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Zasięg terytorialny 
Wolnego Miasta Gdańska 
w latach 1920 - 1939 



Lata 1807-1814 
Wolne Miasto Gdańsk (fr. Ville libre de 
Dantzig) 
 
Po raz pierwszy Wolne Miasto Gdańsk 
zostało utworzone na mocy traktatu 
tylżyckiego w 1807. Rok później Gdańsk 
uruchomił mennicę wybijającą drobną 
monetę, której brak dawał się mocno we 
znaki w tym handlowym mieście. Mennica 
wybijała szelągi, grosze i próbne szóstaki, 
będące piątą częścią guldena gdańskiego. Do 
obiegu wprowadzono jedynie 2 monety 
miedziane: 1 szeląg (1808, 1812) oraz 1 grosz 
(1809, 1812). Wybito także próbne szóstaki 
srebrne (1/5 guldena gdańskiego) z 
niemieckim napisem: 5 Einer Danziger 
Gulden (1/5 guldena gdańskiego). Gulden 
gdański liczył 30 groszy i był równy 1 złotemu 
polskiemu. Na czele mennicy gdańskiej stanął 
Johann Ludwig Meyer, od którego nazwiska 
mennica gdańska wzięła swój symbol, literę 
M pojawiającą się na gdańskich monetach z 
tamtych czasów. Klęska napoleońskiej Francji, 
od której Wolne Miasto Gdańsk było 
uzależnione, spowodowała zamknięcie 
mennicy w Gdańsku w 1813, a następnie 
likwidację Wolnego Miasta w 1814. 

Grosz gdański (Cu) – M / średnica: 21 mm, waga: 3,2 g, materiał: miedź  
Szeląg gdański (Cu) – M / średnica: 16 mm, waga: 1,25 g, materiał: miedź 



Po raz drugi Wolne Miasto Gdańsk zostało utworzone na mocy postanowień 
traktatu wersalskiego i powołane do życia w dniu 15 listopada 1920.  
Polska uzyskała szereg uprawnień na terenie Wolnego Miasta, ale sprawy 
walutowe pozostawiono w rękach Senatu Gdańskiego.  
W tym czasie na terenie Gdańska w obiegu pozostawała marka niemiecka, a 
obok niej podczas I wojny światowej z powodu braku pieniądza zdawkowego, 
pojawił się pieniądz w walucie markowej o cechach lokalnych, nie będący 
jednak oficjalnym środkiem płatniczym emitowanym w imieniu Wolnego 
Miasta, a jedynie pieniądzem zastępczym emitowanym w różnej formie przez 
banki, przedsiębiorstwa prywatne, zarząd miasta Gdańska i inne instytucje.  
 
Hiperinflacja lat 20. XX w. i gwałtowna deprecjacja marki niemieckiej w latach 
1922-23 zmusiła Senat Wolnego Miasta Gdańska, który dotąd uporczywie 
trzymał się marki niemieckiej, do ustanowienia własnej waluty i wycofania 
marki z obiegu.  
W listopadzie 1923 został powołany do życia Bank Gdański (Bank von Danzig), 
który stał się emitentem nowej waluty, guldena gdańskiego równego 100 
fenigom gdańskim. 

Lata 1920-1945 



Gulden – złota moneta bita w krajach germańskich od XIV wieku, odpowiednik florena. 
 
Gulden gdański – waluta wprowadzona w 1923 w Wolnym Mieście Gdańsku w miejsce 
marki niemieckiej, która obowiązywała jako legalny środek płatniczy do końca 1923.  
 
Wcześniej gulden gdański obowiązywał w okresie napoleońskim (1807 – 1814), kiedy po 
raz pierwszy utworzono Wolne Miasto Gdańsk. 
 
Gulden holenderski stanowił jednostkę walutową Holandii od XVII wieku do 2002. 
 
Gulden austro-węgierski był też oficjalnym środkiem płatniczym Austro-Węgier do reformy 
walutowej w 1892, kiedy to został zastąpiony przez koronę austro-węgierską. 
 
Gulden pruski, jednostka monetarna w Prusach, składał się z 30 groszy. 
 
Gulden surinamski - waluta Surinamu do 2004. 
 

Nazwa waluty 



Lata 1920-1945 - Gulden papierowy  

Gdańskiej Kasy Centralnej 
Gulden gdański został wprowadzony decyzją Senatu Wolnego Miasta Gdańska z 20 października 1923 oraz przez 
wydanie nowej ordynacji menniczej w dniu 20 listopada 1923. 31 grudnia 1923 ustalono kurs wymiany na 750 
miliardów inflacyjnych marek niemieckich za 1 guldena gdańskiego. Z początkiem 1924 wycofano z obiegu markę 
niemiecką i zastępczy pieniądz lokalny, a gulden stał się jedynym środkiem płatniczym w Gdańsku. Gulden gdański był 
emitowany przejściowo przez spółkę akcyjną powołaną 19 października 1923 przez banki gdańskie, tzw. Gdańską Kasę 
Centralną (Danziger Zentralkasse AG). Gdańska Kasa Centralna emitowała pieniądz papierowy z datą 22 października 
1923 (następna emisja nosiła datę 1 listopada 1923) o następujących nominałach: 

1 fenig gdański 

2 fenigi gdańskie 

5 fenigów gdańskich 

10 fenigów gdańskich 

25 fenigów gdańskich 

50 fenigów gdańskich 

1 gulden gdański 

2 guldeny gdańskie 

5 guldenów gdańskich 

10 guldenów gdańskich (tylko z datą 22 X 1923) 

25 guldenów gdańskich (tylko z datą 22 X 1923) 

50 guldenów gdańskich (tylko z datą 1 XI 1923) 

100 guldenów gdańskich (tylko z datą 1 XI 1923). 

Emisja Gdańskiej Kasy Centralnej była pierwszą emisją środków płatniczych przeznaczonych dla całego państwa - WMG. 
Ta emisja miała służyć jako środek płatniczy do momentu wybicia pierwszych monet guldenowych i wydrukowania 
pierwszych banknotów.  

 



Z chwilą powołania Banku Gdańskiego i wyemitowania przezeń banknotów w walucie 
guldenowej, Gdańska Kasa Centralna została rozwiązana 31 marca 1924, a emitowane przez 
nią banknoty guldenowe zastąpione emisją nowych banknotów Banku Gdańskiego. Bank 
Gdański wyemitował następujące banknoty: 
 
10 guldenów gdańskich 10 lutego 1924, 1 lipca 1930 z wizerunkiem Dworu Artusa w 
Gdańsku (wycofany z obiegu w 1932) 
20 guldenów gdańskich 2 stycznia 1932 z wizerunkiem Wieży Więziennej w Gdańsku 
20 guldenów gdańskich 1 listopada 1937 z wizerunkiem Dworu Artusa w Gdańsku 
25 guldenów gdańskich 10 lutego 1924, 1 października 1928, 2 stycznia 1931 z wizerunkiem 
kościoła Mariackiego w Gdańsku (wycofany z obiegu w 1933) 
50 guldenów gdańskich 5 lutego 1937 z wizerunkiem domu podcieniowego w Trutnowach 
typowego dla dawnej zabudowy Żuław 
100 guldenów gdańskich 10 lutego 1924, 1 sierpnia 1931 z wizerunkiem portu gdańskiego i 
żurawia portowego 
500 guldenów gdańskich 10 lutego 1924 z wizerunkiem Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku 
1000 guldenów gdańskich 10 lutego 1924 z wizerunkiem Ratusza Głównego Miasta w 
Gdańsku. 
 

