
Bochnia to, obok pobliskiej Wieliczki, centrum

wydobycia soli kamiennej. Najstarsza wzmianka

o Bochni pochodzi z 1198 r. W 1251 r. odkryto

i zacz´to eksploatowaç pok∏ady soli. W 1253 r.

ksià˝´ krakowski Boles∏aw Wstydliwy nada∏

miastu prawo magdeburskie. Obok cechów rze-

mieÊlniczych istnia∏ w Bochni cech praso∏ów,

czyli handlarzy soli. Szczególny rozwój prze˝y∏a

za panowania W∏adys∏awa ̧ okietka i Kazimierza

Wielkiego. W 1337 r. król ufundowa∏ przytu∏ek

dla górników, a w 1368 r. nada∏ statut ̋ upom solnym. W nast´pnych stuleciach

Bochnia by∏a trzecim co do wielkoÊci miastem ma∏opolskim (po Krakowie

i Sandomierzu). Kopalnie soli w Bochni i Wieliczce by∏y êród∏em oko∏o 30%

dochodów królewskich. Sytuacje t´ ilustrowa∏o przys∏owie: „Bez Bochni

i Wieliczki Polska nie warta ∏ojowej Êwiczki”. Powolny upadek miasta zaczà∏

si´ po potopie szwedzkim. W 1772 r. Bochnia znalaz∏a si´ w zaborze austriackim.

Do po∏owy XIX wieku by∏a wa˝nym oÊrodkiem wywozu soli na rynek au-

striacki, potem jej znaczenie zmniejszy∏ rozwój innych salin. Kopalnia soli,

uwa˝ana za jeden z najstarszych zak∏adów przemys∏owych Europy, w latach

80. XX wieku stopniowo wy∏àczana by∏a z eksploatacji i przekszta∏cana

w muzeum oraz uzdrowisko.

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 KoÊcio∏a p.w. Êw. Miko∏aja, poni˝ej stylizowany wizerunek
narz´dzi górniczych z herbu Bochni. U góry pó∏kolem napis: BOCHNIA.

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: Ewa Olszewska-Borys

Stare miasto Êlàskie, dziÊ przedzielone granicà

polsko-czeskà. Pierwsza wzmianka o Cieszynie

pochodzi z 1155 r., ale ju˝ wczeÊniej istnia∏a tu

kasztelania.  Najstarszy gród mieÊci∏ si´ na Górze

Zamkowej. W 1364 r. obok grodu lokowano

miasto. Podczas rozbicia dzielnicowego, w latach

1316-1625, Cieszyn  by∏ stolicà udzielnego

ksi´stwa. W 1327 r. Kazimierz I Cieszyƒski uzna∏

si´ za lennika czeskiego. Za czasów Wac∏awa III

(1528-1579) ksi´stwo cieszyƒskie przyj´∏o

protestantyzm. Po wymarciu miejscowej linii Piastów (1625) miasto przesz∏o

w r´ce Habsburgów, pod rzàdami których pozosta∏o do 1918 r. W 1779 r.

Austria i Prusy podpisa∏y w Cieszynie traktat pokojowy koƒczàcy wojn´ 

o sukcesj´ bawarskà. W XIX wieku dokona∏ si´ proces przebudzenia

narodowego cieszyƒskich Polaków. Po I wojnie Êwiatowej obszar dawnego

ksi´stwa sta∏ si´ terenem konfliktu polsko-czechos∏owackiego, zakoƒczonego

podzia∏em. Zachodnia cz´Êç miasta, wraz z tzw. Zaolziem, zosta∏a w∏àczona

do Czechos∏owacji. W 1938 r. Zaolzie zosta∏o przy∏àczone do Polski, ale po

II wojnie Êwiatowej przywrócono granic´ sprzed 1938 r. DziÊ, po wejÊciu

Polski i Czech do Unii Europejskiej, roÊnie rola Cieszyna jako tranzytowego

miasta granicznego i symbolu polsko-czeskiego porozumienia.

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: 2005. 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 Rotundy Êw. Miko∏aja. Z lewej strony romaƒska kolumna
podtrzymujàca sklepienie. U góry pó∏kolem napis: CIESZYN.

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

BochniaBochniaJaros∏awJaros∏awCieszynCieszyn

Gród w Jaros∏awiu zosta∏ za∏o˝ony na poczàtku

XI wieku przez ksi´cia kijowskiego Jaros∏awa

Màdrego. W czasach piastowskich by∏ jednym

z tzw. Grodów Czerwieƒskich, o które Polska

i RuÊ toczy∏y zawzi´te boje. Za czasów Kazimierza

Wielkiego Jaros∏aw zosta∏ ostatecznie przy∏àczony

do Polski. W latach 1323 i 1375 dwukrotnie

wydawano akt lokacji miasta. W∏adys∏aw Jagie∏∏o

podarowa∏ Jaros∏aw rodzinie Tarnowskich,

których ga∏àê u˝ywa∏a nazwiska Jaros∏awscy.

