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lewicowych, a cały naród był w opazy
cji - mówił niedawno Adam Suwart 
w wywiadzie ze Stefdnem Drajewskim. ~ marta.ka:lmlerska@pozn.8Q01"8.pl a: 

Dziadek Adama Suwalta był słyn
nym przedwojennym komunistą. Ju
liusz Wójciak przez kilka powojen
nych miesięcy związany był z Urzę
dem Bezpieczeństwa. Jako obrońca 
uczestników Poznańskiego Czerwca 
wsławił się tym, że powoływał się 
właśnie na wartości ideologii marksi
stowskiej. Niewątpliwie to dzięki jego 
odWadze i prawni~ wprawie zasą
dzone wyroki były zńacznie niisze, niż 
początkowo zakładano. 
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Jak~ tw6rcy • to btcb:le Q. 

opowle66 o rodzicech z marblatow
sldm l anen:hlstycznym rodowodem, 
o polskich l tydowsldch konunlstach 
l chda Ich dzieci do ICo6clola w czasie 
,.$olclerno6d'". A takie o zmieszanej, 
~"WIIbl.l hlltorltllll)llrl$llfascy-

~~lctóre--~poczuclawsp6blty. 
Aktorka Ewa Wójciak po raz pielW
szy opowie w sobotę w teatne o swo
im~- Juliuszu Wó;ciaku. Historyk 
Adam.Suwart pnyponmi o swoim oj
cu- Janie Suwarcie. 

Losy obu splotą się na scenie, tak 
iaQm!d laty splotły się w tragicznych 
okolicznOściach Poznańskiego Czer
wca 1956. Jan Suwart ~uczeStnikiem 
zcywu poznańskich robotników, Ju.. 
liusz Wó;ciak - . sądowym obroń-
cą. ówcr.esna ~wytoczyła proce
sytym, któny odważyli się podnieść 
na . rękę. 

~ zastnegają twórcy spektaklu 
-ich ~eść nie będzie czarno-bia-
ła, nie będzie też dotyczyć wyłącznie 

EwaWójciak 
Po co odgn;ebywać to, co boli? Ewa 

przeszłości, ale również teraźniejszo- Wójciak przypomina, że podobnie 'ak 
ści. Bo w dzisiejszej Polsce istnieją Adam Suwart straciła swego ąca ~ 
wciąż środowiska, które próbują za- wcześnie, co stało się źródłem jej ży
właszczyć pamięć o tym, co szczęśli- dawej trawny. Już jako dorosła osoba 
wie już za nami. i opozycjoDistka sama stała się ofiarą 

-Mam poczucie, że pewien wątek pneśladowań służb PRL. 
naszej historii intelektualne;, politycz- Projekt "Dwie niepodobne historie" 
nej, społecznej został ocenzurowany. został dofinansowany ze środków mi
Dotyczy on komunistów przedwojen- nistra kultury i dziedzictwa~ 
nych i PRlrlL Próbujemy'MfZ'ISCVuda- go i objęty jego honorowym patrona-
wat, że nie mieliśmy z tym nurtem ży- tern. Powstał w ramach jubileuszu 
da nic~ Udajemy, żewlla9J!j "Pod prąd 50 lat Teatru ÓSińe(J> Dnia". / 
rodzinie nikt nie flirtował z tym Jieko. 
chanym ustrojem, nie miał poglądów • Pokaz- w sobotę o godz. 19. 
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