Wartość guldena gdańskiego ustalono na 1/25 funta angielskiego.  

Lata 1920-1945 - Gulden Banku Gdańskiego 
- banknoty 



Do obiegu wprowadzono również monety z brązu, mosiądzu, niklu, srebra i 
złota, wg założeń gdańskiej ordynacji menniczej.  

Monety złote zostały wybite w łącznym nakładzie 5000 sztuk (2 rodzaje 
monety 25 guldenowej z 1923 i 1930) i były trzymane w sejfach Banku 
Gdańskiego jako część podkładu złota dla emisji banknotów, a jedynie 
nieliczne egzemplarze zostały rozdane zasłużonym urzędnikom państwowym i 
dostały się w ręce kolekcjonerów. W praktyce nie występowały one w obiegu. 
Dodać należy, że emisja z 1930 (4000 szt.) nigdy nie trafiła do Gdańska i była 
trzymana w Berlinie jako depozyt Gdańska w Banku Rzeszy. Monety 25 
guldenowe zostały oficjalnie wycofane z teoretycznego obiegu w 1935.  

Monety srebrne były wybijane w mennicy w Utrechcie w Holandii stemplami 
przygotowanymi w Berlinie. Pozostałe monety wybijano w mennicy w 
Berlinie. 

Projektantami monet gdańskich byli: Friedrich Fischer (1, 2, 5, 10 fenigów 
oraz 1/2 guldena i 1, 2, 5 guldenów pierwszej emisji z 1923) i Erik Volmar 
(monety emisji z 1932 i lat późniejszych: 5 i 10 fenigów oraz 1/2, 1, 2, 5 i 10 
guldenów).  

 

Lata 1920-1945 - Gulden Banku Gdańskiego - bilon 



Lata 1920-1945 
1931 / 1935  - Gulden po dewaluacji funta szterlinga 

Dewaluacja funta szterlinga w 1931 spowodowała sporą podwyżkę cen złota, co wpłynęło 
na zmianę gdańskiej ordynacji menniczej z 1923.  

Druga ordynacja mennicza z grudnia 1931 i lipca 1932 ustaliła, że 1 gulden gdański będzie 
odpowiadał 0,292895 g czystego złota. Zmniejszono jednocześnie średnicę i ciężar monet 
srebrnych.  

Trzecia ordynacja mennicza z 1935 zmniejszyła wartość guldena do 0,1687923 g czystego 
złota.  

W związku z tym wycofano z obiegu monety srebrne i zastąpiono je niklowymi. Wycofano 
także z teoretycznego obiegu złote 25 guldenówki.  

Na obrzeżach monet guldenowych, a także na samej 10 guldenówce z 1935, była wybita 
stara dewiza mieszczaństwa gdańskiego: Nec temere, nec timide (Ani zuchwale, ani 
tchórzliwie).  

Gulden gdański obowiązywał do 30 września 1939 czyli przez miesiąc po włączeniu 
Gdańska do III Rzeszy.  

We wrześniu 1939 wartość guldena ustalono na 70 fenigów niemieckich i po tym kursie 
wymieniano go na marki niemieckie. Jednak nie wszystkie monety zostały wycofane z 
obiegu we wrześniu 1939.  

Monety 1, 2, 5 i 10 fenigów były w obiegu do końca II wojny światowej. 

Monety 1/2 i 1 gulden zostały wycofane dopiero 25 czerwca 1940. 



 Banknoty emisji Senatu Wolnego Miasta Gdańska - waluta markowa - Notgeldschein 
der Stadtgemeinde Danzig.  

 Banknoty  emitowane były od 31 października 1922 do 11 października 1923.  
 Zarządzeniem Senatu z 6 listopada 1923 wycofano z obiegu w terminie 10 do 20 

listopada 1923 wszystkie banknoty markowe.  

Zwraca uwagę herb Gdańska na wszystkich banknotach markowych: lwy zbliżone łbami, 
pochylone nad tarczą herbową, na której górny z dwóch krzyży „wchodzi” w koronę. 

Lata 1920-1945 
1920 – 1923 Emisja markowa  
Senatu Wolnego Miasta Gdańska 



Rozmiar: 142 x 89 - 162 x 108 mm 
Data emisji: 31 października 1922 
Obieg do: 30 marca 1923  

Banknoty emisji Senatu Wolnego Miasta 
Gdańska - waluta markowa - Notgeldschein 
der Stadtgemeinde Danzig. Banknoty te 
emitowane były od 31 października 1922 do 
11 października 1923.  
 
Zarządzeniem Senatu z 6 listopada 1923. wycofano 
z obiegu w terminie 10 do 20 listopada 1923 
wszystkie banknoty markowe.  

1923-10-31 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



Rozmiar: 142 x 91 - 150 x 100 mm 
Data emisji: 31 października 1922 
Obieg do: kwiecień 1923  

Banknoty emisji Senatu Wolnego Miasta 
Gdańska - waluta markowa - Notgeldschein 
der Stadtgemeinde Danzig. Banknoty te 
emitowane były od 31 października 1922 do 
11 października 1923.  
 
Zarządzeniem Senatu z 6 listopada 1923 wycofano 
z obiegu w terminie 10 do 20 listopada 1923 
wszystkie banknoty markowe.  

1922-10-31 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



Rozmiar: 178 x 100 - 187 x 109 mm 
Data emisji: 31 października 1922 
Obieg do: kwiecień 1923  

Banknoty emisji Senatu Wolnego 
Miasta Gdańska - waluta markowa - 
Notgeldschein der Stadtgemeinde 
Danzig. Banknoty te emitowane 
były od 31 października 1922 do 11 
października 1923.  
 
Zarządzeniem Senatu z 6 listopada 1923  
wycofano z obiegu w terminie 10 do 20 
listopada 1923 wszystkie banknoty 
markowe.  

1922-10-31 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



Rozmiar: 134 x 84 - 150 x 100 mm 
Data emisji: 20 marca 1923 
Obieg do: 22 września 1923  

Banknoty emisji Senatu Wolnego Miasta 
Gdańska - waluta markowa - 
Notgeldschein der Stadtgemeinde 
Danzig. Banknoty te emitowane były od 
31 października 1922 do 11 października 
1923.  
 
Zarządzeniem Senatu z 6 listopada 1923 
wycofano z obiegu w terminie 10 do 20 
listopada 1923 wszystkie banknoty markowe.  

1923-03-20 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



Rozmiar: 162 x 108 mm 
Data emisji: 20 marca 1923 
Obieg do: 22 września 1923  

Banknoty emisji Senatu Wolnego Miasta 
Gdańska - waluta markowa - Notgeldschein 
der Stadtgemeinde Danzig. Banknoty te 
emitowane były od 31 października 1922 do 
11 października 1923.  
 
Zarządzeniem Senatu z 6 listopada 1923 wycofano 
z obiegu w terminie 10 do 20 listopada 1923 
wszystkie banknoty markowe.  

1923-03-20 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



50 tysięcy marek z widokiem kościoła NMP z ulicy Piwnej, emitowanych jako pieniądz zastępczy, przez Senat 
WMG, 20 marca 1923 - awers 



50 tysięcy marek, z widokiem Żurawia – Bramy Szerokoulicznej, emitowanych jako pieniądz zastępczy, przez 
Senat WMG, 20 marca 1923 - rewers 



1923-03-20 

Nieco inny – kolorystycznie, i sposobem numeracji, 
banknot markowy: 50 000 marek, emisji 20 marca 
1923 (?). 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



Rozmiar: 134 x 73 - 148 x 88 mm 
Data emisji: 26 czerwca 1923 
Obieg do: 10 listopada 1923  

Banknoty emisji Senatu Wolnego 
Miasta Gdańska - waluta markowa - 
Notgeldschein der Stadtgemeinde 
Danzig. Banknoty te emitowane 
były od 31 października 1922 do 11 
października 1923.  
 
Zarządzeniem Senatu z 6 listopada 1923 
wycofano z obiegu w terminie 10 do 20 
listopada 1923 wszystkie banknoty 
markowe.  

1923-06-26 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



10 tysięcy marek z wizerunkiem Hansa Holbeina, i średniowiecznym żaglowcem (galeonem?) na tle panoramy 
Gdańska, emitowanych jako pieniądz zastępczy przez Senat WMG, 26 czerwca1923 



10 tysięcy marek z wizerunkiem Domu Angielskiego, i kościoła Świętej Katarzyny, emitowanych jako pieniądz 
zastępczy przez Senat WMG, 26 czerwca1923 



Rozmiar: 158 x 88 mm 
Data emisji: 8 sierpnia 1923 
Obieg do: 10 listopada 1923  

Banknoty emisji Senatu 
Wolnego Miasta Gdańska - 
waluta markowa - 
Notgeldschein der 
Stadtgemeinde Danzig. 
Banknoty te emitowane były od 
31 października 1922 do 11 
października 1923.  
 
Zarządzeniem Senatu z 6 listopada 
1923 wycofano z obiegu w terminie 
10 do 20 listopada 1923 wszystkie 
banknoty markowe.  

1923-08-08 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



1 milion marek z wizerunkiem Daniela Chodowieckiego, emitowanych jako pieniądz zastępczy przez 
Senat WMG, 8 sierpnia 1923 



1 milion marek z wizerunkiem Dworu Mniszchów, emitowanych jako pieniądz zastępczy przez Senat WMG, 
8 sierpnia 1923 



Rozmiar: 151 x 70 - 167 x 86 mm 
Data emisji: 31 sierpnia 1923 
Obieg do: 10 listopada 1923  

Banknoty emisji Senatu 
Wolnego Miasta Gdańska - 
waluta markowa - 
Notgeldschein der 
Stadtgemeinde Danzig. 
Banknoty te emitowane były 
od 31 października 1922 do 
11 października 1923.  
 
Zarządzeniem Senatu z 6 listopada 
1923 wycofano z obiegu w 
terminie 10 do 20 listopada 1923 
wszystkie banknoty markowe.  

1923-08-31 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



10 milionów marek z wizerunkiem Jana Heweliusza, emitowanych jako pieniądz zastępczy przez Senat WMG, 
31 sierpnia 1923 



10 milionów marek z wizerunkiem panoramy Głównego Miasta z Szafarni, emitowanych jako pieniądz 
zastępczy przez Senat WMG, 31 sierpnia 1923 



1923-09-15 

Banknoty emisji Senatu Wolnego 
Miasta Gdańska - waluta markowa - 
Notgeldschein der Stadtgemeinde 
Danzig.  
Przedruk (dodruk?) banknotów 
50000 marek z emisji 30 marca 1923,  
na nominał 1000000 marek, 
wyemitowane 15 września 1923. 
 
Zarządzeniem Senatu z 6 listopada 1923 
wycofano z obiegu w terminie 10 do 20 
listopada 1923 wszystkie banknoty markowe.   

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



Rozmiar: 140 x 84 mm 
Data emisji: 22 września 1923 
Obieg do: 15 października 1923  

Banknoty emisji Senatu Wolnego Miasta 
Gdańska - waluta markowa - 
Notgeldschein der Stadtgemeinde 
Danzig. Banknoty te emitowane były od 
31 października 1922 do 11 października 
1923.  
 
Zarządzeniem Senatu z 6 listopada 1923 
wycofano z obiegu w terminie 10 do 20 
listopada 1923 wszystkie banknoty markowe.  

1923-09-22 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



Rozmiar: 134 x 70 - 148 x 84 mm 
Data emisji: 26 września 1923 
Obieg do: 20 listopada 1923  

Banknoty emisji Senatu Wolnego 
Miasta Gdańska - waluta markowa 
- Notgeldschein der Stadtgemeinde 
Danzig. Banknoty te emitowane 
były od 31 października 1922 do 11 
października 1923.  
 
Zarządzeniem Senatu z 6 listopada 1923 
wycofano z obiegu w terminie 10 do 20 
listopada 1923 wszystkie banknoty 
markowe.  

1923-09-26 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



500 milionów marek z wizerunkiem Artura Schopenhauera, emitowanych jako pieniądz zastępczy przez 
Senat WMG, 26 września 1923 



500 milionów marek z wizerunkiem panoramy Gdańska z Biskupiej Górki, emitowanych jako pieniądz 
zastępczy przez Senat WMG, 26 września 1923 



1923-10-15 

Banknoty emisji Senatu Wolnego Miasta Gdańska - waluta markowa - 
Notgeldschein der Stadtgemeinde Danzig.  
Przedruk (dodruk?) banknotów 50000 marek z emisji 30 marca 1923, na 
nominał 5 000 000 marek, wyemitowane 15 października 1923. 
 
Zarządzeniem Senatu z 6 listopada 1923 wycofano z obiegu w terminie 10 do 20 listopada 1923  
wszystkie banknoty markowe.  

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



Rozmiar: 130 x 83 mm 
Data emisji: 11 października 1923 
Obieg do: 20 listopada 1923  

Banknoty emisji Senatu Wolnego Miasta 
Gdańska - waluta markowa - Notgeldschein 
der Stadtgemeinde Danzig. Banknoty te 
emitowane były od 31 października 1922 do 
11 października 1923.  
 
Zarządzeniem Senatu z 6 listopada 1923 wycofano 
z obiegu w terminie 10 do 20 listopada 1923 
wszystkie banknoty markowe.  

1923-10-11 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



Inny, lepszej jakości wizerunek papieru o wartości 5 miliardów marek, emitowanego jako pieniądz zastępczy 
przez Senat WMG 11 października 1923 

500 milionów marek z wizerunkiem panoramy Gdańska z Biskupiej Górki, emitowanych jako pieniądz 
zastępczy przez Senat WMG, 26 września 1923 



Rozmiar: 155 x 83 mm 
Data emisji: 11 października 1923 
Obieg do: 20 listopada 1923  

Banknoty emisji Senatu 
Wolnego Miasta Gdańska - 
waluta markowa - 
Notgeldschein der 
Stadtgemeinde Danzig. 
Banknoty te emitowane były 
od 31 października 1922 do 11 
października 1923.  
 
