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OD REDAKCJI 

 

 Przed nami nowy, 2018 rok. Rok dwóch jubileuszy. Mija bowiem 65 lat 

działalności Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, 

natomiast do Państwa rąk już od 30 lat trafiają kolejne numery Gdańskich 

Zeszytów Numizmatycznych. Już teraz wraz z Muzeum Historycznym Miasta 

Gdańska planujemy połączenie uroczystości jubileuszowych z II edycją 

Pomorskiej Konferencji Numizmatycznej. O postępie prac nad organizacją 

jubileuszy oraz konferencji będziemy informowali na łamach GZN oraz na 

stronie internetowej. 

 

Odpowiadając na sugestie Czytelników, proponujemy utworzenie nowego 

działu, w którym publikowalibyśmy korespondencję zawierającą uwagi, 

propozycje lub komunikaty nadesłane na adres naszej redakcji. Zapraszamy 

także rzecz jasna do publikowania artykułów na stronach Zeszytów… 

 

 W nowym numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych mogą się 

Państwo zapoznać z postacią Janusza Groszkowskiego w 120 rocznicę jego 

urodzin, przeczytać o australijskich banknotach nowej generacji, a także                    

o elbląskich szkolnych medalach nagrodowych oraz elementach uzbrojenia na 

medalach i monetach pomorskich. Wielu Czytelników zainteresuje zapewne, 

szczególnie w chwili, gdy rozważana jest kwestia uzyskania reparacji 

wojennych od Niemiec, problem zwrotu zrabowanych nam przez Szwedów 

zabytków kultury. 

 

 Serdecznie zapraszam do lektury. 

 

Mariusz Habkowski 
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JANUSZ GROSZKOWSKI W 120 ROCZNICĘ URODZIN 

Dariusz Świsulski 

Centralna Komisja Historyczna SEP 

 

 

Janusz Groszkowski
1
 

 

W tym roku mija 120 lat od urodzin Janusza Groszkowskiego. Dlatego 

warto przypomnieć jego dokonania. W artykule przedstawiono też formy 

upamiętnienia tego wybitnego naukowca.  

Janusz Groszkowski urodził się w 1898 roku w Warszawie. Po ukończeniu 

w 1915 roku Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kupców w Warszawie, 

rozpoczął studia elektrotechniczne na Politechnice Warszawskiej. W latach 

1919-1922 przebywał w Oficerskiej Szkole Łączności w Paryżu, a po powrocie 

uzyskał dyplom Politechniki Warszawskiej. 

Po studiach pozostał na uczelni, prowadząc wykłady z podstaw elektroniki 

i lamp elektronowych oraz zajmując się pracą naukową. W 1928 roku otrzymał 

stopień doktora nauk technicznych i objął Katedrę Radiotechniki na Wydziale 

                                                           
1
 Wikipedia. Janusz Groszkowski, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Groszkowski#/media/File:Janusz_Groszkowski_Polish

_scientist.jpg, data odczytu 6.10.2017 



 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 149 styczeń – marzec 2018 

6 

Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W 1929 roku został profesorem 

nadzwyczajnym. W 1935 roku został mianowany profesorem zwyczajnym, 

w tym samym roku został też wybrany dziekanem Wydziału Elektrycznego 

Politechniki Warszawskiej, pełniąc tę funkcję do 1937 roku. Był też jednym 

z organizatorów utworzonego w 1929 roku Instytutu Radiotechnicznego 

w Warszawie. Współorganizował Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 

w latach 1936–1937 pełnił funkcję jego prezesa. 

Po wybuchu II wojny światowej Janusz Groszkowski wyjechał do Lwowa, 

gdzie w latach 1940–1941 pracował w Instytucie Politechnicznym. Po powrocie 

do Warszawy wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Technicznej, która 

została utworzona na zamkniętej Politechnice Warszawskiej. Jednocześnie 

zajmował się działalnością konspiracyjną, prowadzone prace pozwoliły m.in. na 

ochronę przed niemieckimi pociskami V2.  

Po wojnie przez dwa lata pracował na Politechnice Łódzkiej, a w 1946 roku 

ponownie podjął pracę na Politechnice Warszawskiej (do przejścia na emeryturę 

w 1968 roku), prowadząc wykłady na Wydziale Elektrycznym, następnie na 

Wydziale Łączności. W 1952 roku organizował Zakład Elektroniki PAN, 

przemianowany w 1966 roku na Instytut Technologii Elektronowej PAN. 

W latach 1961-1963 kierował Instytutem Podstawowych Problemów Techniki 

PAN. Pełnił funkcję wiceprezesa (1956-1962) i prezesa (1963-1972) Polskiej 

Akademii Nauk.  

Prof. Groszkowski poświęcał się też działalności społeczno-politycznej. 

W 1972 roku został wybrany posłem na Sejm PRL. Był też 

wiceprzewodniczącym Rady Państwa i przewodniczącym Ogólnopolskiego 

Komitetu Frontu Jedności Narodu. Jednak w 1976 roku w proteście przeciwko 

działaniom niektórych decydentów zrzekł się mandatu posła i funkcji 

państwowych
2
. Janusz Groszkowski zmarł w 1984 roku w Warszawie

3
.  

W 1986 roku medal z prof. Groszkowskim wydało Polskie Towarzystwo 

Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej z okazji 25-lecia stowarzyszenia. 

Medal zaprojektował Edward Łagowski, a w nakładzie 500 sztuk wybiła 

Mennica Państwowa
4
. Materiał to tombak patynowany, średnica wynosi 70 mm. 

                                                           
2
 Sobiesiak E., Janusz Groszkowski (1898-1984). Elektro info, nr 10 (118), październik 2013, 

s. 74. 
3
 Michalska J., Janusz Groszkowski. Pionier polskiej radioelektroniki. PAUza Akademicka. 

Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności, nr 240, Kraków, 6 lutego 2014, s. 1-2. 
4
 Kamiński M., Medale Mennicy Państwowej 1984-1988, Warszawa 1990, s. 232. 
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Na awersie przedstawiona jest głowa uczonego trzy czwarte w prawo. 

W otoku napis: JANUSZ GROSZKOWSKI 1898·1984. Na rewersie, na 

fakturowanym tle napis: XXV / LAT / PTETiS / 1961-1986. W otoku: 

POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ 

i STOSOWANEJ. Medal sygnowany na awersie - spleciony monogram EŁ. 

 

    
Medal Janusza Groszkowskiego wyemitowany przez PTETiS

5
 

 

Wizerunek awersu medalu został wykorzystany w 2016 roku na szklanej 

statuetce, przygotowanej z okazji 55-lecia Polskiego Towarzystwa 

Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Wysokość statuetki 205 mm. 

 

 
Statuetka 55-lecia PTETiS

6
 

                                                           
5
 Ze zbiorów autora. 
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Medal Stowarzyszenia Elektryków Polskich poświęcony Januszowi 

Groszkowskiemu pochodzi z 1987 roku. Został zaprojektowany przez Gertrudę 

Wilczopolską-Kuziemską, a w nakładzie 2000 sztuk w tombaku patynowanym 

wybiła Mennica Państwowa
7
. Średnica medalu wynosi 70 mm. Na awersie, na 

tle urządzeń elektrycznych przedstawiono półpostać Janusza Groszkowskiego 

w profilu w prawo, w prawej ręce ołówek. Umieszczony centralnie, wyrównany 

do prawej krawędzi napis głosi: JANUSZ / GROSZKOWSKI / 1898 · 1984. 

Przy górnej krawędzi: UCZONY · PATRIOTA, przy dolnej: PIONIER 

RADIOELEKTRONIKI. Na rewersie przesunięte w górę logo Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich w otoczeniu liści (jak odznaka honorowa SEP).  

 

 

Medal Janusza Groszkowskiego wyemitowany przez SEP
8
 

 

Kolejne dwa medale Janusza Groszkowskiego związane są ze szkołami.  

W 1964 roku w Radomsku rozpoczęło funkcjonować Technikum Łączności 

(działające do 1971 roku) i Zasadnicza Szkoła Elektryczna. W 1967 roku 

uruchomiono Technikum Elektryczne o specjalności elektromechanika ogólna, 

a rok później Zasadniczą Szkołę Zawodową. W 1972 roku powstało Liceum 

Zawodowe oraz Technikum Elektryczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej. Po połączeniu szkół w 1974 roku utworzono Zespół Szkół 

Zawodowych nr 3. W 1992 roku utworzono pięcioletnie Technikum 

Elektroniczne i zmieniono nazwę na Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych. 

W 1995 roku powstało czteroletnie Liceum Techniczne, jednocześnie 

rozpoczęła się likwidacja Liceum Zawodowego. Zespół w 1996 roku otrzymał 

                                                                                                                                                                                     
6
 Ze zbiorów autora. 

7
 Kamiński M., Medale Mennicy Państwowej 1984-1988, op.cit., s. 386. 

8
 Odznaki, medale i godności nadawane w SEP, http://sep.com.pl/odznaki.htm, data dostępu 

6.10.2017. 
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imię prof. Janusza Groszkowskiego. W uroczystości uczestniczyła córka prof. 

Groszkowskiego, dr Krystyna Łukawska
9
. 

Awers medalu Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. 

Janusza Groszkowskiego w Radomsku przedstawia prawy profil uczonego. 

W dolnej części otoku napis: prof. JANUSZ GROSZKOWSKI 1898-1984. Na 

rewersie, w centralnej części na fakturowanej powierzchni umieszczono dwie 

stylizowane splecione litery "e". W otoku napis: ZESPÓŁ SZKÓŁ 

ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH W RADOMSKU. Średnica medalu 

wynosi 70 mm.  

 

    
Medal Janusza Groszkowskiego Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku

10
 

 

W 1967 roku zostało utworzone w Mielcu Technikum Elektryczne. W 1974 

roku uruchomiono Zespół Szkół Zawodowych nr 1, w którego skład weszły 

Technikum Elektryczne, Zasadnicza Szkoła Elektryczna oraz Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa Dokształcająca. W 1986 roku nadano szkole imię prof. Janusza 

Groszkowskiego. W uroczystościach 10 maja uczestniczyły żona profesora 

Maria Groszkowska i córka Krystyna Łukawska. W tamtym czasie była to 

pierwsza szkoła w Polsce, której nadano imię Groszkowskiego. 

W 2000 roku została zmieniona nazwa szkoły na Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu, a w 2004 roku na 

Zespół Szkół im. prof. Janusz Groszkowskiego w Mielcu. Obecnie w skład 

Zespołu Szkół wchodzi Technikum Elektryczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

                                                           
9
 Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku. Historia, 

http://www.zse-e.edu.pl/index.php/szkola/patron-szkoly/historia, data dostępu 11.02.2017. 
10

 Ze zbiorów autora. 
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nr 4, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Technikum dla 

Dorosłych
11

. 

Na awersie medalu Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego 

w Mielcu przedstawiona jest głowa uczonego trzy czwarte w prawo, u dołu 

rozłożona księga z ręcznymi zapiskami. Z prawej strony napis: 1898- / -1984, 

w otoku: Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Na 

rewersie widok budynku szkoły. Przy górnej krawędzi napis: 100-LECIE 

BUDYNKU SZKOŁY, u dołu data: 14-10-2012. Medal został wyprodukowany 

w firmie GRAWERSTWO.NET w Mielcu. Wybity w mosiądzu i lakierowany, 

średnica 60 mm.  

