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

Sprzedaż monet kolekcjonerskich
emitowanych przez NBP
jest prowadzona
w oddziałach okręgowych NBP
oraz przez sklep internetowy NBP.

22 maja 2014 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzenie do obiegu
monet o nominale 5 zł z serii
„Odkryj Polskę” – 25 lat wolności

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.

Jan Karski
(1914–2000)

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 natomiast 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

Jan Karski (1914–2000)
Jan Kozielewski przeszedł do historii pod swoim wojennym
pseudonimem Jan Karski. Zdolny syn łódzkiego rzemieślnika, członek Sodalicji Mariańskiej, na Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie ukończył wydział prawa i studium
dyplomacji. Po wybuchu wojny trafił najpierw do niewoli
sowieckiej, potem niemieckiej. Z obu zdołał uciec i pod
koniec 1939 r. podjął pracę konspiracyjną. Znajomość języków obcych, sprawność fizyczna i kwalifikacje sprawiły, że
powierzono mu rolę emisariusza władz Polskiego Państwa
Podziemnego.
W czasie jednej z misji Karski został schwytany przez
Gestapo na Słowacji, członkowie podziemia odbili go
jednak ze szpitala w Nowym Sączu. Jesienią 1942 r. Karski
wszedł nielegalnie do warszawskiego getta oraz do obozu
przejściowego w Izbicy. Mikrofilmy z raportami o sytuacji Żydów przewoził w specjalnie wydrążonym kluczu (replikę tego
klucza Karski przechowywał w swoim archiwum przekazanym
do Instytutu Hoovera w Stanford w USA). Kiedy po przeszło
dwóch miesiącach udało mu się przedostać do Anglii, swoją
wstrząsającą relację dokumentującą systematyczną i zaplanowaną zagładę narodu żydowskiego przekazał przełożonym,
a następnie amerykańskim i brytyjskim elitom. Spotkał
się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Bez rezultatów.
Po wojnie Jan Karski pozostał na emigracji w USA i wycofał
się z życia publicznego. Studiował nauki polityczne i obronił
doktorat na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, gdzie
potem wykładał. W 1985 r. Karski opublikował „Wielkie
mocarstwa a Polska 1919–1945: od Wersalu do Jałty”.
Po tym gdy jego niezwykłą historię przypomniał
wielogodzinny film Shoah, Karski powrócił do tematu
Zagłady i opowiadał na wykładach o swej wojennej misji.
Jako człowiek głębokiej wiary ciągle poszukiwał sensu
historii, której był częścią.
Po latach Jan Karski doczekał się uznania – uhonorowany
m.in. tytułem „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”,
orderem Orła Białego oraz, pośmiertnie, najwyższym odznaczeniem cywilnym USA.
Zbigniew Brzeziński powiedział o Karskim: … ma swoje
miejsce na pierwszych stronach współczesnej historii Polski.
Reprezentuje wszystko, co najpiękniejsze, najbardziej godne
podziwu w historii II wojny światowej.
Ewa Wierzyńska
Muzeum Historii Polski
i Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego

24 kwietnia 2014 roku Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu monety „100. rocznica
urodzin Jana Karskiego” o nominałach
200 zł, 10 zł i 2 zł.

Nominał 200 zł

metal: Au 900/1000
stempel: lustrzany (efekt kątowy)
średnica: 27,00 mm
masa: 15,50 g
nakład: do 2500 szt.
Projektant monety: Sebastian Mikołajczak
Rewers – wizerunek J. Karskiego
wg zdjęcia ze zbiorów Carol Harrison
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Nominał 10 zł

metal: Ag 925/1000
stempel: lustrzany (mikrodruk)
średnica: 32,00 mm
masa: 14,14 g
nakład: do 30 000 szt.
Projektant monety: Sebastian Mikołajczak
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała
Mennica Polska S.A.

Nominał 2 zł

metal: stop CuAl5Zn5Sn1
stempel: zwykły
średnica: 27,00 mm
masa: 8,15 g
nakład: do 700 000 szt.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpińska
Projektant rewersu: Sebastian Mikołajczak
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała
Mennica Polska S.A.

