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BANKNOTY CZASU NIEPOKOJU, CZE ŚĆ 2 

Mariusz Habkowski 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Pierwsza część artykułu (GZN nr 122) zakończyła się sytuacją na 

okupowanym przez Japonię Dalekim Wschodzie. Kontynuując temat 
prowadzonej przez Kraj Kwitnącej Wiśni wojny, przenieśmy się nieco dalej na 
wschód. 7 grudnia 1941 roku, atakiem na bazę amerykańskiej Marynarki 
Wojennej w Pearl Harbour, Japończycy rozpoczęli wojnę ze Stanami 
Zjednoczonymi. W wyniku początkowych sukcesów armii japońskiej na 
Pacyfiku, zagrożone inwazją zostały Hawaje. Aby zminimalizować skutki 
ewentualnego przejęcia przez Japończyków zasobów amerykańskiej waluty, 
zdecydowano się na oznaczenie banknotów, znajdujących się na terenie wysp, 
brązowymi Pieczęciami Skarbu i numerami serii oraz wyraźnymi nadrukami 
„HAWAII”, aby móc, w razie aneksji tego terytorium, szybko i łatwo 
unieważnić banknoty w ten sposób oznaczone. 

 

 
Dolar z nadrukami „HAWAII” 
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Wróćmy do Europy. Po klęsce Francji w 1940 roku dwie trzecie jej 
terytorium dostało się pod okupację Niemiec. Z pozostałej części utworzono, 
zależne od Niemiec, Państwo Francuskie (fr. L'État français) ze stolicą w Vichy. 
Bohater Wielkiej Wojny marszałek Phillipe Petain ogłosił się „głową państwa 
francuskiego”. Marionetkowe państwo, jako kontynuacja III Republiki, zostało 
oficjalnie uznane przez większość społeczności międzynarodowej, z wyjątkiem 
Wielkiej Brytanii. Uznawał je także Rząd Rzeczpospolitej Polskiej na 
Uchodźstwie, utrzymujący w Vichy do jesieni 1940 oficjalne 
przedstawicielstwo konsularne, a do 1942 nieoficjalne przedstawicielstwo 
dyplomatyczne. W 1941 roku decyzją marszałka Petaine’a wycofano z obiegu 
dotychczasowe banknoty zastępując je nowymi. Po wojnie banknoty 
o nominałach 100, 500 i 1000 franków zostały wycofane z obiegu, natomiast 
niższe nominały: 5, 10, 20 i 50 franków nadal pozostawały w obiegu aż do 
przełomu lat 1950/51. 

 

 
20 franków z 1943 roku 

 
Po zakończeniu Wielkiej Wojny na mocy traktatu pokojowego z Turcją 

w 1920 roku, terytorium Palestyny przeszło pod administrację Wielkiej Brytanii, 
jako Brytyjski Mandat Palestyny. Historia tego regionu liczy sobie około cztery 
tysiące lat, kiedy to, jak podaje Stary Testament, Abraham z woli Jahwe 
wyruszył z chaldejskiego Ur do Kanaanu, gdzie osiedlił się wraz z rodziną. Jego 
synowie Izaak i Izmael zgodnie z przekazem stali się protoplastami Żydów i 
Arabów, z kolei dwunastu synów Izaaka nadało imiona dwunastu plemionom 
Izraela. Na tym terenie powstało następnie Królestwo Izraela, które po śmierci 
króla Salomona rozpadło się na dwa państwa: Izrael i Judę. Po kolejnych 
podbojach tych ziem przez Asyrię i Babilon, a później także Cesarstwo 
Rzymskie, ludność żydowska uległa rozproszeniu. Ci, którzy pozostali, 
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z przychylnością przyjęli zajęcie kraju przez armię kalifa Umara w VII wieku. 
W Palestynie rozpoczęła się era rządów islamskich. W XIX wieku zaczął rodzić 
się ruch syjonistyczny, który w 1948 roku doprowadził do powstania 
niepodległego państwa Izrael. Zanim jednak do tego doszło, Brytyjczycy 
sprawujący mandat nad Palestyną starali się wypracować jakieś rozwiązanie dla 
zaostrzającego się konfliktu pomiędzy Arabami a Żydami, którzy w coraz 
większej liczbie napływali do Erec Israel.  

 

 
Funt palestyński 

 

 
Izraelski banknot z wizerunkiem Teodora Herzla – jednego z twórców i głównego 

ideologa syjonizmu  
 
Praktycznie cała historia współczesnego Państwa Izrael obfituje 

w niepokoje, jednak stosunkowo mało znany jest epizod z roku 1952, kiedy to 
zaproponowano Albertowi Einsteinowi objęcie stanowiska prezydenta. Wybitny 
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naukowiec nie przyjął propozycji nie zgadzając się z polityką państwa wobec 
ludności arabskiej. Powiedział wówczas: „Gdybym miał zostać prezydentem, 
pewnego dnia musiałbym powiedzieć izraelskiemu narodowi coś, czego nie 
chciałby usłyszeć". 

