Na awersie każdej polskiej monety
okolicznościowej znajdują się:
nominał
	wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej

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

napis: Rzeczpospolita Polska

Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej

rok emisji

Grzegorz Ciechowski
W styczniu 2015 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzić do obiegu monety
o nominałach 200 zł i 10 zł upamiętniające
100-lecie Politechniki Warszawskiej.

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. 801 111 000
oraz 22 185 44 50.

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 natom iast 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

Monety okolicznościowe

Grzegorz Ciechowski
Grzegorz Ciechowski (29.08.1957–22.12.2001) –
najwybitniejszy poeta polskiego rocka, kompozytor, producent muzyczny, muzyk, lider i wokalista
zespołu Republika. Solową działalność estradową
prowadził jako Obywatel G.C. oraz Grzegorz
z Ciechowa. Zaczynał jako poeta, ale w wyniku
poszukiwania mocniejszej formy przekazu dla
swoich utworów literackich zaangażował się
w działalność muzyczną. W 1980 r. debiutował
tomikiem wierszy, jednak to piewsze koncerty
z zespołem Republika, grane w tym samym czasie,
wyznaczyły rozwój artysty. Trwająca od tego czasu – jedynie 21 lat – praca twórcza Grzegorza
Ciechowskiego przyniosła liczne bestsellery
płytowe. Był wizjonerem, niezależnie od rodzaju
wcielenia artystycznego odnosił sukces. Założona
przez Ciechowskiego Republika była na polskiej
scenie prekursorem tzw. nowej fali, a utwory
„Biała flaga” czy „Kombinat”, mimo upływu lat,
mają wciąż aktualny przekaz. Dzięki oryginalnej muzyce i tekstom, opowiadającym o ucisku
i braku wolności w realiach totalitarnego państwa, Republika zdobyła w latach 80. rzesze
fanów. Za czasów solowej działalności – pod
pseudonimem Obywatel G.C. – powstały kolejne
ważne dla polskiej sceny muzycznej utwory
oraz nowa jakość artystyczna. Drugi album
solowy „Tak!Tak!”, który jako pierwszy w Polsce
został wydany na nośniku CD, przyniósł oprócz
tytułowego przeboju piosenkę szczególną
pt. „Nie pytaj o Polskę”. Wkrótce Ciechowski
rozpoczął pracę nad muzyką do filmów oraz
działalność producenta muzycznego innych
artystów. W tym czasie współpracował z Moną
Mur i Dieterem Meierem, współtwórcą zespołu

Nominał 10 zł

metal: Ag 925
stempel: lustrzany
wymiary: 28,2 x 28,2 mm
masa: 14,14 g
nakład: do 30 000 szt.
Autor projektów graficznych: Grzegorz Pfeifer
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała
Mennica Polska S.A.

Nominał 10 zł

metal: Ag 925
stempel: lustrzany
średnica: 32,0 mm
masa: 14,14 g
nakład: do 30 000 szt.
Autor projektów graficznych: Grzegorz Pfeifer
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała
Mennica Polska S.A.

Yello. Następnie produkował m.in. debiutanckie
albumy Kasi Kowalskiej, Justyny Steczkowskiej.
Był prekursorem powrotu muzyki ludowej, w 1996 r.
pod pseudonimem artystycznym „Grzegorz z Ciechowa” wydał płytę „OjDADAna”, wypełnioną brzmieniami polskiego folku. Grzegorz Ciechowski zmarł
nagle, 22 grudnia 2001 r., po długiej i skomplikowanej
operacji serca.

Przemysław Wałczuk

11 grudnia 2014 roku Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu dwie monety
o nominałach 10 zł z serii „Historia Polskiej
Muzyki Rozrywkowej” – Grzegorz Ciechowski.

