
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

15 grudnia 2021 roku Narodowy Bank Polski 
planuje wprowadzenie do obiegu srebrnej monety 
o nominale 10 zł „Dziękujemy służbie zdrowia 
za poświęcenie w czasie pandemii COVID-19”.

Pamięci ofiar  
stanu wojennego



9 grudnia 2021 roku Narodowy Bank Polski 
wprowadza do obiegu srebrną monetę o no-
minale 10 zł „Pamięci ofiar stanu wojennego”.

Wielki zryw wolności, jakim była wywalczona 
w sierpniu 1980 r. „Solidarność”, odmienił życie 
Polaków. Komunistyczna władza nie chciała 
jednak oddać swoich wpływów i różnymi sposo-
bami starała się osłabić dążenie społeczeństwa do 
wolności. Z inspiracji Kremla 13 grudnia 1981 r. 
wprowadzono w Polsce stan wojenny. Z pomocą 
wojska, milicji i bezpieki aresztowano tysiące 
działaczy NSZZ „Solidarność”. Na ulicach poja-
wiły się czołgi i transportery opancerzone. Ata-
kowano strajkujących i protestujących przeciw 
haniebnej i bezprawnej decyzji władz. Zapełniały 
się obozy internowanych. Padały strzały z broni 
palnej, polała się bratobójcza krew.

Pierwszą ofiarą stanu wojennego był Stanisław 
Kostecki, który zmarł 15 grudnia 1981 r. na zawał 
serca podczas pacyfikacji strajku na Politechnice 
Wrocławskiej. Dzień później z broni maszyno-
wej pluton ZOMO zastrzelił siedmiu górników 
strajkujących w kopalni Wujek w Katowicach, 
a dwóch kolejnych ciężko rannych zmarło po 
kilku tygodniach. 17 grudnia, podczas demon-
stracji w Gdańsku, zginął zastrzelony Antoni Bro-
warczyk. 2 marca 1982 r. w Poznaniu od uderzeń 
w głowę milicyjną pałką zmarł Wojciech Cieśle-
wicz, przypadkowy przechodzień, który znalazł 
się w pobliżu pacyfikowanej wcześniej demon-
stracji. 3 maja 1982 r., podczas rozpędzania mani-
festacji w Warszawie, zasłabł Mieczysław Radom-
ski, który zmarł w drodze do szpitala. Dzień 
później wskutek zatrucia gazami łzawiącymi 
zmarł w Szczecinie Władysław Durda. Do trage-
dii doszło też 31 sierpnia 1982 r. w Lubinie, gdzie 

Helsińskiego, należy traktować obecnie jako 
minimalną liczbę śmiertelnych ofiar stanu 
wojennego.

Moneta poświęcona pamięci ofiar stanu wojen-
nego przedstawia na awersie na tle rozrywanych 
krat twarze jednych z najmłodszych ofiar stanu 
wojennego: 17-letniego Emila Barchańskiego, 
19-letniego Grzegorza Przemyka i 20-letniego 
Antoniego Browarczyka. Na rewersie znajduje 
się lista 56 osób, którą rozświetla świeca stojąca 
w oknie, będąca od lat symbolem pamięci ofiar 
stanu wojennego. Przypominają go data 13 grud-
nia oraz krzyż stawiany na ich grobach.

Jarosław Wróblewski

Nominał 10 zł
metal: Ag 925/1000
stempel:  lustrzany
wymiary: 28,20 × 28,20 mm
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 10 000 szt.

Projektant: Robert Kotowicz

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała  
Mennica Polska S.A.

strzelano do ludzi z milicyjnych samochodów na 
ulicach miasta. Wówczas stracili życie Mieczysław 
Poźniak i Andrzej Trajkowski, a po kilku dniach 
Michał Adamowicz.

Nazwiska zabitych można by mnożyć. Byli wśród 
nich uczniowie, studenci, robotnicy, rolnicy, inteli-
gencja, duchowni… Ginęli od kul, pobić, doprowa-
dzani do samobójstw stawali się ofiarami niewyja-
śnionych do dziś skrytobójczych zabójstw. Ilu ich 
zginęło w stanie wojennym trwającym do 22 lipca 
1983 r. czy przez kolejne lata represji, aż do połowy 
lipca 1989 r., kiedy znaleziono ciało ks. Sylwestra 
Zycha? Instytut Pamięci Narodowej ustalił, że zwe-
ryfikowaną listę 56 ofiar, która zawiera nazwiska 
zebrane wcześniej przez przedstawicieli Komitetu 

Pamięci ofiar stanu wojennego


