
Europejska Unia: 
 
 
Członkowie: Niemcy, Francja, Holandia, Luksemburg, Belgia, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy, 
Austria, Finlandia, Irlandia, Zjednoczone Królestwo, Szwecja, Dania, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, 
Słowacja, Słowenia, Węgry, Malta i Cypr. 
 
 
Flaga Europejskiej Unii:        

Mimo że ludzie często tak myślą, 12 gwiazd flagi Europejskiej nie odzwierciedla ilości 
państw w Unii Europejskiej. Są one symbolem perfekcji i odnoszą sie do 12 apostołów i 
12 rodów. 
Hymn europejski to „Oda do Radości” z Beethovena 9tej symfonii. 
Są 2 święta Europejskie. 5 Maj wspomina przemowe Churchill’a o zjednoczonej Europie i 

9 maj wspomina Francuza Roberta Schuman’a (jednego z założycieli Unii Europejskiej). 
 
Na stronie www.eusos.tk można znaleść więcej informacii o fladze Unii Europejskiej. 
 
 
Na Mapie: 

 
 
 
 
 
 



Ekonomiczna i Monetarna Unia: 
W dwunastu krajach biorących udział w EMU narodowy pieniądz został zastąpiony przez walutę euro. 
 
 
Członkowie: Niemcy, Francja, Holandia, Luksemburg, Belgia,  

Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy, Austria,  
Finlandia i Irlandia. 

 
 
Symbol euro:  Przykłady prawidłowego użycia symbolu:  

  
  1 euro   € 1,00  

21 centów euro € 0,21 
 
 
 

 
Ważne fakty: 

- o EU (Schengen): Wewnętrzne granice przestały istnieć. Obywatele krajów należących do Unii 
Europejskiej mają prawo przejazdu, pobytu i pracy w każdym innym państwie Unii. 

- o EMU: Działalność banków narodowych członków EMU została przejęta przez Europejski Bank 
Centralny w Frankfurcie. 

- Znaczki pocztowe wyrażone w euro są tylko ważne w kraju gdzie były wydane. 
- W mini-państwach San Marino, Monako i w Watykanie euro też jest środkiem płatniczym. Ale te 

państwa nie mają wpływu na monetarne decyzje ECB. Andora rownież używa euro, ale nie ma 
własnych monet. W Liechtenstein Szwajcarski frank pozostał w użytku. 

- Każdy kraj członkowski Eurosystemu może raz w roku wyemitować monetę okolicznościową o 
nominale 2€. Monety te mają te same motywy i cechy, a także taką samą stronę wspólną jak zwykłe 
monety o nominale 2€. Odróżnia je motyw okolicznościowy na stronie narodowej. Dopuszcza się 
emitowanie monet okolicznościowych wyłącznie o nominale 2€. Monety okolicznościowe stanowią 
prawny środek płatniczy w obszarze euro, co oznacza, że mogą być stosowane – muszą być 
akceptowane – tak jak wszystkie inne monety euro. 

- Istnieją emisje monety okolicznościowe o innym nominale niż 2 euro. Na przykład Niemcy mają różne 
monety okolicznościowe o nominale 10 euro i Francja ma ¼ euro. Te monety tylko stanowią prawny 
środek płatniczy w kraju wydawniczym, więc wolno je nie akceptowac, szczególnie turystom. 

 
 
Stałe kursy przeliczeniowe: 
belgijskie franki  € 1,00 = BEF   40,3399 
luksemburgskie franki  € 1,00 = LUF   40,3399 
francuskie franki  € 1,00 = FRF    6,55957 
holenderskie guldeny  € 1,00 = NLG    2,20371 
niemieckie marki  € 1,00 = DEM    1,95583 
włoskie liry   € 1,00 = ITL 1936,27 
portugalskie escudos  € 1,00 = PTE  200,482 
hiszpańskie pesety  € 1,00 = ESP  166,386 
greckie drachmy  € 1,00 = GRD  340,750 
irlasndzkie funty  € 1,00 = IEP    0,787564 
finlanzkie marki  € 1,00 = FIM    5,94573 
austriackie szylingi  € 1,00 = ATS   13,7603 
 
 
 



Przykład przeliczania guldenów na euro: 
ƒ178,35 = 178,35 ÷ 2,20371 = 80,9317 =  €80,93 

stały kurs: € 1,00 = ƒ2,20371 
 Nie wolno zaokrąglić stałego kursu. 
 Nie wolno pomnożyć prez 0,45 (1 ÷ 2,20371 = 0,45) 
 
Przykład przeliczania euro na guldeny: 
  €239,26  =  239,26 x 2,20371  =  527,259  =  ƒ527,26  =  ƒ527,26  =  527,25 do zaplaty gotówką 

stały kurs: € 1,00 = ƒ2,20371 
Nie wolno zaokrąglić stałego kursu. 

