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Czerwiec 1976 r. ze wszystkich „polskich miesi´cy” pozostaje najmniej rozpoznany. Mimo up∏ywu
çwierçwiecza tamte wydarzenia nie doczeka∏y si´ pe∏nego opracowania monograficznego. Ze wzgl´du
na relatywnie niewielki zasi´g czasowy (w praktyce jeden dzieƒ: 25 czerwca 1976 r.) oraz terytorialny
(Radom, Ursus i w mniejszym stopniu P∏ock) pozostajà w cieniu nieporównanie bardziej gwa∏townych
wybuchów spo∏ecznych Czerwca ’56 i Grudnia ’70 oraz fali strajkowej z lata 1980 r.
Genezy wydarzeƒ czerwcowych nale˝y szukaç w nierozwiàzanym do koƒca kryzysie z grudnia
1970 r.1 Cz´Êciowo tylko „odnowione” kierownictwo uzna∏o wówczas, ˝e wystarczà zmiany na najwy˝szych stanowiskach w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i paƒstwie oraz wycofanie si´ (po
fali strajków z lutego 1971 r.) z podwy˝ki cen, która sta∏a si´ bezpoÊrednià przyczynà gwa∏townych
protestów robotniczych w grudniu, ˝eby utrzymaç si´ u steru w∏adzy.
W celu pozyskania poparcia spo∏ecznego odwo∏ywano si´ do chwytliwych sloganów, wÊród których szczególnà popularnoÊç zyska∏o has∏o: „˚eby Polska ros∏a w si∏´, a ludziom ˝y∏o si´ dostatniej”,
jak i idea podwojenia produkcji w latach siedemdziesiàtych, znana jako budowa „drugiej Polski”.
W przyspieszonym tempie dokonywa∏y si´ wi´c procesy modernizacyjne, realizowane jednak przede
wszystkim na kredyt. Korzystajàc z okazji, ˝e na zachodnich rynkach kapita∏owych ∏atwo mo˝na by∏o
uzyskaç po˝yczk´, Polska zacz´∏a stopniowo zad∏u˝aç si´ za granicà. W po∏owie dekady proces ten
przybra∏ niepokojàce rozmiary. Tylko w 1976 r. zad∏u˝enie wzros∏o o 3,6 mld dolarów 2. W porównaniu z latami szeÊçdziesiàtymi polska gospodarka w znacznym stopniu otworzy∏a si´ na Êwiat. W latach
1972–1975 nastàpi∏ niebywa∏y wzrost stopy ˝yciowej. Trudno si´ tedy dziwiç, ˝e dziÊ jeszcze bardzo
wielu ludzi ocenia te lata jako najlepsze, najbogatsze w ca∏ym ich ˝yciu. DoÊç ∏atwo zapomniano
o coraz d∏u˝szych kolejkach przed sklepami, pustych pó∏kach, o tym, ˝e obiecywano spo∏eczeƒstwu
definitywne rozwiàzanie problemu mieszkaniowego do 1985 r. Niewiele te˝ osób ma dziÊ ÊwiadomoÊç
tego, ˝e zaciàgni´te w latach siedemdziesiàtych d∏ugi b´dziemy sp∏acaç jeszcze przez wiele lat.
W latach 1971–1975, g∏ównie za sprawà sztucznego utrzymywania cen podstawowych artyku∏ów
˝ywnoÊciowych na poziomie z 1971 r., znacznie podnios∏a si´ w Polsce stopa ˝yciowa. P∏aca realna wzros∏a o ponad 40 proc., a dochód narodowy o prawie 60 proc. By∏y to niewàtpliwie imponujàce wskaêniki,
ale nie mog∏y przes∏aniaç innych, znacznie mniej optymistycznych danych. Na przyk∏ad wed∏ug nieopublikowanych wyników badaƒ Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1976 r. 30 proc. polskiego spo∏eczeƒstwa ˝y∏o poni˝ej minimum socjalnego 3.
W koƒcu 1975 r. w∏adze zmuszone by∏y oÊwiadczyç, ˝e ze wzgl´dów ekonomicznych nie uda si´
utrzymaç w nast´pnym roku cen podstawowych artyku∏ów ˝ywnoÊciowych na niezmienionym poziomie. Spo∏eczeƒstwo z niepokojem oczekiwa∏o wi´c podwy˝ek, zadajàc sobie w∏aÊciwie jedno pytanie:
jak znaczne one b´dà? By∏o to pytanie tym bardziej uzasadnione, ˝e wiosnà w prasie pojawia∏o si´
coraz wi´cej artyku∏ów, w których pisano o podwy˝kach cen w innych krajach (g∏ównie zachodnich)
oraz o wzroÊcie kosztów produkcji ˝ywnoÊci, a zw∏aszcza mi´sa i jego przetworów.
Kierownictwo partyjno-paƒstwowe liczy∏o si´ z mo˝liwoÊcià protestów spo∏ecznych. Bioràc pod
uwag´ mo˝liwoÊç wystàpienia „przerw w pracy” – jak w ówczesnym j´zyku oficjalnym nazywano
strajki, „si∏y porzàdkowe” otrzyma∏y szczegó∏owe wytyczne. Minister spraw wewn´trznych gen. Stanis∏aw Kowalczyk ju˝ na kilka tygodni przed planowanà podwy˝kà cen zarzàdzi∏ ogólnopolskà akcj´
pod kryptonimem „Lato ’76”, w której ramach zacz´to powo∏ywaç osoby uznane za politycznie niepewne na „çwiczenia wojskowe”4. Celem akcji by∏o przede wszystkim sprawdzenie gotowoÊci „si∏
i Êrodków jednostek MO do uruchomienia dzia∏aƒ w warunkach powa˝nego zagro˝enia lub naruszenia
porzàdku publicznego w paƒstwie”. Przy Komendach Wojewódzkich Milicji Obywatelskiej utworzono wydzielone grupy Êledcze, które mia∏y „ustalaç inspiratorów ewentualnych zajÊç i dokumentowaç
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Wi´cej na ten temat zob.: J. Eisler, Grudzieƒ 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2000.
Z. Rurarz, By∏em doradcà Gierka, Chicago–Toronto–Warszawa 1990, s. 62.
3 P. Raina, Political Opposition in Poland 1954–1977, London 1978, s. 232.
4 A. Solecki, Dlaczego nie zosta∏em czerwcowym warcho∏em, „Kultura” (Pary˝) 1976, nr 11, s. 34.
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ich dzia∏alnoÊç na potrzeby prawno-karne”5. We wszystkich województwach – jak to zwykle w takich
sytuacjach bywa∏o – powo∏ano sztaby lokalne. Decyzj´ o u˝yciu zwartych pododdzia∏ów Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO) móg∏ podjàç wy∏àcznie minister spraw wewn´trznych, i to dopiero po wyczerpaniu mo˝liwoÊci „zlikwidowania incydentów drogà oddzia∏ywania polityczno-administracyjnego lub innymi Êrodkami”. Postanowiono równie˝, ˝e dzia∏ajàcy w „pododdzia∏ach zwartych” funkcjonariusze nie b´dà wyposa˝eni w broƒ palnà6.
Mimo ˝e wysokiej podwy˝ce cen zdecydowanie przeciwstawiali si´ „towarzysze radzieccy”,
24 czerwca 1976 r. prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz w trakcie posiedzenia Sejmu zg∏osi∏ „pod
konsultacje” spo∏eczeƒstwa projekt podwy˝ki cen. W rzeczywistoÊci informowa∏ jedynie o fakcie,
który w praktyce ju˝ nastàpi∏. W tym samym bowiem dniu do wszystkich województw w zaplombowanych workach rozes∏ano wydrukowane zawczasu nowe cenniki7. Podwy˝ka mia∏a wejÊç w ˝ycie od
poniedzia∏ku 28 czerwca 1976 r., a zatem na „konsultacje” i ewentualne wnioski pozostawa∏y dwa dni.
Dyskusja mia∏a byç wy∏àcznie pozorna. W Sejmie cz∏onek Biura Politycznego, sekretarz KC PZPR
Edward Babiuch jako jedyny mówca w imieniu przewodniej partii, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego i pos∏ów bezpartyjnych zaproponowa∏ przyj´cie projektu rzàdowego, zresztà ju˝ zaakceptowanego przez w∏adze Centralnej Rady Zwiàzków Zawodowych8.
Tymczasem „propozycja” Jaroszewicza sz∏a znacznie dalej ni˝ podwy˝ka cen z grudnia 1970 r. Tak
na przyk∏ad mi´so i jego przetwory, które w 1970 r. dro˝a∏y przeci´tnie o 17,6 proc., teraz mia∏y byç
dro˝sze o 69 proc. Cena drobiu mia∏a wzrosnàç o 30 proc., mas∏a i nabia∏u o 50 proc., a cukru nawet
o 100 proc. Wobec tak znacznych podwy˝ek – jak g∏oszono oficjalnie – dla ich przynajmniej cz´Êciowego zrównowa˝enia przewidywano rekompensaty pieni´˝ne. Tu jednak w∏adze zaprezentowa∏y niebywa∏à arogancj´ lub po prostu politycznà g∏upot´, albowiem spo∏eczeƒstwu od lat przyzwyczajonemu (choçby tylko w sferze werbalnej) do zasad sprawiedliwoÊci spo∏ecznej zaoferowano rekompensaty skrajnie niesprawiedliwe. Ludzie najni˝ej uposa˝eni (poni˝ej 1300 z∏ miesi´cznie) mieli otrzymaç
miesi´cznie 240 z∏, natomiast najlepiej zarabiajàcy (powy˝ej 8000 z∏) nawet 600 z∏.
Rankiem 25 czerwca rozpoczà∏ si´ strajk w Zak∏adach Metalowych im. „Waltera” w Radomiu.
MSW informowa∏o póêniej, ˝e w tym czasie na terenie ca∏ego kraju „wystàpi∏y 54 przerwy w pracy”,
z tego w województwie warszawskim 9, szczeciƒskim 9, elblàskim 4, gdaƒskim 4, ∏ódzkim 4, p∏ockim
4 i radomskim 3. Komendy wojewódzkie MO podj´∏y natychmiast „niezb´dne dzia∏ania zmierzajàce
do neutralizowania powstajàcych konfliktów”, kierujàc funkcjonariuszy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa do
„zagro˝onych zak∏adów pracy”9.
W Radomiu uformowa∏ si´ pochód liczàcy oko∏o tysiàca osób, który po godzinie 8.00 wyszed∏ poza
teren zak∏adów im. „Waltera”. Cz´Êç manifestantów wyjecha∏a na ulice na wózkach akumulatorowych.
Te pojazdy, wy∏adowane ponad miar´ m∏odymi ludêmi powiewajàcymi narodowymi flagami, sta∏y si´
jednym z symboli radomskiej rewolty, utrwalonym na licznych fotografiach. Poniewa˝ demonstranci
postanowili zawiadomiç o strajku inne przedsi´biorstwa – mi´dzy innymi Zak∏ady Sprz´tu Grzejnego,
Radomskie Zak∏ady Przemys∏u Skórzanego „Radoskór”, Radomskà Wytwórni´ Telefonów, Zak∏ady
Mi´sne, Zak∏ady Remontowe Maszyn Budowlanych „Zremb” – komendant wojewódzki MO – p∏k
Marian Mozgawa poleci∏ skierowaç do nich „dodatkowe si∏y funkcjonariuszy operacyjnych”.
JednoczeÊnie przerwano po∏àczenia telekomunikacyjne „Waltera” z miastem. Ponadto „w trybie
alarmowym postawiono w stan gotowoÊci bojowej ZOMO” i dokonano koncentracji Nieetatowego
Odwodu Milicji Obywatelskiej (NOMO), który tradycyjnie tworzyli starsi wiekiem funkcjonariusze
oraz milicjanci sprowadzani z komisariatów w mniejszych miejscowoÊciach. Wzmocniono równie˝
5

