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W dniu 5 marca 2003 r. Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu monety kolekcjonerskie
z okazji 750-lecia lokacji Poznania, o nomina-
∏ach:
100 z∏ — wykonana stemplem lustrzanym

w z∏ocie,
10 z∏ — wykonana stemplem lustrzanym

w srebrze,
2 z∏ — wykonana stemplem zwyk∏ym w sto-

pie CuAl5Zn5Sn1, tzw. Nordic Gold.
W 2003 roku Poznaƒ obchodzi 750. rocznic´
nadania praw miejskich. Historia grodu jest
jednak znacznie starsza ni˝ 1253 r. W 1999 r.
archeolodzy z Instytutu Prahistorii UAM pod
kierownictwem prof. Hanny Kóc∨ ka-Krenz od-
kryli na terenie Ostrowa Tumskiego — najstar-
szej cz´Êci miasta, wyspy otoczonej wodami
Warty i Cybiny — ruiny rezydencji Mieszka I.
Gdy okaza∏o si´, ˝e budowla pochodzi z oko∏o
950 r. i stanowi najstarszy przyk∏ad monumen-
talnej architektury pa∏acowej na ziemiach Pia-
stów, zrewidowano rol´ Poznania w poczàt-
kach paƒstwa polskiego. Wyniki badaƒ pozwo-
li∏y jednoznacznie stwierdziç, ˝e gród by∏ czo-
∏owym oÊrodkiem na ziemiach Mieszka I.
Wa˝nà datà w historii miasta by∏ rok 966, kie-
dy to Mieszko I wraz z ca∏ym swoim otocze-
niem przyjà∏ chrzest w obrzàdku ∏aciƒskim. Nie
wiadomo jednak, gdzie nastàpi∏o to wydarze-

nie, byç mo˝e w Poznaniu lub na Ostrowie Led-
nickim.
Pierwszà potwierdzonà êród∏owo datà zwiàza-
nà z Poznaniem jest 968 rok. Na Ostrowie Tum-
skim rezydowa∏ wówczas biskup dla ziem pol-
skich — Jordan, któremu powierzono misj´
szerzenia nowej wiary. W roku 1000 powo∏ano
arcybiskupstwo w Gnieênie, jednak biskup po-
znaƒski Unger zachowa∏ niezale˝nà pozycj´
i podlega∏ Stolicy Apostolskiej. Gród utrzymy-
wa∏ swà dominujàcà rol´ w paƒstwie Piastów
a˝ do 1038 r., kiedy ksià˝´ czeski Brzetys∏aw I
spustoszy∏ ca∏à Wielkopolsk´, tak˝e Poznaƒ.
W po∏owie XI wieku oÊrodek ten zosta∏ odbu-
dowany i powróci∏ do dawniej ÊwietnoÊci.
W czasie rozbicia dzielnicowego gród na
Ostrowie Tumskim by∏ stolicà ksi´stwa i siedzi-
bà wielkopolskiej linii Piastów.
Kolejnym niezwykle istotnym wydarzeniem
w dziejach Poznania by∏a jego lokacja na pra-
wie magdeburskim w 1253 r., dokonana przez
Przemys∏a I i jego brata Boles∏awa. Nowe mia-
sto za∏o˝ono na lewym brzegu Warty, gdzie na
wzgórzu wybudowano zamek ksià˝´cy. Nie
znamy dok∏adnej daty tego wydarzenia, jed-
nak wed∏ug tradycji przyj´to, ˝e nastàpi∏a ona
23 kwietnia. Od tego momentu Poznaƒ prze-
sta∏ byç warownym grodem, a sta∏ si´ miastem
na wzór zachodnioeuropejski. Centralnym
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nomina∏ 2 z∏
metal stop CuAl5Zn5Sn1

stempel zwyk∏y
Êrednica 27,00 mm

masa 8,15 g
wielkoÊç emisji 600 000 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach
or∏a oznaczenie roku emisji: 20-03, pod or∏em napis: Z¸ 2 Z¸, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakoƒczony szeÊcioma pere∏kami.
Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: .

