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ZNALEZISKO MONET Z BADA Ń ARCHEOLOGICZNYCH 
NA STARYM MIE ŚCIE W ELBL ĄGU 

Małgorzata Gizińska 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Zbiory Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, wówczas 

noszącego jeszcze nazwę Muzeum w Elblągu, powiększyły się w roku 2001 
o znalezisko monet nowożytnych. Było to efektem badań prowadzonych 
sukcesywnie na terenie Starego Miasta Elbląga przez utworzoną tu w 1980 r. 
Pracownię Archeologii Miast (Gdańskiego Oddziału PP PKZ). Znalezisko 
liczyło 175 obiektów, w tym 168 monet, 5 medali i żetonów oraz 2 przedmioty 
ozdobne. Większość stanowiły monety zdawkowe, wybite w miedzi, przeważnie 
o najniższych nominałach, o różnych nazwach (w zależności od kraju wybicia): 
szeląg, grosz, fenig, krajcar, halerz, cent, centim, kopiejka, pens oraz ich 
wielokrotności. Wśród nich znalazła się tylko 1 moneta srebrna, 1 wybita 
w miedzioniklu, 4 bilonowe i kilka wykonanych w brązie. 

Obiekty pozyskane zostały w trakcie prowadzonych w 1996 r. badań 
oficyny (wykop VIA), zlokalizowanej w podwórku kamieniczki przy 
ul. Garbary 13 (dawna Wilhelmstraβe, po wojnie ul. Linki 29, później 
Garbary 29)1. W momencie ich odkrycia stanowiły one zwartą grupę, pierwotnie 
być może zawiniętą w tkaninę lub złożoną w kartoniku. Musi to pozostać 
w sferze przypuszczeń, ponieważ nie zachowały się żadne fragmenty 
opakowania. Znalezisko znajdowało się pomiędzy dużą ilością dość pospolitych 
butelek szklanych, przypuszczalnie umieszczonych pierwotnie w drewnianej 
skrzyni, o czym zdają się świadczyć zachowane jednocześnie fragmenty 
drewna2. 

 

                                                           

1 Wschodnia część ul. Linki nosiła przez jakiś czas nazwy ul. Studzienna, ul. Tylna Górna., 
por.: G Baronowski, Ulice Elbląga, Gdańsk, s.48-49. Obecnie nosi ona nazwę ul. Garbary -  
od zamykającej ją w okresie istnienia fortyfikacji miejskich od wschodu Wieży Garbarskiej. 
2 Wstępne omówienie znaleziska znajduje się w materiałach z Międzynarodowej Sesji 
Numizmatycznej w Gdańsku z okazji 65-lecia prof. Stanisława Suchodolskiego, Gdańsk 
2003, s. 19-20. 
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Kamienica z lat 1570 -80 przy ul. Garbary 13 (po wojnie nie zachowana) 
 
W kamienicy przy ul. Garbary 13, narożnej z ul. Przymurze (dawniej 

Murarską) – od ok. 1701 do 1818 r. znajdował się tzw. Dom Kramarzy. Jedno 
z pomieszczeń piwnicznych było w tym czasie wykorzystywane jako gospoda, 
a w 1801 r. wydzierżawiono piwnice handlarzowi win H. Schmidtowi3. Od 
1901 r. w kamienicy mieściła się siedziba Towarzystwa Komunikacyjnego, a od 
1912 r. Muzeum Regionalne (Heimatmuseum; Carl Pudor Museum), 
zorganizowane przez znanego krajoznawcę i miłośnika historii Elbląga oraz 
Wysoczyzny Elbląskiej, Carla Pudora4. W muzeum tym w ciekawie 
urządzonych wnętrzach eksponowano przedmioty związane z kulturą, sztuką 
i folklorem Elbląga oraz jego okolic. Była to pierwsza tego typu placówka 

                                                           

3 APGd, 409, nr 55, s. 190. Być może, więc monety ukryto pomiędzy zapomnianymi, 
nieużywanymi już butelkami po winie. 
4 Carl Pudor (1855 – 1927), autor i wydawca map i przewodników po Elblągu i jego 
okolicach, założyciel i prezes Towarzystwa Rozwoju Turystyki w Elblągu i Okolicach. 
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w Prusach Wschodnich5. Sądząc po stylu architektonicznym kamienicy została 
ona zbudowana prawdopodobnie w II poł. XVI w., chociaż znajdująca się na 
budynku data 1624 wskazywałaby na późniejszy czas budowy6. 

 

 

Ekspozycja w Muzeum Ojczyźnianym Carla Pudora w Elblągu, lata 20. XX w., 
źródło zdjęcia: Heimatmuseum des Verkehrsvereins Elbing E.V., 1929, 

publikowane http://frombork.art.pl/pl/rzemioslo-art ystyczne-dawnych-prus/ 
 
Prawie czwarta część monet wchodzących w skład znaleziska zachowała 

się w bardzo słabym stanie, co uniemożliwia, mimo przeprowadzonej 
konserwacji ich precyzyjną klasyfikację. Prawdopodobnie jest to w dużym 
stopniu wynik kontaktu znalezionych monet z wysoką temperaturą. Wygląd 
wielu z nich świadczy o tym, że musiały się one znaleźć, być może w czasie 
zawieruchy wojennej w pożarze. Kilka z nich nosi ślady roztopienia i wtopienia 
się w siebie nawzajem, a większość ma liczne złuszczenia oraz zaczernienia, 
niebędące wynikiem korozji. Na powierzchni wielu występują także liczne 
zatarcia a nawet częściowe ubytki. 
                                                           

5 Pisze o nim więcej T. Lockemann, Elbing, 1926, s. 72-75.  

6 Kartoteka działek ze Starego Miasta Elbląga opracowana przez historyków UMK pod 
kierownictwem A. Czachorowskiego, nr porządkowy 178, nr hipoteczny 165.; por. 
M. Lubocka – Hoffmann, Elbląg. Stare Miasto, Elbląg 1998, s. 126, fot. 125. 
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Zagadkowe jest pochodzenie owego znaleziska. Nie ulega wątpliwości, że 
nie jest ono wynikiem tezauryzacji pieniądza, ponieważ zawiera monety o zbyt 
niskich nominałach i o bardzo różnej proweniencji. Być może jest, więc 
pozostałością po dawnych zbiorach muzealnych lub stanowiło własność 
prywatnego, raczej początkującego kolekcjonera. Jeśli znalezione obiekty 
pochodzą ze zbiorów dawnego Heimatmuseum, to prawdopodobnie znalazły się 
w efekcie w mniej godnym miejscu ze względu na ich niezbyt dużą wartość 
historyczną, a także już pierwotnie słaby stan zachowania. Ewentualny 
prywatny kolekcjoner musiał być natomiast niezbyt majętny, ponieważ 
w znalezisku spotykamy, jak już wspomniano zaledwie jedną monetę srebrną 
(jest to najstarsza tu moneta, i co znamienne moneta polska) oraz tylko kilka 
monet bilonowych. 

