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„Święty wśród Świętych” - 4 kg srebra!
Takiej monety w historii Mennicy Polskiej jeszcze nie było. Z okazji kanonizacji Jana Pawła II, Mennica Polska
wybiła jedyne w swoim rodzaju srebrne monety i złote numizmaty.
Wśród nich „Święty wśród Świętych”- największą na świecie srebrną monetę z wizerunkiem Jana Pawła II. Moneta waży cztery kilogramy i jest
wykonana ze srebra najwyższej próby (999,9), jej średnica to 150 mm i każda z nich posiada swój unikalny numer seryjny. Wyprodukowano
ją w nakładzie 58 egzemplarzy, tyle lat miał Karol Wojtyła kiedy obejmował najwyższy urząd w Stolicy Apostolskiej. W otoku zewnętrznym
pojawiły się wizerunki świętych, kolejno: św. Piotra, św. Krzysztofa, św. Wojciecha, św. Franciszka, św. Jadwigi, św. Faustyny, św. Maksymiliana
Kolbe i św. Jana XXIII, który będzie Kanonizowany tego samego dnia, co Jan Paweł II. Na okoliczność kanonizacji Jana Pawła II, Mennica Polska
stworzyła również inne, wyjątkowe w swej formie monety, w tym: tryptyk – z wielobarwnym wizerunkiem Marii Matki Kościoła i Matki Boskiej,
odznaczający się nowatorskim designem z zastosowaniem odchylonych bocznych ścianek – oraz kostkę – imponujący projekt o wymyślnym
kształcie, zdobiony finezyjnymi ornamentami odwołującymi się do sztuki sakralnej.
8 kwietnia w Mennicy Polskiej odbyła się konferencja poświęcona największej na świecie monecie z wizerunkiem Jana Pawła II wybitej
w Mennicy Polskiej. Na konferencji obecni byli przedstawiciele najważniejszych mediów w Polsce m.in. Polsat News, TVN 24, PAP, Gazety
Wyborczej, Radia Zet, Radia Eska.
Napisali o nas m.in.:
http://www.regionalna.tvp.pl/14715256/czterokilogramowa-moneta-z-janem-pawlem-ii
http://gielda.onet.pl/mennica-polska-wybila-najwieksza-monete-z-wizerunk,18726,5613759,1,news-detal
http://wyborcza.pl/1,91446,15764092,Mennica_Polska_wybila_najwieksza_monete_z_wizerunkiem.html

***
Mennica Polska od 1766 roku jest producentem kolekcjonerskich monet, medali i numizmatów, jak również monet obiegowych, wykonywanych na zlecenie
Narodowego Banku Polskiego oraz kilkunastu zagranicznych banków centralnych. Spółka znajduje się obecnie w pierwszej trójce najbardziej
zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Produkowane przez Mennicę Polską monety zdobywają prestiżowe wyróżnienia w najważniejszych
konkursach branżowych. Główne wartości Mennicy, takie jak rzetelność, trwałość i kunszt, przekładają się na nowe obszary działalności Spółki.
Mennica Polska jest obecnie największym operatorem płatności elektronicznych w segmencie miejskim w kraju. Zajmuje się również działalnością
deweloperską, ochroniarską, produkcją sztabek złota oraz obrotem metalami szlachetnymi.
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