Cyt. za: Miasto z wyrokiem, „Karta” 1998, nr 25, s. 27.
S. Ciesielski, Wydarzenia czerwcowe 1976 roku [w:] Przesilenia i zwroty w dziejach Polski Ludowej, „Zeszyty Naukowe
WAP” 1982, nr 110, s. 111–112.
7 H. Dominiczak, R. Halaba, T. Walichnowski, Z dziejów politycznych Polski 1944–1984, Warszawa 1984, s. 300–301;
W. Wa˝niewski, Problemy rozwoju Polski Ludowej 1944–1980, Warszawa 1982 (WSNS – do u˝ytku wewn´trznego),
s. 118–119.
8 „Trybuna Ludu”, 25 VI 1976.
9 Cyt. za: K. Dubiƒski, Rewolta radomska. Czerwiec 76, Warszawa 1991, s. 3.
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„s∏u˝b´ ruchu drogowego w newralgicznych punktach miasta”, a tak˝e „uruchomiono grup´ rajdujàcà
z zadaniem dokumentowania wydarzeƒ”10. Trudno nie dostrzec w tych wszystkich przedsi´wzi´ciach
podobieƒstw do dzia∏aƒ podejmowanych na Wybrze˝u w grudniu 1970 r.
Ju˝ przed godzinà 10.00 przed gmachem Komitetu Wojewódzkiego PZPR przy ulicy 1 Maja zaczà∏
gromadziç si´ t∏um, szacowany wkrótce na blisko 6 tys. osób. Domagano si´ rozmowy z pierwszym
sekretarzem KW Januszem Prokopiakiem, który jednak nie chcia∏ si´ zgodziç na rozmow´ z t∏umem,
proponujàc w zamian przyj´cie delegacji pracowniczej. Robotnicy, pomni doÊwiadczeƒ z 1970 r., bali
si´ jednak prowokacji i aresztowania delegatów. Jeszcze przed po∏udniem kierownik Sztabu MSW
zosta∏ poinformowany, ˝e si∏y milicyjne w Radomiu (tylko 74 funkcjonariuszy ZOMO) sà zbyt s∏abe,
˝eby zapewniç porzàdek, gdy „w mieÊcie narasta gwa∏townie agresywnoÊç, bezkarnoÊç i rozpasanie
t∏umu”11.
W tej sytuacji wiceminister spraw wewn´trznych gen. Bogus∏aw Stachura podjà∏ decyzj´ o wys∏aniu z Warszawy do Radomia kolumny ci´˝arówek z kompanià ZOMO z oÊrodka w Gol´dzinowie. Pluton ZOMO zosta∏ tak˝e wys∏any z ¸odzi. JednoczeÊnie gen. Stachura zwróci∏ si´ do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z proÊbà o przydzielenie samolotów transportowych, które mog∏yby przewieêç
ze Szczytna do Radomia s∏uchaczy Wy˝szej Szko∏y Oficerskiej MO. Póêniej wys∏ana zosta∏a tak˝e
kompania ze stacjonujàcego w stolicy Batalionu Centralnego Podporzàdkowania oraz dwa plutony
ZOMO z Kielc i Lublina. Pododdzia∏y te zosta∏y wzmocnione oÊmioma armatkami wodnymi. Skierowano te˝ do Radomia dodatkowy transport Êrodków chemicznych12.
Tymczasem po godzinie 12.00 cz´Êç manifestantów wdar∏a si´ do budynku KW, gdzie po pewnym
czasie rozpocz´∏o si´ regularne plàdrowanie. W bufecie jedna z grup natrafi∏a na zgromadzone tam
puszki z szynkà i w´dliny, jakich od dawna nikt w mieÊcie nie widzia∏. Demolowanie budynku nasila∏o si´; wyrzucano przez okna dywany, meble, telewizory. Powoli przyst´powano do podpalania Komitetu13, ale do dziÊ nie ma pewnoÊci, kto rzeczywiÊcie pod∏o˝y∏ ogieƒ: ktoÊ z manifestantów, jakiÊ prowokator, zwykli chuligani czy cywilni funkcjonariusze znajdujàcy si´ wewnàtrz budynku.
Na ulicach rozgorza∏a tymczasem gwa∏towna walka. Od strony lotniska nadciàga∏y zwarte pododdzia∏y ZOMO, które za pomocà d∏ugich pa∏ek, wystrzeliwanych z wyrzutników granatów ∏zawiàcych
i armatek wodnych stara∏y si´ rozproszyç zgromadzenie. Demonstranci obrzucali szar˝ujàcych milicjantów kamieniami, wznosili na ulicach barykady i obrzucili gmach KW MO butelkami z ∏atwo palnymi p∏ynami. Spalono tak˝e samochody znajdujàce si´ na dziedziƒcu Komitetu. Ca∏y czas nad miastem krà˝y∏y helikoptery, z których obserwowano i filmowano demonstrantów. Setki zdj´ç dla „celów
operacyjnych” wykonywali cywilni funkcjonariusze SB.
Oko∏o godziny 16.00 podpalono gmach Urz´du Wojewódzkiego oraz Biuro Paszportów KW MO.
Na ulicach p∏on´∏y samochody (mi´dzy innymi pod budynkiem KW PZPR podpalono jeden z samochodów stra˝ackich, który mia∏ uczestniczyç w gaszeniu po˝aru). Stopniowo na ulicach pojawia∏o si´
coraz wi´cej barykad. Oko∏o godziny 17.00 w czasie wznoszenia jednej z nich zgin´li, przygnieceni
przyczepà, dwaj manifestanci: Jan ¸ab´dzki i Tadeusz Zàbecki. Wed∏ug niektórych relacji ponieÊli oni
Êmierç spychajàc w stron´ milicjantów przyczep´ za∏adowanà betonowymi p∏ytami, wed∏ug innej wersji – zostali nià przygnieceni w trakcie wznoszenia kolejnej barykady. Faktem jest, ˝e „zacz´to ich cia∏a
woziç na wózku akumulatorowym”14 po mieÊcie.
Oko∏o godziny 15.00 na ulicy ˚eromskiego pojawi∏a si´ niewielka grupa cywilów, którzy nie b´dàc
niepokojeni przez milicj´ metodycznie wybijali szyby wystawowe w sklepach, póêniej okradanych.
Akcja ta trwa∏a do godziny 17.00, gdy gen. Stachura uzna∏, ˝e p∏k Mozgawa nie jest w stanie sprawnie
dowodziç „tak wielkim zgrupowaniem zwartych oddzia∏ów milicji”. Z Warszawy wys∏ano wi´c
zast´pc´ komendanta g∏ównego MO gen. Stanis∏awa Zaczkowskiego, aby na miejscu przejà∏ dowo-

