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     Dnia 8 października 2002 roku została reaktywowana Szkolna Kasa 

Oszczędności w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w 

Grywałdzie.  

Od tego dnia uczniowie naszej szkoły biorą udział we wszystkich 

akcjach związanych z oszczędzaniem oraz w pracach nad edukacją w 

zakresie różnych form oszczędzania a zwłaszcza w szerzeniu wiedzy na 

temat systematycznego oszczędzania.  

SKO przy Szkole Podstawowej w Grywałdzie działa i liczy obecnie 37 

członków, którzy systematycznie oszczędzają swoje pieniądze. Do SKO 

należą,  także całe klasy (kl. V, kl. VI ) wpłacając zaoszczędzone pieniądze na 

wycieczkę klasową,  która odbędzie się późną wiosną 2011 roku. 

 

 

 

Ryc. Gazetka Szkolnej Kasy Oszczędnościowej 

 

  

 

 



 SKO przy Szkole Podstawowej w Grywałdzie dnia 15 listopada 2010 

zgłosiło przystąpienie do konkursu organizowanego przez  PKO BANK 

POLSKI ze stanem wkładów oszczędnościowych wynoszącym 2510,59 zł. 

 

 

 

Celem konkursu jest edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w  

zakresie różnych form oszczędzania oraz wyrobienie w niej nawyku 

świadomego oszczędzania, wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości w 

samodzielnym wypracowywaniu dochodów a także przygotowanie do 

korzystania z usług banku. 

W ramach konkursu Kiermasz „Świąteczny Sezam” wykonano: kartki 

świąteczne z życzeniami , ozdoby świąteczne wykorzystując własne zasoby 

i pomysłowość.  

Bawiąc się uczymy się gospodarności i wykorzystania własnych 

talentów: 

 

 

 



 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podczas edukacji ekonomicznej (od klasy IV do klasy VI) zapoznano 

uczniów z: 

 Edukacją z zakresu zarządzania własnymi finansami poprzez 

wykorzystania nowoczesnych form i środków płatniczych.  

Na przykładzie kart płatniczych ukazano funkcje i zasady bezpiecznego i 

wygodnego korzystania z kart płatniczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Promocją idei oszczędzania poprzez zabawę oraz wyjaśnienie 

podstawowych pojęć jak: pieniądz, oszczędzanie, bank (poznanie 

funkcji i roli pieniądza, poznanie przyczyn dla których warto 

oszczędzać, poznanie roli banku jako instytucji finansowej)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 Promocją idei oszczędzania poprzez zabawę oraz wyjaśnienie i 

demonstrację przykładów oszczędzania w różnych aspektach życia 

codziennego: oszczędzanie energii, wody i oszczędzanie pieniędzy  

( poznanie korzyści z oszczędzania pieniędzy, pobudzenie 

kreatywności w zakresie sposobów na oszczędzanie, uświadomienie 

wartości pieniądza)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W ramach tego działania zorganizowano również konkurs plastyczny:                                  

„Mój sposób na oszczędzanie”. 

 

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy 

uczestnictwa oraz drobne upominki. 

Brali w nim udział uczniowie klas IV, V i VI. 

 I miejsce – Marcin Pichniarczyk – kl. IV 

 II miejsce – Basia Wójcik – kl. V 

 III miejsce – Weronika Janik – kl. IV i Patrycja Ziemianek – kl. VI. 

 

 Wyróżnienia: 

 1.     Małgosia Kaczmarczyk – kl. IV 

 2.     Błażej Knutelski – kl. IV 

 3.     Piotr Bąk – kl. IV 

 4.     Marcin Królczyk – kl. VI 

 5.     Ania Sydoriak – kl. IV 

 6.     Grzegorz Siedlarz – kl. V 

 

 

 

 

 

 

Ryc. Gazetka 

szkolna 

zamieszczonymi 

pracami 

konkursowymi. 

