
Miasto na Górnym Âlàsku. W 1327 r. Pszczyna

by∏a ju˝ wspomniana jako miasto. W 1336 r.

przesz∏a w r´ce PrzemyÊlidów, w∏adajàcych

ksi´stwem opawskim. W 1517 r. naby∏ jà

magnacki ród Thurzo. Zosta∏a wówczas

przekszta∏cona w wolne paƒstwo stanowe –

dziedziczny majàtek ziemski. Poczàwszy

od XVI w. miasto przechodzi∏o w posiadanie

ró˝nych rodzin magnackich, by wreszcie w 1848 r.

zostaç w∏aÊnoÊcià rodziny von Hochbergów,

którzy w∏adali zamkiem Ksià˝ pod Wa∏brzychem. U˝ywali oni odtàd

nazwiska von Pless i tytu∏u ksià˝àt pszczyƒskich. W ich r´kach miasto

pozostawa∏o do II wojny Êwiatowej. Losy rodziny Hochbergów sta∏y si´ kanwà

filmu Filipa Bajona „Magnat”. W 1916 r. w Pszczynie mieÊci∏a si´ kwatera

g∏ówna cesarza Wilhelma II, który tu w∏aÊnie wspólnie z Franciszkiem

Józefem og∏osi∏ Akt 5 Listopada, przywracajàcy niepodleg∏oÊç Polski. 

Po I wojnie Êwiatowej, w wyniku podzia∏u Górnego Âlàska, Pszczyna znalaz∏a

si´ w Polsce. Ozdobà miasta jest stary, wielokrotnie przebudowywany zamek

ksià˝àt pszczyƒskich, w którym dziÊ znajduje si´ muzeum.

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: 2006. 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: W centralnej cz´Êci stylizowany wizerunek elewacji pó∏nocnej Muzeum
Zamkowego w Pszczynie. Z lewej i prawej strony stylizowane wizerunki: balustrad
tralkowych i drzew. U do∏u napis: PSZCZYNA.

Na boku: oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni,
rozdzielony gwiazdkami.

Masa: 8,15 g Ârednica: 27,00 mm Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
WielkoÊç emisji: 1 100 000 szt.

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska Projektant rewersu: Ewa Olszewska-Borys

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 obiegu monety kolekcjonerskie wykonane ze

srebra lub z∏ota oraz z∏ote monety uncjowe.

Narodowy Bank Polski rozpoczà∏ 2 wrzeÊnia 2005 r. 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 500-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.

W ramach serii „Historyczne miasta w Polsce” NBP

wprowadzi∏ ju˝ do obiegu monety upami´tniajàce

nast´pujàce miasta: Gniezno, Ko∏obrzeg, W∏oc∏awek,

Cieszyn, Jaros∏aw, Bochni´, Elblàg, Legnic´, Che∏m 

i ˚agaƒ. Zgodnie z aktualizowanymi planami emisji, NBP

wyemituje jeszcze monety prezentujàce nast´pujàce

miasta: Che∏mno, Nowy Sàcz, Kalisz, Kwidzyn, P∏ock,

¸om˝´, Stargard Szczeciƒski, Racibórz, Âwidnic´, S∏upsk,

PrzemyÊl, Gorzów Wielkopolski, Brzeg, Tarnów, K∏odzko,

Piotrków Trybunalski, Konin, ¸owicz i Bielsko Bia∏a.

KolejnoÊç wprowadzania do obiegu nie b´dzie zgodna 

z kolejnoÊcià alfabetycznà. 

PszczynaPszczynaNysa Nysa

Miasto nad Nysà K∏odzkà, w latach 1201-1810

nale˝àce do biskupów wroc∏awskich. Lokacja

na prawie flamandzkim mia∏a miejsce

przed 1223 r. W 1290 r. Nysa sta∏a si´ oficjalnie

stolicà ksi´stwa biskupiego. Mennica w Nysie

wybija∏a pieniàdze na potrzeby biskupów

wroc∏awskich ju˝ w XIII wieku. W 1624 r.

powsta∏o tu kolegium jezuickie, zw. Carolinum,

w którym kszta∏cili si´ Polacy, w tym dwaj

przyszli królowie: Micha∏ Korybut WiÊniowiecki

i Jan Sobieski. Wojna trzydziestoletnia zahamowa∏a rozwój miasta. Kolejne

zniszczenia przynios∏y wojny Êlàskie w XVIII wieku, w wyniku których Nysa

przesz∏a pod panowanie pruskie. W latach 1745-1753 Prusacy przekszta∏cili

jà w pot´˝nà twierdz´. Sekularyzacja miasta w 1810 r. zakoƒczy∏a d∏ugi

okres rzàdów biskupich. W XIX wieku Nysa by∏a te˝ wa˝nym oÊrodkiem

przemys∏owym i miastem garnizonowym. W 1903 r. twierdza zosta∏a

zlikwidowana, co umo˝liwi∏o ponowny rozwój przestrzenny miasta.