 

 
5 lir z portretem Alberta Einsteina 

 
Nazwisko Ryszarda Kapuścińskiego znane jest zarówno w Polsce jak i za 

granicą, a to dlatego, iż obok Stanisława Lema, był najczęściej tłumaczonym na 
języki obce polskim autorem. Był on, m.in. twórcą rozpowszechnionego później 
przez światowe media, określenia „wojna futbolowa”. Czy mecz piłki nożnej 
może doprowadzić do wojny? Między kibicami owszem, ale czy również 
między państwami? „Wojna futbolowa” była nazwą konfliktu zbrojnego 
pomiędzy Salwadorem a Hondurasem. Oczywiście wojna, która wybuchła 
pomiędzy tymi państwami nie była spowodowana wynikiem przegranego, 
15 czerwca 1969 roku, przez Honduras 3:0 meczu. To sportowe wydarzenie 
było jedynie iskrą zapalną w konflikcie, który narastał między oboma krajami 
od dłuższego już czasu. Chodziło o nielegalne zajmowanie rolniczych terenów 
Hondurasu przez salwadorskich rolników. Honduraski rząd chcąc pozbyć się 
obcych zaapelował za pośrednictwem radia do swych obywateli o podjęcie 
czynnych działań zmierzających do przepędzenia Salwadorczyków. Z kolei rząd 
Salwadoru obawiał się powrotu dużej liczby ubogich, pozbawionych ziemi 
chłopów. Mogło to spowodować żądania przeprowadzenia reformy rolnej, 
parcelacji majątków wielkich posiadaczy ziemskich, a nawet zainicjować 
rozwój partyzantki antyrządowej W obu krajach rozpoczęły się demonstracje 
podsycane przez media, a na granicy zaczęło dochodzić do zbrojnych 
incydentów, co doprowadziło do zerwania stosunków dyplomatycznych. 
14 lipca 1969 roku armia Salwadoru zaatakowała Honduras. Wojna, nazywana 
również „wojną stu dni”, zakończyła się 18 lipca pochłaniając około 2 tys. ofiar. 
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Napięcie pomiędzy oboma państwami trwało jednak aż do 1972 roku, zaś traktat 
pokojowy podpisano dopiero 30 października 1980 roku. 

 

 
 

 
Banknoty Salwadoru i Hondurasu z czasów „wojny futbolowej” 

 
Na granicy Ukrainy i Mołdawii znajduje się pas terytorium przynależny 

formalnie do Republiki Mołdawii, jednak od 2 września 1990 roku zwany 
również Naddniestrzańską Republiką Mołdawską lub po prostu Naddniestrzem. 
Jest to autonomiczny region Republiki Mołdawskiej, który ogłosił niepodległość 
i znajduje się pod politycznym i militarnym wpływem Rosji. Niepodległości 
Naddniestrza nie uznaje żadne inne państwo, prócz Abchazji i Osetii 
Południowej, które są w podobnym do Naddniestrza położeniu. O przywiązaniu 
Naddniestrzan do czasów, gdy region ten stanowił część ZSRR, świadczy flaga 
Naddniestrza identyczna z tą, jaką posługiwała się Mołdawska Socjalistyczna 
Republika Radziecka. Wprawdzie na początku flaga ta pozbawiona była 
symboliki radzieckiej, to po roku 2000 zaleca się dodawanie sierpa i młota. 
Trudno ten kraj nazywać oazą spokoju. Naddniestrze uznawane jest za raj dla 
przemytników działających na granicy ukraińskiej i mołdawskiej, a ponadto 
wciąż dochodzi tam do pojedynczych incydentów z wojskiem i policją 
mołdawską. Kolejnym problemem jest ogromna emigracja, szczególnie 
młodych ludzi, którzy nie widzą dla siebie perspektyw we własnym kraju. 
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Jewgienij Szewczuk, prezydent Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, 
oświadczył w 2013 roku, że przyszłość swojego kraju widzi w przystąpieniu do 
Federacji Rosyjskiej, lub w udziale w innych procesach integracyjnych z Rosją. 
Walutą tego kraju jest rubel naddniestrzański wymieniany poza granicami 
Naddniestrza jedynie w Rosji. Na początku wykorzystywano stare banknoty 
ZSRR, oznaczając je jedynie poprzez naklejanie znaczków z wizerunkiem 
Aleksandra Wasiljewicza Suworowa, uznawanego przez Naddniestrzan za 
bohatera narodowego. Następne emisje były już zaprojektowane na nowo. 
W 2004 roku ówczesna Mennica Państwowa (przemianowana w 2005 roku na 
Mennicę Polską SA) wyprodukowała dla Nadniestrza 8 milionów monet, co 
stało się powodem dyplomatycznego spięcia z rządem Mołdawii. 
Przedstawiciele Mennicy wytłumaczyli jednak, iż zlecono jej produkcję 
żetonów okolicznościowych i nie może ona odpowiadać za ich późniejsze 
wykorzystanie.  

