S∏upsk
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´ 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, Kalisz,
Kwidzyn, ¸om˝´, P∏ock, Gorzów Wielkopolski, Racibórz
i Âwidnic´. Zgodnie z aktualizowanymi planami emisji,
NBP wyemituje jeszcze monety prezentujàce nast´pujàce
miasta: Bielsko-Bia∏à, Brzeg, K∏odzko, Konin, ¸owicz,
Piotrków Trybunalski, Tarnów. KolejnoÊç wprowadzania
ich do obiegu nie b´dzie zgodna z kolejnoÊcià
alfabetycznà.

S∏upsk

PrzemyÊl
PrzemyÊl

Miasto na Pomorzu Ârodkowym po∏o˝one po obu
stronach rzeki S∏upi. Lokowane pierwszy raz w 1265 r.
przez ksi´cia Âwi´tope∏ka Wielkiego, relokowane
w 1310 r. przez margrabiów magdeburskich.
W 1337 r. miasto sta∏o si´ w∏aÊcicielem Ustki,
przekazanej mieszczanom przez rycerza JaÊka ze
S∏awna w zamian za corocznà dostaw´ pary
ci˝emek. Niezale˝noÊç Ustka uzyska∏a dopiero
w 1831 r. S∏upsk, cz∏onek Hanzy, mia∏ w∏asnà flot´
handlowà i prawo bicia monety. Dynamiczny
rozwój miasta Stolp im Pommern nastàpi∏
w XIX wieku, po uzyskaniu po∏àczenia kolejowego ze Szczecinem i Gdaƒskiem.
ÓwczeÊni mieszkaƒcy dobrà pass´ miasta wiàzali ze znalezionym w okolicy
bursztynowym amuletem ∏owcy niedêwiedzi sprzed oko∏o 3000 lat, zwanym
S∏upskim Niedêwiadkiem Szcz´Êcia. Z tego okresu zachowa∏y si´ w mieÊcie
m.in. przepi´kne, secesyjne kamienice, ratusz oraz tzw. Kràg Zieleni – pierwszy
w Europie ciàg ogrodów i parków otaczajàcy miasto wzd∏u˝ dawnych murów
obronnych. W 1945 r. S∏upsk znalaz∏ si´ w granicach Polski. Od 1975 r.
do 1999 r. by∏ stolicà województwa. W 1997 r. powsta∏a w nim Specjalna
Strefa Ekonomiczna. Chlubà i wizytówkà miasta, oprócz kompleksu zamkowego,
jest wybudowany w latach 1899–1901 ratusz. Muzeum Pomorza Ârodkowego, mieszczàce si´ w odrestaurowanym Zamku Ksià˝àt Pomorskich, szczyci
si´ najwi´kszà na Êwiecie kolekcjà dzie∏ Stanis∏awa Ignacego Witkiewicza –
Witkacego. W S∏upsku znajduje si´ te˝ najstarsza w Europie czynna winda.

Jedno z najstarszych miast w Polsce. Warowny
gród plemienia L´dzian na wzgórzu nad Sanem
istnia∏ ju˝ w X wieku. By∏ wa˝nym oÊrodkiem
Polski Piastów, rywalizowali o niego tak˝e w∏adcy
Rusi i W´gier. Za sprawà Kazimierza Wielkiego
po 1340 r. wróci∏ do Polski jako stolica Ziemi
Przemyskiej. Miasto by∏o siedzibà biskupów
rzymskokatolickich i prawos∏awnych. W 1389 r.
zosta∏o ponownie lokowane na prawie magdeburskim. Po∏o˝one na skrzy˝owaniu wa˝nych
szlaków bogaci∏o si´ na handlu i w XVI wieku
by∏o jednym z najzamo˝niejszych polskich miast. W XVIII wieku w wyniku
najazdów i pogorszenia si´ sytuacji ekonomicznej kraju chyli∏o si´ ku upadkowi.
W 1772 r. PrzemyÊl przej´li Austriacy, którzy w XIX wieku wybudowali
wokó∏ niego pot´˝nà twierdz´, przyczyniajàc si´ do ponownego rozwoju.
Podczas I wojny Êwiatowej Twierdza PrzemyÊl by∏a trzykrotnie oblegana;
w walkach poleg∏o ponad 100 tysi´cy ˝o∏nierzy. Do II wojny PrzemyÊl by∏
trzecim miastem w tej cz´Êci kraju po Krakowie i Lwowie. W latach 1939–1941
zosta∏ podzielony granicà na Sanie pomi´dzy Niemcy i ZSRR, a nast´pnie
powa˝nie zniszczony podczas walk mi´dzy okupantami. PrzemyÊl po∏o˝ony
u podnó˝a Karpat, ma najwi´kszà liczb´ cennych zabytków na Podkarpaciu.
Jest g∏ównym oÊrodkiem turystycznym regionu, siedzibà archidiecezji
rzymskokatolickiej i greckokatolickiej, s∏ynie te˝ z fortów Twierdzy PrzemyÊl,
unikalnych muzeów oraz ciekawych imprez plenerowych.

