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MONETY GÓRNEGO POMORZA —  
SZKIC PROBLEMATYKI 

Borys Paszkiewicz 
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii  

 
Polska numizmatyka średniowieczna przeżywa w ostatnich latach tak 

szybkie przemiany, że badacze nie nadążają z pisaniem nowych syntez, 
opracowując wciąż nowe odkrycia. Wielki czas na choćby zarys syntezy 
przedkrzyżackiego mennictwa Pomorza Gdańskiego, skoro od poprzedniego, 
z 1992 roku (wydanego z dziesięcioletnim opóźnieniem!) nasza wiedza 
wielokrotnie wzrosła. Temat zasługuje w istocie na książkę, ale ta musi jeszcze 
poczekać. 

Najpierw kilka słów o nazwie. Od odzyskania części Pomorza w 1919 roku 
mamy w Polsce problem z jego nazywaniem, połączony z damnatio memoriae, 
któremu przy okazji poddano nazwę „Prusy”. Rezultatem manipulacji 
w nazewnictwie, podjętych zresztą w zacnych intencjach, jest chaos, jaki 
widzimy choćby na dzisiejszej mapie administracyjnej, gdzie trzy województwa 
są „pomorskie”. Żeby pisać o przeszłości, najlepiej — tak dalece, jak to jest 
możliwe — używać terminów stosowanych w opisywanej epoce. Zajrzyjmy 
więc do trzynastowiecznego kronikarza wielkopolskiego, dla którego — 
podkreślmy — Pomorze było konstytutywną częścią Polski, tak, jak traktujemy 
je dziś. Powiada on o Kazimierzu Sprawiedliwym: „Samborowi [...] powierzył 
obowiązki namiestnika na Pomorzu Górnym, którego głównym miastem jest 
Gdańsk. Niejakiego zaś Bogusława, z rodu Gryfów, ustanowił księciem 
Pomorza Dolnego” (Samboriumque [...] Pomoraniam superiorem, cujus urbs 
capitalis Gdansk nominatur, praefecturae officio instituit. Quendam vero 
Boguslaum, de stirpe Griffonum, Pomoraniae inferiori ducem constituit). Zatem 
Pomorze „Zachodnie, Szczecińskie, Nadodrzańskie” to Pomorze Dolne, 
a „Wschodnie, Gdańskie, Nadwiślańskie” to Pomorze Górne. Podobne 
nazewnictwo spotykamy u innych trzynastowiecznych autorów, zatem tak 
właśnie nazywały się wtedy obie części krainy między ujściami Wisły i Odry 
i takich nazw będziemy dalej używać, pisząc o tej epoce. 
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Ryc. 1. Pomorze Górne, naśladownictwo denara niemieckiego, po 1119 (?), 
Gdańsk (?). Av. krzyż. Rv. brak śladów stempla. Żółty metal — niskopróbne 
srebro (?), 0,273 g, najdłuższe rozmiary 16,3×13,3 mm. Gdańsk, ul. Czopowa 

(ze skarbu), kat. 531. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, fot. autor 
 

 

Ryc. 2. Pomorze Górne, naśladownictwo pensa Etelreda II, króla Anglii, typu 
Long cross (ok. 997-ok. 1003), po 1119 (?), Gdańsk (?). Av. popiersie króla 

w płaszczu w lewo. Rv. krzyż trójnitkowy. Srebrzystożółty metal — niskopróbne 
srebro, 0,734 g, 18,0 mm. Gdańsk, ul. Czopowa (pojedynczo), kat. 532. Muzeum 

Archeologiczne w Gdańsku, fot. autor 
 
Początki mennictwa w tym regionie sięgają XI wieku, kiedy pojawiły się 

tutaj monety naśladowcze, początkowo srebrne, potem ze stopów miedzi. 
Te ostatnie zostały ujawnione podczas badań przy ul. Czopowej na Zamczysku 
w Gdańsku. Reprezentują bardzo specyficzny styl i najprawdopodobniej są 
wyrobami miejscowymi, stanowiąc pierwsze zabytki mennictwa gdańskiego 
[ryc. 1, 2]. Nie jest jasne, czy najpóźniejsze z nich powstały przed, czy raczej po 
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podboju Pomorza przez Bolesława Krzywoustego. W każdym razie gdzieś 
w latach dwudziestych XII wieku na kilka dekad znikły z Gdańska i innych osad 
górnopomorskich ślady miejscowego mennictwa. 

Już w 1148 r. biskup kujawski otrzymał potwierdzenie dziesięciny de 
moneta z całej diecezji, obejmującej także wschodnią część Górnego Pomorza. 
Wskazuje to istnienie na Górnym Pomorzu systemu renovatio monetae — 
prawdopodobnie dotyczącego monety ogólnopolskiej, ale na razie jest to tylko 
domysł niepodparty znaleziskami. Miejscowe mennictwo jednak musiało się 
zacząć co najmniej w 1182 roku (jeśli nie w 1177), kiedy między Krakowem 
a Gdańskiem pojawiło się księstwo Lestka Bolesławica mające własną monetę. 
Być może na Górnym Pomorzu, w Gdańsku lub Świeciu, zaczęto wtedy wybijać 
ogólnopolskie typy monet Kazimierza Sprawiedliwego i Mieszka III.  

Znamy dziś kilka typów brakteatów z mniejszą lub większą pewnością 
przypisanych do Gdańska, pochodzących z różnych wykopów archeologicznych 
na terenie trzynastowiecznego miasta — między Zamczyskiem a Halą 
Dominikańską. Rzadko monety tych samych typów powtarzają się w różnych 
wykopach, rzadko też występują w skarbach i mamy sporo problemów z ich 
chronologią, nawet względną. Również dane archeologiczne nie są dostatecznie 
mocne, by na ich podstawie ustalić czas wybicia anonimowych monet.  

Podczas badań w latach 2008-2010 między ulicami Tartaczną a Panieńską 
odkryto dwa niewielkie skarby, z których jeden objaśnił drugi. W ich świetle 
najpierw wybito w Gdańsku brakteaty z orantem — półpostacią w płaszczu na 
wprost, wznoszącą ręce w modlitwie [ryc. 3]. 

 

 

Ryc. 3. Pomorze Górne, Sambor I, brakteat typu Orant, ostatnia dekada XII w., 
Gdańsk. Srebro, ubytki, 0,057 g, 16,1 mm. Gdańsk, ul. Tartaczna (ze skarbu I), 

kat. 1266. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, fot. autor 
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Ten typ utworzył skarb złożony z około 12 monet (poza tym jeden 
egzemplarz znaleziono wcześniej w skarbie z Krakowa). Podobny orant, może 
św. Jakub lub Bartłomiej, pojawił się na dwustronnych denarach Bogusława I 
zachodniopomorskiego, bitych w latach 1180-ok. 1183 w Szczecinie i może 
w Dyminie (dawniej uważano te monety za bite w Sławnie). W Gdańsku 
orantem byłby raczej kto inny — może św. Otto z Bambergu, apostoł Pomorza. 
Jego bowiem imię, zapisane w formie monogramu krzyżowego, widzimy na 
kolejnym typie brakteatów gdańskich, które utworzyły drugi skarb z ulicy 
Tartacznej. Było ich tam 25 i nie wystąpiły jak dotąd nigdzie więcej. Ważą 
0,15-0,21 g i mierzą ok. 18 mm średnicy. Monogram Ottona jest tam otoczony 
imieniem SAMBOR i jest to — jak na razie — jedyne imię władcy Gdańska 
widoczne na monecie [ryc. 4].  

 

 

Ryc. 4. Pomorze Górne, Sambor I, brakteat typu Sambor, ok. 1195(?), Gdańsk. 
Być może przebity na brakteacie typu Rycerz. Srebro, 0,179 g, 18,0 mm. Gdańsk, 

ul. Tartaczna (ze skarbu II), kat. 1044. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 
fot. B. Ceynowa 

 
Napis dotyczy mianowanego przez Kazimierza Sprawiedliwego 

margrabiego (czyli namiestnika) gdańskiego, Sambora I (1177/79-1207?), 
o którym czytaliśmy przed chwilą w Kronice wielkopolskiej. Co ciekawe, 
brakteat z imieniem Sambora bardzo przypomina stylem i techniką wykonania 
polski brakteat z napisem DVX MESCO, który może być zarówno monetą Mieszka 
III Starego, jak i Mieszka IV Młodego (Stronczyński 94). Być może więc, 
stempel do tej monety został zamówiony na dworze któregoś z Mieszków. 
Co najmniej pięć spośród 25 brakteatów z imieniem SAMBOR zostało przebitych 
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z brakteatów z orantem. Na tej podstawie wiemy na pewno, że tamte były 
wcześniejsze i najprawdopodobniej brakteaty napisowe wybito bezpośrednio po 
nich. Oba więc typy były monetami Sambora I, bo trudno sobie wyobrazić, by 
margrabia zaczął swe urzędowanie z wielkoksiążecej nominacji od tak 
wyjątkowej emisji, jak brakteaty z własnym imieniem. Przeciwnie, musiało 
nastąpić coś wyjątkowego za jego rządów, co sprawiło, że taka manifestacja 
władzy stała się możliwa. Czy była to śmierć Kazimierza Sprawiedliwego 
w 1194 roku i następujący po niej paraliż władzy centralnej w Krakowie po 
krwawej, nierozstrzygniętej bitwie nad Mozgawą? To dość prawdopodobne, ale 
nie można wykluczyć jakichś późniejszych wypadków, jak śmierć Mieszka III 
w 1202 roku lub obalenie jego następcy, Władysława III Laskonogiego w 1206 
roku. 

