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TEMAT MIESIÑCA

Ten dzień miał zbyt wymowną treść. / A zaczęło się u Waltera: / najpierw wyszedł wydział P-6, / by na placu resztę
pozbierać (Anonim, 25 czerwca). Tak rozpoczyna się ballada sprzed ćwierćwiecza, jedna z wielu, poświęcona zrywowi

świata robotniczego na Mazowszu – w Radomiu, Ursusie, Płocku. Tak też, prosto i zwyczajnie, zaczęły się owe krótkie,
gwałtowne wydarzenia. Jak wcześniej, w latach 1956, 1970 i wtedy gdy – cztery lata później – wybuchły sierpniowe

strajki. Ale na razie jesteśmy w Radomiu, 25 czerwca 1976 r. Posłuchajmy...

Robotnicza rewolta

Z prof. Jerzym Eislerem rozmawia
dr Tomasz Łabuszewski

Tomasz Łabuszewski: Wydaje się, że
na mapie „polskich miesięcy” Czer-
wiec 1976 r. jawił się dotychczas tro-
chę jako „zapomniana rewolta”.
W jakim zakresie – przechowywane
obecnie w Instytucie Pamięci Naro-
dowej – do niedawna niedostępne dla
historyków – materiały „resortowe”
wzbogaciły naszą wiedzę na temat
wydarzeń sprzed trzydziestu lat?
Jerzy Eisler: Zacząć wypada od tego,

że do niedawna Czerwiec 1976 r. pozo-
stawał najmniej znanym ze wszystkich
„polskich miesięcy” i nie doczekał się
opracowania o charakterze monogra-
ficznym. Dostęp do materiałów zgroma-
dzonych w Archiwum IPN stworzył zu-

pełnie nową jakość. Dokumenty te po-
zwalają historykom precyzyjnie zrekon-
struować przebieg wydarzeń 25 czerw-
ca, a także przygotowania władz
do „operacji cenowej” oraz skalę i cha-
rakter represji, które miały miejsce
w następnych tygodniach. Jako pierw-
szy na szeroką skalę materiały te wyko-
rzystał Paweł Sasanka w książce „Czer-
wiec 1976. Geneza, przebieg, konse-
kwencje”. Stanowiły one ważne, choć
oczywiście nie jedyne źródło, z jakiego
skorzystał autor.

T.Ł.: Protest robotniczy zCzerwca 1976 r.
kojarzony jest głównie z Radomiem
i Ursusem, ale czy słusznie? Czy wie-
my dziś, jaki był realny zasięg i skala
protestu?
J.E.: Przede wszystkim trzeba w tym

miejscu wymienić także Płock, gdzie

również doszło do ulicznej manifestacji
i interweniowała milicja. Wypadki te
w wyniku konsekwentnych działań pro-
pagandowych wymazano jednak
– przynajmniej tymczasowo – z „mapy
protestu” – płocczanie nie byli nazywa-
ni „warchołami”. Jeśli zaś chodzi o ska-
lę wystąpień, to właśnie korzystając
z materiałów Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych możemy dziś dość dokład-
nie stwierdzić, że odbywały się one
w 24 z 49 ówczesnych województw,
a w strajkach uczestniczyło w sumie 70-
80 tys. ludzi, co wszakże nie oddaje
w pełni skali społecznego poruszenia,
jakie miało miejsce wtedy w Polsce.

T.Ł.: Czerwiec 1976 r. był kolejnym
– po Grudniu 1970 r. – protestem
społecznym, sprowokowanym przez
władze próbą drastycznego podniesie-
nia cen żywności. Czy pomiędzy tymi
kryzysami widać analogie?
J.E.: Choć skala i wymiar tragedii by-

ły różne, łatwo wskazać pewne wyraźne
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po do bień stwa. W obu przy pad kach nie
moż na utrzy my wać, że by ły to pro te sty
wy łącz nie o pod ło żu eko no micz nym
(„bun ty o kieł ba sę”). Czyn nik eko no -
micz ny był na der istot ny, ale od gry wał
za le d wie ro lę de to na to ra. Rów nie waż ne
by ło po czu cie nie spra wie dli wo ści spo -
łecz nej głę bo ko za ko rze nio ne wśród
wie lu ro bot ni ków. Re al ny so cja lizm for -
mal nie gło sił za sa dy rów no ści, ale co -
dzien ność nie mia ła wie le wspól ne go ze
szczyt ny mi ide ała mi. Ro bot ni cy wi dzie -
li, jak ży je „czer wo na bur żu azja”
i na ogół mie li świa do mość te go, że tak -
że w tym sys te mie są rów ni i „rów niej -
si”. W po rów na niu do Grud nia 1970 r.,
Czer wiec 1976 r. ogra ni czał się do jed -
ne go dnia i kon cen tro wał na Ma zow szu,
cho ciaż – jak już wspo mnia łem
– do pro te stów do szło też w in nych czę -
ściach kra ju. Wy cią ga jąc wnio ski z tra -
gicz nej lek cji gru dnio wej, tym ra zem
wła dze wy ko rzy sta ły do pa cy fi ko wa nia
bun tu tyl ko mi li cję, nie uzbro jo ną
w broń pal ną. 

T. Ł.: Jak „wła dza” przy go to wa ła się
do prze pro wa dze nia „ope ra cji ce no -
wej” i ja kie by ły jej re ak cje na straj -
ki i ma ni fe sta cje ulicz ne? 
J.E.: Przede wszyst kim za rów no

w Czerw cu 1976 r., jak i wcze śniej
– w Grud niu 1970 r. mie li śmy do czy -
nie nia z pa ra dok sal ną sy tu acją. Wła dze
znaj do wa ły się w sta nie kom plet ne go
za sko cze nia, a rów no cze śnie na swój
spo sób li czy ły się z pro te sta mi spo -

łecz ny mi. Wy da je się, że rzą dzą cy bar -
dzo ba li się tych wy bu chów spo łecz ne -
go nie za do wo le nia, sta ra li się im prze -
ciw dzia łać, mie li na dzie ję, że do tych
pro te stów nie doj dzie i w koń cu by li
jed nak za sko cze ni roz wo jem wy da -
rzeń. By ło w tym coś z za kli na nia rze -
czy wi sto ści. Dziś wie my, że re la tyw nie
naj le piej przy go to wa ne by ły struk tu ry
MSW. Za wcza su two rzo no Cen tral ne
Sta no wi sko Kie ro wa nia i po wo ły wa no
sztab od po wie dzial ny za ko or dy na cję
dzia łań w ska li ca łe go kra ju. W ro -
ku 1976 szta bem tym kie ro wał wi ce mi -
ni ster spraw we wnętrz nych gen. Bo gu -
sław Sta chu ra. To on po dej mo wał de -
cy zje o tym, gdzie i kie dy wzmoc nić
lo kal ne si ły mi li cji. Po le cił też skie ro -
wać do Ra do mia od dzia ły ZO MO
z War sza wy, Ło dzi, Kielc, Lu bli na,
a tak że słu cha czy Wyż szej Szko ły Ofi -
cer skiej MO ze Szczyt na. To tak że
w szta bie MSW za de cy do wa no o za -
ata ko wa niu ma ni fe stan tów w Ur su sie
i Płoc ku w chwi li, kie dy de mon stra cje
do bie ga ły koń ca. Po mi mo spo dzie wa -
ne go nie za do wo le nia ze stro ny spo łe -
czeń stwa, je go re ak cja – a zwłasz cza
ska la pro te stów – sta no wi ła dla władz
par tyj nych pe wien szok. Ob ra du ją ce
już wie czo rem 25 czerw ca Biu ro Po li -
tycz ne Ko mi te tu Cen tral ne go PZPR
zde cy do wa ło się na od wo ła nie pod -
wyż ki – trak tu jąc to po su nię cie jed nak
wy łącz nie ja ko tak tycz ne ustęp stwo.
Jed no cze śnie uru cho mio no ogrom ną
ma chi nę pro pa gan do wą – ma ją cą

