Na awersie każdej polskiej monety
okolicznościowej znajdują się:
nominał
	wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej

Sprzedaż wartości kolekcjonerskich
emitowanych przez NBP
jest prowadzona
w oddziałach okręgowych NBP
oraz przez sklep internetowy NBP.

Odkryj Polskę

napis: Rzeczpospolita Polska
rok emisji
2 czerwca 2015 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzić do obiegu monety
kolekcjonerskie o nominale 20 zł z serii
„Zabytki kultury w Polsce – Relikty budowli
pałacowo-sakralnej na Ostrowie Lednickim”

Emisja wartości kolekcjonerskich
stanowi okazję do upamiętniania
ważnych historycznych rocznic i postaci,
jak i do rozwijania zainteresowań
polską kulturą, nauką i tradycją.
Zapraszamy do zapoznania się
z planem emisji na stronie:
www.nbp.pl/monety
Na Państwa dodatkowe pytania
odpowiedzą nasi konsultanci
pod numerami tel. 22 185 91 96
oraz 22 185 91 59.

Kanał Bydgoski

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem
państwa odpowiadającym za politykę pieniężną
i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma
wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli,
nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów.
Prowadzi natom iast obsługę budżetu państwa,
a także podmiotów sektora finansów publicznych.
Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza
nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki
do działania systemu bankowego. Jest również jednym
z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych
w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.
Więcej o NBP: www.nbp.pl
Narodowy Bank Polski

Monety okolicznościowe

Kanał Bydgoski
Nominał 5 zł

Kanał Bydgoski, wybudowany w latach
1773–1774, jest wyjątkowym zabytkiem
myśli hydrotechnicznej. Połączył dorzecza
Wisły i Odry, poprzez ich dopływy – Noteć
i Brdę. Budowa kanału trwała zaledwie
półtora roku. W tym celu do głównych prac
sprowadzono około 8 tysięcy osadników.
Na przełomie XVIII/XIX wieku zbudowano
śluzy murowane, które do dziś możemy podziwiać na starym Kanale Bydgoskim.
Znaczenie Kanału Bydgoskiego zdecydowanie
wzrosło w drugiej połowie XIX wieku, kiedy
pojawiły się pierwsze statki napędzane parą.
Przed I wojną światową rozpoczęto przebudowę kanału. Uruchomiony w 1915 roku nowy
odcinek połączył Brdę – poprzez śluzy „Okole”
i „Czyżkówko” – ze starym kanałem. Inwestycja ta, dzięki zastosowaniu nowoczesnych śluz,
umożliwiała pływanie po kanale największym
ówczesnym barkom.
Od końca XIX wieku okolice starego kanału
stały się popularnym miejscem spotkań
bydgoszczan i turystów. Na odwiedzających
czekały liczne restauracje, kawiarnie oraz
wszelkie atrakcje. Mieszkańcom spędzającym
tam dni wolne od pracy czas umilały orkiestry
wojskowe.
Po II wojnie światowej znaczenie Kanału Bydgoskiego jako arterii wodnej było
niezaprzeczalne, niestety z czasem jego możliwości transportowe zmalały. Obecnie jest
częścią międzynarodowej drogi wodnej E-70,
ale ze względu na przestarzałe urządzenia,
jest zakwalifikowany jako droga wodna
II klasy i czeka na rewitalizację, która pozwoliłaby mu odzyskać dawny blask. W 2005 roku

metal: stop

pierścień MN25 rdzeń CuAl6Ni2

stempel: zwykły
średnica: 24,00

mm
g
brzeg (bok): moletowany nieregularnie; na boku
ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
nakład: do 1 200 000 szt.
masa: 6,54

Projektant monety: Dobrochna Surajewska
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała
Mennica Polska S.A.

kanał został wpisany na listę zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, a w 2014 –
Roku Kanału Bydgoskiego – rozpoczęto starania
o uznanie go za pomnik historii i wpisanie na listę
UNESCO.
						
							
Tomasz Izajasz
		
Muzeum Kanału Bydgoskiego

22 maja 2015 roku Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu monety z serii „Odkryj
Polskę – Kanał Bydgoski” o nominale 5 zł.