 

 

Ryc. 5. Pomorze Górne, Sambor I, brakteat typu Rycerz, koniec XII lub początek 
XIII w., Gda ńsk. Srebro, 18 mm, nr inw. GN 1779. Gdańsk, ul. Olejarna 

(ze skarbu). Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, fot. M. Szmit 
(wg B. Kościńskiego) 

Ryc. 6. Nieokreślony brakteat ze smokiem, może górnopomorski. Srebro, 0,112 g, 
zachowana średnica 15 mm, nr inw. GN 1787. Gdańsk, ul. Olejarna (ze skarbu). 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, fot. M. Szmit (wg B. Kościńskiego) 
 
Przy ul. Olejarnej znaleziono w 1996 r. skarb złożony z 13-14 monet 

reprezentujących dwa typy. Jeden z nich (12 egzemplarzy) przedstawia 
półpostać władcy w hełmie, z mieczem, proporcem i tarczą, na której można 
dostrzec protome gryfa. Waga sięga 0,26 g, średnica ok. 18 mm. Na drugim był 
dwunogi smok w prawo (jeden egzemplarz) [ryc. 5-6]. Od archeologa, Bogdana 
Kościńskiego, czerpiącego z analizy dendrochronologicznej, dowiadujemy się, 
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że monety ukryto pod podłogą budynku zbudowanego około lat 1206-1209, 
przy czym, zdaniem archeologa, było to coś w rodzaju skrytki powstałej już 
w istniejącym domostwie, a monety mogły zostać ukryte między schyłkiem 
XII wieku a latami dwudziestymi XIII wieku. Ponieważ prawie jednorodność 
skarbu świadczy, że mamy do czynienia z aktualną emisją w cyklu renowacji 
monety, powstanie tych brakteatów należałoby datować niewiele przed ich 
ukryciem, przy czym moneta ze smokiem mogłaby być pozostałością 
poprzedniej emisji lub importem. Typ z władcą jest wzorowany na 
brandenburskim brakteacie Ottona II (1184-1205), a przede wszystkim ma 
wyraźne zbieżności warsztatowe z brakteatami z orantem z ulicy Tartacznej. 

 

 

Ryc. 7. Pomorze Górne lub wschodnie Niemcy, brakteat, początek XIII w., 
popiersie na wprost, w płaszczu spiętym na piersi, w prawej dłoni miecz, w lewej 
może tarcza, niżej łuk zdobiony 4 kulkami. Ok. 20 mm, inw. pol. 311. Gdańsk, 

Hala Dominikańska (pojedynczo). Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 
fot. B. Ceynowa 

 
Nie wiemy jednak, jak zestawić tak jasno zarysowaną sekwencję dwu 

typów z ul. Tartacznej z typem z rycerzem z Olejarnej. Jeden z brakteatów 
z imieniem Sambora ma ślady przebicia, które nie pasują do monet z orantem, 
raczej już do monet z rycerzem z Olejarnej. To by mogło świadczyć, że monety 
z ul. Olejarnej są nieco starsze niż monety z ul. Tartacznej, ale nie mamy 
pewności w tej mierze. Inny jeszcze brakteat, sięgający do brandenburskiego lub 
lubeckiego wzorca, z półpostacią władcy z mieczem w płaszczu [ryc. 7], 
znaleziono pod Halą Dominikańską. I on mógł być miejscowego pochodzenia, 
a forma wskazuje na wybicie na początku XIII wieku (moneta, niestety, 
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nie przetrwała zabiegów konserwacyjnych). Mogła to jednak być też moneta 
wschodnioniemiecka. 

Sambor nie był jedynym władcą na Górnym Pomorzu. Jedyny znany 
dokument Grzymisława ze Świecia, tytułującego się „jednym z pryncepsów 
Pomorza” (termin princeps jest wieloznaczny i wcale nie musi oznaczać księcia) 
z 1198 r. wspomina dziesięcinę menniczą w Starogardzie, nadaną wówczas 
joannitom. Skoro Grzymisław nadał tę dziesięcinę, to znaczy, że wcześniej 
należała do niego; wydaje się więc uprawniony wniosek, że Grzymisław wybijał 
własną monetę. Nie mamy na razie podstaw, by ją zidentyfikować. W wykopie 
przy ul. Tartacznej znaleziono jeszcze jeden mały skarb brakteatowy ukryty 
około 1200 roku, jednakże — w przeciwieństwie do trzech, o których już była 
mowa — złożony z monet różnorodnych typów, zazwyczaj znanych już 
z kujawskiego skarbu z Wieńca i z wielkopolskiego skarbu z Głębokiego. 
W tym przypadku nie mamy wystarczających podstaw, by przypisywać te 
monety miejscowej mennicy, choć wykluczać takiej możliwości nie należy. 

 

 

Ryc. 8. Pomorze Górne lub wschodnie Niemcy, brakteat, koniec XII lub początek 
XIII w. Mur z łukowat ą bramą, w przejeździe nieokreślona figura (krzyż?), 

na murze półpostać na wprost z mieczem na ramieniu między dwiema wieżami 
o stożkowych dachach. Srebro, 0,212 g, 20,2 mm. Gdańsk, ul Tartaczna 
(pojedynczo), kat. 1073. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, fot. autor 
 
Jeśli monety brandenburskie i anhalckie mogły być wzorcem dla władców 

Gdańska, możemy jeszcze wskazać z materiału z ul. Tartacznej wczesny — jak 
się wydaje — brakteat z półpostacią władcy z mieczem nad budowlą bramną 
[ryc. 8]. Jego styl a także forma wału otokowego przypominają to, co 
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widzieliśmy na monetach typów Orant i SAMBOR. Istnieje wszelako możliwość, 
że to brakteat niemiecki o wadze zaniżonej zniszczeniami. Magdeburskie 
monety przypomina z kolei znaleziony na ulicy Tartacznej brakteat 
z półpostacią w zbroi na wprost, wznoszącą w prawicy miecz oparty na 
ramieniu, w lewicy palmę. Nakrycie głowy jest niewidoczne, wokół głowy 
widać nimb, a nad prawym ramieniem gwiazdę [ryc. 9]. Wszystkie te brakteaty 
mają około 18 mm średnicy; ich waga jest trudno uchwytna, bo poddane 
zabiegom konserwatorskim są dziś na pewno znacznie lżejsze, niż były 
pierwotnie. 

 

 

Ryc. 9. Pomorze Górne (?), brakteat, początek XIII w. Półpostać w zbroi 
na wprost, wznosi w prawicy miecz oparty na ramieniu, w lewicy palmę. 
Nakrycie głowy niewidoczne, wokół głowy nimb, nad prawym ramieniem 
gwiazda. Srebro, znaczne ubytki, 0,075 g, 17,9 mm. Gdańsk, ul Tartaczna 
(pojedynczo), kat. 1248. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, fot. autor 
 
Do dalszych dziejów mennictwa górnopomorskiego należy stempel 

menniczy z ulicy Olejarnej. Stempel do wybijania brakteatu z podwójnym 
krzyżem i dwoma pierścieniami, otoczonymi niewysokim wałem otokowym 
[ryc. 10], jest najstarszym znanym stemplem menniczym w Polsce. Nie znamy 
monet, które nim wybito. Motyw stempla przypomina monogram Ottona 
z brakteatów Sambora, ale jest przetworzony w sposób, który świadczy, że 
utracił swoje znaczenie. Ponieważ na brakteatach z drugiej połowy XIII wieku 
znajdujemy podobny motyw, poddany dalszym przekształceniom, możemy 
sądzić, że monogram przekształcił się w emblemat związany z władzą, może 
o protoheraldycznym charakterze. Niewykluczone, że stał się prototypem lilii, 
używanej przez Świętopełka jako książęcy herb na tarczach i monetach.  
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Ryc. 10. Stempel do bicia brakteatów z ul. Olejarnej w Gdańsku oraz jego odcisk, 
2. ćwierć XIII w. (?). Żelazo. Gdańsk, Muzeum Archeologiczne, 

wg B. Kościńskiego 
 
Datowanie stempla poprzez skojarzenia numizmatyczne jest bardzo 

niepewne: średnica i forma wału przypominają wprawdzie monety Sambora, ale 
z drugiej strony proste, kreskowe przedstawienie bardzo się od nich rożni. 
Datowanie archeologiczne jest szerokie i nieostre: warstwa, w której wystąpił 
stempel, zawierała materiał szacowany na połowę i trzecią ćwierć XIII wieku, 
byłbym jednak skłonny datować ten niezwykły zabytek nieco wcześniej, może 
na drugą ćwierć stulecia. I on ma średnicę 18 mm, gdy późniejsze brakteaty 
płaskie oscylują wokół 14-15 mm. 

Na ul. Tartacznej znaleziono jeszcze dwa zespoły monet liczące po dwie 
monety w każdym. Pierwszy z nich jest jednorodny, można go zatem 
potraktować podobnie jak dwa najstarsze skarby, jako wskazówkę miejscowego 
pochodzenia monet, na których na trzech stopniach stoi stożek zwieńczony 
kulką i stojącym na niej masywnym krzyżem; z boków są dwa swobodne krzyże 
[ryc. 11]. Wskazówka jest tym wyraźniejsza, że reprezentowany tu typ nie ma 
analogii poza Gdańskiem, a jedną lub dwie monety tego samego typu znaleziono 
pojedynczo podczas tych samych badań (wykopy Panieńska i Tartaczna). Jest to 
brakteat płaski, nieco zbliżony do brakteatu guziczkowego typu Wieleń 88. 
Kompozycja elementów wokół krzyża na stopniach została chyba zaczerpnięta 
z monet bizantyńskich. Nie mamy przesłanek dotyczących ich dokładnego 
datowania i musimy poprzestać na ogólnym wskazaniu XIII wieku.  
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Ryc. 11. Pomorze Górne, brakteat, XIII w., Gdańsk. Na trzech stopniach stożek 
zwieńczony kulką i stojącym na niej masywnym krzyżem; z boków dwa 

swobodne krzyże. Srebro, 0,236 g, 19,2 mm. Gdańsk, ul Tartaczna (pojedynczo), 
kat. 1065. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, fot. autor 

 
Jeszcze kilka płaskich brakteatów z XIII wieku z mniejszym lub większym 

prawdopodobieństwem można uznać za monety Pomorza Górnego. Dwa 
znalezione pojedynczo brakteaty z ul. Tartacznej reprezentują nieznany dotąd 
typ z budowlą. Widnieje na nich szeroka, trójtraktowa budowla o wielookiennej 
fasadzie, z szerszym od budynku dachem o trzech trójkątnych szczytach: 
środkowym wyższym od pozostałych [ryc. 12].  

