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.

Odkryj Polskę

napis: Rzeczpospolita Polska
rok emisji
9 listopada 2015 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzić do obiegu monety
kolekcjonerskie o nominale 100 zł i 10 zł serii
„Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości
– Józef Piłsudski”

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.

Ratusz w Poznaniu

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

Ratusz w Poznaniu
Nominał 5 zł

Poznański ratusz jest najwspanialszą budowlą
renesansową w Wielkopolsce i jedną z piękniejszych w Polsce. Najstarsza wzmianka o budynku pochodzi z 1310 r. Wzniesiono go zapewne
niewiele wcześniej, na przełomie XIII i XIV w.
W połowie XVI wieku wielki pożar strawił część
starego gmachu. Miasto zaprosiło wówczas do
współpracy włoskiego architekta Jana Baptystę
Quadro z Lugano, który przebudował skromny
gotycki budynek na okazałą, reprezentacyjną
siedzibę władz miejskich, którą podziwiamy
do dziś.
Kiedy spogląda się na Poznań z lotu ptaka,
łatwo można dostrzec, że gmach ratusza jest
nieco przekrzywiony względem pierzei rynku.
Podejrzewa się, że jest to zabieg świadomy.
Dzięki niemu, gdy wchodzi się na Stary Rynek
od strony ul. Wielkiej, dawniej jednej z ważniejszych arterii w mieście, można odnieść wrażenie, że ratusz jest jeszcze większy.
Jednak nawet bez tej architektonicznej sztuczki
jest co podziwiać. Trzykondygnacyjna loggia jest
bogato zdobiona płaskorzeźbami, przedstawiającymi cnoty rajców: cierpliwość, roztropność,
miłość, sprawiedliwość, wiarę, nadzieję oraz
męstwo i umiarkowanie. Ukazane są na niej
także wizerunki polskich królów oraz postaci
antycznych. Elewacje upiększają liczne łacińskie
inskrypcje, a nad gmachem góruje wieża zwieńczona potężnym orłem.
Pomiędzy loggią a wieżą znajdują się trzy mniejsze wieże tworzące attykę. Swym kształtem
nawiązuje ona do muru obronnego – motywu
znanego z wielu herbów miast. Środkowa wieża jest szczególnie wyróżniona, zainstalowano
na niej zegar, nad którym każdego dnia w samo
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południe można zobaczyć dwa bodące się, blaszane koziołki, będące jedną z atrakcji turystycznych
Poznania.
Wnętrza ratusza są dziś siedzibą Muzeum Historii
Miasta Poznania (oddziału Muzeum Narodowego).
W jego zbiorach znajduje się około 12 tys. obiektów,
dokumentujących ponad 750-letnie dzieje miasta.
Najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem
ratusza jest Wielka Sień – sala używana do dziś
w najważniejszych dla Poznania momentach.
Prezydent Miasta Poznania
Jacek Jaśkowiak

6 listopada 2015 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu monety z serii „Odkryj Polskę” –
– Ratusz w Poznaniu o nominale 5 zł.

