Na każdej polskiej monecie
okolicznościowej 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

Odkryj Polskę

napis: Rzeczpospolita Polska
rok emisji

Zapraszamy do zapoznania się z planem emisji
na stronie: www.nbp.pl/monety

Kościół Mariacki

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.

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

Odkryj Polskę – Kościół Mariacki
22 maja 2020 roku Narodowy Bank
Polski wprowadza do obiegu monetę
z serii „Odkryj Polskę” – „Kościół
Mariacki” o nominale 5 zł.
Wokół Rynku Głównego, w sercu starego
królewskiego miasta Krakowa, od 800 lat
żyje i rozwija się parafia Mariacka. Jej symbolem i miejscem wyznawania wiary parafian, mieszkańców miasta i przyjezdnych
gości jest kościół Mariacki – świątynia poświęcona Matce Bożej.
Pierwsze wzmianki o istnieniu parafii pochodzą z lat dwudziestych XIII wieku. Źródła wskazują, że jej początki są związane
ze sprowadzeniem do Krakowa przez biskupa Iwona Odrowąża zakonu dominikanów
i przeniesieniem oddanej im wówczas parafii z kościoła św. Trójcy do świątyni Mariackiej. Tuż po wybudowaniu prezbiterium
zaczęto odprawiać w niej nabożeństwa, jednak szybko rosnąca liczba wiernych skłoniła
ówczesne władze kościelne i włodarzy miejskich do rozbudowy świątyni. Wraz z rozwijającym się prężnie miastem predysponowała ona do roli miejskiej fary i tak pozostało
do dziś. Cytując za Janem Długoszem: „[…]
Setki fundacji, patronaty, bractwa, wspólnoty, cechy rzemiosł, rajcy, sędziowie, biskupi,
mieszczanie kilku języków starali się hojnie
ubogacić krakowską farę-matkę i źródło parafii krakowskich”.
Tutaj też tradycja płynnie i harmonijnie łączy
się z nowoczesnością. Święci, którzy czczeni
są w tym miejscu od wieków, jak choćby
św. Juda Tadeusz czy św. Antoni Padewski,

Nominał 5 zł
stop: pierścień

MN25, rdzeń CuAl6Ni2
stempel: z
 wykły
średnica: 24,00 mm
masa: 6,54 g
brzeg (bok): moletowany nieregularnie;
na boku ośmiokrotnie powtórzony napis:
NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni,
rozdzielony gwiazdkami
nakład: do 1 200 000 szt.
Projektant: Dobrochna Surajewska
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała
Mennica Polska S.A.

spotykają się ze świętymi naszych czasów,
m.in. ze św. Janem Pawłem II. Dlatego przy
starszych nowennowych praktykach wiary pojawiają się także nowe inicjatywy.
O duchowej witalności „Notre Dame de
Cracovie” stanowią również prężnie działające mariackie wspólnoty.
Nie jest to więc jedynie wspaniałej urody
zabytek, nie tylko bryła z pięknymi i unikatowymi dziełami sztuki, które wyszły spod
rąk najznakomitszych artystów. To miejsce
szczególne dla wyznawców Chrystusa, które w sposób wyjątkowy towarzyszy wielu
pokoleniom krakowian.
Katarzyna Pakuła-Major
Rewers monety przedstawia widok fasady
kościoła Mariackiego w Krakowie od strony południowo-wschodniej.

