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10 z∏
925/1000Ag
zwyk∏y
32,00 mm
14,14 g
47.000 szt.

Awers: W centralnej cz´Êci logo Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej
Pomocy - serce z napisem: wielka orkiestra Êwiàtecznej
pomocy. Z lewej strony oznaczenie roku emisji: 2003. Poni˝ej
wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej. Po
bokach or∏a s∏oneczniki oraz powy˝ej or∏a z prawej strony
napis: 10 Z¸. U góry pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA.
m.
Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Wizerunek siedzàcego ch∏opca grajàcego na flecie.
W tle stylizowana pi´ciolinia, a na niej nuty, kwiaty i serce.
Z lewej strony napis: 10 LAT. U do∏u napis: WIELKA ORKIESTRA /
ÂWIÑTECZNEJ POMOCY oraz dwa stylizowane s∏oneczniki.

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

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
7,74 g
2.500.000 szt.

Awers: W centralnej cz´Êci okràg∏y otwór. Wokó∏ na tle
ozdobnego
reliefu
stylizowane
rysunki
dzieci´ce
przedstawiajàce ch∏opca i dziewczynk´ fruwajàcych i grajàcych
na tràbkach oraz figury geometryczne. U do∏u wizerunek or∏a
ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej strony
or∏a oznaczenie roku emisji: 2003, z prawej napis: 2 Z¸. U góry
pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewà ∏apà or∏a
m.
znak mennicy: ––
w
Rewers: W centralnej cz´Êci okràg∏y otwór. Wokó∏ stylizowane
rysunki dzieci´ce przedstawiajàce dzieci, figury geometryczne,
serca. Z lewej strony ukoÊnie napis: 10 LAT. Wokó∏ napis: wielka
orkiestra Êwiàtecznej pomocy.
Na boku oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Projektant monet: Robert Kotowicz
Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Paƒstwowej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM
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– 10 lat Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy –

Monety kolekcjonerskie

Monety kolekcjonerskie

Monety kolekcjonerskie

W dniu 8 stycznia 2003 r. Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu monety kolekcjonerskie z okazji 10 lat Wielkiej
Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy, o nomina∏ach:

Kolejne fina∏y to tak˝e najró˝niejsze symbole i tzw. gad˝ety,
które ten fina∏ okreÊlajà i pozwalajà o nim pami´taç. 10 lat
temu po raz pierwszy pojawi∏o si´ na licytacji z∏ote
serduszko - ma∏y, blisko 5-gramowy wisiorek wykonany
w Mennicy z bi˝uterii i z∏ota ofiarowanego podczas
pierwszego fina∏u. Osiem lat temu po raz pierwszy pojawi∏a
si´ z∏ota karta telefoniczna. Jest ich ka˝dego roku tylko
100 sztuk i osiàgajà bardzo wysokie ceny. Ukazujà si´
okolicznoÊciowe karty pocztowe, karty telefoniczne,
okolicznoÊciowe plakiety i medale, a w 2003 roku po raz
pierwszy ukazujà si´ monety kolekcjonerskie. Ten pomys∏
zaczà∏ rodziç si´ w naszych g∏owach ju˝ rok temu. Ale
dopiero akcja zainicjowana przez Prezesa NBP Leszka
Balcerowicza: zbieranie pieni´dzy wycofanych przez
12 krajów UE i ich wymiana na euro bez prowizji na rzecz
Fundacji – spowodowa∏a, ˝e nasz kontakt z NBP sta∏ si´
bli˝szy. PozwoliliÊmy sobie w jednej z rozmów na
wysuni´cie sugestii, czy mo˝na „upami´tniç” tak wspania∏e
dzia∏ania Fundacji wydaniem monet kolekcjonerskich. Jaka
by∏a nasza radoÊç, naprawd´ ogromna, kiedy otrzymaliÊmy
informacj´, ˝e taki pomys∏ b´dzie przez NBP rozpatrywany.
By∏oby to, myÊleliÊmy, ukoronowaniem wszystkich tych lat,
które mamy za sobà i zach´tà do tego wszystkiego, co nas
jeszcze czeka, bo powiedzieliÊmy sobie, ˝e gramy do koƒca
Êwiata i jeden dzieƒ d∏u˝ej. Dlatego czuliÊmy, ˝e zas∏u˝yliÊmy na to, aby serduszko Orkiestry znalaz∏o si´ na
monecie.

do oka, przez t´ w∏aÊnie dziurk´ mo˝na zobaczyç Êwiat
lepszy, pogodniejszy i dajàcy wiar´ w to, ˝e ludzie potrafià
nawzajem sobie pomagaç.

