
Stolica Ziemi K∏odzkiej. Od X w. K∏odzko by∏o

wa˝nym grodem na pograniczu czesko-polskim.

Formalna lokalizacja miasta mia∏a miejsce 

mi´dzy 1253 a 1278 r. W ramach Królestwa Czeskiego

Ziemia K∏odzka stanowi∏a odr´bnà jednostk´ tery-

torialnà (od 1459 r. samodzielne Hrabstwo K∏odz-

kie). W Êredniowieczu miasto szybko si´ rozwija∏o

dzi´ki korzystnemu po∏o˝eniu na szlaku z Czech

na Âlàsk. K∏odzko mia∏o prawo bicia w∏asnej monety,

choç od 1437 r. mennic´ trzyma∏ w zastawie

Wroc∏aw. Dobrà pass´ przerwa∏a wojna 30-letnia.

Malejàcà rol´ ekonomicznà miasta rekompensowa∏ cz´Êciowo wzrost jego

znaczenia strategicznego. W wyniku wojen Êlàskich w XVIII w. K∏odzko

przesz∏o pod panowanie Prus. Dopiero od chwili podboju przez Fryderyka II Ziemia

K∏odzka zacz´∏a dzieliç losy Âlàska, a dawne zwiàzki z Czechami uleg∏y zerwaniu.

Prusacy zmienili K∏odzko w pot´˝nà twierdz´, która skutecznie zablokowa∏a

rozwój miasta a˝ do 1877 r., kiedy to zniesiono ograniczenia dotyczàce wznosze-

nia budowli na przedpolach fortyfikacji. W 1874 r. K∏odzko zyska∏o po∏àczenie

kolejowe z Wroc∏awiem. Miasto szcz´Êliwie unikn´∏o powa˝niejszych zniszczeƒ

wojennych, przynios∏a je natomiast katastrofalna powódê w 1997 r. Obecnie

K∏odzko jest pieczo∏owicie restaurowane, a jego twierdza przyciàga mi∏oÊników

architektury obronnej z ca∏ego Êwiata.

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: 2007. 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.

Rewers: Stylizowany wizerunek Twierdzy K∏odzkiej w uj´ciu z lotu ptaka oraz fragmentów
zabudowy miejskiej K∏odzka. U do∏u napis: K¸ODZKO.

Na boku: oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni,
rozdzielony gwiazdkami.

Masa: 8,15 g Ârednica: 27,00 mm Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
WielkoÊç emisji: 1 100 000 szt.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska Projektant rewersu: Urszula Walerzak

Teksty autorstwa: prof. dr. hab. Wojciecha Morawskiego 
i Urz´dów Miast: Brzeg, Tarnów, K∏odzko
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Dystrybucj´ monet z serii

„Historyczne miasta w Polsce”
prowadzà:

• oddzia∏y okr´gowe Narodowego Banku Polskiego

w miastach wojewódzkich;

monety wprowadzane sà do obiegu:

3 paêdziernika – moneta „Brzeg”

7 listopada – moneta „Tarnów”

5 grudnia – moneta „K∏odzko”

• wybrane urz´dy pocztowe, w tym

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

monety dost´pne sà w terminach od:

5 paêdziernika – moneta „Brzeg”

9 listopada – moneta „Tarnów”

7 grudnia – moneta „K∏odzko”

Wi´cej informacji na temat serii monet,
dat wprowadzenia do obiegu oraz mo˝liwoÊci ich nabycia:

www.nbp.pl
www.monetyNBP.onet.pl

www.numizmatyka.nbportal.pl

Partner medialny

32 HISTORYCZNE
MIASTA W POLSCE
32 HISTORYCZNE
MIASTA W POLSCE

Niepowtarzalna seria 32 monet
o nominale 2 z∏ upami´tniajàcych miasta
o istotnym znaczeniu w dziejach Polski 

3 paêdziernika 2007

7 listopada 2007

5 grudnia 2007
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