Monety kolekcjonerskie

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

200 z∏
900/1000 Au
lustrzany
27,00 mm
15,50 g
6 000 szt.

N a r o d o w y

Monety kolekcjonerskie

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

Awers: Z prawej strony wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod or∏em oznaczenie roku emisji: 2004.
Z lewej strony wizerunek Ateny trzymajàcej w d∏oni ga∏àzk´ oliwnà
oraz napis: 10 / Z¸. U do∏u pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA
m.
POLSKA. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w

Rewers: Wizerunek amfory ze stylizowanymi postaciami trzech
wspó∏czesnych biegaczy. U do∏u z lewej i prawej strony amfory
stylizowane wizerunki antycznych biegaczy. W otoku napis:
IGRZYSKA XXVIII OLIMPIADY, na amforze w górnej jej cz´Êci napis:
ATENY / 2004.

Rewers: Na tle stylizowanego fragmentu Partenonu wizerunek dwóch
szermierzy. U góry pó∏kolem napis: IGRZYSKA XXVIII OLIMPIADY.
U do∏u napis: ATENY 2004 oraz poni˝ej stylizowana palmeta.

P o l s k i

Monety
kolekcjonerskie

10 z∏
925/1000 Ag
lustrzany
32,00 mm
14,14 g
70 000 szt.

Awers: Z prawej strony wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod or∏em oznaczenie roku emisji: 2004.
Z lewej strony wizerunek Ateny trzymajàcej w d∏oni ga∏àzk´ oliwnà
oraz napis: 200 / Z¸. U do∏u pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA
m.
POLSKA. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w

B a n k

Projektant monety: Robert Kotowicz

Projektant monety: Robert Kotowicz

stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

10 z∏
Awers:
rdzeƒ: Ag 925/1000
platerowane Au 999/1000;
pierÊcieƒ : Ag 925/1000
Rewers:
rdzeƒ: Ag 925/1000;
pierÊcieƒ: Ag 925/1000
platerowane Au 999/1000
lustrzany
32,00 mm
14,14 g
90 000 szt.

Awers: W centralnej cz´Êci wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej. Poni˝ej or∏a oznaczenie roku emisji: 2004
poprzedzone oraz zakoƒczone meandrami. Na tle stylizowanej bie˝ni
u góry pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, u do∏u napis:
m.
Z¸ 10 Z¸. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Z prawej strony wizerunek dyskobola z amfory panatenajskiej. Z jego lewej strony pó∏kolem napis: IGRZYSKA XXVIII / OLIMPIADY / ATENY 2004.
Projektant monety: Urszula Walerzak

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
1 000 000 szt.

9 sierpnia 2004 r. – w dniu Êlubowania
polskiej kadry olimpijskiej – Narodowy
Bank Polski wprowadza do obiegu monety kolekcjonerskie upami´tniajàce
Igrzyska XXVIII Olimpiady. Sà one dost´pne w Narodowym Banku Polskim
oraz pozosta∏ych punktach sprzeda˝y
od dnia 11 sierpnia 2004 r. Monety
majà nast´pujàce nomina∏y:

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 ∏apà
m.
or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Wizerunek trzech biegaczy z malowid∏a na amforze
panatenajskiej. Wokó∏ na tle stylizowanej bie˝ni napis: IGRZYSKA
XXVIII OLIMPIADY ATENY 2004.
Na boku: oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony
o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Urszula Walerzak

