Monety emisji 2005

N a r o d o w y

Monety emisji 2005

Rewers: Z lewej strony wizerunek Papie˝a Jana Paw∏a II. Z prawej
strony stylizowany wizerunek fragmentu Bazyliki Êw. Piotra
w Rzymie oraz napis: JAN / PAWE¸ II. U góry pó∏kolem napis:
1920-2005.

stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

10 z∏
925/1000 Ag platerowane
Au 999/1000
lustrzany
32,00 mm
14,14 g
176.000 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej. Powy˝ej pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA.
Poni˝ej or∏a oznaczenie roku emisji: 2005. Poni˝ej oznaczenia
roku emisji wizerunki dwóch d∏oni. U do∏u pó∏kolem napis:
m.
Z¸ 10 Z¸. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Z lewej strony wizerunek Papie˝a Jana Paw∏a II. Z prawej
strony stylizowany wizerunek fragmentu Bazyliki Mniejszej p.w.
Ofiarowania NajÊwi´tszej Maryi Panny w Wadowicach. U góry
pó∏kolem napis: JAN PAWE¸ II, u do∏u pó∏kolem napis: 1920-2005.

– JAN PAWE¸ II, 1920-2005 –

Projektant monety: Urszula Walerzak

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
4.000.000 szt.

Projektant monety: Urszula Walerzak
Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-05, pod
or∏em napis: Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA,
poprzedzony oraz zakoƒczony szeÊcioma pere∏kami. Pod lewà
m.
∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Z lewej strony wizerunek Papie˝a Jana Paw∏a II.
Z prawej strony stylizowany wizerunek fragmentu Bazyliki
Êw. Piotra w Rzymie oraz napis: JAN / PAWE¸ II. U góry pó∏kolem
napis: 1920-2005.

10 z∏
925/1000 Ag
lustrzany
32,00 mm
14,14 g
170.000 szt.

Awers: Z prawej strony wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej, powy˝ej pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA
POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2005. Z lewej strony stylizowany wizerunek fragmentu chrzcielnicy z Bazyliki Mniejszej

Na boku: OÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Urszula Walerzak

Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Polskiej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

P o l s k i

Monety

p.w. Ofiarowania NajÊwi´tszej Maryi Panny w Wadowicach.
Na dole z prawej strony pó∏kolem napis: 10 Z¸. Pod lewà ∏apà
m.
or∏a znak mennicy: ––
w

nomina∏
metal

B a n k

Monety emisji 2005

Monety emisji 2005

Monety emisji 2005

W dniu 29 czerwca 2005 r. Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu monety, przedstawiajàce postaç Papie˝a Jana Paw∏a II,
o nast´pujàcych nomina∏ach:

Dorobek pontyfikatu Jana Paw∏a II jest imponujàcy. Podjà∏
i rozwinà∏ dokonania swoich wielkich poprzedników, których
imiona przybra∏ – Jana XXIII (1958-1963) i Paw∏a VI (1963-1978)
oraz przedwczeÊnie zmar∏ego Jana Paw∏a I (1978). Odby∏ 104
zagraniczne podró˝e apostolskie, odwiedzajàc 129 krajów
na wszystkich kontynentach, a tak˝e 144 podró˝e po Italii, z∏o˝y∏
ponadto 784 wizyty w diecezji rzymskiej oraz w Rzymie i Castel
Gandolfo. Podczas podró˝y po Êwiecie i po W∏oszech przemierzy∏
∏àcznie oko∏o 1.271.000 km, co odpowiada 31 okrà˝eniom kuli
ziemskiej. Og∏osi∏ 14 encyklik, 15 adhortacji, 11 konstytucji
i 45 listów apostolskich oraz 30 motu proprio, czyli oficjalnych
listów do ca∏ego KoÊcio∏a, do jego cz´Êci lub okreÊlonych osób.
Wyg∏osi∏ 3.228 przemówieƒ, których wys∏ucha∏y niezliczone
rzesze ludzi, zebrane nie tylko tam, gdzie Papie˝ przebywa∏,
lecz tak˝e przed telewizorami i odbiornikami radiowymi.
Zwo∏a∏ 15 zgromadzeƒ Synodu Biskupów, utworzy∏ wiele
nowych diecezji i koÊcielnych jednostek terytorialnych. Dokona∏
1.338 beatyfikacji i 482 kanonizacji, czyli ponad po∏owy
wszystkich kanonizacji, które odby∏y si´ w ostatnich czterech
stuleciach. Zapoczàtkowa∏ obchody Âwiatowych Dni M∏odzie˝y,
które gromadzi∏y miliony m∏odych ludzi z ca∏ego Êwiata. Podczas
cotygodniowych audiencji Êrodowych i niedzielnych odby∏
ogromnà liczb´ spotkaƒ z wiernymi. Cz´sto spotyka∏ si´ równie˝
z dostojnikami paƒstwowymi i religijnymi. Wniós∏ wielki wk∏ad
w dzie∏o ekumenizmu, czyli zbli˝enia mi´dzy chrzeÊcijanami
ró˝nych wyznaƒ, a tak˝e dialogu, czyli zbli˝enia z wyznawcami
innych religii. Szczególnie widoczny jest Jego wk∏ad w dialog
z ˝ydami i judaizmem; w ostatnim çwierçwieczu dialog ten
poczyni∏ bezprecedensowe post´py. Og∏osi∏ Katechizm KoÊcio∏a
Katolickiego i opublikowa∏ kilka w∏asnych ksià˝ek, w których
podzieli∏ si´ tak˝e wielkà mi∏oÊcià do Polski i ojczystej tradycji.
Przyczyni∏ si´ do tego, ˝e run´∏y mury zastarza∏ych podzia∏ów
politycznych w Europie i na Êwiecie, natomiast inne mury
i bariery zosta∏y powa˝nie nadwer´˝one. Dzi´ki temu miliony
ludzi odzyska∏y i umocni∏y swojà godnoÊç osobistà i spo∏ecznà.
Og∏osi∏ Rok Odkupienia (1983-84) i Rok Maryjny (1987-1988).
Przygotowa∏ KoÊció∏ i Êwiat do prze˝ywania Wielkiego Jubileuszu
Roku 2000 oraz wprowadzi∏ chrzeÊcijan i ludzkoÊç w XXI wiek
i trzecie tysiàclecie. Na kilka miesi´cy przed Êmiercià og∏osi∏
Rok Eucharystii (2004-05).