na ce lu mak sy mal ne po ni że nie i zo hy -
dze nie uczest ni ków pro te stów. Zna -
mien ne są tu sło wa, ja kie pa dły w cza -
sie te le kon fe ren cji z se kre ta rza mi wo -
je wódz ki mi z ust I se kre ta rza KC
PZPR Edwar da Gier ka: „My ich nie na -
wi dzi my, ja cy to są łaj da cy. […] Uwa -
żam, że im wię cej bę dzie słów bluź -
nier stwa pod ich ad re sem – tym le piej
dla spra wy […] to mu si być at mos fe ra
po ka zy wa nia na nich jak na czar ne
owce, jak na lu dzi, któ rzy po win ni się
wsty dzić, że w ogó le są Po la ka mi, że
w ogó le po świe cie cho dzą”.

T.Ł.: Czy po tra fi my obec nie pre cy -
zyj nie okre ślić li czeb ność sił uży tych
do pa cy fi ka cji pro te stów w Ra do miu,
Ur su sie i Płoc ku?
J. E.: Tyl ko w dzia ła niach na uli cach

bra ło udział w Ra do miu 1 543 funk cjo -
na riu szy, w Ur su sie – 320 i Płoc ku
– 202, co łącz nie da je 2 065 mi li cjan -
tów. Do te go oczy wi ście trze ba do dać
kil ku set funk cjo na riu szy cy wil nych.
O ska li gwał tow no ści walk mo że świad -
czyć przy kład Ur su sa, gdzie w cią gu
kil ku na stu mi nut pa cy fi ko wa nia ma ni -
fe sta cji zo mow cy zu ży li 317 sztuk po -
jem ni ków z ga zem łza wią cym. 

T.Ł. Czy po tra fi my od two rzyć por tret
psy cho lo gicz ny tzw. prze cięt ne go
uczest ni ka de mon stra cji w Ra do miu,
in ny mi sło wy, kim był prze cięt ny
uczest nik pro te stu – do ja kich ha seł
i sym bo li się od wo ły wał?
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Pa weł Sa san ka 
– OBEP IPN w War sza wie

Ko men dant Wyż szej Szko ły Ofi cer -
skiej Mi li cji Oby wa tel skiej w Szczyt nie
płk Sta ni sław Bi czy sko w ra por cie
z dzia łań kom pa nii szkol nych 25 czerw -
ca w Ra do miu stwier dzał, że gdy ok.
godz. 15.20 do tar ły one pie szo pod zde -
wa sto wa ny i pło ną cy gmach Ko mi te tu
Wo je wódz kie go PZPR w Ra do miu,
„na wy so ko ści środ ka bu dyn ku ko mi te -
tu na uli cy 1 Ma ja na wóz ku elek trycz -
nym le ża ły ro ze bra ne do pa sa i zma sa -
kro wa ne zwło ki dwóch męż czyzn”. Wy -
da je się więc, że tra gicz ny wy pa dek,
w któ rym zgi nę ło dwóch de mon stran -
tów: Jan Ła bęc ki i Ta de usz Zą bec ki,
wy da rzył się w po cząt ko wej fa zie starć
w tym re jo nie, gdy do bu dyn ku Ko mi te -
tu Wo je wódz kie go PZPR zbli ża ły się
pierw sze pod od dzia ły mi li cji, ok.
godz. 15.00. 

Oko licz no ści śmier ci Ła bęc kie go
i Zą bec kie go by ły w póź niej szym okre -
sie przed mio tem wni kli we go roz pra co -
wa nia ope ra cyj ne go, pro wa dzo ne go
w ra dom skiej Ko men dzie Wo je wódz kiej
MO pod kryp to ni mem „Ba ry ka da”. Po -
cząt ko wo po stę po wa nie w tej spra wie
umo rzy ła Pro ku ra tu ra Wo je wódz ka
w Ra do miu 11 li sto pa da 1976 r. „wo bec
nie stwier dze nia fak tu po peł nie nia prze -

stęp stwa”. Wi ce pro ku ra tor wo je wódz ki
Ma rian Paw łow ski we wrze śniu 1976 r.
oce niał, że „do tych cza so we czyn no ści
za war te w ak tach nie wska zu ją na to, iż
pro wa dzą cy przed mio to we po stę po wa -
nie funk cjo na riu sze MO czy ni li sta ra -
nia, aby do ko nać szcze gó ło wych usta leń
w tym za kre sie”, co świad czy ło by
o tym, że wła dzom nie za le ża ło na wy -
ja śnie niu spra wy.

Opie ra jąc się na ma te ria łach zgro ma -
dzo nych przez apa rat bez pie czeń stwa,
moż na po ku sić się o pre cy zyj ne zre kon -
stru owa nie prze bie gu tra ge dii. Oko ło
godz. 15.00 ul. 1 Ma ja przed gma chem
KW PZPR w stro nę ul. Stru ga prze je cha -
ły dwie ar mat ki wod ne, któ re kil ka set
me trów da lej, przy po to ku, za czę ły za -
wra cać, aby po now nie prze je chać tą sa mą
dro gą. W cza sie pierw sze go prze jaz du
po jaz dów mi li cyj nych lu dzie zgro ma dze -
ni przed gma chem KW PZPR roz bie gli
się i plac na chwi lę opu sto szał. W tym
cza sie kil ku męż czyzn pod bie gło do sto -
ją ce go na pod jeź dzie przed bu dyn kiem
KW PZPR cią gni ka z przy cze pą za ła do -

Śmierć de mon stran tów

J.E.: Jest to bar dzo zło żo na i sil nie
zmi sty fi ko wa na kwe stia. Wła dze, nie
tyl ko w Czerw cu 1976 r. sta ra ły się
prze ko nać spo łe czeń stwo, że to nie
był ża den pro test „kla sy ro bot ni czej”,
ale wy bry ki chu li ga nów, ło bu zów,
zło dziei, tym ra zem ochrzczo nych
mia nem „war cho łów”. Oczy wi ście
mia ły wów czas miej sce przy pad ki ra -
bun ków, kra dzie ży, pod pa leń, ale
do dziś nie moż na z ca łą pew no ścią
stwier dzić, kto był ich ini cja to rem.
Jed no cze śnie wia do mo, że na pro wo -
dy rów wła dze nie jed no krot nie kre -
owa ły oso by z prze szło ścią kry mi nal -
ną. By ło to szcze gól nie wi docz ne
w cza sie głów nych pro ce sów, kie dy
na ła wie oskar żo nych umiesz czo no
tak że lu dzi już uprzed nio ka ra nych.
Zna my też przy pad ki za trzy my wa nia
osób, któ re w ogó le nie uczest ni czy ły
w pro te ście, ale „pa so wa ły” do za ło -
żo ne go sce na riu sza. Je den z miesz -
kań ców Ra do mia, prze by wa ją cy
na wa run ko wym zwol nie niu z wię zie -
nia, gdy zo ba czył zbli ża ją cy się po -
chód ro bot ni ków, wy sta wił przed dom
krze sło, na któ rym za siadł, aby wszy -
scy wi dzie li, że nie ma z tym nic
wspól ne go. Nie prze szko dzi ło to jed -
nak w aresz to wa niu go.