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

Projekt: DECORUM

nomina∏
metal

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

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

Staro˝ytna Grecja, kolebka europejskiej
kultury, która wyda∏a wspania∏ych
filozofów, poetów, rzeêbiarzy, matematyków, stworzy∏a tak˝e pierwsze
sportowe igrzyska. W 776 roku
przed naszà erà zapisane zosta∏o nazwisko Koroibosa, zwyci´zcy biegu na dystansie jednego stadionu na igrzyskach
w Olimpii.
W staro˝ytnej Grecji organizowano
liczne igrzyska ku czci bogów, z okazji
Êwiàt religijnych i pogrzebów. Znane
by∏y igrzyska panatenajskie, eleuzyjskie, istmijskie, nemejskie. Ale olimpijskie sta∏y si´ najs∏awniejsze. Dlaczego?
Pod opiekà Zeusa w Olimpii najpe∏niej
i najmocniej realizowa∏y si´ idea∏y
cnoty, pi´kna, màdroÊci, walki (kalokagatia) oraz pokoju bo˝ego (ekecheiria),
który nastawa∏ z czasem igrzysk.

– Igrzyska XXVIII Olimpiady • Ateny 2004 –

Monety kolekcjonerskie

Monety kolekcjonerskie

Monety kolekcjonerskie

Jak stwierdza prof. Witold Dobrowolski, archeolog i historyk sztuki
z Uniwersytetu Warszawskiego, „podczas gdy wszyscy inni uwa˝ali sport tylko za rozrywk´, Grecy potraktowali go do tego stopnia powa˝nie, ˝e urós∏ do rangi filozofii ˝yciowej, a wszelkiego
rodzaju zawody sportowe sta∏y si´ podstawà wychowania”.
Po utracie przez Grecj´ niepodleg∏oÊci, a nast´pnie w∏àczeniu jej
do imperium rzymskiego nastàpi∏ powolny rozk∏ad paƒstwa
i upadek sportu. W 393 roku naszej ery cesarz Teodozjusz I Wielki
wyda∏ zakaz organizacji igrzysk olimpijskich. „Zgas∏a uroczystoÊç
olimpiad, obchodzona co cztery lata” – zanotowa∏ w XI wieku
kronikarz bizantyjski Georgios Kedrenos. Min´∏y wówczas
292 olimpiady, zaczàç si´ mia∏a dwusetna dziewi´çdziesiàta trzecia.
Trzeba by∏o wielu stuleci, by wskrzesiç ide´ olimpijskà. Twórca
nowo˝ytnych igrzysk, Francuz Pierre de Coubertin, wizjoner i romantyk, studiowa∏ histori´ i pedagogik´ na paryskim uniwersytecie, by∏
goràcym wielbicielem Grecji i kultury fizycznej. Na jego dzia∏alnoÊç
mia∏y wp∏yw trzy czynniki: zafascynowanie Grecjà, wyniesione
z czasów m∏odoÊci, a pog∏´bione odkopaniem ruin Olimpii,
obserwacje pedagogiczne poczynione w krajach anglosaskich
i przemyÊlenia wielkich myÊlicieli francuskich i brytyjskich.