10

Ibidem, s. 4.
Ibidem, s. 6.
12 Ibidem, s. 7.
13 Miasto z wyrokiem..., s. 34–36.
14 Ibidem, s. 36.
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dzenie si∏ami porzàdkowymi. Zaczkowski dotar∏ do budynku KW MO w Radomiu pod koniec najgwa∏towniejszej fazy walk ulicznych wokó∏ budynku KW PZPR, w którym po˝ar ostatecznie ugaszono dopiero po godzinie 19.0015.
Si∏y ZOMO (1543 funkcjonariuszy) opanowa∏y sytuacj´ i na ulicach miasta rozpocz´to regularne
polowanie na ludzi. Zatrzymywano niemal wszystkich, którzy pojawiali si´ na ulicach, i przewo˝ono
ich do komendy MO, gdzie wielu z nich bito pa∏kami, przep´dzajàc przez os∏awione „Êcie˝ki zdrowia”.
Jeden z pobitych mówi∏ po latach: „Trzeba by∏o szybko biec. Twarz zas∏oni∏em, to t∏ukli po r´kach.
Popuch∏y mi. Cztery palce z∏amane, po dwa w ka˝dej r´ce”. Trzy dni po wypuszczeniu z aresztu zosta∏a ta osoba ponownie zatrzymana. Znów by∏o brutalne bicie: „jak rozbierali do naga i t∏ukli w penisa,
to cz∏owiek mdla∏; a jak w pi´ty – to robi∏ pod siebie”16.
Wed∏ug danych MSW w czasie kilkugodzinnych zajÊç ulicznych zgin´∏y dwie osoby, rannych zosta∏o 75 funkcjonariuszy MO i co najmniej 121 cywilów. Ta ostatnia liczba jest znacznie zani˝ona
i nie obejmuje osób pobitych przez milicjantów. BezpoÊrednie straty materialne si´gn´∏y 30 mln z∏,
a wraz ze stratami poÊrednimi, spowodowanymi przez przerwy w produkcji, mia∏y wynieÊç 77 mln17.
Do ofiar represji poczerwcowych zaliczyç nale˝y tak˝e Jana Bro˝yn´ zamordowanego 30 czerwca
1976 r. oraz ks. Romana Kotlarza, który za odprawianie nabo˝eƒstw w intencji pobitych i aresztowanych
robotników zosta∏ dotkliwie pobity przez funkcjonariuszy SB i zmar∏ w szpitalu 18 sierpnia 1976 r.
RównoczeÊnie z wydarzeniami w Radomiu mia∏y miejsce robotnicze protesty w Ursusie oraz
w mniejszym zakresie w P∏ocku. Niestety nie dysponujemy tu tak szczegó∏owà faktografià, jak w przypadku znacznie bardziej gwa∏townej rewolty radomskiej. Tylko w niewielkiej cz´Êci – ze wzgl´du na
tendencyjny charakter i liczne b∏´dy rzeczowe oraz zupe∏nie nie do przyj´cia j´zyk – t´ dotkliwà luk´
wype∏nia wchodzàcy w sk∏ad niniejszego pakietu Kalendarz wydarzeƒ w Radomiu, Ursusie i P∏ocku18.
¸àcznie – wedle oficjalnych danych – zatrzymano 634 osoby w Radomiu, 172 w Ursusie i 55
w P∏ocku. Ponadto zwolniono z pracy w trybie natychmiastowym w Radomiu 939, a w Ursusie 180
osób19. W porównaniu z informacjami o zatrzymanych, aresztowanych i usuni´tych z pracy zebranych
przez Êrodowiska niezale˝ne dane te wydajà si´ znacznie zani˝one – w samym Radomiu miano zatrzymaç ponad dwa tys. osób. Trzeba te˝ pami´taç, ˝e 25 czerwca 1976 r. kraj ogarn´∏a fala strajków protestacyjnych. W Warszawie, gdzie nie by∏o manifestacji ulicznych, strajk objà∏ mi´dzy innymi zak∏ady im. Âwierczewskiego, Nowotki, Kasprzaka, Fabryk´ Samochodów Osobowych na ˚eraniu i Paƒstwowe Zak∏ady Optyczne. W ¸odzi strajkowa∏o co najmniej 16 zak∏adów, g∏ównie przemys∏u w∏ókienniczego, dziewiarskiego i odzie˝owego. Fragmentaryczne informacje wspominajà o strajkach
w Elblàgu, Gdaƒsku, Grudziàdzu, Poznaniu, Pruszczu Gdaƒskim, Radomsku, Starachowicach, Szczecinie i Wroc∏awiu. Wed∏ug danych KC PZPR strajki odby∏y si´ w 97 zak∏adach w 24 województwach
i wzi´∏o w nich udzia∏ ∏àcznie 55 tys. osób20.
Wobec tak gwa∏townych protestów w∏adze ju˝ 25 czerwca 1976 r. wieczorem postanowi∏y wycofaç si´ z podwy˝ki cen, co w przemówieniu transmitowanym przez radio i telewizj´ zakomunikowa∏
spo∏eczeƒstwu premier Jaroszewicz. By∏a to powa˝na pora˝ka ekipy Edwarda Gierka i osobiÊcie
pierwszego sekretarza KC PZPR, który nazajutrz w czasie telekonferencji z pierwszymi sekretarzami
komitetów wojewódzkich domaga∏ si´, by zwo∏aç „we wszystkich województwach masowe wiece,
wiece na kilkadziesiàt tysi´cy ludzi, nawet sto czy ponad sto tysi´cy [...] ˝ebyÊcie mogli powiedzieç na
tym wiecu, ˝e nie popieracie metod chuligaƒstwa i metod narzucania ogromnej wi´kszoÊci klasy robotniczej, narodu, woli niewielkiej grupy chuliganów. Towarzysze, mnie to jest potrzebne jak s∏oƒce, jak
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K. Dubiƒski, op. cit., s. 7.
B. Pawlak, A w baraku z´by, „Polityka”, 21 I 2000.
17 S. Ciesielski, op. cit., s. 115.
18 Zob. karty nr 8–16.
19 Sprawozdanie z pracy Komisji KC PZPR powo∏anej do wyjaÊnienia przyczyn i przebiegu konfliktów spo∏ecznych w dziejach Polski Ludowej, „Nowe Drogi” 1983, numer specjalny, s. 54.
20 A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994, s. 338.
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woda, jak powietrze”21. W nast´pnych dniach w miastach ca∏ej Polski odby∏y si´ wi´c manifestacje, na
których pot´piano „warcho∏ów” z Radomia i Ursusa oraz udzielano pe∏nego poparcia towarzyszowi
Gierkowi. ¸àcznie w wiecach tych udzia∏ wzi´∏o kilkaset tysi´cy osób.
Latem 1976 r. wiele osób przera˝onych widmem rozregulowanego rynku wewn´trznego zacz´∏o
pospiesznie gromadziç zapasy. Ostatecznie w sierpniu w∏adze zdecydowa∏y si´ na wprowadzenie
w Polsce „bonów towarowych” na cukier. Od tego momentu a˝ do lata 1989 r. PRL mia∏a byç krajem
kartek. Przyznanie ka˝demu obywatelowi prawa do wykupienia po niezmienionej cenie miesi´cznie
dwóch kilogramów cukru by∏o widomym znakiem zupe∏nego fiaska „polityki przyspieszonego rozwoju”.
JednoczeÊnie wobec surowych represji wymierzonych w uczestników czerwcowych protestów w
Êrodowisku intelektualistów pojawi∏y si´ has∏a solidarnoÊci z robotnikami. 9 wrzeÊnia 1976 r. obradowa∏a konferencja plenarna Episkopatu Polski. Og∏oszono komunikat, w którym – w cz´Êci zakwestionowanej przez cenzur´ – czytamy mi´dzy innymi: „Konferencja plenarna Episkopatu Polski zwraca si´
do najwy˝szych w∏adz paƒstwowych, aby zaniechano wszelkich represji wobec robotników bioràcych
udzia∏ w protestach przeciwko zamierzonej przez rzàd w czerwcu br. zbyt wygórowanej podwy˝ce cen
artyku∏ów ˝ywnoÊciowych. Uczestniczàcym w tych protestach robotnikom trzeba by przywróciç utracone prawa, pozycj´ spo∏ecznà i zawodowà, wyrzàdzone krzywdy odpowiednio wynagrodziç, wobec
skazanych zastosowaç amnesti´”22.
23 wrzeÊnia 1976 r. czternaÊcie osób og∏osi∏o Apel do spo∏eczeƒstwa i w∏adz PRL, w którym informowano o powstaniu Komitetu Obrony Robotników. Wyra˝ajàc solidarnoÊç z uchwa∏ami konferencji
plenarnej Episkopatu Polski, sygnatariusze domagali si´ „amnestii dla skazanych i aresztowanych
i przywrócenia wszystkim represjonowanym pracy” oraz wzywali spo∏eczeƒstwo „do poparcia tych
˝àdaƒ”. Sygnatariuszami Apelu a zarazem za∏o˝ycielami KORu byli: Jerzy Andrzejewski, Stanis∏aw
Baraƒczak, Ludwik Cohn, Jacek Kuroƒ, Edward Lipiƒski, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Piotr
Naimski, Antoni Pajdak, Józef Rybicki, Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypiorski, ks. Jan Zieja, Wojciech Ziembiƒski. Sta∏o si´ regu∏à, ˝e osoby otwarcie anga˝ujàce si´ w dzia∏alnoÊç Komitetu by∏y usuwane z pracy i nara˝a∏y si´ na mniej lub wi´cej dotkliwe szykany i represje. KOR apelowa∏ do w∏adz,
ale równie˝ odwo∏ywa∏ si´ bezpoÊrednio do spo∏eczeƒstwa23. Jesienià 1976 r. nie tylko wzywa∏ pos∏ów
do powo∏ania specjalnej komisji Êledczej, która zbada∏aby okolicznoÊci stosowania przemocy przeciwko uczestnikom czerwcowych protestów, ale zach´ca∏ tak˝e spo∏eczeƒstwo do pisania listów w tej
sprawie.
KOR prowadzi∏ Êcis∏à ewidencj´ osób, którym udzielano pomocy – medycznej, prawnej, a zw∏aszcza finansowej. Obejmowa∏a ona ponad tysiàc osób z Ursusa, Radomia, P∏ocka, Warszawy, ¸odzi,
Gdaƒska, Grudziàdza i Poznania. Pomocy finansowej, której wartoÊç przekroczy∏a 3 mln z∏, udzielono ∏àcznie 604 rodzinom. Prawie 70 proc. tej sumy zebrano w Polsce. Z zagranicy pieniàdze na pomoc
dla polskich robotników przekazywa∏y centrale zwiàzków zawodowych z Francji, Norwegii, Szwecji
i W∏och, przedstawiciele Polonii, organizacja Amnesty International i osoby prywatne24. W lipcu
1977 r. na mocy amnestii z wi´zieƒ wysz∏y ostatnie osoby skazane za udzia∏ w robotniczych protestach Czerwca ’76.

