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

200 z∏
900/1000Au
lustrzany
27,00 mm
15,5 g
4 400 szt.

Awers: Z prawej strony wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej na tle stylizowanego krà˝ka
z gwiazdkami. Wokó∏ napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA
i oznaczenie roku emisji: 2004 oraz napis: 200 Z¸, rozdzielone
m.
gwiazdkami. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: W Êrodku krà˝ek ze stylizowanà mapà Europy, z prawej
strony stylizowana mapa Polski i na jej tle pi´ç pionowych linii
biegnàcych przez ca∏à monet´. Wokó∏ napis: WSTÑPIENIE POLSKI
DO UNII EUROPEJSKIEJ.

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: 20-04, 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 stylizowana mapa Polski oraz
siedem gwiazd biegnàcych pó∏kolem od do∏u. U góry pó∏kolem
napis: WSTÑPIENIE POLSKI oraz na tle mapy w dolnej cz´Êci
napis: DO / UNII EUROPEJSKIEJ.
Na boku: oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.
Projektant monet: Ewa Tyc-Karpiƒska

stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

10 z∏
9 2 5 / 1 0 0 0 A g oraz farby:
bia∏a, czerwona, niebieska
i ˝ó∏ta
lustrzany
32,00 mm
14,14 g
78 000 szt.

Awers: W centralnej cz´Êci wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej. Wokó∏ or∏a na niebieskim tle ˝ó∏te
gwiazdy. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i oznaczenie
roku emisji: 2004 oraz napis: 10 Z¸ rozdzielone gwiazdkami. Pod
m.
lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: W centralnej cz´Êci po∏àczone flagi: Polski i Unii
Europejskiej. Wokó∏ napis: WSTÑPIENIE POLSKI DO UNII
EUROPEJSKIEJ zakoƒczony gwiazdkà.

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

Projekt: DECORUM

nomina∏
metal
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W dniu 26 kwietnia 2004 r. Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu monety kolekcjonerskie, upami´tniajàce wstàpienie
Polski do Unii Europejskiej, o nomina∏ach:

W Preambule do uk∏adów europejskich zosta∏o zawarte credo
Polski w sprawie jej przysz∏oÊci w Europie i przysz∏oÊci Unii
Europejskiej. Polska zapowiedzia∏a dà˝enie do cz∏onkostwa
w UE sprzyjajàce budowie silnej, spójnej i solidarnej Europy.
Przes∏anie przyÊwieca∏o trudnym i d∏ugim negocjacjom o cz∏onkostwo Polski w UE. Rozpocz´∏y si´ one 31 marca 1998 r.,
zakoƒczy∏y – 13 grudnia 2002 r. Fina∏ polskich staraƒ o przyj´cie
do UE nastàpi∏ 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, gdzie
zosta∏ podpisany traktat akcesyjny. Z chwilà ratyfikacji przez
wszystkich dotychczasowych cz∏onków UE, otworzy∏ on
Polakom – wolnemu narodowi europejskiemu – prawo pe∏nego
cz∏onkostwa w Unii.

i drugà – po amerykaƒskiej – ustawà zasadniczà na Êwiecie.
Osiàgni´cia polskiego systemu paƒstwowego zosta∏y zaprzepaszczone wraz z utratà niepodleg∏oÊci w koƒcu XVIII w.

• 200 z∏ – wykonana stemplem lustrzanym w z∏ocie,
• 10 z∏ – wykonana stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ – wykonana stemplem zwyk∏ym w stopie CuAl5Zn5Sn1,
zwanym Nordic Gold.