 

 

Ryc. 12. Pomorze Górne, brakteat, XIII w., Gdańsk. Szeroka, trójtraktowa 
budowla o wielookiennej fasadzie, szerszy od budynku dach o trzech trójkątnych 

szczytach: środkowym wysokim, lewym niskim. Srebro, 0,074 g, 14,5 mm. 
Gdańsk, ul Tartaczna (pojedynczo), kat. 1064. Muzeum Archeologiczne 

w Gdańsku, fot. autor 
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Jeden z nich nosi ślady przebicia na innym brakteacie, ale niemożliwe do 
rozpoznania. Dwa typy wystąpiły pojedynczo zarówno ostatnio na Tartacznej, 
jak w dawnych badaniach na Podwalu Staromiejskim 57 — i już wtedy uznano 
je za gdańskie: typ z jeleniem podpisanym CERV9 (cervus [ryc. 13]) i typ 
z krzyżem na krokwi i dwoma pierścieniami (czyli jeszcze mocniej 
zmodyfikowany monogram Ottona [ryc. 14]).  

 

 

Ryc. 13. Pomorze Górne, Świętopełk II (1219/20-1266), brakteat, Gdańsk.  
CЄR-V9, jeleń w prawo, między przednimi nogami kula, Srebro, ubytki, 0,112 g, 
12,7 mm. Gdańsk, ul Tartaczna (pojedynczo), kat. 1069. Muzeum Archeologiczne 

w Gdańsku, fot. autor 
 

 

Ryc. 14. Pomorze Górne, brakteat, XIII w. Na krokwi krzyż i dwa pierścienie. 
Srebro, 0,13 g, 18 mm. Gruczno (pojedynczo). Fot. M. Dąbski 

(wg B. Kościńskiego) 
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Ten ostatni znany był też z badań w Grucznie. Ostatnio, na 5. aukcji 
śp. Pawła Niemczyka, została ujawniona odmiana brakteatu z jeleniem, 
niewiadomego pochodzenia, gdzie jeleń zwrócony jest w przeciwną stronę 
a napis został zastąpiony pseudolegendą [ryc. 15]. Możliwe, że figura jelenia ma 
związek z jelenim rogiem, leżącym na tarczy księcia gdańskiego Świętopełka II 
(1219/20-1266) na jego pieczęci, znanej z najstarszego odcisku z 1228 roku. 
Świętopełk II jest prawdopodobnym emitentem brakteatów z jeleniem i krzyżem 
na krokwi. W 1236 roku książę Świętopełk nadał kościołowi w Świętym 
Wojciechu co rok 300 denarów z nowej monety (CCC denarii de nova moneta), 
co wskazuje, że obowiązywała doroczna renowacja monety. 

 

 

Ryc. 15. Pomorze Górne, Świętopełk II (1219/20-1266), brakteat. CCCC-V, jeleń 
w lewo. Srebro, 0,06 g, 14 mm. Antykwariat Numizmatyczny Paweł Niemczyk, 

aukcja 5, nr 30 
 
Pewne nadzieje na zidentyfikowanie monet górnopomorskich dawała 

sakiewka znaleziona w Raciążu. Gród ten, właśnie budowany na siedzibę 
świeżo usamodzielnionego księcia-juniora, Mściwuja II, został w wyniku 
konfliktu Pomorza z Kujawami i Wielkopolską najechany i spalony w 1256 
roku. Sakiewka, zawierająca 14 monet, znaleziona w warstwie pożarowej, może 
być więc z dużą pewnością datowana na ten właśnie rok. Niestety jednak, nie 
jest ona homogeniczna i nie daje mocnych podstaw dla domniemania lokalnego 
pochodzenia zawartych w niej monet — przeciwnie, rozpoznano w niej dwie 
monety brandenburskie, jedną morawską i dwie krzyżaków pruskich. Spośród 
rozpoznawalnych, tylko jeden brakteat nie miał analogii w skarbach 
z wielkopolskiego Wielenia ani mazowieckiego Radzanowa. Jest oczywiście 
możliwe, że mimo zewnętrznych analogii nieokreślone brakteaty są miejscowe, 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 129   wrzesień 2014 r. 

16 

jednakże w stosunku do żadnego poszczególnego egzemplarza taka hipoteza 
nie jest dość mocna. Możliwe też, że podobnie jak jeden z małych skarbów 
z ul. Tartacznej w Gdańsku, sakiewka z Raciąża gromadziła głównie lub 
wyłącznie monety obce. 

Młodszy brat i rywal Świętopełka, Sambor II, zostawił dokumentarne 
świadectwa swojego mennictwa w ostatnim, tczewskim okresie panowania. 
Najprawdopodobniej uzyskał prawo wybijania własnej monety dopiero po 
całkowitym uniezależnieniu od brata (1252-1269). Jego stołeczny Tczew 
otrzymał miejskie prawo lubeckie i na wzór Lubeki w 1260 roku sołtys i rajcy 
zostali upoważnieni do śledzenia i karania fałszerstw monetarnych, a pewien 
rodzaj płatności został ustanowiony w denarach tczewskich. Mincerz tczewski 
Hermann jest poświadczony w 1269 roku i później, aż do 1293. Samborowi II, 
który za herb przyjął gryfa, przypisuje się brakteaty guziczkowe o wadze 
0,15-0,29 g z gryfem na tarczy trójkątnej lub bez niej, otoczonym gładkim 
wałem i kołnierzem, znane w niewielkich liczbach ze skarbów z Sarbska 
i Wielenia [ryc. 16, 17].  

 

  

Ryc. 16. Pomorze Górne, Sambor II (1252-1269), brakteat z gryfem, Tczew. 
Typ Sarbsk 4. Srebro, 0,221 g, 16,3 mm. Fot.: PDA-PGN 15, nr 116 

Ryc. 17. Pomorze Górne, Sambor II (1252-1269), brakteat z gryfem, Tczew. 
Typu Sarbsk 2. Srebro, 0,222 g, 17,3 mm. Fot.: PDA-PGN 15, nr 114 

 
Jeśli ta atrybucja jest trafna, byłyby to najwcześniejsze rozpoznane 

brakteaty guziczkowe wśród monet polskich. Nie jest to niemożliwe, skoro 
technologia ta została zaczerpnięta z mennictwa dolnoniemieckiego i pruskiego. 
W literaturze, a zwłaszcza w ofertach handlowych, jako brakteaty Sambora II są 
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notorycznie przedstawiane pospolite brakteaty meklemburskie lub 
zachodniopomorskie z XV wieku. Rzeczywiste monety Sambora II są bardzo 
rzadkie, ale niedawno pojawiły się na 15. aukcji Poznańskiego Domu 
Aukcyjnego i Podlaskiego Gabinetu Numizmatycznego oraz na 57. aukcji 
Warszawskiego Centrum Numizmatycznego. Książę ten na pewno wybijał 
również monety z innymi motywami. 

Już w 1255 roku Sambor nadał prawo wybijania własnej monety we wsiach 
Brutnino i Połęczyno opactwu cysterskiemu z wielkopolskiego Łekna. Stanisław 
Suchodolski wysunął przypuszczenie, że na podstawie tego przywileju został 
wybity brakteat, znaleziony w nieodległym od tych wsi Zamku Kiszewskim, 
„z wyobrażeniem dwóch półłuków na dole, o których końce opierają się dwa 
przekrzyżowane pastorały (?), po bokach dwa pierścienie”. Nie wiadomo, czy 
był to brakteat płaski, czy guziczkowy, bo nie został zilustrowany. Mincerza 
tczewskiego Gerharda spotykamy jeszcze w 1305 roku, z czego wynika, że 
mennica tczewska działała również po wcieleniu księstwa tczewskiego do 
gdańskiego, aż do najazdu krzyżackiego w 1308 roku. 

W latach 1252-1269 dzielnicowym księciem Świecia był Mściwuj II. Nie 
ma śladów dokumentarnych, by bił w tym czasie monety, ale nie jest to 
wykluczone. Przypisuje mu się brakteat guziczkowy z idącym lwem (0,18 g, 
16,5 mm), znaleziony w Grucznie pod Świeciem [ryc. 18], ale moneta ta może 
być późniejsza, z lat osiemdziesiątych lub nawet dziewięćdziesiątych. Nie 
umiemy też wskazać monet jego brata, Warcisława II, który w latach 1266-1269 
panował w Gdańsku. 

 

 

Ryc. 18. Pomorze Górne, Mściwuj II (1252-1294), brakteat guziczkowy z lwem, 
lata siedemdziesiąte-dziewięćdziesiąte XIII w. Srebro, 0,18 g, 16,5 mm. 

Gruczno (pojedynczo), wg S. Suchodolskiego 
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Po śmierci Świętopełka w 1266 roku powstały monety z drugiego zespołu 
dwu brakteatów z ul. Tartacznej, różne, ale najprawdopodobniej miejscowego 
pochodzenia. Na jednej z nich widnieje łuk, na nim stoi zaostrzony słup i, 
symetrycznie z boków, dwa pastorały; u góry dwie czteropromienne gwiazdy, 
u dołu jedna, z boków dwie kulki [ryc. 19]. Drugi przedstawia schematycznego 
orła z rozłożonymi skrzydłami o trzech piórach każde; głowa skierowana w 
lewo (patrzącego), z boków kulka i gwiazdka trójramienna [ryc. 20].  

