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POLSKI PIENI ĄDZ W POLSKIM GDA ŃSKU 

 
Nazwa ta posiada pełne uzasadnienie dziejowe omawianego zjawiska tak 

prawne jak i faktyczne. Prawne wyraża się w przywilejach królewskich, na 
których zasadza się miejskie prawo mennicze. Faktyczne – polega na tym, że 
Gdańsk bił swoje monety w okresie książęcym, a także w czasie panowania 
królów polskich od Kazimierza Jagiellończyka (ściślej, od roku 1457) do 
Stanisława Augusta Poniatowskiego (ściślej do II Rozbioru w roku 1793), kiedy 
to Prusacy okupowali Gdańsk i uchylili wszystkie jego przywileje, włącznie 
z Samorządem Miejskim. 

Numizmatyka Gdańska – to po Koronie największy jej rozdział w dziejach 
monety polskiej. Jest to wielka karta naszych ojczystych dziejów politycznych 
i gospodarczych i nie może być potraktowana w oderwaniu od całości Ziem 
Polskich. 

Polski charakter Gdańska w monecie i medalach znalazł najsilniejszy 
wyraz. Awers każdej monety posiadał wizerunek lub monogram Króla Polski 
oraz w legendzie jego tytuł. Na rewersie wprawdzie umieszczono symbolikę 
miejską, ale i ona swoją kompozycją nie odbiegała od monet koronnych 
i mieściła się całkowicie w polskim systemie monetarnym. 

Gdańsk wypuszcza: 
a) emisje bite w okresie od połowy XII wieku do 1308 roku według polskich 

jednostek menniczych – ciężaru grzywny i jej polskiego sposobu podziału, 
b) emisje bite na mocy przywileju Kazimierza Jagiellończyka (1457), 
c) emisje bite na mocy ustawy Sejmu Piotrkowskiego (1528 r.), 
d) emisje bite na mocy ordynacji Stefana Batorego z 1578 i 1580 r., 
e) emisje bite na mocy ordynacji Zygmunta III Wazy z 1608 i 1623 r., 
f) emisje bite na mocy konstytucji sejmowej Jana Kazimierza z 1650 r., 
g) emisje bite na wzór mennicy królewskiej Augusta III. (1753-1763), 
h) emisje bite w myśl reformy Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Początki lokalnego mennictwa pojawiają się w XI wieku, w którym zaczęto 
produkować na Pomorzu pieniądz mniej lub bardziej udolnie imitujący obce 
denary. Od połowy XII wieku książęta przystępują do bicia własnej monety. 
Szczególnie obfite są emisje książąt: Świętopełka II (1217-1266) oraz 
Mestwina II (1266-1294). Są to jednostronne bite brakteaty wyrażające bądź 
herbową lili ę, bądź gryfa lub też głowy zwierząt, kotwicę i inne godła. 

Po śmierci Mestwina II władzę na Pomorzu Gdańskim obejmuje 
Przemysł II, a po jego śmierci – Władysław Łokietek. Z dokumentów tego 
okresu znane są dwie mennice – gdańska i tczewska. Znane jest też imię 
mincerza Gerharda, którego działalność przerywa w 1308 roku najazd Zakonu 
Krzyżackiego na Gdańsk. Można więc sądzić, że mennica w tym czasie mogła 
być czynna. W okresie od połowy XII wieku do najazdu Krzyżaków utrwaliły 
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się w księstwie gdańskim polskie jednostki mennicze – ciężar grzywny i jej 
polski sposób podziału. 

Po zajęciu w 1308 roku Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków następuje 
przerwa w biciu monet aż do schyłku XIV wieku, kiedy to Mistrz Krzyżacki 
Konrad III von Jungingen (1397-1407) polecił uruchomienie mennicy. 

Pieniądze wychodzące z tej mennicy były brakteatami jednostronnymi i nie 
różniły się od innych monet zakonu bitych w Chełmnie, Toruniu lub Królewcu. 
Miasto nie miało żadnego wpływu na działalność tej mennicy. Dopiero po 
klęsce grunwaldzkiej (1410 r.) Zakon wydzierżawił mennicę mieszczanom 
gdańskim, którzy nad tarczą krzyżacką umieścili na niektórych emisjach literę D 
(Dantiscum). Była to nadal moneta krzyżacka. Mennica biła oprócz brakteatów 
również dwustronne szelągi według wzoru obowiązującego dla szeląga 
zakonnego. 

Powrót Gdańska i Prus do Polski w 1454 roku otwiera nowy ważny okres 
w dziejach gdańskiego mennictwa. Miasto Gdańsko za znaczące zasługi 
w odzyskaniu Pomorza otrzymało od Króla Kazimierza Jagiellończyka 
(1454-1492) swój Wielki Przywilej w dniu 15 maja 1457 roku. Zwięźle 
streszczając jego treść można wymienić jako nowe uprawnienia miasta 
Gdańska: prawo bicia własnej monety, sprawowanie sądownictwa morskiego na 
Bałtyku, zjednoczenie Głównego, Starego i Młodego Miasta, swobody 
handlowe w Koronie i na Litwie, poszerzenie posiadłości miejskich oraz szereg 
ważnych zapewnień na przyszłość. Stawiało to Gdańsk w pozycji 
uprzywilejowanej, a kupcy potrafili skrupulatnie zrealizować wszystkie 
przywileje. 

 

 
Monety Kazimierza Jagiellończyka (1454-1492) i Zygmunta I (1506-1548) 

 
Mennicę, tym razem już miejską, uruchomiono niezwłocznie jeszcze 

w 1457 roku. Pierwsze wybite przez nią szelągi posiadały z jednej strony tarczę 
z orłem polskim i w otoku imię króla, a z drugiej strony herb Gdańska – dwa 
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krzyże z koroną, nadany miastu w tym roku przez króla, który za zasługi miasta 
w toczącej się wojnie z krzyżakami, ze szczególnej łaski swojej postanowił herb 
Gdańska udostojnić tak, by mieszkańcy miasta Gdańska odtąd złotą koronę 
w górnej części swojej tarczy nosili i w przyszłości używali. 

