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EMERYK HUTTEN CZAPSKI.  
ŻYCIE ZAWODOWE I PASJA KOLEKCJONERSKA  1 

Miłosz Frąckowiak 
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział w Gdańsku 

 
Są dwa powody mojego tu dzisiaj wystąpienia. Pierwszy powód to odczyt 

z dnia 1 kwietnia b.r. pani Romualdy Włodarczak p.t. „Spotkanie muzealników -
numizmatyków w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego”. Odczyt był na 
temat i należy się cieszyć, że ten duży zbiór monet i medali będzie można 
oglądać. Ale zabrakło, choć to nie było w planie, informacji o samym Emeryku. 
Ponieważ od wielu lat posiadam książkę o tym wielkim kolekcjonerze, więc 
łatwo przybliżyć tę osobę, co dzisiaj pragnę uczynić. 

Ale jest też drugi powód. Ten drugi powód wyjawię dopiero na 
zakończenie.  

A oto książka, w której jest wszystko, lub prawie wszystko o Emeryku 
Czapskim. 

 

 

Strona tytułowa książki „Pami ątkom ojczystym ocalonym z burzy dziejowej”, 
Maria Kocójowa, Wydawnictwo Literackie Kraków, 1978 

                                                           

1 Jest to treść odczytu wygłoszonego w dniu 2.09.2014 w PTN Oddział Gdańsk  
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MONUMENTIS  PATRIAE  NUNFRAGIO  EREPTIS - to napis wykuty 
na frontowej elewacji Muzeum w Krakowie. A tytuł książki to przybliżone 
tłumaczenie tego napisu. 

 
Emeryk Zachariasz Mikołaj Hutten Czapski, hrabia. Ur. 17.11.1828 

(5.11.1828) w Stańkowie k. Mińska (Białoruś). Zm. 23.07.1896 w Krakowie. 
Żonaty od 20.09.1854. Żona: Elżbieta Karolina Anna z Meyendorffów (1833-
1916). Ojciec Elżbiety: baron Jerzy Walter Konrad  Meyendorff (1795-1863), 
syn Kazimierza, generała kawalerii rosyjskiej, inflancka rodzina pochodzenia 
niemieckiego. Matka Elżbiety: Zofia z hrabiów Stackelbergów (1806-1891) 
z licznej rodziny rozgałęzionej w Szwecji, Kurlandii i Estonii. 

 
Podano dwie daty urodzin. Najczęściej spotkać można datę 5.11.1828, lecz 

jest to data wg starego stylu, czyli wg kalendarza juliańskiego, obowiązującego 
wówczas w Rosji. Datę śmierci, ponieważ zmarł w Krakowie, zawsze podaje się 
zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, więc będzie poprawnie, gdy obie daty 
będą wg jednego kalendarza i uznamy 17 listopada za dzień urodzin Emeryka 
Czapskiego. 

W roku 1854 Emeryk Czapski zawarł związek małżeński. Były tu pewne 
przeszkody, jak np. wyznanie – katolik i luteranka oraz przekonania polityczne, 
gdyż Meyendorffowie znani byli z wystąpień przeciw Polakom i wierni 
władzom carskim. Małżeństwo to wprowadziło Emeryka w sferę wpływowych, 
bogatych rodzin nadbałtyckich pochodzenia niemieckiego, piastujących wysokie 
stanowiska w armii i dyplomacji rosyjskiej. 

 
Rodzice Emeryka - Ojciec: Karol Czapski, hrabia (1777/8-1836), 

marszałek szlachty powiatu mińskiego, właściciel dóbr w Stańkowie. Matka: 
Fabianna - ojciec: Michał Obuchowicz (+1826), kasztelan miński, matka: 
Franciszka, córka Franciszka Rzewuskiego, pisarza Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. 

Dziadkowie Emeryka - Franciszek Stanisław Kostka Czapski (1725-1802), 
wojewoda chełmiński, Weronika z Radziwiłłów, córka księcia Michała 
Kazimierza Radziwiłła Rybeńko, przyrodnia siostra księcia Karola Radziwiłła 
„Panie Kochanku”. 

 
Ród Czapskich, pieczętujący się herbem Leliwa, wywodzi się z Pomorza 

i Prus Królewskich. Istnieje dokument, w którym Zygmunt I potwierdza w roku 
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1526 nadanie wsi Czaple na Pomorzu Gdańskim ławnikowi ze Świecia 
Marcinowi, lecz jest też dokument, że wieś Czaple były już w posiadaniu 
przodków Marcina. A wieś Czaple istnieje do dziś koło Gdańska w pobliżu 
Kokoszek, ale są też Czaple koło Świecia. Może właśnie jest to wieś 
wspomniana w dokumencie Zygmunta Starego, lecz jej dzisiejszy wygląd wcale 
nie wskazuje, że była to kolebka tak znakomitego rodu. O związkach 
z Pomorzem świadczy też podany poniżej wykaz przedstawicieli rodu 
Czapskich. Z uwagi na małżeństwo Franciszka Stanisława Kostki Czapskiego 
z Radziwiłłówną, która wniosła w posagu dobra na wschodzie, część rodu 
związała się z terenami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ponieważ Franciszek 
Stanisław Kostka nie dbał o dobra materialne, dopiero synowie jego, Karol 
i Stanisław, wyegzekwowali od Radziwiłłów należne w posagu ich matce 
Weronice dobra. Dobra w Stańkowie przejął starszy syn Franciszka Karol, 
ojciec Emeryka Zachariasza Czapskiego. Po drugim rozbiorze Polski Stańków 
znalazł się w zaborze rosyjskim. Tak więc Emeryk Czapski był drugim 
pokoleniem wywodzącym się ze wschodu.  

Kogo z rodu Czapskich, herbu Leliwa wymienia Encyklopedia Powszechna 
S. Orgelbranda z roku 1883: 
Franciszek Mirosław Czapski, podkomorzy malborski, wyróżnił się podczas 
wojen w czasach Jana Kazimierza, 
Franciszek Tomasz Czapski (+1733), syn poprzedniego, kanonik chełmiński, 
później opat pelpliński, od 1730 biskup chełmiński, 
Jan Angary Czapski (+1742), syn Piotra wojewody pomorskiego, wielki 
łowczy koronny, wojewoda chełmiński, stronnik Augusta II, od 1738 wielki 
podskarbi koronny, 
Tomasz Czapski (*1711), brat poprzedniego, pan licznych włości, słynął w 
młodszym wieku z licznych okrucieństw, w późniejszym z rozpusty i 
romansów, 
Walenty Czapski (+1751), opat pelpliński,  w 1734 biskup przemyski, w 1741 
biskup kujawski, 
Franciszek Stanisław Kostka Czapski (1725-1802), 1758 pułkownik wojsk 
koronnych podkomorzy chełmiński, 1761 kasztelan, 1766 wojewoda 
chełmiński, stronnik konfederacji barskiej, na emigracji razem z ks. 
Radziwiłłem „Panie Kochanku”. Po amnestii wraca do kraju. Przez trzecie 
małżeństwo z Weroniką z Radziwiłłów w posagu ma zapewnione dobra na 
Białorusi. To dziadek Emeryka. 
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Michał Czapski (1702-1795), ostatni wojewoda malborski, znany jako 
zapalony stronnik przywilejów ziem pruskich, sprzyjał konfederacji barskiej. Po 
podziale kraju przeniósł się do swoich dóbr w krakowskim i tam życia dokonał. 

Z innych  źródeł: 
Karol Czapski (1777/8- 1836), marszałek szlachty powiatu mińskiego, członek 
wileńskiej Komisji Edukacyjnej, w okresie napoleońskim członek komisji rządu 
tymczasowego w Mińsku, dyrektor skarbu departamentu mińskiego, po 
wycofaniu się Francuzów wywiózł kasę do Krakowa. Podczas wojny wraz 
z bratem Stanisławem wystawili własnym sumptem pułk wojska. Po amnestii 
w 1814 powrócił do swoich dóbr. To ojciec Emeryka Czapskiego.  
Józef Napoleon Czapski (1797-1852), działacz polityczny, w 1819 przywódca 
Związku Młodzieży Polskiej we Wrocławiu, uczestnik powstania 
listopadowego, adiutant gen. Skrzyneckiego, 
Marian Czapski (1816-1895), rolnik i hodowca, autor „Poradnika Pszczelarza” 
1863 i dzieła „Historya powszechna konia” 1874. Początkowo gospodarował na 
Litwie, po roku 1863 przeniósł się w poznańskie. 
Emeryk Hutten Czapski (1897-1979), polityk i kolekcjoner. W czasie wojny 
dyrektor Biura Polskiego we Francji, odnalazł po wojnie ołtarz Wita Stwosza 
w Norymberdze. Po wojnie życie spędził  Rzymie. Przekazał zbiór map do 
Muzeum Czapskich w Krakowie, wnuk Emeryka Zachariasza, 
Józef Czapski (1896-1993), malarz, eseista, żołnierz armii gen. Andersa, po 
wojnie w Paryżu, współpracownik Jerzego Giedroycia, autor wspomnień „Na 
Nieludzkiej Ziemi”, wnuk Emeryka Zachariasza. 

Czapscy, herbu Leliwa, odznaczeni Orderem Orła Białego (Stanisław Łoza, 
Order Orła Białego, Warszawa 1939). W czasach saskich święta Orderu Orła 
Białego wypadały w dniu 2 lub 3 sierpnia, w dniu imienin królewskich i w tych 
dniach najczęściej Order był wręczany. 
Jan Angary Czapski, 3.08.1732, wojewoda chełmiński 1732-1738, zm. 
7.10.1742, 
Piotr Aleksander Czapski, 3.08.1732, wojewoda pomorski 1726, zm. 
4.03.1751, 
Walenty Aleksander Czapski, 3.08.1740, biskup przemyski 1734-41, biskup 
kujawski 1741, prezydent Trybunału Koronnego 1740, zm. 4.03.1751, 
Michał August Czapski, 3.08.1758, wojewoda malborski 1756-1775, zm. 
1775, 
Józef Czapski, 1760, podkomorzy pomorski 1757, kasztelan elbląski 1758, zm. 
1765, 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                   Nr 132   grudzień 2014 r. 

8 

Franciszek Stanisław Kostka Czapski, 3.08.1762, kasztelan chełmiński 1762, 
wojewoda chełmiński 1766, ur. 1725 – zm.  9.04.1802. 

Skąd tytuł hrabiowski i przydomek „von Hutten”? Tytuł hrabiego nadał 
Karolowi i Stanisławowi (ojcu i stryjowi Emeryka) w roku 1804 cesarz rzymski 
narodu niemieckiego Franciszek II, który to tytuł przeszedł na ich potomków. 
Być może była to nagroda za działalność Michała Czapskiego na rzecz stanów 
pruskich. Z kolei o przydomek do nazwiska „Hutten” starali się dopiero Emeryk 
wraz z braćmi, Adamem i Ignacym. I otrzymali go od króla Prus Wilhelma I. Do 
czego był potrzebny ten przydomek Czapskiemu? Można to tylko wytłumaczyć, 
że chciał podnieść prestiż swojej rodziny w oczach utytułowanej rodziny żony. 
W roku 1874 Czapscy uzyskali w cesarstwie rosyjskim potwierdzenie, że mogą 
używać tytułu hrabiowskiego wraz z prawem włączenia do nazwiska przydomka 
„von Hutten”.  