Warto zwrócić uwagę na rewers medalu, który przedstawia otwarty w 1912 

roku, zbudowany z cegły i pokryty wysokim ceramicznym dachem 

trzykondygnacyjny gmach szkoły. W budynku tym w początkowym okresie 

swoją siedzibę miało gimnazjum państwowe
12

. 

 

    
Medal Janusza Groszkowskiego Zespołu Szkół w Mielcu

13
 

 

W 1948 roku zostało utworzone w Białymstoku Liceum Elektryczne 

o specjalności elektromechanika ogólna. W 1955 roku szkoła zmieniła nazwę na 

Technikum Elektryczne Centralnego Związku Społeczności Pracy 

w Białymstoku. W 1960 roku została zorganizowana Państwowa Szkoła 

Techniczna o specjalności radiotechnika, a w 1985 roku w ramach Zespołu 
                                                           
11 

Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Zarys historii gmachu szkoły 

oraz początków szkolnictwa średniego w Mielcu (1898-1967), 

http://www.zs.mielec.pl/zs/index.php?option=com_content&view=article&id=127:zarys-

historii-gmachu-szkoly-oraz-poczatkow-szkolnictwa-sredniego-w-

mielcu&catid=2&Itemid=21&showall=1&limitstart=, data dostępu 11.02.2017. 
12 

Ibidem. 
13

 Ze zbiorów autora. 
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Szkół Elektrycznych powstało Policealne Studium Elektroniczne dla 

Pracujących o specjalności radiotechnika i telewizja
14

. 

21 października 1988 roku Urząd Pocztowy Białystok 1 stosował datownik 

okolicznościowy z okazji nadania Zespołowi Szkół Elektrycznych 

w Białymstoku imienia prof. Janusza Groszkowskiego. Na datowniku 

przedstawiono portret profesora w prawo, powyżej przy krawędzi w dwóch 

wierszach: NADANIE ZESPOŁOWI SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH / IMIENIA 

PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO. Poniżej: 1988.10.21 / 

BIAŁYMSTOK - 1.  

 

 
Datownik okolicznościowy Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

15
 

 

10 listopada 1995 roku Poczta Polska wyemitowała znaczek pocztowy 

o nominale 45 gr, w nakładzie 5.000.000 sztuk, według projektu Andrzeja 

Pągowskiego "Wybitni elektrycy polscy - prof. Janusz Groszkowski". Emisji 

znaczka towarzyszyła koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC ze stemplem 

z wizerunkiem profesora. W części ilustracyjnej koperty pokazano głowicę 

z kolektorem zewnętrznym próżniomierza jonizacyjnego, nazwaną później 

głowicą Groszkowskiego (JG)
16

. 

 

                                                           
14

 Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. Historia, 

http://www.zse.biaman.pl/index.php?page=historia, data dostępu 11.02.2017. 
15

 Ze zbiorów autora. 
16

 Szwemin P., Zarys historii techniki wysokiej próżni w Polsce. Polska elektronika 

próżniowa wczoraj i dziś, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, 

s. 7-25. 
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Znaczek pocztowy z prof. Januszem Groszkowskim

17
 

 

 
Stempel z prof. Januszem Groszkowskim

18
 

 

 
Koperta FDC poświęcona prof. Januszowi Groszkowskiemu

19
 

                                                           
17

 Ze zbiorów autora. 
18

 Ze zbiorów autora. 
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Głowica Groszkowskiego
20

 

 

Janusz Groszkowski został też umieszczony na znaczku o nominale 300 zł 

z serii Zasłużeni dla AK, wydanym w 1990 roku przez Pocztę Konfederacji 

Polski Niepodległej
21

. Na znaczku znajduje się napis: PROF. JANUSZ 

GROSZKOWSKI / w 1944 bada zdobyte / przez sieć wywiadu AK / urządzenia 

radiowe rakie / ty, określa ich częstotli / wość, a tym samym mo / żliwość 

zakłócenia fal sterujących rakietą V2. 

 

 
Znaczek Poczty Konfederacji Polski Niepodległej poświęcony Januszowi Groszkowskiemu

22
 

 

                                                                                                                                                                                     
19

 Ze zbiorów autora. 
20

 Szwemin P., Zarys historii techniki wysokiej próżni w Polsce. Polska elektronika 

próżniowa wczoraj i dziś, op.cit., s. 22. 
21

 Znaczki wydawnictwa Poczty KPN. Część 2 - 1989-1990 rok, 

http://www.podziemna.republika.pl/kpn89.html, data dostępu 11.09.2016. 
22

 Ze zbiorów autora. 
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Od kilku lat zwyczajem Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest 

nadawanie przez Zarząd Główny (na wniosek Walnego Zebrania Delegatów 

Oddziału lub Zarządu Oddziału) poszczególnym oddziałom imion zasłużonych 

elektryków. Prof. Janusz Groszkowski jest patronem Oddziału Elektroniki, 

Informatyki, Telekomunikacji
23

. 

W Warszawie imię prof. Janusza Groszkowskiego nosi jedna z ulic            

(dz. Praga Płn. os. Nowa Praga). Dodatkową formą upamiętnienia patronów 

warszawskich ulic, skwerów i placów są naścienne moduły informacyjne 

Miejskiego Systemu Informacji, w postaci mocowanej do ściany budynku 

przeźroczystej płyty poliwęglanowej, z krótkim tekstem i ilustracją dotyczącą 

patrona. Janusz Groszkowski jest też patronem ulicy w Zegrzu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica z nazwą ulicy Janusza Groszkowskiego (Pl. Hallera 8)
24

 

 

Popiersie Janusza Groszkowskiego można zobaczyć przed budynkiem 

Instytutu Tele- i Radiotechnicznego przy ul. Ratuszowej 11 w Warszawie. 