 
Przykład przeliczania guldenów na inne waluty narodowe krajów należących do EMU: 
 Guldeny trzeba przeliczyć na euro. 
  ƒ34,50  ÷ 2,20371 =  15,6554 = €15,655 

stały kurs: € 1,00 = ƒ2,20371 
Sumę w euro można zaokrąglić do minimalnie trzech dziesietnych. 
Potem euro przeliczyć na na przykład niemieckie marki. 

  €15,655 = 15,655 x 1,95583 =  30,618 = DM 30,62 
stały kurs: € 1,00 = DM 1,95583 

 
Ważne daty: 

Kraje
Koniec ważnosci walut 

narodowych jako środek 
płatniczy 

Ostateczna możliwość wymiany 
walut narodowych w Narodowych 

Bankach Centralnych 

Niemcy 
31-wrz-2001  

DEM był akceptowany w sklepach  
do 28 lutego 2002. 

Monety: nieskończenie 
banknoty: nieskończenie 

Holandia 28-sty-2002 monety: 1-sty-2007 
banknoty: 1-sty-2032 

Irelandia 9-lut-2002 monety: nieskończenie 
banknoty: nieskończenie 

Francja 17-lut-2002 monety: 17-lut-2005 
banknoty: 17-lut-2012 

Austria monety: nieskończenie 
banknoty: nieskończenie 

Belgia monety: 31-wrz-2004 
banknoty: nieskończenie 

Finlandia monety: 28-lut-2012 
banknoty: 28-lut-2012 

Grecja monety: 28-lut-2004 
banknoty: 28-lut-2012 

Włochy monety: 28-lut-2012 
banknoty: 28-lut-2012 

Luxembourg monety: 31-wrz-2004 
banknotes: 28-lut-2012 

Portugalia monety: 31-wrz-2002 
banknoty: 28-lut-2022 

Hiszpania 

28-lut-2002 

monety: nieskończenie 
banknoty: nieskończenie 

 
Na stronie www.eurozoneinfo.eu można znaleść więcej informacii. 
 
Na następnych 3 stronach znajdują się przykłady banknotów i monet euro. Nie są one rzeczywistej wielkości. 
Monety mają europejską stronę i narodową stronę. Wszystkie monety można używać w całej EMU, niezależnie 
od strony narodowej. 



 



Informacja dotyczące projektu banknotów 
 
Wszystkie 7 nominale euro były zaprojektowane przez pana Roberta Kalina i odzwierciedlają różne artystyczne 
działy historii Europejskiej 

   5 euro Klasyczne 
  10 euro Romańska 
  20 euro Gotycka 
  50 euro Renesansowa 
100 euro Barokowo- Rokokowa 
200 euro Zelazno-szklana architektura 
500 euro Nowoczesna 20-wieczna architektura 

 
Budynki na banknotach nie ietnieja w rzeczywistości. Są one w stylu historycznym. Okna i Bramy symbolizują 
otwartość i współprace w Unii Europejskiej..Rewers banknotu przedstawia most w stylu historycznym. 
Symbolizuje to komunikacje między narodami Europy. 
 
Inne elementy wzoru sa: 

• Flaga Unii Europejskiej 
• Nazwa waluty w Żymskim i Greckim alfabecie 
• Inicjały Europejskiego Banku Centralnego (ECB) w różnych językach. 
• Symbol prawa authorskiego w celu ochrony ( © ) 
• Ręczny podpis prezydenta ECB 

 
Numer seryjny podaje kraj pochodzenia banknotu: 
Każdy banknot ma numer seryjny który składa się z jednej litery i 11 cyfr. Numer seryjny jest rozpoznawalny 
jako X01234567890, czarnym drukiem, na stronie banknotu z mapą Europy. Kraj pochodzenie banknotu można 
rozpoznać po tej literze. Litery są ułożone alfabetycznie, w obrebie nazw krajów we własnym języku, 
rozpoczynajac od litery Z. 
 