T.Ł.: Jest Pan au to rem mo no gra fii
Grud nia ’70 oraz Mar ca ’68. Ja kie
na ich tle miej sce w ka len da rzu „pol -
skich mie się cy” zaj mu je Czer wiec
’76?
J.E.: Każ dy czło wiek skłon ny jest ak -

cen to wać wła sny udział w wy da rze -
niach hi sto rycz nych i szcze gól ną ro lę
przy pi sy wać wła śnie tym, któ rych był
uczest ni kiem lub ob ser wa to rem. Jest
więc zro zu mia łe, że po zna nia cy za po -
czą tek pol skiej dro gi do wol no ści i nie -
pod le gło ści – bie gną cej przez „So li dar -
ność” – uzna ją Czer wiec 1956 r.
Na Wy brze żu ak cen tu je się ro lę Grud -
nia 1970 r. ja ko te go mo men tu, od któ -
re go mia ły by biec dzie je „So li dar no -
ści”. Wie lu przed sta wi cie li in te li gen cji,
zwłasz cza śred nie go i star sze go po ko le -
nia, za po czą tek tej dro gi uzna je Ma -
rzec 1968 r. Jest więc oczy wi ste, że
w Ra do miu, Ur su sie i Płoc ku tych ko -
rze ni szu ka się w pro te ście z Czerw -
ca 1976 r. Ci, któ rzy mó wią, że Czer -
wiec ’76 był mniej waż ny, po wo łu ją się
zwy kle na dwa fak ty. Po pierw sze, wła -
dze nie uży ły jed nak woj ska wy po sa żo -
ne go w cięż ki sprzęt i nie by ło wte dy
strze la nia do lu dzi. Po dru gie, w cza sie
tej od sło ny pol skie go kry zy su – ina czej
niż w la tach 1956 i 1970 – nie do szło

do zmian na szczy tach wła dzy w Pol -
sce. 25 czerw ca 1976 r. je dy nym po wo -
dem do sa tys fak cji dla pro te stu ją cych
by ło to, że jesz cze te go sa me go dnia
wła dze wy co fa ły się z już wpro wa dza -
nej pod wyż ki cen. 

Wy da je się jed nak, że ta swo ista ry -
wa li za cja pod wzglę dem waż no ści
wśród „pol skich mie się cy” nie ma
więk sze go sen su. Prze cież sce na riusz
więk szo ści z nich był po dob ny do sie -
bie: żą da nia ro bot ni ków, lek ce wa żą cy
sto su nek do nich pew nych sie bie
władz, strajk, ma ni fe sta cje ulicz ne
prze kształ ca ją ce się w zbroj ne star cia
i w koń cu stłu mie nie si łą ro bot ni czych
wy stą pień. Za każ dym ra zem ini cja to -
rem pro te stu był naj więk szy w mie ście
za kład pra cy. Nie moż na żad nej z tych
dat wy kre ślać z na ro do we go ka len da -
rza, ani też żad nej przy pi sy wać ja kiejś
szcze gól nej ro li. Wszyst kie one skła da -
ją się na pol ską dro gę do wol no ści
i nie pod le gło ści.

Dr To masz Ła bu szew ski – na czel nik
Od dzia ło we go Biu ra Edu ka cji Pu blicz -
nej IPN w War sza wie. Prof. Je rzy
Eisler – dy rek tor Od dzia łu IPN w War -
sza wie.
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wa ną be to no wy mi pły ta mi. Po odłą cze -
niu przy cze py w kil ka osób wy pchnię to
ją na śro dek jezd ni i skie ro wa no dy sz lem
w kie run ku jaz dy. Wy ko rzy stu jąc po chy -
łość ul. 1 Ma ja, ze pchnię to przy cze pę
w stro nę ul. Stru ga, wprost na zbli ża ją ce
się od dzia ły mi li cji. Kil ku męż czyzn roz -
pę dza ło ją przez kil ka dzie siąt me trów
– do skrzy żo wa nia z ul. Par ty zan tów;
po po chy ło ści je cha ła co raz szyb ciej. 

An na Łu kom ska – je den z na ocz nych
świad ków tra ge dii – ze zna wa ła: „W mo -
men cie kie dy za czę li ją spy chać w dół
uli cy, przy dy sz lu z przo du przy cze py
po zo sta ło tyl ko dwóch męż czyzn. Resz -
ta męż czyzn od bie gła na bo ki. Wi dzia -
łam, jak z ty łu przy cze pę tę pcha ło oko -
ło 10 męż czyzn, a z przo du przy cze py
znaj do wa ło się tych dwóch, któ rzy trzy -
ma li za dy szel przy cze py i kie ro wa li.
Przy cze pa ta, ja dąc w dół po po chy ło ści,
na bra ła dość du że go roz pę du, tak [że] ci
dwaj męż czyź ni trzy ma ją cy za dy szel
nie mo gli utrzy mać jej i kie ro wać. Wi -
dzia łam, jak mo co wa li się z tym dy sz -
lem, któ ry wy ry wał im się z rąk i skrę -
cał na bo ki. Kie dy przy cze pa ta znaj do -
wa ła się na wy so ko ści blo ku nr 71,
męż czyź ni ci pu ści li dy szel i usi ło wa li
od sko czyć na bok. […] męż czy zna
znaj du ją cy się po pra wej je go stro nie
do stał się pod ko ła przy cze py. Dru gi,
bę dą cy po le wej stro nie dy sz la, bli żej
blo ku usi ło wał usko czyć na chod nik
i kie dy był już na chod ni ku, przy cze pa
ude rzy ła go ro giem skrzy ni za ła dun ko -
wej i przy ci snę ła do mu ru bu dyn ku”.
Po prze je cha niu ok. 50 m (od skrzy żo -
wa nia z ul. Par ty zan tów) roz pę dzo na
przy cze pa gwał tow nie skrę ci ła, prze je -
cha ła Ła bęc kie go i Zą bec kie go, po wo -
du jąc na tych mia sto wą śmierć obu.

„Na chod ni ku, gdzieś 2–2,5 me tra
od jezd ni, sta ła przed ni mi ko ła mi przy -
cze pa skie ro wa na w le wo skos do bu -
dyn ku, z opusz czo nym dy sz lem,
przy któ rym le ża ły dwa cia ła nie zna -
nych mi męż czyzn z bar dzo wi docz ny -
mi ob ra że nia mi – ze zna wał świa dek

wy da rze nia Grze gorz Ja ro szek, któ ry
po usły sze niu okrzy ków na tych miast
pod biegł na miej sce tra ge dii. – Na jezd -
ni, w od le gło ści oko ło 2 me trów
od chod ni ka, wi dać by ło śla dy krwi,
któ ra cią gnę ła się od te go miej sca
do kra węż ni ka i na stęp nie po chod ni ku
do miej sca, gdzie le ża ły cia ła”. Ja ro szek
do da wał, że w pew nej chwi li za uwa żył
męż czyzn, któ rzy wcze śniej od cze pi li
przy cze pę od cią gni ka i ra zem z in ny mi
pcha li ją. Je den z nich – re la cjo no wał
– wi dząc cia ła prze je cha nych, krzyk nął:
„O Je zu, co śmy zro bi li!”.

