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i n f o r m a c j e

Pierwsza wojna �wiatowa w la-
tach 1914 � 1918 mocno nadszarp-
nê³a gospodark¹ pañstw walcz¹cych.
Powiat gostyñski (wówczas krobski)
znajdowa³ siê od 1793 roku pod za-
borem pruskim. Bior¹ce udzia³
w wojnie pañstwa zaborcze, czêsto
ogranicza³y produkcjê bilonu z uwa-
gi na ci¹g³e braki metali potrzebnych
w przemy�le militarnym. Aby temu
zaradziæ w³adze samorz¹dowe wyda-
wa³y lokalny pieni¹dz zastêpczy. By³
on wa¿ny najczê�ciej przez okre�lo-
ny czas i na niewielkim terenie. Nie-
które jednak banknoty wydawane
przez Radê Miejsk¹ Gostynia mia³y
nieograniczony zasiêg terytorialny.

Marki ró¿owe, bia³e i jasnozielone...
Ju¿ na pocz¹tku pierwszej wojny

�wiatowej, jeszcze zanim dosz³o do
wielkich operacji militarnych, w³adze
Gostynia zadecydowa³y o pierwszej
emisji �miejskiego pieni¹dza�. Wy-
dane w sierpniu 1914 roku bony mia-
³y nomina³y: 25 Pfg. (fenig),
50 Pfg. 1 M (marka), 2 M, 3M, 5M,
10M i 20M . Obok wiêc pieniêdzy
z wizerunkiem cesarza niemieckie-
go mo¿na by³o p³aciæ �papierem�
z napisem �Gostyn�. Mia³y one za-
stêpowaæ bilon, a nie banknoty nie-
mieckie. Nie by³o te¿ potrzeby pro-
dukcji bonów o warto�ciach powy-
¿ej 20 M. Bony miejskie drukowa-
no w drukarni E. Kozynowskiego
w Gostyniu. W zale¿no�ci od nomi-
na³u, by³y one koloru ró¿owego, bia-
³ego lub jasnozielonego. Wszystkie
gostyñskie banknoty mia³y ten sam
wymiar: 80 x 30 mm. W po³owie
grudnia 1914 r. wycofano je jednak
z obiegu. Nie znamy dzi� powodów
tej decyzji. Byæ mo¿e wygrywaj¹ce
na froncie wschodnim Niemcy, po-
cz¹tkowo nie by³y zmuszone do ogra-
niczeñ w produkcji bilonu. Nie za-

chowa³y siê ¿adne wzmianki na te-
mat prób fa³szowania bonów miej-
skich pierwszej emisji.

Rok 1917: niebieskie i ¿ó³te
Kolejne lata pierwszej wojny

�wiatowej mocno nadwyrê¿y³y go-
spodarkê niemieck¹. Planuj¹c wojnê
dowództwo w Berlinie liczy³o na
szybk¹, �b³yskawiczn¹� operacjê mi-

Gostyñska forsa
Piêædziesi¹t marek z herbem Gostynia? Pieni¹dze z Borku i Piasków? Przyzwyczajeni jeste�my do god³a pañstwowego na banknotach i monetach.

Ma³o kto jednak wie, ¿e na pocz¹tku tego wieku, istnia³y pieni¹dze z herbami wydaj¹cych go miast.

litarn¹. Blitzkrieg (niem. wojna b³y-
skawiczna) zamieni³ siê jednak
w wojnê pozycyjn¹ ¿o³nierzy w oko-
pach. Gospodarka pañstw walcz¹-
cych mia³a spore problemy z utrzy-
maniem ciê¿aru obci¹¿eñ wojsko-
wych. Przed³u¿aj¹ca siê wojna zmu-
si³a wiêc pañstwo niemieckie do ko-
lejnego ograniczenia puszczania
w obieg pieni¹dza, co z kolei spowo-
dowa³o kolejne emisje gostyñskich
bonów w kwietniu i czerwcu 1917
roku ( 20 i 50 Pfg.). Obydwie emisje
ró¿ni³y siê wygl¹dem, jak i wymia-
rem bonów. Bony z kwietnia przy-
pomina³y rozmiarami pierwsze bony
z 1914 (ró¿nice 2 mm), natomiast
puszczone w obieg w czerwcu ró¿-
ni³y siê zasadniczo wymiarem �
70 x 50 mm. Zmieni³y siê równie¿
kolory: tym razem wykorzystano od-
powiednio: niebieski dla 20 Pfg. oraz
¿ó³ty dla 50 Pfg. Ten widoczny przy-
k³ad za³amania siê gospodarki nie-
mieckiej, chyba móg³ byæ iskr¹ na-
dziei w sercach gostyniaków czeka-
j¹cych na klêskê pañstw centralnych.