Niektórzy wyprowadzają rodowód Czapskich od kasztelana gdańskiego 
Hugona ze Smoląga, inni od niemieckiego rycerza z XII wieku von Huttena. 
Wydaje się jednak, że królowie pruscy objęli patronat nad tym przydomkiem po 
Ulrichu von Hutten, pisarzu politycznym, humaniście i zwolenniku reformacji. 
Stanął on na czele powstania w latach 1522-23 średniego rycerstwa 
niemieckiego przeciwko wielkim feudałom i terytorialnym książętom. Przez 
panujący wówczas w Niemczech system średnie rycerstwo doprowadzone 
zostało do ubóstwa. Ulrich von Hutten zginął w wieku 35 lat. Kilka polskich 
rodzin szlacheckich wywodzących się z Prus miało też ten przydomek. 

 
Wykształcenie 

Emeryk Zachariasz uzyskał staranne wykształcenie i wychowanie. 
Pierwsze nauki w domu rodzinnym, ale cztery pierwsze klasy gimnazjum 
zaliczył w Berlinie dla opanowania języka niemieckiego, następne w Wilnie. 
Opanował język francuski, bo to język salonów w XIX w., angielski, także 
rosyjski, bo to zabór rosyjski, litewski i białoruski, bo to miejsce dóbr 
rodzinnych, język polski, bo świadom był swego pochodzenia, oraz łacinę 
i grekę, pomocne w badaniach numizmatycznych. Studia odbył w moskiewskim 
uniwersytecie, na wydziale filozoficznym, oddział przyrodniczy. Studia kończy 
w roku 1850 ze stopniem kandydata nauk. Rozprawę końcową napisał w języku 
francuskim. W podsumowaniu można napisać, że z wykształcenia był 
przyrodnikiem, z zamiłowania humanistą, a samoukiem historii.  
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Praca w służbie państwowej i awanse 
Marzec 1851 – podejmuje pracę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
w Departamencie Gospodarki na stanowisku sekretarza kolegialnego, ranga 10, 
Czerwiec 1851 – urzędnik do zadań specjalnych, 
Wrzesień 1854 – radca tytularny, ranga 9, 
31.12.1854 –   przeniesiony do Komitetu Statystycznego w MSW, 
Maj 1857 – starszy pomocnik ekspedytora w kancelarii państwowej, 
Sierpień 1857 – asesor kolegialny, 8 ranga, 
Marzec 1858 – otrzymuje tytuł kamerjunkra dworu Jego Cesarskiej Mości, 
Maj 1860 – ekspedytor kancelarii państwowej, 
Czerwiec 1860 – radca nadworny, 7 ranga, 
W latach 1863-1864 w randze radcy kolegialnego (6 ranga) pełnił obowiązki 
wicegubernatora, a okresowo gubernatora cywilnego Nowogrodu Wielkiego 
(Nowogród Wielki nad jeziorem Ilmeńskim słynie z wielu zabytków sakralnych, 
m. in. z soboru św. Zofii, gdzie znajdują się brązowe drzwi z katedry płockiej),  
1865 – w randze radcy stanu (5 ranga) jest wicegubernatorem Petersburga, 
dyrektorem Petersburskiego Komitetu Więziennego, a okresowo gubernatorem, 
Marzec 1866 – otrzymuje tytuł szambelana cesarskiego dworu, 
Maj 1867 – rzeczywisty radca stanu (4 ranga), 
1870 – konsultant przy Ministerstwie Sprawiedliwości i wicedyrektor 
Departamentu Górniczego, 
1875 – Dyrektor Departamentu Leśnego w Ministerstwie Dóbr Państwowych 
i inspektor Korpusu Leśników, tajny radca (3 ranga), 
Czerwiec 1879 – zwalnia się na własną prośbę ze służby państwowej. 
 
Odznaczenia i wyróżnienia za służbę państwową 
26.04.1855 – Order św. Anny III klasy za zorganizowanie naukowej ekspedycji 
Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego do wschodniej Syberii, 
Sierpień 1856 – brązowy medal Wojny Krymskiej 1853-56 za działalność 
powojenną, 
Kwiecień 1857 – Order św. Stanisława III klasy za powojenną działalność na 
Krymie, 
1861 – srebrny medal w formie „najwyższego podziękowania” od cara za 
wdrażanie ustawy z 1861 likwidującej poddaństwo chłopów, 
1864 – następne podziękowanie od cara za uspokojenie zbuntowanych chłopów 
w okolicach Wołogdy, 
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1867 – srebrna odznaka za zasługi przy wdrażaniu ustawy o poddaństwie 
chłopów, 
1871 – Order św. Stanisława I klasy, za dotychczasową pracę, 
1875 – złoty medal „Za trudy po lesnomu chazjajstwu” za pracę 
w Departamencie Leśnym.  
 

Praca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych związana była też 
z wyjazdami, nieraz do odległych guberni. W roku 1852 był członkiem zespołu 
wysłanego do guberni jarosławskiej w celu przeprowadzenia badań 
statystycznych. W 1853 delegowany został do guberni mińskiej i wileńskiej do 
zbadania spraw ekonomicznych i z tajnym poleceniem zbadania sytuacji 
chłopów. W grudniu 1855 pojechał do dalekiej Ufy w celu zorganizowania 
Komitetów Wsparcia Publicznego. Wywiązywał się dobrze z powierzanych 
zadań ku zadowoleniu zwierzchników i stopniowo awansował. Jednym 
z ważniejszych zadań była inspekcja Krymu po zakończonej wojnie. Opuścił 
Petersburg 13 maja 1856 i przez Moskwę, Tułę, Kurs, Orzeł dotarł do 
Charkowa. Miał tu okazję oglądnięcia zrabowanego zbioru monet i medali 
Radziwiłłów z Nieświeża gromadzonego od XVI w., a przekazanego do 
Uniwersytetu w Charkowie. Zbliżając się do Odessy spotykał zdziesiątkowane 
oddziały rosyjskie wracające z Krymu. Do Odessy dotarł 24 maja. Otrzymał tam 
polecenie przeprowadzenia inspekcji zachodniego i południowego wybrzeża 
Krymu i wybrzeża Morza Azowskiego, które były jeszcze okupowane przez 
sojuszników Turcji. 27 maja odpłynął przydzielonym statkiem z Odessy na 
Krym. Wpierw odwiedził Eupatorię, a następnie wszystkie porty, później do 
sierpnia działał głównie w Sewastopolu, a prócz spraw służbowych, skorzystał 
też z kilku wycieczek krajoznawczych. Miał za zadanie, zgodnie z traktatem 
pokojowym, określić warunki opuszczenia terenów zajmowanych przez wojska 
sojusznicze. Był oficjalnie przyjmowany przez naczelne dowództwo tych wojsk. 
Spotkał się tam z dobrą organizacją służb wojskowych i sanitarnych. Tam 
zetknął się z panną Florence Nightgale (1820-1910), pielęgniarką i działaczką 
społeczną, inicjatorką nowoczesnego pielęgniarstwa, która podczas wojny 
krymskiej zorganizowała opiekę nad rannymi żołnierzami angielskimi. Do 
zadań E. Czapskiego należało przywrócenie działalności rosyjskich służb 
cywilnych, dotyczących usuwania skutków wojennych, jak niedopuszczenie do 
wybuchu epidemii przez grzebanie i palenie zwłok poległych żołnierzy. Bardzo 
krytycznie ocenił działalność miejscowych służb rosyjskich. Wszędzie widział 
nadużycia, korupcję, bezwład, brak dostaw i środków transportu, 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                   Nr 132   grudzień 2014 r. 

11 

niedożywionych żołnierzy rosyjskich, rozkradanie mienia wojskowego, brak 
służb sanitarnych. Przeprowadził śledztwo w sprawie nadużyć w północnych 
portach Morza Azowskiego. W sierpniu opuścił Krym.  

Można zadać pytanie dlaczego porzucił służbę państwową? W okresie gdy 
zaczynał pracę w Rosji było wiele życzliwości dla Polaków. W miarę 
odchodzenia cara Aleksandra II od polityki liberalnej i zmieniającego się 
stosunku do Polaków szczególnie po powstaniu styczniowym, E. Czapski 
zniechęcał się do współpracy z władzą rosyjską. Sytuacja znacznie się 
pogorszyła po zamachu na Aleksandra II i objęciu rządów przez Aleksandra III 
(1881). 

 
Pasja kolekcjonerska  

Pasję szperania po antykwariatach i zakamarkach domów swoich krewnych 
przejawiał Emeryk Czapski od najmłodszych lat. Już jako student przeznaczał 
na zakupy pamiątek historycznych część swoich funduszy. Po objęciu 
państwowej posady nie musiał się już ograniczać w zakupach. A sprzyjały temu 
częste wyjazdy służbowe. W tych czasach w Rosji gromadzenie pamiątek 
historycznych nie było popularne, stąd ceny takich zabytków były niewielkie. 
Sprzyjały też temu rozległe kontakty rodzinne oraz liczne znajomości 
wpływowych osobistości rosyjskich. Głównym jego celem stało się 
zgromadzenie kompletnej kolekcji polskich monet i medali, lecz nie tylko by 
zaspokoić potrzebę ich posiadania, ale w celu ich opracowania i zbadania 
historii kultury materialnej. Równolegle z pamiątkami polskimi zbierał też 
pamiątki rosyjskie. Kupował pojedyncze sztuki, ale też kupował całe kolekcje. 
W całej Europie i w Rosji miał kontakty z antykwariuszami. A gromadził też 
inne pamiątki historyczne jak dawne uzbrojenie, odznaczenia, dystynktoria 
kapitulne, ryciny, literaturę numizmatyczną, ekslibrisy, tkaniny zwłaszcza pasy 
kontuszowe, stare srebro, porcelanę, szkło itp. Od 2 marca 1851 jest członkiem 
Towarzystwa Archeologicznego.  

Aby robić liczne i kosztowne zakupy Emeryk Czapski musiał mieć znaczne 
dochody. Zajmował wysokie stanowisko w służbie państwowej, miał więc 
wysokie uposażenie, ale miał też dochody ze swoich dóbr. W czasie 
wykonywania obowiązków służbowych rozszerzał swoje posiadłości, kupując 
ziemię wokół Stańkowa. Gdy podjął decyzję o przeniesieniu się do Krakowa 
przekazał wszystkie dobra na Białorusi swym synom, zachowując jednak dla 
siebie i żony dożywocie na dobrym poziomie. A majątku było sporo. Samej 
uprawnej ziemi było 40 tysięcy ha, a prócz tego obszary leśne, młyny, browary, 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                   Nr 132   grudzień 2014 r. 

12 

smolarnie, cegielnie, gorzelnie, sady itp. Był bogaty i stać go było na realizację 
pasji kolekcjonerskiej.  

 
Polskie monety i medale 

Monety i medale polskie to główny temat zainteresowań Czapskiego. Zbiór 
znajduje się w Krakowie. Do swojego zbioru dochodził stopniowo. Początkiem 
było nabycie przez Czapskiego w roku 1854 znacznej kolekcji monet od 
hrabiego Michała Tyszkiewicza. W latach 1858-1859 Czapski podjął się 
wykonania dla Ermitażu spisu posiadanych tam numizmatów. Zabytki polskie 
zawarł w rękopisie pt. „Catalogue de la collection de L’Ermitage monnaies et 
medailles polonaises”, a także miał możliwość spisu kolekcji Uniwersytetu 
Warszawskiego wywiezionej po powstaniu listopadowym. Za pracę tę mógł 
zakupić podwójne egzemplarze, znajdujące się w zbiorach Ermitażu. Wszystkie 
posiadane i znane pozycje zostały opisane przez Czapskiego w pracy p.t. 
„Catalogue de la collection des medailles et monnaies polonaises". 