Zostało ono umieszczone w 1988 roku w celu upamiętnienia wieloletniej 

działalności prof. Janusza Groszkowskiego w Instytucie. W budynku Instytutu 

znajduje się też tablica pamiątkowa poświęcona Januszowi Groszkowskiemu. 

                                                           
23

 Świsulski D., Upamiętnienie polskich elektryków. Zeszyty Naukowe Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, z. 44, 2015, s. 11-26. 
24

 Zarząd Dróg Miejskich. Moduły o patronach ulic, https://zdm.waw.pl/miejski-system-

informacji/moduly-informacyjne/moduly-o-patronach-ulic, dostęp 6.10.2017. 
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Popiersie Janusza Groszkowskiego przed budynkiem Instytutu Tele- i Radiotechnicznego przy ul. Ratuszowej 11 

w Warszawie
25

 

 

 
Tablica Janusza Groszkowskiego w budynku Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie

26
 

                                                           
25

 Fotografia autora. 
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Początki Instytutu Tele- i Radiotechnicznego sięgają 1929 roku. Został 

wtedy utworzony Instytut Radiotechniczny. W 1934 roku połączono go 

z Laboratorium Teletechnicznym Ministerstwa Poczt i Telegrafów, tworząc 

Państwowy Instytut Telekomunikacyjny, jednocześnie przenosząc do budynku 

przy ulicy Ratuszowej 11 w Warszawie, gdzie funkcjonuje do dzisiaj. Na 

dyrektora Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego został powołany prof. 

Janusz Groszkowski. W czasie okupacji niemieckiej na terenie Instytutu działał 

zakład "Werkstatt für Fernmeldetechnik". Po zakończeniu wojny w 1945 roku, 

Instytut wznowił działalność pod kierownictwem prof. Janusza 

Groszkowskiego
27

. 

O profesorze Groszkowskim pamięta również Politechnika Warszawska, 

gdzie uzyskał dyplom inżyniera i przez wiele lat prowadził wykłady.  

W 1951 roku z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej został 

wydzielony Wydział Łączności. W 1964 roku został oddany do użytku Gmach 

Łączności, który nosi obecnie imię Profesora Janusza Groszkowskiego. W holu 

budynku, zajmowanego obecnie przez Wydział Elektroniki i Technik 

Informacyjnych znajduje się rzeźba przedstawiająca głowę Profesora 

i poświęcona mu tablica
28

.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Upamiętnienie Janusza Groszkowskiego w budynku Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych  

Politechniki Warszawskiej
29

 

◙ 

                                                                                                                                                                                     
26

 Fotografia autora. 
27

 Instytut Tele- i Radiotechniczny. Historia - początki Instytutu, http://www.itr.org.pl/o-

nas/historia/, data dostępu 6.10.2017. 
28

 Politechnika Warszawska. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Historia, 

http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/O-WEiTI/Historia, data dostępu 6.10.2017. 
29

 Fotografia autora. 
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BANKNOTY NOWEJ GENERACJI Z AUSTRALII 

Adam Kuźnicki  

Sydney, Australia 

 

Pragnę w tym noworocznym wydaniu przedstawić wszystkim 

zainteresowanym polimerowe banknoty nowej generacji, jakie są obecnie 

używane w Australii.  

Pierwszy na świecie banknot polimerowy (na podłożu Guardian®) albo 

plastykowy, jeśli ktoś tak woli je sobie określać, został wydany dosyć dawno 

temu, bo aż w 1988 roku przez Bank Rezerw w Australii z okazji 200-lecia 

europejskiego osadnictwa na kontynencie australijskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy na świecie banknot 10 dolarów na podłożu Guardian® wydany w 1988 roku 

Okolicznościowy banknot 10 dolarów powstał przy udziale i z prawie 

dwudziestoletnim doświadczeniem Organizacji Badań Naukowych                      

i Przemysłowych Wspólnoty Narodów - po angielsku Commonwealth Scientific 

and Industrial Research Organisation (CSIRO). 
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Projektantem artystycznym tego okolicznościowego banknotu 

australijskiego był Harry Williamson, a pod względem przemysłowym za 

wszystkie sprawy odpowiadał młody naukowiec zatrudniony w CSIRO                    

z szeregiem nagród w dziedzinie polimerów Dr. David Solomon.  

Przedstawiony pierwszy okolicznościowy banknot posiadał przeźroczyste 

okienko dla dodatkowego zabezpieczenia przed fałszerstwami oraz dodatkowo 

widoczny był w jego środku wizerunek Kapitana Jamesa Cooka. 

Od tamtego momentu bank australijski dostrzegł dużo korzyści                       

w nowych plastykowych banknotach i rozpoczął wydawać inne nominały 

waluty polimerowej do powszechnego użytku jednocześnie ciągle ulepszając ich 

technologię. W tej chwili w obiegu na Antypodach są używane wszystkie 

poniżej przedstawione banknoty 5$, 10$, 20$, 50$ oraz 100$. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie wszystkie banknoty w Australii są wykonane z polimerów 

Teraźniejsze banknoty polimerowe w swoich wizerunkach posiadają 

również mikroskopijne napisy dla dodatkowego zabezpieczenia przed 

fałszerstwem. 
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Od 2015 roku po udanej kampanii niewidomego nastolatka Connora 

McLeoda i przy wielkim zaangażowaniu organizacji Vision Australia, 

postanowiono wymieniać banknoty wprowadzając nowe dotykowe oznaczenia 

dla osób niewidomych.  

Rozpoczęło się to, gdy chłopiec po raz pierwszy dostał na święta 

pieniądze i nie potrafiąc ich rozróżnić oraz cieszyć się ze swojego prezentu. 

