Na awersie każdej polskiej monety znajdują się:
nominał
godło Rzeczypospolitej Polskiej
napis: Rzeczpospolita Polska
rok emisji

Sprzedaż monet kolekcjonerskich
emitowanych przez NBP
jest prowadzona pod adresem:
www.kolekcjoner.nbp.pl
oraz w oddziałach okręgowych NBP.

Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej

Agnieszka Osiecka
Narodowy Bank Polski w styczniu 2014 roku
planuje wprowadzenie do obiegu monet
o nominałach 200 zł, 10 zł i 2 zł
„Polska Reprezentacja Olimpijska – Soczi 2014”.

Emisja wartości kolekcjonerskich
stanowi okazję do upamiętniania
ważnych historycznych rocznic i postaci,
jak i do rozwijania zainteresowań
polską kulturą, nauką i tradycją.
Zapraszamy do zapoznania się
z planem emisji na stronie:
www.nbp.pl/monety
Na Państwa dodatkowe pytania
odpowiedzą nasi konsultanci
pod numerami tel. 801 044 410
oraz 22 313 04 44.

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem
państwa odpowiadającym za politykę pieniężną
i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma
wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli,
nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów.
Prowadzi natom iast obsługę budżetu państwa,
a także podmiotów sektora finansów publicznych.
Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza
nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki
do działania systemu bankowego. Jest również jednym
z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych
w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.
Więcej o NBP: www.nbp.pl
Narodowy Bank Polski

Monety okolicznościowe

Agnieszka Osiecka
Agnieszka była niespokojnym duchem, stale otwarta na
nowych ludzi, nowe miejsca, nowe doświadczenia. Kiedy
ukończyła studia dziennikarskie, rozpoczęła nowe w łódzkiej
„Filmówce”. Kiedy okazała się geniuszem tekstów, pisała
utwory sceniczne − „Niech no tylko zakwitną jabłonie”,
a gdy „Jabłonie” latami nie schodziły ze sceny, napisała
„Apetyt na czereśnie”. Kiedy odniosła sukcesy w teatrze,
zaczęła pisać widowiska dla telewizji. Po telewizji przyszły
opowiadania, monodramy i powieści. Stale coś nowego,
ciągle naprzód − nowe piosenki, nowi kompozytorzy, nowi
wykonawcy, teatry, festiwale, ludzie, miejsca. Wszystko to
składa się na świat Agnieszki.
Utwory Agnieszki Osieckiej wykonują znakomite polskie
wokalistki i wokaliści: Maryla Rodowicz, Seweryn Krajewski,
Magda Umer, zespół Skaldowie, Łucja Prus, Katarzyna
Nosowska, Stanisław Soyka, Iga Cembrzyńska, Edmund
Fetting, Piotr Fronczewski, Elżbieta Czyżewska...
Pisała poezję do muzyki wielkich polskich kompozytorów,
m.in. Adama Sławińskiego, Krzysztofa Komedy, Katarzyny
Gaertner, Włodzimierza Korcza, Włodzimierza Nahornego,
Zygmunta Koniecznego.
Agnieszka była doskonałą obserwatorką ludzi i obyczajów,
czemu dała wyraz nie tylko w poezji i w prozie artystycznej,
ale także w książkach wspomnieniowych: „Szpetni czterdziestoletni” (1985), „Rozmowy w tańcu” (1992), „Na początku
był negatyw” (1995).
Niczego i nikogo nie trzymała się kurczowo. Gdy wypalał
się jeden związek − zawierała nowy, gdy odpływała od jednych
przyjaciół − cumowała swą łódkę w innej przystani. Była
szczególnie ciekawa ludzi, z których wielu sportretowała
w „Galerii potworów” − od największych artystów i luminarzy
Londynu, Paryża i Nowego Jorku, po wiejską dziewczynę
z Mazur. Z każdym rozmawiała równie bezpośrednio,
w każdym dostrzegała coś interesującego, umiała słuchać
i uwielbiała opowiadać, dlatego ludzie czuli się tak dobrze
w Jej towarzystwie.
Daniel Passent
Agata Passent

5 grudnia 2013 roku Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu dwie monety
o nominałach 10 zł i monetę 2 zł z serii
„Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej”
upamiętniające Agnieszkę Osiecką.

Nominał 10 zł

metal: Ag 925/1000
stempel: lustrzany
wymiary: 28,2 x 28,2 mm
masa: 14,14 g
nakład: do 28 000 szt.
Projektant awersu i rewersu: Dobrochna Surajewska
Awers – wizerunek A. Osieckiej wg zdjęcia ze zbiorów
Agencji FOTONOVA
Rewers – okładka płyty autorstwa Krzysztofa Weliana,
wizerunek A. Osieckiej wg zdjęcia ze zbiorów Jana
Borkowskiego.

Nominał 10 zł

metal: Ag 925/1000
stempel: lustrzany
średnica: 32,00 mm
masa: 14,14 g
nakład: do 28 000 szt.
Projektant awersu i rewersu: Dobrochna Surajewska
Wizerunek A. Osieckiej wg zdjęcia ze zbiorów Agaty
Passent

Nominał 2 zł

metal: stop CuAl5Zn5Sn1
stempel: zwykły
średnica: 27,00 mm
masa: 8,15 g
nakład: do 800 000 szt.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpińska
Projektant rewersu: Dobrochna Surajewska
Wizerunek A. Osieckiej wg zdjęcia ze zbiorów
Jana Borkowskiego.
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała
Mennica Polska S.A.

