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Moneta kolekcjonerskie

B a n k

P o l s k i

Moneta
kolekcjonerska
nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

100 z∏
900/1000 Au
lustrzany
21,00 mm
8,0 g
3.400 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-04, pod
or∏em napis: Z¸ 100 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA
m.
POLSKA. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Popiersie króla Przemys∏a II. Z lewej strony pó∏kolem
napis: PRZEMYS¸ II, z prawej: 1295-1296.

W dniu 20 lutego 2004 r. Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu monet´ kolekcjonerskà przedstawiajàcà króla
Przemys∏a II, o nominale 100 z∏, wykonanà stemplem
lustrzanym w z∏ocie, przedstawiajàcà popiersie króla.
Moneta jest kontynuacjà serii „Poczet królów i ksià˝àt
polskich”, zapoczàtkowanej przez Narodowy Bank Polski
w 1979 r.

Moneta zosta∏a wyprodukowana w Mennicy Paƒstwowej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Robert Kotowicz

Przemys∏ II, syn ksi´cia poznaƒskiego Przemys∏a I oraz
El˝biety, córki Henryka II Pobo˝nego wroc∏awskiego,
urodzi∏ si´ 14 paêdziernika 1257 r., cztery miesiàce
po Êmierci ojca. W prowincji wielkopolskiej panowa∏ ksià˝´
kaliski, jego stryj, Boles∏aw Pobo˝ny. Skupia∏ on w swych
r´kach w∏adz´ nad ca∏à Wielkopolskà, w tym poznaƒskim
ksi´stwem Przemys∏a I, i z tego tytu∏u objà∏ opiek´ nad
ma∏oletnim bratankiem. Sam nie majàc syna, troskliwie
wprowadza∏ Przemys∏a w arkana polityki, przygotowujàc
do obj´cia w przysz∏oÊci niema∏ego dziedzictwa, którym
by∏a Wielkopolska. W przeciwieƒstwie do rozdrobnionych
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Kujaw, Mazowsza i Âlàska stanowi∏a ona jednolità ca∏oÊç.
Boles∏aw powierza∏ bratankowi wa˝ne zadania polityczne,
jak nominalne dowództwo wyprawy na Brandenburgi´
w 1272 r., kiedy odzyskano strategiczny gród Drezdenko
nad Notecià. Jednak˝e stryj nie chcia∏ dzieliç si´ z bratankiem ani w∏adzà, ani ksi´stwem, zwlekajàc z wydzieleniem
Przemys∏owi ojcowskiego ksi´stwa poznaƒskiego, mimo
˝e ten osiàgnà∏ wiek 15 lat, ówczeÊnie umo˝liwiajàcy ju˝
samodzielne rzàdy. W 1274 r. Brandenburczycy spalili
Poznaƒ. Ambitny bratanek nie chcia∏ czekaç na dziedzictwo
i skupiwszy wokó∏ siebie stronnictwo mo˝now∏adcze, zbuntowa∏ si´ i korzystajàc z trudnoÊci stryja, wymóg∏ na nim
oddanie dzielnicy ojcowskiej wraz z Poznaniem. Od razu
uwik∏a∏ si´ w zatargi mi´dzy ksià˝´tami Êlàskimi, wspomagajàc Henryka IV Probusa, ksi´cia wroc∏awskiego.
Po bezpotomnej Êmierci Boles∏awa Pobo˝nego w 1279 r.
Przemys∏ otrzyma∏ jego dzielnic´ i w ten sposób ponownie
po∏àczy∏ wszystkie ziemie Wielkopolski. Nie odwzajemniajàc
przychylnoÊci Przemys∏a, Henryk IV Probus podst´pnie
uwi´zi∏ go w 1281 r. i zmusi∏ do oddania ziemi wieluƒskiej,
a trzy lata póêniej, wspierajàc rycerstwo buntujàce si´
przeciw wielkopolskiemu ksi´ciu, zajà∏ ziemi´ kaliskà.
W 1282 r. Przemys∏ zawar∏ w K´pnie uk∏ad z MÊciwojem II,
ksi´ciem gdaƒskim, zapewniajàcy Przemys∏owi obj´cie
Pomorza Gdaƒskiego po Êmierci MÊciwoja. Sojusz ten
zahamowa∏ agresj´ brandenburskà na Pomorzu. W 1287 r.
Przemys∏ i MÊciwój zawarli w S∏upsku przymierze brandenburskie z ksi´ciem zachodniopomorskim Bogus∏awem IV.
Przemys∏ odzyska∏ równie˝ ziemi´ kaliskà i rudzkà. W 1290 r.
na mocy testamentu Henryka Probusa objà∏ rzàdy w Krakowie. Wkrótce jednak utraci∏ je na rzecz W∏adys∏awa ¸okietka, ksi´cia sieradzkiego, a nast´pnie króla Czech, Wac∏awa
II. W celu opanowania Ma∏opolski, kluczowej dla ca∏ej Polski dzielnicy, Przemys∏ zawar∏ trójstronne przymierze z ksià˝´tami kujawskimi: W∏adys∏awem ¸okietkiem i Kazimierzem, ksi´ciem ∏´czyckim. W 1293 roku poÊlubi∏ Ma∏gorzat´, córk´ Albrechta III, margrabiego brandenburskiego.
Zwiàzek ten umo˝liwi∏ mu po Êmierci MÊciwoja II obj´cie
w 1295 r. bez przeszkód ze strony margrabiów brandenburskich
zapisanego mu w testamencie Pomorza Gdaƒskiego.
Przemys∏ sta∏ si´ w ten sposób najpot´˝niejszym z piastowskich ksià˝àt. Da∏o mu to realne mo˝liwoÊci zjednoczenia
ziem polskich, tym bardziej ˝e tendencje zjednoczeniowe,
g∏ównie wy˝szego duchowieƒstwa, popieranego przez
rycerstwo i mieszczaƒstwo, stawa∏y si´ coraz silniejsze. Nie
czekajàc na odzyskanie Krakowa, 26 czerwca 1295 r.
w Gnieênie arcybiskup Jakub Âwinka koronowa∏ Przemys∏a
na króla Polski. Koronacja ta – pierwsza od czasów Boles∏awa
Âmia∏ego – podkreÊli∏a zasad´ jednoÊci paƒstwa i choç nie

