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ELBL ĄSKI PIENI ĄDZ ZASTĘPCZY W LATACH 1914 -1923 

Małgorzata Gizińska 
Muzeum Archeologiczno–Historyczne w Elblągu 

 

Temat pieniądza zastępczego przez długi okres czasu był traktowany 
w numizmatyce polskiej dosyć marginalnie. Pewnym przełomem w tym 
względzie była niewątpliwie sesja popularno-naukowa zorganizowana przez 
Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne 20 listopada 1983 r. 
pt. „Zastępcze znaki pieniężne w Polsce w XX w.” oraz materiały tam 
zaprezentowane, opublikowane w rok później. Sesja była próbą odpowiedzi na 
pytanie, co określa się nazwą „pieniądz zastępczy”, jaka była przyczyna jego 
pojawienia się oraz określenia pełnionych przez niego funkcji.  

Za pieniądz zastępczy uznaje się znak pieniężny wydawany dla potrzeb 
rynku lokalnego, często przez nieupoważnionego oficjalnie emitenta, w okresie 
niedoboru oficjalnych, państwowych środków płatniczych. Pieniądz taki jest 
wycofywany po ustaniu przyczyny jego emisji, zaś jego przyjmowanie 
w transakcjach handlowych nie jest obowiązkowe. 

Opowiadając o historii pieniądza zastępczego należy sięgnąć do czasów 
starożytnych. Jest on bowiem pewnego rodzaju pieniądzem lokalnym i w takim 
ujęciu jego historia sięga starożytności. Podbijając Grecję w II w. p.n.e. 
Rzymianie pozostawili dawnym miastom – państwom możliwość bicia własnej 
monety, wymagając jedynie umieszczanie na jej awersie portretu aktualnie 
panującego cesarza. Odwrotne strony monet mogły natomiast zawierać motywy 
lokalne, najczęściej wizerunki bóstw greckich oraz ich świątyń. 

W czasach nowożytnych pieniądz zastępczy zaczął pojawiać się przede 
wszystkim z przyczyn ekonomicznych – przyjmuje się, że od XVI wieku 
w formie monet, a od wieku XVII również w postaci bonów. Nieco wcześniej 
występowała w obiegu pewna jego forma, tzw. pieniądz oblężniczy, używany 
w twierdzach i zamkach, umożliwiający – wobec braku środków pieniężnych 
w trakcie oblężenia - wypłatę żołdu broniącej ich załodze. „Moneta 
w oblężeniu” miała taką samą wartość, jak normalnie funkcjonujący pieniądz 
obiegowy, kształtem zaś przybierała najczęściej formę klipy wyciętej z kawałka 
bardziej lub mniej szlachetnego metalu.  
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Moneta oblężnicza 8 groszy(klipa), 1634 - z kontrasygnaturą  
źródło: https://wcn.pl/auctions/7/841 

 
W Polsce monety oblężnicze pojawiły się dwukrotnie. Po raz pierwszy 

w roku 1577, w czasie oblężenia Gdańska przez wojska królewskie, 
w momencie nie uznania przez to miasto wyboru Stefana Batorego na tron 
Polski. Władze Gdańska, chcąc opłacić najemnych żołnierzy postanowiły 
wybić dukaty, talary, półtalary, grosze i szelągi, do produkcji których 
posłużyły m.in. srebra kościelne.  

 

 

Grosz oblężniczy, Gdańsk, 1577  
źródło: http://www.poszukiwanieskarbow.com/numizmatyka/gdansk.html 
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Półtalar (czterodukatowy) oblężniczy, Gdańsk, 1577  
źródło: http://www.poszukiwanieskarbow.com/numizmatyka/gdansk.html 
 
Kolejny raz do emisji polskich monet oblężniczych doszło w roku 1813 

w okresie rosyjskiej kampanii napoleońskiej, w momencie oblężenia przez 
wojska carskie Zamościa. 

 

 

Moneta 6 groszowa z oblężenia Zamościa, 1813 (wybita nietypowo z austriackiej 
monety 30 krajcarowej z emisji 1807 r., zbiory prywatne  

źródło: http://www.poszukiwanieskarbow.com/numizmatyka/zamosc.html 
 
Zastępczy pieniądz lokalny w postaci żetonów płatniczych, służących 

do przeprowadzenia określonej transakcji oraz żetonów rozliczeniowych, 
stanowiących pokwitowanie wymienialne na gotówkę, funkcjonował także 
od XVI wieku w wielu ośrodkach miejskich. Wyróżnić tu można oficjalne 
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żetony miejskie, a także kupieckie i bankowe, za pracę na rzecz miasta lub 
cechu, kościelne, przytułków i szpitali oraz prywatne. Jest to jednak jeszcze 
temat do dalszych badań i dywagacji naukowych, tym bardziej w przypadku 
Elbląga. W badaniach archeologicznych prowadzonych na terenie Starego 
Miasta w Elblągu znaleziska żetonów do tej pory odnotowywane są niestety 
bardzo rzadko. 

 

    
 

    

Żetony miejskie, Elbląg, 1606 i 1616  
źródło: zbiory prywatne, fot. M. Winiarczyk 

 
Kolejny rodzaj pieniądza zastępczego stanowi pieniądz dominialny, 

pojawiający się już od XVII wieku z powodu brakujących a niezbędnych 
w handlu codziennym monet o niskich nominałach. Początkowo folwarki 
magnackie kontrasygnowały puncami z herbami lub monogramami właścicieli, 
a także symbolami dniówek (np. w postaci stojącego robotnika, konia, wozu) 
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wycofywane z obiegu monety o niskich nominałach, później rozpoczęły 
wydawanie własnego pieniądza. Do jego produkcji używano oprócz różnego 
rodzaju metali nieszlachetnych i papieru również drewna, skóry, szkła, bawełny, 
płótna lnianego, jedwabiu i aksamitu, a w okresie późniejszym folii 
aluminiowej, papy, ceramiki a nawet ceraty.  

 

 

Moneta dominialna z oznaczeniem ilości przepracowanej robocizny  
źródło: http://www.poszukiwanieskarbow.com/numizmatyka/zastepczy.html 

 

 

3 grosze Stanisława Augusta Poniatowskiego z puncą – herb Lis 
źródło: http://www.poszukiwanieskarbow.com/numizmatyka/zastepczy.html 

