
ISSN 1505 - 1390 
 
 
 

                             Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 
                                           Oddział w Gdańsku 
 

 

  
 

Gdanskie Zeszyty 

Numizmatyczne 
Nr 141 

Styczeń 2016 

 



GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE 
Pismo roku ukazuje się od 1988 roku 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Wydawca : 
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 

Oddział w Gdańsku 
 

Kontakt z redakcją: 
ptngdansk@wp.pl 

 
 

 
 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  
są rozprowadzane drogą internetową wewnątrz Towarzystwa  

przez Oddział w Gdańsku.  
 

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń. 
Za treść artykułów odpowiedzialni są autorzy.  

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i korekty 
nadesłanych materiałów. 

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 141   styczeń 2016 r. 

3 

 
W  NUMERZE: 
 
Andrzej Denis 

Wojny Rzeczypospolitej z Rosją o Smoleńsk  
w XVI i XVII wieku. Medale Smoleńskie  s.  4 

 

Dariusz Świsulski 
Medal Gdańskiego Seminarium Duchownego  s.  28 

 

Dariusz Świsulski 
Medal 50-lecia wejherowskiego "Elektryka"  s.  33 

 

Tomasz Poniewierka 
XII edycja Toru ńskich Warsztatów Numizmatyki  
Antycznej - zapowiedź s.  35 

 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 
Z Oddziału Gdańskiego PTN s.  37 

 
 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 141   styczeń 2016 r. 

4 

 
 
 

WOJNY RZECZYPOSPOLITEJ Z ROSJĄ O SMOLEŃSK  
W XVI I XVII WIEKU. MEDALE SMOLE ŃSKIE 

Andrzej Denis 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Panowanie Wasyla III i Iwana Groźnego cara Rosji 

Car Wasyl III ojciec cara Iwana Groźnego w 1512 roku rozpoczął tak 
zwaną drugą wojnę moskiewską z Polską. Ubezpieczony przychylnością cesarza 
Maksymiliana I Habsburga i Zakonu Krzyżackiego wysłał armię moskiewską na 
ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba zdobycia Smoleńska przez 
Moskwę nie powiodła się w dwu kampaniach w 1513 roku. Latem do Moskwy 
udał się wysłannik cesarza, który skłonił zniechęconego cara Wasyla III do 
dalszych walk. Misja ta była częścią antypolskich intryg cesarza przeciw Polsce. 
Wiosną 1514 roku Wasyl III podjął kolejną wyprawę i szturm, który zakończył 
się zdobyciem Smoleńska przez wojska moskiewskie 30 lipca 1514 r. Cesarz 
Maksymilian chciał wykorzystać siły Moskwy do osłabienia państwa 
Jagiellonów. 

 

 

Car Wasyl III, miedzioryt 
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Wojna rozstrzygnęła się nad Dnieprem pod Orszą, gdzie przybyła armia 
polsko-litewska licząca około 34.000 żołnierzy pod wodzą hetmana księcia 
Konstantego Ostrogskiego. W dniu 8 września 1514 roku w jednodniowej 
bitwie zadała 80-tysięcznej armii moskiewskiej druzgocącą klęskę, w wyniku 
której armia praktycznie przestała istnieć. W rękach moskiewskich pozostał 
jednak Smoleńsk, pilnie przez nią rozbudowywany i umacniany jako twierdza 
moskiewska. Po śmierci Wasyla III w 1533 roku, jego syn Iwan miał dopiero 
3 lata. Ojciec więc jeszcze za swego życia powierzył na wypadek swej śmierci 
regencję swej żonie Helenie Glińskiej. Osłabienie państwa pozwoliło bojarom, 
starej szlachcie ziemskiej, której władza została uszczuplona, podnieść znowu 
głowę. Spiski następowały jeden po drugim, a na ich czele stanął ród Szujskich. 
Matka Iwana - Helena okazała się bezlitosna dla swych wrogów, których kazała 
więzić, torturować i zabijać. Ośmioletni następca tronu Iwan był świadkiem tych 
wszystkich krwawych porachunków między tymi, którzy zamordowali jego 
matkę i walczyli o regencję. Całe życie Iwana zostało naznaczone przez ten 
okres, który uczynił go nieufnym, gwałtownym i mściwym. Mając 13 lat, 
w 1543 roku kazał rozprawić się z księciem Andrzejem Szujskim - głową 
stronnictwa odpowiedzialnego za śmierć jego matki Heleny. Został on rzucony 
psom i zagryziony przez nie na oczach bojarów. Iwan został ukoronowany 4 lata 
później, a w wieku 17 lat ogłosił się carem. W tym samym roku poślubił 
Anastazje Romanowną. Obecność przy boku Iwana ukochanej kobiety, która 
potrafiła łagodzić jego szaleństwo, przyczyniała się do tego, że pierwsza część 
jego panowania  przebiegała dosyć spokojnie. 