Około 30% spośród znalezionych obiektów stanowią monety 
dziewiętnastowieczne kręgu niemieckojęzycznego. Najmłodsza moneta w tym 
zespole datowana jest na rok 1871, najstarsza natomiast na l. 1713 – 1740, 
a więc na cały okres panowania w Prusach Fryderyka Wilhelma I. Zrozumiałym 
jest, że dużą część w tej grupie, ze względu na miejsce znalezienia i czas 
prawdopodobnego ukrycia stanowią monety pruskie - zastanawia jednak brak 
wśród nich monet wybitych po roku 1871. Jest to data emisji najmłodszej ze 
znalezionych monet z tego zespołu, a jednocześnie data powołania Rzeszy 
Niemieckiej. Prawdopodobnie monety z tego okresu, jako będące aktualnie 
w obiegu nie znalazły zainteresowania u zbieracza. Pojawiła się natomiast, może 
jako ciekawostka numizmatyczna moneta pochodząca z Niemieckiej Afryki 
Wschodniej, datowana na rok 1890, a także m.in. monety duńskie, austriackie, 
hiszpańskie, angielskie, rosyjskie czy norweskie, bite w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku. 

Cezurę wiekową znaleziska określają: z jednej strony niemiecki medal 
wydany z okazji 30-lecia Straży Pożarnej, datowany na rok 1897, z drugiej zaś 
moneta polska z czasów panowania Zygmunta III Wazy. Ta ostatnia to szeląg 
miasta Rygi - niestety nie można określić dokładnie roku jego wybicia, ze 
względu na słabą czytelność monety. Szelągi bite były tam na przestrzeni ponad 
trzydziestu lat, od 1588 do 1620 r. Niemożność precyzyjnego datowania tej 
monety nie podważa jednak faktu, że jest to najstarsza moneta w znalezisku. 
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Medal 30–lecia Ochotniczej Straży Pożarnej, Niemcy, 1897 
 
Można zauważyć, że zainteresowaniem hipotetycznego zbieracza cieszyły 

się także dawne monety polskie, ponieważ kolejne najstarsze monety w kolekcji 
to związane z dawną Rzeczpospolitą szelągi (boratynki) litewskie Jana 
Kazimierza z lat 60-tych XVII wieku. Zastanawiać musi natomiast brak monet 
pochodzących z mennicy najbliższej miejscu znalezienia - dawnej mennicy 
miejskiej w Elblągu. Czyżby już w tamtych czasach były one dla kolekcjonerów 
równie interesujące jak współcześnie, osiągając analogicznie wysokie wartości 
na rynku numizmatycznym oraz były trudne do zdobycia nawet w najgorszym 
stanie zachowania? 

 

   

Szeląg litewski Jana Kazimierza 
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W znalezisku wystąpiły, o czym wspomniano na początku oprócz monet, 
medali i żetonów (przedstawionych tabelarycznie poniżej) także dwa fragmenty 
ozdób. Są to: srebrna aplikacja do pasa [wym. 62 x 14 mm, waga 5,669 g], 
z powtarzającym się motywem rozety oraz z umieszczonym pod spodem 
fragmentem mocowania [o dł. 50 mm] oraz zapinka [Ø 15 mm, waga 1,17 g], 
w kształcie okręgu z naniesionym nań motywem geometrycznym 
przypominającym litery ZVZ (na odwrociu napis: GES.GESCH.), z ułamaną 
szpilką. Szpilka zapinki [dł. 44 mm, waga 0,31 g] jest lekko wygięta u góry, 
żłobkowana na powierzchni, na połowie wysokości. 

 

 

Fragment ozdoby srebrnej 
 

 

Zapinka 
 
Reasumując należy przyjąć, że obiekty zostało ukryte po roku 1897, nie jest 

jednak prosta odpowiedź na pytanie, do kogo należały i jaki był motyw ich 
ukrycia. Być może zostały schowane w oficynie pośród niepotrzebnych już 
butelek przez prywatnego i jak wspomniano wyżej zapewne niezbyt zamożnego 
lub początkującego dopiero kolekcjonera, a może zapomniane przez pracownika 
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Heimatmuseum7) a zapomniane, dlatego, że w jego skład w większości 
wchodziły przecież zdawkowe, mało wartościowe miedziaki. 

 
Zestawienie tabelaryczne znalezionych obiektów: 
 
Polska 
 
Panowanie 
 

 
Nominały 

 
Ilość 

Zygmunt III Waza szeląg miejski (m. Ryga) 1 
Jan Kazimierz szeląg litewski 2 
August III Sas szeląg koronny 

grosz koronny 
szeląg miejski (m. Gdańsk) 

1 
1 
1 

Stanisław August Poniatowski trojak koronny 1 
Zabór Pruski 
- Wielkie Księstwo Poznańskie 
- Gdańsk   

 
1 grosz 
szeląg 

 
2 
2 

Zabór rosyjski 1 grosz 
3 grosze 

2 
1 

 
Prusy 
Fryderyk Wilhelm I (1713 – 
1740) 

szeląg 1 

Fryderyk II Wielki (1740 – 
1786) 

1 grosz 
3 grosze 
moneta nieokreślona 

1 
2 
1 

Fryderyk Wilhelm II (1786 – 
1797) 

fenig 1 

Fryderyk Wilhelm III (1797 –
1840) 

1 szeląg 
½ grosza 
1 srebrny grosz 
1 fenig 

3 
1 
1 
1 

Fryderyk Wilhelm IV (1840 – 
1861) 

1 fenig 
2 fenigi 
3 fenigi 

4 
2 
1 

                                                           

7 Heimatmuseum utworzono jednak dopiero w 1912 r., więc i przypuszczalna data ukrycia 
znaleziska musiałaby ulec przesunięciu. 
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Wilhelm I (1861 – 1888) 1 fenig 
2 fenigi 
3 fenigi 
4 fenigi 
1 srebrny grosz 

2 
3 
4 
2 
1 

 
Bawaria 
Maksymilian II (1848 –1864) 2 fenigi 1 
Ludwik II (1864 – 1886) 1 fenig 1 
 