 

 
 

 
Banknoty Naddniestrza 

 
Kolejnym, nieuznawanym przez prawo międzynarodowe, państwem jest 

Górski Karabach, zwany także Arcach. Jest to ormiańska enklawa będąca 
przedmiotem sporu między Armenią a Azerbejdżanem. Przeważającą większość 
(95% w 2001 r.) mieszkańców tego obszaru stanowią Ormianie obecni tu już od 
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starożytności. Wypieranie Ormian z Karabachu rozpoczęło się wraz z 
zakończeniem Wielkiej Wojny, kiedy to alianci wsparli prawa Azerów do tego 
terytorium licząc na dostęp do złóż ropy. Także Rosja radziecka, która w 1920 
roku opanowała Zakaukazie przyłączając Górski Karabach do Azerbejdżanu, 
liczyła na przeniesienie idei komunizmu do Turcji i uznała marzących 
o niepodległości Ormian za naturalnych wrogów jedności państwa radzieckiego. 
Gdy w 1989 roku rozpad Związku Radzieckiego stał się realną perspektywą, 
ożyły nadzieje Ormian na przyłączenie Karabachu do Armenii. Rozpoczęły się 
walki, najpierw między spontanicznie organizującymi się oddziałami 
partyzanckimi, potem pomiędzy regularnymi jednostkami armii Armenii 
i Azerbejdżanu. W 1994 roku podpisano, notorycznie później łamany, rozejm. 
Republika Górskiego Karabachu jest de facto niepodległym państwem 
posiadającym demokratycznie wybrany rząd, wolnorynkową gospodarkę 
i wszystkie niezbędne atrybuty suwerenności, jednak żadne państwo na świecie, 
nawet Armenia, nie uznaje jego niepodległości. 

 

 
Przednia i tylna strona banknotu Górskiego Karabachu 
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W okresie stanu wojennego w Polsce, aż do 1989 roku w nieoficjalnym 
(choć czasem także trafiały do oficjalnego) obiegu pojawiały się banknoty, lub 
też „produkty banknotopodobne”, że posłużę się ówczesnym słownictwem, 
ośmieszające ustrój socjalistyczny, komunistyczne władze oraz zawierające 
treści propagandowe i patriotyczne. Niektóre z tych wydawnictw pełniły rolę 
cegiełek, ze sprzedaży których finansowano zakup np. sprzętu poligraficznego 
lub organizowano pomoc dla rodzin osób internowanych. Można je podzielić na 
trzy grupy: 
1. Banknoty oryginalne z naniesionymi nadrukami propagandowymi,  

 

 
Obiegowe 20 zł z nadrukiem: „WRONA NAS NIE POKONA!” 

 
2. „Banknoty” tworzone na wzór oryginalnych lecz z zasadniczo zmienionymi 
elementami szaty graficznej, np. pięćdziesięciozłotówka, na której zamiast 
twarzy gen. Świerczewskiego pod daszkiem czapki widoczne są ciemne 
okulary, kojarzone wówczas jednoznacznie z gen. Jaruzelskim,  
 

 
Wykonana na wzór banknotu pięćdziesięciozłotowego ulotka z wizerunkiem 

nawiązującym do postaci generała Wojciecha Jaruzelskiego 
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3. Banknoty fantazyjne, np. 1 czerwoniec z wizerunkiem Jerzego Urbana, 
wydrukowany na… papierze toaletowym,  
 

 
1 czerwoniec wydrukowany na papierze toaletowym 

 
Poza banknotami można było również spotkać w obiegu monety z 

wybitymi symbolami np. „Polski Walczącej” lub literą „W” nad głową orła, 
tworzącą koronę.  

 

 
Moneta z wybitą literą „W” nad głow ą orła 

 
Rejonem obfitującym w niepokoje jest niewątpliwie Afganistan. Kraj ten 

jest areną ciągłych wojen, w których od wieków ścierają się światowe potęgi. 
Tym razem jednak, to nie krwawe walki będą motywem przedstawionym na 
przedstawionym banknocie. Na nominale 500 afghani przedstawiono dyscyplinę 
szokującą Europejczyków, a będącą sportem narodowym Afganistanu: buzkaszi, 
co w tłumaczeniu oznacza „przeciąganie kozy”. Sport ten polega na uchwyceniu 
ze środka boiska, przez jadących konno zawodników, martwej kozy lub owcy 
z obciętą głową, obwiezieniu jej dookoła boiska i umieszczeniu w okrągłym 
dole. W zawodach biorą udział dwie drużyny, których zawodnicy próbują 
odebrać sobie martwą kozę, przy czym podczas rozgrywek nie obowiązują 
żadne zasady. Dawniej zamiast kozy, używano ciał zabitych niewolników, nic 
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więc dziwnego, że sport ten był zakazany podczas rządów talibów, którzy uznali 
tę dyscyplinę za niemoralną. Obecnie uprawianie buzkaszi znów jest 
dozwolone, jednak coraz częściej zamiast zabitego zwierzęcia wykorzystuje się 
obciążony worek wykonany z jagnięcej lub cielęcej skóry.  

