
Miasto na Pomorzu Zachodnim, nad rzekà Inà.

Pierwsza wzmianka o grodzie na wyspie mi´dzy

dwiema odnogami Iny pochodzi z 1124 r. W 1253 r.

ksià˝´ pomorski Barnim I lokowa∏ miasto na prawie

magdeburskim, w 1292 r. zmienionym na lubeckie.

Przynajmniej od 1310 r. Stargard bra∏ udzia∏

w zjazdach Hanzy. W latach 1454–1460 Stargard

prowadzi∏ ze Szczecinem wojn´ o respektowanie

tzw. prawa sk∏adu. Spór mia∏ pod∏o˝e ekonomiczne

i wynika∏ z ch´ci wyeliminowania przez Szczecin

konkurencji. Ostatecznie miasto utrzyma∏o swojà

niezale˝noÊç handlowà. Stargard by∏ kilkakrotnie niszczony podczas wojny 30-letniej,

podczas której wygas∏a te˝ dynastia ksià˝àt zachodniopomorskich. Po pokoju west-

falskim (1648 r.) koƒczàcym wojn´ trzydziestoletnià i wytyczeniem granic w trak-

tacie w Osnabrück (1653 r.) Stargard przeszed∏ pod panowanie brandenburskie.

W latach 1669–1720 Stargard by∏ stolicà Pomorza Brandenburskiego (Szczecin nale˝a∏

wówczas do Szwecji). W 1846 r. Stargard znalaz∏ si´ na trasie linii kolejowej ze

Szczecina do Poznania. W 1945 r. miasto zosta∏o powa˝nie zniszczone. Odgruzo-

wywanie starówki trwa∏o do prze∏omu lat 50-tych i 60-tych, kiedy to rozpocz´to

budow´ nowych osiedli. W 1979 r. Stargard nawiedzi∏a katastrofalna powódê.

W 1992 r. z pobliskiego Kluczewa wycofa∏y si´ ostatnie oddzia∏y armii radzieckiej.

Stargard ma d∏ugie tradycje mennicze – pieniàdz bito tu ju˝ w XIII wieku.

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 Kolegiaty pod wezwaniem NMP Królowej Âwiata w Stargardzie
Szczeciƒskim. U góry pó∏kolem napis: STARGARD SZCZECI¡SKI..

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 autorstwa: prof. dr. hab. Wojciecha Morawskiego 
i Urz´dów Miast: S∏upsk, PrzemyÊl, Stargard Szczeciƒski
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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 lipca – moneta „S∏upsk”

2 sierpnia – moneta „PrzemyÊl”

5 wrzeÊnia – moneta „Stargard Szczeciƒski”

• wybrane urz´dy pocztowe, w tym

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

monety dost´pne sà w terminach od:

6 lipca – moneta „S∏upsk”

6 sierpnia – moneta „PrzemyÊl”

7 wrzeÊnia – moneta „Stargard Szczeciƒski”

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 lipca 2007

2 sierpnia 2007

5 wrzeÊnia 2007
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