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OD REDAKCJI 

 

 Od wydania ostatniego numeru Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych 

minęły trzy miesiące. Niestety, jak się okazało, był to okres tragiczny dla naszego 

miasta. Zginął prezydent Paweł Adamowicz. Zginął podczas celebracji święta 

radości i życzliwości jakim był 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Trzy miesiące temu napisałem we wstępie do 153 wydania GZN, że „z nadzieją                         

i optymizmem wchodzimy w 66 rok naszego istnienia, i oczywiście 31 rok                          

w historii Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych”. I choć ludzie odchodzą, to 

nadal trzeba wierzyć, iż przyszłość przyniesie także dobre wydarzenia. 

Pamiętajmy więc o tych co odeszli, ale budujmy też świat dla siebie i dla tych, 

którzy nadal z nami są. 

 

Powoli zaczynamy prace nad organizacją kolejnej, trzeciej już, edycji 

Pomorskiej Konferencji Numizmatycznej. Pojawił się pomysł, aby termin PKN 

był stały i uwzględniał inne tego typu imprezy w Polsce. Czekamy więc na 

Państwa sugestie co do terminu Konferencji, no i oczywiście przysyłanie 

propozycji tematów referatów przez osoby zainteresowane wystąpieniem. 

Nieustannie również zachęcam do publikowania na łamach Gdańskich Zeszytów 

Numizmatycznych i do nadsyłania uwag na temat naszego wydawnictwa. 

 

 W 154 numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych mogą Państwo 

wejść w numizmatyczny świat prezesa honorowego Oddziału Gdańskiego PTN 

Aleksandra Kuźmina, zapoznać się z historią skarbonek, a także przeczytać                              

o przedstawieniach na szwedzkich i polskich banknotach. 

 

 Serdecznie zapraszam do lektury. 

 

Mariusz Habkowski 
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Cykl „ROZMOWY”: 

 

ALEKSANDER M. KUŹMIN 

Rozmowę przeprowadził Mariusz Habkowski 

 

Aleksander Maria Kuźmin - numizmatyk, heraldyk, matematyk. 

Honorowy Prezes Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego. Przez lata Prezes tego Oddziału, jak również Prezes 

Zarządu Głównego PTN w latach 2001-2003. Jeden z pomysłodawców                         

i twórców Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych, jak również wieloletni 

ich redaktor naczelny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aleksander M. Kuźmin 

 

Mariusz Habkowski: Panie Prezesie, w zeszłym roku obchodziliśmy 65 rocznicę 

Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. A jakie były 

początki ruchu numizmatycznego w powojennej Polsce? 
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Aleksander M. Kuźmin: Wszystko zaczęło się od Polskiego Towarzystwa 

Archeologicznego (PTA), w którym dość szybko pojawiła się grupa pasjonatów 

numizmatyki – najpierw samych archeologów, później dołączali ludzie                            

„z zewnątrz”. Pamiętam z tamtych czasów np. profesora Franciszka Otto, Antka 

Ziółkowskiego – wspaniałego człowieka czy Jurka Pieniążka…  

W wyniku coraz prężniejszej działalności miłośników monet doszło                     

w 1971 roku do przemianowania PTA na: Polskie Towarzystwo Archeologiczne                                            

i Numizmatyczne (PTAiN). Nie byliśmy zbyt dobrze postrzegani przez 

archeologów, wg. których nie mieliśmy odpowiedniej wiedzy historycznej, a na 

dodatek uważali, iż przedmiot naszych zainteresowań traktujemy głównie przez 

pryzmat wartości handlowej.  

Między innymi z tej przyczyny na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia 

z inicjatywy Leszka Kokocińskiego doszło do oderwania numizmatyków od 

ruchu archeologicznego i powstało Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (PTN). 

W początkowym okresie, gdy nowo powstałe Towarzystwo rozwijało się nad 

wyraz prężnie, do Oddziału Gdańskiego należało aż 300-400 osób. Jednym z 

czynników, oprócz realizowania pasji numizmatycznej, które przyciągały 

nowych członków do PTN była inicjatywa ówczesnej Mennicy Państwowej, która 

wypuściła serię monet niklowych, będących replikami monet obiegowych. 

Monety te stanowiły wielkie wyróżnienie dla członków PTN-u, którzy mieli 

okazje je otrzymać. Kolejnym magnesem były pewne przywileje finansowe, 

można było na przykład, podczas Jarmarku Dominikańskiego, wystawiać na 

sprzedaż swoje zbiory z dużą ulgą w opłacie za stoisko.  

Większość członków naszego oddziału interesowała się medalierstwem                

i falerystyką. To były dwa główne działy będące w zainteresowaniu naszych 

kolegów. Chyba tylko ja tak naprawdę zajmuję się do dnia dzisiejszego 

numizmatyką sensu stricto. Bolączką tych pierwszych lat, było według mnie to, 

iż zamiast wąskiej specjalizacji (np. wg. konkretnego władcy czy nominału) nasi 

koledzy kolekcjonowali wszystko jak leci. Były oczywiście wyjątki – 

wspomniany wcześniej profesor Otto miał przebogate zbiory „gdańskie”, które 

pod koniec życia przekazał do Muzeum Jasnogórskiego w Częstochowie. 

Uważam to za jeden z największych błędów, gdyż zbiory tam przekazane nie 

zostały nigdy skatalogowane i według mojej wiedzy były niewłaściwie 

przechowywane, co doprowadziło ostatecznie do ich rozproszenia i w większości 

zniszczenia. Na moje wielokrotne prośby i propozycje skatalogowania zbiorów 

profesora Otto, ojcowie Paulini reagowali niechęcią i piętrzeniem trudności 

formalnych, aż wreszcie oświadczyli, iż w wyniku pożaru w jednej z części 
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muzeum wstrzymują jakiekolwiek zgody na katalogowanie zbiorów przez osoby 

z zewnątrz, do czasu uporządkowania kolekcji. Widząc ich podejście ostatecznie 

odpuściłem moje starania, jednak do dziś serce mi się kraje na widok tego - co 

udało mi się zaobserwować - w jakich warunkach przechowywane są numizmaty. 

Niejednokrotnie w workach, poddane na działanie warunków zewnętrznych, 

śniedziały i niszczały pozbawione fachowej opieki. Było to moim wielkim 

rozczarowaniem. 

 

M.H.: Ubiegły rok, to również 30 rocznica powstania Gdańskich Zeszytów 

Numizmatycznych. Skąd pomysł na gdańskie pismo numizmatyczne? 

 

A.M.K.: W latach 60-tych ubiegłego stulecia z inicjatywy Janusza 

Kurpiewskiego, Marty Męclewskiej i Borysa Paszkiewicza powstał Biuletyn 

Numizmatyczny, w którym publikowane były artykuły ukierunkowane na 

kolekcjonerstwo. Bardzo fajnym działem był np. „Rarytas mojego zbioru”                      

w którym czytelnicy mogli prezentować swoje zbiory. Biuletyn był alternatywą 

dla ukazujących się równolegle Wiadomości Numizmatycznych, nastawionych 

ściśle na publikacje naukowe. Po pewnym czasie w Biuletynie, tak jak                                             

i w Wiadomościach Numizmatycznych, zaczęły ukazywać się publikacje 

naukowe, które raczej nie budziły zainteresowania kolekcjonerów. Między 

innymi dlatego w 1988 roku wraz z Aleksandrą Szymańską – ówczesną prezes 

Oddziału Gdańskiego oraz Miłoszem Frąckowiakiem wpadliśmy na pomysł 

stworzenia gdańskiego pisma numizmatycznego nastawionego głównie na 

mennictwo lokalne: gdańskie, elbląskie, toruńskie malborskie, Zakonu 

Krzyżackiego, Prus Królewskich, Prus Książęcych i ewentualnie na 

prezentowanie jakichś ważniejszych wydarzeń krajowych. Nie do końca pomysł 

się udał z braku autorów piszących na wymienione tematy. Bywały okresy, gdy 

do kilku zeszytów z rzędu tylko ja pisałem artykuły i aby zachować różnorodność 

publikowałem je pod różnymi pseudonimami. Bywały też i publikacje takich 

znanych autorów jak Edmund Kopicki, Stanisław Suchodolski, Borys 

Paszkiewicz czy Leszek Kokociński. 

 Po pewnym czasie z naszego trzyosobowego kolegium redakcyjnego 

pozostałem tylko ja. Kilka lat temu przekazałem obowiązki redakcyjne 

Dariuszowi Świsulskiemu, który zajmował się redagowaniem Zeszytów przez 

jakiś czas. 
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M.H.: Jak w Pana życiu pojawiła się numizmatyka? 

