
Monety kolekcjonerskie

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 
oraz 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

Dbamy o wartość polskiego pieniądza

22 września 2021 roku Narodowy Bank Polski 
planuje wprowadzenie do obiegu  
złotej monety o nominale 100 zł  
oraz srebrnej monety o nominale 50 zł  
„Pałac Biskupi w Krakowie”.

Zbrodnia w Piaśnicy



15 września 2021 roku Narodowy Bank 
Polski wprowadza do obiegu srebrną 
monetę o nominale 10 zł „Zbrodnia 
w Piaśnicy”.

Piaśnica to miejsce największej masowej 
niemieckiej zbrodni na Pomorzu, jed-
nej z pierwszych o tak dużym wymiarze 
w Europie, popełnionej w początkowych 
miesiącach II wojny światowej na ludności 
cywilnej. W wyniku operacji „Tannenberg”, 
„Säuberungsaktion” i „Intelligenzaktion” 
jesienią 1939 roku na Pomorzu Niemcy 
zamordowali około 30 tysięcy osób. Pierw-
szym etapem polityki okupanta była likwi-
dacja Polaków czynnie zaangażowanych 
w budowanie polskości Pomorza i fun-
damentów II Rzeczypospolitej. Najwięk-
sza intensyfikacja niemieckich egzekucji 
w 1939 roku nastąpiła na Pomorzu.

W Piaśnicy zginęli przedstawiciele polskich 
warstw przywódczych z północnego Pomo-
rza, pomorscy Żydzi oraz osoby przywożone 
koleją z III Rzeszy, a wśród nich osoby chore 
psychicznie, Polacy zamieszkujący przed 
wojną na terenie Niemiec oraz przeciwnicy 
ideologii nazistowskiej. Rozległość wybra-
nego przez Niemców na miejsce egzekucji 
terenu lasów wokół Piaśnicy, oddalonego od 
siedzib ludzkich, ułatwiała ukrycie zbrodni. 
Było stąd również blisko do Wejherowa, 
w którym funkcjonowało więzienie, istniało 
też dogodne połączenie drogowo-kolejowe.

zbrodniarzy odpowiedzialnych za egze-
kucje w Piaśnicy nigdy nie poniosła kary.

Na awersie monety widzimy sosny – 
symbol lasów Piaśnicy, miejsca kaźni 
i cierpienia tysięcy pomordowanych. 
Rewers monety przedstawia ostatni obraz 
widziany oczami ofiar – pnie drzew sosno-
wych, niemych świadków zbrodni. Za nimi 
relief postaci ustawionych w szyku przed 
egzekucją.

Teresa Patsidis

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

Projektant: Sebastian Mikołajczak

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała  
Mennica Polska S.A.

Bezpośrednimi sprawcami zbrodni byli żoł-
nierze ze specjalnego oddziału SS i członko-
wie Volksdeutscher Selbstschutz – paramili-
tarnej organizacji mniejszości niemieckiej. 
W organizowaniu egzekucji uczestniczyli 
także funkcjonariusze niemieckiej policji 
i żandarmerii z Wejherowa. Niemiecka akcja 
zacierania śladów zbrodni przeprowadzona 
w 1944 roku oraz zniszczenie lub wywiezienie 
dokumentacji uniemożliwiają obecnie pozna-
nie dokładnej liczby zamordowanych. Różne 
źródła badawcze szacują liczbę ofiar w prze-
dziale 9–14 tysięcy. Większość niemieckich 
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