
"Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech
będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie."
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1. Robotnicy którego poznańskiego zakładu w dniu 28 czerwca 1956 roku o godz. 6:35 jako

pierwsi wyszli na ulice i udali się w kierunku centrum miasta?

2. Na którym poznańskim placu  w dniu  28  czerwca 1956 roku robotnicy żądali  "Prawdy,
chleba i wolności"?

3. Na którym poznańskim budynku w dniu 28 czerwca 1956 roku wywieszono białą flagę?

4. Na którym poznańskim budynku w dniu 28 czerwca 1956 roku zawieszono hasła: "Dom
do wynajęcia", "Chleba", "Wolności"?

5. Przy jakiej  poznańskiej  ulicy  w czerwcu  1956  roku  mieścił  się  gmach  Wojewódzkiego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego?

6. Z którego poznańskiego gmachu w dniu 28 czerwca 1956 roku zrzucono sprzęt służący
do zagłuszania zachodnich audycji radiowych?

7. Przy której z poznańskich ulic znajdowało się więzienie, z którego w czerwcu 1956 roku
zamierzano "uwolnić naszych ojców i braci"?

8. Gdzie w Poznaniu w czerwcu 1956 roku znajdował się tzw. punkt filtracyjny?

9. Podaj  imię  i  nazwisko  robotnika,  który  dnia  28  czerwca  1956  roku  wyprowadził
Cegielszczaków za bramę zakładu.

10. Podaj  nazwiska  trzech  konduktorek  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunikacyjnego,
których udział w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca na trwałe zapisał się w świadomości
mieszkańców  Poznania.  Dziś  upamiętnia  je  skwer  Trzech  Tramwajarek.  Gdzie  on  się
znajduje?

11. Podaj imię i nazwisko najmłodszej ofiary Poznańskiego Czerwca 1956 roku.

12. Na  którym  poznańskim  cmentarzu  spoczywa  najmłodsza  ofiara  Poznańskiego  Czerwca



1956 roku?

13. W jaki sposób upamiętniono w Poznaniu najmłodszą ofiarę Czerwca 1956 roku?

14. Jakie  pamiątki  po  najmłodszej  ofierze  Czerwca  1956  roku  można  obejrzeć  w  Muzeum
Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956?

15. "Nie karmi się kulami ludzi, którzy wołają o chleb". Podaj imię i nazwisko autora tych słów,
znanego poznańskiego adwokata, który w 1956 roku bronił ofiary komunistycznych rządów.

16. Kto  napisał  wiersz  -  manifest,  symbol  walki  robotników Poznańskiego  Czerwca  1956?
Jaki tytuł nosi ten utwór?

17. Podaj  tytuł  chociaż  jednego  spektaklu  teatralnego  poświęconego  wydarzeniom
Poznańskiego Czerwca 1956.

18. Podaj imię i nazwisko reżysera filmu: Poznań 56.

19. Gdzie  w  Poznaniu  można  obejrzeć  mural  przedstawiający  pochód  demonstrantów
- uczestników Poznańskiego Czerwca 1956?

20. Jaki poznański pomnik przedstawia zdjęcie? Przy jakiej ulicy się on znajduje?



21. Na fotografiach znajdują się fragmenty dwóch poznańskich pomników. Podaj nazwy tych
pomników. Gdzie znajdują się te pomniki?

22. Gdzie w Poznaniu znajduje się tablica, na której zamieszczono słowa:

a) "...LECZ ZBRYZGANO MÓZGIEM BRUK I BRUK SIĘ WZDYMA POWOLI KREW
PŁYNIE JUŻ, JUŻ TYLKO SKRZEP ROZSTRZELANO MOJE SERCE W POZNANIU".

b) "STĄD  UPOMNIANO  SIĘ  PO  RAZ  PIERWSZY  O  PRAWO  DO  LUDZKIEJ
GODNOŚCI".

c) 28  VI  1956  -  28  VI  1981  W  25-TĄ  ROCZNICĘ  ROBOTNICZEGO  PROTESTU
PRACOWNIKÓW  FABRYKI  WAGONÓW  DLA  PAMIĘCI  ŻYJĄCYM  A  KU
PRZESTRODZE POTOMNYM WYRAZY HOŁDU BOHATEROM CZERWCA.

d) CIERPIELI ZA SŁOWA "GODNOŚCI I CHLEBA"

e) SZPITAL TEN ZAPISAŁ SIĘ W PAMIĘCI POZNANIAKÓW JAKO SYMBOL POMOCY
W CIERPIENIU I ŚWIADEK ŚMIERCI BOHATERÓW 56

      23. Kto jest autorem słów, które stanowią motto tego konkursu?
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