 

A.M.K.: Dość późno. Miałem dwadzieścia parę lat, gdy jak większość 

kolekcjonerów zacząłem swą przygodę z filatelistyką. Po pewnym czasie z racji 

wrodzonego indywidualizmu, poczułem niedosyt, gdy okazało się, że wszyscy 

moi znajomi filateliści posiadają dokładnie takie same zbiory. Był to czas 

abonamentów filatelistycznych i stąd ten brak indywidualnego charakteru 

kolekcji. Nie chciałem być taki jak inni. Jednocześnie zwróciłem uwagę na 

wizerunki monet na niektórych znaczkach i poczułem chęć zdobycia tych monet 

już w oryginalnej postaci. W tym czasie wyjechałem służbowo do Anglii, gdzie 

ze zdumieniem odkryłem sklepy numizmatyczne, w których za jednego funta 

można było nabyć jedenaście drobnych monet rzymskich. Zafascynowało mnie 

to. Kupiłem więc parę garści tych monet. Po powrocie do kraju zacząłem je 

szczegółowo badać, zainteresowałem się też rzymskim systemem monetarnym. 

Na monety greckie nie było mnie wówczas stać. Były one w Polsce bardzo drogie 

i rzadkie, u nas prawie nie spotykane. Potem w Gdyni na ulicy Władysława IV 

pojawił się sklep DESA. Trafiłem tam kiedyś na denary i ternary łobżenickie - 

wyjątkową wówczas rzadkość.  

 Na zdobytych przeze mnie monetach z lupą w ręku studiowałem wszystkie 

znajdujące się na nich symbole, herby, napisy… Pochłonęła mnie wówczas 

również heraldyka. Wkrótce ze względu na nikłą dostępność porzuciłem 

numizmatykę starożytną. Skupiłem się na polskich monetach średniowiecznych, 

w których niesamowicie interesujące było odczytywanie prawie całkowicie 

zatartych symboli. Starsi koledzy z Towarzystwa, widząc moje zainteresowanie 

identyfikacją nieczytelnych monet, często przynosili mi do zbadania egzemplarze 

ze swoich zbiorów. Siedziałem czasem tygodniami i miesiącami nad jedną 

monetą, aż w końcu udawało mi się ją zidentyfikować. Często w nagrodę za 

włożony trud otrzymywałem taką monetę na własność. Niektóre z nich mam do 

dziś… Identyfikując te monety dotarło do mnie, że aby móc skutecznie to robić 

muszę wiedzieć jak były wytwarzane monety, aby na pierwszy rzut oka określić 

z jakiego wieku i skąd pochodzą, musiałem zgłębić tajniki liternictwa, symboliki, 

herbów, itd. I choć z wykształcenia jestem matematykiem, programistą, 

projektantem systemów informatycznych, to jednak numizmatyka i heraldyka 

stały się moją prawdziwą pasją wypełniającą każdą chwilę mojego życia                            

i pozostały nią do dziś. 
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Krzyż Ligi Morskiej i Rzecznej „PRO MARI NOSTRO”                                                                                  

nadany Aleksandrowi M. Kuźminowi w dniu 9 lutego 2011 roku 
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M.H.: Nad czym Pan teraz pracuje? Pamiętam, że jakiś czas temu zbierał Pan 

informacje na temat symboliki krzyża w numizmatyce. 

 

A.M.K.: Tak, to wciąż niedokończony projekt. Moją ideą było zebranie                               

i zilustrowanie rodzajów krzyży na monetach. Chciałem ukazać symbolikę krzyża 

na różnych monetach, przy czym miało to być ukazanie tego symbolu                                  

w oderwaniu od religii chrześcijańskiej, bo przecież krzyże były również 

wykorzystywane także w epoce przedchrześcijańskiej i później jako elementy 

ikonografii albo znaki przestankowe. Na monetach znaleźć można krzyże greckie, 

łacińskie i wiele ich odmian, krzyż gnostyczny, maltański, jerozolimski, 

swastykę. Niesamowitą liczbę krzyży o różnych kształtach znaleźć można na 

krzyżackich brakteatach.  

Ciekawostką jest na przykład tzw. „krzyż podwyższony” umieszczany na 

monetach bizantyjskich, niezwykle popularnych na Bliskim Wschodzie. 

Arabowie naśladowali te monety, ale jako że krzyż jest dla nich symbolem hańby, 

zamiast krzyża umieszczali na podwyższeniu półksiężyc. To właśnie 

zainspirowało mnie do podjęcia tego tematu. 

 

M.H.: Jak rozumiem numizmatyka nie jest u pana pasją czysto teoretyczną, ale 

posiada Pan również pewne zbiory. Czy jest w nich coś, z czego jest Pan 

szczególnie dumny? 

 

A.M.K.: Może nie tyle dumny, co darzę pewnym sentymentem drobne monetki 

Zygmunta III Wazy. Szczególnie szelągi. Są to bardzo rzadkie monety. Z uwagi 

na ich niewielkie rozmiary trudno je znaleźć, a poza tym nie były zbyt trwałe. 

Jednak większość moich zbiorów już rozdałem i pozostawiłem sobie tylko 

niewielką ich część. 

 

M.H.: Wspominał Pan kiedyś o zainteresowaniu monetami o nietypowych 

kształtach… 

 

A.M.K.: Też. Choć trudno zdobyć oryginały. Przychodzą mi tu na myśl monety 

z peryferii Imperium Brytyjskiego, gdzie wykorzystywano zdobyczne miedziane 

monety hiszpańskie, które były przycinane, wiercono w nich otwory, oznaczając 

w ten sposób nowe nominały. Ostatnio udało mi się kupić kopię takiej monety. 

Nie można tu nie wspomnieć o monetach płytowych rosyjskich i szwedzkich,                   
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a także o kulkach syjamskich albo o starożytnych monetach w kształcie strzałek, 

delfinków, itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fragmenty zbiorów A.M.Kuźmina 
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Fragmenty zbiorów A.M.Kuźmina 
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M.H.: A jak widzi Pan przyszłość ruchu numizmatycznego? 

 

A.M.K.:  Kiedyś zastanawiałem się nad tym bardzo poważnie. Mam przyjaciela 

Andrzeja Musiała, który jest w pewnym sensie spiritus movens ruchu 

numizmatyczno-kolekcjonerskiego na Śląsku. Jest on redaktorem pisma „Grosz”. 

Zastanawialiśmy się z nim nad strukturą naszego Towarzystwa. Wymyśliliśmy 

koncepcję podzielenia Polski na strefy, np. cztery, i w tych wydzielonych strefach 

rozwijana byłaby numizmatyka lokalna. Zarząd składałby się z prezesa głównego                            

i wiceprezesów, którzy kierowaliby tymi czterema strefami. Uważam, że                          

w naszym kraju bardzo zaniedbana jest numizmatyka lokalna. Dla przykładu mało 

jest opracowań na temat pieniędzy zastępczych, pieniędzy lokalnych lub 

„pieniędzy” wewnętrznych, takich jak marki, żetony zakładowe itp…  

A propos monet lokalnych, warto tu przytoczyć opowieść o Jurku 

Pieniążku, który zaproponował wybicie monety z motywem Gdyni. Tak długo 

chodził po różnych urzędach, aż w końcu dopiął swego i taka moneta trafiła do 

obiegu. Moneta obiegowa powstała z inicjatywy osoby prywatnej była wówczas 

ewenementem na skalę światową. Drugim takim przypadkiem była moneta                       

z wizerunkiem misji Apollo zaproponowana przez któregoś z amerykańskich 

kongresmenów. Kongresmen ten dowiedział się o gdyńskiej monecie i zaprosił 

Jurka do USA. 

Wracając do pytania, moim zdaniem ruch numizmatyczny umrze śmiercią 

naturalną, będzie niszowy. Powinniśmy się moim zdaniem zaangażować                         

w edukację – ekonomiczną, historyczną, ale zawsze z pieniądzem w tle. 

Przypomina mi się postać Antoniego Ryszarda, który w XIX wieku postulował, 

aby numizmatyka była przedmiotem szkolnym. Warto wrócić do tego pomysłu. 

Przecież stykamy się z pieniędzmi od początku naszego życia. Być może jestem 

zbytnim optymistą i oprócz mnie nikogo innego to nie pasjonuje, ale i tak 

uważam, że należałoby wzbogacić edukację szkolną o podstawowe wiadomości 

numizmatyczne np. lekcje historii, lub przeprowadzić to na zasadzie zajęć 

pozalekcyjnych, aby choć trochę zainteresować młodzież tym zagadnieniem. 

 

M.H.: Dziękuję za rozmowę. 
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DZIEJE SKARBONKI 

Małgorzata Gizińska 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Skarbonka, portmonetka czy portfel to przedmioty związane z pieniędzmi, 

służące do ich przechowywania. Skarbonki kojarzą nam się jednak najbardziej                  

z gromadzeniem i przechowywaniem oszczędności - zwykle większej lub 

stopniowo zwiększającej się kwoty - z przeznaczeniem na postawiony sobie 

wcześniej cel. Mogły mieć one charakter przedmiotów jednorazowego lub 

wielokrotnego użytku. Te pierwsze wykonywano z materiałów kruchych – gliny, 

gipsu, szkła lub porcelany – aby można było je łatwo zniszczyć, wydobywając 

zgromadzone w nich środki. Skarbonki wielokrotnego użytku wykonywano                      

z materiałów trwałych, takich jak metale szlachetne, drewno, żeliwo, ołów, cyna, 

miedź czy mosiądz. 

