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

Awers: Wizerunek kotwicy – symbolu Polski Walczàcej na murze
z cegie∏. Na jej tle, u góry z prawej strony wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej strony pó∏kolem
napis: RZECZPOSPOLITA, z prawej: POLSKA oraz oznaczenie roku
emisji: 2004. U do∏u z lewej strony na tle ramienia kotwicy nam.
pis: 10 Z¸. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Portret powstaƒca na tle muru z cegie∏. W otoku napis:
60. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. U do∏u pó∏kolem
napis: 1944-2004 poprzedzony oraz zakoƒczony kwadracikiem.

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

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

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-04, pod or∏em
napis: Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakoƒczony szeÊcioma pere∏kami. Pod lewà ∏apà or∏a
m.
znak mennicy: ––
w
Rewers: Wizerunek kotwicy – symbolu Polski Walczàcej na murze
z cegie∏. W otoku napis: 60. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, u do∏u pó∏kolem napis: 1944-2004 poprzedzony oraz zakoƒczony pere∏kà.
Na boku: oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.
Projektant monet: Ewa Tyc-Karpiƒska

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

Projekt: DECORUM

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

W dniu 28 lipca 2004 r. Narodowy Bank
Polski wprowadza do obiegu monety kolekcjonerskie, upami´tniajàce 60. rocznic´ Powstania Warszawskiego, o nomina∏ach:
• 10 z∏ – wykonanà stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ – wykonanà stemplem zwyk∏ym
w stopie CuAl5Zn5Sn1, zwanym
Nordic Gold.
Powstanie Warszawskie by∏o jednà z najwi´kszych bitew II wojny Êwiatowej.
Dwumiesi´czna walka osamotnionej stolicy z pot´gà militarnà III Rzeszy,
przy oboj´tnoÊci stojàcej u wrót miasta
Armii Czerwonej i skàpej pomocy zachodnich aliantów, sta∏a si´ wydarzeniem bez
precedensu nie tylko w dziejach Polski,
ale i Europy.

