
Monety okolicznościowe

1 grudnia 2022 roku Narodowy Bank Polski 
planuje wprowadzenie do obiegu monet  
kolekcjonerskich o nominale 50 zł i 500 zł 
z serii „Skarby Stanisława Augusta” – 
„August II Mocny”.

Klasztor 
pobenedyktyński
na Świętym Krzyżu

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  

okolicznościowej znajdują się: 

 nominał

  wizerunek orła ustalony dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji

Odkryj Polskę

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

Dbamy o wartość polskiego pieniądza



Odkryj Polskę – Klasztor pobenedyktyński na Świętym Krzyżu

24 listopada 2022 roku Narodowy Bank 
Polski wprowadza do obiegu monetę 
okolicznościową o nominale 5 zł z serii 
„Odkryj Polskę” – „Klasztor pobene-
dyktyński na Świętym Krzyżu”.

Położony we wschodniej części Łysogór, 
najwyższego pasma Gór Świętokrzyskich, 
pobenedyktyński klasztor na Świętym 
Krzyżu dzięki swojej wartości historycznej 
i religijnej jest zabytkiem o szczególnym 
znaczeniu dla polskiej kultury i narodo-
wego dziedzictwa. Tradycja benedyktyń-
ska utrwalona przez Jana Długosza przy-
pisuje fundację opactwa Bolesławowi 
Chrobremu w 1006 r. Współcześni histo-
rycy przesuwają datę powstania klasztoru 
na pierwszą połowę XII w., za czasów księ-
cia Bolesława Krzywoustego. Na początku 
XIV w. opactwu zostały ofiarowane reli-
kwie Drzewa Krzyża Świętego, co uczy-
niło to miejsce najważniejszym i najstar-
szym sanktuarium na ziemiach polskich, 
a także celem pielgrzymek zarówno pol-
skich władców, jak i prostego ludu. 
Łysogórskie opactwo przez wieki krzewiło 
kulturę duchową i intelektualną, szczycąc 
się jedną z najwspanialszych w Polsce 
bibliotek. To właśnie w przechowywanym 
tu XV-wiecznym kodeksie odkryto słynne 
„Kazania świętokrzyskie”, najstarszy zaby-
tek piśmiennictwa polskiego. 
Świętokrzyscy benedyktyni prowadzili 
ożywioną działalność duszpasterską, 

okupant urządził obóz jeniecki. Po woj-
nie dzieło odbudowy podjęto na nowo. 
Dziś Sanktuarium Relikwii Drzewa 
Krzyża Świętego przyciąga rocznie nie-
mal 300 tysięcy pielgrzymów i turystów. 
Oprócz działalności duszpasterskiej 
w jego murach są organizowane sympo-
zja naukowe, koncerty, wystawy okolicz-
nościowe i spotkania. W 2017 r. miejsce 
to zostało uhonorowane zaszczytnym 
tytułem „Pomnika Historii”.

o. Krzysztof Jamrozy OMI 

Nominał 5 zł
stop: pierścień MN25, rdzeń CuAl6Ni2
stempel: zwykły
średnica: 24,00 mm
masa: 6,54 g
brzeg (bok): moletowany nieregularnie; 
na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: 
NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, 
rozdzielony gwiazdkami
nakład: do 1 000 000 szt.

Projektant awersu: Dobrochna Surajewska 
Projektant rewersu: Paweł Pietras

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała  
Mennica Polska S.A.

rozwijali szkolnictwo, zajmowali się zioło-
lecznictwem. Wspaniałe dzieje opactwa prze-
rwała jego kasata w 1819 r. Bezcenne zbiory 
i wyposażenie wywieziono i rozgrabiono, zaś 
budynki klasztorne zaczęły popadać w ruinę. 
Kolejnym ciosem dla Świętego Krzyża było 
utworzenie w jego murach przez rosyjskiego 
zaborcę ciężkiego więzienia. Przetrwało ono 
do czasów II Rzeczypospolitej. W 1936 r. na 
Święty Krzyż przybyli misjonarze oblaci 
Maryi Niepokalanej, którzy podjęli trud 
odbudowy kościoła i pomieszczeń klasztor-
nych. Prace przerwał wybuch II wojny świa-
towej. Klasztor został zbombardowany, zaś 
w zabudowaniach więziennych niemiecki 