 
Wielki rozkwit prywatnego, głównie miejskiego lokalnego pieniądza 

zastępczego, wydawanego przez nieupoważnionego formalnie emitenta, nastąpił 
podczas I wojny światowej oraz panującej później hiperinflacji. Zjawisko to 
objęło prawie wszystkie kraje biorące czynny udział w działaniach wojennych, 
a zwłaszcza teren Rzeszy Niemieckiej, w tym między innymi obszary 
przekazane po II wojnie światowej Polsce. Określa się, że w latach 1914 -1924 
w samej tylko Austrii i Niemczech było około 200.000 różnego rodzaju środków 
płatniczych. 
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Wybuch wojny i ogłoszenie przez rząd niemiecki mobilizacji w dniu 
1 sierpnia 1914 r. oraz zawieszenie w trzy dni później wymienialności waluty na 
złoto, poderwały zaufanie do pieniądza papierowego i spowodowały zniknięcie 
z rynku najpierw monet złotych i srebrnych, a następnie także bilonu. 
Gromadzenie przez ludność na tzw. „czarną godzinę” nawet monet niklowych 
i miedzianych uniemożliwiało dokonywanie wszelkich drobnych płatności 
i było najbardziej odczuwalne w życiu codziennym. Potrzebę zwiększenia ilości 
pieniędzy na rynku powodował także masowy wykup towaru i związany z tym 
wzrost cen. Zmusiło to władze lokalne do uzupełniania pieniądza państwowego, 
a zwłaszcza nisko nominałowego poprzez produkcję własnych monet 
i banknotów. Z założenia posiadały one ściśle określony, dość krótki termin 
ważności - w okresie hiperinflacji nawet do kilku dni. Emitenci zobowiązywali 
się do wykupu tracących ważność bonów - przypuszcza się nawet, że większa 
część ich pierwszych emisji, wobec wciąż utrzymującej się znacznej wartości 
pieniądza, powróciła do wystawców. Warunki wykupu były ściśle określone. 
Nie przyjmowano pojedynczych bonów, a minimalna wymagana do wykupu 
suma wynosiła najczęściej 20 marek, rzadziej trochę więcej. Wycofywane 
z obiegu bony unieważniano poprzez umieszczenie na nich odręcznej adnotacji, 
pieczęci lub perforacji tworzącej odpowiedni napis, a także przez 
przedziurkowanie lub obcięcie jednego lub więcej naroży. W okresie 
narastającej inflacji, gdy okres ważności bonów musiał być z konieczności coraz 
krótszy, w bankach można było przedłużyć ich ważność lub powiększyć 
nominał. Z czasem rozpoczęto nawet emisję bonów towarowych i żetonów na 
określone towary (cukier, mąka, odzież itp.) lub usługi (przejazd koleją, 
tramwajem). Sytuacja powyższa doprowadziła pod koniec 1923 roku do reformy 
walutowej, która wprowadziła do obiegu nową Rentenmarkę oraz do 
stopniowego w ciągu 1924 r. wycofywania z obiegu notgeldów.  
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1 rentenmarka, 15 października 1923  
źródło: http://myvimu.com/exhibit/54644902-niemcy-1-rentenmarka-1937r 

 
Pieniądze zastępcze stanowiły także ważny element walki propagandowej, 

np. w czasie plebiscytu na Warmii i Mazurach w 1920 r. czy na Górnym Śląsku 
w 1921 r. Pełniły wtedy rolę środka płatniczego a jednocześnie były nośnikiem 
agitacyjnych treści. 

W początkowym okresie notgeldy - taką bowiem nazwę przyjęły 
w Niemczech (w Polsce również) zastępcze środki płatnicze wydawane przez 
instytucje, firmy oraz zakłady przemysłowe z przeznaczeniem na wypłaty bądź 
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zakupy – emitowane były przez władze lokalne na własną odpowiedzialność, 
bez porozumienia z urzędami państwowymi. Dopiero od 8 maja 1917 r. zaczęto 
wymagać zezwolenia państwowego oraz ustanowienia zabezpieczenia 
w wysokości wypuszczonych bonów, w postaci zablokowanych zasobów 
bankowych lub papierów wartościowych, zdeponowanych w Banku Rzeszy. 
Bony były wprowadzane w obieg po uprzednim ogłoszeniu drukiem lub ustnie 
w miejscach publicznych. 

Notgeldy pierwszych emisji lat 1914–1915 nie na długo jednak poprawiły 
sytuację na rynku pieniężnym. Najbardziej brakowało pieniądza zdawkowego, 
dlatego obok emisji kolejnych bonów od roku 1916 zaczęto wprowadzać do 
obiegu pieniądz zastępczy w postaci monet lokalnych. Bito je początkowo 
w cynku, później przeważnie w żelazie. Ze względu na to, że metale te są 
podatne na korozję, a także ze względów estetycznych powlekano je czasami 
warstewką niklu, miedzi lub mosiądzu. Znanych jest również kilka emisji 
wybitych w aluminium, porcelanie i kamionce. Wprowadzone wówczas do 
obiegu monety miały najczęściej wartość 5, 10 i 50 fenigów, rzadziej 1, 2, 2½, 
15, 20, 25 fenigów, jeszcze rzadsze były nominały jednomarkowe i wyższe. 

Z czasem pojawiła się moda na kolekcjonowanie, zwłaszcza bonów 
zastępczych. Do burmistrzów miast emitujących lokalny pieniądz zwracano się 
drogą korespondencyjną z prośbą o wycofane i unieważnione już egzemplarze. 
Początkowo władze miejskie rozdawały je, później sprzedawały za połowę lub 
pełną wartość nominalną. Uzyskane w ten sposób kwoty przekazywano na 
konto Czerwonego Krzyża lub przeznaczano na inne cele dobroczynne. 
Z czasem zaczęto wprowadzać emisje tylko dla kolekcjonerów, łączone 
w specjalne serie. Duże zainteresowanie bonami zastępczymi spowodowało, że 
pojawiły się także liczne fałszerstwa, krążące na rynku numizmatycznym aż do 
czasów współczesnych. Pieniądz zastępczy emitowany był, chociaż w dużo 
mniejszej ilości także w okresie wielkiego kryzysu 1929–1933.  

Badając ten rodzaj pieniądza papierowego można zauważyć bardzo duże 
różnice w poziomie wykonania. W początkowym okresie stosowano do ich 
produkcji prymitywną technikę – pisano odręcznie, odbijano z pieczątek, 
powielano, w końcu drukowano. W okresie 1916–1919 roku pojawiły się 
banknoty o wysokiej jakości i o starannej szacie graficznej - wielokolorowe, 
drukowane dwustronnie. Z kolei w okresie inflacji drukowano je zazwyczaj 
jednostronnie, mało starannie i znowu w ubogiej szacie graficznej. Techniką 
najczęściej stosowaną przy produkcji notgeldów była litografia. Niektóre z nich 
były jedynie hektografowane [odbijane w niewielkiej ilości - maksymalnie do 
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100 odbitek - za pomocą specjalnej kalki] lub stemplowane, a nawet, jak już 
wspomniano wyżej wypisywane ręcznie. Większość bonów zastępczych 
drukowano jednak techniką litograficzną na papierze banknotowym ze znakiem 
wodnym. Odnotowuje się jednak drukowane także na zwykłym papierze 
drukowym (o różnej gramaturze, nawet kartonie lub tekturze, ale także na 
papierze czerpanym i żeberkowym), na płótnie, skórze, jedwabiu i innych 
materiałach oraz na wycofanych z obiegu drukach urzędowych (znaczkach i 
innych drukach pocztowych, kartach żywnościowych, kartach do gry lub starych 
banknotach). Jako motywy zdobnicze na bonach zastępczych umieszczano 
najczęściej herby i ratusze miejskie, okoliczne pejzaże, atrakcje turystyczne 
regionu w postaci kościołów i innych zabytków lub baśniowe scenerie. 

