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Monety
kolekcjonerskie
nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji

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

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji

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

Awers: Z prawej strony wizerunek or∏a ustalony dla god∏a

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej

Rewers: Wizerunek dwóch pi∏karzy oraz stylizowane: pi∏ka
wykonana z bursztynu oraz fragment mapy Êwiata. U góry
pó∏kolem napis: MISTRZOSTWA ÂWIATA W PI¸CE NO˚NEJ,
poni˝ej napis: 2002, u do∏u napis: KOREA / JAPONIA.

Rewers: Wizerunek dwóch pi∏karzy. U góry napis: KOREA /

Rzeczypospolitej Polskiej. Poni˝ej ukoÊnie rok emisji: 2002.
Z lewej strony stylizowane: fragment bramki oraz pi∏ka
wykonana z bursztynu. U do∏u z lewej strony napis: 10 / Z¸.
U góry pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewà ∏apà
m.
or∏a znak mennicy: ––
w

Projektant monety: Robert Kotowicz

Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-02, 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

JAPONIA oraz logo Polskiego Zwiàzku Pi∏ki No˝nej, z lewej
strony napis: 2002. U do∏u pó∏kolem napis: MISTRZOSTWA
ÂWIATA W PI¸CE NO˚NEJ.
Na boku oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Robert Kotowicz

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

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej na tle stylizowanych fragmentów: mapy Êwiata oraz
pi∏ki. U góry pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. U do∏u
z lewej strony napis: 10 Z¸, z prawej rok emisji: 2002. Pod lewà
m.
∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Wizerunek pi∏karza na tle tablicy Êwietlnej, z wizerunkiem
dwóch pi∏karzy, stylizowanej mapy Êwiata i napisu: 2002/KOREA/
JAPONIA. U do∏u pó∏kolem napis: MISTRZOSTWA ÂWIATA W PI¸CE
NO˚NEJ.

Projektant monety: Robert Kotowicz

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

Projekt: DECORUM

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji

W dniu 8 maja 2002 r. Narodowy
Bank Polski wprowadza do obiegu
monety kolekcjonerskie, upami´tniajàce XVII Mistrzostwa Âwiata
w pi∏ce no˝nej, o nomina∏ach:
•100z∏ - wykonanà stemplem lustrzanym w z∏ocie;
• 10 z∏ - wykonanà stemplem lustrzanym w srebrze i z bursztynem;
• 10 z∏ - wykonanà stemplem lustrzanym w srebrze;
• 2 z∏ - wykonanà stemplem zwyk∏ym w stopie CuAl5Zn5Sn1,
tzw. Nordic Gold.
31 maja 2002 r., rozpoczynajà si´
w Seulu XVII Mistrzostwa Âwiata
w pi∏ce no˝nej. Sà one wyjàtkowe
z co najmniej trzech powodów: sà to
pierwsze w historii mistrzostwa na

kontynencie azjatyckim, pierwsze,
które zorganizowa∏y dwa kraje - Korea
i Japonia, i pierwsze w XXI wieku.
Sà to te˝ mistrzostwa rekordowe
pod wzgl´dem liczby uczestników
i meczów rozegranych w eliminacjach. Do rywalizacji zg∏osi∏y si´ 193
kraje z 203 zrzeszonych w Mi´dzynarodowej Federacji Pi∏karskiej - FIFA.
W eliminacjach, odbywajàcych si´ od
marca 2000 r. do listopada 2001 r.,
na ca∏ym Êwiecie - od Europy, przez
Ameryk´, po wyspy Pacyfiku - rozegrano 777 meczów. Wy∏oni∏y one 29
finalistów. Trzy dru˝yny mia∏y zapewniony udzia∏ bez eliminacji - Korea
i Japonia jako gospodarze oraz Francja - mistrz z 1998 r. 1 grudnia 2001 r.
w koreaƒskim mieÊcie Busan przeprowadzono losowanie, które przynios∏o
nast´pujàcy podzia∏ na grupy:
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Monety kolekcjonerskie

A: Francja, Senegal, Urugwaj, Dania,
B: Paragwaj, Republika Po∏udniowej Afryki, Hiszpania,
S∏owenia,
C: Brazylia, Turcja, Chiny, Kostaryka,
D: POLSKA, Korea Pd., USA, Portugalia,
E: Irlandia, Kamerun, Niemcy, Arabia Saudyjska,
F: Anglia, Szwecja, Argentyna, Nigeria,
G: Chorwacja, Meksyk, W∏ochy, Ekwador,
H: Japonia, Belgia, Rosja, Tunezja.

