Na każdej polskiej monecie
kolekcjonerskiej 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
21 kwietnia 2022 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzenie do obiegu srebrnej monety
o nominale 10 zł z serii „Wielcy polscy ekonomiści”
– „Władysław Grabski”.

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.

200. rocznica urodzin
Ignacego Łukasiewicza

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

Dbamy o wartość polskiego pieniądza
Monety kolekcjonerskie

200. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza
8 marca 2022 roku Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu srebrną monetę
o nominale 10 zł „200. rocznica urodzin
Ignacego Łukasiewicza”.

Nominał 10 zł
metal: Ag

999/1000
stempel: l ustrzany, wysoki relief
średnica: 32,00 mm
masa: 31,10 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 10 000 szt.

31 lipca 1853 roku salę operacyjną lwowskiego
szpitala oświetliło światło lampy naftowej wynalezionej przez aptekarza Ignacego Łukasiewicza
i wykonanej przez blacharza Adama Bratkowskiego. Była to pierwsza publiczna próba jej użycia.
Rewolucyjna była nie sama lampa, ale zastosowanie nafty do jej opalania, uzyskanej w wyniku
destylacji (destylacja frakcyjna) ropy naftowej.
Osiągnięcie to zostało potwierdzone 2 grudnia 1853 roku patentem Austriackiego Urzędu
Patentowego. Został on wydany na dwa nazwiska:
Łukasiewicza i jego wspólnika Jana Zeha.
Oprócz odkrycia sposobu uzyskania nafty i wynalezienia lampy naftowej Łukasiewicz – jeszcze
jako pracownik lwowskiej apteki Pod Złotą
Gwiazdą – opracował metodę uzyskiwania preparatu aptecznego Oleum Petrae album, będącego
oczyszczoną ropą naftową wykorzystywaną do
celów leczniczych. Specyfik ten nie sprostał jednak zagranicznej konkurencji. Zmusiło to Łukasiewicza i jego wspólnika Zeha do poszukiwań
nowych zastosowań ropy naftowej. Jej oczyszczenie i uzyskanie nafty dało początek przemysłowi
naftowemu.
Poczynania Łukasiewicza nie były nastawione
na maksymalizację zysków. Według niego ropa
to „bogactwo kraju, (…) dobrobyt i pomyślność
mieszkańców, (…) nowe źródło zarobków dla
biednego ludu i nowa gałąź przemysłu, która
obficie zrodzi owoce”.

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

Jako gorący patriota wziął udział w przygotowaniach
do powstania 1846 roku, za co był więziony i represjonowany. Wolnościowym poglądom pozostał wierny
do końca życia – zarówno w sferze patriotyzmu
narodowego, jak i działań społecznych. Jego postawa
przejawiała się w myśli politycznej, gospodarczej
oraz w poglądach społecznych. Łukasiewicz wspierał
powstanie styczniowe. Był także założycielem Krajowego Towarzystwa Naftowego. Stał się prekursorem
nowatorskich wówczas ubezpieczeń społecznych, kas
brackich, samopomocowych i pożyczkowych czy
opieki medycznej. Zakładał szkoły i szkółki, a pracę
z ludem traktował jako budowanie świadomości
narodowej chłopstwa.

Wynalazki Łukasiewicza, organizacja wydobycia i przetwórstwa ropy, jego praca, a także osobowość zyskały uznanie potomnych i stawiają
go w gronie czołowych polskich wynalazców
oraz społeczników okresu zaborów.
Na rewersie monety znajdują się wizerunek
Ignacego Łukasiewicza, domniemany prototyp
lampy naftowej oraz widok na założoną przez
Łukasiewicza najstarszą na świecie kopalnię
ropy naftowej w Bóbrce.
Wojciech Kalwat