Z ze znań skła da nych w cza sie prze -
słu chań w ko men dzie mi li cji wy ła nia
się ob raz lu dzi mar gi ne su spo łecz ne go:
nad uży wa ją cych al ko ho lu, bru tal nych
i za nie dbu ją cych swo ich bli skich, utrzy -
mu ją cych się z pra cy do ryw czej itp.
W świe tle do stęp nych mate ria łów wy -
two rzo nych przez apa rat bez pie czeń -
stwa trud no usta le nia te pod wa żyć.
W póź niej szym okre sie sta no wi ły one
dla władz ogrom ny ar gu ment uwia ry -
gad nia ją cy te zę o chu li gań skim cha rak -
te rze czerw co we go pro te stu, nie mniej
w wie lu ofi cjal nych spra woz da niach po -
su nię to się do ewi dent nej ma ni pu la cji.

Lu dzie uło ży li cia ła na wóz ku aku mu la -
to ro wym, któ ry od je chał w stro nę gma chu
KW PZPR. „Usły sza łam zno wu ja kieś
krzy ki – wspo mi nał je den ze świad ków.
– Ktoś krzy czał »mor der cy«. Zno wu wyj -
rza łam na uli cę i za uwa ży łam, jak
od przy cze py w kie run ku ul. Że rom skie go
od jeż dża wó zek aku mu la to ro wy, na któ -
rym le ża ło, uło żo nych na ple cach obok
sie bie wzdłuż wóz ka, dwóch męż czyzn”.
Kil ka dzie siąt me trów da lej ma ni fe stan ci
ze sko czy li z po jaz du, ucie ka jąc
przed zbli ża ją cą się od stro ny skrzy żo wa -
nia ulic 1 Ma ja i Kel les -Krau za ar mat ką
wod ną. Świa dek te go wy da rze nia za pa -
mię tał, że ar mat ki ja dą ce od stro ny ko mi -
te tu po le wa ły lu dzi wo dą. „Lu dzie roz bie -
gli się przed wo dą, a wó zek je chał jesz cze
przez chwi lę do mo men tu, kie dy stru mień
wo dy nie ude rzył w lu dzi na wóz ku. Wi -

dzia łem, jak oso by kie ru ją ce wóz kiem zo -
sta ły „zmie cio ne” wo dą z wóz ka”. „W ce -
lu zro bie nia do stę pu do pło ną ce go ko mi -
te tu otrzy ma łem po le ce nie wy je cha nia
dwo ma mio ta cza mi wo dy – wspo mi nał
ppor. Jan Raj kow ski z War sza wy. – Na sze
wo zy do jeż dża ją ce do skrzy żo wa nia zo -
sta ły „zbom bar do wa ne” ka mie nia mi. Mi -
mo to przy stą pi łem do ak cji. I gdy tłum
czę ścio wo ustą pił, wte dy w da li zo ba czy -
łem na wóz kach zwło ki dwóch lu dzi”. 

Gru pie de mon stran tów uda ło się jed -
nak szyb ko od zy skać wó zek, któ rym po -
je cha li do sta cji po go to wia ra tun ko we go
przy ul. 1 Ma ja, wy krzy ku jąc w cza sie
jaz dy, że wio zą cia ła ro bot ni ków za bi -
tych przez mi li cję. To da ło po czą tek
prze ka zy wa nej z ust do ust po gło sce.
Gdy ok. 17.00 mel du nek o śmier ci
dwóch ma ni fe stan tów do tarł do War sza -
wy (we dług pierw szych in for ma cji, że
stra to wał ich „roz sza la ły tłum”), z po le -
ce nia gen. Sta chu ry płk. Mo zga wa na ka -
zał roz po wszech niać wśród lu dzi in for -
ma cję, że zgi nę ło dwóch funk cjo na riu -
szy. „Ale jak za czę to ich cia ła wo zić
na wóz ku aku mu la to ro wym, to lu dzie
uwa ża li, że za bi ła ich mi li cja – re la cjo no -
wał po la tach Mo zga wa. – My sta ra li śmy
się te go gnie wu nie po tę go wać, a wręcz
ła go dzić. By ła ta ka dy rek ty wa, że by mó -
wić, że to funk cjo na riusz zgi nął. Za le co -
no dez in for ma cję, że by nie pod grze wać
lu dzi i tak zde ner wo wa nych pod wyż ką”.

W sta cji po go to wia ra tun ko we go cia ła
za bi tych obej rzał le karz Ro bert Za chor -
ski. Na stęp nie ma ni fe stan ci ru szy li uli -
ca mi Ra do mia w stro nę szpi ta la wo je -
wódz kie go przy ul. Toch ter ma na, gdzie
do tar li ok. godz. 16.00–16.30. Na plat -
for mie obok ciał za bi tych sta ło kil ku na -
stu mło dych de mon stran tów w ro bot ni -
czych kom bi ne zo nach, trzy ma ją cych
bia ło -czer wo ne fla gi. „Aż oto, w nie co
od le głą bra mę głów ną, wje chał fa brycz -
ny wó zek – wspo mi nał świa dek te go
wy da rze nia. – Je den męż czy zna kie ro -
wał. Na plat for mie le że li za bi ci. Wi -
dzia łem ich co naj mniej dwóch…
Na wóz ku stał przy kie row cy czło wiek
w ro bot ni czym odzie niu i obu rącz uno -
sił fla gę… bia ło -czer wo ną”. 

Funk cjo na riu sze mi li cji do pie ro ok.
godz. 23.00 w to wa rzy stwie le kar ki Ir mi -
ny Bur skiej prze szu ka li zwło ki i wstęp nie
wy ja śni li oko licz no ści wy pad ku. Dzię ki
zna le zio nym do ku men tom od ra zu uda ło
się zi den ty fi ko wać cia ło Ja na Ła bęc kie -
go. Przy dru gim za bi tym – Ta de uszu Zą -
bec kim – nie by ło jed nak żad ne go do wo -
du toż sa mo ści i usta lo no ją do pie ro
14 lip ca – już po po grze bie, któ ry od był
się ano ni mo wo 2 lip ca o godz. 10.00
na cmen ta rzu na Fir le ju k. Ra do mia.
Dzień wcze śniej, ok. godz. 16.00, od był
się tam, in wi gi lo wa ny przez apa rat bez -
pie czeń stwa, po grzeb Ła bęc kie go.

