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KRÓLOWA POLSKI KATARZYNA HABSBUR ŻANKA -  

TRZECIA ŻONA ZYGMUNTA AUGUSTA 
 

4 wersje medalu Stevena van Hervijcka z 1561 roku ? 
 
Opracowując materiał ilustracyjny do ostatniego artykułu o medalach 

Jagiellonów i szukając w różnych źródłach ilustracji natrafiłem na 4 różne 
wersje tego samego medalu, różniące się obliczem twarzy królowej Katarzyny, 
jak i szczegółami stroju. Zachodzi pytanie czy to są naśladownictwa medalu 
Katarzyny powstałe w późniejszym okresie czasu dla celów kolekcjonerskich ? 
Czy też Steven van Hervijck był twórcą co najmniej 3 wersji ? Według 
M. Gumowskiego, w czasie swoich podróży zagranicznych znalazł oryginalne 
jednostronne odlewy tego medalu w brązie w królewskim gabinecie monet 
i medali w Monachium. Medal miał średnicę 86 mm. 

 

 
Medal Katarzyny z Monachium 

 
Podobny medal znalazł w Paryżu w muzeum Luwru. Figuruje on w Tresor 

de Numizmatique jako jednostronny. Jak pisze dalej M. Gumowski, od tych 
egzemplarzy różnią się nasze nowsze odlewy, przeważnie srebrne, mniejszą 
średnicą 83-85 mm oraz innymi nieco ornamentami stroju - popsutego 
cyzelunkiem.  
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Medale Katarzyny z muzeum krakowskiego 

 
Różnice dotyczą rękawa sukni i oblicza królowej, od twarzy starszej 

matrony (wg kronikarzy Katarzyna nie grzeszyła urodą) do twarzy młodej 
pięknej kobiety. Zachodzi pytanie, który egzemplarz był oryginałem artysty 
medaliera Stevena van Hervijcka ? A który późniejszym naśladownictwem 
trafiającym w gusta ówczesnych kolekcjonerów medali. 

 

  
Medal Katarzyny i Zygmunta Augusta z aukcji 

 
Na tym egzemplarzu medalu obustronnego, który ukazał się na aukcji 

z ceną 5000 zł Katarzyna nie przypomina pierwowzoru z medalu ze zbioru 
monachijskiego. Informacja z aukcji podaje, iż jest to medal z 1561 roku, 
wybity sic na pamiątkę ślubu Zygmunta Augusta z Katarzyną, gdy ślub był 
w 1553 roku, dalej podaje, że medal powstał w XVIII wieku, a nie XVI. Odlew 
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pięknie cyzelowany i złocony ogniowo, średnica 81 mm, napisy otokowe 
zgodne z oryginałem, postacie króla i królowej już nie. Twarz królowej jest 
twarzą kobiety pięknej i subtelnej. 

 
Rys historyczny 

Katarzyna Habsburżanka urodzona w Wiedniu 15 września 1533 roku, 
zmarła w Linzu 28 lutego 1572, była córką cesarza rzymskiego narodu 
niemieckiego Ferdynanda I - króla Czech i Węgier oraz Anny Jagiellonki córki 
Władysława Jagiellończyka króla Czech i Węgier. 

 

   
Portret Katarzyny warsztat L. Cranacha 

 

  
Ferdynand I i Anna Jagiellonka - rodzice Katarzyny 
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Mariaże stanowiły zawsze tradycyjny sposób wzmacniania potęgi domu 
Habsburskiego, właśnie dzięki przezornie zaplanowanym małżeństwom Czechy 
i Węgry, dwa kraje we władaniu Jagiellonów, wpadły w ręce Habsburgów.  

 

  
Medal Ludwika Jagiellończyka - króla Czech i Węgier oraz medal żony Ludwika - 

Marii Arcyksi ężniczki, austriackiej siostry cesarza Ferdynanda 
 
Po śmierci bezpotomnej króla Ludwika Jagiellończyka w wieku 20 lat pod 

Mohaczem w bitwie z Turkami 29 sierpnia 1526 roku, dzięki wcześniejszym 
umowom dynastycznym Czechy i Węgry przeszły w drodze sukcesji do 
Habsburgów. Ludwik był synem Władysława Jagiellończyka - króla Czech 
i Węgier, oraz bratem Anny Jagiellonki, żony cesarza Ferdynanda I, a także był 
żonaty z jego siostrą arcyksiężniczką Marią. 

 

  
Medal pośmiertny Ludwika z bitwy pod Mohaczem 
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Podobnie miało się stać z Polską, przy umowie ślubnej między Zygmuntem 
Augustem, a pierwszą żoną króla - Elżbietą Habsburżanką (siostrą starszą 
Katarzyny). Jej małżeństwo z Zygmuntem Augustem z 1543 roku w przypadku 
bezpotomnej śmierci ostatniego z Jagiellonów otwierało przed Habsburgami 
drogę do polskiej sukcesji. Elżbieta chora na epilepsję i jak później się okazało 
także była chora na to samo jej siostra Katarzyna, nie żyła długo - zmarła po 
2 latach małżeństwa niezbyt szczęśliwego, odtrącona przez męża. Zygmunt 
August miał obowiązek jako władca zawierać nowe związki, aby zapewnić 
ciągłość dynastii Jagiellonów. Po drugim, krótkim małżeństwie z ukochaną 
przez niego piękną Barbarą Radziwiłłówną nie doczekał się z nią potomstwa. 
Król darzył ją gorącym, prawdziwym uczuciem. Po jej śmierci w głębokiej 
żałobie i smutku szedł pieszo, ale także i jechał konno za jej trumną w drodze 
z Krakowa, gdzie zmarła - do Wilna na Litwie. Tutaj została pochowana obok 
pierwszej żony Elżbiety w katedrze wileńskiej.  

 

   
Portrety Barbary Radziwiłłówny i Zygmunta Augusta 

 
Owdowiały Zygmunt August nadał bieg sprawie trzeciego ożenku 

z Katarzyną Habsburżanką, córką cesarza Ferdynanda I, przy nacisku 
i staraniach dyplomatów habsburskich. Wysłał wiosną 1553 roku do Wiednia 
swoją delegację do przeprowadzenia ostatecznych rokowań, w osobach 
wojewody wileńskiego Mikołaja Czarnego Radziwiłła oraz biskupa Jana 
Przerębskiego - podkanclerzego koronnego. Cesarz - ojciec Katarzyny postarał 
się szybko u Papieża o dyspensę od pokrewieństwa i powinowactwa łączącego 
jego córkę z królem Polski. Wszak Zygmunt był jej szwagrem, poślubiał siostrę 
żony, był bratem ciotecznym jej matki Anny Jagiellonki, dla jej córek wypadał 
ciotecznym wujem. Układ małżeński Zygmunta Augusta z Katarzyną 
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Habsburżanką został podpisany 23 czerwca 1553 roku. Ślub odbył się w kilka 
dni potem. W obrzędzie per procura występował w imieniu króla polskiego - 
wojewoda Mikołaj Radziwiłł. Odbyły się zwyczajowe, symboliczne 
„pokładziny”. Wg kronikarzy zawstydzona Katarzyna odmówiła położenia się 
w łożu u boku (ubranego) Radziwiłła, na co ojciec jej cesarz Ferdynand I i brat 
Maksymilian chwycili ją za nogi i ręce i w wśród chichotów siłą ułożyli j ą 
w łożnicy obok wojewody. 

 

  
Cesarz Ferdynand I i Maksymilian brat Katarzyny 

 
W chwilę potem spłoniona panna młoda uciekła do swych komnat. 