 



W grudniu 2010r uczniowie brali udział w akcji Towarzystwa NASZ  

DOM pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej we wszystkich 

szkołach całej Polski na rzecz dzieci z domów dziecka – XI Akcja Góry 

Grosza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uczniowie organizujący zbiórkę pieniędzy Magdalena Jankowska, 

Kamil Jaworski, Damian Waksmundzki i Seweryn Waksmundzki zebrali 

łącznie 70 zł 51 groszy. Kwota ta została przekazana na konto Towarzystwa 

NASZ DOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I semestr roku szkolnego 2010 /2011 zamknęliśmy kwotą 5 341,59 zł 

 

 

 

 

 

 

Po feriach zimowych pełni pomysłów wróciliśmy do szkoły. 

Uczniowie zebrali wszelkie wiadomości na temat starych pieniędzy , które 

nie mają już wartości, ale stanowią źródło informacji. Oprócz zebranych 

informacji zebraliśmy jeszcze niezłe zbiory starych monet, które to 

ułożyliśmy w album numizmatyczny. 

 

Oto one: 

1. Referat:  Banknoty polskie w latach 1945  -  1995 

2. Album numizmatyczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANKNOTY POLSKIE W LATACH 1945 - 1995 

  

Banknoty polskie w latach 1944-1950 

W 1944 roku na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej 
zaszła konieczność wprowadzenia środka płatniczego. Dekretem PKWN z 
24 sierpnia 1944 r. wprowadzono pierwsze banknoty z nazwą 
nieistniejącego jeszcze Narodowego Banku Polskiego. Banknoty o 
nominałach 50 groszy, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 500 złotych weszły do obiegu 
27 sierpnia. Banknoty zaprojektowane przez grafików rosyjskich 
wyprodukowano w Moskwie w drukarni GOZNAK. Były zaopatrzone w 
błędną klauzulę prawną przyjmowanie we wszystkich wypłatach jest 
obowiązkowym, fałszowanie będzie karane zgodnie z prawem. Jedynie 
banknot 50-groszowy nie miał pełnej klauzuli. 

 

 

Nominał awers banknotu rewers banknotu 

1944 

50 gr 

 
 

1944 

1 zł 

 
 

1944 

2 zł 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1944
http://pl.wikipedia.org/wiki/Okupacja_niemiecka_w_Polsce_1939-1945
http://pl.wikipedia.org/wiki/PKWN
http://pl.wikipedia.org/wiki/24_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1944
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Bank_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nomina%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moskwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klauzula_%28prawo%29
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:50_gr_1944_awers.jpg&filetimestamp=20100124172011
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:50_gr_1944_rewers.jpg&filetimestamp=20100124172006
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:1_z%C5%82_1944_awers.jpg&filetimestamp=20100124172133
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:1_z%C5%82_1944_rewers.jpg&filetimestamp=20100124172132
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:2_z%C5%82_1944_a.JPG&filetimestamp=20090905083639
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:2_z%C5%82_1944_r_r.JPG&filetimestamp=20090905083858


1944 

5 zł 

 

 

1944 

10 zł 

 

 

1944 

20 zł 

 

 

1944 

50 zł 

 

 

1944 

100 zł 

 

 

1944 

500 zł 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:5_zl_1944_a.JPG&filetimestamp=20090905090145
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:5_zl_1944_r.JPG&filetimestamp=20090905085910
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:10_z%C5%82_r.JPG&filetimestamp=20080726091250
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:10_z%C5%82_1944a.JPG&filetimestamp=20080726090430
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:20_zl.1944_aw.JPG&filetimestamp=20080726111144
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:20_zl.1944_rew.JPG&filetimestamp=20080726111650
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:50_zl_1944_a.JPG&filetimestamp=20080726133527
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:50_z%C5%82_1944_r.JPG&filetimestamp=20080726133804
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:100_z%C5%82_1944_a.JPG&filetimestamp=20080726144211
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:100zl.1944_rew.JPG&filetimestamp=20080726134023
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:500_zl_1944_a.JPG&filetimestamp=20080726144540
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:500_z%C5%82_1944_r.JPG&filetimestamp=20080726144850