 

 
Przednia strona banknotu 500 afghani z wizerunkiem zawodników buzkaszi 

 
Jak pokazuje powyższy przykład ślady na znakach pieniężnych odciskają 

nie tylko niepokoje związane z wojnami. Kolejnym wydarzeniem, tym razem na 
skalę światową jest… globalne ocieplenie. Może się to wydać dziwne 
w artykule, który przyzwyczaił do tej pory czytelnika do przelewów krwi, 
wojen, rewolucji itp. Jednak dla mieszkańców np. Malediwów – państwa 
położonego na archipelagu na Oceanie Indyjskim, jest to kwestia „być albo nie 
być”. Podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, spowodowane wspomnianym 
efektem cieplarnianym, może doprowadzić, wg opinii ekspertów, w ciągu 
kilkudziesięciu najbliższych lat, do całkowitego zatopienia tego i innych 
znajdujących się w podobnej sytuacji, państw. Większość wysp należących do 
archipelagu wznosi się zaledwie 90 cm nad poziomem wody. Rząd Malediwów 
podjął już rozmowy z rządami kilku krajów, takich jak Indie, Sri Lanka czy 
Australia, na temat wykupienia części ich terytoriów, by móc się tam 
w przyszłości osiedlić. O silnych związkach Malediwów z otaczającym je 
oceanem, może świadczyć szata graficzna banknotów tego kraju. 
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Morska stylistyka banknotów Malediwów 

 
Zimbabwe było niegdyś jednym z najbogatszych państw Afryki. Po 

proklamowaniu w 1980 roku nowego państwa Zimbabwe (w miejsce Rodezji) 
dolar zimbabweński był jedną z najsilniejszych walut świata – miał większą 
wartość od dolara amerykańskiego: 1 dolar Zimbabwe = 1,47 USD. Szefem 
rządu a później prezydentem został Robert Mugabe. Młode państwo dręczone 
było jednak kłopotami gospodarczymi oraz wewnętrznymi walkami o władzę. 
Rabunkowe przejmowanie na przełomie XX i XXI wieku, gospodarstw rolnych 
należących do białych farmerów i następująca po nich nieudana reforma rolna, 
doprowadziła kraj na skraj gospodarczej przepaści. Przeprowadzono trzy 
denominacje dolara zimbaweńskiego jednakże nie szły za tym jakiekolwiek 
reformy gospodarcze. W rezultacie w listopadzie 2008 roku inflacja wg. 
oficjalnych komunikatów wyniosła 231.000.000% natomiast wg. obliczeń 
niezależnych podmiotów aż 89 tryliardów (89×1021)%. Najwyższym 
nominałem wprowadzonym do obiegu stał się banknot stubilionowy  

 

 
Najwyższy nominał Zimbabwe 
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2 lutego 2009 dokonano kolejnej denominacji, tym razem w stosunku 
1000.000.000.000:1. Wprowadzono wówczas do obiegu banknoty o 
nominałach: $1, $5, $10, $20, $50, $100, $500. Historia dolara Zimbabwe 
zakończyła się nieco ponad miesiąc później. Prawnymi środkami płatniczymi 
stały się euro, dolar amerykański, funt brytyjski, rand RPA i botswańska pula. 
Dolar amerykański został przyjęty jako oficjalna waluta dla wszystkich 
transakcji rządowych. Wypada jeszcze dodać, iż prezydent Mugabe twierdzi, iż 
za kryzys odpowiadają państwa zachodnie i ich gospodarcze sankcje. 
W styczniu 2013 roku minister finansów Tendai Biti ogłosił, iż w kasie państwa 
znajdowało się… 217 dolarów. 

I na koniec wydarzenie, o którym informacja 5 grudnia 2013 roku obiegła 
świat. Tego właśnie dnia zmarł Nelson Mandela, pierwszy czarnoskóry 
prezydent Republiki Południowej Afryki, laureat pokojowej Nagrody Nobla, 
jeden z przywódców ruchu przeciw apartheidowi, działacz na rzecz praw 
człowieka. Jego wizerunek od 2012 roku widnieje na banknotach tego kraju.  

