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DONATYWY - MONETA MEDAL? 

Andrzej Denis 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Słowo donatywa pochodzi od łacińskiego donatio - darowizna. Tak 
nazywano w Niemczech w średniowieczu sumę pieniężną składaną księciu na 
św. Jana lub na święto Matki Boskiej Gromnicznej przez lenników i szlachtę 
z mocy uchwały sejmowej - jako dowód przychylności. Darowizna ta nigdy nie 
mogła być zamieniona na stały podatek, ale była spożytkowana do obrony kraju. 
Podobne przeznaczenie miały donatywy składane Królom Polski przez zamożne 
miasta pruskie Gdańsk i Toruń, oraz inflanckie - Rygę. Były bite z okazji 
wjazdów monarchów do tych miast. Miastom chodziło o utrzymanie ich 
dawnych praw i przywilejów, wyjednywanie nowych, zjednywanie łaski 
królewskiej przez upominek, ale mogły także wyrażać uznanie dla pomyślnych 
wypraw wojennych i zwycięstw, takich jak Odsiecz Wiedeńska z 1683 r. 
Donatywy miały na względzie także zasilenie wyczerpanego wojną skarbu 
państwa. Nasze donatywy bite przez Gdańsk w roku 1685 projektowane przez 
Jana Hoehna młodszego były tego rodzaju ostatnim gestem miast pruskich 
wobec osoby polskiego króla Jana III Sobieskiego. Donatywy polskie różnią się 
tym od donatyw niemieckich lenników - składanych w postaci sum pieniężnych 
w monecie obiegowej, że u nas w tym celu osobno wybijano w mennicy monety 
złote, niekiedy i srebrne, i dawano je królowi nie w stałych terminach lecz 
w miarę uznania potrzeby. W naszych donatywach, będących pośrednio 
medalami i monetami, awersy zajmuje zawsze popiersie królewskie z tytulaturą, 
a rewersy - herb miasta lub jego panorama. W otoku rewersu, gdzie zwyczajowo 
bywa nazwa monety, widzimy najczęściej napis, że np. Gdańsk kazał wybić ze 
szczerego złota „EX AURO SOLIDO CIVITATIS GEDANENSIS FIERI 
FECIT”. Donatywy miały różną wagę 1 1/2, 2, 3, 4, 5, 10 dukatów. Rzadko na 
rewersie wyrażano tę liczbę dukatów, co stanowiło istotną różnicę między 
donatywą a monetą obiegową. Dlatego z powodu tej różnicy donatywy nie 
figurują w „Gabinecie Medali” Raczyńskiego, ani w opracowaniach 
numizmatycznych Bandtkiego i Zagórskiego. Najbardziej dokładny spis 
donatyw gdańskich znajduje się w opracowaniu niemieckim autora Vosberga 
w jego Münzgeschichte der Stadt Danzig (Berlin 1852 r.). Za najdawniejszą 
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donatywę polską uchodzi donatywa wybita w srebrze w 1552 roku na cześć 
Zygmunta Augusta Jagiellończyka podczas jego 8-tygodniowego pobytu 
w Gdańsku z dworem królewskim. W czasie tej wizyty król podejmował jako 
swych gości - książąt pruskiego i pomorskiego. Z tej okazji miasto Gdańsk 
wyprawiało liczne zabawy, turnieje, kwitł handel i zakupy drogich towarów 
u gdańskich kupców przez zamożnych dworzan i magnatów. 

 

   

Awers oryginalny donatywy gdańskiej Zygmunta Augusta ze stempla 

znalezionego w Gimnazjum Gdańskim, rewers rysunek z oryginału 

 

   

Rewers donatywy dorabiany w XIX wieku z herbem Gdańska wziętym z denarka 

 
Na rewersie oryginału (który zaginął) był napis: MONUMENTUM 

+REGIAE+CIVITA:GEDANENSIS (Upominek miasta Gdańska). W XIX 
wieku odnaleziono oryginalny stempel awersu tej donatywy w Gimnazjum 
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Gdańskim i wykonano do niego brakujący stempel rewersu, ale już inny - tylko 
z małym herbem wziętym ze stempla denarka gdańskiego z roku 1573. Powstało 
nowobicie z oryginalnym awersem i dorabianym rewersem, co prezentuję 
wyżej. Ta niezmiernie rzadka donatywa była podrabiana z niby oryginalnym 
rewersem przez Majnerta w roku 1840. W/g Mariana Gumowskiego oryginał tej 
donatywy znajduje się w Gabinecie Drezdeńskim. 

Początek panowania króla Stefana Batorego (1576-1586) upamiętnił się 
w numizmatyce polskiej serią interesujących numizmatów m.in. gdańską 
monetą oblężniczą, jak i później pięknymi donatywami. Bogaty, butny Gdańsk 
zamieszkały w większości przez kupców pochodzenia niemieckiego, nie uznał 
Stefana Batorego królem, tylko Maksymiliana Habsburga. Stefan Batory 
odpowiedział represją - zakazem handlu zbożem polskim z Gdańskiem. Cały 
spław wiślany skierował do portu w Elblągu, począł oblegać miasto Gdańsk, 
które bardzo straciło na zastoju w handlu. Miasto upokorzyło się i wypłaciło 
królowi Stefanowi 200.000 złotych kontrybucji uznając go za swego władcę, 
rozpoczęło bić swą gdańską monetę z wizerunkiem króla Stefana, w tym 
i donatywy. 

Po zakończeniu wojny z Gdańskiem król Stefan zabrał się do 
uporządkowania spraw menniczych bardzo zaniedbanych po upływie dwu 
długich bezkrólewi po śmierci Zygmunta Augusta. Otworzył mennice 
w Koronie i na Litwie oraz opracował właściwy ich system zarządzania, wydał 
nową ordynację menniczą. W tym okresie jego panowania jawią się ciekawe 
i piękne trzy donatywy bite w Gdańsku, które niżej prezentuję. 

 

   

Donatywa Stefana Batorego 10 dukatów bez daty, awers i rewers 

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 145   styczeń 2017 r. 

7 

   

Donatywa Stefana Batorego z liczbą 10 i datą 1582 na rewersie  

nad herbem Gdańska 

 

   

Donatywa 5 dukatowa Stefana Batorego z liczbą 5 i datą 1585 nad herbem 

Gdańska na rewersie 

 
Donatywy stanowią ważne miejsce w szeregu rzadkich monet polskich 

XVI-XVII wieku i stanowią one polską „specjalność” i nie znajdują analogii 
w innych krajach Europy. Bite w złocie przez bogate miasto Gdańsk i Toruń 
jako dar nie bezinteresowny, czy hołdowniczy, ale miał na celu uzyskać 
przywileje i łaskę królewską, ponadto miasta te wiele zyskiwały na samym 
zjeździe do nich wraz z królem wielu dygnitarzy i bogatych magnatów, nie 
liczących się z groszem. Kupcy miejscowi zarabiali przy zakupach u nich duże 
pieniądze. W/g Steckiego Rady Miejskie składały się niemal wyłącznie 
z kupców, którzy dbali o swe interesy i mieli wpływ na uchwalanie darowizn 
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i bicie donatyw w złocie w miejskich mennicach dla ich monarchy. Bite 
donatywy stały artystycznie bardzo wysoko, będąc dziełem najlepszych 
gdańskich artystów medalierów. Jednym z nich był Samuel Ammon (1591-
1622), rodowodem z Schaffausen w Szwajcarii. Do Polski przybył około 1613 
roku i już jako młody zdolny medalier - rytownik został zatrudniony w mennicy 
gdańskiej w charakterze rytownika stempli do monet. Od tego czasu co roku 
mennicę gdańską opuszczały projektowane przez Ammona piękne ternary, 
grosze, orty, dukaty. Jego monety były bardziej precyzyjne w wykonaniu, 
z subtelnym rysunkiem oraz piękną ornamentyką dekoracyjną. 
Z wcześniejszych jego prac medalierskich należy wyróżnić donatywy z 1614 
roku 10-cio dukatową oraz bite tym samym stemplem, także egzemplarze 
20-dukatowe. 

