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Monety emisji 2006

– XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie
TURYN 2006 –

Projektant monety: Robert Kotowicz

10 z∏
925/1000 Ag
lustrzany
32,00 mm
14,14 g
71.400 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, powy˝ej stylizowany wizerunek snowbordzisty. Z lewej
strony pionowo napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, oraz obok
z lewej strony napis: 10/Z¸. Z prawej strony or∏a oznaczenie roku
m.
emisji: 2006. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Stylizowany wizerunek snowbordzisty. Z lewej strony
stylizowany wizerunek znicza olimpijskiego oraz pionowo napis:
TURYN/2006. Na tle ozdobnego reliefu stylizowane wizerunki
p∏atków Êniegu. Z lewej strony u do∏u pó∏kolem napis:
XX ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE.
Projektant monety: Robert Kotowicz

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

P o l s k i

Monety

Rewers: W centralnej cz´Êci stylizowany wizerunek wyst´pujàcej
solistki ∏y˝wiarstwa figurowego. Z lewej strony widoczne
w zale˝noÊci od kàta patrzenia napis: TURYN lub oznaczenie roku:
2006. W otoku napis: XX ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE.

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

B a n k

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
1.200.000 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-06, pod
or∏em napis: Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA,
poprzedzony oraz zakoƒczony szeÊcioma pere∏kami. Pod lewà
m.
∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: W centralnej cz´Êci stylizowane wizerunki biegnàcego
i strzelajàcego biathlonisty. Z lewej strony u do∏u pó∏kolem
napis: XX ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE. Z prawej strony
pionowo napis: TURYN/2006, powy˝ej stylizowany wizerunek
fragmentu tarczy strzelniczej.
Na boku: OÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

10 z∏
925/1000 Ag
lustrzany
32,00 mm
14,14 g
72.000 szt.

Awers: : Z lewej strony wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej strony or∏a pó∏kolem napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. W centralnej cz´Êci stylizowany
wizerunek pary ∏y˝wiarzy figurowych. Z prawej strony napis:
10/Z¸, poni˝ej tego napisu oznaczenie roku emisji: 2006. Pod
m.
lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Robert Kotowicz
W dniu 24 stycznia 2006 r. Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu monety,
upami´tniajàce XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie – TURYN 2006, o nast´pujàcych
nomina∏ach:

Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Polskiej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