Zarządzeniem Senatu z 6 listopada 
1923 wycofano z obiegu w 
terminie 10 do 20 listopada 1923 
wszystkie banknoty markowe.  

1923-10-11 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



Notgeldy w walucie markowej wydawane przez Magistrat Sopotu były w obiegu 
od 18 sierpnia 1923 i zastąpione zostały przez tymczasową walutę guldenową w 
listopadzie 1924. 

Lata 1920-1945 
1923 - 1924  - Emisja markowa  
Magistratu Sopotu 

Senackie marki gdańskie zostały wprowadzone do obiegu w październiku 1922, 
a Magistrat w Sopocie wprowadził swoje pieniądze 10 miesięcy później! 
Zastanawiające, ale zapewne miała na to wpływ rozpędzająca się wówczas 
inflacja. 



Rozmiar:  
Data emisji: 18 sierpnia 1923 
Obieg do: listopada 1924 

1923-08-18 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



Rozmiar:  
Data emisji: 18 sierpnia 1923 
Obieg do: listopada 1924 

1923-08-18 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



Rozmiar:  
Data emisji: 20 września 1923 
Obieg do: listopada 1924 

1923-09-20 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



Rozmiar:  
Data emisji: 28 września 1923 
Obieg do: listopada 1924 

1923-09-28 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



Rozmiar:  
Data emisji: 28 września 1923 
Obieg do: listopada 1924 

1923-09-28 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



1923-09-28 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



 Banknoty guldenowe emisji Gdańskiej Kasy Centralnej - Danziger Zentralkasse AG, 
były tymczasową walutą obowiązującą w Wolnym Mieście Gdańsk. Ich emisję 
rozpoczęto 22 października 1923, a w obiegu były do 30 kwietnia 1924 kiedy to 
wymieniono je na banknoty i monety emitowane przez Bank von Danzig.  
 

 Wszystkie banknoty emisji Danziger Zentralkasse AG były drukowane jednostronnie i 
charakteryzowały się dużą zmiennością kolorystyczną w ramach jednego nominału.  

Lata 1920-1945 
1923 - 1924  - Emisja guldenowa  
Gdańskiej Kasy Centralnej 

Papier określany jest nazwą niemiecką kassenschein, co tłumaczymy na angielski: cash 
certificate, a na polski certyfikat pieniężny (?) 



Rozmiar: 82 x 51 mm 
Data emisji: 22 października 1923 
i 1 listopada 1923 
Obieg do: 30 kwietnia 1924  

Rozmiar: 82 x 51 mm 
Data emisji: 22 października 1923 

i 1 listopada 1923 
Obieg do: 30 kwietnia 1924  

Rozmiar: 82 x 51 mm 
Data emisji: 22 października 1923 i 1 

listopada 1923 
Obieg do: 30 kwietnia 1924 

1923-10-22 
1923-11-01 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



Rozmiar: 80 x 51 mm 
Data emisji: 22 października 1923 i 1 
listopada 1923 
Obieg do: 30 kwietnia 1924 Rozmiar: 81 x 51 mm 

Data emisji: 22 października 1923 i 1 
listopada 1923 

Obieg do: 30 kwietnia 1924 

Rozmiar: 85 x 57 mm 
Data emisji: 22 października 1923 i 1 
listopada 1923 
Obieg do: 30 kwietnia 1924 

1923-10-22 
1923-11-01 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



Rozmiar: 92 x 63 mm 
Data emisji: 22 października 1923 i 1 
listopada 1923 
Obieg do: 30 kwietnia 1924 

1923-10-22 
1923-11-01 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



Rozmiar: 110 x 75 mm 
Data emisji: 22 października 1923 i 1 

listopada 1923 
Obieg do: 30 kwietnia 1924 

Rozmiar: 120 x 75 mm 
Data emisji: 22 października 1923  
Obieg do: 30 kwietnia 1924 

1923-10-22 
1923-11-01 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



Rozmiar: 156 - 158 x 73 - 75 mm 
Data emisji: 1 listopada 1923  
Obieg do: 30 kwietnia 1924 

Banknoty guldenowe emisji Gdańskiej 
Kasy Centralnej - Danziger  Zentralkasse 
AG, były tymczasową walutą 
obowiązującą w Wolnym Mieście 
Gdańsk. Ich emisję rozpoczęto 22 
października 1923, a w obiegu były do 
30 kwietnia 1924 kiedy to wymieniono 
je na banknoty i monety emitowane 
przez Bank von Danzig. Wszystkie 
banknoty emisji Danziger  Zentralkasse 
AG były drukowane jednostronnie i 
charakteryzowały się dużą zmiennością 
kolorystyczną w ramach jednego 
nominału 

1923-11-01 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



Rozmiar: 129 - 131 x 72 - 75 mm 
Data emisji: 22 października 1923  
Obieg do: 30 kwietnia 1924  

1923-10-22 

Banknoty guldenowe emisji Gdańskiej 
Kasy Centralnej – Danziger  
Zentralkasse AG, były tymczasową 
walutą obowiązującą w Wolnym 
Mieście Gdańsk. Ich emisję rozpoczęto 
22 października 1923, a w obiegu były 
do 30 kwietnia 1924 kiedy to 
wymieniono je na banknoty i monety 
emitowane przez Bank von Danzig. 
Wszystkie banknoty emisji Danziger  
Zentralkasse AG były drukowane 
jednostronnie i charakteryzowały się 
dużą zmiennością kolorystyczną w 
ramach jednego nominału 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



Banknoty guldenowe emisji Gdańskiej 
Kasy Centralnej - Danziger  Zentralkasse 
AG, były tymczasową walutą 
obowiązującą w Wolnym Mieście 
Gdańsk. Ich emisję rozpoczęto 22 
października 1923 r., a w obiegu były 
do 30 kwietnia 1924 r. kiedy to 
wymieniono je na banknoty i monety 
emitowane przez Bank von Danzig. 
Wszystkie banknoty emisji Danziger  
Zentralkasse AG były drukowane 
jednostronnie i charakteryzowały się 
dużą zmiennością kolorystyczną w 
ramach jednego nominału 

Rozmiar: 146 - 147 x 73 - 74 mm 
Data emisji: 1 listopada 1923  
Obieg do: 30 kwietnia 1924 

1923-11-01 

To nie były pieniądze – to tzw. 
notgeldy, czyli bony bądź czeki 



 Bilon i banknoty emisji Banku Gdańskiego Wolnego Miasta Gdańska - Bank von 
Danzig - waluta guldenowa.  

 Bank Gdański powołano na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1923.  
 Bank rozpoczął swoją działalność 17 marca 1924 po zatwierdzeniu przez Senat 

Wolnego Miasta Gdańska jego statutu .  
 Waluta guldenowa była w obiegu w latach 1924 - 1939.  