 
Katalog kolekcji polskich medali i monet 

   Tom Miejsce wyd. Rok wydania         Pozycje 

      I 

     II 

    III 

    IV 

     V 

  Petersburg 

  Petersburg 

  Petersburg 

  Kraków 

  Kraków 

     1871 

     1872 

     1880 

     1891 

     1916 

          1 – 2585 

    2586 – 5455 

    5456 – 6774 

    6775 – 10002 

  10003 – 11202 

 
Zbiór spisany jest na 2094 stronach i zawiera 11202 zabytki 

numizmatyczne. Są to: monety polskie 4637 pozycji, medale polskie - 1683, 
monety krajów bałtyckich (dawnych lenn polskich) – 1155, ordery 
i odznaczenia polskie – 95, inne monety obce wiążące się z historią Polski, tłoki 
mennicze i odważniki. Większość rysunków pochodzi z ręki żony Elżbiety. To 
benedyktyńska praca jednego człowieka. Praca ta nie była by możliwa, gdyby 
Czapski na bieżąco nie opracowywał swoich nabytków. Istnieje prowadzony na 
bieżąco rękopis zatytułowany Spis medalów i monet polskich lub z dziejami 
krainy polskiej stycznych znajdujących się w zbiorze Emeryka hrabiego 
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Czapskiego. Podstawowe dzieło E. Czapskiego doczekało się drugiego wydania 
fotooffsetowego w 3 tomach, Graz 1957.  

A to przykładowo kilka medali znajdujący się w Katalogu E. Czapskiego 
wraz z numeracją.  

 
1764 

 
 
STANISLAUS AUGUSTUS D(eo) G(ratias) REX POLONIAE M(agnus) D(ux) 
LITU(aniae) 
FORTUNAE DONUM VIRTUTIS INCITAMENTUM (Dar Fortuny bodźcem 
cnoty) 
EL. UN. VOCE VII SEPT. –CORON. XXV NOV. MDCCLXIV 
Jan Filip Holzhausser (1731-1792), AE, ∅ 37, Cz. 3028 
 
1771 
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NOLITE TANGERE CHRISTOS MEOS (nie tykajcie pomazańców moich) 
HORA X NOCT. III NOV. MDCCLXXI (godzina 10-ta w nocy 3 listopada 
1771) 
OCULI DOMINI SUPER IUSTUS (oczy Pana nad sprawiedliwymi) 
FIDA POLONIA GAUDET (wierna Polska raduje się) 
Johann Leonhard Oexlein (1715-1787), Ag, ∅43, Cz. 3124 
 
1831 

 
 
A  L’HEROIQUE  POLOGNE (Bohaterskiej Polsce Belgia) 
TU  NE  MOURRAS  PAS  (nie umrzesz) MDCCCXXXI 
Jean Jacques Barre (1793-1855), sygn. Barre fecit,  AE, ∅ 51, Cz. 3831 
 
1847 
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ADAM KS. CZARTORYSKI 
VIRTUTI INCOLUMI  (niewzruszonej odwadze) 
SOCIETAS HISTORICA POLONA IN DIEM 24 DEC. 1847 PARISIIS F.C. 
Jean Augusto Barre (1811-1896), sygn. Barre, AE, ∅ 56, Cz. 3840 
 
1850 

 
 
JĘDRZEJOWI ZAMOJSKIEMU C.K. GALICYJSKIE TOWARZYSTWO 
GOSPODARCZE 
ZA PIERWSZE WYPŁYNIENIE W GÓRĘ WISŁY, SANU I DUNAJCA 
PRZEMYŚL D. 230 PAŹDZ. MDCCCL 
Juliusz Kossak rysował (1824-1899), Carl Radnitzky rytował (1818-1901), AE, 
∅ 65,  Cz. 4068 
 
1858 
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J. LELEWEL  NEA VARSOVIE  EN 1786 
LA POLOGNE A L’ UNE DE SES GLOIRES 1858 
Laurent Hart (1810-1860), sygn. Hart F., AE, ∅ 72, Cz. 3932 
 
1887 

 
 
ETNOGRAFICZNA ORAZ SZTUKI POLSKIEJ W KRAKOWIE 
WYSTAWA KRAJOWA I PRZEMYSŁOWA. NAGRODA KOMITETU 
WYSTAWY 
AE, ∅ 55, Cz. 8009 
 
1888 

 
 
ZA PANOWANIA ZYGMUNTA III. 1588. AKADEMIA JAGIELLOŃSKA 
ZA REKTORATU ST. ZAWADZKIEGO 
ZA PANOWANIA FRANCISZKA JÓZEFA I CESARZA AUSTRYJ  1888 
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PAMIĄTKA JUBLEUSZU 300 ROCZNICY ZAŁOZENIA GIMNAZJUM 
S. ANNY W KRAKOWIE 
Wacław Głowacki (1828-1908), AE, ∅ 53, Cz. 8010 
 
1888 

 
 
FRANCISZEK SMOLKA 
1569 – 1869 
W DOWÓD CZCI RODACY  1848 – 1888 
Anton Schaff  (1845-1903), Ag, ∅ 64, Cz. 8131 
 
1893 

 
 
PAN BÓG NIE RYCHLIWY ALE  SPRAWIEDLIWY 
Z ICH GROBÓW POWSTANIE MŚCICIEL – 9-11. LISTOP. KROŻE  1893 
Juliusz Kossak rysował (1824-1899), AE, ∅ 50, Cz. 10429 
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1893 

 
 
KORNEL UJEJSKI – JÓZEF NIKOROWICZ 
Z DYMEM POŻARÓW Z KURZEM KRWI BRATNIEJ 
DO CIEBIE PANIE BIJE TEN GŁOS 
TWÓRCOM CHORAŁU KOŁO ART.(ystyczne) LITER(ackie) 
W KRAKOWIE 1893 
Juliusz Kossak rysował (1828-1899),  AE, ∅ 45, Cz. 10481 
 
Rosyjskie monety i medale 

Emeryk Czapski, choć znany był jako właściciel najbogatszego zbioru 
polskich zabytków numizmatycznych, to pierwsze laury zdobył na polu 
numizmatyki rosyjskiej. Przypadkowe okazje do nabycia ruskich numizmatów 
nadarzały się Czapskiemu podczas jego służbowych podróży w latach 1852-
1856. W Towarzystwie Archeologicznym zdobył uznanie rozprawą pt. 
„O siewskom czechie” na temat rzadkiej monety rosyjskiej z roku 1686. Duże 
znaczenie na kolekcjonowanie monet rosyjskich miał zakup w roku 1853 
większego zbioru od spadkobierców po ziemianinie Pawle Szyszkinie. Kolekcja 
ta zawierała głównie monety ruskie z okresu udzielnych księstw, które 
zachowane były w bardzo dobrym stanie. Było to zachętą do skompletowania 
monet starej Rusi. Później uzupełniał ten zbiór pojedynczymi okazami, ale miał 
też okazje zakupu całych kolekcji. Równolegle z polskimi Czapski kupował 
w antykwariatach Rosji i całej Europy numizmaty rosyjskie. Po latach 
żmudnych poszukiwań E. Czapski stał się nie tylko posiadaczem wartościowego 
zbioru, ale stał się wielkim znawcą rosyjskich monet i medali.  

Część tego zbioru, liczącą 800 monet i obejmującą okres do Piotra I 
opracował w postaci katalogu pt. „Udielnyja, wielikokniażeskija i carskija 
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diengi driewniej Rusi, sobranija grafa E. K. Guttem Czapskiego”. Katalog został 
wydrukowany w drukarni Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu w roku 
1875 w nakładzie 200 egzemplarzy. Praca ta przez ponad sto lat była czołową 
pomocą i podręcznikiem dla interesujących się numizmatyką rosyjską. Za pracę 
tę Cesarskie Rosyjskie Towarzystwo Archeologiczne w Petersburgu wybiło rok 
później na cześć autora srebrny medal. Z kolekcją numizmatów rosyjskich 
rozstał się E. Czapski w roku 1884. Sprzedał ją, z wyjątkiem monet i medali 
rosyjsko-polskich i rosyjsko-bałtyckich, członkowi rodziny cesarskiej.  

 
Polskie ryciny 

Ryciny to miedzioryty i drzeworyty. Podobnie jak monety i medale także 
ryciny polskie zostały wywiezione do Krakowa i zachowały się do dzisiaj. 
E. Czapski przywiązywał dużą uwagę do kolekcjonowania rycin, gdyż bardzo 
były mu pomocne w badaniach historyczno-genealogicznych. Sztych pojawiał 
się za życia osoby, stąd duże podobieństwo portretowanej osoby. Mniejsze 
znaczenie miały dla niego obrazy olejne. 

Na rycinach często były dane o sprawowanych urzędach oraz 
o małżeństwie. Prócz opisu ryciny, zawsze starał się podać rysownika 
i rytownika. Czapski zamierzał wydać w Krakowie zbiór polskich rycin 
i przygotował opracowanie do druku. Nie mógł jednak znaleźć wydawcy. Nawet 
Akademia Umiejętności nie znalazła pieniędzy. Dopiero po śmierci Czapskiego 
żona Elżbieta sfinansowała wydawnictwo, ale tylko w zakresie portretów. Do 
ostatecznej formy wydawnictwa przyczynił się młody wówczas historyk sztuki 
Feliks Kopera, późniejszy wieloletni dyrektor Narodowego Muzeum 
w Krakowie. Jest to „Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich 
osobistości w zbiorze Emeryka hrabiego Hutten Czapskiego w Krakowie. 
Z rękopisu śp. Emeryka hr Hutten Czapskiego” . Wydawnictwo zawiera 2383 
ryciny. W zbiorze pozostało jeszcze ok. 1000 rycin przedstawiające widoki, 
mapy, sceny batalistyczne, zabytki sztuki, ekslibrisy, wyobrażenia świętych, 
tablice ubiorów polskich itp.  

 
Rosyjskie ryciny 

Kolekcja rycin rosyjskich powstawała równolegle obok zbioru polskiego. 
Zbieranie rycin rosyjskich ułatwiały Czapskiemu szerokie kontakty 
z dygnitarzami i potomkami historycznych rodów. Do roku 1886 jego zbiór 
rosyjskich rycin liczył około 1000 pozycji łącznie z rycinami stanowiącymi 
integralną część książek. Są to podobizny carów i ich rodzin, osoby z otoczenia 
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Piotra I, dowódcy wojskowi z wojny napoleońskiej, numizmatycy i bibliofile, 
profesorowie, przywódcy buntów kozackich i inne osobliwe postaci. Zbiór ten, 
po wyjeździe Czapskiego do Krakowa, pozostał w Stańkowie. W roku 1902 
jego najstarszy syn Karol sprzedał wszystkie ryciny rosyjskie i zachodnio- 
europejskie antykwariuszowi w Petersburgu.  

