
Opowieść o polskim pieniądzu 
na przestrzeni wieków



Na tropach złotego
Opowieść o polskim pieniądzu na przestrzeni wieków

Wydawca:
Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
Centrum Pieniądza NBP
im. Sławomira S. Skrzypka

Adres:
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. +48 22 185 29 92
www.nbp.pl/centrumpieniadza

Opracowanie scenariusza:
Natalia Ćwik, Marta Dulinicz, Marcin Madejski,
Adam Skręta, Iwona Szymańska-Jasińska, 
Witold Tkaczyk, Eliza Walczak

Rysunki:
Krzysztof Budziejewski

Redakcja:
Antonina Marnic, Anna Żółkiewska

Opracowanie graficzne:
Witold Tkaczyk, Jakub Haude

ISBN 978-83-956265-0-0

3



4 5



KRÓLESTWO 
FRANCJI

KRÓLESTWO 

POLSKIE

KIJOWSKA

KALIFAT

KRÓLESTWO 
LEONU

CESARSTWO 
NIEMIECKIE

KRÓLESTW
O ITALII

KRÓ
LEST

W
O

SZ
W

ECJI

KRÓLESTWO

KRÓLESTWO
DANII

KRÓLESTWO 
CZECH

6



Z czasem 
poszczególni książęta 

zaczęli bić własne monety.
Kraj zalały denary i brakteaty  

o różnej wielkości, różnych wzorach  
i o różnej wartości. Posługiwanie się  

pieniądzem było coraz  
bardziej kłopotliwe.

Właśnie tak.
Od 1138 do 1320 roku

Polska nie miała jednego króla.
Różne części Polski – dzielnice –  

miały swoich władców. 
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Ładny ten denar, duży!
Po łacinie rzekliby: 
denarius grossus!
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Zobaczcie tę monetę!
To denarius grossus

króla Kazimierza!

Jak się nazywa? Grossus? 

Chcę zobaczyć... 
Pokażcie ten gross... co?

Denarius grossus 
zaczęto nazywać groszem, 

upraszczając jego oryginalną 
łacińską nazwę.
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Rzeczpospolita
Obojga Narodów
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Na awersie monety
napisano po łacinie, że każdy,

kto zapłaci nową monetą,
przysłuży się ojczyźnie.

20 21



22

I rozbiór
II rozbiór

Królestwo Pruskie

I rozbiór
II rozbiór

Cesarstwo Rosyjskie

I rozbiór
Cesarstwo Austriackie

KRÓLESTWO
PRUSKIE

CESARSTWO
AUSTRIACKIE

CESARSTWO
ROSYJSKIE
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Zaraz,
zaraz tych złotych

poszukam.
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Miło mi znów powitać
szanownych państwa.

Co tam słychać
w szerokim świecie?

Ano nic dobrego, panie kochany.
Widział jegomość, jak wielki książę

Konstanty naszych żołnierzy poniewiera?
Konstytucji też nie szanuje.

Nie tak car obiecywał – mieliśmy
nadzieję na stabilizację, a z czasem

i na więcej swobód.

Niech Ambroży
tyle nie politykuje.

Po kaszę i jaja tu przyszliśmy,
nie dla dysputy.

Jego
Książęca

Wysokość
raczy spojrzeć
na ten projekt

pana
Minheimera.
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WINCENTY
WITOS
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Wcale nie musimy. 
Jest pewne miejsce w Warszawie, 

gdzie można poznać dawne 
i współczesne dzieje polskiej waluty. 

To Centrum Pieniądza Narodowego 
Banku Polskiego mieszczące się

 przy ul. Świętokrzyskiej.

Robi się już 
późno. Nasza praca na dzisiaj 
skończona, czas na zasłużony 

odpoczynek.

Oczywiście. Od 
pierwszych denarów Bolesława 
Chrobrego aż do najnowszego 

banknotu 500 złotych. Co ważne,  
wstęp jest bezpłatny.
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Denar Princes Polonie Bolesława I Chrobrego
Denary były niewielkimi, srebrnymi monetami, bardzo popularnymi w Europie we 
wczesnym średniowieczu. To właśnie od denara zaczyna się historia naszego pieniądza. 
Pierwszym polskim władcą, który nakazał ich produkcję, był Bolesław Chrobry. Widocz-
ny na zdjęciu obok denar Princes Polonie można również obejrzeć na tylnej stronie 
naszego banknotu obiegowego o nominale 20 zł. 

100 złotych z 1932 r.
W 1918 r. Polska, po 123 latach, odzyskała upragnioną niepodle-
głość. Rozpoczęła się odbudowa kraju. Symbolem odradzającej 
się gospodarki miał być pieniądz mocno związany z naszą tra-
dycją. W 1919 r. wybrano nazwę polskiej waluty – złoty. Przygo-
towania do jej wprowadzenia trwały kilka lat. Ostatecznie, dzięki 
staraniom wielu mężów stanu, a szczególnie Władysława Grab-
skiego, złoty pojawił się w portfelach Polaków w 1924 r. Widocz-
ny na zdjęciu banknot zaprojektował jeden z najwybitniejszych 
polskich artystów okresu międzywojennego Józef Mehoffer.

Bilety skarbowe z okresu powstania kościuszkowskiego
W 1794 r. Tadeusz Kościuszko stanął na czele powstania w obronie polskiej niepodle-
głości. W jego trakcie wprowadził pierwsze w naszych dziejach pieniądze papierowe, 
tzw. bilety skarbowe. Nie były one jednak tak doskonałe jak współczesne banknoty. 
W trudnych wojennych czasach ludzie woleli posługiwać się monetami wykonanymi 
z metali szlachetnych, dlatego bilety skarbowe nie były zbyt popularne, a niektórzy 
wręcz odmawiali ich przyjmowania.

30 groszy Jana II Kazimierza, tzw. tymf
„Dobry żart tymfa wart” zwykło się mawiać, gdy ktoś opowiedział dobry dowcip. Tymfem 
nazywano jedną ze srebrnych monet Rzeczypospolitej, którą bito w XVII w. Miała ona 
wartość nominalną równą 30 groszom polskim. Wielu historyków uważa, że to tymf 
jest pierwszą polską złotówką w formie monety. Nazwa „złoty polski” funkcjonowała 
wcześniej, oznaczała jednak jednostkę obrachunkową, czyli pewną określoną wartość, 
na którą przeliczano inne rodzaje monet krajowych i zagranicznych.

30 groszy Zygmunta II Augusta, tzw. półkopek
Nazwa „półkopek” może wydawać się nieco tajemnicza, ale wystarczy sobie przypo-
mnieć, że kopa = 60 sztuk. Jeden półkopek był zatem wart tyle, ile 30 srebrnych groszy. 
Jak na XVI w. to całkiem spora suma! Półkopki polecił wybijać ostatni polski władca 
z dynastii Jagiellonów – Zygmunt II August.

Grosz Kazimierza III Wielkiego
Czy obecnie jesteśmy w stanie kupić coś za jeden grosz? Byłoby raczej trudno. Nato-
miast na początku XIV w., gdy grosz rozpoczynał karierę na ziemiach polskich, wystar-
czyło mieć jedną taką monetę, aby kupić całego kurczaka! Dawniej była to bowiem gruba 
moneta, wykonana ze srebra wysokiej próby. Chociaż grosze przez kolejne wieki traciły 
na wartości, to jednak na dobre zadomowiły się w naszych portfelach.

Najważniejsze monety oraz pieniądze papierowe 
pojawiające się w komiksie


