GnieznoGniezno
Narodowy Bank Polski ma wy∏àczne prawo
emitowania znaków pieni´˝nych w Rzeczypospolitej
Polskiej. Oprócz banknotów i monet powszechnego
obiegu, w tym tak˝e monet o nominale 2 z∏
wykonanych ze stopu Nordic Gold, NBP wprowadza
do biegu monety kolekcjonerskie wykonane ze
srebra lub z∏ota oraz z∏ote monety lokacyjne.
Narodowy Bank Polski rozpoczyna 2 wrzeÊnia 2005 roku
emisj´ najnowszej serii monet o nominale 2 z∏ ze stopu
Nordic Gold „Historyczne miasta w Polsce”. W ramach
tej serii, do kwietnia 2008 r., NBP wprowadzi do obiegu
32 monety upami´tniajàce miasta o ponad 750-letniej
historii, które wnios∏y wyjàtkowy wk∏ad w rozwój
poszczególnych regionów i paƒstwowoÊci Polski. Wyboru
miast dokona∏ powo∏any przez kierownictwo NBP zespó∏
historyków pod przewodnictwem prof. Henryka
Samsonowicza.
Seri´ „Historyczne miasta w Polsce” rozpoczynajà
monety upami´tniajàce Gniezno (wrzesieƒ), Ko∏obrzeg
(paêdziernik), W∏oc∏awek (listopad), Cieszyn (grudzieƒ).
Zgodnie z aktualizowanymi planami emisji, NBP
wyemituje jeszcze monety prezentujàce nast´pujàce
miasta: Bielsko-Bia∏à, Bochni´, Brzeg, Che∏m, Che∏mno,
Elblàg, Gorzów Wlkp., Jaros∏aw, Kalisz, K∏odzko, Konin,
Kwidzyn, Legnic´, ¸om˝´, ¸owicz, Nowy Sàcz, Nys´,
Piotrków Trybunalski, P∏ock, PrzemyÊl, Pszczyn´, Racibórz,
Sandomierz, S∏upsk, Stargard Szczeciƒski, Âwidnic´,
Tarnów i ˚agaƒ. KolejnoÊç wprowadzania do obiegu nie
b´dzie zgodna z kolejnoÊcià alfabetycznà.

Ko∏obrzeg
Kołobrzeg

Gniezno to pierwsza stolica Polski, gród na Górze

Ko∏obrzeg to miasto, w którym splatajà si´ dwie

Lecha powsta∏ pod koniec VIII wieku. Przez

tradycje: niemiecka i polska. Pierwotnie gród

d∏ugie wieki by∏ najwa˝niejszym w Polsce

ko∏obrzeski mieÊci∏ si´ w obecnej dzielnicy

oÊrodkiem w∏adzy koÊcielnej – stolicà Prymasa

Budzistowo, znacznie dalej od morza ni˝

Polski, a w czasach Mieszka I i Boles∏awa

dzisiejsza starówka. W 1000 roku podczas zjazdu

Krzywoustego

gnieênieƒskiego w Ko∏obrzegu utworzono

siedzibà

w∏adz

Êwieckich

w paƒstwie Piastów.

biskupstwo, podleg∏e metropolii w Gnieênie,

Kulminacyjnym wydarzeniem w dziejach

które przetrwa∏o do oko∏o 1013 roku. W latach

miasta by∏ zjazd Boles∏awa Chrobrego i cesarza

1248-1276 Ko∏obrzeg by∏ pod opiekà biskupów

Ottona III w 1000 r. u grobu Êw. Wojciecha

kamieƒskich i pozostawa∏ ich w∏asnoÊcià a˝ do

(pochowanego po m´czeƒskiej Êmierci w Gnieênie). Gniezno sta∏o si´ odtàd

czasów reformacji. Lokacja miasta na prawie lubeckim w 1255 roku

siedzibà arcybiskupa, któremu podlega∏y pozosta∏e biskupstwa polskie.

zapoczàtkowa∏a jego germanizacj´.

Schy∏ek Gniezna jako stolicy Êwieckiej rozpoczà∏ si´ po Êmierci Chrobrego,

Rozwój Ko∏obrzegu opiera∏ si´ g∏ównie na produkcji soli. W XIV wieku

przypiecz´towa∏ go najazd Brzetys∏awa w 1038 r. W 1243 r. na Wzgórzu

miasto wesz∏o w sk∏ad Hanzy – zwiàzku miast ba∏tyckich pod

Panieƒskim, obok dawnego grodu lokowano na prawie magdeburskim

przewodnictwem

miasto, które by∏o siedzibà powiatu. W 1768 r. z cz´Êci województwa

trzydziestoletniej, podczas której miasto zniszczyli Szwedzi. W tym samym

kaliskiego wyodr´bniono województwo gnieênieƒskie.

czasie skoƒczy∏a si´ koniunktura na sól. W nast´pnych stuleciach Ko∏obrzeg

DziÊ Gniezno jest g∏ównie miejscem kultu Êw. Wojciecha. W dobie integracji

by∏ twierdzà i pe∏ni∏ wa˝ne funkcje militarne. W XIX wieku sta∏ si´ ch´tnie

europejskiej Gniezno twórczo nawiàzuje te˝ do swej znamienitej historii,

odwiedzanym uzdrowiskiem. W marcu 1945 r. Ko∏obrzeg by∏ oblegany przez

czego przyk∏adem jest zorganizowany w roku 2000 zjazd przywódców

wojska radzieckie i polskie. Po wyzwoleniu miasta przez Polaków odby∏y si´

Europy Ârodkowej.

