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N a r o d o w y

Monety emisji 2006

– XVIII Mistrzostwa Âwiata
w pi∏ce no˝nej
NIEMCY 2006 –

Projektant monety: Urszula Walerzak

stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

10 z∏
rdzeƒ: A g 9 2 5 / 1 0 0 0
platerowane Au 999/1000;
pierÊcieƒ: A g 9 2 5 / 1 0 0 0
lustrzany
32,00 mm
14,14 g
80.500 szt.

Awers: Centralnie, wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej. Wokó∏ or∏a pó∏kolem napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2006.
Wokó∏ stylizowana siatka bramki, na jej tle, poni˝ej oznaczenia
m.
roku emisji napis: 10 Z¸. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Stylizowany wizerunek pi∏karza kopiàcego pi∏k´.
Powy˝ej, na tle stylizowanego wizerunku s∏oƒca, stylizowany
wizerunek pi∏ki no˝nej. Z lewej strony pi∏ki pó∏kolem napis:
FIFA. W otoku napis: MISTRZOSTWA ÂWIATA W PI¸CE NOèNEJ
NIEMCY 2006.
Projektant monety: Robert Kotowicz

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

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

Awers: : Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-06, 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: Centralnie, na tle wizerunku stylizowanej pi∏ki no˝nej,
stylizowana mapa Polski. W dolnej cz´Êci pi∏ki stylizowany napis:
2006/FIFA. W otoku napis: MISTRZOSTWA ÂWIATA W PI¸CE
NO˚NEJ NIEMCY.
Na boku: OÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

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

Awers: : Z prawej strony fragment stylizowanej pi∏ki no˝nej, na
jego tle: z lewej strony wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej, z prawej - napis: 10 Z¸. Z lewej strony
pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie
m.
roku emisji: 2006. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w

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

Projekt: DECORUM

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Urszula Walerzak

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

P o l s k i

Monety

Rewers: Z prawej strony wizerunek biegnàcego pi∏karza na tle
stylizowanego wizerunku Êrodkowej cz´Êci boiska pi∏karskiego.
Z lewej strony u do∏u zmieniajàcy si´ w zale˝noÊci od kàta
patrzenia wizerunek pi∏ki no˝nej. Z prawej strony pó∏kolem napis:
MISTRZOSTWA ÂWIATA W PI¸CE NO˚NEJ. U góry z lewej strony
napis: NIEMCY/2006. U do∏u z lewej strony napis: FIFA.

nomina∏
metal

B a n k

Monety emisji 2006

Monety emisji 2006

Monety emisji 2006

W dniu 26 kwietnia 2006 r. Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu monety, upami´tniajàce XVIII Mistrzostwa Âwiata w pi∏ce
no˝nej, o nomina∏ach:

go nie odnaleziono. Nowe – Puchar Âwiata FIFA – zaprojektowa∏ W∏och
Silvio Gazzaniga. Puchar ma 36 centymetrów wysokoÊci, wa˝y oko∏o
5 kilogramów i wykonany jest z 18-karatowego z∏ota.

• 100 z∏ – wykonanà stemplem lustrzanym w z∏ocie;
• 10 z∏ – wykonanà stemplem lustrzanym w srebrze, z efektem
kàtowym;
• 10 z∏ – wykonanà stemplem lustrzanym w srebrze platerowanym
z∏otem;
• 2 z∏ – wykonanà stemplem zwyk∏ym w stopie Nordic Gold.

Legendarny król futbolu, Brazylijczyk Pele, jako jedyny pi∏karz trzy
razy zostawa∏ mistrzem Êwiata. W 1958 r., gdy dokona∏ tego po raz
pierwszy, nie mia∏ jeszcze skoƒczonych osiemnastu lat.
Tylko dwóm osobom – Brazylijczykowi Mario Zagalo (1958, 1962
i 1970) oraz Niemcowi Franzowi Beckenbauerowi (1974 i 1990)
uda∏o si´ wywalczyç tytu∏ najpierw w roli zawodnika, a nast´pnie
trenera. Ten drugi jest teraz szefem komitetu organizacyjnego
Mistrzostw. Jedynym trenerem, który mo˝e si´ poszczyciç dwoma
tytu∏ami, pozostaje Vittorio Pozzo – zdoby∏ mistrzostwo
z reprezentacjà W∏och w 1934 i 1938 r.