Dekretem z 15 stycznia 1945 powołany został Narodowy Bank Polski. 
Pierwszym banknotem NBP było 1000 zł z datą 1945 r. wprowadzone do 
obiegu 1 września 1945 r. wyprodukowane w PWPW w Łodzi. Banknoty 
wykonane w ZSRR i późniejsza produkcja krajowa były łatwe do 
podrobienia, dlatego NBP wprowadzał nowe wzory banknotów (emisja z 
1946 i 1947 roku). Ze względu na liczne fałszerstwa banknot o nominale 
500 złotych z 1944 roku został wycofany już 16 marca 1947 roku. Emisje z 
lat 1946 i 1947 zostały zaprojektowane przez wybitnych artystów grafików 
Ryszarda Kleczewskiego i Wacława Borowskiego. Banknoty o najwyższych 
nominałach (100, 500, 1000 złotych) zawierały motywy socrealistyczne o 
tematyce robotniczo-chłopskiej. 

 

Nominał przednia strona banknotu odwrotna strona banknotu 

1945 

1000 zł 

 

 

15.01.1946 

500 zł 

  

15.01.1946 

 

1000 zł 

  

15.05.1946 

 

1 zł 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dekret
http://pl.wikipedia.org/wiki/15_stycznia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1945
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Bank_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/NBP
http://pl.wikipedia.org/wiki/PWPW
http://pl.wikipedia.org/wiki/Emisja_pieni%C4%85dza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nomina%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Emisja_pieni%C4%85dza
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ryszard_Kleczewski&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Borowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Socrealizm
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:1000_z%C5%82_1945_a.jpg&filetimestamp=20080731134834
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:1000_zl_1945_r.jpg&filetimestamp=20080731135213
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:500_z%C5%82_1946_a.JPG&filetimestamp=20080726145250
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:500_z%C5%82_1946_r.JPG&filetimestamp=20080726145550
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:1000_z%C5%82_1946_awers.jpg&filetimestamp=20100124171513
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:1000_z%C5%82_1946_rew.jpg&filetimestamp=20100124170122
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:1_z%C5%82_1946_awers.jpg&filetimestamp=20100124171852
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:1_z%C5%82_1946_rewers.jpg&filetimestamp=20100124171919


15.05.1946 

2 zł 

 
 

15.05.1946 

5 zł 

  

15.05.1946 

10 zł 

  

15.05.1946 

20 zł 

 

 

15.05.1946 

50 zł 

 

 

15.05.1946 

100 zł 

 

 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:2_z%C5%82_1946_awers.jpg&filetimestamp=20100124172125
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:2_z%C5%82_1946_rewers.jpg&filetimestamp=20100124172122
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:5_z%C5%82_1946_awers.jpg&filetimestamp=20100124172117
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:5_z%C5%82_1946_rewers.jpg&filetimestamp=20100124172039
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:10_z%C5%82_1946_awers.jpg&filetimestamp=20100124172036
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:10_z%C5%82_1946_rewers.jpg&filetimestamp=20100124172025
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:20_zl.1946_a.JPG&filetimestamp=20090906174230
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:20_zl_1946_rew.JPG&filetimestamp=20090906175218
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:50_z%C5%82_1946_awers.jpg&filetimestamp=20100124172021
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:50_z%C5%82_1946_rewers.jpg&filetimestamp=20100124172016
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:100_zl_1946_a.JPG&filetimestamp=20090906060332
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:100_zl_1946_r.JPG&filetimestamp=20090906060617


15.07.1947 

 

20 zł 

  

15.07.1947 

 

100 zł 

  

15.07.1947 

 

500 zł 

 

 

15.07.1947 

 

