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

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

Stulecie odzyskania
przez Polskę niepodległości

napis: Rzeczpospolita Polska
rok emisji
7 grudnia 2016 roku Narodowy Bank Polski planuje
wprowadzić do obiegu monety kolekcjonerskie
o nominałach 50 zł i 500 zł z serii „Skarby Stanisława
Augusta” – Aleksander Jagiellończyk oraz monetę
kolekcjonerską o nominale 20 zł z serii „Historia
monety polskiej” – szeląg, talar Stefana Batorego.

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.

Józef Haller

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

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Józef Haller
Nominał 100 zł

Korpus wysokich stopniem oficerów, którzy tworzyli od listopada 1918 r. dowództwo Wojska Polskiego, składał się przeważnie z postaci dobrze
znanych społeczeństwu ze względu na swe
dokonania. Do takich należał na pewno Józef
Haller, bez którego nie powstałaby ochotnicza
armia polska we Francji, zwana Błękitną Armią,
a z czasem także Armią Hallera. Armia ta została
w 1918 r. uznana przez państwa Ententy za wojsko sojusznicze.

metal: Au 900
stempel: lustrzany
średnica: 21,00 mm
masa: 8,0 g
brzeg (bok): napis: Stulecie

odzyskania przez Polskę
niepodległości
nakład: do 2000 szt.

Projektant awersu: Dobrochna Surajewska
Projektant rewersu: Sebastian Mikołajczak
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP
monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Józef Haller pochodził z ziemiańskiej rodziny
z Małopolski, o silnych tradycjach patriotycznych i religijnych. Jego koleje losu pokazywały,
jak zawiłe były drogi prowadzące Polaków
do niepodległości.

Nominał 10 zł

metal: Ag 925
stempel: l ustrzany; mikrodruk
wymiary: 32,00 x 22,40 mm
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 20 000 szt.
Projektant monety: Dobrochna Surajewska
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP
monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Żołnierskiego rzemiosła uczył się w wojsku
austro-węgierskim. Po wybuchu I wojny światowej należał do współtwórców polskich formacji
wojskowych, walczących u boku Austro-Węgier,
a jako dowódca 3 Pułku Legionów toczył w Karpatach krwawe boje z armią rosyjską.
Wobec zmian na arenie międzynarodowej
w 1918 r. dalsze trwanie u boku państw centralnych traciło sens, toteż w lutym Haller wypowiedział posłuszeństwo Austro-Węgrom i wraz
ze swymi żołnierzami przeszedł na Ukrainę,
obejmując zwierzchnictwo nad stacjonującym
tam II Korpusem Polskim. W maju 1918 r. Korpus
został rozbity przez Niemców pod Kaniowem,
Haller zdołał jednak przedostać się do Francji,
gdzie został dowódcą tworzonej od 1917 r. Błękitnej Armii.
Liczące około 70 tys. dobrze uzbrojonych żołnierzy wojsko znalazło się w Polsce w kwietniu

1919 r., walcząc z powodzeniem przeciwko Ukraińcom w Galicji Wschodniej oraz przeciw bolszewikom w trakcie wojny 1920 r.

8 listopada 2016 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu monety z serii „Stulecie odzyskania
przez Polskę niepodległości – Józef Haller” złotą o nominale 100 zł i srebrną o nominale 10 zł.

10 lutego 1920 r. Józef Haller, jako dowódca
Frontu Pomorskiego, dokonał w Pucku aktu
symbolicznych zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim. Uroczystość ta była godnym uwieńczeniem zasług generała dla odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Andrzej Chojnowski