Warszawa mia∏a byç poczàtkowo wy∏àczona z akcji „Burza”, polegajàcej
na wzmo˝onych dzia∏aniach dywersyjnych na ty∏ach wojsk niemieckich
w przededniu wkroczenia na ziemie polskie Armii Czerwonej. Jednak po fatalnych doÊwiadczeniach z kontaktów Armii
Krajowej z Rosjanami na terenach
wschodnich Rzeczypospolitej zapad∏a inna decyzja. Wyzwolenie stolicy Polski
przez Armi´ Krajowà i wystàpienie
przed Armià Czerwonà w roli gospodarza
wydawa∏y si´ ostatnià szansà, by zwróciç
uwag´ Êwiata na dà˝enie narodu polskiego do pe∏nej niepodleg∏oÊci.
31 lipca 1944 roku dowódca Armii Krajowej, gen. Tadeusz „Bór” Komorowski oraz
komendant Okr´gu Warszawskiego AK,
p∏k Antoni ChruÊciel „Monter”, przy po-
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parciu Delegata Rzàdu na Kraj Stanis∏awa Jankowskiego, wyznaczyli
termin wybuchu Powstania.
1 sierpnia o godz. 17.00 s∏abo uzbrojone oddzia∏y Armii Krajowej w sile oko∏o 25 tysi´cy podj´∏y walk´ z niemieckim garnizonem, liczàcym
w Warszawie blisko 20 tysi´cy ˝o∏nierzy.
Spektakularnym sukcesem godziny „W” by∏o zdobycie najwy˝szego budynku Warszawy – Prudentialu. Na dachu tego gmachu za∏opota∏a bia∏o-czerwona flaga. Niestety, wi´kszoÊç szturmów 1 sierpnia si´ nie powiod∏a. Krwawymi stratami okupiono prób´ zdobycia dzielnicy policyjnej w al. Szucha i lotniska na Ok´ciu. Nie opanowano mostów, a powstanie na Pradze szybko si´ za∏ama∏o.
Niemniej jednak w nast´pnych dniach AK-owcy odnieÊli sporo sukcesów. Zdobyta zosta∏a Poczta G∏ówna na pl. Napoleona (obecnie pl. Powstaƒców Warszawy), Dworzec Pocztowy w Al. Jerozolimskich, opanowano ca∏y teren Elektrowni na PowiÊlu, a na Starym MieÊcie budynek
Paƒstwowej Wytwórni Papierów WartoÊciowych. Najlepiej radzi∏y sobie
skoncentrowane na Woli oddzia∏y Kedywu (Kierownictwo dywersji)
pod dowództwem pp∏k. Jana Mazurkiewicza „Rados∏awa”. 5 sierpnia
batalion „ZoÊka” opanowa∏ obóz koncentracyjny na „G´siówce”, uwalniajàc 350 ˚ydów.
Niemcy szybko zmobilizowali dodatkowe si∏y do st∏umienia Powstania.
Utworzono specjalny korpus pod dowództwem gen. SS Ericha von dem
Bacha. Skierowana do pacyfikacji miasta brygada kryminalistów Oskara Dirlewangera dokona∏a rzezi na Woli. W egzekucjach w tej dzielnicy
zgin´∏o oko∏o 40 tysi´cy osób. Bestialskich mordów na ludnoÊci Ochoty
dopuÊci∏y si´ oddzia∏y kolaboracyjne RONA (Russkaja Oswoboditielnaja
Narodnaja Armia) pod dowództwem gen. SS Kamiƒskiego. Zgodnie
z rozkazem Adolfa Hitlera i dowódcy SS i Policji, Heinricha Himmlera,
ka˝dego mieszkaƒca nale˝a∏o zabiç.
Tymczasem w wyzwolonych dzielnicach, mimo skrajnych warunków,
tworzy∏y si´ struktury wolnej Polski. 2 sierpnia ukaza∏ si´ pierwszy powstaƒczy numer „Biuletynu Informacyjnego” – organu prasowego Armii Krajowej. Trudno uwierzyç, ale w czasie Powstania wychodzi∏o ponad 150 tytu∏ów prasowych, w tym dwie gazetki dla dzieci drukowane
na ˚oliborzu.
Ujawni∏y si´ podziemne w∏adze cywilne, wydajàc zalecenia dotyczàce
prowizorycznych pogrzebów oraz nakazujàce zabezpieczenie mienia
poniemieckiego i zabraniajàce wszelkich samosàdów. Jawnie zacz´∏y
dzia∏aç sàdy specjalne i w∏adze bezpieczeƒstwa. W poszczególnych kamienicach, tak jak we wrzeÊniu 1939 r., dy˝urowali przedstawiciele OPL
(Obrony Przeciwlotniczej) i Stra˝y Porzàdkowej. Zapanowa∏ nies∏ychany
entuzjazm; ludnoÊç Warszawy przystàpi∏a do budowy barykad i przejÊç
piwnicami do sàsiednich kamienic. Ludzie solidarnie dzielili si´ zapasami, organizowano opiek´ nad dzieçmi, uchodêcami z dzielnic zaj´tych
przez Niemców i pogorzelcami.
Od pierwszych dni sierpnia dzia∏a∏a Harcerska Poczta Polowa. Listonoszami byli zawiszacy, ch∏opcy z najm∏odszej formacji harcerskiej, przewa˝nie w wieku 12-15 lat. Z korespondencjà docierali nie tylko do ludnoÊci cywilnej, lecz równie˝ do oddzia∏ów frontowych, nawet na najdalej wysuni´tych placówkach. Mimo ekstremalnych warunków obowiàzywa∏a zasada, ˝e w ÂródmieÊciu list dostarczany by∏ w dniu wys∏ania.
2 wrzeÊnia na przesy∏kach pojawi∏y si´ pierwsze powstaƒcze znaczki
pocztowe.
Swoje audycje nadawa∏a powstaƒcza radiostacja „B∏yskawica” i Polskie
Radio. Do pracy przystàpi∏y te˝ przeszkolone jeszcze w konspiracji ekipy filmowców i fotoreporterów. Jednym z nich by∏ s∏ynny sportowiec