 

 

Portret Iwana Groźnego 
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Car Iwan zajął się umacnianiem swej władzy, przeprowadził reformy, 
usprawniał administrację, uporządkował finanse, zapoczątkował reorganizację 
wojska, zlecił opracowanie nowego kodeksu praw, popierał handel, a z jego 
rządami wiązano wielkie nadzieje. Car był w tym czasie bardzo popularny. 
W 1560 roku umarła żona cara Anastazja, a jej śmierć załamała władcę 
zupełnie. Był przekonany, że została otruta. Nie dowierzał bojarom, nie ufał 
nikomu, izolował się coraz bardziej, skazywał na więzienie, a potem na śmierć 
tych, których uważał za winnych śmierci swej żony. Rozpoczął się okres 
bezlitosnych represji co carowi Iwanowi IV dało przydomek "Groźny". Jego 
krwawa tyrania i dzieje jego panowania oraz jego policja opricznina do dziś 
budzą grozę. U władcy pojawiły się objawy paranoi i bezprzykładnej agresji. 
Zaczął się pogrążać w depresji, okrucieństwie i rozpuście. Po śmierci Anastazji 
poślubił jeszcze 7 żon odtrącając je po kolei - były zamykane w klasztorach lub 
mordowane, miał również liczne kochanki. Stopniowo owładnęło go 
szaleństwo, podejrzewał wszędzie spiski, wymordowano większość ludności 
Nowogrodu, rzekomo spiskującego przeciw carowi. 19 listopada 1581 roku 
w przystępie gniewu zamordował swego pierworodnego syna - następcę tronu 
carskiego Iwana, uderzając go w głowę w skroń okutą żelazem laską - 
posochem, z którą się nigdy nie rozstawał. Syn stanął w obronie swej ciężarnej 
żony pobitej wcześniej przez teścia Cara za według niego niestosowny jej strój. 
Po pobiciu synowa poroniła.  

 

 

Iwan Groźny po zabójstwie swego syna. Obraz Ilji Repina 
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Car Iwan Groźny prowadził wojny z królem Polski Stefanem Batorym. 
Wszystkie przegrywał, nawet król Stefan wyzywał go na pojedynek rycerski, ale 
się nie stawił.  

Panowanie Iwana Groźnego dobiegło końca 3 lata później. Umierając 
zostawił tron zagrożony - jeden z jego synów miał zaledwie 3 lata, drugi syn 
Fiodor był niedorozwinięty umysłowo. Jak w czasach młodości cara Iwana 
Groźnego Rosja pogrążyła się w zamieszkach i walkach o wpływy. Po śmierci 
Iwana Groźnego w 1584 roku, na tronie carów zasiadł niepełnosprawny syn 
Fiodor. Drugi syn zmarłego cara Iwana Groźnego - Dymitr zginął w 1591 roku 
w Ugliczu w niewyjaśnionych okolicznościach. Miał mieć w tym udział doradca 
cara Fiodora i brat carycy Borys Godunow. Po 14-letnich rządach i bezpotomnej 
śmierci cara Fiodora - przedstawiciele rosyjskiej szlachty wybrali Borysa 
Godunowa na Soborze Ziemskim carem Rosji. Okres jego panowania określany 
jest w historii Rosji mianem Wielkiej Smuty.  

 

 

Portret cara Borysa Godunowa 
 

Dymitriady I i II w XVII wieku 

W pierwszych latach XVII wieku pojawiły się pogłoski jakoby carewicz 
Dymitr cudownie ocalał i po wielu latach życia w ukryciu zamierza powrócić do 
Moskwy i upomnieć się o tron Rurykowiczów. Pojawił się na dworze księcia 
Adama Wiśniowieckiego młodzieniec, inteligentny oszust, zbiegły mnich 
z Moskwy o nazwisku Otrepiew. Jego przedstawione opowieści, choć nie było 
dowodów i nie mogły być zanegowane, trafiły na odpowiedni grunt i stały się 
wygodnym pretekstem dla polskiej magnaterii i króla Zygmunta III Wazy 
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zainteresowanych ingerencją w sprawy wewnętrzne Rosji. Dymitr Samozwaniec 
uzyskał szybko poparcie polskich możnowładców, którzy zaczęli rozgłaszać 
wieści o planującym odzyskać tron carski Dymitrze, który pozyskał sobie 
szlachtę, magnatów i jezuitów tym, że przeszedł z prawosławia na wiarę 
katolicką. Wojewoda sandomierski Jerzy Mniszech zjednany zamiarem 
małżeństwa Dymitra (przyszłego cara) z jego córką Maryną, wraz z księciem 
Adamem i Konstantym Wiśniowieckim dali mu wsparcie wojskowe w liczbie 
2500 ludzi. Po wkroczeniu w granice państwa rosyjskiego Dymitr Samozwaniec 
zaczął szybko zyskiwać licznych stronników wśród ludu, szlachty i bojarów. 
W czerwcu 1605 roku wkroczył do Moskwy, a w rok później Maryna 
Mniszchówna przybyła do Dymitra. 

 

 

Portret Dymitra Samozwańca jako cara Rosji 
 

 

Portret Maryny Mniszchównej, carycy Rosji 
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Uroczystość zaślubin i koronacja Maryny odbyła się 18 maja 1606 roku. 
Towarzyszący Dymitrowi polscy i litewscy poplecznicy w drodze do Moskwy 
dali się poznać z jak najgorszej strony - dokonywali licznych gwałtów na 
ludności rosyjskiej, okazując jej arogancję, przez co wzmocniła się i tak silna 
niechęć do obcych w Rosji. W tydzień po ślubie w nocy z 26 na 27 maja 1606 r. 
wybuchło powstanie w Moskwie inspirowane przez bojarów książąt Szujskich. 
Dokonano rzezi cudzoziemców, a car Dymitr został zamordowany. Jego żonę 
Marynę i jej ojca wojewodę Jerzego Mniszcha uwięziono. Obawiając się reakcji 
króla Polski Zygmunta III Wazy oszczędzono polskich i litewskich 
najdostojniejszych gości weselnych i popleczników Dymitra Samozwańca. Na 
tronie carskim zasiadł teraz jeden z przywódców powstania, książę Wasyl 
Szujski.  