 

 
Portret Nelsona Mandeli na nowym banknocie o nominale 10 randów 

południowoafrykańskich 

◙ 
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NIMFA ARETUZA Z SYRAKUZ NAJPI ĘKNIEJSZA 

SYCYLIJSKA MONETA GRECKIEGO ANTYKU 

Andrzej Denis 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Miasta na Sycylii założyli Grecy zwabieni jej urodzajną ziemią i dogodnym 

położeniem w handlu śródziemnomorskim. Sycylia leżąca na szlaku morskim 
z Europy do Afryki, ze wschodu do Hiszpanii była cenną zdobyczą dla tych, 
którzy chcieli panować na morzu. Pierwsze kolonie osady greckie w Naxos 
i w Syrakuzach powstały około 734 roku p.n.e. Grecy nie opanowali całej 
wyspy - konkurentem tu była w walce o Sycylię - Kartagina, która opanowała 
zachodnią część wyspy i zagrażała miastom greckim. Grecy jednak rozszerzali 
swe wpływy poprzez handel i kulturę, która osiągnęła wysoki poziom w VI 
wieku p.n.e. 

 

 
Widok ruin budowli greckich w Agrygencie, Selinunte na Sycylii 
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Widok ruin budowli greckich w Agrygencie, Selinunte na Sycylii 
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Grecy przynieśli tu ze sobą mennictwo bijąc od II-giej połowy VI wieku 
p.n.e. monety w tzw. archaicznym stylu. Przez 3 wieki greckiej obecności na 
Sycylii powstało ponad 45 mennic działających nieregularnie w różnych 
okresach. Okres pierwszy: archaiczny od VII w do 480 roku p.n.e. Ukazała się 
wówczas seria monet Demaratejon. Okres drugi: przejściowy około 480-413 
roku p.n.e. zaznaczył się w biciu monet zapowiadających styl piękny. 
Na monetach pojawiają się sygnatury artystów - rytowników: Euainetosa, 
Eumenesa czy Sosiona. 

 

   
 

   
Dekadrachmy z Aretuzą Euainetosa 
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Euainetos i Eukleidos, wspólne dzieło z 415-405 p.n.e. 

 

   
Dekadrachma z Aretuzą Eumenesa 

 
Okres trzeci 413-346 r. p.n.e. to czas największego rozwoju artystycznego 

monet sycylijskich, kiedy to wybijano w Syrakuzach i Agrygencie znakomite 
dekadrachmy i tetradrachmy sygnowane imionami Kimona, Parmenidesa, 
Phrygillosa. 

Monety sycylijskie należą do najdoskonalszych dzieł greckiego artyzmu 
i są najładniejszymi dziełami sztuki najwyższej klasy jakie kiedykolwiek 
stworzono. W świecie mitologii antycznej uwiecznionej na monetach greckich 
dużo miejsca zajmowały bóstwa i inne istoty na pół ziemskie m.in. nimfy -
opiekunki źródeł. Każdą wodą opiekowała się inna dziewczyna. Wszystkie 
miały niezwykłą urodę, ich twarze najładniejsze, najbardziej klasyczne znalazły 
odzwierciedlenie na portretach monet. Neapol miał nimfę Partenope, nimfa 
Satyra była z Tarentu, Hyele z Welii, Terina z Teriny w Bruttium, którą na 
monetach niżej prezentuję. 
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Monety z nimfą Teriną z Bruttium 
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Ale najładniejsza ze wszystkich była nimfa Aretuza z Syrakuz, na 
dekadrachmach i tetradrachmach prezentuje się z idealną twarzą, szlachetnym 
greckim nosem i nienagannym podbródkiem. 

 
Jak to z nimfą Aretuzą było... wg Owidiusza 

Nimfa Aretuza kąpała się z przyjaciółkami w strumieniu Alphejos. 
Strumień zakochał się w niej i w postaci chłopca ścigał ją aż do granic Elis. 
Bogini Artemida na prośbę Aretuzy zamieniła ją w chmurę, a potem w źródło. 
Alphejos zamienił się ponownie w strumień, aby mieszkać przy niej blisko. 
Bogini pozwoliła jej zniknąć z Grecji, zmienić się w potok, przepłynąć morze 
i jako prąd wody zjawić się na Sycylii w Syrakuzach, na wyspie Ortygii, 
a następnie wytrysnąć jako źródło. Źródło to bije do dzisiaj w głębokiej studni 
przy morzu. Ma słodką wodę. 

 

Monety sycylijskie z późnego VI i V wieku p.n.e. stanowią niezrównany 
przykład greckiej doskonałości i zachwycają nas świeżością wyobraźni 
i mistrzostwem artyzmu. 

 

   
 

   
Tetradrachma z Geli (Sycylia) z bogiem rzeki 
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Wzór monet Aten i Koryntu z którymi z którymi Syrakuzy miały stosunki 
handlowe nie był zachwycający. Miasta te doprowadziły do mennictwa 
ubogiego w pomysłach i mniej starannego w wykonaniu anonimowych 
artystów-rytowników. 

 

   
 

   
 

 
Tetradrachma z Ateną i sową 
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Korynt stater z Ateną i Pegazem 

 
Na bardzo wczesnych monetach sycylijskich znajduje się godło sycylijskie 

powoli poruszająca się kwadryga, a przed końmi Nike. Na rewersie pojawia się 
głowa pięknej dziewczyny otoczonej delfinami i napis SYRAKOZION (moneta 
Syrakuzańczyków).  

