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Muzeum Zamojskie w ZamoÊciu

Urzàd Miasta w ZamoÊciu

Istnieje od 1926 r.

OBWIESZCZENIE
O AKCJI PROMOCYJNEJ
DUKAT LOKALNY"
"
EMISJA - KURS WYMIANY W DNIACH
14.06 - 30.09.2008

SZEÂCIOGROSZ ZAMOJSKI = 6 Z¸OTYCH

Historia ZamoÊcia i Muzeum Zamojskiego
ZamoÊç lokowany na prawie magdeburskim w 1580 roku jest jednym z najpi´kniejszych miast w Polsce. Do dziÊ zachowa∏ si´ przepi´kny renesansowy kszta∏t
oraz wiele z dawnego uroku, miasta-rezydencji stworzonego dla chwa∏y rodu
Zamoyskich ale i dla po˝ytku jego mieszkaƒców oraz najbli˝szej okolicy.
W ZamoÊciu, jako s∏awnej „perle renesansu” europejskiego, wpisanym w 1992
roku na List´ Âwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, znalaz∏y odzwierciedlenie obok elementów kultury w∏oskiego renesansu, elementy sztuki
i tradycji lokalnej oraz kultury i sztuki Wschodu. Instytucjà gromadzàcà
pamiàtki historycznej przesz∏oÊci ZamoÊcia jest Muzeum Zamojskie, za∏o˝one
z inicjatywy regionalistów z Towarzystwa Ziemi Zamojskiej w 1926 r. Zbiory
Muzeum systematycznie wzbogaca∏y si´ o cenne kolekcje i eksponaty z zakresu
archeologii, etnografii, sztuki, historii miasta i regionu. Muzeum funkcjonuje
w zespole kamienic wzniesionym w XVII wieku w pó∏nocnej pierzei Rynku
Wielkiego. Oddzia∏em Muzeum Zamojskiego pozostaje tak˝e Muzeum
„Arsena∏”, mieszczàce si´ w budynku wzniesionym oko∏o 1630 roku wg
projektu w∏oskiego architekta Andrea dell’Aqua. Arsena∏ zamojski by∏
obiektem zwiàzanym z systemem fortyfikacji Twierdzy ZamoÊç, jest jednà z nielicznych zachowanych w Polsce tego typu budowli militarnych.
Obecna funkcja budynku nawiàzuje do czasów za∏o˝yciela ZamoÊcia kanclerza
i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego, który ze swojej zbrojowni
stworzy∏ jednà z pierwszych polskich kolekcji broni i trofeów wojennych.
Obecna ekspozycja Muzeum „Arsena∏” prezentuje broƒ od XVI do XX wieku.
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SZEÂCIOGROSZ ZAMOJSKI
Moneta nawiàzuje do emitowanych w obl´˝onej twierdzy zamojskiej w 1813 r.
monet o nominale 6 GROSZY wybitych w miedzi. W koƒcowej fazie obl´˝enia
ZamoÊcia przez wojska rosyjskie w 1813 r., wobec braku pieni´dzy w kasie
garnizonu zamojskiego na op∏acenie ˝o∏du dla wojska, komendant twierdzy
zamojskiej wspólnie z Radà Obrony Twierdzy zdecydowali, aby urzàdziç mennic´ i wybiç odpowiednià sum´ pieni´dzy w ZamoÊciu.
3 IX 1813 roku, gen. Maurycy Hauke wyda∏ rozkaz urzàdzenia mennicy i wybijania ze starych, austriackich 6 krajcarowych monet miedzianych, znajdujàcych
si´ w kasie magistratu zamojskiego oraz z przetopionych sreber po zlikwidowanym zakonie franciszkanów specjalnych monet 6 groszowych miedzianych
i 2 z∏otowych srebrnych.
16 IX 1813 zarekwirowano austriackie monety miedziane o nominale 6 Krajcarów emisji 1800 roku w liczbie 1330 sztuk. W tym czasie rozpocz´to urzàdzanie
mennicy. Ustawienie w jednej z kazamat twierdzy pieca do przetopu metalu oraz
monta˝ i przygotowanie machin i stempli menniczych, komendant twierdzy
powierzy∏ por. in˝. Tomaszowi Hinczowi. Projekt rysunków stempli wykonali
por. in˝. T. Hincz i Miko∏aj Karkowski, zamojski rusznikarz.
W pierwszej kolejnoÊci wybito monety miedziane, a potem srebrne. Na monetach miedzianych o nominale 6 groszy, umieszczono w czterech wierszach napis:
„PIENIÑDZ / W OBL¢˚ENIU / ZAMOÂCIA / 1813” na awersie i napis otokowy:
„BO˚E DOPOMÓ˚ WIERNYM OYCZYèNIE” na rewersie wraz
z centralnie umieszczonym nomina∏em: „6 GROSZY”. Monet miedzianych
wybito ∏àcznie 1330 sztuk na sum´ 266 z∏otych polskich.
Monety z obl´˝enia ZamoÊcia stanowià jedyny w ponad czterechsetletniej
historii miasta przyk∏ad emisji rodzimej. Sà symbolem miasta i jego historii,
nale˝à tak˝e do wàskiej grupy emisji pieniàdza obl´˝niczego w XIX-wiecznej
Europie.
Dr Jacek Feduszka (Muzeum Zamojskie w ZamoÊciu)

emisja: 14 czerwca 2008 - 30 wrzeÊnia 2008
nak∏ad: 50 000 szt.
Êrednica: 25 mm
materia∏: miedzionikiel
projekt: A. i R. Nowakowscy
Emitentem jest Urzàd Miasta w ZamoÊciu.
Organizatorem akcji jest Muzeum Zamojskie w ZamoÊciu.
Wymiany mo˝na dokonaç w Muzeum Zamojskim,
ul. Ormiaƒska 26 oraz w Zamojskim OÊrodku Informacji
Turystycznej, Rynek Wielki 13.
Informacje na stronie www.muzeum-zamojskie.one.pl
i pod numerem tel. (084) 638 64 94 oraz na www.zamosc.pl

