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Magazyn Centrum Pieniądza NBP

Na łamach niniejszego wydania „Bankoteki” zago-
ścił Kraków. Na przedniej okładce uwagę przyciąga 
średniowieczny witraż z bazyliki Mariackiej, na któ-
rego tle zaprezentowaliśmy nowo wydaną srebrną 
monetę kolekcjonerską. Fragment tego witrażu 
umieszczono na monecie. Na tylnej okładce tłem dla 
monety są dwie najbardziej znane w Polsce wieże 
kościelne – wieże bazyliki Mariackiej ‒ z obrazu jakże 
krakowskiego malarza Jana Matejki. Narodowy Bank 
Polski wyemitował tę monetę na 700-lecie konse-
kracji tego kościoła.

W  dziale Edukacja opisujemy historię bazyliki 
Mariackiej i jej bogatego wnętrza, a zwłaszcza dzieje 
powstania witrażu ze sceną ofiarowania Jezusa 
w świątyni, będącego głównym motywem zdobią-
cym 50-złotową monetę okolicznościową.

Wydanie tego numeru „Bankoteki” kończy obszerna, 
bogato ilustrowana relacja z  powstawania Krakow-
skiego Salonu Ekonomicznego NBP ‒ wystawy 
i przestrzeni konferencyjnej. Mieści się on w salach 
Oddziału Okręgowego przy ulicy Basztowej, vis-à-vis 
Barbakanu, a w jego tworzeniu uczestniczyli również 
eksperci z Centrum Pieniądza NBP.

Od czerwca br. Centrum Pieniądza NBP ponownie 
udostępniono zwiedzającym. Gości jest jednak 
mniej niż przed epidemią, ponieważ na razie pla-
cówkę można zwiedzać tylko indywidualnie. Nie-
zależnie od frekwencji Centrum Pieniądza NBP 
ciągle wprowadza zmiany i uzupełnia ekspozy-
cję. W  naszym magazynie „otwieramy” przed 

czytelnikami gabloty, pokazujemy i opisujemy nowe 
eksponaty oraz przedstawiamy zmiany w salach 
wystawienniczych. W tym numerze prezentujemy 
nowe gabloty w sali Wojny, poświęcone hiperinflacji.

W dziale Odkrywamy multimedia, otwieramy gabloty 
zaglądamy do sali Antyk–średniowiecze–nowożyt-
ność, by poznać historię przodka pieniądza ‒ muszli 
kauri, używanych na kontynencie afrykańskim jesz-
cze w XX w. Czy uda nam się przekonać czytelników, 
że kauri stanowiły niegdyś globalną walutę? Nowych 
argumentów dostarczymy w drugiej części artykułu, 
w kolejnym numerze „Bankoteki”. 

Najnowszy banknot kolekcjonerski wyemitowany, 
by uczcić 100-lecie Bitwy Warszawskiej prezentu-
jemy w dziale Eksponaty. Przy okazji przypominamy 
monetę okolicznościową NBP wydaną w 90. rocz-
nicę Cudu nad Wisłą. Gdy ten numer „Bankoteki” 
ukaże się drukiem, banknot 20 zł – po raz pierw-
szy w historii polskiej numizmatyki zaprojektowany 
w układzie pionowym ‒ będzie można oglądać w sali 
Twórca i produkcja pieniądza.

W czerwcu br. wznowiliśmy otwarte wykłady w Cen-
trum Pieniądza NBP. Na sezon jesienno-zimowy 
przygotowaliśmy kolejne prelekcje znanych wykła-
dowców i numizmatyków. Ich tematykę podajemy 
w dziale Z kalendarza Centrum Pieniądza NBP. 
 Terminy wykładów prosimy sprawdzać na bieżąco 
na stronie www.nbp.pl/centrumpieniadza.

Drodzy Czytelnicy

Miłej lektury

Redakcja „Bankoteki”
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Edukacja
Światło historii promieniujące z witraży w kościele Mariackim 
Monety kolekcjonerskie w 700-lecie konsekracji  
krakowskiej bazyliki str. 5–9

Milion, miliard, hiperinflacja – wpływ wojen na pieniądz 
Nowa ekspozycja w sali Wojny str. 10–12

Scena ofiarowania Jezusa – dolna część ilustracji w Biblii pauperum (łac. Biblia ubogich) z XIV w.
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Światło historii promieniujące z witraży 
w kościele Mariackim
Monety kolekcjonerskie w 700-lecie konsekracji krakowskiej bazyliki
We wnętrzu kościoła Mariackiego nasza uwaga koncentruje się na dziele Wita Stwosza, a witraże prezbiterium tworzą jedynie jego 
barwną oprawę. Toruński artysta Sebastian Mikołajczak odwrócił sytuację – na monecie kolekcjonerskiej, którą zaprojektował, 
najważniejszy jest barwny witraż, postacie wyrzeźbione przez Stwosza dyskretnie mu towarzyszą.

W połowie XIII w., w latach 1241 i 1259, Mongołowie dwukrotnie 
spustoszyli Małopolskę i zniszczyli stołeczny Kraków. Ocalały jedy-
nie zamek na wzgórzu wawelskim i kościół św. Andrzeja, w których 
schronili się mieszkańcy grodu. Nie przetrwał natomiast istniejący 
co najmniej od 1220 r. kościół Najświętszej Marii Panny. Pamięć o tych 
dramatycznych wydarzeniach zachowała się w legendzie o strażniku 
hejnaliście, który zginął od tatarskiej strzały, ostrzegając mieszkań-
ców przed najeźdźcą.

Odbudowę i rozwój Krakowa ułatwiło nadanie miastu przez księ-
cia krakowskiego Bolesława Wstydliwego praw miejskich. Lokacja 
na prawie magdeburskim w 1257 r. spowodowała, że Kraków stał się 
gminą samorządową, na czele której stanął dziedziczny wójt i wybie-
rana wśród mieszczan rada. Nowy status prawny miasta przyciągnął 
zamożnych osadników, przedsiębiorców ze Śląska i Niemiec. Dzięki 
lokacji zrealizowano nowe założenie urbanistyczne. Wytyczony wów-
czas plan zabudowy Krakowa przetrwał do dziś. Centrum miasta two-
rzy obszerny rynek otoczony siatką krzyżujących się pod kątem pro-
stym ulic. Na rynku stanął ratusz – siedziba władz samorządowych, 
a w północno-wschodnim narożu, na fundamentach zniszczonej świą-
tyni, posadowiono trójnawowy kościół parafialny (farę) pod wezwa-
niem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W połowie XIV w. przy 
kościele działała szkoła parafialna, która stała się zalążkiem Akademii 
Krakowskiej. Do XIX w. kościół był otoczony cmentarzem.

Miasto obdarzone przez władców przywilejami gospodarczymi, leżące 
na przecięciu szlaków handlowych prowadzących na Ruś, Węgry 
i Śląsk, szybko się rozwijało i bogaciło. W krótkim czasie zostało oto-
czone ziemnymi obwarowaniami (1286 r.), które stopniowo zastępo-
wano murami i bramami.