Prawdziwe wesele i koronacja Katarzyny na królową Polski odbyła się 
w Krakowie 30 lipca 1553 roku. Katarzyna miała być agentem Wiednia 
w spódnicy i pilnować interesów Habsburgów, ale zasiadłszy na polskim tronie 
nie umiała sobie zaskarbić uczuć i względów męża. Król nie liczył się z jej 
zdaniem, małżeńskie obowiązki spełniał niechętnie, a w dzień unikał żony. 
Chora na epilepsję jak jej siostra i nieatrakcyjna Katarzyna wzbudzała u niego 
fizyczny wstręt, którego nie ukrywał przed dworem i Habsburgami. Królowa 
usiłowała nawet symulować zajście w ciążę, ale nic z tego nie wyszło. 
Odtrącona przez króla wyjechała z Polski do Austrii do Linzu, gdzie pędziła 
samotną egzystencję. Zmarła 28 lutego 1572 roku. Zygmunt August nigdy nie 
uzyskał rozwodu z Katarzyną. Katarzyna należała do rodu Habsburgów, którego 
interesom wygaśnięcie polskiej dynastii Jagiellonów jak najbardziej 
odpowiadało i ułatwiało drogę na Wawel. 

Bezpotomny Zygmunt August po jej śmierci prowadził rujnujący tryb 
życia. Kochanki zmieniał jedną po drugiej (Jasienica „Polska Jagiellonów”), aż 
najsłynniejsza z nich i najsprytniejsza Barbara Giżanka urodziła córkę, która 
przyszła na świat 29 lutego 1572 roku. Nikt w Polsce nie wierzył w ojcostwo 
królewskie. Król postanowił wyjechać na Litwę z Giżanką. Był już ciężko 
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chory, po drodze zmarł w Knyszynie 7 lipca 1572 roku. Nastąpił koniec 
najpotężniejszej dynastii Jagiellonów w Europie. 

 
Bibliografia 
Paweł Jasienica „Polska Jagiellonów” 
Wikipedia „Katarzyna Habsburżanka” 
Adam Więcek „Dzieje medalierstwa w Polsce” 
Marian Gumowski „Medale Jagiellonów” 
 
Ilustracje 
Marian Gumowski „Medale Jagiellonów” 
Adam Więcek „Dzieje medalierstwa w Polsce” 
Zdjęcia własne autora z jego replik 
Zdjęcia portretów z Wikipedii 

 
Andrzej Denis 
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STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI  
NA MONETACH I MEDALACH 

uzupełnienie 
 

We wrześniowym numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych ukazał 
się mój tekst na wyżej wymieniony temat. Na zakończenie artykułu zwróciłem 
się do czytelników o sygnały dotyczące innych obiektów, na których 
umieszczono wizerunek Stanisława Augusta Poniatowskiego, świadom tego, że 
mimo najlepszych chęci nie pokazałem wszystkich portretów i portrecików 
ostatniego króla, prezentowanych na monetach a zwłaszcza medalach. 

Nie przypuszczałem, że sam będę pierwszym, który, poprzez pozyskanie 
w ostatnim czasie kilku obiektów, powiększy ten katalog portretowy. Prezentuję 
więc kolejne wizerunki Poniatowskiego. 

Mennica Kresowa z siedzibą w Białymstoku, wybiła w 2012 roku medalik 
„Konstytucja 3 Maja” w ramach emitowanego cyklu „Historia dziejów Polski”. 
Projektantką medalu jest Ewa Adamczyk. Obiekt ma 32 mm średnicy i waży 
13 g. Został wybity w tombaku i nowym srebrze, w wersjach z rantem gładkim 
i ząbkowanym oraz stemplem zwykłym i odwróconym. Dwa takie 
różnokolorowe medaliki pokazujemy poniżej. 

 

   
 
W tym samym roku Skarbnica Narodowa wyemitowała kopię dukata 

Stanisława Augusta, z 1792 roku z literami MV - o średnicy 40 mm i wadze 
26 g, wybitą w tombaku platerowanym 24-karatowym złotem. Kopię wybito 
w ramach cyklu „ Najcenniejsze monety polskie”1. Prezentujemy ją poniżej. 
                                                           

1 zakwalifikowanie dukata Stanisława Augusta z 1792 roku z literami MV (Monetaria 
Varsoviensis) do najcenniejszych monet polskich jest co najmniej dyskusyjne, jeśli wręcz nie 
błędne. Szczególnie, jeśli w ramach tej samej serii do takich monet zaliczono dukat - unikat 
Władysława Łokietka. W numizmatyce Stanisława Augusta nie brak monet rzeczywiście 
unikatowych, od słynnego Talerus Polonicus Kaspra Morikofera zaczynając. 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                    Nr 121   listopad 2013 r. 

11 

 
 
Drugi medalik – wykonany w 2013 roku2 metodą chemigrafii przez 

Roberta Andersa, właściciela firmy Gyges Ard w Raszynie, znakomitego 
grawera i byłego pracownika Mennicy Warszawskiej. Medal w tombaku 
i tombaku srebrzonym powstał w ramach cyklu „Portrety królów Polski”. Ma 
średnicę 32 mm i waży 13,33 g. Prezentujemy go poniżej – postać króla 
zaczerpnięto z portretu koronacyjnego Jana Matejki. 

 

    
                                                           

2 mimo napisów jednoznacznie sugerujących, że medalik jest z 2012 roku, faktycznie został 
wykonany w czerwcu 2013 roku specjalnie dla autora, wyprzedzając w czasie cały cykl 
przewidziany dla władców elekcyjnych. 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                    Nr 121   listopad 2013 r. 

12 

Najprawdopodobniej z 2012-2013 roku pochodzi „replika” monety 
2-złotowej Stanisława Augusta z 1766 roku. Obiekt jest srebrny i prezentuje się 
wybornie. Nie ma na nim żadnych napisów informujących, że to replika czy 
kopia, można sądzić, że powstał aby wprowadzić potencjalnego nabywcę w błąd 
i wydatnie podnieść swą wartość poprzez świetny stan zachowania. Możliwe, że 
wykonano go w Rosji, skąd pojawiają się świetnie zachowane monety Polski 
królewskiej, budzące jednak wątpliwości, co do autentyczności. Moneta waży aż 
14,13 g - jest to więc waga półtalara, ma średnicę 32 mm czyli większą 
o 2-3 mm od oryginalnej dwuzłotówki, ma także gładki rant i wybita została 
z niewielkim „kołnierzem”. Jest jednak także i inna możliwość – usunięto 
z egzemplarzy srebrnych napisy (replika 2008 i Ag925 MW) - ale produkt jest 
wybity stemplem zwykłym, a nie  lustrzanym ! 

Prezentujemy więc obok siebie wizerunki Stanisława Augusta na kolejnych 
trzech monetach: oryginalnej dwuzłotówce z 1766 roku., replice srebrnej 
platerowanej złotem (są także egzemplarze bez platerunku – wszystkie bicia są 
stemplem lustrzanym), wykonanej w 2008/2009 roku przez Mennicę Polską 
S.A. i na opisanym powyżej niepewnym numizmacie. Różnice wydają się 
oczywiste. 

 

    
 
W numerze wrześniowym GZN pokazano medalik „abdykacyjny” 

Stanisława Augusta, wykonany przez Józefa Majnerta.  
Poza zaprezentowanym medalikiem Józef Majnert wykonał serię 

medalików „poselskich”, upamiętniających wysłanie w 1789 roku posłów 
polskich: 
1. Piotra Potockiego do Turcji 
2. Jerzego Potockiego do Szwecji 
3. Franciszka Bukaty do Anglii 
4. Jana Nepomucena Małachowskiego  do Saksonii 
5. Adama  Rzewuskiego do Danii 

Na wszystkich tych medalikach, wybitych w cynie o średnicy 26 mm, 
widnieje głowa Stanisława Augusta, niezmiernie podobna do wizerunku 
z medalika „abdykacyjnego”. 