Nowy herb Gdańska i napis w otoku wskazywał na miejski charakter 
monety. Była ona niskiej próby (o zawartości 3,4 łuty czystego srebra), bita 
masowo w milionowych nakładach aż do schyłku panowania Kazimierza 
Jagiellończyka oraz pod rządami Zygmunta Starego (1506-1548) do roku 1528. 

 

 
Monety  Zygmunta I (1506-1548) 

 
Momentem zwrotnym w dziejach mennictwa polskiego staje się okres 

napływu do Europy kruszców szlachetnych w wyniku odkryć geograficznych. 
Polska staje wobec konieczności dokonania reformy monetarnej. Poprzedziła ją 
dyskusja publiczna trwająca w latach 1518-1526, w której wypowiedzieli się 
teoretycy, praktycy i znawcy tej miary co Mikołaj Kopernik i sekretarz 
królewski Jost Decjusz. Po dyskusji ogłoszono w roku 1528 na Sejmie 
piotrkowskim nowe ordynacje. System pieniężny oparty został na obiegu 
złotych dukatów i srebra. W tym samym roku na Zjeździe Stanów Pomorskich 
w Malborku podjęto uchwałę o biciu wspólnej monety, identycznej jak 
w Krakowie, dla całego Pomorza. Dokument ten nie przewidywał koncesji dla 
poszczególnych miast – Gdańska, Elbląga i Torunia. Miasta zaniepokojone 
naruszeniem swoich uprawnień skutecznie zabiegały u Zygmunta Starego 
i doprowadziły do tego, że w roku 1535 zamknięta została mennica Prus 
Królewskich w Toruniu, co było równoznaczne z przywróceniem prawa 
menniczego dla miast Gdańska i Elbląga. Przeprowadzona reforma monetarna 
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ustalała jako podstawę systemu monetarnego obieg talarów równych 
30 groszom, tym samym talar stawał się wielkością stałą (podobnie jak 
w innych krajach), do której dostosowywano wartości groszowe. Złoty dukat 
uznany został za jednostkę monetarną o międzynarodowym znaczeniu 
i zachował próbę złota 23,5 karata oraz wagę 3,5 grama. Ponadto Gdańsk 
zachował tradycyjne na Pomorzu szelągi o wartości 1/3 groszy. 

Miasto zgodnie z przepisami królewskimi i uchwałami sejmów pruskich 
z 1528, 1529 oraz 1530 roku wprowadziło do obiegu denary, szelągi, grosze, 
a od roku 1535 rozpoczęło bić trojaki, szóstaki oraz złote dukaty (1540, 1543, 
1546-1548). Gdańskie monety z tego okresu można uznać za najlepsze pod 
względem artystycznym spośród ówczesnych polskich monet. Było to zasługą 
Macieja Schillinga, medaliera królewskiego, który objął zarząd gdańskiej 
mennicy w 1535 roku. Pod wpływem sztuki renesansu zastosował 
w medalierstwie modne wówczas elementy dekoracyjne. 

Na wzór modnych w zachodniej heraldyce miejskiej trzymaczy, wzbogacił 
herb Gdańska opatrując kartusz z koroną i krzyżami dwoma podtrzymującymi 
go lwami. 

Za panowania Zygmunta Augusta (1548-1773) sejm uchwalił zamknięcie 
mennic w Koronie i Prusach, pozostawiając mennicę litewską. Gdańsk nie 
zastosował się do uchwały i w 1549 roku zaczął wybijać denary i szelągi, a w 
roku następnym przystąpił do emisji dukatów.  

 

 
Monety Zygmunta Augusta (1548-1572)  
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Od 1556 roku wypuszcza grosze zaś od 1557 roku – trojaki. Na skutek 
upomnień królewskich Gdańsk zamknął mennicę, a równocześnie zabiegał u 
dworu Zygmunta Augusta (1548-1572) o pozwolenie na dalsze emisje. Mimo, 
że nie otrzymał zezwolenia, w 1558 roku wybił nową serię trojaków, a w 1567 
pierwsze gdańskie talary. 

W okresie bezkrólewia (1573), po śmierci Zygmunta Augusta, Gdańsk 
wznowił działalność nieczynnej od 1558 roku mennicy. Emisja objęła denary 
i szelągi. 

 

 
Bezkrólewie (1573) monety oblężnicze (1577) 

 
Po elekcji Stefana Batorego (1576-1586) gdańszczanie nie chcieli uznać 

tego wyboru, pozostając nadal w obozie zwolenników księcia Maksymiliana. 
W 1577 roku dochodzi do oblężenia miasta przez wojska królewskie. W tym 
czasie mennica gdańska z zebranego złota i srebra bije szelągi, grosze, półtalary, 
talary i złote dukaty. Na wszystkich emisjach pojawia się zamiast portretu 
władcy postać Chrystusa oraz napis: DEFENDE NOS CHRISTE SALVATOR 
(obroń nas Chrystusie Zbawicielu). Wojna z Batorym kończy się ukorzeniem 
Gdańska, uzyskaniem królewskiego przebaczenia i nadaniem miastu nowych 
ordynacji menniczych. Ordynacja z roku 1578 ustanawiała dla talarów, trojaków 
i groszy wysoką XIV próbę srebra, dla szelągów VI próbę. Ordynacja z 1580 
roku obniżała próbę dla talarów, szóstaków i trojaków do 13,5 próby, dla groszy 
do 6,6; dla szelągów do 2,6 i dla denarów do 1,5 próby. W myśl tych przepisów 
Gdańsk wznowił działalność emisyjną w 1578 roku i bił pod stemplem króla 
denary, szelągi, grosze, trojaki i dukaty. Pod sprawnym kierownictwem braci 
Jana i Kaspra Goeblów w mennicy zastosowano udoskonaloną prasę menniczą. 
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Szczególnie żywa jest działalność emisyjna w zakresie monet złotych. 
W okresie 1578-1587 bito dukaty na stopę węgierską z 23,5 karatowego złota po 
56 sztuk z grzywny polskiej o wadze sztuki 3,5 g. 

