
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
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