Na awersie każdej polskiej monety
okolicznościowej znajdują się:
nominał
	wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej

Sprzedaż monet kolekcjonerskich
emitowanych przez NBP
jest prowadzona
w oddziałach okręgowych NBP
oraz przez sklep internetowy NBP.

napis: Rzeczpospolita Polska
rok emisji
28 lipca 2014 roku
Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzić do obiegu
monetę o nominale 20 zł
„Patrioci 1944 Obywatele 2014”.

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. 801 044 410
oraz 22 313 04 44.

600 lat stosunków
dyplomatycznych
polsko-tureckich

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

600 lat stosunków dyplomatycznych polsko-tureckich
Przypadająca w 2014 roku 600. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską
a Turcją daje sposobność do uczczenia tego wydarzenia i przypomnienia wzajemnych wielowiekowych kontaktów obu krajów.
W 1414 roku król Władysław Jagiełło wysłał do sułtana Mehmeda Czelebiego posłów Skarbka z Góry
i Grzegorza Ormianina z misją mediacyjną między
Węgrami a Turcją. Poselstwo zostało uwieńczone
sukcesem. Ta historyczna data warta jest podkreślenia, ponieważ Polska była pierwszym krajem europejskim, który nawiązał stałe stosunki dyplomatyczne z ówczesnym Imperium Osmańskim.
Przez bez mała 300 lat – od panowania Władysława
Jagiełly do zawarcia traktatu karłowickiego w 1699
roku – stosunki polsko-tureckie przeplatały się
okresami wojen i pokoju. Jednakże w całej historii obustronnych kontaktów okresy pokoju były
znacznie dłuższe niż okresy wojen. W sercach Polaków na zawsze pozostanie szczera wdzięczność dla
Turcji za to, że nie uznała rozbiorów Polski. Znany
jest powszechnie ceremoniał powitania na dworze
sułtańskim posłów obcych państw w tamtym czasie – szambelan, który anonsował posła Lehistanu,
po dłuższej chwili oczekiwania ogłaszał: „Poseł Lehistanu nie przybył, utknął w drodze”.
Nową kartę przyjaznych stosunków między Polakami a Turkami zapisał wiek XIX. Wtedy to w Turcji znajdują schronienie i życzliwe przyjęcie rzesze
emigrantów politycznych i uciekinierów z rosyjskiej
armii. Największe fale emigracji do Turcji zbiegają
się z upadkiem powstań: styczniowego i listopadowego oraz końcem rewolucji węgierskiej 1848–49
roku. Dzięki swej wiedzy, wykształceniu wojskowemu i technicznemu Polacy włączyli się wtedy
w modernizację różnych dziedzin tureckiego życia
(warto tu wymienić Józefa Bema, Mariana Langiewicza, Władysława Kościelskiego, Władysława Zamoyskiego czy Michała Czaykowskiego). Ten – trwający
do dzisiaj – okres dobrych stosunków polsko-tureckich utrwalił się w świadomości społecznej Turków
silniej niż czas konfliktów i wojen z przeszłości.
Tadeusz Majda

Nominał 20 zł
metal: Ag 925
stempel: lustrzany

(selektywne złocenie,
laserowy poddruk)
średnica: 38,61 mm
masa: 31,1 g
nakład: 10 000 szt.
Projektant monety: Urszula Walerzak
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała
Mennica Polska S.A.

Nominał 50 TRY

metal: Ag 925
stempel: lustrzany
średnica: 38,61 mm
masa: 31,1 g
nakład: 10 000 szt.

Projektant awersu: Özgür Soyyılmaz
Projektant rewersu: Furkan Payas
Emitent i producent:
Turecka Mennica Państwowa

Narodowy Bank Polski i Turecka Mennica Państwowa,
która w Turcji ma prawo do emisji monet, podjęły
inicjatywę wyemitowania dwóch srebrnych monet
kolekcjonerskich, polskiej i tureckiej, o nominałach
20 zł i 50 TRY. Obie monety, wprowadzone do obiegu
w dniu 26 czerwca 2014 roku, są sprzedawane
w zestawie. Do każdego zestawu monet dołączony
jest wspólny certyfikat autentyczności Narodowego
Banku Polskiego oraz Tureckiej Mennicy Państwowej.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym monet i banknotów kolekcjonerskich.
Wszystkie monety i banknoty emitowane przez
NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

26 czerwca 2014 roku Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu monetę „600 lat stosunków dyplomatycznych polsko-tureckich” o nominale 20 zł.

