
Monety kolekcjonerskie

Emisja wartości kolekcjonerskich
stanowi okazję do upamiętniania
ważnych historycznych rocznic i postaci, 
jak i do rozwijania zainteresowań 
polską kulturą, nauką i tradycją.

11 czerwca 2019 roku Narodowy Bank Polski  
planuje wprowadzić do obiegu  
monetę srebrną o nominale 20 zł   
„Wielkie aktorki” – Helena Modrzejewska.

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

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 59
oraz 22 185 13 03.

Na każdej polskiej monecie 

kolekcjonerskiej znajdują się:

 nominał

  wizerunek orła ustalony dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji 420. rocznica urodzin 
hetmana  
Stefana Czarnieckiego

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



420. rocznica urodzin hetmana Stefana Czarnieckiego

Stefan Czarniecki herbu Łodzia urodził się naj-
prawdopodobniej w rodzinnym majątku Czarnca 
w powiecie chęcińskim w 1599 r. Dokładnej daty 
urodzin nie znamy. Nie ma w tym nic dziwnego 
− przyszły hetman polny koronny, pogromca 
Moskali i Szwedów wywodził się bowiem ze śred-
niej szlachty, na tyle mało znaczącej, że narodziny 
kolejnych dzieci umykały uwadze współczesnych. 
Na wejście na karty historii trzeba było zapraco-
wać samemu.

Stefan Czarniecki wcześnie wybrał karierę żołnier-
ską i już od 1626 r. walczył ze Szwedami, Rosjanami 
i Kozakami. Jego talent wojskowy został dostrze-
żony − w 1651 r. dowodził już pułkiem hetmańskim, 
a rok później awansował na oboźnego koronnego. 
W następnych latach powierzano mu dowódz-
two samodzielnych dywizji wojska, wysyłanych na 
Ukrainę przeciw Kozakom. Prawdziwą sławę zdobył 
jednak w czasie potopu szwedzkiego. Jako jedyny 
z wyższych rangą dowódców koronnych dochował 
wierności Janowi Kazimierzowi, dla którego dziel-
nie bronił Krakowa jesienią 1655 r. Po powrocie 
króla do kraju został mianowany dowódcą armii 
w randze regimentarza. Skutecznie prowadził wojnę 
szarpaną ze Szwedami, a w 1657 r. rozgromił armię 
Jerzego Rakoczego, księcia Siedmiogrodu sprzymie-
rzonego ze Szwedami. Rok później wysłano go jako 
dowódcę wojsk posiłkowych koalicji antyszwedzkiej 
do Danii, gdzie odniósł nowe zwycięstwa. Powró-
ciwszy do Polski, pokierował kampanią na Litwie 
przeciw Rosjanom, zadał im klęskę pod Połonką 
i zepchnął na wschodnie rubieże państwa (1660). 
Rok później rozgromił ich znów pod Kuszlikami.

W dobie konfederacji wojskowych (1661−1663) 
pozostał wierny królowi, popierając planowane 
przez niego reformy elekcji i zwalczając promo-
skiewskich Kozaków. W nagrodę za zasługi otrzymał 

u schyłku życia awans na hetmana polnego koronnego 
(1665). Był też senatorem jako kasztelan kijowski (1655), 
a następnie wojewoda ruski (1657) i kijowski (1664). 
Dla późniejszych pokoleń stał się symbolem żołnie-
rza i patrioty, którego imię uwieczniono w Mazurku 
Dąbrowskiego.

Na rewersie złotej monety został umieszczony wizeru-
nek hetmana Stefana Czarnieckiego, poniżej fragment 

panoplium − motywu dekoracyjnego, będącego 
kompozycją elementów uzbrojenia, sztanda-
rów i proporców. Na awersie pokazano frag-
ment panoplium oraz buławę hetmana Stefana 
Czarnieckiego.

Na rewersie srebrnej monety znajduje się wize-
runek hetmana Stefana Czarnieckiego, w tle 
znak hetmański. Na awersie umieszczono frag-
ment labrów (roślinnych ornamentów) tarczy 
herbowej Łodzia – herbu rodu hetmana Stefana 
Czarnieckiego.

Dariusz Milewski

29 maja 2019 roku Narodowy Bank Polski wprowa-
dza do obiegu złotą monetę o nominale 200 zł oraz 
srebrną monetę o nominale 10 zł „420. rocznica uro-
dzin  hetmana Stefana Czarnieckiego”.

Nominał 200 zł
metal: Au 900/1000 
stempel: lustrzany
średnica: 27,00 mm 
masa: 15,50 g
brzeg (bok): gładki 
nakład: do 1500 szt.

Nominał 10 zł 
metal: Ag 925/1000 
stempel:  lustrzany (wysoki relief) 
średnica: 32,00 mm 
masa: 31,10 g
brzeg (bok): gładki 
nakład: do 15 000 szt.

Projektant monet: Dobrochna Surajewska
Emitent: NBP 
Na zlecenie NBP  
monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Wizerunek hetmana Stefana Czarnieckiego według portretu 
autorstwa Brodero Matthisena ze zbiorów Zamku Królew-
skiego w Warszawie.


