Na każdej polskiej monecie
kolekcjonerskiej znajdują się:
nominał
	wizerunek orła ustalony

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

dla godła Rzeczypospolitej Polskiej
napis: Rzeczpospolita Polska
rok emisji

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 59
oraz 22 185 13 03.

Emisja wartości kolekcjonerskich
stanowi okazję do upamiętniania
ważnych historycznych rocznic i postaci
oraz do rozwijania zainteresowań
polską kulturą, nauką i tradycją.

700-lecie konsekracji
kościoła Mariackiego
w Krakowie

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 kolekcjonerskie

700-lecie konsekracji kościoła Mariackiego w Krakowie
Nominał 50 zł

22 maja 2020 roku Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu srebrną monetę
o nominale 50 zł „700-lecie konsekracji
kościoła Mariackiego w Krakowie”.

metal: Ag

999/1000
stempel: z
 wykły
(szklana wstawka)
średnica: 45,00 mm
masa: 62,20 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 6000 szt.

W 2020 roku przypada 700-lecie konsekracji
gotyckiego kościoła Mariackiego w Krakowie.
Jego historia sięga lat dwudziestych XIII wieku. Według Jana Długosza pierwszy kościół
parafialny został tu ufundowany w latach
1221–1222 przez biskupa krakowskiego Iwona
Odrowąża, który ustanowił parafię, przenosząc
ją z kościoła św. Trójcy oddanego przybyłym
do Krakowa braciom dominikanom.
W latach 1290–1300 wzniesiono, częściowo
na jego fundamentach, nowy kościół w stylu
wczesnogotyckim, poświęcony w 1320 roku
przez biskupa Nankera. Przez kolejne stulecia budynek był wielokrotnie przebudowywany. W drugiej połowie XIV wieku powstało
wydłużone jednonawowe prezbiterium przykryte sklepieniem gwiaździstym. W XVI wieku po obu stronach prezbiterium ustawiono
nakryte baldachimami stalle, do których wiek
później dodano płaskorzeźbione zaplecki
ze scenami z życia Chrystusa i Maryi.
W latach 1477–1489 świątynia Mariacka wzbogaciła się o ołtarz wielki, arcydzieło rzeźbiarskie
późnego gotyku dłuta mistrza Wita Stwosza.
Poliptyk (pentaptyk) został poświęcony Matce
Boskiej i Jej roli w dziele zbawienia Mesjasza,
Jej Syna, Jezusa.
W XVIII wieku, za czasów ks. inf. Jacka Łopackiego wnętrze świątyni poddano gruntownej modernizacji w stylu późnego baroku. W roku 1795
zlikwidowano przykościelny cmentarz. W jego
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miejsce powstał plac Mariacki. Część ocalałych epitafiów została przeniesiona na mury kościoła.

skie przy ołtarzu Wita Stwosza i instrumentarium organowym.

U schyłku XIX wieku pod kierunkiem Tadeusza
Stryjeńskiego przeprowadzono kolejną kompleksową restaurację świątyni. Jan Matejko zaprojektował wówczas dekorację malarską w prezbiterium,
przy której wykonaniu pracowali m.in. Stanisław
Wyspiański i Józef Mehoffer. Sklepienie imituje
gwiaździste niebo, a ściany pokryte są malowidłami z motywami ornamentalnymi, heraldycznymi,
tekstami modlitw maryjnych i postaciami aniołów
grających na instrumentach lub trzymających banderole z tekstem litanii loretańskiej.

Katarzyna Pakuła-Major
Awers monety przedstawia z prawej strony
fragment okna z prezbiterium z kościoła Mariackiego w Krakowie z kolorowym witrażem
przedstawiającym w górnej części maswerk
późnogotycki z motywami roślinnymi oraz
u dołu ukazującym postacie Józefa i Marii,
ofiarowujących Dzieciątko Jezus w świątyni;
pośrodku wizerunek postaci z predelli ołtarza
Wita Stwosza wyobrażający drzewo Jessego.

Ostatnia gruntowna renowacja wnętrza świątyni została przeprowadzona na przełomie
XX i XXI wieku. Obecnie trwają prace konserwator-

Rewers monety przedstawia z prawej strony
wizerunek kościoła Mariackiego w Krakowie,
z lewej strony kolorowy witraż.