1000 zł 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:20zl_a_(1948-1950).jpg&filetimestamp=20050103192139
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:20zl_r_(1948-1950).jpg&filetimestamp=20050103192709
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:100zl_a_(1948-1950).jpg&filetimestamp=20050103192752
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:100zl_r_(1948-1950).jpg&filetimestamp=20050103192959
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:500zl_a_(1948-1950).jpg&filetimestamp=20050103193132
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:500zl_r_(1948-1950).jpg&filetimestamp=20050103193438
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:1000zl_a_(1948-1950).jpg&filetimestamp=20050103193251
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:1000zl_r_(1948-1950).jpg&filetimestamp=20050103193422


Banknoty polskie w latach 1950 - 1978 

W 1950 r. ustawą z dnia 28 października przeprowadzono wymianę 
pieniędzy. Wprowadzone do obiegu z soboty na niedzielę 30 października 
banknoty były przygotowywane w wielkiej tajemnicy. Wymiany można 
było dokonać tylko do 8.XI.1950 roku, po tym terminie emisje z lat 1944-47 
stawały się bezwartościowe. Banknoty o wyższych nominałach były 
drukowane za granicą, a o nominałach 2 i 5 złotych w PWPW w Łodzi. 
Banknoty z lat 1944-1947 wymieniano na nową emisję z 1 lipca 1948 w 
stosunku 100 do 1. Pieniądze ulokowane w bankach wymieniano 100 do 3. 

 

Nominał przednia strona banknotu odwrotna strona banknotu 

01.07.1948 

(1950) 

2 zł 

  

01.07.1948 

(1950) 

5 zł 

  

01.07.1948 

(1950) 

10 zł 

  

01.07.1948 

(1950) 

20 zł 

"robotnica" 

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/1950
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wymiana_pieni%C4%99dzy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wymiana_pieni%C4%99dzy
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:2zl_a_(1950-1978).jpg&filetimestamp=20050103193608
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:2zl_r_(1950-1978).jpg&filetimestamp=20050103193841
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:5zl_a_(1950-1978).jpg&filetimestamp=20050103194103
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:5zl_r_(1950-1978).jpg&filetimestamp=20050103194220
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:10zl_a_(1950-1978).jpg&filetimestamp=20050103194338
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:10zl_r_(1950-1978).jpg&filetimestamp=20050103194348
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:20zl_a_(1950-1978).jpg&filetimestamp=20050103194455
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:20zl_r_(1950-1978).jpg&filetimestamp=20050103194545


01.07.1948 

(1950) 

50 zł 

"rybak" 

 
 

01.07.1948 

(1950) 

100 zł 

"hutnik" 

  

01.07.1948 

(1950) 

500 zł 

"górnik" 

  

 

Banknoty 2, 5 i 10 złotych zostały wycofane definitywnie z obiegu 
30.VI.1960 r. i zostały zastąpione monetami 

W 1966 r. wprowadzono do obiegu banknot o nominale 1000 zł w 
odmiennej szacie graficznej. 

 

Nominał przednia strona banknotu odwrotna strona banknotu 

29.10.1965 

(01.06.1966) 

 

1000 zł 

 

Mikołaj 

Kopernik  

 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:50zl_a_(1950-1978).jpg&filetimestamp=20050103194619
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:50zl_r_(1950-1978).jpg&filetimestamp=20050103194902
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:100zl_a_(1950-1978).jpg&filetimestamp=20050103194944
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:100zl_r_(1950-1978).jpg&filetimestamp=20050103195229
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:500zl_a_(1950-1978).jpg&filetimestamp=20050103195248
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:500zl_r_(1950-1978).jpg&filetimestamp=20050103195325
http://pl.wikipedia.org/wiki/Banknot
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moneta
http://pl.wikipedia.org/wiki/1966
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:1000zl_a_(1950-1978).jpg&filetimestamp=20050103195352
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:1000zl_r_(1950-1978).jpg&filetimestamp=20050103195428


 

Polskie banknoty z lat 1975-1996 

Od 1975 r. NBP rozpoczął wprowadzanie nowych wzorów 
banknotów z tzw. serii "Wielcy Polacy". Wraz z pogarszającą się sytuacją 
gospodarczą i postępującą inflacją sukcesywnie wprowadzano nowe, coraz 
większe nominały. Po wprowadzeniu stanu wojennego w emisji z 1982 r. 
wprowadzono banknoty 10 i 20 złotowe zastępujące bilon. 