Było mu wstyd zapytać, jaka jest ich wartość. Connor który był niewidomy od 

urodzenia, za swoja kampanię jaką prowadził ze wsparciem Vision Australia 

otrzymał wiele międzynarodowych wyróżnień. 

Pierwszy tego typu dotykowy 5 dolarowy banknot został wprowadzony 

do użytku w 2016 roku. Opiera się on na bardzo prostym rozwiązaniu, 

polegającym na tym, że banknot posiada jeden wypukły punkt przy górnej                   

i dolnej krawędzi, jaki jest stosunkowo łatwo wyczuwalny pomiędzy palcami 

przy dotykaniu takiego banknotu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy 5 dolarowy banknot polimerowy 
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Drugi unowocześniony banknot 10 dolarów został wprowadzony do 

użytku we wrześniu 2017 roku i posiada dwa wypukłe znaki przy swojej górnej 

i dolnej krawędzi. 

  

Widoczne dwa wypukłe punkty na nowym banknocie 10 dolarowym 

  

Najnowszy 10 dolarowy banknot dotykowy w Australii 

Bank Rezerw w Australii ma plany stopniowego wprowadzania 

podobnych udoskonalonych banknotów z elementami wyczuwalnymi w dotyku, 

a kolejny z tych planowanych na rok 2018 będzie miał nominał 50 dolarów. 

◙  
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CZY SZWEDZI ZWRÓCĄ NAM ZRABOWANE  

W XVII I XVIII WIEKU ZABYTKI KULTURY? 

Andrzej Denis  

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

W 1587 roku Polacy wybrali swego króla Zygmunta III Wazę - Jagiellona 

po „kądzieli”, ale nie zdawali sobie sprawy jakie kłopoty ściągają na 

Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Zygmunt III Waza był synem Katarzyny 

Jagiellonki (córki Zygmunta Starego i Bony) i jej męża Jana III Wazy króla 

Szwecji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medale Jana III Wazy i Katarzyny 



 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 149 styczeń – marzec 2018 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talar koronacyjny Zygmunta III Wazy z mieczem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miedzioryt portret Zygmunta III Wazy z podwójną tytulaturą króla  Polski i Szwecji 

 

Król Zygmunt III Waza - katolik /po matce Katarzynie/ koronowany na 

króla Szwecji po śmierci swego ojca Jana III Wazy był skłócony ze swymi 

protestanckimi, szwedzkimi poddanymi, nie był lubiany a wręcz znienawidzony. 

Przyczyną konfliktu był zamiar oddania Polsce szwedzkiej północnej Estonii     

w ramach pacta conventa na Sejmie w Warszawie w czasie jego elekcji na króla 
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Rzeczpospolitej. Na powyższą obietnicę nie zgadzał się jeszcze żyjący jego 

ojciec Jan III Waza. Kosztowało go to utratę dziedzicznej korony Szwecji 

decyzją szwedzkiego Sejmu - Rikstagu. Korona szwedzka przeszła w ręce jego 

stryja protestanta - księcia Karola Sudermańskiego spiskującego przeciw 

bratankowi. Zygmunt III Waza panował Polsce jako król elekcyjny i doceniał 

wagę tytułu dziedzicznego króla Szwecji dla siebie i swych potomnych. Nie 

chciał się go wyrzec mimo detronizacji i nadal go używał w Polsce, jak i jego 

synowie królowie Władysław IV i Jan II Kazimierz na bitych monetach, 

medalach , urzędowych państwowych dokumentach, portretach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podwójny herb polsko - szwedzki na rewersie talara Władysława IV Wazy.  

Medale i talary polskich Wazów z tytulaturą polsko -szwedzką 
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Dla polskich Wazów stało się obsesją odzyskanie dziedzicznej korony 

szwedzkiej. Stworzyło to Szwedom świetny pretekst do wojen z Rzeczpospolitą, 

podczas których ujawnił się talent świetnego wodza ich króla Gustawa Adolfa                 

i Karola Gustawa. Tymczasem Szwecja stawała się pod wodzą Gustawa Adolfa 

potęgą militarną w Europie prowadząc zwycięsko wojnę 30 letnią. Znakomity 

profesor historyk Konopczyński pisał, że w „1655 roku król Szwecji Karol 

Gustaw napadł na Polskę nie dlatego, że Jan Kazimierz marzył o koronie 

szwedzkiej – ale dlatego, że miał wojsko spragnione łupów w zasobnej Polsce, 

skarb pusty i ambicję niepomierną. Napadł nie dlatego, żeśmy byli 

niebezpieczni ale dlatego , ponieważ uważał nas za słabych i już bezpowrotnie 

upadłych”.  

W tym czasie Polska prowadziła wojnę z Chmielnickim i jego kozakami, 

oraz Rosją - którzy wspólnie najechali nasze wschodnie ziemie. Spalono                    

i splądrowano Wilno, Lublin, wymordowano ludność. Rzeczpospolita była 

osłabiona, więc dla  Szwedów nadarzyła się świetna okazja do najazdu                         

i rabunku bogatych ziem od strony Wielkopolski. Przez pięć lat trwał najazd 

szwedzki zwany Potopem. Padła Warszawa, Kraków, Poznań, Wilno. Ostał się 

tylko Gdańsk i Lwów oraz klasztor Jasna Góra. Część naszych wojsk ze swymi 

dowódcami przechodzi pod Ujściem na stronę króla Szwecji Karola Gustawa 

zdradzając swego polskiego władcę Jana Kazimierza, który ucieka z Polski na 

cesarski Śląsk. Wielki hetman litewski Janusz Radziwiłł przechodzi na stronę 

króla szwedzkiego, kreuje się rozbiór Polski na mocy traktatu w Radnot po 

przystąpieniu do wojny z Polską Siedmiogrodu. Janusz Radziwiłł zrywa Unię 

polsko -litewską, marzy mu się własne udzielne księstwo litewskie pod 

protektoratem Szwecji. 