Rewers: Wizerunek wie˝y ratusza poznaƒskiego na tle tarczy zegarowej. Po bo-
kach g∏owy kozio∏ków. U góry napis: 750-LECIE, u do∏u pó∏kolem napis: LOKACJI
POZNANIA.
Na boku oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni,
rozdzielony gwiazdkami.

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Urszula Walerzak
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nomina∏ 10 z∏
metal 925/1000 Ag

stempel lustrzany
Êrednica 32,00 mm

masa 14,14 g
wielkoÊç emisji 39 000 szt.

Awers: Z prawej strony wizerunek drzwi gotyckiego koÊcio∏a NajÊwi´tszej Ma-
rii Panny, z lewej strony piecz´ç Przemys∏a I. Nad piecz´cià wizerunek or∏a usta-
lony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej oraz oznaczenie roku emisji: 2003. Po-
ni˝ej piecz´ci napis: 10 Z¸. U góry pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA.
Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: .

Rewers: Z prawej strony fragment stylizowanego miedziorytu z XVII wieku
przedstawiajàcy zabudow´ miejskà. Z lewej strony piecz´ç z herbem Poznania.
Pod piecz´cià daty: 1253-2003. Z lewej strony pó∏kolem napis: 750-LECIE LOKA-
CJI POZNANIA.