 

   

Ryc. 19. Pomorze Górne, Mściwuj II (1252-1294), brakteat płaski, 1271 lub 1272, 
Gdańsk. Łuk, na nim zaostrzony słup i dwa pastorały; u góry dwie 

czteropromienne gwiazdy, u dołu jedna, z boków dwie kulki. Srebro, ubytki, 
0,097 g, 15,2 mm (klejona, na tkaninie). Gdańsk, ul. Tartaczna (skarb V), 

kat. 1242. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, fot. autor 

Ryc. 20. Pomorze Górne, Konrad brandenburski (1271-1272), brakteat, Gdańsk. 
Orzeł z rozłożonymi skrzydłami o trzech piórach każde, głowa w lewo 

(patrzącego), z boków kulka i gwiazdka trójramienna. Srebro, ubytki, 0,127 g, 
17,3 mm. Gdańsk, ul. Tartaczna (skarb V), kat. 1253. Muzeum Archeologiczne 

w Gdańsku, fot. autor 
 
Obie monety z tego zespołu, z orłem i z konstrukcją z dwoma pastorałami, 

mimo różnych typów są bardzo podobne do siebie pod względem techniki bicia 
i wykonania stempli oraz stylu. Najłatwiej to zobaczyć zestawiając niezbyt 
foremne gwiazdki z obu brakteatów. Ich pojawienie się razem nie jest zatem 
przypadkiem, bo musi je łączyć wspólne pochodzenie. Łączy je również fakt 
posiadania analogii w skarbie z Sarbska pod Łebą z końca XIII wieku, ale 
monety z Sarbska miały jakoby formę brakteatów guziczkowych, nie płaskich. 
W przypadku monety z orłem analogia jest niemal pełna [ryc. 21], w przypadku 
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monety z dwoma pastorałami odleglejsza [ryc. 22]. Za każdym jednak razem 
analogia w Sarbsku pojawiła się tylko w pojedynczym egzemplarzu, czy więc 
można na tej podstawie stawiać domysł o ich miejscowym pochodzeniu? 
Z drugiej strony, nie ma pewności, że w istocie wszystkie monety z Sarbska 
miały formę guziczkową, taką jak większość brakteatów z tego skarbu. 
Rysownik mógł omyłkowo uznać brakteaty płaskie za wtórnie spłaszczone 
i błędnie zrekonstruować ich wygląd — moneta z pastorałami z Sarbska 
na pewno była zniszczona.  

 

  

Ryc. 21. Pomorze Górne, Konrad brandenburski (1271-1272), brakteat, Gdańsk. 
Typ Sarbsk 91. Wg H. Dannenberga 

Ryc. 22. Brakteat z dwoma pastorałami typu Sarbsk 117. Wg H. Dannenberga 
 
Treść stempli, mimo braku napisów, dostarcza ciekawych wskazówek. 

Orzeł widnieje wprawdzie na tarczy Mściwuja II na jednej z jego pieczęci. 
Trudno atoli nie zwrócić uwagi na nietypową jego formę, właściwą raczej 
Brandenburgii niż Polsce. Wpływy brandenburskie na Pomorzu były 
przejściowo instytucjonalizowane hołdami lennymi Mściwuja II w 1269 roku 
(ze Świecia) i w 1273 (ze Słupska i Sławna), przede wszystkim jednak objęciem 
władzy w Gdańsku przez margrabiego brandenburskiego Konrada w latach 
1271-1272. Z tym ostatnim wydarzeniem najłatwiej byłoby związać naszą 
monetę. Władza Konrada trwała jednak ledwie pół roku i nie można oczekiwać, 
że podobna moneta z Sarbska będzie późniejszą emisją tego samego władcy — 
musiałoby chodzić o tę samą emisję, bądź też o równoczesne emisje brakteatów 
płaskich i guziczkowych. Sądząc z rysunku więc, sarbska moneta — do której 
nie mamy dostępu i nie możemy stwierdzić, jaką miała formę — była po prostu 
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brakteatem płaskim z tej samej emisji, drobną odmianą wobec typu z ulicy 
Tartacznej. Wybicie w Gdańsku brakteatu płaskiego — a nie guziczkowego — 
na początku lat siedemdziesiątych wydaje się w pełni możliwe, tym bardziej, 
że w ogóle upowszechnienie się formy guziczkowej w Polsce przypada raczej 
na lata siedemdziesiąte. 

Moneta z dwoma pastorałami jest wyraźnym naśladownictwem brakteatu 
z imieniem DVX MESCO, przypisywanego przez Stanisława Suchodolskiego 
Mieszkowi Staremu, a przeze mnie Mieszkowi Młodemu (mocno 
spokrewnionego w stylu i technice z wczesnym gdańskim brakteatem 
Sambora I). Środkowa palma została uproszczona do postaci słupa, a otaczający 
ją nimb w formie trzech łuków (księżyców) został zastąpiony trzema 
gwiazdami, które jednakże mogą nadal wyrażać światłość otaczającą figurę. 
Najprostsza interpretacja, że mamy do czynienia z emisją Mieszka Starego dla 
Pomorza Górnego, nie wydaje się prawdopodobna skoro druga moneta 
w zespole jest najwyraźniej znacznie późniejsza od czasów Mieszka. Jednakże 
podobieństwo do monety Mieszka można wykorzystać do odczytania symbolu: 
zdaniem S. Suchodolskiego, palma, pastorały i nimb u Mieszka odnosić się 
mogą się do dwu biskupów-męczenników, patronów państwa: Wojciecha 
i Stanisława (w przypadku tego drugiego byłby to kult znacznie wyprzedzający 
kanonizację). W Gdańsku znaczenie musiało być podobne — dwu świętych 
biskupów wyrażają dwa pastorały i otaczająca je światłość, najwyżej 
męczeństwo zostało pominięte, skoro zamiast palmy jest zwykły słup. Gdańsk 
miał w XIII stuleciu trzy kościoły: Panny Marii na grodzie, Katarzyny 
i Mikołaja. Byłby tu jeden tylko święty biskup, w dodatku wyznawca, a nie 
męczennik. Trudno powiedzieć, kim w takiej interpretacji miałby być drugi 
biskup — do Ottona chyba nie odnoszono się w kilkadziesiąt lat po kanonizacji, 
wobec braku przejawów jego kultu. Może więc Wojciech, w którego legendzie 
Gdańsk odgrywa istotną rolę, a który był patronem ulokowanej opodal miasta 
prepozytury benedyktyńskiej? 

Jeśli monetę z orłem będziemy hipotetycznie datować na krótkie panowanie 
w Gdańsku margrabiego Konrada (a brandenburska forma orła do tego 
upoważnia), to monetę z dwoma pastorałami przypisać by należało jego 
poprzednikowi i zarazem następcy na tej stolicy, Mściwujowi II (1269-1271, 
1272-1294). Ten kontrowersyjny władca, wcześniej panujący w Świeciu, nader 
szczodry, jeśli idzie o hołdy i zobowiązania sukcesyjne wobec sąsiadów, 2 
stycznia 1274 r. obiecał zakonowi cysterskiemu fundację klasztoru ad honorem 
Dei perpetueque virginis Marie et sanctorum Benedicti et Bernardi confessoris 
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necnon gloriosi martiris et episcopi Stanizlai. Panna Maria, Benedykt i Bernard 
są zakonnymi patronami cystersów, a św. Stanisław jest tu właściwym patronem 
fundacji, odzwierciedlającym dewocję księcia i jego dworu. Ponieważ jednak 
święci Benedykt z Nursji i Bernard z Clairvaux stale występują w ikonografii 
jako patroni zakonu cystersów, zazwyczaj przedstawiani z pastorałami, nie jest 
wykluczone, że figura na monecie odnosi się do tej właśnie pary — gwiazdy 
mogłyby wtedy dodawać do tego grona Pannę Marię, choć umieszczony 
w centrum słup — trzeba przyznać — nieco konfunduje numizmatyka. 

W 1279 roku po raz pierwszy w odniesieniu do bieżącej monety na 
Górnym Pomorzu użyto określenia „moneta toruńska”. Ściśle biorąc, ten termin 
oznacza pruską monetę krzyżacką, ale w znaleziskach pomorskich 
poprzedzających inwazję Zakonu w 1308 roku brakteaty pruskie stanowią 
składnik mniejszościowy. Najprawdopodobniej więc to określenie, podobnie jak 
„denary szczecińskie”, „denary prowizyńskie” czy „halerze” odnosiło się 
w rzeczywistości do systemu lub standardu monetarnego, stosowanego również 
(przynajmniej nominalnie) w mennicach pomorskich. Mogło też się wiązać 
z rozpowszechnieniem techniki guziczkowej i sporadycznego naśladowania 
monet krzyżackich. Już pierwszy typ brakteatów krzyżackich (Ręka 
z proporcem) miał swoje naśladownictwo [ryc. 23], znane ze skarbu z Sarbska 
(6 sztuk) i Wielenia (2 sztuki), więc najprawdopodobniej wykonane na 
Pomorzu, dopiero pod koniec XIII wieku. 

 

 

Ryc. 23. Pomorze Górne, Mściwuj II (1252-1294), brakteat naśladujący krzyżacki 
typ Ręka z proporcem. Sarbsk 29. Srebro, 0,24 g, ok. 17 mm. WCN 57, nr 161 
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Ryc. 24. Pomorze Górne, Mściwuj II (1252-1294), brakteat guziczkowy typu Lilia 

na łuku. Wieleń 72, Sarbsk 9. Srebro, 0,16 g, ok. 16 mm. WCN, oferta 102354 
 
Dominujący w skarbie z Sarbska typ brakteatu guziczkowego z lili ą na łuku 

[ryc. 24]; ok. 0,20 g), obecny również w skarbie z Wielenia, powstał pod koniec 
lat osiemdziesiątych, za panowania Mściwuja II. Inne typy znane z obu 
skarbów, które można przypisać do tej fazy w Gdańsku lub Tczewie, to łeb byka 
(ok. 0,20-0,25 g [ryc. 25]) i głowa męska (ok. 0,19 g [ryc. 26]), a także, 
przypuszczalnie, inne kompozycje z lilią o bardzo zbliżonej fabryce [ryc. 27, 
28]. Na pewno pojawiały się na monetach również inne motywy, których dziś 
nie umiemy wskazać. 

