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B a n k

P o l s k i

Monety
– 30. rocznica Czerwca 1976 r. –
10 z∏
Ag 925/1000
lustrzany
32,00 mm
14,14 g
56.000 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej. U góry pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA.
Z lewej strony or∏a napis: 10, z prawej strony napis: Z¸.
Poni˝ej or∏a stylizowany wizerunek przerwanych torów
kolejowych. U do∏u pó∏kolem oznaczenie roku emisji: 2006.
m.
Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Na tle stylizowanego wizerunku kordonu milicjantów
w kaskach i z tarczami, stylizowany wizerunek kobiety i ch∏opca.
U góry pó∏kolem napis: 30. ROCZNICA, u do∏u pó∏kolem napis:
CZERWCA 1976.
Projektant monety: Ewa Olszewska-Borys

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
1.000.000 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-06, pod
or∏em napis: Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA,
poprzedzony oraz zakoƒczony szeÊcioma pere∏kami. Pod lewà
m.
∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: W centralnej cz´Êci napis:1976, poni˝ej napisu na tle
stylizowanych sylwetek dwóch m´˝czyzn z uniesionymi w gór´
r´koma, z prawej strony stylizowany wizerunek d∏oni. Z lewej
strony i u góry pó∏kolem napis: 30. ROCZNICA CZERWCA.
Na boku: OÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Ewa Olszewska-Borys

Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Polskiej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

nomina∏
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stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)
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W dniu 21 czerwca 2006 r. Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu monety, upami´tniajàce 30. rocznic´ Czerwca 1976 r.,
o nomina∏ach:

W Radomiu demonstracja uda∏a si´ pod budynek Komitetu
Wojewódzkiego partii i za˝àda∏a rozmów w sprawie projektu
podwy˝ek. Kiedy w∏adze partyjne odmówi∏y, t∏um wtargnà∏
do budynku. Znalaz∏ tam w bufecie m.in. artyku∏y uwa˝ane wówczas
za deficytowe czy luksusowe, co spot´gowa∏o gniew. Komitet
podpalono. W Ursusie demonstrowali g∏ównie robotnicy fabryki
traktorów. Zatrzymali oni przebiegajàcy opodal zak∏adów ruch
kolejowy na jednej z centralnych, mi´dzynarodowych tras.

wrzeÊniu powsta∏ Komitet Obrony Robotników. WÊród jego cz∏onków
byli przedstawiciele Êrodowisk katolickich, m.in. ksiàdz Jan Zieja,
kombatanci Armii Krajowej, intelektualiÊci i niezale˝ni politycy
pokolenia przedwojennego i wojennego oraz m∏odsi dzia∏acze,
zaanga˝owani w studencki ruch protestu w 1968 r. W nast´pnych
latach pojawi∏y si´ inne organizacje: Ruch Obrony Praw Cz∏owieka
i Obywatela, Konfederacja Polski Niepodleg∏ej i Ruch M∏odej Polski.

• 10 z∏ – wykonanà stemplem lustrzanym w srebrze;
• 2 z∏ – wykonanà stemplem zwyk∏ym w stopie Nordic Gold.
Pierwsza po∏owa lat siedemdziesiàtych przynios∏a Polsce wzrost
poziomu ˝ycia. Opiera∏ si´ on jednak na nietrwa∏ych podstawach,
wzrastajàcym zad∏u˝eniu zagranicznym oraz braku reform
usprawniajàcych ˝ycie gospodarcze. Aby otrzymywaç kredyty,
rzàdzàca ekipa Edwarda Gierka znacznie wzmocni∏a kontakty
z paƒstwami zachodnimi, ale jednoczeÊnie nie szcz´dzi∏a
wiernopoddaƒczych gestów pod adresem Moskwy. Dà˝enia
do zmiany konstytucji, wprowadzenia do niej formu∏y o przodujàcej
roli partii oraz trwa∏oÊci sojuszu ze Zwiàzkiem Radzieckim wywo∏a∏y
w 1975 r. poruszenie, szczególnie w Êrodowiskach intelektualistów
i studentów.
Kiedy dosz∏o do pierwszych terminów sp∏aty po˝yczek, trudnoÊci
gospodarcze nasili∏y si´. Znów pogorszy∏o si´ zaopatrzenie ludnoÊci
w artyku∏y spo˝ywcze i przemys∏owe. Kierownictwo PRL zdecydowa∏o
ustabilizowaç rynek przez wprowadzenie podwy˝ek cen. Wbrew
zobowiàzaniom, podj´tym przez w∏adze po wydarzeniach z lat 19701971 mówiàce o tym, ˝e wa˝ne dla ludnoÊci decyzje nie b´dà
podejmowane bez szerokich konsultacji spo∏ecznych, zacz´to dzia∏aç
przez zaskoczenie. Propozycje zmian cen og∏oszono 24 czerwca 1976 r.,
a na konsultacje pozostawiono jeden dzieƒ. Mia∏y si´ one ograniczyç
do sterowanych przez organizacje partyjne masówek w wielkich
zak∏adach pracy.
I sam projekt, i fikcyjnoÊç obiecywanych przed jego wdro˝eniem
konsultacji, wywo∏a∏y oburzenie. 25 czerwca w ca∏ym kraju
rozpocz´∏y si´ strajki. Obj´∏y one 97 zak∏adów, przewa˝nie wi´kszych,
w wielu innych zagro˝ono strajkiem, je˝eli zostanà wprowadzone
podwy˝ki cen. W Radomiu, warszawskiej dzielnicy Ursus oraz,
na mniejszà skal´, w P∏ocku, strajki przekszta∏ci∏y si´ w uliczne
manifestacje. Wydarzenia 1976 r. swym charakterem nie ró˝ni∏y si´
w zasadzie od protestów w 1956 r. i 1970 r. Skupia∏y przede
wszystkim robotników, by∏y niezorganizowane i nie mia∏y ustalonych
przywódców, a swe ˝àdania ogranicza∏y do cofni´cia niekorzystnych
decyzji, które przynieÊç mia∏y obni˝enie poziomu ˝ycia.

