
Miasto nad Bobrem na Dolnym Âlàsku. Pierwotnie

gród mieÊci∏ si´ kilka kilometrów od dzisiejszego

miasta (obecnie wieÊ Stary ˚agaƒ). Miasto

lokowano w XIII wieku (przed 1285 r.). W 1284 r.

ksià˝´ Przemko I sprowadzi∏ do ˚agania zakon

augustianów. W okresie rozbicia dzielnicowego

Âlàska ˚agaƒ nale˝a∏ poczàtkowo do ksi´stwa

g∏ogowskiego, a w latach 1312-1472 by∏ stolicà

odŕ bnego ksi´stwa. Od XIV do XVII wieku w ̊ aganiu

dzia∏a∏a mennica. W 1472 r. ostatni ksià˝´ ̋ agaƒski

Jan II Szalony sprzeda∏ ksi´stwo w∏adcom Saksonii. Pozostawa∏o w ich r´kach

do 1549 r., kiedy to przesz∏o w r´ce Habsburgów. W 1742 r., wraz z ca∏ym

Âlàskiem, ˚agaƒ przeszed∏ pod panowanie pruskie, a w 1945 r. znalaz∏ si´

w granicach Polski. Podczas II wojny Êwiatowej w ˚aganiu mieÊci∏ si´ wielki

obóz jeniecki, w którym wi´ziono alianckich lotników. W 1944 r. dosz∏o tu

do s∏ynnej ucieczki, uwiecznionej w filmie Johna Strugesa „Wielka ucieczka”

z 1963 r. W 1945 r. ˚agaƒ zosta∏ w 65% zniszczony. Po wojnie cz´Êciowo

odbudowany, pe∏ni∏ przede wszystkim funkcj´ wa˝nego miasta garnizonowego.

W 1966 r. ˚agaƒ, jako jedno z 7 miast w Polsce, zosta∏ w∏àczony do rzàdowego

programu ratowania miast historycznych.

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: Stylizowany wizerunek elewacji frontowej Pa∏acu Ksià˝´cego w ˚aganiu. U góry
stylizowany wizerunek jednego z maszkaronów oraz element architektury wieƒczàcy okna
pa∏acu. U do∏u napis: ˚AGA¡.

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

˚agaƒ˚agaƒ

Dystrybucj´ monet z serii

„Historyczne miasta w Polsce”
prowadzà:

• oddzia∏y okr´gowe Narodowego Banku Polskiego

w miastach wojewódzkich;

monety wprowadzane sà do obiegu:

5 kwietnia – moneta „Legnica”

15 maja – moneta „Che∏m”

1 czerwca – moneta „˚agaƒ”

• wybrane urz´dy pocztowe, w tym

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

monety dost´pne sà w terminach od:

10 kwietnia – moneta „Legnica”

17 maja – moneta „Che∏m”

2 czerwca – moneta „˚agaƒ”

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 

5 kwietnia 2006

15 maja 2006

1 czerwca 2006
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