• 200 z∏ - wykonanà w z∏ocie stemplem lustrzanym,
• 10 z∏ - wykonanà w srebrze stemplem lustrzanym,
• 10 z∏ - wykonanà w srebrze stemplem lustrzanym, z efektem kàtowym,
• 2 z∏ - wykonanà w stopie Nordic Gold stemplem zwyk∏ym.
10 lutego 2006 r. na Stadionie Comunale Area w Turynie zap∏onie znicz
XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich, a prezydent W∏och Carlo Azeglio Ciampi wypowie
formu∏´: Dwudzieste Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Turynie uwa˝am za otwarte.
Dzieƒ póêniej rozpocznà rywalizacj´ zawodniczki i zawodnicy. O medale walczyç b´dà w biathlonie, bobslejach, kombinacji norweskiej, curlingu, narciarstwie
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dowolnym, hokeju na lodzie, ∏y˝wiarstwie figurowym, ∏y˝wiarstwie szybkim,
skokach narciarskich, narciarstwie alpejskim, narciarstwie biegowym,
short-tracku, skeletonie, saneczkarstwie i snowboardzie.
Igrzyska zostanà rozegrane w siedmiu miejscowoÊciach: Turynie,
Bardonechcii, Cesanie, Pinerolo, Pragelato, Sauze d’Oulx, Sestriere.
Po raz pierwszy w historii zimowych igrzysk sportowcy mieszkaç b´dà w trzech wioskach olimpijskich – Turynie, Bardonechcii i Sestriere.
Zostanà rozdane 84 komplety medali, na starcie stanie 2.500 zawodników z blisko 90 krajów. Przewidziano udzia∏ 2.500 trenerów i oficjeli, 650 s´dziów i arbitrów, 10.000 przedstawicieli mediów. Igrzyska oglàdaç b´dzie 1,5 mln widzów na arenach sportowych. Widownia telewizyjna to dodatkowe 4 miliardy ludzi na ca∏ym Êwiecie.
A jak zacz´∏a si´ zimowa rywalizacja olimpijska?
25 stycznia 1924 r. we francuskiej miejscowoÊci Chamonix, le˝àcej u podnó˝a
Mont Blanc rozpoczà∏ si´ Tydzieƒ Sportów Zimowych. Zawody zorganizowa∏
Francuski Klub Alpejski, a patronowa∏ mu Francuski Komitet Olimpijski.
Rok póêniej Mi´dzynarodowy Komitet Olimpijski podczas VIII Kongresu
w Pradze uzna∏ oficjalnie Tydzieƒ za I Zimowe Igrzyska Olimpijskie.
Opóênienie w uznaniu Tygodnia za I Zimowe Igrzyska Olimpijskie by∏o
spowodowane mi´dzy innymi sprzeciwem barona Pierre’a de Coubertina,
twórcy nowo˝ytnych igrzysk olimpijskich, wizjonera i romantyka
zafascynowanego staro˝ytnà Grecjà.
Nawet jednak tak wielki autorytet nie by∏ w stanie przeciwstawiç si´
naporowi dyscyplin zimowych. Jako pierwsi o medale olimpijskie walczyli
∏y˝wiarze figurowi. Ta dyscyplina znalaz∏a si´ w programie letnich
igrzysk olimpijskich rozegranych w 1908 r. w Londynie. Kolejna zimowa
dyscyplina, hokej na lodzie, równie˝ zadebiutowa∏a na letnich igrzyskach
– w Antwerpii w 1920 r.
W Chamonix rywalizowa∏o w pi´ciu dyscyplinach (w bobslejach, jeêdzie figurowej, ∏y˝wiarstwie szybkim, hokeju na lodzie i biegach narciarskich) 258 sportowców (w tym 13 kobiet) z 16 krajów. W klasyfikacji medalowej bezkonkurencyjni byli Norwegowie zdobywajàc 4
z∏ote, 7 srebrnych i 4 bràzowe medale. Polska ekipa liczy∏a siedem
osób; najlepsze, ósme miejsce zajà∏ ∏y˝wiarz Leon Jucewicz. W jeêdzie
figurowej na lodzie wystartowa∏a m∏odziutka, niespe∏na 12-letnia
Norwe˝ka Sonja Henie. Zaj´∏a ostatnie ósme miejsce, ale ju˝ wówczas
przepowiadano jej wspania∏à karier´. Sprawdzi∏o si´ – zdoby∏a trzy
z∏ote medale olimpijskie w St. Moritz (1928), Lake Placid (1932)
i Garmisch-Partenkirchen (1936).
Zimowe Igrzyska Olimpijskie po raz drugi zostanà rozegrane we
W∏oszech. Pierwsze odby∏y si´ w Cortina d’Ampezzo w 1956 r. Gwiazdà
tych igrzysk by∏ fenomenalny Austriak Toni Sailer, który wygra∏ wszystkie
trzy konkurencje alpejskie. W Cortinie zadebiutowa∏a tak˝e reprezentacja
Zwiàzku Radzieckiego i od razu zaj´∏a pierwsze miejsce w klasyfikacji
medalowej, zdobywajàc 7 z∏otych, 3 srebrne i 6 bràzowych medali. Dla
nas te Igrzyska tak˝e by∏y pami´tne, bowiem pierwszy medal Zimowych
Igrzysk Olimpijskich dla Polski zdoby∏ Franciszek Gàsienica-Groƒ, który
by∏ trzeci w kombinacji norweskiej. Polaka wyprzedzili Norweg Sverre
Stenersen i Szwed Bengt Eriksson.
W 19 startach w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich polscy sportowcy
zdobyli szeÊç medali, w tym jeden z∏oty – Wojciecha Fortuny (Sapporo
w 1972 r.), dwa srebrne – Elwiry Seroczyƒskiej (Squaw Valley 1960 r.)
i Adama Ma∏ysza (Salt Lake City 2002 r.), trzy bràzowe – wspomnianego
wy˝ej Franciszka Gàsienicy-Gronia oraz Heleny Pilejczykowej (Squaw Valley
1960 r.) i Adama Ma∏ysza (Salt Lake City 2002 r.).
Niespodziewany by∏ medal Wojciecha Fortuny, który znalaz∏ si´ w ekipie
olimpijskiej dzi´ki naciskom ze strony mediów. W ostatniej chwili szyto
dla niego strój olimpijski. Nie zawiód∏. 11 lutego 1972 r. na du˝ej skoczni Okurayama pokona∏ zaledwie o jednà dziesiàtà punktu Szwajcara Waltera Steinera i faworyta gospodarzy Yukio Kasay´. W pierwszym skoku
Polak pofrunà∏ na odleg∏oÊç 111 metrów. Rekordowà not´ od s´dziów
(130,4 pkt.) otrzyma∏ nie tylko za odleg∏oÊç, ale i za pi´kny styl.

