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Monety
kolekcjonerskie
20 z∏
925/1000 Ag
lustrzany
kwadrat o boku 40,00 mm
28,28 g
83 000 szt.

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

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
2 000 000 szt.

Awers: Z prawej strony postaç Jana Paw∏a II wspartego na
pastorale, w tle stylizowane ga∏´zie. U góry wizerunek or∏a
ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej, poni˝ej
oznaczenie roku emisji: 2003. U do∏u napis: RZECZPOSPOLITA /
m .
POLSKA / 20 Z¸. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w

Awers: Na tle stylizowanego krzy˝a: z prawej strony u do∏u
wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej;
poni˝ej, w Êrodkowej cz´Êci napis: 2 Z¸; nad or∏em napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA i oznaczenie roku emisji: 2003. Pod
m.
lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w

Rewers: Portret Jana Paw∏a II. Wzd∏u˝ boków monety po prawej
stronie napisy: JAN PAWE¸ II, 25-LECIE PONTYFIKATU.

Rewers: Na tle stylizowanego krzy˝a: wizerunek Jana Paw∏a II
wspartego na pastorale; u góry z prawej strony napis: 25-LECIE /
PONTYFIKATU; u do∏u napis: JAN PAWE¸ II.
W dniu 24 wrzeÊnia 2003 r. Narodowy
Bank Polski wprowadza do obiegu
monety kolekcjonerskie, przedstawiajàce postaç Jana Paw∏a II,
o nomina∏ach:

Na boku 8-krotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony
o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Projektant monet: Ewa Tyc-Karpiƒska

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

Projekt: DECORUM

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

• 200 z∏ – wykonana stemplem lustrzanym w z∏ocie,
• 20 z∏ – wykonana stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ – wykonana stemplem zwyk∏ym w stopie CuAl5Zn5Sn1,
tzw. Nordic Gold.

31 lat i 7 miesi´cy, pontyfikat
Piusa IX (1846-1878), na trzecim zaÊ
trwajàcy 25 lat i 7 miesi´cy pontyfikat Leona XIII (1878-1903). Obchodzàc Srebrny Jubileusz, Jan Pawe∏
II sprawuje w∏adz´ pasterskà w KoÊciele d∏u˝ej ni˝ nast´pny w tym
zestawieniu, a piàty z kolei, papie˝
Pius VI (1775-1799), którego pontyfikat trwa∏ 24 i pó∏ roku. Jest tak
mimo krwawego zamachu na Ojca
Âwi´tego, który 13 maja 1981 r. mia∏
po∏o˝yç kres jego ˝yciu.

Ze szczegó∏owych obliczeƒ bilansujàcych d∏ugà, bo liczàcà prawie dwa
tysiàce lat, histori´ papiestwa wynika,
˝e pontyfikat Jana Paw∏a II jest
od niedawna czwartym pod wzgl´dem czasu trwania. Wed∏ug tradycji
starochrzeÊcijaƒskiej, Êw. Piotr, który
otrzyma∏ w∏adz´ pasterskà w KoÊciele
od samego Jezusa, sprawowa∏ jà
przez oko∏o 33 lata. Na drugim miejscu znajduje si´ krótszy, trwajàcy

Wybór Polaka na papie˝a, dokonany
16 paêdziernika 1978 r. na konklawe
w Kaplicy Sykstyƒskiej w Rzymie,
stanowi zwieƒczenie tysiàca lat
chrzeÊcijaƒstwa w Polsce. Naród
w∏àczony w 966 r. przez chrzest
do rodziny narodów Europy przeszed∏
d∏ugà i niezwykle burzliwà drog´.
W drugiej po∏owie XX w., po okropnoÊciach i zniszczeniach II wojny
Êwiatowej, ogromnà rol´ odegra∏

Jan Pawe∏ II
– 25-lecie Pontyfikatu –
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kardyna∏ Stefan Wyszyƒski, znany jako Prymas Tysiàclecia.
W tydzieƒ po pami´tnym konklawe, podczas specjalnej audiencji
dla Polaków, nowo wybrany Papie˝ odda∏ mu ho∏d,
mówiàc: „Czcigodny i Umi∏owany Ksi´˝e Prymasie! Pozwól, ˝e
powiem po prostu, co myÊl´. Nie by∏oby na Stolicy Piotrowej
tego Papie˝a – Polaka, który dziÊ pe∏en bojaêni Bo˝ej, ale i pe∏en ufnoÊci rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie by∏o Twojej
wiary, niecofajàcej si´ przed wi´zieniem i cierpieniem, Twojej
heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce KoÊcio∏a
w Ojczyênie naszej, które zwiàzane sà z Twoim biskupim
i prymasowskim pos∏ugiwaniem”. To wzruszajàce wyznanie
najlepiej i najg∏´biej wyra˝a rodowód i treÊç okreÊlenia „Papie˝
– Polak”.