Lata 1920-1945 
1923 – 1939 Emisja guldenowa  
Banku Gdańskiego 
bilon 



nominał: 1 fenig 

emisja: 1923, 1926, 
1929, 1930, 1937 

materiał: brąz 

waga: 1,67 g 

średnica: 17 mm 

nakład: 11 500 000 

nominał: 2 fenigi 

emisja: 1923, 1926, 1937 

materiał: brąz 

waga: 2,5 g 

średnica: 19,5 mm 

nakład: 3 250 000 



nominał: 5 fenig 

emisja: 1923, 1928 

materiał: miedzionikiel 

waga: 2,0 g 

średnica: 17,5 mm 

nakład: 4 000 000 

nominał: 5 fenig „flądra” 

emisja: 1932 

materiał: mosiądz 

waga: 3,5 g 

średnica: 17,5 mm 

nakład: 4 000 000 



nominał: 10 fenig 

emisja: 1923 

materiał: miedzionikiel 

waga: 4,0 g 

średnica: 21,5 mm 

nakład: 5 000 000 

nominał: 10 fenig „dorsz” 

emisja: 1932 

materiał: brąz aluminiowy 

waga: 3,5 g 

średnica: 21,5 mm 

nakład: 5 000 000 



nominał: ½ gulden „koga” 

emisja: 1923, 1927 

materiał: Srebro 750 

waga: 2,5 g 

średnica: 19,5 mm 

nakład: 1 400 000 

nominał: ½ gulden 

emisja: 1932 

materiał: nikiel 

waga: 3,0 g 

średnica: 19,5 mm 

nakład: 1 400 000 



nominał: 1 gulden „koga” 

emisja: 1923 

materiał: Srebro 750 

waga: 5,0 g 

średnica: 23,5 mm 

nakład: 1 250 000 

nominał: 1 gulden 

emisja: 1932 

materiał: nikiel 

waga: 5,0 g 

średnica: 23,5 mm 

nakład: 2 500 000 



nominał: 2 gulden „koga” 

emisja: 1923 

materiał: srebro 750 

waga: 9,8 g 

średnica: 26 mm 

nakład: 1 250 000 

nominał: 2 gulden „koga – 
nowy projekt” 

emisja: 1932 

materiał: srebro 500 

waga: 9,9 g 

średnica: 26 mm 

nakład: 1 250 000 



nominał: 5 gulden „kościół 
NMP” 

emisja: 1923, 1927 

materiał: srebro 750 

waga: 24,9 g 

średnica: 35,0 mm 

nakład: 860 500 

nominał: 2 gulden „kościół 
NMP – nowy 
projekt” 

emisja: 1932 

materiał: srebro 500 

waga: 15,0 g 

średnica: 30,0 mm 

nakład: 430 000 



nominał: 5 gulden „żuraw 
portowy w 
Gdańsku” 

emisja: 1932 

materiał: srebro 500 

waga: 15,0 g 

średnica: 30,0 mm 

nakład: 430 000 

nominał: 5 gulden „koga” 

emisja: 1035 

materiał: nikiel 

waga: 11,0 g 

średnica: 30,0 mm 

nakład: 800 000 



nominał: 10 gulden „ratusz 
Głównego Miasta 
w Gdańsku” 

emisja: 1935 

materiał: nikiel 

waga: 17,0 g 

średnica: 34,0 mm 

nakład: 380 000 



nominał: 25 gulden 

emisja: 1923 

materiał: złoto 917 

waga: 7,988 g 

średnica: 22,0 mm 

rant: NEC +  TEMERE + 
NEC + TIMIDE 

nakład: ? 



nominał i waluta 25 Guldenów 

projekt Reinhard Kullrich 

rok emisji 1935 

rok na monecie 1930 

data emisji 1935-??-?? 

mennica Berlin 

nakład 4 000 

metal złoto (Au 917) 

średnica ø 22 mm 

waga 7.99 g 

brzeg (rant)  
gładki z napisem 
NEC ★ TEMERE ★ NEC ★ TIMIDE ★ 

obrzeże podwyższone 



Kopia monety 25 guldenów z 1935, 
wyemitowana w 2001. 
  
Uwaga: Moneta nie weszła do obiegu.  

nominał i waluta 25 Guldenów 

projekt Reinhard Kullrich 

rok emisji 1935 / 2001 

rok na monecie 1930 / 2001 

mennica Berlin 

nakład 4 000 

metal złoto (Au 917) 

średnica ø 22 mm 

waga 7.988 g 

brzeg (rant)  
gładki z napisem 
NEC ★ TEMERE ★ NEC ★ TIMIDE ★ 

obrzeże podwyższone 



Monety Wolnego Miasta Gdańska były bite również stemplem lustrzanym :  
- 1 fenig  
- 2 fenigi  
- 5 fenigów (1923, 1928)  
- 10 fenigów (dorsz.)  
- 1/2 guldena (1923, 1927)  
- 1 gulden (1923)  
- 2 guldeny (1923)  
- 5 guldenów (1923, 1927)  
- 25 guldenów (1923)  
 
Nakłady tych monet nie są znane! Były one do kupienia w banku Gdańskim w celach kolekcjonerskich.  
 
Polskie katalogi pomijają je, ponieważ skarbiec gdański został zgarnięty przez Rosjan. Wskutek rozliczeń 
pewna część trafiła do Niemiec, gdzie za pośrednictwem kilku firm trafiły one na rynek numizmatyczny. 
Pozostałe są niedostępne i ukryte zapewne w muzeum Puszkina w Moskwie.  
 
Stempel lustrzany znany z monet PRL i III RP różni się nie co od tego wymyślonego w XIX w. Tam w 
nowoczesnych mennicach jak na tamte czasy istniała technika polerowania stempla. W związku z tym, że 
efekt stempla polerowanego i tego na dzisiejszych lustrzankach jest podobny, to obecne monety 
kolekcjonerskie[/url] również są nazywane lustrzankami. 

Lata 1920-1945 
1923 – 1939 Emisja guldenowa  
Banku Gdańskiego 
bilon 
 
UWAGI: 



Lata 1920-1945 
1923 – 1939 Emisja guldenowa  
Banku Gdańskiego 
banknoty 



Nominał: 10 gulden 

Data emisji: 10 lutego 1924 

Oznaczenia 

serii: 
a) seria A 

b) seria A/A (seria typu ułamkowego) 

Wymiary: 120 x 68 - 70 mm 

Awers: z lewej herb Gdańska, centralnie widok 

Dworu Artusa - druk w kolorze brązowym 

- wklęsłodruk, poddruk irysowy, ugrowy i 

rdzawobrązowy - offset 

Rewers: z prawej figura świętego Krzysztofa - druk 

w kolorze brązowym, poddruk irysowy - 

offset 

Numeracja: czarna - sześciocyfrowa z przecinkiem po 

trzeciej cyfrze znaczona na awersie dwa 

razy 

Znak wodny: umiejscowiony - stylizowany rysunek 

głowy męskiej z Dworu Artusa 

Podpisy: dr Konrad Meissner 

Autor: nieznany 

Drukarnia:  Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd., New  

Malden, Surrey, Wielka Brytania 

W obiegu: od 17 marca 1924 do 31 lipca 1932 

(wymieniany w kasach Banku do 31 

sierpnia 1932) 

Uwagi: papier biały o odcieniu jasnokremowym. 

