Na każdej polskiej monecie
kolekcjonerskiej znajdują się:
nominał
	wizerunek orła ustalony

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

dla godła Rzeczypospolitej Polskiej
napis: Rzeczpospolita Polska
rok emisji
11 sierpnia 2020 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzenie do obiegu banknotu
kolekcjonerskiego o nominale 20 zł
„Bitwa Warszawska 1920”.

Emisja wartości kolekcjonerskich
stanowi okazję do upamiętniania
ważnych historycznych rocznic i postaci
oraz 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 91 59
oraz 22 185 13 03.

40. rocznica powstania
NSZZ „Solidarność”

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 kolekcjonerskie

40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”
6 sierpnia 2020 roku Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu srebrną monetę
o nominale 10 zł „40. rocznica powstania
NSZZ «Solidarność»”.

Nominał 10 zł

metal: Ag 925/1000
stempel: lustrzany
średnica: 32,00 mm
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 11 000 szt.

Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” było odpowiedzią
na ciężkie warunki życia Polaków. Uciemiężeni
przez system komunistyczny, pozbawieni wolności – przez kilka dekad dojrzewali do zrywu. Już
w 1956 roku w Poznaniu miały miejsce pierwsze,
krwawo stłumione protesty robotników. Podobnie w grudniu 1970 roku na Wybrzeżu, następnie
w Radomiu, Ursusie i Płocku w 1976 roku, gdzie
masowym represjom poddawano demonstrantów i osoby, które odważyły się kwestionować
autorytet władzy. Protesty były spowodowane
podwyżkami cen, brakiem żywności, niskimi
pensjami, uprzywilejowaniem funkcjonariuszy
służących utrzymaniu władzy PZPR.
Coraz częściej także można było usłyszeć
o braku wolności. Radio Wolna Europa czy
wydawnictwa nielegalne docierały do coraz
większej grupy odbiorców, zawiązywały się organizacje niosące pomoc represjonowanym.
Wreszcie w 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany na papieża. To w 1979 roku Ojciec Święty
wypowiedział słowa: „Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”, które tchnęły
w Polaków siłę do działania.
Podwyżka cen w lipcu 1980 roku rozpoczęła lawinę, której nie dało się zatrzymać. Oprócz postulatów ekonomicznych i społecznych zostały jasno
wyartykułowane żądania wolności – wolności
zrzeszania się, wolności słowa, prawa do strajku,
uwolnienia więźniów politycznych. Pierwszy raz
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z bloku państw komunistycznych poszedł w świat
jednoznaczny sygnał, że Polska Rzeczpospolita Ludowa wcale nie jest ludowa, a Polska Zjednoczona
Partia Robotnicza tylko w nazwie jest robotnicza.
Skala protestów, w których uczestniczyły tysiące
strajkujących, dała podstawy do powołania organizacji, która zmieniła losy Polski, Europy i świata.

w którym zawarto żądania wolności – prawa
naturalnego człowieka. Na rewersie widnieje
tłum protestujących i kontur Polski podkreślający masowość protestów na obszarze całego
kraju, bo NSZZ „Solidarność” rodził się w całej
Polsce.

Na awersie monety przedstawiono hasło umieszczone na kominie budynku Stoczni Gdańskiej. Hasło,

Joanna Lewandowska
NSZZ „Solidarność”