Korzystne po∏o˝enie sta∏o si´ przyczynà pomyÊlnoÊci gospodarczej, której

szczytowy okres przypad∏ na prze∏om XVI i XVII wieku. W tym czasie sta∏o

si´ wa˝nym oÊrodkiem intelektualnym, do czego przyczyni∏o si´ za∏o˝one

w 1574 r. kolegium jezuickie. Po potopie szwedzkim zaczà∏ si´ upadek Jaros∏a-

wia. Podczas I rozbioru Polski (1772) przeszed∏ w r´ce austriackie. Po upadku

powstania koÊciuszkowskiego (1794) w mieÊcie skupi∏a si´ polska emigracja

polityczna. Zwane by∏o wtedy „polskà Koblencjà”, przez analogi´ do Koblen-

cji, gdzie zebrali si´ w tym samym czasie emigranci z ogarni´tej rewolucjà

Francji. Znaczne zniszczenia spowodowa∏a bitwa, do której dosz∏o w okolicach

miasta w maju 1915 r. DziÊ Jaros∏aw przyciàga turystów, oczarowanych jego

urodà, nawiàzuje te˝ skutecznie do swych tradycji akademickich. 

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 kamienicy Orsettich. U do∏u napis: JAROS¸AW.

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: Andrzej Nowakowski



Miasto za∏o˝one zosta∏o w pobli˝u dawnej stolicy

Prus - Truzo. W 1237 r. Krzy˝acy zbudowali tu zamek

i za∏o˝yli komturi´, a w 1246 r. lokowali miasto

na prawie lubeckim. Elblàg po wojnie trzynastolet-

niej (1454-1466) znalaz∏ si´ w granicach Polski. By∏

cz∏onkiem Hanzy. Tradycyjnie rywalizujàc z Gdaƒ-

skiem o handel wiÊlany, Elblàg by∏ w gorszej pozycji

z powodu zapiaszczania Nogatu. W 1577 r., podczas

konfliktu Stefana Batorego z Gdaƒskiem, otrzyma∏

liczne przywileje od króla, który chcia∏ skierowaç

przez Elblàg ca∏y polski eksport. Próba ta nie powiod∏a si´, ale Elblàg zdo∏a∏ zmo-

nopolizowaç handel z Anglià. W latach 1585-1628 dzia∏a∏a tu angielska Kompania

Wschodnia (Eastland Company). Dwukrotna okupacja szwedzka (w l. 1626-1635

i 1655-1660) podkopa∏a pozycj´ handlowà miasta. W pierwszym rozbiorze (1772)

Elblàg zaj´ty zosta∏ przez Prusy. W XIX wieku miasto z coraz wi´kszym trudem

utrzymywa∏o status miasta morskiego, mimo za∏o˝enia tu stoczni Ferdynanda

Schichau (1837). Do rozwoju miasta przyczynia∏a si´ natomiast budowa linii

kolejowych (1852) i Kana∏u Elblàskiego (1852-1860). W 1945 r. Elblàg powróci∏

w granice Polski. DziÊ Elblàg nawiàzuje do tradycji hanzeatyckiej i pok∏ada

nadzieje rozwoju we wspó∏pracy z Obwodem Kaliningradzkim.

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 Bramy Targowej. W tle z prawej strony zarys budynków, 
z lewej strony stylizowane wizerunki drzew. Z  prawej strony napis: ELBLÑG.

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 na temat miast: prof. dr hab. Wojciech Morawski

ElblàgElblàg

Dystrybucj´ monet z serii

„Historyczne miasta w Polsce”
prowadzà:

• oddzia∏y okr´gowe Narodowego Banku Polskiego

w miastach wojewódzkich;

monety wprowadzane sà do obiegu:

6 grudnia 2005 – „Cieszyn”

24 stycznia 2006 – „ Jaros∏aw”

7 lutego 2006 – „Bochnia”

7 marca 2006 – „Elblàg”

• wybrane urz´dy pocztowe, w tym

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

monety dost´pne sà w terminach od:

8 grudnia 2005 – „Cieszyn”

26 stycznia 2006 – „ Jaros∏aw”

9 lutego 2006 – „Bochnia”

9 marca 2006 – „Elblàg”

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 

6 grudnia 2005

24 stycznia 2006

7 lutego 2006

7 marca 2006