który swoim ˝yciem i nauczaniem pociàgnà∏ wielu do Boga,
gotowy – jak Jezus Chrystus, któremu bezgranicznie zawierzy∏
– „oddaç ˝ycie za owce”.

• 100 z∏ - wykonanà stemplem lustrzanym w z∏ocie,
• 10 z∏ - wykonanà stemplem lustrzanym w srebrze platerowanym z∏otem,
• 10 z∏ - wykonanà stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ - wykonanà stemplem zwyk∏ym w stopie Nordic Gold.
2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 przeszed∏ do wiecznoÊci Ojciec
Âwi´ty Jan Pawe∏ II. Na pó∏tora miesiàca przed 85. rocznicà urodzin
dobieg∏o kresu ziemskie ˝ycie Cz∏owieka, który tak wyraênie
wp∏ynà∏ na losy wspó∏czesnego KoÊcio∏a i Êwiata, a pod wieloma
wzgl´dami wytyczy∏ bieg wspó∏czesnej historii.
Jan Pawe∏ II by∏ 264. papie˝em. Prze˝y∏ 84 lata 10 miesi´cy i 15 dni.
Jego pontyfikat trwa∏ 26 lat 5 miesi´cy i 17 dni. Obliczono, ˝e
Êrednia d∏ugoÊç trwania pontyfikatu dotychczasowych papie˝y
wynosi oko∏o 7 i pó∏ roku. Papie˝ z Polski sprawowa∏ zatem,
statystycznie rzecz ujmujàc, jakby cztery pontyfikaty. Sta∏o si´
tak mimo zbrodniczego zamachu, który 13 maja 1981 r. mia∏
po∏o˝yç kres jego ˝yciu.
Jan Pawe∏ II (Karol Wojty∏a) urodzi∏ si´ 18 maja 1920 r.
w Wadowicach. Dwa dni póêniej zosta∏ ochrzczony w miejscowym
koÊciele parafialnym Ofiarowania NajÊwi´tszej Maryi Panny przez
ksi´dza Franciszka ˚aka. Jako papie˝ trzykrotnie odwiedzi∏
rodzinne miasto: 7 czerwca 1979 r., podczas pierwszej pielgrzymki, 14 sierpnia 1991 r., podczas czwartej pielgrzymki, oraz
16 czerwca 1999 r., podczas siódmej pielgrzymki do ojczyzny.
Za ka˝dym razem d∏ugo modli∏ si´ przy chrzcielnicy, a podczas
ostatnich odwiedzin powiedzia∏: „Z g∏´bokà czcià ca∏uj´ ten
próg domu Bo˝ego – wadowickiej fary, a w niej chrzcielnic´,
przy której zosta∏em wszczepiony w Chrystusa i przyj´ty
do wspólnoty KoÊcio∏a. W tej Êwiàtyni przystàpi∏em do pierwszej
spowiedzi i Komunii Êw. Tu by∏em ministrantem.”
Przerwawszy studia filologiczne z powodu wybuchu II wojny
Êwiatowej i zamkni´cia Uniwersytetu Jagielloƒskiego przez nazistowskich okupantów, pracowa∏ jako robotnik w kamienio∏omach
i w fabryce sody Solvay. W 1942 r. wstàpi∏ do tajnego seminarium
duchownego i 1 listopada 1946 r. przyjà∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie.
Zosta∏ wys∏any do Rzymu, gdzie uzyska∏ doktorat z teologii,
a po powrocie do Polski w 1948 r. pe∏ni∏ ró˝ne obowiàzki duszpasterskie i podjà∏ wyk∏ady akademickie. W 1958 r. zosta∏ biskupem
pomocniczym w Krakowie, a w 1964 r. arcybiskupem tego miasta.
Bra∏ czynny udzia∏ w obradach II Soboru Watykaƒskiego (19621965). W 1967 r. otrzyma∏ godnoÊç kardyna∏a. W 1978 r., znanym
jako „rok trzech papie˝y”, po Êmierci Jana Paw∏a I, na konklawe
16 paêdziernika zosta∏ wybrany przez kardyna∏ów na papie˝a.
W niedziel´ 22 paêdziernika uroczyÊcie zainaugurowa∏ pos∏ug´
Nast´pcy Êw. Piotra, wypowiadajàc s∏ynne s∏owa „Nie l´kajcie
si´”, postrzegane i prze˝ywane powszechnie jako motto jego
niezwykle wyt´˝onego nauczania i dzia∏alnoÊci.