(najlepsze miejsca w spotkaniu fina∏owym) kosztujà 600 euro.
Sprzeda˝ biletów, za poÊrednictwem Internetu, rozpocz´∏a si´ ju˝
1 lutego 2005 r. Na pierwszà parti´ 812 tysi´cy kart wst´pu,
przeznaczonych dla indywidualnych kibiców, nap∏yn´∏o ponad
cztery miliony ofert z 195 krajów! O ich przydziale zadecydowa∏o
losowanie. Jeszcze wi´cej by∏o ch´tnych na kolejne 250 tysi´cy
biletów mo˝liwych do nabycia na poczàtku tego roku. Organizatorzy
otrzymali na nie a˝ szeÊç milionów zamówieƒ!

9. czerwca mecz Niemcy – Kostaryka rozpocznie XVIII fina∏y Mistrzostw
Âwiata w pi∏ce no˝nej. Mistrzostwa odb´dà si´ w Niemczech po raz
drugi. Poprzednie rozegrano w tym kraju w 1974 r.
W grudniu 2003 r. we Frankfurcie nad Menem odby∏o si´ losowanie
grup eliminacyjnych, majàcych wy∏oniç 31 z 32 finalistów. Ostatnie
miejsce zarezerwowano dla gospodarzy, tradycyjnie zwolnionych
z kwalifikacji. W walce o prawo gry w mistrzostwach, do listopada
ubieg∏ego roku, uczestniczy∏o a˝ 157 reprezentacji. Nast´pnie
9 grudnia w Lipsku dokonano losowego podzia∏u finalistów
na nast´pujàce grupy:
A: Niemcy, Kostaryka, Polska, Ekwador
B: Anglia, Paragwaj, Trynidad i Tobago, Szwecja
C: Argentyna,Wybrze˝e KoÊci S∏oniowej, Serbia i Czarnogóra, Holandia
D: Meksyk, Iran, Angola, Portugalia
E: W∏ochy, Ghana, Stany Zjednoczone, Czechy
F: Brazylia, Chorwacja, Australia, Japonia
G: Francja, Szwajcaria, Korea Po∏udniowa, Togo
H: Hiszpania, Ukraina, Tunezja, Arabia Saudyjska
Dwie najlepsze dru˝yny z ka˝dej z nich zakwalifikujà si´ do kolejnej
rundy, w której walka o tytu∏ b´dzie prowadzona systemem
pucharowym (przegrywajàcy odpada).
Zawodnicy b´dà rywalizowali na dwunastu stadionach zbudowanych
specjalnie na fina∏y lub gruntownie na ten cel zmodernizowanych.
Niemcy wydali na to a˝ 1,4 miliarda euro. Najwi´cej – 242 miliony,
na przebudow´ Stadionu Olimpijskiego w Berlinie (by∏ g∏ównà arenà
Igrzysk Olimpijskich w 1936 r.), na którym odb´dzie si´ 9 lipca mecz
fina∏owy. NajnowoczeÊniejszym obiektem jest stadion
w Gelsenkirchen, z wysuwanà murawà i zamykanym dachem.
Tytu∏u mistrzowskiego broni zespó∏ Brazylii, uwa˝any za faworyta
imprezy (dru˝yna tego kraju jest najbardziej utytu∏owana w historii
futbolu). W ostatnim finale, rozegranym przed czterema laty
w japoƒskiej Jokohamie, pokona∏a Niemcy 2: 0. Brazylijczycy a˝ pi´ç razy
byli mistrzami Êwiata (1958, 1962, 1970, 1994 i 2002). Jest to jedyna
dru˝yna, która wyst´powa∏a we wszystkich turniejach fina∏owych.
Trzykrotnie mistrzostwo zdobywa∏y reprezentacje W∏och (1934,
1938, 1982) i Niemiec (1954, 1974, 1990). Po dwa tytu∏y majà
pi∏karze Urugwaju (1930, 1950) i Argentyny (1978, 1986). Raz
mistrzami Êwiata byli Anglicy (1966) i raz Francuzi (1998).
Zwyci´ski zespó∏ otrzymywa∏ do 1970 r. przechodni Puchar Rimeta,
czyli Z∏otà Nike. Brazylijczycy zdobyli jà na w∏asnoÊç za trzeci tytu∏
mistrzowski. Niestety, bezcenne trofeum zosta∏o im skradzione i nigdy

Dariusz Kurowski
dziennikarz sportowy
Wszystkie monety emitowane przez NBP sà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym w Polsce.

