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OD REDAKCJI
Ostatnie lata nie rozpieszczają nas niestety. Najpierw pandemia
koronawirusa, teraz zaś, gdy wygrywamy powoli walkę z chorobą, wstrząsnęła
nami wiadomość o wybuchu wojny u naszego wschodniego sąsiada.
Z niepokojem śledzimy rozwój wypadków, a jednocześnie rosną nam serca na
widok powszechnej i bezinteresownej pomocy udzielanej przez zwykłych ludzi
uchodźcom z Ukrainy. Działania wojenne wyciskają piętno także na polskiej
gospodarce. Widzimy jak bardzo i jak szybko rosną ceny paliw oraz
podstawowych produktów spożywczych. Nas kolekcjonerów niepokoją także
wzrastające w zastraszającym tempie ceny monet, banknotów oraz innych
przedmiotów, które są naszą pasją.
Jak co kwartał zachęcamy do publikowania na łamach GZN, jak również
do nadsyłania uwag, sugestii lub polemik.
W najnowszym numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych mogą
Państwo przeczytać o działalności profesora Adama Smolany i jego żony Izabelli
Berwertz-Smolany, o litewskich wspomnieniach o Antonim Domaradzkim,
a także o Piastach śląskich na medalach Józefa Stasińskiego.
Serdecznie zapraszam do lektury.

Mariusz Habkowski
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NIE TYLKO O SZTUCE MEDALIERSKIEJ
PROFESORA ADAMA SMOLANY
ORAZ IZABELLI BERWERTZ-SMOLANY

Adam Kuźnicki
Sydney, Australia

Mateusz Smolana
Gdańsk
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W moim kolejnym opracowaniu pragnę przypomnieć znanych lokalnych
rzeźbiarzy z Sopotu: Adama Smolanę i Izabellę Berwertz-Smolanę. W ciągu
wielu lat o obojgu z nich napisano już sporo, poświęcając niemało artykułów
prasowych czy przytoczeń w pracach badawczych i naukowych, analizujących
dorobek twórczości artystów gdańskiego Wybrzeża. Celem mojego
numizmatycznego opracowania jest przypomnienie kilku bardzo mało znanych
obiektów medalierskich, które oboje rzeźbiarze wykonali podczas swojej bogatej
twórczości artystycznej.
Zacznijmy od prof. Adama Smolany, którego słusznie kojarzy się przede
wszystkim z rzeźbą lub rzeźbą pomnikową w wielkiej skali, obecną w przestrzeni
publicznej polskich miast.
Stosunkowo nie tak dawno, w drugiej połowie 2015 roku, na ulicy
Obrońców Westerplatte w Sopocie, można było oglądać plenerową wystawę
fotograficzną Leszka Jerzego Pękalskiego „Pamięć i fotografie”.

Wystawa plenerowa „Pamięć i fotografie”- przedstawiająca prof. Adama Smolanę w fotografii Leszka Jerzego Pękalskiego.
Fot. iBedeker.pl ¹⁾

Inicjatywa ta na pewno warta jest przypomnienia, bowiem ulica Obrońców
Westerplatte dla Sopotu jest tym, czym Montmartre dla Paryża. Ten nadbałtycki
kurort od 1945 roku stał się tętniącym tyglem życia i twórczej działalności
artystów plastyków, którzy przybywali tu z różnych stron Polski, przede
wszystkim z ziem utraconych po II wojnie światowej. Budynki przy Obrońców
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Westerplatte nr 20, 24, 25, 28 mieściły wydziały Wyższej Szkoły Sztuk
Plastycznych w Gdańsku, wówczas z siedzibą w Sopocie. Były tam
zlokalizowane wydziały Malarstwa, Rzeźby, Architektury Wnętrz oraz Ceramiki
i Tkaniny oraz Dom Profesorski i Rektorat. Na przełomie lat 60. i 70., wraz
z ostatecznymi przenosinami wyższej uczelni do Gdańska (do Zbrojowni),
sopockie budynki zaczęły się stawać pracowniami i mieszkaniami artystów
plastyków, którzy nieprzerwanie pełnili funkcje naukowo-dydaktyczne
w rodzimej uczelni. Do dziś pod numerami 24, 25, 27, 28 i 32 znajdują się
pracownie wybitnych współczesnych artystów plastyków, takich jak prof. Maciej
Świeszewski, prof. Henryk Cześnik, Jacek Staniszewski, prof. Robert Florczak,
dr hab. Wojciech Strzelecki czy Izabella Berwertz-Smolana. Nie zapominajmy
o pracowni muzyczno-teatralnej Haliny i Laury Haras w dawnej willi Johanna
Immanuela Bergera. Wystawa Leszka Pękalskiego miała przypomnieć
nieżyjących już dziś artystów nestorów, którzy po II wojnie światowej osiedlili
się w sopockim kurorcie, tworząc niepowtarzalny klimat artystycznej bohemy,
unikatowy chyba w skali całego kraju. Nad wspomnianą fotograficzną ekspozycją
czuwało intencyjne motto Christiana Boltanskiego, wykorzystane przez Pana
Leszka:
Umiera się dwa razy. Pierwszy raz umierasz, kiedy umierasz. Drugi raz
umierasz, kiedy ktoś bierze do ręki twoją fotografię i nikt już nie wie, kim jest ten
człowiek na zdjęciu¹⁾.
W latach 50. i 60. w trakcie odbudowy Gdańska z wojennych zniszczeń
Adam Smolana współpracował z wieloma instytucjami, przywracając blask
i świetność Głównego i Starego Miasta. Niewiele osób wie, że zwornie łęków
podcieni arkad kamienicy na rogu ulic Pończoszników i Chlebnickiej są
przyozdobione rzeźbami przedstawiającymi osoby zatrudnione przy pracach
renowacyjnych. Są tam uwiecznione takie wybitne postacie, jak architekt Jan
Klincewicz, architekt i konserwator zabytków Ryszard Massalski, Zdzisław Bara,
Stanisław Michel, Barbara Roll i oczywiście omawiany tutaj rzeźbiarz Adam
Smolana²⁾.

Rzeźba dekoracyjna na kamienicy w Gdańsku przedstawiająca prof. Adama Smolanę. Fot. K. Dolatko / iBedeker.pl ²⁾
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Podobne zwornie łęków przedstawiające osoby zasłużone w odbudowie
Głównego Miasta istnieją też bliżej samej Zielonej Bramy, przy
ul. Pończoszników 25, gdzie umieszczono wizerunki siedmiu innych osób. Wśród
nich są przedstawione w żartobliwy sposób twarze wykonane przez prof.
Tadeusza Godziszewskiego. Jest tu prof. Józefa Wnukowa, Bronisław MoraMieszkowski, prof. Lech Kadłubowski, prof. Stanisław Horno-Popławski,
Wojciech Zaleski, prof. Jacek Żuławski oraz Michał Bojakowski.
Mam nadzieję, że przypominając w ten skromny sposób wymienione
postacie, nigdy o nich nie zapomnimy, a po przeczytaniu mojego opracowania
odwiedzicie Państwo te miejsca podczas swoich kolejnych gdańskich spacerów.
Oprócz
tworzenia
prac
rzeźbiarskich
oraz
projektowania
architektonicznego, m.in., dla miasta Gdańska, Adam Smolana sporadycznie
wykonywał drobne zlecenia dla pomorskich i krajowych ośrodków kultury.
Niektóre z tych projektów były mniej znane lub ogółowi zupełnie nieznane i nie
doczekały się oficjalnej realizacji.
Prowadząc prace renowacyjne dla miasta Gdańska, Adam Smolana
wykonywał niekiedy dodatkowe zlecenia z okazji różnorodnych oficjalnych
okoliczności. Część z tych prac dotyczyła również mniej znanych projektów,
które nigdy nie zostały zrealizowane.
Przykładem takiego przedsięwzięcia, które warte jest przypomnienia, są
projekty monet dla Narodowego Banku Polskiego – to szczególny epizod w życiu
artysty.
W listopadzie 1957 roku, na zlecenie Narodowego Banku Polskiego,
Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków ogłosił jednoetapowy
konkurs na projekty monet 2-, 5- oraz 10-złotowych. Termin składania prac
upływał 1 marca 1958 roku. Chodziło o zastąpienie dotychczasowych
papierowych banknotów bardziej trwałymi monetami wykonanymi z metalu.
Broszura z warunkami konkursu informowała, że monety emitowane w Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej powinny stanowić dzieło sztuki o wysokiej wartości
artystycznej.
W archiwum rodzinnym artysty zachowały się cztery matryce gipsowych
projektów prof. Adama Smolany. Każda z nich przedstawia próbne odlewy monet
2-, 5- oraz 10-złotowej z wizerunkami naszych wielkich Polaków.
Zacznijmy od awersu tego próbnego modelu przedstawiającego nasze
godło narodowe i datę roczną: 1958.
Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne
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Gipsowy awers do monety wg projektu prof. Adama Smolany rok 1958. Fot. Mateusz Smolana

A oto próby trzech nominałów do zaprojektowanych przez prof. Adama
Smolanę polskich monet.

Gipsowy rewers do monety 2 złote, a na nim Fryderyk Chopin wg projektu prof. Adama Smolany rok 1958. Fot. Mateusz Smolana
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Gipsowy rewers do monety 5 złotcchy, a na nim Mikołaj Kopernik wg projektu prof. Adama Smolany, rok 1958. Fot. Mateusz Smolana

Gipsowy rewers do monety10 złotych, a na nim Maria Skłodowska-Curie wg projektu prof. Adama Smolany, rok 1958. Fot. Mateusz Smolana

Z przygotowanych w pracowni matryc wykonano pozytywy, które zostały
przedstawione komisji weryfikacyjnej.
Liczne nagrody i wyróżnienia w tym konkursie zdobył Józef Gosławski.
Wypada nadmienić, że jego konkursowe projekty monet 2 zł (Kłos Panny), 5 zł
(Rybak) oraz 10 zł (Mikołaj Kopernik) zostały wybite i wprowadzone do obiegu
przez Narodowy Bank Polski.
Aby uświadomić Państwu całościowy rozmiar tego konkursu, na który
przesłano w sumie około 170 obiektów, przedstawię znane przykłady monet
kopernikowskich – na pierwszej fotografii widać wizerunek pozytywu 5 zł
z Mikołajem Kopernikiem, wykonanego przez prof. Adama Smolanę.
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Projekty monet kopernikowskich wykonane na konkurs Narodowego Banku Polskiego w 1958 roku,
zaznaczony obiekt został wykonany przez prof. Adama Smolanę. Fot. kpbc.ukw.edu.pl

Projekty monet kopernikowskich wykonane na konkurs Narodowego Banku Polskiego w 1958 roku. Fot. kpbc.ukw.edu.pl
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Projekty monet kopernikowskich wykonane na konkurs Narodowego Banku Polskiego w 1958 roku. Fot. kpbc.ukw.edu.pl

Album ze wszystkimi obiektami konkursowymi jest przechowywany
w zbiorach Skarbca Emisyjnego przy Narodowym Banku Polskim w Warszawie.
Adam Smolana był również projektantem kilku odlewanych medali. Na
zdecydowanej większości swoich prac podpisywał się monogramem wiązanym:
„AS”.

Sygnatura artystyczna Adama Smolany

Pierwszy z medali, jaki zaprezentuję, został wykonany w 1977 roku na
zlecenie Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku. Mogę potwierdzić,
że Adam Smolana prowadził tam wykłady z historii sztuki.

Medal prof. Adama Smolany na XXX-lecie Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku. Fot. Mateusz Smolana
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Awers: Na górze przy otoku napis „PAŃSTWOWA”, pod nim widoczne
pudło rezonansowe skrzypiec z centralnym napisem na wysokości strun –
„WYŻSZA SZKOŁA MUZYCZNA”. Pod spodem liście laurowe ogarniające
dolną część otoku, uwieńczone napisem w opleceniu „GDAŃSK”.
Rewers: Na górze po lewej herb Gdańska z widocznymi po prawej
zabudowaniami miasta, pod nimi szarfa z nutami do melodii „Roty” (muzyka
Feliks Nowowiejski, słowa: Maria Konopnicka, „...Nie rzucim ziemi skąd nasz
ród!...”) Z lewej strony od szarfy dyskretna sygnatura artystyczna Adama
Smolany z połączonych liter „AS”. Pod spodem liście laurowe ogarniające dolną
część otoku z widocznym na opleceniu numerem „XXX”.

Nuty do „Roty” Feliksa Nowowiejskiego, słowa: Maria Konopnicka

„Rota” Marii Konopnickiej (1842 – 1910) i Feliksa Nowowiejskiego (1877
– 1946) stała się jedną z głównych pieśni hymnicznych w polskim repertuarze
śpiewów narodowych³⁾.
Drugi okolicznościowy medal Adam Smolana wykonał rok później w 1978
roku, na XXX-lecie Muzeum Pomorza Środkowego. Odlano wtedy 100
egzemplarzy tych obiektów. Ich emitentem było muzeum w Słupsku.
Medal był nieregularny, wykonany w brązie, o wymiarze106 mm.

Medal prof. Adama Smolany na XXX-lecie Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z 1978 roku. Fot. Mateusz Smolana
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Awers: Na nieregularnym tle widać stylizowany herb miasta Słupska,
a pod nim trzy-liniowy napis „XXX / LAT / MUZEUM W SŁUPSKU”. Po lewej
u dołu niedaleko od otoku inicjały „AS”, czyli sygnatura artystyczna Adama
Smolany.
Rewers: Na nieregularnym tle wizerunek Zamku Książąt Pomorskich, pod
nim u dołu przy otoku napis „MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO
SŁUPSK”.
Kolejny obiekt Adama Smolany został odlany w latach 70. w niewielkim
nakładzie, tym razem wykonano go na Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku.
Impreza odbywa się nieustannie od 1967 roku pod honorowym patronatem
ministra kultury.

Medal prof. Adama Smolany na Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku. Fot. Mateusz Smolana

Awers: W wewnętrznej, wklęsłej części muszli, wspartej na klawiaturze
widoczne logo festiwalu ze stylizowanych liter „fpp”.
Rewers: Pod zewnętrzną, wypukłą częścią muszli widnieje jednoliniowy,
prosty napis „SŁUPSK FPP”.
Wśród innych medali oraz plakiet Adama Smolany znajdziemy również
wizerunek herbu Gdańska oraz Żurawia z gdańskiego Długiego Pobrzeża.
Zachowały się oryginalne modele w gipsie do obu z tych projektów
o wymiarach 19 x 16 cm.
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Wizerunek gipsowego Żurawia z gdańskiego Długiego Pobrzeża, projekt prof. Adama Smolany o wymiar projektu: 19 x 16 cm.
Fot. Mateusz Smolana

Wizerunek gipsowego herbu Gdańska, projekt prof. Adama Smolany, wymiar projektu: 19 x 16 cm. Fot. Mateusz Smolana
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W mojej skromnej kolekcji posiadam metalową plakietkę z tym samym
herbem wykonanym na podstawie pierwotnego wzorca modelu gipsowego. Ta
blaszana plakietka, prawdopodobnie wybita ze znacznie pomniejszonej matrycy,
jest jednak o średnicy tylko 51 mm. Jak widać, mała matryca herbu musiała mieć
zarówno negatyw, jak i pozytyw do wyciśnięcia tego typu obiektu z jednolitego
krążka metalu, pod naciskiem prasy mechanicznej.
Na plakietce u dołu w otoku jest wybity puncą rok „1960”. Po bokach tego
samego otoku widnieją inicjały: z lewej „S.W” oraz z prawej „D.G”.
Niestety wybite monogramy, przeznaczenie oraz zleceniodawca tego
obiektu pozostają w tej chwili nierozszyfrowane.

