
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



poNtyfikat jaNa pawła ii przeszedł do  
historii. Był to poNtyfikat Niezwykle 
wytężoNej działalNości, w której klu-
czową rolę odgrywało NiestrudzoNe 
pielgrzymowaNie. ojciec święty odBył 
104 podróże apostolskie Na wszystkie  
zamieszkaNe koNtyNeNty, co przyczyNiło 
się do powstaNia Nowych form oBecNości 
i oddziaływaNia chrześcijaństwa i koś-
cioła we współczesNym świecie. 

drugi wymiar staNowi NauczaNie, prze-
de wszystkim doktryNalNe i moralNe, 
lecz jaN paweł ii wypowiadał się także  
w ważNych i pilNych sprawach ludzkoś-
ci. rozwijał dialog z iNNymi kulturami  
i religiami, podejmował rówNież liczNe 
wysiłki Na rzecz BudowaNia oraz promo-
waNia 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-
gotowaNia i uroczyste oBchody wiel-
kiego juBileuszu roku 2000. w tym czasie 
doszło do wielu głęBokich przemiaN po-
lityczNych i społeczNych.

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 świa-
towej. przez teN trudNy czas przepro-
wadził polaków kard. stefaN wyszyński, 
w latach 1948-1981 metropolita warszaw- 
ski i gNieźNieński, prymas tysiąclecia.

wzruszający wyraz uzNaNia i hołdu dla 
Niego staNowiły słowa jaNa pawła ii za-
warte w liście do polaków (23 x 1978 r.) 
tydzień po pamiętNym koNklawe: „czci-
godNy i umiłowaNy księże prymasie! po-
zwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie 
ByłoBy Na stolicy piotrowej tego papie-
ża-polaka, który dziś pełeN BojaźNi Bożej, 
ale i pełeN ufNości rozpoczyNa Nowy poN-
tyfikat, gdyBy Nie Było twojej wiary, Nie 
cofającej się przed więzieNiem i cierpie-
Niem, twojej heroiczNej Nadziei, twego 
zawierzeNia Bez reszty matce kościoła, 
gdyBy Nie Było jasNej góry i tego całego 
okresu dziejów kościoła w ojczyźNie Na-
szej, które związaNe są z twoim Biskupim  
i prymasowskim posługiwaNiem”.

ks. Prof. waldemar ChrostowskI
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