 

 

Portret cara Wasyla Szujskiego 
 
Ale mimo rzezi moskiewskiej pojawiali się następni „samozwańcy”. 

Kolejny, drugi Dymitr Samozwaniec rzekomo cudownie ocalony, przy pomocy 
kolejnej wyprawy magnackiej pobił armię moskiewską, dowodzoną przez brata 
cara Wasyla Szujskiego - kniazia Dymitra. Maryna Mniszech rządna władzy 
carskiej i jej ojciec rozpoznali i uznali drugiego Samozwańca jako cudem 
ocalałego męża. Koniec roku 1608 przyniósł Samozwańcowi znaczące sukcesy. 
Kolejne miasta i ziemie przechodziły do niego, a do jego obozu zgłaszali się 
wrogo nastawieni do Szujskich bojarzy i kniaziowie. Szujscy dla swej obrony 
zawarli sojusz wojskowy ze Szwedami w lutym 1609 roku, wymierzony 
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w Polskę. Dało to pretekst do oficjalnej interwencji króla Zygmunta III Wazy 
i Rzeczypospolitej przeciw Rosji. Wojska królewskie rozpoczęły oblężenie 
Smoleńska. 

 

 

Portret króla Zygmunta III Wazy (miedzioryt) 
 
Celem akcji polskiej było podporządkowanie państwa moskiewskiego 

(carem Zygmunt III Waza) i odzyskanie dawnych ziem litewskich zagarniętych 
przez Moskwę. W 1610 roku hetman Stanisław Żółkiewski w bitwie pod 
Kłuszynem rozbił 36-tysięczną armię rosyjsko-szwedzką, mając tylko 8000 
wojska, w tym husarię. Atak polskiej husarii przesądził o wygranej bitwie. 
Otworzyła się droga na Moskwę dla wojsk polskich. 

 

 

Atak husarii polskiej, mal. W. Kossak 
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Wojska Rzeczypospolitej zdobyły Moskwę 28 sierpnia 1611 roku, zajmując 
miasto i Kreml. Po obaleniu cara Wasyla Szujskiego, w myśl zawartej umowy 
hetmana St. Żółkiewskiego z bojarami, carem Rosji miał zostać młody syn 
Zygmunta III Wazy - królewicz Władysław, pod warunkiem, że przyjmie wiarę 
prawosławną i będzie rządził w Moskwie. Wybito nawet kopiejki z imieniem 
nowego cara Władysława Zigimontowicza. 

 

   

Kopiejka cara Władysława 
 

 

Portret królewicza Władysława Wazy 
 
Król Zygmunt III Waza nie zaakceptował jednak umowy zawartej przez 

jego hetmana St. Zółkiewskiego, miał inne plany - zażądał korony carskiej dla 
siebie. Wcześniej obiecał Papieżowi i jezuitom, którymi się otaczał, nawrócenie 
narodu rosyjskiego z prawosławia na wiarę katolicką. Wywołało to opór ze 
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strony bojarów i wybuch powstania pod wodzą Minina i księcia Pożarskiego. 
Hetman Żółkiewski powierzył dowództwo obrony Kremla Aleksandrowi 
Gosiewskiemu, referendarzowi Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sam opuścił 
Moskwę zabierając ze sobą jeńców wziętych do niewoli: obalonego cara Wasyla 
Szujskiego i jego braci Dymitra i Iwana. Następnie udał się pod Smoleńsk. 
Tymczasem oblężona załoga polska na Kremlu profilaktycznie spaliła część 
Moskwy i dzielnie broniła się cierpiąc głód i niedostatek. Oblegany przez 
Polaków Smoleńsk poddał się 13 czerwca 1611 roku. Został odzyskany po 97 
latach od czasu, gdy dostał się w ręce wojsk moskiewskich w czasach 
panowania Zygmunta I Starego, wracał do Rzeczypospolitej. Król Zygmunt III 
w glorii zwycięzcy powracał spod Smoleńska do kraju owacyjnie witany. 

W Wilnie czekała na niego żona królowa Konstancja z synem 
Władysławem. Wybito na tą okazję medal pamiątkowy z inicjatywy królowej, 
rozdawano je witającym króla. 

 

     

Potrtrety Zygmunta III i Konstancji 
 
Smoleńsk poddał się po dwuletnim oblężeniu przez wojsko polskie. 

