
Stary i najwa˝niejszy na Mazowszu gród ksià˝´cy,

siedziba kasztelanii. Oko∏o 1075 r. siedziba biskup-

stwa. W czasach W∏adys∏awa Hermana i Boles∏awa

Krzywoustego faktyczna stolica Polski. Obaj w∏adcy

sà pochowani w katedrze p∏ockiej. W okresie rozbi-

cia dzielnicowego stolica Mazowsza. Romaƒskà

katedŕ  wzniesiono za czasów biskupa Aleksandra

z Malonne (1130-1144), który zamówi∏ te˝ do katedry

s∏ynne Drzwi p∏ockie. W 1237 r. biskup p∏ocki Piotr,

na proÊb´ ksi´cia Konrada Mazowieckiego, lokuje

nowe miasto w P∏ocku. Do dziÊ zachowa∏ si´ tu jedyny w kraju dokument lokacyjny

miasta na prawie polskim. Ksi´stwo p∏ockie zosta∏o w∏àczone do Polski w 1495 r.

i przekszta∏cone w województwo. Jako tradycyjna stolica Mazowsza P∏ock musia∏

jednak ustàpiç miejsca Warszawie. Okres zaborów jeszcze bardziej zahamowa∏

jego rozwój. A˝ do I wojny Êwiatowej P∏ock nie mia∏ sta∏ego mostu przez Wis∏´ ani

po∏àczenia kolejowego. By∏ natomiast wa˝nym oÊrodkiem edukacyjnym i nauko-

wym, m.in. dzi´ki istniejàcej w P∏ocku od 1180 r. najstarszej polskiej szkole – 

Ma∏achowiance i utworzonemu w 1820 r. P∏ockiemu Towarzystwu Naukowemu.

Po II wojnie Êwiatowej nastàpi∏ szybki rozwój miasta. Decydujàcy okaza∏ si´ rok

1960, kiedy to podj´to decyzj´ o budowie Petrochemii. W latach 1975-1999 P∏ock by∏

stolicà województwa. DziÊ s∏ynie z zabytków, które przyciàgajà turystów, a jako

aktywny oÊrodek akademicki chlubnie kontynuuje swe naukowe tradycje. 
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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´, Sandomierz, Che∏mno, Nowy Sàcz i Kalisz.

Zgodnie z aktualizowanymi planami emisji, NBP

wyemituje jeszcze monety prezentujàce nast´pujàce

miasta: Bielsko-Bia∏à, Brzeg, Gorzów Wielkopolski, K∏odzko,

Konin, ¸owicz, Piotrków Trybunalski, PrzemyÊl, Racibórz,

S∏upsk, Stargard Szczeciƒski, Âwidnic´, Tarnów. KolejnoÊç

wprowadzania do obiegu nie b´dzie zgodna z kolejnoÊcià

alfabetycznà.

P∏ock P∏ockKwidzynKwidzyn

W 1233 r. Krzy˝acy lokowali na prawie

che∏miƒskim miasto zwane po niemiecku

Marienwerder, które sta∏o si´ stolicà kraju

zwanego Pomezanià. W 1250 r. przesz∏o na

w∏asnoÊç biskupów pomezaƒskich, w 1254 r.

sta∏o si´ stolicà diecezji. Kapitu∏a pomezaƒska

wznios∏a w pierwszej po∏owie XIV wieku zamek

i katedr´. W 1440 r. w Kwidzynie podpisany

zosta∏ akt za∏o˝ycielski antykrzy˝ackiego

Zwiàzku Pruskiego. Na mocy pokoju toruƒskiego

w 1466 r. miasto pozosta∏o w r´kach krzy˝ackich. Po sekularyzacji paƒstwa

krzy˝ackiego (1525 r.) pozosta∏o w Prusach Ksià˝´cych. Biskupstwo

zlikwidowano ostatecznie w 1587 r. W 1709 r. spotkali si´ tu król pruski

Fryderyk I i car Piotr I. W 1768 r. król pruski Fryderyk II zaczà∏ w Kwidzynie

pobieraç c∏a od towarów sp∏awianych Wis∏à. Po I rozbiorze Polski Kwidzyn

sta∏ si´ stolicà rejencji Prus Zachodnich i zaczà∏ si´ szybko rozwijaç. Od 1879 r.