Wzory a) przekreślone dwiema 

czerwonymi liniami po przekątnych i 

odręcznym czerwonym napisem Muster 

(Wzór) oraz perforowane sześcioma 

otworami o średnicy około 5 mm; b) 

wzory z perforacją CANCELLED mają serie 

A i A/A - numeracja fikcyjna. Próby: 

jednostronne druki awersu i rewersu w 

kolorze niebieskim z perforacją SPECIMEN 

http://numia.pl/nas.php/auction_product/show/product_id/2418


Nominał: 10 gulden 

Data emisji: 10 lutego 1924 

Oznaczenia 

serii: 
a) seria A 

b) seria A/A (seria typu ułamkowego) 

Wymiary: 120 x 68 - 70 mm 

Awers: z lewej herb Gdańska, centralnie widok 

Dworu Artusa - druk w kolorze brązowym - 

wklęsłodruk, poddruk irysowy, ugrowy i 

rdzawobrązowy - offset 

Rewers: z prawej figura świętego Krzysztofa - druk w 

kolorze brązowym, poddruk irysowy - offset 

Numeracja: czarna - sześciocyfrowa z przecinkiem po 

trzeciej cyfrze znaczona na awersie dwa razy 

Znak 

Wodny: 

umiejscowiony - stylizowany rysunek głowy 

męskiej z Dworu Artusa 

Podpisy: dr Konrad Meissner 

Autor: nieznany 

Drukarnia:  Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd., New Malden,  

Surrey, Wielka Brytania 

W obiegu: od 17 marca 1924 do 31 lipca 1932 

(wymieniany w kasach Banku do 31 sierpnia 

1932) 

Uwagi: papier biały o odcieniu jasnokremowym. 

Wzory a) przekreślone dwiema czerwonymi 

liniami po przekątnych i odręcznym 

czerwonym napisem Muster (Wzór) oraz 

perforowane sześcioma otworami o 

średnicy około 5 mm; b) wzory z perforacją 

CANCELLED mają serie A i A/A - numeracja 

fikcyjna. Próby: jednostronne druki awersu i 

rewersu w kolorze niebieskim z perforacją 

SPECIMEN 



Banknot próbny (perforowany napis: SPECIMEN) 10 guldenów 
emisji 10 lutego 1924 – zwraca uwagę inny kolor od emisji 
banknotów obiegowych – a może przekłamanie 
kolorystyczne? 



Nominał: 10 gulden 

Data emisji: 1 lipca 1930 

Oznaczenia 

Serii: 
seria A/B (serie typu ułamkowego) 

Wymiary: 122 x 72 mm 

Awers: z lewej herb Gdańska, pośrodku widok Dworu 

Artusa - druk w kolorze brązowym - 

wklęsłodruk, poddruk irysowy 

rdzawobrązowy, różowoliliowy i ochrowy - 

offset 

Rewers: z prawej figura świętego Krzysztofa - 

kolorystyka taka jak na awersie - offset 

Numeracja: czarna - sześciocyfrowa z przecinkiem po 

trzeciej cyfrze znaczona na awersie dwa razy 

Znak 

wodny: 

umiejscowiony - stylizowany rysunek głowy 

męskiej z Dworu Artusa 

Podpisy: dr Konrad Meissner, Walter Bredow 

Autor: nieznany, projekt według wzoru banknotu 10 

gulden z 10 lutego 1924 

Drukarnia:  Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd., New Malden, 

Surrey, Wielka Brytania 

W obiegu: od 27 czerwca 1931 do 31 lipca 1932 

(wymieniany w kasach Banku do 31 sierpnia 

1932) 

Uwagi: papier biały o odcieniu jasnokremowym. 

Wzory: a) z perforacją CANCELLED, serią A/B i 

fikcyjną numeracją, np.: 302,872 z lewej na 

dole i 100,008 z prawej u góry oraz na górnym 

marginesie pośrodku czerwone cyfry 12,345, 

b) z perforacją CANCELLED, numeracją zerową 

(000,000) i inskrypcją w kolorze czarnym 

Bradbury na dolnym marginesie z lewej strony 

- taki typ wzoru ma również banknot 20 

guldenów z 1932 roku, lecz bez inskrypcji 

"Bradbury" 



Nominał: 20 gulden 

Data emisji: 2 stycznia 1932 

Oznaczenia 

serii: 

a) seria C 

b) seria C-A
,C-B

,C-C
, (serie typu ułamkowego) 

Wymiary: 119 x 65,5 - 130 x 75 mm 

Awers: z lewej herb Gdańska, pośrodku widok 

Wieży Więziennej - druk w kolorze 

ciemnobrązowym, szarozielonym - 

wklęsłodruk, poddruk irysowy - offset 

Rewers: z prawej Neptun, rzeźba z fontanny w 

Gdańsku - druk w kolorze ciemnobrązowym 

o odcieniu fioletu, poddruk irysowy liliowy i 

żółtoochrowy - offset 

Numeracja: czerwona - sześciocyfrowa z przecinkiem po 

trzeciej cyfrze znaczona na awersie dwa razy 

Znak wodny: umiejscowiony - rysunek maski z dawnych 

ozdób snycerskich z Dworu Artusa 

Podpisy: dr Konrad Meissner, dr Carl Schaefer 

Autor: nieznany 

Drukarnia:  Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd., New Malden, 

Surrey, Wielka Brytania 

W obiegu: od 18 kwietnia 1932 do 30 września 1939 

(wymieniany w niemieckich kasach 

państwowych na terenie byłego Wolnego 

Miasta Gdańska na marki niemieckie do 15 

października 1939) 

Uwagi: papier biały o odcieniu jasnokremowym. 

Wzory: a) bez nadruków, perforowany 

dwiema dziurkami o średnicy około 6 mm w 

dolnej części banknotu z numeracją zerową 

(000,000) i czarną literką "D" na marginesie 

z prawej u góry, b) z fikcyjną numeracją, u 

góry na marginesie czerwone cyfry 12,345 

oraz data (np.: 28.II.33) odręcznie napisana. 



Nominał: 20 gulden 

Data emisji: 1 listopada 1937 

Oznaczenia 

serii: 
a) seria K 

b) seria K-A(serie typu ułamkowego) 

Wymiary: 113 x 63 - 121 x 70 mm 

Awers: z lewej herb Gdańska, pośrodku widok 

Dworu Artusa - druk w kolorze czarnym - 

wklęsłodruk, poddruk irysowy w kolorze 

ugrowym, szarozielonym i szarym, pod 

napisami - liliowy, zielony, niebieski i 

pomarańczowy - offset 

Rewers: z prawej Neptun - rzeźba z fontanny w 

Gdańsku - druk w kolorze ciemnozielonym, 

poddruk irysowy w kolorze ochrowym i 

jasnozielonym - offset 

Numeracja: czerwona - sześciocyfrowa z przecinkiem po 

trzeciej cyfrze znaczona na awersie dwa razy 

Znak wodny: umiejscowiony - rysunek maski męskiej z 

Dworu Artusa 

Podpisy: dr Carl Schaefer, Albrecht Drews, dr 

Hermann Worbs 

Autor: nieznany, projekt podobny do banknotu 20 

guldenów z 2 stycznia 1932 r. 