 

   
Dekadrachma z Aretuzą z serii Demaratejon 
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Jej głowa była początkowo niewielka i wciśnięta w kwadrat i przedstawiała 
boginię Artemis. 

 

   
 

   
 
Później pojawia się Aretuza nimfa ze źródła wypełniająca całe pole 

rewersu. Najsłynniejszą monetą wczesnego okresu mennictwa Syrakuz, a 
właściwie ostatniej jego fazy jest seria monet zwana Demaratejon, emisja 
związana wg legendy z żoną tyrana Gelona - imieniem Domarate, która po 
zwycięstwie Syrakuz nad Kartagińczykami pod Himerą w roku 480 p.n.e. miała 
wyprosić u męża dobre traktowanie jeńców. Za to dostała od Kartagińczyków 
koronę ze 100 talentów złota, z której wybito następnie złote monety. Jest to 
niestety piękna legenda bo Demaratejony były bite w srebrze, a nie złocie. 
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Demaratejony 
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Głowa Nimfy Aretuzy - rzekomo wizerunek królowej Demarate, jest tu 
ukazana zgodnie z kanonem sztuki późnego okresu archaicznego. Artyści, czy 
też mistrz Demaratejonu stworzyli arcydzieło dziewczęcej urody, której wzór 
podziałał tak silnie, że Kartagińczycy przyjęli go dla swych bitych (początkowo 
przez Greków) monet. Największy artystyczny rozkwit syrakuzańskiego 
rytownictwa przypada na rządy tyrana Dionizjusza Starszego, patrona wszelkich 
sztuk w 406-367 roku p.n.e. Rytownicy pięknych monet podpisują już swoje 
dzieła. Najbardziej znani twórcy stempli, których imiona znajdowały się na 
zachowanych monetach to: Sosion, Eumenos, Euaienatos, Phrygillos, Kimon. 
Podpisy z imionami artystów spotykamy na monetach większych, jak 
dekadrachmy, tetradrachmy w polu monety, na przepaskach włosów lub ciałach 
delfinów. Kwadrygi są przedstawiane w galopie, a nie w powolnym stępie. 
Dzieła wyżej wymienionych twórców - rytowników prezentuję poniżej: 

 

   
Dekadrachma Kimona 

 

   
Dekadrachma Kimona 
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Dekadrachma Phrygillosa 

 

   
Dekadrachma Euainetosa 

 
Najpiękniejsze wizerunki Aretuzy wyszły spod dłuta Euainetosa, nimfa ma 

na nich włosy upięte w stylu typowym dla epoki, natomiast artysta Kimon 
wprowadził innowację w przedstawieniu uczesania nimfy, ukazując włosy jej 
rozpuszczone, rozwiane lub rozpływające się. Może to sugerować próbę 
przemiany Aretuzy w źródło? Jest także tetradrachma Kimona z głową na 
wprost. 

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 125   marzec 2014 r. 

28 

   
Dekadrachma Kimona 

 
Fryzury nimfy Aretuzy na monetach sycylijskich są rozmaite, wykwintne 

jakby kunsztowne dzieło sztuki fryzjerskiej. Każdy pukiel włosów wyraźnie 
zaznaczony, jak i obfitość włosów przy różnych uczesaniach, ozdoby z biżuterii, 
pereł i upięcia z tyłu głowy. Monety z Aretuzą różnych artystów w ciągu 100 lat 
są portretami jak by tej samej dziewczyny w różnym uczesaniu, najczęściej 
z profilu, od 410 roku p.n.e. u artysty Kimona jawi się twarz nimfy en face. 

Jak wspomniałem wcześniej piękna twarz Aretuzy na monetach stała się 
sławna i została przyjęta do mennictwa Kartaginy. Użyczyła swego oblicza 
punickiej bogini Tanit - bogini płodności, księżyca i wojny. Czczona przez 
Kartagińczyków na wyspie Pantelleria. Kartagina była historycznym wrogiem 
Greków na Sycylii i Rzymu. Niemniej Kartagińczycy od Greków nauczyli się 
mennictwa i pierwsze ich monety były bite na Sycylii dla zapłaty żołdu 
żołnierzom walczącym z tyranem Dionizosem. Prawdopodobnie wynajęli 
greckich artystów do wykonania stempli do bicia monet. Ich bogini Tanit na 
monetach wiernie przypomina Aretuzę nadal z delfinami i kwadrygą. Nie ma 
napisu Syrakozion, monety zachowały grecki styl. 
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Na innych tetradrachmach Kartaginy jawi się Aretuza - bogini Tanit z 

delfinami ale bez kwadrygi, ale już z ciekawym rewersem - koniem przy palmie. 
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Literatura:  
Andrzej Banach "Kobiety na monetach" 
Andrzej Banach "Zbierajmy pieniądze" 
Małgorzata Tomasik "Pieniądz w starożytnej Grecji" 
S. Stabryła "Starożytna Grecja" 
Agnieszka Fulińska "Syrakuzańska Aretuza"  
 
Ilustracje:  
Katalog aukcyjny "THE NEW YORK SALE" AUCTION XXVII 
Spectacular Ancient Greek COINS 2012 

◙ 
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NOWY BANKNOT 10 EURO 

Mariusz Habkowski 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
13 stycznia br., Europejski Bank Centralny zaprezentował nowe 10 euro - 

drugi banknot z nowej serii „Europa”. 
 

