
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

21 czerwca 2022 roku Narodowy Bank Polski  
planuje wprowadzenie do obiegu monet 
kolekcjonerskich o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł, 
100 zł, 200 zł i 500 zł wchodzących w skład zestawu 
„Polskie banknoty obiegowe”.

100. rocznica powrotu 
części Górnego Śląska  
do Polski



9 czerwca 2022 roku Narodowy Bank Pol-
ski wprowadza do obiegu srebrną monetę 
o nominale 10 zł „100. rocznica powrotu czę-
ści Górnego Śląska do Polski”.

5 lipca 1921 roku, po kilkudniowych negocja-
cjach, zawarto rozejm kończący jeden ze zwy-
cięskich zrywów narodowych – III powstanie 
śląskie. Rozpoczęły się kolejne, długie rozmowy 
w sprawie przebiegu granic i dopiero w paździer-
niku 1921 roku decyzją Rady Ligi Narodów i Rady 
Ambasadorów doszło do finalnego podziału spor-
nego terenu między Polską a Niemcami. Polska 
otrzymała mniejszy terytorialnie obszar, ale 
bardziej uprzemysłowiony, w tym mniej więcej 
połowę hut i dwie trzecie kopalń górnośląskich. 

15 czerwca 1922 roku Komisja Międzysojusznicza 
poinformowała rządy Polski i Niemiec, że w ciągu 
miesiąca państwa powinny objąć przyznane im 
terytoria Górnego Śląska. Strony konfliktu doko-
nywały tego w kilku etapach. Na rynku w Kato-
wicach odbyła się parada wchodzących w skład 
wojsk alianckich oddziałów francuskich i ich 
wymarsz z Katowic. Po wycofaniu oddziałów sił 
sprzymierzonych 20 czerwca 1922 roku na przy-
znane Polsce terytoria weszły wojska polskie 
pod dowództwem gen. Stanisława Szeptyckiego. 
Przekroczyły one most graniczny w Szopienicach 
(dziś dzielnicy Katowic) witane licznie przez  
Ślązaków na czele z dyktatorem powstańczym 
Wojciechem Korfantym i wojewodą śląskim Józe-
fem Rymerem. Następnie oddziały polskie doszły 
do katowickiego rynku, gdzie witały je tłumy.  
Po drodze mieszkańcy ustawili blisko 30 odświęt-
nie udekorowanych bram powitalnych.

przygotowaną na przyjęcie Wojska Polskiego 
(23 czerwca 1922 roku). Brama została zbudo-
wana przez powstańca śląskiego Antoniego 
Kopiecznego. Nad głównym łukiem są widoczne 
inicjały Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsud-
skiego oraz symbole górnicze i hutnicze. 

Na awersie monety odwzorowano granice Gór-
nego Śląska, który w wyniku decyzji Rady Ligi 
Narodów i Rady Ambasadorów w październiku 
1921 roku stał się częścią II Rzeczypospolitej 
Polskiej.

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: Dominika Karpińska-Kopiec

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała  
Mennica Polska S.A.

W następnych dniach entuzjastycznie przyjmowane 
wojska polskie zajmowały kolejne miejscowości. 
W sumie w regionie zbudowano ponad 200 – często 
imponujących – triumfalnych bram. 

16 lipca 1922 roku uroczyście podpisano w Katowi-
cach Akt objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rze-
czypospolitej Polskiej. Na terenach tych powstało 
autonomiczne województwo śląskie ze stolicą 
w Katowicach. Znajdujący się na Górnym Śląsku 
przemysł oraz kapitał odegrał bardzo ważną rolę 
w odbudowie gospodarczej II Rzeczypospolitej.

Rewers monety przedstawia bramę triumfalną 
w Królewskiej Hucie (dzisiejszym Chorzowie) 

100. rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski

prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka


