
Monety kolekcjonerskie

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

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.

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

Dbamy o wartość polskiego pieniądza

Obrona Poczty Polskiej 
w Gdańsku.  
Agresja Niemiec  
na Polskę

8 września 2021 roku Narodowy Bank Polski 
planuje wprowadzenie do obiegu srebrnej monety 
o nominale 20 zł z serii „Polskie Termopile” 
– „Dytiatyn”.



Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Agresja Niemiec na Polskę

1 września 2021 roku Narodowy Bank Pol-
ski wprowadza do obiegu srebrną monetę 
o nominale 20 zł „Obrona Poczty Polskiej 
w Gdańsku. Agresja Niemiec na Polskę”.

Zakończona traktatem wersalskim w 1919 r. 
I wojna światowa nie rozwiązała sprzeczności 
w relacjach polsko-niemieckich. Kością niezgody 
był m.in. Gdańsk, który na mocy traktatu wersal-
skiego z 28 czerwca 1919 r. stał się wolnym mia-
stem. Interesy polskie zabezpieczały: Komisariat 
Generalny RP, Delegatura Prokuratorii General-
nej, Naczelny Inspektorat Ceł, Polskie Koleje Pań-
stwowe, Polska Delegacja Rady Portu i Dróg Wod-
nych, Poczta Polska, Polska Agencja Telegraficzna 
i in. Polska miała prawo utrzymywać oddział war-
towniczy, który kwaterował na Westerplatte jako 
Wojskowa Składnica Tranzytowa. 
Mieszkająca w Gdańsku ludność polska stano-
wiła mniej więcej 10% ogółu mieszkańców. Nie 
jest jednak znana liczebność Polonii gdańskiej. 
Podawana jest liczba około 9000. Polacy byli 
narażeni na liczne szykany zarówno ze strony 
miejscowych władz, jak i ludności niemieckiej. 
1 września 1939 r., o godz. 4.48 padły pierwsze 
strzały z pancernika „Schleswig-Holstein” w kie-
runku polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej 
na Westerplatte. Zapoczątkowały one II wojnę 
światową.
Tego samego dnia zaatakowano budynek Poczty 
Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. W ataku 
wziął udział oddział specjalny Schutzpolizei 
(Policji Ochronnej) i pododdziały SS: Wach-
sturmbann „Eimann” i SS-Heimwehr Danzig. 
Pełniącym obowiązki dyrektorem poczt i tele-
grafów był dr Jan Michoń, a obroną gmachu 
kierował ppor. rez. inż. saperów Konrad Guder-
ski, ps. „Konrad”, pracownik cywilny Oddziału 
II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Zginął 

na początku obrony od wybuchu granatu i wtedy 
funkcję dowódcy przejął jego dotychczasowy 
zastępca Alfons Flisykowski. Pocztowcy stawili silny 
opór. Po pierwszych nieudanych atakach Niemcy 
wprowadzili do akcji dwa pancerne wozy: SS-Ost-
mark i SS-Sudetenland. Użyto ręcznych granatów 
i artylerii: haubicy 105 mm i dwóch dział piechoty. 
Pocztowcy poddali się dopiero po użyciu przez 
Niemców broni pancernej i miotaczy ognia. Zginęło 
sześciu Polaków. 
Aresztowanych osadzono na Biskupiej Górce, 
a następnie w więzieniu przy Schiesstange (ul. Kur-
kowa). 5 października 1939 r. na mocy bezprawnego 
wyroku sądu wojskowego 38 pocztowców zostało 
straconych na strzelnicy pomiędzy Gdańskiem-
-Wrzeszczem a obecną dzielnicą Zaspą. 
Na rewersie monety zostały przedstawione wize-
runki: dr. Jana Michonia, Alfonsa Flisykowskiego 
oraz ppor. Konrada Guderskiego na tle wejścia głów-
nego do budynku Poczty.
Na awersie widoczne jest wejście główne 
do budynku Poczty Polskiej na tle jego zniszczonej 
fasady. Projekt uzupełnia symbol Poczty Polskiej.

Prof. zw. dr hab. Bogdan Chrzanowski

Nominał 20 zł
metal: Ag 925/1000 
stempel: lustrzany, druk UV 
wymiary: 40,00 × 28,00 mm
masa: 28,28 g
brzeg (bok): rant ząbkowany
nakład: do 10 000 szt.
Projektant: Robert Kotowicz

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety  
wyprodukowała Mennica Polska S.A. 

Nominał 3,30 zł
technika druku: offset 
papier: fluorescencyjny 
wymiary: 43,00 × 31,25 mm
nakład: 168 000 szt.
data wprowadzenia do obiegu: 1 września 2021 r.

Znaczek okolicznościowy Poczty Polskiej S.A. 
emisji „Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Agresja 
Niemiec na Polskę”, zaprojektowany na podstawie 
wizerunku rewersu monety NBP autorstwa Roberta 
Kotowicza.