 
Banknot 10 euro 

 
Tak jak w przypadku nominału 5 euro, tak i tu zawiodą się ci, którzy 

spodziewali się rewolucji w sferze projektu graficznego. Kolorystyka i główne 
elementy szaty graficznej nie zmieniły się w sposób znaczący. Podobnie jak 
w banknotach pierwszej serii, na przedniej stronie nowego banknotu znajduje 
się brama, a na tylnej most reprezentujące styl romański w architekturze. Więcej 
zmian pojawiło się w zakresie elementów protekcyjnych, czyli mówiąc inaczej – 
zabezpieczeń. 
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Znak wodny 

 

 
Portret Europy na hologramie 

 
Zaprezentowany banknot został zmodernizowany w sposób analogiczny do 

pierwszego banknotu serii „Europa”, czyli 5 euro: zmieniono znak wodny, na 
którym obok jasnotonalnego liczbowego oznaczenia nominału oraz fragmentu 
bramy, ujrzeć można portret mitologicznej Europy, zmodyfikowano napisy na 
zatopionej w papier, nitce zabezpieczającej – obecnie znajduje się na niej 
liczbowe oznaczenie nominału oraz symbol € (w banknotach poprzedniej serii 
na nitce za oznaczeniem nominału widniał napis „EURO”). Nadal na tylnej 
stronie znaleźć można pionowy pasek nadrukowany farbą opalizującą, choć nie 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 125   marzec 2014 r. 

33 

wiedzieć czemu jest on słabiej widoczny niż w banknotach starej serii – 
zaobserwować można to było już w nowych banknotach 5 euro. Całkowicie 
zmieniony został także hologram, na którym pojawił się, znany nam już portret 
Europy. 

W lewym dolnym narożniku przedniej strony ujrzeć można zabezpieczenie 
o nazwie SPARK® nazywane przez EBC „szmaragdową liczbą”. Jak go zwał, 
tak zwał, najważniejsze w tym zabezpieczeniu jest to, ze przechylając banknot 
zaobserwujemy zmianę barwy nadruku ze szmaragdowej zieleni do 
ciemnoniebieskiej, a jednocześnie zobaczymy przesuwający się z góry na dół 
świetlny refleks. 

 

 
„Szmaragdowa liczba” 

 

 
Wyczuwalne dotykiem ukośne linie – elementy dla niewidomych 

 
Wyjaśniło się wreszcie zastosowanie wyczuwalnych dotykiem ukośnych 

linii przy krawędziach banknotu. Gdy pojawiły się w nowym banknocie 5 euro, 
podejrzenia dotyczące ich przeznaczenia krążyły wokół znaków dla 
niewidomych, jednak EBC konsekwentnie unikało takiego opisu, pozostając 
jedynie przy informacji o możliwości wyczucia ich wypukłości dotykiem. 
Wątpliwości wzmagał fakt, iż w banknotach starej serii elementy przeznaczone 
dla niewidomych znajdowały się jedynie na dwóch najwyższych nominałach – 
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200 i 500 euro. Dziś wiemy już na 100%, że wyczuwalne dotykiem ukośne linie, 
to element dla osób niewidomych, gdyż ich usytuowanie na nowej „dziesiątce” 
różni się od tych na nowej „piątce”. 

Intrygujący jest również, z punktu widzenia specjalistów zajmujących się 
zabezpieczeniami znaków pieniężnych, inny element, który znajduje się 
w pobliżu „szmaragdowej liczby”. Zanim powiem w czym rzecz, poczynię 
w tym miejscu małą dygresję. Mianowicie, w lewym górnym narożniku 
banknotów starej serii znajdowało się zabezpieczenie recto-verso. Polega ono na 
tym, że po jednej i drugiej stronie banknotu nadrukowane są fragmenty 
elementu graficznego, które składają się w całość, gdy patrzymy na banknot 
„pod światło”. W przypadku waluty europejskiej, recto-verso przedstawia 
nominał banknotu. Trudność polega na idealnym spasowaniu obu fragmentów 
nadruku. Na banknotach serii „Europa” od razu rzuca się w oczy brak tego 
zabezpieczenia. Ale czy na pewno? We wspomnianej już wcześniej okolicy 
„szmaragdowej liczby” dostrzec można nadruk w postaci malutkiego kółeczka. 
Dokładnie po drugiej stronie banknotu umieszczono równie mały kwadracik, 
który dokładnie wpisuje się w drugostronny okrąg. Przypadek? Raczej nie. Ale 
czy jest to wspomniane wyżej recto-verso? Cóż, recto-verso w swoim założeniu 
jest zabezpieczeniem, które każda osoba w łatwy i szybki sposób może 
zweryfikować. Pod tym względem owo „kółeczko” nie spełnia tego założenia – 
mało kto TO zauważył, Europejski Bank Centralny o TYM nie informuje, 
a z racji swych rozmiarów nie da się łatwo ani szybko dopasować do siebie obu 
figur. Warto jednak wiedzieć, że na nowych banknotach euro jest taki 
tajemniczy element. 