Drukarnia:  Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd., New Malden, 

Surrey, Wielka Brytania 

W obiegu: od ?? listopada 1937 do 30 września 1939 

(wymieniany w niemieckich kasach 

państwowych na terenie byłego Wolnego 

Miasta Gdańska na marki niemieckie do 15 

października 1939) 

Uwagi: papier biały. Wzory: perforowane dwiema 

dziurkami o średnicy około 6 mm w dolnej 

części banknotu, numeracja zerowa 

(000,000), bez oznaczenia serii. 

http://numia.pl/nas.php/auction_product/show/product_id/2424


Nie znalazłem lepszej jakości wizerunku tego 
banknotu [AT] 

Nominał: 25 gulden 

Data emisji: 10 lutego 1924 

Oznaczenia serii: seria B 

Wymiary: 135 x 77,5 mm 

Awers: z lewej herb Gdańska, centralnie widok kościoła Panny Maryi - druk w kolorze ciemnozielonym - wklęsłodruk, poddruk 

irysowy, ochrowy i szaroniebieskozielony - offset 

Rewers: z prawej Neptun (mityczny bóg morza), rzeźba z fontanny w Gdańsku - kolorystyka podobna jak na awersie - offset 

Numeracja: czerwona - sześciocyfrowa z przecinkiem po trzeciej cyfrze znaczona na awersie dwa razy 

Znak wodny: umiejscowiony - rysunek maski z dawnych ozdób  snycerskich z Dworu Artusa 

Podpisy: dr Konrad Meissner 

Autor: nieznany 

Drukarnia:  Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd., New Malden, Surrey, Wielka Brytania 

W obiegu: od 17 czerwca 1924 do 31 grudnia 1933 (wymieniany w kasach Banku do 31 grudnia 1934) 

Uwagi: papier biały o odcieniu jasnokremowym. Wzory a) przekreślone dwiema czerwonymi liniami po przekątnych i odręcznym 

czerwonym napisem Muster (Wzór) oraz perforowane sześcioma otworami o średnicy około 5 mm; b) wzory z perforacją 

CANCELLED mają serie B i B/A (seria typu ułamkowego z ukośnikiem tylko na wzorach) - numeracja fikcyjna. Próby: 

jednostronny druk awersu w kolorze fioletowym z perforacją SPECIMEN 



Nominał: 25 gulden 
Data emisji: 2 stycznia 1931 

Oznaczenia 

serii: 
seria B-C (serie typu ułamkowego) 

Wymiary: 136 x 78,5 mm 

Awers: z lewej herb Gdańska, pośrodku widok 

kościoła Panny Maryi - druk w kolorze 

szaroczarnym o odcieniu zielonym - 

wklęsłodruk, poddruk w kolorze 

szaroochrowym, kolory pod napisami: 

szarofioletowy i ochrowy - offset 

Rewers: z prawej Neptun, rzeźba z fontanny e 

Gdańsku - druk w kolorze szaroczarnym, 

poddruk irysowy - ochrowy i liliowofioletowy 

- offset 

Numeracja: czerwona - sześciocyfrowa z przecinkiem po 

trzeciej cyfrze znaczona na awersie dwa razy 

Znak 

wodny: 

umiejscowiony - rysunek maski z dawnych 

ozdób snycerskich z Dworu Artusa 

Podpisy: dr Konrad Meissner, Walter Bredow 

Autor: nieznany, projekt według wzoru banknotu 

25 gulden z 10 lutego 1924 

Drukarnia:  Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd., New Malden, 

Surrey, Wielka Brytania 

W obiegu: od 25? stycznia 1931 do 31 grudnia 1933 

(wymieniany w kasach Banku do 31 grudnia 

1934) 

Uwagi: papier biały o odcieniu jasnokremowym. 

Wzory: a) czarny poziomy nadruk SPECIMEN. 

(z kropką) na awersie z prawej w okolicy 

znaku wodnego, perforowany dwiema 

dziurkami o średnicy około 6 mm na dole, 

bez numeracji,  

b) bez nadruków i numeracji perforowany 

dwiema dziurkami o średnicy około 5 mm z 

lewej na dole i z prawej na dole. 



 

 

 

Nominał: 50 gulden 
Data emisji: 5 lutego 1937 

Oznaczenia 

serii: 

a) seria H 

b) seria H-A(serie typu ułamkowego) 

Wymiary: 132 x 73 - 140 x 80 mm 

Awers: z lewej herb Gdańska, centralnie zabytkowy 

dom z Gdańskich Żuław - druk w kolorze 

ciemnobrązowym - wklęsłodruk, poddruk 

irysowy w kolorze rdzawobrązowym i 

zielonym jasnym, dolny gilosz tła groszkowy, 

beżowy, fioletowy i rdzawobrązowy - offset 

Rewers: z prawej jedna z płaskorzeźb figuralnych  ze 

Starego Miasta przedstawiająca postać 

snycerza - druk w kolorze brązowym, poddruk 

irysowy w kolorze jasnym rdzawobrązowym i 

ugrowym - offset 

Numeracja: czarna - sześciocyfrowa z przecinkiem po 

trzeciej cyfrze znaczona na awersie dwa razy 

Znak 

wodny: 

umiejscowiony - rysunek głowy kobiecej z 

Dworu Artusa 

Podpisy: dr Carl Schaefer, Albrecht Drews, dr Hermann 

Worbs 

Autor: nieznany 

Drukarnia:  Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd., New Malden, 

Surrey, Wielka Brytania 

W obiegu: od 10 kwietnia 1937 do 30 września 1939 

(wymieniany w niemieckich kasach 

państwowych na terenie byłego Wolnego 

Miasta Gdańska na marki niemieckie do 15 

października 1939) 

Uwagi: papier biały. Wzory: perforowane dwiema 

dziurkami o średnicy około 6 mm w dolnej 

części banknotu, numeracja zerowa 

(000,000), bez oznaczenia serii. Próby: a) 

jednostronny druk awersu w kolorze 

fioletowym, seria A000,000; b) jednostronny 

druk awersu i rewersu w kolorze zielonym bez 

oznaczeń serii i numeracji. 



Nominał: 100 gulden 
Data emisji: 1 sierpnia 1931 

Oznaczenia 

serii: 
seria D-A (serie typu ułamkowego) 

Wymiary: 141 x 75 - 151 x 86 mm 

Awers: z lewej herb Gdańska, pośrodku widok 

Mołtawy ze statkami i Długim Pobrzeżem z 

Wielkim Żurawiem - druk w kolorze 

ciemnoniebieskim i wklęsłodruk, poddruk 

irysowy w kolorze fioletowoliliowym i 

niebieskim - offset 

Rewers: z prawej figura świętego Krzysztofa - druk w 

kolorze niebieskim, poddruk irysowy w 

kolorze zielonym groszkowym, jasnougrowym 

i niebieskim - offset 

Numeracja: czerwona - sześciocyfrowa z przecinkiem po 

trzeciej cyfrze znaczona na awersie dwa razy 

Znak 

wodny: 

umiejscowiony - rysunek głowy kobiecej z 

Dworu Artusa 

Podpisy: dr Konrad Meissner, Walter Bredow 

Autor: nieznany, projekt według wzoru banknotu 

100 gulden z 10 lutego 1924 

Drukarnia:  Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd., New Malden, 

Surrey, Wielka Brytania 

W obiegu: od 1 października 1931 do 30 września 1939 

(wymieniany w niemieckich kasach 

państwowych na terenie byłego Wolnego 

Miasta Gdańska na marki niemieckie do 15 

października 1939) 

Uwagi: papier biały o odcieniu jasnokremowym. 

