
Miasto za∏o˝one przez króla Wac∏awa

II Czeskiego w 1292 r. w wid∏ach rzek Dunajca

i Kamienicy szybko sta∏o si´ wa˝nym oÊrodkiem

handlu i rzemios∏a na „szlaku w´gierskim”

w Ma∏opolsce. Na zamku sàdeckim W∏adys∏aw

Jagie∏∏o z ksi´ciem litewskim Witoldem

przygotowali plan bitwy pod Grunwaldem.

Swoich synów kszta∏ci∏ tu – pod okiem Jana

D∏ugosza i Kallimacha – Kazimierz Jagielloƒczyk.

Podczas „potopu szwedzkiego” zbrojne

wystàpienie sàdeczan w grudniu 1655 r., 13 dni przed uwolnieniem

Cz´stochowy, zapoczàtkowa∏o wyzwalanie ca∏ego kraju. Po latach zastoju

w XVII i XVIII w. miasto zyska∏o na znaczeniu z chwilà budowy linii

kolejowej i Warsztatów Kolejowych (1876 r.). W dzieje miasta z∏otymi

zg∏oskami wpisali si´ m. in.: alchemik i „ojciec” wspó∏czesnej chemii Micha∏

S´dziwój; ostatni starosta sàdecki Stanis∏aw Ma∏achowski, marsza∏ek Sejmu

Wielkiego, wspó∏twórca Konstytucji 3 Maja. Wspó∏czeÊnie z Nowym Sàczem

kojarzone sà pr´˝ne firmy, znane szeroko w kraju i Êwiecie oraz jedna

z najlepszych niepaƒstwowych uczelni w kraju. Jest wreszcie Nowy Sàcz

bramà do znanych uzdrowisk dla turystów przemierzajàcych bardzo

lubiane przez Karola Wojty∏´, póêniejszego Papie˝a, Beskidy.

Tekst powsta∏ dzi´ki uprzejmoÊci Urz´du Miasta w Nowym Sàczu.

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 wizerunek ratusza w Nowym Sàczu. U góry z lewej strony
pó∏kolem napis: NOWY SÑCZ.

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: Roussanka Nowakowska

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, ˚agaƒ,

Nys´, Pszczyn´ i Sandomierz. Zgodnie z aktualizowanymi

planami emisji, NBP wyemituje jeszcze monety

prezentujàce nast´pujàce miasta: Bielsko-Bia∏à, Brzeg,

Che∏mno, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, K∏odzko, Konin,

Kwidzyn, ¸om˝´, ¸owicz, Nowy Sàcz, Piotrków

Trybunalski, P∏ock, PrzemyÊl, Racibórz, S∏upsk, Stargard

Szczeciƒski, Âwidnic´, Tarnów. KolejnoÊç wprowadzania

do obiegu nie b´dzie zgodna z kolejnoÊcià alfabetycznà.

Nowy SàczNowy SàczChe∏mnoChe∏mno

Stolica Ziemi Che∏miƒskiej, którà w 1228 r. ksià-

˝´ mazowiecki Konrad nada∏ Krzy˝akom. Samo

miasto Krzy˝acy budowali z przeznaczeniem

na swojà przysz∏à stolic´. Che∏mno zosta∏o loko-

wane w 1233 r. na oryginalnym prawie, które

sta∏o si´ potem wzorem dla innych lokacji.

Na prawie che∏miƒskim lokowana by∏a, m.in.

