
Historia miasta liczy sobie przesz∏o 660 lat.

Pierwsze pisane wzmianki o miejscowoÊci 

pochodzà z poczàtku XII wieku. Lokacja miasta,

nale˝àcego do Spicmira herbu Lehiwa, wojewody

krakowskiego, nastàpi∏a w 1330 r.. Jego potom-

kowie zostawili Tarnowowi obowiàzujàcy

do dzisiaj herb – Leliw´, z∏oty pó∏ksi´˝yc

z szeÊcioramiennà gwiazdà na b∏´kitnym tle,

sami zaÊ wzi´li od miasta nazwisko Tarnowscy.

Najs∏ynniejszym przedstawicielem tego rodu by∏

Jan Tarnowski (1488-1561), hetman wielki 

koronny, wojewoda i kasztelan krakowski. Dzi´ki jego staraniom w Tarno-

wie tworzyli wybitni mistrzowie w∏oskiego renesansu – Jan Maria Padovano

i Bart∏omiej Berrecci. Pozostawione przez nich dzie∏a sprawi∏y, ˝e miasto

uznawane jest dzisiaj za per∏´ polskiego renesansu. Do rozkwitu Tarnowa

przyczyni∏o si´ dogodne po∏o˝enie, przy szlakach handlowych na RuÊ

i W´gry. Na przestrzeni wieków miasto zamieszkiwali Polacy, ˚ydzi, Niemcy,

Ukraiƒcy, Romowie i Austriacy. Ka˝da narodowoÊç i jej kultura mia∏a wp∏yw

na rozwój unikatowego charakteru Tarnowa. Tarnów, jako pierwsze miasto

w Polsce, odzyska∏ niepodleg∏oÊç w 1918 r., ju˝ 30 paêdziernika Rada Miejska

podj´∏a uchwa∏´ oddajàcà Tarnów pod w∏adz´ „rzàdu warszawskiego”.

Dzisiejszy, liczàcy oko∏o 120 tysi´cy mieszkaƒców, Tarnów to nowoczesne

miasto – stolica subregionu, oÊrodek akademicki oraz jedna z najciekaw-

szych atrakcji turystycznych po∏udniowej Polski.

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 ratusza w Tarnowie. U do∏u pó∏kolem napis: TARNÓW.

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

Narodowy Bank Polski ma wy∏àczne prawo

emitowania znaków pieni´˝nych w Rzeczypospolitej

Polskiej. Oprócz banknotów i monet powszechnego

obiegu, w tym tak˝e monet o nominale 2 z∏

wykonanych ze stopu Nordic Gold, NBP wprowadza

do obiegu monety kolekcjonerskie wykonane ze

srebra lub z∏ota oraz z∏ote monety uncjowe.

Narodowy Bank Polski rozpoczà∏ 2 wrzeÊnia 2005 r. 

emisj´ serii monet o nominale 2 z∏ ze stopu Nordic Gold

„Historyczne miasta w Polsce”. W ramach tej serii, do

kwietnia 2008 r., NBP wprowadzi do obiegu 32 monety

upami´tniajàce miasta o ponad 500-letniej historii, które

wnios∏y wyjàtkowy wk∏ad w rozwój poszczególnych

regionów i paƒstwowoÊci Polski. Wyboru miast dokona∏

powo∏any przez kierownictwo NBP zespó∏ historyków pod

przewodnictwem prof. Henryka Samsonowicza.

W ramach serii „Historyczne miasta w Polsce” NBP

wprowadzi∏ ju˝ do obiegu monety upami´tniajàce

nast´pujàce miasta: Gniezno, Ko∏obrzeg, W∏oc∏awek,

Cieszyn, Jaros∏aw, Bochni´, Elblàg, Legnic´, Che∏m, 

˚agaƒ, Nys´, Pszczyn´, Sandomierz, Che∏mno, Nowy Sàcz,

Kalisz, Kwidzyn, ¸om˝´, P∏ock, Gorzów Wielkopolski,

Racibórz, Âwidnic´, PrzemyÊl, S∏upsk i Stargard

Szczeciƒski. Zgodnie z aktualizowanymi planami emisji,

NBP wyemituje jeszcze monety prezentujàce nast´pujàce

miasta: Bielsko-Bia∏à, Konin, ¸owicz, Piotrków Trybunalski.

KolejnoÊç wprowadzania ich do obiegu nie b´dzie zgodna 

z kolejnoÊcià alfabetycznà. 

TarnówTarnówBrzeg Brzeg

Jedno z najstarszych miast Âlàska. Powsta∏o

„na wysokim brzegu Odry”, z trzech osad rybacko-

-handlowych zniszczonych podczas najazdu 

tatarskiego w 1241 r. Lokacja miasta na prawie

Êredzkim nastàpi∏a na mocy aktu wystawionego

przez Henryka III wroc∏awskiego pomi´dzy 1246

a 1248 r. W 1311 r. wyodr´bni∏o si´ ksi´stwo 

brzeskie, wkrótce po∏àczone z legnickim. W tym

czasie w Brzegu bito monet´. Dla miasta szcze-

gólnie pomyÊlny by∏ XVI w. i poczàtek XVII w.