Pod koniec II wojny Êwiatowej miasto zosta∏o w ponad 50% zniszczone.

Po wojnie najcenniejsze zabytki Nysy pieczo∏owicie odrestaurowano. 

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: 2006. 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: W centralnej cz´Êci stylizowany wizerunek fasady g∏ównej KoÊcio∏a Êw. Jakuba i
Êw. Agnieszki w Nysie. U do∏u napis: NYSA.

Na boku: oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni,
rozdzielony gwiazdkami.

Masa: 8,15 g Ârednica: 27,00 mm Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
WielkoÊç emisji: 1 100 000 szt.

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska Projektant rewersu: Ewa Olszewska-Borys



Miasto u ujÊcia Sanu do Wis∏y. W czasach

piastowskich najwa˝niejszy, obok Krakowa, gród

Ma∏opolski. Po Êmierci Boles∏awa Krzywoustego

Sandomierz by∏ przez pewien czas stolicà ksi´stwa

(do 1166 r.), potem wszed∏ w sk∏ad dzielnicy

krakowskiej. Z tych czasów wywodzi∏o si´

póêniejsze województwo sandomierskie, które

przetrwa∏o do rozbiorów. Miasto, lokowane po raz

pierwszy w 1227 r., nie przetrwa∏o wielokrotnych

najazdów tatarskich. Ponowna lokacja mia∏a

miejsce w 1286 r. Kazimierz Wielki otoczy∏ miasto murami i wzniós∏, istniejàcà

do dziÊ, nowà kolegiat´ (od 1818 r. katedr´). W 1570 r. zebrana w Sandomierzu

szlachta ró˝nowiercza zawar∏a tzw. ugod´ sandomierskà, na której opiera∏a si´

obowiàzujàca w kraju tolerancja religijna. Wojny XVII wieku zahamowa∏y

rozwój miasta. Jednak prawdziwy regres przynios∏a epoka rozbiorów.

Po kongresie wiedeƒskim Sandomierz znalaz∏ si´ w zaborze rosyjskim, choç

nad samà granicà austriackà. W∏adze rosyjskie a˝ do I wojny Êwiatowej nie

zezwoli∏y ani na budow´ linii kolejowej, ani mostu przez Wis∏´. W 1975 r.

Sandomierz zosta∏ pomini´ty podczas wyznaczania stolic nowych województw.

DziÊ uroda i walory turystyczne Sandomierza sà zwiàzane, paradoksalnie, z nie

zawsze ∏askawà dla niego historià. Rzadko bowiem zabytkowe miasto

zachowane jest w takim stanie, jakby czas zatrzyma∏ si´ tam dwa stulecia temu.

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: 2006. 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: W centralnej cz´Êci stylizowany wizerunek ratusza w Sandomierzu. 
U góry pó∏kolem napis: SANDOMIERZ.

Na boku: oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni,
rozdzielony gwiazdkami.

Masa: 8,15 g Ârednica: 27,00 mm Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
WielkoÊç emisji: 1 100 000 szt.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska Projektant rewersu: Urszula Walerzak

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

SandomierzSandomierz

Dystrybucj´ monet z serii

„Historyczne miasta w Polsce”
prowadzà:

• oddzia∏y okr´gowe Narodowego Banku Polskiego

w miastach wojewódzkich;

monety wprowadzane sà do obiegu:

3 lipca    – moneta „Nysa”

7 sierpnia – moneta „Pszczyna”

4 wrzeÊnia – moneta „Sandomierz”

• wybrane urz´dy pocztowe, w tym

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

monety dost´pne sà w terminach od:

6 lipca     – moneta „Nysa”

10 sierpnia – moneta „Pszczyna”

7 wrzeÊnia – moneta „Sandomierz”

Wi´cej informacji na temat serii monet,
dat wprowadzenia do obiegu oraz mo˝liwoÊci ich nabycia:

www.nbp.pl

www.monetyNBP.onet.pl

Partner medialny

32 HISTORYCZNE
MIASTA W POLSCE
32 HISTORYCZNE
MIASTA W POLSCE

Niepowtarzalna seria 32 monet
o nominale 2 z∏ upami´tniajàcych miasta
o istotnym znaczeniu w dziejach Polski 

3 lipca 2006

7 sierpnia 2006

4 wrzeÊnia 2006