 

   

Donatywa z 1589 r., Zygmunt III Waza 
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Donatywa Zygmunt III Waza 10 dukatowa Samuela Ammona z1614 r.,  

awers i rewers 

 

   

Donatywa Zygmunt III Waza 5 dukatów z 1614 r. Samuela Ammona,  

awers i rewers, tym stemplem bite były i 8 dukaty 
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Donatywy 1 ½ dukatowe z 1619 roku i 3 dukatowa z 1617 r., Samuel Ammon 

 

   

Powiększony fragment awersów donatyw z 1614 r. 
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Na donatywie 10 dukatowej z 1614 roku widoczny jest piękny profil króla 
Zygmunta III w koronie, zdobnej zbroi z orderem Złotego Runa. Na rewersie 
owalna tarcza z herbem Gdańska podtrzymywana przez dwa lwy. Puste miejsce 
nad godłem artysta Ammon wypełnił rysunkiem anioła. Donatywa ta jest 
wykonana z najwyższą precyzją, jest bardzo misterna w szczegółach. Artysta 
wkomponował zarówno w awersie, jak i w rewersie mikroskopijne napisy 
łacińskie, herby, a nawet zwierzęta. Wszystkie jego donatywy były odmienne 
i różniły się od siebie w szczegółach, dlatego stanowią niepowtarzalne, 
miniaturowe dzieła sztuki. 

Podobnymi szczegółami precyzyjnego dłuta artysta Samuel Ammon 
popisał się przy pracy nad monetą - medalem bitą w złocie 100 dukatów 
Zygmunta III Wazy. Na rewersie widnieją reprezentacyjny herb 
Rzeczypospolitej, na którym przez lupę powiększającą można zobaczyć 
misterne rozetki, ptaszki, festony i inne motywy dekoracyjne. Na awersie twarz 
króla Zygmunta tchnie dostojnością, powagą i szlachetnością. Moneta - medal 
Samuela Ammona reprezentuje nieprzeciętne walory artystyczne. 

 

   

100 dukatów Samuela Ammona, awers i rewers 

 
To dzieło artysty szczególnie przypadło do gustu królowi Zygmuntowi III, 

który sam zajmował się jako hobby złotnictwem i miał szczególne zamiłowanie 
do alchemii. Zaprosił więc na zamek Samuela Ammona, hojnie nagradzając 
i zaproponował mu pracę na swoim królewskim dworze. Niestety artysta w kilka 
miesięcy zmarł. Z kilkunastu donatyw Zygmunta III ufundowanych przez 
Gdańsk, na uwagę zasługuje donatywa z 1620 roku, na której zamiast dużego 
herbu miasta pojawia się po raz pierwszy na rewersie ogólny widok Gdańska 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 145   styczeń 2017 r. 

12 

widziany z lotu ptaka. Na planie miasta widoczne są największe gdańskie 
kościoły, fortyfikacje, ogrody, rzeki Radunia i Motława. Nad tą donatywą 
Samuel Ammon pracował 3 lata. 

 

  

Donatywa z 1620 r. Samuela Ammona, awers i rewers 

 

 

Złoto, awers 

 
O klasę gorszy od S. Ammona był inny twórca donatyw i monet - 

kierownik i rytownik mennicy gdańskiej Stanisław Berman. Jego donatywy 
jednak już nie miały tej lekkości i swobody rysunku artysty Ammona. Poniżej 
1 ½ dukatowa donatywa z monogramem SB (Stanisław Berman). 
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Donatywa Zygmunt III 1 ½ dukata Stanisława Bermana 