Emitentem notgeldów były urzędy - zarządy powiatowe i gminne oraz 
miejskie i powiatowe banki i stowarzyszenia finansowe – kasy oszczędnościowe 
i pożyczkowe. Papierowe znaki pieniężne emitowane były także przez fabryki, 
huty i kopalnie, izby przemysłowo–handlowe, przedsiębiorstwa komunikacyjne, 
redakcje miejscowych gazet, domy towarowe, a nawet ogrody zoologiczne. 
Znane są również notgeldy organizacji wojskowych, straży pożarnych, 
organizacji wyznaniowych i charytatywnych, stowarzyszeń i instytucji 
kulturalnych, patriotycznych, hoteli i sanatoriów, indywidualnych kupców 
i rzemieślników. Liczną grupę pieniądza zastępczego stanowią bony obozów 
jenieckich tzw. legermarki, a także wydawane w późniejszym okresie w gettach 
żydowskich.  

W Elblągu władze miasta wypuściły już z datą 5 sierpnia 1914 roku całą 
serię bonów o nominałach od 1 do 20 marek. Notgelty pierwszej emisji były 
bardzo skromne, drukowane jednostronnie na papierze firmy Continental 
Handels–Post. Wszystkie posiadają poddruk z przedstawieniem postaci 
robotnika na tle panoramy miasta oraz fabryki, różnią się zaś kolorem druku, 
najczęściej w zależności od nominału. Na awersie notgeldów przeważnie 
znajduje się sucha pieczęć Magistratu Miasta o średnicy 31 mm lub 15 mm. 
Niektóre z nich są dodatkowo ostemplowane czerwoną pieczęcią Magistratu.  
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1 marka, 05.08.1914, źródło: zbiory MAH 
 

 

2 marka, 05.08.1914, źródło: zbiory MAH  
 

 

3 marka, 05.08.1914, źródło: zbiory MAH 
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5 marek, 05.08.1914, źródło: zbiory MAH 
 

 

10 marek, 05.08.1914, źródło: zbiory MAH 
 

 

20 marek, 05.08.1914, źródło: zbiory MAH  
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Emisję notgeldów w Elblągu kontynuowano przez kolejne lata, 
wprowadzając także nowe nominały. Spośród nich jedynie emisje 50-fenigowe 
z lat 1917–1921 są drukowane dwustronnie na papierze lub kartonie, nieco 
barwniejsze, a motywem najczęściej na nich prezentowanym jest ratusz miejski 
przebudowany w latach 1891–1894 w stylu manieryzmu niderlandzkiego oraz 
herb Elbląga. Na niektórych występuje odcisk suchego stempla o średnicy 
15 mm z herbem miasta i napisem otokowym. 

 

 
 

 

50 fenigów, 08.01.1917, źródło: Corpus…, s. 206 
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50 fenigów, 16.07.1918, źródło: Corpus…, s. 206 
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50 fenigów, 01.07.1919, źródło: zbiory MAH 
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50 fenigów, 01.04.1920, źródło: zbiory MAH 
 
Kolejne emisje notgeldów i „kriegsnotgeldów” elbląskich, wydawane 

w 1918 i 1922 r. wprowadzają dodatkowo wyższe nominały 100 i 500 marek. 
Z okresu inflacji lat 1922-1923 notowany jest także bon o wartości 5 milionów 
marek oraz banknoty ostemplowywane dodatkowym nadrukiem, nadającym im 
wyższą wartość w tysiącach i milionach marek.  

Bony tego okresu drukowano jedno– lub dwustronnie, z wykorzystaniem 
tylko jednego koloru oprócz czerni. Motywem zdobniczym nadal był 
obowiązujący herb miasta oraz na emisjach z roku 1922 - jako dodatkowy 
element – herb Nowego Miasta Elbląga, którego resztki odrębności zostały 
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zniesione całkowicie po pierwszym rozbiorze Polski. Nawiązanie do herbu 
Nowego Miasta, było prawdopodobnie próbą przypomnienia świetności miasta 
w czasach krzyżackich. Na notgeldach tego okresu dwukrotnie pojawił się także 
motyw widoku miasta od strony rzeki. 

 

 

10 marek, 01.11.1918, źródło: zbiory MAH 
 

 

20 marek, 01.11.1918, źródło: zbiory MAH w Elbl ągu 
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50 marek, 01.11.1918, źródło: zbiory MAH w Elbl ągu 
 

 
 

 

100 marek / 100 000 marek, 01.12.1922, źródło: Corpus…, s. 216, poz. 889 
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100 marek / 1 milion marek, 01.12.1922, źródło: zbiory MAH w Elbl ągu 
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500 marek / 500 000 marek, 28.09.1922, źródło: Corpus…, 217, poz. 890 
 

 

5 milionów marek, 10.09.1923, źródło: Corpus…, 219, poz. 892 
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W 1923 roku wydano także specjalne bony, których wartość odnoszono do 
parytetu złota. Owe goldfenigi i goldmarki po wojnie i po przezwyciężeniu 
kryzysu inflacyjnego miały zostać wykupione według parytetu złota, 
przeliczanie ich według aktualnie panującego kursu złota miało zagwarantować 
stabilny kurs.  

 

 

50 goldfenigów, 27.10.1923, źródło: Corpus…, s. 220, poz. 895 
 

 

1 goldmarka, 27.10.1923, źródło: Corpus…, s. 220, poz. 897 
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W roku 1918 Elbląg wyemitował także drobny pieniądz bity w żelazie, 
o nominałach 1 i 2 fenigi.  

 

 

1 fenig, 1918, źródło: MAH, fot. M. Gizi ńska 
 

 

2 fenigi, 1918, źródło: MAH, fot. M. Gizi ńska 
 
Innym rodzajem zastępczego pieniądza lokalnego w 1. połowie XX wieku 

były żetony emitowane na potrzeby drobnego handlu przez zakłady 
produkcyjne, kluby, stowarzyszenia, sklepy oraz przedsiębiorstwa miejskie. 
Do nich należą m.in. często dziś odnajdywany nie datowany żeton gazowy 
z przedstawieniem elbląskiego ratusza oraz żetony dwóch ważnych dla Elbląga 
zakładów produkcyjnych: Fabryki Lokomotyw F. Schichau oraz Fabryki 
Samochodów F. Komnicka (o wartości 10 i 25 fenigów). 
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Żeton Fabryki Lokomotyw F. Schichaua,  
źródło: Sikorski, Monety zastępcze…, s. 37 

 

 

Żeton Fabryki Samochodów Komnick AG, źródło: zbiory MAH, fot. M. Gizi ńska 
 

 