Nominał 

(daty 

emisji) 

przednia strona banknotu odwrotna strona banknotu 

1.VI.1982 

10 zł 

Józef Bem 

dziesięć 

złotych 
 

 

1.VI.1982 

20 zł 

Romuald 

Traugutt 

dwadzieścia 

złotych 
  

9.V.1975 

1.VI.1979 

1.VI.1982 

1.VI.1986 

1.XII.1988 

50 zł 

Karol 

Świerczewski 
 

 

15.I.1975 

17.V.1976 

1.VI.1979 

1.VI.1982 

1.VI. 1986 

1.XII.1988 

100 zł 

Ludwik 

Waryński 

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1975
http://pl.wikipedia.org/wiki/1996
http://pl.wikipedia.org/wiki/1975
http://pl.wikipedia.org/wiki/1982
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Bem
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:10zl_a_1982.jpg&filetimestamp=20050103195608
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:10zl_r_1982.jpg&filetimestamp=20050103195622
http://pl.wikipedia.org/wiki/Romuald_Traugutt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Romuald_Traugutt
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:20zl_a_1982.jpg&filetimestamp=20050103195731
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:20zl_r_1982.jpg&filetimestamp=20050103195735
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_%C5%9Awierczewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_%C5%9Awierczewski
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:50_zl_a_1975.jpg&filetimestamp=20050103200104
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:50_zl_r_1975.jpg&filetimestamp=20050103200135
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Wary%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Wary%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:100_zl_a_1979.jpg&filetimestamp=20050103200252
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:100_zl_r_1979.jpg&filetimestamp=20050103200259


25.V.1976 

1.VI.1979 

1.VI.1982 

1.VI.1986 

1.XII.1988 

200 zł 

Jarosław 

Dąbrowski 
  

16.XII.1974 

15.VI.1976 

1.VI.1979 

1.VI.1982 

500 zł 

Tadeusz 

Kościuszko  
 

2.VII.1975 

1.VI.1979 

1.VI.1982 

1000 zł 

Mikołaj 

Kopernik 
  

1.V.1977 

1.VI.1979 

1.VI.1982 

2000 zł 

Mieszko I 

Bolesław 

Chrobry   

1.VI.1982 

1.VI.1986 

1.XII.1988 

5000 zł 

Fryderyk 

Chopin 
 

 

1.II.1987 

1.XII.1988 

10 000 zł 

Stanisław 

Wyspiański 
  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_D%C4%85browski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_D%C4%85browski
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:200_zl_a_1976.jpg&filetimestamp=20050103200442
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:200_zl_r_1976.jpg&filetimestamp=20050103200452
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:500_zl_a_1979.jpg&filetimestamp=20050103200723
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:500_zl_r_1979.jpg&filetimestamp=20050103200729
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:1000_zl_a_1982.jpg&filetimestamp=20050103201049
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:1000_zl_r_1982.jpg&filetimestamp=20050103201055
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I
http://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Chrobry
http://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Chrobry
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:2000zl_a_1982.jpg&filetimestamp=20050103201218
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:2000zl_r_1982.jpg&filetimestamp=20050103201243
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:5000_zl_a_1982.jpg&filetimestamp=20050103201840
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:5000_zl_r_1982.jpg&filetimestamp=20050103201418
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Wyspia%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Wyspia%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:10000_zl_a_1988.jpg&filetimestamp=20050103201636
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:10000_zl_r_1988.jpg&filetimestamp=20050103201645


1.II.1989 

20 000 zł 

Maria 

Skłodowska-

Curie 
  

1.XII.1989 

50 000 zł 

Stanisław 

Staszic 

  

