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OSTATNI KSI ĄŻĘTA PIASTOWSCY  
NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM - MONETY 

Andrzej Denis 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

 
Rys historyczny 

Zbliżenie jagiellońsko-habsburskie w czasie zjazdu wiedeńskiego w 1515 
roku z udziałem cesarza Maksymiliana I Habsburga (1509-1519), Zygmunta I 
Starego (1506-1548) i Władysława Jagiellończyka - króla Czech i Węgier 
(1471-1516) oraz ustalony projekt zawarcia małżeństw dzieci Władysława: 
Anny i Ludwika z wnukami cesarza - Ferdynandem i Marią, otwierało 
Habsburgom perspektywę odziedziczenia tronu czesko-węgierskiego w razie 
wygaśnięcia tej linii Jagiellońskiej. 

 

 
Uczestnicy zjazdu: cesarz Maksymilian, ... 
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... Zygmunt I Stary ...   ... i Władysław Jagiellończyk 

 

 
Skojarzeni: Ferdynand i Anna Jagiellonka, ... 

 

    
... Ludwik Jagiellończyk ...         ... i Maria Habsburg 
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Powyższe plany dworu habsburskiego potwierdziły się po bitwie pod 
Mohaczem z Turkami, gdzie młody król węgierski Ludwik Jagiellończyk zginął 
bezpotomnie. Dom Jagielloński utracił królestwo Węgier i Czech, zgodnie 
z umową wiedeńską stara dzielnica Śląsk - jako lenno korony czeskiej dostała 
się pod władzę dynastii habsburskiej. 

 

   
Medal pamiątka bitwy pod Mohaczem 

 
Śląsk stał się terenem eskalacji obcych wpływów, malała śląska dynastia 

Piastów. W połowie XVI wieku reprezentowała ją tylko linia cieszyńska 
i brzesko-legnicka. Przez ówczesny Śląsk prowadziły drogi do wielu krajów 
Europy zachodniej i środkowej, a Rzeczpospolita utrzymywała ze Śląskiem 
szczególne stosunki handlowe - co zastępowało jej obojętność polityczną 
w sprawie Śląska. Na życiu tej dzielnicy odcisnęła ślad reformacja - nowy ruch 
religijny, który znalazł szybko wyznawców, szczególnie w księstwie 
cieszyńskim. Narastały w związku z tym konflikty polityczne i społeczne.  

Wybuch powstania antyhabsburskiego w Pradze Czeskiej w 1618 roku 
wywołał długą, bo trwającą 30 lat wojnę, która wciągnęła wiele państw Europy 
i dała się we znaki Śląskowi. Śląsk brał udział w akcie detronizacji cesarza 
Ferdynanda II-go (1619-1637). 
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Talar cesarza Ferdynanda II Habsburga jako księcia Śląska 

 
Wybrano nowego króla Czech Fryderyka V - Elektora Palatynatu 

Reńskiego. Stany śląskie zerwały stosunki z cesarzem Ferdynandem II-gim. 
Niestety król Polski Zygmunt III Waza (1587-1632), mąż Anny Habsburg, jako 
katolik i przeciwnik reformacji stanął po stronie Habsburgów. Dał pomoc 
wojskową cesarzowi w postaci tysięcy jazdy "lisowczyków", którzy przy okazji 
spustoszyli i splądrowali Śląsk. 

 

 
Medal Zygmunta III Wazy i Anny Habsburg 

 
W wyniku działań wojny 30-letniej, chorób, epidemii, głodu - Śląsk stracił 

około 25% swojej ludności, która w wyniku wojen zubożała, a miasta były 
zniszczone i podupadły przez kontrybucje. Habsburgowie podatkami 
nałożonymi na ludność starali się szybko odrobić straty wojenne. W dawnych 
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polskich miastach we Wrocławiu, Opolu bito już monetę cesarską z dwugłowym 
orłem. Starano się wyrugować ze Śląska wpływy polskie, wprowadzić na ziemi 
śląskiej monetę cesarską - wspólną dla wszystkich państw habsburskich, 
usuwając wszelką monetę polską, jaka była u miejscowej ludności w wyniku 
handlu z Polską. 

