Sandomierz
Sandomierz

Miasto u ujÊcia Sanu do Wis∏y. W czasach

Dystrybucj´ monet z serii

piastowskich najwa˝niejszy, obok Krakowa, gród
Ma∏opolski. Po Êmierci Boles∏awa Krzywoustego

„Historyczne miasta w Polsce”

Sandomierz by∏ przez pewien czas stolicà ksi´stwa

prowadzà:

(do 1166 r.), potem wszed∏ w sk∏ad dzielnicy
krakowskiej. Z tych czasów wywodzi∏o si´

• oddzia∏y okr´gowe Narodowego Banku Polskiego

póêniejsze województwo sandomierskie, które

w miastach wojewódzkich;

przetrwa∏o do rozbiorów. Miasto, lokowane po raz
pierwszy w 1227 r., nie przetrwa∏o wielokrotnych
najazdów tatarskich. Ponowna lokacja mia∏a
miejsce w 1286 r. Kazimierz Wielki otoczy∏ miasto murami i wzniós∏, istniejàcà
do dziÊ, nowà kolegiat´ (od 1818 r. katedr´). W 1570 r. zebrana w Sandomierzu
szlachta ró˝nowiercza zawar∏a tzw. ugod´ sandomierskà, na której opiera∏a si´

32
HISTORYCZNE
MIASTA W POLSCE
Niepowtarzalna seria 32 monet
o nominale 2 z∏ upami´tniajàcych miasta
o istotnym znaczeniu w dziejach Polski

monety wprowadzane sà do obiegu:
3 lipca

– moneta „Nysa”

7 sierpnia

– moneta „Pszczyna”

4 wrzeÊnia

– moneta „Sandomierz”

3 lipca 2006

obowiàzujàca w kraju tolerancja religijna. Wojny XVII wieku zahamowa∏y
rozwój miasta. Jednak prawdziwy regres przynios∏a epoka rozbiorów.

• wybrane urz´dy pocztowe, w tym

Po kongresie wiedeƒskim Sandomierz znalaz∏ si´ w zaborze rosyjskim, choç

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

nad samà granicà austriackà. W∏adze rosyjskie a˝ do I wojny Êwiatowej nie
zezwoli∏y ani na budow´ linii kolejowej, ani mostu przez Wis∏´. W 1975 r.

monety dost´pne sà w terminach od:

Sandomierz zosta∏ pomini´ty podczas wyznaczania stolic nowych województw.

6 lipca

– moneta „Nysa”

DziÊ uroda i walory turystyczne Sandomierza sà zwiàzane, paradoksalnie, z nie

10 sierpnia

– moneta „Pszczyna”

zawsze ∏askawà dla niego historià. Rzadko bowiem zabytkowe miasto

7 wrzeÊnia

– moneta „Sandomierz”
7 sierpnia 2006

zachowane jest w takim stanie, jakby czas zatrzyma∏ si´ tam dwa stulecia temu.
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: W centralnej cz´Êci stylizowany wizerunek ratusza w Sandomierzu.
U góry pó∏kolem napis: SANDOMIERZ.
Na boku: oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni,
rozdzielony gwiazdkami.
Masa: 8,15 g
Ârednica: 27,00 mm
WielkoÊç emisji: 1 100 000 szt.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska

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

Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Projektant rewersu: Urszula Walerzak

Teksty na temat miast: prof. dr hab. Wojciech Morawski

4 wrzeÊnia 2006
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