Z  Belgia 
Y  Grecja 
X  Niemcy 
W  Dania* 
V  Hiszpania 
U  Francja 
T  Irlandia 
S  Włochy 
R  Luksemburg 
P  Holandia 
N  Austria 
M  Portugalia 
L  Finlandia 
K  Szwecja * 
J  Zjednoczone Królestwo * 

 
* = Dla krajów nie należących do EMU litery sa zarezerwowane. 
We przyszłości nie każdy kraj będzie produkował wszystkie banknoty. W tym przypadku po dacie druku i 
wartości banknotów będzie widoczne kdzie były one drukowane. 
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Monety okolicznościowe o nominale 2 euro
 Strona 

wspólna Portugalia Irlandia Finlandia Luksemburg San Marino Watykan Monako 

2006 -   - - -   - -

2005 -  - - 

2004 -  - - 

 
 Strona 

wspólna Niemcy Francja Włochy Hiszpania Holandia Belgia Austria Grecja 

2006 

 

- -  - -  -

2005 -  - - - 

2004 -  - -    - - -



Informacja o wzorze monet.
 
Wspólna Europejska strona 
Europejska strona monet była zaprojektowana prez pana Luc Luycx z Krolewskiej Belgijskiej Mennicy. 
Pokazuje one mapę Unii Europejskiej na tle równoległych liń łączących 12 gwiazd flagie Unii Europejskiej. Te 
projekty pokazują różne odmiany mapy. 
2 i 1 euro: Zjednoczona Europa bez granic 
50, 20 i 10 centów: Europa jako grupa oddzielnych państw 
5, 2 i jeden centów: Miejsce europy w świecie 
Jedyną obowiązkową częścią na kazdej narodowej stronie jest 12 gwiazd flagi Unii Europejskiej. 
 
Monety okolicznościowe 2 euro 
Każdy kraj członkowski Eurosystemu może raz w roku wyemitować monetę okolicznościową o nominale 2€. 
Monety te mają te same motywy i cechy, a także taką samą stronę wspólną jak zwykłe monety o nominale 2€. 
Odróżnia je motyw okolicznościowy na stronie narodowej. Dopuszcza się emitowanie monet 
okolicznościowych wyłącznie o nominale 2€. Monety okolicznościowe stanowią prawny środek płatniczy w 
obszarze euro, co oznacza, że mogą być stosowane – muszą być akceptowane – tak jak wszystkie inne monety 
euro. 
 
Holandia 
Na wszystkich monetach widac Królowę Beatrix i slowa ‘Beatrix Królowa Holandii’ 
 
Niemcy 
2 i 1 euro: Niemiecki Orzeł 
50, 20 i 10 centów: Brama Brandenburgska 
5, 2 i 1 centów: Liść dębowy 
Wszystkie monety maja jadną z liter A, D, F, G, lub J. Litery te oddają nazwę miasta w których monety zostały 
wybite; względnie Berlin, Monachium, Stuttgart, Karlruhe i Hamburg. 
Moneta okolicznościowa 2 euro 2006: Szlezwik-Holsztyn: Część środkowa monety przedstawia Holstentor, 
bramę miejską będącą symbolem Lubeki. Pod nią znajduje się napis „Schleswig-Holstein” – nazwa pierwszego 
spośród 16 krajów związkowych, które mają zostać upamiętnione na monetach euro. 
 
Francja 
2 i 1 euro: Drzewo symbolizujące zycie, ciągłość i wzróst oraz motto republiki „Liberte Fraternite Egalite” 
50, 20 i 10 centów: Kobieta siewca, znana z Francuskiego Franka. 
5, 2 i 1 centów: Młoda Marianna. 
 
