tej dam kiedyś Ojczyźnie”. 
 
 



NARRATOR: 
I my wierzymy. (zapala znicz i kładzie pod datą 1956) 

ROK 1956 nie był spokojny. Później też nie mogliśmy cieszyć się wolnością. Kolejne opór 
komunistycznej władzy stawili w 1968r studenci.  

16 stycznia - komunistyczne władze państwowe podjęły decyzję o zawieszeniu przedstawień Dziadów 
Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. 30 I 1968 miało miejsce ostatnie przedstawienie  
otwarte dla publiczności. Na przedstawieniu było więcej widzów niż sprzedanych biletów. 
Manifestacyjne oklaski pojawiały się przy antycarskich i antyrządowych partiach tekstu. Po 
przedstawieniu nastąpiły długotrwałe owacje i pochód studentów Trębacką i Krakowskim 
Przedmieściem pod pomnik Mickiewicza z transparentami „Żądamy Dziadów”. Milicja zatrzymuje 35 
osób za „zakłócanie porządku publicznego”. Zatrzymanych studentów ukarano grzywnami pieniężnymi. 
Te wydarzenie miały swoje następstwa. Wiec  studencki, który miał miejsce 8 marca na Uniwersytecie 
Warszawskim dał początek tzw. wydarzeniom marcowym. Wzmogły się protesty przeciwko nasilaniu 
się cenzury, organizowano wiece przeciwko socjalizmowi. 19 marca - I sekretarz PZPR Władysław 
Gomułka wygłosił antysyjonistyczne przemówienie, które wywołało dalsze zamieszki. 14 maja - Pod 
wpływem wydarzeń marcowych zostały zmienione zasady rekrutacji na wyższe uczelnie. Zwiększono 
liczbę punktów za pochodzenie (robotnicze lub chłopskie) oraz wprowadzono dodatkowe punkty za 
służbę wojskową i pracę zawodową, trwającą co najmniej sześć miesięcy. Wydarzenia te głównie 
odbierano jako antyinteligenckie działania. 

Osoba4: 

Jutrzenka moich politycznych wrażeń: 
Beztroska wiosna życia jedenasta, 
Rok sześćdziesiąty ósmy, miesiąc marzec, 
Przy placu Unii, prawie centrum miasta. 

Widziałem z okna kuchni dom "Riviera", 
Skarpę, ogródek, szkołę i boisko - 
Mój zabaw teren, zajmowany teraz 
Przez tłum ruchomy. Wszystko było blisko. 

Przyleciał po mnie mój kolega "Jujo" 
- Idziemy patrzeć! - rozkazał - ty ciapo! 
Wiesz co jest grane? Studenci demonstrują! 
(Gestapo! - brzmiało zza okien - Gestapo!) 

Pobiegliśmy wpierw na ulicę Polną, 
Gdzie grał warkot drukarń "Życia Warszawy". 
Przejść przez ulicę nie było nam wolno, 
Kolumna wozów ZOMO, garść ciekawych. 

Stały z niebieskiej blachy ciężarówki, 
Paru gliniarzy ze znudzoną miną. 
Wzdłuż Polnej lśniły czarnych butów skuwki 
I usłyszałem czyjś szept - "Golędzinów". 

Było tak cicho i nic się nie działo, 
Żeśmy pobiegli bez namysłu dalej. 
Szczeniakom wrażeń przecież zawsze mało, 
Zwłaszcza, że lęku nie czuliśmy wcale.  



Osoba 5:                                                                                                                                                      
A pod "Rivierą" (gdzie róg Waryńskiego) 
Latały w słońcu deski i kamienie, 
Walka uliczna wrzała na całego, 
Krzyk był i gwizdy, krew i podniecenie. 

W poprzek ulicy autobus czerwony 
Leżał jak mamut, a za nim studenci 
Wołali - "Wolność" - i na wszystkie strony 
Szła wieść niezdrowa, że się coś tu święci. 

Z daleka ludzie cisi, przestraszeni 
Patrzyli, jak się patrzy na ognisko 
Z tą fascynacją szaleństwem płomieni 
Do których lepiej nie podchodzić blisko. 

A potem mama "Juja" nas zabrała 
Ciągnąc do domu, za rozgrzane uszy... 
- Nie wiecie - łkała - co ja przeżywałam! 
A nam - pytania krążyły po duszy. 
 