 
Na aukcji WCN osiągnęła w licytacji kwotę 200.000 zł. Miasto Gdańsk 

stanowiące centrum całego polskiego handlu zaliczało się wówczas do 
najbogatszych w Europie. Toteż dużo kosztowały Gdańszczan upominki za 
panowania króla Władysława IV Wazy. Przykładem tego jest zapowiadana 
wizyta króla w Gdańsku z zamiarem podniesienia miastu cła morskiego. Aby do 
tego nie doszło, musiano złożyć królowi „upominek” z 800.000 złotych. 
Następnie każdy wypadek wojenny, czy zawarcie pokoju lub uroczystości 
familijne święcono upominkami w donatywach. Jeden z kronikarzy gdańskich 
wspomina, że 19 lutego 1646 roku Gdańszczanie złożyli narzeczonej króla 
Władysława IV Wazy - Marii Ludwice Gonzaga srebrną nalewkę pozłacaną, 
w której znajdowało się 200 sztuk złota, każda 10 dukatowa, z wyobrażeniem 
i herbami narzeczonej. W tym czasie Maria Ludwika przybyła morzem statkiem 
z Francji do Gdańska po zawarciu ślubu „per procura” w Paryżu. Artysta 
Sebastian Dadler wykonał na tę okazję piękny medal powitalny bity w mennicy 
gdańskiej w złocie, na zlecenie Senatu gdańskiego, traktowany jako donatywa, 
który niżej prezentuję. 
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Medal Sebastiana Dadlera bity w złocie na powitanie przybyłej statkiem  

Marii Ludwiki w roku 1646 

 
Od czasu panowania Władysława IV Wazy (1632-1648) na donatywach 

pojawia się na rewersie widok - panoramy miasta otoczony napisem EX 
SOLIDO CIVITAS GEDANENSIS (lub THORUNENSIS) FIERI FECIT 
(Z czystego złota miasto Gdańsk (lub Toruń) kazało wykonać). Donatywy te 
miały wagę 1 ½ , 2, 3, 4, 5, 6 i 10 dukatów w latach 1634, 1635, 1644, 1645, 
1647 i bez daty. Są to dzieła dłuta Sebastiana Dadlera i Jana Hoehna starszego.  

 

 

Medal donatywa z cerberem na ślub z Cecylią Renatą z 1637 r.  

dłuta Jana Hohna starszego 

 
Panowanie Władysława IV płodne w wydarzenia polityczne o dużej 

doniosłości dla Gdańska przyniosło największą liczbę donatyw. Na szczególną 
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uwagę i uznanie zasługują te z 1635, 1644 i 1647 roku. Na donatywie z roku 
1644 na rewersie ogólny widok - panorama Gdańska wyróżnia się delikatnością 
i precyzją w szczegółach dłuta artysty Jana Hohna (fortyfikacje, kościoły, 
ratusz). Na awersie piękne popiersie króla Władysława IV, co poniżej 
prezentuję. 

 

   
 

   

Donatywa z 1644 roku bita w złocie i srebrze dłuta Jana Hohna starszego 
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Donatywa toruńska Władysław IV Waza z 1645 r. 

 
Donatywa z 1647 r. daje oryginalne ujęcie portu gdańskiego z 

zabudowaniami przy ujściu Wisły. Niektóre gdańskie medale historyczne bite 
w Gdańsku, upamiętniające zwycięstwa lub uroczystości dworskie jak zaślubiny 
króla zamawiane przez Senat gdański, służyły miastu jako donatywy (wg 
Mariana Haisiga). Przykładem tego jest bardzo okazały jeden z najpiękniejszych 
- medal Sebastiana Dadlera upamiętniający sukcesy militarne króla i zawarty 
pokój. Medal z bardzo dokładnym widokiem miasta, jego fortyfikacji, 
kościołów, ratusza. Na awersie piękna postać króla Władysława IV na koniu. 
Medal ten, jeden z najpiękniejszych tworów medalierskich Sebastiana Dadlera, 
był wybity w sztukach 100 dukatowych jako donatywa. 

