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Czerwiec 76
przy Hawajskiej

i

Historia jest nauczycielką ba zwolnień z pracy i ,,wilżycia - nie mozna nigdy za- czych biletów", które prakpomnieć jej słów. Dlatego tycznie uniemozliwiały zawłaśnieStowarzyszenie Wol-

nego Słowa, organizacja skupią| ąca byłych działaczy opo -

zycji i podziemia niepodle-

głp§cjowego z lat 1976-1989,

l,ażlóc'ćfiie Rady Warszawy
podjęło się dzieła przypo-

trudnienie na terenie PRL.

Usłyszeliśmyrównież

waznych postaciach Czerwca]6, chocińby takich jak ks.
o

zapalenie wątroby. Zmarl

dwa dni później. Kolejną postacią wartą wspomnienia jest
ZbigŃew Gawęda, który po
40 latach pracy w ZakJadach
Metalowych im. gen. Waltera
został zwolniony na podsta,wie donosu, chociń n:e był
aktywnym uczestnikiem protestu. Calkowicie nie potrafił
sobie z tym poradzić. l 8 sierpńa1976 roku popełnił samobójstwo.

Lekcja ta zapewne dala
Roman Kotlarz - duchowy wszystkim uczniom wiele do
przewodnik radomskich ro- myślenia i pozwoliła nam

botników, który nie poddawal

mnienia młodym ludziom

nle.com.

bardziej docenić wolny i nie-

się pomimo licznych pobić zależny kraj, w którym żyjeo zdarzsniach z,czętwca 76 i represji. 15 sierpnia 1976 my na co dzięń oraz ludzi,
w Radomiu, Ursusie i innych roku zasłabłpodczas kazania dzięki którym
stało się to
miejscowościach na terenie i został przewieziony do szpi- możliwe.

całej Polski. Inicjatywa ta tala w Krychnowicach, gdzie
Marek Walteruczeń kl. II t)
uzyskała poparcie Mazo- rozpoznano u niego nerwicę,
Gimnazjum przy SLO
wieckiego Wicekuratora przewlekły nieżyt żolądka
nr 4, ul. Hawajska 14 a

Oświary Jerzego Jona.

O tamtych pamiętnych wydarzeniach w mojej szkole
opowiadał Krzysztof Markuszewski, rędaktor podziemnego pisma,,Robotnik" z lat

80-tych, obecnie członek
Zarządu Stowarzyszenia.
Usłyszeliśmyo protestach
robotniczych w Radomiu,

I

które zakończyły się podpa-

leniem budynku Komitętu

Wojewódzkiego PZPR. Ich
powodem były drastyczne
podwyżki i tak już wysokich
cen w sklepach. Protesty mia-

ły poważne konsekwencje
dla uczęstników: pobicia,
aresztowania, ogromna licz-
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