Za ksi´cia Fryderyka II (1521–1547) miasto 

przyj´∏o protestantyzm. Za panowania jego syna Jerzego II (1547–1586) doko-

nano renesansowej przebudowy zamku, za∏o˝ono te˝ Gimnazjum 

Illustre – wa˝ny oÊrodek ˝ycia naukowego Âlàska. Miasto by∏o znane 

z targów byd∏a, sprowadzanego tu z Ukrainy i sprzedawanego na rynki nie-

mieckie. Okres pomyÊlnoÊci trwa∏ do wojny 30-letniej. W 1675 r. wymar∏a le-

gnicko–brzeska linia Piastów i ksi´stwo przesz∏o bezpoÊrednio pod w∏adz´

habsburskà. W 1741 r. Brzeg przeszed∏ pod panowanie pruskie. W czasach

nowo˝ytnych miasto by∏o jednà z silniejszych twierdz Âlàska. Twierdz´ 

zlikwidowano w 1807 r. po jej zdobyciu przez Francuzów. W 1842 r. Brzeg

uzyska∏ po∏àczenie kolejowe z Wroc∏awiem. W 1945 r. Miasto zosta∏o zdobyte

przez armi´ radzieckà. Po wojnie odbudowano najcenniejsze zabytki miasta,

które sà dziÊ atrakcyjà turystycznà.

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 fragmentu portalu Bramy Zamkowej z Zamku Piastów Âlàskich 
w Brzegu. Z lewej i prawej strony Bramy stylizowane wizerunki ornamentów roÊlinnych. 
U góry pó∏kolem napis: BRZEG.

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



Stolica Ziemi K∏odzkiej. Od X w. K∏odzko by∏o

wa˝nym grodem na pograniczu czesko-polskim.

Formalna lokalizacja miasta mia∏a miejsce 

mi´dzy 1253 a 1278 r. W ramach Królestwa Czeskiego

Ziemia K∏odzka stanowi∏a odr´bnà jednostk´ tery-

torialnà (od 1459 r. samodzielne Hrabstwo K∏odz-

kie). W Êredniowieczu miasto szybko si´ rozwija∏o

dzi´ki korzystnemu po∏o˝eniu na szlaku z Czech

na Âlàsk. K∏odzko mia∏o prawo bicia w∏asnej monety,

choç od 1437 r. mennic´ trzyma∏ w zastawie

Wroc∏aw. Dobrà pass´ przerwa∏a wojna 30-letnia.

Malejàcà rol´ ekonomicznà miasta rekompensowa∏ cz´Êciowo wzrost jego

znaczenia strategicznego. W wyniku wojen Êlàskich w XVIII w. K∏odzko

przesz∏o pod panowanie Prus. Dopiero od chwili podboju przez Fryderyka II Ziemia

K∏odzka zacz´∏a dzieliç losy Âlàska, a dawne zwiàzki z Czechami uleg∏y zerwaniu.

Prusacy zmienili K∏odzko w pot´˝nà twierdz´, która skutecznie zablokowa∏a

rozwój miasta a˝ do 1877 r., kiedy to zniesiono ograniczenia dotyczàce wznosze-

nia budowli na przedpolach fortyfikacji. W 1874 r. K∏odzko zyska∏o po∏àczenie

kolejowe z Wroc∏awiem. Miasto szcz´Êliwie unikn´∏o powa˝niejszych zniszczeƒ

wojennych, przynios∏a je natomiast katastrofalna powódê w 1997 r. Obecnie

K∏odzko jest pieczo∏owicie restaurowane, a jego twierdza przyciàga mi∏oÊników

architektury obronnej z ca∏ego Êwiata.

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: Stylizowany wizerunek Twierdzy K∏odzkiej w uj´ciu z lotu ptaka oraz fragmentów
zabudowy miejskiej K∏odzka. U do∏u napis: K¸ODZKO.

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

Teksty autorstwa: prof. dr. hab. Wojciecha Morawskiego 
i Urz´dów Miast: Brzeg, Tarnów, K∏odzko

KłodzkoK∏odzko

Dystrybucj´ monet z serii

„Historyczne miasta w Polsce”
prowadzà:

• oddzia∏y okr´gowe Narodowego Banku Polskiego

w miastach wojewódzkich;

monety wprowadzane sà do obiegu:

3 paêdziernika – moneta „Brzeg”

7 listopada – moneta „Tarnów”

5 grudnia – moneta „K∏odzko”

• wybrane urz´dy pocztowe, w tym

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

monety dost´pne sà w terminach od:

5 paêdziernika – moneta „Brzeg”

9 listopada – moneta „Tarnów”

7 grudnia – moneta „K∏odzko”

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 

3 paêdziernika 2007

7 listopada 2007

5 grudnia 2007


