
Czerwiec '56
scenariusz warsztatowy

Sugerowany wiek uczestników: od 13 lat.

O  Czerwcu ‘56
Jako pretekst do rozpoczęcia rozmowy z dziećmi na temat wydarzeń w Poznaniu    
 w czerwcu 1956 roku proponuję wykorzystać słuchowisko, które znajdziesz na stronie
archiwumdebiec.pl. Wysłuchajcie go wspólnie. Ze starszą młodzieżą możecie obejrzeć
także film Filipa Bajona Poznań 56.

Rozmowa 
Spytaj o refleksje i uczucia, jakie wzbudziło w uczestnikach wysłuchanie słuchowiska.
Jakie są ich pierwsze wrażenia, spontaniczne myśli?  A teraz czas na pogłębioną
rozmowę. W pierwszej kolejności warto wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Kluczowe będzie
zrozumienie podstawowej sytuacji historycznej i terminów, które mogły pojawić się    
 w słuchowisku, a nie są jasne dla wszystkich uczestników, choćby „PRL”, „strajk”. 

Dofinansowano ze środków  
Muzeum Historii Polski w Warszawie 
w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.



Plac Stalina i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej – teraz Plac Adama Mickiewicza   
i Zamek Cesarski (koncentracja strajkujących);
Wojewódzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego – ul. Kochanowskiego (pierwsze
strzały);
Centralne Więzienie – ul. Młyńska (uwolnienie więźniów);

zdjęcie muralu na ścianie fabryki Cegielskiego (ewentualnie inne murale);
pomnik na Placu Mickiewicza;
kamień przed budynkiem dyrekcji zakładów;
przykłady nazw ulic związanych z tymi wydarzeniami (np. wspomniana    
 w słuchowisku ul. Matyi, ul. 28 Czerwca 1956 r.).

Mapa
Następnie sprawdźcie jakie wydarzenia udało się zapamiętać ze słuchowiska.
Zlokalizujcie na współczesnej Mapie Poznania miejsca i ulice, przy których znajdowały
się ważne budynki i przypomnijcie sobie, co się tam wydarzyło:

Zakłady im. Stalina, dawna ul. Dzierżyńskiego - teraz Zakłady HCP przy ul. 28 Czerwca
1956 r. (początek strajku)

Kończąc rozmowę, podsumujcie wnioski i zdobytą wiedzę. 

Działanie
Możecie przejść do działania twórczego. Władysław Gomułka w 1957 roku nakazał
spuszczenie na wydarzenia Czerwca ’56 „żałobnej kurtyny milczenia”. Przez lata
funkcjonowały one jedynie w sferze prywatnych przekazów i rozmów. Po latach zostały
jednak na wiele różnych sposobów upamiętnione w mieście. Pokaż uczestnikom:

Inna przykłady znajdziesz też w znajdującej się w przydatnych linkach publikacji
„Poznań pamięta”. Porozmawiajcie z o tych różnych sposobach upamiętniania
wydarzeń historycznych. Zastanówcie się, jaki jest cel takich działań, jakie są zalety    
i wady poszczególny strategii, co się uczestnikom w nich podoba, a co nie… W tym
kontekście pomyślcie także o roli sztuki w przestrzeni publicznej. 

Niech zadaniem uczestników będzie wymyślenie alternatywnej formy upamiętnienia
wydarzeń Czerwca ’56 w przestrzeni miasta za pomocą sztuki.
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Wskazówki:
1.       Postarajcie się wymyślić coś oryginalnego, coś czego do tej pory w mieście nie
widzieliście.
2.       Załóżmy, że macie do wykorzystania CAŁĄ przestrzeń miasta: chodniki, ulice,
ściany, „przestrzeń powietrzną”, podziemia, wnętrza budynków, pojazdy komunikacji
publicznej itp. Możecie też wykorzystać dowolne materiały, również nowoczesne
technologie – wasz budżet jest nieograniczony.
3.       Wasz projekt może znaleźć się z jednym miejscu, ale może też przybrać formę
trasy, mapy, punktów… Cokolwiek zaplanujecie.

Zdecyduj jaką formę pracy obierzecie. Najlepiej sprawdzi się pewnie praca w grupie.
Pomysły można przedstawić w formie makiety, rysunku, planu, kolażu… 
Koniecznie zaprezentujcie projekty w grupie i wymieńcie się uwagami. 
Do dzieła!
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Wiedza:
Portal dzieje.pl, artykuł: Poznański Czerwiec '56 
https://dzieje.pl/aktualnosci/poznanski-czerwiec-56

Strona Polskie Miesiące Instytutu Pamięci Narodowej, 
podstrona Czerwiec ’56 
https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/czerwiec-
1956/historia/112625,Historia.html

Pomniki Czerwca '56, Poznań Pamięta
https://www.polska1918-89.pl/pdf/poznan-pamieta,6462.pdf

Materiały edukacyjne:
Instytut Pamięci Narodowej, Teka edukacyjna „Poznański Czerwiec 1956” 
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/teki-edukacyjne/73876,Teka-edukacyjna-Poznanski-
Czerwiec-1956.html

Edukacja filmowa:
Filmoteka Szkolna, „Poznań 56” F. Bajona – historia oczami dziecka czy dziecko
z historią w tle? 
https://www.filmotekaszkolna.pl/dla-nauczycieli/materialy-metodyczne/poznan-56-f-
bajona-historia-oczami-dziecka-czy-dziecko-z-historia-w-tle

Filmoteka Szkolna, Ludzie na torach. Plan filmowy – Poznań '56
https://www.filmotekaszkolna.pl/dla-uczniow/materialy-filmoznawcze/ludzie-na-
torach-plan-filmowy-poznan-56
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Przydatne linki