Projektant monety: Urszula Walerzak
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punktem sta∏ si´ rynek z ratuszem poÊrodku. Powsta∏ samorzàd miejski, miesz-
kaƒców obdarzono licznymi przywilejami, osiedlano rzemieÊlników i kupców.
W 1264 r. nadano pierwszy w Polsce przywilej ludnoÊci pochodzenia ˝ydowskie-
go.
W tym samym czasie Ostrów Tumski wraz z osadà targowà na Âródce sta∏ si´
w∏asnoÊcià biskupów poznaƒskich. Rozbudowano ich siedzib´, wznoszono domy
dla kanoników i duchownych. Podzia∏ na cz´Êç koÊcielnà i Êwieckà miasta by∏ tak
g∏´boki, ˝e w 1444 r. Ostrów Tumski uzyska∏ w∏asne prawa miejskie i tym samym
sta∏ si´ osobnym miastem, otoczonym murami obronnymi. Dopiero w 1800 r. wy-
sp´ ponownie w∏àczono w granice Poznania.
Pomimo doÊç wyraênego rozdzia∏u w∏adzy duchownej od Êwieckiej w 1290 r.
ustanowiono herb miasta przedstawiajàcy patronów katedry: Êw. Piotra i Paw∏a.
Nied∏ugo po tym, choç przez krótki czas, Poznaƒ pe∏ni∏ funkcj´ stolicy ca∏ego
paƒstwa Piastów. W 1295 r. król Przemys∏ II ustanowi∏ siedzib´ swojego paƒstwa
w∏aÊnie w Poznaniu. Do dziÊ z otoczonego murami obronnymi Wzgórza Przemy-
s∏a mo˝na podziwiaç poznaƒskà starówk´.
Po przeniesieniu stolicy do Krakowa Poznaƒ straci∏ status najwa˝niejszego
oÊrodka w paƒstwie. Sta∏ si´ wielkopolskim centrum w∏adzy królewskiej. Nie
oznacza∏o to jednak upadku miasta. Ju˝ w 1303 r. powsta∏a pierwsza placówka
oÊwiatowa, czynne do dziÊ gimnazjum Êw. Marii Magdaleny. W 1518 r. na Ostro-
wie Tumskim biskup Jan Lubraƒski powo∏a∏ Akademi´ o statusie gimnazjum aka-
demickiego, zaÊ od 1573 r. dzia∏a∏o Kolegium Jezuickie. Kolegium to w 1611 r. na
mocy edyktu Zygmunta III Wazy zosta∏o podniesione do rangi uniwersytetu. Nie-
stety, wobec sprzeciwu Uniwersytetu Jagielloƒskiego papie˝ Pawe∏ V uniewa˝ni∏
w 1613 r. przywilej królewski i mimo posiadania realnych mo˝liwoÊci Poznaƒ do-
czeka∏ si´ pe∏noprawnej wy˝szej uczelni dopiero w 1919 roku.
Poznaƒ to równie˝ miasto tolerancji. Osadnictwo niemieckie i ˝ydowskie na te-
renie miasta rozpocz´∏o si´ tu˝ po lokacji. Poznaƒ przez wieki stanowi∏ pomost
kulturowy mi´dzy Polskà a Niemcami. Osadnicy przywozili wiele zwyczajów, no-
winek technicznych i rozwiàzaƒ prawnych. Najwi´ksza fala osadnictwa z terenu
Niemiec nastàpi∏a po zakoƒczeniu wojny pó∏nocnej, w wyniku której miasto
i okolice zosta∏y znacznie zniszczone. W latach 1719-1753 na zaproszenie w∏adz
Poznania w jego okolicach osiedlali si´ ch∏opi z okolic Bambergu w Bawarii. Je-
dynym warunkiem osadnictwa by∏a przynale˝noÊç do gminy rzymskokatolickiej.
Warunek ten spowodowa∏ szybkà asymilacj´ Bawarczyków. Ju˝ pod koniec XVIII w.
poznaniacy okreÊlali mianem Bambrów wszystkich ch∏opów, a na poczàtku XIX
wieku, mimo zaboru, wi´kszoÊç osadników si´ spolonizowa∏a. Stosunkowo do-
bre stosunki Polaków z Niemcami za∏ama∏y si´ definitywnie po kl´sce Powsta-
nia Styczniowego, w wyniku zwiàzanych z nià represji. Nastàpi∏a fala germani-
zacji, która wywo∏a∏a opór mieszkaƒców i wzmocnienie popularnej od pierwszej
po∏owy XIX w. idei pracy organicznej, jako najlepszej formy oporu wobec silne-
go zaborcy. Nie by∏a to jednak walka zbrojna, lecz konsekwentne podtrzymywa-
nie to˝samoÊci narodowej ludnoÊci pochodzenia polskiego. Edukacji i wykszta∏-
ceniu we wszystkich warstwach spo∏eczeƒstwa postaw patriotycznych s∏u˝y∏y
liczne inicjatywy spo∏eczne i kulturalno-oÊwiatowe. Najwi´kszymi filantropami
tamtych czasów byli: dzia∏ajàcy ju˝ od 1838 r. Karol Marcinkowski — lekarz, któ-
ry za darmo leczy∏ biednych mieszkaƒców miasta z gruêlicy — i Edward Raczyƒ-
ski, który dzi´ki swemu majàtkowi finansowa∏ wiele przedsi´wzi´ç kulturalno-
-oÊwiatowych, m. in. budow´ w 1829 r. wzorowanej na Luwrze Biblioteki Raczyƒ-
skich. Innym niezwykle donios∏ym faktem by∏o za∏o˝enie i rozwój pierwszych
banków spó∏dzielczych. Ogromny wysi∏ek Piotra Wawrzyniaka i Augustyna Sza-
marzewskiego zaowocowa∏ powstaniem jednej z najlepszych sieci banków spó∏-
dzielczych dzia∏ajàcych na terenie Niemiec.
Represje po Powstaniu Styczniowym w 1864 r. spowodowa∏y, ˝e mieszkaƒcy wy-
rzekli si´ cz´Êci swej tradycji, jako zbyt przesiàkni´tej duchem germaƒskim.
Mo˝na zatem zaryzykowaç twierdzenie, ˝e — paradoksalnie — zabór pruski
przyczyni∏ si´ do unifikacji zwyczajów wielkopolskich z innymi regionami histo-
rycznie polskimi.
W czasie zaboru, a˝ do obj´cia w∏adzy przez Wilhelma II, Poznaƒ by∏ traktowany
przez Niemców jako miasto o charakterze militarnym. Poza wybudowaniem jed-
nego z wi´kszych w Europie systemu umocnieƒ, fortu Winiary po∏àczonego z for-
tyfikacjami wokó∏ miasta, rzàd pruski nie podejmowa∏ ˝adnych inicjatyw o cha-

