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

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

Awers: Pó∏postaç papie˝a Jana Paw∏a II. Z lewej strony
wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej.
W tle postaç papie˝a Jana Paw∏a II. U góry pó∏kolem napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA 2002 * 10 Z¸. U do∏u pó∏kolem napis:
m.
JAN PAWE¸ II. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Postaç papie˝a Jana Paw∏a II widoczna z ty∏u na tle
stylizowanej Bramy Âwi´tej Bazyliki Êw. Piotra w Rzymie.
U góry pó∏kolem napis: PONTIFEX MAXIMUS.
W dniu 27 maja 2002 r. Narodowy
Bank Polski wprowadza do obiegu monety kolekcjonerskie, przedstawiajàce
postaç Jana Paw∏a II, o nomina∏ach:

Projektant monet: Ewa Tyc-Karpiƒska

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

Projekt: DECORUM

•200 z∏ - wykonane stemplem lustrzanym w z∏ocie,
• 10 z∏ - wykonane stemplem lustrzanym w srebrze,
Jan Pawe∏ II, nast´pca Jana Paw∏a I
(1978) oraz duchowy spadkobierca
imion i misji dwóch jego bezpoÊrednich poprzedników, Jana XXIII (19581963) i Paw∏a VI (1963-1978), jest
pierwszym od 455 lat papie˝em nie-W∏ochem. Obliczono, ˝e w dwutysiàcletniej historii KoÊcio∏a Êrednia
pontyfikatu wynosi oko∏o siedem
i pó∏ roku. Jan Pawe∏ II rozpoczà∏
dwudziesty czwarty rok pontyfikatu,
a zatem ju˝ czwartà papieskà „kadencj´“. Jest tak mimo krwawego
zamachu na jego ˝ycie, który mia∏
miejsce 13 maja 1981 roku na Placu
Âw. Piotra w Rzymie.
Jan Pawe∏ II jest pierwszym papie˝em Polakiem i zapewne pierwszym