Polska – Unia Europejska – Europa
Od 1 maja 2004 r. Polska jest cz∏onkiem Unii Europejskiej.
To wielkie wydarzenie w historii Polski oraz wa˝ny dzieƒ dla
Europy. Wbrew wieloletniemu podzia∏owi Europy w maju 2004 r.
UE przybierze kszta∏t, o którym marzyli europejscy ojcowieza∏o˝yciele, a jej historia b´dzie „stawa∏a si´” wraz z Polskà.
Po 56 latach dochodzi do realizacji postulatów kongresu
haskiego (8-10.05.1948 r.), podczas którego wolne narody
europejskie domaga∏y si´ wolnoÊci dla zniewolonych komunizmem ludów europejskich, wo∏ajàc: „... nie zgadzamy si´
traktowaç jako sta∏ych barier, które dzisiaj dzielà nas od innych
obywateli europejskich w pozosta∏ej cz´Êci kontynentu.
Musimy nieprzerwanie mieç nadziej´ i pracowaç dla jednoÊci
ca∏ej Europy”.
Praca na rzecz stabilizacji i dobrobytu – w imi´ poszanowania
praw cz∏owieka oraz godnoÊci obywatelskiej – przez lata
obejmowa∏a tylko zachodnià cz´Êç Europy. Z powodu podzia∏u
ja∏taƒskiego (4-11.02.1945 r.) oraz decyzji Zwiàzku Sowieckiego
Polska i inne kraje Europy Ârodkowej nie mog∏y skorzystaç
z planu Marshalla. Pojawi∏a si´ ˝elazna kurtyna oddzielajàca
Europ´ Zachodnià od Europy Wschodniej. Krok po kroku
pog∏´bia∏ si´ podzia∏ na biedny Wschód oraz bogaty Zachód.
Dopiero polska rewolucja „SolidarnoÊci” (sierpieƒ 1980 r.)
przeciwko w∏adzy komunistycznej oraz hegemonii Zwiàzku
Sowieckiego zapoczàtkowa∏a szereg zmian w historii Polski
oraz geopolityce europejskiej. Oficjalne nawiàzanie stosunków
dyplomatycznych mi´dzy Polskà a Europejskà Wspólnotà
Gospodarczà nastàpi∏o we wrzeÊniu 1988 r. 4 czerwca 1989 r.
Polacy, po raz pierwszy od wielu lat, mogli dokonaç swobodnego
wyboru i g∏osowaç za przynale˝noÊcià do demokratycznej
wspólnoty paƒstw europejskich. 19 wrzeÊnia 1989 r. Polska
podpisa∏a z EWG umow´ o handlu oraz wspó∏pracy gospodarczej. 9 listopada 1989 r. runà∏ symbol zimnej wojny – mur
berliƒski. 16 grudnia 1991 r. zosta∏ podpisany Uk∏ad Europejski
ustanawiajàcy stowarzyszenie mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà
a Wspólnotami Europejskimi i ich paƒstwami cz∏onkowskimi.
Takie uk∏ady zawar∏y wówczas tak˝e W´gry i ówczesna
Czechos∏owacja.