rakterze cywilnym. Pod koniec XIX w. stosunek ludnoÊci cywilnej do wojskowej
wynosi∏ 3: 4, co czyni∏o Poznaƒ trzecià twierdzà ówczesnej Europy.
Sytuacj´ zmieni∏ plan Wilhelma II, który z miasta–twierdzy pragnà∏ uczyniç swo-
jà rezydencj´. Na podstawie planów najwybitniejszych architektów ówczesnej
Europy powsta∏o reprezentacyjne Forum Cesarskie, w sk∏ad którego wchodzi∏y
m. in.: zamek cesarski, budynek komisji kolonizacyjnej, ziemstwa, dyrekcji pocz-
ty, biblioteki, akademii królewskiej, instytutu higieny, teatru, muzeum i dyrekcji
kolei. Ca∏à dzielnic´ wybudowano w stylu historycyzmu z licznymi nawiàzaniami
do pot´gi cesarzy niemieckich. W za∏o˝eniu urbanistycznym najwi´kszà osobli-
woÊç, równie˝ ze wzgl´du na póêniejsze dzieje, stanowi zamek. Wybudowany
w stylu neoromaƒskim by∏ ostatnià monumentalnà budowlà w∏adców europej-
skich. W 1919 r. sta∏ si´ rezydencjà Prezydentów RP. Po ponownym zaj´ciu mia-
sta przez Niemców w 1939 r., Adolf Hitler uczyni∏ z niego jednà ze swoich sie-
dzib. Na jego rozkaz dotychczasowe wn´trza zosta∏y przebudowane w stylu
III Rzeszy. Dzisiaj wn´trza zamkowe sà najwi´kszym z zachowanych przyk∏adów
architektury III Rzeszy. Po wojnie zamek by∏ siedzibà w∏adz miasta, a od 1962 r.
mieÊci si´ w nim centrum kultury Poznania.
W XX-wiecznej historii Poznania na pierwszy plan wysuwajà si´ trzy wydarzenia:
Powstanie Wielkopolskie, okres II wojny Êwiatowej i Powstanie w czerwcu
1956 r., eufemistycznie okreÊlane mianem „wydarzeƒ czerwcowych”.
Powstanie Wielkopolskie z 1918 r., w∏aÊciwie przygotowane i zakoƒczone zwy-
ci´stwem, jest wyjàtkowe w dziejach Polski. Pe∏ne zaskoczenie przeciwnika,
szczegó∏owe zaplanowanie dzia∏aƒ powstaƒców i os∏abione morale ˝o∏nierzy
niemieckich sprawi∏y, ˝e straty w ludziach by∏y stosunkowo niewielkie. W ca∏ej
Wielkopolsce poleg∏o oko∏o 2000 osób.
W 1939 r., w zwiàzku z koncentracjà wojsk polskich w centrum kraju, miasto szyb-
ko zosta∏o zaj´te przez Niemców i wcielone do III Rzeszy. Postanowienie o stwo-
rzeniu Kraju Warty ze stolicà w Poznaniu spowodowa∏o masowe przesiedlenia lud-
noÊci pochodzenia polskiego do Generalnej Guberni — w sumie wywieziono oko-
∏o 100 tysi´cy poznaniaków, a 33 tysiàce zmuszono do pracy niewolniczej. Szturm
wojsk sowieckich na miasto, b´dàce ostatnià wielkà twierdzà na drodze do Berli-
na, spowodowa∏ ogromne zniszczenia, si´gajàce 55 procent stanu z 1939 r.
Czerwiec ‘56 r. stanowi punkt zwrotny w historii PRL-u. Ustalane co roku przez
w∏adze wyÊrubowane normy pracy, podwy˝ki cen artyku∏ów spo˝ywczych oraz