 
Mennice książąt cieszyńskich w Cieszynie i Skoczowie 

Mimo to nie wszyscy lennicy cesarza poddawali się naciskowi aby bić 
monety według narzuconego wzoru na stopę austriacką. Książęta Piastowie 
cieszyńscy przez długie lata bili monetę w swoich mennicach w Skoczowie 
i Cieszynie według polskiego systemu pieniężnego z czasów Zygmunta I 
Starego i na wzór stempla polskiego. Spotykane wśród monet XVI wiecznych 
monety księcia Wacława III Adama Pogrobowca czworaki, grosze, trojaki były 
bite na wzór polski. 

 

    
 

    
Czworaki księcia Wacława Adama 
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Grosze z wizerunkiem Św. Mikołaja 

 
Wacław III Pogrobowiec uruchomił w Cieszynie i Skoczowie mennice 

książęce, w których bił monety od halerzy do talarów. Pierwszy okres 
działalności mennicy cieszyńskiej w czasach księcia Wacława Adama 
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Pogrobowca obejmował lata 1559-1562. Wybito wówczas dwie wersje trojaków 
oraz kilka emisji groszy. Na awersach umieszczono wizerunek księcia, na 
rewersie obok orła zamieszczono dewizę wziętą z psalmu "BENEDICTIO 
DOMINI DIVITES FACIT" (BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAŃSKIE 
UBOGACA). Ta dewiza znajduje się na wszystkich monetach z pierwszego 
okresu mennictwa. Ciekawe są grosze z lat 1559, 1560,1561 na których Książe 
Wacław Adam kazał umieścić podobiznę Św. Mikołaja biskupa z Bari. Na 
awersie widać tu późno renesansowego orła w koronie, a w otoku napis 
"WENCESL.DG.DUX.TESINE" oraz datę. Na rewersie znajduje się postać Św. 
Mikołaja. Książe Wacław był władcą protestanckim i uwielbiał dewizy do 
monet wzięte z Biblii. W latach 70-tych w Cieszynie zaczęto wybijać 
poczwórne grosze (czworaki). W 1574 roku wybito w mennicy cieszyńskiej 
najbardziej okazały srebrny talar Księcia Wacława z datą 74 oraz podobnego 
talara bez daty. Na awersie talara napis WENCESLAUS .D.G.DUX. 
TESSINEN.ET.M. Na rewersie dewiza z psalmu jak wyżej oraz piękny 
renesansowy orzeł w koronie mający cechy polskiego orła jagiellońskiego. 

 

    
Talar z datą 
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Talar bez daty 

 

 
Książe Wacław 

 
Książe Wacław urodził się w grudniu 1524 roku, kilka tygodni po śmierci 

swego ojca, dlatego nazwano go "Pogrobowcem". Kiedy miał 4 lata, zmarł jego 
dziadek książę Kazimierz II i chłopiec formalnie został księciem cieszyńskim. 
Rządy w jego imieniu sprawowała jego matka Anna Hohenzollern, która była 
rodzoną siostrą ostatniego wielkiego mistrza krzyżackiego Albrechta 
Hohenzollerna. Wspólnie z księżną wdową rządził magnat z Moraw Jan 
z Pernsteinu. Całe rodzeństwo Wacława Adama zmarło w dzieciństwie. Na 
szczęście młody książę przeżył szczęśliwie swoje dzieciństwo i w wieku 15 lat 
ożenił się z córką swego opiekuna, Marią z Persteinu. Z tego małżeństwa 
urodziło się troje dzieci, z drugiego z saską księżniczką Sydonią Katarzyną 
dalszych pięcioro. Mimo to przyszłość Piastów cieszyńskich była zagrożona , bo 
z 4 synów Wacława Adama ojca przeżyło zaledwie dwoje. Najstarszy Fryderyk 
Kazimierz został księciem na Bielsku i Frysztacie (1563-1571). Bił monety 
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w drobnym nominale krajcary, 2 krajcary na stopę austriacką, a grosze 
natomiast wg stopy polskiej. Grosz bielski na poniższej ilustracji wygląda 
prawie jak nieco wcześniejszy grosz litewski z Wilna z 1546 roku. 

 

    
 

    
 

    
Grosze bielskie 
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Książę Fryderyk Kazimierz był bardzo rozrzutny i zadłużył swoje księstwo, 
gdy nagle zmarł, to jego ojciec książę Wacław III był zmuszony spłacać jego 
długi. Pozbył się ziem Bielska, Frydka i Frysztatu. Księciu Wacławowi pozostał 
jedyny syn Adam Wacław, który po nim objął rządy w Ks. Cieszyńskim. Za 
panowania księcia Adama Wacława mennice po dłuższej przerwie wznowiły 
bicie monet. A mianowicie monet złotych 3-5-8 dukatów , talary, półtalary, 
3 talary oraz klipy, były bite przeważnie tym samym stemplem talara z 1609 r. 

 

    
Talar Adama Wacława z 1609 roku 

 

 
Klipa z talarem z 1609 roku 
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Klipa 1/2 talarowa z 1609 roku  
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Grosze i trojaki  

 
W 1609 roku w formie klipy ukazał się jeszcze półtalar z postacią księcia 

Adama Wacława z głową lwa na ramieniu. Na rewersie książęcy orzeł 
w koronie z "półksiężycem" na piersi umieszczonym na tarczy herbowej 
ozdobionej koroną, podobny do orła dolnośląskiego. Właściwie rok 1609 był 
bogaty w efektowne monety cieszyńskie. Mincmistrz Hanusz Thacke stemplem 
pięknego talara z 1609 roku wybił złote monety 5 i 8 dukatowe z podobizną 
księcia Adama Wacława. Okres działalności Hanusza Thacke należy uznać jako 
najlepszy w dziejach cieszyńskiego mennictwa. Wstawia na swoim efektownym 
talarze z 1609 na rewersie z lewej strony przy dacie swój znak HT.  

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 126   kwiecień 2014 r. 

16 

 
 
Jednak kariera tego utalentowanego mincerza zakończyła się tragicznie 

i gwałtownie. 31 maja 1611 roku Thacke został stracony w Cieszynie pod 
zarzutem fałszowania monet. Wraz z nim był oskarżony złotnik Joachim, który 
przygotowywał stemple do fałszywych monet. Fałszowane były monety polskie 
- grosze koronne Zygmunta III Wazy. Oboje zostali surowo i przykładnie 
ukarani zgodnie z ówczesnym prawem. Złotnikowi najpierw odrąbano rękę, 
a potem głowę. Mincerz Hanusz (Hans) Thacke został spalony żywcem na 
stosie. Tak zginął najlepszy cieszyński mincerz oraz złotnik Joachim, który 
przygotowywał stemple do jego udanych, pięknych monet. W 1611 roku nowym 
cieszyńskim mincmistrzem został Dietrich Rundt, który wybił w tym roku nowy 
srebrny talar dla księcia Adama Wacława.  

 

    
Talar z 1611 roku 
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Klipa talarowa bita tym samym stemplem  

 
Książę Adam Wacław miał 3 synów, lecz przeżył tylko najmłodszy -

Fryderyk Wilhelm (1617-1625), który po śmierci ojca Adama Wacława został 
władcą księstwa cieszyńskiego. Za jego panowania czynne były mennice 
w Cieszynie i Skoczowie, które biły talary, półtalary oraz 24, 12 i 3 krajcarówki. 

 

    
Talar Ksi ęcia Fryderyka Wilhelma 1623 r. 
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24 krajcarów 

 

    
 

    
Trojaki wg wzoru polskiego  
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Klipa półtalara 

 
W 1625 roku po śmierci księcia Fryderyka Wilhelma władzę w księstwie 

przejmuje siostra Adama Wacława - Elżbieta Lukrecja (1625-1653), posiadająca 
dożywotni tytuł książęcy. Latami trwały przetargi z dworem cesarskim 
o zezwolenie na sukcesję książęcego tronu po zmarłym bracie, który ją do tego 
upoważnia swoim testamentem. W końcu w 1638roku Elżbieta Lukrecja 
otrzymała od cesarza Ferdynanda III zgodę na dożywotnie panowanie na ziemi 
cieszyńskiej. Była nieliczną z kobiet, które w tym czasie sprawowały władzę. 
Księżna Lukrecja bije w Skoczowie i Cieszynie dalej monety złote i równolegle 
z drobnymi nominałami wypuszcza piękne talary i ich wielokrotności . Do bicia 
monet złotych 5 i 10 dukatów użyto stempla pięknego talara księżnej z 1650 r. 

