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

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

napis: Rzeczpospolita Polska
rok emisji
W styczniu 2017 roku Narodowy Bank
Polski planuje wprowadzić do obiegu
monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł
150. rocznica powstania Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”.

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 45 96
oraz 22 185 13 03.

35. rocznica pacyfikacji
kopalni „Wujek”

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

35. rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek”
Nominał 10 zł

W reakcji na wprowadzenie przez władze PRL
w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego w Polsce zastrajkowało ponad 100 zakładów pracy. Wśród nich znalazły się również
górnośląskie kopalnie, w tym KWK „Wujek”.
Głównym powodem protestu było brutalne
zatrzymanie (internowanie) podczas wprowadzania stanu wojennego Jana Ludwiczaka, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Wujku.
Górnicy podjęli decyzję, że nie podejmą pracy
dopóki nie wróci on do kopalni. Zgłosili też inne
postulaty, m.in. domagali się zniesienia stanu
wojennego. Protestowi nie zapobiegła informacja, że „Wujek” został zmilitaryzowany. Nie
zakończyły go też negocjacje z władzami.
W tej sytuacji 15 grudnia wieczorem zapadła
decyzja o pacyfikacji kopalni. Rozpoczęła się
ona 16 grudnia 1981 r. przed południem. Brali
w niej udział żołnierze oraz milicjanci (w tym
pluton specjalny Zmotoryzowanych Odwodów
Milicji Obywatelskiej). Czołgi dokonały wyłomu
w murach otaczających kopalnię, przez który
wkroczyli milicjanci. Górnicy stawili zacięty
opór. Około 12.30 na teren „Wujka” skierowano
pluton specjalny ZOMO wyposażony w broń
palną. Jego funkcjonariusze zaczęli strzelać
w górników – jak później ustalono krótkimi
seriami i pojedynczymi strzałami w odstępach
czasu – mimo że byli oddaleni od strajkujących
o około 20 metrów i ci nie stwarzali dla nich
żadnego zagrożenia.
Pacyfikacja zakończyła się – z punktu widzenia
władz – sukcesem, gdyż górnicy w ciągu kilku
następnych godzin po użyciu broni opuścili
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Projektant: Dobrochna Surajewska
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała
Mennica Polska S.A.

Józef Czekalski

Bogusław Kopczak

Joachim Gnida

Józef Krzysztof Giza

Zbigniew Wilk

Andrzej Pełka

Ryszard Gzik

Zenon Zając

Jan Stawisiński

Zdjęcia górników zostały zamieszczone za zgodą Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności

teren kopalni. Jej bilans był jednak tragiczny.
Od kul zginęło na miejscu sześciu górników:
Józef Czekalski, Józef Krzysztof Giza, Ryszard
Gzik, Bogusław Kopczak, Zbigniew Wilk
i Zenon Zając. Trzech kolejnych: Joachim
Gnida, Andrzej Pełka i Jan Stawisiński zmarło
w wyniku odniesionych 16 grudnia 1981 r. ran
postrzałowych. Ponadto zomowcy postrzelili
23 innych górników.
Grzegorz Majchrzak

14 grudnia 2016 roku Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł 35. rocznica pacyfikacji kopalni
„Wujek”.
Rewers monety przedstawia wizerunek krzyża,
na którym zawieszono 9 górniczych lampek
symbolizujących zamordowanych górników,
oraz wizualizację wyłomu w murze.
Na awersie monety został zaprezentowany
wizerunek szybu Krakus Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”.

