
Monety okolicznościowe

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

23 października 2017 roku  
Narodowy Bank Polski planuje  
wprowadzić do obiegu monetę  
kolekcjonerską o nominale 20 zł  
„Pięć wieków Reformacji w Polsce” .

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

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

200. rocznica śmierci  
Tadeusza Kościuszki



200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki

15 października 1817 r. w szwajcarskiej Solurze zmarł 
Tadeusz Kościuszko – polski i amerykański generał; 
obywatel honorowy Republiki Francuskiej; boha-
ter narodowy Ameryki zasłużony w walce o nie-
podległość Stanów Zjednoczonych; uczestnik wojny 
polsko-rosyjskiej 1792 roku w obronie Konstytucji 
3 maja; naczelnik insurekcji z 1794 roku, której celem 
było uratowanie i odrodzenie ginącej Rzeczypospo-
litej. Był szczerym republikaninem i filantropem. 
Za hańbę ludzkości uważał niewolnictwo, a za naj-
większe zło Rzeczypospolitej – niewolę chłopów.

Wieść o zgonie Kościuszki błyskawicznie obiegła cały 
euroatlantycki krąg cywilizacyjno-kulturowy. Uro-
czystości żałobne odprawiono w Szwajcarii, Francji, 
Niemczech, Stanach Zjednoczonych. Generał La Fay-
ette powiedział w Paryżu, że „Kościuszko do całego 
świata należy, a jego cnoty są całej ludzkości własno-
ścią”. W Paryżu wybito upamiętniający Kościuszkę 
medal z serii sławnych mężów. 

Najbardziej opłakiwano Wodza na rozdartych przez 
zaborców ziemiach polsko-litewskiego państwa. 
Za Kościuszkę modlono się nie tylko w rzymsko-kato-
lickich kościołach, ale też w protestanckich zborach, 
synagogach, meczetach Tatarów litewskich; modły 
zanoszono w Warszawie, Wilnie i Krakowie. Wkrótce 
Kraków w imieniu narodu upomniał się o trumnę 
ostatniego obrońcy ojczyzny i złożył ją w uroczystym 
obrzędzie w grobach królewskich na Wawelu. Nad 
starą stolicą polski naród wzniósł mu wielką, sym-
boliczną mogiłę, zwaną Kopcem Kościuszki. Śmierć 
Kościuszki ożywiła uczucia patriotyczne Polaków. Dla 
pokoleń stał się on natchnieniem w nieustającym 
dążeniu do odzyskania niepodległego państwa. Jego 
nazwisko było hasłem na polach polskich bitew o nie-
podległość, w pozytywistycznych programach pracy 
organicznej i pracy u podstaw. Tradycja kościuszkow-
ska należy do bezcennych składników naszego naro-
dowego dziedzictwa duchowego.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości serce 
Kościuszki wróciło do Warszawy. Stany Zjednoczone 

i Polska uczciły Kościuszkę wieloma pomnikami. Na świe-
cie jest wiele miejsc jego pamięci, m.in. Góra Kościuszki 
w Australii, wyspa na Pacyfiku u wybrzeży Alaski, czy 
miasta w Ameryce noszące jego imię. Rocznice kościusz-
kowskie w latach 1894, 1917, 1946, 1967 były uroczy-
ście obchodzone w Polsce i zwłaszcza w środowiskach 
polonijnych na świecie. Obchody 200. rocznicy śmierci 
Kościuszki Konferencja Generalna UNESCO objęła swym 
patronatem, a Sejm i Senat Rzeczypospolitej ogłosiły rok 
2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki.

Na awersie monety złotej przedstawiono stylizo-
wane wyobrażenia odznaczenia Orderu Wojennego 
Virtuti Militari oraz Kopca Kościuszki w Krakowie. 
Na rewersie widnieje portret Tadeusza Kościuszki 
według stalorytu Antoniego Oleszczyńskiego wyszty-
chowanego w Paryżu w 1829 r.

Na awersie monety srebrnej przedstawione są 
postacie kosynierów na tle armaty i sztandarów, 
co jest nawiązaniem do zwycięstwa pod Racławi-
cami. Na rewersie widnieje popiersie Tadeusza 
Kościuszki z medalu wybitego w Paryżu w 1818 r. 
w serii sławnych mężów przez Duranda według 
projektu Augusta Caunois.

Mieczysław Rokosz 
Prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie

12 października 2017 roku Narodowy Bank Polski 
wprowadza do obiegu monety „200. rocznica śmierci 
Tadeusza Kościuszki”: złotą o nominale 200 zł i srebrną 
o  nominale 10 zł. 

Nominał 200 zł
metal: Au 900/1000 
stempel: lustrzany
średnica: 27,00 mm 
masa: 15,50 g
brzeg (bok): gładki 
nakład: do 1500 szt.
Projektant monety: Anna Wątróbska-Wdowiarska
Emitent: NBP 
Na zlecenie NBP  
monety wyprodukowała Mennica Polska  S.A.

Nominał 10 zł 
metal: Ag 925/1000 
stempel:  lustrzany (wysoki relief)
średnica: 32,00 mm 
masa: 31,10 g
brzeg (bok): gładki 
nakład: do 16 000 szt.
Projektant monety: Robert Kotowicz
Emitent: NBP 
Na zlecenie NBP  
monety wyprodukowała Mennica Polska  S.A.