 

    
Talar El żbiety Lukrecji z postacią księżnej 
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Talar napisowy 

 
Elżbieta Lukrecja zmarła 19 maja 1653 roku i była ostatnim Piastem 

zasiadającym na tronie cieszyńskim. 
 

Bibliografia 
Franciszek Popiołek "Adam Wacław", Polski Słownik Biograficzny 
Kazimierz Jasiński "Rodowód Piastów Śląskich" 
Janusz Spyra "Artyści i fałszerze monet w Cieszynie" 
Eugeniusz Mrowiński "Mennictwo śląskie w okresie habsburskim 1526-1740" 
Edmund Kopicki "Monety śląskie okresu nowożytnego", katalog 
 
Ilustracje 
Fotografie autora z jego zbioru replik monet cieszyńskich. 

 

◙ 
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CZWORAKI LITEWSKIE 

Norbert Grendel 
Towarzystwo Przeciwników Złomu Numizmatycznego 

 
W numerze 121 Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych zamieszczony był 

mój krótki artykuł na temat czworaków litewskich. W nim skupiłem się przede 
wszystkim na podaniu rzadkich znanych wariantów. Od tamtego czasu nie 
pojawił się żaden nowy wariant tych monet. Jednak w trakcie zastanawiania się 
nad pewnym czworakiem, który ma w nietypowym miejscu pozostałości po 
literach SIGI, zacząłem dokładnie analizować jeden z wcześniej przytoczonych 
wariantów. Chodzi o monetę z 11 aukcji WCN, poz. 116. 

 

 
 
Rzadkość wariantu to na awersie DVVX zamiast normalnego DVX, oraz 

brak G w słowie AVG. 
Tak też moneta została opisana na aukcji, a także ten wariant figuruje 

w katalogu.  
Niestety muszę opierać się na zdjęciu słabej jakości. O ile nie znajdzie się 

kolejnych egzemplarzy z takim wybiciem to na podstawie tylko tej jednej 
monety, nie powinno się uznać tego za odmianę. Oczywiście jeśli znajdą się 
inne czworaki na podstawie których będzie można uznać, że to nie jest błąd 
wybicia, a inny stempel. To takie świadectwo uwiarygodni całą sytuację. W tej 
chwili mając do czynienia tylko z tą jedną monetą, trzeba przyjąć, że to nie jest 
odmienny wariant czy błąd rytownika na stemplu. A po prostu wada wybicia. 
Dlaczego? 
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Proszę spojrzeć na awers. Po dokładnych oględzinach widać, że niektóre 
części są podwójnie wybite! Pierwsze V (ze słowa DVX) to połączenie odbitego 
najpierw V i na to minimalnie nabite D. Czoło króla również nosi ślad 
podwójnego uderzenia oraz część napisu otokowego z godzin 3 i 9. Widać, że 
pod wpływem dwukrotnego uderzenia nastąpiło w międzyczasie przesunięcie 
krążka monetarnego, którego efektem jest drugie V. Natomiast na początku 
napisu, zamiast AVG.D jest tylko AV.D. Po prostu pod literą V jest pozostałość 
brakującej G. Stąd moje przeświadczenie, że stempel miał prawidłowo ułożoną 
legendę, a powstały efekt jest wynikiem podwójnego uderzenia w trakcie 
wybijania.  

Teraz przejdę do bardzo interesującego przypadku czworaka, którego 
zdjęcie jest poniżej. Jak widać moneta jest z 1568 i posiada na rewersie kółka 
jako przerywniki. Jednak nie one są najważniejsze.  
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SIGIS.AVG.D.G.REX  SIGI MAG.DVX.L.  
 