Jerzy Eisler

21 Mnie to jest potrzebne jak s∏oƒce, woda i powietrze [w:] A. Garlicki, Z tajnych archiwów, Warszawa 1993, s. 395–406 (pierwodruk w: „Polityka” 1990, nr 19).
22 P. Raina, Rozmowy z w∏adzami PRL. Arcybiskup Dàbrowski w s∏u˝bie KoÊcio∏a i Narodu, t. 1: 1970–1981, Warszawa 1995,
s. 259–263.
23 Na temat KOR poza przywo∏anà ju˝ pracà A. Friszke zob. przede wszystkim: J.J. Lipski, KOR, Londyn 1983; S. Kawalec,
Demokratyczna opozycja w Polsce (Wydarzenia czerwcowe i rok dzia∏alnoÊci Komitetu Obrony Robotników), Warszawa 1980
(wydane poza cenzurà); R. Zuzowski, Komitet Samoobrony Spo∏ecznej KOR. Studium dysydentyzmu i opozycji politycznej,
Wroc∏aw–Warszawa–Kraków 1996.
24 S. Kawalec, op. cit., s. 17.
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S¸OWNIK POJ¢å
Biuro Polityczne KC PZPR – rzeczywisty oÊrodek w∏adzy paƒstwowej w Polsce Ludowej, podejmujàcy wszelkie kluczowe decyzje, liczàcy od kilku do kilkunastu osób. Formalnie Biuro Polityczne by∏o
wybierane podczas zjazdów partii, w praktyce jego sk∏ad personalny ulega∏ istotnym zmianom w czasie dramatycznych posiedzeƒ plenarnych KC mi´dzy zjazdami – zwykle w chwilach kryzysów politycznych.
Cenzura – przez ca∏y okres w∏adzy komunistycznej, a nawet w poczàtkach III Rzeczypospolitej
(1944–1990), istnia∏a w Polsce cenzura prewencyjna. Przed publikacjà musia∏y byç zaakceptowane nie
tylko ksià˝ki i artyku∏y, ale do lat siedemdziesiàtych tak˝e bilety tramwajowe, paragony sklepowe
i wszelkie druki administracyjne. Kontrolowano równie˝ – przed wprowadzeniem na ekrany – wszystkie filmy i programy telewizyjne, a koncerty i spektakle teatralne nie mog∏y si´ ró˝niç od zaakceptowanego przez cenzora szczegó∏owego scenariusza. Samo istnienie cenzury (oficjalnie – G∏ówny Urzàd
Kontroli Publikacji, Prasy i Widowisk) by∏o ukrywane przed spo∏eczeƒstwem, poniewa˝ jej ingerencji
nie wolno by∏o w ˝aden sposób zaznaczaç.
Demokracja (grec. demos – lud, kratein – w∏adza) – rodzaj rzàdów, w których w∏adza nale˝y do ogó∏u
obywateli danego paƒstwa. Najwy˝sze w∏adze pochodzà z wolnych wyborów, w których udzia∏ biorà
wszyscy pe∏noletni i posiadajàcy prawa obywatelskie mieszkaƒcy. W nowoczesnych systemach demokratycznych zachowany jest trójpodzia∏ w∏adzy – na ustawodawczà, wykonawczà i sàdowniczà,
a obywatele cieszà si´ daleko posuni´tymi swobodami.
„Demokracja socjalistyczna” – propagandowe okreÊlenie systemu politycznego w Polsce po drugiej
wojnie Êwiatowej. Przymiotnik „socjalistyczna” – choç nie precyzowano tego otwarcie – mia∏ charakter ograniczajàcy i minimalizujàcy. By∏a to wi´c jak gdyby demokracja niepe∏na, tylko dla tych, którzy akceptowali socjalistyczny charakter paƒstwa. W jednym z popularnych dowcipów ˝artowano, ˝e
demokracja socjalistyczna tym si´ ró˝ni od demokracji, czym krzes∏o elektryczne od zwyk∏ego krzes∏a. Trwa∏à cechà demokracji socjalistycznej by∏ brak wolnoÊci obywatelskich i systematyczne fa∏szowanie wyników wszelkich wyborów politycznych.
Drugi obieg – popularne okreÊlenie niezale˝nego ruchu wydawniczego, jaki narodzi∏ si´ w Polsce
jesienià 1976 r. Ârodowiska opozycyjne prze∏ama∏y wydawniczy monopol paƒstwa i zacz´∏y publikowaç poza zasi´giem cenzury czasopisma oraz ksià˝ki. Poczàtkowo teksty przepisywano przez kalk´ na
maszynach do pisania, póêniej „drukowano” za pomocà powielaczy, niejednokrotnie w setkach, a czasem nawet tysiàcach egzemplarzy. Szczególnà s∏aw´ zdoby∏a wywodzàca si´ ze Êrodowiska Komitetu
Obrony Robotników Niezale˝na Oficyna Wydawnicza NOWA – do sierpnia 1980 r. opublikowa∏a ona
ponad sto ksià˝ek, mi´dzy innymi Blaszany B´benek Güntera Grassa, Miazg´ Jerzego Andrzejewskiego, Ma∏à Apokalips´ Tadeusza Konwickiego czy Mistrza i Ma∏gorzat´ Micha∏a Bu∏hakowa.
Gospodarka planowa (nakazowo-rozdzielcza) – model zarzàdzania gospodarkà charakterystyczny
dla paƒstwa socjalistycznego, w którym jedynym lub dominujàcym pracodawcà jest paƒstwo. W Polsce taki model istnia∏ po 1947 r. Jego realizatorzy nie tylko przygotowywali plany wieloletnie (pi´ciolatki, szeÊciolatki), ale tak˝e szczegó∏owo okreÊlali wysokoÊç produkcji oraz charakter asortymentu
w danym roku. Urz´dnicy paƒstwowi ustalali te˝ wszystkie ceny hurtowe i detaliczne.
Gospodarka rynkowa – system gospodarczy, w którym decyzje dotyczàce wielkoÊci i rodzaju produkcji podejmowane sà przez niezale˝ne podmioty gospodarcze. Decyzje te uzale˝nione sà od p∏ynàcych z rynku informacji na temat cen dóbr i us∏ug, p∏ac, stóp procentowych, kursów papierów wartoÊciowych i walut. Podstawà gospodarki rynkowej jest prywatna w∏asnoÊç Êrodków produkcji, jej cechy
g∏ówne to otwartoÊç oraz swobodny przep∏yw kapita∏u, towarów i us∏ug.
Komitet Obrony Robotników (KOR) – we wrzeÊniu 1976 r. czternastu przedstawicieli Êrodowisk
niezale˝nych, które organizowa∏y pomoc dla represjonowanych uczestników protestów Czerwca ’76,
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podpisa∏o Apel do spo∏eczeƒstwa i w∏adz PRL i utworzy∏o KOR. Stawia∏ on sobie za cel udzielanie
poszkodowanym robotnikom pomocy medycznej, prawnej i materialnej i doprowadzenie do uwolnienia wszystkich aresztowanych za udzia∏ w wydarzeniach czerwcowych. KOR dzia∏a∏ jawnie (w drugim
obiegu publikowano nazwiska, adresy i telefony jego cz∏onków), choç przez ca∏y czas uznawany by∏
przez w∏adze za organizacj´ nielegalnà. Obok kilkudziesi´ciu osób, których nazwiska by∏y szerzej
znane, z Komitetem anonimowo wspó∏pracowa∏o ponad stu, g∏ównie m∏odych ludzi. We wrzeÊniu
1977 r., po zwolnieniu z wi´zieƒ ostatnich uczestników wydarzeƒ czerwcowych, KOR zosta∏ przekszta∏cony w Komitet Samoobrony Spo∏ecznej „KOR”.
Komunizm – system polityczny, który nigdzie i nigdy nie zosta∏ jeszcze stworzony. Etapem poÊrednim na drodze do komunizmu, którego cechami podstawowymi mia∏o byç pe∏ne zaspokojenie wszelkich potrzeb ludzi oraz wy∏àcznie paƒstwowa w∏asnoÊç Êrodków produkcji, mia∏ byç socjalizm.
Potocznie mianem komunizmu cz´sto okreÊla si´ system polityczny powsta∏y w Rosji po rewolucji
paêdziernikowej 1917 r., a w wyniku drugiej wojny Êwiatowej – za sprawà Armii Czerwonej – narzucony krajom Europy Ârodkowo-Wschodniej.
„Przerwy w pracy” – jednà z podstawowych cech j´zyka propagandy w PRL by∏o pomniejszanie
znaczenia zjawisk, faktów i wydarzeƒ niekorzystnych z punktu widzenia rzàdzàcych. Realizacji tego
zadania s∏u˝y∏o mi´dzy innymi wyszukiwanie specjalnych okreÊleƒ. I tak na przyk∏ad w Êrodkach
masowego przekazu najcz´Êciej nie u˝ywano ogólnie zrozumia∏ego s∏owa „strajk”, lecz pos∏ugiwano
si´ nieprecyzyjnym okreÊleniem „przerwy w pracy”. Nie precyzowano przy tym, jakie by∏y tych
„przerw” przyczyny, czas trwania i zasi´g.
System kartkowy (asygnaty, bony, talony) – jednà z najbardziej dokuczliwych dla spo∏eczeƒstwa
cech realnego socjalizmu by∏ permanentny brak lub niedostatek artyku∏ów pierwszej potrzeby. O ile
by∏o to zrozumia∏e w drugiej po∏owie lat czterdziestych w kraju zniszczonym przez wojn´ i okupacj´,
o tyle w latach póêniejszych trudno by∏o znaleêç racjonalne wyt∏umaczenie takiej sytuacji. W∏adze
dà˝y∏y do rozwiàzania tego problemu w dwojaki sposób. Po pierwsze, dba∏y przede wszystkim o osoby
zwiàzane z szeroko rozumianym obozem w∏adzy: aparat partyjny i administracyjny, funkcjonariuszy
s∏u˝b bezpieczeƒstwa, kadry kierownicze ludowego Wojska Polskiego, pracowników „frontu ideologicznego” (dziennikarze, naukowcy, artyÊci, literaci itd.). Dla nich – zw∏aszcza w latach siedemdziesiàtych – istnia∏y przydzia∏y (asygnaty, bony, talony) na rozmaite artyku∏y, których brakowa∏o na
rynku. Przyk∏adowo w po∏owie lat siedemdziesiàtych samochód Fiat 126p kupowany na talon (przydzielany przez premiera, ministra, wojewod´, dyrektora zjednoczenia czy innà osob´ piastujàcà kierownicze stanowisko) kosztowa∏ 69 tys. z∏, podczas gdy za to samo auto kupowane na gie∏dzie trzeba
by∏o zap∏aciç ponad 120 tys. z∏. Zrozumia∏e jest wi´c, ˝e taki system sprzeda˝y wiàza∏ ÊciÊle cz´Êç inteligencji technicznej, lekarzy, naukowców i ludzi Êwiata sportu, kultury i sztuki z w∏adzà. Po drugie,
poprzez system kartkowy w∏adze stara∏y si´ zapewniç wszystkim obywatelom dost´p (limitowany) do
podstawowych artyku∏ów. Rozbudowany system kartkowy istnia∏ w Polsce w pierwszych latach po
wojnie, przejÊciowo w pierwszej po∏owie lat pi´çdziesiàtych i nieprzerwanie w latach 1976–1989.
„Âcie˝ki zdrowia” – wielu zatrzymanych uczestników robotniczych protestów Czerwca ’76 musia∏o
przechodziç przez szpalery ustawionych twarzami do siebie milicjantów, którzy przechodzàcà osob´
ok∏adali pa∏kami. IÊç trzeba by∏o powoli, by ka˝dy z funkcjonariuszy zdà˝y∏ uderzyç. Niektóre osoby
przepuszczano przez „Êcie˝ki zdrowia” kilkakrotnie. Tà bestialskà metodà funkcjonariusze milicji
i S∏u˝by Bezpieczeƒstwa pos∏ugiwali si´ ju˝ w czerwcu 1956 r. w Poznaniu oraz w grudniu 1970 r. na
Wybrze˝u.
Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO) – oddzia∏y milicji powo∏ane w grudniu
1956 r. przez premiera Józefa Cyrankiewicza. Od pierwszego miejsca skoszarowania potocznie nazywano je Gol´dzinowem. Zadaniem tych formacji by∏o zabezpieczanie porzàdku publicznego na imprezach masowych, podczas kl´sk ˝ywio∏owych czy katastrof. W rzeczywistoÊci bra∏y udzia∏ w t∏umieniu
strajków i demonstracji, odznaczajàc si´ przy tym brutalnoÊcià i bezwzgl´dnoÊcià oraz dopuszczajàc
si´ licznych przest´pstw. Rozwiàzane zosta∏y zarzàdzeniem ministra spraw wewn´trznych we wrzeÊniu 1989 r., w ich miejsce powo∏ano policyjne oddzia∏y prewencji.
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BIOGRAMY
ADAMCZYK JERZY – sekretarz KW PZPR w Radomiu w 1976 r.
ANDRZEJEWSKI JERZY – ur. w 1909 r., pisarz, publicysta. W latach 1952–1954 redaktor naczelny „Przeglàdu Kulturalnego”, 1955–1956 w redakcji miesi´cznika „TwórczoÊç”. Od 1936 r. w Zwiàzku Literatów Polskich. W latach 1950–1957 w PZPR, 1952–1957 pose∏. Autor powieÊci Popió∏ i diament (1948)
ukazujàcej tragedi´ i rozterki pokolenia AK. DoÊwiadczenia stalinizmu sk∏oni∏y go do napisania powieÊci metaforycznych: CiemnoÊci kryjà ziemi´ (1956) i Bramy raju (1960) zawierajàcych krytyk´ pierwszych lat PRL i poparcie dla zmian paêdziernikowych. W 1979 r. opublikowa∏ w drugim obiegu Miazg´,
powieÊç ukazujàcà spo∏eczno-politycznà dezintegracj´ PRL. Od lat szeÊçdziesiàtych zwiàzany z opozycjà demokratycznà, za co by∏ wielokrotnie obj´ty cenzorskim zakazem druku. W 1976 r. wspó∏za∏o˝yciel
KOR, a od 1977 r. redaktor niezale˝nego pisma literackiego „Zapis”. W sierpniu 1976 r. og∏osi∏ list
otwarty Do przeÊladowanych uczestników robotniczego protestu. Zmar∏ w 1983 r.
AT¸AS MICHA¸ – w 1976 r. redaktor naczelny „Ideologii i Polityki”.

