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

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

Stulecie odzyskania
przez Polskę niepodległości

napis: Rzeczpospolita Polska
rok emisji

Józef Piłsudski
18 listopada 2015 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzić do obiegu monetę
o nominale 10 zł „50. rocznica wystosowania
orędzia biskupów polskich do niemieckich”.

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. 22 185 91 96
oraz 22 185 91 59.

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

Józef Piłsudski
Dnia 11 listopada 1918 r. w lesie Compiègne na północ od Paryża podpisane zostało zawieszenie broni
między Ententą a Niemcami. Walki na zachodnioeuropejskich frontach ustały, a mieszkańcy kontynentu zaczęli świętować zakończenie czteroletniej
hekatomby.
Rezultaty I wojny światowej burzyły dotychczasowy porządek w Europie, potęgując marzenia Polaków, Czechów czy Ukraińców o własnej państwowości. Polskie starania o odzyskanie niepodległości
trwały przez cały wiek XIX. Zintensyfikowały się
w latach 1914–1918, chociaż Polacy nie byli zgodni,
jaką taktykę przyjąć wobec niszczącego świat konfliktu.
W chwili rozejmu w Compiègne ziemie polskie
znajdowały się pod kontrolą Niemiec i Austro-Węgier. Dostrzegalne już wcześniej osłabienie tej
kontroli było wykorzystywane od października
1918 r. do tworzenia lokalnych ośrodków polskiej
władzy. Najważniejsze znaczenie miała jednak sytuacja na obszarze istniejącego od 1916 r. Królestwa
Polskiego. Rządząca tu z nominacji państw centralnych Rada Regencyjna starała się wystąpić w roli
reprezentanta całego narodu, lecz nie miała ku
temu wystarczającego autorytetu. W początkach
listopada 1918 r. Radę chciał usunąć utworzony
w Lublinie przez lewicę Tymczasowy Rząd Ludowy
Republiki Polskiej, lecz ten z kolei nie miał poparcia prawicy, kierowanej przez Romana Dmowskiego. Konflikty wewnętrzne zmniejszały polskie szanse na arenie międzynarodowej, cieniem na sytuacji
kładły się ponadto walki polsko-ukraińskie o Lwów
i Galicję Wschodnią (od 1 listopada), a także niejasność co do potencjalnego zachowania żołnierzy
niemieckich, okupujących na wschodzie obszary
aż po wybrzeża Morza Czarnego.
Przełomowym momentem okazał się przyjazd do
Warszawy 10 listopada 1918 r. Józefa Piłsudskiego.

Nominał 100 zł

metal: Au 900/1000
stempel: lustrzany
średnica: 21,00 mm
masa: 8,00 g
brzeg (bok): napis: Stulecie

odzyskania przez Polskę
niepodległości
nakład: do 2500 szt.

Projektant monety: Dobrochna Surajewska
Emitent: NBP

Nominał 10 zł

metal: Ag 925/1000
stempel: lustrzany, mikrodruk
wymiary: 32,00 mm x 22,40 mm
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 30 000 szt.
Projektant monety: Dobrochna Surajewska
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP
monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Piłsudski, uwolniony dopiero co z niemieckiej niewoli,
zyskał podczas wojny reputację niepodległościowca,
stojącego ponad podziałami, dzięki czemu potrafił
nawiązać współpracę z różnymi siłami politycznymi.
Jako Tymczasowy Naczelnik Państwa przystąpił szybko do tworzenia struktur polskiej państwowości, która
została uznana – w wyniku zabiegów Dmowskiego –
przez mocarstwa zachodnie. Ułatwił armii niemieckiej
powrót do Rzeszy, dzięki czemu na terenach odradzającej się Polski nie pozostawały obce siły zbrojne,
a wreszcie doprowadził do wyborów powszechnych.
Polska odrodziła się jako demokratyczna republika
parlamentarna. Budowa państwa trwała co prawda

jeszcze wiele miesięcy, lecz listopad 1918 r. przeszedł do historii jako symboliczny początek tego
procesu.
Andrzej Chojnowski
W dniu 9 listopada 2015 roku Narodowy Bank
Polski wprowadza do obiegu monety „Józef
Piłsudski”: złotą o nominale 100 zł i srebrną
o nominale 10 zł, z nowej serii „Stulecie
odzyskania przez Polskę niepodległości”.
Do 2018 roku NBP wyemituje monety
poświęcone czterem tematom związanym
z tą rocznicą.