Baden 
Fryderyk (1856 – 1907) 1 krajcar 1 
 
Brunszwik 
Karol (1815 – 1830) II fenigi 1 
Wilhelm (1831 –1884) 2 fenigi (?) 1 
 
Hanower 
Jerzy V (1851 – 1866) 1 fenig 

2 fenigi 
1 
1 

 
Hesse – Kassel 
Wilhelm II, współregent 
Fryderyk Wilhelm I(1831 – 
1847) 

3 halerze 1 

Fryderyk Wilhelm I (1847 – 
1866) 

3 halerze 1 

 
Meklemburg 
Fryderyk Franciszek II (1842 –
1883) 

3 fenigi 1 

 
Nassau 
Adolf (1839 –1866) 1 krajcar 1 
 
Niemiecka Afryka Wschodnia (Tanganika) 
Wilhelm II (1888-11918) pesa 1 
 
Saksonia 
Jan (1854 –1873) 2 fenigi 

5 fenigów 
1 
3 
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Saksonia / Coburg - Gotha 
Ernest II (1844-1893) 1 fenig 1 
 
Austria 
Leopold II (1790 – 1792) 1 krajcar 1 
Franciszek I (1806 – 1835) ¼ krajcara 

30 krajcarów 
1 
1 

Franciszek Józef I (1848 – 
1916) 

5/10 krajcara 
1 krajcar 
4 krajcary 
2 halerze 

1 
3 
3 
1 

 
Belgia 
Leopold I (1831 – 1865) 2 centymy 

10 centymów 
8 
1 

 
Dania 
Chrystian IX (1863 - 1906) 1 schilling rigsmont 

2 öre 
1 
1 

 
Egipt 
Abdul Azis (1861 – 1876) 10 para 1 
 
Francja 
Napoleon III (1852 – 1870) 1 centym 

5 centymów 
10 centymów 

1 
2 
3 

 
Gerldia 
 moneta nieokreślona 1 
 
Grecja 
Jerzy I 91863 – 1913) 5 lepta 1 
 
Hiszpania 
Izabella II (1833 – 1868) 2 1/2 centymów de 

escudo 
1 

Alfons II (1875 – 1885) 5 centymów 1 
 
Luksemburg 
Wilhelm III (1849 – 1890) 5 centymów 1 
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Norwegia 
Oskar II (1872 – 1905) 1 öre 1 
 
Rosja 
Aleksander I (1801 – 1825) 2 kopiejki 1 
Mikołaj I (1825 – 1855) dienieżka 

kopiejka 
2 kopiejki srebrem 

3 
1 
1 

Aleksander II (1855 – 1881) 
 
 
 
 
- dla Wielkiego Księstwa 
Finlandii 

½ kopiejki 
1 kopiejka 
2 kopiejki 
3 kopiejki 
5 kopiejek 
5 penni  

1 
2 
1 
2 
3 
1 

Mikołaj II ( 1894 – 1917) ½ kopiejki 1 
 
Szwecja 
Gustaw II Adolf (1611- 1632) öre 1 
Krystyna (1632 – 1654) ¼ öre 2 
Karol XIV, Jan (1818 – 1844) 1/12 skillinga 

1/6 skillinga 
¼ skillinga 
1/3 skilling banco 
2/3 skilling banco 
 

1 
2 
1 
1 
2 

Karol XV(1859 – 1872) 5 öre 1 
 
Wielka Brytania 
Jerzy III (1760 –1820) 1 pens 1 
Wiktoria (1837 – 1901) ½ pensa 

1 pens 
1 
1 

 
Włochy 
Wiktor Emanuel II (1861 –
1878) 

10 centesimów 1 

 
Monety nieokreślonej proweniencji (nieczytelne) 
  40 
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Medale i żetony 
 
 
Pochodzenie 
 

 
Rodzaj 

 
Ilość 

Prusy medalik 1 
Niemcy medal 

żeton 
1 
1 

Francja medal 1 
Wielka Brytania żeton 1 
 

◙ 
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ZWI ĄZKI MAŁ ŻEŃSKIE POLSKICH WAZÓW  
W MEDALIERSTWIE 

Andrzej Denis 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Polska linia Wazów wywodzi się od Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki 

córki Zygmunta Starego i Bony. Ślub ich odbył się w Katedrze Wileńskiej  
4 października 1562 r. Jan III Waza ówczesny książę Finlandii był synem króla 
Szwecji Gustawa I Wazy z jego drugiego małżeństwa i przyrodnim bratem króla 
Szwecji Eryka XIV, który objął tron Szwecji po zmarłym ojcu Gustawie 
w 1560 r. Po swym ślubie książę Jan III Waza z małżonką ks. Katarzyną 
Jagiellonką (starszą od niego o 11 lat) zamieszkali na zamku w Turku w 
księstwie Finlandii. Eryk XIV wykazujący objawy obłędu podejrzewał brata 
Jana o spiskowanie z Polską i chęć usamodzielnienia od Szwecji swego 
księstwa. Najechał Turku i aresztował brata i bratową po czym osadził ich jako 
więźniów stanu na długie 4 lata w zamku Gripsholm koło Sztokholmu. 

 

    

Portrety Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki 
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Obraz uwięzionych małżonków na zamku Gripsholm  
z synem Zygmuntem III Wazą (mal. Simmler) 

 
W czasie gripsholmskiej niewoli przychodzą na świat Janowi  

i Katarzynie dwoje dzieci: starsza córka Izabela i syn Zygmunt Waza, przyszły 
król Polski i Szwecji, ur. 20 czerwca 1566 r. Panowanie przyrodniego brata 
Eryka XIV nie trwało długo. Po jego obaleniu na tron Szwecji wstąpił 
dotychczasowy więzień stanu Jan III Waza i stał się jej dziedzicznym królem, 
a Katarzyna królową Szwecji. 
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Odlewy gipsowe medali Jana III Wazy i Katarzyny królowej Szwecji  
(w/g M.Gumowskiego) 
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Talar króla Szwecji Jana III Wazy 
 
Za jego panowania po śmierci króla polskiego Stefana Batorego w 1587 

roku na elekcji w Polsce wybrano następcę, ich syna Zygmunta Wazę, jako 
„swojego” Jagiellona po kądzieli na króla Rzeczypospolitej. Oznaczało to unię 
personalną ze Szwecją, która mogła zapewnić obu państwom dominację na 
Bałtyku. Koronacja młodego króla już Zygmunta III Wazy odbyła się bardzo 
uroczyście na Wawelu 27 grudnia 1587 r. Wcześniej, jeszcze jako elekt 
Zygmunt III Waza podpisał uroczyste zobowiązanie jako Pacta Conventa 
w Sejmie polskim o przyłączeniu do Polskich Inflant ̠ szwedzkiej części 
Estonii. Na powyższe zobowiązanie syna Zygmunta nie chciał się zgodzić 
żyjący jeszcze i panujący w Szwecji jego ojciec Jan III Waza. Rozbieżności 
interesów były jednak zbyt duże i zamiast unii personalnej rozpoczął się 
długotrwały konflikt o Inflanty i prawa dynastyczne polskiej linii Wazów. 
Polscy Wazowie bardziej sobie cenili dziedziczny tron Szwecji niż elekcyjny 
Polski. 
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Medal koronacyjny z mieczem w tytule Zygmunt III Waza jako król Polski 
i wielki ks. litewski oraz następca tronu Szwecji 1587 r.  

