Na awersie każdej polskiej monety
okolicznościowej znajdują się:
nominał
	wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej

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

napis: Rzeczpospolita Polska
rok emisji
7 listopada 2014 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzenie do obiegu monet:
o nominale 20 zł z serii
„Polscy malarze XIX/XX w. – Józef Chełmoński”
oraz o nominale 5 zł z serii
„Odkryj Polskę – Zamek Królewski w Warszawie”.

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. 801 111 000
oraz 22 185 44 50.

150. rocznica urodzin
Stefana Żeromskiego

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

150. rocznica urodzin Stefana Żeromskiego

Stefan Żeromski urodził się 14 października 1864 r.
w Strawczynie (obecnie woj. świętokrzyskie), zmarł
20 listopada 1925 r. w Warszawie. Pochowany został
na warszawskim cmentarzu ewangelicko-reformowanym. Był jednym z najwybitniejszych polskich
prozaików, dramatopisarzy; pisarzem przekonanym
o szczególnym posłannictwie literata, jego odpowiedzialności za kształtowanie losu narodu i Ojczyzny. Pisał pod pseudonimami, m.in. Maurycy Zych,
Józef Katerla.

Nominał 200 zł
metal: Au 900/1000
stempel: lustrzany
średnica: 27,00 mm
masa: 15,50 g
nakład: do 2500 szt.

Projektant monety: Dominika Karpińska-Kopiec
Emitent: NBP

Żeromski pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził
w Górach Świętokrzyskich. W latach 1874–1886
uczęszczał do Męskiego Gimnazjum Rządowego
w Kielcach, w którego budynku mieści się obecnie Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego,
oddział Muzeum Narodowego w Kielcach. Następnie wyjechał do Warszawy, gdzie rozpoczął studia
w Szkole Weterynarii. Trudna sytuacja materialna
zmusiła go jednak do przerwania nauki i podjęcia
pracy guwernera.
Pierwsze opublikowane utwory Żeromskiego
powstały jeszcze w czasach jego szkolnej edukacji, były to wiersze. W 1895 r. ukazały się drukiem
tomiki: Opowiadania oraz Rozdziobią nas kruki,
wrony. Do najbardziej znanych utworów pisarza
należą niewątpliwie Syzyfowe prace, Ludzie
bezdomni, Popioły, Dzieje grzechu oraz Wierna rzeka.
W ostatnich latach życia pisarza powstały: Snobizm
i postęp, zbiór opowiadań Pomyłki, powieść Przedwiośnie oraz poemat prozą Puszcza jodłowa.
„Ostatni Wajdelota”, jak nazwał Żeromskiego
wybitny badacz polskiego romantyzmu Józef Ujejski,
oprócz pracy literackiej poświęcał się również działalności społecznej. Zakładał szkoły, uniwersytety,
biblioteki. Aktywnie uczestniczył w organizacji życia
kulturalno-literackiego. Był laureatem licznych
nagród, pretendentem do literackiej Nagrody Nobla.

Nominał 10 zł

metal: Ag 925/1000
stempel: lustrzany
średnica: 32,00 mm
masa: 14,14 g
nakład:

do 30 000 szt.

Projektant monety: Robert Kotowicz
Emitent: NBP

Jego twórczość doczekała się licznych przekładów oraz
adaptacji i ekranizacji filmowych.
Po śmierci Żeromskiego najwięksi polscy literaci –
J. Lechoń, A. Słonimski, J. Tuwim, L. Staff – złożyli
mu hołd, poświęcając pamięci pisarza swe utwory.
Sylwia Zacharz
kierownik Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego,
oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach

2 października 2014 roku
Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu monety
„150. rocznica urodzin Stefana Żeromskiego”
o nominałach 200 zł i 10 zł.