Gdzie pod literą X ze słowa REX widać S, a drugie I z wyrazu SIGI jest 

pod przerywnikiem. Po drugiej stronie na rewersie w MONETA, litera E też ma 
zniekształcenie. Jest to ważny szczegół. Ciężko ze stuprocentową pewnością 
wyjaśnić pojawienie się SIGI w miejscu, gdzie powinno być PO. Dokładnie 
oglądając literę G, można dojrzeć fragment dolnej części brakującego O, ale 
w ogóle nie ma śladu po P. Jedną z możliwości przedstawił Forumowicz na 
TPZN, który uważa, że pierwotnie moneta była źle wybita i następnie została 
zabrana do wyklepania. Żeby krążek monetarny mógł zostać ponownie użyty 
w produkcji. Czyli litery SIGI to pozostałość wcześniejszego bicia, a przez błąd, 
nieuwagę, nie zostały na nowo dokładnie wyklepane. Druga możliwość 
wynikająca z charakterystycznych cech bicia metodą młotkową to efekt 
podwójnego bicia. Zdarzało się, że moneta nie była na czas usunięta i mincerz 
wkładał drugi krążek lub przez pomyłkę włożył złączone dwa krążki. Jednak 
ciężko sobie wyobrazić, że nacisk mógł być aż tak duży, że z górnego stempla 
awers został częściowo odbity na drugim krążku. Nawet gdyby do tego doszło 
i mincerz widząc swój błąd ponownie wybił oba krążki, to musiałby zostać jakiś 
inny ślad dwukrotnego bicia. A jedynie z błędnie umiejscowionym SIGI jest taki 
efekt. Dlatego najbardziej prawdopodobna jest kolejność: wadliwe bicie, 
wyklepanie krążka, pozostawienie SIGI, nowe wybicie widoczne na zdjęciach. 

Ważna sprawa. Na pewno nie wolno w tym przypadku myśleć o nowym 
wariancie, a jedynie określić to jako dużą ciekawostkę. Zresztą moneta i tak 
sama w sobie jest rzadkością z powodu kółek na rewersie. 

 

◙ 
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DWA MEDALE ALFONSA HOFFMANNA 

Dariusz Świsulski 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
W artykule "Medale Politechniki Gdańskiej" w nr 100 Gdańskich Zeszytów 

Numizmatycznych z 2011 roku przedstawiłem m.in. medal Alfonsa Hoffmanna. 
Warto jednak przypomnieć, że są dwie wersje tego medalu różniące się 
wykonaniem (lany i bity), wymiarami (średnica 60 i 70 mm) oraz drobnymi 
szczegółami. Okazją może też być niedawna premiera filmu poświęconego temu 
twórcy pomorskiego systemu elektroenergetycznego. 

Tadeusz Domżalski, członek honorowy Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich i propagator dorobku inż. Hoffmanna tak o nim pisał 
( http://sep.gda.pl/historia/zasueni-dla-elektryki-na-wybrzeu/alfons-hoffmann ): 

Alfons Hoffmann urodził się 12 listopada 1885 roku 
w Grudziądzu. W latach 1905-1911 studiował w 
Königliche Technische Hochschule zu Danzig, następnie 
zdobywał praktykę w przemyśle niemieckim, m.in. w 
zakładach Garbe Lahmeyer i Siemens Schuckert oraz w 
elektrowni Koronowo. 

Po odzyskaniu niepodległości jako pierwszy w kraju 
zbudował w latach 1920-23 elektrownię wodną w Gródku. 
Również jako pierwszy zbudował linie przesyłową, 
napowietrzną Gródek-Toruń, na niestosowane dotąd 
napięcie 60 kV. To napięcie później się rozpowszechniło 
w budowanych w kraju pozostałych liniach przesyłowych. 
Pobudował następnie elektrownie w Żurze i Gdyni, 
przedłużył linie 60 kV do Gdyni, a dalej linią 15 kV 
zasilał Władysławowo i Juratę. Połączył się z pracującymi 
już elektrowniami w Grudziądzu i Toruniu, tworząc tym 
samym pierwszy w kraju jednolity, wojewódzki system 
elektroenergetyczny. 

Nie tylko budował, ale także znakomicie kierował 
utworzoną w 1924 roku Pomorską Elektrownią Krajową Gródek S.A., której kapitał 
zakładowy wynosił 6 mln zł. Alfons Hoffmann, rozstając się w 1938 roku z PEK Gródek, po 
18-letniej pracy, pozostawił spółkę z kapitałem 38 mln zł. 

W latach 1932-33 zbudował w Gródku nowoczesną Fabrykę Grzejników Elektrycznych. 
Przy budowanie tej fabryki oparł się na dostawach od znanych i renomowanych producentów 
drutów grzejnych Kanthal, jak i izolacji (rurki wg patentu Baeckera). Fabryka produkowała 
kuchenki domowe i duże kuchnie. Produkowano też grzejniki, żelazka elektryczne. 