Prezentujemy taki medalik. 
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Józef Majnert wykonał także dwa medaliki „na śmierć króla”, przy czym 

wizerunek króla jest także bardzo podobny do powyższego wizerunku 
a nieznaczne różnice dotyczą układu fryzury lub peruki. 

I na koniec jeszcze jeden medal – tym razem współczesny, bardzo rzadki i 
bardzo szczególny. Jego autorem jest Wiesław (Emil) Muldner-Nieckowski 
(1915-1982), medalier, rzeźbiarz, malarz i architekt wnętrz. Medal wykonany 
w 1971 roku jest grubym brązowym srebrzonym odlewem o wymiarach 105 x 
83 mm i ma niezwykły kształt. Nawiązuje do portretu Stanisława Augusta 
w stroju koronacyjnym, jest jednak niezwykle oryginalny i, co zdarza się 
nieczęsto, z profilem króla zwróconym w lewo (dla patrzącego) a nie w prawo. 
Waży ok. 0,97 kg. Prezentujemy poniżej avers i revers medalu, ponieważ rzadko 
zdarza się tak duże i wyraziste wyeksponowanie herbów Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów i królewskiego herbu Ciołek3. 

 

                                                           

3 autor serdecznie dziękuje Pani Barbarze Kozarskiej-Orzeszek – kierownikowi Muzeum 
Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu – za udostępnienie medalu ze zbiorów Muzeum 
i umożliwienie wykonania jego zdjęcia, a także ciekawe i konstruktywne uwagi na temat 
medalu i jego twórcy. Autor pozyskał egzemplarz medalu od spadkobiercy Jacka Muldner-
Nieckowskiego, wykonany bez srebrzenia, w pięknej zielonkawo-brązowej patynie. 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                    Nr 121   listopad 2013 r. 

14 

 
 
Kończę ten przegląd medali i monet z wizerunkiem ostatniego władcy 

Polski, żywiąc nadzieję, że pojawią się jeszcze dalsze, przeze mnie nie 
zidentyfikowane obiekty. 

 
Zbigniew Kutrzeba 

Wrocław 
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TADEUSZA CZACKIEGO  

„O MONECIE POLSKIEJ I LITEWSKIEJ” 
 
„Już Polska wymazana jest z liczby narodów” – tym dramatycznym 

zdaniem rozpoczyna się wydane w Warszawie w 1800 roku dzieło jednej 
z najwybitniejszych postaci polskiego oświecenia, Tadeusza Czackiego. Mowa 
o rozprawie pt. „O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źrzódłach, 
związku i o rzeczach zawartych w pierwszem statucie dla Litwy 1529 roku 
wydanem”. Co ma ona wspólnego z numizmatyką? Otóż znaczna jej część 
poświęcona jest syntetycznemu opisowi mennictwa polskiego od czasów 
wczesnopiastowskich aż po upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
stanowiąc pierwsze tak kompleksowe opracowanie tego tematu, o ponad pół 
wieku poprzedzające dzieło Lelewela1. Nie jest to lektura przystępna z przyczyn 
językowych, jak również typograficznych, dlatego – jako absolwent 
warszawskiego liceum imienia Czackiego – postanowiłem przybliżyć ją nieco 
czytelnikowi w niniejszym artykule. Będzie to rodzaj streszczenia rozprawy, 
opatrzonego moimi komentarzami. Dzieło bywa cytowane w opracowaniach 
dotyczących historii polskiej monety – ostatnio np. w świetnej „Małej historii 
pieniądza polskiego” B. Paszkiewicza2 – nie jest więc obce badaczom tej 
tematyki i autorom popularnych opracowań. Podejrzewam jednak, że szersze 
grono czytelników może nie być zaznajomione z całością rozprawy. Zanim 
przejdę do streszczenia, w kilku słowach postaram się przybliżyć sylwetkę 
autora. 

Tadeusz Czacki (ur. 1765 w Porycku na Wołyniu, zm. 1813 w Dubnie) 
odebrał gruntowne wykształcenie humanistyczne, co nie przeszkadzało mu 
zajmować się również zagadnieniami z zakresu kartografii, hydrologii czy 
geologii3. Od 1784 roku pracował w komisji kruszcowej, poszukując m.in. 
nowych złóż soli, po utracie tradycyjnych miejsc ich wydobycia w rejonie 
Bochni i Wieliczki wskutek I rozbioru Rzeczypospolitej. Od 1786 roku 
związany także z Komisją Skarbu Koronnego i zaangażowany w projekty 
ożywienia gospodarczego, poprzez wspieranie rozwoju rodzimego handlu 
i rzemiosła, znoszenia ograniczeń dyskryminujących Żydów oraz poszukiwania 
zagranicznych partnerów handlowych. Współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, zapoczątkował tworzenie szczegółowej mapy hydrograficznej 
Rzeczypospolitej i projektu regulacji rzek.  

                                                           

1 J. Lelewel, O monecie polskiej, Poznań 1862. 
2 Por. B. Paszkiewicz, Podobna jest moneta nasza do urodnej panny. Mała historia pieniądza 
polskiego, Warszawa 2012, s. 142. 
3 Na podstawie: Biogram Tadeusza Czackiego na stronie XXVII LO w Warszawie, 
http://strona.czacki.edu.pl/Tadeusz_Czacki, dostęp w dn. 1.07.2013. 
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Tytułowa strona dzieła Czackiego 
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Po rozbiorach zasłynął jako twórca liceum w Krzemieńcu, otwartego dla 
kandydatów ze wszystkich warstw społecznych i oferującego stypendia. 
Nowoczesność tego ośrodka sprawiła, że zaczęto nazywać liceum „Atenami 
Wołyńskimi”. Czacki był również autorem licznych publikacji z zakresu historii 
i prawa, z których na szczególną uwagę zasługuje dwutomowe, częściowo 
analizowane w tym artykule dzieło. 

 

 
Tadeusz Czacki - medal autorstwa Carla Miesnera i Teodora Tołstoja 1809 r., 

archiwum Warszawskiego Centrum Numizmatycznego 
 
Na początek pozwolę sobie zacytować listę zagadnień, których omówienie 

za swój cel postawił sobie Czacki, informując o tym czytelnika w pierwszych 
akapitach rozdziału (pozostawiam oryginalną pisownię): 

Rozważmy 1mo kiedy zaczęła bydź moneta w Polszcze, i Litwie, 2do co 
mamy rozumieć o świadectwie pisarzów opóźniających epokę u nas zamiany 
kruszcowych pieniędzy za produkta, i czy były u nas skórzane grosze, i talary; 
3tio co iest grosz, iak wszedł do Polski, jak się dzielił, i iaka jego odmiana; 4to 
czy iest, i iaka między groszem Litewskim, a groszem Polskim różnica; 5to co są 
grzywny, wiardunki, skoyce, kopy i złote; 6to iak weszły czerwone złote, i iaka 
ich była wartość; 7mo co są ruble Litewskie; 8vo iaka była proporcya między 
złotem, i srebrem; 9no iaka iest prosta redukcya tych wymienionych monet. 

Czytelnik zaznajomiony z popularnymi opracowaniami poświęconymi 
historii polskiego pieniądza na pewno dostrzeże w cytowanym fragmencie zarys 
poruszanej w nich problematyki, choć oczywiście dobór zagadnień i rozkład 
akcentów posiada pewne wyraźne różnice w stosunku do współczesnej literatury 
numizmatycznej. 