 

 
Monety Stefana Batorego (1576-1586) 

 
45-letnie panowanie Zygmunta III Wazy (1587-1632) przyniosło ożywioną 

działalność mennicy. Wychodzą w licznych typach i odmianach denary, 
trzeciaki (o wartości 3 denarów) posiadające na awersie orła, a na rewersie herb 
miasta oraz dukaty (1588-1601). Następnie w latach 1614, 1620 i 1623-1627 
grosze, a także trojaki.  
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Monety Zygmunta III Wazy (1597-1632) 

 
W latach 1601-1608 następuje przerwa w pracy mennicy. Po przerwie 

Gdańsk jako innowację podejmuje w 1608 roku bicie nowej monety bez 
nawiązania do obowiązujących w kraju jednostek monetarnych, sztuki 
ćwierćtalarowe wartości 10 groszy zwane ortami. Monety te były ulubionym 
środkiem płatniczym w Gdańsku i Polsce. Emitowano je obficie w latach 
1608-1626. W roku 1609 wznowiono bicie dukatów, które z krótką przerwą 
(1615-1621) trwało do końca panowania Zygmunta III. Począwszy od 1627 
roku w wyniku chwiejnej polityki menniczej i pogarszania się drobnej monety 
obiegowej oraz podnoszenia się cen dukata i talara sejm uznał, że jedyną zaporą 
przeciw dalszej drożyźnie będzie zakaz bicia drobnej monety i ograniczenie się 
do monety grubszej: półtalarów, talarów i monet złotych. Znalazło to 
odzwierciedlenie w 68 emisjach monet złotych jednodukatowych bitych według 
stopy węgierskiej z 23,5 karatowego złota po 56 sztuk z grzywny o wadze 3,5 g. 

Jeszcze pomyślniejsze były czasy Władysława IV (1633-1648). Zgodnie 
z ustawą z 1627 roku nadal nie wybijano drobnej monety, tym obfitsze były 
emisje monety „grubej”, półtalary, talary i dukaty. Wybito 5-krotnie półtalary 
oraz 40 emisji talarów. W latach 1646-1648 wyemitowano 100 tysięcy talarów. 
Jeszcze większe było bogactwo emisji monet złotych. Wybito 28 serii o wartości 
1 dukata, a ponadto emitowano sztuki o wartości 1,5; 2; 2,5; 3, 4, 5 i 8 dukatów. 
Część z tych emisji przeznaczone było jako dar dla króla – tzn. „donatywy”. Nie 
zmienia to faktu, że były to najpomyślniejsze lata dla Gdańska i całej 
Rzeczypospolitej. Po polskie zboże, drewno, słowacką miedź, wyroby rzemiosła 
gdańskiego do portu gdańskiego zawijało do 3 tysięcy statków rocznie z całej 
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zachodniej Europy. Obroty w handlu zagranicznym osiągnęły szczyt. Zakaz 
bicia drobnej monety srebrnej stał się z czasem dokuczliwy. Brak jej na rynku 
polskim przyciągał masę drobnicy z Europy i to najpośledniejszej wartości.  

 

 
Monety Władysława IV (1633-1648) 

 
Przygotowało to grunt dla reformy monetarnej za czasów Jana Kazimierza 

(1648-1668). Reforma Kazimierzowska z 1650 roku przywróciła bicie drobnej 
monety i ustaliła 14-łutową stopę menniczą dla talarów, ortów, szóstaków 
i trojaków oraz 7-łutową dla groszy i dwugroszy. 
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Monety Jana Kazimierza (1648-1668) 

 
Wojny kozackie i szwedzkie spowodowały rozpoczęcie rządowej 

dewaluacji i tak w roku 1656 obniżono stopę menniczą do 11-tej dla ortów i do 
6-tej dla szóstaków (próby srebra), a dla mniejszych gatunków pieniądza poniżej 
nowej normy. 

Dewaluacja ta wyrządziła szkody życiu gospodarczemu kraju, dlatego też 
Gdańsk starał się utrzymać kurs własnych emisji na poziomie z 1650 roku, co 
w efekcie podniosło wartość miejskiej monety gdańskiej w skali kraju. Bito 
wówczas w dalszym ciągu w srebrze półtalary i talary. Nieprzerwanie 
emitowano pieniądz złoty – dukaty, półtora dukata (1661) i dwa dukaty (1658). 
Od 1650 roku wznowiono bicie ortów, 2 groszy w 1651 roku i szelągów w 1657 
roku. 

W omawianym okresie ruch menniczy był bardzo duży: np. w latach 
1649-1654 zakupiono srebra na przekucie za 1.476.763 zł., a w 1650 roku na 
bicie samych talarów zużyto srebra za 659.694 zł., w 1657 przekuto na szelągi 
6.000 grzywien srebra. 