Ar ty kuł ten za wie ra frag men ty książ ki
Czer wiec 1976. Ge ne za, prze bieg, kon se -
kwen cje, War sza wa 2006, któ ra uka że się
na kła dem In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej.
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Ja cek Paw ło wicz 
– OBEP IPN w War sza wie

Płock, przed wo jen ne mia sto „mło -
dzie ży i eme ry tów” do 1960 r. ni czym
nie róż ni ło się od dzie siąt ków po dob -
nych mu sen nych mia ste czek ma zo wiec -
kich. Praw dzi wą re wo lu cję przy nio sła
mu de cy zja Ko mi te tu Eko no micz ne go
Ra dy Mi ni strów z 5 stycz nia 1959 r.
o lo ka li za cji w Płoc ku wiel kie go kom -
bi na tu pe tro che micz ne go. Pierw sze pra -
ce ru szy ły już w 1960 r., prze rób kę ro py
roz po czę to 17 sierp nia 1964 r. Osią -
gnię ciem rów nym prze my sło we mu roz -
wo jo wi mia sta sta ło się otwar cie we
wrze śniu 1967 r. Fi lii Po li tech ni ki War -
szaw skiej. Praw dzi wym prze ło mem
oka zał się jed nak rok 1975. Prze pro wa -
dzo na przez rząd re for ma ad mi ni stra -
cyj na kra ju spo wo do wa ła, że z dniem
1 lip ca Płock zo stał jed nym z 49 miast
wo je wódz kich.

Za sko cze ni ska lą i spo so bem wpro wa -
dze nia pod wy żek ar ty ku łów spo żyw -
czych pra cow ni cy Ma zo wiec kich Za -
kła dów Ra fi ne ryj nych i Pe tro che micz -
nych w Płoc ku od ra na gro ma dzi li się
przy swo ich sta no wi skach pra cy, dys ku -
tu jąc o de cy zji Sej mu PRL za twier dza -
ją cej pod wyż ki. Już o godz. 6.30 pod ję -
li strajk pra cow ni cy Wy dzia łu Elek -

trycz ne go Głów ne go Elek try ka. Lu dzie
spon ta nicz nie gro ma dzi li się, roz ma -
wia jąc o krzyw dzie, ja ka spo tka ła
przede wszyst kim naj ni żej za ra bia ją -
cych, aro gan cji władz i śmiesz nych re -
kom pen sa tach pre fe ru ją cych naj le piej
za ra bia ją cych.

Ok. godz. 16.00 część ze straj ku ją -
cych pra cow ni ków Pe tro che mii,
ok. 500 osób, wy ru szy ła spod Bra my
nr 2 w mar szu pro te sta cyj nym pod Ko -
mi tet Wo je wódz ki PZPR. Pod czas
przej ścia przez mia sto do pro te stu ją -
cych do łą cza ły ko lej ne oso by. Wśród
ma sze ru ją cych wi dać by ło mat ki
z dzieć mi na rę kach i star sze oso by.
Na wy so ko ści skrzy żo wa nia ulic Ty -
siąc le cia i Ko by liń skie go tłum li czył
już ok. 3 500 osób. Śpie wał hymn na ro -
do wy, Ro tę, Mię dzy na ro dów kę. Po doj -
ściu do uli cy Tum skiej po chód roz dzie -
lił się. Więk szość osób po szła wprost
na uli cę Ko ściusz ki pod KW PZPR,
mniej sza gru pa po de szła pod Ko men dę
Miej ską Mi li cji Oby wa tel skiej i uli cą 1
Ma ja we szła na uli cę Ko ściusz ki
od stro ny pla cu Obroń ców War sza wy.

Ok. godz. 17.00–17.30 po nad trzy ty -
sięcz ny po chód do tarł pod KW PZPR,
de mon stran ci żą da li spo tka nia z I se kre -
ta rzem. Po bli sko pół go dzin nym ocze ki -
wa niu do pro te stu ją cych wy szedł I se -
kre tarz KW PZPR – Fran ci szek Te kliń -
ski. Je go wy stą pie nie nie uspo ko iło
ze bra nych. W stro nę wej ścia do ko mi te -
tu po sy pa ły się drob ne mo ne ty. Część
z pro te stu ją cych zdez o rien to wa na
i wpro wa dzo na w błąd uwa ża ła, że to
Te kliń ski rzu cił w ich stro nę pie niędz -
mi. Sły chać by ło obe lgi skie ro wa ne

Płoc ki Czer wiec
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pod ad re sem par tii i jej przy wód ców
oraz okrzy ki „chce my chle ba!”. 

Ok. godz. 18.30 do pro te stu ją cych
prze mó wił, we zwa ny pil nie do KW
PZPR, dy rek tor Fa bry ki Ma szyn Żniw -
nych – Cze sław Sty gar. Po in for mo wał
ze bra nych, że za ło ga FMŻ pra cu je – nie
straj ku je i nie przy łą czy się do ma ni fe -
sta cji. W od po wie dzi znacz na część de -
mon stran tów z okrzy ka mi „idzie my
pod fa bry kę, niech się do nas przy łą -
czą!” ode szła spod ko mi te tu kie ru jąc się
w stro nę za kła du przy ul. Oto liń skiej.
Za sko czo ny ob ro tem wy da rzeń, dy rek -
tor Sty gar udał się sa mo cho dem do swo -
je go za kła du. 

Ze bra ni pod KW PZPR ma ni fe stan ci
pró bo wa li we drzeć się do wnę trza bu -
dyn ku, ale zo sta li wy pchnię ci przez
prze by wa ją cych w środ ku pra cow ni ków
i funk cjo na riu szy Służ by Bez pie czeń -
stwa oraz Mi li cji Oby wa tel skiej ubra -
nych po cy wil ne mu. Wy bi to okna
na par te rze bu dyn ku i na wo ły wa no
do pod pa le nia go. Ok. godz. 20.30 ze -
bra ni ob rzu ci li ka mie nia mi ra dio wóz
mi li cji, z któ re go in for mo wa no o cof -
nię ciu pod wy żek. Prze wró co no też,
przy by ły pod gmach ko mi te tu, sa mo -
chód stra żac ki. 

Przy by łe do Płoc ka ze Zgie rza ok.
godz. 20.30 si ły Zmo to ry zo wa nych Od -
wo dów Mi li cji Oby wa tel skiej (ZO MO)
w spo sób nie zwy kle bru tal ny przy stą pi -
ły do pa cy fi ko wa nia pro te stu. Ata ko wa -
ni od stro ny pl. Obroń ców War sza wy
de mon stran ci zo sta li ze pchnię ci na ul.
Tum ską. Tam zmie sza li się z gru pą
osób wy cho dzą cych z ki na „Przed wio -
śnie” i to w więk szo ści wła śnie owi
– przy pad ko wi i nie świa do mi roz gry -
wa ją cych się wcze śniej zajść – lu dzie
zo sta li naj bar dziej po tur bo wa ni przez
mi li cję. Po sy pa ły się na nich pał ki i pię -
ści zo mow ców. Wcią ga no ich si łą
do sa mo cho dów. Ła pan ki trwa ły
do póź nych go dzin noc nych w ca łym
mie ście.

