
1

Pamiątkowe monety wyemitowane z okazji tysiąclecia Wrocławia  
w 2000 r., fot. za: www.wroclaw.pl

Specjalnie wybite z okazji millenium Wrocławia trzy monety kolekcjonerskie 
zostały wyemitowane przez Narodowy Bank Polski 7 czerwca 2000 r. Ich cena 
emisyjna nie była wówczas zbyt wysoka. Dziś są gratką dla kolekcjonerów, a ich 
wartość znacznie wzrosła. Jak mówią znawcy tematu, takie pamiątki zdarzają się 

we Wrocławiu raz na tysiąc lat… 

7 CzerWCa 
Wrocław na milenijnych monetach

WrOCŁaWSKIe HISTOrIe 

Swoje millenium Wrocław obchodził w roku 

2000 – tysiąc lat po tym, gdy przy relikwiach 

św. Wojciecha w Gnieźnie cesarz Otton III spo-

tkał się z Bolesławem Chrobrym i ustalili, że do 

życia powołana zostanie niezależna metropolia 

gnieźnieńska wraz z trzema podległymi jej 

diecezjami, z których stolicą jednej z nich 

zostanie Wrocław – główny gród Śląska. Tym 

samym Wrocław stał się siedzibą biskupstwa. 

Dla Wrocławia wydarzenie to było na tyle 

ważne, że od niego liczy się nie tylko początek 

istnienia archidiecezji wrocławskiej, ale i miasta.

Huczne obchody milenijne były długo przygo-

towywane i odbywały się przez cały rok 2000.  

Ponad 1000 oficjalnych wydarzeń i 300 imprez  

towarzyszących. Koncerty, widowiska, wy- 

stawy… Ich kulminacja nastąpiła w trzeciej 

dekadzie czerwca 2000 r. podczas wielkiego 

Karnawału Świętojańskiego zorganizowanego 

w okolicach dnia Święta Wrocławia i liturgicz-

nego wspomnienia patrona miasta św. Jana 

Chrzciciela, patrona wrocławskiej katedry. 

Z okazji tak wielkiego wydarzenia wybite zo- 

stały specjalne trzy monety milenijne o trzech  

różnych nominałach. Każdą z nich zaprojek-

towała Roussanka Alexandrova-Nowakowska. 

Metalowa 2-złotówka z godłem Polski na 

rewersie, na awersie przedstawia posąg pa- 

trona miasta, św. Jana Chrzciciela, na tle 

panoramy Wrocławia. Nakład tej monety, 

powstałej ze stopu metalu zwanego Golden 

Nordic (CuAl5Zn5Sn1), wyniósł 500 tys. szt.  

w cenie emisyjnej 2 zł za sztukę. 

10-złotówka to lustrzany stempel wybity  

w srebrze (Ag 925/1000). Na rewersie znalazł 

się herb Wrocławia wkomponowany w portal 

kościoła opactwa benedyktynów na Ołbinie, 

zaś awers stanowi wizerunek polskiego orła 
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przedstawionego na tle wschodniej elewacji 

wrocławskiego Ratusza. Takich srebrnych 

10-złotówek wybito 32 tys. Każdą z nich 

sprzedawano za 32 zł. 

Szczególną wartość kolekcjonerską ma 200-zło- 

tówka będąca stemplem wybitym w złocie 

(Au 900/1000). Rewers zawiera godło Polski, 

zaś na awersie ukazany jest św. Jan Chrzciciel 

wraz z herbem Wrocławia. Cena emisyjna ta- 

kiej 200-złotówki wynosiła w 2000 r. 940 zł,  

a wybito ich tylko 2 tys. szt. Dziś wartość takiej 

złotej monety jest kilkukrotnie większa.

Wobchody milenijne Wrocławia włączyła się 

także Poczta Polska , która wydała okoliczno- 

ściowy stempel oraz specjalny milenijny znaczek  

pocztowy przedstawiający różne wizerunki 

wrocławskiej katedry. 15 czerwca 2000 r. do 

obiegu weszło pół miliona znaczków o wartości 

1,55 zł za sztukę. Szczególną uwagą filatelistów 

cieszył się znaczek przedstawiający plan Wro-

cławia z 1493 r.  
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Koperta z pierwszego dnia obiegu okolicznościowego znaczka pocztowego i stempla wydanego z okazji tysiąclecia Wrocławia,  
fot. za: „Kalendarz Wrocławski – Wrocław na przełomie tysiącleci” 2001