Mimo krótkiego okresu panowania Króla Korybuta Wiśniowieckiego 
(1669-1673) mennica biła złote dukaty, dwudukaty, a w roku 1670 wypuściła 
emisję szelągów z monogramem MR (Michael Rex). Były to szelągi srebrne, ale 
już bardziej z nazwy niż z zawartości kruszcu. Było to następstwem wojen doby 
„postępu”. 
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Monety Michała Korybuta Wi śniowieckiego (1669-1673) 

 
Żadnych poważnych zmian nie wnoszą lata panowania Jana III Sobieskiego 

(1674-1696). Kontynuowane są emisje w złocie z czasów poprzedniego króla 
(dukaty, dwudukaty, czterodutaky i pięciodukaty). W 1685 roku wydano próbną 
serię talarów (200 szt.), lecz wstrzymano produkcję, być może na skutek 
ustanowienia przez sejm stosunku kursu talara do drobnicy, bardzo 
niekorzystnego dla talara. Wypuszczono także na potrzeby rynku wewnętrznego 
w 1688 roku znaczną ilość szelągów (128.200 szt.) ciągle jeszcze nazywanego 
„srebrnym”, który spowodował niezadowolenie i traktowany był równie 
pogardliwie jak drobna moneta bilonowa obowiązująca w całym kraju. Odtąd 
też do bilonu przylgnęła utrzymująca się w naszym regionie po dzień dzisiejszy 
nazwa – dytki. 

 

 
Monety Jana III Sobieskiego (1674-1696) 

 
Po „potopie” istnieją w obiegu dwa rodzaje pieniądza, tzw. pieniądz 

„dobry” bity przed 1654 roku (nie zdewaluowane wartości talarowe i dukaty) 
oraz pieniądz nowy miedziany, jak i srebrny o bardzo niskiej zawartości 
kruszcu. 

Na lata panowania Augusta II Sasa (1697-1733) przypadła długotrwała 
wojna północna 1701-1717, co odbiło się bardzo ujemnie na gospodarce 
zniszczonego działaniami wojennymi kraju. Mennica gdańska tylko 
sporadycznie emitowała monety bijąc w roku 1715 miedziane szelągi oraz 
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w roku 1698 złote dukaty i dwudukaty. Od tej daty przez 55 lat młot mennicy 
był nieczynny. 

 

 
Monety Augusta II (1697-1733) 

 
Rozpoczęcie panowania Augusta III (1733-1763) Gdańsk uczcił 

wypuszczając w 1734 roku serię złotych dukatów przeznaczonych w darze dla 
króla. Dopiero w 1753 roku wznowiono działalność emisją szelągów, których 
kolejne serie bito w latach 1754-1763. Ogółem wykonano 6.000.000 szt. 
szelągów. Od 1755 roku zaczęto emitować trojaki, np. w 1758 roku 
wypuszczono ich za sumę 270.000 zł. W tym samym roku senat gdański 
postanawia puścić w obieg orty, czyli tynfy 18 groszowej wartości, ich emisje 
noszą daty 1759, 1760 i 1763. Równocześnie przystąpiono do produkcji 
szóstaków, których w dwóch latach (1760, 1763) wybito 18.000 000 sztuk. 
W roku 1762 Rada Gdańska podjęła uchwałę o emisji złotówek, zwanych także 
guldenami albo 30-groszówkami. Wyemitowano ich 278.000 sztuk. Oprócz 
złotówek w 1760 roku odbito kilka próbnych okazów dwuzłotówek w cynie lub 
ołowiu, a następnie w srebrze wypuszczono ich nieznaczną ilość. 

 

 
Monety Augusta III (1733-1763) 
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Emisje szelągów, trojaków, szóstaków oraz dukatów kontynuowano 
w pierwszych czterech latach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego 
(1764-1795). 

 

 
Monety Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1796) 

 
Powołana przez króla w roku 1765 komisja mennicza przeprowadziła 

reformę monetarną, w wyniku której wprowadzono europejski system 
pieniężny. Pismem z dnia 16 lutego 1766 roku król zawiadomił Gdańsk 
o ustanowieniu nowej ogólnokrajowej monety oraz nakazał zaprzestać emisji 
gdańskiej monety. Miasto próbuje bronić się przed tą decyzją, jednak jego 
starania poparte przez Toruń i Elbląg nie odniosły skutku. W ten sposób Gdańsk 
utracił posiadane od 1457 roku, na mocy specjalnego przywileju, prawo do 
własnej monety miejskiej. Musiała ona ustąpić monecie ogólnopolskiej, którą 
bito w stołecznej warszawskiej mennicy. Ostatnim akcentem działalności 
mennicy była próbna seria szelągów wyemitowanych tuż przed zajęciem miasta 
przez Prusaków, w kwietniu 1793 roku. 

Niewątpliwie można postawić sobie pytanie, więc skoro Gdańsk był polski, 
to dlaczego nie wystarczała mu moneta polska (ściśle koronna)? 

Widzę ją tylko w postaci kilku racji: 
I. Racje ogólne 
a) Przez stulecia Gdańsk był największym miastem ziem polskich i liczył 

w roku 1300 – 10 tysięcy mieszkańców, a w roku 1500 już 35 tyś. 
mieszkańców. W porównaniu z innymi miastami ziem polskich Gdańsk 
w roku 1570 liczył 40 tyś. mieszkańców, Kraków 30 tyś. mieszkańców, 
Warszawa 9 tys. mieszkańców, a już w roku 1650 Gdańsk liczył 77 tyś. 
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mieszkańców, Kraków 20 tyś. mieszkańców, Warszawa 20 tyś. 
mieszkańców. 

b) Około roku 1450 Gdańsk posiadał największą flotyll ę handlowych 
żaglowców na Bałtyku. Był skupiskiem ludzi wielkiego interesu 
i ekonomistów swoich czasów. 

II. Racje gospodarcze 
a) Bogate miasto u ujścia Wisły przechwyciło w swoje ręce rynek towarowy 

całej Rzeczypospolitej. 
b) Określało ceny na podstawowe produkty wywozu i przywozu dla całego 

kraju. 
c) Skupiło ponad ¾ wywozu i przywozu uprawiając handel morski z całą 

Europą. Liczba statków, jakie zawijały corocznie do portu gdańskiego 
zbliżała się w różnych okrasach czasu do 3 tyś. jednostek, a obroty w handlu 
zagranicznym osiągnęły szczyt (czasy Zygmunta III Wazy i Władysława IV). 

d) Występowało w charakterze bankiera Rzeczypospolitej, udzielając pożyczek 
królowi i skarbowi Rzeczypospolitej. 

e) Spełniając tak rozbudowaną rolę w życiu gospodarczym kraju Gdańskowi 
nie mogło wystarczyć oparcie swojej pozycji na środkach obrotowych 
dopływających z zewnątrz. 