BABIUCH EDWARD – ur. w 1927 r., w latach 1970–1980 cz∏onek Biura Politycznego i sekretarz KC
PZPR, 1976–1980 zast´pca przewodniczàcego Rady Paƒstwa. 1969–1980 pose∏, od lutego do sierpnia
1980 r. premier. Na IX Nadzwyczajnym Zjeêdzie PZPR w 1981 r. uznany za wspó∏odpowiedzialnego
za kryzys spo∏eczno-gospodarczy i polityczny, usuni´ty z partii.
BARA¡CZAK STANIS¸AW – ur. w 1946 r., poeta, krytyk, t∏umacz. W latach 1967–1973 w redakcji mie-

si´cznika „Nurt”. 1967–1969 w PZPR. Wspó∏twórca poetyckiej Nowej Fali, krytykujàcej mi´dzy innymi nowomow´ polityczno-propagandowà w∏adz PRL (tomiki Korekta twarzy, 1968; Jednym tchem,
1970 oraz ksià˝ka Nieufni i zadufani, 1971). Wspó∏za∏o˝yciel KOR, wspó∏redaktor wychodzàcych
poza cenzurà pism: „Biuletyn Informacyjny” KOR oraz „Zapis” i „Krytyka”. Od 1980 r. w NSZZ
„SolidarnoÊç”.
BRO˚YNA
RO˚YNA JAN – robotnik z Radomia. W nocy z 29 na 30 czerwca 1976 r. zosta∏ pobity przez funkcjonariuszy MO. Odwieziony do szpitala, zmar∏ po kilku godzinach. Przyczynà zgonu by∏o p´kni´cie podstawy czaszki i uszkodzenie mózgowia. Na g∏owie mia∏ wystrzy˝one pod∏u˝ne pasmo w∏osów – co
by∏o wówczas powszechnie stosowane wobec zatrzymanych przez milicj´ radomskà.
BRYK RYSZARD – w 1976 r. zast´pca kierownika Wydzia∏u Ekonomicznego KC PZPR.
CHOJECKI MIROS¸AW – ur. w 1949 r., w 1976 r. jako jeden z pierwszych zaczà∏ pomagaç represjonowanym robotnikom z Ursusa i Radomia, organizowa∏ pomoc prawnà i materialnà. Cz∏onek KOR,
w 1977 r. twórca i pierwszy szef Niezale˝nej Oficyny Wydawniczej NOWA.
CIÑ˚ELA EUZEBIUSZ – w 1976 r. kierownik Wydzia∏u Organizacyjnego KW PZPR w Radomiu.

COHN LUDWIK – ur. w 1902 r., adwokat, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920, przedwojenny dzia∏acz PPS. W 1947 r. aresztowany i skazany na pi´ç lat wi´zienia w procesie PPS WolnoÊç-RównoÊç-Niepodleg∏oÊç. Wspó∏za∏o˝yciel i cz∏onek KOR. Zmar∏ w 1981 r.
CYRANKIEWICZ JÓZEF – ur. w 1911 r., prawnik, od 1931 r. cz∏onek PPS. W latach 1941–1945 wi´ziony w OÊwi´cimiu i Mauthausen. Po 1945 r. zwolennik koncepcji zjednoczenia PPS i PPR. W latach
1948–1971 cz∏onek Biura Politycznego KC PZPR, 1947–1952 i 1954–1970 premier, 1970–1972 przewodniczàcy Rady Paƒstwa, 1947–1972 pose∏. W latach 1949–1972 prezes Rady Naczelnej ZBoWiD,
1973–1986 przewodniczàcy Ogólnopolskiego Komitetu Obroƒców Pokoju. Zmar∏ w 1989 r.
DÑBROWA KRYSTYN – w 1976 r. pierwszy zast´pca kierownika Wydzia∏u Organizacyjnego KC PZPR.
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GIEREK EDWARD – ur. w 1913 r., w latach 1923–1934 przebywa∏ we Francji, 1937–1948 w Belgii,
cz∏onek Francuskiej i Belgijskiej Partii Komunistycznej. Od 1948 r. dzia∏acz PPR i PZPR, 1957–1970
pierwszy sekretarz KW PZPR w Katowicach, 1970–1980 pierwszy sekretarz KC PZPR, 1976–1980
cz∏onek Rady Paƒstwa. W latach 1952–1980 pose∏ (w 1980 r. zrezygnowa∏ z mandatu). W 1981 r.
wykluczony z PZPR. Zmar∏ w 2001 r.

biogramy

FIRMANTY KRYSTYNA – w 1976 r. sekretarz KW PZPR w Radomiu.

GOSTY¡SKI ANDRZEJ – w 1976 r. kierownik kancelarii pierwszego sekretarza KW PZPR w Radomiu.

GRZELAK JAN – w 1976 r. zast´pca kierownika Wydzia∏u Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR.
JAB¸O¡SKI HENRYK – ur. w 1909 r., w latach 1971–1985 cz∏onek Biura Politycznego KC PZPR,

1972–1985 przewodniczàcy Rady Paƒstwa. Podpisa∏ dekret o stanie wojennym w 1981 r.
JAROSZEWICZ PIOTR – ur. w 1909 r., w PPR od 1944 r., w PZPR cz∏onek KC (1948–1980) i Biura Politycznego KC (1970–1980). W latach 1952–1970 wiceprezes Rady Ministrów, 1970–1980 premier.
W latach 1955–1970 sta∏y przedstawiciel Polski w RWPG. W latach 1947–1980 pose∏ (zrezygnowa∏
z mandatu w 1980 r.), 1972–1980 prezes ZBoWiD. W 1981 r. usuni´ty z PZPR i pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci konstytucyjnej przed Trybuna∏em Stanu, w 1984 r. post´powanie umorzono na mocy
amnestii. Zmar∏ w 1992 r.
KELUS JAN KRZYSZTOF – ur. w 1942 r., autor ballad oddajàcych nastroje lat siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych, dzia∏acz opozycji demokratycznej. Jego utwory by∏y rozpowszechniane w drugim obiegu;
zosta∏y po raz pierwszy oficjalnie wydane w koƒcu lat dziewi´çdziesiàtych.
KOTLARZ ROMAN – ur. w 1928 r., ksiàdz, od 1961 r. wikariusz w Pelagowie ko∏o Radomia. 25 czerwca 1976 r. pob∏ogos∏awi∏ strajkujàcych robotników ze schodów koÊcio∏a Âwi´tej Trójcy w Radomiu.
Przez kilka nast´pnych tygodni podczas niedzielnych mszy Êwi´tych w swojej parafii modli∏ si´
w intencji pobitych, aresztowanych, wyrzuconych z pracy. Od po∏owy lipca inwigilowany przez aparat bezpieczeƒstwa, wzywany co drugi dzieƒ na przes∏uchania, przechodzi∏ „Êcie˝ki zdrowia”. Na skutek brutalnego pobicia zmar∏ 18 sierpnia 1976 r.
KOWALCZYK STANIS¸AW – genera∏, cz∏onek Biura Politycznego KC PZPR, w 1976 r. minister spraw
wewn´trznych.
KURO¡ JACEK – ur. w 1934 r., polityk i publicysta. W latach 1949–1953 cz∏onek ZMP, 1952–1953

i 1956–1964 PZPR (dwukrotnie usuwany). W latach 1957–1964 pracowa∏ w G∏ównej Kwaterze ZHP,
prowadzi∏ tak zwane dru˝yny walterowskie („czerwone harcerstwo”). Od po∏owy lat szeÊçdziesiàtych
rozpoczà∏ krytyk´ ustroju PRL, za co by∏ wi´ziony w latach 1964–1967 i 1968–1971. W czerwcu
1976 r. podpisa∏ oÊwiadczenie czternastu intelektualistów wyra˝ajàce solidarnoÊç z protestujàcymi
robotnikami. 18 lipca 1976 r. wystosowa∏ list otwarty do Enrico Berlinguera, sekretarza generalnego
W∏oskiej Partii Komunistycznej, z apelem, ˝eby ten wykorzysta∏ swój autorytet i wystàpi∏ w obronie
represjonowanych robotników. Pomys∏odawca (obok Antoniego Macierewicza) i wspó∏za∏o˝yciel
KOR, od 1978 r. wyk∏adowca na zaj´ciach niezale˝nego Towarzystwa Kursów Naukowych. W latach
1980–1981 doradca w∏adz krajowych NSZZ „SolidarnoÊç”, 1981–1984 internowany i wi´ziony.
LIPI¡SKI EDWARD – ur. w 1888 r., ekonomista. W latach 1907–1918 cz∏onek PPS-Lewica, 1946–1948
PPS, 1948–1976 PZPR. W latach 1946–1965 prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W lipcu
1976 r. wraz z dwunastoma intelektualistami wystosowa∏ list do redakcji francuskiego tygodnika „Le
Nouvel Observateur”, w którym domaga∏ si´ uwolnienia uczestników protestów robotniczych. Wspó∏za∏o˝yciel KOR, w 1978 r. podpisa∏ deklaracj´ za∏o˝ycielskà niezale˝nego Towarzystwa Kursów Naukowych. Zmar∏ w 1986 r.
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LIPSKI JAN JÓZEF – ur. w 1926 r., literaturoznawca, publicysta, polityk. W czasie drugiej wojny Êwiatowej ˝o∏nierz AK, uczestnik powstania warszawskiego. Wspó∏pracownik tygodnika „Po prostu”
(1956–1957), sekretarz Klubu Krzywego Ko∏a. Jeden z autorów listu trzynastu intelektualistów z lipca
1976 r. Wspó∏za∏o˝yciel KOR, organizator pomocy prawnej i finansowej dla represjonowanych robotników z Radomia i Ursusa. W latach 1980–1981 cz∏onek Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç”
Mazowsze, w stanie wojennym internowany i wi´ziony. Zmar∏ w 1991 r.
¸AB¢DZKI JAN – uczestnik demonstracji w Radomiu w 1976 r., zginà∏ w trakcie zajÊç ulicznych.
MACIEREWICZ ANTONI – ur. w 1948 r., polityk. Pomys∏odawca (obok Jacka Kuronia) i wspó∏za∏o˝yciel KOR. W lipcu 1976 r. organizowa∏ akcj´ pomocy dla represjonowanych robotników Ursusa. Od
1977 r. redaktor niezale˝nego miesi´cznika „G∏os”. Wielokrotnie za swà dzia∏alnoÊç opozycyjnà
zatrzymywany i aresztowany.
MAåKOWSKI ROMAN – w 1976 r. wojewoda radomski.
MOZGAWA MARIAN – pu∏kownik, w 1976 r. komendant wojewódzki MO w Radomiu.
NAIMSKI PIOTR – cz∏onek KOR, redaktor niezale˝nego miesi´cznika „G∏os”.
ONYSZKIEWICZ WOJCIECH – cz∏onek KOR, wraz z Henrykiem Wujcem kierowa∏ od wrzeÊnia 1976 r.
akcjà pomocy dla robotników Ursusa.
PAJDAK ANTONI – ur. w 1894 r., prawnik, od 1922 r. cz∏onek PPS, w latach 1939–1945 PPS WRN. Od
1943 r. drugi zast´pca delegata rzàdu RP na kraj, 1944–1945 cz∏onek czteroosobowej Krajowej Rady
Ministrów, uczestnik powstania warszawskiego. W marcu 1945 r. zosta∏ aresztowany przez NKWD
jako jeden z szesnastu przywódców paƒstwa podziemnego. Skazany w Moskwie na pi´ç lat wi´zienia,
po odbyciu kary zes∏any na Syberi´. Do Polski wróci∏ w 1955 r. Wspó∏za∏o˝yciel KOR. Jako obserwator wizytowa∏ procesy robotników radomskich. Zmar∏ w 1988 r.
PALACZ JANUSZ – w 1976 r. inspektor Wydzia∏u Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR.
PROKOPIAK JANUSZ – w 1976 r. pierwszy sekretarz KW PZPR w Radomiu.
PRZYWIECZERSKI DARIUSZ – w 1976 r. inspektor Wydzia∏u Organizacyjnego KC PZPR.
RYBICKI JÓZEF – ur. w 1901 r., pedagog, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920, od 1943 r.
dowódca Kedywu Okr´gu Warszawskiego AK, uczestnik powstania warszawskiego. We wrzeÊniu
1945 r. jeden z za∏o˝ycieli Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. Wspó∏za∏o˝yciel i cz∏onek KOR.
Podpisa∏ oÊwiadczenie czternastu intelektualistów z czerwca 1976 r. solidaryzujàce si´ z protestami
robotniczymi. Zmar∏ w 1986 r.
SEMPRUCH STANIS¸AW – w 1976 r. cz∏onek Sekretariatu KW PZPR w Radomiu.
SIEMASZKIEWICZ JÓZEFA – w 1976 r. zast´pca kierownika Wydzia∏u Administracyjnego KC PZPR.
STACHURA BOGUS¸AW – genera∏, w 1976 r. wiceminister spraw wewn´trznych.
STEINSBERGOWA ANIELA – ur. w 1896 r., adwokat, w latach trzydziestych wyst´powa∏a jako obroƒca
w procesach politycznych dzia∏aczy PPS, po wojnie broni∏a dzia∏aczy opozycji demokratycznej. Wspó∏za∏o˝yciel i cz∏onek KOR. Podpisa∏a oÊwiadczenie czternastu intelektualistów z czerwca 1976 r. solidaryzujàce si´ z protestami robotniczymi. Wizytowa∏a jeden z procesów radomskich. Zmar∏a w 1988 r.
SZCZYPIORSKI ADAM – wspó∏za∏o˝yciel i cz∏onek KOR.
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TORU¡CZYK BARBARA – zwiàzana z opozycjà demokratycznà, w latach 1977–1979 sekretarz redakcji
pozacenzuralnego pisma „Zapis”, nast´pnie w redakcji niezale˝nej „Res Publiki”. Od 1983 r. redaktor
naczelny „Zeszytów Literackich”.