Skarbonki, znane niegdyś w wielu kulturach na całym świecie, dziś 

odchodzą w przeszłość wraz z coraz powszechniejszym rezygnowaniem                            

z używania tradycyjnej formy pieniądza papierowego lub metalowego. Symbol 

ten jednak został chętnie zaadoptowany przez banki, które tworzą symboliczne 

wirtualne skarbonki – konta, miejsca odkładania przez klientów środków 

płatniczych, z przeznaczeniem na określony cel.  

Historia skarbonki – jak pisze Alvyga Zmejevskienѐ, autorka katalogu 

wystawy skarbonek i portmonetek z Trok, poświęconego prezentacji zbioru 

muzealnego, liczącego 216 skarbonek i portmonetek  – jest zagmatwana, niejasna 

i tajemnicza. Przedmioty te były znane na długo przed pojawieniem się 

prawdziwych banków a nawet pieniądza monetarnego. Już w Starym Testamencie 

jest mowa o skrzynce z otworem, postawionej obok Świątyni Jerozolimskiej, do 

której w ofierze wrzucano prawdopodobnie metale i kamienie szlachetne. 

Najstarsza skarbonka przechowywana była w Narodowym Muzeum Irackim                  

w Bagdadzie. Wykonana została z chropowatej, żółtawej, cienkiej ceramiki                      

o wysokości 17 cm. Znaleziona została podczas wykopalisk archeologicznych na 

terenie starożytnej Babilonii, datowana na koniec IV – pocz. II wieku p.n.e. Nie 

wiadomo jednak, czy przetrwała zawirowania wojenne w Iraku. Inna zachowana 
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skarbonka pochodzi z drugiego stulecia p.n.e. z greckiej kolonii Priena na terenie 

Azji Mniejszej. Ma ona kształt małej świątyni greckiej z charakterystycznym 

otworem, znajdującym się nad wejściem. W tylnej części skarbonki umieszczono 

również otwór, przeznaczony zapewne do wybierania zebranych monet. 

Skarbonka ma wysokość zaledwie  165 mm, lecz wykonana została niezwykle 

precyzyjnie. Taki skarbiec nosił nazwę „tezaurus” i służył do składania ofiar 

bogom.  

 

Źródło: http://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/32-s/1148-skarbonka 

Naczynia do przechowywania pieniędzy zostały również znalezione 

podczas badań archeologicznych w Pompejach i Herkulanum. Datowane są na 

pierwsze wieki p.n.e. lub na wczesne wieki naszej ery. Odkryto tam dwa rodzaje 

skarbonek: dekoracyjne gliniane pudełeczka z dętymi ściankami, wykonane wg 

jednego wzornika a także naczynia o dość pospolitych kształtach: dzbanka, urny, 

gruszy – wykonane na kole garncarskim Stopniowo modyfikowano kształt tych 

drugich- nie robiono uchwytu, zamykano szyjkę, zaokrąglano korpus., pojawiła 

się także szczelina do wrzucania monet. Pierwotne przeznaczenie skarbonek 

rzymskich związane było z ofiarami składanymi bóstwu domowemu, z czasem 

być może zbierano pieniądze także na specjalne święta, uczty i festiwale. Wśród 

późniejszych, bardziej różnorodnych ich kształtów pojawiają się tzw. formy 

„ula”. Były one ozdabiane scenami bitew oraz mitologicznymi. 

W końcu epoki średniowiecza skarbonki pojawiły się w różnych regionach 

Europy. Znaleziska pochodzą najczęściej z terenów mało zamieszkanych, gdzie 

łatwiej było, w razie zagrożenia ukryć oszczędności życia. Skarbonki 
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średniowieczne wszędzie posiadały wspólne cechy. Były to drewniane 

skrzyneczki oraz naczynia gliniane w formie dzbanków, garnków lub kafelków. 

Formami pochodzącymi już z okresu nowożytnego, znanymi z wielu 

wykopalisk archeologicznych są  niewielkie gliniane skarbonki wykonywane na 

kole garncarskim w formie cebulek tulipana, datowane na XVI - XVII wiek. 

Pieniądze z ich wnętrza można było wydobyć dopiero po ich stłuczeniu, stąd 

znaleziska tych naczyń w całości i z monetami wewnątrz zdarzają się niezwykle 

rzadko. Uważa się, że forma ta powstała w wyniku modyfikacji dzbanów                            

o wypukłej budowie i bardzo wysokiej szyjce.  

         

 

Do przechowywania większych sum pieniędzy służyły skrzynie – sejfy, 

wykonywane z mocnego drewna, dodatkowo obijane okuciem. Umieszczano je 

często u wezgłowia łóżka.  

Z czasem zastąpiły je metalowe pudła z zawieszanymi kłódkami lub 

wpuszczanymi zamkami. 

Formą skarbonek były także pojemniki do zbierania ofiar,                                              

z przeznaczeniem na budowę kościołów, szpitali lub inne cele charytatywne. 

Pojawiły się one najwcześniej w Niemczech i bardzo często umieszczano na nich 

cel przeznaczenia zbieranych środków.  
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Swoistą odmianą stanowią wśród nich skarbonki – rzeźby w postaci 

aniołów lub mnichów, kiwających czasami głowa w podziękowaniu za ofiarę.        

O zbieraniu ofiar na cele misyjne świadczyć mogą przedstawienia mieszkańców 

Afryki, Azji i Ameryki (nazywane często „kiwającymi Murzynami”).  
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Pewną grupę stanowią skarbonki sakralne: stojące na posadzce lub 

mocowane do ściany a także obnoszone wśród wiernych (przykładem skarbonki 

w formie synagogi – zdjęcia poniżej).  

 

    

 

Forma skarbonek zaczyna stopniowo różnicować się od XVII - XVIII 

wieku, a bardzo licznie od początku XIX do połowy XX wieku. Skarbonki 

przyjmują często formę miniatur przedmiotów, budowli i urządzeń, takich jak: 

sejfy i kasy pancerne, wiatraki, domy, słupy ogłoszeniowe, pomniki. Są to także 

zminiaturyzowane przedmiotu użytku domowego i elementów wyposażenia 

wnętrz, od kufrów, skrzyń i skarbczyków, po maszynę do szycia i piecyk do 

ogrzewania. Przedstawiają także postaci ludzkie oraz różne zwierzęta i ptaki. 

Spotyka się także skarbonki w formie książki oraz naczynia, wśród tych ostatnich 

królują kufle. Skarbonki nawiązują czasami do świata bajek lub polityki. 

Większość z nich ma w górnej części charakterystyczny podłużny otwór do 

wrzucenia monety, na dole zaś różnego rodzaju patent umożliwiający otwarcie 

skarbczyka, bez jego uszkodzenia.  Do wyrobu skarbonek zaczęto stosować coraz 

powszechniej majolikę, fajans i porcelanę a także srebro i posrebrzany mosiądz.  

Zdarzają się również skarbonki pozłacane metodą galwanizacji lub innymi 

metodami jubilerskimi. Pojawiła się nowa tradycja - obdarowywania 

metalowymi, dekorowanymi technikami jubilerskimi skarbonkami nowo 
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ochrzczonych dzieci przez rodziców chrzestnych. Skarbonki te miały kształt kufla 

lub kielicha, z wygrawerowanym imieniem lub inicjałami i datą urodzenia 

dziecka.  

 

    

 

 

    

 

XIX wiek to okres szczególnej różnorodności skarbonek. Do wielu z nich, 

odlewanych z metali wmontowywano liczniki monet wg nominału lub grające 
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zamki i ukryte przyciski do otwierania - niektóre z nich otwierały się dopiero po 

uzbieraniu określonej kwoty. 

 

    

 

Jeśli chodzi o skarbonki - świnki, to trudno powiedzieć, dlaczego stały się 

tak popularne. Pierwsze skarbonki w zbliżonej formie znaleźć można już w XIV 

wieku na wyspie Jawa. Mieszkańcy Indonezji korzystali ze skarbonek w kształcie 

pewnej odmiany dzika.  

 

 

Źródło: https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2018/10/02/swinka-skarbonka-z-xv-wieku-

wyspa-jawa-indonezja/ 
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Istnieje hipoteza, że „świnki” być może wywodzą się pośrednio od 

średniowiecznych glinianych pojemników kuchennych, służących pierwotnie do 

przechowywania kaszy czy przypraw, w których ludzie zaczęli gromadzić swoje 

oszczędności. Wykonane one były z gliny, a jedna z odmian tego surowca nosiła 

staroangielską nazwę pygg. Z czasem tym słowem zaczęto określać wyroby z tego 

materiału. W kolejnych stuleciach wymowa tego słowa nieco się zmieniła – 

zamiast brzmieć jak pug, zaczęła przypominać słowo pig (ang. świnia). Ewolucję 

przeszła także wymowa słowa picga (w staroangielskim – świnia), zbliżając się 

do dzisiejszego brzmienia pigge (piggy - we współczesnym angielskim oznacza 

świnka). Słowa oznaczające gliniany słój i świnkę zaczęły więc brzmieć niemal 

tak samo.  W XIX wieku jeden z brytyjskich garncarzy wpadł podobno na 

zabawny pomysł połączenia dwóch podobnie brzmiących słów w jednym 

przedmiocie. W ten sposób narodziła się skarbonka w formie świnki, która stała 

się najpopularniejszą skarbonką do dnia dzisiejszego. Pierwsze świnki trzeba było 

rozbić, aby wydostać z nich pieniądze - na przykład przy pomocy młotka. Otwór 

na brzuszku świnki, który pozwalał łatwo wydobyć zgromadzone oszczędności, 

pojawił się znacznie później. 