 
Wyróżnienia za działalność na polu numizmatyki 
1876 – Srebrny medal „Za zasługi w dziedzinie numizmatyki rosyjskiej” nadany 
przez Cesarskie Rosyjskie Towarzystwo Archeologiczne za Katalog monet 
starej Rusi – Za uczenyje trudy po archieologi ot Impieratorskogo Russkogo 
Archieologiczeskogo Obszczestwa grafu E. K. Guttem Czapskomu. 

 
1896 

 
 
Medal pamiątkowy za 25 lat pracy naukowej 1871-1896 
EMERYK HRABIA HUTTEN-CZAPSKI 1871 – 1896 
CZEŚĆ NAUCE I WYTRWAŁEJ PRACY 
CATALOGUE  DES  MEDAILLES  ET  MONNAIES  POLONAISES 
Grzbiety 4 tomów: I, II, III, IV -1871, 1872, 1880, 1892 
OD NUMIZMATYKÓW 

Kazimierz Bartoszewicz, 1 egzemplarz w złocie, ∅ 72,6 mm, 183,20 g 
(55 dukatów) 
W subskrypcji uczestniczyło 127 osób, medal srebrny 10 rubli, brązowy 5 rubli 
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Medale pamiątkowe poświęcone Emerykowi Czapskiemu 
 
1879 
Medal wybity z okazji srebrnego wesela Elżbiety i Emeryka Czapskich 
EMERICUS COMES HUTTEN-CZAPSKI  ELISABETHA NATA 
MEYENDORFF L(iber) B(aronis) F(ilia) 
Dwie tarcze herbowe i korona hrabiowska z 9 pałkami 
ADVERSO TEMPORE CREVIT AMOR 
MEM(oriae) SACR(orum) NUPT(ialium) POST XXV A(nnos) CELEBR(ato) 
STANKOVIAE 
20.IX.1854 – 20.IX.1879 
Avenir Grigoriewicz Griliches, Ag 20 sztuk, ∅ 38,7 mm, Cz. 6759 
 
Po roku 1896 
Medal od warszawskich numizmatyków – pośmiertny 
EMERYK Hr HUTTEN CZAPSKI 
UR. 5 LISTOPADA 1828 – UM. 22 LIPCA 1896 
DOBRZE ZASŁUŻONEMU – NUMIZMATYCY 

Ag,  ∅ 31,3 mm, masa 11,55 g 
 
1978 

 
 
TEMU, KTÓRY PAMIĄTKI OJCZYSTE OCALIŁ Z BURZY DZIEJOWEJ 
W STO PIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ URODZIN 
PTAiN SEKCJA NUMIZMATYCZNA W ŁODZI 1978 
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Projekt i wykonanie Jerzy Jarnuszkiewicz, wybity w Mennicy Państwowej 
w Warszawie 
Ag 40 sztuk, posrebrzany 500 szt., patynowany 800 szt., ∅ 70 
 
1978 

 
 
VITAM PATRIAE HONOREM NEMINI (nikt jak on nie zaszczycił swoim 
życiem ojczyzny) 
1828 – 1896 
W 150./LECIE URODZIN/ EMERYKA HUTTEN/ CZAPSKIEGO/ 
WYBITNEGO NUMIZMATYKA/ 
TWÓRCY I OFIARODAWCY/ FUNDAMENTALNEGO/ ZBIORU MONET 
POLSKICH/ MUZEUNARODOWE/ I NUMIZMATYCY KRAKOWSCY/ 
1978 
Witold Korski, lany, brąz, ∅ 73. Są też medale w srebrze 

 
Jednym z ostatnich zakupów, na tydzień przed śmiercią, był dukat 

Władysława Łokietka. Po długich podchodach i zachodach ówczesny właściciel 
Stanisław Larysz-Niedzielski, marszałek wielickiej rady powiatowej, sprzedał 
owego dukata za 4500 zł reńskich oraz dzieło Jana Matejki pt. Ostafij 
Daszkiewicz. Z pewnością obraz Matejki przechylił szalę w długiej transakcji. 
Kupując tę monetę Czapski posiadał już, wykonaną wcześniej, kopię tego 
dukata. 

Ciekawa jest historia tej monety. Erazm Niedzielski, obywatel ziemski ze 
Śledziejowic pod Wieliczką nabył ów dukat przypadkiem w Bochni u złotnika 
Izaaka Rosshaendlera w 1847 r. Ten z kolei kupił tę monetę od robotnika, który 
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wykopał ją w pobliżu kościoła OO. Bernardynów. Niedzielski wydobył ją 
z tygielka z okruchów złota przeznaczonego do stopienia, płacąc 6 zł reńskich. 
Numizmatycy krakowscy wykazali wielkie zainteresowanie tym dukatem, a w 
1857 Teofil Żebrowski oznaczył go, przez podobieństwo do pieczęci, jako 
monetę Władysława Łokietka. Początkowo sądzono, że jest to dukat koronny 
z roku 1320, później przesunięto datę na rok 1330, gdyż nie jest to jedyny dukat. 
Gdy dukatem zainteresował się Czapski, cena monety poszybowała w górę. 
Czapski, gdy kupował jakiś zabytek, z reguły targował się. Gdy natomiast 
zależało mu na jakimś numizmacie, nie żałował pieniędzy. A oto obraz, który 
brał udział w transakcji.  

 

 

Ostafij Daszkiewicz, Jan Matejko, 720x570 mm 
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Kim był Ostafij Daszkiewicz (Daszkow)? Żył w latach 1455-1535 
i pochodził z zamożnej bojarskiej rodziny osiadłej w pobliżu Kijowa. Za 
panowania Aleksandra Jagiellończyka w 1501 walczył z Moskwą i Tatarami. 
W latach 1505-1508 przebywał w niewoli moskiewskiej. W między czasie 
5.08.1506 Michał Gliński odniósł wielkie zwycięstwo pod Kleckiem nad 
Tatarami. Oskarżony o zdobycie tronu wielkoksiążęcego, by nie zostać 
uwięzionym zbuntował się królowi. Początkowo Ostafij Daszkiewicz wspierał 
Michała Glińskiego, szybko jednak powrócił na służbę Zygmunta I. Został 
mianowany starostą kaniowskim (1508), później czerkaskim (1514). To on 
w 1524 r. wysunął projekt zaciągnięcia Kozaków na żołd królewski i utworzenia 
stałego korpusu ochrony pogranicza (realizacja w 1578) wzdłuż linii Dniepru. 

Zwiedzając około 20 lat temu wystawę obrazów portretowych 
w Katowicach uwagę przykuwał portret mężczyzny na niebieskim tle, 
w kołpaku na głowie i z samopałem w ręku. U góry obrazu podpis Jana Matejki 
i data 1874, a na ramie mosiężna tabliczka z napisem: Ostafij Daszkiewicz / Jan 
Matejko / Własność Muzeum w Bytomiu. I właśnie ta własność daje do 
myślenia. Dlatego zwracam się do wszystkich osób, które coś zbierają, cieszą 
się i pieszczą dany przedmiot, aby się nie martwili. Dobre rzeczy nie giną, one 
tylko zmieniają właścicieli. Zgodnie z rzymską dewizą: Ars longa, vita brevis. 

I ta historyjka z obrazem mistrza Jana i wypływający z niej wniosek jest 
drugim powodem mojego tu wystąpienia. 

 
Aneks 

Ponieważ Emeryk Czapski widział skutki wojny na Krymie jest więc 
pretekst, by w wielkim skrócie przywołać z przeszłości niektóre wydarzenia 
z tamtych terenów.  

 
Carowie i ekspansja Rosji 
Piotr I   *9.06.1672 - +8.02.1725 – car od 1689. Głównym jego celem było 
zdobycie dostępu do Bałtyku i Morza Czarnego. W 1696 zdobył w wojnie 
z Turcją Azow i niewielki dostęp do Morza Azowskiego. W 1700 zdobył 
pierwszy skrawek z dostępem do Bałtyku, Wyspę Zajęczą nad Newą i założył 
Petropawłowsk, zaczął budowę Petersburga. W roku 1721 zajął Inflanty, 
Estonię, część Karelii z Wyborgiem. Rozbił potęgę militarną Szwecji. W wojnie 
z Persją zdobył Baku i od 1723 dostęp do Morza Czarnego.  
Katarzyna II   *2.05.1729 – +17.1.1796 – caryca od 1762. Ekspansja Rosji 
w kierunku południowym i zachodnim.  
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W wyniku wojny z Turcją 1768-1774 Rosja zdobyła wybrzeże Morza 
Czarnego tzw. Noworosję, rozciągnęła protektorat nad Krymem i uzyskała 
prawo przepływania statków handlowych przez Bosfor i Dardanele. Druga 
wojna z Turcją 1787-1791 zakończyła się pokojem w Jassach. Krym został 
przyznany Rosji, także twierdza Oczaków i ziemie między Bohem i Dniestrem. 
W wyniku rozbiorów Polski 1772, 1793 i 1795 Rosja przejęła Ukrainę, Białoruś, 
Litwę i Kurlandię.  
Aleksander I *12.12.1777 - +19.11.1825 – car od 1801. 

Przy akceptacji Napoleona o podziale wpływów w Europie, w wyniku 
wojny ze Szwecją 1808-1809, Rosja zagarnęła Finlandię. W wojnie z Turcją 
1806-1812 zajęła Besarabię, w latach 1801-1810 zajęła Gruzję, a w 1813 
zdobyła Azerbejdżan. W roku 1807 Aleksander żądał ograniczenia rozmiarów 
Księstwa Warszawskiego i uzyskał dla Rosji obwód białostocki. 
Mikołaj I   *6.07.1796 - +2.03.1855  - car od 1825. 

Wprowadził system policyjny. Powstanie w Grecji 1821-1829 (Byron). 
Rosja występuje w obronie Grecji. Car dążył do opanowania cieśnin Bosforu 
i Dardaneli. Ekspansja na Bałkany. W październiku 1827 połączone floty 
brytyjska, francuska i rosyjska pod dowództwem admirała Codringtona 
unieszkodliwiły flotę turecką w zatoce Navarino (m. greckie). Wojna z Turcją 
1828-1829. Pokój w Adrianopolu 1829 i w Hunkar Iskeleci 1833. Rosja 
umocniła swą pozycję na Bałkanach i uzyskała decydujący wpływ na Turcję. 
Zwycięska wojna z Persją 1826-1828.  Mikołaj chciał interwencji w rewolucję 
lipcową 1830 we Francji i Belgii, ale przeszkodziło powstanie listopadowe. 
Konwencja londyńska w 1841 wstrzymała dążenia Rosji na opanowanie cieśnin. 
W lipcu 1853 wojska rosyjskie zajęły Mołdawię i Wołoszczyznę (tereny obecnej 
Rumunii). Turcja sprowokowana przez Rosję wypowiada wojnę 16.10.1853, 
a 30.10.1853 flota rosyjska rozgromiła flotę turecką pod Synopą. Przegrana 
wojna krymska 1853-1856. 
Aleksander II  *29.04.1818 - +13.03.1881, car 1855. Kończy wojnę krymską 
pokojem w Paryżu 30.03.1856. Rosja musiała oddać ujście Dunaju i nastąpiła 
neutralizacja Morza Czarnego. W 1874 Rosja uzyskała od Turcji prawo opieki 
nad prawosławiem w Bułgarii. 