Metalowa plakietka z herbem Gdańska, wg projektu prof. Adama Smolany z herbem Gdańska, średnica 51 mm. Kolekcja własna autora

Adam Smolana we Lwowie w 1939 roku. Fot. Irena Hryniewiecka
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Adam Władysław Smolana (ur. 11 czerwca 1921 we Lwowie, zm.
5 stycznia 1987 w Sopocie) – rzeźbiarz tworzący głównie w drewnie, kamieniu
i metalu. W latach 1938 – 1942 studiował w Państwowym Instytucie Sztuk
Plastycznych we Lwowie pod kierunkiem prof. Mariana Wnuka i prof. Józefa
Starzyńskiego. Od 1946 roku był związany z Sopocką Szkołą Sztuk
Plastycznych, a osiem lat później z Państwową Wyższą Szkołą Sztuk
Plastycznych w Gdańsku. Od 1971 roku był tam profesorem nadzwyczajnym
i prorektorem.
W latach 1952 –1954 wykonał wiele rzeźb podczas odbudowy Gdańska.
Spod jego dłuta wyszły medaliony cesarzy rzymskich na fasadzie kamienicy
Czirenberga przy ul. Długiej 29 oraz posążki Wenus i Marsa w portalu sąsiedniej
kamienicy przy ul. Długiej 30, znane i cenione jest przedproże kamienic przy
ul. Mariackiej 1 i 36. Wiele prac wykonał również na Długim Targu: płyty
przedproży pod nr. 8 i 18, rzeźbę amorka pod nr. 16, figurę zwieńczenia
kamienicy pod nr. 29. Spod jego dłuta wyszły dwie figury na Złotej Bramie:
Sprawiedliwość (Iustitia) i Zgoda (Concordia) od strony ul. Długiej ²⁾.
Niemal w tym samym czasie wykonał eksponowane płaskorzeźby budujące
przestrzenno-wizualną tożsamość otoczenia placu Konstytucji znajdującego się
w samym sercu odbudowywanej po zniszczeniach wojennych Warszawy. Stał się
jednym z artystów współtworzących estetyzację przestrzeni legendarnego
warszawskiego zespołu mieszkaniowego MDM. Adam Smolana stworzył
w formie płaskorzeźby cykl powstawania tej Marszałkowskiej Dzielnicy
Mieszkaniowej⁴⁾.

Płaskorzeźba „Prace murarskie” prof. Adama Smolany, ul. Piękna 28/34 w Warszawie. Fot. Szymon Rogiński / Culture.pl ⁴⁾
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Płaskorzeźba „Narada architektów” prof; Adama Smolany, Marszałkowska 53 i róg Koszykowej w Warszawie

W latach 60. został również autorem plenerowej pracy na warszawskiej
Woli pt. „Żagle”. Jest to jedna z kompozycji przestrzennych, które powstały
podczas współpracy artystów z robotnikami w ramach warszawskiego
I. Biennale Rzeźby w Metalu. Tę pracę prof. Adama Smolany do dziś można
oglądać w ciągu ul. Kasprzaka, na wysokości budynku nr 90, która jest częścią
stołecznej tzw. galerii samochodowej⁵⁾

Adam Smolana w Tatrach w 1966 roku. Fot. Anna Smolana

Na Wybrzeżu wykonał m.in. powszechnie znaną i popularną plenerową
rzeźbę pt. „Ryby”, przedstawiającą trzy połączone ze sobą ryby na bulwarze
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Nadmorskim w Gdyni, tuż przy wejściu na plażę centralną. Rzeźbę odsłonięto
w dniu otwarcia bulwaru podczas czerwcowych obchodów Dni Morza w 1968
roku.

Pomnik „Ryby” prof.Adama Smolany

Kolejnym lokalnym obiektem prof. Adama Smolany, jaki warto
przypomnieć, jest pomnik „Wierzyczanka”, przedstawiający tajemniczą nimfę
wodną z dzbanem. Jest to obecnie stojąca na nowym cokole prawie 4 – metrowa
rzeźba, która powstała w 1969 roku. Pomnik został przesunięty w nowe miejsce
i znajduje się teraz przy głównym deptaku parku Miejskiego w Starogardzie
Gdańskim.

Pomnik „Wierzyczanka” prof. Adama Smolany. Fot. Mateusz Smolana
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W przestrzeni publicznej Gdyni prof. Adam Smolana pozostawił po sobie
jeszcze jeden znaczący ślad – pomnik wraz z całą kompozycją rzeźbiarskoarchitektoniczną cmentarza Obrońców Wybrzeża w Gdyni-Redłowie. To
monumentalne dzieło z dominującym pomnikiem nie tylko upamiętnia śmierć
bohaterów, którzy bronili Gdyni w czasie II wojny światowej. Poprzez formę
splecionych karabinów na kształt krzyża artysta zawarł w swym dziele
uniwersalny i wyraźnie profetyczny przekaz dedykowany następnym
pokoleniom, naturalnym dziedzicom pamięci historycznej pokoleń Polaków.

Profesor Adam Smolana obok pomnika na cmentarzu Obrońców Wybrzeża w Gdyni. Fot. Anna Smolana

W 1971 roku Adam Smolana wziął ślub z Izabellą Berwertz. Mieli dwoje
dzieci – syna Mateusza i córkę Dorotę.

Profesor Adam Smolana z Izabellą Berwertz-Smolaną. Fot. Zofia Rydet
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Pod koniec 1983 roku, po niespodziewanym udarze Adam Smolana doznał
częściowego, lewostronnego porażenia na skutek wylewu krwi do mózgu, co
w konsekwencji przyczyniło się do głębokiej zapaści na zdrowiu. Stan ten
wykluczył go z większej aktywności zawodowej oraz pozbawił zdolności do
pracy akademickiej, w zasadzie do końca jego życia.

Profesor Adam Smolana siedzi w fotelu w swoim studiu. Fot. udostępniona dzięki uprzejmości Leszka Jerzego Pękalskiego

Jednym z jego ostatnich większych projektów, jaki został mu powierzony
na początku 1983 roku, był pomnik Pomordowanych Sopocian w latach 1939 –
1945. Po niefortunnych problemach zdrowotnych architekci Włodzimierz Stopa
i Andrzej Reichel pomagali Adamowi Smolanie w dokończeniu tego znaczącego
projektu. Pan Włodzimierz często bywał na ścisłych korektach w domu artysty
podczas prac studyjnych nad modelem pomnika, następnie pod bezpośrednim
nadzorem Adama Smolany wykonał model gipsowego orła w skali 1:1, który
powstawał w dość nietypowym miejscu, w hali sportowej Liceum
Ogólnokształcącego nr 1 w Sopocie.
Należy tutaj przypomnieć mało znany fakt, że znicz w kształcie otwartej
muszli, będący integralną częścią pomnika, umieszczony pod pomnikiem
Pomordowanych Sopocian, zaprojektowała żona artysty Izabella BerwertzSmolana.
Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się dwa lata później, w dniu 40
rocznicy wyzwolenia Sopotu: 23 marca 1985 roku.
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Odsłonięcie pomnika Pomordowanych Sopocian w latach 1939 – 194, wg5 projektu prof. Adama Smolany,
muszlę zaprojektowała Izabella Berwertz-Smolana. Fot. Katalog wystawy, Galeria „Od Czasu do Czasu”

Adam Smolana zmarł w styczniu 1987 roku. Został pochowany na
cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
Profesor napisał swego czasu w liście do swojej żony:
Kiedyś w wiatr się zamienię
Od morza do gór polecę
Przez pola, łąki, lasy
W redle na hale wpadnę
Przedrę się przez konary kosówki
Rozpędzę kierdle owiec
Gwizdnę bacy do ucha
Postrącam kapelusze juhasom
Przez upłazy i maliniaki na grań się wesprę
W skalnej ściance fioletem dzwonków zadzwonię
Ze szczytu źlebem po śniegu na piarżysko zjadę
Niedźwiedzia za ucho pociągnę
W słońcu, na aksamicie mchu, leżącej dziewczynie
Przemknę między udami
Wargi jej rozchylę, do piersi przytulę
Szarpnę za włosy
Łzę tęsknoty z jej oczu wycisnę
Promienie słońca zaplotę w warkocze
Na staw wpadnę, zmarszczę go w fale srebrzyste
Zahuczę w kominie schroniska, dymem cisnę
Rozsypię złoto jarzębiny
Z pajączkiem babiego lata na białej nici
Polecę w błękit jesiennego nieba.⁶⁾
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Na początku lat 90., już w nowej polskiej rzeczywistości politycznej
postanowiono rozwiązać problem braku korony nad głową orła z sopockiego
pomnika – pełni on bowiem przede wszystkim rolę memoratywną,
upamiętniającą tragiczne wydarzenia i w konsekwencji stanowi wizję
niepodległościową. Zgoda na ingerencję w dzieło artysty mogła zostać wyrażona
jedynie w kręgu spadkobierców praw autorskich. Tak też się stało. Urząd Miasta
Sopotu zlecił wykonanie stylizowanej korony żonie artysty – Izabelli.
11 listopada 1995 roku, w Narodowe Święto Niepodległości Polski, orła
z pomnika Adama Smolany uwieńczono koroną według projektu małżonki
Izabelli Berwertz-Smolany.

Korona na głowie orła pomnika została odsłonięta 11 listopada 1995 roku, wg projektu Izabelli Berwertz-Smolany.
Fot. Polskaniezwykla.pl

Izabella Berwertz-Smolana. Fot. Mateusz Smolana
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Izabella Berwertz-Smolana (ur. w 1943 roku w Radomiu) –ukończyła
studia z wyróżnieniem na Wydziale Rzeźby u prof. Alfreda Wiśniewskiego oraz
aneks z rysunku u prof. Kazimierza Śramkiewicza w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych w Gdańsku (dzisiejsza ASP w Gdańsku). Uprawia rzeźbę,
małe formy kameralne w różnych tworzywach, rysunek klasyczny i portretowy.
Od początku lat 70. XX wieku do dziś brała udział w wielu wystawach
zbiorowych organizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych w Sopocie,
Związek Polskich Artystów Plastyków w Gdańsku, Związek Artystów
Rzeźbiarzy, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu czy Państwową Galerię Sztuki w
Sopocie. Przez wiele lat prowadziła w swojej pracowni w Sopocie zajęcia z
rysunku i rzeźby dla młodych abiturientów zdających egzaminy praktyczne na
wyższą uczelnię artystyczną w Gdańsku.
W latach 90. wraz z prof. Adamem Harasem aktywnie uczestniczyła
w przygotowaniach do corocznej uroczystości środowiska artystów plastyków
pt. „Święto Ulicy Obrońców Westerplatte”. Od 2004 roku współpracowała
z Urzędem Miasta Sopotu w ramach projektu „Sopot ulica sztuki”. Kierując
corocznymi warsztatami rzeźby i malarstwa, owocnie kontynuowała swoją pracę
dydaktyczną z pokoleniem młodych pasjonatów sztuk plastycznych.
Jeszcze przed rozpoczęciem prac nad nowym pomnikiem Adama Smolany
jego żona otrzymała zlecenie od Wydziału Kultury Miejskiej Rady Narodowej
w Sopocie na wykonanie medalu z okazji rocznicowej uroczystości. Medal w
brązie został odlany na okoliczność 700-lecia pierwszej wzmianki nazwy
„Sopot”. Rozprowadzano go w roku 1983, w zielonkawym etui z herbem miasta,
na obchody cyklu uroczystości pierwszej udokumentowanej wzmianki o Sopocie.

Etui medalu „Sopot 1283 - 1983”. Kolekcja własna autora
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Medal jest bardzo solidny i znacznie wystający ponad powierzchnię tła,
przedstawia praktycznie trójwymiarowy wizerunek muszli. Przy średnicy 87 mm
i imponującej grubości reliefu w granicach 8 – 24 mm, waży około 575 gramów.

Relief złoconego medalu „Sopot 1283 - 1983”, wg projektu Izabelli Berwertz-Smolany. Kolekcja własna autora

Medal złocony „Sopot 1283 - 1983”, wg projektu Izabelli Berwertz-Smolany. Kolekcja własna autora

Awers: Na nieregularnym tle wewnętrzna część muszli oddziela dwie daty
roczne. Od lewej w otoku rok „1283”, a po prawej rok „1983”.
Rewers: Na nieregularnym tle zewnętrzna wypukła część muszli. Na dole
w otoku napis „Sopot”.
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Były dwie wersje tego obiektu, medal złocony i wersja srebrzona.

Medal srebrzony „Sopot 1283 - 1983”, wg projektu Izabelli Berwertz-Smolany. Fot. Mateusz Smolana

Medal nie posiada sygnatury, ale na podstawie rozmowy z autorką mogę
potwierdzić, że projektantką tego obiektu była właśnie Izabella BerwertzSmolana, i o tym trzeba pamiętać.
Przy okazji warto przypomnieć kilka jej ciekawszych prac artystycznych.
Pierwsza z nich pochodzi z kolekcji Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Rzeźba „Julka”, odlewana w brązie, wykonała Izabella Berwertz-Smolana.
Kolekcja Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, identyfikator ŁKr 1117 ⁷⁾

Nie ma wątpliwości, że Izabella Berwertz-Smolana jest również bardzo
wszechstronną artystką, co widać w jej kolejnych pracach artystycznych.
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Rzeźby aktu w drewnie autorstwa Izabelli Berwertz-Smolany. Fot. archiwum rodziny prof. Adama Smolany

Rzeźby aktu w sztucznym brązie autorstwa Izabelli Berwertz-Smolany. Fot. archiwum rodziny prof. Adama Smolany

Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować Panu Mateuszowi
Smolanie za zaufanie i udostępnienie mi swoich prywatnych zbiorów rodzinnych,
abym mógł je Państwu zaprezentować poprzez nasze „Gdańskie Zeszyty
Numizmatyczne”.
Źródła ilustracji:
– archiwum rodziny prof. Adama Smolany
– zbiory Leszka Jerzego Pękalskiego
– zbiory własne autora
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Z MOICH WSPOMNIEŃ O NUMIZMATYCE
I KOLEKCJONERZE MONET LITEWSKICH
ANTONIM DOMARADZKIM.

Zenon Duksa
Wilno, Litwa
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Numizmatyką zainteresowałem się 65 lat temu, tj. w 1957 roku, ucząc się
jeszcze w średniej szkole w Nowo Święcianach (Švenčionėliai/Швенчёнеляй).
Będąc uczniem zbierałem monety z różnych krajów. Jako pasjonat numizmatyki
w 1959 roku nawiązałem kontakty ze znanymi numizmatykami - Władysławem
Terleckim z Polski i Ivanem Spasskim z Rosji. Nadal interesowałem się
numizmatyką podczas studiów na Uniwersytecie Wileńskim. W 1963 roku
wygłosiłem referaty o najstarszych monetach litewskich na studenckich
konferencjach naukowych na uniwersytetach wileńskim i moskiewskim.
W styczniu 1965 roku już od IV roku studiów zostałem powołany do służby
w Armii Radzieckiej. Podczas służby wojskowej w Sowiecku (dawnej Tilsit/
Tylża) w latach 1965-1966 pozostałem wierny numizmatyce. W 1965 roku już
jako czołgista, a nie student, zacząłem korespondować ze znanymi zagranicznymi
numizmatykami, w tym z numizmatykami z Polski, jak np. z prof. Marianem
Gumowskim (żyjącym w latach: 1881-1974), prof. Ryszardem Kiersnowskim
(1925-2006) i Antonim Domaradzkim (1896--1978).