50 000 zł 

Stanisław 

Staszic 

wersja 2 

---------- 

Pałac 

Staszica w 

Warszawie 
  

1.II.1990 

100 000 zł 

Stanisław 

Moniuszko 

  

100 000 zł 

Stanisław 

Moniuszko 

wersja 2 

---------- 

Teatr Wielki 

w Warszawie   

1.XII.1989 

200 000 zł 

godło PRL 

---------- 

Warszawa 
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500 000 zł 

Henryk 

Sienkiewicz 

---------- 

"Trylogia" 
  

500 000 zł 

Henryk 

Sienkiewicz 

wersja 2 

---------- 

"Trylogia" 
  

1 000 000 zł 

 

Władysław 

Reymont 

---------- 

pejzaż 

wiejski 
  

1 000 000 zł 

 

Władysław 

Reymont 

wersja 2 

---------- 

pejzaż 

wiejski 
  

2 000 000 zł 

Ignacy Jan 

Paderewski 

---------- 

Godło Polski 

z 1919 
  

Ostatnim banknotem PRL-u było prowizoryczne 200 000 zł. Banknot 
ten wydany 1 grudnia 1989 ze względu na brak zabezpieczeń był bardzo 
krótko w obiegu. 27 grudnia 1989 ustawą Sejmu PRL nastąpiła zmiana 
nazwy państwa na Rzeczpospolita Polska. 
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Ciekawostki 

 Banknoty 10 zł i 20 zł z 1982, drukowane na poślednim papierze i bez 
skomplikowanego znaku wodnego (znak wodny jako deseń) wyparły zbyt 
kosztowne w produkcji monety o tym samym nominale. Krótko przed upadkiem 
PRL w 1989 banknoty te praktycznie całkowicie zniknęły z rynku. 

 Banknoty 50-złotowe (ze Świerczewskim) pod koniec okresu ich emitowania 
drukowano bez znaku wodnego. 

 1 grudnia 1989 weszły do obiegu banknoty 200 000 zł, ale bardzo szybko zostały 
wycofane, ponieważ wykonane zostały bez zabezpieczeń, co niesłychanie 
upraszczało ich fałszowanie. Poza tym zostały zaprojektowane zupełnie inaczej i 
radykalnie różniły się od wszystkich innych banknotów. 

 Banknot 100 000 zł wydany w 1990 roku, a więc już po zmianie oficjalnej nazwy 
państwa na Rzeczpospolita Polska, ma jeszcze napis "Polska Rzeczpospolita 
Ludowa" i orła bez korony. 

 Wydane w 1990-1992 banknoty 500 000 zł, 1 000 000 zł i 2 000 000 zł mają już 
orła w koronie i napis "Rzeczpospolita Polska" zamiast "Polska Rzeczpospolita 
Ludowa". 

 Pierwsza seria banknotu 2.000.000 zł zawierała błąd. Na stronie odwrotnej 
widniał napis Sejm Konstytucyjy zamiast Sejm Konstytucyjny. W kolejnych seriach 
błąd został poprawiony. 

 Do połowy 1993 r. z obiegu praktycznie zniknęły banknoty 200, 2 000 i 20 000 zł. 
 16 listopada 1993 wprowadzono do obiegu nowsze wersje banknotów 50 000, 

100 000, 500 000, 1 000 000 i 2 000 000 zł, zewnętrznie różniące się nieznacznie 
od poprzednich kolorystyką (m.in. nominał na stronie przedniej banknotu miał 
odcień czerwonawy, zamiast niebieskawego lub szarobrązowego jak dotąd, i 
świecił w promieniach UV) oraz faktem, że także 50 i 100-tysięczne miały już orła 
w koronie i napis Rzeczpospolita Polska zamiast Polska Rzeczpospolita Ludowa. 
Banknoty te otrzymały też nowe widoczne dla oka zabezpieczenie w postaci 
paska z tworzywa sztucznego. 