biogramy

TOBIASZ JÓZEF – w 1976 r. sekretarz KW PZPR w Radomiu.

WESO¸OWSKI TADEUSZ – cz∏onek Sekretariatu KW PZPR w Radomiu w 1976 r.
WUJEC HENRYK – ur. w 1941 r., polityk. Od 1962 r. cz∏onek Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, od 1977 r. cz∏onek KOR. W lipcu 1976 r. uczestniczy∏ w Radomiu w pierwszym procesie
robotników sàdzonych za udzia∏ w proteÊcie czerwcowym. 25 sierpnia 1976 r. wraz z grupà dzia∏aczy
warszawskiego KIK podpisa∏ list do przewodniczàcego Rady Paƒstwa w sprawie uwolnienia wi´zionych robotników i przywrócenia do pracy zwolnionych. Od wrzeÊnia 1976 r. razem z Wojciechem
Onyszkiewiczem kierowa∏ akcjà pomocy dla robotników Ursusa. Od 1980 r. w NSZZ „SolidarnoÊç”,
cz∏onek Zarzàdu Regionu Mazowsze oraz w∏adz krajowych Zwiàzku.
ZACZKOWSKI STANIS¸AW – genera∏, w 1976 r. zast´pca komendanta g∏ównego MO.
ZÑBECKI TADEUSZ – uczestnik demonstracji w Radomiu w 1976 r., zginà∏ w trakcie zajÊç ulicznych.
ZIEJA JAN – ur. w 1897 r., ksiàdz, podpu∏kownik i kapelan Wojska Polskiego. Uczestnik wojny obronnej Polski 1939 r. Kapelan Szarych Szeregów i uczestnik powstania warszawskiego. Jeden z autorów
listu trzynastu intelektualistów z lipca 1976 r. Wspó∏za∏o˝yciel KOR. Zmar∏ w 1991 r.
ZIEMBI¡SKI WOJCIECH – ur. w 1925 r., ˝o∏nierz Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie, dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy. Cz∏onek Klubu Krzywego Ko∏a i Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Wspó∏za∏o˝yciel i w latach 1976–1977 cz∏onek KOR. Od 1977 r. w Ruchu Obrony Praw Cz∏owieka i Obywatela. Zmar∏ w 2001 r.
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TABLICA SYNCHRONISTYCZNA

Świat

Polska
20 XII 1970 – VII Plenum KC PZPR wybiera na pierwszego sekretarza
Edwarda Gierka.

27 I 1973 – podpisanie układu o
zawieszeniu broni między USA i I połowa lat 70. – budowa „drugiej Polski” i gospodarczy „cud na kredyt”:
wielkie budowy (Huta „Katowice”, Port Północny i rafineria w Gdańsku,
Wietnamem Północnym.
Trasa Łazienkowska i Dworzec Centralny w Warszawie), budownictwo
6–27 X 1973 – wojna Jom Kippur mieszkaniowe z wielkiej płyty, nowe fabryki samochodów małolitra(arabsko-izraelska),
kilkakrotny żowych Fiat 126p w Tychach i Bielsku-Białej, sklepy „Baltony”
wzrost cen ropy naftowej powoduje i „Peweksu” sprzedające towar za dewizy – wszystko dzięki zachodnim
kryzys gospodarczy na Zachodzie. kredytom i licencjom.
XII 1973 – w Paryżu ukazuje się
Archipelag GUŁag Aleksandra
Sołżenicyna.
12–13 II 1974 – aresztowanie
Sołżenicyna w Moskwie i deportowanie go na Zachód.
25 IV 1974 – upadek dyktatury w
Portugalii i początek rewolucji
„czerwonych goździków”.
24 VII 1974 – upadek dyktatury 21 VII 1974 – Edward Gierek dekoruje przywódcę ZSRR Leonida
„czarnych pułkowników” w Grecji, Breżniewa Orderem Virtuti Militari.
powrót rządów parlamentarnych.
9 VIII 1974 – prezydent USA
Richard Nixon podaje się do dymisji na skutek afery „Watergate”.
Nowym prezydentem zostaje Gerald Ford.

1974–1975 – obecna w mediach (zwłaszcza w telewizji) tzw. propaganda
sukcesu i początek kryzysu spowodowanego przeciążeniem gospodarki
inwestycjami, nierównomiernym rozwojem poszczególnych gałęzi,
dłuższymi cyklami budowlanymi oraz pogorszeniem bilansu w handlu
zagranicznym na skutek wzrostu cen ropy naftowej. Zadłużenie Polski
z 3,6–4 mld dolarów w 1974 r. rośnie do 8 mld w 1975 r.; w 1976 r.
wyniesie 12 mld, a w 1979 r. aż 22 mld dolarów.

28 V 1975 – uchwalenie przez Sejm PRL Ustawy o dwustopniowym
podziale administracyjnym państwa, liczba województw zwiększa się z 17
1 VIII 1975 – podpisanie w do 49.
Helsinkach
Aktu
Końcowego
Konferencji
Bezpieczeństwa
i
Współpracy w Europie stanowi
zwieńczenie procesu odprężenia w
stosunkach Wschód–Zachód.
20 XI 1975 – śmierć dyktatora
Hiszpanii gen. Francisco Franco.

XII 1975 – w związku z projektowanymi przez władze zmianami w
Konstytucji PRL – m.in. wprowadzeniem zapisów o kierowniczej roli
PZPR oraz sojuszu z ZSRR jako podstawy ustroju – środowiska
opozycyjne rozpoczynają wysyłanie zbiorowych i indywidualnych listów
protestacyjnych; najważniejsze z nich to List 59 oraz List 101.
8–12 XII 1975 – VII Zjazd PZPR.
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24 VI 1976 – przedstawienie w Sejmie przez premiera Piotra Jaroszewicza
„propozycji zmian struktury cen”.
25 VI 1976 – w odpowiedzi na ogłoszenie przez rząd podwyżki wybuchają
strajki w 97 zakładach produkcyjnych w 24 województwach, uczestniczy w
nich ponad 71 tys. osób. Szczególnie dramatyczny przebieg mają protesty
w Radomiu, Ursusie i Płocku; manifestantów atakuje brutalnie milicja
i ZOMO. O godz. 20.00 premier odwołuje podwyżkę.
29–30 VI 1976 – konferencja partii
komunistycznych i robotniczych
Europy w Berlinie z udziałem m.in.
Edwarda Gierka.

27 VI–2 VII 1976 – przez kraj przetacza się propagandowa kampania
poparcia dla władz, na dziesiątkach wieców (głównie na stadionach)
potępia się „warchołów” z Radomia i Ursusa, tysiące ludzi wyrzucanych
jest z pracy.

tablica synchronistyczna

10 II 1976 – przyjęcie przez Sejm poprawek do Konstytucji z 22 VII
1952 r.

2 XI 1976 – wybory w USA 23 IX 1976 – powstaje Komitet Obrony Robotników pomagający ofiarom
wygrywa Jimmi Carter, którego represji Czerwca ’76.
głównym hasłem programowym są
prawa człowieka.
1 I 1977 – ogłoszenie w Pradze
deklaracji Karta ’77, podpisanej
przez 242 osoby ze środowisk
3 II 1977 – amnestia dla większości robotników skazanych za udział w
niezależnych.
czerwcowych protestach.
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materia∏ dodatkowy

MATERIAŁ
DODATKOWY
MATERIA¸ DODATKOWY
Podwyżka cen artykułów żywnościowych z 24 czerwca 1976 r.
(średnia płaca netto w 1975 r. wynosiła 3546 zł)
Artykuły
spożywcze

Jednostka
miary

Cena
obecna (zł)

Cena proponowana (zł)

Wzrost
ceny (proc.)

schab wieprzowy
polędwica wołowa ekstra
szynka gotowana
szynka konserwowa
szynka konserwowa
paczkowana
mięso wieprzowe surowe
boczek z żeberkami
mięso wołowe z kością:
karkówka, mostek, szponder
kiełbasa zwyczajna
kurczak
smalec
filety z dorsza
karp świeży
mleko 3,2 proc. tłuszczu
masło ekstra
ser edamski 45 proc. tłuszczu
margaryna
cukier
ziemniaki
jajka
ryż
oranżada
coca-cola
kotlet schabowy (bez
dodatków) w restauracji II
kategorii

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
10 dkg

56,00
70,00
90,00
110,00
13,30

100,00
136,00
186,00
224,00
26,00

79
94
107
104
95

1 kg
1 kg
1 kg

42,00
30,00
30,00

74,00
46,00
42,00

76
53
40

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1l
0,25 kg
1 kg
0,25 kg
1 kg
1 kg
1 szt.
1 kg
0,33 l
0,25 l
porcja 10 dkg

44,00
54,00
28,00
25,00
44,00
4,40
17,50
48,00
6,50
10,50
1,80
2,80
8,00
1,60
5,00
17,00

70,00
70,00
44,00
42,00
84,00
6,50
28,00
80,00
8,50
20,00
2,20
3,60
20,00
2,00
6,00
24,00

59
30
57
68
91
47
60
67
30
90
22
30
150
25
20
40

èród∏o: Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL, Kolekcja Andrzeja Werblana, Regulacja cen i kierunki jej
rekompensaty, s. 4–12.
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Jan Krzysztof Kelus, Ballada o szosie E7
Czerwony Radom pami´tam siny
Jak zbite pa∏kà ludzkie plecy,
Szos´ E7, na dworcach gliny,
JakieÊ pieniàdze, jakieÊ adresy.

