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Federacje i Stowarzyszenia 

Osób Represjonowanych 

w PRL 

 

 

 

Szanowni Państwo 

Drodzy Koledzy i KoleŜanki 

 

W związku z przypadająca 34 rocznicą Wydarzeń Radomskich 25 czerwca 
1976r nasze Stowarzyszenie wspólnie z Prezydentem Miasta Radomia 

organizuje i serdecznie zaprasza na: 

1.Ogólnopolską Konferencje przedstawicieli stowarzyszeń osób 
represjonowanych. 

2.Wystawę „Czerwiec`76 – Droga do Wolności” 

3.Uroczysta Msza Św. pod Kamieniem Węgielnym Ludzi Skrzywdzonych 25 
czerwca 1976 roku. 

Tegoroczna rocznica czerwca`76 ma szczególne znaczenie w kontekście 
obchodów 30 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” i wyboru Prezydenta 
Rzeczpospolitej. 

Nasza konferencja w rocznicę radomskich wydarzeń i wspólne 
wypracowane stanowiska w sprawie ludzi represjonowanych będzie miało 
szczególne znaczenie dla polityków, od których zaleŜy wniesienie zmian 
w ustawie o osobach represjonowanych do 1989 r. 

Mimo upływu lat, nasze postulaty w sprawie uwzględnienia w ustawie 
o osobach represjonowanych w latach 1956-1989, pozostają bez 
odpowiedzi a konsekwencje represji, w dalszym ciągu dotykają nas i 
nasze rodziny. 

W związku z tym serdecznie zapraszamy Państwa przedstawicieli do 
udziału w tak waŜnej dla naszego środowiska konferencji. 

Będziemy zaszczyceni goszcząc Państwa w rocznicę Radomskich 
Wydarzeń 25 czerwca 1976r. i wypracowaniem wspólnego stanowiska w 
istotnej dla nas i naszych kolegów Ŝywotnej sprawie. 

W załączeniu przesyłamy program uroczystej konferencji i obchodów 
Czerwca`76 w Radomiu. 

Z wyrazami szacunku 

Prezes Stowarzyszenia 

Andrzej Sobieraj 

 

 
 



PROGRAM 

UROCZYSTEJ KONFERENCJI I OBCHODÓW 25 CZERWCA 1976R. 

 

24.05.2010r. Przyjazd uczestników konferencji i 
obchodów 34 rocznicy Czerwca`76 

od godz.17.00-19.00  

Przewidywane powitanie 
przybyłych o godz. 19.00 

25.05.2010r. Śniadanie w miejscu zakwaterowania godz. 8.30 

 Otwarcie wystawy „Czerwiec`76-Droga 
do Wolności” przez Prezydenta Miasta 
Radomia Andrzeja Kosztowniaka 

godz. 10.00 

 Konferencja przedstawicieli Federacji 
Stowarzyszeń 

godz. 11.00 – 13.15 

 Konferencja z udziałem TV, radia i  godz. 13.30 

 Obiado-kolacja godz. 16.00 

 Zbiórka przed „Kamieniem Węgielnym 
Czerwca`76” 

godz. 17.30 

 Uroczysta rocznicowa Msza Św.  
koncelebrowana przez Ordynariusza 
Diecezji Radomskiej Ks. Bp. Henryka 
Tomasika 

godz. 18.00 – 19.30 

 Uroczysty koncert w sali Urzędu 
Miejskiego 

godz. 20.00 

- Prosimy, o ile posiadacie Państwo sztandar  Waszej organizacji, o ich przywiezienie 
celem podniesienia rangi i znaczenia planowanych uroczystości.  

- Adres zakwaterowania: Radom, ul Kościuszki 5. 

- Koszty zakwaterowania i wyŜywienia i parkingu zapewniają organizatorzy. 

- Potwierdzenie przybycia i podanie liczby uczestników konferencji do dnia 
21.06.2010r. kierować na poniŜsze podane nr. telefonów lub na adres 
stowjag@gmail.com 

- Wszelkie dodatkowe informacje moŜna uzyskać pod nr tel.: .790 877 056,  508 374 840 

 

Z powaŜaniem 

 

Wiceprezes Stowarzyszenia 

Wiesław Mizerski 


