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STRAJK PODJĘŁY m. in.: 
• Stocznia Gdańska im. Lenina 

(2–3 tys. osób spośród 16 tys. 
zatrudnionych) 

• Elektrownia „Dolna Odra”  
koło Gryfina (ok. 1000 osób) 

• Wytwórnia Sprzętu 
Komunikacyjnego w Warszawie 
(2000 osób) 

• Zakłady Mechaniczne  
im. Nowotki w Warszawie 
(2000 osób) 

• Fabryka Samochodów 
Ciężarowych w Starachowicach 
(1500 osób)

CZERWIEC

RADOM
Strajkowały załogi 25 zakładów pracy, w tym 
wszystkie najważniejsze w mieście: Zakłady 
Metalowe im. Gen. Waltera, Radomskie 
Zakłady Przemysłu Skórzanego „Radoskór”, 
Radomska Wytwórnia Telefonów, Zakłady 
Mięsne, Zakłady Przemysłu Tytoniowego 
i Fabryka Łączników. W sumie liczbę 
strajkujących pracowników szacowano na

20 880 osób

Demonstrowało na ulicach miasta  
w szczytowej fazie protestu (godz. 15–17.00): 
ok. 15 proc. mieszkańców miasta, to jest

od 20 do 25 tys. osób

URSUS
Spośród 9474 osób, które przyszło pracować  
na I zmianę w Zakładach Mechnicznych 
„Ursus” strajk podjęło od 4338 do 7200 
robotników (46–72 proc.). W sumie w Ursusie 
i w innych zakładach pracy na terenie 
Warszawy:

Ofiary śmiertelne: 2 osoby  
(zginęli w czasie ustawiania barykady na  
ul. 1 Maja w Radomiu przygnieceni przez 
zsuwającą się przyczepę ciągnika).  
W kolejnych dniach  po stłumieniu 
manifestacji zmarło kilka osób, których 
śmierć środowiska opozycyjne wiązały  
z represjami zastosowanymi przez władze. 
Byli to m. in. Jan Brożyna (zmarł w nocy 
z 30 czerwca na 1 lipca 1976 r. w szpitalu 
wojewódzkim w Radomiu) i ks. Roman 
Kotlarz z podradomskiej parafii Pelagów 
(zmarł 18 sierpnia 1976 r. w szpitalu  
w Radomiu-Krychnowicach)

Ranni: co najmniej 121 osób 
(najprawdopodobniej znacznie więcej)

Zniszczenia mienia: szacowano je na kwotę 

77,21 mln zł. 
Spalono 24 pojazdy (samochody osobowe, 
ciężarowe, traktory, autobusy MPK, wozy 
strażackie), zdemolowano 135 sklepów. 
Wśród spalonych i zdewastowanych 
obiektów znajdował się budynek KW PZPR 
w Radomiu.

STRAJKI  
I MANIFESTACJE

14 178 osób

około 2 000 osób

Demonstrowało na ulicach miasta (na torach 
kolejowych w pobliżu zakładu): 1000–1500 osób. 
Wieczorem przed budynkiem dyrekcji  
zgromadziło się

PŁOCK

od 2 do 3 tyś. osób

około 2 000 osób

Strajki ogarnęły kilkanaście zakładów pracy  
w woj. płockim, w tym najważniejsze: 
Mazowieckie Zakłady Rafineryjne 
i Ptrochemiczne w Płocku (ok. 1000 osób na 
8541 zatrudnionych) i Zakłady Wytwórcze 
Materiałów Elektrycznych i Transformatorów 
„EMIT” w Żychlinie (1003 osoby na 2371 
zatrudnionych) w sumie

Demonstrowało na ulicach miasta: 

Zniszczenia mienia: szacowano je na  

79 160 zł  
(z tego 60 tys. zł przypadło  
na uszkodzony wóz strażacki)

112 
STRAJKUJĄCE  

ZAKŁADY PRACY

DANE  
OGÓLNOPOLSKIE  
(łącznie z pozostałymi miastami,  
gdzie doszło do protestów)

45 /49
WOJEWÓDZTW 

80 019 
STRAJKUJĄCE OSOBY



CZERWIEC
SIŁY MO 
UŻYTE DO TŁUMIENIA 
DEMONSTRACJI

URSUS

PŁOCK

RADOM
W walkach ulicznych z demonstrantami walczyło 1543 
funkcjonariuszy ZOMO z Radomia, Warszawy, Kielc, Lublina  
i Łodzi oraz słuchaczy Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie

Po stłumieniu demonstracji w Radomiu działała Grupa Śledcza, 
która przygotowywała materiały procesowe do spraw sądowych 
wytaczanych osobom zatrzymanych. Grupa liczyła 126 
funkcjonariuszy MO i SB z Radomia (40), Białegostoku (1 osoba), 
Bydgoszczy (2), Częstochowy (6), Gdańska (1), Kielc (26),  
Koszalina (2), Krakowa (4), Lublina (8), Łodzi (2), Rzeszowa (2), 
Siedlec (7), Słupska (1), Tarnobrzega (14), Wrocławia (4),  
Zielonej Góry (2), Warszawy (2) oraz Biura Śledczego MSW (4)

FUNKCJONARIUSZE  
ZOMO

1543

520

202

W walkach ulicznych uczestniczyło 520 funkcjonariuszy ZOMO 
z Warszawy

W rozpraszaniu demonstrantów uczestniczyło 202  
funkcjonariuszy ZOMO z Płocka i Łodzi
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REPRESJE ZATRZYMANI

UKARANI  
PRZEZ KOLEGIUM  
DS. WYKROCZEŃ

SKAZANI 
PRZEZ SĄDY

ZWOLNIENI  
Z PRACY

654 osoby

 194 osoby

55 osób

939 osób

233 osoby

20 osób
z czego 6 dyscyplinarnie

tryb natychmiastowy

Tryb natychmiastowy (z czego w Zakładach Metalowych im. Gen. Waltera – 360 osób)

Ukarano administracyjnie (nagany, upomnienia, pozbawienie premii): 717 osób

 212 osób  249 osób

131 osób 7 osób

10 osób  33 osoby

RADOM
URSUS
PŁOCK

PROKURATURA WOJEWÓDZKA I PROKURATURA 
REJONOWA W RADOMIU POSTAWIŁY PRZED 
SĄDEM 255 OSÓB. 

•  67 spośród nich oskarżono o czyn z art. 275 kodeksu karnego 
(przewidywał on karę do 5 lat więzienia za udział w nielegalnym 
zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami 
dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie, 
a  do 10 lat – jeżeli następstwem zbiegowiska była śmierć, 
ciężkie uszkodzenie ciała lub ciężki rozstrój zdrowia albo szkoda 
w mieniu w znacznych rozmiarach). Pozostałym przedstawiono 
zarzuty m.in. z art. 208 kk (kradzież szczególnie zuchwała), 199 
par. 1 kk (zagarnięcie mienia społecznego i 234 par. 1 kk (czynna 
napaść na funkcjonariusza MO). 51 osób odpowiadało w trybie 
przyśpieszonym.

SPOŚRÓD OSKARŻONYCH:
•  249 osób uznano za winne zarzucanych im czynów
•  4 osoby uniewinniono
•  sprawę 1 osoby umorzono.

WŚRÓD SKAZANYCH:
•  129 osób ukarano karą bezwzględnego pozbawienia 

wolności (do 10 lat)
•  108 karami pozbawienia wolności w zawieszeniu
• pozostałych innymi karami (samoistna grzywna, ograniczenie 

wolności itp).

SUMUJĄC: sądowym trybem postępowania objęto 40 proc. 
ogółu spośród 654 zatrzymanych, a jeśli wziąć pod uwagę także 
osoby ukarane przez kolegia do spraw wykroczeń (212) to ok. 
80 proc. Dla porównania: po czerwcu 1956 r. w Poznaniu na ławach 
oskarżonych zasiadło 22 spośród 802 zatrzymanych.

UKARANI PRZEZ WYDZIAŁ  
DLA NIELETNICH SĄDU REJONOWEGO  
W RADOMIU: 59 osób.

REPRESJE PARTYJNE W RADOMIU
358 osób wydalono z PZPR, skreślono z listy kandydatów  
39 osób, udzielono 52 nagany z ostrzeżeniem, 137 nagan,  
117 upomnień, odwołano z funkcji partyjnych 91 osób

REPRESJE POZAPRAWNE W RADOMIU  
(bicie na tzw. ścieżkach zdrowia, bicie w trakcie przesłuchań)
Brak szczegółowych danych, ale można przyjąć, że dotknęły niemal 
wszystkich zatrzymanych. Badający tę sprawę pion prokuratorski 
Delegatury IPN w Radomiu ustalił, że praktyka bezprawnego 
pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem 
dotknęła co najmniej 173 osoby.