Austria 
2 euro: Skrajna pacyfistka Bertha von Suttner 
1 euro: Konpozytor Wofgang Amadeusz Mozart 
50 centów: Budynek Sezzession 
20 centów: Pałac Belvedere 
10 centów: Katedra Św. Stefana 
5 centów: Roslina Prymula 
2 centy: Roslina Edelweiss 
1 cent: Roslina Goryczka 
Moneta okolicznościowa 2 euro 2005: 50-Ta rocznica Austriackiego Traktatu Państwowego: Pośrodku monety 
przedstawiono podpisy i pieczęcie pod Austriackim Traktatem Państwowym, podpisanym w maju 1955 r. przez 
ministrów spraw zagranicznych i ambasadorów Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii, USA i Francji oraz 
ówczesnego ministra spraw zagranicznych Austrii, Leopolda Figla. Nad pieczęciami wzdłuż górnej krawędzi 
wewnętrznej części monety biegnie półkoliście napis „50 JAHRE STAATSVERTRAG”, przesunięty nieco w 
prawo. Pod pieczęciami po lewej stronie znajduje się rok emisji: 2005. Widniejące w tle części wewnętrznej 
pionowe pasy stanowią heraldyczne przedstawienie austriackich kolorów narodowych (czerwony- biały-
czerwony). Dookoła zewnętrznego otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd Unii Europejskiej. 
 



Luksemburg 
Wszystkie monety: Wielki Książę Henri i słowo „Letzebuerg” 
Moneta okolicznościowa 2 euro 2004: Wizerunek i monogram Wielkiego Księcia Henryka: Po lewej stronie w 
części wewnętrznej monety znajduje się wizerunek Jego Królewskiej Wysokości Wielkiego Księcia Henryka 
zwróconego w prawo, a po prawej stronie – monogram Wielkiego Księcia Henryka (specjalna litera „H” 
zwieńczona koroną). Po prawej stronie monogramu znajduje się 12 gwiazd tworzących półkole. Rok 2004 
otoczony znakiem mennicy i inicjałami grawera oraz słowo LËTZEBUERG wpisane są koliście u góry 
pierścienia. U dołu pierścienia znajdują się słowa „- HENRI - Grand-Duc de Luxembourg”. 
Moneta okolicznościowa 2 euro 2005: Pięćdziesiąte urodziny Wielkiego Księcia Henryka, piąta rocznica jego 
wstąpienia na tron oraz setna rocznica śmierci Wielkiego Księcia Adolfa: Pośrodku monety przedstawiono 
wizerunek Wielkiego Księcia Henryka zwróconego w prawo, nałożony na portret Wielkiego Księcia Adolfa. 
Nad wizerunkami znajduje się napis „GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG”. Pod portretami książąt 
wygrawerowano ich imiona: „HENRI”, a pod nim datę „*1955” oraz „ADOLPHE”, a pod nim „†1905”. W 
otoku monety, pomiędzy literami napisu „LËTZEBUERG” umieszczono 12 gwiazd UE, a w dolnej części 
otoku rok emisji – 2005 – pomiędzy literą „S” po lewej stronie i znakiem firmowym mennicy po prawej. 
Moneta okolicznościowa 2 euro 2006: Urodziny następcy tronu Wielkiego Księcia Wilhelma: W części 
środkowej monety przedstawiono wizerunek Wielkiego Księcia Henryka, nałożony na podobiznę Wielkiego 
Księcia Wilhelma. 
 
Irlandia 
Wszystkie monety: Celtycka harfa i słowo „Eire” 
 
Portugalia 
2 i 1 euro: Krolewska pieczęć z roku 1144 
50, 20 i 10 centów: Krolewska pieczęć z roku 1142 
5, 2 i 1 centów: Krolewska pieczęć z roku 1134 
 