 

 
Uzupełniające się dwustronnie figury geometryczne 

 
Nowe „dziesięcioeurówki” wejdą do obiegu jesienią bieżącego roku, 

natomiast pozostałe nominały serii „Europa” będą wprowadzane stopniowo 
przez kilka najbliższych lat. Należy pamiętać, iż banknoty starej serii nigdy nie 
stracą ważności i nawet po wycofaniu ich z obiegu, można będzie bezterminowo 
wymieniać je w krajowych bankach centralnych Eurosystemu. 

 

W artykule wykorzystano materiały fotograficzne Europejskiego Banku 
Centralnego. 

◙ 
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MEDALE GRAND PRIX GDYNI W BIEGACH ULICZNYCH 

Dariusz Świsulski 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Niezwykle popularne są organizowane w Gdyni biegi uliczne w ramach 

Grand Prix Gdyni. Obejmują one cztery biegi na dystansie 10 km, w których 
bierze udział tysiące uczestników.  

Niewątpliwą atrakcją są medale, które otrzymują wszyscy, którzy osiągną 
metę.  

W ubiegłym 2013 roku odbyły się biegi: Bieg Urodzinowy Gdyni 
(9 lutego), Bieg Europejski (11 maja), Nocny Bieg Świętojański (21 czerwca) 
oraz Bieg Niepodległości (11 listopada).  

 

 
Awersy medali Grand Prix Gdyni z 2013 roku 

 
Zdobywcy wszystkich czterech medali mogli złożyć z nich jeden duży 

medal o średnicy 12,5 cm. 
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Połączone rewersy medali 

 
W tegorocznej edycji organizatorzy przygotowali równie atrakcyjne 

medale. Każdy z czterech medali stanowi fragment figurki Daru Pomorza (trzy 
żagle i kadłub) o wymiarach ok. 15x3x12 cm.  

 

 
Figurka Daru Pomorza z medali GPX Gdyni* 

                                                           

* http://gdyniasport.pl/pl/aktualnoci-2/item/3307-zdob%C4%85d%C5%BA-
wyj%C4%85tkowy-medal-gpx-gdyni-w-biegach-ulicznych 
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Medale wykonane zostały w Odlewnictwo Export-Import Wiesław Kulej 
(http://medale.kulej.pl/).  

GPX Gdyni w biegach ulicznych w 2014 roku rozpoczęły się Biegiem 
Urodzinowym 8 lutego, na którego mecie zameldowało się 4199 uczestników. 

 

 
Medal Biegu Urodzinowego Gdyni z 8 lutego 2014 roku 

 
Kolejne imprezy zaplanowane są na następujące dni: Bieg Europejski 

10 maja, Nocny Bieg Świętojański 20 czerwca, Bieg Niepodległości 
11 listopada. 

 
Podziękowania dla Wiesława Kwiatkowskiego, uczestnika biegów Grand 

Prix Gdyni, za udostępnienie medali do wykonania fotografii. 

◙ 
 



 
 
 

KOMUNIKATY 
 
 
Spotkania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Gdańsku: 
 

- każdy pierwszy wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) - otwarte spotkania 
połączone z odczytami w Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 
godz. 17:00, 
 

- w każdą środę - spotkania kolekcjonerskie wymienne, Urząd Pocztowy 
Gdynia 1, wejście od ul. Władysława IV, godz. 15:00-17:00, 
 

- w poniedziałki - spotkania kolekcjonerskie wymienne w Domu Filatelisty 
w Gdańsku, godz. 15:00. 
 
 
 
Strona internetowa PTN Oddział w Gdańsku: 

http://www.ptn-gdansk.za.pl 
 
Na stronie internetowej: 
- zapowiedzi bieżących wydarzeń (odczyty, wystawy), 
- informacja o wcześniejszych wydarzeniach numizmatycznych, 
- informacja o wszystkich wydanych do tej pory Gdańskich Zeszytach 

Numizmatycznych łącznie z pełnymi tekstami w wersji elektronicznej, 
- informacja o medalach wydanych przez OG PTN, 
- informacja o publikacjach na tematy numizmatyczne członków OG PTN, 
- informacja o władzach OG PTN, 
- linki do ciekawych stron numizmatycznych. 
 
 

ZAPRASZAMY 