Europa i Unia Europejska to ró˝ne idee. Europa zrodzi∏a si´
w póênym Êredniowieczu i przybra∏a kszta∏t, który przetrwa∏
do dzisiaj. Unia Europejska jest dzie∏em organizacyjnym
ludzi i narodów europejskich próbujàcych stworzyç optymalnà
struktur´ dla pogodzenia ró˝nych interesów. Cel polityczny –
osiàgni´cie pokoju, stabilizacji i umacnianie demokracji
w zniszczonej wojnà Europie Zachodniej – postanowiono
realizowaç poprzez integracj´ gospodarczà. Jej podstawà by∏y
uk∏ady o Wspólnocie W´gla i Stali (18.04.1951) oraz o Euroatomie
i Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (Traktaty Rzymskie,
25.03.1957). Od tego czasu Wspólnoty wprowadza∏y kolejno:
uni´ celnà, gospodarczà, monetarnà. Europejska Wspólnota
Gospodarcza, sk∏adajàca si´ z szeÊciu cz∏onków, przekszta∏ci∏a
si´ w Uni´ Europejskà pi´tnastu paƒstw. Podpisano nowe
traktaty, rozszerzajàce traktaty za∏o˝ycielskie: w Maastricht
(7.02.1992 r.), Amsterdamie (2.10.1997 r.) i Nicei (26.02. 2001 r.).
Osiàgni´cie nakreÊlonych celów politycznych by∏oby praktycznie
niemo˝liwe, gdyby nie inicjatywy ojców – za∏o˝ycieli wspólnot
europejskich: Jeana Monneta, Roberta Schumana, Alcide de
Gasperiego, Konrada Adenauera. Polacy nie mogli byç wspó∏za∏o˝ycielami struktur europejskich, ale koncepcj´ zjednoczenia
kontynentu europejskiego oraz uczestnictwa Polski w strukturach Europy – popieranà przez niemal wszystkie ugrupowania
polityczne (oprócz komunistów) – lansowa∏ rzàd londyƒski
premiera RP na emigracji gen. W∏adys∏awa Sikorskiego w trakcie
II wojny Êwiatowej. O Józefie Hieronimie Retingerze, doradcy
Genera∏a, twórcy Wspólnot mówià jako o autorze i pionierze
zjednoczonej Europy.
Wchodzàc do Unii Europejskiej Polska wnosi w∏asnà europejskà
tradycj´ federalnà, wiernà zasadzie to˝samoÊci paƒstwowej. Jej
symbolem jest Unia Lubelska z 1569 r. Wnosi równie˝ tradycj´
paƒstwa przestrzegajàcego nakazów parlamentaryzmu oraz
konstytucjonalizmu. Dwuizbowy parlament – Sejm i Senat –
jest od koƒca XV wieku najwy˝szym organem ustawodawczym
w Polsce, a Konstytucja 3 Maja 1791 r. by∏a pierwszà w Europie

Cz∏onkostwo w Unii to wielka historyczna szansa, jakiej Polska
nie mia∏a od chwili odzyskania niepodleg∏oÊci w 1918 r.
OkreÊla na nowo geostrategiczne miejsce Polski w Europie,
ugruntowuje demokracj´, przyznaje prawo do wspó∏decydowania
o funkcjonowaniu UE, projektowania przysz∏oÊci Europy.
Cz∏onkostwo w Unii otwiera gospodarcze szanse, które stajà
si´ – jak dla wczeÊniejszych cz∏onków Unii – bodêcem do post´pu
i zrównowa˝onego rozwoju. To krok w stron´ modernizacji
i poprawy konkurencyjnoÊci gospodarki oraz wejÊcia do strefy
euro. Wykorzystanie tych szans – w postaci pomocy strukturalnej,
nap∏ywu inwestycji zagranicznych i g∏´bokiej restrukturyzacji
wsi – le˝y po stronie Polski.
Integracja europejska w znacznym stopniu osiàgn´∏a cele, które
postawiono przed nià ponad pó∏ wieku temu. Dla przysz∏ych
historyków 1 maja 2004 r. b´dzie oznaczaç poczàtek nowej Polski w nowej Unii Europejskiej, sk∏adajàcej si´ z 25 paƒstw.
Miejmy nadziej´, ˝e wydarzenia od 1945 r. do 1 maja 2004 r.
b´dà zapami´tane jako roz∏am w historii Europy, który stanie
si´ przestrogà i mottem dzia∏aƒ wizjonerów XXI wieku. Nie
powinni jednak zapominaç o s∏owach wielkiego Europejczyka,
Paul-Henri Spaaka (1949 r.): „Nie bàdêmy przesadnie zadowoleni z samych siebie lub nadmiernie optymistyczni. Maszyneria
Zjednoczonej Europy zosta∏a wprawdzie zaprojektowana, ale
najbardziej ˝ywotne problemy wcià˝ czekajà na rozwiàzanie”.

Maria Dunin-Wàsowicz
b. doradca Min. Jana Ku∏akowskiego,
G∏ównego Negocjatora Polski z UE,
Dyrektor Studiów Europejskich, WSHiFM, Warszawa

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