W czerwcu 1894 roku w Sorbonie na zjeêdzie przedstawicieli
organizacji sportowych z kilku paƒstw, który przeistoczy∏ si´
w I Kongres Olimpijski, powo∏ano do ˝ycia Mi´dzynarodowy
Komitet Olimpijski.
Pierwsze nowo˝ytne Igrzyska Olimpijskie odby∏y si´ w dniach
6-15 kwietnia 1896 roku w Atenach. Startowa∏o w nich 245 zawodników (przeciwnikiem udzia∏u kobiet by∏ sam Coubertin)
z 14 krajów. Program Igrzysk obejmowa∏ 10 dyscyplin. Pierwszym
mistrzem olimpijskim zosta∏ Amerykanin James Connolly, który
wygra∏ w trójskoku. Bohaterem Greków sta∏ si´ Louis Spiridon,
zwyci´zca biegu maratoƒskiego. Co ciekawe, zwyci´zcy otrzymywali
srebrny medal i koron´ z liÊci drzewa oliwnego.
Polacy pod w∏asnym sztandarem pojawili si´ na letnich Igrzyskach
Olimpijskich w 1924 roku w Pary˝u. WczeÊniej, w 1919 roku powo∏ano do ˝ycia Polski Komitet Olimpijski. W stolicy Francji wystartowa∏a
77-osobowa ekipa. Polacy zdobyli dwa medale: srebrny – kolarze
torowi w dru˝ynowym wyÊcigu na 4 km, bràzowy – jeêdziec rotmistrz
Adam Królikiewicz na koniu Picador.
Pierwszy z∏oty medal dla Polski wywalczy∏a Halina Konopacka
w 1928 roku na Igrzyskach w Amsterdamie, rzucajàc dyskiem
na odleg∏oÊç 39,62 m i ustanawiajàc rekord Êwiata. W Amsterdamie
zdobyliÊmy drugi z∏oty medal. Kazimierz Wierzyƒski za zbiór
wierszy „Laur Olimpijski” otrzyma∏ najwy˝sze wyró˝nienie
w Olimpijskim Konkursie Sztuki. ¸àcznie w tych Konkursach polscy
twórcy zdobyli 8 medali, w tym trzy z∏ote.
Na Igrzyskach w Los Angeles w 1932 roku Janusz Kusociƒski odniós∏
heroiczne zwyci´stwo w biegu na 10 kilometrów, pokonujàc znakomitych Finów i potworny ból krwawiàcej, obtartej stopy. Drugi
z∏oty medal wywalczy∏a na 100 m Stanis∏awa Walasiewicz.
„Brunatna” olimpiada w Berlinie w 1936 roku nie przynios∏a nam
sukcesu w postaci mistrzowskiego tytu∏u. Bràzowa medalistka
w rzucie oszczepem, Maria KwaÊniewska, zosta∏a natomiast miss
igrzysk.
Po dwunastu latach przerwy, spowodowanej II wojnà Êwiatowà,
skromna polska ekipa wystàpi∏a w 1948 roku w Londynie. Bràzowy
medal zdoby∏ pi´Êciarz Aleksy Antkiewicz. W 1952 roku w Helsinkach, gdaƒszczanin, ˝o∏nierz armii gen. Andersa, Zygmunt Chych∏a,
otworzy∏ chwalebny rozdzia∏ polskiego pi´Êciarstwa. Zdoby∏
pierwszy w tej dyscyplinie i pierwszy po II wojnie Êwiatowej z∏oty
medal olimpijski.