Fa³szywki  do kolekcji
Obok papierowych substytutów

niemieckich marek w 1917 roku po-
jawi³y siê tak¿e monety. Bardzo in-
teresuj¹ca by³a emisja pieni¹dza za-
stêpczego z marca 1917 roku. Tym
razem na rynek trafi³y cynkowe i ¿e-
lazne monety o nomina³ach 5, 10
i 50 Pfg. Wymiarami zbli¿one by³y
do dzisiejszych monet 2 i 5 z³oto-
wych. Najmniejsza � piêciofenigów-
ka mia³a �rednicê 19,3 natomiast pó³
marki- 25,5 mm. Po raz pierwszy te¿
na wydawanym na naszym terenie
pieni¹dzu metalowym, pojawi³ siê
herb miasta. Charakterystyczne wie-
¿yczki � herb Gostynia umieszczone
by³y na awersie monety. Zlecenia na
wykonanie monet nie otrzyma³a jed-

nak ¿adna z firm gostyñskich. Byæ
mo¿e próbowano w ten sposób za-
pewniæ jak najmniej strat przy pro-
dukcji, zwi¹zanych z wynoszeniem
�blaszaków� z terenu fabryki. Pierw-
sze monety z herbem Gostynia wy-
konywa³a firma Lauer z Norymber-
gii. Wkrótce okaza³o siê jednak, ¿e
zarówno wersja cynkowa jak i ¿ela-
zna by³y fa³szowana. Monety te pod-

rabiano na terenie Niemiec, sprzeda-
j¹c na potrzeby szybko powstaj¹ce-
go rynku kolekcjonerskiego! Fa³szerz
wykona³ ogó³em 14 150 monet
z 70 miast! Na procesie w dniu
11 kwietnia 1924 roku, winnego ska-
zano na trzy miesi¹ce wiêzienia i za-
p³acenie 100 marek w z³ocie. Dzi�
niektóre z fa³szowanych monet, jako
unikaty, maj¹ nawet wiêksz¹ warto�æ
ni¿ orygina³y.

Ze znakiem wodnym
Ostatni¹ niemieck¹ emisjê wy-

puszczono na jedena�cie dni przed
zakoñczeniem wojny. Mimo i¿ Ce-
sarstwo chyli³o siê ku upadkowi, ¿o³-

nierze niemieccy nadal okupowali
spore tereny na wschodzie Europy.
1 listopada 1918 roku wydano kolej-
n¹ emisjê banknotów. O skali proble-
mów gospodarczych Rzeszy Nie-
mieckiej mo¿e �wiadczyæ, fakt ¿e
choæ nadal na rynku funkcjonowa³y
�blaszaki miejskie�, konieczna sta³a
siê emisja kolejnych bonów: od 0,50
do 20 marek. Tym razem bony dru-
kowano dwustronnie na bia³ym pa-
pierze ze znakiem wodnym, w dru-

karni Ostdeutsche Buchdruckerei u.
Verlagsanstl w Poznaniu. Podobnie
jak wszystkie dotychczasowe emisje
drukowane by³y w jêzyku niemiec-
kim, najczê�ciej z podpisem: z pod-
pisem �Magistrat der Kreisstadt Go-
styn�.

Wreszcie po polsku
D³ugo trzeba by³o czekaæ na

pierwsze bony miejskie w jêzyku
polskim. Mimo i¿ ju¿ 30 pa�dzierni-
ka 1917 roku, Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Gostynia Roman Sura,
zg³osi³ wniosek o emisjê banknotów
miejskich, zrealizowano go dopiero
po dwóch latach. Banknoty drukowa-
ne by³y dwustronnie w jêzyku pol-
skim na grubym bia³ym papierze.
Wydano warto�ci: 5, 10, 20 i 50 mk.
(marek polskich). Bony wykonywa-
³a firma Kaczmarka z Gostynia. Na
banknotach mo¿na zidentyfikowaæ
podpisy znanych gostyñskich dzia-
³aczy: B. Pruski, Mêczarski, C. G³a-
dysz i A. Eitner.

Na rynku finansowym funkcjo-

nowa³y tak¿e ¿etony wydane przez
cukrowniê �Gostyñ� (ZUKERFA-
BRIK/GOSTYN) oraz Bank Po¿ycz-
kowy.