 

   

Medal - donatywa w złocie Sebastiana Dadlera Władysław IV na koniu  
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Złote donatywy bite za Jana Kazimierza - 23 razy w Gdańsku i 4 razy 
w Toruniu są dowodem jak pewne siebie i rosnące w bogactwo mieszczaństwo 
tych miast korzystało z łatwego sposobu zdobywania przywilejów i pomnażaniu 
zysków. Obyczaje królów i dygnitarzy przenikały do wszystkich warstw 
społeczeństwa. W życiu publicznym XVII wieku żadne transakcje nie odbywały 
się bez donatyw, w tym wypadku srebrnych. Te służyły do zjednywania 
przychylności pomniejszych dygnitarzy. Poniżej takie donatywy bite w srebrze 
z 1650 r. Jana Kazimierza. 

 

   

Donatywa z 1650 r. Jan Kazimierz 

 
Były bite stemplami donatyw złotych mennicy gdańskiej. Za króla Jana 

Kazimierza (1648-1668) były bite donatywy w latach 1649-51, 1654-1656, 
1658, 1659, 1666 i bez daty o wadze : 1 ½, 2, 3, 4, 5, 8 i 10 dukatów. Oto 
niektóre z nich: 
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Donatywa z 1650 r. Jan Kazimierz  

 

   
Donatywa z 1654 r. 

 

   
Donatywa bez daty 3 dukaty 
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Donatywa z 1655 r. Toruń 

 
Za króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669-1673) wybito jedną 

donatywę 2 dukatową w Toruniu i jedną w Gdańsku. 
 

   

Donatywa toruńska 2 dukatowa króla Michała, 1670 r. 
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Donatywa gdańska króla Michała 

 
Donatywy za króla Jana III Sobieskiego wkraczają w zakres medali, bo 

mają napisy odnoszące się do wypadków dziejowych, a powód do nich dały 
bohaterskie czyny króla i półroczny pobyt króla z królową Marysieńką na 
Pomorzu i w Gdańsku. Z tej okazji został wybity w 1677 r. okazjonalny medal 
w srebrze i złocie z dwoma popiersiami pary królewskiej na awersie w stylu 
rzymskim projektu Jana Hoehna juniora. Na rewersie dwa drzewa połączone 
tarczą herbową Janina Sobieskich. Dokoła napis: PALMA PARIT 
SCUTUMQUE CORONA TUETUR OLIVAM (Palma rodzi tarczę, korona 
ochrania Oliwę). 

 

   

Medal z parą królewską Janem III i Marysieńką  
z okazji ich podróży po Pomorzu 
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Donatywa gdańska Jan III Sobieski 4 i 6 dukat 

 
Portugały 10 dukatowe wybite w roku 1586 przez miasto Rygę dla Stefana 

Batorego, jak i portugal ryski Zygmunta III z roku 1592 nie były w oficjalnym 
obiegu, lecz służyły do „podarunków” - prof Przyborowski zalicza je do 
donatyw. 

 

   

Portugał ryski 10 dukatowy Stefan Batory 1586 r. 
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Portugał ryski 10 dukatowy Zygmunt III Waza, 1592 r. 

 
Ogólną inwentaryzacją donatyw zajął się K. Stecki w pracy „Donatywy 

polskie” w Biuletynie Numizmatycznym nr 5/6 z 1970 roku. Stecki bardzo 
taktownie określa charakter i przeznaczenie donatyw. W dzisiejszych czasach 
„donatywy” należą niestety do naszych zwyczajów narodowych. Obywają się 
zwykłym pieniądzem obiegowym i straciły charakter manifestacji publicznej, 
a ujawnione nazywają się po prostu łapówkami. Powyższe za Tadeuszem 
Kałkowskim „Tysiąc lat monety polskiej”.  
 
Bibliografia 

Tadeusz Kałkowski „Tysiąc lat monety polskiej” 
Zygmunt Gloger „Encyklopedia staropolska” 
Marian Haisig „Gdańsk w monetach, medalach i pieczęciach” 
Józef Andrzej Szwagrzyk „Moneta, Medal, Order” katalog zbiorów Ossolineum 
K. Stecki „Donatywy polskie” Biuletyn Numizmatyczny Nr 5/6 z 1970 r. 
Czesław Kamiński i Janusz Kurpiewski „Katalog monet polskich 1587-1632”, 
Zygmunt III Waza 
Maria Stahr „Medale Wazów w Polsce”, 1587-1668 
 
