
Wczoraj, dziś i jutro 

Włocławka.



Herb Włocławka



Włocławek jest 

jednym z najstarszych 

miast Polski. W 

kronikach pojawia się 

na przełomie X i XI w. 

Był on wtedy 

znaczącym grodem, 

równym wiekiem 

Państwu Polskiemu.



W zapisach z XII w. 

Włocławek wymieniano 

jako miasto katedralne i 

jest w tym czasie 

grodem książęcym, 

nazywanym wtedy 

Włodzisław, później zaś 

Włocław.



W XIX w. we Włocławku Powstają: fabryka celulozowa, 

która szybko stała się największą tego typu w kraju (1895), 

fabryka papieru S.Altmana (1906), cegielnia parowa 

L.Bojańczyka (1870), fabryka wyrobów drucianych K.Klauke 

(1895), fabryka farb i lakierów “Nobiles”, założona w 1897 r. 

przez M i J.Kochanowiczów i M.Sachnowskiego, fabryka 

maszyn rolniczych H.Mühsama (1883). W 1911 r. ruszyła 

pierwsza elektrownia. To tylko ważniejsze spośród wielu 

uruchamianych fabryk. Szybki rozwój gospodarczy miasta na 

przełomie XIX i XX w. spowodował również szybki wzrost 

ludności. wkroczył więc jako ośrodek miejski o rozwiniętych 

funkcjach gospodarczych. 



We Włocławku zabytkowe obiekty sakralne 

z Bazyliką Katedralną na czele, która jest 

symbolem Włocławka sąsiadują z 

nowoczesnymi budynkami użyteczności 

publicznej. Tradycja z nowoczesnością 

przeplata się w wielu punktach miasta -

centrum handlowe na miejscu fabryki fajansu, 

banki w zabytkowych kamienicach czy 

Włocławskie Centrum Kultury w 

reprezentacyjnej remizie strażackiej.



Zabytkowa Bazylika Katedralna jest symbolem 

Włocławka



Gotycka Katedra Wniebowzięcia

Najświętszej Maryi Panny, z przełomu XIV i 

XV w., przebudowana w latach 1891-93 

(podwyższenie wież), znajdują się w niej 

najstarsze witraże w kościele katolickim w 

Polsce (z 1360 roku), nagrobek zrobiony przez 

Wita Stwosza, a także liczne inne cenne 

rzeźby, malowidła. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_katedralna_Wniebowzi%C4%99cia_NMP_we_W%C5%82oc%C5%82awku








Gotycki kościół św. Witalisa z ok. 1330 r., który 

jest najstarszym zachowanym obiektem 

ceglanym w mieście.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Witalisa_we_W%C5%82oc%C5%82awku


Późnogotycki kościół św. Jana Chrzciciela

z I poł. XVI w., dawna fara miejska.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jana_Chrzciciela_we_W%C5%82oc%C5%82awku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_farny


Kościół i klasztor Franciszkanów reformatów. 

Zespół klasztorny powstał w latach 1639-1644.





Pałac biskupi, zbudowany na miejscu 

średniowiecznego zamku, przebudowany w 

latach 1720-38 i 1925.





Wyższe seminarium duchowne powstałe w 1569 

r. Obecny zespół budynków pochodzi z lat 1843, 

1882. Styl budowli z przewagą neogotyku.



Plac Wolności – serce Włocławka





Czarny Spichrz, budynek wzniesiony na 

przełomie XVIII i XIX w., usytuowany przy 

rogu ul. Wyszyńskiego i ul. Piwnej.



Pałac Mühsama, ul Kościuszki. Obecnie mieści 

się tam apteka.



Stary rynek.



Remiza Strażacka.



Zakłady Azotowe Anwil.



W 1873 i 1880 r. przy ul. Kościuszki znajdowały się 

dwie fabryki fajansu. Dzisiaj na zrewitalizowanym 

obszarze mieści się centrum handlowe „Wzorcownia”.



Wzorcownia.



Przykładem nowoczesnego budownictwa 

we Włocławku jest Hala Mistrzów.



Przepięknie oświetlony most nocą.







Tama



Krzyż ku pamięci śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.



Jerzy Popiełuszko





Kujawski strój ludowy



Ręcznie malowany fajans 

Włocławski

Tradycja produkcji 

włocławskiego fajansu sięga 

roku 1873, kiedy to 

uruchomiono pierwszą 

fabrykę. Wówczas zaczęto 

produkować talerze, misy, 

zestawy pojemników 

kuchennych, serwisy 

śniadaniowe oraz obiadowe, 

a także dużą gamę galanterii 

fajansowej. 









Kiedy zapytamy o Włocławek „jutro” to czeka nas 

wiele miłych niespodzianek. 

Na Zalewie Włocławskim planowana jest budowa 

nowoczesnej przystani. Powstanie bosmanat, nowe 

urządzenia hydrotechniczne, pole namiotowe i 

camping, hangar oraz budynek gastronomiczny. Dzieci 

będą miały do dyspozycji plac zabaw, a miłośnicy 

sportów zespołowych boiska. Obiekt ten będzie pełnił 

funkcję turystyczno-rekreacyjną. 

Projekt jest realizowany przez miasto, przy 

współudziale środków z Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 



Zalew Włocławski.



Prezentacja jest mojego autorstwa, 
jednka zdjęcia pobrane są z Internetu.

Izabela Jankowska 