niewielkie zarobki by∏y przyczynà masowych wystàpieƒ robotniczych. 28 czerw-
ca 1956 r. w najwi´kszej poznaƒskiej fabryce — ówczesnym ZISPO (obecnie Hi-
polit Cegielski Poznaƒ) wybuch∏ strajk, który szybko przeniós∏ si´ na ulice. Od
wczesnych godzin rannych t∏um zbiera∏ si´ pod zamkiem. Oko∏o godz. 9.00
w centrum miasta by∏o ju˝ ponad 100 tysi´cy poznaniaków. O godz. 10.00 roze-
sz∏a si´ wiadomoÊç o aresztowaniu delegacji robotniczej. Informacja spowodo-
wa∏a szturm na budynek Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego
i rozruchy w mieÊcie. Do pacyfikacji powstania w∏adze skierowa∏y 10.300 ˝o∏nie-
rzy, 400 czo∏gów i 30 transporterów opancerzonych. Walki trwa∏y do 30 czerw-
ca. Powstanie upad∏o, ale wydarzenia czerwcowe ukaza∏y s∏aboÊç w∏adzy i si∏´
ducha Polaków. Od 1956 r. ka˝da znaczàca zmiana kursu PZPR by∏a odpowiedzià
na niepokoje spo∏eczne.
Wspó∏czeÊnie Poznaƒ jest jednym z najdynamiczniej rozwijajàcych si´ oÊrodków
w Polsce. G∏ównymi atutami miasta sà: najwi´ksze centrum handlowe (Mi´dzy-
narodowe Targi Poznaƒskie majà ju˝ niemal 80-letnià tradycj´), drugi po Warsza-
wie i najnowoczeÊniejszy w kraju port lotniczy, wiele atrakcji turystycznych
(w mieÊcie reprezentowane sà wszystkie style budownictwa od romaƒskiego do
modernizmu), dwa ogrody zoologiczne, najwi´ksza w Polsce i trzecia co do wiel-
koÊci palmiarnia w Europie, kilka jezior w obr´bie miasta, sztuczny stok i dosko-
na∏a infrastruktura sportowa nad po∏o˝onym w centrum miasta Jeziorem Mal-
taƒskim. Poza tym jest to drugi po Warszawie rynek pracy, trzeci w kraju oÊro-
dek akademicki, piàte co do wielkoÊci miasto. Wszystko to przyciàga inwesto-
rów i powoduje sta∏y wzrost zamo˝noÊci i zadowolenia mieszkaƒców.

Rafa∏ Jaroszewski

Wszystkie monety kolekcjonerskie sà prawnym Êrodkiem p∏atniczym w Polsce.

nomina∏ 100 z∏
metal 900/1000Au

stempel lustrzany
Êrednica 21,00 mm

masa 8,0 g
wielkoÊç emisji 2 100 szt.

Awers: Wizerunek stylizowanej ko∏atki z drzwi zachodnich katedry poznaƒskiej
na Ostrowie Tumskim. Wewnàtrz ko∏atki napis: 100 / z∏. Z prawej strony fragment
fasady frontowej gotyckiego koÊcio∏a NajÊwi´tszej Marii Panny. U do∏u wizeru-
nek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej. U góry pó∏kolem napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA 2003. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: .

Rewers: Wizerunek ratusza poznaƒskiego na tle tarczy zegarowej. Z prawej
strony data: 1253. U góry pó∏kolem napis: 750-LECIE LOKACJI POZNANIA.

Projektant monety:  Urszula Walerzak
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