W 1938 roku przechodzi do Śląskich Zakładów Elektroenergetycznych jako Naczelny 
Dyrektor. Przedstawia wizję budowy nowoczesnego koncernu, składa zamówienie na 
największy wówczas w kraju turbozespół o mocy 50 MVA. W czasie wojny ukrywał się u 
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swojego przyjaciela dyr. Kazimierza Szpotańskiego, pracował w kuźni, brał udział w pracach 
konspiracyjnych 

Po wojnie, przystępuje do odbudowy elektrowni wodnych w Bielkowie i Łapinie 
(Kaszuby). W 1946 roku skierowano go do odbudowy elektrowni wodnej, całkowicie 
zdemontowanej przez Armię Czerwoną. Po przekazaniu dokumentacji turbin stronie 
radzieckiej, zostaje w 1949 roku zwolniony z pracy. Przeniósł się na Politechnikę Gdańską, 
gdzie w latach 1949-1953 pracował w Katedrze Energetyki u prof. Kazimierza Kopeckiego, 
prowadząc wykłady z elektrowni wodnych, sieci elektrycznych i grzejnictwa. W 1953 roku 
rozpoczął pracę jako generalny projektant w Biurze Studiów Gospodarki Wodnej, a potem 
jako kierownik Zakładu Konstrukcji Wodnych i Śródlądowych w Instytucie Budownictwa 
Wodnego PAN. Tam też w 1957 roku otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego. 

Ważną domeną owocnej działalności Alfonsa Hoffmanna była praca społeczna, był on 
urodzonym społecznikiem. Już jako student drugiego roku dyrygował chórem Lutnia w 
Gdańsku. Zakładał ogniska śpiewacze w Kartuzach, Wejherowie i Gdańsku. 

Drugim takim polem działania było Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Już w 
grudniu 1918 roku wstąpił do Stowarzyszenia Techników w Poznaniu. W 1921 roku założył 
Toruńskie Koło SEP i był w latach 1921-1931 jego pierwszym prezesem. Koło SEP w 1924 
roku przekształca się w Oddział, a Alfons Hoffmann zostaje jego pierwszym prezesem. 
Zasłynął w SEP jako prezes, który wystąpił z propozycją, odbycia walnego zjazdu SEP na 
Bałtyku. W 1938 roku m/s Piłsudski wypłynął w 5 dniowy rejs. 

Alfons Hoffmann zmarł 30 grudnia 1963 roku. 
 
Propozycję ufundowania pamiątkowego medalu imienia prof. Alfonsa 

Hoffmanna wysunął Zarząd Bydgoskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich w 2001 roku, a pierwsze medale przyznano w 2002 roku. Medale 
przyznawała Kapituła przy Oddziale Bydgoskim SEP. 

Medal wykonany według projektu artysty rzeźbiarza Marka Guczalskiego 
został odlany ze stopu miedzi. 

 

     
Medal Alfonsa Hoffmanna z 2001 roku (ze zbiorów autora) 

 
Na awersie medalu umieszczona jest podobizna profesora, a w otoku napis: 

„PROFESOR ALFONS HOFFMANN 1885-1963”. Na rewersie znajduje się 
napis: „PREZES I CZŁONEK HONOROWY STOWARZYSZENIA 
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ELEKTRYKÓW POLSKICH”, w dolnej części wirnik z łopatkami turbiny 
wodnej, w otoku napis: „TWÓRCA POMORSKIEGO SYSTEMU 
ELEKTROENERGETYCZNEGO”. Średnica 60 mm. 

 
Chcąc zwiększyć rangę tego medalu, w 2004 roku wystąpiono do Zarządu 

Głównego Stowarzyszenie Elektryków Polskich o przejęcie przyznawania 
medalu. 

Uchwałą ZG SEP z 2004 roku został ustanowiony medal im. Prof. Alfonsa 
Hoffmanna, nadawany przez Zarząd Główny SEP od 2005 roku. 

 

   
Medal Alfonsa Hoffmanna z 2004 roku (ze zbiorów autora) 

 
Jednocześnie przygotowano według projektu Marka Guczalskiego nową 

wersję medalu, różniącą się drobnymi szczegółami. M.in. wirnik z łopatkami na 
rewersie został zastąpiony przez logo SEP. Medal o średnicy 70 mm, wybito 
w maju 2004 roku w Mennicy Polskiej ze stopu tombaku patynowanego 
w nakładzie 244 sztuk. 

