
Monety okolicznościowe

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

24 sierpnia 2015 roku  
Narodowy Bank Polski  
planuje wprowadzić do obiegu  
banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł  
„600. rocznica urodzin Jana Długosza”.

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 96 
oraz 22 185 91 59.

Na awersie każdej polskiej monety  

okolicznościowej znajdują się: 

 nominał

  wizerunek orła ustalony dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji

Polscy malarze XIX/XX w.

Alfred Wierusz-Kowalski

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



Alfred Wierusz-Kowalski

Alfred Wierusz-Kowalski urodził się 11 października 
1849 roku w Suwałkach. Wykształcony w war-
szawskiej Klasie Rysunkowej, studiował w aka-
demiach sztuk pięknych w Dreźnie, a następnie 
w Monachium, gdzie założył pracownię, stając 
się czołowym przedstawicielem tamtejszego 
środowiska polskich malarzy przełomu XIX i XX 
wieku.

Realistyczna twórczość artysty przepojona jest 
emocjami. Malowane przez niego sceny z życia 
polskiej wsi i małego miasteczka ukazują świat 
prostych zajęć i zabaw – wracające o zmierzchu 
błotnistymi drogami wozy z podróżnymi, wyprawy 
na jarmark, sanny, weselne orszaki i gromadne 
wyjazdy wielokonnymi zaprzęgami do kościoła 
umieszczone w scenerii polskiego krajobrazu, który 
charakteryzują nikłe drzewa, zarośla, piaszczyste 
czy podmokle od topniejącego śniegu drogi, chaty 
przycupnięte w dali, horyzont znaczony linią lasu.  
Żywiołowa radość roześmianych wieśniaków, 
pędzących sankami wśród śniegów, przeplata się 
z melancholijną zadumą podróżnych, szykujących 
się o świcie do drogi. Realizm twórczości Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego to nie dbałość o detale 
i prawdę szczegółu, a umiejętność oddania na-
stroju chwili i istoty przedstawionej sceny oraz 
otaczającego ją pejzażu.     

Sugestywne, nastrojowe, zanurzone w realiach 
XIX wieku, obrazy szybko zdobywały popularność, 
a wysyłane na wystawy i do salonów sztuki  
w europejskich i amerykańskich miastach przy-
nosiły artyście sławę, która trwa nieprzerwanie. 
Nagrody, wyróżnienia, zakupy do państwowych  

i prywatnych kolekcji ugruntowały jego pozycję jako 
twórcy o wielkim talencie. Dzieła malarza zdobią 
galerie w wielu muzeach.

Alfred Kowalski zmarł 15 lutego 1915 roku  
w Monachium, gdzie został pochowany. W 1936 roku 
jego prochy zostały sprowadzone do kraju i złożone 
w Alei Zasłużonych na cmentarzu Powązkowskim  
w Warszawie. 

Wilk zapatrzony w uśpioną, zasypaną śniegiem wieś 
to ikona malarstwa Alfreda Wierusz-Kowalskiego. 
Samotnik z obrazu „Wilk” (120 x 150 cm)  został 
odwzorowany na monecie kolekcjonerskiej. Portret 
artysty to zdjęcie z monachijskiego atelier.

Eliza Ptaszyńska
Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Nominał 20 zł
metal: Ag 925/1000 oraz farby: czerwona, żółta,  
zielona i niebieska 
stempel: lustrzany    
wymiary:  40,0 mm x 28,0 mm
masa: 28,28 g
brzeg (bok): gładki  
nakład: do 30 000 szt.

Projektant awersu i rewersu:  
Dominika Karpińska-Kopiec 

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monetę  
wyprodukowała Mennica Polska S.A. 

30 lipca 2015 roku Narodowy Bank Polski  
wprowadza do obiegu monetę  
z serii „Polscy malarze XIX/XX w.  
– Alfred Wierusz-Kowalski” o nominale 20 zł.