Elwira Seroczyƒska startowa∏a w Squaw Valley na dystansach od 500
do 3000 metrów. Mia∏a ogromnà szans´ na zdobycie z∏otego medalu
na dystansie 1000 m, niestety na 100 m przed metà upad∏a, tracàc
swà medalowà szans´. Zdoby∏a srebro na 1500 m, ulegajàc jedynie
fenomenalnej ∏y˝wiarce radzieckiej Lidii Skoblikowej. Trzecia na tym
dystansie by∏a druga Polka Helena Pilejczykowa. Jest to jak do tej pory przypadek, kiedy na podium sta∏y razem dwie polskie zawodniczki. Co ciekawe, ma∏o brakowa∏o, a na Igrzyska wcale by nie pojecha∏y, bowiem nie by∏o ich w sk∏adzie, podobnie jak cztery lata wczeÊniej
Franciszka Gàsienicy-Gronia. Udane zawody w Kazachstanie tu˝
przed Olimpiadà spowodowa∏y, ˝e trenerzy zaryzykowali...
Adam Ma∏ysz by∏ naszym faworytem do z∏ota w Salt Lake City. By∏
wówczas w znakomitej formie. Zdoby∏ bràzowy medal na skoczni K-90
i srebrny na K-120. Dwa z∏ote medale zawis∏y na piersi 20-letniego
Szwajcara Simona Ammanna.
19 czerwca 1999 r. podczas 109. Sesji MKOl. w Seulu cz∏onkowie Mi´dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wybrali Turyn jako organizatora
XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich. SzeÊç miast ubiega∏o si´ o ten
zaszczyt: Helsinki (Finlandia), Klagenfurt (Austria), Poprad (S∏owacja,
Tatry), Sion (Szwajcaria), w tym (po raz pierwszy w historii) polskie miasto Zakopane. Wygra∏ Turyn.
P∏omieƒ olimpijski, od którego zapalony zostanie znicz olimpijski zap∏onà∏ 27 listopada 2005 r. w greckiej Olimpii, skàd zaw´drowa∏
do W∏och. Pochodnia o bardzo modernistycznych kszta∏tach zaprojektowana zosta∏a przez znanego twórc´ karoserii samochodów, Andre´
Pininfarino.
Ogieƒ olimpijski pob∏ogos∏awi∏ papie˝ Benedykt XVI w czasie spotkania
z wiernymi w Watykanie. Papie˝ powiedzia∏ mi´dzy innymi: „Raduj´ si´,
˝e mog´ pob∏ogos∏awiç pochodni´ olimpijskà, która wyrusza z Rzymu
do Turynu. Niech ta pochodnia przypomina wszystkim o wartoÊciach
pokoju i braterstwa, które le˝à u podstaw idei olimpijskiej.”
Wzornictwo medali jest bardzo skromne (sà one okràg∏e, z wyci´tym
w Êrodku otworem) – po jednej stronie znajduje si´ logo Igrzysk,
natomiast na rewersie mo˝na rozró˝niç symbole ró˝nych dyscyplin
sportowych. „Okràg∏e jak ko∏a olimpijskie, jednoczeÊnie symbolizujà ko∏o zwyci´stwa. Kiedy medal zawiÊnie na piersi sportowca, pusta przestrzeƒ wska˝e miejsce, gdzie znajduje si´ jego serce” – opisujà medal organizatorzy Olimpiady. Na Igrzyska b´dzie przygotowanych 1.026 medali. Dodatkowych 648 krà˝ków przewidziano na Paraolimpiad´. Przygotowane zostanie tak˝e oko∏o 35 tysi´cy medali
pamiàtkowych.
Maskotkami Igrzysk w Turynie sà Ênie˝ka „Neve” i lód „Gliz”, które symbolizujà pasj´, entuzjazm, elegancj´, kultur´, mi∏oÊç do sportu i Êrodowiska naturalnego. Autorem maskotek jest Portugalczyk Pedro Albuquerque.
Wzorem staro˝ytnej Grecji, gdzie na czas olimpiady przerywano wszelkie
wojny, zwiàzki zawodowe Turynu podpisa∏y „akt o „pokoju olimpijskim”, zobowiàzujàc si´ tym samym do unikania strajków podczas
Igrzysk.
Polska ekipa b´dzie liczyç 40-50 zawodniczek i zawodników. Na czele
Misji Olimpijskiej stoi Zbigniew Pacelt, by∏y wiceprezes Polskiej
Konfederacji Sportu.
Liderami naszej reprezentacji sà: Adam Ma∏ysz, który twierdzi, ˝e b´dzie
walczyç o medale; Justyna Kowalczyk, która po dyskwalifikacji wróci∏a
na trasy biegowe i spisuje si´ rewelacyjnie; Tomasz Sikora, najbardziej
utytu∏owany polski biathlonista, mistrz i wicemistrz Êwiata, który
wielokrotnie stawa∏ na podium Pucharu Âwiata. Igrzyska w Turynie b´dà
jego czwartym olimpijskim wyst´pem, podobnie jak Paw∏a Zygmunta,
najlepszego naszego panczenisty, który powiedzia∏: „Chcia∏bym zakoƒczyç
ten rozdzia∏ medalem!”.
Liczymy tak˝e na dobre wyst´py naszych biathlonistek Magdaleny
Gwizdoƒ i Magdaleny Grzywy, ∏y˝wiarskiej pary sportowej Doroty