wszyscy jego poprzednicy razem wzi´ci. Do tego dochodzà
tysiàce spotkaƒ z dostojnikami koÊcielnymi, paƒstwowymi
i spo∏ecznymi, a tak˝e audiencje i spotkania z milionami
zwyczajnych ludzi, nie tylko chrzeÊcijanami, lecz i wyznawcami
innych religii. Bardzo dobrze zosta∏y przyj´te w Êwiecie liczne
inicjatywy i wypowiedzi adresowane do wszystkich ludzi
dobrej woli, w czym Jan Pawe∏ II poszed∏ Êladami Jana XXIII
(1958-1963), „Papie˝a Dobroci”. Ich przejawem sta∏y si´
pami´tne spotkania modlitewne w 1987 i 2002 r. w Asy˝u.
Wyjàtkowe znaczenie majà niezwykle ˝ywe i g∏´bokie kontakty
Jana Paw∏a II z ˚ydami i judaizmem. Ich symbolem jest wizyta
13 kwietnia 1986 r. w synagodze rzymskiej oraz w marcu 2000 r.
w Ziemi Âwi´tej. W Rzymie Papie˝ z Polski powiedzia∏:
„JesteÊcie naszymi umi∏owanymi braçmi i – mo˝na powiedzieç
– w pewien sposób naszymi starszymi braçmi”. A w Jerozolimie,
w przemówieniu w Instytucie Pami´ci Yad Vashem: „Budujmy
nowà przysz∏oÊç, w której nie b´dzie ju˝ ˝adnych uczuç anty˝ydowskich wÊród chrzeÊcijan ani uczuç antychrzeÊcijaƒskich
wÊród ˚ydów, lecz raczej nastanie wzajemny szacunek, wymagany od tych, którzy wielbià jedynego Stwórc´ i Pana,
a w Abrahamie widzà naszego wspólnego ojca w wierze”.
Równie donios∏e i wa˝ne jest nauczanie na temat muzu∏manów
i innych niechrzeÊcijan. Osobny i bogaty rozdzia∏ stanowià
wysi∏ki ekumeniczne, zmierzajàce do pojednania mi´dzy
zwaÊnionymi przez wieki wyznaniami chrzeÊcijaƒskimi, zw∏aszcza
prawos∏awiem.

razy i przeszed∏ pi´ç powa˝nych operacji. W∏aÊnie znami´
cierpienia chyba najwyraêniej odró˝nia obecny pontyfikat
od wszystkich, które go poprzedzi∏y. Jan Pawe∏ II cierpi i choruje
na oczach Êwiata, ukazujàc cierpienie jako integralny sk∏adnik
cz∏owieczego losu.
Nie sposób wyliczyç wszystkiego, co sk∏ada si´ na çwierç wieku
˝ycia i aktywnoÊci Ojca Âwi´tego. Trzeba d∏ugiego czasu
i ogromnego wysi∏ku, by to, kim jest i czego dokona∏, objàç,
przedstawiç i w∏aÊciwie oceniç skutki. Jedno jest pewne: Srebrny
Jubileusz Jana Paw∏a II to wielkie Êwi´to KoÊcio∏a i wszystkich
ludzi dobrej woli, równie˝ wielkie Êwi´to Polski i Polaków.

Na çwierçwiekowà dzia∏alnoÊç Jana Paw∏a II sk∏adajà si´
ró˝norodne dokonania o prawdziwie historycznym przebiegu
i znaczeniu. Najbardziej wyró˝niajà si´ podró˝e papieskie,
zarówno mi´dzynarodowe, jak i po Italii. Jan Pawe∏ II odby∏
ponad 100 podró˝y apostolskich po ca∏ym Êwiecie, odwiedzajàc
wi´cej ni˝ 130 paƒstw, wiele kilkakrotnie, przebywa∏ w ponad
620 miejscowoÊciach, w wielu po kilka razy. Obliczono, ˝e podczas pielgrzymek zagranicznych sp´dzi∏ poza Watykanem oko∏o
570 dni, przemierzajàc ponad 1,1 miliona kilometrów, co stanowi
prawie trzykrotnà odleg∏oÊç Ziemi od Ksi´˝yca. Odby∏ te˝
ponad 140 podró˝y po ró˝nych regionach i diecezjach Italii,
sp´dzajàc poza Watykanem i letnià rezydencjà w Castel
Gandolfo oko∏o 390 dni. „Byç w Rzymie i Papie˝a nie widzieç?”
– za pontyfikatu Papie˝a z Polski zdarza∏o si´ to doÊç cz´sto.
Ale dzi´ki temu spotka∏y go miliony ludzi, którzy nigdy w Rzymie
nie byli ani nie b´dà.
Szczególne znaczenie majà pielgrzymki Jana Paw∏a II do Ojczyzny.
Pierwsza odby∏a si´ w czerwcu 1979 r., kilka miesi´cy po wyborze
na papie˝a, ostatnia zaÊ w sierpniu 2002 roku. Za ka˝dym
razem ˝egna∏o Ojca Âwi´tego gromkie wo∏anie rodaków:
„Zostaƒ z nami!”, on zaÊ ˝ywi∏ zapewne to samo uczucie, które
opuszczajàc ostatnio Ojczyzn´ wyrazi∏ g∏oÊno: „˚al odje˝d˝aç!”
Ka˝da pielgrzymka stanowi∏a wydarzenie ogromnej wagi
historycznej, religijnej, spo∏ecznej i politycznej. W poczàtkach
pontyfikatu by∏o to podnoszenie ducha narodowego, potem jego
umacnianie i wskazywanie w∏aÊciwej drogi w pog∏´bianiu
w∏asnej to˝samoÊci. W ostatnim okresie wielkà zas∏ugà Ojca
Âwi´tego jest natomiast skuteczne wsparcie wysi∏ków, dzi´ki
którym Polska znajdzie si´ we Wspólnocie Europejskiej. Ka˝da
pielgrzymka obros∏a we wdzi´cznà pami´ç i legend´, przynios∏a
b∏ogos∏awione owoce przemiany ludzkich serc i sumieƒ,
dostarczy∏a bezcennych inspiracji i si∏, ukazywa∏a ˝ycie osobiste
i spo∏eczne jako wielki dar i wyzwanie, które nale˝y odwa˝nie
podjàç i wype∏niç. Wielkà nowoÊcià obecnego pontyfikatu sà
obchodzone corocznie Âwiatowe Dni M∏odzie˝y, gromadzàce
miliony dziewczàt i ch∏opców, którym Jan Pawe∏ II przypomina:
„Wy jesteÊcie przysz∏oÊcià Êwiata! Wy jesteÊcie przysz∏oÊcià
KoÊcio∏a!”
W nurcie bogatej dzia∏alnoÊci Jana Paw∏a II wyró˝niajà si´
dokonania o charakterze religijnym. Nale˝y do nich bezprecedensowa liczba beatyfikacji i kanonizacji, dokonanych
w Rzymie i poza Rzymem, podczas których Ojciec Âwi´ty og∏osi∏
Êwi´tymi i b∏ogos∏awionymi prawie 2.000 osób, czyli wi´cej ni˝

