¸om˝a̧om˝a
Miasto nad Narwià, na pó∏nocno-wschodnim

Dystrybucj´ monet z serii

Mazowszu. Pierwotny gród mieÊci∏ si´ tam, gdzie
dziÊ wieÊ Stara ¸om˝a. Prawa miejskie ¸om˝a

„Historyczne miasta w Polsce”

otrzyma∏a od ksi´cia mazowieckiego Janusza I

prowadzà:

w 1418 r. W latach 1504-1525, dzi´ki ksi´˝nej mazowieckiej Annie, wybudowano koÊció∏ pw. Êw.
Micha∏a Archanio∏a i Êw. Jana Chrzciciela (obecna
Katedra). Po przy∏àczeniu do Polski w 1526 r.

• oddzia∏y okr´gowe Narodowego Banku Polskiego
w miastach wojewódzkich;

miasto sta∏o si´ stolicà Ziemi ¸om˝yƒskiej.

monety wprowadzane sà do obiegu:

Zygmunt August szczególnie lubi∏ ¸om˝´ i cz´sto

2 stycznia

– moneta „Kwidzyn”

6 lutego

– moneta „P∏ock”

6 marca

– moneta „¸om˝a”

zatrzymywa∏ si´ tu w drodze na Litw´. W 1564 r. zwo∏a∏ tu ogólnokrajowy
Sejm, w ostatniej chwili przeniesiony do Warszawy. O pomyÊlnym rozwoju
gospodarczym ¸om˝y decydowa∏o korzystne po∏o˝enie geograficzne – krzy˝owa∏y

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

2 stycznia 2007

si´ tutaj szlaki handlowe z Polski na Litw´ (làdowy i wodny). Upadek miasta
zapoczàtkowa∏y wojny szwedzkie. Po 1815 r. ¸om˝a znalaz∏a si´ w Królestwie

• wybrane urz´dy pocztowe, w tym

Polskim. Ponowny rozwój miasta w XIX wieku spowodowa∏o utworzenie

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

w 1867 r. guberni ∏om˝yƒskiej i zapoczàtkowana w 1877 r. budowa Twierdzy
¸om˝a, która przekszta∏ci∏a si´ w wa˝ny oÊrodek garnizonowy. W 1915 r. Rosjanie

monety dost´pne sà w terminach od:

opuÊcili twierdz´ bez walki. Chlubnà kartà w historii 33. Pu∏ku Piechoty, stacjo-

5 stycznia

– moneta „Kwidzyn”

nujàcego w miejscowych koszarach, zapisa∏a si´ obrona ¸om˝y przed bolsze-

9 lutego

– moneta „P∏ock”

wickim najazdem w 1920 r. W 1925 r. ¸om˝a sta∏a si´ stolicà diecezji rzymsko-

9 marca

– moneta „¸om˝a”
6 lutego 2007

katolickiej. W latach 1939-1941 okupowana przez ZSRR, w latach 1941-1944
przez Niemców. Podczas wojny miasto zosta∏o zniszczone w ponad 70%.
Po wyzwoleniu odbudowano starà cz´Êç miasta i nastàpi∏ szybki rozwój przemys∏u. Od 1975 r. do 1999 r. ¸om˝a by∏a stolicà województwa ∏om˝yƒskiego.
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 katedry pw. Êw. Micha∏a Archanio∏a w ¸om˝y. U do∏u pó∏kolem napis: ¸OM˚A.
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: 1 000 000 szt.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Ewa Olszewska-Borys
Teksty dotyczàce miast autorstwa prof. dr hab. Wojciecha Morawskiego

Wi´cej informacji na temat serii monet,
dat wprowadzenia do obiegu oraz mo˝liwoÊci ich nabycia:
www.numizmatyka.nbportal.pl
www.monetyNBP.onet.pl

Partner medialny

6 marca 2007
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