W kwietniu 1876 największe powstanie Bułgarów przeciw Turcji. 
Zwycięska wojna 1877-1878 z Turcją. Wojska rosyjskie wspomagają Bułgarów 
pod hasłem oswobodzenia bratniego narodu. Powstaje księstwo Bułgarii. 
Pierwszy książę Aleksander Buttenberg 1879-1886, następcą wbrew woli Rosji 
zostaje Niemiec Ferdynand Koburg (1887-1918), później jako car Ferdynad I. 
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Rosja rozszerza granice na Kaukazie, w Azji Środkowej (Taszkient, Chiwa) i na 
Dalekim Wschodzie. Wojnę kończy pokój w San Stefano.   
Aleksander III   *10.03.1845 - +1.11.1894 – car od 1881. 

Utworzenie „ochrany”. Rusyfikacja podbitych narodów. Pogromy Żydów 
w Rosji (Skrzypek na dachu).  

 

 

Mapa wybrzeża Morza Czarnego 
 

Krótka historia Krymu 
Krym zamieszkały był już w paleolicie, także w neolicie, w epoce brązu 

i wczesnego żelaza. Pierwsi Kimerowie i Taurowie, stąd półwysep krymski 
znany pod nazwą Taurydy (góry Taurydzkie na południu). W VII w. p.n.e. 
Scytowie, w VII – VI p.n.e. penetracja kolonistów greckich. Powstaje królestwo 
Bosporańskie (Bospor to grecka nazwa cieśniny kerczeńskiej). W połowie I w. 
p.n.e. uzależnione od Rzymu. W III w. n.e. Goci, w 375 Hunowie – przestają 
istnieć państwa Scytów i Bosporańskie. W IV i V w. ekspansja Bizancjum. 
W XIII w. wtargnęli Tatarzy Złotej Ordy. Kupcy genueńscy w końcu XIII w. 
założyli faktorie handlowe. Przy poparciu Witolda w 1427 powstaje chanat 
krymski wydzielony ze Złotej Ordy. W 1475 sułtan turecki Mehmed II zdobył 
twierdze genueńskie i uzależnił chanat od Turcji. Od 1791 w ramach imperium 
rosyjskiego jako gubernia taurydzka. Od 1921 republika autonomiczna. W 1945 
Krym przekształcony w obwód, a w 19.02.1954 włączony do Ukraińskiej S.R.R.  
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Wojna krymska 16.10.1853 – 30.03.1856  
Sprowokowana Turcja wypowiada Rosji wojnę. 30.10.1853 flota rosyjska 

rozgromiła flotę turecką pod Synopą (pociski rozpryskowe, ginie 4000 Turków). 
Zaniepokojona Anglia i Francja w marcu 1854 zawarły przymierze z Turcją 
i wypowiedziały Rosji wojnę. Przystąpienie Anglii i Francji do wojny miało na 
celu powstrzymanie ekspansji Rosji na Bałkany i zniszczenie floty 
czarnomorskiej. W kwietniu 1854 Austria i Prusy podjęły zobowiązanie 
nietykalności Turcji. Następuje koncentracja wojsk sojuszniczych w pobliżu 
Warny (tereny tureckie). 14.09.1854 żołnierze brytyjskiego korpusu 
ekspedycyjnego rozpoczęli desant na wybrzeże Krymu od strony Zatoki 
Kalamickiej w pobliżu Eupatorii. 20.09.1854 bitwa nad Almą, która otworzyła 
drogę w kierunku Sewastopola. 26.09.1854 sojusznicy zdobywają Bałakławę 
i zajmują wzgórza nad Sewastopolem. Bałakława staje się portem 
zaopatrzeniowym Brytyjczyków. 25.10 1854 dochodzi do bitwy pod Bałakławą. 
Bitwa jest krwawa, czego przykładem jest bezsensowna szarża brytyjskiej 
brygady pozbawiona strategicznego celu na rosyjskie armaty. Do wojny 
przyłącza się Sardynia, która w styczniu 1855 przysyła 15. tysięczny oddział. 
9.09.1855 po prawie rocznym oblężeniu Rosjanie opuszczają część 
Sewastopola. 30.03.1856 wojnę kończy podpisany w Paryżu pokój.   

W roku 1854 ugrupowanie polskie w Paryżu przy Adamie Czartoryskim 
(Hotel Lambert) ulegając polityce francusko-brytyjskiej, chce tworzyć w Turcji 
polską dywizję na żołdzie brytyjskim. Do Turcji jedzie Adam Mickiewicz – 
umiera w Stambule na cholerę dnia 26.11.1855. Oddziały polskie nie powstają.  

BALAKLAVA – tak ą nazwę miał zbiornikowiec, który opuścił Stocznię 
Gdańską w dniu 16.02.1962. Był to drugi kolejny statek typu B70, 18200 DWT. 
W latach 1960-1963 Stocznia Gdańska zbudowała 5 takich statków, 4 dla ZSRR 
i jeden dla Polski. Były to wówczas największe statki zbudowane w polskich 
stoczniach.  

 
Z Krymem wiąże się też twórczość Adama Mickiewicza, gdyż w okresie 

14.08.1825 – 14.10.1825 przebywał na półwyspie. Przypomnijmy ostatni sonet 
z tego okresu. 

 
Adam Mickiewicz *24.12.1798 Zaosie koło Nowogródka - +26.11.1855 
Stambuł. 
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XVIII sonet krymski – AJUDAH 
Lubię poglądać wsparty na Judahu skale, 
Jak spienione bałwany to w czarne szeregi 
Ścisnąwszy się buchają, to jak srebrne śniegi 
W milijonowych tęczach kołują wspaniale. 
 
Trącą się o mieliznę, rozbijają fale, 
Jak wojsko wielorybów zalegając brzegi, 
Zdobędą ląd w tryumfie i, na powrót zbiegi, 
Miecą za sobą muszle, perły i korale. 
 
Podobnie na twe serce, o poeto młody! 
Namiętność często groźne wzbudza niepogody; 
Lecz gdy podniesiesz bardon, ona bez twej szkody 
 
Ucieka w zapomnienia pogrążyć się toni 
I nieśmiertelne pieśni za sobą uroni, 
Z których wieki uplotą ozdobę twych skroni. 

 

◙ 
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„PRZEINWESTOWANIE” W MONETY 

Marek Folwarniak 
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział w Łodzi 

 
Swój krótki artykuł zatytułowałem z przekory. Już wyjaśniam dlaczego. 

Do tej pory tematyka którą poruszałem w artykułach numizmatycznych 
dotyczyła ich istoty, czyli samych monet jako źródła historii. Dalekie mi są 
aspekty inwestycyjne, czy wręcz spekulacyjne związane z numizmatami, a tym 
bardziej współczesnymi „monetami”. Dlatego obce mi jest postrzeganie monet 
jako źródła spodziewanych dochodów, czyli tzw. inwestowania w monety. 
Z drugiej strony nie można uciec od wszechobecnych mechanizmów 
finansowych, gdzie każde rzadkie dobro ma swoją cenę i jest pożądane nie tylko 
jako źródło piękna, lecz głównie (a często jedynie) jako inwestycja finansowa na 
przyszłość. W takim aspekcie monety są tyle warte, ile ktoś jest skłonny 
zapłacić. Niestety sztucznie wywołany popyt na „monety kolekcjonerskie” 
i związane z tym absurdalne zawyżanie wartości rynkowej, co prawda wywołało 
ogromne zainteresowanie licznej grupy odbiorców (pamiętne kolejki), ale 
zainteresowanie to w głównej mierze dotyczyło spodziewanego zysku, a nie 
monet jako takich. Rynek publikacji numizmatycznych bombardowany jest 
coraz to nowszymi poradnikami jak inwestować w monety, tworzone są różne 
algorytmy, prognozy itp. 

Kolega przeglądając jedną z aukcji Künkera zwrócił mi uwagę na ciekawe 
zjawisko dotyczące numizmatów. Pokazuje ono jak bardzo złudne może być 
„inwestowanie” w monety, lub przewidywanie przyszłej koniunktury, zwłaszcza 
gdy traktuje się je jako dobra inwestycyjne. 

W ramach aukcji Künkera 233, która odbyła się w dniach 17-19 czerwca 
2013 r. w Osnabrück przedstawiono bardzo ciekawą ofertę monet polskich, 
trafnie nazwaną „Raritäten aus Polen, Pommern und Schlesien”. Na stronach 
16-43 katalogu przedstawiono pozycje 1001-1074. Spośród tych 74 pozycji, aż 
57 miało informacje o wcześniejszych aukcjach z których pochodziły. Spośród 
nich, trzon stanowiły aukcje znanych polskich firm: WCN, PDA, Niemczyk. 
Były również wcześniejsze notowania aukcji niemieckich, głównie Künkera. 
Ponieważ w/w aukcje odbyły się stosunkowo niedawno, pokusiłem się 
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o porównanie cen osiągniętych na nich z cenami omawianej aukcji Künkera 
233. Okazało się iż z 48 takich pozycji, 37 zostało sprzedanych poniżej ceny 
wcześniejszego nabycia2. „Rekordowa” pozycja została sprzedana za 1/3 ceny 
wcześniej zapłaconej (poz. 1049 – 4 dukaty Jana III Sobieskiego – wcześniej 
Niemczyk 2/107 – osiągnięto 33,1% ceny pierwotnej). Pozostałe spadki 
rozkładały się w miarę równomiernie od owych 33,1% do 96,6%, choć 
największa ilość pozycji spadkowych uplasowała się w przedziałach: 50-60% 
ceny pierwotnej (10 pozycji), oraz 60-70% ceny pierwotnej (8 pozycji). 

 

 

4 dukaty Jana III Sobieskiego - Künker 233 lot 1049  
(wcześniej Niemczyk 2 lot 107 – 33,1% ceny pierwotnej) 

 
Zaledwie 11 pozycji osiągnęło lub przekroczyło cenę z poprzednich aukcji 

co stanowi niecałe 23% analizowanego przedziału. Z nich tylko 3 zanotowały 
wyraźne wzrost (poz. 1063  Künker 163/671 – 160% ceny pierwotnej, poz. 1069  
Künker 135/1238 – 166,7% ceny pierwotnej i poz. 1022 WCN 45/834 – 172,8% 
ceny pierwotnej). 

 

                                                           

2 W celu wyliczenia orientacyjnych relacji przyjęto uproszczoną zasadę wyliczeń, tj. ceny 
sprzedaży pierwotnych przeliczono na EURO po kursie podanym przy danej aukcji, 
a następnie porównano z kwotą osiągniętą na aukcji Künkera 233. 
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Złoty medal z 1869 roku ze Lwowa - Künker 233 lot 1022  
(wcześniej WCN 45 lot 834 – 172,8 % ceny pierwotnej) 

 
Zachęcam do prześledzenia omawianej aukcji i wyciągnięcia własnych 

wniosków. Jak widać instrumentalne traktowanie numizmatów nie zawsze daje 
pozytywne rezultaty i nie zawsze daje gwarancje zwrotu zainwestowanych 
pieniędzy. Takie inwestycyjne podejście powoduje również szkody na rzecz 
prawdziwych pasjonatów. Z jednej strony ceny zawyżone przez „inwestorów” 
powodują, że ciekawe egzemplarze są praktycznie poza zasięgiem większej 
rzeszy kolekcjonerów, z drugiej zaś nabycie rzadkiego okazu przez kolekcjonera 
za dużą kwotę nie gwarantuje, iż w przyszłości nabytek ten będzie nadal 
nabierał swojej wartości. Osobną kwestią jest specyfika i atmosfera aukcji, 
rywalizacja między kolekcjonerami itp., ale to już temat na inny artykuł. 