Nauczanie to kolejny wa˝ny nurt dzia∏alnoÊci Jana Paw∏a II.
Wspó∏tworzà go liczne encykliki, adhortacje, listy apostolskie,
a tak˝e przemówienia i homilie wyg∏aszane w ró˝nych okolicznoÊciach i miejscach. Od pierwszej encykliki, zatytu∏owanej
Redemptor hominis (Odkupiciel cz∏owieka), dominuje wspólny
wàtek, ten mianowicie, ˝e drogà KoÊcio∏a jest cz∏owiek, ka˝dy
cz∏owiek. Wra˝liwy humanizm, silnie zakorzeniony w wierze
w Boga oraz w intensywnym prze˝ywaniu jego obecnoÊci
w cz∏owieku i Êwiecie, stanowi trwa∏e znami´ pontyfikatu prze∏omu XX i XXI wieku. DonoÊny wàtek nauczania Ojca Âwi´tego
to wezwanie do „nowej ewangelizacji”, rozwijane zw∏aszcza
w kontekÊcie przygotowaƒ i prze˝ywania Wielkiego Jubileuszu
Roku 2000. Ca∏oÊç nauczania papieskiego jest osadzona w nauczaniu II Soboru Watykaƒskiego (1962-1965), przez co zosta∏o
podj´te i jest rozwijane wielkie dzie∏o odnowy KoÊcio∏a,
wychodzàce naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom wspó∏czesnego Êwiata.
G∏ówne wàtki, do których Ojciec Âwi´ty przywiàzuje najwi´ksze
znaczenie, to wzglàd na Mi∏osierdzie Bo˝e i kult NajÊwi´tszej
Marii Panny.
Widoczny wymiar pontyfikatu Jana Paw∏a II stanowi cierpienie.
Nazajutrz po konklawe, 17 paêdziernika 1978 r., odst´pujàc
od wczeÊniejszych zwyczajów, Ojciec Âwi´ty uda∏ si´
do rzymskiej kliniki Gemelli, by odwiedziç ci´˝ko chorego
przyjaciela kardyna∏a Andrzeja Mari´ Deskura. Dwa i pó∏ roku
póêniej ci´˝ko ranny papie˝ by∏ pacjentem tej kliniki, ca∏y Êwiat
obieg∏a zaÊ fotografia pokazujàca go na szpitalnym ∏ó˝ku.
Odtàd pontyfikat Jana Paw∏a II jest w szczególny sposób
naznaczony cierpieniem. W klinice Gemelli przebywa∏ siedem

Ad Multos Annos, Ojcze Âwi´ty!

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∏
900/1000Au
lustrzany
27,00 mm
15,50 g
4 900 szt.

Awers: Postaç Jana Paw∏a II wspartego na pastorale, w tle
stylizowane ga∏´zie. U góry wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej strony pó∏kolem napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2003,
z prawej strony u do∏u napis: 200 Z¸. Pod lewà ∏apà or∏a znak
m.
mennicy: ––
w
Rewers: Wizerunek Jana Paw∏a II siedzàcego w fotelu. U góry
napis: JAN / PAWE¸ II. U do∏u pó∏kolem napis: 25-LECIE
PONTYFIKATU.