  

Ryc. 25. Pomorze Górne, Mściwuj II (1252-1294), brakteat guziczkowy typu 
Łeb byka. Sarbsk 29. Srebro, 0,15 g, ok. 17 mm. WCN 54, nr 116  

Ryc. 26. Pomorze Górne, Mściwuj II (1252-1294), brakteat guziczkowy typu 
Głowa. Sarbsk 16. Srebro, 0,133 g, 15,7 mm. Allegro 360396501 
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Ryc. 27. Pomorze Górne, Mściwuj II (1252-1294) (?), brakteat guziczkowy. 
Głowa ptaka z lilią w dziobie. Podobny do Sarbsk 92 (przeciwny zwrot ptaka!). 

Srebro, 0,22 g, ok. 17 mm. WCN 57, nr 168 

Ryc. 28. Pomorze Górne, Mściwuj II (1252-1294) (?), brakteat guziczkowy.  
Dłoń z lilią. Sarbsk 95. Srebro, 0,17 g, ok. 16 mm. WCN 57, nr 170 

 
Niedostatek znalezisk z następnego okresu w dziejach Górnego Pomorza: 

od wygaśnięcia Sobiesławiców do podboju krzyżackiego (1294-1308) sprawia, 
że nie umiemy wskazać monet z tego czasu, oprócz tylko guziczkowych 
brakteatów z tzw. drabinką, prostokątem z dodatkową poprzeczką [ryc. 29].  

 

 

Ryc. 29. Pomorze Górne, Wacław II (1299-1305) (?), brakteat guziczkowy 
typu Drabinka. Paszkiewicz N7a.1. Wg E. Waschinskiego 

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 129   wrzesień 2014 r. 

24 

Te jednak wybito najwcześniej w 1298 roku, bo naśladują krzyżacki typ 
Prostokąt I, wprowadzony w 1297 lub 1298 roku do obiegu. Tymczasem na 
terenie Pomorza walczyli ze sobą o wpływy i terytoria książęta Wielkopolski, 
Kujaw, Rugii, królowie polscy i czescy oraz margrabiowie brandenburscy. 
Wszystko to powinno pozostawić ślady w monetach. Nawet podbój krzyżacki 
mógł nie zakończyć autonomicznego mennictwa w tym regionie, gdyż warunki 
do bicia własnej monety mogli mieć Święcowie we własnym państewku 
w Sławnie do 1347 roku. Wszystkie te monety wciąż czekają na odkrycie, które 
będzie możliwe tylko pod warunkiem, że wszelkie nowe znaleziska monet 
zabytkowych będą rejestrowane i publikowane. 
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„WOJNY Z TURCJ Ą JANA III SOBIESKIEGO” 
ODSIECZ WIEDNIA 1683 R. - MEDALE 

Andrzej Denis 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Jan III Sobieski ur. 17 lipca 1629 w Olesku na Ukrainie zmarł 17 czerwca 

1696 roku w Wilanowie. Był ostatnim z wielkich wodzów dawnej 
Rzeczypospolitej. Ogólnie przyjmuje się, że na rozwój polskiej sztuki wojennej 
wywarł ogromny wpływ. Jan Sobieski cieszył się opinią wodza na miarę 
światową. Jego głównymi przeciwnikami na polu walki byli Tatarzy i Turcy. 
Jednych i drugich znał doskonale. U Tatarów przebywał w niewoli, a sztukę 
wojenną Turków studiował na przykładach walk z Austrią i Wenecją. 
Od Podhajec począwszy wszystkie poczynania strategiczne były jego dziełem 
jako wybitnego dowódcy – Hetmana Wielkiego Koronnego, a później króla 
Rzeczypospolitej. Cechowały go zdolności wrodzone poparte solidnym 
wykształceniem wojskowym i doświadczeniem zdobytym na polach bitew. 

W młodości Sobieski wraz ze swym bratem Markiem przebywał we Francji 
i Holandii, gdzie zapoznał się ze sztuką wojenną Zachodu, szczególnie zaś 
inżynierią wojskową. Brał udział w walkach prowadzonych w czasie powstania 
Chmielnickiego. W 1652 roku, brał udział  w bitwie pod Beresteczkiem 
w randze pułkownika, w której został ciężko ranny. Wcześniej miał udział 
w odsieczy Zbaraża, wśród oblężonych w Zbarażu był jego brat Marek. 
W bitwie z Kozakami pod Zborowem w 1649 roku walczył jako rotmistrz 
własnej chorągwi husarskiej, a jego brat Marek chorągwi kozackiej. Bracia Jan 
i Marek Sobiescy mogli własnym sumptem wystawić chorągwie husarską 
i kozacką, gdyż pochodzili ze znamienitego rodu magnackiego z Sobieszyna. 
Ich ojciec Jakub Sobieski był kasztelanem krakowskim. Poprzez matkę Zofię 
Teofilę z Daniłowiczów – wojewodziankę ruską Jan Sobieski był spokrewniony 
„po kądzieli” z potężnym rodem Żółkiewskich. Stanisław Żółkiewski –hetman 
wielki koronny był jego pradziadkiem, a matka wnuczką hetmana. 
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Awers medalu Jan III Sobieski - Jana Hoehna 

 
Większość jego krewnych: pradziad, wuj i  brat rodzony Marek zginęli 

w walkach z Turkami i Tatarami. Powyższe straty rodzinne ukształtowały jego 
osobowość sprawnego wojownika z wyznawcami islamu. W młodości nauki 
pobierał w Kolegium Nowodworskiego w Krakowie wraz z bratem Markiem. 
W latach 1643 – 1646 studiował na wydziale filozoficznym Akademii 
Krakowskiej. W nauce bracia Sobiescy wykazywali się wielką pilnością 
i sumiennością. Ojciec ich kasztelan Jakub Sobieski zawsze zalecał swoim 
synom Janowi i Markowi zdobycie gruntownej znajomości kilku języków, 
konwersacje w tych językach. Dzięki temu Jan Sobieski nabył biegłą znajomość 
łaciny, języka niemieckiego, francuskiego, włoskiego oraz podstaw tureckiego 
i greki. Nabył perfekcji w retoryce – co się mu później przydało we wszelkich 
wystąpieniach publicznych w Sejmie Koronnym i do szlachty na sejmikach. 
Poza językami posiadał wszechstronne zainteresowania naukowe – interesował 
się szczególnie matematyką, astronomią i architekturą oraz inżynierią. Jego 
przyjacielem był znany gdański astronom Jan Heweliusz, któremu często 
asystował w jego obserwacjach nieba przez teleskop. Stał się jego protektorem. 
Wdzięczny astronom dedykował Janowi III drugą część swojego dzieła 
„Machina Coelestis”, swój atlas nieba nazwał „Firmamentum Sobiescianum” – 
a odkryty przez siebie gwiazdozbiór nazwał „Tarczą Sobieskiego”. Uwiecznił to 
na swym medalu gdański medalier Jan Hoehn junior.  
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Medal z Janem III Sobieskim z gwiazdozbiorem na rewersie, Jana Hoehna 

 

    
Medal Jana Heweliusza pośmiertny, Jan Hoehn junior 
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Medal Jana Heweliusza pośmiertny, Arwida Karlsteena 

 
Na początku potopu szwedzkiego i wojny polsko-rosyjskiej Jan Sobieski 

walczył z połączoną armią rosyjsko-kozacką pod Ochmatowem w 1655 roku. 
Ale później po wkroczeniu wojsk szwedzkich Karola X Gustawa pod Ujściem 
wraz z wieloma innymi oddziałami wojsk kwarcianych jako pułkownik 
pozostający pod dowództwem hetmana Aleksandra Koniecpolskiego poddał się 
pod protekcję króla szwedzkiego i złożył przysięgę na wierność. Był to jednak 
akt zdrady wobec własnego króla – Jana Kazimierza Wazy, co do dzisiaj 
stanowi czarną kartę we wspaniałej biografii przyszłego króla Polski.  

 
W końcu marca 1656 roku Sobieski porzucił Szwedów i przeszedł 

z powrotem pod sztandary swego króla Jana Kazimierza i walczył teraz ze 
Stefanem Czarneckim przeciw Szwedom. Karol X Gustaw kazał przybić 
nazwisko i portret Jana Sobieskiego na szubienicy, podobnie nazwiska i portrety 
innych dowódców polskich wojsk kwarcianych, którzy opuścili  armię 
szwedzką. Powrót Sobieskiego przyjęto w obozie króla Jana Kazimierza 
z otwartymi ramionami. Teraz Sobieski odznacza się jako wielki dowódca 
w wielu bitwach, między innymi pod Warszawą, za co otrzymał godność 
Chorążego Wielkiego Koronnego. Jest to wstęp do dalszej kariery wojskowej – 
do buławy hetmańskiej. 
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Medale z Janem Kazimierzem i Ludwiką Mari ą Gonzaga 

 
Jan Sobieski jako Chorąży Wielki Koronny obracał się na dworze królowej 

i tam poznaje jej damę dworu z Francji - Marię Kazimierę D’Arquien, którą 
później nazywał Marysieńką, kobietę, która stała się wielką miłością jego życia, 
a w przyszłości tworzyła z nim wspólnie dobraną parę partnerów w sprawach 
prywatnych jak i politycznych. 

