●Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu monety
upamiętniające 25. rocznicę śmierci Księdza Jerzego
Popiełuszki:
w dniu 12 października 2009 r.
o nominale

2 zł	wykonaną stemplem zwykłym
ze stopu Nordic Gold,

w dniu 13 października 2009 r.
o nominale

37 zł	wykonaną stemplem lustrzanym
w złocie,

o nominale

10 zł	wykonaną stemplem

lustrzanym w srebrze,
z cyrkonią.

Narodowy Bank Polski
ma wyłączne prawo emitowania znaków
pieniężnych w Polsce.
Oprócz monet i banknotów powszechnego obiegu
NBP emituje także monety i banknoty kolekcjonerskie.
Emisja wartości kolekcjonerskich
stanowi okazję zarówno do upamiętniania
ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania
zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

monety

Od 1996 roku NBP emituje także
dwuzłotowe monety okolicznościowe
powszechnego obiegu ze stopu Nordic Gold.

Wszystkie monety i banknoty emitowane przez NBP
są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.
MONETY EMISJI 2009 MONETY EMISJI 2009

Informacje o planie emisji
oraz sposobie nabycia monet na stronie:

www.nbp.pl

Monety zostały wyprodukowane
w Mennicy Polskiej S.A. w Warszawie.
Skład i druk: Drukarnia NBP

25. rocznica śmierci
Księdza Jerzego Popiełuszki

25. rocznica śmierci K siędza Jerzego Popiełuszk i
Sługa Boży Ksiądz Jerzy Popiełuszko
● Kim był człowiek, który w chwili śmierci miał 37 lat, a na jego pogrzeb
przybyło ponad pół miliona ludzi? Kim był kapłan, przed którego grobem
w ciągu 25 lat pochyliło głowy 18 milionów pielgrzymów i turystów z wielu
zakątków świata, w tym kardynałowie i biskupi, królowie, prezydenci
i premierzy? Kim był młody duszpasterz, przy którego grobie klękał Jan
Paweł II i kardynał Józef Ratzinger, a dziś papież Benedykt XVI?
● Ksiądz Jerzy Popiełuszko – skromny kapłan, który prostymi słowami,
ale pełnymi mocy Ducha Świętego, mówił o wolności i prawdzie,
o pięknie chrześcijańskiego powołania i godności pracy robotnika.
Zwyczajnym, ale mężnym życiem świadczył o mocy Boga, o prawdzie
Ewangelii i o potędze miłości. To świadectwo składał w komunistycznym
państwie, którego celem było zniewolenie człowieka – jego sumienia,
myśli i uczuć, wyborów życiowych i marzeń.
● Ks. Jerzy urodził się w 1947 r. Do seminarium duchownego
w Warszawie wstąpił w 1965 r. W latach 1966–1968 odbył przymusową
służbę wojskową w jednostce dla kleryków w Bartoszycach. 28 maja 1972 r.
przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Był wikariuszem w parafiach: św. Trójcy (w Ząbkach), MB Królowej
Polski (w Aninie), Dzieciątka Jezus i w Duszpasterstwie Akademickim
św. Anny. 20 maja 1980 r. został rezydentem w parafii św. Stanisława
Kostki na warszawskim Żoliborzu. Od sierpnia 1980 r. zaangażował się
w tworzenie duszpasterstwa ludzi pracy.

● Dla wielu był autorytetem i przewodnikiem duchowym. Miał
niezwykły charyzmat budowania jedności wśród ludzi. Z dnia
na dzień rozrastała się wspólnota, w której swoje miejsce znaleźli
robotnicy, lekarze i pielęgniarki, studenci, a także intelektualiści
i artyści.
● Po 13 grudnia 1981 r. ks. Popiełuszko organizował działania charytatywne, wspomagał ludzi prześladowanych przez komunistyczną
władzę. Od 28 lutego 1982 r., w każdą ostatnią niedzielę miesiąca,
odprawiał Msze Święte za Ojczyznę i wygłaszał kazania religijnopatriotyczne, w których przez pryzmat Ewangelii i nauki Kościoła
interpretował moralny wymiar bolesnej współczesności. W szczególny
sposób odwoływał się do nauczania Jana Pawła II i kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Odważnie głosił, że Dobro zawsze zwycięży
każde zło. Jego kazania były dla słuchaczy umocnieniem i otuchą,
nauką męstwa i przebaczenia.
● Posługa duszpasterska ks. Popiełuszki sprawiła, że stał się celem
brutalnych ataków komunistycznej władzy. Dziś na podstawie
dokumentów i analiz historyków wiemy, że uznano go za bardzo
niebezpiecznego wroga, ponieważ wielu ludzi w jego nauczaniu
odnajdywało wewnętrzną siłę do zmagania się ze złem.

