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NUMIZMATYKA NA ŁAMACH „NOTATEK PŁOCKICH”
Abstrakt

W artykule przedstawiono wszystkie opracowania dotyczące numizmatyki, jakie ukazały się w okresie  
60 lat wydawania „Notatek Płockich”.
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Numizmatyka (poch. od numizmat1, gr. nomisma2 – 
moneta ) jest nauką pomocniczą historii badającą, opisu-
jącą i systematyzującą monety oraz inne formy pieniądza, 
rozpoznającą przyczyny i warunki ich powstawania oraz 
użytkowania, a także przenoszone przez nie treści3. Jest wy-
korzystywana przy datowaniu zabytków archeologicznych, 
jak również w badaniu historii gospodarki, nauki, kultury 
oraz w innych naukach historycznych. 

Historia numizmatyki rozpoczęła się we Włoszech  
w okresie renesansu. XIV-wieczny poeta włoski Petrarka 
zbierał – podobnie jak wielu z jego współczesnych – staro-
żytne monety rzymskie i greckie. W XVIII w. nauka ta była 
wykładana na niektórych uniwersytetach, zaś  
w XIX w. rozbudowała własne metody badawcze i warsz-
taty naukowe4. 

Pierwszym zagranicznym czasopismem numizmatycz-
nym był „Historische Münzbelustigungen” z 1729 r., zaś 
polskim – powstałe w 1884 r. „Zapiski Numizmatyczne”. 
Od tego czasu na rynku wydawniczym zaczęły pojawiać 
się także inne periodyki zajmujące się tym zagadnieniem. 
Kwartalnik „Notatki Płockie”, publikujący artykuły z zakresu 
szeroko pojętej humanistyki, zamieszcza również takie, któ-
re dotyczą numizmatyki. W okresie 1956-2016 na jego 
łamach ukazało się kilkanaście tego typu opracowań. Moż-
na je podzielić na kilka kategorii: te związane z monetami, 
z papierami wartościowymi, z  medalami oraz z kolekcjo-
nerami numizmatów.

Najstarszy  artykuł z zakresu numizmatyki, zatytułowany 
Importy rzymskie na nizinie mazowiecko-podlaskiej ukazał 
się w 1958 r. Autor Andrzej Niewęgłowski omówił w nim 
znaleziska rzymskich monet, których dokonano w ramach 
prac archeologicznych prowadzonych na 113 stanowiskach 
niziny mazowiecko-podlaskiej. Odkryto wówczas skarb 6 
000 monet rzymskich w Grodówku koło Sierpca oraz sie-
dem skarbów liczących ponad 100 sztuk denarów. Autor 
na podstawie znalezisk sformułował tezy o rozmieszczeniu 
szlaków handlowych i kontaktach zewnętrznych Polski w 
okresie środkoworzymskim5. 

Monetom poświęcony jest również artykuł Znaleziska 
zabytkowych monet w Muzeum Mazowieckim, Janusza 
Kisielewskiego6. Autor opisał w nim zespoły monet, które 
zostały przekazane przez Wojewódzkiego Konserwatora do 
Muzeum Mazowieckiego. Są to cenne znaleziska 

numizmatyczne odkryte w Warce, Górze, k. Nowego Dwo-
ru i Jadowie. Każde z nich zawierało inne gatunki pieniądza 
kruszcowego, reprezentując emisje monetarne, jakie były 
użytkowane w czasie gdy chowano w ziemi poszczególne 
depozyty. Skarb z Warki ukryto w XIV w., znacznie później-
szy skarb z Góry zawierał monety z XVII i XVIII w., zaś zna-
lezisko z Jodowa składało się z monet wcześniejszych o 
ponad 50 lat od najpóźniejszych emisji skarbu z Góry. Au-
tor szczegółowo przeanalizował rodzaj materiału z jakiego 
zostały wykonane, pochodzenie monet oraz motywy na 
nich zamieszczone.

Pewnej odrębnej kategorii monet „mających po obu 
stronach wyobrażenie krzyża” i „silnie wywinięte brzegi”, 
zwanej denarami krzyżowymi poświęcony jest materiał  
w numerze 1 z 1995 r. „Notatek Płockich”7. Autor Janusz 
Pysiak przedstawił w nim teorie wybitnych numizmatyków 
na temat pochodzenia tychże monet, techniki ich wytwarza-
nia oraz przykłady tzw. „krzyżówek”.

Numizmatyka zajmuje się także przedmiotami o po-
dobnej formie i przeznaczeniu, co monety, a więc m.in. 
badaniem medali (falerystyka), którym poświęcona jest 
kolejna część artykułów. W 1974 r. miała miejsce ciekawa 
wystawa w Zamku Książąt Mazowieckich w Płocku. Zapre-
zentowano wówczas 200 eksponatów w aranżacji ukazu-
jącej dzieje medalierstwa polskiego na przestrzeni dziejów. 
Najbardziej interesujące obiekty zostały opisane w artykule 
Elżbiety Jędrysek-Migdalskiej8. 

