Na każdej polskiej monecie okolicznościowej
znajdują się:
nominał
	wizerunek orła ustalony
dla godła Rzeczypospolitej Polskiej

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

napis: Rzeczpospolita Polska
rok emisji
2 czerwca 2017 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzić do obiegu monety
„200-lecie istnienia Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich”, złotą o nominale 100 zł
i srebrną o nominale 10 zł.

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.

Polskie Termopile
– Zadwórze

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 natom iast 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

Monety okolicznościowe

Polskie Termopile – Zadwórze
17 sierpnia 1920 r. – w tym samym czasie gdy Wojska Polskie odpierały atak bolszewików spod Warszawy – na przedpolach Lwowa przy stacji kolejowej w Zadwórzu polscy obrońcy śmiałym atakiem
zaczepnym przez kilkanaście godzin, aż do wyczerpania amunicji, związali przeważające siły Pierwszej Konnej Armii Siemiona Budionnego. W starciu
zginął prawie cały oddział kpt. Bolesława Zajączkowskiego – z 330 żołnierzy poległo 318, a sam
dowódca, aby nie wpaść w ręce bolszewików, zdecydował się wraz z ostatnimi obrońcami popełnić
samobójstwo. Mimo wygranej pod Zadwórzem
Budionny, choć znajdował się 30 km od Lwowa,
nie zdecydował się na zajęcie miasta, lecz pospieszył, jak się okazało spóźniony, w stronę Wisły i Wieprza, by wesprzeć wojska Tuchaczewskiego. Tym
samym heroiczna walka polskich obrońców wpłynęła na losy całej wojny polsko-bolszewickiej.
Jesienią 1920 r. na miejscu bitwy usypano kurhan-mogiłę, a władze II Rzeczypospolitej ustanowiły
Krzyż Zadwórza, którym uhonorowano obrońców
Kresów. Z kolei jedna z trumien, w których znajdowały się ciała obrońców Lwowa z 1918 r., została
złożona z honorami do Grobu Nieznanego Żołnierza podczas uroczystości jego odsłonięcia 2 listopada 1925 r. Było to symboliczne oddanie czci tym
wszystkim, którzy we Lwowie i pod Zadwórzem
walczyli ofiarnie „o jedność ziem kresowych”.
Na rewersie monety przedstawiono wizerunek
jednego z obrońców Zadwórza 19-letniego sierżanta Konstantego Zarugiewicza oraz Order Virtuti Militari, którym został pośmiertnie odznaczony. Zarugiewicz (1901–1920), polski Ormianin,
już 1 listopada 1918 r., jako uczeń 7 klasy pierwszej
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szkoły realnej, zgłosił się na ochotnika do oddziału kpt.
Romana Abrahama i bronił Lwowa. Walczył następnie
z Ukraińcami i bolszewikami do końca lata 1919 r., wielokrotnie odznaczony. Po powrocie do domu rozpoczął
studia na Politechnice Lwowskiej, ale już wiosną 1920 r.
przerwał je, by służyć Ojczyźnie. Był komendantem
w czasie plebiscytu na Spiszu, a następnie ponownie
wstąpił do Oddziału Ochotniczego kpt. Romana Abrahama. Pośmiertnie został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym, Krzyżem Srebrnym
Orderu Wojennego Virtuti Militari (ustanowionym
przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1792
r., przywróconym przez Sejm Ustawodawczy w 1919 r.)
oraz Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości.
Moneta poświęcona bitwie pod Zadwórzem – zwanej
polskimi Termopilami – otwiera serię monet pod tym
29 maja 2017 roku Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu srebrną monetę o nominale 20 zł z serii
„Polskie Termopile – Zadwórze”.

tytułem. W dziejach naszej Ojczyzny mieliśmy
liczne przykłady bitewnych zmagań, w których –
w imię wolności i niepodległości – polski żołnierz
był gotów oddać zdrowie i życie, nawet wtedy gdy
przeważające siły przeciwnika od początku nie
dawały szans na wygraną. Konstanty Zarugiewicz i pozostali żołnierze oddali życie w bitwie
pod Zadwórzem. Czy byli straceńcami, mierzącymi siły na zamiary? Czy raczej kolejną generacją dającą świadectwo: „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy”. Krew przelewana przez
pokolenia już na zawsze buduje zobowiązanie
dla żyjących. Stąd na awersie wszystkich monet
z serii „Polskie Termopile” będzie widniała Atena,
bogini sprawiedliwej wojny i mądrości. Polska
historia bitew i wojen wskazuje bowiem, że
mądrość niejedno ma imię. A życie nie zawsze
ma wartość większą niźli godna śmierć.
Prof. Jan Żaryn