Żeton piwny Klubu Wioślarskiego „Nautilus”, źródło: Corpus…, s. 188, poz. 796 
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Żetony gazowe, a także tramwajowe, elektrowni i wodociągów miejskich 
stały się popularne w 1. połowie XIX wieku. Reglamentowanie gazu za pomocą 
specjalnych automatów gazowych instalowanych przy gazomierzach, 
odmierzających ilość gazu po wrzuceniu do nich odpowiedniej wartości monety 
nie wprowadzano powszechnie, lecz wobec szczególnie opornych płatników 
gazowni miejskich. Dyscyplinowały one nie przestrzegających terminów 
płatności, a jednocześnie usprawniały pracę inkasentów. W przypadku tego typu 
gazomierzy nie trzeba było obliczać zużycia gazu wg stanu licznika, a jedynie 
zliczyć znajdujące się tam monety (10–fenigowe/1m3 gazu). Po wybuchu 
I wojny światowej zamiast monet wprowadzono na szeroką skalę specjalne 
żetony. Związane to było z nagminnym znikaniem w tym okresie znajdujących 
się tam monet. Owe liczniki nazwano ironicznie „Groschengräuber” czyli 
„grabarze 10-fenigówek” (słowo Groschen było wtedy potoczną nazwą monety 
10-fenigowej). Żetony gazowe można było nabywać w kasie gazowni, po 
wybraniu przez inkasenta sprzedawane były ponownie, najczęściej już po 
wyższej cenie. 

 

 

Żeton gazowy, 1. poł. XX w., źródło: zbiory MAH, fot. M. Gizi ńska 
 
Współcześnie bardzo rozpowszechniony stał się zwyczaj emitowania 

pamiątkowych żetonów, związanych z ważnymi wydarzeniami, uroczystościami 
i jubileuszami. Nie pełnią już one funkcji środka płatniczego, natomiast służą 
doskonale promowaniu miast i regionów. W Elblągu od roku 2000 funkcjonuje 
pamiątkowy grosz, wręczany nowo narodzonym mieszkańcom naszego miasta, 
a także inne „grosze” pamiątkowe, wydawane przez prywatnych emitentów. 
Wspomnieć wypada również o popularnym pieniądzu lokalnym z 2010 roku, 
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który w przypadku Elbląga przyjął nazwę „8 Piekarczyków”. Dukaty lokalne 
w założeniu miały pełnić w określonym czasie - w okresie trwania akcji 
promocyjnej - rolę zastępczego środka płatniczego, wymienialnego na inne 
towary. W praktyce jednak rzadko spełniają taką rolę, najczęściej stając się 
przedmiotem kolekcjonowania a nawet spekulacji. 

 

 

Żeton pamiątkowy, 2000, źródło: MAH, fot. M. Gizi ńska 
 

 

Żeton Zakładu Złotniczego Z&M Szulc, 1992, źródło: MAH, fot. M. Gizi ńska 
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Dukat lokalny 8 piekarczyków, 2010, źródło: MAH, fot. A. Grzelak 
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FAŁSZYWE DUKATY GDA ŃSKIE  
STEFANA BATOREGO DATOWANE 1584,  

BITE NA AUSTRIACKICH DUKATACH Z 1915 ROKU 

Jacek Mielczarek 
Towarzystwo Przeciwników Złomu Numizmatycznego 

 

 

Fig. 1. Awers i rewers fałszywego dukata Stefana Batorego z zaznaczoną 
anomalią. Picture courtesy of Heritage Auctions 

 
Na stronie internetowej domu aukcyjnego Heritage Auctions z Dallas 

pojawił się fałszywy dukat Stefana Batorego z 1584 roku wystawiony na aukcji, 
która właśnie wchodziła w etap „Live” 3-4 stycznia 2016. Zwrócił on uwagę 
Forumowiczów TPZN z powodu dziwnych śladów na nodze prawego lwa na 
rewersie monety. Miała ona więcej takich niewyjaśnionych śladów (Fig. 1.). 
Dukat był w slabie PCGS. 
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Fig. 2. Awers fałszywego dukata Stefana Batorego, porównanie z dukatem 

Franciszka Józefa. Picture courtesy of Heritage Auctions 
 

 
Fig. 3. Rewers fałszywego dukata Stefana Batorego, porównanie z dukatem 

Franciszka Józefa. Picture courtesy of Heritage Auctions 
 

Następnie idąc tropem z Heritage, gdzie porównywano „dukata” do 
podobnego pokazanego w katalogu aukcyjnym przez Antykwariat 
Numizmatyczny Niemczyk w 2015 roku („and very similar to the strike on the 
lot in the Antykwariat Numizmatyczny - Michal Niemczyk, Auction 7, Lot No. 
40.”) pojawił się następny falsyfikat.  

Falsyfikat ten różni się trochę od pozostałych, bo choć bity jest tym samym 
stemplem, to jednak moneta, która posłużyła za bazę jest inna. Z częściowo 
widocznej na rewersie falsyfikatu oryginalnej legendy można wyróżnić 
pojedyncze litery.  

Przez legendę dukata Batorego: MONE•NO•AVR•MONE•CIVI• 
GEDANENSIS•84; prześwituje na godzinie trzeciej (na literach ...O•AV... 
z części napisu „NO•AVR”) kombinacja „BO•”, która wydaje się być skrótem 
od BOHEMIA (Czechy). Choć pasuje to do tytulatury austriackich dukatów 
z 1915 roku, jednak tamte dukaty miały pełniejszy napis: „BOHEM”. Oznacza 
to, że nie mogły stanowić krążków menniczych dla tego falsyfikatu. 

Lot ten został usunięty przez Antykwariat Numizmatyczny - Michał 
Niemczyk przed aukcją, po rozpoznaniu jako falsyfikat. 
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Fig. 4. Awers i rewers fałszywego dukata Stefana Batorego. Widoczne ślady 
oryginalnej monety wraz z oryginalną legendą (fioletowe strzałki na rewersie) 
oraz prawdopodobne ślady fałszywego dukata Zygmunta III Wazy (niebieska 

strzałka na awersie). Stan monety i rozdzielczość zdjęć nie pozwoliły na 
jednoznaczne porównanie z dukatem Franciszka Józefa. Fotografia dzięki 

grzeczności Antykwariatu Numizmatycznego Niemczyk 
 

Po przeszukaniu portalu Numista  
(http://en.numista.com/catalogue/pieces63450.html oraz Heritage Auctions 
został znaleziony następny fałszywy dukat sprzedany tam 6-7 stycznia 2014 
roku. 

 

Fig. 5. Awers i rewers fałszywego dukata Stefana Batorego w slabie PCGS. Nie 
udało się jednoznacznie zorientować rewersów monet dla porównania z dukatem 

Franciszka Józefa, aczkolwiek widać na rewersie ślady oryginalnej monety. 
Picture courtesy of Heritage Auctions 
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Fig. 6. Awers fałszywego dukata Stefana Batorego, porównanie z dukatem 
Franciszka Józefa. Picture courtesy of Heritage Auctions 

 
Następny fałszywy dukat został odkryty na aukcji Ebay. Lokalizacja 

monety – Austria. Tam moneta nie została sprzedana i pojawia się od czasu do 
czasu na Ebayu.  