 

 
Portret młodej Marysieńki  
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Portrety Jana III i Marysie ńki  

 

    
Medal pary królewskiej Podróż na Pomorze, Jana Hoehna 
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Portret młodej Marii Kazimiery  

 
Okres znajomości i początkowo platonicznej miłości obojga (Maria 

Kazimiera została żoną Jana Sobiepana Zamoyskiego) związał Sobieskiego 
z dworem królewskim pozostającym pod kuratelą królowej Marii Ludwiki - 
dążącej do reform, elekcji nowego króla, następcy Jana Kazimierza (electio 
vivente rege). Na dworze królowej Sobieski przechodzi szkołę wielkiej polityki, 
co utorowało mu drogę do kariery. Walczy z rokoszem Lubomierskiego stając 
po stronie Jana Kazimierza. Przejmuje po zdegradowanym rokoszaninie 
Lubomirskim godność Marszałka Wielkiego Koronnego i Hetmana Polnego 
Koronnego. Piątego lipca 1665 roku Jan Sobieski oficjalnie poślubia Marię 
Kazimierę D’Arquien, obecnie już wdowę po zmarłym Janie Zamoyskim – 
wojewodzie sandomierskim. Teraz Jan Sobieski jako hetman odnosi błyskotliwe 
zwycięstwa pod Podhajcami odpierając pięciokrotnie liczniejszy najazd 
kozacko-tatarski w 1667 roku. Powyższe zasługi wojenne i sława przysporzyły 
mu ogromną popularność wśród szlachty.  

Jan Kazimierz szykujący się do abdykacji, nadaje mu pod koniec swojego 
panowania wakującą buławę Hetmana Wielkiego Koronnego. W dniu 5 lutego 
1668 roku Sobieski staje się najpotężniejszą osobistością Rzeczypospolitej 
(cytowane za Z. Wójcikiem). Teraz podlega mu całe wojsko Rzeczypospolitej 
i częściowo dyplomacja.  
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Dwa awersy medalu króla Francji Ludwika XIV 

 
Po abdykacji króla Polski Jana Kazimierza, Sobieski popiera wraz 

z Prymasem Prażmowskim kandydatury francuskie protegowane przez króla 
Francji Ludwika XIV: Wielkiego Kondeusza lub jego syna do polskiego tronu. 
Ludwik XIV odpowiednio „dotuje” swoich stronników w Rzeczypospolitej, 
którzy tworzą stronnictwo profrancuskie. Szlachta jednak na elekcji 19 czerwca 
1669 roku niespodziewanie wybiera „Piasta” Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego. Wybór ten był dla Jana Sobieskiego wielkim zaskoczeniem 
i ciosem. 

 

    
Medal koronacyjny Michała Korybuta Wi śniowieckiego Jana Buchheima 
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Medal króla Michała z Eleonorą Habsburg, Jana Hoehna 

 

    
Medal koronacyjny króla Michała Korybuta 

 
Nowy władca – wybraniec szlachty, wielce nieudolny, był 

przeciwieństwem swego sławnego ojca księcia Jaremy Wiśniowieckiego – 
pogromcy Tatarów i zbuntowanych kozaków Chmielnickiego. Toteż Sobieski 
z prymasem Prażmowskim przeszedł do opozycyjnego stronnictwa tak zwanych 
„malkontentów” dążących do detronizacji niedołężnego władcy, zawiązuje 
spisek detronizacyjny. Król Francji  Ludwik XIV powierzył ponownie 
Sobieskiemu misję popierania swego kandydata księcia Charles’a Paris 
D’Orleans-Longueville do korony polskiej, naturalnie odpowiednio sponsoruje 
całą akcję. Jan Sobieski stał się teraz głównym wrogiem frakcji dworskiej.  
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Ludwik XIV król Francji 

 
W 1671 roku Jan Sobieski jako Hetman odpiera duży najazd Tatarów, 

ostrzega króla Michała o złym stanie twierdzy w Kamieńcu. Król Michał nie 
robi nic, aby to zmienić. 26 sierpnia 1672 roku po tureckim napadzie Kamieniec 
padł i Podole przeszło na 27 lat pod jarzmo tureckie. Na mocy niekorzystnego 
pokoju w Buczaczu w 1672 roku Rzeczypospolita oddaje Turcji Podole i zgadza 
się płacić sułtanowi roczny haracz. Sejm odrzuca ratyfikacje haniebnego pokoju. 
Walka z Turcją miała trwać nadal. Hetman Jan Sobieski jesienią 1672 roku 
rozbija czambuły tatarskie mając 3000 jazdy przeciw kilkudziesięciotysięcznym 
wojskom Tatarów. Uwalnia 40000 jasyru wziętego przez nich w niewolę. 
11 listopada 1673 roku odnosi świetne zwycięstwo pod Chocimiem nad armią 
turecką. Ocalało w walce z Polakami 4000 z 30000 żołnierzy Turcji.  

 

    
Medal Jana Hoehna zwycięstwo pod Chocimiem 
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Papież Klemens X. Wręczenie przez Polaków chorągwi tureckich zdobytych 

pod Chocimiem – Girolamo Lucenti 
 
Triumf pod Chocimiem przyniósł Sobieskiemu sławę w świecie i koronę 

polską. Bowiem w przeddzień chocimskiego zwycięstwa 10 listopada 1673 roku 
zmarł król Michał Korybut Wiśniowiecki. Szlachta na sejmie elekcyjnym 
jedynie przy sprzeciwie posłów litewskich wybiera 21 maja 1674 roku nowego 
króla Polski Jana III Sobieskiego – „Piasta Wojownika”. Bardzo znaczną rolę 
w kaptowaniu stronników Jana III na elekcji odegrała Marysieńka Sobieska.  

 

    
Medale koronacyjne Jana III i Marysieńki, Jan Hoehn jun.  
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Jan III i Marysie ńka Jana Hoehna jun., medal koronacyjny 

 

    
Jan III z tarczą Sobieskich na rewersie, Jana Hoehna medal koronacyjny 
 
Wobec trudnej sytuacji państwa i toczącej się wojny z Turcją, Jan Sobieski 

przekłada swoją uroczystą koronację na okres 2 lat do 1676 roku. Odzyskuje 
twierdze kresowe Bar i Bracław. W okresie września 1675 odpiera turecko-
tatarski najazd na Ruś Czerwoną. Podpisuje rozejm w Żurawnie w 1676 roku. 
Polska nie musi już płacić haraczu Turcji. Turcja jednak zatrzymuje Podole 
i prawobrzeżną Ukrainę. Sobieski porzuca obóz profrancuski i zbliża się do 
stronnictwa habsburskiego widząc w Cesarstwie sojusznika wojny z Turcją. 
Obie strony zawierają 31 marca 1683 roku traktat zaczepno-obronny, deklarując 
pomoc wzajemną na wypadek ataku ze strony Turcji, co miało odbicie 
w późniejszej odsieczy Wiednia. Austria i Polska jednakowo były zagrożone 
najazdem tureckim.  

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 129   wrzesień 2014 r. 

37 

Odsiecz Wiednia       12 IX 1683 r. 

W 1683 roku Turcja szykowała się do wielkiej wyprawy wojennej na 
Węgry i Austrię. Armia turecka pod wodzą wielkiego wezyra Kara Mustafy 
dociera pod stolicę Cesarstwa (Wiedeń) i rozpoczyna oblężenie miasta w liczbie 
100 tysięcy żołnierzy. Sułtan Mehmed IV wcale nie był osamotniony w swej 
decyzji wysyłając wezyra Kara Mustafę na Wiedeń. Dyplomacja francuska 
Ludwika XIV namawiała sułtana niedwuznacznie do wojny i podboju Austrii.  

Król Jan III Sobieski nie czekając na posiłki litewskie (które celowo 
zwlekały) pomaszerował w błyskawicznym tempie 400 km w 8 dni na odsiecz 
stolicy Cesarstwa. Siły koalicji austriacko-niemiecko-polskiej teraz pod 
komendą Jana III gromią armię turecką oblegającą Wiedeń. O wyniku 
zwycięstwa przesądza atak polskiej husarii na lewe skrzydło tureckie i zdobycie 
bogatego obozu przeciwnika. W ręce Polaków wpadają olbrzymie łupy, w tym 
namioty wezyra Kara Mustafy. 

 

    
Medal Jana Hoehna Odsiecz Wiednia 

 

 
Powiększony fragment –2 orły szarpią półksiężyc 
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Medal zwycięstwo wiedeńskie- Hans Wohlrab 1683- czterech władców z koalicji 

chrześcijańskiej  na mieczach 
 

    
Powiększenie awersu powyższego medalu, po prawej Jan III Sobieski 

 
15 września 1683 roku król Jan III Sobieski triumfalnie wjeżdża do 

wyzwolonego z oblężenia Wiednia, entuzjastycznie witany przez 
Wiedeńczyków, całowany po rękach i szatach. Spotyka się to z wielką 
dezaprobatą zazdrosnego cesarza Leopolda I, który wjechał do Wiednia 
następnego dnia przyjęty chłodno przez poddanych, przy zamkniętych oknach 
domów, bez wiwatów. Wobec zbliżającego się zagrożenia tureckiego wcześniej 
cesarz opuścił swą stolicę, nie walczył w jej obronie, tylko ulokował się na 
dalekiej prowincji w Grazu, aby bezpiecznie przeczekać najgorsze zagrożenie. 
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Nie miał niestety uzdolnień wodza. W związku z tym zimnym powitaniem 
swych poddanych cesarz Leopold I poczuł się wielce dotkniętym i miał głęboką 
urazę do Sobieskiego za to, że nie wjechał pierwszy do stolicy. Wszak jako 
władca opuścił swych poddanych w potrzebie. Rodowa duma Cesarza nie 
pozwoliła mu uznać w polskim królu elekcyjnym równego sobie monarchę. 
W czasie spotkania  ze zwycięskim polskim królem w miejscowości Schwechat 
15 września 1683 dał mu to odczuć nie odkłaniając się jego synowi 
królewiczowi Jakubowi ani wojskom polskim. Sobiescy mieli nadzieję na 
związek małżeński syna Jakuba z córką cesarza Leopolda I. Nic z tego nie 
wyszło. Według Boya Żeleńskiego (cytat z jego książki „Marysieńka Sobieska”) 
„Cesarz Leopold I zachował się jak cham nie odkłonił się królewiczowi 
Jakubowi gdy mu król Jan III przedstawiał syna. Zasługę Jana III Sobieskiego 
rozmyślnie starano się zataić wynosząc i nagradzając Stahrenberga, dowódcę 
oblężonego Wiednia. Żołnierz polski, kiedy się odbije od swoich – ginie 
zamordowany w bójce lub zdradziecką ręką sojusznika” – koniec cytatu. 