Kuba jeêdzi∏a zwykle w soboty,
Wraca∏a stamtàd jakby z daleka.
Pami´tam dobrze te jej powroty,
Ka˝dy z nas wola∏ jeêdziç ni˝ czekaç.

Czerwiec nas zasta∏ z dala od miasta,
Jesienià Konrad ju˝ na nas czeka∏.
Pierwsze pieniàdze w∏aÊnie zebrano,
PojechaliÊmy – ktoÊ musia∏ jechaç.

Ta moja ˝ona jest taka drobna,
Czasem jest ca∏kiem trudno uwierzyç,
˚e przesiedzia∏a w wi´zieniu d∏u˝ej
Ni˝ ta wariatka Angela Davis.

Naprawd´ trzeba by∏o coÊ zrobiç,
Naprawd´ gliny by∏y na dworcach,
I stàd to ca∏e nasze je˝d˝enie
Szosà E7 – dziwny autostop.

Szosa E7 – znajoma szosa
Jak na gitarze akord E7.
D∏ugie wieczory oczekiwania,
Kuba wraca∏a ze Êwie˝ym chlebem.

Czerwony Radom pami´tam siny
Jak zbite pa∏kà ludzkie plecy,
Szos´ E7, na dworcach gliny,
JakieÊ pieniàdze, jakieÊ adresy.

To by∏ jej taki prywatny pomys∏.
KiedyÊ myÊla∏a, ˝e za nià idà,
Stan´∏a w zwyk∏ej kolejce w sklepie,
Gdy wysz∏a z siatkà, tajniak ju˝ sp∏ynà∏.

Strach w ludzkich oczach, upokorzenie,
W spotnia∏ych palcach Êwistki wyroków,
Pami´ç odbità na Êcie˝kach zdrowia,
Listy z wi´zienia, lekarz, adwokat.

Czerwony Radom pami´tam siny
Jak zbite pa∏kà ludzkie plecy,
Szos´ E7, na dworcach gliny,
JakieÊ pieniàdze, jakieÊ adresy.

Nadziei mia∏em bardzo niewiele,
˚e na coÊ przyda si´ to je˝d˝enie.
Mówiàc po prostu, raczej myÊla∏em,
˚e to si´ znowu skoƒczy wi´zieniem.

A tak naprawd´ lubi∏em tylko
Z tego Radomia po prostu wracaç.
Zm´czony z lewej profil kierowcy,
Nocna E7 i wozów Êwiat∏a.

Sto kilometrów – to niedaleko,
Mo˝na si´ by∏o w koƒcu pocieszaç.
Logicznie bioràc, móg∏ ktoÊ im spaliç
Miejski komitet w miasteczku Cieszyn.

W szumie silnika strz´py rozmowy,
Wspólne patrzenie na szosy wst´g´,
Ta romantyczna, tania sceneria,
Co z urz´dnika robi w∏ócz´g´.

Czerwony Radom pami´tam siny
Jak zbite pa∏kà ludzkie plecy,
Szos´ E7, na dworcach gliny,
JakieÊ pieniàdze, jakieÊ adresy.

Na ró˝nych szosach jadàc nocami
Wiem, ˝e si´ Radom przypomni jeszcze,
Gdy wycieraczki b´dà zmazywaç
Pó∏kola w kroplach rzadkiego deszczu.

Strach w ludzkich oczach, upokorzenie,
W spotnia∏ych palcach Êwistki wyroków,
Pami´ç odbità na Êcie˝kach zdrowia,
Listy z wi´zienia, lekarz, adwokat.

Czerwony Radom pami´tam siny
Jak zbite pa∏kà ludzkie plecy,
Szos´ E7, na dworcach gliny,
JakieÊ pieniàdze, jakieÊ adresy.
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Strach w ludzkich oczach, upokorzenie,
W spotnia∏ych palcach Êwistki wyroków,
Pami´ç odbità na Êcie˝kach zdrowia,
Listy z wi´zienia, lekarz, adwokat.

Kuba coÊ mówi, ˝e nie rozumie,
Przy mikrofonie ktoÊ ponoç zas∏ab∏.
To ju˝ naprawd´ pi´ç lat min´∏o,
Znowu jesteÊmy z dala od miasta.

Szum zag∏uszaczki – to o Radomiu
Jak o procesach mówià ju˝ brzeskich.
Znowu jesteÊmy z dala od miasta,
Co te˝ tam s∏ychaç u Romaszewskich.

I tylko nie wiem, czy b´d´ umia∏
Znowu pojechaç szosà E-ileÊ,
Gdy przyjdzie pora, i co odpowiem,
Gdy ktoÊ mnie spyta – gdzie wtedy by∏eÊ?
1981

èród∏o: Jan Krzysztof Kelus, Kawa∏ w bok od szosy g∏ównej, 1998, wybór utworów na p∏ycie CD.
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Czerwcowà nocà
tu˝ przed pó∏nocà
wraca∏ z Rumunii samochodem.
Tam, gdzie jest nisko
w oczy si´ wciska∏
jakiÊ piekàcy trupi odór...
Radom wymar∏y.
CiemnoÊç ogarnia
kikuty drzew, kioski spalone
i szk∏o na jezdniach
Êród nocy gwiezdnej
reflektorami oÊwietlone...

wybrane utwory literackie

Ireneusz Szukalski, Czerwcowà nocà

Jedzie poma∏u
– Có˝ tu si´ dzia∏o?
Czy˝by w Polsce trz´sienie ziemi?
W tym skwarnym lecie
spokój by∏ przecie˝
gdy opuszcza∏ kraj wraz z innymi?
Dopiero rano
mu powiedziano,
˝e robotnicy na ulice
wylegli wczoraj
i jak ta zmora
pokazali swoje oblicze!
èród∏o: Zbiory Komisji Rehabilitacji „Czerwiec ’76” w Radomiu.
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Anonim, 25 czerwca
Ten dzieƒ mia∏ zbyt wymownà treÊç.
A zacz´∏o si´ u Waltera:
najpierw wyszed∏ wydzia∏ P-6,
by na placu reszt´ pozbieraç.
Robotników ogarnà∏ gniew.
Twardzi, groêni i podnieceni
dyrekcyjnym perswazjom wbrew,
mieli doÊç zak∏amaƒ w czerwieni.
Wyleg∏a robotnicza braç
na miasto i jego ulice,
chcia∏a przed gmachem Partii trwaç
odkrywszy prawdziwe oblicze.
Bezpieczny w wielkiej masie t∏um
˝àda∏ rozmów z towarzyszami,
niós∏ si´ pomruk, jak morza szum,
a z∏ote s∏oƒce nad t∏umami.
Tygiel napi´ç, okrzyków gwar
goràczkà chwili rozpalony,
jak rozdmuchanych w´gli ˝ar
wyda∏ iskr´ – zap∏on obrony.
Z tysi´cy garde∏ g∏oÊny Êpiew
poniós∏ pieÊni i mod∏ów s∏owa,
w nim robotniczy niós∏ si´ gniew
wierzàcy, ˝e Bóg ich zachowa.
Spadli do Êrodka. Pustka ju˝.
Leci z okien stos t∏ustych szynek
wyrzucanych na zewnàtrz. Tchórz
oblecia∏ tych, co czuli win´...
Ju˝ podpalono pusty gmach,
p∏onà kioski i samochody,
a w∏adców opanowa∏ strach –
uciekli, jak ryby do wody...
Wystraszonych dzieci i ˝on
W samochodach poblad∏e twarze
Oby znikàd nie wypad∏ drab
i nie skomplikowa∏ wydarzeƒ.
Z cichych ulic przez przedmieÊç próg,
aby ominàç barykady
dostajà si´ do bocznych dróg...
Nie poczytaç im to za zdrad´?
èród∏o: Zbiory Komisji Rehabilitacji „Czerwiec ’76” w Radomiu.
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Dowcip surowo zabroniony. Antologia dowcipu politycznego, red. Violetta Sygu∏a-Gregrowicz
i Ma∏gorzata Waloch, t. 1–2 (rozdzia∏y dotyczàce lat siedemdziesiàtych), Toruƒ 1990–1991.
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wykaz skrótów

WYKAZ SKRÓTÓW
ADM
AK
DOKP
GK ZHP
KC PZPR
KG MO
KIK
KM
KM PZPR
KOR
KW MO
KW PZPR
KZ PZPR
MO
MSW
MZRiP
NKWD
NOMO
NSZZ „SolidarnoÊç”
ORMO
PKO
PKP
POP PZPR
PPS WRN
PPR
PRL
PTE
PZPR
RP
RTN
RWPG
RZPS „Radoskór”
TKN
UW
WSNS
ZBoWiD
ZM „Ursus”
ZM „Walter”
ZMP
ZNTK
ZOMO
ZSRR
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– Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
– Armia Krajowa
– Dyrekcja Okr´gowa Kolei Paƒstwowych
– G∏ówna Kwatera Zwiàzku Harcerstwa Polskiego
– Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
– Komenda G∏ówna Milicji Obywatelskiej
– Klub Inteligencji Katolickiej
– Komenda Miasta
– Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
– Komitet Obrony Robotników
– Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
– Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
– Komitet Zak∏adowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
– Milicja Obywatelska
– Ministerstwo Spraw Wewn´trznych
– Mazowieckie Zak∏ady Rafineryjne i Petrochemiczne
– Narodnyj Komissariat Wnutriennych Die∏ (Ludowy Komisariat
Spraw Wewn´trznych)
– Nieetatowe Odwody Milicji Obywatelskiej
– Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy „SolidarnoÊç”
– Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
– Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci
– Polskie Koleje Paƒstwowe
– Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej
– Polska Partia Socjalistyczna WolnoÊç-RównoÊç-Niepodleg∏oÊç
– Polska Partia Robotnicza
– Polska Rzeczpospolita Ludowa
– Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
– Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
– Rzeczpospolita Polska
– Radomskie Towarzystwo Naukowe
– Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
– Radomskie Zak∏ady Przemys∏u Skórzanego „Radoskór”
– Towarzystwo Kursów Naukowych
– Urzàd Wojewódzki
– Wy˝sza Szko∏a Nauk Spo∏ecznych
– Zwiàzek Bojowników o WolnoÊç i Demokracj´
– Zak∏ady Mechaniczne „Ursus”
– Zak∏ady Metalowe im. „Waltera”
– Zwiàzek M∏odzie˝y Polskiej
– Zak∏ady Naprawcze Taboru Kolejowego
– Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej
– Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Zdj´cia na kartach pochodzà z wystawy „Czerwiec ’76 – lekcja »demokracji socjalistycznej«”,
przygotowanej przez Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Uroczyste
otwarcie wystawy odby∏o si´ 19 czerwca 2001 r. w Radomiu.
1.

Karta 33
Kolejka przed sklepem – fot. Wiktor Urbanek.

2.

Karta 34
Pracownicy gromadzàcy si´ na terenie Zak∏adów „Waltera” – fot. z dokumentacji MSW (obecnie
w zbiorach IPN).
Strajkujàcy i dyskutujàcy robotnicy „Waltera” – fot. z dokumentacji MSW (obecnie w zbiorach IPN).

