
Monety kolekcjonerskie

14 sierpnia 2019 roku Narodowy Bank Polski  
planuje wprowadzić do obiegu  
srebrną monetę o nominale 10 zł   
„100-lecie polskiej flagi państwowej”. 

75. rocznica zagłady 
Romów i Sinti

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

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 59
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  

kolekcjonerskiej znajdują się: 

 nominał

  wizerunek orła ustalony dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji



75. rocznica zagłady Romów i Sinti

Druga wojna światowa była w dziejach Romów 
tragicznym okresem, w którym niemieccy nazi-
ści i ich sojusznicy dokonali na nich − podob-
nie jak na Żydach − zbrodni ludobójstwa. Była 
to próba zagłady całego narodu z przyczyn 
rasowych. Eksterminacja była realizowana 
przez III Rzeszę w sposób planowy w latach 
1943–1944 zgodnie z dekretem Heinricha 
Himmlera z grudnia 1942 r. w sprawie „osta-
tecznego rozwiązania problemu cygańskiego”. 
Zbiorowe egzekucje miały miejsce również 
wcześniej, co wiązało się z wkraczaniem nie-
mieckich wojsk okupacyjnych na podbite 
tereny. Przyjmuje się, że w tym czasie w Euro-
pie zamordowano około 500 tysięcy Romów, 
czyli prawdopodobnie około 50% ich przedwo-
jennej populacji.

Odgórnie zaplanowane działania były prowa-
dzone w różnych miejscach – między innymi 
w obozach masowej zagłady. W KL Auschwitz II 
– Birkenau funkcjonował w latach 1943–1944 
romski obóz rodzinny („Zigeunerlager”). 
W sumie przez obóz przewinęło się ponad 
23 tysiące Romów i Sinti pochodzących z róż-
nych krajów europejskich. W nocy z 2 na 3 sierp-
nia 1944 r. obóz romski zlikwidowano, a więź-
niów zamordowano w komorach gazowych. 

Na terenie byłego KL Auschwitz II – Birkenau, 
w miejscu, gdzie był obóz romski, znajduje się 
pomnik poświęcony zagładzie europejskich 
Romów. Od ponad ćwierć wieku, co roku 
2 sierpnia odbywają się tu światowe uroczy-
stości upamiętniające tę tragedię. W 1996 r. 
na międzynarodowej konferencji zorganizo-
wanej w Oświęcimiu liderzy romscy z 10 krajów 
europejskich oraz ze Stanów Zjednoczonych 

24 lipca 2019 roku Narodowy Bank Polski wpro-
wadza do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł 
„75. rocznica zagłady Romów i Sinti”.

towana wraz z rodziną do  „Zigeunerlager” 
w KL  Auschwitz II – Birkenau (w rejestrze 
zapisana jako Paczkowski Marie, numer 
obozowy 10042). Jako osoba zdolna do pracy 
została przeniesiona do KL Ravensbrueck, 
a stamtąd do podobozu Wolkenburg. W nocy 
z 2 na 3 sierpnia 1944 r. jej rodzina została 
zamordowana w komorze gazowej.

Na awersie monety został umieszczony napis: 
Likwidacja „Zigeunerlager” KL  Auschwitz – 
Birkenau 02.08.1944 r. oraz wizerunki drutów 
kolczastych. 

Tadeusz Czekaj

ustanowili 2 sierpnia Międzynarodowym Dniem 
Pamięci o Zagładzie Romów. Wspomnienie dnia 
Zagłady Romów i Sinti jest także uroczyście cele-
browane w Polsce na mocy uchwały Sejmu RP 
z 2011 r.

Moneta upamiętnia tragiczne wydarzenia z nocy 
z 2 na 3 sierpnia 1944 r. Na rewersie monety umiesz-
czono wizerunek ocalałej z zagłady Marianny Pacz-
kowskiej (1925−2010), wykonany według zacho-
wanej fotografii. W marcu 1944 r. została depor-

Nominał 10 zł
metal: Ag 925/1000
stempel:  lustrzany
średnica: 32,00 mm
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 13 000 szt.

Projektant: Urszula Walerzak

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała  
Mennica Polska S.A.