Jak by było mało nieszczęść Prusy Książęce zrywają zależność lenną od 

Polski. Sytuacja staje się beznadziejna, którą ilustrują gdańskie medale Jana 

Hoehna /ojca i syna/. Medalierstwo ich odegrało wielką rolę propagandową          

w czasie Potopu w budzeniu się ducha oporu narodu, ilustruje fazy walk od 

początkowej klęski /snopek Wazów miotany na falach/ do zwycięstw i pokoju      

w Oliwie w 1660r. 
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Medale ilustrujące fazy rozwoju wydarzeń w czasie Potopu. Jan Kazimierz Waza i snopek  Wazów miotany na 

wzburzonych falach, wiejące wichry. Sytuacja wojenna się poprawia - snopek na ukwieconej łące 

podtrzymywany przez postacie w górze słońce. Szwedzi poddali się w Toruniu i opuszczają miasto. Zdobyta 

twierdza Głowa przy ujściu Wisły. Pokój w Oliwie koniec wojny 1660 rok 

 

Straty państwa i narodu w wyniku najazdu Szwedów. 

Szwedzi w czasie wojen polsko szwedzkich na przełomie XVII i XVIII 

wieku dopuścili się ogromnego rabunku dzieł sztuki, zabytków kultury, 

archiwaliów, całych bibliotek. Spalili wiele miast, zamków i kościołów. Polska 

poniosła  olbrzymie straty demograficzne. Polskie miasta do tej pory kwitnące 
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zdołały się podnieść dopiero w XIX wieku. W całej Wielkopolsce i Prusach 

Królewskich w wyniku wojen z połowy XVII wieku ludność miejska 

zmniejszyła się o 60-70 procent, a wiele miast na zawsze straciło wówczas 

prawa miejskie, gdyż nie potrafiły się podnieść z gruzów. Z 20 tysięcy 

mieszkańców Warszawy po wojnie zostało przy życiu zaledwie 2 tysiące. 

Mocno ucierpiały również wsie, które padały łupem wiecznie nieopłacanych 

armii. Szwedzkie wojska zaczynały kampanię w Polsce bardzo mocno 

zadłużone. Karol Gustaw od początku zamierzał wypłacić swoim żołnierzom 

wynagrodzenie w postaci swobody w łupieniu Polski i Polaków. Uważał, że 

wojna musi wyżywić wojnę. Polska była wówczas bardzo smakowitym kąskiem 

a szczególnie Gdańsk. W czasie poprzedniej inwazji Szwedów na Polskę           

w latach 1626-1629, Szwedom udało się zablokować Gdańsk i pobierać bardzo 

wysokie zyski z opłat celnych na Wiśle. Zyski te stanowiły 1/3 wszystkich 

dochodów szwedzkiego państwa, dzięki temu Szwedów było stać na 

zaangażowanie się w wojnę 30 - letnią na ziemiach niemieckich. W czasie 

Potopu Szwedom nie udało się zdobyć Gdańska świetnie obwarowanego. 

Skutecznie więc zablokowali dostęp do ujścia Wisły dla polskich towarów, 

pobierając dotkliwe opłaty za zezwolenie na ich sprzedaż. Zapanowała przez to 

kraju drożyzna i głód. 

Przed rozpoczęciem wojen Szwecja była biednym i zacofanym krajem 

leżącym na skraju Europy i jej kultury. Szwedzi zdawali sobie sprawę z rangi 

wartości artystycznej zdobywanych dzieł, które trafiały w ich ręce w czasie 

podbojów. Ich rabunek zaczął się w czasie wojny 30 - letniej. Rabowali więc 

dobra kultury, księgozbiory, wyroby artystyczne, obrazy, ozdobne elementy 

architektury, wyposażenie liturgiczne kościołów i klasztorów, rzeźby, okazy 

broni, paradne zbroje. Wszystko to ładowali na swe statki wywożąc przez 

Bałtyk do Szwecji. Profesor Wojciech Polak - historyk z Uniwersytetu                  

w Toruniu, gdy zwiedzał Muzeum historyczne w Sztokholmie widział 

olbrzymie złote monstrancje niektóre metrowej długości zrabowane z kościołów                      

w Niemczech, później usunięte z ekspozycji. Do pierwszego aktu łupiestwa 

doszło w Polsce w latach 1626-1629 w czasie wojny szwedzko - polskiej na 

Pomorzu za panowania Zygmunta III Wazy. Właśnie wtedy w ręce szwedzkie 

trafiła cała biblioteka Kolegium Jezuickiego z Braniewa, która wraz                   

z księgozbiorem Kapituły Warmińskiej z Fromborka zasiliła skromne zbiory 

biblioteki uniwersyteckiej w Uppsali w Szwecji. 
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Medal S. Dadlera i J. Hoehna „Pokój w Sztumskiej Wsi” Pamiątka końca wojny na Pomorzu. Talary z płonącym 

miastem Toruniem dłuta Henryka Hemy ze Śląska. Wojna na Pomorzu 1626-1629 r. 

 

Rabowano też dzieła kultury w czasie Potopu i Wojny Północnej na 

początku XVIII wieku, kiedy Szwedzi wspomagali pod wodzą Karola XII 

Stanisława Leszczyńskiego. 
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Medal z Karolem XII - pamiątki Wojny Północnej ze zdobytymi miastami polskimi przez armię szwedzką  

Karola XII i jego portretem 

 

Wracając do okresu Potopu, można sobie uzmysłowić jak wielki był 

rozmiar rabunku Polski oglądając muzea szwedzkie, ich kościoły, pałace             

i rezydencje pełne polskich pamiątek trofeów wojennych. W miasteczku 

Skokloster koło Sztokholmu /za prof. W. Polakiem/ cała komnata pałacu była 

wypełniona polskimi obrazami. Miejscowy kościół niemal w całości ma 

wyposażenie z obrabowanej Katedry oliwskiej. Dzieła sztuki rabowane w Polsce 

można oglądać w dużych ilościach w zamku w Gripsholmie i Drottmingholm, 
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jak i w zbiorach królewskiej zbrojowni Livrustkammer. Tutaj są 

wyeksponowane liczne polskie zabytki zrabowane podczas wojen o Inflanty, 

Potopu i Wojny Północnej. 