papie˝em S∏owianinem. Obydwa te
rysy sà dobrze widoczne w jego ˝yciu
i pos∏ugiwaniu. Szczególnym wyrazem
troski o pomyÊlnoÊç i wszechstronny
rozwój Polski sta∏y si´ pielgrzymki
do Ojczyzny, odbyte w latach 1979,
1983, 1987, 1991, 1997 i 1999. Ka˝da
mia∏a inny charakter, co by∏o zwiàzane
ze zmieniajàcymi si´ uwarunkowaniami politycznymi, spo∏ecznymi i religijnymi, lecz ka˝da wzmocni∏a nadziej´
i zaowocowa∏a wieloma zmianami
na dobre. Pielgrzymowanie do Polski
wpisuje si´ w nurt bezprecedensowego pielgrzymowania po ca∏ym
Êwiecie, dzi´ki któremu Jan Pawe∏ II
jest s∏usznie postrzegany jako Papie˝
Pielgrzym. Jego sylwetka z charakterystycznym krzy˝em papieskim jest
znana i ∏atwo rozpoznawana dos∏ownie wsz´dzie.
Nie ma innej osoby na Êwiecie, która
cieszy∏aby si´ tak wielkim i trwa∏ym
uznaniem oraz popularnoÊcià.
Osoba i pontyfikat Jana Paw∏a II wydatnie si´ przyczyni∏y do rozs∏awienia imienia Polski. W∏aÊnie Papie˝
jest najlepszym i najskuteczniejszym
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„ambasadorem“ naszego kraju. DoÊwiadczyliÊmy tego zw∏aszcza w okresie tworzenia si´ „SolidarnoÊci“, w trudnych latach
stanu wojennego, wielokrotnie póêniej i doÊwiadczamy dzisiaj.
Wed∏ug staro˝ytnej ∏aciƒskiej formu∏y papie˝ jest nazywany
„Pontifex Maximus“, tzn. „Najwy˝szy Kap∏an“, czyli „Arcykap∏an“.
Nazwa „pontifex“ pochodzi od rzeczownika „pons“, tzn. most.
Zadaniem ka˝dego papie˝a jako nast´pcy Êw. Piotra jest budowanie mostów, to znaczy przezwyci´˝anie napi´ç i konfliktów
oraz tworzenie i umacnianie wi´zi mi´dzy ludêmi. Najbardziej
podstawowy wymiar tej wielce odpowiedzialnej dzia∏alnoÊci
obejmuje katolików i chrzeÊcijan innych wyznaƒ, lecz powo∏aniem religii i przywódców religijnych jest równie˝ kszta∏towanie
i podtrzymywanie solidarnoÊci ze wszystkimi ludêmi.
Zadanie „budowania mostów“ nabiera szczególnego znaczenia
teraz, w kontekÊcie ˝mudnego procesu jednoczenia si´ Europy.
Od poczàtku swojego pontyfikatu Jan Pawe∏ II czyni wszystko,
aby ukazywaç i rozwijaç duchowà to˝samoÊç Starego Kontynentu.
Do 1989 roku Europa by∏a silnie podzielona, zaÊ skutki zastarza∏ych podzia∏ów wcià˝ dajà o sobie znaç. Ojciec Âwi´ty bardzo
skutecznie przyczyni∏ si´ do przezwyci´˝ania zadawnionych
napi´ç, prze∏amywania barier dzielàcych narody i wspólnoty religijne oraz umacniania wi´zi mi´dzyludzkich. Tak urzeczywistnia
misj´, w której znajduje odzwierciedlenie sama istota sprawowanej przez niego w KoÊciele w∏adzy.
Pos∏uga Jana Paw∏a II bywa s∏usznie okreÊlana jako „pontyfikat
prze∏omów“. W pierwszej kolejnoÊci chodzi o prze∏om czasów,
w którym ˝yjemy, czyli prze∏om wieków i tysiàcleci. Jan Pawe∏
II przygotowa∏ KoÊció∏ i Êwiat do prze˝ywania Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, a nast´pnie przewodniczy∏ jego uroczystym
obchodom. Dwa wydarzenia nabra∏y wyjàtkowego znaczenia:
otwarcie Drzwi Âwi´tych w bazylice Êw. Piotra w Rzymie w nocy
z 24 na 25 grudnia 1999 roku oraz ich zamkni´cie 6 stycznia
2001 roku. Sylwetka Jana Paw∏a II na tle watykaƒskich Drzwi
Âwi´tych sta∏a si´ symbolem niezwyk∏ego prze∏omu, na który
przypad∏o ˝ycie obecnego pokolenia. Drzwi Âwi´te stanowià
zarazem wymowny znak symbol najwznioÊlejszych wartoÊci
∏àczàcych ludzi, które wyobra˝ane sà tak˝e przez mosty.
Wielki Jubileusz Roku 2000 sta∏ si´ okazjà do g∏´bokiej odnowy
˝ycia osobistego i zbiorowego. Papie˝ wystosowa∏ liczne apele
o przywrócenie w Êwiecie zachwianej sprawiedliwoÊci spo∏ecznej,
a tak˝e o pokój. A chocia˝ nie wszystkie spotka∏y si´ z odzewem,
na jaki naprawd´ zas∏ugujà, nie pozosta∏y jednak bez echa, bowiem poruszy∏y i nadal drà˝à sumienia przywódców politycznych
i religijnych.
W miesiàcach, które nastàpi∏y po zakoƒczeniu Wielkiego Jubileuszu, raz jeszcze sta∏o si´ jasne, jak wielkà wartoÊcià jest pokój.
Kiedy zosta∏ on powa˝nie zagro˝ony, Jan Pawe∏ II nieustannie
wzywa do wytrwa∏ego pokonywania wszystkiego, co dzieli oraz
szukania tego, co mo˝e ludzi ∏àczyç i godziç ze sobà. W przemówieniu, wyg∏oszonym 22 wrzeÊnia 2001 roku w Astanie,
podczas pielgrzymki do Kazachstanu, Ojciec Âwi´ty powiedzia∏:
„Kwestii spornych nie nale˝y rozwiàzywaç si∏à zbrojnà, ale
Êrodkami pokojowymi, to znaczy przez negocjacje i dialog. Zdecydowanie popieram ten kierunek dzia∏ania, odpowiadajàcy
podstawowym wymogom solidarnoÊci i pokoju, których ludzie
pragnà coraz bardziej Êwiadomie“. Trzy dni póêniej na lotnisku

w Erewanie w Armenii, Jan Pawe∏ II stwierdzi∏: „Pokój mo˝na
zbudowaç jedynie na trwa∏ych fundamentach wzajemnego
szacunku, sprawiedliwoÊci w relacjach mi´dzy ró˝nymi spo∏ecznoÊciami i wielkodusznoÊci ze strony silniejszych“.
Troska o pokój znajduje wyraz w corocznym or´dziu Jana Paw∏a II
na obchodzony 1 stycznia Âwiatowy Dzieƒ Pokoju. W ostatnim,
otwierajàcym rok 2002, Ojciec Âwi´ty napisa∏: „Nie ma pokoju
bez sprawiedliwoÊci, nie ma sprawiedliwoÊci bez przebaczenia“.
Umiej´tnoÊç przebaczenia jako warunek sprawiedliwoÊci oraz
zaprowadzanie sprawiedliwoÊci jako warunek pokoju - oto najwa˝niejsze wskazanie, które do wspó∏czesnego Êwiata kieruje
Jan Pawe∏ II Pontifex Maximus.
Ks. prof. Waldemar Chrostowski
Uniwersytet Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego

Wszystkie monety kolekcjonerskie sà prawnym Êrodkiem p∏atniczym w Polsce.

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

200 z∏
900/1000 Au
lustrzany
27,00 mm
15,50 g
5.000 szt.

Awers: Popiersie papie˝a Jana Paw∏a II oraz faksymile jego
podpisu. Z lewej strony wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej. U góry pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2002 * 200 Z¸. U do∏u pó∏kolem napis: JAN
m.
PAWE¸ II. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Postaç papie˝a Jana Paw∏a II widoczna z ty∏u na tle
stylizowanej Bramy Âwi´tej Bazyliki Êw. Piotra w Rzymie.
U góry pó∏kolem napis: PONTIFEX MAXIMUS.