Potężna twierdza skapitulowała. Ale wyczerpane siły polskie nie ruszyły 
z pomocą oblężonej na Kremlu polskiej załodze. Sytuacja oblężonych stawała 
się krytyczna, brakowało wszystkiego, zaopatrzenie było odcięte przez 
oblegajacych, panował straszny głód, jedzono padlinę, szczury, zwłoki 
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wisielców, były przypadki kanibalizmu. Tymczasem król Zygmunt fetował 
zwycięstwo w Wilnie, a potem miał miejsce triumfalny wjazd do Warszawy 
16 września 1611 roku, uświetniony prezentacją wziętych do niewoli - cara 
Wasyla i braci Szujskich, w sejmie przed królem. Prezentacji dokonał hetman 
Stanisław Żółkiewski. Zilustrował to nadworny malarz Tomasz Dolabella 
i malarz Jan Matejko tworząc obraz „Carowie Szujscy przed Zygmuntem III”. 

 

 

Obraz Dolabelli Szujscy przed Sejmem 
 

 

„Carowie Szujscy przed Zygmuntem III” Jana Matejki 
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W międzyczasie polska załoga Kremla nie doczekawszy się pomocy, 
poddała się 7 września 1612 roku. Nie dotrzymano warunków kapitulacji, cała 
polska piechota została wymordowana, znaczniejszych jeńców polskich 
zachowano w celu wymiany ich na swoich pozostających w niewoli polskiej. 
Odzyskanie Smoleńska z 1611 roku było opiewane przez liczne utwory 
literackie, poetów, obrazy. Wybito okazjonalne medale. Dwór królewski zadbał 
o to, aby sukces smoleński usunął w cień sukces hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego pod Kłuszynem, który otworzył drogę do Moskwy wojskom 
polskim. Pod Smoleńskiem król Zygmunt brał osobisty udział w oblężeniu 
i pragnął się zaprezentować szlachcie jako rycerz, wódz i autor zwycięstw. 

 
Medale smoleńskie za panowania Zygmunta III Wazy 

Znane są 4 medale upamiętniające zwycięstwo smoleńskie. Dwa z nich 
uczestniczyły w obchodach triumfalnych. Za najwcześniejsze należy uznać 
medal z popiersiami Zygmunta III i żony Konstancji Habsburg. 

 

    

Zygmunt III i Konstancja - medal Hanusza Trylnera 
 
Na związek ze Smoleńskiem wskazuje inskrypcja w której oboje królestwo 

składają Bogu dziękczynienie za zwycięstwo: SIGISMUNDUS III REX ET 
CONSTANTIA REGINA POLONIAE ET SVECIA ARHIDUX AUSTRIA XC 
MAG DUCES LITVA OB SMOLEN RECUPERATU DEO GRACIA AGUNT 
ANNO DO 1611. (Zygmunt III i Konstancja królowa Polski i Szwecji 
arcyksiężniczka Austrii etc wielcy księstwo Litwy z powodu odzyskania 
Smoleńska składają Bogu dziękczynienie roku pańskiego 1611). 
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Medal ten był przygotowywany w pośpiechu w Wilnie przez Hanusza 
Trylnera. Z tekstu wynika, że był zamówiony przez dwór z inspiracji królowej 
Konstancji, która z królewiczem Władysławem oczekiwała króla w Wilnie. Na 
uroczystości powitalnej rozdawano te medale. Drugi medal wileński na 
zdobycie Smoleńska to dzieło anonimowego artysty. Na awersie przedstawia 
popiersie króla Zygmunta III w wieńcu laurowym na skroniach, w zbroi z orłem 
na naramienniku - portret o cechach heroicznych (za Marią Stahr). Na rewersie 
widok miasta twierdzy Smoleńsk z lotu ptaka, u góry napis „SMOLENSCIA 
CAPTA”. 

 

    

Popiersie króla Zygmunta III Wazy (awers)  
i widok Smoleńska z lotu ptaka (rewers) 
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Ryciny medalu z „Gabinetu medali polskich” hr Raczyńskiego 
 
Upamiętnieniu zwycięstwa smoleńskiego jest poświęcony największy 

i najbardziej okazały medal z okresu panowania Zygmunta III Wazy, wg 
Dutkowskiego wykonany przez medaliera z Gdańska Samuela Ammona. 

Medal ma średnicę 135 mm, wagę 1140 g, lany w złocie. Odpowiada to 
315 dukatom. 

 

    

Popiersie  króla Zygmunta III w zbroi (awers) i plan miasta Smoleńska 
z widoczną z lotu ptaka eksplozją (rewers), cesarskie zbiory wiedeńskie 
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Powiększenie popiersia króla Zygmunta III Wazy i fragmentu miasta Smoleńska 
 
Na awersie widoczny wieniec laurowy na skroniach monarchy, szarfa 

i szyszak rycerski na stole z koroną. Powyższe wskazuje na udział króla 
w kampanii jako wodza - autora sukcesu smoleńskiego. Sam laur stanowi tytuł 
do nieśmiertelnej chwały (za Marią Stahr). Medal ten stanowił dar dla dworu 
cesarskiego i innych dworów europejskich. Ammon wyeksponował w portrecie 
królewski majestat polskiego Wazy poprzez płaszcz na zbroi. Na rewersie napis 
inskrypcji „DUM VINCOR LIBEROR” (Gdym zwyciężony wolność 
odzyskuję) oraz dalej SMOLENSCUM CAPTUM DIE 13 IUNY 1611.  