A oto niektóre z nich: 
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Z inwentarza Zamku królewskiego w Sztokholmie sporządzonego w roku 

1656 wynika, że Szwedzi zabrali z Warszawy około 200 obrazów, kilkadziesiąt 

kobierców wschodnich i namiotów tureckich, instrumenty muzyczne, meble, 

brązy, marmury, chińską porcelanę, ozdobne tkaniny - obicia, książki i rękopisy, 

Bibliotekę królewską polskich Wazów, Metrykę Koronną. Warszawa w czasie 

Potopu ucierpiała najbardziej. Szwedzi zdobywali ją trzykrotnie zabierając z jej 

zamków i pałaców magnackich wszystko co miało jakąś wartość. Wyrywano ze 

ścian ozdobne framugi, posągi, kolumny, marmurowe posadzki, kominki, kafle, 

fragmenty architektury. Ładowano je na barki stojące na Wiśle i spławiane rzeką 

do morza, gdzie czekały na załadowanie łupów szwedzkie statki. Załadowano 

także z warszawskiego pałacu Kazanowskich dwa spiżowe lwy. Pilnują teraz 

wejścia do królewskiego zamku w Sztokholmie i turyści promowi z Polski mogą 

je aktualnie oglądać. Szwedzkie wojsko ogołociło dokładnie zamek na Wawelu 

w Krakowie z całego wyposażenia, otwierano groby królewskie szukając złota              

i biżuterii. Przy okazji rozbili srebrną trumnę z relikwiami Św. Stanisława. 

Spenetrowano wszystkie pałace i dwory w okolicy zabierając co wartościowe.  

Z zamku Lubomirskich w Wiśniczu wywieźli całe wyposażenie na 150 

wozach... Zdobycz spławiano do morza Wisłą barkami, które przeciążone 

tonęły. W Warszawie przy niskim stanie wody w Wiśle, co miało miejsce                  

w 2011 roku, Wisła odsłoniła płycizny i przy okazji szczątki zatopionych barek 

z ładunkiem zrabowanych z warszawskich pałaców elementów architektury -

fragmentów rzeźb, posadzek marmurowych, kolumn, kafli ozdobnych. Poniżej 

akcja archeologów na płyciznach Wisły: 
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Zdaniem wielu historyków zniszczenia i straty materialne poniesione              

w czasie Potopu proporcjonalnie przewyższają straty z II wojny światowej. 

Większość polskich zamków zostało zdobytych i spalonych, pozostały tylko po 

nich do tych czasów smętne ruiny. Przykładem są zamki Orlich Gniazd jak 

Olsztyn k. Częstochowy, zamek w Mirowie, Ogrodzieńcu, Bobolicach /obecnie 

odrestaurowany/, zamek Tęczyn. Najpiękniejsza obecnie ruina jest w Ujeździe, 

zamek Krzyżtopór - siedziba rodu Ossolińskich. Z zamku w Ujeździe Szwedzi 

zrabowali całe wyposażenie, oraz depozyt pieniężny w srebrze i złocie - kilkaset 

talarów przeznaczonych na opłacenie polskiego wojska. 
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Zamki zniszczone przez Szwedów: Olsztyn, Ogrodzieniec, Bobolice, Krzyżtopór 

 

Katalogi turystyczne z tych okolic informują turystów, że większość 

zamków była zniszczona przez Szwedów w czasie Potopu. Szwedzi rabując 

polskie kościoły nie pogardzali dzwonami kościelnymi. Oto jeden z nich, 

znajduje się w katedrze w Uppsali.  

Ciekawostka związana z zrabowanym księgozbiorem Mikołaja Kopernika 

z Fromborka, otóż w jego książkach o tematyce astronomicznej z jego 

odręcznymi notatkami na marginesach między kartami bibliotekarze z Uppsali 

znaleźli włos naszego astronoma. Posłużył on do identyfikacji znalezionych 

szczątków Mikołaja Kopernika w krypcie kanoników katedry we Fromborku 

metodą porównania DNA z włosa i z DNA kości. Wynik w 100 procentach 

pewny, że tam spoczywa nasz wielki astronom będący kanonikiem  tej katedry. 

Polskie księgozbiory wykradzione przez wojska szwedzkie i przewiezione 

do Szwecji zasiliły Bibliotekę Uniwersytecką w Uppsali, która na początku 

XVII wieku liczyła zaledwie kilkaset tomów, natomiast w roku 1641 

wzbogaciły się o blisko 8000 woluminów pochodzących z łupów wojennych 

króla Gustawa Adolfa między innymi z Braniewa /1353 książki/. 
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Portrety i medal z Gustawem Adolfem. Portrety i miedzioryt – Karol Gustaw 
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Jako „mecenasi” Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali poszli dalej jego 

