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Monety Mennicy Polskiej nagrodzone podczas prestiżowej Konferencji Dyrektorów
Mennic w Meksyku 2014
Mennica Polska S.A. otrzymała dwie z ośmiu nagród przyznanych podczas 28. edycji prestiżowego konkursu
organizowanego w ramach Konferencji Dyrektorów Mennic. To najbardziej prestiżowe wydarzenie dla segmentu
produkcji menniczej na świecie. Jedna z nagród przyznanych spółce związana jest z innowacją na skalę światową
– projektem pierwszej monety, która obok awersu i rewersu posiada tzw. trzecią stronę.
Obydwie monety, zaprezentowane przez spółkę podczas Konferencji Dyrektorów Mennic w Meksyku – Fortuna Redux (nominał 50 dolarów
nowozelandzkich) oraz Rok konia (nominał 20 rubli) – wygrały w kategoriach na najbardziej zaawansowane technologicznie srebrne monety.
To triumf polskiej myśli technicznej i kreatywności, które wyprzedzają konkurencję z wielu zagranicznych rynków. Warto zauważyć,
że organizowane co dwa lata prestiżowe wydarzenie gromadzi przedstawicieli największych mennic na świecie. W tym roku ceremonię
wręczania nagród uświetnił swoją obecnością również były Prezydent Stanów Zjednoczonych, George W. Bush.
Pierwszy z nagrodzonych projektów – Fortuna Redux, to moneta-walec, zwana również cylindryczną. Odbiega ona całkowicie od klasycznej
formy monety, której wizerunek ogranicza się tylko do awersu i rewersu. Projektanci oraz technolodzy Mennicy Polskiej stworzyli pierwszą
na świecie monetę, której pole powierzchni trzeciej strony monety tzw. obwódki, dwukrotnie przekracza pozostałe powierzchnie łącznie (awers
i rewers), co pozwala na umieszczenie dodatkowej grafiki, a tym samym na wzbogacenie walorów estetycznych monety.

W celu stworzenia trzeciej strony monety konieczne było zastosowanie najnowocześniejszych technologii, w tym specjalistycznego
oprogramowania pozwalającego na cyfrowe modelowanie przestrzenne. Niezbędne było również zbudowanie modelu gipsowego, który dzięki
użyciu specjalistycznego lasera został zapisany w formie cyfrowej. Kolejnym etapem było stworzenie modelu 3D i jego laserowa obróbka, przy
wykorzystaniu specjalnego grawerowania, która umożliwia nanoszenie efektów graficznych za pośrednictwem wiązki laserowej
nie przekraczającej 20 mikrometrów.
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– „Uhonorowanie wyrobów Mennicy Polskiej podczas tak prestiżowego wydarzenia, w gronie przedstawicieli najbardziej uznanych mennic
na świecie, to potwierdzenie najwyższej jakości naszej produkcji i innowacyjności. Oferowane przez nas rozwiązania technologiczne oraz odważne
nowatorskie koncepcje pozwalają nam efektywnie
konkurować na najbardziej wymagających rynkach, promując tym samym Polskę na świecie.” – powiedział Grzegorz Zambrzycki, Prezes Mennicy
Polskiej S.A.
Druga zwycięska moneta – Rok konia, wykonana przez Mennicę Polską, została ozdobiona trudną w precyzji techniką selektywnego złocenia.
Grafika została utrzymana w stylistyce charakterystycznej dla monet z serii poświęconej chińskim znakom zodiaku. Warto podkreślić, że projekt
został wcześniej nagrodzony podczas ubiegłorocznego konkursu Coin Constellation w Moskwie.

Wspomniane osiągnięcia w segmencie produkcji monet, to nie jedyne sukcesy Mennicy Polskiej w ostatnim czasie. Podczas lutowych targów
„Word Money Fair” w Berlinie Mennica Polska zaprezentowała kilkaset swoich wyrobów, w tym m.in. przestrzenną monetę w kształcie otwartego
sześcianu emitowaną z okazji kanonizacji Jana Pawła II oraz monetę w kształcie piramidy. Z okazji kanonizacji Mennica Polska wyprodukowała
również największą na świecie, bo aż czterokilogramową, srebrną monetę, z wizerunkiem Karola Wojtyły. Moneta z najczystszej próby srebra
została wybita w nominale 500 dolarów na zlecenie nowozelandzkiego Niue Island.
***
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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