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فناور ی های مالی ایران

پشت 10 زلوتی یکی از سکه های قدیمی دوران روم باستان را به تصویر کشیده 
است.

»میشــکو اول«، اولین حاکم مسیحی لهســتان بود، اما سیاســت های پدر و 
پدربزرگش را که آغازگر روند ایجاد دولت لهســتان بودند، ادامه داد. میشکو 
از طریق اتحاد و نیروی نظامی، فتوحات جاری لهســتان را گســترش داد و در 
اوایل سلطنت خود شهرهای »کویاویا«، »گدانسک پومرانیا« و »مازوویا« را 

تحت سلطه خود درآورد. 

»بولسواو اول« پادشاهی توانا و قوی در امور اروپای مرکزی بود. او به تبلیغ 
مســیحیت غربــی در میــان رعایای خــود ادامــه داد و لهســتان را بــه مقام 
پادشاهی رساند. او با نام بولسواو کبیر نیز شناخته شده است.

اســکناس  پشــت 
100زلوتی، عقاب سفید 
لهســتانی کــه در واقــع 
نماد این کشــور اســت 
به تصویر کشیده شده 

است. 

پشــت 20زلوتی لهســتان هم یــک ســکه از دوران روم باســتان را به تصویر 
کشیده که 211 سال قبل از میالد مسیح استفاده می شده است.

روی 100 زلوتی، چهره »والدیســالو دوم« را به تصویر کشــیده اســت. والدیسالو جوانی 
ماجراجــو بــود. او کــه در دوران حکومــت عمویــش سوبســالو یکــم، انتظــار رســیدن به 
تاج وتخت را نداشــت، به بایرن ســفر کرد. هنگامی که سوبسالو در ســال 1140 میالدی 
درگذشت، والدیسالو بازگشت و با کمک کنراد سوم شاه آلمان که برادر ناتنی همسرش 
گرترود بود، توســط نجبای بوهم به عنوان دوک بوهم بر تخت نشســت. والدیســالو با 

کمک کنراد سوم آلمان، تاج وتخت خود را حفظ کرد.

»کازیمیر سوم کبیر« از سال 1333 تا 1370 به عنوان پادشاه لهستان سلطنت کرد. او همچنین بعدها در سال 
1340 پادشاه »روتنیا« شد و برای حفظ این عنوان در گالیسیا مبارزه کرد.

پشت 50 زولوتی عقاب سفید لهستانی روی یک سکه رومی را نشان می دهد. بخشی از شهر »کوراکو« 
هم به تصویر کشیده شده که یکی از سه شهر قدیمی و بزرگ لهستان است. 
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»ژان سوم سوبیسکی« )1629-1696( 
یکــی از مشــهورترین پادشــاهان 
مشترک المنافع لهستان-لیتوانی 
بود که از ســال 1674 میالدی تا زمان 
مرگش به عنوان پادشــاه لهســتان و 
دوک بزرگ لیتوانی حکومت می کرد. 
دوره 22ساله فرمانروایی سوبیسکی، 
به عنوان عصر ثبــات و موازنه قدرت 
در لهســتان بــه حســاب می آیــد. 
همچنین، او فرمانده نظامی توانایی 
بود که بیشتر شهرت خود را مدیون 
پیــروزی ارزشــمندش بــر ترک هــای 

عثمانی در نبرد وین است.

پشــت اســکناس 500 زلوتی، در 
کنار عقاب سفید لهستانی، کاخ 
ویالنوف به تصویر کشــیده شده 
کــه در منطقــه ویالنــوف ورشــو، 
لهســتان واقع شــده اســت. کاخ 
ویالنوف از تقسیمات لهستان و 
هر دو جنگ جهانی جان ســالم 

به در برد.

بــر روی 200 زلوتــی، چهــره »زیگیســموند اول«  بــه تصویــر 
کشیده شده که پادشاه لهستان و دوک بزرگ لیتوانی از سال 
1506 تا زمان مرگش در سال 1548 بود.

پشت اسکناس 200زلوتی، عقاب سفید لهستانی را در کنار 
اقامتگاه »واول« نشان داده که در مرکز کراکوف، لهستان واقع 
شده اســت. این بنا که به دستور پادشــاه کازیمیر سوم بزرگ 
ساخته شده، شامل تعدادی سازه از دوره های مختلف است.