Niezmieniona od tego czasu majestatyczna bryła bazyliki Mariackiej 
góruje nad miastem i  jest jednym z  jego symboli. Wczesnogotycki 

Obraz Jana Matejki: „Widok z Wieży Ratuszowej na Rynek i kościół Mariacki 
w Krakowie”, 1857, Dom Jana Matejki – Muzeum Narodowe w Krakowie 
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Images/Kosciol_Mariacki.jpg
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halowy kościół został konsekrowany przez 
biskupa Nankera w  roku 1320 lub 1321. 
Następnie wzniesiono prezbiterium kościoła 
z pięciobocznym zamknięciem. W trzech z 11 
wysmukłych ostrołukowych okien prezbite-
rium znajduje się największy w Polsce, liczący 
ponad sto kwater, zespół średniowiecznych 
witraży. Do dziś przetrwało około 1/6 pier-
wotnego zasobu, który u  schyłku XIV w. 
wypełniał wszystkie okna chóru.

Witraże powstały w  latach 1365–1390 
w trzech warsztatach. W pierwszym przy-
gotowano cykl scen biblijnych wzorowanych 
na tzw. Biblii pauperum (nierzadkim w śre-
dniowieczu rodzaju księgi, która zawierała 
skrócony opis Pisma Świętego oraz, czę-
sto, rysunki ułatwiające zrozumienie przed-
stawianych historii przez niepiśmiennych 
wiernych). W drugim, specjalizującym się 
w cyklach staro- i nowotestamentowych, 
wykonano sceny z Księgi Rodzaju oraz sceny 
z życia Chrystusa. W trzecim z kolei powstał 
cykl witraży maryjnych. Oczywiście średnio-
wieczni artyści nie sygnowali swoich prac, 
zachowały się natomiast ich imiona: Piotr, 
Mikołaj i Jan. Dziś okna prezbiterium są czę-
ściowo zamurowane, a zachowane pierwotne 
witraże przemieszczone i uzupełnione póź-
niejszymi. Niektóre z witraży zostały zde-
montowane i obecnie znajdują się w zbio-
rach muzealnych. Kościoły średniowiecznej 
Europy zdobiono freskami i witrażami, które 
przedstawiały w  teologicznym porządku 
historię zbawienia, tak by niepiśmienni mogli 
ją kontemplować. Pierwotny wystrój krakow-
skiej świątyni się nie zachował.

Wśród wybitnych dzieł sztuki, które wypeł-
niają kościół Mariacki, uwagę przykuwa 
potężny, szafowy poliptyk zamówiony przez 
krakowskich mieszczan u  Wita Stwosza. 
W 1442 r. runęło sklepienie prezbiterium, 
niszcząc ołtarz główny. Prezbiterium zostało 
przykryte gwiaździstym sklepieniem, a wyko-
nanie nowego ołtarza, dopiero w 1477 r., 
powierzono artyście przybyłemu z Frankonii. 
Stwosz pracował nad ołtarzem ponad 10 lat, 

Ołtarz w bazylice Mariackiej w Krakowie wykonany przez Wita Stwosza – XV w. 
Wikipedia
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jego koszt był równy rocznemu budżetowi 
miasta. To jedno z najwybitniejszych późno-
gotyckich dzieł sztuki europejskiej przesło-
niło znajdujące się za nim witraże.

Na monecie, która upamiętnia 700-lecie 
konsekracji kościoła Mariackiego, znala-
zły się (zarówno na awersie, jak i rewer-
sie) stylizowane gotyckie okna – naj-
starsze zachowane elementy świątyni, 
a także nawiązania do ołtarza Wita Stwo-
sza. Awers monety wypełnia szczyt okna 
– maswerk, kamienna ażurowa kompozy-
cja złożona z trójliści, czteroliści i rybich 
pęcherzy, która przechodzi w laskowanie 
– kamienne kolumienki dzielące okno. 
W przestrzeni okna, pomiędzy kolumien-
kami zostały osadzone kwatery witraży. 
Na obu stronach monety umieszczono 
kwaterę witraża ze sceną Ofiarowania 
Pańskiego. Na awersie przykląkł jesz-
cze, przeniesiony z predelli (podstawy 
ołtarza), jeden z królów Judy, potomek 
Jessego.

Na niesymetrycznie podzielonym rewer-
sie z prawej strony przedstawiono wieże 
kościoła Mariackiego. Wyższą – sygna-
licę – przykrywa charakterystyczny 
gotycki hełm, ozdobiony w  1666 r. 
koroną. Codziennie jest z niej emitowany 
w świat hejnał mariacki. Niższą wieżę 
– dzwonnicę – wieńczy renesansowa 
kopuła. Z lewej strony gotycki witraż 
podtrzymuje anioł ze sceny Bożego 
Narodzenia, którą Wit Stwosz umieścił 
na ruchomym skrzydle swojego ołtarza.

Przedstawiona na wyeksponowanym na 
monecie kolekcjonerskiej witrażu scena Ofia-
rowania Pańskiego miała miejsce na scho-
dach prowadzących do jerozolimskiej świą-
tyni – przybytku jedynego i przedwiecznego 
Boga. Opis tej sceny zamieścił św. Łukasz 
w drugim rozdziale swojej ewangelii. Zgodnie 
z nakazami żydowskiego prawa religijnego 
na rodzicach ciążył obowiązek ofiarowania 
Bogu pierworodnego syna. Maria z Józefem 
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przybyli z Nazaretu, by dokonać rytualnego 
oczyszczenia. Czterdzieści dni po narodzi-
nach dziecka byli zobowiązani złożyć ofiarę 
– w przypadku ubogich były to dwie synogar-
lice albo dwa gołębie. W świątyni rodziców 
i dziecko przywitał starzec – Symeon, któ-
remu Duch Święty obiecał, że przed śmier-
cią zobaczy Zbawiciela. Symeon rozpoznał 
w  chłopcu Mesjasza, na którego czekał. 
Wziął go na ręce i sławił Boga. Wypowie-
dziane przez Symeona słowa mają symbo-
liczne znaczenie, są zapowiedzią Nowego 
Przymierza.

Święto ustanowione dla upamiętnienia tego 
wydarzenia należy do najstarszych świąt 
liturgicznych. Było obchodzone w Jerozolimie 
już IV w., a na Zachodzie upowszechniło się 
dwa wieki później. W średniowieczu spopula-
ryzowane zostały przedstawienia, na których 
Maria powierza swego syna starcowi. Czę-
sto w scenie Ofiarowania biorą udział, obok 
Marii, Jezusa i Symeona, również inni boha-
terowie Łukaszowej relacji – Józef i prorokini 
Anna, para ofiarnych gołębi, a nawet służąca, 
tak jak na pochodzącym z początku XIV w. 
fresku Giotta di Bondone, znajdującym się 
w Kaplicy Scrovegnich w Padwie.