Antoni Domaradzki (fotografia oraz jej tylna strona z adnotacją)
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Antoni Domaradzki przed wojną mieszkał w Wilnie, był jednym
z założycieli Wileńskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Po wojnie osiadł
w Polsce - w Sobieszewie k. Gdańska, a potem zamieszkał w Gdańsku przy
ul. Waryńskiego i brał czynny udział w działalności numizmatycznej w Polsce.
W jego zbiorze numizmatycznym znalazły się takie litewskie rarytasy jak m.in.
sztabki litewskie (grzywny), moneta średniowieczna z napisem „ПЕЧАТЬ”,
Zygmunta Augusta, półgrosz bez daty (roku emisji), grosz 1566 r. wybity
w mennicy tykocińskiej, talar (półkopek) 1564 r., półtalary kontrasygnowane
Karola V i Filipa II, grosz omyłkowy Zygmunta III z 1009 r., półtorak z 1620 r.,
trojaki z Łabędziem z lat 1598-1603, wśród nich trojak - klipa 1602 r., klipa medal Radziwiłłowski z 1756 r. i inne. Nie tylko kolekcjonował monety
litewskie, ale będąc ich znawcą publikował o nich w „Biuletynie
Numizmatycznym” (1954), „Wiadomościach Numizmatycznych” (1958, 1959,
1961) i „Łódzkim Numizmatyku” (1964).
W tym czasie żołnierzom służącym w Armii Radzieckiej zakazano pisania
za granicę, więc listy pisane do polskich numizmatyków włożone do koperty
wysyłałem do ojczyzny (Nowych Święcian), a stamtąd mama wysyłała je do
Polski. Odpowiedzi otrzymywałem również przez Nowo Swięciany, a nie na
adres jednostki wojskowej.
W odpowiedzi na mój list z 23 października 1965 roku w języku rosyjskim
Antoni Domaradzki napisał, że przeprasza za błędy w pisowni „bo ostatni raz
pisałem po rosyjsku jakieś 50 lat temu”. Ponieważ w tym czasie interesowałem
się monetami litewskimi, to poradził mi on w swym liście, gdzie w polskiej
literaturze numizmatycznej można znaleźć informacje o tych monetach. W liście
tym wspomina również o znalezionym skarbie srebrnych sztabek pod Wilnem
(w Rybiszkach) w 1930 roku. Według moich badań skarb ten ważył około 60 kg
i składał się głównie ze sztabek litewskich oraz niewielkiej liczby sztabek
nowogrodzkich i kijowskich.

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

Nr 166 kwiecień – czerwiec 2022

Zenon Duksa

S t r o n a | 32

Zenon Duksa

S t r o n a | 33

List
List Antoniego Domaradzkiego do Zenona Duksy z 23 października 1965 roku.
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Przede wszystkim przepraszam za błędy w liście, bo ostatni raz pisalem po
rosyjsku jakies 50 lat temu. Przez ten długi czas dużo już zapomniałem, ale nadal
postaram się odpowiedzieć na Twoj list po rosyjsku. Temat, który Cię interesuje,
jest dość obszernie zbadany w tych publikacjach: Tyszkiewicz-Skorowidz Monet
Litewskich, M.Gumowski-Mennica Wilenska i tym samym (Gumowski)
Numizmatyka Litewska Wieków Średnich. Myślę, że znajdziesz te ksiązki
w bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego. Po śmierci Wielkiego Księcia Witolda na
ziemiach litewskich krążyły głównie pieniądze polskie Jagiełły, Kazimierza, Jana
Olbrachta, a po nim Aleksandra, ale już wybite w Wilnie. Wszystko to znajdziesz
w podanej wyżej /powyższej/ literaturze. W muzeach w Polsce znajduje się wiele
litewskich monet. Jeśli chodzi o typowe litewskie sztabki, to w Polsce jest ich
niewiele. W 1930 roku pod Wilnem znaleziono ogromny skarb ponad 100
kilogramów sztabek, ale w ogóle nie bylo grzywien litewskich, tylko rosyjskie,
nowgorodzkie, kijowskie, twerskie i riazanskie (sztabki), myślę, że dużo z nich
trafilo do Muzeum Litewskiego w Kownie lub Wilnie. Wszystkie numery
„Wiadomosci Numizmatyczne” wydane od 1957 roku można znaleźć tutaj u nas.

Z poważaniem/Szanuję Cię
Podpis A.Domaradzkiego
P.S. Grzywny litewskie wyglądają jak łódź /jest w formie
i prawdopodobnie również zostały wykonane /odlane/ w Kownie.
...

łódki/

/tłumaczenie Z. Duksa/
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A oto co napisał na swojej pocztówce w 1971 roku: „Bardzo Panu dziękuję
za przysłany katalog wystawy monet litewskich”. W 1970 roku przygotowałem
pierwszą wystawę numizmatyczną na powojennej Litwie. Wydano z tej okazji
katalog wystawy – „Z. Duksa, Senieji Lietuvos pinigai /Stare litewskie pieniądze/
Parodos katalogas. Lietuvos TSR Istorijos - etnografijos muziejus, Vilnius 1970”.

W liście z 7 lipca 1971 r. A. Domaradzki pisze, że otrzymał mój list
i publikację „Muziejai ir paminklai” (Muzea i zabytki) (w tym wydaniu z 1970
roku ukazał się mój artykuł o skarbach monet z przełomu XVII i XVIII wieku),
a także, że przesyła pracę M. Kowalskiego o wystawie literatury numizmatycznej
w 1965 roku (ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie). Pyta
mnie też, czy jest możliwość zdobycia pracy Pawła Karazii o znalezionym
skarbie sztabek w Rybiszkach, którą miał przed wojną z dedykacją autora i że
autor prawdopodobnie już nie żyje.
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List Antoniego Domaradzkiego do Zenona Duksy z 7 lipca 1971 roku.
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Z wymienionych w jego liście z 1971 roku polskich numizmatyków M. Kowalskiego, T. Kalkowskiego, W. Terleckiego i M. Gumowskiego, to
M. Kowalskiego znałem osobiście, a z innymi tylko korespondowałem. Książkę
Pawła (Povilasa) Karazii (1887-1955) „1930 m. Vilniaus lobis" (Skarb wileński),
Vilnius 1932, także posiadam. Autor tej książki Povilas Karazija na stronie 34
wymienia również nazwisko Antoniego Domaradzkiego, ponieważ on również
nabył sztabki pochodzące z tego skarbu. Wspominam też i ja jego nazwisko na
stronie 152 w książce mojego autorstwa: „Monetos pasakoja" (Monety mówią),
Vilnius 1991 i w moim artykule: „Skarb srebrnych sztabek z Rybiszek”
(Tygodnik Wileńszczyzny 2-8 maja 2013 r. Nr 18 /982/ S.7).
Jeśli chodzi o miejsce urodzenia Antoniego Domaradzkiego, to „Biuletyn
Numizmatyczny” 1978 s.138 i „Wiadomości Numizmatyczne” 1978 s. 253
podają, że urodził się w Duniłowiczach (obecnie powiat Postawski na Białorusi),
a adnotacja na jego zdjęciu zaprezentowanym na początku niniejszego artykułu
oraz treść listu córki Antoniego Domaradzkiego, Anny Sojkowej, mówią, że
urodził się w Postawach.
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List córki Antoniego Domaradzkiego, Anny Sojkowej do Zenona Duksy z 9 grudnia 1997 roku.

Zenon Duksa – autor artykułu.
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PIASTOWIE ŚLĄSCY NA MEDALACH JÓZEFA
STASIŃSKIEGO.
TROCHĘ HISTORII I WIĘCEJ GENEALOGII

Miłosz Wojciech Frąckowiak
Polskie Towarrzystwo Numizmatyczne, Oddział w Gdańsku
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Artykuł prezentuje medale wydane przez Muzeum Sztuki Medalierskiej we
Wrocławiu. Przedstawiają one trzynastu książąt śląskich, z których większość nie
występuje w podręcznikach szkolnych. A przy okazji są tu fragmenty historii
Śląska, wspomniane zabytki i miejscowości, które koniecznie należy zwiedzić.

Kilka słów o autorze medali
Józef Konstanty Stasiński, rzeźbiarz i medalier, urodził się 16.03.1927 roku
w Poznaniu i zmarł w w tym samym mieście 26.10.2019 roku. Ukończył
miejscowe Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych i Państwową Wyższą Szkolę
Sztuk Pięknych, po studiach na Wydziale Rzeźby w latach 1948-1952. Studia
podyplomowe odbył też na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Pozostawił po sobie ogromny dorobek. Tworzył rzeźby duże, ale
też i małe. Tylko do końca roku 1990 wykonał 1483 medali, głównie lanych,
w tym ok. 20 bitych stemplem. Na medalach umieszczał swą sygnaturę w postaci
ST, a większość z nich oznaczona jest numerem jako OPUS.
Z inicjatywy Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, z okazji
trzechsetnej rocznicy wygaśnięcia dynastii Piastów Śląskich, wykonał w latach
1971-1975 serię składającą się z 14 medali utrwalając w ten sposób niektórych
książąt, dla których zachowały się stosowne materiały ikonograficzne. Wiele
znaczących postaci nie znalazło się w tej serii. Z uwagi na duże wymiary medali
nakład został zrealizowany w ograniczonym zakresie, prawdopodobnie ok.
20 kompletów.

Piastowie Śląscy na medalach Oddziału PTN we Wrocławiu
Należy wspomnieć, że od roku 1975 wrocławski Oddział PTN z okazji
swoich jubileuszy wydaje ładne medale poświęcone władcom dolnośląskim. Do
tej pory seria obejmuje siedmiu książąt, z której dwóch nie ujęła emisja Muzeum
Sztuki Medalierskiej. Są to Bolesław III Rozrzutny i jego syn Wacław I. Gdy
Wrocław powiększy swoje wydawnictwo z uzupełnieniem serii Józefa
Stasińskiego, warto wówczas te medale pokazać w GZN, a książąt przybliżyć.
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Przyjmuje się, że historia Polski zaczyna się od Mieszka I. To protoplasta
rodzimej dynastii, którą nazywa się piastowską, zapewne przywołując
legendarnego Piasta Kołodzieja. Mieszko I i jego potomkowie dali podstawy
państwowości polskiej, władając przez trzy stulecia na terenach, które potrafili
sobie podporządkować. Mimo, że panowanie Piastów w Polsce dobiegło końca
w 1370 r., to ród przetrwał przez następne trzy stulecia i wielu członków rodu
panowało na stopniowo zmniejszających się terenach. Przekazywanie władzy
odbywało się wg dawnych obyczajów (primogenitura). Najstarszy syn
przejmował dziedzictwo zmarłego ojca. Początkowo ród nie był rozgałęziony
o co dbali panujący, by nie było wielu konkurentów do władzy. Zakłócenie
porządku w dziedziczeniu nastąpiło po śmierci Kazimierza Odnowiciela, gdy
prawowity dziedzic Bolesław Śmiały został wygnany z kraju, a jego syn Mieszko
zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Wówczas władzę przejął młodszy
brat, a do rozrostu rodu Piastów przyczynił się Bolesław III Krzywousty. Poniżej
początki dynastii.
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Bolesław Krzywousty miał liczne potomstwo, ale w sukcesji liczą się
synowie i tylko z prawego łoża. Z pierwszą żoną Rusinką Zbysławą miał syna
Władysława, z drugą Niemką Salomeą czterech synów. Z późniejszymi
przydomkami są to: Bolesław IV Kędzierzawy (Boleslaus Crispus), Mieszko III
Stary (Misico Senex), Henryk Sandomierski i Kazimierz II Sprawiedliwy
(Casimirus Iustus), który urodził się po śmierci ojca. Aby uniknąć walk
bratobójczych (które i tak nastąpiły) podzielił kraj na dzielnice, ustanawiając
najstarszego księciem zwierzchnim – princepsem lub seniorem.
Najstarszy Władysław II otrzymał Śląsk jako dzielnicę dziedziczną, a jako
princeps Ziemię Krakowską i Pomorze. O jego potomkach będzie dalej. Bolesław
Kędzierzawy otrzymał Mazowsze z Płockiem i Kujawy. Miał dwóch synów starszy Bolesław zmarł za życia ojca, a młodszy Leszek zmarł w roku 1186
w wieku ok. 14 lat i w ten spośób zakończył się ród po Bolesławie
Kędzierzawym. Dzielnicę przejął Kazimierz Sprawiedliwy, którego nie
uwzględniał testament Krzywoustego. Mieszko III Stary objął Wielkopolskę,
a ród jego wygasł 8 lutego 1296 wraz ze śmiercią Przemysła II, króla polskiego.
Jego ojciec Przemysł I miał cztery córki i tylko jednego syna, a brat
Przemysła I, Bolesław Pobożny, trzy córki. Pierwsza linia wielkopolska
skończyła się. Henryk Sandomierski poległ 18 października 1165 na wyprawie
w Prusach i nie zostawił potomka. Bardziej żywotni byli potomkowie Kazimierza
Sprawiedliwego. Pozostawił on po sobie dwóch synów (dwóch zmarło w młodym
wieku), starszego Leszka Białego (Lestcus Albus), księcia krakowskiego
i sandomierskiego oraz Konrada Mazowieckiego. Konrad miał pięciu synów.
Starszy Siemowit I stworzył linię mazowiecką, a Kazimierz I linię kujawską.
Natomiast Leszek Biały miał tylko jednego syna Bolesława Wstydliwego
(Boleslaus Pudicus), który zmarł bezpotomnie 7 grudnia 1279, kończąc linię
małopolską. Wcześniej usynowił Leszka Czarnego (Lestcus Niger) z linii
kujawskiej, który też nie zostawił potomka. To przyrodni brat Władysława
Łokietka. Kujawska linia genealogiczna kończy się w Krakowie 5 listopada 1370
wraz ze śmiercią Kazimierza III Wielkiego. Matką Kazimierza była Jadwiga,
córka Bolesława Pobożnego, a ostatnią, czwartą żoną Kazimierza była też
Jadwiga, księżniczka żagańska, córka Henryka V Żelaznego (linia głogowskożagańska wywodzi się od Konrada I, syna Henryka Pobożnego). Z kolei linia
mazowiecka jest rozgałęziona, ale do czasu. Jeden z ostatnich książąt Konrad III
Rudy (+28 października 1503) miał dwóch synów, którzy zmarli w wieku 24 lat.
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Starszy Stanisław zmarł w 1524 r., a młodszy Janusz III 10.03.1526, kończąc
linię zapoczątkowaną przez Kazimierza Sprawiedliwego. Obaj są pochowani
w katedrze św. Jana w Warszawie, gdzie znajduje się ich wspólna płyta grobowa.
Mazowsze zostało włączone do Korony.
Dynastia Piastów śląskich dożywała jeszcze swych dni, ale poza granicami
królestwa polskiego.