Włochy 
2 euro: Portret Dante Alighieri namalowany prez Rafaela 
1 euro: Znany portret człowieka namalowany prez Leonardo da Vinci 
50 centów: Pomnik cesarza Markusa Aureliusza na koniu 
20 centów: Pomnik wykonany przez futurystę Boccioni. 
10 centów: Obraz „Narodziny Wenus” wykonany prez Boticelli 
5 centów: Amfiteatr Flawiusza 
2 centy: Wieża „Mole Antonalianna” 
1 cent: Zamek „Castel del Monte” 
Moneta okolicznościowa 2 euro 2004: Pięćdziesięciolecie Światowego Programu Żywnościowego: Pośrodku 
monety znajduje się kula ziemska przechylona w prawo, a na niej napis „ŚWIATOWY PROGRAM 
ŻYWNOŚCIOWY”. Zza globu wyłaniają się kłos pszenicy, kolba kukurydzy i kłos ryżu – trzy zboża będące 
głównym źródłem żywności na świecie. Na prawo od kuli znajduje się litera I na tle litery R, oznaczające 
„Repubblica Italiana”, a pod nimi mniejsze litery U i P, inicjały grawera Uliany Pernazzy. W lewej górnej 
części nad kulą ziemską widnieje symbol mennicy „R”, a pod globem rok emisji „2004”. Dwanaście gwiazd 
Unii Europejskiej jest rozmieszczonych w otoku monety. 
Moneta okolicznościowa 2 euro 2005: Pierwsza rocznica podpisania Konstytucji Europejskiej: Wewnętrzna 
część monety przedstawia postacie Europy i byka. Europa trzyma w ręku pióro i tekst Konstytucji Europejskiej. 
Moneta okolicznościowa 2 euro 2006: Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2006: Część środkowa monety 
przedstawia dynamiczną sylwetkę narciarza w ruchu. Nad nią widnieje napis „GIOCHI INVERNALI”, a z 
lewej strony stolicę igrzysk upamiętnia słowo „TORINO” i symbol miasta – iglica Mole Antonelliana. 
 
Finlandia 
2 euro: Liść i jagoda maliny 
1 euro: Dwa lecące łabędzie 
50, 20,10, 5, 2 i 1 centów: Herb Finlandii 
Moneta okolicznościowa 2 euro 2004: Rozszerzenie Unii Europejskiej o dziesięć nowych Państw 
Członkowskich : Motyw przedstawia stylizowany filar, z którego w górę wyrastają gałęzie. Symbolizują one 



rozszerzenie Unii Europejskiej. Filar natomiast symbolizuje fundamenty wzrostu. Obok filaru umieszczono 
litery „EU”. W górnej części monety znajduje się oznaczenie roku „2004”. Cały motyw otacza 12 gwiazd wraz 
z oznaczeniem roku. 
Moneta okolicznościowa 2 euro 2005: 60-lecie Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz 50-lecie członkostwa 
Finlandii w ONZ: Część środkowa monety przedstawia gołębia pokoju w formie układanki. Pod układanką 
wzdłuż dolnej krawędzi środkowej części monety wygrawerowano napis „Finland — UN” 
 
Belgia 
Wszystkie monety: Król Albert II i jego monogram. 
Moneta okolicznościowa 2 euro 2005: Unia Gospodarcza Belgijsko-Luksemburska: Pośrodku monety 
przedstawione są z profilu portrety Wielkiego Księcia Luksemburga Henryka i Króla Belgii Alberta II. Portret 
Króla Alberta II nieznacznie nakłada się na podobiznę Wielkiego Księcia Henryka. Pod portretami widnieje 
rok emisji „2005”. W prawej dolnej części umieszczone są inicjały grawera „LL”. Dookoła zewnętrznego 
otoku monety znajduje się 12 gwiazd UE oraz monogram Wielkiego Księcia Henryka (po lewej stronie) i Króla 
Alberta II (po prawej stronie). Symbole mennicy umieszczone są pomiędzy dwiema gwiazdami, jeden po lewej, 
a drugi po prawej stronie dolnej części otoku monety. 
Moneta okolicznościowa 2 euro 2006: Budynek Atomium: W części środkowej monety przedstawiono bryłę 
Atomium w Brukselii. 
 
Hiszpania 
2 i 1 euro: Król Carlos I 
50, 20 i 10 centów: Miguel de Cervantes 
5, 2 i 1 centów: Katedra Santiago de Compostela 
Moneta okolicznościowa 2 euro 2005: 400. Rocznica pierwszego wydania „Przemyślnego szlachcica Don 
Kichote z Manczy” Miguela Cervantesa: Część środkowa monety przedstawia wizerunek Don Kichota z lancą 
w dłoni, na tle wiatraków. Po lewej stronie widnieje wykonane techniką reliefu wklęsłego słowo „ESPAÑA”, 
pod którym znajduje się symbol mennicy „M”. W otoku monety umieszczono dwanaście gwiazd Unii 
Europejskiej, z których cztery wykonano techniką reliefu wklęsłego. W dolnej części otoku widnieje rok 
emisji. 
 