doprowadzi∏a do ca∏kowitego zjednoczenia wszystkich
ziem polskich, przywróci∏a jednak Królestwo Polskie.
Koronacja napotka∏a opór w kraju – niektórych rodów
mo˝now∏adczych – oraz za granicà. Cz´Êç mo˝nych wielkopolskich, zw∏aszcza Na∏´czów i Zar´bów, przyj´∏a akt koronacji
jako zagro˝enie dla swych interesów i sprzymierzy∏a si´
z margrabiami brandenburskimi. Z ich polecenia, przy
wspó∏udziale rodu Zar´bów, król zosta∏ zamordowany
8 lutego 1296 r. w Rogoênie. Pochowano go w katedrze
poznaƒskiej. Przemys∏ by∏ trzykrotnie ˝onaty, z drugiego
ma∏˝eƒstwa pozostawi∏ córk´ Ryks´ El˝biet´.
Zbrodnia rogozieƒska przyczyni∏a si´ do gwa∏townego
wzrostu nastrojów antyniemieckich w Polsce i prawdopodobnie wp∏yn´∏a na odwrócenie si´ wielkopolskiego spo∏eczeƒstwa od nast´pcy Przemys∏a, Henryka III G∏ogowskiego
(który na mocy testamentu otrzyma∏ dzielnic´ Przemys∏a)
ku ksi´ciu W∏adys∏awowi ¸okietkowi, znanemu z niech´ci
do Niemców.
Opracowano w NBP na podstawie:
1. „Poczet królów i ksià˝àt polskich”, Czytelnik 1978
2. „Ksi´ga królów i ksià˝àt polskich” pod red. naukowà
Stefana K. Kuczyƒsiego, Âwiat Ksià˝ki 1999
3. „Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do wspó∏czesnoÊci”
Alicji Dybkowskiej, Jana ˚aryna, Ma∏gorzaty ˚aryn, PWN 1994
oraz êróde∏ encyklopedycznych

Wszystkie monety kolekcjonerskie
Êrodkiem p∏atniczym w Polsce.
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