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

Historia monety polskiej

rok emisji

Półgrosz
Władysława Jagiełły

W styczniu 2016 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzić do obiegu monetę
srebrną o nominale 5 zł „250. rocznica
założenia Mennicy Warszawskiej”.

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

Półgrosz Władysława Jagiełły
Władysław Jagiełło (1386–1434) nie był wielkim
reformatorem pieniądza w Polsce. Zaadaptował
natomiast, z istotnymi zmianami, system wprowadzony przez Kazimierza Wielkiego. Zrezygnował
z bicia jednostki największej – grosza. Podstawą
systemu uczynił jego połowę – półgrosz, zwany
pierwotnie kwartnikiem dużym. Bił też kwartniki małe, mające wartość ćwierćgrosza, nazywane
trzeciakami. Najpospolitszą monetą, jak poprzednio, były denary, które zawierały już niewiele
czystego srebra. System oparty na półgroszu i małowartościowym denarze utrwalił się w Polsce
na całe stulecie.
Do naszej serii kolekcjonerskiej wybrany został
nominał najważniejszy, a mianowicie półgrosz.
Na jego awersie umieszczono w polu koronę,
a w otoku napis: +MONE*WLADISLAI. Napis jest
kontynuowany na stronie odwrotnej, gdzie biegnie
wokół Orła: +REGIS*POLONIE. Odczytany razem
informuje, że jest to „Moneta Władysława króla
Polski”.
Warto zwrócić uwagę na sygnatury literowe występujące pod koroną. Oznaczają imiona kolejnych

mincmistrzów, którzy kierowali mennicą działającą
w Krakowie. W naszym przypadku jest to litera n, inicjał
imienia Nicolaus, czyli Mikołaj (Bochner).
Na nowej monecie, poza odwzorowaniem obu
stron półgrosza, znalazły się jeszcze motywy zaczerpnięte z nagrobka Władysława Jagiełły w katedrze na Wawelu. I tak na awersie obok awersu półgrosza z koroną widnieje piękny portret
króla w koronie. Trzecim elementem jest obowiązkowa metryka z godłem Rzeczypospolitej, datą 2015
oraz oznaczeniem nominału – 20 zł. Na rewersie dobrze koreluje Orzeł z półgrosza z Orłem przedstawionym na tarczy nagrobnej króla.
Moneta niniejsza, już ósma z kolei, zamyka dwie
pierwsze części serii Historia monety polskiej, które
obejmują całe średniowiecze, z pieniądzem Piastów
i początkiem pieniądza Jagiellonów. Przypomnijmy
je tutaj:
Część I. Najdawniejsze monety polskie – denary trzech
Bolesławów, X–XII w.
1. Bolesław Chrobry, 2. Bolesław Śmiały, 3. Bolesław
Krzywousty.
Część II. Polskie monety średniowiecza – okres brakteatów i groszy, XII–XV w.
4. Mieszko III, 5. Leszek Biały, 6. Władysław Łokietek,
7. Kazimierz Wielki, 8. Władysław Jagiełło.
Część III. Monety Rzeczypospolitej – okres złotego,
XVI–XVIII w.
Tę część serii w czerwcu 2016 roku rozpocznie dukat
Zygmunta Starego (moneta 9.).
Stanisław Suchodolski

3 grudnia 2015 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu monetę „Historia monety polskiej”
– półgrosz Władysława Jagiełły o nominale 20 zł.

Nominał 20 zł

metal: Ag 925/1000
stempel: lustrzany
średnica: 38, 61 mm
masa: 28,28 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 20 000 szt.
Projektant monety:
Dominika Karpińska-Kopiec
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monetę wyprodukowała Mennica Polska S.A.