 
Kandydaturę swego siostrzeńca - następcy tronu szwedzkiego na tron 

polski gorąco popierała jego ciotka królowa Polski Anna Jagiellonka, wdowa po 
Królu Stefanie Batorym. Zygmunt III Waza był półkrwi Jagiellonem po matce 
Katarzynie, znał język polski i był katolikiem, mimo wychowywania się 
w luterańskiej Szwecji. 

 

 

Obraz Marcina Kobera Anna Jagiellonka 
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Kandydaturę Zygmunta na króla Rzeczypospolitej poparł także ze swoim 
stronnictwem kanclerz Jan Zamojski. Po śmierci Jana III Wazy na tron szwedzki 
wstąpił Zygmunt III Waza, który od razu przybrał tytuł króla Szwecji. 
Koronacja odbyła się w Uppsali 19 lutego 1594 r. 

 

 

Miedzioryt Zygmunt III Waza jako król Polski i Szwe cji 
 
Dobre stosunki z Habsburgami stają się jaśniejszą stroną polityki polskiej 

tego czasu. 
 

Związki małżeńskie Zygmunta III Wazy z Domem Habsburgów 

3 maja 1592 r. we Wiedniu odbył się ślub per procura Zygmunta III Wazy 
z Anną Habsburg. Króla Polski reprezentował Albrecht Radziwiłł. W drodze do 
Polski Annie Habsburżance towarzyszył liczny świetny orszak Niemców 
i Polaków. Na powitanie narzeczonej króla Zygmunta III wyjechała naprzeciw 
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królowa Anna Jagiellonka i  królewna Anna Wazówna. Sam wjazd do Krakowa 
jak i ślub oraz koronacja miały wspaniałą i uroczysta oprawę. 19-letnia królowa 
Anna, skromna, potrafiła sobie zjednywać ludzi jak i samego króla małżonka 
Zygmunta III, który szybko pokochał swą żonę. Małżonkowie stanowili 
niezwykle dobraną parę, która łączyły poglądy i miłość do ich dzieci. Królowa 
szybko przyswoiła sobie język polski. W rodzinie królewskiej panowała 
prawdziwa rodzinna atmosfera. 

 

    

Obrazy królewskich dzieci Anny Marii Wazówny i Władysława Wazy  
(mal. Marcin Kober) 

 
Pierwszy związek małżeński Zygmunta III z arcyksiężniczką Anną 

Habsburg, córką Arcyksięcia austriackiego Karola Styryjskiego i księżniczki 
bawarskiej Marii Anny Wittelsbach dał mu dwu synów i trzy córki: 
Anna Maria Wazówna (1593 – 1600), 
Katarzyna Wazówna (1594 – 1594), 
Władysław IV Waza (1595 – 1648), 
Katarzyna II Wazówna (1596 – 1597), 
Krzysztof Waza (1598 – 1598). 
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Portret ich matki królowej Anny 

Habsburżanki 
 

Obraz Zygmunt III Waza 
(M. Kober) 

Królowa Anna zmarła 10 lutego 1597 r. w Warszawie w 25 roku życia 
w czasie ostatniego swego porodu. Na 3 lata przed jej śmiercią został wybity 
w 1594 roku w Poznaniu medal z portretem pary królewskiej dłuta Rudolfa 
Lehmanna.  

 

    

Medal z 1594 r. 
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Powiększony fragment awersu z parą królewską 
 
Powtórnie ten medal wybito ze zmieniona tylko cyfrą daty na rewersie na 

1598 w związku ze śmiercią królowej Anny. 
W czasie pierwszego 10-lecia panowania Zygmunta III Wazy i niezwykle 

zgodnego pożycia królewskich małżonków powstawały medale związane z parą 
królewską. Jednym z nich jest medal z 1592 roku autorstwa Filipa Kluwera (wg 
M. Gumowskiego) z popiersiem Zygmunta III Wazy, odnoszący się 
bezpośrednio do zaślubin króla. Inskrypcja na rewersie wypełnia całe pole 
AUSPICATA PRINCIPUM CONNUBIA REGNORUM ANO 1592 (Zaczęte 
życie małżeńskie władców pomyślnym rozwojem królestw). 
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Medal ślubny Zygmunt III Waza 1592 r.,  
w tytulaturze nie ma jeszcze tytułu króla Szwecji 

 

Medal ten w setkach egzemplarzy bitych w złocie wręczono parze 
królewskiej w 1592 roku w czasie jej wizyty w Gdańsku. Inny medal 
z podobnym awersem popiersia króla i Neptunem z Cererą bity w Gdańsku 
w złocie jawi się w 1592 roku z dewizą na rewersie: CRESCIT GEMINATIS 
GLORIA CURIS (Chwała rośnie przy podwojeniu wysiłków). Dewiza zapewne 
zachęcająca parę królewską do prokreacji. Tym bardziej ta dewiza powtarza się 
na medalu z 1596 roku, wspomnianego wcześniej medaliera działającego 
w mennicy poznańskiej Rudolfa Lehmanna. Wykonał on artystyczną 
kompozycję stanowiącą nowość, a mianowicie wprowadził do medalierstwa 
portret pary królewskiej. 

 

    
Medal z 1596 r. Rudolfa Lehmanna - Zygmunt III Waza i Anna Habsburżanka 
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Powiększony fragment awersu z popiersiami 
 
Zastosował nieco wydłużoną postać króla i królowej, redukując 

płaszczyznę tła (za Marią Stahl). Oddał wspaniale oblicza pary królewskiej, jak 
i szczegóły stroju królowej, ornamenty na zbroi, królową przedstawił z orderem 
Złotego Runa…, którego nie nadawano kobietom. Ciekawe, że na rewersie tego 
medalu nad piękną artystyczną heraldyką jawi się ponownie dewiza, napis 
CRESCIT GEMINATIS GLORIA CURIS (Chwała rośnie przy podwojeniu 
wysiłków), co z kolei dr Józef Szwagrzyk w swym katalogu Ossolineum 
tłumaczy okazją urodzin córki Zygmunta III Wazy i Anny z Habsburgów – 
Katarzyny. 