◙ 
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WYKUS I JEGO BOHATEROWIE W MEDALIERSTWIE - 
CZĘŚĆ I 3 

Jacek Buciński 
Lublin/Warszawa 

 
”Oni przecież walczyli nie o to, 

By brać udział w zasług targowisku: Ich był las i kamienie, i błoto, 
Ich był dym i wszy, i ognisko.” 

Weteranom z oddziału "Ponurego" - Andrzej Gawroński 
 

 

Kapliczka na Wykusie.  
Autor Jarosław Pacek uczestnik wycieczki ze Starachowic 

 

                                                           

3 Artykuł został opublikowany w lutym 2013 roku na blogu Wokół Wykusu  
(http://ponury-nurt.blogspot.com/2013/02/wykus-i-jego-bohaterowie-w.html),  
w Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych zamieszczono za zgodą autora 
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Patrząc na przekrój medali w tematyce polskich jednostek walczących 
w czasie II wojny światowej niewątpliwie najwięcej medali poświęconych jest 
"ludowemu" Wojsku Polskiemu, co ze względu na naszą zawiłą historię po 
zakończeniu wojny nikogo nie powinno dziwić. Lata okłamywania i „uciszania” 
historii zrobiły swoje i dziś medali upamiętniających LWP jest znacznie więcej 
niż tych, które gloryfikują Armię Krajową, Jej żołnierzy i dokonania. Choć od 
ponad 30 lat medale i plakiety oddające hołd żołnierzom Armii Krajowej 
wydawane są oficjalnie przez różne środowiska, organizacje i osoby prywatne, 
proporcje niestety nie zostały zbliżone. Wprawdzie nie chodzi tu o liczby czy 
rankingi, ale o hołd i pamięć, które należą się także, a może przede wszystkim 
żołnierzom, o których oficjalna historia przez wiele lat milczała.  

Mimo, że przez wiele lat chciano o istnieniu Armii Krajowej i bohaterstwie 
Jej żołnierzy zapomnieć, to były, są i będą środowiska, które pamiętały, 
pamiętają i pamiętać będą. Byli żołnierze, Ich rodziny i przyjaciele to bez 
wątpienia środowiska bardzo skuteczne w wielości form upamiętniania 
i propagowania historii o Armii Krajowej. Należy pamiętać, że przez wiele lat 
działania, które były podejmowane narażały te osoby na represje ze strony 
„oficjalnych czynników władzy ludowej”. 

Jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych w swych działaniach 
o upamiętnianie Armii Krajowej jest Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań 
Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury" - "Nurt". Osoby związane z tym 
środowiskiem od wielu już lat dbają o miejsca pamięci, propagowanie 
bohaterstwa poległych, jak i żyjących żołnierzy walczących w czasie II wojny 
światowej w Górach Świętokrzyskich. Działania Środowiska patrząc na estymę, 
jaką darzone są postacie „Ponurego”, „Nurta” i Ich żołnierze, oraz coroczne 
tłumy na Wykusie są niewątpliwie ogromną i przynosząca wspaniałe efekty 
pracą. 

Praca Środowiska by upamiętnić bohaterów, Ich czyny i poświęcenie 
przejawia się od wielu lat również w postaci wydawanych medali i plakiet 
pamiątkowych związanych – mówiąc ogólnie z Wykusem i Jego bohaterami. 
Medale „Wykusowe”, jak pozwolę je sobie nazywać, są od wielu lat uważane 
przez kolekcjonerów za bardzo udane i bardzo pożądane, co ja, jako jeden z tych 
pożądających owe medale z całą powagą potwierdzam. 

W porównaniu z innymi środowiskami kombatanckimi czy organizacjami 
ilość medali związanych z Wykusem nie ma w kraju chyba sobie równych. 
I choć nie chodzi tylko o liczby to należy pamiętać, że za ilością zawsze w tym 
wypadku idzie, jakość. 
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Wśród moich medali związanych z szeroko rozumianym tematem Armii 
Krajowej ("Szare Szeregi", BCH, Powstanie Warszawskie itp) medale 
"wykusowe” również są pozycjami bardzo ważnymi i w wielu przypadkach 
bardzo trudnymi do zdobycia. Właśnie z powodu wielości wydanych medali 
związanych z Wykusem swoją prezentację pozwolę sobie przedstawić w dwóch 
odsłonach. Pierwsza z nich dotyczyć będzie medali, które na dzień dzisiejszy są 
w moim posiadaniu, a część druga będzie swoistą listą marzeń "Wykusowych" 
medali. Medale, które są w mojej kolekcji przedstawię według roku ich 
powstawania. 

Najstarszym medalem związanym z Wykusem w mojej kolekcji jest medal 
upamiętniający XXXV rocznicę śmierci majora Jana Piwnika „Ponurego”. 
Medal wydany w 1979 roku to również jeden z pierwszych medali związanych 
z Armią Krajową, które ukazały się w Polsce. Na zlecenie emitenta – 
Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich "Ponury" - "Nurt", 
medal o wymiarach 112×96 mm zaprojektowała pani Katarzyna Piskorska, 
a wykonał go metodą odlewu z brązu pan Teodor Kawecki w Swym zakładzie 
w Gdyni.  

 

 

XXXV rocznica śmierci majora Ponurego Jana Piwnika. Projekt Katarzyna 
Piskorska. Wykonawca Teodor Kawecki - Gdynia 1979. 112 x 96 mm 
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Prawdopodobnie pierwowzór portretu Ponurego z medalu XXXV rocznicy 
śmierci (foto F. Konderko) 

 

Z okazji 25 rocznicy powstania kapliczki na Wykusie w 1982 roku wydano 
medal, który upamiętniał ową rocznicę. Niestety oprócz informacji o roku 
wydania 1982 i średnicy – 45 mm nie posiadam informacji o autorze projektu 
i producencie. Na medalu umieszczono pseudonimy żołnierzy służących 
w Zgrupowaniach Partyzanckich AK „Ponury”: "Zjawa", "Emilia", "Grażyna", 
"Jawa", "Ryś", "Świt", tak jak to jest na kapliczce. 

 

 

25 lat kapliczki na Wykusie. Ø 45mm 
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Kolejnym medalem z mojej kolekcji jest medal/plakieta wydana z okazji 
40-lecia powstania oddziału „Ponurego”. Medal według projektu Andrzeja 
Kastena ps. „Zulejka” wykonał w roku 1983 Teodor Kawecki w Swojej 
pracowni w Gdyni. Plakieta o wymiarach 67x67mm upamiętniła oprócz 
oddziału Ponurego także 120 rocznicę Powstania Styczniowego.  

Andrzej Kasten ps. „Zulejka" - ur. 20 sierpnia 1923 r. w Warszawie 
w latach 1943 - 1944 był żołnierzem Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” 
i I batalionu 2 pp Legionów AK „Nurta”. „Zulejka” jest autorem wielu medali 
i pomników w tym:  
·  Pomnik Kościuszkowców (Warszawa Praga Północ), 
·  Pomnik Waleriana Łukasińskiego (Warszawa), 
·  Pomnik mjr. Jana Piwnika „Ponurego” (Wąchock 1984 r.)  
·  Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej (Oleszno),  
·  Pomnik Podziemnego Państwa Polskiego (Wąchock 1989 r.). 

 

 

40 Rocznica powstania oddziału Ponurego i 120 rocznica Powstania 
Styczniowego. Projekt Andrzej Kasten. Wykonanie Teodor Kawecki - Gdynia 

1983. 67x67 mm 
 
Jeden z najbardziej znanych wizerunków Jana Piwnika „Ponurego”, który 

widnieje na pomniku w Wąchocku został przedstawiony także na medalu, który 
wydany jest w dwóch wersjach „opisowych” i w wielu różnych wersjach 
„materiałowych”. Właśnie z powodu popularności tego medalu, który 
produkowany jest metodą odlewu medal ten produkowany był przez wielu 
wytwórców z różnych materiałów. W przypadku tego medalu należy skupić się 
na dwóch wersjach opisowych, gdyż różnice, choć wydają się niewielkie są 
bardzo ważne, a przede wszystkim oddają sytuację polityczną tamtych dni.  
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Medal w wersji pierwszej przedstawia popiersie Jana Piwnika „Ponurego”, 
rok Jego urodzin i śmierci oraz znak „Cichociemnych”. Na awersie medalu, 
obok symbolu zgrupowania widnieje data śmierci i napis „Poległ nad Niemnem. 
Powrócił w Góry Świętokrzyskie” i data 17.IX.1987. Data ta jest faktyczną datą 
sprowadzenia prochów „Ponurego” do Polski i złożenia ich w opactwie 
oo. Cystersów w Wąchocku. Choć medal ten został właśnie z racji daty, 
wydany, jako druga wersja ja umieszczam go, jako wersję pierwszą właśnie 
z racji tego, że jako pierwowzór te pierwszeństwo mu się należy. Medal ten 
zaprojektował Bohdan Borowski ps. „Walek”, a wykonał go Teodor Kawecki 
z Gdyni w roku 1987. 

Bohdan Borowski ps. „Walek” - W okresie okupacji, pod pseudonimem 
„Walek”, należał do komórki opoczyńskiego Kedywu. Współpracował m.in. 
z żołnierzami partyzanckiego Oddziału Lotniczego „Henryk”, biorąc udział 
w patrolach dywersyjnych (m.in. brawurowa akcja na magazyn Baudienstu 
w Opocznie). 

 

 

Ponury - Major Jan Piwnik. Projekt Bohdan Borowski Wykonanie Teodor 
Kawecki -Gdynia 1987. Ø 70 mm. Wersja I 

 
Druga wersja tego medalu to wersja, na której umieszczono inną datę 

powrotu prochów „Ponurego” w Góry Świętokrzyskie - 21.VI.1987. Wersja ta 
została przygotowana gdyż spodziewano się, że prochy Komendanta 
sprowadzone zostaną przed czerwcową koncentracją Środowiska i w trakcie jej 
trwania zostaną oficjalnie złożone do grobu. Ekshumacja jednak odbyła się 
w późniejszym terminie, co spowodowało przesunięcie uroczystości na 
wrzesień, co upamiętnia inna (I) wersja tego medalu. Według uzyskanych 
informacji obie wersje medalu od początku były produkowane prawie 
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równocześnie, a różnica była w miejscu ich rozpowszechniania. Za datę 
wydania przyjmuje się rok 1987 (tak podje literatura przedmiotu), choć 
słyszałem, ze możliwy jest rok 1988, gdyż w tym roku miały miejsce oficjalne 
uroczystości pogrzebowe. 