Obszerny artykuł pt. Pierwsze płockie medale w latach 
1903-1939 opracował Andrzej Ciesiulski9, którego zamia-
rem było przede wszystkim wypełnienie luki w historii płoc-
kich medali. Na początku omówił dzieje medalierstwa 
polskiego, wymienił jego twórców, by następnie przejść do 
historii pierwszych płockich reliefów i szerzej scharakteryzo-
wać ich poczet z pierwszej połowy XX w. Na zakończenie 
autor zaapelował o podniesienie poziomu artystycznego 
medali współcześnie wybijanych. Jego zdaniem, w związku 
z powszechnie ugruntowaną funkcją „nagrodową” meda-
li, obniżył się ich poziom artystyczny.

Tradycja utrwalania na „małych krążkach” ważnych wy-
darzeń w dziejach miasta, a także postaci wybitnych płoc-
czan ma długoletnią historię. Okres obejmujący lata 1980-
1987 znalazł także swój wyraz w licznych pozycjach meda-
lierskich, które opisał Jerzy Stefański10. Wykonane w tym 
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okresie medale powstawały głównie z inicjatywy zakładów 
przemysłowych, organizacji społecznych i politycznych, a 
także administracji miejskiej. 

W artykule możemy poznać nazwiska twórców oraz 
inicjatorów poszczególnych artefaktów. Ze względu na du-
żą ilość medali, scharakteryzowane zostały najbardziej re-
prezentatywne obiekty dla omawianego okresu. Autor ar-
tykułu uważa, ze medalierstwo obok  innych nośników in-
formacji jest „ścisłym rejestratorem” zachodzących zmian w 
Płocku i regionie. 

Czasami artykuły, nie związane bezpośrednio z numi-
zmatyką, zawierały również treści numizmatyczne. Przykła-
dem może być informacja o medalu ufundowanym w 
1902 r. przez Towarzystwo Rolnicze w Płocku, w artykule 
Andrzeja Papierowskiego11 bądź wzmianka o papierach 
wartościowych, zwanych także obligami lub tzw. listami za-
stawnymi, sprzedawanymi przez Towarzystwo Kredytowe 
Ziemskie w Płocku, którego działalność opisali Andrzej Pa-
pierowski i Konrad Jerzy Papierowski12.

Numizmatyka zajmuje się także badaniem pieniędzy 
papierowych i obiektów o podobnym przeznaczeniu, któ-
rym poświęconych jest kilka kolejnych artykułów. W związ-
ku z 40. rocznicą powstania Oddziału Narodowego Banku 
Polskiego w Płocku, Władysław Krysiak13 przedstawił jego 
historię oraz podsumował działalność. Jednym z wielu za-
dań Oddziału było również przyjmowanie na przechowa-
nie papierów wartościowych.

Jerzy Koziczyński aktywnie udzielający się na polu numi-
zmatyki14 przedstawił podłoże historyczne do emisji w Płocku 
zastępczych pieniędzy papierowych, zwanych potocznie 

bonami. Szereg przyczyn wpłynęło na pojawienie się tego 
rodzaju pieniądza. Autor wyodrębnił trzy okresy emisyjne 
bonów. Niektóre z nich należą do niezwykle rzadkich  
i są prawdopodobnie pierwszymi banknotami w mieście.  
W artykule wymienieni są emitenci, którymi oprócz magi-
stratu miasta, organizacji i komitetów, były też osoby prywat-
ne.

Do grona najznakomitszych miłośników sztuki menni-
czej należy Józef Zieliński, powszechnie znany jako darczyń-
ca bezcennego księgozbioru przekazanego w 1904 r. do 
Płocka. Oprócz książek zbiór zawierał także inne wspania-
łe pamiątki, a wśród nich cenne medale i monety, które 
obecnie znajdują się w zbiorach Muzeum Mazowieckiego. 
Postaci jednego z największych kolekcjonerów XX w. po-
święcił swój artykuł Andrzej Ciesiulski15. Autor wyraził opinię, 
iż numizmatyczny przekaz Zielińskiego, składający się głów-
nie z medali polskich i z Polską związanych,  nie jest należy-
cie doceniony. Dlatego też zaproponował, aby Józef Zieliń-
ski stał się patronem płockich numizmatyków.

Zwieńczenie artykułów dotyczących numizmatyki na 
łamach „Notatek Płockich” stanowi wypowiedź Prezesa 
Towarzystwa Naukowego Płockiego prof. Zbigniewa 
Kruszewskiego zamieszczona w numerze 2. kwartalnika  
z 2007 r. w związku z promocją monety „Płock” z serii 
„32 Historyczne Miasta w Polsce”16. Prof. Z. Kruszewski 
przedstawił historyczny rys miasta, wymienił najważniej-
sze wydarzenia i ludzi, którzy wpisali się w jego dzieje, 
podkreślając, iż uhonorowanie Płocka okolicznościową 
monetą z wizerunkiem płockiej katedry jest w pełni uza-
sadnione.
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NUMISMATICS ON THE PAGES OF „PŁOCK NOTES”

Summary

The article presents all the studies on numismatics that appeared during fifty years of the publishing of 
„Płock Notes”.