OSOBA 6: 
Pojawiło się u nas dwóch z Urzędu Wojewódzkiego. Powiedzieli, że zapraszają na pogrzeb syna. 
Milicyjn ą suką dojechaliśmy do Trójmiasta. Na cmentarzu w Oliwie byliśmy po 11 w nocy. Ciało 
Zbyszka całe podziurawione. Jedna z kul trafiła w głowę, czaszkę miał roztrzaskaną . 
 
NARRATOR: 
14 grudnia 1970 r., na wieść o podwyżkach cen żywności zastrajkowała Stocznia Gdańska. 15 grudnia 
na ulicach Gdańska doszło do starć robotników z milicją. Zginęło siedem osób. 16 grudnia 
zastrajkowały największe zakłady Trójmiasta. Przed gdańską stocznią zastrzelono dwóch stoczniowców. 
Tego samego dnia wicepremier Stanisław Kociołek zaapelował o przerwanie strajku. Gdyńscy 
stoczniowcy posłuchali. 17 grudnia 1970 r. po godz. 6 rano wielu z nich przyjechało pociągiem na stację 
kolejki Gdynia Stocznia. W grupie był 18-letni Zbyszek Godlewski, elblążanin od czterech miesięcy 
zatrudniony przy przeładunku statków. Na kładce nad torami naprzeciwko robotników stanęło wojsko. 
Żołnierze zabili 45 osób.… zostało rannych. 
 
OSOBA 6: 
Zbyszek dopiero od czterech miesięcy pracował w Gdyni. My w Elblągu. Jeszcze 17 grudnia nic nie 
wiedzieliśmy. Radio, telewizja, gazety nie informowały. 18 w piątek znaleźliśmy w drzwiach awizo. 
Poszliśmy na pocztę, a tu budynek zastawiony czołgami, nie można wejść. Wróciliśmy do domu i ja 
zadzwoniłam od sąsiadki, wtedy telefonu nie mieliśmy. Gdy zapytałam o telegram, kobieta, która 
odebrała, powiedziała, że to bardzo poważna sprawa i żebym uważnie słuchała. Przeczytała mi: 
"Zbyszek nie żyje. Kazik." 
Pojechaliśmy szukać syna. 
 
OSOBA 7: 
Na cmentarzu Zbyszek był pochowany jako czwarty tej nocy. Groby rozmieścili w różnych miejscach, 
bo nie chcieli, by rodziny zabitych kontaktowały się ze sobą. Przed odjazdem z cmentarza 
przypomniałem sobie, że w kaplicy zostały ubrania syna. Wróciłem i poprosiłem o te rzeczy, chciałem 
koniecznie się dowiedzieć, jak zginął. Byłem oficerem Wojska Polskiego, więc od razu zauważyłem, że 
dostał serię z broni maszynowej trzy lub cztery kule w brzuch i jeden pocisk w głowę.  
(Nagranie – K. Dowgiałło, „Ballada o Janku Wiśniewskim”) 
Osoba zapala znicz i kładzie pod datą 1970 



NARRATOR: 
W 1976 strajkowali robotnicy z Ursusa.  
 
W latach 1980– 1981 zawarto  POROZUMIENIA SPOŁECZNE. Od  VII 1980 w kraju wybuchały 
żywiołowe strajki ekonomiczne, w sierpniu — strajk powszechny objął Wybrzeże i  stopniowo 
rozszerzył się na całą Polskę. Powstawały międzyzakładowe komitety strajkowe i  formułowały 
postulaty wobec władz państwowych - po wielodniowych rokowaniach zawarto porozumienia: 
w Szczecinie, w Stoczni Gdańskiej i w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-
Zdroju. Dotyczyły one podstawowych praw pracowniczych:  
(mówią poszczególne osoby) 
•  tworzenia niezależnych samorządnych związków zawodowych, 
•  organizowania strajków, 
•  ograniczenia cenzury państwa 
•  udostępnienia środków masowego przekazu związkom wyznaniowym,  
•  uwolnienia więźniów politycznych, 
•  obsadzania stanowisk kierowniczych przez osoby kompetentne, niezależnie od przynależności do 

PZPR, podwyżek płac i rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania, 
•  uprawnień socjalnych,  
•  wprowadzenia sobót wolnych od pracy, 
•  skrócenia czasu oczekiwania na mieszkanie. 
 