Reprezentacja Polski po raz siódmy zagra w fina∏ach. Swoje wyst´py
zapoczàtkowa∏a w 1938 r. we Francji. Przegra∏a po dogrywce
z Brazylià 5: 6 i zosta∏a wyeliminowana z turnieju. Ernest Wilimowski
zdoby∏ wtedy a˝ 4 bramki!
Na nast´pny start Polacy czekali do 1974 r., zdobyli wtedy (na czele
z trenerem tysiàclecia – Kazimierzem Górskim) trzecie miejsce.
Grzegorz Lato zosta∏ królem strzelców imprezy (7 bramek).
Kazimierza Deyn´ uznano za jednego z trzech najlepszych pi∏karzy
turnieju (wyprzedzili go tylko – Holender Johann Cruyff i Franz
Beckenbauer), a polskà dru˝yn´ za rewelacj´ Mistrzostw.
W swoim trzecim starcie w Mistrzostwach w 1978 r. Polacy zaj´li
5-6 miejsce (zakoƒczyli udzia∏ w turnieju w II rundzie na 3. pozycji
w jednej z dwóch grup eliminacyjnych). Cztery lata póêniej
zakoƒczyli wyst´p w fina∏ach znów na medalowej, trzeciej pozycji.
Dokonali tego pod kierunkiem trenera Antoniego Piechniczka,
jedynego szkoleniowca, który poprowadzi∏ reprezentacj´ w dwóch
fina∏ach. Próbowali tak˝e w 1986 r., choç ju˝ bez wi´kszego
powodzenia (odpadli w 1/8 fina∏u). To by∏ po˝egnalny wyst´p
W∏adys∏awa ˚mudy, który jest polskim rekordzistà – wzià∏ udzia∏
w czterech fina∏ach Mistrzostw Âwiata, wyst´pujàc podczas nich
w 21 meczach. W trzech turniejach grali (w ka˝dym zdobywajàc
bramki) – Grzegorz Lato i Andrzej Szarmach.
Gdy przed czterema laty nasi pi∏karze, po szesnastoletniej przerwie,
znów zakwalifikowali si´ do fina∏ów, radoÊç i oczekiwania zwiàzane
z ich wyst´pem by∏y wielkie. Z pewnoÊcià zbyt du˝e, bo dru˝yna
prowadzona przez Jerzego Engela zaj´∏a w grupie eliminacyjnej
ostatnie miejsce. Dlatego trener Pawe∏ Janas, który w ubieg∏ym roku
wywalczy∏ awans do niemieckich Mistrzostw, jest bardzo ostro˝ny
w przewidywaniach i stawia sobie za cel podstawowy – wyjÊcie
z grupy. Na pewno nie przekracza to mo˝liwoÊci jego dru˝yny. Poza
tym niemieckie stadiony sà bardzo szcz´Êliwe dla Polaków. To
na nich odnosili najwi´ksze sukcesy – zdobyli z∏oty medal olimpijski
(1972) i trzecie miejsce w Mistrzostwach Âwiata (1974).
Pi∏karskie Mistrzostwa Âwiata to najwi´ksza, obok letnich igrzysk
olimpijskich, impreza sportowa. Jest organizowana co cztery lata
i cieszy si´ niewiarygodnym zainteresowaniem kibiców. Dlatego
zdobycie biletu na wybrany mecz tegorocznych Mistrzostw nie
nale˝y do ∏atwych zadaƒ. Za najtaƒsze (najmniej atrakcyjne miejsca
na meczach grupowych) trzeba zap∏aciç 35 euro. Najdro˝sze bilety

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

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

Awers: Centralnie, na tle stylizowanego fragmentu pi∏ki no˝nej,
wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej.
Powy˝ej or∏a, na kraw´dzi pi∏ki, stylizowane sylwetki szeÊciu
pi∏karzy. U góry pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA,
oznaczenie roku emisji: 2006 oraz napis: 100 Z¸. Obok lewej ∏apy
m.
or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Na tle stylizowanego wizerunku Êrodkowej cz´Êci
boiska pi∏karskiego, stylizowane wizerunki dwóch pi∏karzy oraz
pi∏ki no˝nej. Powy˝ej napis: NIEMCY/2006. Z prawej strony
napis: FIFA. Z lewej strony pó∏kolem napis: MISTRZOSTWA
ÂWIATA W PI¸CE NO˚NEJ.
Projektant monety: Urszula Walerzak

