
Monety okolicznościowe

25 lutego 2016 roku Narodowy Bank Polski 
planuje wprowadzić do obiegu monety 
kolekcjonerskie „200. rocznica utworzenia 
Uniwersytetu Warszawskiego”, złotą o nominale 
200 zł oraz srebrną o nominale 10 zł.

75. rocznica pierwszego 
zrzutu Cichociemnych

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

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 91 96 
oraz 22 185 91 59.

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

Na awersie każdej polskiej monety  

okolicznościowej znajdują się: 

 nominał

  wizerunek orła ustalony dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji



75. rocznica pierwszego zrzutu Cichociemnych

Pierwsza grupa Cichociemnych, żołnierzy Pol-
skich Sił Zbrojnych, przeszkolonych w Wielkiej 
Brytanii i przerzucanych na terytorium okupo-
wanej Polski jako wsparcie kadry Związku Wal-
ki Zbrojnej, późniejszej Armii Krajowej, ląduje 
na terytorium okupowanej Polski w nocy z 15 
na 16 lutego 1941 roku. Jest to jednocześnie 
pierwszy przerzut skoczków spadochronowych 
z Wielkiej Brytanii na kontynent. Operacja nosi 
kryptonim „Adolphus” i ma charakter ekspe-
rymentalny – chodzi o wypracowanie maksy-
malnej skuteczności przy jednoczesnym zmi-
nimalizowaniu strat. Zrzut zostaje wyznaczony 
na placówkę położoną 7,5 km na południe od 
Włoszczowej. Wskutek pomyłki samolot zrzuca 
spadochroniarzy w okolicę Cieszyna, pod Dę-
bowcem koło Skoczowa, na teren włączony 
do Rzeszy. Wśród skoczków jest mjr Stanisław 
Krzymowski „Kostka”, rtm. Józef Zabielski 
„Żbik” oraz kurier do Delegata Rządu na Kraj 
bombardier Czesław Raczkowski „Orkan”. Dwaj 
pierwsi z nich na własną rękę docierają do War-
szawy, jednak cały sprzęt i szyfry dostają się  
w ręce wroga. Trzeci „Orkan” zostaje zatrzyma-
ny przez Niemców przy przekraczaniu granicy  
z Generalnym Gubernatorstwem. Zostaje jed-
nak wzięty za zwykłego przemytnika i odsia-
duje w więzieniu w Wadowicach jedynie trzy 
miesiące. Ten pionierski lot, mimo zaistniałych 
trudności, udowadnia, że operacje przerzutowe  
do krajów okupowanych są możliwe i skutecz-
ne. Do grudnia 1944 roku udaje się przerzucić  
do Polski 316 Cichociemnych i 28 kurierów. 
Przeszkoleni w sabotażu i dywersji kierowani  

są do organizacji „Wachlarz”, Związku Odwetu 
oraz Kedywu, a także walczą w oddziałach party-
zanckich. Inni pracują w wywiadzie, legalizacji  
dokumentów i łączności. Ponad dziewięćdzie-
sięciu bierze udział w powstaniu warszawskim.  
Na każdym odcinku walki wyróżniają się doskona-
łym wyszkoleniem, bojową postawą i profesjonali-
zmem. Od 1995 roku Jednostka Wojskowa GROM 
dziedziczy i kontynuuje tradycje Cichociemnych.

    płk Piotr Gąstał

Nominał 10 zł
metal: Ag 925/1000
stempel: lustrzany  
średnica: 32,00 mm
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki 
nakład: do 15 000 szt.

Projektant: Urszula Walerzak

Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała  
Mennica Polska S.A. 

Na awersie monety znajduje się skoczek pod-
czas opadania na spadochronie desantowym. 
Łuki wokół zewnętrznej krawędzi monety 
symbolizują otwartą czaszę spadochronu,  
a promieniście schodzące w kierunku środka 
tarczy linie symbolizują linki otwartego spa-
dochronu.
 
Na rewersie centralną część monety zajmu-
je znak spadochronowy z wieńcem i symbo-
lem Polski Walczącej. Tło wypełnia 316 pta-
ków symbolizujących 316 Cichociemnych.  
Na otoku monety wyodrębnione są trzy pta-
ki symbolizujące trzech skoczków biorących 
udział w pierwszym przerzucie Cichociem-
nych do kraju.

16 lutego 2016 roku Narodowy Bank Polski wprowadza 
do obiegu srebrną monetę „75. rocznica pierwszego 
zrzutu Cichociemnych” o nominale 10 zł.