Tylko dwaj ludzie zdobywali Puchar Âwiata jako pi∏karze i trenerzy - Brazylijczyk Mario Zagalo i Niemiec Franz Beckenbauer. Do
innych wybitnych postaci turniejów fina∏owych nale˝eli futboliÊci znani ca∏emu Êwiatu: Urugwajczycy - Jose Leandro Andrade
(1930), Juan Alberto Schiaffino (1950), Brazylijczycy - Didi, Garricha (1958-62), Gerson, Tostao, Revelino, Jairzinho (1970), Romario
i Bebeto (1994), Ronaldo (1998), Niemcy - Franz Beckenbauer,
Sepp Maier, Gerd Mueller (1974), Anglicy - Bobby Moore, Bobby Charlton (1966), Argentyƒczycy - Mario Kempes, Daniel Passarella (1978), Diego Maradona (1986), W∏osi - Giuseppe Meazza (1934-38), Silvio Piola (1938), Paolo Rossi (1982).

je w mediolaƒskiej pracowni jubilerskiej ze z∏ota i malachitu.
Wr´czany jest kapitanowi zwyci´skiej jedenastki od 1974 r.
Zastàpi∏ inny puchar, zwany oficjalnie Pucharem Rimeta,
a potocznie - Z∏otà Nike. Zdobyty na w∏asnoÊç w 1970 r. przez
Brazylijczyków, skradziony zosta∏ z siedziby federacji pi∏karskiej w Rio de Janeiro i najprawdopodobniej przetopiony przez
z∏odziei. Pucharu Âwiata wr´czanego dziÊ nie mo˝na zdobyç na
w∏asnoÊç.
Stefan Szczep∏ek
Redakcja „Rzeczpospolitej“

Francuzi dominowali przed czterema laty.W ich bramce gra∏ Fabien
Barthez. Przed ka˝dym meczem kapitan dru˝yny, Laurent Blanc,
ca∏owa∏ go rytualnie w ∏ysin´, co mia∏o przynieÊç (i przynios∏o)
Francji szcz´Êcie. Jej obrona by∏a trudna do przejÊcia. W pomocy
gra∏ najlepszy pi∏karz Êwiata - Zinedine Zidane. Nie by∏o akcji,
w której nie bra∏by udzia∏u. Przeciwnicy nie mogli go powstrzymaç. Tych, którym Zidane podawa∏ pi∏ki, tak˝e nie. Najskuteczniejszy z nich - Thierry Henry mia∏ zaledwie 21 lat. Wi´kszoÊç
pi∏karzy z tamtego turnieju Francja powo∏a tak˝e tym razem w Azji - i jest na pewno jednym z faworytów. Oceniajàc dru˝yny,
fachowcy najcz´Êciej typujà na zwyci´zc´ Francj´ i Argentyn´. Jak
zwykle groêni sà W∏osi, Anglicy i Niemcy, przechodzàcy jednak
kryzys futbolu w swoich klubach. Coraz lepiej grajà
reprezentacje krajów afrykaƒskich - Nigeria i Kamerun. Jak
zawsze pojawi si´ ktoÊ, kogo wczeÊniej specjaliÊci nie traktowali powa˝nie. Takie zespo∏y decydujà cz´sto o atrakcyjnoÊci
mistrzostw. Czy mo˝e to byç Polska? Trener naszej kadry - Jerzy
Engel uwa˝a, ˝e tak.