Podobną inskrypcję na rewersie owalnego medalu z roku 1595 zamieścił 
monogramista HD medalier wileński nad postaciami Tetydy i Cerery (wg dr 
Józefa Szwagrzyka) z okazji urodzin królewicza Władysława IV Wazy. 
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Medal owalny bity w srebrze na cześć Zygmunta III Wazy  
i narodzin jego syna Władysława 

 
 Inskrypcja jawiąca się na rewersach medali wiąże się z datą narodzin 

dzieci królewskich. 
 

Druga żona Zygmunta III Wazy Konstancja Habsburg 

Ślub owdowiałego króla Zygmunta III Wazy z młodszą siostrą zmarłej 
Anny – Konstancją wywołał oburzenie szlachty, posądzającej swego władcę 
o kazirodztwo. Uparty Zygmunt III licząc na podobieństwo Konstancji do 
zmarłej ukochanej małżonki poślubił ją mimo oporów, uzyskując dyspensę 
papieża. Konstancja była młodsza od swej siostry Anny o 15 lat. Dyspensa 
papieska i jego poparcie uspokoiło polskie duchowieństwo oraz senatorów. 
W 1605 r. w Grazu odbył się ślub per procura. Króla zastępował w ceremonii 
zaślubin marszałek Zygmunt Myszkowski. 16-letnia Konstancja Habsburżanka 
z licznym orszakiem panów i dworzan wyruszyła do Polski. Król przebrany za 
zwykłego szlachcica wyjechał jej naprzeciw, pragnąc incognito zobaczyć 
przyszłą żonę. Oficjalnie pierwsze spotkanie nastąpiło dopiero 4 grudnia 1605 r. 
w Łobzowie, po czym nastąpił uroczysty wjazd do Krakowa. Ilustruje to słynna 
rolka sztokholmska – fryz o wysokości 27 cm i długości 15 metrów malowany 
gwaszem na papierze podklejanym płótnem. Rolka została wykonana przez 
Baltazara Gebharda na zamówienie króla Zygmunta III Wazę, spełniała 
wówczas rolę dzisiejszego filmu. 
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Portret króla Zygmunta III 

Wazy w stroju koronacyjnym  
Portret królowej Konstancji 

Habsburg 
 
Rolka sztokholmska była w czasie Potopu szwedzkiego zrabowana z zamku 

królewskiego w Warszawie przez Szwedów jako łup wojenny. Znalazła się 
w zbiorach królewskich w Sztokholmie, podobnie jak lwy odlewane w spiżu 
z pałacu Kazanowskich, które stoją obecnie przy bramie wejściowej 
królewskiego zamku w Sztokholmie. W 1974 r. na dowód „pojednania” 
i przyjaźni obu narodów rolka została przekazana Polakom do zbiorów Zamku 
Królewskiego w Warszawie. Muszę zaznaczyć iż paragrafy zawartego w 1660 
roku Pokoju w Oliwie - traktatu o znaczeniu dyplomatycznym 
i międzynarodowym kończącego wojnę Polski ze Szwecją, zobowiązywały do 
zwrotu Rzeczypospolitej zrabowanych przez Szwedów w czasie Potopu dóbr 
kultury, bibliotek, archiwaliów. Zrealizowane zostały tylko w bardzo małej 
części. Nadal królestwo Szwecji jest kontynuatorem królestwa Szwecji z XVII 
wieku, a umowy obowiązują... Rolka Szokholmska zwrócona Polsce po 300 
latach nie czyni wiosny w ramach „przyjaźni”. Muzea szwedzkie są pełne 
pamiątek polskich - trofeów wojennych zrabowanych w czasie agresji 
szwedzkiej na Polskę. Nasi promowi turyści z nostalgią oglądają polskie 
eksponaty w szwedzkich muzeach. 
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Fryz Rolki Sztokholmskiej wiernie oddaje rysy i stroje większości 
uczestników uroczystego wjazdu, co przedstawiono poniżej: 

 

 

Królowa Konstancja w powozie 
 

 

Husaria 
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Przemarsz wojsk 
 

 

Zygmunt III na koniu 
 
Procedura związana z zabiegami matrymonialnymi była zawsze ta sama. 

Najpierw prowadzono ciche rozpoznania wśród domów panujących, by 
wybadać grunt i znaleźć najlepszą kandydatkę. Następnie rzecz przekazywano 
pod rozwagę senatorów, a gdy król i senat zgodzili się co do osoby panny, 
wysyłano posłów do jej rodziców, aby zawrzeć umowę małżeńską - pacta 
matrimonialia. 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                    Nr 144   listopad 2016 r. 

30 

Poselstwo to składało się z dwóch dygnitarzy: jednego duchownego 
i jednego świeckiego. Za czasów Wazów trzykrotnie kierowano się na Pragę 
i Wiedeń, a jeden raz na Paryż. Podczas prowadzenia rokowań matrymonialnych 
posłowie przestrzegali ściśle każdorazowo przygotowanych przez króla i senat 
wytycznych. Po zakończeniu misji dochodziło do ślubu w imieniu króla – per 
procura.  

Obie żony Zygmunta III wprowadzała do Krakowa ich matka. Na spotkanie 
poselskiego orszaku wyruszał król, stojąc na czele paru tysięcy przystrojonych 
rycerzy. U bram miasta przyszłą królową witały wiwaty armat, cechy 
z reprezentującymi je chorągwiami oraz bogato zdobione bramy triumfalne. 
Rozrzucano między zgromadzone tłumy specjalnie wybite żetony ślubne 
z monogramami króla i królowej. Poniżej żeton ślubny Zygmunta III i Anny 
z 1592 r.  

 

    

Żeton ślubny Zygmunta III i Anny z 1592 r. 
 
Awers przedstawia dwa drzewa palmowe przedzielone rzeką i pochylone 

ku sobie. Stykające się koronami. Napis dookoła – AMOR DISTANTIA 
JUNGIT, tzn. Miłość łączy odległe. Na rewersie są dwa orły – polski i austriacki 
– zwrócone do siebie i napis: POST ANIMOS SOCIASSE IU VABIT, tzn. 
I następnie miłe będzie połączenie serc.  

Zaślubiny Zygmunta III z Konstancją Habsburg zaowocowały wieloma 
medalami z wizerunkami pary królewskiej. Związane były z narodzinami ich 
dzieci, m.in. medal lany w brązie, autorstwa Samuela Ammona – gdańskiego 
medaliera, dla uczczenia narodzin córki Anny Konstancji.  
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Popiersie króla w profilu prawym, w pancerzu i kryzie, na łańcuchu order 
złotego runa. Na rewersie popiersie królowej Konstancji. 

