Na każdej polskiej monecie
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
31 sierpnia 2018 roku
Narodowy Bank Polski planuje
wprowadzić do obiegu banknot kolekcjonerski
o nominale 20 zł „Niepodległość”.

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.

100-lecie powstania
Gimnazjum i Liceum
im. Stefana Batorego
w Warszawie

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

100-lecie powstania Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie
Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie powstało 1 września 1918 r. z myślą o odradzającej się Rzeczypospolitej. Cel szkoły zawarty został w słowach: „…aby kształcąca się
w niej młodzież miała zawsze przed oczyma
najwyższy wzór głębokiej myśli państwowej,
władnego czynu oraz majestat Państwa Polskiego”. Zadanie to zostało wypełnione – Batory
stał się symbolem wysokiego poziomu nauki
oraz głębokiego poświęcenia w walce o wolność Ojczyzny. Dlatego tegoroczny jubileusz
obchodzony jest pod hasłem „Batory – 100 lat
dla Niepodległej”. To dla Niej tworzył i ginął
Krzysztof Kamil Baczyński (matura 1939), dla
Niej uczył się i umierał Jan Rodowicz „Anoda”
(matura 1941), jeden z trzydziestu batoraków
– kawalerów Virtuti Militari.

Nominał 10 zł

Moneta podkreśla dwojaki wkład szkoły w dzieje Polski. Osiągnięcia naukowe absolwentów
oraz znaczenie oświaty dla funkcjonowania
nowoczesnego państwa symbolizują otwarta
książka i fragment hymnu szkoły Pochodem
idziemy (sł. Stanisław Młodożeniec, muz. Witold
Lutosławski, matura 1931).

Można je obejrzeć na cokołach znajdujących
się obecnie na terenie szkoły.

Postaci bohaterów Kamieni na szaniec przypominają, że ponad trzystu batoraków zginęło
na niemal wszystkich frontach II wojny światowej. Wielu z nich należało do 23 Warszawskiej
Drużyny Harcerskiej, słynnej Pomarańczarni,
do dziś nierozerwalnie związanej z Batorym.
„Zośka”, „Rudy”, „Alek” (maturzyści 1939)
nadal inspirują młodzież. „Alek” namalował
w 1942 r. pierwsze kotwice Polski Walczącej.

metal: Ag

925/1000

stempel: lustrzany
średnica: 32,00

mm
g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 15 000 szt.
masa: 14,14

Projektant monety: Robert Kotowicz
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała
Mennica Polska S.A.

Gmach Batorego nawiązuje wyglądem do architektury pałacowej przełomu XVI i XVII
wieku. W tle rewersu monety został umieszczony wzór polichromii z reprezentacyjnej
auli, której z okazji jubileuszu przywrócono
przedwojenny wygląd. Wręczany każdemu
absolwentowi znaczek z trzema zębami jest
nawiązaniem do herbu rodziny Batorych.
Marcin Miros
22 sierpnia 2018 roku Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu srebrną monetę o nomi
nale 10 zł „100-lecie powstania Gimnazjum
i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie”.

