
Monety okolicznościowe

3 grudnia 2015 roku Narodowy Bank Polski  
planuje wprowadzić do obiegu monety:  
złotą o nominale 500 zł i srebrną o nominale 50 zł  
z serii „Skarby Stanisława Augusta” – Kazimierz 
Jagiellończyk oraz monetę srebrną o nominale 
20 zł z serii „Historia monety polskiej” – półgrosz 
Władysława Jagiełły.

50. rocznica  
wystosowania orędzia
biskupów polskich  
do niemieckich

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 central-
ny 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, 
jak i 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 96 
oraz 22 185 91 59.

Sprzedaż wartości kolekcjonerskich  
emitowanych przez NBP  
jest prowadzona 
w oddziałach okręgowych NBP
oraz przez sklep internetowy NBP.

Na awersie każdej polskiej monety  

okolicznościowej znajdują się: 

 nominał

  wizerunek orła ustalony dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji



50. rocznica wystosowania orędzia biskupów polskich do niemieckich

Pod koniec obrad Soboru Watykańskiego II,   
18 listopada 1965 r., biskupi polscy wystosowa-
li do biskupów niemieckich list, którego głów-
na myśl sprowadzała się do słów: „udzielamy  
wybaczenia i prosimy o nie”. List, mimo że  
napisany 20 lat po II wojnie światowej i zmia-
nach granic wielu państw (w tym Polski  
i Niemiec), był aktem odwagi i mądrości – nie 
wszystkie na nowo wytyczone granice zosta-
ły oficjalnie uznane przez sąsiadujące ze sobą 
państwa.

Przesłanie listu biskupów polskich, których 
pomysłodawcą był ks. kardynał Bolesław  
Kominek, Arcybiskup Metropolita Wrocławski, 
było podwaliną pod odnowienie stosunków  
politycznych między krajami, na których II 
wojna światowa odcisnęła największe piętno,            
i rozpoczęciem dialogu.

List spotkał się z bardzo nieprzychylnym stano-
wiskiem ówczesnych komunistycznych władz 
polskich. Ale proces normalizacji się rozpo-
czął. Pięć lat później rząd Republiki Federalnej  
Niemiec uznał polską granicę zachodnią.

Na rewersie monety upamiętniającej orędzie 
biskupów polskich do biskupów niemiec-
kich znajdują się wizerunki trzech wybitnych  
postaci w powojennej historii Kościoła i Polski:  
ks. kardynała Bolesława Kominka – pomy-
słodawcy listu, ks. kardynała Karola Wojtyły,  
późniejszego papieża i obecnie świętego,  
który przyczynił się do obalenia systemu  

komunistycznego oraz zwierzchnika Kościoła  
w Polsce, Prymasa Tysiąclecia, ks. kardynała  
Stefana Wyszyńskiego, a także napis upamiętnia-
-jący to wydarzenie.

Na awersie znajduje się fragment listu z wyekspo-
nowanym historycznym tekstem: „udzielamy wy-
baczenia i prosimy o nie”, a także godło Rzeczypo-
spolitej i data emisji monety.

Ks. Czesław Mazur

18 listopada 2015 roku Narodowy Bank Polski wpro-
wadza do obiegu monetę srebrną o nominale 10 zł 
upamiętniającą „50. rocznicę wystosowania orędzia 
biskupów polskich do niemieckich”.

Nominał 10 zł
metal: Ag 925/1000
stempel: lustrzany, mikrodruk  
średnica: 32,00 mm
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki 
nakład: do 25 000 szt.

Projektant: Robert Kotowicz

Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała  
Mennica Polska S.A. 