 
Laureatem medalu im. prof. Alfonsa Hoffmanna, przyznanym w 2013 roku 

przez Zarząd Główny SEP za osiągnięcia w rozwoju polskiej elektroenergetyki 
jest autor tej informacji. 
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Dyplom nadania medalu im. profesora Alfonsa Hoffmanna  

◙ 
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WYSTAWA „PIENI ĄDZ DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ” 

Mariusz Habkowski 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
W dniu 27 lutego o godzinie 

13.00, w budynku historycznym 
Biblioteki Gdańskiej Polskiej 
Akademii Nauk, przy ul. Wałowej 15, 
odbył się wernisaż wystawy „Pieniądz 
Drugiej Rzeczypospolitej”. Autorką 
wystawy jest pani Helena Dzienis, 
kustosz dyplomowany w Pracowni 
Numizmatów i Ekslibrisów. Na 
wystawie zaprezentowano znaki 
pieniężne, którymi posługiwano się na 
terenie zaborów - pruskiego (rys. 1), 
rosyjskiego (rys. 2) i austriackiego 
(rys. 3), banknoty emitowane przez 
Polską Krajową Kasę Pożyczkową 
utworzoną z inicjatywy niemieckich 
władz okupacyjnych (rys. 4), miejskie 
pieniądze zastępcze emitowane w 
latach 1918-1920, między innymi 
przez Zarząd Gminy Kartuzy, Kasę 
Komunalną Powiatu Kościerskiego, 

Gminę Miasta Lwowa czy Starostwo Powiatu Wejherowskiego (rys. 5).  
 

 
Rys. 1 
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Rys. 2 

 

 
Rys. 3 

 

 
Rys. 4 
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Rys. 5 

 
Na wystawie podziwiać można również bilety spolonizowanej Polskiej 

Krajowej Kasy Pożyczkowej (rys. 6), bilety zdawkowe Ministerstwa Skarbu 
(rys. 7), banknoty Banku Polskiego (rys. 8) czy też monety II Rzeczpospolitej 
(rys. 9). Prócz znaków pieniężnych na wystawie zaprezentowane zostały 
publikacje książkowe autorstwa lub dotyczące postaci ministra Władysława 
Grabskiego, a także prace poświęcone polityce finansowej, jak choćby Dekret 
Naczelnika Państwa z 5 lutego 1919 roku określający nową nazwę polskiej 
waluty, jako „Lech” (rys. 10). 

 

 
Rys. 6 
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Rys. 7 

 

 
Rys. 8 

 

    
Rys. 9 
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Rys. 10 

 
Na wernisażu obecna była m.in. pani Romualda Włodarczak dawna kustosz 

Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Zamkowego w Malborku. Gdański 
Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego reprezentowany był przez 
Prezesa Aleksandra M. Kuźmina, sekretarza Zarządu Roberta Aponowicza oraz, 
piszącego te słowa, Mariusza Habkowskiego. 

Dla zwiedzających dostępny jest katalog wystawy. Eksponaty można 
oglądać w godzinach otwarcia Biblioteki do 10 kwietnia 2014 roku. 

◙ 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
4 lutego 2014 roku w Muzeum Miasta Gdyni odbył się odczyt Mariusza 

Habkowskiego "Banknoty czasu niepokoju, część II", zorganizowany przez 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. W poprzednim 
numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych został opublikowany artykuł 
oparty na tym odczycie. 

 
W Cafe Księgarni Vademecum w Gdyni (ul. Świętojańska 5-7) w marcu 

2014 roku przedstawiana była wystawa "Uniwersytet Jagielloński w 
numizmatyce, medalierstwie i filatelistyce", ze zbiorów Dariusza Świsulskiego, 
zorganizowana z okazji jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

 
Eksponaty na wystawie z okazji  

jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 
W numerach 189 (luty 2014) i 190 (marzec 2014) Pisma PG został 

opublikowany artykuł członka Oddziału Gdańskiego PTN Dariusza 
Świsulskiego "Jan Heweliusz w numizmatyce i filatelistyce". Artykuł ten 
stanowi rozszerzoną wersję tekstu zamieszczonego w numerze 96 Gdańskich 
Zeszytów Numizmatycznych z maja 2011 roku.  