Artysta, który wykonał do kościoła Mariac-
kiego witraż ze sceną Ofiarowania w  polu 
rombu, z braku miejsca zrezygnował z archi-
tektonicznej scenografii. Przedstawił jedy-
nie zwróconych ku sobie Maryję i Symeona. 
Maryja trzyma w rękach nagiego Jezusa, któ-
rego błogosławi brodaty Symeon. Do boków 
rombu przylegają półkola, w których znajdują 
się starotestamentowi prorocy zapowiada-
jący przyjście Mesjasza – Malachiasz, Zacha-
riasz, Sofoniasz i Dawid. Pierwotnie witraż 
był umieszczony w wychodzącym na wschód 
oknie, które wypełniały przedstawienia Biblii 
pauperum. W XIV w. popularne stały się zesta-
wienia obrazów – scen ze Starego i Nowego 
Testamentu. Każdej, umieszczonej central-
nie, scenie nowotestamentowej towarzyszyły 
dwie symboliczne sceny starotestamentowe, 
zapowiadające opisaną w ewangeliach historię 

Witraż Ofiarowania Pańskiego 
Fot. Archiwum bazyliki Mariackiej w Krakowie
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zbawienia. Pierwsza nowotestamentowa 
scena Biblii pauperum to Zwiastowanie.

W kościele Mariackim nie zachował się ani 
umieszczony pierwotnie w  pierwszej tria-
dzie witraż opowiadający wizytę archa-
nioła Gabriela u Maryi, ani towarzyszące mu 
sceny, których bohaterami byli pramatka 
Ewa i Gedeon. Z czwartej w kolejności tria-
dzie zachował się jedynie witraż Ofiarowania, 

któremu powinny towarzyszyć witraże ze sta-
rotestamentowymi scenami rytualnej ofiary 
pierworodnych, a także powierzenia przez 
Annę swojego syna Samuela Bogu. Witraż Ofia-
rowania Pańskiego zdobi monetę kolekcjoner-
ską wyemitowaną dla upamiętnienia świątyni, 
z której od czasu uroczystej konsekracji pro-
mieniuje światło wiary.

 n Mateusz Sora

Srebrną monetę 
kolekcjonerską „700-lecie 
konsekracji kościoła 
Mariackiego w Krakowie”, 
o nominale 50 zł, Narodowy 
Bank  Polski wprowadził 
do obiegu 22 maja br. 
(nakład do 6000 sztuk).

Tego samego dnia weszła 
do obiegu moneta z serii 
„Odkryj Polskę”  
– „Kościół Mariacki” 
o nominale 5 zł, w nakładzie 
do 1 200 000 sztuk.

Ofiarowanie Jezusa w świątyni, fresk z Kaplicy Scrovegnich w Padwie, 
Giotto di Bondone 
Wikimedia Commons
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Milion, miliard, hiperinflacja – wpływ wojen 
na pieniądz. Nowa ekspozycja w sali Wojny
Ekspozycja Centrum Pieniądza NBP wzbogaciła się o dwie nowe gabloty w sali Wojny, w których prezentowane jest zagadnienie 
powojennych kryzysów hiperinflacyjnych.

Pierwsza gablota jest poświęcona okresowi po zakończeniu I wojny 
światowej. Nasi goście mają możliwość obejrzenia marek niemieckich 
oraz austriackich koron z lat 1920–1923. Widniejące na nich nominały 
w obrazowy sposób ukazują skalę problemu. Szczególnie gwałtowny 
przebieg miała hiperinflacja w Niemczech. W połowie 1921 r. Repu-
blika Weimarska rozpoczęła wypłatę reparacji wojennych na rzecz 
państw Ententy. Doprowadziło to do wzrostu deficytu budżetowego 
oraz konieczności kupowania rządowego długu przez niemiecki bank 
centralny – Reichsbank. W tym celu emitowano coraz więcej papie-
rowego pieniądza, co napędziło szybki wzrost cen. Ponieważ siła 
nabywcza marki niemieckiej spadała, społeczeństwo domagało się 
coraz częstszych podwyżek płac. Galopująca inflacja przerodziła się 
w drugiej połowie 1922 r. w hiperinflację – w kwietniu 1922 r. litr mleka 
kosztował 7 marek, w październiku tego samego roku już 50 marek, 
natomiast w czerwcu 1923 r. aż 3800 marek! Sytuacja uległa dalszemu 
pogorszeniu w kolejnych miesiącach. W lipcu miesięczna stopa inflacji 

Sala Wojny. Gablota: korony austriackie i marki niemieckie z lat 1920–1922 
Fot. NBP
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wyniosła 386%, we wrześniu 2 532%, natomiast w październiku nie-
wyobrażalne 29 720%. Punkt kulminacyjny hiperinflacja w Niemczech 
osiągnęła w listopadzie 1923 r., kiedy w obiegu pojawiły się banknoty 
markowe o bilionowych nominałach. Do ustabilizowania sytuacji przy-
czyniło się wprowadzenie do obiegu tzw. rentenmarki, która była pie-
niądzem wewnętrznym, niewymienialnym na waluty obce. W 1924 r. 
pojawiły się nowe reichsmarki, co pozwoliło na uzyskanie 
trwałej stabilizacji na rynku pieniężnym.

W drugiej gablocie prezentowane są węgierskie banknoty 
pengő z lat 1944–1946. Pod koniec II wojny światowej Węgry 
poniosły bardzo wysokie straty materialne – zniszczeniu 
uległo około 50% przemysłu. W miejsce wycofujących się 
wojsk Wehrmachtu wkroczyła Armia Czerwona. Zawieszenie 
broni podpisane w styczniu 1945 r. obligowało Budapeszt 
do wypłaty Związkowi Radzieckiemu wysokich reparacji 
wojennych. Ponadto rząd pilnie potrzebował pieniędzy, aby 
zaspokoić podstawowe potrzeby znajdującej się w bardzo 
trudnym położeniu ludności cywilnej. Z uwagi na niewielkie 
możliwości uzyskania pomocy międzynarodowej podstawo-
wym sposobem finansowania wydatków publicznych stał się 
dodruk papierowego pieniądza. Jednocześnie na rynku bra-
kowało podstawowych towarów, co potęgowało wzrost cen.

Węgry weszły w fazę hiperinflacji latem 1945 r. Przybrała 
ona jeszcze na sile w kolejnym roku. W obiegu zaczęły się 

pojawiać banknoty o abstrakcyjnie wysokich nominałach. Specyficzny 
był także sposób zapisu dużych wartości liczbowych. Jeden z prezen-
towanych na naszej ekspozycji banknotów ma nominał Egymilliărd mil-
pengő (miliard milionów pengő, czyli 1015 pengő). Z czasem w obiegu 
pojawiły się jeszcze wyższe nominały, z których najwyższy miał war-
tość 100 trylionów pengő, czyli 1020 pengő. Nierzadkim widokiem były 
sterty papierowego, bezwartościowego pieniądza leżącego na ulicach 
węgierskich miast. Towarzyszył temu dramatyczny spadek stopy 
życiowej ludności – szacuje się, że przez pierwsze 7 miesięcy 1946 r. 
realna wartość płac w węgierskiej gospodarce obniżyła się o 85%. 
Hiperinflacja na Węgrzech osiągnęła swój kulminacyjny moment 
w lipcu 1946 r. W tym czasie jej dzienny wskaźnik wynosił średnio 
207%, co oznaczało, że ceny detaliczne podwajały się co 15 godzin! 
Kryzys inflacyjny został zażegnany w kolejnym miesiącu w efekcie 
wprowadzenia nowej waluty – forinta, którego Węgrzy używają do dziś. 