 

 

Ponury - Major Jan Piwnik. Projekt Bohdan Borowski Wykonanie Teodor 
Kawecki -Gdynia 1987. Ø 70 mm. Wersja II 

 
W 45 rocznicę powstania Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury" wydany 

został medal, którego projektantem była pani Janina Barcicka. Medal o średnicy 
70 mm wydany był nieco wcześniej niż sama rocznica, bo już w kwietniu 1987 
roku wyprodukowała go Mennica Polska w nakładzie 2000 sztuk. Tak, jak i na 
wcześniejszych dwóch medalach, tak i na tym postać Jana Piwnika jest 
przedstawiona w charakterystycznym zimowym kożuchu, ale niestety nie udało 
mi się ustalić czy jest to powielony wizerunek oparty na fotografii, czy na 
wyobraźni wcześniejszych artystów, którzy tworzyli pomniki i medale 
z wizerunkiem „Ponurego”. 
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45 rocznica powstania Świętokrzyskiego Zgrupowania Partyzanckiego Armii 
Krajowej. Projekt Janina Barcicka. Wykonawca MP IV 1987. Ø 70mm 
 
Kolejnym medalem, który najprawdopodobniej także upamiętniał pogrzeb 

jest medal o średnicy 60 mm wydany w roku 1996 i dotyczący sprowadzenia na 
Wykus prochów majora Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt”. Niestety nie 
posiadam żadnych informacji o emitencie i wytwórcy tego medal. Według innej 
wersji o pochodzeniu medalu, mógł być on wydany w Anglii w roku 1976 
i upamiętniać pogrzeb majora „Nurta” w Anglii. Do takiej wersji może skłaniać 
nietypowy i raczej niestosowany w Polsce materiał, z jakiego wykonany jest ów 
medal. Fotografia medalu przedstawia go po niewielkim wstępnym czyszczeniu, 
ale widoczne są jeszcze miejsca bardzo zabrudzone. Obecnie medal ten 
odzyskał wcześniejszą świetność, ale chciałem pokazać, że często pamiątki 
związane z Armią Krajową, Wykusem itp., niszczeją zapomniane w szufladach 
czy skrzynkach z narzędziami zamiast cieszyć oko i upamiętniać bohaterów 
z pod znaku AK. 
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Major Eugeniusz Kaszyńskiego „Nurt” 1909-1976. Ø 60 mm 
 
W ramach obchodów 40 rocznicy powstania i poświęcenia kapliczki na 

Wykusie oraz rocznicy utworzenia Środowiska Żołnierzy Zgrupowań AK 
„Ponury – Nurt” Środowisko Żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań wydało 
w roku 1997 medal/plakietę o wymiarach 72x72 mm. Na medalu oprócz 
wspomnianej kapliczki widnieje znak Środowiska. Choć oficjalnie nieznane jest 
mi, jak i innym znawcom przedmiotu, nazwisko projektanta tego medalu ja na 
podstawie innych dzieł typowałbym pana Andrzeja Kastena ps. „Zulejka”. 
Niestety także i wytwórca tej plakietki na dzień dzisiejszy pozostaje nieznany. 

 

 

40 rocznica poświęcenia kapliczki na Wykusie 
 
Kolejny medal różni się nieco w zestawieniu z wcześniejszymi medalami 

tym, że nie widnieją na nim nazwy miejscowości np. Wykus, czy pseudonimy – 
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„Ponury”, „Nurt”, ale niewątpliwie swą tematyką dotyczy bez wątpienia 
tematów „Wykusowych”. Medal ten wydany został z okazji XV-lecie koła nr 1 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach, a jego emitentem 
byli najprawdopodobniej członkowie wspomnianego Koła. Niestety o medalu 
tym wiadomo jest mi tylko tyle, że wydany był w roku 2004, wykonany metodą 
odlewu, a jego średnica to 78 mm. Tak jak i we wcześniejszych medalach, tak 
i tu nieznane jest mi nazwisko projektanta i nazwa wytwórcy. 

 

 

XV-lecie koła nr 1 ŚZŻAK w Kielcach. Ø 78mm 
 
Ostatnim medalem, który posiadam w swych zbiorach, a który dotyczy 

wspomnianej tematyki „Wykusowej” jest medal, który był już prezentowany we 
wcześniejszej prezentacji4, ale by zestawienie było pełne nie można go pominąć. 
Medal, którego projektantami jest Rusłana i Andrzej Nowakowscy został 
wydany w 2009 roku w ramach serii „Polacy w II wojnie światowej” przez 
Skarbnicę Narodową. Niewątpliwie bardzo miłym jest fakt, że na medalu, który 
wydany został dla upamiętnienia wszystkich „Cichociemnych” przedstawiona 
została właśnie postać majora Jana Piwnika. Medal lustrzany o średnicy 40 mm 
wydano w dwóch wersjach (I - mosiądz platerowany 24-karatowym złotem 
i wersja II srebrna) w nakładzie 10000 sztuk. 

 

                                                           

4 patrz Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 130, październik 2014 
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Cichociemni. Polacy w II Wojnie Światowej, Ø 40 mm 
 

I to już niestety wszystkie „Wykusowe medale”, które na dzień dzisiejszy 
są w moim posiadaniu. Mam nadzieję, że przyjdzie kiedyś taki czas, że będę 
mógł szczycić się z posiadania wszystkich wydanych medali związanych 
z Wykusem. 

Przy okazji jeszcze mała prośba, jak widać przy wielu medalach nieznani są 
emitenci, projektanci, wykonawcy, nakłady a nawet lata ich wydania – jeśli 
macie Państwo choćby szczątkowe informacje na ten temat będę zobowiązany 
za ich przekazanie. 

W kolejnym tekście przedstawię medale związane z Wykusem ale już te, 
które niestety nie są jeszcze w mojej kolekcji, a więc niebawem część druga - 
swoista listą marzeń "Wykusowych" medali. 
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Abramek Zdzisław, Powstanie Warszawskie 1944 medalami pisane, 2003. 
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WYKUS I JEGO BOHATEROWIE W MEDALIERSTWIE - 
CZĘŚĆ II 5 

Jacek Buciński 
Lublin/Warszawa 

 

 
Niebawem kolejna koncentracja Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań 

Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury" - "Nurt", więc moment by 
zaprezentować Państwu pozostałe medale związane z bohaterami z Wykusu jest 
bardzo dobry. Dodatkowo w tym roku świętować będziemy 70 rocznicę walk 
I batalionu 2 pułku piechoty Legionów AK pod dowództwem mjr. cc. 
Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta” w akcji „Burza”, a biorąc pod uwagę to, że 
medale wydawane są często z okazji „okrągłych” rocznic zaprezentowanie ich 
w tych dniach będzie momentem nad wyraz odpowiednim. 

W pierwszej części przedstawiłem Państwu „Wykusowe medale”, które już 
posiadałem w swojej kolekcji a część II miała być „swoistą listą marzeń 
Wykusowych medali”, ale czas robi swoje i kilka nowych medali związanych 
z Wykusem pojawiło się w moich zbiorach i właśnie od nich zacznę niniejszą 
prezentację.  

                                                           

5 Artykuł został opublikowany w czerwcu 2014 roku na blogu Wokół Wykusu  
(http://ponury-nurt.blogspot.com/2014/06/wykus-i-jego-bohaterowie-w.html),  
w Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych zamieszczono za zgodą autora 
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Pierwszym eksponatem, który od poprzedniej części „Wykusowych 
medali” pojawił się w mojej kolekcji jest medal wydany z okazji 50-lecia 
powstania Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Ponury - 
Nurt oraz odsłonięcia i poświęcenia kapliczki na Wykusie, które nastąpiło 
15 września 1957 roku. Medal wydany w styczniu 2007 roku wyprodukowała 
Mennica Warszawska, a jego emitentem było Środowisko Świętokrzyskich 
Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury - Nurt". Medal powstał przy udziale 
dwóch twórców, Pan Andrzej Kasten ps. Zulejka jest autorem projektu, zaś 
projekt ten wykonał Pan Robert Kotowicz. Z medalem tym, a raczej z jego 
opisem wiąże się kilka nieścisłości, a pierwszą z nich jest nakład, który wg 
Mennicy wyniósł 400 sztuk, a według innych źródeł (w tym emitenta) 
290 sztuk. Kolejną „zagadką” są wersje wykonanych medali, wg Mennicy 
medale wydane były tylko (!) w wersji tombak patynowany (brązowy), a jak 
Państwo widzą na poniższym zdjęciu w moim posiadaniu jest medal wykonany 
w wersji tombak srebrzony i oksydowany (srebrny). Taki stan rzeczy 
w przypadku medali wydawanych w Mennicy nie jest częsty, ale zdarza mi się 
„wypatrzyć” takie rozbieżności, których przyczyną mogła być prośba „kogoś do 
kogoś” by zrobić dodatkowo kilka sztuk innych wersji medali.  

 

 

Wykus 50 lat. 1957-2007. Emitent Środowisko NURT-PONURY. Projekt Andrzej 
Kasten i Robert Kotowicz. Wykonawca MW 2007. Ø 60mm 

 
Kolejne medale nie łączą się w swojej tematyce bezpośrednio z Wykusem, 

ale za to z Wykusem łączy je osoba projektanta tych medali, których twórcą jest 
najprawdopodobniej Pan Andrzej Kasen ps. Zulejka, który w latach 1943 - 1944 
był żołnierzem Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” i I batalionu 2 pp 
Legionów AK „Nurta”. Użycie słowa „najprawdopodobniej” jest tu o tyle na 
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miejscu, że nie mam stu procentowej pewności, ale analizując sygnatury 
umieszczone na medalach oraz inne projekty medalierskie Pana Andrzeja 
i informacje o Panu Andrzeju umieszczone na blogu jestem prawie pewny, że 
trop jest dobry (twórczość Pana Andrzeja Kastena "Zulejki" opisana jest na 
http://ponury-nurt.blogspot.com/2011/11/andrzej-kasten-zulejka.html). 

Pierwszy medal to jeden z moich ulubionych eksponatów z kolekcji, który 
cenię przede wszystkim za jego ogromną wymowę – Znak Polski Walczącej na 
tle mapy Polski w granicach z 1939 roku, a na awersie tylko dwie litery „AK”. 
Medal ten wg mnie potwierdza słowa Ludwiga Miesa, że „mniej znaczy 
więcej”. Plakietka, choć nie posiada zbyt wiele szczegółów jest wyjątkowej 
urody, na co niewątpliwie ma wpływ też jej bardzo dobre wykonanie. Niestety 
jest to jeden z tych medali, o których bardzo mało wiemy a jedyne informacje 
oprócz projektanta Pana Andrzeja Kastena ps. Zulejka to rozmiar 66x68 mm.  

 

 

AK. Projektant Andrzej Kasten, 68x68 mm 
 
Kolejny medal, który z Wykusem łączy osoba Pana Andrzeja Kastena to 

medal rocznicowy wydany z okazji 35-lecia wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Medal, wydany w 1979 roku tak, jak i poprzedni jest bardzo 
skromny w szczegóły i nie sprawia to, że jest on mało wymowny. Należy 
pamiętać, że w 1979 roku wydawanie medali związanych z Armią Krajową czy 
Powstaniem Warszawskim było sprawą niełatwą i pozbawione wsparcia 
oficjalnych instytucji czy np. Mennicy Państwowej (pierwszy medal związany 
z AK wydano w Mennicy dopiero w 1981 roku). Na uwagę zasługuje motyw 
śladu przestrzelania, który wg. mojej wiedzy był w medalach związanych 
z Armią Krajową przedstawiony po raz pierwszy. Medal wydany najpewniej 
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w Warszawie przez środowisko Warszawskich Powstańców w niewielkim 
nakładzie został wykonany w jakimś małym prywatnym zakładzie bądź na 
zasadzie „fuchy po godzinach” w którymś z państwowych zakładów 
przemysłowych, co w tamtych czasach było rzeczą normalną. 

 

 

35 rocznica Powstania Warszawskiego. Projektant Andrzej Kasten. 100x80 mm 
 
Trzecim medalem, którego autorem jest Pan Kasten jest medal, 

upamiętniający legendarnego dowódcę Armii Krajowej Stefana Grota-
Roweckiego. Tak, jak w dwóch poprzednich tak i tu nie ma możliwości 
ustalenia ani emitenta ani wykonawcy medalu, choć na pewno nie jest to 
Mennica Warszawska. Wymiary plakietki to 85x80 mm. 