Pismo PG w wersji elektronicznej dostępne jest na stronie: 
http://www.pg.gda.pl/pismo/ 
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4 marca 2014 roku w Muzeum Miasta Gdyni odbył się odczyt Dariusza 
Świsulskiego "Tradycje Uniwersytetu w Coimbrze ilustrowane medalami, 
zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego". 

Prelegent przedstawił historię Uniwersytetu w Coimbrze - najstarszej 
i najważniejszej uczelni wyższej w Portugalii, założonej w 1290 roku. Omówił 
zwyczaje, jak QUEIMA das FITAS (spalenie wstążki). Opowiedział o Torre de 
Cabra (Koziej Wieży), będącej symbolem Uniwersytetu. I wiele innych 
ciekawostek związanych z tą uczelnią. Wszystko ilustrowane medalami 
pokazywanymi na slajdach, ale większość tych medali można było też obejrzeć 
"na żywo" z kolekcji prelegenta. 

 

   
Przykłady medali pokazywanych w trakcie odczytu: studenci uczestniczący 

w QUEIMA das FITAS, absolwent uczelni na tle budynków uniwersyteckich 
i Koziej Wieży 

 
4 marca 2014 roku w Muzeum Miasta Gdyni odbyło się na zebranie 

sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego. Członkowie Oddziału jednomyślnie w głosowaniu przyjęli 
sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej OG PTN. 

Po 11 latach, z funkcji prezesa, ze względu na stan zdrowia zrezygnował 
Aleksander M. Kuźmin. Po rezygnacji prezesa, do dymisji podał się cały Zarząd 
Oddziału Gdańskiego PTN. 

W wyniku wyborów, nowym prezesem Oddziału Gdańskiego Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego został Mariusz Habkowski, natomiast Zarząd 
OG PTN będzie pracował w składzie: Dariusz Świsulski (wiceprezes), Zbigniew 
Mikucki (skarbnik), Robert Aponowicz (sekretarz) i Andrzej Denis. 
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Nowy prezes Mariusz Habkowski i wiceprezes Dariusz Świsulski  

dziękuj ą dotychczasowemu prezesowi Aleksandrowi M. Kuźminowi  
za pracę na rzecz Oddziału 

 

 
Mariusz Habkowski przedstawia plany działania na stanowisku prezesa OG PTN 
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Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego przedstawił 
w kwietniu 2014 roku w Cafe Księgarni Vademecum w Gdyni na wystawę ze 
zbiorów Mariusza Habkowskiego "Kobiety na banknotach". 

 

 
Eksponaty na wystawie "Kobiety na banknotach" 

 
Na wystawie tej zaprezentowane zostały zarówno banknoty obecnie 

znajdujące się w obiegu, jak i banknoty wycofane, a także takie, które nigdy 
w obiegu się nie znalazły. Ujrzeć można znaki pieniężne pochodzące z prawie 
wszystkich stron świata. Są tam m.in. banknoty kubańskie, australijskie, 
erytrejskie, tajlandzkie, Francji Vichy, niemieckie, bułgarskie, polskie… 
Ukazują one najwybitniejsze przedstawicielki swych krajów, jak Marię 
Skłodowską-Curie, królową Elżbietę II, Elizabeth Fry czy Selmę Lagerlöf. 
Na uwagę zasługuje banknot litewski z wizerunkiem pisarki Julii Zemaite, 
zaprojektowany przez polskiego artystę Czesława Słanię, a także reprodukcja 
banknotu o nominale 20 złotych, przedstawiająca dziewczynę w stroju 
ludowym, przygotowanego przez rząd RP na uchodźstwie do emisji 
w powojennej Polsce. Historia jednak potoczyła się innym torem – w 1944 roku 
do obiegu weszły banknoty wyprodukowane w radzieckiej wytwórni Goznak, 
a prawie cały nakład banknotów „londyńskich” został zniszczony. 

 

◙ 
 



 
 

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. 
 
 
 
Profil Oddziału Gdańskiego PTN na Facebooku: 

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

 
 
 

ZAPRASZAMY 