III. Racje polityczne 
a) Gdańsk włożył milionowy wkład w zwycięską wojnę 13-letnią z Zakonem 

Krzyżackim (1454-1466), stając się jej głównym uczestnikiem finansowym – 
Gdański bilans tej wojny, to wydatki w wysokości ¾ miliona grzywien 
srebra (ok. 150 ton). Własne mennictwo miało przyczynić się do odzyskania 
wkładu oraz zabezpieczyć pozycję miasta i jego udział w życiu 
gospodarczym. 

b) Własne mennictwo stwarzało dla Gdańska rękojmię: na wypadek wojen, na 
wypadek spadku kursu monety królewskiej, niedoboru monety na rynkach 
krajowych. 

c) Własny pieniądz stwarzał możliwość bezpośredniego i subsydiarnego 
oddziaływania na utrzymanie wysokowartościowej monety na polskim rynku 
pieniężnym. 

Mennica gdańska była mennicą polską – biła monety według zaleceń sejmu 
tak w wadze, próbie srebra jak i rodzajach pieniądza. Zatem jej działalność 
wynikała z dominującej pozycji jaką Gdańsk odgrywał w życiu gospodarczym 
Polski, stanowiąc jej wrota na morza i oceany i obsługując zagraniczną wymianę 
całego kraju. 
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ARTYŚCI WŁOSCY W XVI-WIECZNYM KRAKOWIE. 
RENESANSOWE MEDALE OSTATNICH JAGIELLONÓW 

 
Wkrótce po objęciu władzy król Zygmunt I Jagiellończyk nakazał 

przebudowę zamku stołecznego na Wawelu, który uległ pożarowi w 1500 roku. 
Zanim Bona ze swoimi Włochami przybyła do Polski - arkadowy dziedziniec 
wawelski był już od dawna gotowy. Przebywając podczas wojny w Wilnie 
Zygmunt I znalazł czas na przejrzenie i zatwierdzenie planów kaplicy 
Zygmuntowskiej, wykonanych przez Bartłomieja Berrecci. Wysoko 
wykwalifikowani artyści i rzemieślnicy artystyczni z Toskanii przybywali do 
Polski przez Węgry. Przynosząc do stolicy kraju architekturę, rzeźbę - czysto 
włoską, Kraków przekształca się w główną bazę sztuki renesansowej. Dwory 
królewski i biskupi popierają nowe prądy włoskie, król Zygmunt I był głównym 
protektorem sztuki renesansowej w Polsce. 

 

    
Drzeworyty Zygmunta I i Bony z epoki XVI wieku 

 
Jeszcze jako królewicz będąc u swego brata panującego na Węgrzech 

i Czechach króla Władysława Jagiellończyka w stolicy Węgier - Budzie, zetknął 
się z wysoko rozwiniętym środowiskiem dworskim. Tutaj już kontynuowano 
tradycje renesansu włoskiego. Powiązania te tłumaczą genezę prądu włosko 
renesansowego w sztuce polskiej. Na zaproszenie polskiego dworu 
królewskiego przybywa z Węgier kilkuosobowy zespół architektoniczno-
rzeźbiarski złożony głównie z Florentczyków i zakłada pracownię pod 
wzgórzem Wawelu. Kieruje tym warsztatem Franciszek Florentczyk, po jego 
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śmierci w 1516 roku zespół pracowników znacznie się powiększa 
o Toskańczyków. Następcą Franciszka zostaje Bartłomiej Berrecci - 
prowadzący warsztat dalej do 1537 roku. Oboje są wszechstronnymi artystami 
rzeźbiarzami i architektami, twórcami wybitnymi. Obdarzeni funkcją 
pierwszych artystów nadwornych - zapewniają sobie autorytet i uznanie. 
Franciszek Florentczyk i Bartłomiej Berrecci przystępują do przebudowy 
częściowo spalonego gotyckiego zamku królewskiego na Wawelu zmieniając go 
na rezydencję renesansową. Berrecci wzniósł w latach 1517-1533 przy udziale 
swego warsztatu - kaplicę grobową Zygmunta I Starego na Wawelu. W kaplicy 
płasko rzeźbiona dekoracja wypełnia wszystkie płaszczyzny ścian i kopuły. 

 

  
Wnętrze kaplicy i dziedziniec arkadowy Wawelu 

 
W jej odkuciu główną rolę odegrał artysta Jan Cini ze Sieny. Berrecci -

projektant kaplicy wykonał także część rzeźb i na pewno nagrobek Zygmunta I 
z leżącą postacią króla na sarkofagu w mocno poruszonej pozie. Ta poza stanie 
się wzorem dla polskich nagrobków renesansowych. Utrwali się koncepcja 
przedstawiająca leżącą postać zmarłego pogrążonego we śnie, lekko podpartą. 
Kontynuuje to dalej w swojej pracowni rzeźbiarskiej produkującej tego typu 
nagrobki dla notabli królestwa Jan Maria Padovano wzięty rzeźbiarz i medalier. 

 

  
Nagrobki Zygmunta I dłuta Berrecciego i Zygmunta Augusta dłuta Santi Gucci 
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Według Mariana Gumowskiego „Padovano był wezwany do Polski w celu 
wykonania pomnika króla Zygmunta I Starego do gotowej już niszy w kaplicy 
zygmuntowskiej i pomnik ten rzeczywiście w latach 1530-1531 przy pomocy 
Jakuba de Senis wykończył. W następnym roku zajął się medalierstwem 
i sportretował na medalach rodzinę królewską”. Autorstwu wykonania przez 
Padovano posągu nagrobnego króla Zygmunta I przeczy autorka „Renesansu 
w Polsce” Helena Kozakiewiczowa przypisując go Berrecciemu wg ostatnich 
badań. W tym czasie Jan Maria Padovano wykonuje precyzyjne medale 
Zygmunta I, Bony, Zygmunta Augusta i Izabeli. 