W XIX w. oprócz klasycznych skarbonek, popularne były - wykonane 

najczęściej z metalu - portmonetki. Przeznaczone były do zbierania monet                       

o jednym lub kilku nominałach. Posiadały mechanizm sprężynowy, służący do 

rejestrowania monet. Miały różne kształty, niektóre imitowały zegarki 

kieszonkowe, papierośnice lub wyroby biżuteryjne. 
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Skarbonki pochodzące z różnych regionów oraz okresów historycznych 

odzwierciedlają zmiany epok artystycznych, stylu i aktualnie panującej mody. 

Dostrzegamy to zarówno w zmienności kształtu i formy, a także myśli technicznej 

i materiału wykorzystywanego do ich produkcji. 

Obecnie coraz częściej pełnią raczej rolę jedynie zabawek lub ozdób, niż 

naczyń do oszczędzania pieniędzy. Te dawne wzbudzają jednak zainteresowanie 

wśród muzealników oraz kolekcjonerów, stanowiąc cenny przedmiot 

kolekcjonowania oraz lokaty kapitału (pochodząca z wyspy Jawa 650-letnia 

skarbonka w kształcie dzika wyceniona została na niemal 10 tysięcy dolarów, zaś 

wiktoriańska skarbonka – świnka z żeliwa osiągnęła cenę 400 brytyjskich 

funtów). 

Wspaniałą kolekcję skarbonek zgromadziło Muzeum Historyczne                    

w Trokach. Zbiory te można było obejrzeć w Polsce m.in. w muzeach w Olsztynie 

oraz w Brodnicy. Przy okazji prezentacji kolekcji w Muzeum Warmii i Mazur                 

w Olsztynie wydany został  w 2012 roku katalog , na podstawie którego 

opracowano niniejszy tekst, uzupełniając zdjęciami z tej publikacji oraz 

informacjami ze stron internetowych:  

http://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/32-s/1148-skarbonka 

https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2018/10/02/swinka-

skarbonka-z-xv-wieku-wyspa-jawa-indonezja/   

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dlaczego-skarbonka-ma-ksztalt-swini-

2582551.htm 

 

  

◙ 
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KULTURA I SZTUKA NA SZWEDZKICH BANKNOTACH                 

I MONETACH OD 1971 ROKU 

Robert Aponowicz 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

W ostatnim czasie, już po raz kolejny, miałem okazję odbyć podróż do 

Skandynawii. Pierwszy raz byłem tam w 1991 roku. Podróż odbyłem tuż po 

maturze na statku handlowym Polskich Linii Oceanicznych wraz z moim ojcem 

starszym mechanikiem. Zwiedziłem Tofte i Udewalla w Szwecji i Norwegii.  

Kolejne podróże do Szwecji miały miejsce około 2000 roku na pokładach 

promów pasażerskich Stena Line. W ostatnią wycieczkę do Karlskrony udałem 

się wraz z żoną Agatą, podczas podróży poślubnej, również na bliźniaczych 

promach „Stena Spirit” i „Stena Vision”. Niestety, trzeba jednak stwierdzić, że                 

w miarę upływu czasu można odnieść wrażenie, iż system socjalny i finansowy 

Szwecji uległ drastycznemu pogorszeniu. Nie bez znaczenia w tym wypadku jest 

duży napływ imigrantów z krajów arabskich i azjatyckich. Coraz trudniej jest 

spotkać na ulicy rodowitego Szweda. Wydaje się nawet, że miejscowi ustępują                 

z drogi obcokrajowcom dosłownie i w przenośni. Szwecja, podobnie jak sąsiednia 

Norwegia i inne kraje, jest monarchią. W Szwecji w latach 1950-1973 panował 

Gustaw VI Adolf. Obecnie od 1973 roku panuje Karol XVI Gustaw. 

Podobnie jak w Norwegii, jeszcze do niedawna szwedzki system 

monetarny składał się z banknotów i monet – koron i öre. Metalowe monety öre 

miały nominał 50, 25, 10, 5, 2 i 1 öre. Te ostatnie wybite zostały z brązu, na 

rewersie przedstawiona jest liczba 5 i napis SVERIGE ÖRE. Na awersie znajdują 

się inicjały władcy i data emisji. Monety o nominale 25 i 10 öre są metalowe                     

i mniejsze od poprzednio opisywanej. Na rewersie jest umieszczony nominał                    

i napis SVERGE ÖRE - z tym, że na monetach z nowszej emisji nominał jest 

umieszczony centralnie. Na awersie znajdują się inicjały władcy i data emisji. 

Ostatnia z opisywanych monet o nominale pół korony – 50 öre - jest stosunkowo 

duża i miedziana. Na rewersie jest umieszczony nominał 50 i napis SVERGE 

ÖRE, na awersie inicjały władcy i data emisji. 
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Materiały własne 

Obecnie w Szwecji płaci się już tylko koronami. W 2016 roku rozpoczęto 

wymianę banknotów i monet, która właściwie została zakończona w okresie 

wakacyjnym 2018 roku. Jednak nie bez pewnych komplikacji. Na rynku pojawiło 

się sześć nowych banknotów o nominałach 1000, 500, 200, 100, 50, 20 koron          

i trzy monety o nominałach 5, 2, 1 koron. Moneta o nominale 10 koron pozostała 

bez zmian. Wynika to zapewne ze względów technicznych. Moneta jest gruba                   

i przedstawia na awersie podobiznę władcy Karola XVI Gustawa, na rewersie trzy 

korony i nominał 10 koron.  

Moneta bita przed zmianą, o nominale 5 koron była żelazna (Fe) i należała 

do jednych z największych (średnica 28 mm). Na rewersie centralnie była 

umieszczona cyfra 5 i napis KRONOR. Na awersie inicjały władcy CG XVI 

zwieńczone koroną oraz data emisji i napis SVERIGE. Nowa moneta jest 

mniejsza od poprzedniej. Jest w kolorze złotym wykonana z Golden Nordic (GN). 

Na rewersie przedstawia trzy korony i napis (w tłumaczeniu): „Szwedzkie                        

5 koron”. Na awersie inicjały władcy CG XVI zwieńczone koroną oraz datę 

pierwszej emisji 2016 r. 
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Materiały własne 

Moneta o nominale 2 koron występowała rzadko. Obecna moneta                             

o nominale 2 koron jest żelazna (Fe) i tylko pokryta warstwą miedzi (Cu). Na 

rewersie przedstawia trzy korony i napis (w tłumaczeniu): „Szwedzkie 2 korony”. 

Na awersie inicjały władcy CG XVI zwieńczone koroną oraz również datę 

pierwszej emisji 2016 r. 

Stare metalowe monety o nominale 1 korony (średnica 25 mm) 

przedstawiały na awersie wizerunek ówczesnego króla i napis w otoku GUSTAF 

VI ADOLF SVERIGE KONUNG. Na awersie zaś 1 KR data emisji oraz napis 

PLIKTEN FRAMFÖR ALLT i herb władcy zwieńczony koroną. Za panowania 

nowego władcy na awersie monety o nominale 1 korony pojawił się jego dość 

abstrakcyjny wizerunek. Data emisji i napis w otoku CARL XVI GUSTAF 

SVERIGE. Na rewersie poprzedniej wersji monety 1 koronowej umieszczono 

herb z trzema koronami i napis w otoku 1 KR FÖR SVERIGE I TIDEN. Przed 

wymianą monet na nowe pojawiła się jeszcze jedna wersja monety o nominale                

1 korony z bardziej statecznym wizerunkiem władcy Karola XVI Gustava na 

awersie. Napis na rewersie ostatniej monety nie uległ zmianie lecz herb został 

zastąpiony samą koroną.   

Nowa moneta o nominale 1 korony jest żelazna (Fe) pokryta tylko warstwą 

miedzi (Cu). Na awersie przedstawia wizerunek króla Karola XVI Gustava oraz 

datę pierwszej emisji 2016 r. Na rewersie trzy korony oraz nominał „1 szwedzka 

korona”. Należy zauważyć, że egzemplarze monet o nominale 1-2 korony,                      

z którymi miałem do czynienia, przybrały nieciekawą plamistą barwę w wyniku 

kontaktu z zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi i ph wytwarzanym przez 

palce, w trakcie kontaktu z monetą. Warto zauważyć, że również polskie monety 

o nominale 1, 2 i 5 groszy są stalowe pokryte mosiądzem. Nasze monety pochodzą 
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z mennicy w Londynie. Stalowe w środku są też eurocenty i niegdyś były fenigi 

RFN, ale te były warstwowe.  