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: 2007. 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.

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: 2007. 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: Wizerunek Zamku Ksià˝àt Pomorskich w S∏upsku. Z lewej i z prawej strony
stylizowane wizerunki zieleni. U góry z prawej strony pó∏kolem napis: S¸UPSK.

Rewers: Wizerunek Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem Êw. Jana Chrzciciela
w PrzemyÊlu. U góry z lewej strony pó∏kolem napis: PRZEMYÂL.

Na boku: oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni,
rozdzielony gwiazdkami.
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Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska

Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Projektant rewersu: Roussanka Nowakowska

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska

Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Projektant rewersu: Urszula Walerzak

StargardSzczeciƒski
Szczeciƒski
Stargard

Miasto na Pomorzu Zachodnim, nad rzekà Inà.
Pierwsza wzmianka o grodzie na wyspie mi´dzy
dwiema odnogami Iny pochodzi z 1124 r. W 1253 r.
ksià˝´ pomorski Barnim I lokowa∏ miasto na prawie
magdeburskim, w 1292 r. zmienionym na lubeckie.
Przynajmniej od 1310 r. Stargard bra∏ udzia∏
w zjazdach Hanzy. W latach 1454–1460 Stargard
prowadzi∏ ze Szczecinem wojn´ o respektowanie
tzw. prawa sk∏adu. Spór mia∏ pod∏o˝e ekonomiczne
i wynika∏ z ch´ci wyeliminowania przez Szczecin
konkurencji. Ostatecznie miasto utrzyma∏o swojà
niezale˝noÊç handlowà. Stargard by∏ kilkakrotnie niszczony podczas wojny 30-letniej,
podczas której wygas∏a te˝ dynastia ksià˝àt zachodniopomorskich. Po pokoju westfalskim (1648 r.) koƒczàcym wojn´ trzydziestoletnià i wytyczeniem granic w traktacie w Osnabrück (1653 r.) Stargard przeszed∏ pod panowanie brandenburskie.
W latach 1669–1720 Stargard by∏ stolicà Pomorza Brandenburskiego (Szczecin nale˝a∏
wówczas do Szwecji). W 1846 r. Stargard znalaz∏ si´ na trasie linii kolejowej ze
Szczecina do Poznania. W 1945 r. miasto zosta∏o powa˝nie zniszczone. Odgruzowywanie starówki trwa∏o do prze∏omu lat 50-tych i 60-tych, kiedy to rozpocz´to
budow´ nowych osiedli. W 1979 r. Stargard nawiedzi∏a katastrofalna powódê.
W 1992 r. z pobliskiego Kluczewa wycofa∏y si´ ostatnie oddzia∏y armii radzieckiej.
Stargard ma d∏ugie tradycje mennicze – pieniàdz bito tu ju˝ w XIII wieku.

Dystrybucj´ monet z serii

„Historyczne miasta w Polsce”
prowadzà:

• oddzia∏y okr´gowe Narodowego Banku Polskiego
w miastach wojewódzkich;

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

monety wprowadzane sà do obiegu:
4 lipca

– moneta „S∏upsk”

2 sierpnia

– moneta „PrzemyÊl”

5 wrzeÊnia

– moneta „Stargard Szczeciƒski”
4 lipca 2007

• 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 „S∏upsk”

6 sierpnia

– moneta „PrzemyÊl”

7 wrzeÊnia

– moneta „Stargard Szczeciƒski”
2 sierpnia 2007

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: 2007. 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: Wizerunek Kolegiaty pod wezwaniem NMP Królowej Âwiata w Stargardzie
Szczeciƒskim. U góry pó∏kolem napis: STARGARD SZCZECI¡SKI..

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

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
Teksty autorstwa: prof. dr. hab. Wojciecha Morawskiego
i Urz´dów Miast: S∏upsk, PrzemyÊl, Stargard Szczeciƒski
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