 

O początkach mennictwa na ziemiach polskich 
Średniowiecze zostało potraktowane przez autora zdawkowo, choć w opisie 

mennictwa pojawia się kilka istotnych kwestii. Czacki za pewnik przyjmuje, że 
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od najwcześniejszych wieków kształtowania się państwowości polskiej jego 
władcy mieli dostęp do kruszców monetarnych. Argumentuje to powołując się 
na źródła dotyczące m.in. zjazdu gnieźnieńskiego i pobierania przez Bolesława 
Chrobrego danin z Rusi, a także faktu opłacania świętopietrza. Następnie 
wymienieni są władcy, w stosunku do których również istnieje wiedza, iż bili 
monetę: Bolesław Śmiały, Władysław Herman, Bolesław Krzywousty. 

Na resztę opisu mennictwa średniowiecznego składają się już tylko dwa 
wątki, z czego jeden dość nietypowy. Pierwszym jest problem psucia monety 
przez niektórych Piastów w okresie rozbicia dzielnicowego. Pojawia się wątek 
wsławionego tym procederem Mieszka („Mieczysława”!) Starego, 
z powołaniem się na kronikę Wincentego Kadłubka oraz zastrzeżenia, jakie 
papież Innocenty III miał do wpływającej do kas Watykanu monety polskiej, 
gdyż „co trzy lata znaydował uszkodzenie Święto-Pietrza dochodu”. Proceder 
ten, zwany odnawianiem monety (renovatio monetae), jest szeroko opisywany 
w polskiej literaturze numizmatycznej. Władcy szczególnie XII-wieczni, chcąc 
zwiększyć zysk menniczy, narzucali dość częstą i obowiązkową wymianę 
monety na gorszą pod względem zawartości kruszcu – a gdy technicznie jej 
pogarszanie nie było już możliwe, wymieniali mniejszą liczbę nowego pieniądza 
za większą pieniądza wycofywanego4. Dodatkowo Czacki wspomina 
o przywilejach menniczych nadawanych przez książąt dzielnicowych niektórym 
miastom i biskupstwom. 

 

Pieniądz skórzany? 
Drugi wątek opisu mennictwa średniowiecznego to rozważania na temat 

domniemanego wykorzystywania na ziemiach polskich „skórzanych groszy 
i talarów”. Nawiasem mówiąc, Czacki nie tylko w tym miejscu, przy okazji 
mennictwa średniowiecznego, pozwala sobie na tę terminologiczną nieścisłość – 
mimo że później dokładnie opisuje moment wprowadzenia na ziemiach polskich 
groszy. Szerzej cały poświęcony temu zagadnieniu ustęp należałoby określić 
jako dociekania na temat procesu tworzenia na ziemiach polskich zrębów 
gospodarki towarowo-pieniężnej oraz wykorzystywania w wymianie 
gospodarczej płacideł. Czacki krytycznej analizie poddaje szereg źródeł, wedle 
których w okresie średniowiecza, przed nastaniem epoki groszy praskich, 
stosowano u nas rozmaite niemonetarne formy pieniądza. Stwierdza, że 
większość autorów powołuje się na jedno świadectwo, w którym mowa 
o aspergilli, mających oznaczać tłumaczone z błędem na łacinę skórki 
wiewiórcze. Czacki odnosi się do tych informacji sceptycznie, argumentując 
występowaniem licznych świadectw świadczących o wykorzystywaniu w Polsce 
pierwszych Piastów pieniądza kruszcowego. Jest skłonny jednocześnie dawać 
wiarę informacjom o stosowaniu pieniądza w formie futer dzikich zwierząt na 
Rusi czy dalekiej Syberii. Odrzuca tezy o biciu pieniądza skórzanego. 
                                                           

4 W. Kopicki, Renovatio monetae, „Biuletyn Numizmatyczny” 1996, nr 2, s. 3-10. 
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W odniesieniu do zagadnienia średniowiecznych płacideł można wskazać tutaj 
na pewien błąd rozumowania: autor analizowanego dzieła zdaje się nie 
uwzględniać możliwości współistnienia w obiegu gospodarczym pieniądza 
i zastępczych jego form, co w łatwy sposób można powiązać z niedorozwojem 
rynku towarowo-pieniężnego. Istnieje literatura poświęcona płacidłom 
wykorzystywanym w średniowieczu w Europie Środkowej i Wschodniej. Obok 
żelaznych przedmiotów w kształcie siekier w roli pieniądza występowały 
również tkane lniane chusty czy skórki wiewiórcze, kunie bądź lisie5. 

 

Reforma groszowa 
Czacki po rozprawieniu się z mniej lub bardziej wiarygodnymi źródłami 

dotyczącymi pieniądza niemonetarnego przechodzi do kwestii 
późnośredniowiecznej reformy groszowej. To jeden z ważniejszych zwrotów 
w historii europejskiego mennictwa, szeroko opisywany w literaturze6. 
U omawianego autora dowiadujemy się, że reformę zapoczątkowano we Francji, 
a dokonał tego Ludwik IX, który „koło 1240 roku nową monetę w mieście 
Tours bić rozkazał”. Dowiadujemy się dalej, że państwa niemieckie 
utrzymywały systemy pieniężne, w których podstawową jednostkę stanowił 
szeląg (solid), aż Wacław II postanowił wybijać swoje słynne szerokie grosze 
praskie (Denarii grossi Pragenses), a więc grubą monetę wzorowaną na groszach 
turońskich.  

 

    
Biciem groszy praskich, takich jak pokazany na zdjęciu, Wacław II przeniósł 

najdonioślejszą reformę menniczą późnego średniowiecza do Europy Środkowej, 
moneta ze zbioru autora 

                                                           

5 Por. J. Adamczyk, Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu, Warszawa 
2004. Skrótowy zarys problematyki również w: M. Pańków, Płacidła, czyli słów kilka o 
prehistorii pieniądza, „Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne” 2013, nr 4. 
6 Np. w: T. Kałkowski, Tysiąc lat monety Polskiej, Kraków 1974, s. 84, H. Cywiński, 
Z dziejów pieniądza na świecie, Warszawa 1986, s. 64-65. 
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Wacław obejmując panowanie nad częścią ziem polskich zaszczepił swoje 
nowe monety w naszym rodzimym systemie pieniężnym. Dalej Czacki 
wskazuje, że przyjęte w Europie Środkowej grosze stopniowo podlały, w miarę 
jak różni władcy obniżali ich stopę menniczą. Odnosi się przy tym do ich 
wartości – jak również wartości kwartników/półgroszy – w relacji do złotego 
polskiego z 1766 roku. Nie będę wprowadzał już czytelnika w te metryczne 
zawiłości. Warto natomiast zaznaczyć, że autor wspomina o emisji groszy 
krakowskich wzorowanych na praskich, choć nie podaje szczegółów, takich jak 
niepowodzenie tej akcji menniczej Kazimierza Wielkiego, w związku z brakiem 
rodzimych złóż srebra7. Wskazuje natomiast na statut wiślicki z 1347 roku, 
niosący ze sobą scalenie pieniądza: „aby była iedna moneta tak w Małey, iak 
w Wielkiej Polszcze, a dobrocią swoią zalecona, wszędzie mile będzie 
przyięta.” 