 n Adam Skręta

100 milionów marek, Niemcy, 22 sierpnia 1923 r. 
Zbiory NBP

Sala Wojny. Gablota: węgierskie pengő z lat 1944–1946 
Fot. NBP
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Edukacja

Inflacja – ogólny wzrost poziomu cen w gospodarce, w efek-
cie czego dochodzi do spadku siły nabywczej pieniądza. Najpo-
pularniejszą obecnie miarą inflacji jest CPI (ang. consumer price 
index, czyli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych). 
Zmiany poziomu cen są w tym przypadku mierzone na podstawie  
statystycznego koszyka zakupów. Składają się na niego istotne 
z punktu widzenia gospodarstw domowych towary oraz usługi – m.
in.: żywność i napoje, odzież i obuwie, transport, edukacja, użytko-
wanie mieszkania i nośniki energii oraz wyposażenie mieszkania, 
prowadzenie gospodarstwa domowego. Intuicyjnie inflacja jest 
postrzegana jako zjawisko negatywne, warto jednak zauważyć, 
że jest nieodłącznym elementem makroekonomicznej rzeczy-
wistości. Co więcej, gdy ceny towarów i usług rosną w sposób 
umiarkowany (ekonomiści przyjmują najczęściej wartość poni-
żej 5% w skali roku), może to świadczyć o dobrej koniunkturze 
gospodarczej i w wielu przypadkach nie musi stanowić powodu 
do zmartwień.

Hiperinflacja – w najprostszym ujęciu jest to utrzymująca się 
przez dłuższy czas bardzo wysoka stopa inflacji. Nie istnieje pre-
cyzyjna definicja tego zjawiska. Jednym z powszechnie przyjętych 
kryteriów liczbowych jest miesięczny wzrost cen na poziomie 50% 
(co jednocześnie oznacza blisko 130-krotny wzrost w skali roku). Rodzi 
to bardzo negatywne konsekwencje gospodarcze – Adam Fergus-
son w swojej książce poświęconej hiperinflacji w Republice Weimar-
skiej metaforycznie stwierdza, że w tym stanie pieniądz umiera. Fak-
tycznie, w takich okolicznościach waluta danego państwa przestaje 
spełniać swoje podstawowe funkcje: wiarygodnego miernika wartości 
towarów i usług, powszechnie akceptowanego środka płatności oraz 
przechowywania oszczędności. Może to doprowadzić do poważnego 
kryzysu społecznego, rozwoju czarnego rynku, konieczności używa-
nia pieniądza zastępczego czy wręcz powrotu do wymiany barterowej. 
W ostatnich latach szeroko opisywano problemy, z którymi borykały 
się Zimbabwe oraz Wenezuela. Historia XX w. obfituje w nie mniej spek-
takularne przykłady. Dwa największe konflikty zbrojne – I oraz II wojna 
światowa – przyczyniły się do gwałtownej „śmierci” pieniądza w kilku 
państwach europejskich.

Historyczne banknoty 
inflacyjne z Austrii, 
Niemiec i Węgier 
Zbiory NBP
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Globalny pieniądz w nieglobalnych czasach
Muszle kauri – najbardziej uniwersalne płacidło świata 
w historii wymiany handlowej – część I
Spośród wielu znanych form pieniądza przedmonetarnego szczególnie interesującym przykładem są muszelki kauri. Te niepozorne 
porcelanki służyły jako środek płatniczy zarówno przed pojawieniem się pieniądza w formie szlachetnego kruszcu, jak i później 
– współwystępując z pieniądzem metalowym lub wypierając dotychczasowe płacidła. Muszle przypominające porcelanowe precjoza 
stały się walutą, którą posługiwano się niemal we wszystkich zakątkach świata dłużej niż jakąkolwiek inną walutą w historii pieniądza.

1 Sanskryt to język literacki starożytnych i średniowiecznych Indii; w hindi – „kauri”, w sanskrycie – „kaparda”, w jęz. ang.: „cowrie” lub „cowry”.
2 Największą popularnością cieszyły się dwa indopacyficzne gatunki porcelanek służące jako środek płatniczy – muszle Cypraea moneta oraz skorupy spo-
krewnionego mięczaka morskiego, Cypraea annulus (łac. annulus = pierścień), które wyróżniały się charakterystycznym żółto-pomarańczowym okręgiem 
na koronie muszli. Według ostrożnych szacunków może być nawet ok. 250  znanych i rozpoznanych gatunków porcelanek kauri.

Kauri to owalne muszelki ślimaka morskiego z gatunku Cypraea moneta, 
który występuje licznie w wodach przybrzeżnych Oceanu Indyjskiego i Pacy-
fiku. Nazwa muszelek jest terminem wziętym z sanskrytu1, używanym rów-
nież w hindi i urdu. Największe źródła tego gatunku porcelanek znajdują się 
w rafach koralowych wokół wysp Malediwów i Lakkadiwów (kilkaset kilo-
metrów na południowy zachód od krańca Indii) i dlatego pierwotnie były 
najliczniej używane przez ludy, które miały do nich bezpośredni dostęp2.

Z tego obszaru przez setki lat wypływały statki załadowane porcelankami, 
transportowanymi przez arabskich handlarzy do wybrzeży Morza Czer-
wonego. Faktycznie jednak docierały do znacznie rozleglejszych teryto-
riów. Znane były bowiem u wybrzeży Oceanii, w Afryce, na Bliskim i Dale-
kim Wschodzie (szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej), a nawet 
w Ameryce Północnej – choć tam większą popularnością cieszyły się inne 
gatunki muszli mięczaków morskich. Kauri występowały w różnorodnych 

kolorach i rozmiarach, te najbardziej powszechne w wymianie handlowej 
miały ok. 1,5 cm długości. Sposób zbierania i przygotowywania muszli 
do użytku handlowego zależał od regionu ich występowania. Przykładowo 
na Malediwach przyjął się zwyczaj poławiania polegający na umieszcza-
niu na powierzchni wody maty utkanej z gałęzi drzew kokosowych. Jak 
tylko mata została pokryta przez charakterystyczne muszelki, wycią-
gano ją w całości i pozostawiano na plaży do wyschnięcia. Znaczna część 
„połowów” była wywożona z Malediwów i trafiała do Bengalu (głównego 
centrum dystrybucji), gdzie muszle były wymieniane m.in. na ryż. W ten 
sposób, na określonych terytoriach i w różnych społecznościach, kauri 
zaczęły stopniowo pełnić funkcję środków płatniczych. Przykładowo 
w Indiach porcelankami posługiwano się w roli płacidła i quasi-pieniądza 
najpewniej już przed IV w. Z Indii muszle trafiały dalej na wschód – w głąb 
Azji Południowo-Wschodniej oraz na zachód – do zachodnich wybrzeży 
Afryki. Znane są ponadto wykopaliska archeologiczne wskazujące, że 
kauri (zarówno w formie naturalnej, jak i w postaci imitacji wykonanych 
z innych materiałów), były znane już w starożytności, szczególnie na tere-
nie północnych Chin. Fakt ten sprawił, że część badaczy przyjęła nawet, 
że muszle porcelanek są historycznie pierwszym chińskim pieniądzem 
przedmonetarnym. Choć nie potwierdzają tego najnowsze świadectwa 
historyczne, to jednak nie ulega wątpliwości, że kauri odegrały bardzo 
ważną rolę w kształtowaniu się chińskiej kultury i cywilizacji.