 

   
 

   
 

   
Medale Zygmunta I, Bony, Zygmunta Augusta 
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Medal Izabeli 

 
Oryginały medali zostały wysłane przez królową Bonę jako prezenty dla 

Hipolita d'Este arcybiskupa Mediolanu i do tej pory jako jedyne oryginały 
znajdują się w zbiorach Rodziny d'Este w Modenie. Na medalu z królową Boną 
- Padovano schlebiał jej ujmując jej siedem lat, oraz dając napis na wstędze na 
rewersie medalu „Jakie drzewo taki owoc”. Odnosi się on do niej i jej czworga 
dzieci zamiast pięciorga. Jan Maria Padovano wykonał w Polsce - mieszkając 
40 lat w Krakowie - ogrom prac rzeźbiarskich, architektonicznych tworząc 
arcydzieła, między innymi nagrobki biskupów Piotra Tomickiego, Piotra 
Gamrata, przebudowę w stylu renesansowym krakowskich Sukiennic. Niemniej 
jego medale wykonane za młodu w historii naszego medalierstwa są 
niepospolitym wydarzeniem. Medal z królem Zygmuntem I Starym ma na 
rewersie orła jagiellońskiego oplecionego inicjałem „S”. Umieszczenie godła 
Polski nadaje temu medalowi oficjalny i reprezentacyjny charakter. Wszystkie 
medale mają rzucający się w oczy podpis artysty „JOHANNES MARIA 
PATAVINUS. F”. Kontynuatorami Jana Marii Padovano są także inni artyści 
włoscy przebywający w Polsce np. Dominicus Venetus działający w połowie 
XVI wieku w Krakowie. Jest on autorem przepięknego medalu z wizerunkiem 
młodego króla Zygmunta Augusta - powstałego z okazji objęcia przez niego 
rządów w Polsce po śmierci jego ojca Zygmunta Starego. Jest to jedyny medal 
tego artysty, wykonany z tak wysoką klasą. Doskonale uchwycona twarz 
młodego, niespełna 30-letniego króla, wiernie odtworzone szczegóły. 
Nowatorsko oszczędnie ujęta korona z lewej strony profilu. Na rewersie orzeł 
polski i okalająca rewers sygnatura „DOMINICUS VENETUS FECIT”, na 
awersie tytulatura SIGIS. AUG. REX. POLO. MG. DUX LIT AET. S. XXIX. 
(ZYGMUNT AUGUST KRÓL POLSKI WIELKI KSIĄŻĘ LITEWSKI W 
WIEKU 29 LAT). 
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Awers i rewers medalu króla Zygmunta Augusta 

 
 

 
Powiększony fragment głowy króla Zygmunta Augusta 

 
Medalierstwem trudnił się także sztycharz, gliptyk i złotnik Giovanni 

Giacomo Caraglio z Werony. Wcześniejsza jego kariera artystyczna zaczęła się 
w Rzymie od 1526 jako rytownika rycin. Przybył on na dwór polski z polecenia 
Piotra Aretino. Osiadł na stałe w Krakowie, tu miał własny kupiony dom, 
ożenił się. Stał się nadwornym złotnikiem królowej Bony wykonując dla niej 
klejnoty i wizerunki królowej rżnięte w szlachetnym agacie. Oprawione były w 
złoto i kamienie.  
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Gemma z profilem Bony i gemma Barbary Radziwiłłówny 

 
Caraglio stał się ulubieńcem króla, od którego otrzymał indygenat 

szlachecki, został pasowany na rycerza, oraz przyznano mu tytuł „eques 
aureatus”. Zapewne za wykonanie królowi złocistej tarczy (za Gumowskim), za 
którą nadto otrzymał 1271 dukatów. W Wilnie Caraglio tworzy dla króla 3 złote 
i 3 srebrne tarcze. Artysta, jak widzimy, zawdzięczał wszystko szczególnej łasce 
i życzliwości królewskiej.  

 

     
Obraz Caraglia malarstwa Bordone i powiększony fragment ręki z medalem  
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Z okazji tych nominacji króla Paris Bordone malarz z Wenecji namalował 
przyjacielowi portret, na którym Caraglio na tle orła z inicjałem króla Zygmunta 
Augusta, w ręku trzyma na złotym łańcuchu owalny medal swego dobroczyńcy. 
Na zbliżeniu tego zdjęcia można się domyślić, że to profil króla i jeden z dwóch 
medali, które Caraglio wykonał według opisów Zygmuntowi Augustowi, a które 
zaginęły bezpowrotnie i nie ma ich w zbiorach. Obraz Parisa Bordone znajduje 
się w zbiorach wawelskich.  

Temu artyście przypisuje się także inny piękny medal lany w złocie 
z królem Zygmuntem Starym z orłem jagiellońskim na rewersie. Znajduje się on 
jako unikat w zbiorach Ossolineum. Poniżej fotografia repliki tego medalu 
zamówionego prawdopodobnie jako część „wiana” dla Elżbiety Habsburżanki, 
pierwszej żony Zygmunta Augusta. 

 

   
Medal z z królem Zygmuntem Starym 

 
Caraglio wykonał również medal dla królowej Bony i jej dworzanina 

muzyka Pasentiego wysłany do Aretina z Krakowa do Wenecji.  
 