Dziś (11 lutego 2016 r.) jest to aukcja numer 371548259775. 
 

 

Fig. 7. Awers fałszywego dukata Stefana Batorego, porównanie z dukatem 
Franciszka Józefa. Prawdopodobnie fałszywy dukat Stefana Batorego wybity 

został na uprzednio sfałszowanym dukacie Zygmunta III Wazy – Fig. 9. Picture 
courtesy of Ebay 
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Fig. 8. Rewers fałszywego dukata Stefana Batorego. Widoczne ślady oryginalnej 
monety. Picture courtesy of Ebay 

 

 

Fig. 9. Awers fałszywego dukata Zygmunta III Wazy, który zapoczątkował ten 
wątek na forum TPZN. Picture courtesy of Ebay 

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 142   marzec 2016 r. 

34 

 

 

 

 

Fig. 10. Zestawienie wszystkich fałszywych dukatów Stefana Batorego opisanych 
w tym artykule. Pictures courtesy of Ebay, Heritage Auctions and Antykwariat 

Numizmatyczny Niemczyk 
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Podsumowanie 
Wszystkie opisane w tym artykule fałszywe dukaty Stefana Batorego 

najprawdopodobniej wykonane zostały metodą bicia stemplem. Oryginał, który 
posłużył do sporządzenia stempla był monetą o śladach podwójnego bicia na 
awersie. 

Niektóre z falsyfikatów noszą ślady wytarcia, co może być efektem 
sztucznego postarzania, prawdopodobnie w celu osiągnięcia bardziej 
autentycznego wyglądu. Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że te mniej 
czytelne falsyfikaty są wykonane metodą odlewu. 

Przy pomocy metod porównawczych, ponad wszelką wątpliwość 
stwierdzono, iż za krążki mennicze posłużyły fałszerzom dukaty austriackie bite 
do roku 1936 z datą 1915, które odpowiadają wagowo i wymiarowo 
oryginalnym dukatom Stefana Batorego. 

Jakość fałszerstwa jest bardzo dobra i można nawet znaleźć te falsyfikaty 
w slabach renomowanych firm gradingowych. Autor zgłosił już ten problem do 
PCGS i otrzymał zapewnienie, że sprawa zostanie zbadana, gdyż PCGS 
gwarantuje autentyczność gradowanych monet. 

Autor interweniował także u Heritage Auctions, gdzie poinformowano go, 
że aukcja zostanie odwołana. Falsyfikat został sprzedany ale aukcję usunięto, 
więc sądzić należy, że po interwencji kupujący został poinformowany. 

 
Autor chciałby wyrazić specjalne podziękowania dla Kolegów z forum 

TPZN bez których ta zagadka nie zostałaby wyjaśniona: 
Kol. Pabloss, Kol. Marcin Sawaniewicz oraz Kol. Gerard P. 

 

◙ 
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WOJNA Z POLSKĄ WIELKIEGO KSI ĘCIA 
MOSKIEWSKIEGO WASYLA III W 1514 R. 

SPOTKANIE TRZECH WŁADCÓW W WIEDNIU 1515 R. 
FATALNE SKUTKI MARIA ŻY JAGIELLONÓW Z DOMEM 
HABSBURGÓW - KONIEC DYNASTII JAGIELLO ŃSKIEJ 

Andrzej Denis 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Sytuacja polityczna Polski w początku XVI wieku 

W1492 r. potęga domu jagiellońskiego osiągnęła apogeum: trzech jego 
przedstawicieli zajmowało trony czterech państw: Polski, Litwy, Czech 
i Węgier. Ale koniunktura polityczna ówczesnej Europy środkowo-wschodniej 
zaczęła się zmieniać na gorsze. W wyniku ekspansji Turcji od południa, 
Moskwy od wschodu, rewizjonistycznych tendencji Zakonu krzyżackiego 
w Prusach oraz agresywna polityka Habsburgów roszczących prawa do 
utraconych koron - czeskiej i węgierskiej stanowiły dla Jagiellonów wielkie 
wyzwania. W praktyce każde z państw jagiellońskich musiało stawić im czoło 
samotnie, co zaowocowało kolejnymi niepowodzeniami. W konsekwencji 
Jagiellonowie musieli szukać porozumienia  z Habsburgami. Przypieczętował je 
korzystny dla obu wielkich dynastii i ich państw Układ Wiedeński z 1515 r. 
U schyłku 1512 roku wznowiła się wojna na wschodzie. Wasyl III wystąpił 
czynnie przeciw królowi Zygmuntowi I Staremu zarzucając mu wcześniejszy 
układ z Tatarami, którzy napadli na Riazań. Doszły do tego skargi na rzekome 
złe traktowanie królowej wdowy Heleny - córki Wasyla III (po królu 
Aleksandrze) zmarłej w 1513 r. W międzyczasie po śmierci wielkiego mistrza 
krzyżackiego Fryderyka księcia saskiego - wielkim mistrzem zakonu został 
siostrzeniec Zygmunta I Starego - Albrecht Hohenzollern w 1511 r. jeden z 10 
synów Margrabiego Brandenburgii i Zofii Jagiellonki. Albrecht Hohenzollern 
zawsze był antypolski i mimo wcześniejszych ustaleń Pokoju Toruńskiego 
zawartego między Polską Kazimierza Jagiellończyka a Zakonem Krzyżackim 
odmawiał złożenia należnego hołdu lennego królowi Polski Zygmuntowi I 
Staremu. Pragnął być niezależny. 
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Portret Albrechta na monecie grosza 
 

    

Grosz moneta krzyżacka Wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna 
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Grosz moneta krzyżacka Wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna 
 

Albrechta Hohenzollerna zdecydowanie popierał cesarz Maksymilian I 
Habsburg. Rozpoczynająca się wojna z Moskwą, druga już za panowania 
Zygmunta I Starego miała trwać 10 lat. Z punktu widzenia Brandenburgii 
i cesarza Maksymiliana I oraz Wielkiego Mistrza krzyżackiego była wielce 
użyteczna dla powstałej koalicji antypolskiej. 

 
Pierwsza próba dokonania rozbioru Polski i Litwy w XVI wieku 

Jeszcze przed wybuchem tej wojny do Moskwy płynęły duże transporty 
uzbrojenia, artyleria z Anglii. W 1514 r. do Moskwy na Kreml przybył poseł 
cesarza Maksymiliana I - Jerzy Shnitzenpaunier z propozycją układu 
zaczepnego przeciw Polsce i Litwie. Zaproponował on w imieniu cesarza -
carowi Wasylowi III ni mniej ni więcej podzielenie się ziemiami Polski i Litwy. 
Była to pierwsza w historii próba I rozbioru Polski i Litwy w XVI wieku. 

