
Prastara osada na Dolnym Âlàsku, w XII wieku

przekszta∏cona w kasztelani´. W 1291 r. sta∏a si´

stolicà odr´bnego ksi´stwa Êwidnicko-jaworskiego.

Piastowie Êwidniccy, zw∏aszcza Bolko II

(1326-1368), najd∏u˝ej spoÊród ksià˝àt Êlàskich

bronili swej niezale˝noÊci od Czech. W tym okresie

nastàpi∏ szczególny rozwój miasta, które sta∏o si´

wa˝nym oÊrodkiem rzemios∏a, browarnictwa,

mia∏o te˝ przywilej bicia w∏asnej monety.

W 1392 r. ksi´stwo przesz∏o w r´ce królów czeskich,

a w 1526 r. wraz z ca∏ym Królestwem Czeskim

pod w∏adz´ Habsburgów. Âwidnica ponios∏a ci´˝kie straty podczas wojny

30-letniej. Na mocy pokoju westfalskiego (1648) protestanci Êwidniccy uzyskali

prawo zbudowania Êwiàtyni (KoÊció∏ Pokoju – obecnie na liÊcie Êwiatowego

dziedzictwa UNESCO). W 1740 r. wybuch∏a wojna Âlàska, w wyniku której

Âwidnica przesz∏a pod panowanie pruskie. W latach 1747–1754 Prusacy

przekszta∏cili Âwidnic´ w nowoczesnà twierdz´. W XIX wieku rozwija∏ si´

przemys∏. W 1844 r. do Âwidnicy dotar∏a pierwsza linia kolejowa. Po II wojnie

Êwiatowej wraz z obszarem Dolnego Âlàska Âwidnica znalaz∏a si´ w granicach

Polski. Nad miastem góruje 103-metrowa, trzecia co do wielkoÊci w Polsce,

wie˝a Êredniowiecznego koÊcio∏a pw. Âw. Stanis∏awa i Âw. Wac∏awa. Od 2004 r.

ma tu siedzib´ Diecezja Âwidnicka.

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 KoÊcio∏a Pokoju w Âwidnicy. U do∏u napis: ÂWIDNICA.

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: 1 000 000 szt.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska Projektant rewersu: Ewa Olszewska-Borys

Teksty autorstwa: prof. dr. hab. Wojciecha Morawskiego 
i Urz´dów Miast: Gorzowa Wielkopolskiego, Raciborza i Âwidnicy
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Dystrybucj´ monet z serii

„Historyczne miasta w Polsce”
prowadzà:

• oddzia∏y okr´gowe Narodowego Banku Polskiego

w miastach wojewódzkich;

monety wprowadzane sà do obiegu:

4 kwietnia – moneta „Gorzów Wielkopolski”

9 maja – moneta „Racibórz”

13 czerwca – moneta „Âwidnica”

• wybrane urz´dy pocztowe, w tym

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

monety dost´pne sà w terminach od:

6 kwietnia – moneta „Gorzów Wielkopolski”

10 maja – moneta „Racibórz”

15 czerwca – moneta „Âwidnica”

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 

4 kwietnia 2007

9 maja 2007

13 czerwca 2007
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