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Miasto powsta∏o w 1951 r. z po∏àczenia dwóch
miejscowoÊci: Bielska i Bia∏ej. Przez ca∏e stulecia
dzieli∏a je granica paƒstwa. Bia∏a przed rozbiorami
le˝a∏a w Polsce, Bielsko – w Ksi´stwie Cieszyƒskim,
najpierw w granicach korony czeskiej, póêniej w
posiad∏oÊciach habsburskich. Gród bielski powsta∏
w XII wieku. W XIV wieku lokowano miasto,
korzystnie po∏o˝one przy „szlaku solnym” z Polski
na Morawy. Podczas reformacji Bielsko sta∏o si´
miastem protestanckim. W XVI wieku Piastowie
cieszyƒscy sprzedali miasto rodzinie Promnitz.
Sta∏o si´ wówczas posiad∏oÊcià prywatnà,
oÊrodkiem „wolnego paƒstwa stanowego”. W 1752 r. przesz∏o w r´ce ksià˝àt
Su∏kowskich i odtàd mówi∏o si´ o ksi´stwie bielskim. Od XVI wieku w mieÊcie
rozwija∏o si´ sukiennictwo. Po drugiej stronie granicy powsta∏a osada
sukiennicza Bia∏a, która w 1723 r. uzyska∏a prawa miejskie. W XIX wieku
sukiennictwo przekszta∏ci∏o si´ w wielki przemys∏ tekstylny. Po 1951 r. BielskoBia∏a sta∏o si´ wa˝nym oÊrodkiem przemys∏owym. W tutejszej wytwórni
filmów animowanych powsta∏ s∏ynny serial Bolek i Lolek. W mieÊcie rozwinà∏
si´ te˝ przemys∏ szybowcowy. W 1972 r. powsta∏a Fabryka Samochodów
Ma∏olitra˝owych, gdzie produkowano ma∏e Fiaty. W latach 1975–1999 BielskoBia∏a by∏o stolicà województwa. Od 1992 r. jest stolicà diecezji. Swà przysz∏oÊç
∏àczy z korzystnym po∏o˝eniem, które czyni je atrakcyjnym miejscem inwestycji.

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: 2008. 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
m
mennicy: ––
w.
Rewers: Wizerunek Ratusza w Bielsku-Bia∏ej. U góry stylizowany wizerunek chmur oraz
napis: BIELSKO/-BIA¸A.
Na boku: oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni,
rozdzielony gwiazdkami.
Masa: 8,15 g
Ârednica: 27,00 mm
WielkoÊç emisji: 1 100 000 szt.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska

Metal: stop CuAl5Zn5Sn1

Narodowy Bank Polski rozpoczà∏ 2 wrzeÊnia 2005 r. emisj´ serii monet
o nominale 2 z∏ ze stopu Nordic Gold „Historyczne miasta w Polsce”.
Monety z tej serii upami´tniajà 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 2008 r. NBP wyemituje ostatnie 4 monety z serii
„Historyczne miasta w Polsce” prezentujàce nast´pujàce miasta:
Piotrków Trybunalski, Konin, ¸owicz, Bielsko-Bia∏à.

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

Dystrybucj´ monet z serii

„Historyczne miasta w Polsce”
prowadzà:
• oddzia∏y okr´gowe Narodowego Banku Polskiego
w miastach wojewódzkich;
monety wprowadzane sà do obiegu:
23 stycznia 2008 – „Piotrków Trybunalski”
5 lutego 2008 – „Konin”
5 marca 2008 – „¸owicz”
21 kwietnia 2008 – „Bielsko-Bia∏a”
• wybrane urz´dy pocztowe, w tym
urz´dy w 32 miastach upami´tnionych serià monet;
monety dost´pne sà w terminach od:
25 stycznia 2008 – „Piotrków Trybunalski”
7 lutego 2008 – „Konin”
7 marca 2008 – „¸owicz”
23 kwietnia 2008 – „Bielsko-Bia∏a”

23 stycznia 2008

5 lutego 2008

5 marca 2008

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

Projektant rewersu: Urszula Walerzak
Partner medialny

Teksty na temat miast: prof. dr hab. Wojciech Morawski
i Urz´dów Miast: Piotrków Trybunalski, Konin, ¸owicz, Bielsko-Bia∏a

21 kwietnia 2008
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