• 10 z∏ – wykonana stemplem zwyk∏ym w srebrze,
• 2 z∏ – wykonana stemplem zwyk∏ym w stopie
CuAl5Zn5Sn1, tzw. Nordic Gold.
Ju˝ od 10 lat gra Fundacja „Wielka Orkiestra Âwiàtecznej
Pomocy”, zbierajàc pieniàdze na zakup sprz´tu
medycznego dla szpitali dzieci´cych. W styczniu 2003 roku
przypada 11. Fina∏ Wielkiej Orkiestry. JedenaÊcie lat temu,
kiedy rozpoczynaliÊmy to wielkie widowisko, bli˝ej
byliÊmy jednorazowej akcji, której pomys∏ powsta∏
podczas realizacji programu telewizyjnego „Róbta co
chceta”. Program prowadzi∏em w telewizji przez kilka lat,
a jego odbiorcami byli g∏ównie m∏odzi ludzie. To ich
w∏aÊnie chcieliÊmy wciàgnàç w dzia∏anie wolontariackie,
tak bardzo obce pokoleniu poczàtku lat 90-tych. Razem
z Telewizjà Polskà og∏osiliÊmy dat´ pierwszego Fina∏u,
która by∏a pierwszà niedzielà Nowego Roku. Zimno, mróz,
a my wystartowaliÊmy z tak szalonym pomys∏em, aby
zbieraç pieniàdze przez ca∏y dzieƒ dla „ratowania ˝ycia
dzieci z chorobami serca”. I okaza∏o si´, ˝e w ciàgu jednej
niedzieli uzbieraliÊmy ponad 1,5 mln dolarów, za które
kupiliÊmy bardzo nowoczesny sprz´t medyczny dla oÊmiu
klinik kardiochirurgii dzieci´cej w Polsce. PokazaliÊmy, ˝e
mo˝na takà akcj´ zorganizowaç, ˝e mo˝na dok∏adnie si´
rozliczyç, ˝e mo˝na w solidnym przetargu kupiç bardzo
dobry sprz´t i ˝e mo˝na jeszcze z odsetek bankowych
kupiç tego sprz´tu wi´cej. I tak si´ zacz´∏o. Kolejne fina∏y,
kolejne tematy, kolejne wspania∏e polskie niedziele
poczàtku roku. Ka˝da taka niedziela to ogromne
pieniàdze, za które kupowaliÊmy i kupujemy sprz´t. Ka˝da
niedziela mia∏a swój temat i poÊwi´cona by∏a osobnemu
problemowi zwiàzanemu z ratowaniem ˝ycia dzieci.
W ciàgu 10 lat kupiliÊmy sprz´t za ponad 39 mln dolarów.
Jest to blisko 8 tysi´cy urzàdzeƒ, od niewielkich
pulsoksymetrów po urzàdzenia rentgenologiczne
i rezonans magnetyczny. Dzi´ki naszym zakupom o kilka
promili spad∏a ÊmiertelnoÊç noworodków, dzi´ki naszym
dzia∏aniom uruchamiamy medyczne programy narodowe,
takie jak Program Powszechnych Przesiewowych Badaƒ
S∏uchu u Noworodków czy Program Leczenia Retinopatii
WczeÊniaczej. Po dziesi´ciu latach nie ma w Polsce
szpitala dzieci´cego, gdzie nie by∏oby sprz´tu
zakupionego przez Orkiestr´. Sta∏o si´ to wielkim
narodowym Êwi´tem, w którym biorà udzia∏ niemal
wszyscy.

Kolejne rozmowy, szybkie ustalenia, szybkie decyzje.
Pomys∏ zaczà∏ si´ krystalizowaç, obejrzeliÊmy projekty.
Monety sà inne, oddajà ducha niepokory i rock’n’rolla, jaki
niesie Fundacja, a ju˝ naprawd´ du˝ym zaskoczeniem by∏
dla nas projekt monety z dziurkà w Êrodku. W ca∏ym wzorze
∏àczy elementy weso∏ego, nieco abstrakcyjnego i troch´
dzieci´cego charakteru, jaki tak˝e ma w sobie Orkiestra.
Dlaczego dziurka? Poniewa˝ pomyÊlano sobie, ˝e mo˝na
z tego zrobiç wisiorek i nosiç jà blisko serca. Takiej monety
jeszcze w Polsce nie by∏o. Prawie ka˝dy z nas jako dziecko
zbiera∏ „moniaki” z ca∏ego Êwiata. Niektóre bardziej znane,
niektóre bardzo nietypowe z napisami, symbolami
i rysunkami zupe∏nie dla nas niezrozumia∏ymi. MyÊl´,
˝e ca∏y czas dzieciaki na ca∏ym Êwiecie zbierajà takie monety.
I tak sobie pomyÊleliÊmy, jak to b´dzie wspaniale, kiedy
moneta z dziurkà trafi gdzieÊ daleko, daleko do czyjejÊ
skarbonki albo zostanie po∏o˝ona na pó∏eczce, a mo˝e
przylepi jà do deski rozdzielczej taksówkarz z ciep∏ych
krajów. A my b´dziemy wiedzieli, ˝e z monety tej bije ˝ar
wielkiej, ogromnej akcji, która nie ma nic wspólnego
z politykà, z walkà, z „za i przeciw”, tylko, przyk∏adajàc jà

Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo si´ cieszymy,
˝e takie monety si´ ukazujà, ˝e w ten sposób mo˝emy
podzi´kowaç wszystkim naszym wolontariuszom i tym,
którzy wspierajà Orkiestr´. Obiecuj´, ˝e ja, moi przyjaciele,
a byç mo˝e miliony Polaków b´dà t´ monet´ nosiç blisko
serca, na szcz´Êcie, na powodzenie, na wiar´ i na mi∏oÊç do
drugiego cz∏owieka za zupe∏nà darmoch´.
Dzi´kuj´ wszystkim tym, którzy podj´li decyzj´ o wybiciu
tych monet. To naprawd´ jest dla nas wielki, wielki dzieƒ.
I pami´tajcie, ˝e gramy do koƒca Êwiata i jeden dzieƒ
d∏u˝ej.
Bàdêcie z nami! Dzi´ki!
Sie ma!!
Jurek Owsiak

Wszystkie monety kolekcjonerskie sà prawnym
Êrodkiem p∏atniczym w Polsce.