Przechodząc do banknotów trzeba przyznać, że są ładne. Są wykonane na 

podłożu papierowym i nie posiadają daty emisji. Na każdym banknocie jest 

podpis dyrektora Banku Centralnego i wiele zabezpieczeń. Za najprostszy system 

zabezpieczenia banknotów przed fałszerstwem można uznać nr serii. Numer 

seryjny w kolorze czarnym umieszczony jest tylko na rewersie, głównie w lewym 

dolnym rogu. Składa się z 9 cyfr poprzedzonych literą alfabetu. Z obserwacji 

rynku wynika, że głównie jest to jeszcze seria B, chociaż można już spotkać 

banknoty z literą C. Niewykluczone, że tym tempie na banknotach pojawią się 

dwie litery poprzedzające cyfry. Nowe banknoty zabezpieczone są również tzw. 

EURionem, czyli układem kropek odzwierciedlających galaktykę Oriona, co ma 

zabezpieczać je przed kopiowaniem. Jest też system recto-verso.  

Banknoty przedstawiają głównie postacie z dziedziny kultury i sztuki. 

Nowy banknot o nominale 1000 koron w kolorze brązowym przedstawia 

na awersie Daga Hammarskjölda (1905-1961), wieloletniego sekretarza 

generalnego ONZ. Jak podaje Encyklopedia PWN 1974 t. II s. 166 – szwedzki 

polityk, dyplomata i ekonomista; od 1936 prezes Banku Państwowego; 1936-

1945 sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; od 1946 w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych; 1951-1953 minister bez teki; od 1953 Sekretarz Generalny ONZ; 

zginął w katastrofie lotniczej w Rodezji Pn. w czasie pełnienia misji w związku  

z kryzysem kongijskim (1960-1961); od 1954 roku członek Akademii 

Szwedzkiej; w 1961 otrzymał pokojową nagrodę Nobla. Na rewersie krajobraz 

Laponii (Lappland) - szczyty lodowców.  

Nowy banknot o nominale 500 koron w kolorze łososiowym przedstawia 

na awersie Brigit Nilsson (1918-2005) śpiewaczkę operową. Jak podaje 

Encyklopedia PWN 1974 t. III s. 287 – szwedzka śpiewaczka (sopran); od 1946 

roku solistka opery Sztokholmskiej, od 1959 w Metropolitan Opera w Nowym 

Jorku: znakomita odtwórczyni partii kobiecych w operach Ryszarda Wagnera. Na 

rewersie zaś most nad Sundem między Szwecją i Danią. 
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Źródło: https://www.banknotenews.com/files/tag-sweden.php 

Nowy banknot o nominale 200 koron w kolorze zielonym przedstawia na 

awersie Ingmara Bergmana (1918-2007) reżysera – filmowca. Jak podaje 

Encyklopedia PWN 1974 t. I s. 248 – szwedzki reżyser i scenarzysta filmowy, 

reżyser teatralny; autor wielu inscenizacji w teatrach Sztokholmu, Göteborga                    

i Malmö; 1963-1966 dyrektor Teatru Królewskiego w Sztokholmie; jeden                           

z najwybitniejszych twórców światowej sztuki filmowej; autor filmów 

ukazujących fatalistycznie ujmowane losy ludzkie i podejmujących złożoną 

problematykę psychologiczną i metafizyczną; w swych dziełach  (zwłaszcza                  

w latach 50-tych) nawiązuje do symbolizmu i naturalizmu sztuki skandynawskiej; 

ważniejsze filmy: Wieczór kuglarzy (1953), Siódma pieczęć (1956), Tam gdzie 

rosną poziomki (1957), Milczenie (1963), Persona (1965), Riten (1969) i inne 

uhonorowane licznymi statuetkami Oscara. Na rewersie skały i mapa Szwecji                

z wyspami. 
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Materiały własne 

 

Nowy banknot o nominale 100 koron w kolorze błękitnym przedstawia na 

awersie Gretę Garbo właściwie Greta Lovisa Gustafsson (1905-1990). Jak podaje 

Encyklopedia PWN 1974 t. II s. 20 – aktorka  amerykańska pochodzenia 

szwedzkiego; w latach 20-tych i 30-tych najsłynniejsza aktorka filmu 

światowego; stworzyła typ romantycznej bohaterki dramatów i melodramatów; 

występowała do 1941 roku; początkowo grała w filmach szwedzkich między 

innymi Gösta Berling (na podstawie powieści Selmy Lagerlöf) w reżyserii M. 

Stilera (1923), od 1925 roku głównie w filmach amerykańskich między innymi 

Boska kobieta V. Sjöströma (1928), Ludzie w hotelu E. Gouldinga (1932), 

Królowa Krystyna R. Maumolina (1934), Anna Karenina C. Browna (1935), 

Dama kameliowa G. Cukora (1936) i inne. Rewers przedstawia panoramę 

Sztokholmu. 
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Materiały własne 

 

Nowy banknot o nominale 50 koron w kolorze pomarańczowym 

przedstawia na awersie Everta Taube (1890-1976): szwedzkiego barda, poetę, 

pisarza, artystę, kompozytora i piosenkarza. Rewers przedstawia mapę Szwecji             

z latarnią morską w tle i zarys jakiś prymitywnych łodzi. Jest to motyw                              

z Bahuslän, krainy z południowo – zachodniej Szwecji, często opiewany                           

w utworach Taubego.    
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Materiały własne 

 

Nowy banknot o nominale 20 koron w kolorze błękitnym przedstawia na 

awersie Astrid Lindgren (1907-2002) znaną noblistkę pisarkę – autorkę między 

innymi takich książek jak: „Dzieci z Bullerbyn” a przede wszystkim jednak „Pippi 

Langstrump”. Awers przedstawia „Pippi Pończoszankę” i kartki z cytatami ze 

wspomnianej książki „EN BARDON UTAN BOCKER DET VORE INOEN 

BARDOM DET VORE ATT VERA UTESTAN GD FORTROLLADE 

LANDEY, DAR MAN KAM NAMTA DEM SALLEMMASTE AV ALL 

GLADE” ASTRID. „OM NI SKULLE TA OCH GÄ HEM NU. SÄ PIPPI, SA  

ATT MI KAN KOMMA TILLBAKA IGEN MORGON. FOR ATT OM NI INTE 

GAR HEM SÄ KAN NI JU INTE KOMMA TILLBAKA. OCH DET VORE JU 

SYND” PIPPI. Na rewersie widać szwedzką florę leśną i mapę z zaznaczoną 

jedną z prowincji – Smolandię rodzinną krainę Astrid Lindgren. Banknot                          

o wymiarach 6,5 cm na 12 centymetrów jest najmniejszy z pozostałych. Banknoty 

zabezpieczone są między innymi paskami z nadrukiem Banku Szwecji.  
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Materiały własne 

 

Na awersie starego banknotu o nominale 20 koron jest przedstawiona 

szwedzka noblistka z 1909 roku Selma Lagerlöf (1858-1940). Banknot jest                     

w kolorze błękitnym. Jak podaje Encyklopedia PWN 1974 t. II s. 663 – Selma 

Lagerlöf – pisarka szwedzka, jedna z czołowych przedstawicielek 

neoromantyzmu szwedzkiego; od 1914 roku członek Akademii Szwedzkiej, 

doktor honoris causa uniwersytetu w Uppsali; światowy rozgłos zyskała już 

pierwszą swoją powieścią Gösta Berling (1891, wyd. pol. 1905) pełną liryzmu, 

wprowadzającą elementy fantastyki, baśniowości; autorka licznych nowel 

(wybory pol. Opowiadania 1911, Związki niewidzialne 1912), zbioru opowieści 

Legendy Chrystusowe (1904, wyd. pol. 1905) oraz powieści między innymi 

Dziwy Antychrysta (1897, wyd. pol. 1909), Jerozolima (t. 1-2 1901-02, wyd. pol. 

1908), Ojczyzna Lilikrony (1911 wyd. pol. 1924) trylogia Pierścień generała 

(1925 wyd. pol. 1931), Charlota Loewenskoeld (1925, wyd. pol. 1931) Anna 

Swärd (1928 wyd. pol. 1929) nieprzemijającą wartość ma książka dla dzieci                    

i dorosłych Cudowna podróż (1906-07, wyd. pol. 1910) [...] W tle banknotu 

umieszczono fragment rękopisu sagi Gösta Berling. Na rewersie ujrzeć można 

ilustrację do słynnej „Cudownej Podróży” (Nils Holgerssons underbara resa 

genom Sverige). Banknot ten jest w kolorze wpadającym w brąz. O banknotach                

i ich zabezpieczeniach wspomina nasz kolega i wiceprezes OG PTN Mariusz 

Habkowski na łamach Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych nr 117 i 122                     

z 2013 r.  
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Materiały własne 

 

Stary banknot o nominale 50 koron jest w kolorze różowo – brązowym na 

awersie przedstawia wiolonczelistkę Jenny Lind (1820-1887). Na rewersie 

między innymi rysunek srebrnej harfy basowej oraz jej gamy dźwiękowej.  

