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„Warszawa”

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo 
emitowania znaków pieniężnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym monet 
i banknotów kolekcjonerskich. 

Wszystkie monety i banknoty 
emitowane przez NBP 
są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. 

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

Monety okolicznościowe 2 zł ze stopu Nordic Gold  
wymieniane są po wartości nominalnej  
w kasach oddziałów okręgowych NBP.

Sprzedaż monet kolekcjonerskich 
emitowanych przez NBP 
jest prowadzona pod adresem: 
www.kolekcjoner.nbp.pl 
oraz w oddziałach okręgowych NBP.

Narodowy Bank Polski  
22 maja 2013 roku  
planuje wprowadzenie do obiegu  
monet o nominałach 500 zł i 50 zł   
„Wacław II Czeski”  
z serii „Skarby Stanisława Augusta”.

Monety okolicznościowe

Dbamy o wartość pieniądza 

Na Państwa dodatkowe pytania 
odpowiedzą nasi konsultanci 
pod numerami tel. 801 044 410 
oraz 22 313 04 44.

Na awersie każdej polskiej monety znajduje się: 
 Nominał
 Godło Rzeczypospolitej Polskiej
 Napis: Rzeczpospolita Polska
 Rok emisji 

S e r i a  P o l S k I E  o k R ę t y



Narodowy Bank Polski 
26 kwietnia 2013 roku wprowadza do obiegu monetę  
z serii „Polskie okręty” upamiętniającą niszczyciela  
rakietowego „Warszawa” o nominale 2 zł

Nominał 2 zł
metal: stop CuAl5Zn5Sn1 
stempel: zwykły  
średnica:  27,00 mm
masa: 8,15 g  
nakład: do 800 000 szt.

Emitent: NBP
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpińska
Projektant rewersu: Grzegorz Pfeifer
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała 
Mennica Polska S.A. 

Niszczyciel rakietowy „Warszawa”

Poprzednie monety  
z serii „Polskie okręty”

oRP „Warszawa” („271”) proj. „61MP” był drugim polskim 
niszczycielem rakietowym i trzecim okrętem o tej nazwie. 
Zbudowano go w latach 1966–1969 w Nikołajewie, jako duży okręt 
zwalczania okrętów podwodnych projektu „61”. Wcielony w grudniu 
1968 r. do Floty Morza Czarnego, w listopadzie 1969 r. otrzymał 
nazwę „Smiełyj” (odważny). Najpierw przeznaczony był do zadań 
dozorowych, później również do zwalczania okrętów podwodnych. 
W latach 1972–1974 przeszedł modernizację do standardu „61MP”  
i  później trafił do Floty Bałtyckiej. 

Po wydzierżawieniu Polsce został przyprowadzony przez radziecką 
załogę na przełomie października i listopada 1987 r. Podniesienie 
polskiej bandery wojennej oraz chrzest odbyły się 9 stycznia 1988 r. 
w Gdyni. Matką chrzestną była krystyna Antos, pracownica Huty 
Warszawa. Wchodził w skład 3 Flotylli okrętów. Na przełomie 
1992 i 1993 r. został odkupiony od Rosji. Podczas służby pod polską 
banderą przebył ok. 40 000 Mm. ostatni raz jego banderę opuszczono 
w Gdyni 5 grudnia 2003 r., później w 2005 r. został złomowany  
w Gdańsku.

Dowódcami okrętu byli: kmdr por. Jerzy Wójcik, kmdr por. Zdzisław 
Płaczek i kmdr ppor. krzysztof Maćkowiak. 

Miał 3850 t wyporności standardowej, wymiary: 146,2 x 15,8 x 6,8 m. 
Napęd stanowiły cztery turbiny gazowe o mocy 17650 kW każda. 
osiągał prędkość maksymalną 35 w. i ekonomiczną – 18 w.  
Zasięg przy prędkości ekonomicznej wynosił 5000 Mm, a przy 
30 w. – 2700 Mm. Załoga liczyła 315 osób, autonomiczność -  
20 dób. Uzbrojony był w dwie podwójne 76-milimetrowe armaty 
uniwersalne Ak-726 i cztery sześciolufowe 30-milimetrowe armaty 
morskie Ak-630M oraz cztery pojedyncze wyrzutnie kt-97 rakiet 
przeciwokrętowych, dwie podwójne wyrzutnie ZIF-101 rakiet 
przeciwlotniczych, 533-milimetrową pięciorurową wyrzutnię 
torpedową PtA-53-61 i dwie 12-prowadnicowe wyrzutnie RBU-6000  
rakietowych bomb głębinowych oraz dwie pojedyncze 
73-milimetrowe (w miejsce poprzednich 45-milimetrowych)  
armaty salutacyjne. Było na nim lądowisko dla śmigłowca  
W-3RM Anakonda.

Walter Pater
Muzeum Marynarki Wojennej
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Niszczyciel „Blyskawica”

lekki krążownik „Dragon”

kuter rakietowy „Gdynia”

okręt podwodny „orzeł”

Niszczyciel „Piorun”