Naturalnym skorupkom kauri przypisywano przede wszystkim niezwykłe 
walory estetyczne i religijne. Były wykorzystywane jako ozdoby, formy 
dekoracyjne, a także amulety płodności i talizmany chroniące przed 
rozmaitymi nieszczęściami i złymi mocami. Z uwagi na właściwości 

Szkice muszli kauri, Cypraea moneta, 1742 
Źródło: Niccolò Gualtieri – Index Testarum Conchyliorum (1742),  
Wikimedia Commons

Odkrywamy multimedia, otwieramy gabloty
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fizyczne postrzegano je również jako przedmioty o szczególnej warto-
ści. Ich zewnętrzna powierzchnia wyróżniała się gładkością i połyskiem, 
najczęściej była pokryta warstwą twardego szkliwa, a także barwnymi 
wzorami. Porcelanki cechowała trwałość, odporność na zniszczenia, 
policzalność, łatwość w transporcie. Były łatwo rozpoznawalne, a ich 
kształty i charakterystyczna faktura stanowiły najlepszą ochronę 
przed potencjalnymi fałszerstwami. Dzięki tym właściwościom niepo-
zorne muszelki morskiego mięczaka odznaczały się wszystkimi waż-
nymi cechami, jakie powinien mieć… pieniądz. Często były nawlekane 
na sznurki po 40 muszelek, dzięki czemu przybierały postać wygodnych 
w transporcie bransoletek. W przypadku większych ilości kauri wrzu-
cano je do koszyczków lub innych pojemników i ważono w celu ustale-
nia ich wartości. Przykładowe wiązki muszli:

 n 40 muszelek kauri tworzyło 1 sznurek,

 n 50 sznurów tworzyło 1 głowę (łącznie 2000 muszli),

 n 10 głów tworzyło 1 torbę (łącznie 20 000 muszli).

CHINY

Archipelag Malediwów stanowił przez wieki najważniejsze naturalne 
źródło muszelek kauri, ale wykopaliska archeologiczne potwierdzają, że 
porcelanki były znane już w starożytnych Chinach, głównie w dorzeczu 
Żółtej Rzeki, w okresie panowania dynastii Shang3 (ok. XVII w. p.n.e. – 
XI w. p.n.e.) oraz dynastii Zhou (XI w. p.n.e. – 221 r. p.n.e.). Trudno jednak 
dokładnie określić, kiedy zaczęły one pełnić rolę pieniądza przedmo-
netarnego. Już w początkach istnienia państwa chińskiego kauri były 
postrzegane jako przedmioty wartościowe, zapewne pełniły też funkcje 
o znaczeniu religijnym i rytualnym. O ich roli można się dowiedzieć z roz-
maitych chińskich źródeł historycznych. Znane są m.in. napisy wygra-
werowane na przedmiotach z brązu (najstarsze z nich pochodzą z XIII w. 
p.n.e.), które informowały o znaczeniu i szczególnej wartości porcela-
nek. Podczas wykopalisk w grobowcach wczesnych cesarzy (m.in. z cza-
sów Zachodniej Dynastii Zhou, tj. ok. XI w. p.n.e. – 771 r. p.n.e.) odkryto, 
że niektórzy zostali pochowani z… muszlą kauri w ustach. Taki zwyczaj 
pochówku wskazywał niewątpliwie na kulturowe i religijne znaczenie 
porcelanek. Część źródeł wskazuje ponadto, że kauri były przedmio-
tem tradycyjnych ceremonii polegających na wymianie lub ofiarowywa-
niu podarków przez członków lokalnych elit. Choć najprawdopodobniej 

3 Dynastia Shang (ok. 1600–1046 p.n.e.) to pierwsza historycznie potwierdzona dynastia panująca w Chinach. 
W źródłach historycznych można znaleźć różne daty panowania tej dynastii, tj. jej założenie lokowane jest między ok. 1760 a 1520 r. p.n.e., a upadek 
– od 1122 do 1030 r. p.n.e. W bibliografii często podawane były daty panowania władców Shang między 1766 a 1122 r. p.n.e. Zgodnie z najnowszymi 
 ustaleniami archeologicznymi przyjmuje się, że dynastia rozpoczęła rządy ok. 1600 r. p.n.e. i panowała do 1046 r. p.n.e.
https://www.britannica.com/topic/Shang-dynasty

w czasach dynastii Shang muszle morskich mięczaków nie były trak-
towane jako powszechny środek płatniczy, to niewątpliwie w pewnych 
okresach mogły pełnić taką funkcję – wiadomo bowiem, że symbolizo-
wały bogactwo, władzę i społeczny prestiż.

Chińczycy potrzebowali odpowiednio uniwersalnego płacidła, które 
mogłoby być wykorzystywane w wymianie handlowej w różnych czę-
ściach ich imperium. Muszle kauri wydawały się idealnym wyborem; 
po pierwsze – trudno je było podrobić, a po drugie – źródło ich pozy-
skiwania znajdowało się wystarczająco daleko od granic państwa, 
co sprawiało, że były dość trudno dostępne. Tylko najbogatsi Chiń-
czycy mogli sobie pozwolić na zdobycie większej ilości takiej „waluty”. 

Sala Antyk-średniowiecze-nowożytność. Eksponowana kolekcja  chińskich 
numizmatów jest jedną z najbardziej znaczących w Polsce. Składają się 
na nią nie tylko monety odzwierciedlające wszystkie okresy w historii men-
nictwa tego regionu, lecz także przedmonetarne płacidła. Najstarsze z nich 
to imitacje muszli kauri pochodzące z X–V w. p.n.e.  
Fot. NBP
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A zatem muszle kauri, sprowadzane znad Oceanu Indyjskiego przez 
Azję Centralną, trafiały głównie do rąk elit związanych z panującą dyna-
stią. Porcelankami posługiwano się jednak nie tylko w ich naturalnej 
postaci. W północnej części imperium charakterystyczne muszelki, 
które pełniły funkcje płacideł… produkowano. Przyjmuje się, że kauri 
wytwarzane z brązu stanowiły de facto najstarszy pieniądz metalowy 
w historii Chin. Charakterystyczne muszle wytwarzano także z innych 
materiałów, m.in. z żelaza, kości, kamienia, jadeitu4, ceramiki, cyny oraz 

4 Jadeit i utożsamiany z nim nefryt, z uwagi na przypisywane im właściwości, były szczególnie cenione w starożytnych Chinach. W minerałach tych 
dostrzegano uosobienie piękna i wartości duchowych. Od czasów neolitu (ok. 3000–2000 r. p.n.e.) przedmioty wykonane z jadeitu i nefrytu były zwią-
zane szczególnie z kultem przodków, symbolizowały czystość i niezniszczalność, dlatego m.in. wykonywano z nich wartościowe przedmioty rytualne oraz 
 amulety chroniące zmarłych.

ze złota, a do celów ofiarnych produkowano je również z gliny. Jednak 
zapewne ani muszle kauri w swej naturalnej postaci, ani ich odpowied-
niki z brązu nie funkcjonowały w szerszym obiegu przed panowaniem 
Wschodniej Dynastii Zhou (770–222 r. p.n.e.).

