Na awersie każdej polskiej monety
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

Zabytki kultury w Polsce

rok emisji

Relikty budowli
pałacowo-sakralnej
na Ostrowie Lednickim

30 lipca 2015 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzenie do obiegu monety
o nominale 20 zł z serii „Polscy malarze XIX/XX w.”
– Alfred Wierusz-Kowalski

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 96
oraz 22 185 91 59.

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 okolicznościowe

Relikty budowli pałacowo-sakralnej na Ostrowie Lednickim
Ostrów Lednicki – największa wyspa na Jeziorze Lednica – to najbardziej znaczące miejsce
związane z historycznymi początkami państwa polskiego. Od drugiej połowy X do pierwszej połowy XI w. znajdował się tam okazały,
rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych
władców Polski: Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Do naszych czasów w obrębie wielkiego grodu, otoczonego pierwotnie
kilkunastometrowymi wałami, zachowały się
relikty budowli pałacowej i kaplicy z basenami chrzcielnymi. W XV w. Jan Długosz pisał,
że (…), była [tam] ongiś ufundowana gnieźnieńska katedra metropolitalna (co też ruiny i szczątki murów potwierdzają), z biegiem zaś czasu dla
trudności dostępu [została ona] przeniesiona
do Gniezna. Wielu badaczy wskazuje też, że tu
mógł się odbyć chrzest Mieszka w 966 r. (?), a tym
samym symboliczny chrzest Polski i włączenie
jej w chrześcijański krąg kultury europejskiej.
Do tej tradycji w 1997 r. nawiązał Jan Paweł II,
mówiąc o Ostrowie Lednickim jako źród[le]
chrzcielny[m] Polski. W 1994 r. wyspa, której
kustoszem jest Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy, została wpisana na listę pomników
historii.
Na monecie przedstawiono niezwykle ważne
dla polskiego dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej relikty: palatium (awers
– plan palatium i jego rekonstrukcja) oraz kaplicę pałacową z basenami chrzcielnymi z lat
60. X w. (awers – plany kaplicy i jej rekonstrukcja oraz rewers – autentyczne relikty, widok
od wschodu), a także jeden z najcenniejszych
XI-wiecznych zabytków tego typu w Polsce,

Nominał 20 zł
metal: Ag

925/1000
stempel: lustrzany, selektywne złocenie
średnica: 38,61 mm
masa: 28,28 g
nakład: do 30 000 szt.
Projektant monety:
Dominika Karpińska-Kopiec
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała
Mennica Polska S.A.

tj. srebrno-złotą staurotekę, czyli relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego (na pierwszym planie rewersu).
							
Andrzej M. Wyrwa

2 czerwca 2015 roku Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu monetę z serii
„Zabytki kultury w Polsce” – relikty budowli
pałacowo-sakralnej na Ostrowie Lednickim
o nominale 20 zł.

