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Projektant monety: Urszula Walerzak

125. rocznica urodzin
Karola Szymanowskiego

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

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej. Powy˝ej stylizowany wizerunek zapisu nutowego.
W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz w otoku
oznaczenie roku emisji: 2007. U do∏u napis: 200 Z¸. Pod lewà
m.
∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Wizerunek Karola Szymanowskiego na tle stylizowanego wizerunku zapisu nutowego. Z prawej strony napis:
1882/1937. W otoku napis: 125. ROCZNICA URODZIN KAROLA
SZYMANOWSKIEGO. Mi´dzy poczàtkiem a koƒcem napisu – kropka.

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

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

Projektant monety: Urszula Walerzak
Awers: : Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-07, 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: Wizerunek Karola Szymanowskiego oraz stylizowany
wizerunek zapisu nutowego. U do∏u ukoÊnie faksymile podpisu
Karola Szymanowskiego, poni˝ej napis: 1882/1937. W otoku
napis: 125. ROCZNICA URODZIN KAROLA SZYMANOWSKIEGO.

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

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej na tle stylizowanego wizerunku zapisu nutowego.
Pod or∏em napis: 10 Z¸. Z lewej strony fragment klawiatury
fortepianu. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2007. Mi´dzy poczàtkiem a koƒcem napisu
m.
– kropka. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w

Na boku: OÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Urszula Walerzak

Informacje o sposobie nabycia monet na stronie:
www.nbp.pl
Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Polskiej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM
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P o l s k i

Monety

Rewers: Stylizowane wizerunki: popiersia Karola Szymanowskiego oraz zapisu nutowego wkomponowanego w postaç.
Z lewej strony widoczny w zale˝noÊci od kàta patrzenia napis:
1882 lub napis: 1937. W otoku napis: 125. ROCZNICA URODZIN
KAROLA SZYMANOWSKIEGO. Mi´dzy poczàtkiem a koƒcem
napisu – kropka.
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W dniu 3 paêdziernika 2007 r. Narodowy Bank Polski wprowadza do
obiegu monety upami´tniajàce 125. rocznic´ urodzin Karola
Szymanowskiego, o nomina∏ach:

W latach 1905–1914, w towarzystwie m.in. S. I. Witkiewicza,
Szymanowski odby∏ kilka d∏u˝szych podró˝y do W∏och, odwiedzi∏ te˝
Afryk´ Pó∏nocnà. Podró˝e te rozbudzi∏y jego zainteresowania
kulturà antyku i orientu. Echa tych fascynacji odnajdujemy
w kolejnych mistrzowskich dzie∏ach: mistycznej III Symfonii,
tryptyku fortepianowym Metopy, opartym na mitologicznych
wàtkach, wielobarwnych PieÊniach muezzina szalonego, a tak˝e
w operze Król Roger, podejmujàcej tematyk´ filozoficzno–religijnà.
Jej rozwini´ciem jest pisana prawie równolegle, a zachowana we
fragmentach powieÊç Efebos.

Zakopane Szymanowski opuÊci∏ na zawsze w 1935 r, z beznadziejnie
rokujàcà diagnozà, by dwa lata póêniej, 29 marca 1937 r., umrzeç
w szwajcarskiej Lozannie. Jako odznaczony poÊmiertnie Wielkà
Wst´gà Orderu Polonia Restituta mia∏ prawo do pogrzebu na koszt
paƒstwa. ˚egnano go z królewskim ceremonia∏em. Z∏o˝ony zosta∏
w Krypcie Zas∏u˝onych na krakowskiej Ska∏ce.

Podobnie jak styl utworów, zmienia∏o si´ tak˝e ˝ycie kompozytora.
Po wybuchu wojny domowej, a potem rewolucji na Ukrainie
Szymanowscy musieli opuÊciç Tymoszówk´ i osiedlili si´
w Warszawie. Utrata majàtku sprawi∏a, ˝e przez nast´pne lata to
w∏aÊnie na kompozytorze spoczà∏ ci´˝ar utrzymywania rodziny.

Dla upami´tnienia 125. rocznicy jego urodzin i 70. rocznicy jego
Êmierci Sejm og∏osi∏ rok 2007 Rokiem Karola Szymanowskiego.

• 200 z∏ – wykonanà stemplem lustrzanym w z∏ocie,
• 10 z∏ – wykonanà stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ – wykonanà stemplem zwyk∏ym w stopie Nordic Gold.
Karol Szymanowski zajmuje w polskiej muzyce miejsce „drugiego
po Chopinie”. Obaj tworzyli dzie∏a uniwersalne, ale narodowe
w charakterze. Potrafili przet∏umaczyç to, co polskie na to, co Êwiatowe.
Szymanowski urodzi∏ si´ 3 paêdziernika 1882 r. w ma∏ej wsi
Tymoszówka, na po∏udniowy zachód od Kijowa. Pochodzi∏
z ziemiaƒskiej rodziny o szlacheckim rodowodzie. W domu wielkà
wag´ przywiàzywano do kultury, szczególnie do muzyki.
Pierwszych lekcji fortepianu udziela∏ mu ojciec, potem wuj Gustaw
Neuhaus – twórca rosyjskiej szko∏y pianistycznej. Bra∏ tak˝e
prywatne lekcje u Zygmunta Noskowskiego – najwa˝niejszego
kompozytora epoki pomoniuszkowskiej. Szymanowski by∏
jednak przede wszystkim samoukiem. Nie posiada∏ ˝adnego
akademickiego dyplomu. Nawet matur´ zdawa∏ eksternistycznie.
Skomentowa∏ to potem krótko: W sztuce jest si´ albo samoukiem,
albo nieukiem.