Za swoistą imitację kauri uznawane są również inne chińskie płacidła 
z brązu, owalnym kształtem przypominające porcelanki. Były to tzw. 
monety mrówki (ang. ant-nose coin lub ghost-face coin), szczegól-
nie popularne w południowochińskim królestwie Chu, w dorzeczu 
środkowego biegu Jangcy, głównie w Okresie Walczących Królestw 
(475–222 r. p.n.e.).

Porcelanowa waluta wywarła tak ogromny wpływ na kulturę chińską, że 
charakterystyczny piktogram oparty na motywie muszli – 貝 – przyjął 
się w chińskim piśmiennictwie dla słów o znaczeniu ekonomicznym, 
oznaczających: „pieniądz”, „monetę”, „wartość”, „handel” etc.

Przez wieki głównym i największym rynkiem zbytu kauri pozosta-
wała jednak Afryka, a szczególnie zachodnia część tego kontynentu. 
Masowy transport porcelanek znad Oceanu Indyjskiego na Czarny Ląd, 
widoczny wyraźnie co najmniej od XIV w., stał się narzędziem europej-
skiej machiny kolonialnej. Nowa „waluta” stopniowo wypierała lokalne 
„systemy pieniężne” i stała się głównym środkiem wymiany w trans-
atlantyckim handlu niewolnikami.

Więcej o znaczeniu muszli kauri w globalnej i regionalnej wymianie 
handlowej, szczególnie na terytorium Afryki i Oceanii, w następnym 
numerze „Bankoteki”.

 n Anna Brzyska

KAURI W AMERYCE PÓŁNOCNEJ

Muszle kauri dotarły do   wielu miejsc na Ziemi, nawet tych bardzo odległych od ich głównych źródeł występowania. Fakt posługiwania się 
porcelankami w wymianie handlowej odnotowano nawet w Ameryce Północnej. Przykładowo, ludy Ojibwe (Chippewa) – najliczniejsze ple-
miona obszaru Wielkich Jezior – których skupiska dominowały w pobliżu Jeziora Górnego, używały kauri zarówno podczas tradycyjnych 
obrzędów i ceremonii, jak i w obrocie towarowym. Nie wiadomo do końca, w jaki sposób skorupy mięczaka morskiego znad Oceanu Indyj-
skiego trafiły na daleką północ, jednak najprawdopodobniej stało się tak za sprawą wymiany handlowej z innymi plemionami oraz w rezul-
tacie wypraw handlarzy europejskich, sprowadzających niewolników z Czarnego Lądu. W Ameryce Północnej funkcję środka wymiany i rolę 
ceremonialnych amuletów spełniało także wiele innych muszli mięczaków morskich, stąd też gatunek Cypraea moneta nie był dominu-
jącym gatunkiem porcelanki w tym regionie świata.

Awers i rewers monety mrówki 
Zbiory NBP
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Eksponaty
Banknot na 100-lecie Bitwy Warszawskiej str. 18–19
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Bitwa Warszawska 1920
To już trzeci banknot kolekcjonerski upamiętniający setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – po banknotach: 20 złotych 
„Niepodległość” z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego i 19 złotych „100-lecie powstania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych” 
z wizerunkiem Ignacego Jana Paderewskiego.

Banknot o  nominale 20 złotych, wyemi-
towany z okazji przypadającej w tym roku 
100.  rocznicy Bitwy Warszawskiej, jest 
pierwszym banknotem NBP o  orientacji 
pionowej. Autorką projektu jest Justyna 
Kopecka. Inspirację stanowi obraz Kazimierza 
Mańkowskiego „Rok 1920 – Portret Józefa 
Piłsudskiego”. 

Na banknocie na pierwszym planie widzimy 
wizerunek Józefa Piłsudskiego wyciągają-
cego szablę, w głębi kontur panoramy War-
szawy. W tle umieszczono symbole związane 
z wydarzeniami z 13‒25 sierpnia 1920 r.: 
Krzyż Walecznych – polskie odznaczenie woj-
skowe ustanowione w 1920 r., przyznawane 
za czyny męstwa i odwagi wykazane w boju ‒ 
oraz fragment wieńca z liści dębu, będącego 
w starożytnym Rzymie jednym z najwyższych 
odznaczeń za męstwo i odwagę. Umiesz-
czony mikrodrukiem napis: KREW NASZA SIŁY 
NASZE WALKA NASZA DLA OJCZYZNY DRO-
GIEJ stanowi fragment odezwy Rządu Obrony 
Narodowej z 5 sierpnia 1920 r. 

Głównym motywem na  odwrotnej stro-
nie banknotu jest stylizowany fragment 
obrazu Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą”, 
namalowanego w 1930 r. i przedstawiają-
cego scenę batalistyczną. Powyżej widnieje 
wizerunek Medalu Pamiątkowego za Wojnę 
1918–1921. Medalem tym, ustanowionym 
w 1928 r., odznaczano uczestników walk 
o niepodległość i zabezpieczenie granic Rze-
czypospolitej, biorących udział w walkach 
od 1 listopada 1918 do 18 marca 1921 r. 
W tle widzimy stylizowany wizerunek polskiej 
flagi oraz wieńca z liści laurowych (wawrzynu) 

symbolizującego zwycięstwo. Poniżej frag-
mentu obrazu umieszczono napis: „Bitwa 
Warszawska 1920” oraz symbol obchodów 
stulecia odzyskania niepodległości: odręczny 

napis „niepodległa” odwzorowany z ręko-
pisu Józefa Piłsudskiego, a także oddzielony 
pionową kreską napis: POLSKA / STULECIE 
ODZYSKANIA / NIEPODLEGŁOŚCI.

Eksponaty

Banknot „Niepodległość” można oglądać w stale aktualizowanej gablocie wartości kolekcjonerskich 
w Centrum Pieniądza NBP
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W  dolnej części banknotu widnieje napis: 
POLACY! RZĄD POLSKI, RZĄD OBRONY NARO-
DOWEJ, RZĄD DEMOKRACJI POLSKIEJ, RZĄD 
CHŁOPÓW I  ROBOTNIKÓW WZYWA CAŁY 
NARÓD DO WALKI W OBRONIE OGNISKA / 
DOMOWEGO, W OBRONIE CHATY CHŁOPSKIEJ, 
W OBRONIE PRACY I WOLNOŚCI OBYWATEL-
SKIEJ WZYWA DO WALKI ŚWIĘTEJ W OBRO-
NIE WOLNOŚCI, NIEPODLEGŁOŚCI OJCZYZNY! 
/ NARÓD ZJEDNOCZY SIĘ ZE SWOIM ŻOŁ-
NIERZEM, WOJNA NARODOWA ZACZYNA SIĘ 
U PROGU WARSZAWY. To fragment odezwy 
Rządu Obrony Narodowej „Ojczyzna w nie-
bezpieczeństwie” z 5 sierpnia 1920 r. Bank-
not można oglądać w sali „Twórca i produkcja 
pieniądza”.

