Pierwszy Polski Banknot Kolekcjonerski Jan Paweł II
	Na podstawie zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzoru
i wielkości emisji banknotu o nominalnej wartości 50 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu
– z dniem 16 października 2006 roku banknot staje się prawnym środkiem płatniczym.

Zabezpieczenia

»
»
»
»
»
»
»
»

Znak wodny – wizerunek herbu papieża Jana Pawła II
Nitka zabezpieczająca z napisem „50 zł”
Mikrodruki – napisy: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, „RP”, „50 ZŁ”, nazwy państw, które odwiedził papież Jan Paweł II
Recto-verso – uzupełniający się z obu stron motyw kluczy Piotrowych
Efekt kątowy – napis „JP II” widoczny w zależności od kąta patrzenia
Farba zmienna optycznie – liczba „50” zmieniająca barwę w zależności od kąta patrzenia
Zabezpieczenia widoczne w świetle ultrafioletowym – numeracje oraz niektóre elementy graficzne
Oznaczenie dla niewidomych – siedem wypukłych równoległych pionowych linii

	Wielkość emisji – 2 000 000 szt. 		Wymiary – 144 x 72 mm
Banknoty zostały wyprodukowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.
	Wiecej o banknocie: www.nbp.pl oraz numizmatyka.nbportal.pl

Jan Paweł II
Pontyfikat Jana Pawła II przeszedł do
historii. Był to pontyfikat niezwykle
wytężonej działalności, w której kluczową

rolę

odgrywało

pielgrzymowanie.

104

niestrudzone

Ojciec Święty

odbył

podróże apostolskie na wszystkie

zamieszkane kontynenty, co przyczyniło
się do powstania nowych form obecności
i oddziaływania chrześcijaństwa i

Koś-

Pontyfikat Papieża-Polaka nie był sprawą
przypadku. Stanowił dojrzały owoc
długiej, bo ponad tysiącletniej historii
Polski, w której szczególne znaczenie
przypadło okresowi po II wojnie światowej. Przez ten trudny czas przepro wadził Polaków kard. Stefan Wyszyński,
w latach 1948-1981 metropolita warszawski i gnieźnieński, Prymas Tysiąclecia.

cioła we współczesnym świecie.

Wzruszający
Drugi

wymiar stanowi nauczanie, prze-

de wszystkim doktrynalne i moralne,
lecz Jan

Paweł II

wypowiadał się także

w ważnych i pilnych sprawach ludzkości.

Rozwijał dialog z innymi kulturami
i religiami, podejmował również liczne
wysiłki na rzecz budowania oraz promowania sprawiedliwości i pokoju, a także
zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży.
Wymownym

znakiem tego pontyfikatu

stało się też cierpienie.

Papieskie

posłu-

giwanie przypadło na przełom wieków
i tysiącleci, a jego składnikiem były przy-

WielRoku 2000. W tym czasie
doszło do wielu głębokich przemian po litycznych i społecznych.
gotowania i uroczyste obchody
kiego Jubileuszu

wyraz uznania i hołdu dla

niego stanowiły słowa Jana

Pawła II zawarte w liście do Polaków (23 X 1978 r.)
tydzień po pamiętnym konklawe: „Czcigodny i Umiłowany Księże Prymasie! Pozwól , że powiem po prostu, co myślę . Nie
byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża-Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej,
ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie
cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego
zawierzenia bez reszty Matce Kościoła,
gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego
okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim
i prymasowskim posługiwaniem”.
Ks. prof. Waldemar Chrostowski