Piastowie śląscy
Śląską linię genealogiczną zapoczątkował Władysław II Wygnaniec, który
w wyniku walk z przyrodnimi braćmi został wygnany z kraju i zmarł na
obczyźnie. Miał trzech synów: Bolesława, Mieszka i Konrada. Po śmierci ojca,
wskutek interwencji cesarza Fryderyka Barbarossy, wrócili na swój dziedziczny
Śląsk w roku 1163. Dopiero po wielu latach wypełnionych zatargami, wojnami,
interwencjami zewnętrznymi utrwalił się podział terytorialny Śląska jako
dziedziny Bolesława Wysokiego (Boleslaus Altus) i Mieszka Plątonogiego
(Mesico Loripes). Przy Bolesławie i jego potomkach pozostały tereny, które dziś
nazywamy Dolnym Śląskiem i Ziemią Lubuską. Mieszko Plątonogi i jego
potomkowie sprawowali władzę w Raciborzu, Bytomiu, Oświęcimiu, Cieszynie,
a po śmierci Bolesława i w Opolu. Do dziś zachował się podział - zostały pojęcia
Dolnego i Górnego Śląska.
Z rodu Mieszka powstały dwie linie dynastyczne: raciborsko-opolska
i cieszyńsko-oświęcimska. Ostatnim księciem Opola, Głogówka i Raciborza był
Jan II Dobry, który zmarł bezpotomnie 27 marca 1532, a ostatnim potomkiem
Mieszka Plątonogiego był Fryderyk Wilhelm, książę cieszyński, syn Adama
Wacława, zmarły 19 sierpnia 1625 w wieku 24 lat. Kolejna piastowska linia
wygasła.
Najdłużej żyli potomkowie Bolesława Wysokiego i to wybranym
przedstawicielom tej linii i ostatniemu Piastowi poświęcona jest seria medali
Józefa Stasińskiego. Nie wszystkie przedstawione na medalach postacie należą do
przodków Jerzego Wilhelma w prostej linii. Do takich przodków nie należą:
Henryk IV Prawy, Bolko I, Henryk III Głogowski, Bolko II i Jerzy III. Natomiast
wszystkie przywołane w serii postacie są potomkami Henryka II Pobożnego,
a przodkiem ostatniego z rodu jest najstarszy syn Henryka Pobożnego Bolesław
Rogatka (otwiera też linię książąt świdnicko-jaworsko-ziębickich) oraz jego
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najstarszy syn Henryk V Gruby i jego dalsi potomkowie. Aby mógł się urodzić
w roku 1660 ostatni Piast, potomek w prostej męskiej linii od Mieszka I i jego
żony Dobrawy, koniecznych było 24 par małżeńskich i to małżeństw
dynastycznych. Potomkowie z małżeństw morganatycznych, czy potomkowie
nieślubni, nie uczestniczyli w sukcesji. Dochodziło więc do małżeństw w ramach
dynastii piastowskiej. Papież udzielał dyspensy do czwartego stopnia
pokrewieństwa. Rodzinne związki pokazanej postaci do dwóch pokoleń
zamieszczone są przy medalach.
Wskutek rozrostu dynastii następowało rozdrobnienie poszczególnych
księstw. Gdy piastowski książę śląski miał problemy z utrzymaniem
niezależności księstwa stawał się lennikiem suwerena. Gdy umierał bez potomka
męskiego, lenno przejmował suweren, którym był król czeski. Księstwo
wchodziło wówczas w skład Korony Czech.

O medalach
Wszystkie medale serii poświęconej dynastii śląskiej mają wiele cech
wspólnych. Wszystkie mają średnicę 150 mm, wszystkie na awersie mają
sygnaturę autora ST. Z awersu w jego dolnej części na tzw. pierścieniu można
odczytać odciśnięte stempelkiem kolejne dzieło autora w postaci OPUS i numer,
stąd wiadomo w jakiej kolejności były wykonywane poszczególne medale. Awers
medalu, z wyjątkiem ostatniego, przedstawia wizerunek księcia, w otoku jego
imię, zasięg władzy i datę śmierci. Na rewersach medali w otoku powtarza się
napis: W TRZECHSETNĄ ROCZNICĘ WYGAŚNIĘCIA PIASTÓW
ŚLĄSKICH – MUZEUM SZTUKI MEDALIERSKIEJ WE WROCŁAWIU,
a poza otokiem daty: 1675-1975. Ten napis nie będzie powtarzany przy
medalach. Ostatni medal, zamiast popiersia, przedstawia kaplicę grobową
ostatnich Piastów. Przy przedstawianych na medalach postaciach przywołani są
ich rodzice i dziadkowie od strony męskiej, aby pokazać krótki rodowód.
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Prezentacja medali i kryjących się w nich treści

Awers:
BOLESŁAW WYSOKI KSIĄŻĘ ŚLĄSKA
+1201, popiersie na wprost wg płyty
nagrobnej z opactwa w Lubiążu.

Rewers:
orzeł wg śląskiej monety- brakteatu,
OPUS 589, masa 952 g.
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Bolesław Wysoki (Boleslaus Altus) otrzymał przydomek z uwagi na swój
wzrost. Był najstarszym synem Władysława II. Urodził się jeszcze za życia
dziadka, Bolesława Krzywoustego. By zyskać sojuszników w walkach
z przyrodnimi braćmi Władysław doprowadził do małżeństwa Bolesława ze
Zwinisławą, córką księcia kijowskiego Wszewołoda. Z małżeństwa tego urodził
się syn Jarosław i córka Olga. W walkach bratobójczych zjednoczeni bracia
pokonali Władysława, który musiał w roku 1146 uchodzić wraz z rodziną z kraju.
Znaleźli gościnę w Saksonii w rodzinie Agnieszki, żony Władysława. Bolesław
zetknął się wówczas z zachodnim rycerstwem. Ze swym szwagrem, królem
rzymskim Konradem III, brał udział w II wyprawie krzyżowej do Ziemi Świętej.
Później związał się z Fryderykiem Barbarossą. Uczestniczył w 1155 r. w Rzymie
w jego koronacji na cesarza rzymskiego narodu niemieckiego i tłumił w interesie
cesarza bunt miast włoskich. To dzięki interwencji cesarza, po śmierci ojca, mógł
w roku 1163 wrócić wraz z braćmi na dziedziczny Śląsk.
Nie od razu nastąpił podział Śląska na dzielnice, przynależne braciom.
Bolesław Kędzierzawy, jako senior zachował sobie kilka ważnych strategicznie
grodów, ale po klęsce w Prusach, podczas której zginął Henryk Sandomierski
utracił władzę nad Śląskiem. Osłabienie Kędzierzawego wykorzystali też jego
młodsi bracia. Również na Śląsku Mieszko Plątonogi i Jarosław wystąpili
zbrojnie przeciw Bolesławowi Wysokiemu, który w 1172 r. musiał uchodzić do
Niemiec. Spowodowało to kolejną interwencję cesarza. Po powrocie Bolesława
na Śląsk nastąpiły nowe podziały. Najmłodszy brat Konrad, początkowo
przeznaczony do stanu duchownego, otrzymał Głogów i okolice. Po
przedwczesnej jego śmierci Głogów wrócił do Bolesława. Syn Jarosław przejął
Opole. Wkrótce został biskupem wrocławskim. Mieszko Plątonogi (Mesico
Loripes) przejął tereny południowe i wschodnie. Pod koniec swego życia krótko
panował w Krakowie.
Bolesław Wysoki nie odniósł sukcesów w życiu politycznym, ale zaczął
wykorzystywać swą wiedzę zdobytą w świecie i w Europie. Rozpoczął
kolonizację na swoich terenach wykorzystując osadników obcych i swoich,
zyskiwał nowe tereny przez osuszanie bagien i karczowanie lasów, wprowadzał
nowoczesną gospodarkę rolną i hodowlaną, wprowadził lepsze zarządzanie
swoim państwem, uruchomił górnictwo w Złotoryi, wprowadził do obiegu własną
monetę. Ufundował opactwo w Lubiążu i sprowadził cystersów z Pforty,
Saksonia. Po śmierci został tam pochowany. Mimo licznego potomstwa tylko
jeden syn Henryk przeżył ojca i mógł przejąć jego dziedzictwo.
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Awers:
HENRYK I BRODATY KSIĄŻĘ ŚLĄSKI I
WIELKOPOLSKI +1238, popiersie wg
płyty nagrobnej.

Rewers:
mapa monarchii Henryków z
zaznaczonymi miejscowościami: Środa,
Złotoryja, Lwówek, Henryków, Wrocław,
Lubiąż, Trzebnica oraz fasady klasztorów
w Lubiążu i Trzebnicy, a z lewej strony w
Henrykowie, OPUS 590, masa 837 g.
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Henryk I Brodaty (Henricus Barbatus) był przygotowywany przez ojca
do objęcia władzy w księstwie. Ojciec doprowadził do jego małżeństwa
z Jadwigą, córką Bertolda VI hrabiego w Andechs w Bawarii. Ponieważ trzy
siostry Jadwigi były żonami królów Węgier, Czech i Francji wprowadzony został
w wielką europejską politykę.
Początek rządów zaczął się od utraty Opola i okolic, które zajął Mieszko
Plątonogi. W sprawach wewnętrznych Henryk wykazał się dobrym politykiem.
Piastowie podzieleni byli na dwa obozy – młodsi: Leszek Biały i Konrad
Mazowiecki władali w Małopolsce i na Mazowszu, a starsi: Władysław
Laskonogi (Vladislaus Appelatus ) i Mieszko Plątonogi zajmowali Wielkopolskę
i księstwa raciborskie i opolskie. Henryk spowodował, że papież Innocenty III
wydał bullę o przestrzeganie senioratu, a głównymi pretendentami do tronu
krakowskiego byli Mieszko, Henryk i Władysław Laskonogi. Henryk zawsze
wspierał Laskonogiego w walkach z margrabiami brandenburskimi o Ziemię
Lubuską i z Władysławem Odonicem o Wielkopolskę, licząc na przejęcie tych
ziem. Brał dwukrotnie udział w tzw. krucjacie w Prusach wraz z Konradem
i Leszkiem Białym, co nie zmniejszyło najazdów grabieżczych Prusów na
Mazowsze.
Gdy pogorszyły się relacje z królem Czech Przemysłem Ottokarem I
doprowadził do małżeństwa swojego syna Henryka Pobożnego z królewską córką
Anną. Wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Leszka Białego
w Gąsawie w sprawach sporów Laskonogiego z Odonicem i w sprawie Pomorza,
gdzie przybyli też Konrad i Odonic oraz zaproszony był Świętopełk. By
uniezależnić Pomorze od władzy Leszka Białego Świętopełk nasłał siepaczy
i 24 listopada 1227 Leszek Biały został zamordowany, a Henryk ciężko ranny.
Kiedy Kraków objął Laskonogi, a przebywał w Wielkopolsce, jego
namiestnikiem był Brodaty. Ale Kraków chciał przejąć też Konrad Mazowiecki.
W roku 1229 Henryk został podstępnie porwany przez ludzi Konrada i uwięziony
w Płocku, by wymusić na nim rezygnację z Krakowa. Dopiero przyjazd do
Płocka Jadwigi spowodował uwolnienie Henryka. W roku 1231 Henryk przejął
Kraków, a w 1234 część Wielkopolski na lewym brzegu Warty. W tym roku stał
się najpotężniejszym księciem piastowskim, gdyż prócz połowy Wielkopolski
objął Ziemię Krakowską i Sandomierską, Ziemię Lubuską i cały Śląsk, oraz
księstwo opolskie, na okres małoletności synów zmarłego księcia. Liczył na
koronę dla syna Henryka II.
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Dobrze zarządzał swoim księstwem. Był pierwszym Piastem, który
w sposób planowy rozpoczął kolonizację swych ziem wg najnowszych zasad
prawnych, co przyczyniło się do wzrostu zamożności osadników i zwiększyło
wpływy do książęcego skarbca. Osadnicy mieli prawo do własnego samorządu.
Dbał o lokację miast i ich rozwój oraz o górnictwo, wprowadzając prawo
górnicze. Ufundował przy wsparciu żony Jadwigi kilkanaście kościołów
parafialnych, klasztor cysterek w Trzebnicy i szpital dla trędowatych w Środzie
Śląskiej. Pod koniec życia popadł w konflikt z biskupem wrocławskim
o ściąganie od osadników nadmiernych dziesięcin, w wyniku którego biskup
obłożył go ekskomuniką i klątwą.
Został pochowany w Trzebnicy. I dziś w kościele klasztornym można
zobaczyć płytę nagrobną z postacią księcia wspólną z mistrzem krzyżackim
Konradem von Feuchtwangenem, zmarłym w 1296 r. Mistrz został pochowany
w Drobovicach w Czechach, ale gdy kościół został zniszczony przez husytów
książę oleśnicki Konrad VIII po roku 1443 przeniósł jego szczątki do Trzebnicy,
pochował obok Henryka, jako że obaj brali udział w krucjatach, i ufundował
płytę. Najazdy na Prusy papieże uznawali za krucjaty i ich uczestnicy
otrzymywali odpusty zupełne.
Jadwiga urodziła trzech synów i cztery córki, z których tylko Henryk
i Gertruda przeżyli rodziców. Po śmierci Henryka spędziła resztę życia
w klasztorze w Trzebnicy, gdzie ksienią była jej córka. Zmarła w opinii świętości
16 października 1243 i pochowana została w Trzebnicy. Papież Klemens IV
zaliczył ją w dniu 26 marca 1267 w poczet świętych Kościoła.

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

Nr 166 kwiecień – czerwiec 2022

Miłosz Wojciech Frąckowiak

S t r o n a | 50

Miłosz Wojciech Frąckowiak

S t r o n a | 51

Awers:
HENRYK II POBOŻNY KSIĄŻĘ ŚLĄSKI I
KRAKOWSKI +1241,
popiersie wg płyty nagrobnej.

Rewers:
fragment bitwy pod Legnicą wg
miniatury z „Legendy o św. Jadwidze”
Mikołaja Pruzi. OPUS 565, waga 900 g.
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Nie znana jest dokładna data urodzin Henryka II Pobożnego (Henricus
Pius). To trzeci wg starszeństwa syn Henryka I Brodatego i Jadwigi. Przydomek
„Pobożny” przy jego imieniu pojawił się dopiero w XVI wieku. Od roku 1213, po
śmierci starszego brata Konrada Kędzierzawego (wcześniej zmarł najstarszy
Bolesław), Henryk Pobożny stał się jedynym pozostającym przy życiu męskim
potomkiem książęcej pary. W latach między 1214-1218 zostało zawarte jego
małżeństwo z królewną czeską Anną, córką Przemysła Ottokara I. Z małżeństwa
tego urodziło się 12 dzieci.
Od wczesnych lat ojciec wprowadzał syna w tajniki rządzenia księstwem.
Od roku 1224 Henryk posiada już własną pieczęć. Podczas wypraw Henryka
Brodatego do Prus sprawował w jego imieniu rządy, podobnie jak w okresie
kiedy Brodaty przez kilka miesięcy leczył rany odniesione w Gąsawie. Po śmierci
Leszka Białego do opieki nad jego małoletnim synem zgłosili się Konrad
Mazowiecki i Władysław Laskonogi, który uzyskał poparcie panów krakowskich.
Laskonogiego wspierali Henrykowie i gdy Laskonogi zajęty był w Wielkopolsce
walką z Władysławem Odonicem Brodaty wraz z Pobożnym przebywali
w Krakowie.
Zawsze Henryk Pobożny lojalnie wspierał ojca. Henrykowie, aby chronić
Kraków od północy wybudowali w Skale gród obronny i w roku 1228 odparli
tam najazd Konrada Mazowieckiego. W latach 1229-1230 to Pobożny odzyskał
utraconą Ziemię Lubuską. Po śmierci Laskonogiego w 1231 Henrykowie
odziedziczyli prawa do Wielkopolski i Małopolski. Na przełomie lat 1233/34
Henryk poprowadził śląską wyprawę do Prus, a po powrocie i opanowaniu części
Wielkopolski przyjął tytuł księcia wielkopolskiego.
Przez wiele lat walczył z Konradem Mazowieckim o Ziemię Krakowską,
a z Odonicem o Wielkopolskę. Odonic miał silne poparcie miejscowego
duchowieństwa wraz z arcybiskupem Pełką, który rozpętał szeroką akcję
dyplomatyczną przeciw Henrykom. Gdy w 1239 wybuchł w Niemczech kolejny
spór między zwolennikami papieża i cesarza, Henryk porzucił obóz
Hohenstaufów i opowiedział się po stronie papieża, czym uciszył polskich
biskupów.
W tym samym roku wydał swą drugą córkę Konstancję za Kazimierza I
Kujawskiego, syna Konrada, zyskując w nim sojusznika, a w posagu przejął
kasztelanię lądzką. W tym też 1239 roku odparł napad margrabiów
brandenburskich na Lubusz i odzyskał wcześniej utracony Santok. Sprowadził
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z Pragi franciszkanów, którzy w roku 1240 objęli ufundowany we Wrocławiu
klasztor i kościół p.w. św. Jakuba. Prawdopodobnie też sprowadził franciszkanów
do Krakowa. W tym czasie ufundował klasztor benedyktyński w Krzeszowie.
Śmierć Henryka Pobożnego 9 kwietnia 1241 w bitwie z Tatarami zakończyła
próbę zjednoczenia ziem polskich. Jego nagrobek znajduje się we Wrocławiu
w kościele św. Jakuba. Pozostawił pięciu synów, ale nie zdołali utrzymać jego
dziedzictwa i kontynuować dzieła ojca i dziadka. Śmierć Henryka Pobożnego jest
początkiem rozdrobnienia politycznego Dolnego Śląska.
W latach 1727-1733 w Legnickim Polu, w miejscowości odległej o 9 km
w kierunku południowo-wschodnim od Legnicy, w prawdopodobnym miejscu
bitwy, wzniesiono klasztor Benedyktynów i barokowy kościół. W budynku
poklasztornym znajduje się muzeum bitwy pod Legnicą, a w nim m.in. kopia
sarkofagu Henryka Pobożnego.
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Awers:

Miłosz Wojciech Frąckowiak

HENRYK IV PRAWY KSIĄŻĘ
WROCŁAWSKI KRAKOWSKI I
SANDOMIERSKI +1290, popiersie wg
płyty nagrobnej.

