
Monety okolicznościowe

3 listopada 2016 roku Narodowy  
Bank Polski planuje wprowadzić  
do obiegu monetę okolicznościową  
o nominale 5 zł z serii „Odkryj Polskę” –  
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Polscy malarze XIX/XX w. 

Olga Boznańska

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 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 kolekcjonerskiej 

znajdują się: 

 nominał

  wizerunek orła ustalony dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji



Olga Boznańska

Już za życia Olga Boznańska zdobyła wysoką pozy-
cję w sztuce europejskiej. Urodziła się i wychowała 
w Krakowie, w rodzinie polsko-francuskiej; studio-
wała w Monachium, a później mieszkała w Paryżu, 
skąd przyjeżdżała do kraju i nadsyłała obrazy 
na wystawy.

Wypracowała indywidualną formułę malarstwa, 
stawiając sobie wysokie wymagania, nieustannie 
kształcąc rękę i oko, traktując sztukę poważnie 
i widząc w niej jedyną treść swojego życia. Specja-
lizowała się w portrecie, choć w okresie monachij-
skim tworzyła też sceny rodzajowe, a w następnych 
latach widoki z okna pracowni, wnętrza oraz wirtu-
ozowskie martwe natury.

Portretowała dorosłych i dzieci, przedstawiała 
arystokrację, elity intelektualne i artystyczne, lecz 
również osoby z najbliższego otoczenia. Nie ide-
alizowała swoich modeli; pokazywała fizjonomie 
wrażliwe i myślące, ale potrafiła również podkreślić 
wyraz pychy, samozadowolenia lub bezmyślności. 
Wnikliwej analizie psychologicznej towarzyszyło 
mistrzowskie oddanie rysów twarzy, postawy 
i gestów rąk, które artystka traktowała jako ele-
ment mówiący niekiedy więcej (lub co innego) niż 
mimika.

Tajemnicą jej malarstwa było połączenie owej 
wyrazistej charakterystyki modela ze specyficznym 
niedopowiedzeniem formy poprzez rozproszenie 
kształtów w wibrującej mgle drobnych plamek. 
Ta technika pozornie przypomina doświadczenia 
impresjonistów, ale obrazy Boznańskiej odróżnia 
od nich przyćmione światło i ograniczona skala 
barw o wyjątkowym bogactwie niuansów, a także 
specyficzna szorstka faktura. Osiągała ją, malu-
jąc farbami olejnymi na podłożu tekturowym, 
co dawało efekt matowej powierzchni rozjarzonej 
kolorami. Odmiennie od impresjonistów pojmo-

wała też cel sztuki. Nie chodziło jej o ukazanie frag-
mentu rzeczywistości, która zmienia się pod wpływem 
światła, lecz o wydobycie tego, co bezczasowe, choć 
istniejące pod fizycznymi kształtami. Nie o obiektywną 
relację, ale o skrajnie subiektywną wizję, kształtowaną 
przez własną osobowość, przez pasję w docieraniu 
do prawdy o człowieku i o istocie malarstwa.

dr Urszula Makowska 
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

14 września 2016 roku Narodowy Bank Polski 
wprowadza do obiegu srebrną monetę o no-
minale 20 zł „Polscy malarze XIX/XX w. – Olga 
 Boznańska”.

Na rewersie monety wizerunek Olgi Boznańskiej we-
dług Autoportretu (około 1906, Muzeum Narodowe 
w Warszawie), po lewej stronie paleta malarska, na-
wiązująca kształtem do jednej z zachowanych palet 
malarki. Na tle palety umieszczone są daty życia ar-
tystki: 1865–1940. Poniżej znajduje się sygnatura Olgi 
 Boznańskiej.
Awers monety przedstawia fragment obrazu Olgi Bo-
znańskiej Dziewczynka z chryzantemami (1894, Mu-
zeum Narodowe w Krakowie). W tle owalne plamy 
o nieregularnych kształtach, które nawiązują do spo-
sobu kształtowania przez artystkę faktury malarskiej.

Nominał 20 zł
metal: Ag 925/1000
stempel:  lustrzany oraz farby: czerwona,  

żółta, zielona i niebieska
wymiary: 40,00 x 28,00 mm
masa: 28,28 g
brzeg (bok): gładki 
nakład: do 20 000 szt.

Projektant: Urszula Walerzak
Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała  
Mennica Polska S.A. 