NARRATOR: 
Lata 1981-1983 przyniosły Polsce stan wojenny, krew, śmierć i strach. Władze państw. zwalczały 
organizacje i instytucje podziemne, strajki okupacyjne i demonstracje uliczne  pacyfikowały z użyciem 
specjalnych oddziałów MO (ZOMO) i ciężkiego sprzętu wojskowego. Łącznie kilkadziesiąt osób 
zginęło, zostało zamordowanych lub zmarło w wyniku pobicia, m.in. zastrzelono 9 górników w kopalni 
Wujek w Katowicach (16 XII 1981) i 3 demonstrantów w Lubinie, wiele tysięcy osób aresztowano 
i skazano na kary więzienia lub grzywny, pozbawiono pracy. Wymuszano składanie tzw. deklaracji 
lojalności wobec władz prowadzono kampanię propagandową uzasadniającą wprowadzenie stanu 
wojennego i atakującą Solidarność. Represjonowanym pomocy udzielał Kościół katolicki. 
 
Osoba 8: 
Który skrzywdziłeś człowieka prostego 
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, 
Gromadę błaznów koło siebie mając 
Na pomieszanie dobrego i złego, 
 
Choćby przed tobą wszyscy się skłonili 
Cnotę i mądrość tobie przypisując, 
Złote medale na twoją cześć kując, 
Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli, 
 
Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta 
Możesz go zabić - narodzi się nowy. 
Spisane będą czyny i rozmowy. 
 
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy 
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. 
 
 (Osoba zapala znicz.)  
(Nagranie „Murów” J.Kaczmarskiego.) 
 
 



NARRATOR: 
Obrady Okrągłego Stołu w 1989r to już prawie wolność. 
 W sierpniu 1988 r. rozpoczęła się nowa fala strajków pod hasłem legalizacji „Solidarności”. Władze 
PRL wysunęły koncepcję „okrągłego stołu” z udziałem części sił opozycyjnych i z pośrednictwem 
Kościoła. 5 IV doszło do podpisania dokumentów „okrągłego stołu”. Najważniejsze było porozumienie 
polityczne oznaczające powrót na scenę „Solidarności” oraz kontrakt przedwyborczy. Wybory do 
Senatu miały być całkowicie wolne. Prezydenta wybrać miały Sejm i Senat łącznie. Pierwsze, 
częściowo wolne wybory parlamentarne z 4 VI 1989 r. przyniosły komunistom dotkliwą porażkę. 
 
Osoba 3 i 8 na zmianę: 
Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu 
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę 
 
idź wyprostowany wśród tych co na kolanach 
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch 
 
ocalałeś nie po to aby żyć 
masz mało czasu trzeba dać świadectwo 
 
bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny 
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy 
 
a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze 
ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych  
 
niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda 
dla szpiclów katów tchórzy - oni wygrają  
pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę  
a kornik napisze twój uładzony życiorys  
 
i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy 
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie 
 
Bądź wierny Idź 
 
Nagranie – Tenenbaum N., Modlitwa o wschodzie słońca (wyk. J. Wójcicki) 
Uczniowie kłaniają się i schodzą ze sceny. 
 
W scenariuszu wykorzystano: 
•  Herbert Z., Przesłanie Pana Cogito 
•  Iłłakowiczówna K. ”Rozstrzelano moje serce w Poznaniu” 
•  Kaczmarski J.,Doświadczenie(Marzec1968) 
•  Miłosz Cz., Który skrzywdziłeś… 
•  Tenenbaum N., Modlitwa o wschodzie słońca (wyk. J. Wójcicki) 
•  Nagranie z mowy obrończej mec. Stanisława Hejmowskiego, na procesie uczestników walk w 

Poznaniu, 16.10.1956 (fragmenty nagrań na stronie: 
http://www.poznan.pl/mim/public/czerwiec56/pages.html?co=list&id=3043&ch=3686&instance=10
17&lang=pl&lhs=czerwiec56 – jeśli nie uda się zdobyć nagrań słowa przemówienia mec. 
Hejmowskiego uczeń może recytować)  

•  Nagranie –Dowgiałło K., „Ballada o Janku Wiśniewskim” 
•  Nagranie – Kaczmarski J., „Mury”  
•  Fragmenty wywiadu z rodzicami Z. Godlewskiego – zabitego w 1970r. 
•  Teksty piosenek Mezo i Owala. 