W pami´ci swoich wspó∏czesnych pozosta∏ jako cz∏owiek
o nieodpartym uroku osobistym, prawdziwy arystokrata ducha,
poliglota i wysokiej klasy humanista.

Andrzej G∏owaczewski
kierownik biura Towarzystwa Muzycznego
im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem

Odzyskanie przez Polsk´ niepodleg∏oÊci wymaga∏o koniecznoÊci
reorganizacji szkolnictwa muzycznego, a zw∏aszcza warszawskiego
konserwatorium, majàcego przestarza∏à struktur´ i program
nauczania. Szymanowski, jako najwybitniejszy polski kompozytor,
zosta∏ powo∏any na stanowisko rektora. Pe∏ni∏ je krótko, zra˝ony
oporem wobec zastosowanych reform.
Niepowodzenie, zwiàzane z pe∏nieniem obowiàzków rektora
pogorszy∏o zdrowie kompozytora, zmagajàcego si´ z post´pujàcà
gruêlicà. Szymanowski przenosi si´ wi´c do Zakopanego, którego
górski klimat ma pomóc mu w zmaganiach z chorobà. Tam,
w 1930 r. wynajmuje ma∏à will´ „Atma”, do dziÊ mieszczàcà jedyne
poÊwi´cone mu muzeum biograficzne.

Ju˝ pierwsze utwory, g∏ównie fortepianowe, choç niewolne
od obcych wp∏ywów, zwróci∏y naƒ uwag´ jako na twórc´
rokujàcego du˝e nadzieje. Jednym z pierwszych, który dostrzeg∏
rodzàcy si´ talent by∏ s∏awny polski pianista Artur Rubinstein. Sta∏
si´ on nie tylko pierwszym promotorem Szymanowskiego
na estradach Europy, ale te˝ jego d∏ugoletnim przyjacielem.
Podobnie jak utalentowany skrzypek Pawe∏ Kochaƒski, z którym
w latach I wojny Êwiatowej Szymanowski stworzy∏ nowy,
oryginalny styl, pokrewny francuskiemu impresjonizmowi.
Reprezentujà go dwa arcydzie∏a – poemat Mity i b∏yskotliwy
I Koncert skrzypcowy. Oba grane i nagrywane wielokrotnie a˝
do dziÊ. Grono najbli˝szych muzycznych przyjació∏ dope∏nia∏
dyrygent Grzegorz Fitelberg – prawykonawca partytur
orkiestrowych i konsultant w zakresie instrumentacji.

Poznaje wówczas bli˝ej ludowà muzyk´ góralskà, która urzeka go
swym archaicznym brzmieniem. Z tego zachwytu powstaje
imponujàcy symfonicznym rozmachem balet Harnasie, oparty
na autentycznych podhalaƒskich „nutach”. Jego druga premiera
w Pary˝u sta∏a si´ najwi´kszym ˝yciowym sukcesem kompozytora.
Okres ten, nazwany póêniej narodowym, zaowocowa∏ jeszcze
PieÊniami kurpiowskimi, b´dàcymi modernistycznym opracowaniem
folkloru górnego Mazowsza oraz ostatnim wielkim dzie∏em, kantatà
Stabat Mater – ho∏dem z∏o˝onym pobo˝noÊci ludu.

W∏aÊnie z Kochaƒskim i Rubinsteinem na poczàtku lat 20.
Szymanowski odwiedzi∏ dwukrotnie Stany Zjednoczone – muzyczne
centrum ówczesnego Êwiata. Zamiar „wyrobienia sobie nazwiska”
nie zosta∏ w pe∏ni zrealizowany, przede wszystkim ze wzgl´du
na niech´ç Szymanowskiego do autoreklamy. Zaskutkowa∏ jednak
wykonaniami jego utworów pod batutà kapelmistrzów tej miary,
co Pierre Montreux czy Leopold Stokowski.

W ostatnich latach ˝ycia, z powodu pogarszajàcej si´ sytuacji materialnej,
kompozytor zosta∏ zmuszony do licznych podró˝y zarobkowych, choç
zawsze pokpiwa∏ sobie z w∏asnych umiej´tnoÊci pianistycznych.
Wyst´powa∏ jako solista w specjalnie napisanej na ten cel IV Symfonii,
a w∏aÊciwie koncercie fortepianowym. Dzie∏o to jest klasycznie
doskona∏e w formie i bogate w treÊci, urzekajàce lirycznà ÊpiewnoÊcià
tematów i zapierajàce dech fina∏owym, zamaszystym oberkiem.

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