Warto przypomnieć, że w 2010 r., z okazji 
90. rocznicy Bitwy Warszawskiej, Narodowy 
Bank Polski wyemitował srebrną monetę 
o nominale 20 złotych. Na rewersie monety, 

w tle za wizerunkiem polskiego żołnierza 
z karabinem, również umieszczono fragment 
obrazu Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą”. 
Awers przedstawia profil Józefa Piłsudskiego 
na tle fragmentu mapy. Projektantem monety 

jest Grzegorz Pfeifer, a zaprezentowano ją 
na ekspozycji na antresoli w Centrali Naro-
dowego Banku Polskiego.

 n Marcin Madejski

„Cud nad Wisłą 15 sierpnia 1920 roku”, Jerzy Kossak, 1930. Własność prywatna,  
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Kossak_Jerzy/Index.htm

„Rok 1920 – Portret Józefa Piłsudskiego”,  
Kazimierz Mańkowski, 1930  
Muzeum Narodowe w Warszawie
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Krakowski Salon Ekonomiczny NBP
W zabytkowym budynku Oddziału Okręgowego NBP przy ulicy Basztowej w Krakowie powstała nowa przestrzeń konferencyjno-
-edukacyjna i ekspozycyjna pod nazwą Krakowski Salon Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego. Salon zajmuje najbardziej 
reprezentacyjne pomieszczenia krakowskiego oddziału NBP, m.in. dawną główną salę operacyjną.

Założenia przedsięwzięcia oraz plany prac inwestycyjno-projektowych 
zostały przygotowane przez pracowników Departamentu Administracji 
i Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie, we współpracy z ekspertem 
zewnętrznym. Już na etapie wstępnej koncepcji ustalono, że dzia-
łalność edukacyjna placówki będzie rozszerzeniem wystawy stałej, 
której tematyka obejmie dzieje pieniądza na ziemiach polskich na tle 
gospodarczej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów 

Małopolski. Przyjęto, że zabudowa ekspozycyjna powinna mieć cha-
rakter samonośnych konstrukcji, niezwiązanych trwale z budynkiem, 
ze względu na jego zabytkowy charakter oraz potrzebę swobodnego 
aranżowania przestrzeni podczas konferencji. Postanowiono również, 
że na wystawie zostaną wykorzystane reprodukcje numizmatów i arte-
faktów, a do rozwinięcia i urozmaicenia treści posłużą nowoczesne 
urządzenia multimedialne.

Sala Polska – fragment ekspozycji 
Fot. NBP
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Do udziału w przygotowaniu scenariusza projektu zaproszono pracow-
ników Centrum Pieniądza NBP:  Annę Brzyską, Marcina Madejskiego, 
Katarzynę Rokosz i Jacka Wownysza, którzy uczestniczyli w tworzeniu 
i realizacji analogicznego przedsięwzięcia edukacyjno-ekspozycyjnego 
w Centrali NBP. Zespół ten zaproponował, by wystawa w sali głównej 
prezentowała historię pieniądza na ziemiach polskich uporządkowaną 
według chronologicznie przedstawionych systemów pieniężnych. 
Scenariusz zakładał również rozwinięcie najważniejszych zagadnień 
w obrębie każdego systemu pieniężnego i zbudowanie wokół nich osi 
narracji wystawy. Przygotowano wybór zagadnień i propozycje tema-
tyki do poszczególnych sal ekspozycyjnych z uwzględnieniem dziejów 
gospodarczych oraz bankowości centralnej, w tym kart historii związa-
nych bezpośrednio z Krakowem i Małopolską (m.in. krakowscy bankierzy, 
historia gmachu przy ulicy Basztowej, działalność Feliksa Młynarskiego 
i Banku Emisyjnego w Polsce). Na wystawę składa się również wydzie-
lona sala poświęcona współczesnej roli i zadaniom NBP wraz z ekspozy-
cją numizmatów kolekcjonerskich i okolicznościowych, wyemitowanych 
przez polski bank centralny. W zakresie planowanej tematyki przygoto-
wano zestawienie monet i banknotów dostępnych w zbiorach numizma-
tycznych NBP, a także wskazano inne źródła pozyskania historycznych 
artefaktów i ich kopii na potrzeby projektowanej wystawy. Stworzono 
bazę tekstów i materiałów ikonograficznych, które mogły być użyte przy 
tworzeniu zawartości merytorycznej krakowskiej ekspozycji.

W październiku 2017 r. powołano specjalną komisję ds. przygoto-
wania i nadzoru nad wykonaniem ekspozycji edukacyjnej w Krakowie. 
Zakres prac komisji był bardzo szeroki: obejmował zarówno kwestie 
związane z przebudową i aranżacją wnętrz, jak i przygotowanie treści 

Z kalendarza Centrum Pieniądza NBP

Sala Krakowska – widok z okna na Barbakan 
Fot. NBP

Sala NBP – widok z okna na plac Matejki  
Fot. NBP

Sala Krakowska – gablota poświęcona Feliksowi Młynarskiemu 
Fot. NBP
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Sala Polska – „ramy historii” systemów monetarnych 
Fot. NBP

Sala NBP – gablota z numizmatami 
Fot. NBP

Sala NBP – fragment prezentacji numizmatów 
Fot. NBP
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merytorycznych wystawy. Było to nie lada wyzwanie nie tylko z uwagi 
na rozległy zakres tematyczny ekspozycji, lecz także ze względu 
na liczne ograniczenia konserwatorskie i związane z tym zawężone 
możliwości ingerencji w zabytkowe wnętrza budynku. Całość prac 
była koordynowana przez pracowników Departamentu Administra-
cji NBP, w szczególności członków komisji: Urszulę Kulej i  Dariusza 
Siudego.

W komisji wyodrębniły się dwa wyspecjalizowane zespoły. Pierw-
szy odpowiadał za realizację całości przedsięwzięcia i zarządzanie 
nim, czuwał nad przygotowaniem dokumentacji i przeprowadzeniem 
przetargu, a także nadzorował realizację prac budowlanych oraz 
wyposażenie ekspozycji w sprzęt i multimedia. W Krakowie nad tech-
niczno-budowlaną stroną projektu czuwał Jan Gosztyła. Zespół ten 
przygotował niezbędną dokumentację projektową, dokonanał wyboru 
wykonawcy oraz nadzorował budowę poszczególnych elementów i roz-
liczenie całości inwestycji. Wspomagał także zespół merytoryczny 
wiedzą techniczną w zakresie wykorzystania narzędzi multimedial-
nych, aplikacji oraz systemów IT.

Zadaniem drugiego zespołu było przygotowanie wszystkich treści mery-
torycznych oraz wybór propozycji ikonografii i eksponatów, ilustrujących 
poszczególne zagadnienia w ramach projektowanej ekspozycji. Zespół 
ds. opracowania treści merytorycznych przygotował teksty, eksponaty 
i grafiki do Sali NBP. Elementem tych prac było również przeprowadzenie 
kwerend numizmatycznych i bibliograficznych, ostateczne wytypowanie 
obiektów i przygotowanie scenariuszy aplikacji. Treści do Sal Polskiej i Kra-
kowskiej opracowali pracownicy Oddziału Okręgowego w Krakowie: Vio-
letta Płonka i Lesław Wilczak, który ponadto koordynował prace zespołu 
merytorycznego oraz pośredniczył w kontaktach przedstawicieli NBP 
z wykonawcą ekspozycji.