3.

Karta 35
Wózki jadàce ul. 1 Maja w kierunku Komitetu – fot. z dokumentacji MSW (obecnie w zbiorach
IPN).
W bliskiej odleg∏oÊci KW PZPR – fot. z dokumentacji MSW (obecnie w zbiorach IPN).
Demonstranci jadàcy ulicà ˚eromskiego – fot. z dokumentacji MSW (obecnie w zbiorach IPN).
Protestujàcy zbli˝ajàcy si´ do KW PZPR – fot. z dokumentacji MSW (obecnie w zbiorach IPN).

4.

Karta 36
P∏onàcy budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR – fot. ze zbiorów OÊrodka KARTA.
Spalony pokój na parterze – fot. z dokumentacji MSW (obecnie w zbiorach IPN).
Budynek od strony podwórka – fot. z dokumentacji MSW (obecnie w zbiorach IPN).

5.

Karta 37
Blokada jednej z ulic prowadzàcych do centrum miasta – fot. ze zbiorów Komisji Rehabilitacji
„Czerwiec ’76”.
Zatrzymanie przez milicj´ jednego z demonstrantów – fot. ze zbiorów OÊrodka KARTA.
Szpaler ZOMO na ul. ˚eromskiego – fot. ze zbiorów Komisji Rehabilitacji „Czerwiec ’76”.

6.

Karta 38
Spalone samochody s∏u˝bowe i prywatne wyciàgni´te z gara˝y na zapleczu Komitetu
Wojewódzkiego – fot. z dokumentacji MSW (obecnie w zbiorach IPN).
Kolumna zwartych pododdzia∏ów ZOMO zmierzajàca pod KW PZPR – fot. ze zbiorów Komisji
Rehabilitacji „Czerwiec ’76”.
Przejazd zmotoryzowanych pododdzia∏ów MO – fot. ze zbiorów Komisji Rehabilitacji „Czerwiec
’76”.

7.

Karta 39
Barykada na ulicy – fot. ze zbiorów OÊrodka KARTA.
Wrak spalonego samochodu – fot. ze zbiorów OÊrodka KARTA.
Spalone samochody przed budynkiem KW PZPR – fot. ze zbiorów OÊrodka KARTA.

8.

Karta 40
Atak z armatki wodnej na ul. Kelles-Krauza – fot. Marek Kostrzewski, ze zbiorów Komisji
Rehabilitacji „Czerwiec ’76”.
Armatka wodna atakujàca przechodniów – fot. ze zbiorów Komisji Rehabilitacji „Czerwiec ’76”.
Spotkanie z milicjà – fot. ze zbiorów OÊrodka KARTA.

êród∏a zdj´ç
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9.

Karta 41
Areszt Êledczy przy ul. Malczewskiego w Radomiu. Cela z wyg∏uszonymi Êcianami i podwójnymi, okutymi blachà drzwiami – fot. ze zbiorów Komisji Rehabilitacji „Czerwiec ’76”.
Korytarz oddzia∏u II aresztu Êledczego w Radomiu. Mi´dzy innymi tu zmuszano do przechodzenia przez „Êcie˝ki zdrowia” – fot. ze zbiorów Komisji Rehabilitacji „Czerwiec ’76”.
Odzyskane mienie oraz pieniàdze od osób zatrzymanych przez organa Milicji Obywatelskiej – fot.
ze zbiorów OÊrodka KARTA.

10. Karta 42
Jan Bro˝yna – fot. ze zbiorów Komisji Rehabilitacji „Czerwiec ’76”.
Ks. Roman Kotlarz w czasie mszy Êw. w Pelagowie – fot. ze zbiorów Komisji Rehabilitacji
„Czerwiec ’76”.
Pogrzeb ks. Romana Kotlarza – fot. ze zbiorów Komisji Rehabilitacji „Czerwiec ’76”.
11. Karta 43
Prezentowane zdj´cia operacyjne zosta∏y wykonane przez funkcjonariuszy S∏u˝by
Bezpieczeƒstwa:
Strajk w Zak∏adach Mechanicznych „Ursus” – fot. z dokumentacji MSW (obecnie w zbiorach
IPN);
Strajk w Zak∏adach Mechanicznych „Ursus”. Barykada – betonowe p∏yty zrzucone z przyczepy –
fot. z dokumentacji MSW (obecnie w zbiorach IPN);
Manifestujàcy robotnicy na torach kolejowych – fot. z dokumentacji MSW (obecnie w zbiorach
IPN);
Pracownicy ZM „Ursus” na torach kolejowych – fot. z dokumentacji MSW (obecnie w zbiorach
IPN).
12. Karta 44
Pracownicy ZM „Ursus” na torach kolejowych – fot. z dokumentacji MSW (obecnie w zbiorach
IPN).
Protestujàcy na ul. Tumskiej udajàcy si´ pod siedzib´ KW PZPR w P∏ocku – fot. z dokumentacji
MSW (obecnie w zbiorach IPN).
Demonstranci przed budynkiem KW PZPR – fot. z dokumentacji MSW (obecnie w zbiorach
IPN).
13. Karta 45
28 czerwca 1976 r. – wiec pod has∏em „Patriotyzm to rzetelna praca” na Stadionie Dziesi´ciolecia w Warszawie – fot. ADM.
Jak pisa∏a „Trybuna Ludu”, w Katowicach 28 czerwca 1976 r. odby∏a si´ na placu Feliksa
Dzier˝yƒskiego „wielka, dwustutysi´czna manifestacja ludzi pracy” – fot. ADM.
14. Karta 46
Apel do spo∏eczeƒstwa i w∏adz PRL z 23 wrzeÊnia 1976 r. – fot. ze zbiorów OÊrodka KARTA.
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1.

Karty 1–7 – Notatka dotyczàca dzia∏aƒ organów porzàdku publicznego w Radomiu, Ursusie
i P∏ocku w czerwcu 1976 r., Warszawa, 23 stycznia 1981 r., Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji, MSW II, 3384a (lekcja 1, çwiczenie 2, grupa 1).

2.

Karty 8–16 – Kalendarz wydarzeƒ w Radomiu, Ursusie i P∏ocku 25 czerwca 1976 r. Za∏àcznik
nr 1 do notatki dotyczàcej dzia∏aƒ organów porzàdku publicznego w Radomiu, Ursusie i P∏ocku
w czerwcu 1976 r., Warszawa, 23 stycznia 1981 r., Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
i Administracji, MSW II, 3384a (lekcja 1, çwiczenie 2, grupa 2).

3.

Karty 17–21 – Protokó∏ z posiedzenia Sekretariatu KW PZPR w Radomiu 27 czerwca 1976 r.,
Archiwum Paƒstwowe w Radomiu, KW PZPR, Sekretariat 11, k. 60–64 (lekcja 1, çwiczenie 2,
grupa 3).

4.

Karta 22 – Dyrektywa Wydzia∏u Organizacyjnego KC PZPR dla pierwszych sekretarzy KW
PZPR zawierajàca projekt rezolucji popierajàcej lini´ politycznà PZPR, Warszawa, 27 czerwca
1976 r., Archiwum Paƒstwowe w Radomiu, KW PZPR, Wydzia∏ Polityczno-Organizacyjny 112,
k. 61 (lekcja 1, çwiczenie 2, grupa 4).

5.

Karty 23–25 – Pismo Wydzia∏u Organizacyjnego KC PZPR do pierwszych sekretarzy KW PZPR
w sprawie przygotowania informacji i opracowaƒ o sytuacji w poszczególnych województwach,
Warszawa, 27 czerwca 1976 r., Archiwum Paƒstwowe w Radomiu, KW PZPR, Wydzia∏ Polityczno-Organizacyjny, k. 62–64 (lekcja 1, çwiczenie 2, grupa 4).

6.

Karta 26 – List pierwszego sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka do przewodniczàcego Rady
Paƒstwa Henryka Jab∏oƒskiego w sprawie post´powania wobec osób aresztowanych po protestach
czerwcowych w Radomiu i Ursusie, [Warszawa], 24 wrzeÊnia 1976 r., Archiwum Akt Nowych,
KC PZPR, XI A/343, k. 87 (lekcja 1, çwiczenie 2, grupa 5).

7.

Karta 27 – List przewodniczàcego Rady Paƒstwa Henryka Jab∏oƒskiego do cz∏onków Rady Paƒstwa w sprawie post´powania wobec aresztowanych po protestach czerwcowych w Radomiu
i Ursusie, [Warszawa], 24 wrzeÊnia 1976 r., Archiwum Akt Nowych, KC PZPR, XI A/343, k. 86
(lekcja 1, çwiczenie 2, grupa 5).

8.

Karta 28 – List przewodniczàcego Rady Paƒstwa Henryka Jab∏oƒskiego do pierwszego sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka w sprawie post´powania wobec osób aresztowanych po protestach
czerwcowych w Radomiu i Ursusie, Warszawa, 25 wrzeÊnia 1976 r., Archiwum Akt Nowych, KC
PZPR, XI A/343, k. 8 (lekcja 1, çwiczenie 2, grupa 5).

9.

Karta 29 – Telegram Rady Zak∏adowej i za∏ogi Wojewódzkich Zak∏adów Sprz´tu Grzejnego w
Radomiu wyra˝ajàcy poparcie dla partii oraz pot´pienie wystàpieƒ robotniczych, Radom, 28
czerwca 1976 r., Archiwum Paƒstwowe w Radomiu, KW PZPR, Sekretariat 120, s. 55 (lekcja 1,
çwiczenie 2, grupa 6).

skorowidz dokumentów

SKOROWIDZ DOKUMENTÓW NA KARTACH

10. Karta 30 – Rezolucja dyrekcji i za∏ogi Zak∏adów Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Radomiu pot´piajàca robotników bioràcych udzia∏ w proteÊcie, Radom, 28 czerwca 1976 r., Archiwum
Paƒstwowe w Radomiu, KW PZPR, Sekretariat 120, s. 56 (lekcja 1, çwiczenie 2, grupa 6).
11. Karta 31 – Deklaracja pracowników Warszawskich Restauracji Dworcowych „Wars” w Radomiu
o przekazaniu pieni´dzy na Centrum Zdrowia Dziecka w solidarnoÊci z partià i rzàdem, Radom,
30 czerwca 1976 r., Archiwum Paƒstwowe w Radomiu, KW PZPR, Sekretariat 120, s. 57 (lekcja
1, çwiczenie 2, grupa 6).
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12. Karta 32 – Podzi´kowania KW PZPR w Radomiu dla Zak∏adów Elektronicznych „Warel” i Urz´du Radiofonii Przewodowej w Warszawie za pomoc w organizowaniu pot´piajàcej uczestników
protestu manifestacji w Radomiu 30 lipca 1976 r., Radom, 1 lipca 1976 r., Archiwum Paƒstwowe
w Radomiu, Wydzia∏ Propagandy i Agitacji 219 (lekcja 1, çwiczenie 2, grupa 6).
***
Dokumenty prezentowane na kartach 1–28 znajdujà si´ tak˝e w publikacji Instytutu Pami´ci Narodowej Czerwiec 1976 w materia∏ach archiwalnych, oprac. Jerzy Eisler, Warszawa 2001.