Następny chronologicznie czwarty medal z cyklu smoleńskiego powstał 
około 1617 roku i jest dziełem Samuela Ammona. Również tutaj medalier 
gdański dał doskonały portret króla Zygmunta III w paradnej, zdobnej zbroi. Na 
rewersie jest powtórzenie planu miasta i twierdzy smoleńskiej z wielkiego 
medalu z ukazaną potężną eksplozją w centrum. 
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Popiersie króla w zdobnej zbroi z tytulaturą polsko-szwedzką (awers)  
i plan miasta Smoleńska z lotu ptaka (rewers) 

 

 

Powiększony fragment zdobnej zbroi króla 
 
Medale smoleńskie zainicjowały tematykę batalistyczną w medalierstwie 

polskim, trochę później niż w krajach Europy zachodniej. Niemniej uwidoczniła 
się ona doskonale w medalach smoleńskich króla Władysława IV Wazy -
Sebastiana Dadlera. 

 
Medale triumfalne Władysława IV Wazy związane ze Smoleńskiem 

Wcześniej odbity z rąk Rosji Smoleńsk przez króla Zygmunta III Wazę 
w 1611 r. obsadzony polską załogą przeżywa oblężenie wojsk moskiewskich 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 141   styczeń 2016 r. 

19 

dowodzonych przez Michała Borysowicza Szeina. Rosja po śmierci króla 
Zygmunta III Wazy w okresie bezkrólewia, złamawszy podpisany z Polską 
w 1618 roku rozejm w Dywilinie wtargnęła na niedawno zdobyte ziemie 
i ruszyła na Smoleńsk chcąc go odzyskać. W pierwszym najbardziej aktywnym 
okresie panowania Władysława IV Wazy w latach 1633-1637 miały miejsce trzy 
ważne wydarzenia: zwycięstwo smoleńskie, pokój z Turcją i rozejm ze Szwecją 
w Sztumskiej Wsi. Z tymi wydarzeniami były związane medale gdańskiego 
medaliera Sebastiana Dadlera. 

 

 

Władysław IV Waza (miedzioryt z epoki) 
 
Bezpośrednio po swej elekcji król Władysław IV Waza, po zgodzie sejmu 

i uchwaleniu podatków na wojsko, pośpieszył na odsiecz obleganej przez 
Rosjan polskiej załodze Smoleńska, prowadząc 24-tysięczną armię, w tym 
nowość - dobrze uzbrojoną piechotę cudzoziemskiego autoramentu. Wojska 
Szeina miały w składzie cudzoziemskich najemników. Po długich walkach pod 
Smoleńskiem ostateczna kapitulacja Rosjan nastąpiła 25 lutego 1634 roku. 
Stanowiło to wielki sukces polskiego króla i jego hetmanów Krzysztofa 
Radziwiłła i Marcina Kazanowskiego. W wyniku zwycięstwa Rzeczypospolita 
uzyskała korzystny z Rosją pokój zawarty w Polanowie w dniu 14 czerwca 1634 
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roku. Polska uzyskała ziemię smoleńską, siewierską i czernichowską. W zamian 
Władysław IV zrzekał się tytułu cara i tytułu do korony carskiej. 19 września 
doszło także do układu pokojowego z Turcją i 12 września 1635 roku podpisano 
w Sztumskiej Wsi koło Gdańska rozejm ze Szwecją. Polska odzyskiwała Prusy 
Królewskie, zlikwidowano cła morskie uciążliwe dla bałtyckiego handlu 
zbożem. 

 

    

Medale gdańskie Sebastiana Dadlera i Jana Hohna.  
Rozejm w Sztumskiej Wsi 1635 r. 

 
Powyższe dokonania pierwszych lat panowania króla Władysława IV Wazy 

- sprawcy pokoju, bohatera wojny, predysponowały do tego, aby te wydarzenia 
uczcić wybiciem pamiątkowych medali. Znalazło to odbicie w twórczości 
medalierskiej Sebastiana Dadlera - medaliera gdańskiego, gdzie zwycięstwo 
smoleńskie, traktaty pokojowe, stały się tematyką historyczną i wątkiem medali 
Władysława IV Wazy, co prezentuję poniżej. A oto medal „smoleński” 
zamówiony u Sebastiana Dadlera przez hetmana Krzysztofa Radziwiłła:  
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Władysław IV jako zwycięzca w glorii wojennej (awers) i tekst psalmu (rewers) 
 
U stóp króla inskrypcja  VINCERE ET SARVARE EOS DEM HOC OPUS 

EST (Zwyciężać i zachować ich oto jest czyn). Ten napis stanowi aluzję do 
honorowych warunków na jakich król polski przyjął kapitulację wojsk 
moskiewskich. Co widać szczególnie na drugim medalu Sebastiana Dadlera, 
gdzie wojsko moskiewskie swobodnie odchodzi do domu - sztandary jego 
chwilowo rzucone w formie gestu przed królem Władysławem, potem przez 
nich zabrane. 