i olimpijczyk – Eugeniusz Lokajski, który poleg∏ 25 wrzeÊnia 1944 r.
W wielu punktach miasta organizowane by∏y akademie i koncerty
z udzia∏em znanych aktorów warszawskich. Wielkim powodzeniem cieszy∏y si´ piosenki Êpiewane przez Mieczys∏awa Fogga i Mir´ Zimiƒskà.
Na PowiÊlu dzia∏a∏ teatrzyk kukie∏kowy.
Na fali entuzjazmu garn´li si´ do walki ochotnicy. Ros∏y szeregi powstaƒców, niestety, dla wielu z nich brakowa∏o broni. Zrzuty alianckie,
mimo poÊwi´cenia lotników polskich, brytyjskich i po∏udniowo-afrykaƒskich by∏y niewystarczajàce.
Z pomocà pospieszy∏y oddzia∏y partyzanckie z Puszczy Kampinoskiej,
wspomagajàc ˚oliborz. Z kolei na Mokotów przedar∏a si´ grupa z Lasów Chojnowskich. Sytuacja w ÂródmieÊciu poprawi∏a si´ w drugiej po∏owie sierpnia, po sprawnie przeprowadzonych akcjach. 20 sierpnia
zdobyto budynek PAST-y przy ul. Zielnej, trzy dni póêniej KoÊció∏
Âw. Krzy˝a i Komend´ Policji przy Krakowskim PrzedmieÊciu. W obu
przypadkach powstaƒcy zdobyli sporo broni i amunicji.
Do legendy przeszed∏ heroiczny bój odci´tej Starówki. W za˝artych walkach o ka˝dy budynek i ka˝de pi´tro obie strony ponios∏y du˝e straty.
W ogniu bomb i pocisków leg∏y w gruzach staromiejskie kamienice. Nie
ocala∏ tu ˝aden dom. Obroƒcy Starego Miasta nie z∏o˝yli broni. 2 wrzeÊnia wycofali si´ kana∏ami do ÂródmieÊcia. Tragiczny okaza∏ si´ los rannych powstaƒców, pozostawionych w staromiejskich szpitalach. Wielu
z nich Niemcy wymordowali i spalili. Gehenn´ przesz∏a te˝ st∏oczona
w piwnicach ludnoÊç cywilna. Ci, co uchronili si´ przed bombami, padli
ofiarà rabunków i gwa∏tów.
Po upadku Starego Miasta, Niemcy zaatakowali PowiÊle, które pad∏o
6 wrzeÊnia. Sytuacja sta∏a si´ krytyczna. Powstaƒcy z trudem powstrzymali wroga nacierajàcego na ÂródmieÊcie Pó∏nocne od strony Nowego
Âwiatu.
Tymczasem po drugiej stronie Wis∏y ruszy∏ front. 14 wrzeÊnia wojska sowieckie, wspierane przez 1 Armi´ WP, zdoby∏y Prag´. Warszawiacy
uwierzyli, ˝e tak d∏ugo oczekiwana pomoc wreszcie nadejdzie. Dwa dni
póêniej, z rozkazu marsza∏ka Rokossowskiego, pierwsi ˝o∏nierze gen.
Berlinga sforsowali Wis∏´, docierajàc na broniàcy si´ zaciekle i odci´ty
od ÂródmieÊcia Czerniaków. Dalsze przeprawy w ogniu niemieckiej artylerii i broni maszynowej zakoƒczy∏y si´ kl´skà, podobnie jak próba
uchwycenia przyczó∏ka na ˚oliborzu. Dla Stalina by∏a to akcja wy∏àcznie
propagandowa, demonstracja dobrej woli w momencie, gdy losy Powstania by∏y ju˝ przesàdzone.
W mieszkaƒców stolicy jeszcze raz wstàpi∏a nadzieja, gdy 18 wrzeÊnia
pojawi∏y si´ nad Warszawà amerykaƒskie samoloty. Zasobniki na spadochronach wzi´to poczàtkowo za desant. Niestety, wi´kszoÊç zrzucanej broni spad∏a na tereny zaj´te przez Niemców. Pomoc by∏a spóêniona.
23 wrzeÊnia wygas∏y ostatnie walki na Czerniakowie. 27 wrzeÊnia skapitulowa∏ Mokotów. Tragiczna w skutkach ewakuacja kana∏ami
do ÂródmieÊcia poch∏on´∏a wiele ofiar. Niemcy wrzucali do kana∏ów
granaty i karbid. Pod wp∏ywem oparów ludzie doznawali szoku, prze˝ywali halucynacje. Wielu opad∏o z si∏ i uton´∏o.
Do 30 wrzeÊnia broni∏ si´ ˚oliborz. Osamotnione ÂródmieÊcie zdecydowa∏o si´ na przerwanie walki.
2 paêdziernika dowództwo Armii Krajowej, po kilkudniowych pertraktacjach, podpisa∏o akt kapitulacji. W toku walk poleg∏o oko∏o 18 tysi´cy powstaƒców; straty ludnoÊci cywilnej wynios∏y co najmniej 150 tysi´cy zabitych. Straty niemieckie wynios∏y oko∏o 17 tysi´cy zabitych i zaginionych.

Pozostali przy ˝yciu powstaƒcy, zgodnie z umowà kapitulacyjnà, trafili
do obozów jenieckich. LudnoÊç cywilna zosta∏a wygnana z miasta i skazana na poniewierk´.
Powstanie Warszawskie by∏o bez wàtpienia najwa˝niejszym wydarzeniem w dziejach stolicy. Sytuacja mi´dzynarodowa sprawi∏a, ˝e Polacy
zostali w tym nierównym boju osamotnieni. Stalin, wstrzymujàc ofensyw´ Armii Czerwonej, umo˝liwi∏ Niemcom pacyfikacj´ miasta. Bierna
postawa zachodnich aliantów, akceptujàca podzia∏ stref wp∏ywów ustalony na konferencji w Teheranie w koƒcu 1943 roku, doprowadzi∏a
w konsekwencji do zag∏ady stolicy Polski.
Stanis∏aw Maliszewski
Muzeum Powstania Warszawskiego

Wszystkie monety kolekcjonerskie sà prawnym Êrodkiem p∏atniczym w Polsce.