Zagórskiej i Mariusza Siudka, biegacza Janusza Kr´˝eloka, snowboardzistki Jagny Kolasiƒskiej-Marczu∏ajtis i jej kolegi Mateusza Ligockiego. Czekamy tak˝e na mi∏e niespodzianki ze strony pozosta∏ych
sportowców.
Trudno wyobraziç sobie zmagania olimpijskie bez telewizji. G∏ównie ze
wzgl´du na telewizj´ MKOl. zdecydowa∏ o rozgrywaniu od lat 90. letnich
i zimowych igrzysk naprzemiennie z dwuletnià przerwà, zamiast w tym
samym roku.
Jakie b´dà XX Zimowe Igrzyska w Turynie? Odpowiedê zna ju˝ prezes
W∏oskiego Komitetu Olimpijskiego (CONI), Gianni Petrucci, który
stwierdzi∏ odwa˝nie: „Zaprezentujemy Êwiatu najpi´kniejsze Igrzyska
Zimowe. Takich Igrzysk jeszcze nie by∏o. Turyn do∏o˝y∏ wszelkich staraƒ,
by tak si´ sta∏o.”
Wierzymy, ˝e tak b´dzie!

Magdalena Janicka
Wszystkie monety emitowane przez NBP sà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym w Polsce.

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

200 z∏
900/1000 Au
lustrzany
27,00 mm
15,50 g
7.000 szt.

Awers: Na dole z lewej strony wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej, powy˝ej stylizowany wizerunek
skoczka narciarskiego na rozbiegu. Z lewej strony u do∏u
pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku
emisji: 2006. U góry z prawej strony napis: 200 Z¸, poni˝ej na tle
stylizowanej skoczni narciarskiej widoczne w zale˝noÊci od kàta
patrzenia napis: TURYN/2006 lub stylizowany p∏atek Êniegu.
Powy˝ej oznaczenia nomina∏u stylizowany fragment gór. Pod
m.
lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Z lewej strony stylizowany wizerunek skoczka
narciarskiego. Poni˝ej ukoÊnie napis: XX ZIMOWE / IGRZYSKA /
OLIMPIJSKIE. Z prawej strony stylizowany wizerunek znicza
olimpijskiego oraz pionowo napis: TURYN / 2006.
Projektant monety: Robert Kotowicz