religijno-patriotyczną; ciało zostało złożone w grobie obok świątyni
św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.
● W latach 1997–2001 trwał na poziomie diecezjalnym kanoniczny
proces beatyfikacyjny kapłana jako męczennika za wiarę. Od 2002 r.
trwają prace w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
oceniające autentyczności jego męczeństwa w rozumieniu prawnokanonicznym; aktualnie wkraczają one w decydującą fazę. Od 25 lat
zgłaszane są świadectwa osób stwierdzających, że doświadczyły łask
i cudów, które przypisują wstawiennictwu ks. Jerzego u Boga.
● W życiu kapłańskim ks. Popiełuszki zwyczajność łączyła się
z niezwykłością. W pełni żył Ewangelią i jako człowiek wewnętrznie
wolny stał się niezłomnym obrońcą praw Bożych i ludzkich. Mężny
kapłan – swoją męczeńską śmiercią i posługą – dał świadectwo, że świat
można przemieniać tylko Dobrem i Prawdą.
● Dziś zmieniły się realia społeczne. Jednak nauczanie ks. Jerzego
nieustannie porusza głębokością rozważań o pięknie postawy
chrześcijanina zaangażowanego w sprawy Kościoła i Ojczyzny.
Ks. Zygmunt Malacki

● 19 października 1984 r. ks. Jerzy Popiełuszko został uprowadzony
przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i brutalnie zamordowany.
3 listopada odbył się jego pogrzeb, który stał się wielką manifestacją
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metal Au 900/1000 ■  stempel lustrzany ■   średnica 16,00 mm
masa 1,7 g ■ wielkość emisji (nakład) 60.000 szt.

metal Ag 925/1000 z cyrkonią ■ stempel lustrzany
średnica 32,00 mm ■ masa 14,14 g
wielkość emisji (nakład) 100.000 szt.

Awers:  U góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej
Polskiej. Pod orłem, na tle stylizowanego wizerunku falującej wody,
napis: ŻYŁ 37 LAT. U dołu, pod cyfrą 7, prostopadle napis: ZŁ.
U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie
roku emisji: 2009. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

Awers: U góry z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej strony orła napis: ZŁO DOBREM/
ZWYCIĘŻAJ. Poniżej stylizowany wizerunek róży leżącej na płycie nagrobka.
U dołu napis: Ś†P/KS. JERZY POPIEŁUSZKO/LAT 37/ZAMORDOWANY
19 X 1984. U góry z lewej strony półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA
10 ZŁ oraz oznaczenie roku emisji: 2009. Pod lewą łapą orła znak mennicy:
M/W.

Rewers: U góry stylizowany wizerunek krzyży i rąk trzymających
krzyże. Pod nimi napis: ZŁO DOBREM/ZWYCIĘŻAJ. U dołu półkolem
napis: KS. JERZY POPIEŁUSZKO 1947–1984.
Projektant monety: : Grzegorz Pfeifer

Rewers: Z prawej strony stylizowany wizerunek księdza Jerzego
Popiełuszki. Z lewej strony, w tle, stylizowany wizerunek terytorium
Polski z zaznaczonym biegiem rzeki Wisły i stylizowany wizerunek kropli
krwi, wykonanej z czerwonej cyrkonii. U dołu napis: 25. ROCZNICA/
MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI/ KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI/1947–1984.
Projektant monety: Grzegorz Pfeifer
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metal stop CuAl5Zn5Sn1 ■  stempel zwykły ■ średnica 27,00 mm
masa 8,15 g ■   wielkość emisji (nakład) 1.500.000 szt.
Awers: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-09, pod orłem napis:
ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony
oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: M/W.
Rewers: Z lewej strony stylizowany wizerunek popiersia księdza
Jerzego Popiełuszki. Z prawej strony, na tle stylizowanego wizerunku
palących się świec, napis: ZŁO DOBREM/ZWYCIĘŻAJ. W otoku napis:
25. ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
1947–1984.
Na boku: ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony
o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpińska
Projektant rewersu: Grzegorz Pfeifer