Ilustracje do artykułu 

Google grafika. Wikipedia donatywy ilustracje 
Janusz Kurpiewski „Katalog monet polskich” 
Fotografie replik donatyw autora 
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KILKA UWAG O MEDALACH BRACTWA KURKOWEGO 

Janusz Modrzyński 

Tarnowskie Góry 

 

W drugiej połowie ubiegłego wieku odwiedzałem sklepy przedsiębiorstwa 
„Desa”. Byłem w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu. Zapoznawałem się 
z oferowanymi korespondencyjnie przedmiotami zabytkowymi, w tym 
numizmatami. Po upaństwowieniu Muzeum w Chorzowie posiadało dział 
numizmatyczny. W rzeczywistości był to dział numizmatyczno–medalierski, 
istniejący do czasów dzisiejszych.  

Pamiętam czas, kiedy oglądałem i kupowałem w Warszawie talary śląskie. 
Oglądając przy okazji medale zainteresowałem się niewielkim obiektem. 
Sprzedający oświadczył, że jest to obiekt pochodzący z zachodniej Europy. Na 
medalu w jego centrum znajdował się orzeł w koronie z bronią. Przedmioty 
zabrałem ze sobą celem przedstawienia ich i zatwierdzenia zakupu przez 
Wojewódzką Komisję Zakupów Muzealnych. Komisja taka istniała przy 
Muzeum Górnośląskim w Bytomiu i rozpatrywała zakupy dla wszystkich 
placówek w województwie. Na posiedzeniu w/w komisji uzasadniałem zakup 
medalu z orłem potrzebą ekspozycji Bractw Strzeleckich, Kurkowych. Komisja 
medal zatwierdziła i w ten sposób trafił on do zbiorów Muzeum w Chorzowie. 
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Oto opis zakupionego medalu: 
Ozdobny wieniec w kształcie kwadratu, u góry okrągłe małe oczko do 

zawieszania. Na wieniec nałożony wklęsły kwadrat z białej emalii, którego 
końcówki wystają poza wieniec. W dolnej części, poza wieńcem umieszczono 
datę 1782. W dacie cyfra 2 jest zatarta. Centralnym motywem na płytce jest 
orzeł ukoronowany z głową zorientowaną w lewo. Lewą nogę orzeł ma 
umieszczoną w gnieździe, prawą trzyma broń palną. Tylna część upierzenia 
lekko rozpostarta. Awers i rewers medalu jest identyczny. Niestety brak 
sygnatury autora projektu oraz wykonawcy medalu, nieznana jest także ilość 
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wykonanych egzemplarzy. Omawiany medal był eksponowany na wystawie, 
gdy tematem było Bractwo Strzeleckie. 

Kiedy opracowywałem nabyty w złocie medal Ernesta Birona, dotyczący 
zakupu Sycowa w 1736 roku, korzystałem ze zbiorów starodruków i rękopisów 
Biblioteki Narodowej w Warszawie. W pracy Jana Chrystiana Kundmanna 
napotkałem medal Bractwa Strzeleckiego z koronowanym orłem. Medal 
wydano, właściwie inicjował go Joachim Bresler z Wrocławia. 

Ród Breslerów znany jest na Śląsku od średniowiecza (przez 400 lat). 
Członkowie rodu mieli kontakty z krajami ościennymi, w tym z Polską. W 1430 
roku Bernard Bresler nabył dobra ziemskie koło Wrocławia. Jeden z jego synów 
zginął w 1474 roku w walce z Tatarami. Krzysztof III skończył prawo, został 
sekretarzem generała, później burmistrzem. Ożenił się z Anną Eckerting. Z tego 
małżeństwa urodził się 17 sierpnia 1653 roku we Wrocławiu syn – Joachim 
Bresler. 

Owocny był dla Joachima Breslera rok 1712 - został wtedy Królewskim 
Radcą Handlowym na Śląsku. Był w kontakcie z członkami Bractwa 
Strzeleckiego w Świdnicy. Zrobił dla nich wiele dobrego. Otrzymał nominację 
na najlepszego strzelca w „Królewskich Zawodach Strzeleckich”. W celu 
rozpowszechniania idei Bractwa Strzeleckiego zainicjował wydanie 
honorowego medalu.  