Punitz, Kroben, Sandberg, Pogorzela
i Borek

Równie¿ inne miasta powiatu
zmuszone by³y wydawaæ w³asne pie-
ni¹dze. Dwukrotnie emitowano pie-
ni¹dz zastêpczy w Poniecu: w 1914
i 1917 roku. Pierwsza emisja wyko-
nana zosta³a technik¹ hektografii, tzn.
odrêcznie napisany tekst by³ pó�niej
powielany, a numery i nomina³y do-
pisywane. Na tych banknotach
umieszczono herb miasta. Zasiêg
wa¿no�ci okre�lony by³ na 15 km od
miasta go wydaj¹cego. Na jednej
z emisji pope³niono najprawdopo-
dobniej jednak b³¹d wpisuj¹c zamiast
15 a¿ 50 km!

Inny rodzaj banknotów z terenu
powiatu gostyñskiego posiada³ stem-
pel MAGISTRAT DER STADT//
*KROBEN*. By³ to oczywi�cie pie-
ni¹dz wydany przez w³adze samorz¹-
dowe Krobi. Dwukrotnie wypusz-
czono tutaj emisjê w jêzyku niemiec-
kim: w 1914 i 1917 r. Mia³y one war-
to�æ od 10 Pfg. do 3 M. Bony druko-
wano na perforowanej ta�mie. Po-
�rodku pieczêci znajdowa³ siê herb
miasta. Trzeci¹ emisjê pieni¹dza za-
stêpczego miasto wypu�ci³o  ju¿

w wolnej Polsce � 1 stycznia 1920
roku. By³y to banknoty o nomina³ach
od 1 do 20 marek polskich. Pod stem-
plem Magistratu podpisy sk³adali:
Pawlicki, �witalski i Piko.

Drukarnia Kozynowskiego
w Gostyniu przygotowywa³a emisjê
pieni¹dza zastêpczego tak¿e dla in-
nych o�rodków. Taka sytuacja mia³a
miejsce w przypadku Piasków
(wówczas Sandberg). Tutaj emisja
pieni¹dza zastêpczego po raz pierw-
szy mia³a miejsce w 1914 roku. Dru-
kowano na ¿ó³tozielonym papierze ze
znakiem wodnym w formie napisu:
PAPIERFABRIK SAKRAU NOR-
MAL, banknoty o nomina³ach od 0,5
do 5 marek.

Równie¿ tylko raz mia³a miejsce
emisja bonów w Pogorzeli i Borku.
Banknoty z herbem miasta i napisem
DER MAGISTRAT // ZU POGO-
RZELA wydano w 1914 roku. By³y
one wykonywane rêcznie. Istnieje
oko³o 35 sztuk odmian. Z tego same-
go roku pochodz¹ te¿ jednostronne
bony z piecz¹tk¹ magistratu miasta
Borek. Piêdziesiêciofenigówki mia-
³y druk br¹zowy, dla 1 M  czarny,
natomiast dla 2 i 3 M  zarówno kolor
druku jak i papieru jest nie  znany.

Marki za marki
Dzi� kartoniki z pieczêciami ma-

gistratu miast powiatu gostyñskiego
wydaj¹ siê nie mieæ wiêkszego zna-
czenia. Stanowi¹ one jednak nie tyl-
ko warto�ciowy dokument historycz-
ny, lecz równie¿ cenny nabytek dla
kolekcjonerów krajowych i zagra-
nicznych. Ceny bonów miejskich
wahaj¹ siê od zaledwie paru z³otych
do (w przypadku unikatów) setek
marek. Czêsto kolekcjonerom nie
wystarcza posiadanie ka¿dego eg-
zemplarza z danej emisji. Potrafi¹ oni
poszukiwaæ banknotu z t¹ sam¹ dat¹,
nomina³em, który wygl¹dem ró¿ni
siê od posiadanego przez nich... pod-
pisem lub wyciêtymi �z¹bkami� na
brzegach banknotu! Dla mieszkañ-
ców naszego powiatu jest on jednak
z pewno�ci¹ kawa³kiem historii na-
szej ma³ej ojczyzny.

GRZEGORZ SKORUPSKI

Tekst powsta³ na podstawie roz-
mów z znawc¹ problemu pieni¹dza
zastêpczego, emerytowanym na-
uczycielem  Zbigniewem Ratajcza-
kiem z Katarzynina. Zainteresowa-
nych odsy³am do jego pracy Zastêp-
czy pieni¹dz w Gostyniu i powiecie
gostyñskim. Przedstawione bankno-
ty pochodz¹ ze zbiorów kolekcjone-
rów polskich i niemieckich. Osoby
bêd¹ce w posiadaniu bonów miej-
skich (lub ich zdjêæ)  z terenu powia-
tu gostyñskiego lub innych, proszo-
ne s¹ o kontakt z redakcj¹ b¹d� mu-
zeum w Gostyniu.

20 marek z Gostynia, jeszcze po niemiecku z 1918 r. oraz 10 marek polskich z Krobi.

20 marek polskich z 1919 r. z Gostynia.