W Melbourne w 1956 roku wystartowa∏a nowa generacja polskich
sportowców. El˝bieta Duƒska-Krzesiƒska wyrówna∏a w∏asny rekord
Êwiata w skoku w dal i stan´∏a na najwy˝szym podium. Janusz Sid∏o
w fina∏owej kolejce u˝yczy∏ swojego oszczepu przyjacielowi
Danielsenowi z Norwegii, a ten pos∏a∏ go najdalej z ca∏ej stawki.
Polak zdoby∏ srebro. To jedyny medal, który zdoby∏ startujàc
w pi´ciu igrzyskach olimpijskich.
Dwa srebrne medale szablistów by∏y zapowiedzià przysz∏ych
Êwiatowych sukcesów polskich szermierzy.
W Rzymie w 1960 roku Polacy zdobyli 21 medali, w tym 4 z∏ote:
Zdzis∏aw Krzyszkowiak w biegu na 3 km z przeszkodami, Józef
Szmidt w trójskoku, Kazimierz Paêdzior w boksie i Ireneusz Paliƒski
w podnoszeniu ci´˝arów. Igrzyska w Tokio w 1964 roku to kapitalny
bieg w finale sztafety 4 x 100 m Teresy Ciep∏y, Ireny Kirszenstein,
Haliny Góreckiej i Ewy K∏obukowskiej – zwyci´stwo nad Amerykankami i pobicie rekordu Êwiata. Trzy z∏ote medale zdobyli kolejno
polscy pi´Êciarze: Józef Grudzieƒ, Jerzy Kulej i Marian Kasprzyk.
Józef Szmidt wywalczy∏ – po ci´˝kiej kontuzji – swój drugi z∏oty
medal.
Meksyk, 1968 rok. Niesamowite Igrzyska na wysokoÊci ponad
2000 m nad poziomem morza. Irena Kirszenstein-Szewiƒska
ustanowi∏a rekord Êwiata w biegu na 200 m i zdoby∏a swój drugi
z∏oty medal olimpijski, podobnie jak Waldemar Baszanowski
w podnoszeniu ci´˝arów i Jerzy Kulej w pi´Êciarstwie.
Monachium, 1972 rok. Witold Woyda, florecista, jako pierwszy
z polskich olimpijczyków zdobywa na jednych Igrzyskach dwa
z∏ote medale. Polscy pi∏karze pokonujà w finale W´grów 2:1
i zdobywajà mistrzostwo olimpijskie. Józef Zap´dzki po raz drugi
jest najlepszy w strzelaniu z pistoletu. W∏adys∏aw Komar, dwumetrowy kulomiot p∏acze ze szcz´Êcia stojàc na najwy˝szym podium.
Te Igrzyska mia∏y te˝ tragiczny wymiar – atak terrorystów palestyƒskich i Êmierç izraelskich sportowców.
Montreal, 1976 rok. Irennissima! Irena Szewiƒska, po wspania∏ym
biegu na 400 m, ustanawiajàc nowy rekord Êwiata, zdobywa
swój trzeci z∏oty medal. Ogó∏em wywalczy∏a siedem olimpijskich
medali. 19-letni Jacek Wszo∏a urzek∏ swà m∏odzieƒczà radoÊcià
i skutecznoÊcià, pokonujàc faworytów w skoku wzwy˝. „Jedziemy
po z∏oto!” – zapowiada∏ przed Igrzyskami Hubert Wagner, trener
siatkarzy. Dotrzymali s∏owa on i jego zawodnicy. Mistrzem w pi´cioboju zosta∏ Janusz Peciak. W Montrealu Polacy zdobyli 26 medali,
w tym 7 z∏otych. W skoku o tyczce najlepszy by∏ Tadeusz Âlusarski.
Moskwa, 1980 rok. Kryzys polityczny odbi∏ si´ na olimpijskim ruchu.
Z Igrzysk wycofali si´ Amerykanie i kilka innych ekip. Dla nas najwspanialsze prze˝ycia to triumf W∏adys∏awa Kozakiewicza w skoku
o tyczce, porywajàcy bieg Bronis∏awa Malinowskiego na 3 km
z przeszkodami i niespodziewane zwyci´stwo jeêdêca Jana
Kowalczyka.
Los Angeles, 1984 rok. Na tych Igrzyskach zabrak∏o polskiej
reprezentacji, podobnie jak kilku innych z tak zwanego bloku
wschodniego. Znowu polityka wzi´∏a gór´ nad ideà olimpijskà.
Seul, 1988 rok. Waldemar Legieƒ w judo i Andrzej Wroƒski w zapasach zdobyli z∏ote medale w tym samym dniu.
Barcelona, 1992 rok. Bohaterami ekipy sà pi´cioboiÊci. Arkadiusz
Skrzypaszek zdobywa dwa z∏ote medale: indywidualnie i w dru˝ynie. Waldemar Legieƒ ponownie staje na najwy˝szym podium.
Pi∏karze, po porywajàcym pojedynku z Hiszpanami, zdobywajà
srebrny medal.
Atlanta, 1996 rok. Ju˝ w pierwszym dniu z∏oty medal zdobywa
Renata Mauer w strzelaniu z karabinka pneumatycznego. Fantastycznie walczà zapaÊnicy w stylu klasycznym: W∏odzimierz Zawadzki,