 

    

Zygmunt III i Konstancja medaliera Samuela Ammona 
 
Inny medal z okazji urodzin córek Zygmunta III i królowej Konstancji – 

Anny Konstancji (ur. 1616) i Anny Katarzyny Konstancji (ur. 1619), jest 
również wykonany przez Samuela Ammona w 1620 r., z popiersiem króla na 
awersie i panoramą Gdańska na rewersie.  

 

    

Medal Samuela Ammona 1620 r. 
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Popiersie pary królewskiej widnieje również na medalu wybitym w Wilnie 
w 1611 r. Powstał na powitanie Zygmunta III, wracającego ze zdobytego 
Smoleńska. Został zmówiony u Hanusza Trylnera przez królową Konstancję.  

 

    

Hanusz Trylner - medal z parą królewską upamiętniaj ący zwycięstwo  
smoleńskie 1611 r. 

 
Na zwycięstwo pod Smoleńskiem wskazuje inskrypcja na temat Zygmunta 

i Konstancji, składających Bogu dziękczynienie za zwycięstwo smoleńskie: 
SIGISMUNDUS III REX ET CONSTANTIA REGINA POLONIA ET 
SVECIA ARCHIDUX AUSTRIA XC MAG DUCES LITUA OB SMOLEN 
RECUPERATU DEO GRACIA AGUNT ANNO DO 1611 /(Zygmunt III 
i królowa Konstancja królowa Polski i Szwecji, arcyksiężniczka Austrii etc. 
Wielcy Księstwo Lit. z powodu odzyskania Smoleńska składają dziękczynienie 
Bogu roku pańskiego 1611). Medal był przygotowany w pośpiechu, 
obstalowany przez królową. Uroczystości powitalne i triumfalne w Wilnie były 
okazją do rozdawania tego medalu. W 1626 roku pojawił się żeton Zygmunta III 
Wazy i Konstancji w złocie. Na awersie monogram pary królewskiej SCA 
otoczony laurowym wieńcem. Nad monogramem korona królewska. Rewers 
wypełnia drzewo palmowe o silnie rozwiniętych korzeniach. Jest to alegoria do 
silnego, dynastycznego, królewskiego rodu polskich Wazów - silnego cnotą, 
który jest przyrównany do rozrosłego drzewa, nie obawiającego się wydarzeń 
dziejowych (za Marią Stahr). 
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Medale ślubne Władysława IV Wazy z 1637 i 1646 r. 

Władysław IV Waza syn Zygmunta III i Anny Habsburg był dwukrotnie 
żonaty - w 1637 i 1646 roku. Poza  pamiętnikami, obrazami i rycinami z tych 
uroczystości zaślubin były także medale ślubne. Małżeństwa polskich królów 
były zawsze aktami natury politycznej. Pierwsze małżeństwo zawarte przez 
Władysława IV Wazę z córką cesarza Ferdynanda II - Cecylią Renatą odbyło się 
zwyczajowo poprzez rokowania polityczne i ślub zastępczy per procura 
w Wiedniu. Króla Władysława reprezentował jego brat Jan Kazimierz Waza. 
Właściwy ślub się odbył w kolegiacie Św. Jana w Warszawie i następnego dnia 
koronacja królowej. Małżeństwa polskich Wazów z arcyksiężniczkami z domu 
Habsburgów doprowadziły po ślubie Władysława IV z Cecylią Renatą do 
traktatu familijnego, oznaczającego tradycyjną ich pro habsburską politykę. 

Wszystkie medale ślubne Władysława IV Wazy są dziełami gdańskich 
artystów: Sebastiana Dadlera i Jana Hohna starszego. Z inicjatywy Rady miasta 
Gdańska powstał medal z Herkulesem dłuta Jana Hohna starszego. 

 

 

I wersja medalu z Herkulesem poskramiającym cerbera 
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II wersja medalu z Herkulesem, rewers z dwoma orłami reprezentującymi 
Władysława IV Wazę i Cecylię Renatę 

 
Napis wróżący parze królewskiej potomstwo: REGALES AQUILLAE 

PROGENERANT AQUILLAM (Królewskie orły wydają na świat orła). Dwa 
orły zwrócone dziobami do siebie symbolizują sojusz Polski i Cesarstwa 
dokonany poprzez małżeństwo Władysława IV i Cecylii Renaty. Propagandową 
wymowę ma wyobrażenie Władysława IV jako Herkulesa zmuszającego do 
uległości trójgłowego cerbera, czyli Moskwę, Turcję i Szwecję. 
W rzeczywistości król pokonał tylko Moskwę.  

Jednym z piękniejszych dzieł Sebastiana Dadlera - medaliera gdańskiego 
jest duży medal ślubny powstały na zamówienie dworu królewskiego. Ilustruje 
on przymierze polsko-austriackie, prezentuje on królewską parę małżeńską 
Władysława IV i Cecylię Renatę podających sobie ręce obok nakrytego stołu, 
nad nimi w obłokach anielska orkiestra, a w otoku napis zewnętrzny: 
VLADISLAUS IV POL [oloniae] SWEC [iae] q[ue] REX ET CAECYLIA 
RENATA ARCHIDUX AUSTR[iae] SPONSI AUGUSTISSIMI 
(Władysław IV, Król Polski i Cecylia Renata, arcyksiężniczka Austrii, 
najdostojniejsi małżonkowie). Wiersz wewnętrzny: HUNC GENUIT BOREAS 
HAEC NOMEN DUCIT AB AUSTRO REGIBUS HIS MUNDI PLAUDIT 
UTRUMQUE LATUS (Ten się urodził na północy, tej zaś imię wywodzi się 
z królów austriackich, uwielbiają ich w obydwu stronach świata). A na rewersie 
postacie alegoryczne - Marsa i Minerwy trzymają między sobą w dłoniach 
koronę, przez którą przenikają promienie z dwu płonących serc. Na obydwu 
sercach herby orzeł Rzeczypospolitej, a na sercu prawym godło dynastii 
Habsburgów - tarcza z pasem poprzecznym. 
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Medal ślubny Władysław IV i Cecylia Renata Sebastiana Dadlera, na rewersie 
Mars i Minerwa podtrzymuj ą koronę królewską nad dwoma płonącymi sercami, 

1637 r. 
 
Poza wspomnianymi reprezentacyjnymi medalami ślubnymi mennica 

bydgoska wybiła niewielki żeton, który był rozrzucany wśród tłumu zebranego 
na koronacji królowej Cecylii Renaty. 

 

    

Żeton ślubny i koronacyjny Cecylii Renaty z 1637 r. 
 