Paragraf poświęcony groszowi obejmuje skrótowy zarys mennictwa aż do 
epoki stanisławowskiej. Czacki cały czas koncentruje się na stopniowej utracie 
wartości grosza, rezygnując z systematycznego i szczegółowego opisu 
mennictwa Rzeczypospolitej. Przykładowo, nie dowiadujemy się z tekstu, że 
reforma Zygmunta Starego wprowadziła krotności grosza – popularne 
w ówczesnym obiegu pieniężnym, a obecnie w wielu kolekcjach, trojaki 
i szóstaki8 – wzmianka o tych ostatnich pojawia się dopiero przy omawianiu 
sytuacji gospodarczej z drugiej połowy XVII w. Oszczędnie, ale jednocześnie 
ciekawie została omówiona epoka Wazów. Dowiadujemy się, że „wywracał się 
gmach rządu za Zygmunta III” – autor wyraża się nieprzychylnie o tym władcy, 
wskazując na zamieszanie w kwestiach menniczych, porażki militarne 
w wojnach ze Szwedami, ogólną słabość władzy i oligarchię możnych – podczas 
gdy „Jan Kazimierz nie był sprawcą swoich, i kraiu nieszczęść; ale był ich 
świadkiem, i ofiarą”. Czacki opisując to panowanie sygnalizuje fakt 
wprowadzenia szelągów Boratiniego, wspomina również o ortach, stwierdzając, 
że „należy usunąć od uwagi czytelnika grosze” – faktycznie, w epoce ostatniego 
Wazy grosz stanowił już stosunkowo drobny, i nadal tracący na wartości 
nominał. Z kolei o następcy Zygmunta III i poprzedniku Jana Kazimierza 
dowiadujemy się z pewnym zaskoczeniem, że „nie bił monety”. Czacki 
tłumaczy w przypisie, iż „bite talary, i trochę monety w miastach pruskich, nie 
liczą do monet Polskich”. Czytelnikowi pozostawiam interpretację tego zdania – 
czy autor nie uznaje talarów za typową monetę powszechnego obiegu, czy też 
może nie posiada wiedzy o fakcie bicia koronnych talarów Władysława IV 
w mennicy bydgoskiej9. 

 

                                                           

7 T. Kałkowski, op. cit., s. 96. 
8 Por. B. Paszkiewicz, op. cit., s. 69. 
9 Wykaz mennic czynnych za panowania Władysława IV wraz z nominałami bitych przez nie 
monet w: A. Dylewski, Historia pieniądza na ziemiach polskich, Warszawa 2011, s. 191. 
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W sprawie relacji grosza litewskiego do polskiego 
Czacki stawia tezę, że wyższa wartość groszy litewskich w stosunku do 

koronnych – stopę zrównał dopiero Batory ordynacją menniczą z 1580 roku10 – 
wynikała z faktu, iż Litwa intensywniej uczestniczyła w handlu dalekosiężnym. 
Tymczasem Korona sąsiadowała z krajami takimi jak Prusy, Śląsk i inne 
państwa niemieckie, które wykazały tendencję do psucia monety dając zły 
przykład (być może chodzi mu tylko o to, że handel Korony z tymi krainami 
prowadzony był na mniejsze odległości – autor czyni pewien trudny 
w interpretacji skrót myślowy). Z paragrafu dowiadujemy się również – autor 
przyznaje, że to jego domysł – iż „Litwa prócz Rublów nie miała monety przed 
Jagiełłem”. Następnie przez długi czas utrzymywała się wyższa wartość grosza 
litewskiego – aż o ¼ za Jana Olbrachta. Również umowy zawierane przez 
Zygmunta Augusta z zakonem kawalerów mieczowych wykazują, że złoty 
polski równał się 24 groszom litewskim, podczas gdy składało się nań 30 groszy 
koronnych. 

 

O różnych jednostkach wagowych i monetarnych 
W kolejnym paragrafie dowiadujemy się o genezie różnych jednostek 

wagowych i pieniężnych. Autor opisuje starożytny rodowód grzywny, 
a następnie o jej zastosowaniu w systemach monetarnych średniowiecznych 
państw Europy Środkowej, w tym również państwa polskiego. Jako jednostka 
monetarna zyskała wartość 48 groszy, choć – jak wiemy – masa grzywny jako 
jednostki wagowej zmieniała się z biegiem wieków11. Dalej dowiadujemy się, że 
¼ grzywny – wiardunek – wywodzi swoją polską nazwę od dawnego „ferdon”, 
podobnego do staroniemieckiego „Vierdung”. O źródłosłowie innej dawnej 
jednostki – skojca – nie dowiadujemy się, choć Czacki wykazuje, że stosowano 
ją w różnych średniowiecznych dokumentach. Jednocześnie zaznacza, że sam 
wyraz oraz określona przez niego jednostka wagowa ma rodowód słowiański. 
Zgadza się to z ustaleniami m.in. H. Cywińskiego, który wiąże słowo ze 
staropolskim „skotem”, oznaczającym bydło, w dawnych wiekach również 
wykorzystywanym w roli pieniądza12. 

Następnie autor przechodzi do omówienia bliższych nam historycznie 
jednostek monetarnych. Na uwagę zasługuje tu kwestia polskiego złotego. 
Czacki nigdzie nie pisze explicite, że była to początkowo wyłącznie jednostka 
obrachunkowa, nie zaś fizycznie istniejąca moneta. Wynika to jednak z tekstu 
pośrednio: uzyskujemy najpierw informację, że w 1505 roku doszło do 
oddzielenia się złotego od wartości czerwonego złotego (fizycznej monety 
złotej), po tym jak wartość tego drugiego przekroczyła 30 groszy, później 
systematycznie rosnąc. Następnie wskazuje, że złoty „wybity został za Jana 
                                                           

10 T. Kałkowski, op. cit., s. 180. 
11 Por. J. A. Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1990, s. 134, 142. 
12 H. Cywiński, op. cit., s. 8-9. 
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Kazimierza”. Pada nazwisko Andrzeja „Tympfa”, pomysłodawcy emisji13. 
W paragrafie dowiadujemy się również okolicznościach wprowadzenia grubej 
nowożytnej monety srebrnej, czyli talara, którego pierwszy zaczął wybijać 
arcyksiążę austriacki Zygmunt ze srebra wydobywanego w kopalniach w dolinie 
Joachimsthal. Czacki podaje, że pierwszy raz o tym nominale w Koronie 
wspomina się w dokumentach z 1528 roku, i że bardzo szybko również ta 
moneta oddzieliła się swoim kursem wyrażanym w groszach od 
obrachunkowego złotego polskiego14. 

 

Dlaczego czerwony? 
Paragraf poświęcony złotej monecie zaczyna się od rozważań, czemu 

określano ją – zarówno na ziemiach polskich, jak i w innych krajach – 
czerwoną. Padają dwie hipotezy: zgodnie z pierwszą, na nazewnictwo wpływ 
miał fakt, że w niektórych księgach menniczych w dawnych wiekach wartości 
wyrażane w pieniądzu z tego kruszcu zapisywano czerwonym atramentem. 
Drugi domysł to zabarwienie nadawane dukatom za sprawą domieszki miedzi. 
Czacki w każdym razie nie ciągnie dalej tych rozważań, „nie śmiąc decydować” 
co do prawdziwej przyczyny stosowania wskazanego określenia i „nie mając 
ochoty” na zagłębianie się w ten problem. Przedstawia za to krótką historię 
europejskiej monety złotej, wywodzącej się od bitych we Florencji florenów. 
Później w ślady tego miasta poszli Francuzi (w osobie króla Ludwika VI), Czesi 
i Węgrzy. Pojawia się wzmianka również o rodowodzie dukata, którego bić 
zaczęli „Wenetczykowie za Doży Jana Dandalo w 1280 Roku” – z przypisu 
dowiadujemy się o źródle nazwy, która wzięła się od legendy na monecie, 
zawierającej odwołanie do Chrystusa („Sit tibi, Christe, datus, quem tu regis iste 
ducatus”). 

