CZERWIEC
STRAJKI
I MANIFESTACJE
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

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:

14 178 osób

PŁOCK
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

około

2 000 osób

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

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

Demonstrowało na ulicach miasta:

od

około

od

20 do 25 tys. osób

2 000 osób

2 osoby

Ofiary śmiertelne:
(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)

121 osób

Ranni: co najmniej
(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.

2 do 3 tyś. osób

Zniszczenia mienia: szacowano je na
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STRAJKUJĄCE
ZAKŁADY PRACY

45

/49

WOJEWÓDZTW

80 019

STRAJKUJĄCE OSOBY

DANE
OGÓLNOPOLSKIE

(łącznie z pozostałymi miastami,
gdzie doszło do protestów)

79 160 zł

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

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)
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