 

 
 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 145   styczeń 2017 r. 

26 

Oto jego opis: 
Na kwadratowej, metalowej powierzchni pomiędzy dwoma gałązkami 

palmy umieszczono trójpolowy herb. W lewym polu na czarnym tle znajduje się 
9 pozłacanych kwadratowych pól szachowych. W prawym polu na złotym tle 
umieszczono czarnego orła z rozpiętymi skrzydłami i widocznymi naprężonymi 
szponami. W dolnym polu jest żaglowiec płynący po morzu. Z przodu i z tyłu 
obiektu powiewają dwie czerwone chorągwie. Na trójpolowym herbie 
rozmieszczono ukoronowany hełm. Nad nim powiewają dwie chorągwie. Górna 
część hełmu jest koloru żółtego i czerwonego, dolna biało – czerwonego. Dolną 
połowę medalu wypełnia w sześciu liniach napis: JOACHIM v. BRESLER / 
KAUFMANS ELTISTER UND / SCHUTZEN – KOENIG IM / ZWINGER ZU 
/ BRESLAW / 1712. Na odwrotnej stronie medalu widzimy orła w koronie, 
gładko upierzonego, z lewą nogą w gnieździe. Prawą nogą orzeł trzyma zamek 
broni. Można przypuszczać, że medal z 1712 roku był wzorem w wydaniach 
późniejszych. 

Kończę uwagi do niedokończonej historii Bractwa Strzeleckiego. Zmusza 
mnie do tego stan mojego zdrowia (poważne problemy ze wzrokiem). Może 
ktoś podejmie temat i odszuka kto był autorem projektu medalu z 1712 roku 
(może sam Joachim Bresler ?). Odnajdzie wykonawcę, a nawet ustali ilość 
wydanych medali oraz materiał z jakiego te medale wykonano. Można 
przypuszczać, a nawet sądzić, że medal z 1712 roku posłużył za wzór do 
projektu medalu z 1782 roku, postacie orłów różnią się jednak szczegółami. 
Czasami potrzeba wiele czasu aby zbadać i opisać obiekt. Życzę pomyślnych 
poszukiwań i badań. 

 
Ryc. 2 Żródło: Joh. Christian Kundmann: SILESII in NUMMIS” Breslau und 
Leipzig 1738. 

◙ 
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MEDAL 25-LECIA GDYŃSKIEGO SAMORZĄDU 

Dariusz Świsulski 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

W 2015 roku Centrum Kultury w Gdyni wyemitowało medal z okazji 
25-lecia gdyńskiego samorządu. Na awersie medalu przedstawiono trzy dłonie 
i strzałkę wskazującą północ. W otoku napis: 25 LAT SAMORZADU 
GDYŃSKIEGO / 1990 – 2015. Na rewersie umieszczono dwie ryby. W otoku 
napis: NOWOCZESNA MYŚL / DIALOG / WSPÓLNE DZIAŁANIE / DLA 
GDYNI.  

 

   

Medal 25 lat samorządu gdyńskiego 

 
Medal zaprojektowała Anna Paciorek-Grabowska, absolwentka Wydziału 

Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, scenograf, 
kostiumograf. Medal został wybity w Mennicy Polskiej w tombaku srebrzonym 
i oksydowanym w nakładzie 200 sztuk. Średnica wynosi 70 mm. 

 
Źródło: https://www.mennica.com.pl/_fileserver/item/1501940 

◙ 
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Z ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował 

przedstawiony w dniu 6 grudnia 2016 r. w Muzeum Historycznym Miasta 
Gdańska odczyt pt.: "Medaliki religijne (XVI-XVIII w.). Zagadnienia 
klasyfikacji i terminologii", który wygłosił dr Jacek Kriegseisen z Instytutu 
Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

 

Prelegent 
 

 

Publiczność 

◙ 



 
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 