   
Medal z Boną  
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Wśród medali ostatnich Jagiellonów istnieją także dzieła anonimowe, 
między innymi zapewne prace Włochów pracujących w Krakowie. Artyście 
włoskiemu można przypisać najwcześniejszy polski medal renesansowy 
z przedstawieniem Zwiastowania, upamiętniający narodziny syna Zygmunta I 
w 1520 roku. Niektórzy historycy sztuki przypisują go Giovanniemu Cini ze 
Sieny (Adam Więcek), czy także Michele Hohenauerowi wg dr Józefa 
Szwagrzyka z Ossolineum. Medal taki z zawieszką znajduje się w zbiorach 
Ossolineum we Wrocławiu.  

 

   
Medal Zwiastowanie 

 

 
Drzeworyt z epoki z małym Zygmunetm Augustem – dzieckiem 

 
Na awersie anioł trzyma szarfę z napisem AVE (witaj). W otoku napis 

SIGISMUNDUS PRIMUS REX POLONIAE (ZYGMUNT PIERWSZY KRÓL 
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POLSKI), na rewersie krzyż ozdobny i napis tłumacząc z łaciny: 
BŁOGOSŁAWIONEJ DZIEWICY MATCE BOŻEJ Z POWODU 
SZCZĘŚLIWEGO URODZENIA ZYGMUNTOWI POTOMKA. 

Luźno z Polską jest związany medal jednostronny z portretem Bony 
wykonany w Ferrarze przez włoskiego medaliera Giovanniego Michele de 
Pastorino powstały po wyjeździe królowej Bony z Polski w 1556 roku 
(z „sumami neapolitańskimi”). Bona zatrzymała się w Ferrarze. Przebywał tu 
także artysta Pastorino. 

 

 
Medal Bony Giovanni Pastorino 

 
Innym pięknym typowo renesansowym medalem Zygmunta Augusta jest 

wykonany przez niezidentyfikowanego dotąd artystę (wg Adama Więcka) 
z alegorią religii na rewersie. Doktor Józef Szwagrzyk z Ossolineum przypisuje 
ten medal w swoim katalogu Pastorino!  

 

   
Medal Zygmunta Augusta  

 
Ten medal cechuje się precyzyjnym wykonaniem awersu, bogactwem zbroi 

i jest jednym z najwspanialszych i najefektowniejszych medali jagiellońskich. 
Na zbroi artysta umieścił herby państwa - Orła i Pogoń oraz ruskiego Lwa na 
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łańcuchu. Być może medal jest pracą jakiegoś włoskiego artysty na dworze 
królewskim. Do określenia jego daty powstania może posłużyć rycina ze 
zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, której podobiznę załączył Marian 
Gumowski w swoim dziele „Medale Jagiellonów”. 

 

 
Portret rysunek Zygmunta Augusta rysowany przez Mikołaja Nelliego 

 
Jest to portret Zygmunta Augusta z datą 1568 roku, prawie identyczny 

z medalem, nawet co do szczegółów, i mógł powstać około tego roku. W cieniu 
działalności włoskich artystów i medalierów w I połowie XVI wieku pracowali 
nieliczni, lokalni medalierzy. Godnym uwagi jest Maciej Schilling z Krakowa, 
którego rodzina pochodziła z Alzacji. Był medalierem, kierownikiem mennicy 
toruńskiej w 1529 roku. Pracował w niej do 1535 roku (do jej zamknięcia). 
Z tego okresu pochodzi kilka bitych stemplem medali portretowych Franciszka 
i Seweryna Bonerów. W 1533 roku Schilling wykonał także medale dla dworu 
królewskiego.  

 

 
Awers medalu Zygmunt Stary i August I typ 
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Awers medalu Zygmunt Stary i August II typ 

 
Medale wykonane w dwóch odmianach rewersów z Zygmuntem Augustem 

z okazji koronacji małego królewicza- dziesięcioletniego chłopca na króla 
Polski (Vivente Rege - za życia ojca, Zygmunta I, od tej pory zwanym dla 
odróżnienia Starym). Do koronacji doszło dzięki zabiegom politycznym 
królowej Bony, aby zapewnić ciągłość dynastii jagiellońskiej. Zwraca naszą 
uwagę podobieństwo dość wierne popiersi króla Zygmunta Starego i króla 
Zygmunta Augusta z reliefami srebrnego ołtarza w Kaplicy Zygmuntowskiej. 
Nie wydaje się to dziełem przypadku. Popiersia medalowe Schillinga mogły 
posłużyć za wzorzec do wykonania srebrnych reliefów ołtarza dla Kaplicy 
Zygmuntowskiej tworzonego w Norymberdze.  

 

   
Odlewy gipsowe reliefów króla Zygmunta Starego i króla Zygmunta Augusta 
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Powiększenie medalu 

 
Monety koronne odbijane w mennicy toruńskiej pod zarządem Schillinga 

cechowały się pięknym rysunkiem stempla, dobrą kompozycją, subtelnym 
modelunkiem. Schilling z Krakowa to przede wszystkim rytownik stempli do 
monet. Medalierstwo polskie w I połowie XVI wieku ma jeszcze charakter 
elitarny. Odbiorcy medali nie wychodzą poza dwór królewski i jego 
dostojników koronnych, biskupów, czy bogatego patrycjatu. Szerzy się moda 
posiadania własnego medalu - portretu w metalu. 

W II połowie XVI wieku do sztuki polskiej zaczął przenikać nowy styl 
manieryzmu, zapowiadający nastanie baroku. Jego przedstawicielem 
w medalierstwie był Steven van Hervijck - medalier i rzeźbiarz z Utrechtu 
(Niderlandy). Do Polski przybył w 1561 roku z Antwerpii. W Wilnie otrzymał 
zamówienie od dworu królewskiego Zygmunta Augusta na wykonanie serii 
portretowych medalionów rodziny królewskiej: Zygmunta I Starego, Bony, 
Zygmunta Augusta i jego żony Katarzyny Austriackiej, Izabeli Jagiellonki i jej 
męża Jana Zygmunta Zapolii - króla węgierskiego, oraz Anny, córki 
Zygmunta I. Te jednostronne plakietki medali wykonane były w ołowiu. 
Spotykane są też w zbiorach muzealnych w formie odlewów srebrnych i w 
brązie.  