Jako pierwszego polskiego władcę, który wybił dukata, Czacki wskazuje 
Aleksandra, pomijając znaną w jednym egzemplarzu złotą monetę Władysława 
Łokietka15. Zauważa natomiast, że floren Władysława Warneńczyka, choć 
zawierający godła Korony i Litwy, nie jest monetą polską, tylko węgierską – 
koresponduje to ze współczesnymi klasyfikacjami16. Dopiero ordynacja 
mennicza wydana przez Zygmunta Starego wprowadziła na stałe emisje polskiej 
monety złotej, a Zygmunt August „tego urządzenia nieprzestąpił”. Autor podaje, 
że od 1766 czerwone złote polskie zostały zrównane z dukatami holenderskimi. 
Dalsze rozważania odnoszą się do wartości czerwonego złotego względem 
polskiego złotego obrachunkowego liczonego w drobnej monecie srebrnej, 

                                                           

13 O tymfach w: A. Dylewski, op. cit., s. 196. Polecam również wpis na moim blogu 
numizmatycznym, http://trojaki.blogspot.com/2011/07/tymf-jana-kazimierza-1664.html 
14 O talarach więcej można znaleźć w: H. Cywiński, op. cit., s. 85-87. Interesująco o tej 
monecie pisze również Banach: A. Banach, Zbierajmy pieniądze, Kraków 1970, s. 187-208. 
15 Por. B. Paszkiewicz, op. cit., s. 40. 
16 Por. ibidem, s. 61. 
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a także do popularności złotej monety w Polsce na przestrzeni wieków: Czacki 
sugeruje, że wskutek spodlenia monety srebrnej obce dukaty popularne były za 
panowania synów Jagiełły. Po Olbrachcie „wrócono się do groszy”, zaś 
począwszy od Zygmunta III panował bimetalizm. Dopiero w epoce saskiej 
w transakcjach zaczęło wyraźnie dominować złoto. 

 

O wczesnym pieniądzu litewskim 
W kolejnym paragrafie dowiadujemy się, o rublach litewskich, 

opisywanych przez Czackiego jako cięte sztabki kruszcu, na ogół w kształcie 
owalnym, stanowiące rodzaj pieniądza prywatnego, który „każden złotnik miał 
wolność lania”. Jak już wcześniej wspomniałem, autor przypuszcza, że nie było 
przed Jagiełłą innego pieniądza obowiązującego na ziemiach litewskich. 
We współczesnej literaturze znajdujemy tego potwierdzenie – Paszkiewicz 
wspomina jedynie o pewnych ruskich naśladownictwach pieniądza obcego, 
a także wskazuje na wykorzystywanie w obiegu gospodarczym pałeczkowatych 
sztabek srebra – ciężkich (ok. 100g) i długich (ok. 15 cm)17. Zdjęcie takiej 
sztabki, nazywanej zresztą przez Kałkowskiego sztabkowym rublem 
litewskim18, można obejrzeć w archiwum aukcji WCN (poz. 25/24). Sztabki te 
miały zazwyczaj nacięcie w połowie, które pozwalało na ich przerąbanie (stąd 
wzięła się nazwa „rubel”) na dwie równe części19. Czacki stwierdza, że 
rachowanie w „rublach litewskich” ustało ostatecznie dopiero w epoce Wazów. 
W rozdziale jest również zawarta pewna generalizacja dotycząca dochodzenia 
do wynalazku pieniądza liczonego: stwierdza, że czas i miejsce tego wynalazku 
„okryła zasłona władzy czasu”, jednocześnie informując, że początkowo 
używano ważonego kruszcu20. 

 

O stosunku wartości złota do srebra 
Krótki przedostatni paragraf dotyczy kształtowania się relacji wartości 

żółtego kruszcu do srebra na przestrzeni wieków. Czacki pomija epoki sprzed 
reformy groszowej Wacława i podaje, że za tego władcy stosunek wynosił 12:1. 
Zachwiała go rewolucja cen, do której doszło począwszy od drugiej połowy 
XVI w., kiedy do Europy zaczęto sprowadzać duże ilości srebra z Ameryki 
Południowej – srebro zaczęło drożeć21. Nie pozostawało to bez wpływu na 
sytuację w Rzeczypospolitej, gdyż – jak pisze autor – „Polska dawała zboże, 
i pierwszey potrzeby produkta, a brała w zamian złoto, i srebro”. O wszystkich 

                                                           

17 B. Paszkiewicz, op. cit., s. 48. 
18 T. Kałkowski, op. cit., s. 110. 
19 Ibidem. 
20 W sprawie przejścia od pieniądza ważonego do liczonego – patrz: H. Cywiński, op. cit., 
s. 13-27. 
21 O skutkach odkrycia Ameryki dla systemów pieniężnych Europy – patrz: ibidem, s. 84-92. 
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wahaniach wartości obu kruszców autor nie wspomina, jednak stwierdza, że 
w 1766 roku ustanowiono stosunek 1:14,25, a jeszcze później 1:15,25. 

 

Przegląd monety koronnej i litewskiej 
Ostatni paragraf jest jeszcze krótszy od poprzedniego, stanowi bowiem 

wprowadzenie do tablic, zawierających wizerunki łącznie 215 monet wybitych 
od średniowiecza do epoki stanisławowskiej. Jest to swoisty katalog monet, 
dodatkowo szczegółowo opisanych przez autora. Mamy również tablicę 
ewaluacyjną podstawowych typów monet i jednostek menniczych od 1300 do 
1785 roku, a nawet tabelę z przykładami cen kilku towarów i robocizny dla 
ośmiu punktów czasowych od 1497 do 1780 roku. Dowiadujemy się z niej 
m.in., że krowa kosztowała w 1497 roku 12 złp 28 groszy, zaś w 1780 już 
50 złp. Dniówka cieśli w dziesięcioleciu odkrycia Ameryki stanowiła 8 groszy, 
zaś na dekadę przed trzecim rozbiorem Rzeczypospolitej – 2 złp. Są to 
niewątpliwie bardzo ogólne i wybiórcze dane, nieuwzględniające zróżnicowania 
regionalnego, jednak stanowią wartościowy materiał z dziedziny historii 
gospodarczej22. 

 

    
Tadeusz Czacki aktywnie uczestniczył w projektowaniu reform epoki króla Stanisława 

Augusta; na zdjęciu złotówka tego władcy, moneta ze zbioru autora 
 

Na zakończenie 
Obecnie istnieje bogata literatura poświęcona dziejom pieniądza polskiego. 

Kilka znakomitych pozycji ukazało się począwszy od lat 60., w związku 
z obchodami tysiąclecia państwowości polskiej, z czym wiązano również 

                                                           

22 Szczegółowe tablice siły nabywczej pieniądza w różnych epokach w: J. A. Szwagrzyk, 
op. cit. 
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upłynięcie dziesięciu wieków od wybicia pierwszego pieniądza polskiego23. 
Ostatnie lata zaowocowały wspaniałymi i bogato ilustrowanymi książkami, 
z których niejednokrotnie korzystałem pisząc ten artykuł. Warto jednak 
wiedzieć, że w samych początkach XIX wieku Tadeusz Czacki podjął się 
sporządzenia podobnego opracowania, kompleksowo traktującego o historii 
pieniądza polskiego i litewskiego. Wiele poruszanych w nim kwestii dotyczy 
kamieni milowych w dziejach naszego mennictwa, szczegółowo omawianych 
również we współczesnych publikacjach. Na szczególną uwagę zasługują 
tablice z wizerunkami podstawowych typów monet. Dzięki Internetowi każdy 
może sam zapoznać się z tym dziełem – udostępnia je nieodpłatnie Podlaska 
Biblioteka Cyfrowa24. Dzięki tej wspaniałej inicjatywie Biblioteki Uniwersytetu 
w Białymstoku mogłem napisać niniejszy artykuł. 
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23 Obecnie wiadomo, że trochę się z tym pospieszono, a monety przypisywane Mieszkowi I 
okazały się pieniądzem Mieszka II. Działalność menniczą podjął Bolesław Chrobry w latach 
90. X w. – por.: B. Paszkiewicz, op. cit., s. 7. 
24 Dzieło dostępne pod adresem 
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=83&from=publication& 
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CZTERY GROSZE – CZWORAK LITEWSKI 

 
Moneta o takim nominale potocznie zwana czworakiem lub rzadziej 

brodaczem była wybijana w latach 1565-1569 w mennicy wileńskiej za 
panowania Zygmunta Augusta (1548-1572). 