Całe przedsięwzięcie miało charakter międzydepartamentalny, stąd 
w prace komisji zostali zaangażowani również pracownicy innych jedno-
stek organizacyjnych NBP: Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, 
Departamentu Bezpieczeństwa i Departamentu Prawnego.

Ekspozycja Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP mieści się 
w trzech salach, których nazwy oddają prezentowane treści: Sala 

Sala Polska – widok ogólny wystawy 
Fot. NBP
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Polska, Sala Krakowska i Sala NBP. Podwójna funkcja konferencyjno-
-edukacyjna oraz rekomendowany minimalizm scenograficzny wyma-
gały takiego uporządkowania treści, by tematy poszczególnych sal 
wzajemnie się uzupełniały, a jednocześnie by treści w każdej sali sta-
nowiły zamknięte całości. Układ pomieszczeń nie pozwalał bowiem 
na zaplanowanie ekspozycji w sposób narracyjny.

Sala Polska
W Sali Polskiej zaprezentowano historię pieniądza na ziemiach polskich 
od XI do XX w. Główne tematy ekspozycji są przedstawione na lekkich 
stelażach oraz ekspozytorach, które budują „ramy historii” polskich sys-
temów monetarnych. Historia pieniądza na ziemiach polskich – od pierw-
szych wczesnośredniowiecznych emisji monetarnych aż po pieniądz 
papierowy i odrodzenie złotego w XX w. – została zaprezentowana na tle 
burzliwych dziejów naszego kraju.

Ekspozycję odpowiednio dostosowano do wnętrza zabytkowego pomiesz-
czenia. Zgodnie z założeniami projektowymi wykorzystano tutaj część 
architektonicznych elementów przestrzeni, zachowano jej oryginalny 
układ oraz walory naturalnego światła, wpadającego do wnętrza przez 
obszerny świetlik dachowy. Centralną część sali zarezerwowano jako prze-
strzeń na spotkania, debaty, seminaria, zajęcia i warsztaty edukacyjne.

Sala Krakowska
Wizyta w  Sali Krakowskiej to niezwykłe doświadczenie este-
tyczne. Widok z okien na Barbakan, Bramę Floriańską i plac Matejki 

z  monumentalnym gmachem Akademii Sztuk Pięknych jest inte-
gralną częścią ekspozycji. W związku z tym, że sala pełni także funk-
cję przestrzeni konferencyjnej, a w przypadku dużych imprez będzie 
zapleczem dla cateringu, ekspozycja została rozlokowana wzdłuż 
ścian. W gablotach i za pomocą aplikacji przybliżono historię kra-
kowskich rodzin bankierskich – Wierzynków, Bonerów, Montelupich, 
a także historię budynku aktualnej siedziby krakowskiego Oddziału 
Okręgowego NBP. W sali zaprezentowano ponadto sylwetkę Feliksa 
Młynarskiego i działalność Banku Emisyjnego w Polsce (1940–1945).

Sala NBP
Ekspozycja w tej sali opowiada o Narodowym Banku Polskim po prze-
kształceniach w 1989 r. Funkcje i zadania NBP jako banku central-
nego pokazano w multimediach. Atrakcyjne aplikacje ułatwiają zro-
zumienie trudnych treści – zadań Rady Polityki Pieniężnej, ustalania 
celu inflacyjnego itp. W sali zostały pokazane numizmaty emitowane 
przez NBP, m.in. najciekawsze monety kolekcjonerskie z najnowszych 
emisji. Znalazła się tu także złota moneta w kształcie kuli o symbo-
licznym nominale 2018 zł, wyemitowana w ilości zaledwie 100 szt. 
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie zabra-
kło także monet i banknotów związanych z Krakowem. Wszystkie 
numizmaty wyemitowane przez NBP po 1989 r. goście mogą zoba-
czyć w wirtualnym katalogu, który będzie na bieżąco uzupełniany 
o aktualne emisje.

 n Anna Brzyska 
Katarzyna M. Rokosz

Dawna sala operacyjna w Oddziale Okręgowym NBP w Krakowie,  
obecnie Sala Polska 
Fot. NBP

Sala Polska – fragment prezentacji w „ramach historii” 
Fot. NBP 
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Otwarte wykłady  
w Centrum Pieniądza NBP
W czerwcu 2020 r. Centrum Pieniądza Naro-
dowego Banku Polskiego wznowiło wykłady 
otwarte organizowane wraz z magazynem 
„Mówią Wieki”, Polskim Towarzystwem 
Numiz matycznym i „Obserwatorem Finanso-
wym”. Wykłady będą kontynuowane od wrze-
śnia br. 

Odbywają się w czwartki, początek o godz. 
17:00, w sali konferencyjnej – wejście przez Cen-
trum Pieniądza NBP, ul. Świętokrzyska 11/21.

Cykl I: „ Społeczeństwo i pieniądz 
na ziemiach polskich”

Planowane:
„Górny Śląsk w XIX w. – sukces i koszty 
industrializacji”  
– prof. Miłosz Skrzypek (IH UŚ)
„Łódź i Tampere – rozwój polskiego  
i fińskiego Manchesteru w XIX w.”  
– dr Kamil Kowalski (IE UŁ)
„Między gospodarką a polityką: reformy 
agrarne na ziemiach polskich w XIX w.”  
– dr hab. Michał Kopczyński (IH UW)

Cykl II: Numizmatyka – nie tylko pasja
3 września; „Holenderska Kompania  
Wschodnioindyjska”  
– Dariusz F. Jasek (PTN O/Kraków)

Planowane:
„Pieniądz w Prusach w czasach  
Mikołaja Kopernika”  
– Joanna Czarnowska (Muzeum Zamek 
w Malborku)

Cykl III: Ekonomia – trendy i wyzwania

Planowane:
„Strategie walki z biedą i ubóstwem”  
– prof. dr hab. Witold Kwaśnicki (UWr)

Terminy wykładów na www.cp.nbp.pl

 n Mateusz Sora

Numizmatyka – nie tylko pasja

Partner: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Wykład otwarty
Dariusza F. Jaska (PTN OK) 

Holenderska Kompania Wschodnioindyjska

Centrum Pieniądza NBP (sala 129F)
3 września 2020 r., godz. 17:00

Patronat medialny:

Pieniądz i społeczeństwo na ziemiach polskich 

Wykład otwarty
prof. Miłosza Skrzypka (IH UŚ) 

Górny Śląsk w XIX w.  
-  sukces i koszty industrializacji

Centrum Pieniądza NBP (sala 129F)
24 września 2020 r., godz. 17:00

Patronat medialny:

Pieniądz i społeczeństwo na ziemiach polskich 

Wykład otwarty
prof. dr. hab. Jerzego Szczepańskiego (UJK) 

Książę Ksawery Drucki-Lubecki,  
pomiędzy Petersburgiem a Warszawą

Centrum Pieniądza NBP (sala 129F)
25 czerwca 2020 r., godz. 17:00
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Zapraszamy

wtorek–środa 10.00–13.30 i 14.30–18.00
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poniedziałek nieczynne

ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa Wstęp bezpłatny!

Od 2 czerwca br.
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