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
2 grudnia 2021 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzenie do obiegu złotej monety
o nominale 500 zł oraz srebrnej monety
o nominale 50 zł z serii „Skarby Stanisława Augusta”
– „Michał Korybut Wiśniowiecki”.

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.

40. rocznica strajku
w Wyższej Oficerskiej
Szkole Pożarniczej

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

40. rocznica strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej
23 listopada 2021 roku Narodowy Bank
Polski wprowadza do obiegu srebrną monetę
o nominale 10 zł „40. rocznica strajku
w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej”.

Nominał 10 zł
metal: Ag

925/1000
stempel: l ustrzany
średnica: 32,00 mm
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 10 000 szt.

W nocy z 24 na 25 listopada 1981 roku podchorążowie ówczesnej Wyższej Oficerskiej Szkoły
Pożarniczej (WOSP) rozpoczęli strajk okupacyjny. Nie zgadzali się na zapisy planowanej
nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym,
która miała zmienić status uczelni. Dotychczas
cywilna, choć podległa Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych (MSW), WOSP miała być podporządkowana ustawie o wyższym szkolnictwie
wojskowym. Dawałoby to możliwość wykorzystania podchorążych chociażby do tłumienia
protestów społecznych.
Do strajku przystąpiło ponad 90 procent podchorążych oraz część pracowników WOSP.
Początkowo próbowano prowadzić rozmowy
z Komisją Mieszaną składającą się z przedstawicieli MSW, Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki oraz Komendy Głównej
Straży Pożarnych, jednakże po 20 godzinach
negocjacji strona rządowa zerwała rozmowy.
Podporą duchową w najtrudniejszych chwilach
była posługa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który
odprawiał msze święte dla strajkujących podchorążych i spowiadał ich.
Rada Ministrów 30 listopada 1981 roku rozwiązała WOSP. Mimo informacji o jej likwidacji, akcji propagandowej i nacisków rodziców
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większość podchorążych kontynuowała protest.
Pacyfikację strajku przeprowadzono 2 grudnia
1981 roku z udziałem kilku tysięcy milicjantów,
oddziałów ZOMO i żołnierzy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych podległych MSW. Studentów
i pracowników siłą usunięto ze szkoły. Nie zakończyło to bynajmniej protestu podchorążych, zmieniła się jedynie jego forma – na okupacyjny strajk
wędrujący. Strajk młodych strażaków trwał aż do
wprowadzenia stanu wojennego.
Zajęcia wznowiono na początku lutego 1982 roku,
odtąd uczelnia nosi nazwę Szkoła Główna Służby

Pożarniczej (SGSP). Grupie ponad 70 studentów WOSP uniemożliwiono kontynuowanie
nauki – nie mogli dokończyć studiów na
żadnej polskiej uczelni, wielu szykanowano.
W SGSP nie zatrudniono także grupy byłych
pracowników WOSP.
Rewers monety przedstawia tłum solidaryzujący się ze strajkującymi – warszawian, rodziców, delegatów z uczelni wyższych i zakładów
pracy zgromadzonych przed budynkiem Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej.
Jakub Binio