Grecja 
2 euro: Porwanie Europy przez Zeusa w postaci byka. 
1 euro: Starozytna moneta drachma z sową 
50 centów: Polityk Eleftherios Venizelos (1864-1936) 
20 centów: Guwerner Ioannis Capodisrias (1776-1831) 
10 centów: Polityk Rigas-Fereos (1757-1798) 
5 centów: Nowoczesny kontenerowiec 
2 centy: Żaglowiec Korweta 
1 cent: Antyczny statek wojenny z Aten 
Moneta okolicznościowa 2 euro 2004: Igrzyska Olimpijskie w Atenach 2004 r.: Antyczny posąg 
przedstawiający dyskobola w momencie rzutu dyskiem, otoczony 12 gwiazdami Unii Europejskiej 
umieszczonymi na zewnętrznym pierścieniu. Podstawa posągu zakrywa niewielką część zewnętrznego 
pierścienia monety. Po lewej stronie znajduje się logo Igrzysk Olimpijskich „ATHENS 2004” i pięć kół 
olimpijskich. Po prawej – cyfra „2” i słowo „ ΕΥΡΩ ”. Oznaczenie roku umieszczono wokół gwiazdy 
położonej pośrodku, u podstawy posągu, przy czym dzieli ona cyfry w następujący sposób: 20*04. Powyżej 
głowy sportowca, po lewej stronie, widnieje znak mennicy. 
 
San Marino 
2 euro: Pałac Rządowy z herbami ‘casteletów’ 
1 euro: Herb San Marino 
50 centów: Zamek obronny „Monte Titano” 
20 centów: Św. Marino 
10 centów: Bazylika del Sante 
5 centów: Zamek obronny „La Guaita” 
2 centy: Pomnik wolności 



1 cent: Wieża „Il Montale” z 13 wieku. 
Moneta okolicznościowa 2 euro 2004: Bartolomeo Borghesi (historyk, numizmatyk): Dwanaście gwiazd Unii 
Europejskiej usytuowanych dookoła zewnętrznego pierścienia monety oraz rok wydania „2004” umieszczony 
centralnie na dole otaczają popiersie Bartolomeo Borghesiego. Po lewej stronie popiersia znajduje się napis 
„Bartolomeo Borghesi” oraz litera „R” nad inicjałami grawera „E.L.F”. Po prawej stronie popiersia 
umieszczono napis „San Marino”. 
Moneta okolicznościowa 2 euro 2005: Światowy Rok Fizyki 2005: Część środkowa monety przedstawia 
interpretację alegorycznego wizerunku Galileusza, znanego pod nazwą „la fisica antica” lub jako studium 
planet. Pod globusem stojącym na stole widnieje rok emisji. 
 
Watykan 
Wszystkie monety: Papież Jan Pawel II 
Wszystkie monety serii Sede Vacante: Herb Kardinala Camerlingo i Kamery Apostolskiej jako symbol wolnej 
siedziby po śmierci Papierza Jana Pawla II i pred wyborem Benedykta XVI. 
Moneta okolicznościowa 2 euro 2004: 75. Rocznica założenia Państwa Watykańskiego: W części wewnętrznej 
monety przedstawiony jest zarys murów wokół Watykanu z Bazyliką św. Piotra na pierwszym planie. Część 
wewnętrzna zawiera również napisy „75o ANNO DELLO STATO” i „1929-2004” oraz wykonane mniejszymi 
literami nazwisko projektanta „VEROI” oraz inicjały grawera „L.D.S INC.”. W otoku monety umieszczono 
dwanaście gwiazd Unii Europejskiej oraz napis „CITTA' DEL VATICANO”.  
Moneta okolicznościowa 2 euro 2005: Dzień Młodieży 2005: Katedra Kolonii oraz Gwiazda Betlejemska i 
napis po Włosku "XX Giornata Mondiale della Gioventu". 
 
Monako 
2 euro: Książe Rainer III 
1 euro: Książę Rainer III i jego następca Książę Albert 
50, 20 i 10 centów: Pieczęć Grimaldi 
5, 2 i 1 centów: Herb Grimaldi 
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