We dług da nych Mi ni ster stwa Spraw
We wnętrz nych 25 czerw ca 1976 r.
aresz to wa no w Płoc ku 55 osób. Więk -
szość po 48 go dzi nach spę dzo nych
w aresz cie zwol nio no do do mu. Kil ka -
dzie siąt sta nę ło przed Ko le gium ds.
Wy kro czeń. Nie ste ty, do dziś nie za -
cho wa ła się do ku men ta cja z tych po stę -
po wań i trud no obec nie okre ślić, ilu
z za trzy ma nych, i na ja kie ka ry ska za -
no. Nie by ły to je dy ne for my re pre sji.
Funk cjo na riu sze SB aresz to wa li tak że
kil ka na ście osób, któ re w try bie pil nym
zo sta ły ska za ne przez Sąd Re jo no wy
w Płoc ku na dłu go let nie wię zie nie.
Ana li zu jąc ak ta pro ce sów, od no si się
wra że nie, że po dob nie jak lu dzie za -
trzy my wa ni przez ZO MO 25 czerw ca,
by li to w du żej czę ści przy pad ko wi ob -
ser wa to rzy zajść, ce lo wo wy se lek cjo -
no wa ni do aresz to wa nia ze wzglę du
na wcze śniej sze ka ry za drob ne prze -
stęp stwa. Dru gą gru pę ska za nych sta -
no wią oso by za de nun cjo wa ne przez za -
wist nych są sia dów – nie rzad ko funk cjo -

na riu szy Ochot ni czej Re zer wy Mi li cji
Oby wa tel skiej (OR MO). W re zul ta cie
tyl ko kil ka ze ska za nych osób by ło
w rze czy wi sto ści ak tyw ny mi uczest ni -
ka mi po cho du lub zajść pod sie dzi bą
KW PZPR.

Or ga ni zo wa na przez śro do wi sko
war szaw skiej in te li gen cji po moc dla
re pre sjo no wa nych do tar ła do Płoc ka
dość póź no. Jan Jó zef Lip ski w książ -
ce za ty tu ło wa nej KOR, przed sta wia jąc
wy da rze nia czerw co we, na pi sał: „25
czerw ca w trzech ośrod kach ro bot ni -
czych do szło do straj ków i de mon stra -
cji ulicz nych: w Ra do miu, Ur su sie
i Płoc ku. Płock nie stał się tak sław ny
jak Ra dom i Ur sus, bo stłu mio no
w nim roz ru chy mniej okrut nie, ale
przede wszyst kim, dla te go że Ko mi tet
Obro ny Ro bot ni ków (KOR) póź no tam
do tarł i nie uda ło się ze brać wy czer pu -
ją cej do ku men ta cji”. Po wód był dość
pro sty, oso by pod da ne re pre sjom by ły
wprost za szczu te przez funk cjo na riu -
szy bez pie czeń stwa. Ludzie po zba wie -
ni pra cy, środ ków do ży cia, nę ka ni
wie lo go dzin ny mi prze słu cha nia mi,
śle dze ni, aresz to wa ni po pro stu ba li się
kon tak tu z oso ba mi, któ re pro po no wa -
ły im po moc. Nie wie dzie li, z kim się
spo ty ka ją, nie zna li ich, nic o nich nie

wie dzie li, nie mie li pew no ści, czy nie
są to pod sta wie ni funk cjo na riu sze SB.
Oba wy by ły słusz ne. Zbie ra jąc ma te -
ria ły do ty czą ce hi sto rii dzia łań opo zy -
cji an ty ko mu ni stycz nej na Ma zow szu
Za chod nim roz ma wia łem z funk cjo na -
riu szem mi li cji, któ ry uda wał oso bę
pra gną cą udzie lić po mo cy, aby ofia ry
re pre sji wcią gnąć w si dła kon fi den cji. 

We wszyst kich me diach na sta ła ci -
sza na te mat płoc kiej re wol ty. Za iste,
dziw na to by ła ci sza. Dla cze go mil cza -
ła stro na opo zy cyj na, wy ja śnił Jan Jó -
zef Lip ski, dla cze go mil cza ły rów nież
wła dze nie po tę pia jąc po wszech nie
„war cho łów” z Płoc ka, by ło za sta na -
wia ją ce. Od po wiedź przy nio sły sa me
wła dze. Otóż, pod ję tą du żo wcze śniej
de cy zją Ko mi te tu Cen tral ne go PZPR,
Płock był w 1976 r. go spo da rzem Cen -
tral nych Do ży nek, w któ rych tra dy cyj -
nie mie li wziąć udział przed sta wi cie
naj wyż szych władz par tyj nych i pań -
stwo wych. Po pro stu nie mo gło być do -
ży nek w mie ście, któ re za pro te sto wa ło
prze ciw po li ty ce par tii. Wy ci szo no
więc in for ma cje o pro te ście i uro czy -
sto ści od by ły się z tra dy cyj nym prze py -
chem i pom pą.
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Mar cin Krzysz to fik 
– De le ga tu ra IPN w Ra do miu

W związ ku z pro te stem ro bot ni czym
25 czerw ca 1976 r. w Ra do miu za trzy ma -
no po nad 600 osób, z któ rych więk szość
do świad czy ła na stęp nie róż no rod nych re -
pre sji. Nie mal wszy scy zo sta li po bi ci
przez funk cjo na riu szy Zmo to ry zo wa nych
Od wo dów Mi li cji Oby wa tel skiej (ZO -
MO) w tzw. ścież kach zdro wia, a na stęp -
nie sta nę li przed ko le gium ds. wy kro czeń
bądź są dem. Spo śród tych form re pre sji
dzia łal ność ra dom skich ko le giów jest sto -
sun ko wo naj mniej zna na.

Wła dze li czy ły się z tym, że wpro wa -
dze nie pod wyż ki cen żyw no ści mo że
spo tkać się z pro te sta mi spo łecz ny mi
i dla te go „ope ra cję ce no wą” po prze dzi ły
skru pu lat ne przy go to wa nia apa ra tu bez -
pie czeń stwa. 24 czerw ca wo je wo da ra -
dom ski Ro man Mać kow ski wpro wa dził
w Ra do miu tryb przy spie szo ny w po stę -
po wa niu przed ko le gia mi i są da mi. Te go

sa me go dnia ko men dant wo je wódz ki Mi -
li cji Oby wa tel skiej płk Ma rian Mo zga wa
po wo łał gru pę śled czą, wy zna cza jąc
na jej kie row ni ka na czel ni ka Wy dzia łu
Śled cze go Służ by Bez pie czeń stwa mjr.
Ka zi mie rza Ro jew skie go. Wstęp nie za ło -
żo no, że w spra wach kie ro wa nych przez
gru pę do ko le gium bę dą oskar żać: por.
Zdzi sław Pa jąk z Wy dzia łu Śled cze go
oraz dwaj funk cjo na riu sze Wy dzia łu Pre -
wen cji ra dom skiej Ko men dy Wo je wódz -
kiej MO. Ze wzglę du na ska lę pro te stu 25
czerw ca i du żą licz bę za trzy ma nych, wy -
od ręb nio no osob ną gru pę, zło żo ną
z funk cjo na riu szy ścią gnię tych do Ra do -
mia z in nych miast, zaj mu ją cą się wy łącz -
nie spra wa mi kie ro wa ny mi przed ko le gia.

Pierw sze wnio ski do Ko le gium ds. Wy -
kro czeń przy Pre zy den cie Mia sta Ra do -
mia za czę ły wpły wać 27 czerw ca 1976 r.
Je dy ny mi do wo da mi w spra wie by ły no -
tat ki z za trzy ma nia lub prze słu cha nia,
na do da tek, naj czę ściej spo rzą dzo ne przez
in ne go funk cjo na riu sza niż ten, któ ry do -
ko ny wał za trzy ma nia. We wszyst kich no -
tat kach po wta rza ły się za rzu ty: „obec ność
w tłu mie”, „rzu ca nie ka mie nia mi”, „wy -
krzy ki wa nie słów obe lży wych”.