 

 
Fragmenty obrazu Jana Matejki odsiecz Wiednia: Jan III i cesarz Leopold  

 

 
Znaczek pocztowy polski z odsieczy Wiednia, 1933 r. 
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Sojusznicy zazdroszczą Polakom zdobytych na Turkach bogatych łupów; 
mnożą się kradzieże i napady na Polaków.  

 

  
 

  
Zdj ęcia zdobyczy na Turkach  

 
Wiedeń został uratowany, dalszy bieg wypadków jest również znany: 

niewdzięczność obrażonego cesarza Leopolda I, tragiczne położenie głodzonej 
armii polskiej, szykanowanej, nękanej przez sojuszników, dziesiątkowanej przez 
choroby – krwawą biegunkę. W listach swoich do Marysieńki Jan III Sobieski 
pisał: „Jesteśmy tu teraz właściwie jako zapowietrzeni, nikt tu się do nas nie 
pokaże, a przed potrzebą (bitwą) przecisnąć się nie było można w tak wielkich 
moich namiotach”. A dalej „prowiantów żadnych nie dają, chorzy nasi na 
gnojach leżą i niebożęta postrzeleni, których bardzo siła, wozy nam rabują, 
konie gwałtem biorą”. Propaganda dworu cesarskiego przedstawia teraz Cesarza 
Leopolda I jako głównego pogromcę Turków. Zamawia medal u Antona 
Meybusha, gdzie na awersie jest przedstawiony cesarz w wieńcu laurowym na 
głowie, a napis awersu głosi: „LEOPOLDUS I. DG.ROM.IMP.SEMP.AUG. 
TURCARUM VICTOR. ANTON MEYBUSH FECIT. (zwycięzca Turków). Na 
rewersie scena bitwy pod Wiedniem. 
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Medal Leopolda I jak wyżej w opisie 

 

 
Rycina propagandowa z cesarzem Lepoldem - głównym zwycięzcą 

 
Na ulotnych propagandowych drukowanych rycinach jawi się cesarz 

Leopold I jako główny zwycięzca na koniu. Za nim na szarym końcu , skromnie 
w orszaku wśród innych dowódców nasz główny bohater wiedeńskich wydarzeń 
król Polski Jan III Sobieski... 
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Bitwa pod Parkanami, Węgry      9 X 1683 r. 

Zwycięstwo pod Wiedniem nie zakończyło zmagań z Turcją. Jan III 
Sobieski został zmuszony do stoczenia jeszcze dwóch dramatycznych bitew pod 
Parkanami. W pierwszym starciu z Turkami, Polacy ponieśli porażkę. 
A drugiego dnia – 9 października 1683 roku król nie popełnił już błędu 
z ostatniego starcia. Przeciwko sprzymierzonym stanęło 20 tysięcy Turków. 
Zwycięstwo było całkowite, Turcy stracili 9 tysięcy żołnierzy, a 1,5 tysiąca 
dostało się do niewoli przy stracie kilkuset żołnierzy chrześcijańskich. Łupem 
zwycięzców padło 6 tysięcy koni oraz tureckie sztandary.  

 

 
Zbroja husarska karacena 

 

    
Medal Papież Innocenty XI, medalier Lucenti 
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Sztandary tureckie zdobyte w Parkanach 

 
Na rewersie powyższego  medalu sztandar turecki na tle kościoła w Loreto 

(Giovanni Hamerani). Jeden z nich Jan III przysłał do kościoła Matki Boskiej 
w Loreto (Włochy). 

Wezyr Kara Mustafa winny poniesionych klęsk skazany został przez 
Mehmeda IV na uduszenie jedwabnym sznurem. Wyrok wykonano 
w Belgradzie. 

 

 
Portret Kara Mustafy 
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Przymierze Świętej Ligii         5 III 1684 r. 

Zwycięstwo Polaków pod Wiedniem nie zostało odpowiednio 
zdyskontowane politycznie. Legły w gruzach ambitne plany Jana III 
i Marysieńki Sobieskich – mariażu ich syna Jakuba z córką cesarza Leopolda I. 
Z dalszych skutków bitwy o Wiedeń korzyści odniosła jedynie Austria. Mimo 
tego Jan III Sobieski zdecydował się na podpisanie 5 marca 1684 roku w Linzu 
traktatu o zawiązaniu antytureckiej Ligii Świętej, w skład której weszli: 
Rzeczypospolita, Austria, Wenecja. Patronował jej papież Innocenty XI. Wojna 
z Turcją miała trwać dalej. 

 

    
Medal Świętej Ligi – 3 władców na liściach, Martin Brunner 

 

 
Powiększony fragment powyższego medalu 
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Medal z papieżem Innocentym XI 

 

    
Medal z Janem III Sobieskim, medal Świętej Ligi 

 

   
Medal Świętej Ligi: papież Innocenty XI, cesarz Leopold, Jan III Sobieski,  

doża wenecki Marcantonio Giustiniani 
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Przystąpienie Rzeczypospolitej do tego sojuszu poważnie ograniczyło 
możliwości Jana III do manewru na arenie międzynarodowej. Jan III 
zrezygnował z aktywnej polityki na Wschodzie (pokój Grzymułtowski 
z Moskwą w 1686 r.), licząc, że cesarz Leopold I poprze go i osadzi syna 
królewicza Jakuba Sobieskiego na tronie mołdawskim. Nic z tego nie wyszło. 
Polityka dynastyczna Sobieskich przesłoniła cel pierwszorzędny – odzyskanie 
dla Polski Podola i Kamieńca podolskiego. Wyprawy mołdawskie króla Jana III 
w latach 1685, 1686, 1690 zakończyły się niepowodzeniem. 

 

    
Medal pokój Grzymułtowski z Rosją, Giovanni Gugliemalda 

 
Ceną za zwycięstwo wiedeńskie była kapitulacja Rzeczypospolitej wobec 

Moskwy. Wciągnięcie Rosji do Świętej Ligi kosztowało Polskę poprzez 
zawarcie Traktatu Grzymułtowskiego utratą Kijowa, lewobrzeżnej Ukrainy, 
ziemi smoleńskiej, siewierskiej – utracono województwa wschodnie. Traktat ten 
oddawał „pod opiekę” metropolii moskiewskiej wyznawców prawosławia 
w Polsce i na Litwie. Dało to Rosji znakomity pretekst ingerowania 
w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej.  

Złamanie ekspansji militarnej Turcji przyczyniło się wzrostu potęgi 
Habsburgów i Moskwy, którzy 100 lat później wspólnie przyczynili się do 
rozbiorów i upadku Polski. Ale tego niestety Jan III Sobieski nie przewidział. 
Kamieniec Podolski powrócił do Polski w 1699 roku po śmierci Jana III 
Sobieskiego, po zawarciu pokoju w Karłowicach z Turcją za panowania  króla 
polskiego Augusta II Mocnego. Święta Liga rozwiązała się. 
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Medal z Augustem II Mocnym "Odzyskanie Kamieńca Podolskiego", 1699 r., 

medalier Marcin Henryk Omeis 
 

Bibliografia: 
1) Dr Józef Andrzej Szwagrzyk, katalog „Moneta, medal, order” 
2) Leszek Podhorecki „Wiedeń 1683” 
3) Paweł Jasienica „Rzeczypospolita Obojga Narodów” 
4) J. Fonkowicz „Krwią i blizną”, z dziejów oręża polskiego 
5) Boy Żeleński „Marysieńska Sobieska” – listy 
6) Michał Komaszyński – „Maria Kazimiera D’Arquien Sobieska – królowa 

Polski 1641-1716” 
7) Z. Wójcik „Jan III Sobieski” 
8) Wikipedia „Jan III Sobieski” 
Ilustracje: fotografie z replik medali autora, Google-grafika, katalogi aukcyjne 

◙ 
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OD PŁACIDEŁ DO KART PŁATNICZYCH 

Przemysław Pisula 
Zamkowe Stowarzyszenie Numizmatyczne w Świdwinie 

 
W dniach 21 maja – 27 lipca 2014 r. w komnatach muzealnych 

świdwińskiego zamku zorganizowano ciekawą wystawę numizmatyczna pod 
tytułem: „Od płacideł do kart kredytowych” . Organizatorem wystawy był 
Świdwiński Ośrodek Kultury ZAMEK we współpracy z Narodowym Bankiem 
Polskim, Muzeum Narodowym w Szczecinie oraz Zamkowym 
Stowarzyszeniem Numizmatycznym w Świdwinie.  

 

 
 
Wystawa, która została otwarta w zamkowych komnatach muzealnych 

z pewnością należy do najbardziej oryginalnych i niezwykłych ekspozycji, jakie 
miały miejsce w Świdwinie. Nosi tytuł „Od płacideł do kart kredytowych” 
i przedstawia środki płatnicze stosowane od starożytności po dzień dzisiejszy.   

Wystawę przygotowało i wypożyczyło świdwińskiemu zamkowi na ponad 
dwa miesiące Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Zamkowym 
Stowarzyszeniem Numizmatycznym w Świdwinie. Na wystawie można było 
zobaczyć kilka ciekawych eksponatów.  
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Najciekawszym z nich jest XV w. denar krzyżacki, wybijany na 
świdwińskim zamku. Są to unikatowe denary świdwińskie, bite na tutejszym 
zamku przez Krzyżaków w latach 1402–1455. Do dziś zachowało się zaledwie 
kilka egzemplarzy tej monety. Z okazji otwarcia wystawy można było otrzymać 
replikę takiej monety, bitej ręcznie przez mincerza.  