Oto zdjęcia niektórych z nich: 
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Zygmunt I Stary, Bona 

 

   
Zygmunt August, Katarzyna 

 

 
Jan Zygmunt 

 
Za wzór do medali posłużyły miniatury Łukasza Cranacha Młodszego. 

Innym medalem tego artysty jest medal z popiersiem Zygmunta Augusta 
i Pogonią Litewską na rewersie. Datowany jest na 1562 rok z okazji wypraw 
przeciwko Tatarom.  
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Medal Zygmunta Augusta z Pogonią;  

pod popiersiem widoczne są inicjały medaliera „Ste.H.F” 
 
Steven van Hervijck przebywał w Polsce bardzo krótko - kilka miesięcy. 

Z Polski wyjechał do Anglii. Pod wpływem sztuki niderlandzkiej powstała 
oryginalna, czworoboczna plakietka z roku 1563 roku, z okazji inkorporacji 
Księstwa Oświęcimskiego do Korony. Na awersie znajdują się trzy ozdobne 
tarcze herbowe Zatora, Oświęcimia i Śląska, zwieńczone koroną i monogramem 
S.A. Po boku rok 15-63. Medal ten wybito we Wilnie. 

Inny medal pochodzi z 1557 roku, z mocno wypukłym popiersiem 
Zygmunta Augusta prawie wprost, w niskiej czapce, z długą brodą. Na 
ramionach futro - po bokach rok 15-57.  

 

   
Medal Zygmunta Augusta 

 
Na rewersie wygrawerowany monogram S.A. pod koroną. Jedyny 

egzemplarz lany w złocie znajduje się w zbiorze Ossolineum. 
Inny medal z Zygmuntem Augustem - profil króla w lewo, znajduje się 

w Ermitażu. Pochodzi ze zbiorów gabinetu Uniwersytetu Warszawskiego. 
Popiersie stanowi wierny portret Zygmunta Augusta sprzed ostatniego roku jego 
życia. Rewers z rysunkiem z Pogonią przypomina medal Stevena van Hervijcka 
z 1562 roku.  
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Medal z Zygmuntem Augustem - profil króla w lewo 

 
Jest to dzieło jakiegoś nieznanego włoskiego artysty pracującego w Polsce, 

który wzorował się na medalu Holendra (wg Mariana Gumowskiego „Medale 
Jagiellonów”). 

 
Bibliografia 
Marian Gumowski: „Medale Jagiellonów” 
Helena i Stefan Kozakiewiczowie: „Renesans w Polsce” 
Adam Więcek: „Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce” 
Józef Andrzej Szwagrzyk: „Moneta, medal, order”, katalog, Ossolineum 
Wikipedia: Jan Maria Padovano i Berretti 
 
Ilustracje 
Fotografie medali z własnego zbioru replik autora 
M. Gumowski: „Medale Jagiellonów” 
Józef Andrzej Szwagrzyk: „Moneta, medal, order”, katalog, Ossolineum 
Adam Więcek: „Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce” 
Helena i Stefan Kozakiewiczowie: „Renesans w Polsce” 
Fotografia portretu Caraglia - malarza Paris Bordowe, z albumu „Zbiory zamku 
królewskiego na Wawelu”, Arkady 1975 

 
Andrzej Denis 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 
 
9 kwietnia 2013 roku w Muzeum Miasta Gdyni odbył się odczyt pana 

Jarosława Dutkowskiego „Czy w czasie panowania Zygmunta III Wazy bito 
w Gdańsku talary?”, zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego.  

Jarosław Dutkowski jest doktorem historii, redaktorem Przeglądu 
Numizmatycznego, autorem i współautorem licznych książek o tematyce 
numizmatycznej. 

 
7 maja 2013 roku w Muzeum Miasta Gdyni odbył się odczyt pana Mariusza 

Habkowskiego „Dzieła sztuki na banknotach” zorganizowany przez Oddział 
Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Prelegent przedstawił 
banknoty, które same są małymi dziełami sztuki, często zawierają reprodukcje 
dzieł znanych na całym świecie, opisujących wielkie wydarzenia, bądź ważnych 
dla historii lub kultury różnych krajów.  

Tekst prelekcji został opublikowany w nr 117 Gdańskich Zeszytów 
Numizmatycznych. 

 
W kwietniu 2013 roku w Cafe Księgarni Vademecum w Gdyni 

przedstawiana była wystawa ze zbiorów Roberta Aponowicza „Medale 
i pamiątki Gdynia America Line, Polskich Linii Oceanicznych i Stowarzyszenia 
Starszych Mechaników Morskich”, zorganizowana przez Oddział Gdański 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.  

Autor wystawy przedstawił wiele pamiątek związanych z działalnością ojca 
- Bernarda Aponowicza. 

 
Członek Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, 

pan Mariusz Habkowski jest autorem artykułu „Jak zmienią się polskie 
banknoty. Pofantazjujmy”. Artykuł dostępny jest pod adresem: 
http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,13770472,Jak_zmienia_sie_polskie_bankn
oty__Pofantazjujmy.html 

 
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 7 maja 2013 roku zmarł znany 

rzeźbiarz i medalier Wiktor Tołkin, autor ponad 30 medali, związanych głównie 
z Gdańskiem. Członkowie Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego uczcili pamięć artysty minutą ciszy na zebraniu 7 maja. 
Rodzinie Wiktora Tołkina składamy serdeczne wyrazy współczucia. 

O twórczości Wiktora Tołkina pisaliśmy w numerze 116 Gdańskich 
Zeszytów Numizmatycznych. 

 
REDAKCJA 
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