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
3 kwietnia 2019 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzić do obiegu srebrną monetę
o nominale 10 zł oraz złotą monetę o nominale
200 zł „200-lecie Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie”

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 91 59
oraz 22 185 13 03.

Wyprawa wileńska

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 kolekcjonerskie

Wyprawa wileńska
Operacja wileńska została zaplanowana i przeprowadzona przez Józefa Piłsudskiego w kwietniu 1919 r. wbrew opinii polskich i francuskich
sztabowców, wróżących jej klęskę. Naczelny
Wódz pragnął uprzedzić spodziewaną ofensywę bolszewików, którzy koncentrowali wojska za Niemnem, aby uderzyć na organizujące
się dopiero państwo polskie i przekształcić je
w republikę rad.

Nominał 10 zł

Część polskich sił zaatakowała Nowogródek,
Baranowicze i Lidę, ściągając na siebie uwagę nieprzyjaciela. Pod ich osłoną 16 kwietnia
ruszyła na Wilno grupa złożona z brygady jazdy ppłk. Władysława Beliny-Prażmowskiego
i kilku batalionów piechoty gen. Edwarda
Rydza Śmigłego. Jazda Beliny wyprzedziła piechotę i, przemieszczając się lasami, o świcie
19 kwietnia zaskoczyła silny garnizon bolszewicki w Wilnie. Przy wsparciu ludności opanowano część miasta. Nieprzyjaciel ochłonął
z zaskoczenia i wywiązały się ciężkie walki
uliczne. Wieczorem, kiedy kawalerii kończyła
się amunicja, do Wilna przyjechał zdobytym
pociągiem batalion 1. pułku piechoty Legionów. O zwycięstwie przesądziło przybycie,
nocą z 20 na 21 kwietnia, głównych sił polskiej piechoty. Przed południem 21 kwietnia
opanowano całe miasto.

Projektant: Grzegorz Pfeifer

Dla bolszewików utrata Wilna była wielką porażką propagandową i wojskową. W Polsce
wiadomość o oswobodzeniu miasta wywołała
wybuch radości. W sukcesie tym upatrywano
zapowiedź przyszłego zwycięstwa w wojnie
z Rosją bolszewicką. Zagon kawalerii Beliny
na Wilno został uznany za jeden z najpiękniejszych czynów jazdy polskiej w wojnach
lat 1919−1920.

metal: Ag

925/1000
stempel: l ustrzany
średnica: 32,00 mm
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 13 000 szt.

Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała
Mennica Polska S.A.
Wizerunek Władysława Beliny-Prażmowskiego,
wg zdjęcia pochodzącego ze zbiorów
Narodowego Archiwum Cyfrowego

Na rewersie monety, na tle kawalerii maszerującej na Wilno, przedstawiono wizerunek
płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego, nazywanego pierwszym ułanem Drugiej Rzeczypospolitej. Był legionistą, organizatorem
i dowódcą 1. pułku ułanów Legionów Polskich; w niepodległej Polsce zorganizował
1. Brygadę Jazdy, którą dowodził w latach
1919−1920. Jesienią 1920 r. na własną prośbę
odszedł z wojska. W latach 1931−1933 był
prezydentem Krakowa, a następnie do 1938
r. wojewodą lwowskim.

21 marca 2019 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł
„Wyprawa wileńska”.

Na awersie umieszczono wizerunek wojskowej odznaki pamiątkowej nadawanej
w okresie międzywojennym uczestnikom
wyprawy na Wilno.
prof. Janusz Odziemkowski