Czworak miał średnicę 24 mm i wagę około 4,29 g. 
 

 
 
Na awersie przedstawiony jest portret króla w koronie z charakterystyczną 

długą brodą. Stąd wzięło się potoczne określenie tej monety brodaczem. 
W otoku znajduje się napis: SIGIS.AVG.D.G.REX.PO.MAG.DUX.L lub 

końcówka LI (Zygmunt August, z Bożej łaski Król Polski, wielki Książe 
litewski). 

Na rewersie mitra książęca, po bokach trójczłonowe znaczki. Pod nią tarcze 
z Pogonią litewską i herbem Gedyminów – Kolumny. Poniżej liczba IIII. 
Natomiast w otoku napis: MONETA.MAGNI.DVCAT.LI lub końcówka LIT, 
LITV, LITVA (moneta Wielkiego Księstwa Litewskiego). 
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Herby używane przez Jagiellonów: podwójny krzyż, Kolumny albo Słupy Giedymina, 

Pogoń, Orzeł Biały. Dwa z nich zostały użyte na monecie 
 
Jak podaje Zagórski w książce „Monety Dawnej Polski”: „…czworaki takie 

są z lat 1565-1569. Liczono ich 15 na kopę litewską. W państwach koronnych 
szły po 5 groszy do czasu sejmu lubelskiego 1569, na którym uchwalono 
połączenie Litwy z Koroną i zrównanie stopy menniczej. Co stało się powodem, 
że ich odtąd i innych monet litewskich w Koronie inaczej brać nie chciano, jak 
równi z monetą polską. Zygmunt August litując się nad wynikającym stąd 
uciskiem swych poddanych litewskich, wydawał kilkakrotnie, acz bezskutecznie 
uniwersały względem przyjmowania tej monety po dawnej cenie.” 

Monety oprócz niespotykanego nominału, ciekawego rysunku i sporej 
popularności są dość słabo opisane w literaturze. Większość autorów po prostu 
wymienia najpospolitsze odmiany lub wręcz podaje tylko rocznikami, dodając 
stopień rzadkości R1. 

Jedynie odmienny wizerunek czworaka z 1568 oznaczony jest stopniem 
rzadkości R8 (Kopicki 3314, Kurpiewski 870). Oprócz odmiennego popiersia 
Zygmunta Augusta należy zwrócić również uwagę na ozdobne tarcze herbowe 
na rewersie. 

Czworak o odmiennym portrecie z 1568 pojawił się tylko jeden raz 
w sprzedaży. Było to w 2003 roku na 28 aukcji organizowanej przez Gdański 
Gabinet Numizmatyczny. Pozycja 104, cena szacunkowa 950zł, cena końcowa 
20500zł + 10% młotkowe. Poniżej zdjęcie tej monety z katalogu GGN28. 

 

    
Źródło: katalog GGN28 
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Moneta zdumiewa i zachwyca niesamowitym typem rysunku. Patrząc na 
wizerunek Króla, dokładność szczegółów nasuwa się skojarzenie z talarami. 
Jednak równocześnie pojawia się pytanie. Dlaczego tak dobrze wykonana 
moneta nie była wybijana w kolejnym roku? 

Można przyjąć hipotezę, że wzór został wykonany na przełomie 1568/69 
i zanim zdecydowano się wykorzystać go do masowej produkcji to używano 
wcześniej przygotowanych stempli pospolitych czworaków z datą 1569. 

Dalej nastąpiło zaprzestanie bicia tego nominału, co spowodowało, że 
odmienny czworak nie był już potrzebny.  

Jednak bardziej prawdopodobne wydaje się, że to jest próba (ale po co?) 
lub falsyfikat na kształt majnertowych wynalazków?! Na pewno za tym 
przemawia zupełnie inny rysunek, kształt liter i cyfr. Nowe przerywniki 
w postaci dwóch kółek imitujących dwukropek. Zupełnie inne tarcze herbowe, 
ubiór króla oraz głównie inna waga monety.  

W tym typie czworaka pojawia się jeszcze jedna ciekawostka. Na rewersie 
po słowie DVCAT jest cyfra 9 (lub odwrócona 6)!  

W katalogu „Monety Wielkiego Księstwa Litewskiego 1492-1707”, 
autorów Kakareko, Sztalenkow przy opisie znajduje się: próba/falsyfikat. Waga 
3,76 g (moneta z GGN28 miała wagę 3,77 g).  

Czworak ten jest znany w przynajmniej trzech egzemplarzach: 
1) Aukcja GGN28, 
2) Zdjęcie z katalogu Ivanauskasa "Coins of Lithuania, 1386-1707" (Czapski), 
3) Zdjęcie z Ivanauskas, Douchis - Kieszonkowy katalog monet litewskich. 

 

   
 

2) 
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Na pewno jest to wielka zagadka i spora ciekawostka numizmatyczna. 
Kolejne rzadkie warianty czworaków to: 

1567 MGNI (w słowie MAGNI brak litery A) 
1567 D*REX (po D zamiast litery G znajduje się strzałka w górę) GGN10 
1568 L/LITV  PDA&PGNUM 15/302 
1568 LI/LITV PDA&PGNUM 15/303; WCN31 
1568 L/LITVA (na rewersie w legendzie, jako przerywniki kółka zamiast 
trójczłonowych ozdobników) 
1569 DV (brak litery X) 
1569 DVVX (dodatkowa litera V) WCN11/116 

 

   
1567 z błędem bez G po D, źródło: katalog GGN10 

 

3) 
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Na rewersie w legendzie, jako przerywniki kółka zamiast trójczłonowych ozdobników 

 
Wszystkie podane warianty należą do monet bardzo rzadkich. 
Uważam, że czworaki są o tyle ciekawe dla przeciętnego kolekcjonera, 

ponieważ w miarę łatwo można je kupić. Głównie występują w stanie III, 
dlatego też ich cena jest przystępna i większość osób może sobie pozwolić na 
zbieranie tych monet. Oczywiście wymienione wcześniej wyjątki oraz niektóre 
warianty końcówkowe z poszczególnych roczników są mało osiągalne, ale 
spokojnie można zebrać podstawowe odmiany i cieszyć się ładnym zbiorem. 

Trzeba jednak pamiętać, że czworaki były bite bardzo niestarannie. Stąd też 
często spotyka się monety źle wybite lub dwukrotnie uderzone. A do tego 
najprawdopodobniej z powodu złego przygotowania srebra trafiają się różnego 
typu wykruszenia a nawet pęknięcia. 

Norbert Grendel (pasjonatort) 
PS. Jeśli ktoś z Szanownych Czytelników posiada któregoś z opisanych czworaków 
lub zupełnie inne nieznane warianty to proszę o kontakt: pasjonatort@gmail.com 
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OBCHODY JUBILEUSZU OG PTN 

 
W roku 2013 przypada 60 rocznica powstania Oddziału Gdańskiego Polskiego 

Towarzystwa Archeologicznego, a od 1972 roku PTAiN i 50-letnia rocznica założenia 
Sekcji Numizmatycznej. Sekcja Numizmatyczna przy Oddziale PTA w Gdańsku 
powstała 3 października 1963 roku. Skupiła grono kolekcjonerów - zbieraczy 
i znawców monet, medali, odznaczeń i innych walorów numizmatycznych. 

Z okazji 60-tej rocznicy działalności Gdańskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego w sobotę 12 października 2013 roku w Oddziale 
Muzeum Archeologicznego w Sopocie – Grodzisko odbyło się jubileuszowe 
spotkanie. 

