
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

19 lipca 2022 roku Narodowy Bank Polski 
planuje wprowadzenie do obiegu banknotu 
kolekcjonerskiego o nominale 20 zł  
„Ochrona polskiej granicy wschodniej”.

100. rocznica odkrycia 
zespołu pradziejowych 
kopalni krzemienia 
pasiastego „Krzemionki”



12 lipca 2022 roku Narodowy Bank Pol-
ski wprowadza do obiegu srebrną monetę 
o nominale 50 zł „100. rocznica odkrycia 
zespołu pradziejowych kopalni krzemienia 
pasiastego »Krzemionki«”.

Sto lat temu 19 lipca 1922 r. młody geolog Jan Samso-
nowicz w czasie badań terenowych przemierzał pola 
wsi Krzemionki położonej w ówczesnym powiecie 
opatowskim w województwie kieleckim. Wśród pól 
i łąk natrafił na duże nagromadzenie niezwykłych, lejo-
watych zagłębień. Okazały się one prehistorycznymi 
szybami górniczymi. Samsonowiczowi udało się zejść 
do kilku pradziejowych wyrobisk, w których znalazł 
pierwotne narzędzia górnicze wykonane z krzemienia 
i poroża. Po przeprowadzeniu niezbędnych oględzin 
i pomiarów zdał sobie sprawę, że ma do czynienia 
z wyjątkowym, epokowym odkryciem. Odnalazł roz-
ległe prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego, 
które funkcjonowały tu w neolicie i we wczesnej epoce 
brązu (ok. 3900–1600 lat przed Chrystusem). 

Pierwsze wykopaliska archeologiczne w Krzemionkach 
rozpoczął w 1925 r. Józef Żurowski. Miejsce stało się 
obiektem badań prowadzonych przez kilka pokoleń pol-
skich archeologów. Dzięki ich pracy udało się zgroma-
dzić imponującą wiedzę o życiu i pracy pradziejowych 
górników, którzy tysiące lat temu wydobywali tu krze-
mień pasiasty i wyrabiali z niego głównie polerowane 
siekiery. W III tysiącleciu przed Chrystusem rozprowa-
dzano je w promieniu 660 kilometrów od kopalni. 

W Krzemionkach wydrążono 4 tysiące kopalni krzemie-
nia, które tworzą pole górnicze zajmujące powierzch-
nię ok. 78 hektarów. Zachowały się zarówno pod-
ziemne, wykute w skale wapiennej wyrobiska, jak 
i powierzchniowy krajobraz przekształcony przez 
pradziejową działalność wydobywczą. Dziś obiekt 

drzewnym na powierzchni wapiennego filara jednej 
z kopalni w Krzemionkach. Przedstawia najprawdo-
podobniej postać związaną z wierzeniami i mitolo-
gią neolitycznych górników. Stanowi jeden z kilku 
przykładów pradziejowej sztuki naskalnej z obszaru 
współczesnej Polski. Obecnie znajduje się w logoty-
pie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krze-
mionki” (oddziału Muzeum Historyczno-Archeolo-
gicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim).

Muzeum Historyczno-Archeologiczne 
w Ostrowcu Świętokrzyskim

znajduje się pod opieką Muzeum Historyczno-Archeolo-
gicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim i wchodzi w skład 
rezerwatu przyrody. Zwiedzającym udostępniono jego 
zbiory oraz podziemną trasę turystyczną. W 2019 r. Krze-
mionki wraz ze stanowiskami archeologicznymi (pola gór-
nicze Borownia i Korycizna, neolityczna osada na wzgórzu 
Gawroniec w Ćmielowie) zostały wpisane na listę świato-
wego dziedzictwa UNESCO. 

Na rewersie monety wyemitowanej z okazji 100. rocznicy 
odkrycia kopalni znajdują się: wizerunek pradziejowego 
górnika w czasie pracy i eliptyczna wstawka z krzemienia 
pasiastego.

Na awersie monety widnieje charakterystyczny sym-
bol Wielkiej Matki. Jest to rysunek wykonany węglem 

100. rocznica odkrycia zespołu pradziejowych kopalni krzemienia pasiastego „Krzemionki”

Nominał 50 zł
metal: Ag 999/1000
stempel:  zwykły, soczewka, 

wysoki relief, 
krzemień pasiasty, 
oksyda

średnica: 45,00 mm
masa: 62,20 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 7000 szt.

Projektant: Urszula Walerzak

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała  
Mennica Polska S.A.