 

 
 
Sprowadzenie tej monety dokonało się z inicjatywy Zamkowego 

Stowarzyszenia Numizmatycznego w Świdwinie, które z pomocą Muzeum 
Narodowego w Szczecinie sprowadziło po niespełna 600 letniej rozłące denara 
świdwińskiego do swojej „macierzy” – na świdwiński zamek, gdzie był 
wybijany w I połowie XV w. i odkrywa tę monetę na nowo dla mieszkańców 
dzisiejszego Świdwina.  

Wystawa jest pierwszym sukcesem świdwińskiego ruchu 
numizmatycznego, który formalnie pod egidą Zamkowego Stowarzyszenia 
Numizmatycznego w Świdwinie, swe funkcjonowanie rozpoczął w ubiegłym 
roku. Stowarzyszenie zrzesza grupę kilkunastu sympatyków i miłośników 
numizmatyki, chcących aktywnie propagować tematykę oraz wymieniać 
poglądy i wiedzę z innymi.  

Zapraszamy do współpracy i odwiedzania Naszego miasta! 

◙ 
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RADOMSKIE ZAPISKI NUMIZMATYCZNE 

Przemysław Ziemba 
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne,  

Oddział im. dr. Teofila Rewolińskiego w Radomiu 
 

Radomskie Zapiski Numizmatyczne to pierwsze radomskie czasopismo 
(półrocznik) poświęcone numizmatyce.  

Z pismem tym chcemy dotrzeć do mieszkańców naszego miasta 
i przybliżyć im w przystępny sposób ciekawą naukę, jaką jest numizmatyka. 
Oczywiście mamy nadzieję, że nasze pismo zaciekawi miłośników numizmatyki 
także spoza Radomia. W naszym piśmie będziemy starali się zamieszczać 
informacje numizmatyczne związane z naszym regionem oraz z działalnością 
radomskich numizmatyków. 

 

   
 
Pierwszy (bezpłatny) numer formatu A5 ma objętośc 24 stron + okładki. 

Nakład 100 + 50 egzemplarzy.  

                                     ◙ 
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MEDALE Z REDY 

Michał Kaczmarek, Dariusz Świsulski 
Reda 

 
Reda to ponad dwudziestotysięczne miasto położone na północny-zachód 

od Gdyni. Razem z Wejherowem i Rumią tworzy Małe Trójmiasto Kaszubskie. 
W artykule przedstawiono kilka medali związanych z Redą. 

 
Medal ZASŁUŻONY DLA MIASTA REDY jest  przyznawany od 1992 

roku. Jako pierwsi medal otrzymali : Julian Rzepa, Janina Buczma, Wacław 
Trocki, kolejne medale przyznawano – 1993 r. 1 os.; 1997 r. – 3 os; 1999 r. – 
1 os.; 2000 r. – 1 os; 2002 r. – 2 instytucje; 2003 r. - 1 os., 1 instyt.; 2004 r. – 
2 os.; 2005 r. – 3 os. , 1 instyt.; 2006 r. – 3 os.; 2007 r. – 5 os. + ks. Arcybiskup 
Tadeusz Gocłowski – Honorowy Obywatel Redy; 2008 r. – 2 os., 1 instyt.; 
2009 r. – 1 os., 1 instyt.; 2010 r. – 3 os., 1 instyt. + Mieczysław Struk – 
Honorowy Obywatel Redy; 2011 r. – 2 os.; 2012 r. – 2 os.; 2013 r. 4 os. 

Medal opisany był w Uchwale Rady Miasta nr XIX 146/96 z dnia 
6.02.1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Redy (jednolity tekst 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 31 maja 2000 r. Nr 86 
poz 564 z późniejszymi zmianami).  

 

    
 

Po zmianie herbu miasta przygotowany został nowy medal, opisany 
w Uchwale nr II/ 12/2002 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4.12.2002 r. 
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(w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Redy), opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 3 lutego 2003 r.  nr 17 poz. 182.  

 

    
 

Medale MISTRZOSTW POLSKI W PIŁCE SIATKOWEJ 
PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH wręcza się trzem pierwszym 
zespołom Mistrzostw. Odbywają się nieprzerwanie na wiosnę od 1997 roku. 
W turnieju mogą brać udział tylko pracownicy etatowi i placówek 
samorządowych. Nie mogą uczestniczyć zawodnicy/-czki I i II ligi (obowiązuje 
dwuletnia karencja). Od V Mistrzostw w roku 2001 w drużynie na boisku stale 
muszą przebywać co najmniej trzy kobiety. Od roku 2008 (XII Mistrzostwa) 
rozgrywana jest kategoria +45 lat dla mężczyzn (kobiet nie obowiązuje limit 
wieku). W pierwszych Mistrzostwach uczestniczyło 12 drużyn, w roku 2014 – 
22 w kategorii „open” i 11 w kat. +45. Rekordowe były X Mistrzostwa w 2006 
roku – grało 41 drużyn. Organizatorem Mistrzostw jest MOSiR Reda i UM 
Reda, a rozgrywane są w salach gimnastycznych, od początku ZS nr 1, 
następnie nowo otwartych ZSP, ZS nr 2 i SP 2. 
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Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011, odbyła się 
1.09.2010 r. w Zespole Szkół nr 2 w Redzie Ciechocinie, związana z otwarciem 
nowej Sali gimnastycznej, wybudowanej z funduszy UM przy wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

 

    
 

Medal okolicznościowy, nie uchwalony przez Radę Miasta, a wydany 
w 2010 roku przez Urząd Miasta z okazji rocznicy 20-lecia samorządu 
terytorialnego w Polsce. 
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Medal wydany przez Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział w Redzie 
z okazji 15-lecia działalności. 

 

 
 

Kolejny medal został wyemitowany przez Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Betonów "Prefabet - Gdańsk". Wśród wymienionych na rewersie miast, 
w których znajdowały się zakłady, wymieniona jest również Reda. Zakład 
produkujący beton komórkowy działa w Redzie w ramach GRUPY PREFABET 
S.A. do dzisiaj. 

 

    
 

Można też przypomnieć, że w roku 2012 z okazji 45-lecia nadania praw 
miejskich Redzie został wyemitowany pamiątkowy żeton o nominale 1 talar 
redzki. Został on przedstawiony w numerze 109 Gdańskich Zeszytów 
Numizmatycznych z września 2012 roku. 

                                     ◙ 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
W dniu 3 czerwca 2014 roku odbyło się zorganizowane przez Oddział 

Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego spotkanie z imamem 
Hanim Hraishem w meczecie gdańskim przy ul. Abrahama 17a. Tematem 
spotkania były "Zakazy tworzenia wizerunków ludzi i zwierząt w islamie", co 
z punktu widzenia numizmatyki jest o tyle istotne, iż monety i banknoty 
emitowane przez kraje muzułmańskie charakteryzują się ogromną 
różnorodnością form - na pierwszy rzut oka niekoniecznie zgodnych 
z potocznym rozumieniem tradycji muzułmańskiej. 

 

 
 
14 czerwca 2014 roku przedstawiciele Gdańskiego Oddziału Polskiego 

Towarzystwa Numizmatycznego odwiedzili Muzeum Archeologiczno - 
Historyczne w Elblągu. Sympatycznym i fachowym przewodnikiem po 
wystawach muzeum była pani Małgorzata Gizińska.  
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Tego samego dnia odwiedziliśmy również Muzeum Mikołaja Kopernika 

we Fromborku. Okazją do wizyty było zakończenie wystawy Chrześcijańskie 
obyczaje pogrzebowe. Z tej okazji został przedstawiony pokaz mody grzebalnej 
z udziałem studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Przewodnikiem po wystawach był dyrektor Muzeum Mikołaja 
Kopernika pan Henryk Szkop. 

 
Z końcem czerwca 2014 roku Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego zakończył współpracę z Cafe Księgarnią Vademecum 
w Gdyni w zakresie organizacji wystaw numizmatycznych. Od grudnia 2011 
roku odwiedzający księgarnię mieli okazję obejrzeć kilkadziesiąt wystaw. 
Pracownikom księgarni serdecznie dziękujemy za współpracę i życzymy 
dalszych sukcesów w promowaniu kultury. 

 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego przedstawił 

w lipcu 2014 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Filia Naukowa (Gdańsk, 
ul. Obrońców Wybrzeża 2), wystawę medali ze zbiorów pana Stefana 
Hetmańskiego "Bibliotekarstwo polskie na medalach". 
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Właściciel eksponatów pan Stefan Hetmański i kierownik Filii Naukowej WMBP 

pani Anna Olszak przy wystawie 

 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego z okazji 70-tej 

rocznicy Powstania Warszawskiego zorganizował wystawę medali i monet 
ze zbiorów Mirosława Skibniewskiego, przedstawioną w sierpniu 2014 roku 
w galerii Dworku Sierakowskich w Sopocie (Sopot, ul. J. Czyżewskiego 12). 
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W związku z 70. rocznicą Powstania Warszawskiego zorganizowana 
została wystawa eksponatów ze zbiorów członków Oddziału Gdańskiego 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego: Henryka Karpińskiego, Mirosława 
Skibniewskiego, Konstantego Siekierskiego. Zbiór zawiera pamiątkowe medale, 
pocztówki oraz zdjęcia powstańców. Wystawę "63. dni Powstania 
Warszawskiego" można oglądać w siedzibie Muzeum Marynarki Wojennej 
(Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1B) od 1 sierpnia do 3 października 2014 roku. 
Kuratorem wystawy jest pani Monika Mucha. 

 

 
 

                                     ◙ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 129   wrzesień 2014 r. 

60 

 
 
 

 
 

 
Dnia 12 lipca 2014 roku zmarł nagle 

 

Paweł Niemczyk 
 
 

wybitny polski numizmatyk 
 

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i przyjaciołom 
składa  

Zarząd Oddziału Gdańskiego  
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
 



 
 

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 


