Kalisz Kalisz
Miasto nad Prosnà, okreÊlane mianem „najstarszego

Dystrybucj´ monet z serii

w Polsce”. Zosta∏o wymienione ju˝ w dziele
Klaudiusza Ptolemeusza (142-147 n.e.) pod nazwà

„Historyczne miasta w Polsce”

Calisia. W czasach piastowskich istnia∏ tu gród

prowadzà:

kasztelaƒski, w 1233 r. zniszczony podczas
najazdu Henryka Brodatego. W 1253 r. dosz∏o
do podzia∏u Wielkopolski na cz´Êç poznaƒskà
i kaliskà. Dwa odr´bne województwa istnia∏y
a˝ do XVIII wieku. Oko∏o 1257 r. ksià˝´ Boles∏aw
Pobo˝ny lokowa∏ miasto, zaÊ w 1264 r. wyda∏
tzw. statut kaliski, który uregulowa∏ gospodarczo-religijnà sytuacj´ ˝ydów
w Polsce. W 1343 r. w Kaliszu zawarto „wieczysty” pokój z Krzy˝akami.
PomyÊlny rozwój miasta trwa∏ do potopu szwedzkiego, kiedy to roczna

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

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:
2 paêdziernika

– moneta „Che∏mno”

6 listopada

– moneta „Nowy Sàcz”

5 grudnia

– moneta „Kalisz”

2 paêdziernika 2006

okupacja zrujnowa∏a je gospodarczo. W 1813 r. zawarto tam rosyjsko-pruski
sojusz przeciw Napoleonowi. W 1815 r. Kalisz wszed∏ w sk∏ad Królestwa

• wybrane urz´dy pocztowe, w tym

Polskiego. Po∏o˝one przy samej granicy pruskiej i odci´te komunikacyjnie

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

od reszty kraju (lini´ kolejowà zbudowano dopiero w 1902 r.) miasto mia∏o
ograniczone mo˝liwoÊci rozwoju. W sierpniu 1914 r. Niemcy zburzyli miasto.

monety dost´pne sà w terminach od:

Kalisz sprzed 1914 r. uwieczniony zosta∏ jako Kaliniec w Nocach i dniach

4 paêdziernika

– moneta „Che∏mno”

Marii Dàbrowskiej. W latach 1975-1999 Kalisz by∏ stolicà województwa,

8 listopada

– moneta „Nowy Sàcz”

a od 1992 r. sta∏ si´ stolicà diecezji rzymskokatolickiej.

7 grudnia

– moneta „Kalisz”
6 listopada 2006

Tekst: prof. dr hab. Wojciech Morawski

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.

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

Rewers: W centralnej cz´Êci wizerunek ratusza w Kaliszu. U góry pó∏kolem napis: KALISZ.
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

Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Projektant rewersu: Urszula Walerzak

Partner medialny

5 grudnia 2006
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