 

    

Medal gdański Sebastiana Dadlera Pokój w Polanowie, na awersie kapitulacja 
wojsk moskiewskich przed królem 
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Scena kapitulacji na obrazie Tomasza Dolabelli 
 

 

Szkic Jana Matejki 
 
Na pierwszym planie awersu odbywa się scena leżących wodzów 

moskiewskich przed polskim królem, na dalszym planie wymarsz wojsk 
moskiewskich opuszczających swój warowny obóz. Z dala widać namioty wojsk 
królewskich, a na horyzoncie, za rzeką Dniestr widoczny Smoleńsk otoczony 
murami obronnymi z basztami. Prezentowane niżej powiększone fragmenty 
awersu medalu to ilustrują. 
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Powiększony fragment - hetman Krzysztof Radziwiłł  
i hołd pokonanych, sztandary rzucone przed królem 

 

 

Armia moskiewska opuszcza obóz, w dali namioty wojsk królewskich i Smoleńsk 
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Widok króla Władysława IV Wazy, hetmana i wojsk polskich 
 
Na rewersie jest wątek szwedzki i turecki. Posłowie obu państw 

przybywają z misją pokojową z gałązkami oliwnymi składanymi przed królem 
Władysławem IV Wazą na koniu. Król w zbroi z szarfą w pozie heroicznej, u 
góry skrzydlaty geniusz wieńczy głowę króla bohatera. W otoku napis ET 
BELLO ET PACE COLENDUS (Godny czci na wojnie i w czasie pokoju). 

 

    

Posłowie Turcji i posłowie Szwecji 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 141   styczeń 2016 r. 

25 

 

Wojska królewskie 
 
W roku 1642 roku z inicjatywy Rady Miasta Gdańska powstał jeden 

z najokazalszych i najpiękniejszych medali króla Władysława IV Wazy dłuta 
Sebastiana Dadlera, dar dla króla. Jest to portret konny monarchy w zbroi 
kirasjerskiej przepasanej szarfą, trzymającego w ręku regiment (oznakę wodza). 
Koń w profilu z wspiętymi przednimi nogami. W chmurach skrzydlate putta 
trzymające nad głową króla laurowy wieniec oraz gałązkę i palmę. W tle poniżej 
medalu sceny batalistyczne ze Smoleńska - jeźdźcy na koniach. 

 

 

Portret konny króla Władysława IV Wazy,  
medaliera gdańskiego Sebastiana Dadlera 
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Panorama Gdańska z umocnieniami murów obronnych  
(Gdańsk silny i zdolny do obrony) 

 
Treść inskrypcji na awersie: ECCE VLADISLAUM QUI POST TRIA 

BELLA QVIETAM RESTITUIT  DIGNUM HAC TER TRIA SECLA FRUIT. 
(Oto Władysław co po trzech wojnach przywrócił pokój, godny korzystać z tego 
po trzykroć aż przez trzy pokolenia). Pod konnym portretem króla napis: HAC 
TRIPLICE DIGNUS (GODNYM TEGO PO TRZYKROĆ). Medal miał, 
średnice 80 mm, był bity w złocie w egzemplarzach 100 dukatowych jako 
donatywy dla króla (wg Mariana Haisiga). Był także bity w srebrze. Gdańsk 
cieszył się z pokoju, miasto bogaciło się na handlu, toteż gdy zjechał król 
Władysław IV do Gdańska miasto wyraziło swą radość i wdzięczność swemu 
władcy tym pięknym konnym medalem - donatywą, jak i inną najpiękniejszą 
donatywą monogramisty IR, znajdującą się w zbiorach krakowskich Hutten-
Czapskich. Były też fajerwerki i huczny karnawał.  

 

 

Donatywa gdańska Władysława IV Wazy z 1635r., MN Kraków 
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MEDAL GDA ŃSKIEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO 

Dariusz Świsulski 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
W 2007 roku został wybity w Mennicy Polskiej medal poświęcony 

biskupowi Edmundowi Nowickiemu. Na awersie medalu umieszczono popiersie 
biskupa, na rewersie zabudowania widzianego z lotu ptaka Gdańskiego 
Seminarium Duchownego. 

 

    

Medal poświęcony biskupowi Edmundowi Nowickiemu (fot. autora)  
 
Autorem wybitego w nakładzie 250 sztuk medalu jest Wawrzyniec Samp. 

Medal został ufundowany przez księży Diecezji Gdańskiej, a wręczany jest 
osobom i instytucjom zasłużonym dla seminarium [1].  

Gdańskie Seminarium Duchowne zajmuje część zespołu opactwa 
pocysterskiego. Cystersi przybyli do Gdańska Oliwy w 1186 roku. Mury 
opactwa zostały wzniesione w czasie trzech stuleci [2]. 
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Widok z lotu ptaka na zespół pocysterskiego opactwa (fot. z [2])  
 
Decyzję o utworzenie Gdańskiego Seminarium Duchownego i 

zaadaptowaniu na ten cel pomieszczeń dotychczasowej kurii biskupiej w 
zabudowaniach pocysterskiego klasztoru podjął biskup Edmund Nowicki, który 
przybył do Gdańska w 1956 roku [3]. Pierwszych 25 kandydatów stawiło się w 
seminarium 22 października 1957 roku.  

Medal poświęcony biskupowi Nowickiemu związany jest z tablicą 
pamiątkową, ufundowaną przez kapłanów wyświęconych przez biskupa. 
Autorem tablicy jest również Wawrzyniec Samp. 