W po cząt ko wym okre sie dzia łal no ści
ko le gia orze ka ły głów nie ka ry grzyw ny
(się ga ją ce mak sy mal nie 5 tys. zł) lub
ogra ni cze nia wol no ści (do trzech mie -
się cy), co by ło spo wo do wa ne do tych -
cza so wą prak ty ką nie ka ra nia aresz tem
osób ma ją cych sta łą pra cę. Trze ba jed -
nak za uwa żyć, że w więk szo ści przy -
pad ków orze cze nie grzyw ny nie ozna -
cza ło uwol nie nia ob wi nio ne go: miał on
prze by wać w aresz cie do cza su za pła ce -
nia ca łej su my.

Wła dze naj wy raź niej uzna ły, że do -
tych cza so we ka ry są zbyt ła god ne i na -
le ży to zmie nić. Ra dom skie ko le gia
prze rwa ły „pra cę” 27 czerw ca. W związ -
ku z tym zde cy do wa no, że na za jutrz
– 28 czerw ca – zo sta ną uru cho mio ne
ko le gia od wo ław cze, któ re zaj mą się za -
ostrze niem do tych cza so wych orze czeń.
Mie li za to od po wia dać: pro ku ra tor wo -
je wódz ki, pre zes są du wo je wódz kie go,
ko men dant wo je wódz ki MO i wo je wo da
ra dom ski. 

W tym ce lu zor ga ni zo wa no od pra wę
dla ław ni ków, w cza sie któ rej wy da no
sto sow ne dy rek ty wy. Wo je wo da Mać -
kow ski ka te go rycz nie do ma gał się sto so -
wa nia wy łącz nie mak sy mal nych kar
aresz tu – trzech mie się cy – wo bec uczest -
ni ków pro te stu i gro ził wy cią gnię ciem su -
ro wych kon se kwen cji wo bec tych człon -
ków skła dów orze ka ją cych, któ rzy nie
pod po rząd ko wa li by się te mu po le ce niu.

Po re pry men dzie udzie lo nej przez wo -
je wo dę Mać kow skie go, skła dy orze ka ją -
ce w ko le giach pierw szej in stan cji do cza -
su obo wią zy wa nia try bu przy śpie szo ne go
(7 lip ca) orze ka ły przede wszyst kim ka ry

po zba wie nia wol no ści. Ogó łem do 10 lip -
ca 1976 r. spo rzą dzo no 244 wnio ski
o uka ra nie. Ko le gia orze kły areszt wo -
bec 209 osób, 11 grzy wien i za le d wie
jed ną ka rę ogra ni cze nia wol no ści.
Oprócz te go 19 spra wom nada no tryb
zwy kły, 4 spra wy po zo sta ły w trak cie za -
ła twia nia w II in stan cji. Je dy ny przy pa -
dek ogra ni cze nia wol no ści na trzy mie -
sią ce do ty czy Mar ka Ry bic kie go, któ re go
uka ra no tak, cho ciaż nie ukoń czył jesz -
cze 17 lat i w świe tle pra wa po wi nien od -
po wia dać przed Wy dzia łem dla Nie let -
nich Są du Re jo no we go w Ra do miu.

Dzia łal ność ko le giów nad zo ro wa ło Mi -
ni ster stwo Spraw We wnętrz nych i Pro ku -
ra tu ra. Dy rek tor Biu ra Śled cze go MSW
płk Ta de usz Kwiat kow ski oce niał póź niej,
że tryb przy spie szo ny w ko le giach ge ne -
ral nie zdał eg za min, cho ciaż po stu lo wał
wpro wa dze nie zmian w ko dek sie po stę po -
wa nia w spra wach o wy kro cze nia. Pro po -
no wał m.in., aby za rów no w pierw szej, jak
i dru giej in stan cji orze ka ła tyl ko jed na
oso ba w miej sce do tych cza so wych trzech. 

Człon ko wie skła dów ra dom skich ko le -
giów z 1976 r. ze zna wa li po la tach, że
ów cze sny pro ku ra tor wo je wódz ki Jan
Igli kow ski za le cał im sto so wa nie grzy -
wien i kar ogra ni cze nia wol no ści. Wzbu -
dzi ło to nie za do wo le nie w KW MO
w Ra do miu tym bar dziej, że Igli kow ski
pro te sto wał prze ciw ko bi ciu osób za trzy -
ma nych. Płk Ro jew ski, w ra por cie z dzia -
łań wspo mnia nej gru py śled czej in for -
mo wał, że „Pro ku ra tor Wo je wódz ki Igli -
kow ski bie gał po ko ry ta rzu [KW MO]
i da wał sze reg nie pra wi dło wych ocen co
do spo so bu za trzy mań”. Kil ka dni póź -
niej od wo ła no go ze sta no wi ska, a nad zór
nad pra cą pro ku ra to rów prze jął wi ce dy -
rek tor jed ne go z de par ta men tów Pro ku -
ra tu ry Ge ne ral nej Zbi gniew Ha lo ta.
W ra mach nad zo ru nad dzia łal no ścią ko -
le giów do ko na no prze glą du wcze śniej -
szych spraw, co za owo co wa ło pod ję ciem
czyn no ści śled czych wo bec 80 osób już
uka ra nych przez ko le gia, prze ciw któ rym
moż na by ło by wsz cząć po stę po wa nia
kar ne. 

Pod ko niec lip ca 1976 r. na stą pi ła
zmia na po li ty ki re pre sji kar nych wo bec
uczest ni ków pro te stu. 29 lip ca pro ku ra -
to rzy w Ra do miu w ra mach nad zo ru
przy go to wa li 144 wnio ski o uchy le nie
orze czeń. Wszyst kie wnio ski zo sta ły
na stęp nie uwzględ nio ne przez Ko mi sję
Orzecz nic twa ds. Wy kro czeń. 30 lip -
ca 1976 r. pierw sze 42 oso by zwol nio -
no, po prze pro wa dze niu z ni mi roz mów
przez pra cow ni ków Urzę du Wo je wódz -
kie go w Ra do miu w obec no ści funk cjo -
na riu szy MSW. 31 lip ca zwol nio no 102
oso by prze by wa ją ce w Bia łym sto ku,
Piń czo wie, Kiel cach i War sza wie.

A tor skła da po dzię ko wa nia pro ku ra to ro -
wi Okrę go wej Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni
prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu An drze -
jo wi Mar ty niu ko wi za udo stęp nie nie akt
śledz twa V DS. 39/95/S, pro wa dzo ne go
przez Pro ku ra tu rę Wo je wódz ką w Ra do -
miu w la tach 1995-2001.

Radom spacyfikowany
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CZERWIEC ’76

Ro bert Spa łek 
– OBEP IPN w War sza wie

Dzień po re wol cie, w so bo tę, 26 czerw -
ca ra no, Edward Gie rek – przy wód ca
par tii i pań stwa – dał sy gnał do roz po -
czę cia sze ro ko za kro jo nej, agre syw nej
i spek ta ku lar nej ak cji pro pa gan do wej.
Ra no prze pro wa dził te le fo nicz ną kon fe -
ren cję z se kre ta rza mi ko mi te tów wo je -
wódz kich (lo kal ny mi sze fa mi PZPR).
W jej trak cie przed sta wił bły ska wicz ny
in struk taż dal sze go po stę po wa nia par tii
w ca łym kra ju. Gie rek za rzą dził zor ga -
ni zo wa nie we wszyst kich wo je wódz -
twach pu blicz nych zgro ma dzeń na wiel -
ką ska lę, tj. po 100, a na wet 200 tys. lu -
dzi. Jak stwier dził, „mu szą to być wie ce
ze bra ne z lu dzi do bra nych”. Do ma gał
się „słów bluź nier stwa” pod ad re sem
pro te stu ją cych ro bot ni ków, na zy wał ich
„łaj da ka mi”, żą dał at mos fe ry „po tę pie -
nia” dla straj ku ją cych za kła dów.