Przeciw demonstracjom skierowano wyspecjalizowane w ich
rozbijaniu formacje Zmechanizowanych Odwodów Milicji
Obywatelskiej, ZOMO. Dzia∏a∏y one z wielkà brutalnoÊcià, dwie osoby
zgin´∏y. W przeciwieƒstwie do sytuacji w 1956 r. i 1970 r. nie u˝yto
jednak broni palnej... Zawa˝y∏y na tym nie tylko skrupu∏y rzàdzàcych,
ale i wczeÊniejsze doÊwiadczenia. Ci, którzy kazali strzelaç, tracili
w rezultacie w∏adz´.
Podczas zajÊç i bezpoÊrednio po ich st∏umieniu zaaresztowano kilka
tysi´cy, czasami przypadkowych osób. Bito ich i p´dzono przez tzw.
Êcie˝ki zdrowia (szeregi milicjantów pa∏kami ok∏ada∏o biegnàcych).
Masowo zwalniano z pracy uczestników strajków, zw∏aszcza
w Radomiu. Kilkuset osobom wytoczono sprawy przed kolegiami
orzekajàcymi lub sàdami.
Protesty czerwcowe spowodowa∏y, ˝e wieczorem 26 czerwca w∏adze
wycofa∏y si´ z planu podwy˝ek cen, uzasadniajàc to zastrze˝eniami
wniesionymi podczas konsultacji. Poniewa˝ zdawano sobie spraw´ ze
swej kompromitacji, usi∏owano umocniç pozycj´ przez organizowanie
wieców pot´piajàcych uczestników wydarzeƒ w Radomiu i Ursusie.

Po raz kolejny robotnicy przekonali si´, ˝e ich protest nie mija bez
echa, ale – z drugiej strony – zap∏acili za to cierpieniem i represjami.
Tak jak poprzednio, protest nie zdo∏a∏ doprowadziç do zmian
w instytucjach, które gwarantowa∏yby w przysz∏oÊci kontrol´
poczynaƒ w∏adz. Dlatego te˝ dojrzewa∏a myÊl, ˝e w∏aÊnie takie
zmiany sà niezb´dne. Z doÊwiadczeƒ Czerwca 1976 r. zrodzi∏o si´
pragnienie utworzenia Wolnych Zwiàzków Zawodowych. Mimo
ró˝nych represji powsta∏y one w trzech oÊrodkach, a najwa˝niejszym
z nich by∏o Wybrze˝e Gdaƒskie. Potrzeb´ lepszego organizowania
robotniczych protestów najkrócej ujà∏ Jacek Kuroƒ: „Trzeba zak∏adaç
komitety, a nie paliç je”.
Czerwiec 1976 r. sta∏ si´ zaczàtkiem ruchów opozycyjnych, które
mia∏y doprowadziç po czterech latach do powstania „SolidarnoÊci”.

Prof. Jerzy Holzer
Instytut Studiów Politycznych PAN

Znaczenie Czerwca 1976 r. by∏o wielorakie. Do ÊwiadomoÊci
Êrodowisk intelektualnych dosz∏o, ˝e niezb´dna jest ich wspó∏praca
z szerszymi grupami spo∏ecznymi, a zw∏aszcza robotnikami,
do ÊwiadomoÊci robotników – ˝e potrzebujà w swych protestach
pomocy i rady intelektualistów. Zaczà∏ si´ te˝ kszta∏towaç nowy
program dzia∏aƒ. Zrozumiano, ˝e odgórna przemiana systemu
komunistycznego nie jest mo˝liwa, a ˝ywio∏owe protesty majà,
z powodu okreÊlonej sytuacji politycznej, ograniczonà skutecznoÊç.
Poczàtkowo solidarnoÊç z represjonowanymi robotnikami mia∏a
charakter spontaniczny. IntelektualiÊci, studenci i harcerze
protestowali, zbierali Êrodki na pomoc i jeêdzili na procesy. We

Wszystkie monety emitowane przez NBP sà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym w Polsce.