 

Na uroczystość przybyło wielu gości, w tym prezes Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego Zbigniew Nestorowicz, przedstawiciele oddziałów 
i kół PTN z Bydgoszczy, Radomia, Słupska, Pszczyny, członkowie i sympatycy 
Oddziału Gdańskiego PTN.  

 

Osoby zasłużone dla gdańskiej numizmatyki zostały uhonorowane dyplomami, 
medalami i odznakami. Prezes ZG PTN pan Zbigniew Nestorowicz wręczył prezesowi 
Oddziału Gdańskiego PTN panu Aleksandrowi M. Kuźminowi dyplom członka 
honorowego, przyznany uchwałą XI Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, który odbył się w maju 2013 roku 
w Lubinie. 

Dyplomy honorowe z okazji jubileuszu 60-lecia działalności Oddziału otrzymali: 
Aleksandra Szymańska-Bukowska, Miłosz Frąckowiak, Bogumił Filipek, Konstanty 
Siekierski, Romuald Sieradzki. 

Za zasługi w rozwoju numizmatyki i Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
medalem im. prof. R. Kiersnowskiego został odznaczony pan Stefan Hetmański.  

Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego otrzymali: Andrzej 
Denis, Mariusz Habkowski, Dariusz Świsulski, Jerzy Wijatkowski, Aleksander 
Kuźmin jun., Józef Wąsiewski. 

 

Jubileuszowe spotkanie było też okazją do wręczenia odznak i medali 
przyznanych przez Oddział Gdański PTN. Złotymi Odznakami OG PTN zostali 
nagrodzeni: były prezes Zarządu Głównego PTN Mariusz Mielczarek, prezes Zarządu 
Głównego PTN Zbigniew Nestorowicz, zastępca sekretarza generalnego PTN 
Zbigniew Żyłka, prezes Oddziału Gdyńskiego Polskiego Towarzystwa 
Filatelistycznego Waldemar Więcław. 

Medale jubileuszowe, wybite z okazji 60-lecia działalności numizmatyków na 
Pomorzu odebrali:Aleksandra Szymańska-Bukowska (była prezes OG PTN, członek 
honorowy PTN), Miłosz Frąckowiak (członek honorowy PTN), Alojzy Biernat (prezes 
Koła PTN w Pszczynie), Irena Borowczak (kustosz Muzeum Okręgowego 
w Bydgoszczy), Andrzej Wrzesiński (prezes Oddziału PTN w Bydgoszczy), Zbigniew 
Bartkowiak (kustosz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu), Eryk Urbański 
(młodzieżowy sympatyk Oddziału Gdańskiego PTN), Zbigniew Nestorowicz (prezes 
Zarządu Głównego PTN), Jan Radkowski (prezes Oddziału PTN w Słupsku), 
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Przemysław Ziemba (prezes Oddziału PTN w Radomiu), Helena Dzienis (PAN 
Biblioteka Gdańska), Ewa Kazimierczak (była kustosz Gabinetu Numizmatycznego 
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku), Tomasz Olkowski (kustosz Gabinetu 
Numizmatycznego Muzeum Historycznego Miasta Gdańska), Tomasz Bylicki 
(kustosz Muzeum Niepodległości w Warszawie), Aleksander M. Kuźmin (prezes 
Oddziału Gdańskiego PTN), Romuald L. Sieradzki (wiceprezes Oddziału Gdańskiego 
PTN), Dariusz Świsulski (członek Zarządu Oddziału Gdańskiego PTN), Stefan 
Hetmański (przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gdańskiego PTN), Andrzej 
Denis (Oddział Gdański PTN), Mariusz Habkowski (Oddział Gdański PTN), Jerzy 
Wijatkowski (Oddział Gdański PTN), Konstanty Siekierski (Oddział Gdański PTN), 
Bogumił Filipek (Oddział Gdański PTN), Waldemar Więcław (Oddział Gdański 
PTN), Mirosław Skibniewski (Oddział Gdański PTN), Józef Wąsiewski (Liga Morska 
i Rzeczna; w zastępstwie medal odebrała żona), Henryk Karpiński (dyrektor Fundacji 
Oświatowej im. gen pilota Stanisława Karpińskiego), Małgorzata Gizińska (kustosz 
Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu), 
Romualda Włodarczak (była kustosz Gabinetu Numizmatycznego Muzeum 
Zamkowego w Malborku), Karol Nowaliński (były kustosz Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska), Robert Aponowicz (sekretarz Oddziału Gdańskiego PTN), Janusz 
Mazurkiewicz (Oddział Gdański PTN), Jarosław Dutkowski (Oddział Gdański PTN). 

 

Spotkanie w Sopocie było też okazją do przekazania jubileuszowych życzeń 
i prezentów dla Oddziału Gdańskiego PTN. Dyplom honorowy od Zarządu Głównego 
PTN dla Oddziału Gdańskiego wręczył prezes PTN Zbigniew Nestorowicz. 
Okolicznościowe pisma i pamiątki przekazali: Alojzy Biernat w imieniu Koła PTN 
w Pszczynie, Jan Radkowski w imieniu Oddziału PTN w Słupsku, Andrzej Wrzesiński 
w imieniu Oddziału PTN w Bydgoszczy, Przemysław Ziemba w imieniu Oddziału 
PTN w Radomiu oraz Tomasz Bylicki.  

Okolicznościowe życzenia przysłali tez: Dariusz Budzelewski w imieniu 
Oddziału PTN w Koszalinie, Irena Szczepańska w imieniu Muzeum w Praszce, prezes 
honorowy PTN Lech Kokociński, autor publikacji w GZN z Wrocławia Zbigniew 
Kutrzeba, redaktor czasopisma numizmatycznego „Grosz” Andrzej Musiał, Andrzej 
Paszta w imieniu Oddziału PTN w Częstochowie. 

 

Po przerwie na kawę i ciasto, referaty na temat historii działalności 
numizmatyków na Pomorzu w czasie 60-letniej historii przedstawili członkowie 
honorowi PTN: pani Aleksandra Szymańska-Bukowska i pan Miłosz Frąckowiak. 

 

Po części oficjalnej była okazja do rozmów między uczestnikami spotkania 
i zwiedzenia Skansenu Archeologicznego w Sopocie. 

Uczestnicy mieli też okazję obejrzeć okolicznościową wystawę ze zbiorów 
Aleksandra M. Kuźmina: „Numizmatycy i archeolodzy na medalach”, „Znaczki 
organizacji numizmatycznych i archeologicznych” oraz „25 lat Gdańskich Zeszytów 
Numizmatycznych”. 

REDAKCJA 
 

Zapraszamy na stronę internetową Oddziału Gdańskiego PTN  
(http://www.ptn-gdansk.za.pl), gdzie zamieszczone są fotografie z uroczystości. 
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KOMUNIKATY 
 
 
Spotkania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Gdańsku: 
 
- każdy pierwszy wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) - otwarte spotkania 
połączone z odczytami w Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 
godz. 17:00, 
 
- w każdą środę - spotkania kolekcjonerskie wymienne, Urząd Pocztowy 
Gdynia 1, wejście od ul. Władysława IV, godz. 15:00-17:00, 
 
- w poniedziałki - spotkania kolekcjonerskie wymienne w Domu Filatelisty 
w Gdańsku, godz. 15:00. 
 
 
 
Strona internetowa PTN Oddział w Gdańsku: 

http://www.ptn-gdansk.za.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. 
 
 

ZAPRASZAMY 
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MEDAL 60-LECIA DZIAŁALNO ŚCI NUMIZMATYKÓW  
NA POMORZU, 1953-2013 

 

 
 

 
 

Informacja o obchodach jubileuszu wewn ątrz numeru 