Stary banknot o nominale 100 koron jest w kolorze wpadającym w zieleń i 

na awersie przedstawia postać botanika Karola von Linneusza (1707-1778) Na 

rewersie zaś pszczołę zapylającą kwiat.  

Banknot o nominale 200 koron nie występował.  

 

Stary banknot o nominale 500 koron w kolorze błękitno-brązowym 

przedstawia na awersie Karola XI na tle pierwszej siedziby Banku Narodowego 

Szwecji. Jak podaje Encyklopedia PWN 1974, t. II s. 423, Karol XI (1655-1697) 

król Szwecji od 1660 (do 1673 roku rządy regencyjne), syn Karola X Gustawa; 

zawarł pokój z Brandenburgią w Saint Germain en Laye i z Danią w Lundzie 

1679; uzdrowił finanse Szwecji przez rewindykację dóbr królewskich; dzięki 
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poparciu stanów niższych osłabił znaczenie arystokracji i wzmocnił władzę 

królewską. Rewers banknotu przedstawia między innymi Christophera Polhema 

(1661-1751) – ojca szwedzkiej inżynierii i jego wynalazki.  

Stary banknot o nominale 1000 koron w kolorze brązowym przedstawia na 

awersie portret króla Gustawa Wazę (1496-1560) oraz fragmenty najstarszej 

znanej panoramy Sztokholmu (Vädersolstavlan). Okręgi symbolizują pewien 

fenomen atmosferyczny, który wydarzył się w 1535 roku. Rewers zaś przedstawia 

żniwa według dzieła Olausa Magnusa pt. „Historia de gentibus septentrionalibus” 

(Historia o nordyckich narodach) z 1555 roku. Na banknocie jest też widoczna 

tarcza słoneczna, w której jest ukryty półksiężyc, widoczny przy oświetleniu 

światłem ultrafioletowym. Jak podaje Encyklopedia PWN 1974 t. II s. 146 

Gustaw I Waza (1496-1560), król Szwecji od 1523 roku, założyciel dynastii 

Wazów; pochodził z możnowładczego rodu niechętnego unii z Danią. Na wieść 

o śmierci ojca w tzw. sztokholmskiej krwawej łaźni, stanął na czele powstania 

(1521) w prowincji Dalarna; pobił Duńczyków, zajął Uppsalę i Sztokholm (1523); 

wybrany królem Szwecji zerwał ostatecznie unię kalmarską; uznał luteranizm 

religią panującą; zreorganizował administrację i finanse, zmodernizował armię; 

ustanowił dziedziczność tronu, utrzymał w sejmie przedstawicieli mieszczan                     

i chłopów, co osłabiło potęgę możnowładztwa.  

Warto tu jeszcze wspomnieć o banknocie poprzedniej emisji z 1976 roku.   

Banknot o nominale 100 koron jest w kolorze błękitno – brązowym i na 

awersie przedstawia Gustawa II Adolfa. Na rewersie jest okręt żaglowy ze 

szczególną wyeksponowaną rzeźbą na jego dziobie. Data emisji 1976 oraz napis 

REGALSKEPPET WASA 1628. Gustaw II Adolf uważany jest przez znawców   

i sympatyków historii za postać bardzo barwną. Jak podaje Encyklopedia PWN 

1974, t. II s. 146, Gustaw II Adolf ur. 1594 panował w latach (1611-1632), król 

Szwecji od 1611, syn Karola IX Sudermańskiego; starannie wykształcony (znał 

sześć języków, w tym polski); wybitny organizator wojska (zwiększył rolę 

artylerii); prowadził zwycięskie wojny z Danią (wojna kalmarska), Rosją 

(zakończoną pomyślnym dla Szwecji pokojem stołbowskim 1617) i Polską 

(altmarski rozejm 1629); dążąc do opanowania południowych wybrzeży Bałtyku, 

pod pozorem pomocy protestantom niemieckim, wystąpił przeciw cesarzowi 

(wojna trzydziestoletnia); odniósł wiele zwycięstw (największe pod Breitenfeld 

1631) zginął w zwycięskiej bitwie pod Lutzen. 
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Znane jest powiedzenie: „Kto na miedzi siedzi ten się nie biedzi”, czyli nie 

żyje w biedzie. W Szwecji ten kruszec jest wydobywany od setek lat. 

Ciekawostką jest fakt, że w miejscowościach, w których wydobywana jest przez 

górników miedź, nawet dachy domów są w tym kolorze. Początkowo jako środka 

płatniczego używano sygnowanych płyt miedzianych. Miedziane monety płytowe 

można zobaczyć na przykład w Karlskronie w Muzeum Morskim Marynarki. 

Mimo, że Szwecja jest członkiem UE i sygnatariuszem strefy Schengen, 

nie weszła ona do wspólnej strefy monetarnej Euro. Przesądziła o tym sprawa 

zabójstwa premier Anny Lind. 

Obecnie wszystko zmierza w kierunku tzw. pieniądza elektronicznego. 

Miejmy nadzieję że nie dojdzie jednak do całkowitego zaniku pieniądza 

fizycznego na rynku. 

 

Bibliografia: 

Encyklopedia PWN 1974 t. I 

Encyklopedia PWN 1974 t. II 

Encyklopedia PWN 1974 t. III 

Encyklopedia PWN 1974 t. IV 

www.szwecjanet;/ek/kraj)pieniadz/banknoty.html 

www.starepieniadze.pl 

www.banknotenews.com/files/tag-sweden.php 
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NIE TYLKO WŁADCY.  

CO HISTORYK SZTUKI WIDZI NA BANKNOCIE 

Paweł Powirski 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Pieniądze papierowe są niezwykłym nośnikiem treści. Oprócz danych 

dotyczących wartości, emitenta i miejsca obiegu posiadają też walory estetyczne.  

Polskie banknoty z XX i XXI wieku zawierały elementy symboliczne 

odnoszące się do czasów ich powstania oraz aktualnych trendów politycznych, 

ekonomicznych i społecznych. Zmiany polityczne, które nastąpiły po 1989 roku, 

spowodowały nieaktualność treści ideologicznych znajdujących się na 

dotychczasowych banknotach, tworzących serię „Wielcy Polacy”. Dodatkowo 

należało wprowadzić nie tylko nowy zestaw zabezpieczeń, ale wizualnie odróżnić 

nowe formy od dotychczas funkcjonujących, aby nie zaistniały pomyłki w okresie 

przejściowym. Równocześnie z przeprowadzeniem denominacji w 1995 roku 

wprowadzono nową serię banknotów, nazwaną „Władcy Polski”. Autorem 

projektu tej serii był Andrzej Heidrich, odpowiedzialny także za projekt graficzny 

serii poprzedniej.  

Na część artystyczną projektu „Władcy Polski” składają się dwa motywy: 

popiersia władców z profilu oraz zespół elementów architektonicznych                              

i ornamentalnych odwołujących się do czasów panowania sportretowanego 

władcy. Popiersia władców odwołują się w formie do „Pocztu królów i książąt 

polskich” Jana Matejki. Andrzej Heidrich nie był pierwszym artystą, który 

wykorzystał wizerunki władców z tego cyklu. Jeszcze w okresie 

międzywojennym, w tzw. serii mobilizacyjnej zastosowano fragmenty rysunków 

przedstawiających Mieszka I i Dobrawę. Następnie w 1978 roku na banknocie               

o wartości 2000 zł pojawiły się znowu fragmenty rysunków z Pocztu - 

wyobrażenia Mieszka I i Bolesława Chrobrego.  

Andrzej Heidrich projektując nowe banknoty potraktował Poczet Matejki 

jako inspirację do stworzenia własnego, autorskiego sposobu ukazania władcy.  

Na awersie profil władcy jest głównym motywem i w nim niejako wyraża się moc 

pieniądza poprzez majestat władcy. Na banknocie 10 zł znajdujemy profil 
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pierwszego historycznego władcy Polski, Mieszka I. Widzimy profil brodatego 

mężczyzny z równo przystrzyżonym zarostem i czapką na głowie. Nakrycie 

głowy ma szczególny brzeg - obszyte jest metalowymi aplikacjami, 

najprawdopodobniej złotymi i srebrnymi. Nie jest to jeszcze korona i diadem, ale 

nakrycie głowy przypominające znane historykom czapki (mitry) wielkoksiążęce, 

występujące w późniejszych epokach. W dolnej części przedstawienia 

portretowego widać fragment ozdobnej broszy lub fibuli spinającej szaty. Te                    

z pozoru drobne kosztowności świadczyć miały o wysokim statusie Mieszka.                 