Napis upamiętnia uroczystość koronacyjną: IN MEMORIAM REGIARUM 

NUPTIARUM CELEBRATARUM VARSAVIAE DIE 13 SEPT 1637. Na 
awersie znajduje się monogram pary królewskiej V4 CRA- VLADISLAUS 4 
SIGISMUNDUS CAECILIA RENATA AUSTRIACA. 
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Cecylia Renata zmarła w 1644 roku. Władysław IV w dwa lata później 
w 1646 roku poślubił Ludwikę Marię (1611-1667), córkę Karola I Gonzagi 
księcia de Newers i Mantui. Ślub per procura odbył się w Paryżu 5 października 
1645 r. Króla reprezentował wojewoda poznański Krzysztof Opaliński. Pod 
koniec listopada Ludwika Maria wyruszyła do Polski pod opieką polskich 
posłów. 

 

 

Rycina ze ślubu per procura Marii Ludwiki z wojewod ą poznańskim 
Krzysztofem Opalińskim 

 
W związku z zaślubinami Władysława IV Wazy z Marią Ludwiką Gonzaga 

we Francji, powstał okolicznościowy medal lany w ołowiu nieznanego 
medaliera. 
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Medal, na awersie dwa profile pary królewskiej, na rewersie dwa orły ścielą 
gniazdo, napis: AUGUSTUM PONERE NIDUM (Święte usłać gniazdo) 
 
Powstał jeszcze inny francuski medal okolicznościowy z okazji wysłania 

do Polski Marii Ludwiki i poselstwa wojewody Opalińskiego w Paryżu 
medaliera I. Maugera. 

 

     

Awers z głową małoletniego króla Francji Ludwika. Na rewersie jeździec w stroju 
polskim na koniu. Postać unosząca się na skrzydłach prowadzi konia za uzdę, 
w prawej ręce trzyma pochodnię. Dokoła napis: REGINA POLONIS DATA 

(Dana Polakom Królowa). 
 
Powtórne małżeństwo króla dało okazję do emitowania w Polsce trzech 

medali i żetonu. Wszystkie trzy medale były dziełem gdańskich artystów. Dwa 
z nich wybite z inicjatywy Rady Miasta Gdańska. Autorem pierwszego z medali 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                    Nr 144   listopad 2016 r. 

38 

jest Jan Hohn Starszy, przedstawia on zaślubiny Władysława IV i Ludwiki 
Marii. 

 

    

Medal z 1646 r. Jana Hohna z okazji zaślubin króla Władysława IV Wazy  
i Marii Ludwiki Gonzaga 

 
Przed wspaniałym łożem para królewska siedząca na krzesłach trzyma się 

za ręce. W otoku SISTE GRADU BELLONA IUBET NUNC IUNO 
QUIETEM. ENFACIAM TIBI SIT DULCIS AMORE QUIES (Zatrzymaj się 
Bellono! Juno nakazuje pokój. Ja tego dokażę, że doznasz w miłości słodkiego 
wypoczynku). Na rewersie 11-wierszowa inskrypcja poniżej herbu Gdańska 
(Losy pochodzą z nieba, śluby są rzeczą ludu. Pokój, Królestwo, lud i Gdańsk 
niech kwitną, 10 marca 1646). 

Drugi medal zaślubinowy bity w srebrze, dzieło Sebastiana Dadlera 
z okazji przybycia z Francji statku z królową Polski, drugą żoną Władysława IV. 
Awers przedstawia żaglowiec wpływający do portu gdańskiego. 
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Medal zaślubinowy Sebastiana Dadlera z 1646 r. 
 
Wyciągnięta z obłoków ręka trzyma pęk sznurów, do których 

przymocowano dwie tarcze z herbami Korony (orzeł) i Gdańska. Jeden ze 
sznurów podtrzymuje wstęgę z napisem NIHIL ISTA SECABIT (TYCH NIC 
NIE ROZERWIE). Inny sznur przymocowany do głównego masztu statku 
wpływającego do portu, w głębi na morzu liczne statki. W otoku napis 
VLADISLAO IV POL. AC SVEC REGI ET LUDOVICAE MARIAE 
CONIUGIBUS (Małżonkom Władysławowi IV, królowi Polski i Szwecji 
i Ludwice Marii). Na rewersie Mars spoczywa na trofeach wojennych obok 
amorek i dwie ściskające się postacie alegoryczne: Wiara i Pokój z wieńcem 
laurowym i gałązką palmową. W otoku napis : MARTE CUBANTE FIDES ET 
PAX TUTA OSCULA REDDUNT (Gdy Mars leży i spoczywa,Wiara i Pokój 
mogą się obejmować beztrosko). 

Trzeci z medali dłuta Sebastiana Dadlera bity w złocie i srebrze w Gdańsku 
jest pięknym medalem portretowym Władysława IV Wazy i Marii Ludwiki 
z 1646 roku zamówiony przez Senat miasta Gdańska. Zwraca uwagę na awersie 
z królem niezwykle precyzyjnie opracowana paradna zbroja niezwykle zdobna. 
Artysta zastosował ujęcie postaci en face, tworząc piękny portret barokowy 
uwydatniający plastykę postaci, bogactwo biżuterii, jak i puszystość fryzur 
i dekoracyjność strojów. 
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Medal Sebastiana Dadlera z 1646 roku z okazji ślubu króla Władysława IV  
i Marii Ludwiki Gonzaga 

 

    

Powiększony fragment awersu- Król Władysław IV Waza  
i Ludwika Maria - rewers 

 
Koronację Marii Ludwiki uświetniono tradycyjnie wybitym w mennicy 

królewskiej żetonem z palmą na awersie, zwieńczoną koroną królewską, na 
otoku napis HAC SUFFULTA RESURGO (w ten sposób umocniona wstaję), 
oznacza nieugiętą cnotę godną królewskiej korony. Na rewersie pod koroną 
z berłem w prostokątnym kartuszu napis: LUDOV[ica] MAR[ia] d[e]Gonzagues 
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a Coron[ata] IN REG[inam] POL[oniae] et M[agnam] D[ucissam]L[ ithuaniae] 
AN[no] 1646  IVL[ii] 15 (Ludwika Maria Gonzaga koronowana na królową 
Polski i wielką księżnę Litwy). 

 

    

Żeton koronacyjny Ludwiki Marii z 1646 r. 
 