 

 

Portret cesarza Maksymiliana I Habsburga 
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Portret Wasyla III wielkiego księcia Moskwy 
 

 

Portret Wielkiego Mistrza Albrechta 
 
Zaproponowano wspólną Ligę antypolską. Oprócz cesarza, Moskwy 

i Zakonu krzyżackiego mieli w niej uczestniczyć książęta sascy, Dania oraz 
Brandenburgia, zanosiło się na uderzenie ze wszystkich stron. W swojej tajnej 
korespondencji z Wasylem III cesarz Maksymilian I Habsburg po raz pierwszy 
używa do Wasyla III zwrotu „Kaiser und Hersher aller Reussen.” Daje to 
pretekst moskiewskim władcom do używania tytułu cesarza Wszech Rusi. 
Wasyl III wyruszył z 1514 roku na polski Smoleńsk, zdobyty dzięki 
przekupieniu i zdradzie polskiego dowódcy obrony smoleńskiej twierdzy 
Jerzego Sołłohuba, który później osądzony przypłacił zdradę głową. Dzięki 
zajęciu Smoleńska Moskwa zdobyła kluczową pozycję - bramę, przez którą 
wiodła najlepsza z dróg na Zachód. 
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Widok Smoleńska, drzeworyt z epoki 
 

Polska z Litwą zmobilizowała 20.000 armię przeciwko czterokrotnie 
silniejszej armii moskiewskiej. Armią polską dowodził książę Konstanty 
Ostrogski, który sforsował rzekę Dniepr i zadał liczniejszej armii Moskwy 
druzgocącą klęskę. 

 

 

Widok bitwy pod Orszą 
 

Wzięto do niewoli wielu kniaziów, obu dowódców moskiewskich, 
znacznych bojarów i tłumy żołnierzy. Początkowo wróżono w zachodniej 
Europie klęskę Polsce i jej upadek - bo miano zadać jej cios w plecy i dokonać 
rozbioru ziem polskich i litewskich. Król Zygmunt I chcąc się przeciwstawić 
wrogiej propagandzie rozesłał niektórych jeńców do papieża i na inne dwory 
zawiadamiając o wielkim zwycięstwie pod Orszą. Zwycięstwo polskie wielce 
zirytowało cesarza Maksymiliana I - bo pokrzyżowało jego zaborcze plany. Jego 
ludzie siłą zatrzymali u swych granic konwój polski z jeńcami moskiewskimi 
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i uwolnili brańców, których przez Lubekę i Inflanty odesłano Wasylowi III. 
Po zwycięstwie pod Orszą armia polska nie poszła za ciosem i nie odbiła 
Smoleńska dobrze przygotowanego do obrony przez kniazia Wasyla Szujskiego. 
Wyłapano w Smoleńsku wszystkich stronników królewskich i powywieszano na 
szubienicach na wałach twierdzy ku przestrodze Polakom (za P. Jasienicą). 
Smoleńsk został przy Moskwie, a zwycięstwo pod Orszą właściwie nie zmieniło 
wyników kampanii. Przed Jagiellonami stanęło zadanie rozbicia sojuszu 
zaczepno odpornego z lutego 1515 r. zawartego pomiędzy cesarzem 
Maksymilianem I Habsburgiem a wielkim księciem moskiewskim Wasylem III. 
Jagiellonowie panujący w bloku państw: Polski, Litwy, Węgier i Czech - 
zagrożeni współpracą koalicji antypolskiej postanowili odsunąć przynajmniej od 
niej Habsburgów. Wysłanie wcześniej po bitwie pod Orszą specjalnych posłów 
wiozących transporty rosyjskich jeńców do Budy i do Wenecji oraz innych 
rezydencji pozwoliło udowodnić Europie zeznaniami samych jeńców Moskali 
kto ich podżegał przeciw Polsce w momencie grożącego chrześcijaństwu 
niebezpieczeństwa od Turków. Stanął problem aby jakoś załagodzić 
Habsburgów, by uderzenie z zachodu na Polskę nie nastąpiło skoncentrować się 
na ciągle trwającej wojnie z Moskwą na wschodzie. Jednak spodziewanego 
uderzenia z zachodu nie było. 

 

Zjazd wiedeński trzech monarchów 1515 roku 
Między 15-26 lipca 1515 roku nastąpiło spotkanie trzech władców 

w Preszburgu i Wiedniu. Wzięli w nim udział Zygmunt I król Polski i wielki 
książę litewski, Władysław II król Węgier i Czech, oraz Maksymilian I cesarz. 

 

 

Drzeworyt spotkanie 3 władców 
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Jan Matejko „Zjazd Wiedeński 1515 r.” 
 
Zygmunt I Stary po rycersku i naiwnie okazał cesarzowi pełne zaufanie, 

a brat jego król Władysław przy tym wzruszył się do łez (za P. Jasienicą). Sam 
cesarz Maksymilian I postępował bardzo wyniośle i przebiegle, zastosował starą 
tradycyjną zasadę Habsburgów „Żenić młodych byle z zyskiem”. 

 

 

Drzeworyt Albrechta Durera Zjazd Wiedeński - od lewej Maksymilian I, jego 
córka Maria Austriaczka i Ludwik II syn Władysława,  Władysław II 

Jagiellończyk i jego córka Anna, z prawej król Polski Zygmunt I Stary 
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Ich maksyma to „BELLA GERANT FORTES, TU FELIKS AUSTRIA 
NUBE” - Niech inni walczą, ty szczęśliwa Austrio wstępuj w związki 
małżeńskie. W rzeczywistości nie wojny, ale korzystne mariaże przyniosły u 
progu renesansu domowi Habsburgów największe zdobycze terytorialne. W ten 
sposób sięgano po trony Hiszpanii, Niderlandy i Neapol. Starszy syn 
Maksymiliana I cesarz Karol V Habsburg władał imperium od Niemiec po 
Filipiny nad którym „nigdy nie zachodzi słońce”.  

 

    

Cesarz Karol V Habsburg i jego córka Maria - żona Ludwika 
 
Trójstronne rozmowy przyniosły ze sobą wiekopomne postanowienia dla 

wszystkich układających się stron. Dla Zygmunta I najważniejszym było 
porzucenie przez cesarza Maksymiliana I jego moskiewskiego sojusznika 
i zerwanie stosunków z wielkim mistrzem krzyżackim Albrechtem. W Wiedniu 
1515 r. postanowiono zaręczyć dzieci Władysława II Króla Czech i Węgier 
z wnukami cesarza Maksymiliana I. Dwunastoletnia Anna Jagiellonka - córka 
Władysława została narzeczoną Ferdynanda Habsburga (przyszłego cesarza 
i króla rzymskiego). Dziesięcioletniemu Ludwikowi następcy tronu Czech 
i Węgier przeznaczono Marię arcyksiężniczkę - siostrę Ferdynanda, natomiast 
wychowanie młodocianego Ludwika miało się odbywać na dworze cesarskim. 
Wystarczyło teraz młodego Ludwika otoczyć niemieckimi wychowawcami aby 
zawsze można było go pchnąć do wojny z Turcją jak wcześniej króla Polski 
Władysława Warneńczyka - zastosowano kolejno oba środki (za P. Jasienicą). 
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Ludwik na dworze cesarskim z wnukami cesarza (mal. Bernhard Strigel) 
 
W ten sposób Habsburgowie ujęli przyszłość w swoje ręce, a Jagiellonowie 

zostali wykwitowani. Według umowy wiedeńskiej otwierało to drogę 
i perspektywę odziedziczenia tronu Czech i Węgier w razie wygaśnięcia tej linii 
jagiellońskiej. 