Dotkliwe skutki zamachu, który mia∏ miejsce w 1981 r.,
wp∏yn´∏y na stan zdrowia Ojca Âwi´tego. Szczególnie bolesne
i dramatyczne by∏y ostatnie miesiàce jego ˝ycia. Âwiat z podziwem patrzy∏ na Papie˝a z Polski zmagajàcego si´, w rzymskiej
klinice Gemelliego i w Watykanie, z post´pujàcym os∏abieniem
cia∏a, ale coraz bardziej m´˝nego duchem. W pami´ci milionów
ludzi pozosta∏o b∏ogos∏awieƒstwo „Urbi et Orbi”, którego
z okna Pa∏acu Apostolskiego udzieli∏ w ostatnià Wielkanoc
swojego ziemskiego ˝ycia. Jan Pawe∏ II da∏ heroiczny przyk∏ad
chrzeÊcijaƒskiego prze˝ywania i przyj´cia cierpienia. Jego
wytrwa∏e m´stwo okazywane w staroÊci, chorobie, umieraniu
i Êmierci potwierdza wo∏anie, z jakim wiele razy zwraca∏ si´
do Êwiata, o godnoÊç ka˝dego ludzkiego ˝ycia i szacunek dla
niego. Da∏ si´ poznaç i zosta∏ zapami´tany jako Pasterz Dobry,

Âmierç i pogrzeb Ojca Âwi´tego wyzwoli∏y i wzmog∏y ogromnà
energi´ duchowà. Sta∏o si´ to widoczne w Rzymie i na Êwiecie,
zw∏aszcza w Polsce – ojczyênie Jana Paw∏a II. On ju˝ „przekroczy∏
próg nadziei” i znalaz∏ si´ w obj´ciach Matki, której zaufa∏,
dajàc temu wyraz w swojej biskupiej dewizie „Totus Tuus”. Tu˝
przed Êmiercià wyszepta∏ „Amen”.
Dzi´kujemy Ci, Ojcze Âwi´ty! Spoczywaj w pokoju!

Ks. prof. Waldemar CHROSTOWSKI
Uniwersytet Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie

Wszystkie monety emitowane przez NBP sà prawnym
Êrodkiem p∏atniczym w Polsce.

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

100 z∏
900/1000Au
lustrzany
21,00 mm
8,00 g
18.700 szt.

Awers: Stylizowany wizerunek fragmentu Bazyliki Êw. Piotra
w Rzymie. Z lewej strony wizerunek or∏a, ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej, z prawej strony napis: 100 / Z¸. Wokó∏
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji:
m.
2005. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicyy: ––
w
Rewers: Z lewej strony wizerunek Papie˝a Jana Paw∏a II. Z prawej
strony stylizowany wizerunek fragmentu chrzcielnicy z Bazyliki
Mniejszej p.w. Ofiarowania NajÊwi´tszej Maryi Panny
w Wadowicach. U góry pó∏kolem napis: JAN PAWE¸ II, u do∏u
pó∏kolem napis: 1920-2005.
Projektant monety: Urszula Walerzak