 

 

Komendant Główny Armii Krajowej. Projektant Andrzej  Kasten. 85x80 mm 
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W przedstawionych trzech ostatnich medalach autorstwa Pana Andrzeja 
Kastena nieznani są emitenci, producenci i lata wydania (oprócz medalu 
upamiętniającego Powstanie Warszawskie), a biorąc pod uwagę wyjątkową 
urodę medali, jak i ich ważne przesłanie warto byłoby ustalić powyższe dane. 
I w tym moja ogromna prośba do Pana Andrzeja o pomoc w zebraniu 
powyższych informacji.  

Powyższej przedstawiłem „Wykusowe medale” już posiadane, które 
pojawiły się w mojej kolekcji od Naszego ostatniego spotkania, więc teraz czas 
na „medalową listę marzeń”. W tym miejscu należą się podziękowania Markowi 
Jedynakowi za udostępnienie zdjęć medali, które prezentowane będą poniżej.  

Pierwszy medal z „Wykusowej listy marzeń” to medal upamiętniający 
10 rocznicę śmierci Majora E. G. Kaszyńskiego „Nurta”. O medalu tym, co nie 
jest już dla Państwa zapewne żadnym zaskoczeniem nic nie wiadomo oprócz 
roku i okazji, z jakiej został wydany. Jak jest to rzadki i niespotykany medal 
świadczy m. in. fakt, że nie jest znany nawet jego wymiar gdyż istnieją tylko 
fotografie medalu bez szczegółowego opisu. 

 

 

W X rocznicę śmierci mjr. "Nurta" E. G. Kaszy ńskiego. 1986 
 
Drugi medal, który na chwilę obecną nie jest w moim posiadaniu i znana 

jest mi tylko jego fotografia, to medal wydany dla upamiętnienia sprowadzenia 
do Polski prochów Majora „Nurta” i złożenia Ich na Wykusie 11 czerwca 1994. 
W przypadku tego medalu o średnicy 60 mm, wydanego w 1994 roku znany jest 
autor projektu – oczywiście Pan Andrzej Kasten ps. „Zulejka”.  
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Komendant "Nurt" wraca na Wykus, proj. Andrzej Kast en, 1994, Ø 60 mm 
 
Kolejny medal, a raczej jego inna wersja była już prezentowana w części I 

„Wykusowych medali”, ale z racji tego, że wersja ta jest niespotykana myślę, że 
warta jest przedstawienia i w części II. Medal ten wydany został z okazji 
120 rocznicy Powstania Styczniowego i 40 rocznicy powstania Zgrupowań 
Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury" - "Nurt", ale jest to wersja, którą ja 
nazywam „negatywem”. Nazwa jest adekwatna gdyż w porównaniu 
z pierwowzorem miejsca wypukłe są wklęsłe i odwrotnie, i jak dla mnie 
przypomina to nieco negatyw zdjęcia. Medal o wymiarach 67x67 mm wydany 
został w 1983 roku, a zaprojektował go oczywiście Pan Andrzej Kasten 
ps. „Zulejka”. Choć część źródeł za wytwórcę tej wersji podaje tak, jak 
i w przypadku oryginału Pana Teodora Kaweckiego z Gdyni, to jest to 
informacja błędna, a faktyczny producent pozostaje nieznany. Taki stan rzeczy, 
że medale wydawane – wznawiane są przez różnych wytwórców nie jest sprawą 
rzadką i wskazuje na zapotrzebowanie na tego typu pamiątki. 
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40 Rocznica powstania oddziału Ponurego i 120 rocznica Powstania 
Styczniowego. Projekt Andrzej Kasten. Wykonanie (oryginału) Teodor Kawecki - 

Gdynia 1983. 67x67 mm 
 
Ostatnim medalem, który pozostaje na dzień dzisiejszy w kwestii marzeń 

jest medal, a chyba raczej egzemplarz próbny medalu, który upamiętnia 
"powtórny" pogrzeb „Ponurego” w 1988 roku. Niestety o medalu nie ma 
obecnie żadnych informacji oprócz przypuszczalnego roku wydania – 1988. 

 

 

Wczesna wersja medalu "Ponurego" wydanego na pamiątkę powtórnego 
pogrzebu w 1988 r. 

 
Jak widać z powyższego zestawienia zrobiło się to praktyczne zestawienie 

medali Pana Andrzeja Kastena ps. „Zulejka”, który po wojnie kontynuował Swą 
pracę dla Armii Krajowej tym razem zamieniając broń na dłuto. Prace Pana 
Andrzeja niosą ze sobą wiele przekazu przy często niewielkiej ilości 
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szczegółów, co pokazuje, że symbole przemawiają same za siebie i nie potrzeba 
im zbyt wiele dodatkowych ozdobników.  

Co do wszystkich medali związanych z Wykusem to, choć już tych 
przedstawionych jest bardzo duża ilość, to mam nadzieję, że z biegiem czasu 
będą pojawiać się nowe eksponaty - te wydane w przeszłości, jak i wydane 
w przyszłości. 

Z góry dziękuję za pomoc w zbieraniu informacji o przedstawionych 
medalach, jak i wszystkie poprawki i sugestie. 

 
Bibliografia 
Abramek Zdzisław, Powstanie Warszawskie 1944 medalami pisane, 2003.  
Kowal Kazimierz, Sawicki Zdzisław, Dzieje oręża polskiego w medalierstwie. 
Welker Lesław, Symbolika znaków Polski Walczącej. 
Welker Lesław, Znaki Polski Walczącej. 
http://ponury-nurt.blogspot.com/2011/11/andrzej-kasten-zulejka.html. 

 

◙ 
 
 
 
 

Pan Jacek Buciński jest zainteresowany nabyciem medali związanych z Armią 
Krajową, Powstaniem Warszawskim, Szarymi Szeregami itp.  
Kontakt przez e-mail: bucinski7@gmail.com. 
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1567 CZWORAK LITEWSKI Z BŁ ĘDEM D*REX 

Norbert Grendel 
Towarzystwo Przeciwników Złomu Numizmatycznego 

 

W swojej pierwszej notatce na temat czworaków zamieszczonej 
w Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych nr 121 wspomniałem o rzadkich 
odmianach tych monet. Na podstawie zdjęcia i opisu z aukcji GGN 10 
umieściłem informację o monecie z 1567. Na awersie, której po literze D a 
przed REX miała znajdować się strzałka w górę (bez G). Słaba jakość zdjęcia 
uniemożliwiła dokładną analizę i dopiero znalezienie innych czworaków bez 
litery G pozwoliło mi na wyciągnięciu wniosku, że tamten opis był błędny. 
Porównanie kilku znanych monet daje pewność, że tak naprawdę mamy 
doczynienia z odmianą powstałą przez błąd rytownika. Całość legendy awersu 
w tym przypadku przedstawia się następująco:  

SIGIS*AVG*D*REX*PO*MAG*LI* 
Widoczny jest brak G z wyrażenia Dei Gratia (z łaski Bożej). Mimo, że jest 

to dość poważny błąd powstały w mennicy, to awers dość długo musiał być 
wykorzystywany, ponieważ znane są dwa warianty tej odmiany. Stempel awersu 
zawsze był ten sam, natomiast różnica występuje w innych rewersach. Gdzie 
końcówka literowa jest LIT lub LITV. Oba warianty tej odmiany należą do 
monet rzadkich.  

   
LI/LIT aukcja GGN10 

 

  
LI/LITV aukcja WCN49 ◙ 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował 

7 października 2014 roku w Muzeum Miasta Gdyni spotkanie ze znaną 
medalierką, panią Dobrochną Surajewską oraz przedstawicielkami Narodowego 
Banku Polskiego, panią Barbarą Jaroszek i Joanną Stępniewicz. Okazją do 
spotkania była Nowa seria obiegowych pięciozłotówek. Pani Dobrochna 
Surajewska zaprojektowała wprowadzoną do obiegu 22 maja 2014 roku przez 
Narodowy Bank Polski pierwszą monetę z serii "Odkryj Polskę - 25 lat 
wolności" oraz wprowadzoną do obiegu 7 listopada drugą monetę z tej serii 
"Zamek Królewski w Warszawie". 

 

 

Pani Barbara Jaroszek -  
Zastępca Dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP 
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Uczestnicy spotkania 
 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował 

4 listopada 2014 roku zwiedzanie Muzeum Kryminalistyki w Gdańsku (budynek 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego), połączone 
z odczytem Mariusza Habkowskiego "Wejherowskie 'fałszerstwo' stuzłotówek". 

 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego przedstawił 

w listopadzie 2014 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Filia Naukowa (Gdańsk, ul. 
Obrońców Wybrzeża 2) wystawę ze zbiorów Dariusza Świsulskiego "Herb 
Gdańska na medalach".  

Dwa krzyże w herbie Gdańska pochodzą z czasów krzyżackich.  
W 1457 roku Kazimierz Jagiellończyk dodał do krzyży koronę. Od tego samego 
roku herbowi mogą towarzyszyć trzymacze tarczy herbowej, w postaci dwóch 
lwów. Herb przez wieki ulegał modyfikacjom, a obecna wersja pochodzi  
z 1996 roku. 

Herb jest najczęściej pojawiającym się elementem gdańskich medali. 
Możemy go znaleźć na medalach wybitych z inicjatywy miasta, np. dla 
uczczenia kolejnych rocznic, ale również na medalach instytucji  
i przedsiębiorstw mających siedzibę w Gdańsku. Na niektórych herb stanowi 
główny motyw, na innych jest tylko drobnym elementem. Są medale z herbem 
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zgodnym z wzorcem Miasta Gdańska, ale są też takie, gdzie motyw herbu 
przedstawiony jest na podstawie wizerunków historycznych lub według wizji 
artysty zainspirowanej wzorcem, znacznie jednak od niego odbiegającej.  

Na wystawie w czterech gablotach można było obejrzeć prawie 200 medali 
z herbem Gdańska. 

 

 

Plakat z informacją o wystawie 
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Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował 
2 grudnia 2014 roku w Dworku Sierakowskich w Sopocie odczyt prof. Marka 
Sperskiego, wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, pt. "Historia Dworku 
Sierakowskich". 

 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego przedstawił 

w grudniu 2014 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Filia Naukowa, wystawę 
ze zbiorów Aleksandra M. Kuźmina "Heraldyka w literaturze". Zaprezentowano 
książki i albumy poświęcone heraldyce w Polsce i na świecie. 

 

 

Przygotowanie wystawy 
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Fragment ekspozycji 
 
W dniu 10 grudnia w Filii Naukowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Gdańsku im. Josepha Conrada Korzeniowskiego odbył się odczyt 
Aleksandra M. Kuźmina pt. "Heraldyka polska". Odczyt obejmował m.in. 
tematy: jak powstawały herby, definicja herbu, elementy składowe herbu, prawo 
do herbu, polskie rody herbowe, podstawowe różnice heraldyki polskiej 
i europejskiej. 

 

◙ 



 
 

KOMUNIKATY 
 
 
Spotkania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Gdańsku: 
 

- każdy pierwszy wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) godz. 17:00 - otwarte 
spotkania połączone z odczytami, 
 

- 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 