W portrecie Andrzej Heidrich pozostał w dużej mierze wierny rysunkowi Jana 

Matejki. Przed Mieszkiem, jako motyw tła dla nazwy emitenta, godła 

państwowego oraz podpisów Prezesa NBP i Głównego Skarbnika, zostały 

umieszczone dwie rozety wzorowane na posadzce z katedry w Gnieźnie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment ten został odkryty podczas wykopalisk archeologicznych i jest 

datowany na czas odbudowy po pożarze w 1017 roku. Za głową Mieszka I 

znajdują się liście akantu - jeden z najczęstszych motywów w sztuce europejskiej, 

stosowany już od starożytności. Na rewersie centralnym elementem jest denar             

z kapliczką, kiedyś uznawany za najstarszą polską monetę. Obecnie przyjmuje 

się, że jest to moneta Mieszka II jako następcy tronu.  
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W rysunku umieszczonym w centrum monety dopatrywano się szczytu 

kościoła zwieńczonego krzyżem lub właśnie czapki (mitry) książęcej. W tle za 

denarem znajduje się inny zabytek archeologiczny. Jest to jeden z bliźniaczych 

kapiteli kolumn odkrytych w Tyńcu. Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu należy 

do najstarszych w Polsce i datowane jest na XI wiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 154 kwiecień – czerwiec 2019 

39 

Do końca nie wiadomo, który z książąt piastowskich był fundatorem 

klasztoru. Zespół bliźniaczych kapiteli został odkryty podczas wykopalisk 

archeologicznych i, jak dowiodły badania, nigdy nie był wykorzystany do 

ozdobienia krużganka klasztornego. Stylistyka kapiteli nawiązuje do wzorów 

włoskich i na tej podstawie można wiązać je z zakonnikami, którzy przybyli do 

Polski z Italii. Wprawdzie żaden z ukazanych na banknocie obiektów nie ma 

bezpośredniego związku z Mieszkiem I, ale wskazują one na początki sztuki 

polskiej, której rozwój nastąpił dzięki decyzji Mieszka o przyjęciu 

chrześcijaństwa i w wprowadzeniu państwa Piastów do kręgu cywilizacji 

łacińskiej.  

Podobna tendencja przyświecała przy projektowaniu kolejnego banknotu. 

Na banknocie dwudziestozłotowym ponownie pojawia się ukoronowane 

popiersie Bolesława Chrobrego inspirowane rysunkiem Jana Matejki.                               

W rzeczywistości korona Bolesława miała zupełnie inny wygląd i mogła 

nawiązywać do diademów epoki ottońskiej, jakie znamy z miniatur                                    

w ewangeliarzach z X i XI wieku. Przed głową króla na banknocie umieszczono 

stylizowany portal romański. Nie jest to przedstawienie konkretnego portalu, lecz 

ukazanie typowego dla tego stylu kształtu w technice giloszowej. Za głową króla 

znajdują się ponownie liście akantu, lecz tym razem jest to znacznie większy 

bukiet. Na rewersie banknotu centralnym motywem jest denar Bolesława 

Chrobrego PRINCES POLONIE.  
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Jest to jedna z najbardziej znanych monet tego władcy, interesująca z wielu 

względów, które mogły zdecydować o umieszczeniu monety na banknocie. Po 

raz pierwszy w historii pojawia się na niej nazwa POLONIE jako określenie 

Państwa Piastowskiego oraz wizerunek ptaka. Do dzisiaj trwa dyskusja, jakiego 

gatunku jest to ptak: orzeł czy może paw lub nawet gołębica. Obecnie za bardziej 

realną przyjmuje się tezę, że mamy do czynienia z pawiem - symbolem 

odnoszącym się do Chrystusa. Po lewej stronie od wyobrażenia denara znajduje 

się przedstawienie rotundy św. Mikołaja w Cieszynie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze budowle sakralne na ziemiach polskich, budowane na potrzeby 

władcy i jego dworu w najważniejszych grodach państwa, miały właśnie kształt 

rotundy. Na temat budowli z Cieszyna nie ma zbyt wielu źródeł pisanych. Badania 

archeologiczne dowiodły, że budowla ta pochodzi z XI wieku i powstała na 

terenie grodu. Na prawo od wyobrażenia denara znajduje się fragment jednego                

z najcenniejszych dzieł sztuki średniowiecznej w Polsce. Jest to wizerunek lwa                  

z bordiury brązowych drzwi gnieźnieńskich. Na 18 scenach tego niezwykłego 

zabytku sztuki odlewniczej umieszczono legendę o życiu i śmierci św. Wojciecha 

oraz wykupienia relikwii męczennika za cenę złota przez Bolesława Chrobrego. 

Bordiura otaczająca drzwi stanowi artystyczne połączenie legend i mitów                          
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z tradycji chrześcijańskiej i pogańskiej, wzbogacone wizerunkami zwierząt 

mających znaczenie zarówno w tradycji pogańskiej jak i chrześcijańskiej. 

Wprawdzie zabytki te nie pochodzą z czasów panowania Bolesława Chrobrego, 

ale ukazują w niewielkim wycinku, że sztuka romańska w Polsce zadomowiła się 

na dobre za czasów Piastów i odzwierciedla się w wysokiej klasy zabytkach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Królem zdobiącym banknot o nominale 50 złotych jest Kazimierz Wielki. 

Wzorem był ponownie rysunek Jana Matejki. Król, przedstawiony z profilu,                    

z długimi włosami i brodą, przypomina mędrca. Czasy jego panowania to okres 

rozwoju sztuki gotyckiej, w związku z czym przed głową króla znajduje się 

maswerk wzorowany na witrażach z okien gotyckich kościołów. Za głową 

znajduje się stylizowana litera K, pochodząca z ufundowanych przez ostatniego 

Piasta drzwi katedry krakowskiej. Ten monogram królewski był w latach 1961-

1997 na planszy TVP Kraków. W banknocie stanowi on jeden z elementów 

zabezpieczających przed fałszowaniem.  
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Na odwrocie banknotu głównym elementem jest orzeł z pieczęci 

majestatycznej Kazimierza Wielkiego. Ten typ pieczęci był stawiany tylko na 

najważniejszych dokumentach królewskich, w tym na dokumencie fundacyjnym 

Akademii Krakowskiej.  
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Pod pieczęcią znajdują się elementy regaliów królewskich - berło i jabłko 

królewskie, które znaleziono w 1869 roku podczas otwarcia grobu ostatniego 

króla Piasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadkiem otwarcia grobu królewskiego był Jan Matejko, który wykonał 

dokumentację rysunkową. Kopię regaliów wydobytych wówczas z grobu można 

zobaczyć w Muzeum Matejki w Krakowie. Czasy panowania ostatniego Piasta to 

okres rozwoju gospodarczego i wzrostu znaczenia miast. W związku z tym 

Andrzej Heidrich umieścił po obu stronach pieczęci królewskiej fragmenty 

panoram miejskich - Krakowa z Wawelem i pobliskiego Kazimierza. Oba rysunki 

pochodzą ze znacznie późniejszego dzieła z 1493 roku - Liber chronicorum, 

zwanego też Kroniką Schedla od nazwiska autora tekstów. W opisie ziem 

polskich najwięcej miejsca poświęcono Krakowowi jako stolicy Królestwa 

Polskiego. Opisano nie tylko główne kościoły, ale też Akademię Krakowską, 

wymieniając sławny wydział astronomii. Kazimierz, dziś będący dzielnicą 

Krakowa, był niegdyś osobnym miastem, któremu Kazimierz Wielki nadał 

przywilej lokacyjny i licznymi przywilejami przyczynił się do rozwoju nowego 

miasta. Postać Kazimierza Wielkiego jest wiązana z sukcesem gospodarczym                  

i rozwojem Królestwa Polskiego. 
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Na banknocie 100 złotych znalazł się pierwszy król z dynastii Jagiellonów, 

Władysław Jagiełło. Wzorem dla wizerunku władcy był nie tylko rysunek Jana 

Matejki, ale też wyobrażenie króla znajdujące się na jego grobowcu w katedrze 

wawelskiej. To dzieło sztuki wykonano prawdopodobnie jeszcze za życia króla. 

Przed przedstawieniem profilu króla znajduje się ornament w stylistyce 

rozwiniętego późnego gotyku, nawiązujący do zwieńczeń gotyckich budowli.                