Rewers:
Orzeł Piastów Śląskich z płyty nagrobnej,
OPUS 505, waga 1051 g
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Henryk IV Prawy (Henricus Probus) był jedynym synem Henryka III
Białego, księcia wrocławskiego. Miał starszą siostrę Jadwigę. W chwili śmierci
ojca nie miał jeszcze 9 lat. W testamencie opiekę nad synem i księstwem ojciec
powierzył królowi czeskiemu Przemysłowi Ottokarowi II i swojemu młodszemu
bratu Władysławowi, abp Salzburga, który był też administratorem diecezji
wrocławskiej. To abp Władysław przyczynił się głównie do kanonizacji swojej
babci Jadwigi.
W roku 1267 Henryk został wysłany do Pragi, aby zdobył pewne
wykształcenie i zapoznał się z kulturą dworu królewskiego. W roku 1270 umiera
stryj abp Władysław i Henryk powrócił do Wrocławia. Od roku 1273 jako
pełnoletni przejął rządy w księstwie, uznając nad sobą opiekę króla czeskiego
i wspierając go w walce z Rudolfem Habsburgiem. W roku 1277 Bolesław
Rogatka, książę legnicki i Bolesław Pobożny, książę kaliski zgłosili pretensje
terytorialne. Rogatka uwięził Henryka i zaczął sobie podporządkowywać
księstwo wrocławskie. W obronie Prawego wystąpili król czeski, Przemysł II
Wielkopolski i Henryk Głogowski z synem Przemkiem. Doszło do bitwy pod
Stolcem 24 kwietnia 1277. Gdy sprzymierzeni byli bliscy zwycięstwa Rogatka
uciekł z pola bitwy, ale Henryk Gruby opanował sytuację i pokonał
przeciwników. Dopiero interwencja króla czeskiego uwolniła Henryka, ale został
zmuszony do oddania Środy i Strzegomia, spadku po stryju Władysławie.
Śmierć Przemysła Ottokara II w bitwie pod Suchymi Krutami w 1278
pozbawiła Henryka możnego protektora. By zdobyć sojusznika Henryk ożenił się
przed rokiem 1280 z Konstancją, córką Władysława, księcia opolskiego. W roku
1281 zaprosił na zjazd do Baryczy Przemysła II księcia wielkopolskiego,
Henryka III Głogowskiego i Henryka V Grubego Legnickiego i podstępnie ich
uwięził. Za uwolnienie Przemysł przekazał mu Ziemię Wieluńską, a od swoich
śląskich kuzynów otrzymał zapewnienie wsparcia zbrojnego przy powiększaniu
swych posiadłości w dążeniu do korony polskiej.
W roku 1281 podjął nieudana próbę zdobycia Krakowa, co planował już od
śmierci Wstydliwego. W tym samym roku zagarnął fundusz zebrany przez
duchowieństwo dla księcia krakowskiego na walkę z Tatarami, przechowywany
u wrocławskich Dominikanów. Od roku 1274 prowadził spór z biskupem
Tomaszem II w sprawie rewindykacji zajętych majątków przez Kościół, na
których diecezja prowadziła swą własną akcję osadniczą oraz o nadmiernie
wysoką dziesięcinę. Biskup obłożył klątwą Henryka i jego otoczenie, po czym
schronił się w Otmuchowie, później w Raciborzu, gdzie był oblegany. Spór został
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zażegnany w 1287, a na znak zgody Henryk ufundował kościół św. Krzyża we
Wrocławiu i okazał się bardzo szczodry dla Kościoła, co zapewniło mu
przydomek Prawego. W tym samym roku odesłał do Opola swą żonę, z którą nie
doczekał się potomstwa i ożenił się z Matyldą, córką Ottona Długiego
Brandenburskiego.
Po śmierci Leszka Czarnego w 1288 walczył ze zmiennym szczęściem
z Władysławem Łokietkiem o Kraków. W testamencie księstwo wrocławskie
przekazał Henrykowi Głogowskiemu, krakowskie i sandomierskie Przemysłowi
II, a ziemię nysko-otmuchowską na prawach książęcych biskupowi Tomaszowi
II. Zmarł mając ok. 32 lat, prawdopodobnie otruty. Warunki testamentu nie
zostały zachowane, bo zaraz po śmierci księstwo wrocławskie zajął Henryk V
Gruby, syn Bolesława Rogatki.
Henryk Prawy był księciem ambitnym i energicznym, prowadził
dalekosiężną politykę, zdolnym administratorem i gospodarzem, zwolennikiem
wzmocnienia władzy książęcej. Dbał o rozwój miast, nadając przywileje, także
lokacyjny dla Kluczborka i Namysłowa. Żył w kręgu kultury dworskiej
i rycerskiej, często organizował turnieje. Historycy uważają go za
najwybitniejszego Piasta Śląskiego, ale z jego działań wynika, że nadany
przydomek nie za bardzo mu przysługiwał. Pochowany został w kościele św.
Krzyża, a jego płyta nagrobna często jest przedstawiana w różnych publikacjach.

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

Nr 166 kwiecień – czerwiec 2022

Miłosz Wojciech Frąckowiak

S t r o n a | 56

Miłosz Wojciech Frąckowiak

S t r o n a | 57

Awers:
BOLKO I KSIĄŻĘ ŚWIDNICKOJAWORSKI +1301, popiersie wg płyty
nagrobnej.

Rewers:
zamek w Bolkowie, OPUS 615,
waga 917 g
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Bolko I był drugim co do starszeństwa synem Bolesława II Rogatki,
któremu przypisywany jest też przydomek „Łysy”. Miał starszego brata Henryka
V Grubego i młodszego Bernarda Zwinnego. Miał również pięć sióstr. Uważa się
go za założyciela linii jaworsko-świdnicko-ziębickiej. W opinii Jana Długosza
działalność i osiągnięcia Bolka I były godne pochwały, gdyż z pełną
świadomością i rozwagą zmierzał do utrwalenia niezależności i świetności
odziedziczonego księstwa. W tej rozwadze był przeciwieństwem swojego ojca,
natomiast zdolności polityczne i umiejętności sprawowania władzy przejął po
dziadkach. Miał czterech synów, z których najstarszy zmarł w młodym wieku
i pięć córek, z których tylko trzy przeżyły ojca.
W roku 1278 zmarł ojciec Bolesław II Rogatka i wówczas najstarszy jego
syn, Henryk V Gruby mający wówczas ok. 28 lat wydzielił młodszym braciom
księstwo jaworskie. Wspólnie rządzili do roku 1281, w którym Bolko przekazał
młodszemu bratu Lwówek. Po klęsce i śmierci Przemysła Ottokara II w bitwie
pod Suchymi Krutami w 1278 rozpoczęła się rywalizacja margrabiów
brandenburskich z Rudolfem Habsburgiem o władzę w Czechach i opiekę nad
małoletnim następcą tronu Wacławem II. Bolko I przystąpił do obozu
margrabiów i w 1279 zaręczył się z 9-letnią córką Ottona V Długiego, Beatrycze.
Do ślubu doszło 4 października 1284 w Berlinie. Sojusz ten spowodował udział
Bolka w wyprawie przeciw Henrykowi Prawemu w 1280 r., co spowodowało
najazd odwetowy, a w 1284 wyprawę do Czech, przeciw Rudolfowi
Habsburgowi. Bolko postępował rozważnie, bo mimo rosnącego znaczenia
Prawego nie został przez niego zdominowanym, a gdy w 1283 Wacław II zaczął
panować w Czechach, zbliżył się do Pragi, ale zachował niezależność.
Gdy w czerwcu 1290 zmarł Henryk IV Prawy to wbrew testamentowi
księstwo wrocławskie zajął jego brat Henryk V Gruby. Za pomoc jakiej mu
udzielił Bolko przeciw Henrykowi III Głogowskiemu otrzymał od brata
południową część księstwa ze Świdnicą, Ząbkowicami, Ziębicami i Strzelinem.
W roku 1286, po bezpotomnej śmierci brata Bernarda, przyłączył Lwówek.
Zmienił też swoje nastawienie do króla czeskiego i zaczął umacniać południową
granicę księstwa, budując liczne zamki obronne. Zaczął też budować twierdze
w ziemi nysko-otmuchowskiej, należącej do biskupa wrocławskiego, czym
wywołał konflikt. Biskup rzucił na Bolka klątwę, a na jego ziemie interdykt.
Dopiero zwrócenie zamków zakończyło konflikt.

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

Nr 166 kwiecień – czerwiec 2022

Miłosz Wojciech Frąckowiak

S t r o n a | 58

Umacnianie granicy zaniepokoiło Wacława II, który w 1295 wkroczył ze
swym wojskiem na Śląsk. Bolko pod Kamienną Górą powstrzymał czeskie
oddziały. W 1297 został zawarty pokój.
22 lutego 1296 roku zmarł starszy brat Henryk Gruby. Powierzył Bolkowi
opiekę nad małoletnimi dziećmi (a miał ich ośmioro) i księstwem legnickowrocławskim. Zmusił Wrocław do uznania tej kurateli. Po skupieniu dużej
władzy na Śląsku zwołał w 1297 zjazd, na który zjechali się wszyscy znaczący
Piastowie śląscy i doszło na nim do zlikwidowania wszelkich konfliktów,
głównie między Bolkiem i Henrykiem Głogowskim.
Bolko I był sprawnym dyplomatą, skutecznym wojownikiem, dobrym
gospodarzem. Budował grody, fortyfikował miasta i nadawał liczne przywileje.
Zmarł nagle w wieku ok. 47 lat. Pochowany został w krypcie krzeszowskiego
klasztoru, który bogato wyposażył.
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Awers:

Miłosz Wojciech Frąckowiak

HENRYK III DZIEDZIC KRÓLESTWA
POLSKIEGO KSIĄŻĘ ŚLĄSKA WŁADCA
GŁOGOWA I POZNANIA +1309,
popiersie wg pieczęci, po bokach
fragmenty nieokreślonego zamku
gotyckiego.

Rewers:
zamek w Głogowie, OPUS 711,
waga 970 g.
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Ojcem Henryka III był Konrad I, protoplasta linii głogowsko-żagańskiej,
syn Henryka Pobożnego. Miał dwóch młodszych braci Konrada II Garbatego
i Przemka. W wyniku podziału księstwa Henryk otrzymał część głogowską wraz
z Bytomiem i Kożuchowem, Konrad część ścinawską, Przemko część żagańską.
Henryk wspierał Przemysła Ottokara II w jego walce z Rudolfem Habsburgiem.
Po jego śmierci w 1278 r. pod Suchymi Krutami dominującym księciem Śląska
stał się Henryk IV Prawy. Zmusił innych książąt śląskich do uznania swego
zwierzchnictwa. Wówczas Henryk Głogowski zaczął wspierać Prawego, także
w jego staraniach o tron krakowski.
Po nagłej śmierci Prawego otrzymał w zapisie księstwo wrocławskie, ale
mieszczanie nie dopuścili go do objęcia miasta, przekazując Wrocław i okolice
Henrykowi V Grubemu. Henryk Głogowski wykazał się wielkim okrucieństwem.
Zorganizował porwanie Henryka Grubego, który został uwięziony w skrzyni, bez
możliwości poruszania się. Mimo bliskiego pokrewieństwa, gdyż ich ojcami byli
bracia, synowie Henryka Pobożnego. Po trzech miesiącach pobytu w takich
warunkach Gruby zgodził się na ustępstwa i przekazał Głogowczykowi znaczne
tereny na prawym brzegu Odry.
Henryk V wkrótce zmarł 22 lutego 1296, a Wrocław przejął jego syn,
Henryk VI. Wcześniej Henryk III zawarł układ z Przemysłem II o przejęciu
Wielkopolski w przypadku jego bezpotomnej śmierci. Układ z Przemysłem II
stracił ważność w 1293, gdyż do nowego układu wszedł Władysław Łokietek.
Mimo to po śmierci Przemysława II w porozumieniu z Łokietkiem Henryk
przejął znaczną część Wielkopolski. Wszelkie konflikty między książętami
polskimi wykorzystał król czeski Wacław II, który w 1291 zajął Kraków, a po
załatwieniu spraw w Rzeszy, zajął się opanowaniem ziem w Polsce. Pokonał
w 1299 Łokietka, zajął część Wielkopolski, zdobył poparcie wielu rodów
i licznych biskupów i we wrześniu 1300 w Gnieźnie został koronowany przez abp
Jakuba Świnkę na króla Polski. Zmarł 21 czerwca 1305.
Henryk III nie uznał Wacława za króla polskiego i na swojej pieczęci
w roku 1301 przyjął tytuł dziedzica królestwa polskiego, księcia Śląska, pana
Głogowa i Poznania (Heres regni Poloniae, dux Slezie, dominus Glogoviae et
Posnaniae). W roku 1306 zajął Wielkopolskę, usunął administrację czeską.
W czasie swoich rządów wprowadził nowy system sądowo-administracyjny,
przeprowadził reformę monetarną, prowadził przychylną politykę wobec miast
i lokował w Wielkopolsce ponad 10 ośrodków miejskich. Założył klasztor
magdalenek w Bytomiu Odrzańskim i klasztor klarysek w Głogowie, ufundował
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liczne kościoły parafialne i uposażył opactwo w Lubiążu, gdzie został
pochowany. Umierając w roku 1309 był najpotężniejszym władcą wśród książąt
piastowskich. Żoną jego była Matylda, córka Albrechta, księcia Brunszwiku.
Pozostawił swoim synom w spadku, a miał ich pięciu, księstwo głogowskie,
żagańskie, północną część księstwa wrocławskiego ze Ścinawą, Oleśnicą,
Namysłowem, Kluczborkiem i Byczyną oraz całą Wielkopolskę. Jego syn Konrad
I był założycielem linii genealogicznej Piastów oleśnickich, która wygasła na
Konradzie X Białym Młodszym w roku 1492.
A we Wrocławiu rządził Henryk VI, syn Henryka V Grubego. Był
zagrożony w swojej dzielnicy przez brata Bolesława Rozrzutnego, Władysława
Łokietka i zięcia Konrada Oleśnickiego. Nie mając męskiego potomka w 1327
zawarł z Janem Luksemburskim układ o oddaniu Wrocławia za dożywocie
w Kłodzku i roczną rentę. Zmarł 24 listopada 1335 i Wrocław został włączony do
królestwa czeskiego.
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Miłosz Wojciech Frąckowiak

BOLKO II KSIĄŻĘ ŚWIDNICKOJAWORSKI +1368, popiersie wg płyty
nagrobnej.

Rewers:
wg ówczesnej pieczęci konnej,
OPUS 616, waga 871 g.
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Bolko II Mały (Parvus) był najstarszym synem Bernarda, księcia
świdnickiego i jego żony Kunegundy, córki Władysława Łokietka, późniejszego
króla polskiego. Przydomek otrzymał ze względu na swój wzrost, który mógł
odziedziczyć po swym dziadku, jak również wielką energię i ruchliwość. Po
śmierci ojca przejął władzę w księstwie, ale to już nie było takie, nad jakim
sprawował władzę Bolko I.
Bernard po śmierci ojca wydzielił swemu młodszemu bratu Henrykowi
księstwo jaworskie, które po jego bezpotomnej śmierci w 1346 przejął Bolko II.
Najmłodszemu bratu Bolkowi II Młodszemu (najstarszy syn Bolka I o imieniu
Bolko II dla odróżnienia zwany Starszym zmarł jako niepełnoletni) Bernard
wyznaczył księstwo ziębickie, które obejmowało Ziębice, Dzierżoniów,
Ząbkowice, Strzelin, Kąty, Sobótkę i gród Paczków. Bolko II Młodszy (to książę,
który wspólnie z żoną Gutą mają tumbę grobową w Henrykowie) miał
sukcesorów i księstwo to już nie połączyło się ze Świdnicą. Stopniowo przez
kolejnych książąt było sprzedawane i zmniejszało się. Ostatniemu Janowi
pozostały tylko Ziębice. Poległ on w grudniu 1428 w bitwie z husytami koło
Kłodzka. Księstwo przeszło pod władzę Korony Czeskiej.
Bolko II Mały wybrał ten sam kierunek polityki zachowania niezależności
od królów czeskich, jaką prowadzili już dziadek i ojciec. Postarał się
o sojuszników przeciwko Janowi Luksemburskiemu, który zagrażał księstwu.
W tym celu odwiedził w 1329 r. króla węgierskiego Karola Roberta, którego żoną
była Elżbieta, jego ciotka (siostra Kazimierza Wielkiego) i w tym samym roku
cesarza Ludwika Wittelsbacha w obozie pod Pawią. Bolko był jego szwagrem.
Ludwik Bawarski ożenił się z Beatryczą, córką Bolka I Świdnickiego, od 1314
jest królem rzymskim koronowanym wraz z żoną w Akwizgranie, a od 1328
cesarzem, czego Beatrycza nie doczekała, gdyż zmarła w 1322 r.
Bolko II należał do nielicznych książąt śląskich, oprócz swojego stryja
Henryka, księcia jaworskiego, Przemka Głogowskiego (też szwagier, bo żonaty
ze starszą siostrą Bolka Konstancją) i Bolka ziębickiego do 1336 r., którzy nie
byli lennikami króla czeskiego. Miał młodszego brata Henryka, ale nie wydzielił
mu dzielnicy, by nie osłabiać księstwa. To Bolko w 1329 był pośrednikiem
w sporze między cesarzem i Łokietkiem i przyczynił się do jego rozwiązania.
Gdy w 1331 była zaplanowana wspólna akcja Krzyżaków i Jana
Luksemburskiego przeciwko Łokietkowi powstrzymał pochód wojsk czeskich
i pozbawił Krzyżaków pomocy (bitwa pod Płowcami). Bolko II był zawsze
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W 1338 Bolko ożenił się z Agnieszką, córką księcia Leopolda Habsburga,
co było aktem wymierzonym przeciwko Luksemburgom. W 1345 powstało
przymierze przeciwko Luksemburgom do którego weszli Wittelsbachowie,
Kazimierz Wielki, Ludwik Węgierski i Bolko Świdnicki. W tym czasie król
czeski próbował zdobyć Świdnicę, ale oblężenie nie odniosło sukcesu. Bolko nie
miał potomstwa. Jedyną wówczas dziedziczką księstwa była Anna, córka
młodszego brata Henryka. W 1350 zawarł z Karolem IV Luksemburgiem umowę
w sprawie zaręczyn Anny z synem Karola, że w razie braku potomstwa księstwo
świdnicko-jaworskie miała przejąć Anna i jej dzieci. Ale syn Karola zmarł i do
małżeństwa w 1353 doszło, ale doszło Karola IV z Anną. Od tego czasu zaczęła
się dobra współpraca Bolka z Karolem. Bolko pomnażał swoje władztwo,
uzyskał od cesarza wiele przywilejów dla swoich miast, tym bardziej, że
Kazimierz Wielki zrzekł się praw Korony Polskiej do księstwa świdnickojaworskiego. Przyczynił się też do przygotowania zjazdu monarchów w 1364
w Krakowie.
Bolko II Mały zmarł 28 lipca 1368 i został pochowany w krzeszowskim
opactwie. Zgodnie z umową z Karolem IV rządy w księstwie przejęła wdowa
Agnieszka Habsburżanka i sprawowała je do swojej śmierci 2 lutego 1392. Po
tym terminie kolejne księstwo piastowskie dołączyło do królestwa czeskiego.
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LUDWIK I KSIĄŻĘ BRZESKO-LEGNICKI
+1398, popiersie wg pieczęci z
r. 1396

Rewers:
Tarcza z orłem śląskim wg reliefu z
XIV w. na elewacji kościoła św.
Jadwigi w Brzegu, a w dolnej części
napisy: Chronica Polonorum, Vita S.
Hedvigis, Chronica Principum
Poloniae – to tytuły ksiąg z biblioteki
księcia, OPUS 712, waga 809 g.
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Ludwik I był drugim synem księcia legnicko-wrocławskiego Bolesława III
Rozrzutnego (Prodigus vel Largus) i jego żony Małgorzaty, córki króla czeskiego
Wacława II. Małgorzata zmarła w 1322 podczas porodu trzeciego syna, który też
umarł. Ludwik miał starszego brata Wacława. Dokładne daty urodzin,
w przeciwieństwie do dat śmierci, rzadko były wówczas odnotowywane, stąd
duże rozpiętości w ich przyjęciu. Odnotowany jest rok 1329, gdy był w Pradze
wraz z bratem u boku ojca, gdy składał hołd ze swego księstwa królowi
czeskiemu, Janowi Luksemburskiemu. Przypuszcza się, że Ludwik kilka lat
spędził w Pradze na dworze królewskim, gdzie kształcił się i poznawał tam wielki
świat i zwyczaje dworskie. Około roku 1342 ożenił się z Agnieszką, córką księcia
głogowsko-żagańskiego Henryka IV Wiernego (to syn Henryka III
Głogowskiego), wdową po zmarłym w roku 1336 ostatnim Piaście raciborskim,
Leszku.
Trzeba się cofnąć do lat wcześniejszych, do roku 1296, w którym zmarł
Henryk V Gruby, ojciec Bolesława III, by wejść w stan ówczesnego posiadania.
Henryk Gruby, prócz najstarszego Bolesława miał jeszcze dwóch młodszych
synów: Henryka VI i Władysława. Bolesław początkowo rządził samodzielnie,
ale do podziału księstwa na trzy części doszło w roku 1311- wrocławską, legnicką
i brzeską. Dzielnica brzeska była najmniejsza i najmniej zasobna, ale ją właśnie
wybrał Bolesław z warunkiem, że będzie spłacony różnicą wartości. Henryk objął
dzielnicę wrocławską, a Władysław legnicką. Ponieważ Władysław nie potrafił
spłacać zobowiązań, Bolesław przejął dzielnicę.
Tę mocno zadłużoną Legnicę z okolicą Bolesław III przekazał swoim
dwom synom z warunkiem spłaty ciążących tam długów. Początkowo bracia
zgodnie sprawowali rządy. Gdy odkryto złotonośne złoża bracia wydali wsi
Mikołajowice górnicze prawo miejskie, by umożliwić ich eksploatację. Złoża
były bogate, ale szybko się wyczerpały. Ponieważ w 1345 Ludwik spodziewał się
potomstwa, a Wacław jeszcze nie miał dzieci, doszło do podziału księstwa. Część
południowo-wschodnią przejął Ludwik, a północno-zachodnią Wacław. Podział
ten zatwierdził 9 sierpnia 1345 król czeski Jan Luksemburski. Wkrótce między
braćmi wybuchł spór i Ludwik wykupił w 1348 z zastawu Lubin z okolicą i tam
się przeniósł. Wybudował zamek obronny, a miasto otoczył murem. Konflikt
rodzinny przybierał różne formy, ale dochodziło też do walk. Do porozumienia
doszło w 1357, gdy rozjemcą był cesarz Karola IV. Rok później doszło do
ponownego zatargu, a to wskutek śmierci macochy Katarzyny, drugiej żony ojca,
księżnej brzesko-oławskiej, gdyż braciom przypadła w spadku osierocona
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dzielnica. W spór ponownie zaangażował się Karol IV, a zawarta w 1359 ugoda
znacznie powiększyła Ludwikowi włości. W roku 1364 zmarł Wacław I.
Wówczas Ludwik przejął władzę w dzielnicy legnickiej, ale tylko jako opiekun
małoletnich synów zmarłego brata. Regencja trwała do roku 1373 i spowodowała
uzdrowienie sytuacji w księstwie, szczególnie w gospodarce. Ludwik zyskał
uznanie dorastających bratanków, którzy już zawsze zgodnie współdziałali ze
stryjem we wszystkich sprawach.
W okresie pobytu Ludwika w Lubinie został ukończony w 1353
opracowany przez Mikołaja Pruzię „Kodeks Lubiński z Legendy o św. Jadwidze”
ozdobiony 65 barwnymi ilustracjami. Obecnie znajduje się w Malibu,
w Kaliforni. W 1359 Ludwik przeniósł swą rezydencję do Brzegu, nadając miastu
liczne przywileje. Rozbudował zamek, wzniósł kaplicę zamkową p.w. św. Trójcy
i św. Jadwigi i kościół parafialny św. Mikołaja. Uczynił w Brzegu prawdziwą
stolicę księstwa. Zawsze starał się wszelkie konflikty załatwiać pokojowo,
interesował się historią, był inicjatorem wykopalisk na terenie starego grodu
w Ryczynie, który w czasach najazdu Brzetysława w XI w. był siedzibą
biskupów wrocławskich, zgromadził znaczny księgozbiór m.in. nabył rękopis
Kroniki książąt polsko-śląskich, skupił na swym dworze wiele wykształconych
osób, tu powstała Kronika Książąt Polskich. Jeden z dwóch synów, który przeżył
ojca o pół roku, obdarzył Ludwika dwoma wnukami, co pozwoliło na
przedłużenie linii genealogicznej. Ludwik należy do najdłużej żyjących Piastów
Śląskich.
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FRYDERYK II KSIĄŻĘ LEGNICKI +1547,
popiersie wg płaskorzeźby nad
bramą zamku w Brzegu.

Rewers:
Zamek w Legnicy wg rysunku F.B. Wernhera
z XVIII w. OPUS 725, waga 790 g

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

Nr 166 kwiecień – czerwiec 2022

Fryderyk II przejął po swoim ojcu Fryderyku I księstwo legnickie oraz
imię niespotykane w rodzinie Piastów. Imię to pochodzi od spowinowaconej
rodziny Hohenzollernów. Od śmierci poprzedniego księcia śląskiego Ludwika I
do dnia śmierci przedstawionego na medalu Fryderyka II mija 149 lat i zawiera
sześć pokoleń dynastycznych. Fryderyk miał starszego brata Jana, który zmarł
mając 22 lata i młodszego Jerzego I. Miał 8 lat, gdy zmarł ojciec. Regencję
w księstwie w imieniu małoletnich synów sprawowała matka Ludmiła, zmarła
w 1503 r. W latach 1496-98 przebywał na dworze króla Czech i Węgier
Władysława Jagiellończyka w Peszcie.
Po powrocie wspólnie z bratem Jerzym rządzili zgodnie księstwem, ale
w 1504 nastąpił podział władzy. Fryderyk objął Legnicę ze Złotoryją,
Chojnowem i Grodźcem, a Jerzy przejął Brzeg. Po bezpotomnej śmierci Jerzego
w 1521 Fryderyk przejął dzielnicę młodszego brata. Panowanie Fryderyka II
w Legnicy, później w powiększonym księstwie trwało 49 lat i był to najbardziej
pomyślny okres w dziejach tego rejonu. W roku 1504 na mocy przywileju
Władysława Jagiellończyka zaczął bić własną monetę, czym wywołał spór
z Wrocławiem. Były działania zbrojne, ale głównie zatarg miał charakter
gospodarczy przez blokadę handlu i konfiskatę towaru. Ugodę zawarto w 1509.
Wszelkie zatargi Fryderyk zawsze rozwiązywał dyplomatycznie, pokojowo, obce
było mu wojowanie.
Dbał o rozwój miast i handlu, kupcom zapewnił bezpieczeństwo na
drogach, przez dobrą gospodarkę skarbiec książęcy był zasobny, co pozwalało na
powiększanie księstwa przez wykupywanie zastawionych dzielnic. Doceniał
znaczenie kultury i nauki i dążył do tworzenia szkół na dobrym poziomie, a taka
znana powstała w Złotoryi. Rozpoczął rozbudowę zamku w Brzegu. Utrzymywał
dobre stosunki z Zygmuntem (późniejszym Starym), od czasu gdy z ramienia
króla czeskiego był księciem głogowskim i opawskim. Był obecny w Krakowie
18.04.1518 na ślubie Zygmunta z Boną Sforzą.
W 1515 Fryderyk ożenił się z najmłodszą córką króla polskiego
Kazimierza Jagiellończyka, Elżbietą. Małżeństwo nie trwało długo, gdyż w 1517
Elżbieta zmarła podczas porodu wraz z córką. Pod koniec 1518 Fryderyk ożenił
się ponownie z siostrzenicą swej pierwszej żony Zofią, córką margrabiego
brandenburskiego i Zofii Jagiellonki. Zofia była też matką Albrechta, ostatniego
mistrza krzyżackiego i pierwszego księcia Prus. Wynikiem tego małżeństwa było
dwóch synów, Fryderyk III i Jerzy II oraz córka Zofia. Przez to małżeństwo
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Był świadkiem na rynku w Krakowie 10 kwietnia 1525 sławnego hołdu
pruskiego, wcześniej miał znaczny udział w zawarciu pokoju w wojnie polskokrzyżackiej w latach 1519-1521 i reprezentował Albrechta w rokowaniach
z Zygmuntem I Starym. Fryderyk miał w latach 1514-15 zatarg
z duchowieństwem wrocławskim, gdy nałożył podatek na wsie należące do
kapituły katedralnej. Od tego czasu był uprzedzony do bogatego kleru. Gdy
w 1522 zawitali do Legnicy protestanccy kaznodzieje był pierwszym Piastem,
który przyjął wyznanie luterańskie, wprowadzając je do całego księstwa.
Związki z Hohenzollernami jeszcze bardziej się zacieśniły po wydanym
w roku 1537 postanowieniu o wzajemnej sukcesji w przypadku braku potomka
oraz o podwójnym małżeństwie swych dzieci. Syn Jerzy II poślubił Barbarę,
córkę elektora Joachima II, a córka Zofia jego syna Jana Jerzego. Ślub dwóch par
odbył się 15 lutego 1545 w Berlinie. Na wszelkie małżeństwa dynastyczne zgodę
wydawał suweren. Gdy na tronie czeskim zasiadali Jagiellonowie Władysław,
później Ludwik, Fryderyk miał przyjaznych zwierzchników. Sytuacja się
odmieniła, gdy królem czeskim od 24 października 1526 został katolicki
Ferdynand I Habsburg.
Fryderyk II zmarł w nocy 17/18 września 1547 w Legnicy w wieku 67 lat.
Pochowany został w miejscowym kościele św. Jana, który stał się nekropolią
książąt legnickich.
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Awers:

Miłosz Wojciech Frąckowiak

JERZY II KSIĄŻĘ LEGNICKO-BRZESKI
+1586, popiersie wg malowidła
ściennego w zamku brzeskim.

