
Monety okolicznościowe

8 listopada 2017 roku Narodowy Bank Polski 
planuje wprowadzić do obiegu monety 
kolekcjonerskie złotą o nominale 100 zł 
oraz srebrną o nominale 10 zł z serii  
„Stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości” – Roman Dmowski.

Pięć wieków  
Reformacji w Polsce

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

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.

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



Pięć wieków Reformacji w Polsce

31 X 1517 r. augustianin Marcin Luter ogło-
sił dziewięćdziesiąt pięć tez skierowanych 
przeciw handlowi odpustami. Wydarzenie 
to przyjmuje się za symboliczny początek 
reformacji, która szybko rozprzestrzeniała 
się w Europie. W Polsce i na Litwie lute-
ranizm zadomowił się w pierwszej poło-
wie XVI w., nieco później – kalwinizm oraz 
wyznanie Braci Czeskich. W latach 60. tegoż 
wieku z polskiego kalwinizmu wyodrębnili 
się Bracia Polscy. 

Pokojowe współżycie różnych wyznań miało 
w państwie polsko-litewskim długą trady-
cję. Swobodą wyznaniową cieszyli się pra-
wosławni i Żydzi, a na Litwie także Tatarzy 
i Karaimi. Ostatni Jagiellonowie próbowali 
zahamować ekspansję protestantyzmu, ale 
ich edykty nie były przestrzegane. Sami 
władcy przyczynili się zresztą pośrednio 
do zakorzenienia luteranizmu w naszej czę-
ści Europy – Zygmunt I zatwierdził prze-
kształcenie państwa krzyżackiego w księstwo 
luterańskie, a Zygmunt August zaakceptował 
powstanie luterańskiej Kurlandii. 

W drugiej połowie XVI w. Polska była oazą 
pokoju religijnego, a wśród elit szlacheckich 
przeważał protestantyzm. Dopiero bezpo-
tomna śmierć Zygmunta Augusta i koniecz-
ność wyboru monarchy skłoniła szlachtę 
do zabezpieczenia Rzeczpospolitej przed 
konfliktami religijnymi. 

Nominał 20 zł
metal: Ag 925/1000
stempel:  lustrzany, mikrodruk
średnica: 38,61 mm
masa: 28,28 g
brzeg (bok): gładki 
nakład: do 20 000 szt.

Projektant: Anna Wątróbska-Wdowiarska
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała  
Mennica Polska S.A. 

23 października 2017 roku Narodowy 
Bank Polski wprowadza do obiegu srebrną 
monetę o nominale 20 zł „Pięć wieków 
Reformacji w Polsce”.

Na awersie jubileuszowej monety znajduje 
się fragment tekstu tzw. konfederacji war-
szawskiej, zawiązanej w styczniu 1573 r. 
na sejmie konwokacyjnym. Kilka artyku-
łów tego aktu poświęcono zapewnieniu 
swobód religijnych dla wyznań chrześcijań-
skich. Odtąd nie było możliwe stosowanie 
przemocy ani zmuszanie do zmiany wiary. 

Na rewersie jubileuszowej monety umiesz-
czono podobiznę biskupa luterańskiego 
Juliusza Burschego z komandorią Orderu 
Polonia Restituta, osoby wyjątkowo zasłu-
żonej dla Polski. Wiosną 1919 r. uczestni-
czył w konferencji pokojowej w Paryżu 
jako ekspert polski do spraw Śląska Cie-
szyńskiego i Prus Wschodnich. W latach 
1919–1920 kierował polskim komitetem 
plebiscytowym na Warmii. Przywiązanie 
do polskości było powodem jego męczeń-
skiej śmierci w berlińskim więzieniu 
na Moabicie w lutym 1942 roku. 

prof. Edward Opaliński 