W podobnej stylistyce gotyckiej jest utrzymany ornament za królem. Na odwrocie 

banknotu, w części centralnej, znajduje się inny element pochodzący z grobu 

króla. Jest to orzeł z tumby grobowca - herb Królestwa Polskiego.  
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Inna wersja banknotu przewidywała, że obok siebie będą herby obu państw, 

które połączył Władysław Jagiełło: Orzeł Korony Polskiej i Pogoń Wielkiego 

Księstwa Litewskiego. Pod herbem Królestwa Polskiego znajdują się elementy 

odwołujące się do działalności króla na polu bitewnym. Są wśród nich przede 

wszystkim dwa miecze, nawiązujące do mieczy przekazanych Władysławowi 

Jagielle i księciu Witoldowi przed bitwą grunwaldzką. Na mieczach spoczywa 

hełm garnczkowy i płaszcz, w domyśle odwołujące się do pokonanych 

krzyżaków. Symboliczny wymiar ma już umieszczenie elementów wrogiego 

uzbrojenia pod herbem. Stanowi to kontynuację pojawiających się w sztuce 

wizerunków pokonanych wrogów, deptanych przez zwycięzcę, czy nawet 

przebijanych włócznią. Odnoszą się one nie do brutalnego ukazania zwycięzcy               

i pokonanego, ale do symbolicznej przewagi. Na lewo od orła znajduje się 

rysunek ukazujący stolicę Państwa Zakonnego - Malbork. Była to niezdobyta                

w średniowieczu twierdza - podczas Wielkiej Wojny z Zakonem Władysław 

Jagiełło bezskutecznie oblegał zamek. Prawdopodobnie dlatego nie został 

umieszczony pod stopami orła. Władysław Jagiełło był jednym z najważniejszych 

władców z dynastii Jagiellonów. Potrafił wykorzystać to, że państwo 

ekonomicznie wzmacniało się od czasów Kazimierza Wielkiego i było w stanie 

stanąć do równej walki z Zakonem Krzyżackim. 

Na przedostatnim banknocie króluje Zygmunt I Stary. Okres jego 

panowania to czasy tzw. “złotego wieku” - rozwoju kultury i sztuki. Były to czasy, 

kiedy to artyści sprowadzeni z Italii przeszczepili na grunt polski wzorce 

toskańskiego renesansu.  
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Władca na banknocie został ukazany w wytwornym stroju z epoki                    

i w wieńcu, w jakim od czasów antycznych ukazywano bohaterów i władców. 

Przedstawienie króla Zygmunta tym razem jest wzorowane na portrecie króla, 

który znajduje się na predelli srebrnego ołtarza z Kaplicy Zygmuntowskiej. 

Najważniejszym elementem odwrotnej strony banknotu jest ozdobny 

renesansowy orzeł z czasów zygmuntowskich, skopiowany ze ściany Kaplicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzeł jest wpisany w sześcioboczną tarczę i literę S, od łacińskiej wersji 

imienia królewskiego Sigismundus. Tłem dla orła są krużganki zamku na 

Wawelu, przebudowanego za czasów Zygmunta Starego. Przebudowę w nowej 

stylistyce rozpoczęto w 1507 roku pod okiem Franciszka Florentczyka. Budowa 

trwała przez cały okres panowania ostatnich Jagiellonów. Powstała wyjątkowa 

budowla, opinająca z trzech stron dziedziniec z dwoma poziomami arkad oraz 

rozbudowanym kolejnym piętrem reprezentacyjnym. Nie było to bezmyślne 

kopiowanie wzorów toskańskich, lecz przeszczepienie ich na grunt polski                          

i dostosowanie do lokalnych wzorów. Włosi pracujący początkowo w Krakowie, 

a następnie w innych miastach oraz liczni Polacy studiujący we Włoszech, a także 

miastach zachodniej Europy, przyczynili się do rozwoju odrodzenia na ziemiach 

polskich.  



 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 154 kwiecień – czerwiec 2019 

47 

Ostatnim banknotem obiegowym jest 500 złotych z postacią Jana III 

Sobieskiego. Na awersie umieszczono popiersie króla z profilu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Władca ma na sobie zbroję łuskową, tzw. karacenę oraz pelerynę spiętą 

broszą. Po sarmacku król ma długi, lekko podkręcony wąs. Niewątpliwie Andrzej 

Heidrich sugerował się rysunkiem Jana Matejki oraz licznymi przedstawieniami 

króla - wojownika w zbroi wykonywanej w epoce. Przed wyobrażeniem 

monarchy znajduje się jego herb - Janina. Za głową władcy znajduje się element 

zabezpieczenia banknotu w postaci przedstawienia hełmu, tzw. szyszaka 

husarskiego.  
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W czasach Sobieskiego i jego poprzedników ta wyjątkowa formacja 

wojskowa odnosiła swoje największe sukcesy na polach bitewnych. Na odwrocie 

banknotu głównym elementem jest orzeł królewski z herbem Janina na piersi. Jest 

to barokowe wyobrażenie godła królewskiego, pojawiające się na budowlach 

związanych z Sobieskim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tle znajduje się jedna z kilku rezydencji Jana III, ale najbardziej z nim 

kojarzona - pałac w Wilanowie. Pierwotna wiejska rezydencja została 

przebudowana w latach 1692-1696 i stała się pałacykiem. Pałacyk ten stanowi 

unikatowe połączenie sztuki zachodnioeuropejskiej i staropolskiej rozwijającego 

się sarmatyzmu. W potocznym mniemaniu czasy Jana III Sobieskiego to ostatnie 

chwile chwały Rzeczypospolitej Obojga Narodów.  

Po przeanalizowaniu historyczno-sztucznych elementów na polskich 

banknotach odnosi się wrażenie, że odwołują się one do wspólnego dziedzictwa 

Narodu Polskiego. Są to okruchy historii, które dotyczą przełomowych 

momentów kształtujących świadomość narodu, zaczynając od wejścia Państwa 

Piastów do rodziny krajów europejskich, poprzez chwile wielkości i rozwoju aż 
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po zwycięstwa rodzące mity narodowe. Nie ma w nich nachalnej ideologii, lecz 

poprzez dobór elementów ze wspólnej historii uzyskano piękne i bardzo 

użyteczne przedmioty.  
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WIEŚCI Z ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

W dniu 8 stycznia 2019 r., jak zwykle na początku roku, odbyło się 

noworoczne spotkanie członków i sympatyków gdańskiego oddziału Polskiego 

Towarzystwa Numizmatycznego. Było ono okazją, oprócz złożenia sobie życzeń, 

do podsumowania działań statutowych w minionym roku oraz rozmów o planach 

na przyszłość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy noworocznego spotkania 
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Dyskusja o planach na przyszłość 

 

W dniu 5 lutego 2019 r. gościem PTN Oddział Gdańsk był dr hab. prof. 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Bartosz Awianowicz.  Wygłosił 

interesujący wykład pt. „Honos i Virtus w mennictwie starożytnego Rzymu oraz 

w medalierstwie nowożytnym (XVI – XVIII w.)”. Wystąpienie gościa 

poświęcone było dwóm bóstwom – ideom czczonym przez starożytnych Rzymian 

łącznie przynajmniej od 205 r. p.n.e., kiedy to poświęcono pierwszą w Rzymie 

świątynię Honor i Virtus. W medalierstwie wczesnej epoki nowożytnej 

najciekawszej recepcji doczekał się wspólny wizerunek HONOS ET VIRTVS        

z sesterców Galby, Witeliusza i Wespazjana. Wykład wzbudził wielkie 

zainteresowanie, wywołując ożywioną dyskusję. 
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Medal pośmiertny Pietra Gradenigo, odlany wg stempla Giovanniego Zenobia Webera w 1776 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas lutowego wykładu prof. Bartosza Awianowicza 

 

W dniu 5 marca 2019 r. zebrani mogli wysłuchać odczytu  Pawła 

Powirskiego pt. „Wędrówka z gotówką. Miasta polskie na banknotach”. Autor 

jest z wykształcenia archeologiem i historykiem sztuki. Od 2011 roku jest 

związany z Muzeum Narodowym w Gdańsku. Z zamiłowania jest 

numizmatykiem, skupionym na mennictwie Państwa Zakonu Krzyżackiego                   

w Prusach i mennictwie nowożytnym Polski Królewskiej.  Zaprezentował na 

szerokim tle porównawczym miasta i ich charakterystyczne elementy 

architektoniczne, które znalazły się na polskich banknotach serii „Miasta polskie” 

Przedstawił także jak postrzegano architekturę miejską i jak ją wykorzystywano 

w celach propagandowych na banknotach. 
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Wystąpienie p. Pawła Powirskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Podczas marcowego spotkania 
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W tym dniu odbyło się także zebranie sprawozdawczo - wyborcze 

członków oddziału gdańskiego PTN. Zebrani wysłuchali sprawozdania sekretarza 

oddziału p. Roberta Aponowicza z działalności oddziału za ubiegły rok oraz 

sprawozdania finansowego skarbnika p. Zbigniewa Mikuckiego i Komisji 

Rewizyjnej, w osobie jej przewodniczącego p. Stefana Hetmańskiego. Po 

przegłosowaniu absolutorium dla ustępującego Zarządu odbyło się głosowanie, 

które wyłoniło władze oddziału na kolejne cztery lata. W jego wyniku 

dotychczasowy skład Zarządu się nie zmienił a jedynie skład Komisji Rewizyjnej 

– jej nowym członkiem został p. Paweł Powirski. 

◙ 
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INFORMACJE 

Spotkania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Gdańsku 

odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia)                   

o godz. 17:00 w Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska znajdującej się w Ratuszu 

Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) - otwarte spotkania połączone                  

z odczytami. 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do opłacania składek członkowskich przelewem na konto Oddziału 

Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Nr konta: 

04 2030 0045 1110 0000 0363 7630 

 

Strona internetowa PTN Oddział w Gdańsku: 

http://ptngdansk.000webhostapp.com/index.html 

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  

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