Rewers:
Brama wjazdowa do zamku w Brzegu,
OPUS 724, waga 761 g
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Jerzy II był młodszym synem Fryderyka II i jego drugiej żony Zofii
brandenburskiej, bratem Fryderyka III. Imię Jerzy było obce w dynastii Piastów.
Pojawiło się ono na cześć króla Czech Jerzego z Podiebradu. Urodził się na
zamku w Legnicy i wychowywany był w wierze luterańskiej, gdyż ojciec rok
przed jego urodzeniem zmienił wyznanie. W tym czasie dwór legnicki był już
zniemczony i panował tam język niemiecki. Zawarte małżeństwo, jak również
jego siostry z członkami rodu Hohenzollernów było sprzeczne z polityką królów
czeskich, ale główny sprzeciw wywoływał warunek sukcesyjny. Wyrokiem
królewskim z dnia 18 maja 1546 postanowienie z roku 1537 zostało uznane za
nieważne. Gdy Ferdynand I przebywał we Wrocławiu w 1546 wezwał Fryderyka
II „na dywanik”. Ten jednak się wymówił i w zastępstwie wysłał synów.
W przypadku uporczywego trzymania się tego postanowienia przez książąt
legnicko-brzeskich Ferdynand kwestionował ich prawo do sprawowania władzy,
ale gdy młodzi książęta wyrazili zgodę na usunięcie warunku sukcesyjności
uzyskali wtedy prawo na objęcie królewskiego lenna. Małżeństwa nie były już
takie ważne.
Zgodnie z testamentem Fryderyka II Jerzemu II przypadł Brzeg z Oławą,
Strzelin, Niemcza, Kluczbork, Byczyna, Wołów i Ścinawa, a Fryderyk III
otrzymał Legnicę, Chojnów, Złotoryję i Lubin. Również synowie Fryderyka II
otrzymali będące w zastawie księstwo ziębickie, z którego podziału Jerzy przejął
Ziębice i Henryków, a starszy brat Ząbkowice i Kamieniec. W dniu 1 marca 1549
Jerzy II złożył w Pradze Ferdynandowi uroczysty hołd i dopiero wówczas stał się
pełnoprawnym władcą swojej dzielnicy.
Od początku objęcia władzy w swoich księstwach zaczęły się spory
wywoływane przez starszego brata. Fryderyk III nie radził sobie w rządzeniu
i ciągle wysuwał pretensje w stosunku do brata, niezadowolony z podziału
ojcowizny. Jak tylko mógł działał na szkodę Jerzego II. W spór wdał się król
czeski, który zobowiązał braci do przestrzegania testamentu ojca. Niezadowolony
z wyroku i na znak protestu, Fryderyk podjął działalność w antyhabsburskiej
opozycji w Rzeszy. Spowodowało to odebranie Fryderykowi księstwa
legnickiego i przeniesienie praw na jego najstarszego syna Henryka XI. Ten
nowy władca miał dopiero 12 lat, więc na jego opiekuna i księstwa wyznaczony
został Jerzy brzeski i biskup Wrocławia. W tym też czasie Jerzy II sprawował
rządy opiekuńcze w księstwie oleśnickim. Regencja trwała do roku 1557, gdyż
Fryderyk został przywrócony do łask i ponownie objął dzielnicę.
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Wskutek nieudolności władców Legnicy Jerzy II powiększył swój stan
posiadania przez zakup Złotoryi, Grodźca i Lubania. Był władcą sprawiedliwym,
dbającym o rozwój księstwa, w tym rolnictwa, górnictwa, nadając licencje
górnicze. Dbał o gospodarkę wodną przynoszącą dochody za spław Odrą drewna
i innych produktów. Dwór Jerzego był bezpiecznym azylem dla prześladowanych
osób. Tu chroniła się żona Fryderyka przed agresją pijanego męża, chronił się
przed ojcem Henryk XI, później chronił się młodszy Fryderyk IV przed agresją
brata Henryka. Mimo konfesji luterańskiej nie miał nigdy konfliktów na tle
religijnym. Jerzy II dał się poznać jako opiekun nauki i oświaty oraz kultury
i sztuki. W Brzegu wybudował okazały budynek przeznaczony na gimnazjum, do
którego sprowadzał wybitnych pedagogów. Zaopatrzył szkołę w bogatą
bibliotekę. W Brzegu został wybudowany renesansowy ratusz, zachowany do
dziś. Z gotyckiego miasta powstała renesansowa stolica. Rozpoczęta przez ojca
przebudowa zamku została ukończona. Powstał tu drugi Wawel. Przebudowany
został kościół zamkowy św. Jadwigi, który stał się nekropolią władców księstwa.
Ukończony został i zachowany do dziś portal zamkowy, który zdobią popiersia
dwudziestu czterech najsławniejszych piastowskich przodków Jerzego, od
Mieszka I poczynając, posągi Jerzego II i jego małżonki, oraz kartusze herbowe.
Jerzy II wraz z żoną Barbarą Brandenburską dorobili się dwóch synów,
którzy po ojcu objęli księstwo, oraz pięciu córek. Zmarł 7 maja 1586 i został
pochowany w kościele św. Jadwigi. Dziewięć lat później zmarła żona,
pochowana obok męża. Lata panowania Jerzego II to dobry okres w dziejach
księstwa brzeskiego.
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Awers:

Miłosz Wojciech Frąckowiak

JAN CHRYSTIAN KSIĄŻĘ BRZESKI
+1639, popiersie wg medalu z roku
1608.

Rewers:
kartusz z herbami księstwa legnicko-brzeskiego,
OPUS 708, waga 922 g
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Jan Chrystian był drugim synem Joachima Fryderyka (pierworodny syn
zmarł jako niemowlę) i jego żony Anny Marii Anhalckiej. Imię ojca Joachim po
raz pierwszy pojawia się wśród Piastów i pochodzi od dziada z domu
brandenburskiego. Natomiast Jan Chrystian pierwsze imię otrzymał po stryju
Janie Jerzym, a drugie, też obce wśród Piastów, po wuju Chrystianie von AnhaltDessau. Urodził się na zamku w Oławie. Miał młodszego brata Jerzego Rudolfa
i trzy młodsze siostry. Najstarsza z sióstr Barbara Agnieszka wyszła w roku 1620
za hrabiego Jana Ulryka Schaffgotscha. Gdy miał 10 lat zmarł jego ojciec, a trzy
lata później matka. Regencję wówczas w księstwie legnicko-brzeskim objął
w imieniu małoletnich braci książę oleśnicki Karol II z dynastii Podiebradów,
żonaty z ich ciotką Elżbietą Magdaleną. Przez pewien czas Jan Chrystian
przebywał w Krośnie Odrzańskim, należącym do margrabiów brandenburskich.
W roku 1609 przejął władzę w księstwie i w tym samym roku złożył hołd lenny
we Wrocławiu. W dniu 12 grudnia 1610 odbył się w Berlinie jego ślub z Dorotą
Sybillą, córką elektora brandenburskiego Jana Jerzego Hohenzollerna i Elżbiety
z książąt Anhalt-Zerbst. Ponieważ młodszy brat osiągnął odpowiedni wiek,
doszło do podziału ojcowizny. Jerzy Rudolf otrzymał Legnicę, Złotoryję, Lubin,
Wołów, a starszy pozostał w Brzegu zachowując Oławę, Strzelin, Niemczę,
Kluczbork i Byczynę.
Lata panowania 1609-1633 Jana Chrystiana nie były pomyślne dla
księstwa. To czasy niespokojne, wojenne. Mimo zacieśniających się związków
z Hohenzollernami, oraz pod ich wpływem zmianą wyznania na kalwińskie, król
Czech Maciej Habsburg mianował w 1617 Jana Chrystiana namiestnikiem
Śląska. Następcą Macieja został Ferdynand II zwolennik kontrreformacji.
W Czechach wybuchło wówczas powstanie przeciwko Habsburgom. Wybrano
nowego króla, elektora Palatynatu Fryderyka V, kalwina, którego bardzo popierał
Jan Chrystian i złożył przed nim we Wrocławiu 27 lutego 1620 w imieniu stanów
śląskich hołd lenny. Klęska 8 listopada 1620 pod Białą Górą zakończyła
powstanie i niefortunny król schronił się w Berlinie. A Ferdynand za amnestię
i posłuszeństwo na zbuntowane dzielnice nałożył wysoką kontrybucję.
Jan Chrystian wyjechał do Frankfurtu /Odrą, gdzie wcześniej wysłał tam
rodzinę. Zrzekł się wówczas funkcji namiestnika Śląska, którą otrzymał jego brat,
Jerzy Rudolf. Dzięki protekcji elektora saskiego w grudniu 1621 powrócił do
Brzegu. Ale przez księstwo przetaczały się wojska protestanckie, później
cesarskie. W 1632 księstwo brzeskie zostało zajęte przez protestantów, a Brzeg
bez walki wydał im Jan Chrystian. W roku 1633 cesarska armia Albrechta
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Wallensteina wspomagana przez Jana Ulryka Schaffgotscha opanowała cały
Śląsk i Jan Chrystian wraz z rodziną musiał uchodzić. Przekroczył granicę
Rzeczpospolitej, zatrzymał się w Lesznie, później na dłużej w Toruniu, a w końcu
w Ostródzie. Tu w Prusach książęcych, za zgodą króla Władysława IV, otrzymał
w zastaw dobra ostródzkie za niewypłacony jeszcze posag Doroty Sybilli. Pojawił
się jeszcze na krótko na Śląsku, ale sprawa protestantów była już przegrana,
a księstwo brzeskie z nadania cesarza otrzymał syn, Jerzy III.
Pierwsza żona Dorota Sybilla wydała w ciągu 15 lat małżeństwa 13 dzieci,
w tym parę bliźniąt, ale wiele z nich zmarło w niemowlęctwie lub w młodości.
Ojca przeżyli tylko Jerzy III, Ludwik IV i Chrystian. Wszyscy sprawowali władzę
w różnych częściach księstwa legnicko-brzeskiego. Dorota Sybilla zmarła
14 maja 1625 w Brzegu i została pochowana w kościele zamkowym. Powtórny
ożenek Jana Chrystiana nastąpił we wrześniu 1626 z Anną Jadwigą von Sitzsch
(ur. w 1611), ale pochodzące z tego morganatycznego małżeństwa potomstwo
nie mogło uczestniczyć w sukcesji.
Jan Chrystian zmarł w Ostródzie 25 grudnia 1639 i został tam pochowany.
Jego żona towarzysząca mu na wygnaniu zmarła kilka miesięcy wcześniej.
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Awers:

Miłosz Wojciech Frąckowiak

JERZY III KSIĄŻĘ BRZESKI +1664,
popiersie wg medalu Jana
Buchheima z roku 1653.

Rewers:
panorama Brzegu wg starej ryciny,
OPUS 709, waga 818 g
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Jerzy III jest najstarszym potomkiem Jana Chrystiana brzeskiego i jego
pierwszej żony Doroty Sybilli Brandenburskiej. Mimo bardzo licznego
potomstwa w tym związku, ojca przeżył tylko pierworodny i dwóch jego braci,
Ludwik IV i Chrystian oraz dwie siostry: Sybilla Małgorzata (wyszła za mąż za
Gerarda Denhoffa, starostę kościerskiego, ślub w Ostródzie, 1637) i Zofia
Magdalena (żona Fryderyka, księcia oleśnickiego, ślub we Wrocławiu, 1642).
Jerzy III urodził się na zamku w Brzegu.
W 1621 został wysłany po wiedzę do Frankfurtu nad Odrą, gdzie
przebywał trzy lata. Matka jego zmarła 19 marca 1625, ale już 24 czerwca 1626
przez powtórny ożenek ojca zyskał macochę. Macocha, Anna Jadwiga von
Sitzsch, córka marszałka dworu biskupa wrocławskiego była o niecałe osiem
miesięcy starsza od swego pasierba. W roku 1629 trójka braci z opiekunem
wyjechała z Brzegu, by zwiedzić inne kraje i nawiązać znajomości. Odwiedzili
kraje Rzeszy, dwór francuski Ludwika XIII i dwór angielski Karola I. W tym
czasie przez Śląsk przetaczała się wojna. Ojciec, jako zagorzały kalwin,
przebywał już z rodziną w Toruniu, później w Ostródzie. Wezwał synów do
siebie i zakończył ich wędrówkę po Europie. Jerzy III powrócił wkrótce na Śląsk
i w 1635 cesarz Ferdynand II powierzył mu zarząd nad księstwem brzeskim.
W dniu 22 lutego 1638 odbył się jego ślub z księżniczką ziębicko-oleśnicką Zofią
Katarzyną, której matka Elżbieta Magdalena była siostrą jego dziada Joachima
Fryderyka brzeskiego. Panna młoda w dniu ślubu miała 37 lat.
Po śmierci ojca, Jana Chrystiana, przejął pełną władzę w księstwie
i dopuścił do rządów młodszych braci. W roku 1642 przez cztery tygodnie Brzeg
był bezskutecznie oblegany przez wojska szwedzkie. Wojska cesarskie uwolniło
miasto od oblężenia. Działania wojenne spowodowały zniszczenia w mieście,
uszkodzone zostały fortyfikacje, zniszczone przedmieścia, okoliczne wsie
i nastąpiło wyludnienie znacznych obszarów. Wojna jeszcze trwała dokonując
dalszych zniszczeń i rabunków, także przez wojska cesarskie. Dopiero pokój
westfalski podpisany 24 października 1648 zakończył tę długą, religijną wojnę.
Przed Jerzym III i braćmi stanęło wielkie wyzwanie odbudowy kraju ze
zniszczeń, ożywienie gospodarki, rzemiosła i handlu i przyciągnięcie nowych
ludzi, co częściowo się udało przez przyjętą w księstwie tolerancję religijną. Jerzy
III popierał kulturę i sztukę, był miłośnikiem sztuki medalierskiej, popierał naukę
i oświatę i przywrócił dawną świetność gimnazjum w Brzegu. Po ośmiu latach
małżeństwa w 1646 urodziła się córka Dorota Elżbieta, a jej matka po dłuższej
chorobie zmarła.
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Po upływie żałoby Jerzy ponownie się ożenił, tym razem nowa żona była
o 27 lat młodsza, ale potomek się nie pojawił. Wówczas Jerzy czynił starania by
prawa sukcesji przenieść na jedyną córkę, lecz cesarz nie wyraził zgody.
W roku 1653 zmarł bezpotomnie stryj Jerzy Rudolf, książę legnicki, brat
Jana Chrystiana, którego dziedzictwo przypadło bratankom. Dokonano podziału,
w którym Jerzy III zachował część brzeską, Ludwik IV przejął Legnicę,
a Chrystianowi utworzono księstwo wołowskie wraz z Oławą. Z kolei
24 listopada 1663 zmarł władający w Legnicy Ludwik IV. Za nim doszło do
nowego podziału 14 lipca 1664 zmarł Jerzy III i całe księstwo legnicko-brzeskie
przeszło na najmłodszego z braci, Chrystiana. Jerzy III został pochowany
w brzeskim kościele zamkowym p.w. św. Jadwigi.
Skutki wyniszczającej wojny trzydziestoletniej nie ominęły rodziny
Piastów. Najokrutniejszy los spotkał męża najstarszej córki Joachima Fryderyka
Barbary Agnieszki, Jana Ulryka Schaffgotscha. W czasie wojny był bliskim
towarzyszem broni Albrechta Wallensteina, od 1626 głównodowodzącym armią
cesarską. Za błyskotliwe zwycięstwa Wallestein otrzymał od cesarza
w dziedziczne posiadanie Meklemburgię i księstwo żagańskie. Za wykrycie
spisku przeciwko cesarzowi Ferdynandowi II został w lutym 1634 zamordowany,
a Jan Ulryk uwięziony. Represje zaczęły się po buncie oddziałów Schaffgotscha,
żądających uwolnienia swego dowódcy. Po wymyślnych torturach, podczas
których nikt nie został obciążony, 23 lipca 1635 został ścięty pod murami
Ratyzbony.
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Awers:
JERZY WILHELM KSIĄŻĘ LEGNICKI
BRZESKI I WOŁOWSKI – OSTATNI
PIAST ŚLĄSKI +1675.