Medal ślubny Jana Kazimierza i Ludwiki Marii 

Ślub Jana Kazimierza Wazy z Ludwika Marią wdową po bracie 
Władysławie IV odbył się 30 maja 1649 r. Medal ten został wybity w Gdańsku 
i jest autorstwa gdańskich medalierów, zawiera sygnatury Sebastiana Dadlera 
(rewers) i Jana Hohna starszego (awers). Portret królowej został niezmieniony. 
Nowy stempel do awersu z królem Janem Kazimierzem wykonał Jan Hohn 
starszy. Wzorował się na rycinie Wilhelma Hondiusa z 1649 r., wykonanej wg 
obrazu Daniela Schultza. 
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Miedzioryt Wilhelma Hondiusa z portretem Jana Kazimierza Wazy 
 

    
Medal ślubny Jana Kazimierza 

(awers Jana Hohna) 
Medal ślubny - rewers z Ludwiką 

Mari ą (Sebastiana Dadlera) 
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Poślubienie wdowy po królu Władysławie IV było warunkiem dla którego 
poseł Francji d'Arpajon poparł elekcję Jana Kazimierza na króla Polski. 
Poślubienie wdowy po bracie Władysławie IV stworzyło obiekcje natury 
obyczajowej - pojmowano to w ówczesnych czasach jako związek kazirodczy, 
ale Jan Kazimierz uzyskał dyspensę od papieża. Niewybredne na ten temat 
plotki i ulotki krążyły na dworze warszawskim (za Rudawskim 1855 r., s 70). 

Niemniej omawiając żony polskich Wazów trzeba stwierdzić, iż prawdziwą 
polską patriotką była jednak królowa Ludwika Maria.  

 

 

Portret królowej Polski  Ludwiki Marii Gonzaga 
 
Czynnie się opowiedziała po stronie swej drugiej ojczyzny w najcięższych 

latach szwedzkiego Potopu - środkami dyplomatycznymi, organizowaniem 
funduszy na obronę, nie szczędząc i własnej szkatuły (za Bożeną Fabiani). 
W istocie w tych trudnych czasach współrządziła krajem z Janem Kazimierzem. 

Podejmowała energiczne kroki dla ratowania Rzeczypospolitej, wspierając 
swą postawą i stojąc u boku Jana Kazimierza, służąc mu mądrą radą. 
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NOTGELDY POMORZA ZACHODNIEGO 

Przemysław Pisula 
Zamkowe Stowarzyszenie Numizmatyczne w Świdwinie 

 
W dniu 2 czerwca 2016 r. w komnatach muzealnych świdwińskiego zamku 

zainaugurowano kolejną wystawę numizmatyczną pod tytułem: „Notgeldy 
Pomorza Zachodniego”. 

Organizatorem wystawy był Świdwiński Ośrodek Kultury we współpracy 
z Zamkowym Stowarzyszeniem Numizmatycznym w Świdwinie. Ekspozycja ta 
została zorganizowana pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta, Pana 
Jana Owsiaka, w roku jubileuszu 720-lecia nadania praw miejskich miastu 
Świdwin. 

Tematyka wystawy nawiązywała do historii miasta i regionu Pomorza 
Zachodniego i składała się z ekspozycji notgeldów, czyli pieniądza zastępczego, 
miast Pomorza Zachodniego.   

W komnatach muzealnych świdwińskiego zamku zgromadzono ponad 
100 szt. monet zastępczych i ponad 200 szt. notgeldów papierowych. Wśród 
najciekawszych eksponatów na wystawie można było znaleźć m.in. monety 
porcelanowe z Goleniowa o nominałach 50 fenigów i żelazne 25 fenigów 
z Wolina.   

 

 

Fragment wystawy w świdwińskim zamku 
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„Swoim numizmatycznym zwyczajem”, z okazji inauguracji wystawy, 
Zamkowe Stowarzyszenie Numizmatyczne w Świdwinie wybiło 
okolicznościowy medal, którego autorem jest Pan Tomasz Olkowski z Gdańska. 
Awers medalu przedstawia głowę gryfa, jest to motyw zaczerpnięty z monety 
o nominale 50 fenigów z 1920 roku wyemitowanej przez miasto Szczecin, 
w otoku napis - tytuł wystawy Notgeldy Pomorza Zachodniego. Z kolei rewers 
przedstawia logo Zamkowego Stowarzyszenia Numizmatycznego w Świdwinie. 

 

    

Okolicznościowy medal 
 
Wystawa była dostępna dla zwiedzających do końca września.  
Zapraszamy do współpracy i odwiedzania Naszego miasta! 

◙ 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
23 sierpnia 2016 roku członek Zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego 

Towarzystwa Numizmatycznego pan Andrzej Denis odebrał z rąk pani dyrektor 
Muzeum w Elblągu dr Marii Kasprzyckiej i w obecności pani st. kustosz 
mgr Małgorzaty Gizińskiej odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" 
przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr Piotra 
Glińskiego. Z wnioskiem o przyznanie odznaczenia wystąpiło Muzeum 
Elbląskie biorąc pod uwagę 30-letnie kontakty i współpracę z wieloma muzeami 
w Polsce, m.in. liczne darowizny replik medali i monet. 

 

 

Pan Andrzej Denis w towarzystwie pani Marii Kasprzyckiej  
i pani Małgorzaty Gizińskiej 
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Odznaka i legitymacja 
 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował 

przedstawiony w Sali Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 
w dniu w dniu 6 września 2016 r. odczyt pt.: "Związki małżeńskie polskich 
Wazów w medalierstwie", który wygłosił pan Andrzej Denis. Prelegent wykonał 
okolicznościową wystawkę medali i monet - replik związanych z tematyką 
wykładu. 

 

 

Pan Andrzej Denis w trakcie odczytu 
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Słuchacze w trakcie odczytu 
 
W dniu 4 października 2016 r. odbyło się zebranie Oddziału Gdańskiego 

Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Po rezygnacji na początku roku 
Mariusza Habkowskiego, obowiązki Prezesa Oddziału, objęła pani Małgorzata 
Gizińska. Pani Gizińska pochodzi z Elbląga. Przez wiele lat była kustoszem 
w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.  

O jej pasjach można przeczytać w wywiadzie, jakiego udzieliła portalowi 
info.elblag.pl: http://info.elblag.pl/9,23609,Ciekawi-elblazanie--Malgorzata-Gizinska.html 

 

 

Pani Małgorzata Gizińska, Prezes Oddziału Gdańskiego  
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
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Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował 
przedstawiony w Sali Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 
w dniu w dniu 8 listopada 2016 r. odczyt pt.: "Monety znalezione podczas badań 
archeologicznych na Starym Mieście w Elblągu", który wygłosiła Pani 
Małgorzata Gizińska, Prezes Oddziału Gdańskiego PTN. 

 

◙ 



 
KOMUNIKATY 

 
 
Spotkania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Gdańsku 
odbywają się w 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. 
 

 
 
 
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 


