Nowe monety kolekcjonerskie NBP: „Władysław Jagiełło” i
„Floren Władysława Łokietka”
We wtorek 3 marca Narodowy Bank Polski wprowadzi do
obiegu nowe monety kolekcjonerskie z dwóch serii – „Skarby
Stanisława Augusta” oraz „Historia monety polskiej”. Na
kolekcjonerów czekają: złota moneta o nominale 500 zł i
srebrna pięćdziesięciozłotówka z podobizną Władysława
Jagiełły oraz srebrne 20 zł z wizerunkiem florena z czasów
Władysława Łokietka.
W serii „Skarby Stanisława Augusta” ukazują się monety będące
replikami medali powstałych pod koniec XVIII wieku w mennicy
warszawskiej, na zamówienie ostatniego króla Rzeczypospolitej.
Siódma moneta serii ukazuje Władysława Jagiełłę – założyciela
dynastii Jagiellonów, władcę Litwy, w 1386 r. koronowanego na
króla Polski po przyjęciu chrztu i poślubieniu królowej Jadwigi
Andegaweńskiej.
Medalierski wizerunek Władysława znajdujący się na rewersach
monet, choć naśladuje portret pędzla Marcella Bacciarellego, jest
niewłaściwy. Malarz mylnie obrał bowiem za wzór portret Zygmunta
Augusta. Na awersach monet odwzorowano nieznacznie skrócony
łaciński napis z medalu, który w przekładzie brzmi następująco: Syn
Olgierda, wyznaczony na małżonka Jadwigi Roku Pańskiego 1385,
koronowany 1386. Litwę z Polską połączył i uczynił chrześcijańską,
Akademię w Krakowie założył, rycerzy niemieckich pod
Grunwaldem pobił, i postanowił, aby szlachcic nie był więziony bez
wyroku sądu. Umarł Roku Pańskiego 1434, mając lat 86, w 48. roku
panowania, dnia 31 maja.
Nakład wybitej w czystym złocie (próba 999,9) monety 500-złotowej
nie przekroczy 750 egzemplarzy, a srebrnej (próba 999) – 5 tys.
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egzemplarzy. Autorem awersów oraz napisów na rewersach jest
Robert Kotowicz. Rewersy zaprojektowała Anna WątróbskaWdowiarska. Następne monety w serii „Skarby Stanisława Augusta”
– „Władysław Warneńczyk” – ukażą się 15 września.
***
„Floren Władysława Łokietka” to już szósta moneta w serii „Historia
monety polskiej”, prezentującej najstarsze zabytki mennictwa
polskiego. Na rewersie przedstawiono króla na tronie, z insygniami
władzy, a w tle jego postać z pieczęci majestatowej. Na awersie
znajduje się wizerunek postać biskupa w mitrze ozdobionej aureolą.
W lewej ręce trzyma on pastorał, a prawą wznosi w geście
błogosławieństwa. Na tej samej stronie widnieje również portret
Władysława Łokietka zaczerpnięty z jego rzeźby nagrobnej w
katedrze na Wawelu.
Moneta „Floren Władysława Łokietka” zostanie wybita w nakładzie
nieprzekraczającym 20 tys. egzemplarzy. Autorką projektu jest
Dominika Karpińska-Kopiec. Następna moneta w serii „Historia
monety polskiej” – „Grosz Kazimierza Wielkiego” – ukaże się 15
września.
***
Monety „Władysław Jagiełło” i „Floren Władysława Łokietka” będzie
można kupować od 3 marca w sklepie internetowym „Kolekcjoner”
pod adresem www.kolekcjoner.nbp.pl oraz we wszystkich
oddziałach okręgowych NBP.
Ceny emisyjne monet „Władysław Jagiełło”: 500-złotowa – 11 800
zł, 50-złotowa – 720 zł. Cena emisyjna monety „Floren Władysława
Łokietka” wynosi 175 zł.
***
Kolejna emisja monet kolekcjonerskich NBP zaplanowana jest na 22
maja. Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu nową
monetę z serii „Odkryj Polskę” – „Kanał Bydgoski”.
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Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i
banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez
NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w
Polsce. Więcej informacji na temat emisji wartości kolekcjonerskich
NBP znajduje się na stronie internetowej banku w dziale Monety
okolicznościowe, na profilu w serwisie Facebook oraz w e-publikacji
„Monety okolicznościowe NBP”.
Więcej: Biuro Prasowe NBP, press@nbp.pl, tel. 22 185 20 12.