Rewers:
na tle orła z monety Jerzego
Wilhelma napis: PIASTI ETNARCHAE
POLONIAE ULTIMUS NEPOS…
PIASTA WŁADCY POLSKI OSTATNI
POTOMEK… to fragment napisu
łacińskiego na rewersie medalu
pośmiertnego Jerzego Wilhelma z r.
1675 projektu Samuela Kollera,
OPUS 726, waga 768 g
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Jerzy Wilhelm był trzecim dzieckiem Chrystiana i jego żony Ludwiki
Anhalckiej. Pierwszym dzieckiem książęcej pary była córka Karolina, która
podobnie jak Jerzy Wilhelm, przeżyła ojca. Drugim kolejnym dzieckiem
w rodzinie była Ludwika – zmarła mając trzy lata, a czwarte dziecko, chłopiec,
zmarło w niemowlęctwie. Jerzy Wilhelm urodził się na zamku w Oławie.
Otrzymał imię po stryju Jerzym III i ojcu chrzestnym elektorze Fryderyka
Wilhelmie Hohenzollernie.
Gdy Jerzy Wilhelm miał cztery lata jego ojciec przejął po braciach całe
księstwo, stał się więc dziedzicem rozległych ziem. Pierwszą edukację otrzymał
na ojcowskim dworze. Prócz macierzystego niemieckiego, opanował łacinę
i język francuski, poznał włoski i hiszpański, trochę od ojca polski. Krótko przed
śmiercią Chrystiana wysłany został do Frankfurtu n/ Odrą, który należał do
chrzestnego elektora. Nie uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych ojca.
Frankfurcka szkoła, zdominowana przez kalwinów, cieszyła się dobrą opinią.
Studiowało tam też dużo Polaków. A w księstwie rządy sprawowała wdowa,
księżna Ludwika sympatyzująca z religią katolicką. W jej otoczeniu zaczęli
pojawiać się jezuici.
Jej córka Karolina po śmierci ojca, by poślubić z własnego wyboru
katolickiego księcia Fryderyka von Holstein-Sonderburg-Wiesenburg przeszła na
katolicyzm, co wraz ze ślubem było tajemnicą. Dopiero po czasie, 3 maja 1673
odbył się jawny, oficjalny ślub. Małżeństwo to zawarte z miłości nie przetrwało
próby czasu i w sierpniu 1680 za zgodą cesarza doszło do separacji.
Dobre relacje z papistami spowodowało wrogie nastawienie poddanych do
panującej księżnej. To niezadowolenie ludności spowodowało powrót Jerzego
Wilhelma do Brzegu. Matka próbowała ponownie wysłać syna na dalsze studia za
granicę, spotkało się to z protestem stanów śląskich zarówno w Legnicy jak
i w Brzegu. Specjalny wysłannik na dwór wiedeński Leopolda I uzyskał zgodę
cesarza na przeniesienie lenna na 15-letniego księcia. Jerzy Wilhelm udał się
wówczas do Wiednia i 14 marca 1675 złożył suwerenowi należny hołd, co
zostało uznane za objęcie samodzielnych rządów w księstwie. Po miesięcznym
pobycie w Wiedniu w dniu 31 marca 1675 odebrał w Brzegu hołd od swoich
poddanych i taki sam 26 sierpnia 1675 w Legnicy. Matka Ludwika usunęła się do
Wołowa, który był dla niej wyznaczony jako wdowia odprawa.
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W ciągu zaledwie dziewięciomiesięcznych rządów zaplanowano
poprawienie stanu dróg w księstwie, podniesienie bezpieczeństwa na drogach
oraz reformę administracji. Dobre zamierzenia przerwała w dniu 21 listopada
1675 śmierć księcia w Brzegu. Przyczyną była silna gorączką spowodowana
udziałem w polowaniu oraz inną chorobą, prawdopodobnie ospą. Został
pochowany w legnickim kościele św. Jana.
Ojcem Jerzego Wilhelma był Chrystian, książę wołowski i oławski
urodzony na zamku w Oławie. Gdy wrócił do ojca Jana Chrystiana do Ostródy po
swych wędrówkach z braćmi po Europie miał 14 lat. W marcu 1635 został
wysłany na dalszą edukację do szkoły kalwińskiej w Kiejdanach na Litwie.
Zetknął się tam z kuzynem Bogusławem Radziwiłłem, którego matką była
Elżbieta Zofia Brandenburska, siostra matki Chrystiana. Poznał tam wiele
osobistości, opanował język polski i powrócił na Śląsk, ale po tym pobycie
utrzymywał związki z Polską. Przeżył w roku 1642 oblężenie Brzegu.
24 listopada 1648 Chrystian ożenił się w Dessau z córką księcia Jana Kazimierza
z dynastii anhalckiej, Ludwiką (Louise von Anhalt-Dessau).
Będąc władcą małego księstwa gospodarzył w nim oszczędnie, ale
rozbudował i upiększył zamek w Oławie. W 1664 po śmierci swych starszych
braci objął księstwo legnicko-brzeskie, a w 1665 przeniósł się do Brzegu.
Wspierał swoich współwyznawców kalwinów, lecz w Brzegu dominowali
luteranie. Po abdykacji w 1668 króla Jana Kazimierza, powołując się na swoich
przodków, usiłował kandydować do tronu polskiego. Zmarł w Legnicy i tam
został pochowany.
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Medal kończący serię

Miłosz Wojciech Frąckowiak

Mauzoleum Piastów śląskich w Legnicy

Awers:
MONUMENTUM PIASTEUM,
fragment wnętrza mauzoleum
w Legnicy

Rewers:
na tle orła z kwartnika śląskiego z
XIV wieku, godło Polski Ludowej,
OPUS 727, waga 1118 g
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Po śmierci Jerzego Wilhelma matka jego Ludwika Anhalcka ufundowała
przy kościele św. Jana w Legnicy barokowe mauzoleum na miejsce pochówku
syna. Kościół św. Jana już wcześniej był nekropolią Piastów brzesko-legnickich.
Wybudowane mauzoleum na miejscu gotyckiego prezbiterium kościoła,
zachowując średniowieczne mury, ma charakter bardziej panegirycznohistoryczny niż religijny, gdyż dwór książęcy był wyznawcą kalwinizmu.
Mauzoleum zostało ukończone w roku 1679 i od razu przyjęła się nazwa
Monumentum Piasteum. Jest nie tylko nekropolią ostatnich Piastów, lecz też
pomnikiem dynastycznym całego rodu piastowskiego i przykładem związku
Śląska z macierzą. Znajduje się tu tablica z tekstem łacińskim, którego fragment
jest następujący: „Kamień ten poświęcony jest Bogu, opiekunowi szczątków, oraz
bogobojnym cieniom przodków domu Piastów, który wziął początek z Piasta
roku ery Chrystusa 775. Dał Sarmacji 24 królów i wielu panujących, Śląskowi
122 książąt, Kościołowi 6 arcybiskupów i biskupów, Północy wiarę świętą,
naukę, urządzenia państwowe, świątynie, szkoły, miasta, zamki, grody staraniem
władców pobożnych, chrobrych, świętych, śmiałych, łagodnych i szczodrych.
Uwolnił Germanię od zalewu Tatarów……”
Znajdują się tu cynowe trumny książąt: ojca Jerzego Wilhelma Chrystiana
(+28 lutego 1672), brata Chrystiana Ludwika IV (+24 listopada 1663), Jerzego
Wilhelma (+21 listopada 1675), żony Jerzego Rudolfa, stryja Chrystiana Zofii
Elżbiety (+9 lutego 1622) i Ludwiki (+25 kwietnia 1680), fundatorki nekropolii.
Na postumentach stoją posągi ostatnich członków rodu: Chrystiana, Jerzego
Wilhelma, Ludwiki i Karoliny, siostry Jerzego Wilhelma.
Karolina (ur. 2 grudnia 1652 – zm. 24 grudnia 1707) urodziła się na zamku
w Brzegu. Mimo konfesji katolickiej nie udało się jej uzyskać zgody cesarza
Leopolda I na objęcie władzy w księstwie. W roku 1680 została jej
zagwarantowana dożywotnia renta w wysokości 10000 talarów. Posiadała we
Wrocławiu Dom Książąt Legnickich, w którym mieszkała do końca życia. Żyła
w odosobnieniu i samotności oddając się działalności dobroczynnej. Zmarła we
Wrocławiu. W miejscowym kościele św. Klary w kaplicy św. Jadwigi złożono
srebrną urnę z sercem Karoliny, a ciało zostało pochowane w klasztornym
kościele w Trzebnicy obok swojej dawno zmarłej praprapra…babci św. Jadwigi
Śląskiej. Karolina, w prostej linii, była ostatnią z rodu Piastów.
A 27 lutego 1676 stany księstwa brzeskiego złożyły przysięgę wierności
nowemu władcy z rodu Habsburgów. Wraz ze śmiercią ostatniego Piasta księstwo
legnicko-brzeskie jest ostatnim księstwem śląskim, które zostało poddane
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bezpośredniej władzy Pragi, później Wiednia. I tak poszczególne księstwa
śląskich Piastów przez wiele lat, stopniowo, przechodziły pod władzę
przedstawicieli dynastii Przemyślidów, Luksemburgów, Podiebradów,
Jagiellonów i Habsburgów.

Ciąg dalszy
A ciąg dalszy rozegrał się w XVIII wieku. Apetyt na Śląsk wykazały Prusy.
W wyniku trzech wojen śląskich w latach 1740-1763 prawie cały Śląsk znalazł
się pod władzą Hohenzollernów w granicach państwa pruskiego.
Jako uzupełnienie krótko o wojnach śląskich. Wykorzystując kryzys
dynastyczny w Austrii (w latach 1740-1748 prowadzona była wojna sukcesyjna,
Bawaria i Francja przeciw Austrii) Fryderyk II, od maja 1740 król pruski,
w grudniu tego roku wkroczył na Śląsk. Zaczęła się pierwsza wojna śląska.
W krótkim czasie prawie cały Śląsk wraz z ziemią kłodzką, z wyjątkiem księstwa
cieszyńskiego, opawskiego i części karniowskiego, został zajęty przez wojska
pruskie. Wojna zakończyła się pokojem podpisanym we Wrocławiu w czerwcu
1742. Z obawy o zakończenie wojny sukcesyjnej Fryderyk II zaczyna drugą
wojnę śląską. We wrześniu 1744 zajmuje Pragę, w roku 1745 pokonuje wojska
austriackie pod Dobromierzem i Kotliskami i wymusza podpisanie pokoju
w grudniu 1745 w Dreźnie. Austria potwierdza traktat wrocławski i zrzeka się
Śląska.
Licząc na dalsze łatwe zdobycze w sierpniu 1756 wojska pruskie wkraczają
do Saksonii, a wojska austriackie w odwecie na Śląsk. To początek wielkiej
wojny znanej jako wojna siedmioletnia 1756-1763, ale też jako trzecia wojna
śląska oraz pierwsza światowa. Powstaje koalicja państw: Austria, Saksonia,
Francja, Rosja, Hiszpania i kilka państw Rzeszy przeciw Prusom, wspieranym
przez Wielką Brytanię i Hanower. Konflikty między Wielką Brytanią, Francją
i Hiszpanią rozgrywają się głównie poza Europą i są wojnami o kolonie.
Na terenie Śląska i w jego otoczeniu mają miejsce krwawe bitwy, są
zwycięstwa i klęski. W 1758 wojska rosyjskie zajmują całe Prusy Wschodnie
z Królewcem, w październiku 1760 są w Berlinie. Zapowiada się unicestwienie
Prus. Ale 5 stycznia 1762 umiera caryca Elżbieta Piotrowna i następuje
wydarzenie znane w literaturze niemieckiej jako „Cud Domu Brandenburskiego”.
W maju 1762 Rosja zawiera pokój z Prusami i zwraca wszystkie zdobyte tereny.
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Wojny kolonialne kończy pokój podpisany 10 lutego 1763 w Paryżu. Wielka
Brytania staje się mocarstwem. A wojnę śląską kończy pokój podpisany
15 lutego 1763 na zamku Hubertusberg w Wermsdorfie, Saksonia. Prusy
zachowują Śląsk i stają się kolejnym mocarstwem.
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Wszystkie przedstawione tu linie dynastyczne nie zostały opracowane
obecnie. Są fragmentem i pozostałością po kilku historycznych wystawach
medalierskich prezentowanych w różnych miejscach wiele lat temu. Te dawne
prezentacje nie ograniczały się tylko do Śląska. Polskie medalierstwo historyczne
jest bogate. Literatura też, tylko trzeba w niej pogrzebać. Wystawy są ulotne. Nie
chcę, by te materiały się zmarnowały. Scripta manent.

◙
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Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN
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Mimo trwającej od kilku miesięcy kolejnej fali pandemii COVID -19 oraz
związanymi z nią obostrzeniami w pierwszym kwartale 2022 roku odbywały się
– chociaż niestety w znacznie uszczuplonym składzie i nie zawsze - spotkania
członków i sympatyków gdańskiego oddziału PTN. organizowane w Muzeum
Gdańska.
Pierwsze spotkanie 13 stycznia br. było, tradycyjnie jak co roku,
zorganizowane z okazji minionych Świąt Bożego Narodzenia i rozpoczynającego
się Nowego Roku. Goście na nim obecni złożyli sobie serdeczne życzenia i przy
poczęstunku rozmawiali o planach na przyszłość. Wcześniej zaś, osoby, które nie
mogły dotrzeć na to spotkanie, skontaktowały się telefonicznie lub mailowo i tą
drogą składały sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne.
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Lutowe spotkanie, na którym gościć miał dyrektor Muzeum Monet
i Medali Jana Pawła II w Częstochowie Krzysztof Witkowski, dla bezpieczeństwa
zaproszonego gościa oraz członków oddziału zostało przeniesione na późniejszy
termin, prawdopodobnie majowy.
Kolejne zaś, marcowe spotkanie było zebraniem sprawozdawczym, na
którym Zarząd przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności merytorycznej
i finansowej oddziału, uzyskując akceptację Komisji Rewizyjnej oraz obecnych
członków. Wcześniej jednak z zainteresowaniem wysłuchano wystąpienia Pawła
Powirskiego pt. „Moneta zdobi miasto, czyli o jednej z nowych gdańskich fasad”
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1985

MEDALE DLA NUMIZMATYKÓW
I KOLEKCJONERÓW WYKONUJE FIRMA
ODLEWNICTWO EXPORT-IMPORT
MGR INŻ. WIESŁAW KULEJ
42-100 KŁOBUCK, UL. KORCZAKA 40
tel. 34 317 13 18
mail: medale@kulej.pl, www.kulej.pl
Medale lane w cynku, etui, pokrycia
medali galwaniczne: srebro, brąz, miedź
GALERIA: medale wykonane w Firmie
dla Oddziału Gdańskiego Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego z ich
projektów graficznych

Polecamy!!!
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INFORMACJE
Spotkania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Gdańsku
odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia)
o godz. 17:00 w Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska znajdującej się w Ratuszu
Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) - otwarte spotkania połączone
z odczytami.

Zachęcamy do opłacania składek członkowskich przelewem na konto Oddziału
Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Nr konta:
04 2030 0045 1110 0000 0363 7630

Strona internetowa PTN Oddział w Gdańsku:

http://ptngdansk.pl
Na stronie internetowej:
- zapowiedzi bieżących wydarzeń (odczyty, wystawy),
- informacja o wcześniejszych wydarzeniach numizmatycznych,
- informacja o wszystkich wydanych do tej pory Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych łącznie z pełnymi
tekstami w wersji elektronicznej,
- informacja o medalach wydanych przez OG PTN,
- informacja o publikacjach na tematy numizmatyczne członków OG PTN,
- informacja o władzach OG PTN,
- linki do ciekawych stron numizmatycznych.

Profil Oddziału Gdańskiego PTN na Facebooku:

https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-NumizmatyczneOddział-w-Gdańsku/604906942928047
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