 Zanim doszło do denominacji, planowano wprowadzić do obiegu banknot o 
nominale 5'000'000 zł, zawierający wizerunek Józefa Piłsudskiego. Projekt 
wykonał autor obowiązującej wówczas serii banknotów, Andrzej Heidrich, ale w 
związku z podjętą decyzją o denominacji nie został wprowadzony. Ostatecznie 
dopiero w 2006 r. PWPW wydrukowała okazyjne i nieobiegowe repliki banknotu 
na papierze bez zabezpieczeń w nakładzie 7500 szt. Na replice banknotu 
widnieje data 12 maja 1995 r. Część nakładu (3000 sztuk) stała się jednym z 
elementów zestawów kolekcjonerskich "80. Rocznica Przewrotu Majowego" 
wyemitowanych 26.04.2006 r. przez Mennicę Polską. Oprócz repliki banknotu w 
skład tych zestawów wchodził medal przedstawiający ww. banknot oraz klipa z 
wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. 

 Fragment banknotu o nominale 1000 złotych (emisja z 1975 r.), 
przedstawiającego Mikołaja Kopernika, został umieszczony na okładce płyty 
Complete Greatest Hits zespołu Foreigner (litera "p" w wyrazie "Complete"). 
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W marcu odbyła się w naszej szkole akcja pod nazwą „Mam książeczkę 

SKO” w klasach II i  III.  Do Szkolnej Kasy Oszczędności zapisało się 30 

uczniów . Otrzymali oni pierwszą książeczkę oszczędnościową na której 

będą oszczędzać pieniążki na swoje marzenia. 

Uczniowie klas I-III stali się pełnoprawnymi członkami SKO.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Od kwietnia prowadzimy akcję: „Dbamy o  środowisko wokół nas”.  

Celem naszej akcji jest: 

- oszczędzanie wody 

- oszczędzanie energii 

- segregowanie śmieci 

- sadzenie drzew  (współpraca z Nadleśnictwem Krościenko n/D) 

- czystość wokół nas 

 Wykonana została wystawa dotycząca EKOLOGII. Wszystko co 

robimy na rzecz przyrody jest aktywnością ekologiczną. 

 



 

 

 

 

 

 W ramach akcji pod hasłem „Posadź ze mną drzewko!” każde dziecko 

(członek SKO) otrzyma jedno drzewko (sadzonkę z Nadleśnictwa 

Krościenko n/D) do posadzenia z rodzicami w swoim przydomowym 

ogródku. 

 Drzewa są bardzo potrzebne, bo zamieniają szkodliwy dwutlenek 

węgla w tlen. Dzięki nim powietrze będzie czyste. 

 

 



          Członkowie SKO brali udział w konkursie ogłoszonym przez Bank PKO 

Bank Polski „Moja Karta”. Pomimo, iż nie otrzymaliśmy żadnej nagrody 

udział w tym konkursie sprawiał nam wiele radości.  

Przybliżyliśmy zasady organizacji życia społecznego poprzez konkurs 

prezentujący własną twórczość, rozwinęliśmy własną wyobraźnię i 

oryginalność pomysłów oraz ćwiczenie sprawności manualnej. Poprzez 

zabawę przypomnieliśmy sobie ideę związaną z oszczędzaniem. Satysfakcją 

jest także to, że nasze prace znalazły się wśród nadesłanych prac. 

Gratulujemy zwycięzcom! 

Będziemy brać udział w następnym konkursie plastycznym pod hasłem 

 „Graj w zielone”.  

 

 

 

 



         "Graj w zielone" - to hasło nowego konkursu plastycznego ogłoszonego 

w "Brawo Banku".  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie 

plakatu zachęcającego do podejmowania działań ekologicznych. 

 

Stan naszych oszczędności na dzień 15 listopada 2010r 

wynosił : 2 510,59 zł 

Stan naszych oszczędności na dzień 15 kwietnia 2011r 

wynosi:  

Skan 

 

Liczba członków SKO w dniu 15 listopada 2010 wynosiła    37 

Liczba członków SKO w dniu 15 kwietnia 2011r wynosi       67 

 

 

 

 

 

 


