
MEDAL 
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II  

W 15 rocznicę pobytu Papieża Pielgrzyma na Ziemi Augustowskiej 
 

Wyjątkowy medal upamiętniający 15-rocznicę pobytu Jana Pawła II na Ziemi 
Augustowskiej – w Studzienicznej, wybity w roku kanonizacji naszego Wielkiego Rodaka 

 

     
 

 

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Augustowie zleciło zaprojektowanie i wybicie medalu z okazji 
15-tej rocznicy wizyty Jana Pawła II na Ziemi Augustowskiej w 1999 r., a jednocześnie upamiętniającego fakt 
kanonizacji Wielkiego Rodaka, który jest Honorowym Obywatelem Miasta Augustowa. 
 
Medal został zaprojektowany przez pana Tadeusza Tchórzewskiego, artystę plastyka, rzeźbiarza i medaliera.  
 
Awers przedstawia głowę Papieża Jana Pawła II, z prawej napis w otoku: ŚW. JAN PAWEŁ II, poniżej herb miasta 
Augustowa, obok przy twarzy sygnatura autora: małe literki tt, na dole w otoku, na tle białej sutanny napis: 
HONOROWY OBYWATEL MIASTA AUGUSTOWA, po lewej stronie koliście data kanonizacji: 27.04.2014, poniżej 
napis: PTN/O/AUGUSTÓW/2014 
 
Rewers przedstawia kaplicę w Sanktuarium Maryjnym w Studzienicznej na tle drzew, z lewej pomnik Jana Pawła II 
w Studzienicznej; kaplica znajduje się we wgłębieniu o kształcie zarysu głowy Papieża, widoczne napisy: na górze 
półkoliście: W 15 ROCZNICĘ POBYTU PAPIEŻA PIELGRZYMA NA ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ, następnie znak mennicy 
oraz na dole półkoliście: STUDZIENICZNA 9.06.1999, poniżej wizerunku kaplicy napis: „Niech Bóg, który jest 
miłością błogosławi waszej ziemi i wszystkich jej mieszkańców”. Są to słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II 
podczas Mszy Św. w Ełku 8 czerwca 1999 r. 
 
Medal ma średnicę 60 mm i wybity został przez Mennicę Polską w wersji: tombak patynowany (w kolorze 
brązowym)- 150 szt., tombak srebrzony i oksydowany – 150 szt., srebro Ag 925 – 10 szt. numerowanych. 
 
Data emisji: 1 listopada 2014 r. 

 

Zamówienia można składać na adres: PTN Oddział w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27,  
16-300 Augustów, Nr rachunku: 36 2030 0045 1110 0000 0381 1460, Bank BGŻ S.A., tel.: 601373641,  
e-mail: ptn_augustow@fr.pl. Cena emisyjna medalu w wersji tombak patynowany oraz tombak 
srebrzony i oksydowany: 120 zł (w tym etui i certyfikat z unikalnym numerem przypisanym do każdego 
medalu). 
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