Głos lu du miał brzmieć na stę pu ją co:
„Opo wia da my się w peł ni za zmia ną
struk tu ry cen, ma ją cą swo je głę bo kie
uza sad nie nie spo łecz ne i eko no micz ne.
Uwa ża my, iż rząd pro po nu je słusz ną za -
sa dę pie nięż nej re kom pen sa ty. (...) Ma -
my peł ne za ufa nie do mą dro ści par tii
(...). Ma my peł ne za ufa nie do na sze go
lu do we go rzą du (...). Mo że cie na nas za -
wsze li czyć, to wa rzy szu Gie rek”.

Nie dziel ne i po nie dział ko we wie ce
by ły nie zwy kle sche ma tycz ne i bliź nia -
czo po dob ne do sie bie. Uczest ni ków
ma ni fe sta cji zwo żo no na miej sca pod -
sta wio ny mi au to ka ra mi. Wcze śniej
w ko mi te tach wo je wódz kich oma wia no
pro ble my zwią za ne z for mo wa niem ko -
lumn i do tar ciem uczest ni ków do ce lu.
Pod sta wo wy i ak tyw ny trzon ma ni fe -
stan tów sta no wi li dzia ła cze par tyj ni,
woj sko, mi li cja i pra cow ni cy służ by
bez pie czeń stwa. W ca łym kra ju licz ne
służ by po rząd ko we chro ni ły pla ce i sta -
dio ny. Dy rek to rzy po szcze gól nych za -
kła dów by li od po wie dzial ni za zja wie -
nie się na owych spę dach z ca ły mi za ło -
ga mi. Więk szość ma ni fe stan tów mu sia ła
pod pi sać li stę obec no ści.

Za rów no trans pa ren ty, jak i prze mó -
wie nia wy gła sza ne na wie cach przy go -

to wa no w ko mi te tach par tyj nych PZPR.
Nie jed no krot nie ro bot ni cy, któ rzy od -
czy ty wa li na rzu co ne im tek sty, mie li
kło po ty z ar ty ku la cją i czy ta li ko lej ne
zda nia nie ro zu mie jąc ich sen su. Zda -
rza ły się tra gi ko micz ne po mył ki.
Na przy kład w War sza wie, je den z mów -
ców za miast prze czy tać: „W tych ostat -
nich dniach, to wa rzy szu Gie rek, to wa -
rzy szu Ja ro sze wicz, by li śmy z wa mi”,
po wie dział: „To wa rzy szu Gie rek, to wa -

rzy szu Ja ro sze wicz, to wa sze ostat nie
dni”.

W trak cie ma ni fe sta cji wzno szo no
okrzy ki o tre ści po dob nej do ha seł
z trans pa ren tów, śpie wa no hymn na ro -
do wy, czę sto – jak w Ka to wi cach i War -
sza wie – Mię dzy na ro dów kę. W 48 wo je -
wódz twach prze ma wia li I se kre ta rze ko -
mi te tów wo je wódz kich, wspie ra li ich
skru pu lat nie do bra ni przed sta wi cie le ro -
bot ni ków, chło pów, in te li gen cji i mło -
dzie ży. Wszyst kie wie ce – z wy łą cze -
niem ra dom skie go – za koń czy ły się
pod ję ciem re zo lu cji po tę pia ją cej eks ce -
sy, a za ra zem wspie ra ją cej dzia ła nia
PZPR. 

Szcze gól ny cha rak ter wie cu ra dom -
skie go wy ni kał nie tyl ko z te go, że
uzna no, iż mia sto nie ma mo ral ne go

man da tu do uchwa le nia re zo lu cji. Był to
przede wszyst kim wiec sa mo po tę pie nia.
Ra do mia nie prze pro wa dzi li w swo im
imie niu sa mo kry ty kę nie mal jak za cza -
sów Sta li na. Oprócz te go, że „wi ną”
za zaj ścia ob cią żo no ca łą spo łecz ność
mia sta, uka ra no rów nież kie row ni czy
apa rat par tyj ny. Ja nusz Pro ko piak, ja ko
je dy ny w ca łym kra ju se kre tarz Ko mi te -
tu Wo je wódz kie go PZPR, nie zo stał do -
pusz czo ny do gło su. W je go imie niu
prze mó wie nie oczer nia ją ce miesz kań -
ców wy gło sił pre zy dent Ta de usz Kar -
wic ki. Na pi sa no je nie w Ra do miu,
a w Ko mi te cie Cen tral nym PZPR
w War sza wie pod okiem sze fa par tyj nej
pro pa gan dy Je rze go Łu ka sze wi cza. Po -
nad to eki pa rzą dzą ca oka za ła nie uf ność
miej sco we mu apa ra to wi, im por tu jąc za -
ufa nych ak ty wi stów z ościen nych wo je -
wództw.

For mal nym za koń cze niem kam pa nii
pro pa gan do wej stał się wiec w Ka to wi -
cach po pro wa dzo ny przez Gier ka i Pio -
tra Ja ro sze wi cza. Wiec trans mi to wa ła
na ży wo te le wi zja i trzy pro gra my ra -
dio we. Gdy po wy stą pie niu Gier ka
tłum skan do wał ha sło „Gie rek – Pol -
ska”, ten krzyk nął na gle do mi kro fo nu:
„Par tia – Pol ska”, na co na tych miast
uzy skał od po wiedź. Ze bra ni po sta wi li
znak rów no ści mię dzy Gier kiem, par tią
i Pol ską. Za czę li „man tro wać” na prze -
mian: Par tia – Pol ska, Par tia – Gie rek,
Pol ska – Gie rek. Przy po mo cy ma-
só wek sys tem miał zy skać ak cep ta cję
spo łecz ną, wy ra żo ną na ty le wi do wi -
sko wo i ak tyw nie, by przy tłu mić ewen -
tu al ne na stęp ne pró by eska la cji kon -
flik tu. Być mo że też, cho dzi ło o – uży wa -
jąc okre śle nia I se kre ta rza – „prze ku cie
po raż ki w zwy cię stwo”, czy li po now ną
pró bę wpro wa dze nia pod wyż ki cen,
tym ra zem na fa li sztucz ne go po par cia.
Nie ocze ki wa nie osta tecz ne go wy co fa -
nia pro jek tu pod wy żek cen ka te go rycz -
nie za żą dał ra dziec ki przy wód ca 
Le onid Breż niew, któ ry pod ko niec
czerw ca po wie dział Gier ko wi: „Je dy -
ne, co Wam te raz po zo sta je, to uspo ko -
ić sy tu ację”.

Tym ra zem jesz cze ko mu ni stom uda -
ło się od wlec mo ment spo łecz ne go, nie -
kon tro lo wa ne go wy bu chu w ca łym kra -
ju, na rów ne czte ry la ta.

Pro pa gan do wa fik cja