 

    

Medal Hansa Shwartza „Zygmunt I Stary” 
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Medal M.Hohenauera „Władysław Jagiellończyk” król Czech i Węgier 
 

 
Cesarz Maksymilian I Habsburg 

 

 

Ludwik Jagiellończyk król Czech i Węgier 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 142   marzec 2016 r. 

46 

 

Maria Austriaczka małżonka Ludwika 
 

    

Ferdynand I Habsburg i Anna Jagiellonka 
 

    

Ferdynand I Habsburg i Anna Jagiellonka 
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Wspomniane wyżej plany dworu habsburskiego potwierdziły się po bitwie 
pod Mohaczem z Turkami, gdzie młody król Węgier Ludwik Jagiellończyk 
zginął bezpotomnie. Dom Jagielloński utracił królestwo Węgier i Czech zgodnie 
z umową wiedeńską. Stara dzielnica Śląsk jako lenno korony czeskiej dostało 
się pod władzę dynastii Habsburgów. 

 

    

Medal pośmiertny Michała Hohenauera „Bitwa pod Mohaczem”  
 
Medal pośmiertny Michała Hohenauera „Bitwa pod Mohaczem” na cześć 

Ludwika II Jagiellończyka poległego w roku 1526 pod Mohaczem: na awersie 
półpostać króla z Orderem Złotego Runa na łańcuchu, obok półpostać królowej 
Marii z Habsburgów. Pod linią inskrypcja 5-wierszowa: LUDO[vici] 
UNGAR[iae]BOHE[miae]QUE REGIS ET MARIAE REGINAE DULCISS[ae] 
CO[n]IUGIS AC PROCES IN FLAND[dria] (Ludwik król węgierski i czeski 
oraz królowa Maria, małżonka kochana i zarządca we Flandrii). Na rewersie 
podzielonym, podobnie jak awers na dwa pola, scena zbiorowa przedstawiająca 
fragment bitwy pod Mohaczem. Pod linią inskrypcja 6-wierszowa: 
LUDO[vicus] HUNG[ariae  et]BOEM[iae] ETC REX ANU AGENS XX IN 
TURCAS APUD MOHAZ CUM PARVA SVORUM MANUM PUGNAS 
HONESTE OBYT MDXXVI (Ludwik król Węgier i Czech itd. poległ 
uczestnicząc swoimi skromnymi siłami w zaszczytnej walce z Turkami pod 
Mohaczem, mając lat 20 w roku 1526). 
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Medal M. Hohenauera królowa Maria - wdowa po Ludwiku królu W ęgier 
i Czech ze sceną bitwy pod Mohaczem 

 

    

Medale Ludwika i Marii z Habsburgów 
 

    

Cesarz Ferdynand I Habsburg z żoną Anną Jagiellonką  
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Zjazd Wiedeński 1515 r. wytworzył nową atmosferę, jawni wrogowie 
podali sobie ręce, polityka polska została skierowana w dużej mierze - chociaż 
niecałkowicie na tory pro habsburskie. Nastąpiła zmiana w osobistych 
stosunkach między Zygmuntem I Starym a cesarzem Maksymilianem I .Chytre 
podchody Habsburgów pod ostatniego polskiego Jagiellona trwały w najlepsze. 
Córki Anny Jagiellonki i cesarza Ferdynanda I Habsburga Elżbieta i Katarzyna 
chore na epilepsję zostały mimo pokrewieństwa żonami króla Polski 
Zygmunta II Augusta Jagiellończyka. Ciekawe, że dyplomacja cesarska 
skrzętnie ukryła fakt tych przypadłości chorobowych przed królewskim 
narzeczonym. 

 

    

Medal Stevena van Hervijcka „Zygmunt  August” 
 

 

Elżbieta Austriaczka I żona Zygmunta Augusta (mal. wg Cranacha) 
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Medal Stevena van Hervijcka Katarzyna Austriaczka - II-ga żona  
Zygmunta Augusta  

 
Obie nie obdarzyły ostatniego Jagiellona potomstwem - odsunięte przez 

niego od łoża małżeńskiego ze względu na swą chorobę. Przykre fakty pożycia 
małżeńskiego wyszły na jaw po zaślubinach. Nie pomogło odwoływanie się 
polskiego króla do papieża o rozwód ze względu na bliskie pokrewieństwo 
między małżonkami, Zygmunt August był dla nich wujem. Dyplomacja 
habsburska tak jak szybko potrafiła załatwić dyspensę u papieża ze względu na 
pokrewieństwo przyszłych małżonków, tak później zadziałała skutecznie aby 
nie dawał rozwodu i klamka zapadła... Zygmunt August odsyła odtrąconą 
małżonkę Katarzynę do Austrii do Linzu, gdzie pędziła samotną egzystencję. 
Ostatni polski Jagiellon umiera w Knyszynie 7 lipca 1572 roku. Nastąpił koniec 
najpotężniejszej dynastii Jagiellonów w Europie. Nie wykluczone jest, że stara 
maksyma Habsburgów „BELLE GERANT FORTES, TU FELIKS AUSTRIA 
NUBE” i korzystne planowanie przyszłej sukcesji znowu było zastosowane 
w odniesieniu do polskich Jagiellonów.  
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Medal cesarza Maksymiliana II Habsburga syna Anny Jagiellonki  
i Ferdynanda I, brata Katarzyny 

 
Syn cesarza Ferdynanda I Habsburga i Anny Jagiellonki - cesarz 

Maksymilian II (Jagiellon po „ kądzieli”) w 1575 roku spróbuje sięgnąć po 
koronę polską swych jagiellońskich przodków. Rywalizuje o tron polski ze 
Stefanem Batorym. Po stronie Habsburga stanęli katoliccy magnaci polscy, a 
12 grudnia 1575 roku prymas Jakub Uchański ogłasza Maksymiliana II 
Habsburga królem Polski. Popiera tę nominację później zbuntowany przeciw 
Stefanowi Batoremu zniemczony Gdańsk. Wybito nawet gdańską monetę 
oblężniczą z Chrystusem na awersie, przeznaczoną dla opłacenia do obrony 
miasta zaciężnych wojsk. 
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Monety oblężnicze gdańskie: talar, złoty portugał, grosz 
 
Jednak kandydatura Maksymiliana II przepadła niezaakceptowana przez 

masy szlacheckie. Stefan Batory poślubiając Annę Jagiellonkę ostatnią z rodu 
Jagiellonów (siostrę Zygmunta Augusta) wcześniej został koronowany na 
Wawelu w Krakowie, uprzedzając w tym wyścigu do uroczystego obrzędu 
swego konkurenta do tronu cesarza Maksymiliana II Habsburga. 