 

 

Powieszenie tablicy poświęconej biskupowi Nowickiemu (fot. ks. S. Czalej [1])  
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Przybyciu do Oliwy Cystersów w 1186 roku poświęcono specjalny medal. 
Został on wybity w wersji z tekstem polskim i łacińskim, obie wersje jako medal 
w brązie i posrebrzany (razem 4 medale). 
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Medale poświęcone przybyciu Cystersów do Oliwy (fot. autora) 
 
Autorem projektu i wykonawcą tych medali jest Gertruda Kuziemska-

Wilczopolska. W nakładzie po 1600 sztuk (wersje polskie) i po 400 sztuk 
(wersje łacińskie) w 1987 roku wybiła Mennica Państwowa. 

Na rewersie tych medali tych przedstawiona jest bryła Archikatedry p.w. 
Trójcy Św. w Gdańsku Oliwie. 

 

 

Archikatedra Oliwska (fot. z [4])  
 
Archikatedra została zbudowana na rzucie krzyża łacińskiego. Fasadę 

katedry stanowią dwie wieże o wysokości 46 m i barokowy portal. Długość 
świątyni wynosi 97,6 m, szerokość 19 m, wysokość 17,7 m [4].  
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Katedra słynie z organów z drugiej połowy XVIII wieku, posiadających w 
sumie 7876 piszczałek. W trakcie koncertów poruszają się anioły i gwiazdy 
rokokowego prospektu organowego. 

 

 

Fragment organów (fot. z [4])  
 
Na medalach przedstawiona jest również postać biskupa i męczennika św. 

Wojciecha oraz papieża Jana Pawła II. Jan Paweł II odwiedził Archikatedrę 
Oliwską dwa razy, w 1987 i 1999 roku. 

 
Literatura 
1. Czalej S.: Taki sam, jakim go pamiętają. Gość Niedzielny, nr 44/182, 
14 listopada 2007, str. VII  
2. Rychel P.: Klasztor pocysterski. Gdańskie Seminarium Duchowne.  
3. Rotta A.: Rys historyczny Gdańskiego Seminarium Duchownego.  
4. Archikatedra Oliwska,  http://www.archikatedraoliwa.pl/ 
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MEDAL 50-LECIA WEJHEROWSKIEGO "ELEKTRYKA" 

Dariusz Świsulski 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
16 października 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł" w Wejherowie uroczyście obchodzono 
jubileusz 50-lecia szkoły. 

Z tej okazji został zaprojektowany i wybity medal, wręczony gościom 
zaproszonym na jubileuszowe spotkanie.  

 

    

Medal 50-lecia wejherowskiego "Elektryka" (fot. autora) 
 

 

Uczestnicy spotkania z okazji jubileuszu (fot. materiały szkoły) 
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Technikum Elektryczne w Wejherowie zostało utworzone w 1965 roku, 
a na siedzibę przeznaczono budynek likwidowanego Liceum Pedagogicznego 
przy ul. Strzeleckiej 9. W 1970 roku szkoła otrzymała imię Bohaterskiej Załogi 
ORP „Orzeł”, w uroczystości uczestniczył jedyny żyjący członek załogi okrętu, 
kmdr ppor. Feliks Prządak. W 1972 roku zostaje utworzone Liceum Zawodowe 
nr 1. W 1999 roku przy Zespole Szkół Elektrycznych powstaje III Liceum 
Ogólnokształcące o profilu matematyczno-informatycznym. Zespół Szkół 
Elektrycznych został przekształcony w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w 2002 roku.  

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie (fot. autora) 
 

Literatura 
Świsulski D.: Szkolnictwo średnie zawodowe w zakresie elektrotechniki. Z kart 
historii elektryki na Pomorzu, praca zb. pod red. D. Świsulskiego, 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gdańsk, Gdańsk 2012 
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XII EDYCJA TORU ŃSKICH WARSZTATÓW 
NUMIZMATYKI ANTYCZNEJ - ZAPOWIED Ź 

Tomasz Poniewierka 
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Już 26 lutego 2016 roku rozpocznie się XII edycja Toruńskich Warsztatów 

Numizmatyki Antycznej. Po sesjach wyjazdowych Warsztaty wracają do 
Torunia. Tym razem swoje pracownie udostępniła uczestnikom firma 
„Restauro” i to w jej siedzibie na ulicy Wola Zamkowa 6 w Toruniu odbędą się 
prelekcje. 

Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej to jedna z niewielu 
cyklicznych imprez numizmatycznych w Polsce. Są one skierowane do 
miłośników szeroko pojętej numizmatyki antycznej, ale nie tylko. Osoby, które 
nie mają nic wspólnego z tym okresem też świetnie się odnajdą pośród 
uczestników, wśród których spory odsetek stanowią znani w środowisku 
badacze różnych okresów.  

Jako temat przewodni najbliższej sesji organizatorzy wybrali fałszerstwa 
monet antycznych, zarówno te z epoki, jak i współczesne (coś bardzo 
przydatnego w dzisiejszych czasach!) 

Warsztaty odbędą się w dniach 26-28 lutego 2016 roku w Toruniu na ulicy 
Wola Zamkowa 6. 