miasto garnizonowe. W 1919 r. w Kwidzynie mia∏ siedzib´ Warmiƒski

Komitet Plebiscytowy, ale plebiscyt zakoƒczy∏ si´ pora˝kà Polski i Kwidzyn

pozosta∏ w granicach Prus Wschodnich. W 1945 r. Kwidzyn wróci∏ do Polski.  
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Miasto nad Narwià, na pó∏nocno-wschodnim 

Mazowszu. Pierwotny gród mieÊci∏ si´ tam, gdzie

dziÊ wieÊ Stara ¸om˝a. Prawa miejskie ¸om˝a

otrzyma∏a od ksi´cia mazowieckiego Janusza I

w 1418 r. W latach 1504-1525, dzi´ki ksi´˝nej mazo-

wieckiej Annie, wybudowano koÊció∏ pw. Êw. 

Micha∏a Archanio∏a i Êw. Jana Chrzciciela (obecna

Katedra). Po przy∏àczeniu do Polski w 1526 r. 

miasto sta∏o si´ stolicà Ziemi ¸om˝yƒskiej. 

Zygmunt August szczególnie lubi∏ ¸om˝´ i cz´sto

zatrzymywa∏ si´ tu w drodze na Litw´. W 1564 r. zwo∏a∏ tu ogólnokrajowy

Sejm, w ostatniej chwili przeniesiony do Warszawy. O pomyÊlnym rozwoju 

gospodarczym ¸om˝y decydowa∏o korzystne po∏o˝enie geograficzne – krzy˝owa∏y

si´ tutaj szlaki handlowe z Polski na Litw´ (làdowy i wodny). Upadek miasta 

zapoczàtkowa∏y wojny szwedzkie. Po 1815 r. ¸om˝a znalaz∏a si´ w Królestwie

Polskim. Ponowny rozwój miasta w XIX wieku spowodowa∏o utworzenie

w 1867 r. guberni ∏om˝yƒskiej i zapoczàtkowana w 1877 r. budowa Twierdzy

¸om˝a, która przekszta∏ci∏a si´ w wa˝ny oÊrodek garnizonowy. W 1915 r. Rosjanie

opuÊcili twierdz´ bez walki. Chlubnà kartà w historii 33. Pu∏ku Piechoty, stacjo-

nujàcego w miejscowych koszarach, zapisa∏a si´ obrona ¸om˝y przed bolsze-

wickim najazdem w 1920 r. W 1925 r. ¸om˝a sta∏a si´ stolicà diecezji rzymsko-

katolickiej. W latach 1939-1941 okupowana przez ZSRR, w latach 1941-1944

przez Niemców. Podczas wojny miasto zosta∏o zniszczone w ponad 70%.

Po wyzwoleniu odbudowano starà cz´Êç miasta i nastàpi∏ szybki rozwój prze-

mys∏u. Od 1975 r. do 1999 r. ¸om˝a by∏a stolicà województwa ∏om˝yƒskiego. 
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Teksty dotyczàce miast autorstwa prof. dr hab. Wojciecha Morawskiego

¸om˝a̧om˝a

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 stycznia – moneta „Kwidzyn”

6 lutego – moneta „P∏ock”

6 marca – moneta „¸om˝a”

• wybrane urz´dy pocztowe, w tym

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

monety dost´pne sà w terminach od:

5 stycznia – moneta „Kwidzyn”

9 lutego – moneta „P∏ock”

9 marca – moneta „¸om˝a”

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

www.numizmatyka.nbportal.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 

2 stycznia 2007

6 lutego 2007

6 marca 2007