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

Na rozgrywki meczów w grupach A - D wyznaczono dziesi´ç
stadionów w Korei Po∏udniowej, a na rozgrywki meczów w grupach E - H dziesi´ç stadionów w Japonii.
Miejscem fina∏u 30 czerwca 2002 r. wybrano stadion w Jokohamie.
Tytu∏u mistrzowskiego broni Francja, która w 1998 r., na stadionie Saint Denis pod Pary˝em pokona∏a w finale Brazyli´ 3:0.
Dwa lata póêniej Francuzi zostali mistrzami Europy, podtrzymujàc opini´ najlepszej reprezentacji koƒca XX wieku.
Obydwa kraje zajmujà szczególne miejsce w historii futbolu.
Wprawdzie narodzi∏ si´ on w po∏owie XIX wieku w Anglii, ale
to Francuzi nadali mu ramy organizacyjne, istniejàce do dziÊ. To
z ich inicjatywy za∏o˝ono w Pary˝u w 1904 r. Mi´dzynarodowà
Federacj´ Pi∏karskà - FIFA i to Jules Rimet, najs∏ynniejszy ze
wszystkich prezydentów FIFA, doprowadzi∏ do zorganizowania
mistrzostw Êwiata. Jego rodak - Henri Delaunay stworzy∏
mistrzostwa Europy. Dziennikarz paryskiego pisma sportowego
„L’Èquipe“, Gabriel Hanot, wymyÊli∏ rozgrywki pomi´dzy europejskimi klubami, dajàc nam rozrywk´ w postaci „pi∏karskich
Êród“, a od dziesi´ciu lat - tak˝e Ligi Mistrzów. Francuzom brakowa∏o jedynie sukcesów na boisku. Kiedy ju˝ im si´ powiod∏o,
osiàgn´li od razu dwa w ciàgu dwóch lat - pierwsze miejsca na
Êwiecie i w Europie.
Jedynym krajem, którego reprezentacja bra∏a udzia∏ we wszystkich szesnastu fina∏ach mistrzostw jest Brazylia. Nikt te˝ nie
zdoby∏ tylu tytu∏ów, co ona. Brazylijczycy, ze wzgl´du na ˝ó∏ty
kolor koszulek zwani przez swoich kibiców „canarinhos“,
wygrywali czterokrotnie: w latach 1958, 1962, 1970 i 1994.
Z trzema pierwszymi tytu∏ami zwiàzane jest nazwisko najlepszego pi∏karza Êwiata wszech czasów - Pelego. To jedyny
trzykrotny mistrz Êwiata. Kiedy w 1958 r., na boiskach Szwecji,
cieszy∏ si´ z sukcesu po raz pierwszy, nie mia∏ jeszcze 18 lat
i p∏aka∏ z radoÊci, podtrzymywany przez równie wzruszonych
starszych kolegów. DwanaÊcie lat póêniej, w Meksyku, by∏ ju˝
najbardziej znanym pi∏karzem Êwiata, myÊlàcym o zakoƒczeniu
kariery. Od tamtej pory na ˝ó∏tych koszulkach Brazylijczyków
pojawi∏y si´ obok emblematu trzy gwiazdki, przypominajàce
o osiàgni´ciu, którego nie dokona∏ nikt inny. W 1994 r., po sukcesie na boiskach USA, dosz∏a czwarta gwiazdka. Teraz po trzy
majà narodowe dru˝yny W∏och i Niemiec. Dwa razy mistrzem
Êwiata by∏ Urugwaj i Argentyna, raz - Anglia i Francja.

Polacy brali udzia∏ w pi´ciu fina∏ach. W 1938 r. odpadli po
jednym, dramatycznym meczu z Brazylià, w którym strzelono
11 bramek! PrzegraliÊmy po dogrywce 5:6, a Ernest Wilimowski
wbi∏ Brazylijczykom cztery gole. Prawdziwà furor´ Polacy zrobili
w 1974 r., podczas mistrzostw w RFN. Zaj´liÊmy trzecie miejsce,
ust´pujàc tylko Niemcom i Holendrom. Trenerem by∏ Kazimierz
Górski. Kazimierz Deyna zosta∏ uznany za trzeciego pi∏karza
Êwiata - po Niemcu Franzu Beckenbauerze i Holendrze Johanie
Cruyffie. Grzegorz Lato zosta∏ królem strzelców, a Robert Gadocha - najlepszym lewoskrzyd∏owym Êwiata. Cztery lata póêniej,
w Argentynie, Polacy zaj´li miejsce mi´dzy 5 a 8. Podczas Mundialu `82 w Hiszpanii „bia∏o-czerwoni“ powtórzyli sukces z boisk
w Niemczech zajmujàc równie˝ trzecie miejsce, a Zbigniew
Boniek zbiera∏ takie komplementy, jak Deyna osiem lat wczeÊniej.
Ostatni udzia∏ w fina∏ach, w roku 1986, w Meksyku, nie przyniós∏ Polakom sukcesów. Z czterech meczów wygrali tylko
jeden - z Portugalià. Z reprezentacjà tego kraju spotykamy si´
te˝ w Korei. Dwaj pozostali nasi przeciwnicy to Stany Zjednoczone i dru˝yna gospodarzy - Korea Po∏udniowa.
Wszyscy grajà o jedno trofeum. Nosi ono nazw´ Pucharu Âwiata,
ma 35 cm wysokoÊci, wa˝y oko∏o pi´ciu kilogramów. Wykonano

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji

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

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej na tle stylizowanych: fragmentu mapy Êwiata oraz pi∏ki.
Po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-02, pod or∏em napis:
Z¸ 100 Z¸, u góry pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod
m.
lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Wizerunek pi∏karza. Z prawej strony napis: KOREA /
JAPONIA / 2002. U góry pó∏kolem napis: MISTRZOSTWA ÂWIATA
W PI¸CE NO˚NEJ.

Projektant monety: Robert Kotowicz