Wzory: a) czarny poziomy nadruk SPECIMEN. 

(z kropką) na awersie z prawej w okolicy 

znaku wodnego, perforowany dwiema 

dziurkami o średnicy około 6 mm, bez 

numeracji,  

b) z perforacją CANCELLED i fikcyjną 

numeracją np:. D-A 050,001 z lewej na dole i D-

A 150,000 z prawej u góry. 

http://numia.pl/nas.php/auction_product/show/product_id/2419


Nominał: 100 gulden 
Data emisji: 10 lutego 1924 

Oznaczenia 

serii: 
seria D 

Wymiary: 140 x 74 - 150 x 85 mm 

Awers: z lewej herb Gdańska, centralnie widok 

Mołtawy ze statkami i Długim  

Pobrzeżem z Wielkim Żurawiem - druk w 

kolorze niebieskim ciemnym - wklęsłodruk, 

poddruk irysowy w kolorze zielonym, liliowym 

i szarobrunatnym - offset 

Rewers: z prawej figura świętago Krzysztofa - druk w 

kolorze czerwonym, poddruk irysowy - offset 

Numeracja: czarna - sześciocyfrowa z przecinkiem po 

trzeciej cyfrze znaczona na awersie dwa razy 

Znak wodny: umiejscowiony - rysunek głowy kobiecej z 

Dworu Artusa 

Podpisy: dr Konrad Meissner 

Autor: nieznany 

Drukarnia:  Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd., New Malden, 

Surrey, Wielka Brytania 

W obiegu: od 17 marca 1924 do 30 września 1939 

(wymieniany w niemieckich kasach 

państwowych na terenie byłego Wolnego 

Miasta Gdańska na marki niemieckie do 15 

października 1939) 

Uwagi: papier biały o odcieniu jasnokremowym. 

Wzory: seria D przekreślone czerwonymi 

grubymi liniami po przekątnych, perforowane 

sześcioma otworami o średnicy około 5 mm i 

odręcznym czerwonym napisem Muster 

(Wzór), numeracja bieżąca np.: E001986. 

Próby: a) jednostronny druk awersu w kolorze 

czerwonym z perforacją SPECIMEN, b) 

jednostronny druk awersu w kolorze 

czerwonobrązowym ze znakiem No· 

Nie znalazłem wizerunku  rewersu tego 
banknotu [AT] 



Nominał: 500 gulden 
Data emisji: 10 lutego 1924 

Oznaczenia 

serii: 
seria E 

Wymiary: 148 x 78,5 - 160 x 90 mm 

Awers: z lewej herb Gdańska, centralnie widok 

gdańskiej Zbrojowni - druk w kolorze 

ciemnozielonym - wklęsłodruk, poddruk 

szarozielony jasny, w giloszu pod napisami 

- żółtoochrowy, jasnoniebieski - offset 

Rewers: z prawej Neptun, rzeźba z fontanny w 

Gdańsku - druk ciemnozielony, poddruk 

irysowy jasnoseledynowy i 

fioletowoliliowy - offset 

Numeracja: czerwona - sześciocyfrowa znaczona na 

awersie dwa razy 

Znak 

Wwdny: 

umiejscowiony - rysunek maski z dawnych 

ozdób snycerskich z Dworu Artusa 

Podpisy: dr Konrad Meissner 

Autor: nieznany 

Drukarnia:  Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd., New 

Malden, Surrey, Wielka Brytania 

W obiegu: od 21 sierpnia 1924 do 30 września 1939 

(wymieniany w niemieckich kasach 

państwowych na terenie byłego Wolnego 

Miasta Gdańska na marki niemieckie do 

15 października 1939) 

Uwagi: papier biały o odcieniu jasnokremowym. 

Wzory: przekreślone czerwonymi grubymi 

liniami po przekątnych, perforowane 

sześcioma otworami o średnicy około 5 

mm i odręcznym czerwonym napisem 

Muster (Wzór), numeracja bieżąca np.: 

E021986. Próby: jednostronny druk 

awersu w kolorze niebieskim z perforacją 

SPECIMEN 



Nominał: 1 000 gulden 
Awers: z lewej herb Gdańska, Ratusz Główny widziany od 

strony Długiego Targu - druk w kolorze 

ciemnoczerwonym i szaroniebieskim morskim  - 

wklęsłodruk, poddruk irysowy ochrowy i szarozielony, 

kolory pod napisami - orzechowy, niebieski, 

szarozielony, fioletowoliliowy - offset 

Rewers: z prawej Neptun, rzeźba z fontanny w Gdańsku - druk w 

kolorze brązowoczerwonym, poddruk irysowy 

szarofioletowy, żółtoochrowy - offset 

Znak wodny: umiejscowiony - rysunek maski z dawnych ozdób 

snycerskich z Dworu Artusa 

Autor: nieznany, projekt według wzoru banknotu 25 gulden z 

10 lutego 1924 

Drukarnia:  Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd., New Malden, Surrey, 

Wielka Brytania 

Data emisji: 10 lutego 1924 

Wymiary: 156 x 82 - 170 x 95 mm 

Numeracja: czarna - sześciocyfrowa znaczona na awersie dwa razy 

W obiegu: od 21 sierpnia 1924 do 30 września 1939 (wymieniany w 

niemieckich kasach państwowych na terenie byłego 

Wolnego Miasta Gdańska na marki niemieckie do 15 

października 1939) 

Podpisy: dr Konrad Meissner 

Uwagi: papier biały o odcieniu jasnokremowym. Wzory: 

przekreślone czerwonymi grubymi liniami po 

przekątnych, perforowane sześcioma otworami o 

średnicy około 5 mm i odręcznym czerwonym napisem 

Muster (Wzór), numeracja bieżąca np.: F007986. Próby: 

jednostronny druk awersu w kolorze fioletowym z 

perforacją SPECIMEN, jednostronny druk rewersu w 

kolorze zielonym z perforacją SPECIMEN. 

Data emisji: 1 października 1928 

Oznaczenia serii: seria B-A B-B (serie typu ułamkowego) 

Wymiary: 135 x 78 mm 

Numeracja: czerwona - sześciocyfrowa z przecinkiem po trzeciej 

cyfrze znaczona na awersie dwa razy 

W obiegu: od października 1928 do 31 grudnia 1933 (wymieniany 

w kasach Banku do 31 grudnia 1934) 

Podpisy: dr Konrad Meissner, Walter Bredow 

Uwagi: papier biały o odcieniu jasnokremowym. Wzory: a) z 

perforacją SPECIMEN i odręcznymi napisami, bez serii i 

numeracji, b) z perforacją CANCELLED przekreślone 

czerwonymi liniami po przekątnych i stemplem MUSTER 

(WZÓR), c) z perforacją CANCELLED i numeracją bieżącą 

- seria B-B. Próby: jednostronny druk z perforacją 

CANCELLED i dwiema dziurkami o średnicy około 5 mm. 

Nie znalazłem wizerunku emisji 1928-10-01 tego banknotu [AT] 