 

 

Talar koronny z Nagy-Banya króla Stefana Batorego 
 
W Rzeczypospolitej Obojga Narodów były jeszcze próby rozbiorowe 

w XVII wieku w czasie trwania wojny zwanej „Potopem  szwedzkim”, następne 
próby rozbioru między Augustem II Mocnym a carem Piotrem Wielkim na 
początku XVIII wieku i pod koniec XVIII wieku trzy ostatnie rozbiory Polski za 
panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Cesarstwo Austriackie 
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ochoczo wzięło w nich udział przyłączając do swego terytorium południowe 
rejony Rzeczypospolitej, jako Galicję i Lodomerię. Z tej okazji wybito 
w Cesarstwie okazyjny medal z popiersiami pary cesarskiej Marii Teresy i jej 
syna cesarza Józefa II Habsburga. Wcześniej jeszcze Austria bezprawnie 
przyłączyła polski Spisz w 1769 r., a potem w 1770 r. starostwa czorsztyńskie, 
nowotarskie i sądeckie. Wczesna aktywność  Austrii w tym zakresie 
sprowokowała akcję rozbiorową Prus i Rosji. 

 

 

Rycina angielska I Rozbioru Polski z 1772 r. z cesarzem Józefem II Habsburgiem, 
carycą Katarzyną II Wielk ą, królem Prus Fryderykiem II;  

nasz monarcha Stanisław August Poniatowski przytrzymuje swą spadającą 
koronę, wszyscy pochyleni nad mapą rozbiorową Rzeczypospolitej  

(rycina ze zbiorów Ossolineum Wrocław) 
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Medale Austrii bite w 1773 r. na okazję I-wszego rozbioru Rzeczypospolitej 
i przyłączenia jako Galicji i Lodomerii południowych ziem Polski. Popiersia 

cesarza Józefa II Habsburga i jego matki cesarzowej Marii Teresy na awersie 
 

Ale to już inna historia. 
 

Bibliografia 
Paweł Jasienica „ Polska Jagiellonów” 
Dzieje cywilizacji i narodu „Rzeczpospolita szlachecka” 
Józef Szwagrzyk „Moneta, medal, order” katalog 
Wikipedia: Zjazd Wiedeński 1515 r. 
 

Grafika 
M. Gumowski „Medale Jagiellonów”- album. 
Google grafika „ZJAZD WIEDEŃSKI 1515”. 
Ryciny medali - kopii gipsowych: biblioteka Muzeum Narodowe Gdańsk 
Fotografie medali jagiellońskich z replik autora 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował 

przedstawianą od 15 stycznia 2016 roku w Filii Naukowej Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego 
w Gdańsku wystawę "Polskie banknoty wczoraj i dziś" ze zbiorów Mariusza 
Habkowskiego i Tomasza Olkowskiego. Na wystawie można było obejrzeć 
banknoty (lub ich kopie) emitowane od XVIII wieku do chwili obecnej. 
Prezentowane były również banknoty emitowane, gdy Polska nie istniała jako 
niepodległe państwo, a także takie, które nigdy nie były i nie miały służyć jako 
środek płatniczy. 

 

 

Fragment wystawy "Polskie banknoty wczoraj i dziś" 
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Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni zaprasza na wystawę "60-lecie 
Kręgu Starszoharcerskiego 'Westerplatte' przy Akademii Medycznej 
w Gdańsku" ze zbiorów prywatnych phm. kmdr. dr. Bogumiła Filipka, członka 
Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Ekspozycja 
jest udostępniona dla zwiedzających bezpłatnie od stycznia do września 2016 
roku w holu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Zawiszy 
Czarnego 1B w godzinach otwarcia muzeum. 

 

 

W trakcie uroczystego otwarcia wystawy 18 stycznia 2016 r. 
 

 

Fragment wystawy 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 142   marzec 2016 r. 

57 

 

W uroczystym otwarciu uczestniczyli przedstawiciele Oddziału Gdańskiego PTN, 
od lewej Konstanty Siekierski, Andrzej Denis, Bogumił Filipek (autor wystawy) 

i Aleksander M. Kuźmin 
 
 
W ramach kampanii "Bezpieczne pieniądze" dla członków i sympatyków 

Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
zorganizowano spotkanie w dniu 2 lutego w Oddziale Okręgowym Narodowego 
Banku Polskiego w Gdańsku, dotyczące obrotu bezgotówkowego oraz kampanii 
społecznej "Nie daj się nabrać! Sprawdź zanim podpiszesz." Przedstawiono 
informacje o korzyściach wynikających z posiadania rachunku bankowego, 
zaprezentowane zostały podstawowe formy oszczędzania, kredytowania, a także 
zagrożenia wynikające z zawierania umów finansowych. Również zostały 
przedstawione zabezpieczenia polskich banknotów, a przede wszystkim nowego 
banknotu 200 zł. 

 

 

Zmodernizowany banknot 200 zł 
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Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował 
przedstawiony w Sali Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 
w dniu 2 lutego 2016 r. odczyt pani Małgorzaty Gizińskiej pt.: "Elbląski 
pieniądz zastępczy w latach 1914-1923". Odczyt poświęcony był historii 
lokalnego pieniądza zastępczego w postaci monet i banknotów urzędowych oraz 
żetonów prywatnych, emitowanych w Elblągu w okresie I wojny światowej oraz 
hiperinflacji początku lat 20-tych ubiegłego wieku. Prezentację elbląskich 
numizmatów poprzedził krótki rys historyczny dotyczący zjawiska emisji 
pieniądza zastępczego oraz jego rodzajów. 

 

 

Członek Zarządu Oddziału Gdańskiego PTN Andrzej Denis  
dziękuje pani Małgorzacie Gizińskiej za wygłoszoną prelekcję 
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W dniu 1 marca 2016 roku odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze 
Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. 
Przewodniczącym zebrania został wybrany pan Miłosz Frąckowiak. 
Sprawozdanie z działalności za ostatni rok przedstawił poprzedni prezes 
Mariusz Habkowski, sprawozdanie finansowe skarbnik Zbigniew Mikucki, 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przewodniczący tej Komisji - Stefan 
Hetmański. Długa i ożywiona dyskusja po wysłuchaniu sprawozdań dotyczyła 
przyszłości Oddziału, szczególnie w obliczu malejącej liczby członków. 
Po rezygnacji dotychczasowego prezesa Oddziału wybór jego następcy został 
przełożony na przyszłość. 

 

◙ 



 
KOMUNIKATY 

 
 
Spotkania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Gdańsku 
odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) 
godz. 17:00 w Sali Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 
znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) - otwarte 
spotkania połączone z odczytami. 
 

 
 
 
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. 
 
 
 
Profil Oddziału Gdańskiego PTN na Facebooku: 

https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-
Numizmatyczne-Oddział-w-Gdańsku/604906942928047 

 
 
 

ZAPRASZAMY 


