
Monety okolicznościowe

28 sierpnia 2017 roku Narodowy Bank Polski 
planuje wprowadzić do obiegu monetę 
kolekcjonerską o nominale 20 zł „35. rocznica 
zrywu antykomunistycznego w Lubinie”.

70-LECIE  
KULTURY PARYSKIEJ

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 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

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 45 96
oraz 22 185 13 03.

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

Na każdej polskiej monecie okolicznościowej 

znajdują się:

 nominał

  wizerunek orła ustalony 

dla godła Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji



70-LECIE KULTURY PARYSKIEJ

Kiedy w czerwcu 1947 r. ukazał się pierwszy 
numer „Kultury”, nikt nie przypuszczał, że 
narodził się jeden z najważniejszych ośrod-
ków kulturalnych i politycznych powojennej 
polskiej emigracji. Pieniądze na założenie 
Instytutu Literackiego (IL), który przez kolej-
nych pięć dekad wydał nie tylko 637 nume-
rów miesięcznika „Kultura”, ale także 
171 numerów „Zeszytów Historycznych” 
oraz ponad czterysta książek, pochodziły 
z funduszy 2. Korpusu Polskiego gen. Władys-
ława Andersa. Bardzo szybko jednak założy-
ciel pisma Jerzy Giedroyc (1906–2000) spłacił 
zaciągnięty dług, a siedzibę redakcji przeniósł 
z Rzymu do Maisons-Laffitte pod Paryżem. 
Z dala od głównych ośrodków polskiej emi-
gracji politycznej – zlokalizowanych w Wiel-
kiej Brytanii i USA – budował tam coraz 
bardziej wpływowy ośrodek oddziałujący 
nie tylko na polską diasporę, ale i na kraj, 
którego losy pozostawały w centrum zain-
teresowania Giedroycia i jego najbliższych 
współpracowników. Wśród tych ostatnich 
do najważniejszych należeli mieszkający 
wraz z nim w owianym legendą domu przy 
ulicy de Poissy brat Henryk, a także Zofia 
i Zygmunt Hertzowie oraz Józef Czapski.

Na linię polityczną „Kultury”, budowaną 
w opozycji do większości środowisk emi-
gracyjnych, największy wpływ obok samego 
Giedroycia miała publicystyka Juliusza Mie-
roszewskiego. Przekonywał w niej, że uzyska-
nie – po prognozowanym rozpadzie ZSRR 
– suwerenności Ukrainy, Litwy i Białorusi 

(ULB) stanowi jeden z fundamentów bezpie-
czeństwa geopolitycznego Rzeczypospolitej. 
Do najbardziej znaczących publicystów „Kul-
tury” należeli też m.in. Gustaw Herling-Gru-
dziński, Konstanty Jeleński, Leopold Unger 
i Czesław Bielecki. 

Przemycane do Polski – najczęściej w formie 
miniaturowych wydawnictw – kolejne numery 
„Kultury” oraz książki z charakterystyczną joń-
ską kolumną z literami ILP (Instytut Literacki 
Paryż) należały do najbardziej poszukiwanych 
lektur. Dzięki nim Polacy mogli się zetknąć 
z wolną od komunistycznej cenzury twórczo-
ścią takich postaci jak Witold Gombrowicz, 
Czesław Miłosz, Marek Hłasko, Stefan Kisielew-
ski, Leopold Tyrmand czy Leszek Kołakowski.  

Nominał 10 zł
metal: Ag 925/1000
stempel:  lustrzany
średnica: 32,00 mm
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki 
nakład: do 15 000 szt.

Projektant: Anna Wątróbska-Wdowiarska
Wizerunek Jerzego Giedroycia wg zdjęcia  
autorstwa Piotra Wójcika
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała  
Mennica Polska S.A. 

10 sierpnia 2017 roku Narodowy Bank Polski 
wprowadza do obiegu srebrną monetę o nomi-
nale 10 zł „70-LECIE KULTURY PARYSKIEJ”.

Rewers monety przedstawia portret Jerzego 
Giedroycia z profilu oraz stylizowany wize-
runek maszyny do pisania stojącej na biurku 
Redaktora.
Na awersie monety zostały przedstawione 
wizerunki okładek „Kultury” i „Zeszytów  
Historycznych” – najbardziej znanych i opi-
niotwórczych pism wydawanych przez 
 Instytut Literacki.

Mimo że za posiadanie wydawnictw „Kul-
tury”, a tym bardziej za współpracę wydaw-
niczą z Jerzym Giedroyciem groziły w PRL 
represje, do Maisons-Laffitte przybywały 
kolejne pokolenia Polaków odwiedzają-
cych Francję. 

Prof. dr hab. Antoni Dudek
Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego


