
Monety okolicznościowe

5 grudnia 2013 roku Narodowy Bank Polski  
planuje wprowadzić do obiegu dwie monety  
o nominałach 10 zł i monetę 2 zł z serii  
„Historia Polskiej Muzyki  Rozrywkowej”  -  
Agnieszka Osiecka.

Na awersie każdej polskiej monety znajdują się: 

 nominał

 godło Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji

200-lecie urodzin  
Hipolita Cegielskiego

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. 801 044 410 
oraz 22 313 04 44.

Sprzedaż monet kolekcjonerskich  
emitowanych przez NBP  
jest prowadzona pod adresem:  
www.kolekcjoner.nbp.pl  
oraz w oddziałach okręgowych NBP.



20 listopada 2013 roku Narodowy Bank Polski 
wprowadza do obiegu monety „200-lecie  
urodzin Hipolita Cegielskiego” o nominałach  
200 zł, 10 zł i 2 zł.

200-lecie urodzin Hipolita Cegielskiego

Hipolit Cegielski (1813–1868) – wybitny poznański przemy-
słowiec, jeden z najbardziej zasłużonych polskich działaczy 
społecznych XIX w., propagator pracy organicznej. Współ-
tworzył podstawy polskiej samoorganizacji i nowoczesnego 
życia gospodarczego w zaborze pruskim.  
Urodził się w rodzinie drobnoszlacheckiej. Uczęszczał do 
szkół w Trzemesznie i Poznaniu. Po studiach filologicznych 
w Berlinie został profesorem poznańskiego gimnazjum  
św. Marii Magdaleny, którego wcześniej był uczniem. Jednocze-
śnie uprawiał działalność naukową, wydając m.in. rozprawę  
„O słowie polskim” (1842), a przede wszystkim „Naukę po-
ezji” (1845), kilkakrotnie wznawiany zarys teorii poetyckiej 
z bogatą antologią poezji polskiej. W 1846 r. w związku 
z rozbiciem rozległego niepodległościowego spisku, władze 
pruskie nakazały profesorom przeszukanie uczniowskich 
stancji. Cegielski odmówił, co spowodowało utratę posady. 
Jako głowa rodziny musiał znaleźć inne źródło utrzymania. 
Założył więc w Poznaniu sklep wyrobów żelaznych, który 
oferował m. in. proste maszyny rolnicze (pługi, radła, wozy). 
Z czasem przedsiębiorstwo Cegielskiego stało się największą  
w regionie fabryką maszyn rolniczych, produkującą nie tylko 
na rynek miejscowy, ale także dla Królestwa Polskiego i Rosji. 
Jego wyroby były nagradzane na wystawach przemysłowych 
w Prusach i za granicą. 
Jednocześnie Cegielski angażował się nieustannie w działania 
o charakterze narodowym. W 1848 r. redagował „Gazetę 
Polską”, organ prasowy ruchu polskiego w Poznańskiem.  
W roku 1859 doprowadził do  powstania „Dziennika Poznań-
skiego”, przez następne osiemdziesiąt lat jednej z czołowych 
gazet codziennych. Był filarem ruchu organizacyjnego 
w Wielkopolsce, jako wiceprezes przez lata kierował fak-
tycznie Towarzystwem Naukowej Pomocy, stał na czele 
Towarzystwa Przemysłowców i Centralnego Towarzystwa 
Gospodarczego. W 1857 r. znalazł się wśród członków zało-
życieli Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w 1861 r. 
przyczynił się do powołania pierwszej w Wielkim Księstwie 
Poznańskim spółki kredytowej. 
W latach 60. XIX w. stał się niekwestionowanym liderem 
społeczności polskiej w Poznańskiem. Już współcześni 
widzieli w nim nowoczesnego patriotę, człowieka, który 
potrafił z powodzeniem stawić czoła wyzwaniom swoich 
czasów.

Przemysław Matusik

Nominał 2 zł
metal: stop CuAl5Zn5Sn1 
stempel: zwykły  
średnica:  27,00 mm
masa: 8,15 g  
nakład: do 800 000 szt.

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpińska
Projektant rewersu: Sebastian Mikołajczak  

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

Nominał 10 zł
metal: Ag 925/1000 
stempel: lustrzany
średnica: 32,00 mm 
masa: 14,14 g
nakład: do 28 000 szt.

Projektant monety: Sebastian Mikołajczak

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

Nominał 200 zł
metal: Au 900/1000 
stempel: lustrzany 
średnica: 27,00 mm 
masa: 15,50 g 
nakład: do 2 500 szt.

Projektant monety:  
Sebastian Mikołajczak

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