Ryszard Wolny i Andrzej Wroƒski – zdobywajà trzy z∏ote medale.
19-letni Mateusz Kusznierewicz wygrywa w ˝eglarskiej klasie
finn. Pawe∏ Nastula podtrzymuje z∏ote tradycje w judo. Artur Partyka stacza kapitalnà walk´ w skoku wzwy˝ z Charlesem Austinem.
Robert Korzeniowski zdobywa swój pierwszy z∏oty medal w chodzie
sportowym.
Sydney, 2000. Bohaterem ekipy jest Robert Korzeniowski, który
zdoby∏ dwa z∏ote medale. Drugie dwa dorzucili m∏ociarze: 18-letnia
Kamila Skolimowska oraz Szymon Zió∏kowski. Renata Mauer-Ró˝aƒska, po niepowodzeniu w strzelaniu z karabinka pneumatycznego,
zwyci´˝a w drugiej konkurencji, strzelaniu z trzech pozycji.
Pierwszy z∏oty medal w wioÊlarstwie zdobywajà Robert Sycz
i Tomasz Kucharski.
W letnich Igrzyskach Olimpijskich Polacy zdobyli do tej pory
241 medali, w tym: 56 z∏otych, 73 srebrne i 114 bràzowych.
A jak b´dzie w Atenach?
Ateny ubiega∏y si´ o organizacj´ igrzysk olimpijskich jeszcze
w 1996 roku, w stulecie nowo˝ytnych igrzysk. Cz∏onkowie MKOl.
wybrali jednak Atlant´.
Dopiero w rywalizacji o organizacj´ igrzysk w 2004 roku stolica
Grecji pokona∏a wszystkich kontrkandydatów: Buenos Aires, Cape
Town, Rzym i Sztokholm.
Igrzyska XXVIII Olimpiady trwaç b´dà od 13 do 29 sierpnia 2004
roku. Wystartuje w nich 10.500 zawodniczek i zawodników
z 201 paƒstw. Rywalizowaç b´dà oni w 37 dyscyplinach na 38 obiektach sportowych. Odb´dzie si´ 301 ceremonii wr´czania medali.
Zawody olimpijskie zostanà rozegrane na nowych lub zmodernizowanych obiektach sportowych w Atenach. Jedynie mecze pi∏karskie
zostanà rozegrane w Salonikach, Volos, Heraklio i Patras. Fina∏
zaÊ w Atenach. Konkurs pchni´cia kulà odb´dzie si´ na staro˝ytnym
stadionie w Olimpii.
Polsk´ reprezentowaç b´dzie oko∏o 200 zawodniczek i zawodników, którzy b´dà rywalizowaç w 21 dyscyplinach. Polacy wystàpià
tylko w jednej grze zespo∏owej – pi∏ce siatkowej m´˝czyzn.
W wiosce olimpijskiej zamieszka 16.000 sportowców, trenerów
i dzia∏aczy. WÊród nich Jacques Rogge, przewodniczàcy Mi´dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
W ramach przygotowaƒ do Olimpiady stolica Grecji wzbogaci∏a
si´ mi´dzy innymi o obiekty sportowe z pi´knym stadionem
na czele, nowoczesne lotnisko, autostrady i obwodnice, rozbudowano metro, powsta∏ tak˝e jeden z najpi´kniejszych Parków
Olimpijskich, a w ca∏ych Atenach posadzono miliony krzewów
i tysiàce drzew.
Igrzyska obs∏ugiwaç b´dzie 21.500 dziennikarzy i techników,
w tym 16.000 z radia i telewizji oraz 5.500 dziennikarzy prasowych
i fotoreporterów.
Nad bezpieczeƒstwem uczestników b´dzie czuwaç 45-tysi´czny
personel, w tym 25.000 policjantów, 7.000 ˝o∏nierzy, 3.000 agentów
bezpieczeƒstwa, 1.500 stra˝aków, 3.5000 prywatnych ochroniarzy
oraz 5.000 wolonatriuszy.

Magdalena Janicka
Polski Komitet Olimpijski

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

