
Monety kolekcjonerskie

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

W styczniu 2021 roku Narodowy Bank Polski 
planuje wprowadzenie do obiegu  
srebrnej monety o nominale 50 zł oraz  
złotej o nominale 500 zł z serii „Skarby 
Stanisława Augusta” – „Jan Kazimierz Waza”.

Sprzedaż wartości 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 Ofiarom obozu  
KL Warschau

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 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



Ofiarom obozu KL Warschau

8 grudnia 2020 roku Narodowy Bank 
Polski wprowadza do obiegu srebrną 
monetę o nominale 10 zł „Ofiarom obozu 
KL Warschau”.

Konzentrationslager Warschau powstał w sercu 
stolicy Polski w latach krwawej okupacji niemiec-
kiej podczas II wojny światowej. Ofiarami KL War-
schau byli zarówno żydowscy więźniowie przy-
wiezieni z KL Auschwitz-Birkenau, jak i Polacy, 
głównie warszawiacy – mordowani podczas maso-
wych egzekucji w latach 1943–1944. Obóz zaj-
mował rozległy obszar w centrum miasta, który 
potocznie określano mianem Gęsiówki. Nazwa 
pochodziła od najstarszej części obozu znajdują-
cego się w dawnych koszarach wojskowych poło-
żonych przy ul. Gęsiej w Warszawie, przemiano-
wanej po wojnie na ul. Mordechaja Anielewicza, 
jednego z przywódców powstania żydowskiego 
w getcie warszawskim w 1943 r. Zwłoki zamordo-
wanych palono w krematorium i na dziedzińcach 
KL Warschau (Gęsiówki). Ramy czasowe funk-
cjonowania obozu wyznaczają dwa warszawskie 
zrywy powstańcze. W lipcu 1943 r., po upadku 
powstania w getcie warszawskim, zaczęła się 
historia KL Warschau. Z początkiem Powstania 
Warszawskiego związany jest natomiast zwycięski 
atak żołnierzy Armii Krajowej na ufortyfikowany 
obóz i jego wyzwolenie w dniu 5 sierpnia 1944 r.

Podstawowym celem założonego przez nazistów 
obozu koncentracyjnego była grabież mienia 
i zabudowy miejskiej pozostałej po byłym getcie 
warszawskim. Potem pojawił się cel eksterminacji 
mieszkańców Warszawy. Ciała rozstrzelanych ludzi 
zbierano więc z ulic i przewożono do Gęsiówki. 
Wykorzystano w tym celu złożone z żydowskich 
więźniów obozu „komanda śmierci”. Na tere-
nie samej Gęsiówki zabijano także więźniów  

Nominał 10 zł
metal: Ag 925/1000
stempel: zwykły, oksyda 
średnica: 32,00 mm
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 11 000 szt.

Projektant: Dominika Karpińska-Kopiec

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety 
wyprodukowała Mennica Polska S.A.

politycznych z pobliskiego więzienia gestapo 
Pawiaka. Liczbę ofiar KL Warschau i egzekucji 
ulicznych w Warszawie w latach 1943–1944 sza-
cuje się na mniej więcej 20 tysięcy osób. W więk-
szości są to straty anonimowe.

Na awersie monety widzimy murowane baraki 
wraz z murem obozu koncentracyjnego, 
uwiecznione na powstańczych fotografiach 
z 5 sierpnia 1944 r. Na rewersie monety nato-
miast widzimy ich zarys. Przerwany drut kol-
czasty oraz symbol Polski Walczącej dobrze 
oddają emocje towarzyszące wyzwoleniu 
Gęsiówki przez powstańców w sierpniu 1944 r. 
Był to heroiczny bój o wolność i godność 
uwięzionych w tym obozie więźniów żydow-
skich i polskich, ubranych w obozowe pasiaki 
z naszytymi na nich numerami. Element 
pasiaka został przedstawiony na monecie.

Bogusław Kopka


