W∏oc∏awek
Włocławek

W czasach przedrozbiorowych W∏oc∏awek by∏
znany

przede

wszystkim

jako

siedziba

Dystrybucj´ monet z serii

biskupstwa kujawskiego, przeniesionego tu

„Historyczne miasta w Polsce”

z Kruszwicy w latach 1123-1133. Âredniowieczna

prowadzà:

nazwa miasta brzmia∏a W∏odzis∏aw lub
W∏oc∏aw (∏ac. Vladislavia). Âlady osadnictwa
datuje si´ na okres cesarstwa rzymskiego.
Miasto na prawie che∏miƒskim lokowano
w

1261

roku,

ale

najazdy

krzy˝ackie

doprowadzi∏y je w nast´pnym stuleciu do ruiny.
Ponowna lokacja w 1339 roku, tym razem na prawie magdeburskim,
okaza∏a si´ trwa∏a. Szczególnie szybki rozwój miasta jako wa˝nego portu nad
Wis∏à, obs∏ugujàcego sp∏aw zbo˝a, nastàpi∏ po pokoju toruƒskim (1466 r.).

• oddzia∏y okr´gowe Narodowego Banku Polskiego
w miastach wojewódzkich;
monety wprowadzane sà do obiegu:
2 wrzeÊnia

– moneta „Gniezno”

19 paêdziernika – moneta „Ko∏obrzeg”
18 listopada

– moneta „W∏oc∏awek”

Po kongresie wiedeƒskim (1815 r.) wszed∏ w sk∏ad Królestwa Polskiego. By∏
jednak tak wyludniony, ˝e poczàtkowo nie sta∏ si´ nawet siedzibà powiatu.

• wybrane urz´dy pocztowe w tym

Ponowny wzrost znaczenia W∏oc∏awka wiàza∏ si´ z rewolucjà przemys∏owà.

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

W 1884 roku powsta∏a fabryka fajansu, której wyroby wielu ludziom
w Polsce do dziÊ kojarzà si´ z nazwà „W∏oc∏awek”. W latach

monety dost´pne sà w terminach od:

siedemdziesiàtych powsta∏y: zapora wodna na WiÊle oraz znane zak∏ady

5 wrzeÊnia

azotowe. W latach 1975-1999 W∏oc∏awek by∏ stolicà województwa.

21 paêdziernika – moneta „Ko∏obrzeg”

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: 2005. 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.

21 listopada

Rewers: Stylizowany wizerunek bazyliki katedralnej p.w. Wniebowzi´cia NMP we
W∏oc∏awku, od strony po∏udniowo-wschodniej. U góry napis: W¸OC¸AWEK.
Na boku: oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni,
rozdzielony gwiazdkami.
Masa: 8,15 g

Ârednica: 27,00 mm

– moneta „Gniezno”

– moneta „W∏oc∏awek”

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

Metal: stop CuAl5Zn5Sn1

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Robert Kotowicz

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

Partner medialny
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