 
Program warsztatów 
26 lutego 
Wykłady i zwiedzanie laboratorium „Restauro” od godz. 14.00 do 18.30: 
- „Moneta jako źródło archeologiczne” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji 

(J. Rakoczy), 
- „Fałszerstwa antyczne oraz współczesne fałszerstwa monet antycznych” – 

1 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (B. Awianowicz), 
- „Badania składu pierwiastkowego monet - wprowadzenie do metodologii” – 

0,5 godz. wykładu (J. Musiela), 
- zwiedzanie laboratorium (oprowadza J. Musiela). 
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27 lutego 
Od godz. 10.00 do 19.00, między modułami obiad – od 14.00 do 15.00: 
- „Mennictwo Seleukidów - cz. 4.” – 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji 

(J. Bodzek), 
- „Specyfika aureusów i denarów syryjskich od Flawiuszy do Sewerów” – 

1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji (B. Awianowicz), 
- „Nieautentyczne egzemplarze monet flawijskich” – 1,5 godz. wykładu + 

ok. 30 min. dyskusji (K. Balbuza), 
- „Fałszerstwa i naśladownictwa monet rzymskich z końca III i początku IV w.” 

– 1,5 godz. wykładu + 30 min. dyskusji. 
 

28 lutego 
Od godz. 10.00 do 14.00: 
- Panel dyskusyjny poświęcony aspektom prawnym związanym z numizmatyką 

– 1,5 godz. (P. Groński), 
- analiza wybranych monet w laboratorium „Restauro”. 
 
Warunki uczestnictwa 

Aby wziąć udział w warsztatach trzeba zgłosić swoją obecność pod 
adresem mailowym bartosz.awianowicz@uni.torun.pl. W zgłoszeniu należy 
zaznaczyć, czy chce się wziąć udział w całości, czy tylko w części warsztatów. 
 

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 100 zł za całość, lub 30 zł za udział 
jedynie w modułach piątkowym i niedzielnym, albo 40 zł za moduł sobotni 
(w cenę wliczony obiad i materiały). Dla studentów i doktorantów udział 
darmowy. 

Wpłaty należy wykonać najpóźniej do 15 lutego 2016 r. na konto Fundacji 
„Traditio Europae” w Volkswagen Bank Direct:  
16 2130 0004 2001 0426 1574 0001  z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe 
– numizmatyka antyczna”. 

Wszystkich zainteresowanych, bądź chcących zadać jakieś pytanie prosimy 
o kontakt z panem Bartoszem Awianowiczem:  
bartosz.awianowicz@uni.torun.pl . 

◙ 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 141   styczeń 2016 r. 

37 

 
 
 

Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Dla osób, które nie miały okazji obejrzeć pokazywanej w październiku 

w Politechnice Gdańskiej wystawy poświęconej Janowi Heweliuszowi, wystawa 
ta od 17 listopada 2015 roku do 14 stycznia 2016 roku prezentowana była 
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada 
Korzeniowskiego w Gdańsku, Filia Naukowa, ul. Obrońców Wybrzeża 2. 
Na wystawie przedstawiono szereg eksponatów ze zbiorów Dariusza 
Świsulskiego, takich jak monety, medale, banknoty, karty telefoniczne, książki, 
ryciny, znaczki pocztowe, stemple, koperty, pocztówki, podkładki pod piwo itd. 

 

 

Fragment wystawy 
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Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował 
przedstawiony w Sali Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 
w dniu 1 grudnia 2015 r. odczyt pana Andrzeja Denisa pt.: "Epizod polski 
1561-1562 w twórczości medalierskiej Stevena van Hervijcka - medale 
ostatnich Jagiellonów". 

 

 

Pan Andrzej Denis przedstawia odczyt "Epizod polski 1561-1562 w twórczości 
medalierskiej Stevena van Hervijcka - medale ostatnich Jagiellonów" 

 

 

W trakcie odczytu 
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Z okazji 95-lecia Akademii Morskiej w Gdyni, została przygotowana 
wystawa "Polskie szkolnictwo morskie w medalierstwie". Zaprezentowano 
medale z kolekcji członka Oddziału Gdańskiego PTN - Bogumiła Filipka oraz 
Józefa Lisowskiego, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej 
i Akademii Morskiej w Gdyni. Wystawie towarzyszy okolicznościowy katalog. 

 

   

Przednia i tylna okładka katalogu wystawy  
"Polskie szkolnictwo morskie w medalierstwie" 

 
 
W dniu 5 stycznia 2016 roku odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne 

członków i sympatyków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego. Była to też okazja do rozmowy o przyszłości Oddziału. 
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Uczestnicy świąteczno-noworocznego spotkania OG PTN 
 
W trakcie spotkania zostały wręczone wyróżnienia przyznane przez Zarząd 

Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Dyplomami honorowymi 
nagrodzono: Bogumiła Filipka, Andrzeja Denisa, Stefana Hetmańskiego, 
Konstantego Siekierskiego i Mirosława Skibniewskiego.  

 

 

Dyplom honorowy odbiera Bogumił Filipek 
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Wiceprezes Zarządu Oddziału Gdańskiego PTN Dariusz Świsulski, za 
działalność przyczyniającą się do promocji i rozwoju numizmatyki oraz do 
popularyzacji idei ochrony zabytków numizmatycznych został wyróżniony 
srebrnym medalem im. prof. R. Kiersnowskiego. 

 

 

Dariusz Świsulski z medalem im. prof. R. Kiersnowskiego 

 

 

◙ 



 
KOMUNIKATY 

 
 
Spotkania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Gdańsku: 
 

- każdy pierwszy wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) godz. 17:00 w Sali 
Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska znajdującej się w Ratuszu 
Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) - 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 