tam zaÊlubiny Polski z morzem. Po wojnie Ko∏obrzeg rozwija∏ si´

Awers: W centralnej cz´Êci wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej.
Z prawej strony napis: 2 Z¸. U góry pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2005. Poni˝ej or∏a stylizowany fragment muru miejskiego
z blankami oraz z bramà o rozwartych wrotach, z uniesionà kratà w przeÊwicie. Pod lewà
∏apà or∏a znak mennicy: MW.
Rewers: Stylizowany wizerunek Katedry Wniebowzi´cia NMP w Gnieênie od strony
wschodniej. Z prawej i z lewej strony stylizowane wizerunki fragmentów bordiury z Drzwi
Gnieênieƒskich z Katedry Wniebowzi´cia NMP. U do∏u napis: GNIEZNO.
Na boku: oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni,
rozdzielony gwiazdkami.
Masa: 8,15 g
Ârednica: 27,00 mm
WielkoÊç emisji: 1 200 000 szt.
Projektant monety: Ewa Tyc-Karpiƒska

Lubeki.

Okres

pomyÊlnoÊci

trwa∏

do

wojny

gospodarczo i jest obecnie jednym z najwi´kszych polskich uzdrowisk.
Awers: W centralnej cz´Êci wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej.
Z prawej strony napis: 2 Z¸. U góry pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2005. Poni˝ej or∏a stylizowany fragment muru miejskiego
z blankami oraz z bramà o rozwartych wrotach, z uniesionà kratà w przeÊwicie. Pod lewà
∏apà or∏a znak mennicy: MW.
Rewers: Stylizowany wizerunek latarni morskiej w Ko∏obrzegu. U góry pó∏kolem napis:
KO¸OBRZEG.
Na boku: oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni,
rozdzielony gwiazdkami.

Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Masa: 8,15 g

Ârednica: 27,00 mm

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska

Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Projektant rewersu: Robert Kotowicz

W∏oc∏awek
Włocławek

W czasach przedrozbiorowych W∏oc∏awek by∏
znany

przede

wszystkim

jako

siedziba

Dystrybucj´ monet z serii

biskupstwa kujawskiego, przeniesionego tu

„Historyczne miasta w Polsce”

z Kruszwicy w latach 1123-1133. Âredniowieczna

prowadzà:

nazwa miasta brzmia∏a W∏odzis∏aw lub
W∏oc∏aw (∏ac. Vladislavia). Âlady osadnictwa
datuje si´ na okres cesarstwa rzymskiego.
Miasto na prawie che∏miƒskim lokowano
w

1261

roku,

ale

najazdy

krzy˝ackie

doprowadzi∏y je w nast´pnym stuleciu do ruiny.
Ponowna lokacja w 1339 roku, tym razem na prawie magdeburskim,
okaza∏a si´ trwa∏a. Szczególnie szybki rozwój miasta jako wa˝nego portu nad
Wis∏à, obs∏ugujàcego sp∏aw zbo˝a, nastàpi∏ po pokoju toruƒskim (1466 r.).

• oddzia∏y okr´gowe Narodowego Banku Polskiego
w miastach wojewódzkich;
monety wprowadzane sà do obiegu:
2 wrzeÊnia

– moneta „Gniezno”

19 paêdziernika – moneta „Ko∏obrzeg”
18 listopada

– moneta „W∏oc∏awek”

Po kongresie wiedeƒskim (1815 r.) wszed∏ w sk∏ad Królestwa Polskiego. By∏
jednak tak wyludniony, ˝e poczàtkowo nie sta∏ si´ nawet siedzibà powiatu.

• wybrane urz´dy pocztowe w tym

Ponowny wzrost znaczenia W∏oc∏awka wiàza∏ si´ z rewolucjà przemys∏owà.

urz´dy w 32 miastach, upami´tnionych serià monet;

W 1884 roku powsta∏a fabryka fajansu, której wyroby wielu ludziom
w Polsce do dziÊ kojarzà si´ z nazwà „W∏oc∏awek”. W latach

monety dost´pne sà w terminach od:

siedemdziesiàtych powsta∏y: zapora wodna na WiÊle oraz znane zak∏ady

5 wrzeÊnia

azotowe. W latach 1975-1999 W∏oc∏awek by∏ stolicà województwa.

21 paêdziernika – moneta „Ko∏obrzeg”

Awers: W centralnej cz´Êci wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej.
Z prawej strony napis: 2 Z¸. U góry pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2005. Poni˝ej or∏a stylizowany fragment muru miejskiego
z blankami oraz z bramà o rozwartych wrotach, z uniesionà kratà w przeÊwicie. Pod lewà
∏apà or∏a znak mennicy: MW.

21 listopada

Rewers: Stylizowany wizerunek bazyliki katedralnej p.w. Wniebowzi´cia NMP we
W∏oc∏awku, od strony po∏udniowo-wschodniej. U góry napis: W¸OC¸AWEK.
Na boku: oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni,
rozdzielony gwiazdkami.
Masa: 8,15 g

Ârednica: 27,00 mm

– moneta „Gniezno”

– moneta „W∏oc∏awek”

Wi´cej informacji na temat serii monet,
dat wprowadzenia do obiegu oraz mo˝liwoÊci ich nabycia:
www.nbp.pl
www.monetyNBP.onet.pl

Metal: stop CuAl5Zn5Sn1

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

Teksty na temat miast: prof. dr hab. Wojciech Morawski
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