Warszawa. W Che∏mnie dzia∏a∏ sàd Wy˝szy Pra-

wa Che∏miƒskiego, a tutejsze miary, wagi i stopa

mennicza sta∏y si´ wzorem dla ca∏ego paƒstwa

krzy˝ackiego. W 1473 r. powsta∏o tu wy˝sze gimnazjum, przekszta∏cone

nast´pnie w Akademi´ Che∏miƒskà, która w latach 1756-1779 by∏a filià

Uniwersytetu Jagielloƒskiego. W 1466 r. w wyniku wojny trzynastoletniej

miasto przesz∏o pod panowanie polskie. W Polsce Che∏mno by∏o stolicà

województwa. W 1505 r. Aleksander Jagielloƒczyk nada∏ je biskupom

che∏miƒskim, których w∏asnoÊcià pozosta∏o do I rozbioru Polski, kiedy to

Che∏mno przesz∏o pod panowanie pruskie. Upadek znaczenia Che∏mna

rozpoczà∏ si´ jednak ju˝ w okresie potopu szwedzkiego. Pod panowaniem

pruskim miasto pe∏ni∏o przede wszystkim funkcje garnizonowe. 

W 1920 r. Che∏mno wróci∏o do Polski. DziÊ przyciàga turystów wspaniale

zachowanà starówkà.  

Tekst: prof. dr hab. Wojciech Morawski

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 wizerunek  ratusza w Che∏mnie. Na dole stylizowany trotuar.
W otoku napis: CHE¸MNO.

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 nad Prosnà, okreÊlane mianem „najstarszego

w Polsce”. Zosta∏o wymienione ju˝ w dziele

Klaudiusza Ptolemeusza (142-147 n.e.) pod nazwà

Calisia. W czasach piastowskich istnia∏ tu gród

kasztelaƒski, w 1233 r. zniszczony podczas

najazdu Henryka Brodatego. W 1253 r. dosz∏o

do podzia∏u Wielkopolski na cz´Êç poznaƒskà

i kaliskà. Dwa odr´bne województwa istnia∏y 

a˝ do XVIII wieku. Oko∏o 1257 r. ksià˝´ Boles∏aw

Pobo˝ny lokowa∏ miasto, zaÊ w 1264 r. wyda∏ 

tzw. statut kaliski, który uregulowa∏ gospodarczo-religijnà sytuacj´ ˝ydów

w Polsce. W 1343 r. w Kaliszu zawarto „wieczysty” pokój z Krzy˝akami.

PomyÊlny rozwój miasta trwa∏ do potopu szwedzkiego, kiedy to roczna

okupacja zrujnowa∏a je gospodarczo. W 1813 r. zawarto tam rosyjsko-pruski

sojusz przeciw Napoleonowi. W 1815 r. Kalisz wszed∏ w sk∏ad Królestwa

Polskiego. Po∏o˝one przy samej granicy pruskiej i odci´te komunikacyjnie

od reszty kraju (lini´ kolejowà zbudowano dopiero w 1902 r.) miasto mia∏o

ograniczone mo˝liwoÊci rozwoju. W sierpniu 1914 r. Niemcy zburzyli miasto.

Kalisz sprzed 1914 r. uwieczniony zosta∏ jako Kaliniec w Nocach i dniach 

Marii Dàbrowskiej. W latach 1975-1999 Kalisz by∏ stolicà województwa,

a od 1992 r. sta∏ si´ stolicà diecezji rzymskokatolickiej. 

Tekst: prof. dr hab. Wojciech Morawski

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 wizerunek ratusza w Kaliszu. U góry pó∏kolem napis: KALISZ.

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

Kalisz Kalisz

Dystrybucj´ monet z serii

„Historyczne miasta w Polsce”
prowadzà:

• oddzia∏y okr´gowe Narodowego Banku Polskiego

w miastach wojewódzkich;

monety wprowadzane sà do obiegu:

2 paêdziernika – moneta „Che∏mno”

6 listopada – moneta „Nowy Sàcz”

5 grudnia – moneta „Kalisz”

• wybrane urz´dy pocztowe, w tym

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

monety dost´pne sà w terminach od:

4 paêdziernika – moneta „Che∏mno”

8 listopada – moneta „Nowy Sàcz”

7 grudnia – moneta „Kalisz”

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

www.nbp.pl
www.monetyNBP.onet.pl

www.numizmatyka.nbportal.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 

2 paêdziernika 2006

6 listopada 2006

5 grudnia 2006


