
Monety okolicznościowe

Emisja wartości kolekcjonerskich
stanowi okazję do upamiętniania
ważnych historycznych rocznic i postaci, 
jak i do rozwijania zainteresowań 
polską kulturą, nauką i tradycją.

4 maja 2016 roku Narodowy Bank Polski  
planuje wprowadzić do obiegu monety  
kolekcjonerskie: złotą o nominale 200 zł  
i srebrną o nominale 10 zł „200-lecie  
Szkoły Głównej Gospodarstwa  
Wiejskiego w Warszawie”.

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

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 45 96 
oraz 22 185 13 03.

Na każdej polskiej monecie 

okolicznościowej znajdują się: 

 nominał

  wizerunek orła ustalony dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji Wrocław – Europejska  
Stolica Kultury

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 central-
ny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, 
nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. 
Prowadzi nato miast 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



Wrocław – Europejska Stolica Kultury

Od 16 stycznia 2016 r. Wrocław, obok hiszpańskiego 
San Sebastian, jest oficjalnie Europejską Stolicą Kul-
tury. Przez dwanaście miesięcy stolica Dolnego Ślą-
ska będzie zapraszać na różnorodne imprezy oraz 
wydarzenia kulturalne, nawiązujące do historycz-
nego dziedzictwa miasta.
Przyznanie Wrocławiowi tytułu Europejskiej Sto-
licy Kultury jest uznaniem ogromnego wkładu 
stolicy Dolnego Śląska w rozwój kultury europej-
skiej. Od średniowiecza Wrocław odgrywał ważną 
rolę w tej części Europy, skupiając jak w soczewce 
wpływy kultury niemieckiej, polskiej, czeskiej, 
żydowskiej, a nawet walońskiej. Tytuł ten to także 
uhonorowanie kulturalno-naukowego dorobku 
Wrocławia po II wojnie światowej. Miasta, które 
mimo wojennych blizn potrafiło podnieść się z gru-
zów, a dzięki ludziom, przesiedlonym w większo-
ści z innych regionów Polski, w tym z tak waż-
nych ośrodków akademickich jak Lwów czy Wilno, 
szybko stało się ważnym punktem na kulturalnej 
mapie Polski, inspirującym artystów z całej Europy.
Dzisiaj Wrocław to ważny ośrodek naukowy i aka-
demicki. Miasto wielu uczelni, z którym związało 
się wielu uczonych, w tym m.in. Hugo Steinhaus, 
Ludwik Hirszfeld, Wincenty Styś, Włodzimierz 
Trzebiatowski.
Wrocław zasłynął zwłaszcza ze swych osiągnięć 
w dziedzinie teatru i muzyki. Działały tu awangar-
dowy Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego, 
teatr pantomimy Henryka Tomaszewskiego czy stu-
dencki teatr „Kalambur”. Od lat 60. XX w. wizytówką 
miasta stały się festiwale muzyczne, z których wiele, 
jak festiwal oratoryjno-kantatowy Wratislavia Can-
tans czy Jazz nad Odrą, odbywa się do dziś. Wro-
cław znany jest także ze swych filmowych dokonań, 
przede wszystkim dzięki Wytwórni Filmów Fabu-
larnych. Dzisiaj filmową chlubą miasta jest festiwal 
Nowe Horyzonty.
Do obchodów roku Europejskiej Stolicy Kultury 
Wrocław przygotowywał się od kilku lat. Dzia-
łania artystyczne, pokazy i imprezy kulturalne 

obejmują najważniejsze dziedziny sztuki, zarówno 
klasyczne – teatr, operę, muzykę, literaturę, architek-
turę, jak i nowoczesne – film, performance, sztuki wizu-
alne. Na potrzeby obchodów powstały w mieście nowe 
obiekty z okazałym kompleksem Narodowego Forum 
Muzyki na czele. W roku tak szczególnego wyróżnienia 
Wrocławia zostanie tu przyznana Europejska Nagroda 
Filmowa. Miasto będzie także światową stolicą książki.
Na monecie złotej zaprezentowany został architekto-
niczny motyw schodów Narodowego Forum Muzyki 
we Wrocławiu. Na awersie, w motyw ten, został wkom-
ponowany wizerunek twarzy antycznej rzeźby – sym-
bolu antycznych korzeni europejskiej kultury.
Na monecie srebrnej również został wykorzystany archi-
tektoniczny motyw schodów Narodowego Forum Muzyki 

we Wrocławiu, któremu na rewersie towarzyszy 
postać artysty – performera lub tancerza. Postać 
tanecznym gestem wskazuje na budowlę, zachęca-
jąc do wejścia. Jego strój zdobią graficzne motywy 
zaczerpnięte z systemu identyfikacji graficznej ESK. 
Powyżej graficzny znak ESK Wrocław 2016.

 dr Łukasz Koniarek

21 kwietnia 2016 roku Narodowy Bank Polski 
wprowadza do obiegu monety: złotą o nominale 
100 zł oraz srebrną o nominale 10 zł „Wrocław – 
Europejska Stolica Kultury”.

Nominał 100 zł
metal: Au 900/1000 
stempel: lustrzany
średnica: 21,00 mm 
masa: 8,00 g
brzeg (bok): gładki 
nakład: do 2000 szt.
Projektant monety: Robert Kotowicz
Emitent: NBP 
Na zlecenie NBP  
monety wyprodukowała Mennica Polska  S.A.

Nominał 10 zł 
metal: Ag 925/1000 
stempel: lustrzany
średnica: 28,20 mm x 28,20 mm 
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki 
nakład: do 20 000 szt.
Projektant monety: Robert Kotowicz
Emitent: NBP 
Na zlecenie NBP  
monety wyprodukowała Mennica Polska  S.A.