następcy  Karol Gustaw i Karol XI. W 1702 roku ta sama biblioteka liczyła już 

30 000 książek... W Uppsali znajdują się m.in. pierwsze norymberskie wydanie 

dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich” z 1543 r. Własnością 

wielkiego astronoma były też dwa traktaty astronomiczne z 1490 roku i Słownik 

Gramatyczny, Tablice astronomiczne. Wszystkie te dzieła są podpisane przez 

Kopernika, oraz zawierają jego odręczne notatki. W zbiorach szwedzkich 

znalazł się jako łup Statut Łaskiego wydany w 1506 roku w Krakowie,              

w którym na 5 stronie znajduje się najdawniejszy, drukowany tekst 

„Bogurodzicy”. Także tam się znalazło pierwsze wydanie Kazań księdza Skargi 

z 1595 roku i rzadkie wydanie „Polonia” Marcina Kromera jedno                           

z najważniejszych dzieł poświęconych Polsce XVII wieku. Ze zbiorów 

Kolegium Jezuickiego w Braniewie znalazły się w Uppsali „Chronica 

Polonorum” Macieja Miechowity z 1521 r, „Zielnik” Szymona Syreńskiego       

z 1613 roku, „Agenda” Hieronima Powodowskiego z 1605r. ważne dzieło 

liturgii katolickiej. W głównej zbrojowni królewskiej w Sztokholmie znalazł się 

jako łup z Potopu róg myśliwski wykonany z rogu ostatniego tura żyjącego               

w Polsce.  

Gustaw II Adolf i jego następcy łupili inne kraje aby się wzbogacić                   

i podnieść splendor swego początkowo biednego kraju w XVII wieku. Szwecja 

była na początku biedną krainą, gdzie pałace królewskie były wykładane 

zwykłymi deskami a kościoły protestanckie pobielane wapnem. To też wszystko 

się zmieniło po wojnie 30 letniej. Szwedzcy monarchowie wyposażyli je            

w zdobyczne ołtarze, ambony, przedmioty liturgiczne, obrazy, dzwony, 

chrzcielnice z całej podbijanej Europy.  

Gustaw Adolf był pionierem współczesnego rabunku przedmiotów 

kultury. Utworzył w swej armii specjalną komórkę składającą się ze 

specjalistów, którzy na miejscu wojennych wydarzeń przeglądali biblioteki         

a najcenniejsze książki zabierali do Szwecji. Jako światły władca chciał, aby 

jego poddani dorównali wiedzą ludziom z kontynentu. Szwedzi swoje veto do 

zwrotu łupów napadniętym krajom tłumaczą powołując się na Pokój Westfalski 

z 1648 roku, który uznał wojnę 30 letnią za „sprawiedliwą”, a ta wg Grocjusza 

w jego dziele „ O prawie wojny i pokoju” daje przyzwolenie napastnikowi na 

łupy wojenne. Na tym opierają się Szwedzi odpierając zarzuty o ich zwrot 

krajom napadniętym i ograbionym. Według Szwedów ich zdobycze wojenne 

stanowią dzisiaj część ich dziedzictwa narodowego. Paradoksalnie dzięki temu, 
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że wojny szczęśliwie omijały terytorium Szwecji, to łupy wojenne u nich 

przetrwały dla potomności. Można z tego wysnuć wniosek, że gdyby Szwedzi 

nie wywieźli z Polski cennych przedmiotów, to na pewno by one zaginęły               

w późniejszych zawieruchach dziejowych, po powstaniach narodowych, 

zaborach czy w II Wojnie Światowej /za Tomaszem Walachem/. 

Objawiłyby się one u naszych wielkich sąsiadów, co miało już miejsce. 

Szwedzi chcą uznać skradzione kiedyś zabytki kultury za wspólne europejskie 

dziedzictwo kulturalne, o które oni dbają, konserwują i utrzymują w dobrym 

stanie. Muzealnicy polscy zaakceptowali ten stan rzeczy. Według prof. dr 

Rottermunda, dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, brak poważnej 

dyskusji, świadczy o tym, ze problem nie jest obecnie priorytetem dla władz 

polskich, które uznają obecne stosunki własnościowe. Plądrowanie w dawnych 

czasach uważano za nieodzowny element wojny i odbywało się ono w zgodzie  

z ówczesnymi międzynarodowymi zasadami. Dopiero w XX wieku stanowi 

łamanie prawa wojennego /za Tomaszem Walachem/.  

A tymczasem Szwecja powinna zwrócić Polsce zrabowane nam w czasie 

Potopu archiwalia i biblioteki, między innymi Bibliotekę Królewską polskich  

Wazów zabraną z Zamku Królewskiego w Warszawie. Szwecja się do tego 

zobowiązała w artykule VII i IX traktatu pokojowego zawartego w Oliwie          

z Polską w 1660 roku po zakończeniu Potopu. Traktat ten zwany jest potocznie 

Pokojem w Oliwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medale Pokoju w Oliwie autorstwa Jana Hoehna z 1660 r 
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Traktat ten pod którym podpisał się szwedzki kanclerz Bengt Oxenstierna 

wciąż obowiązuje. Zgodnie z jego postanowieniami zwrot polskich archiwaliów 

i książek miał nastąpić w ciągu 3 miesięcy od jego ratyfikacji. To zobowiązanie 

traktatowe zawarte przez królestwo Szwecji XVII wieku - jako agresora                       

i napastnika Rzeczpospolitej Obojga Narodów - powinno zobowiązywać obecne 

Królestwo Szwecji do honorowego załatwienia tej wstydliwej sprawy i realizacji 

postanowień traktatu. Szwecja nie jest tym zainteresowana i nie podpisała ONZ-

towskiej rezolucji z 1983 roku jasno określającej, że: „Zrabowane podczas 

wojen przedmioty, nie posiadające charakteru militarnego, powinny być 

zwrócone prawowitym właścicielom”. Jedynie jako „gest przyjaźni” ze strony 

Szwecji powróciła do Polski w 1974 r wcześniej skradziona w 1655 r z Zamku 

Królewskiego w Warszawie, w czasie Potopu, Rolka Sztokholmska -wspaniały 

15 metrowy fryz malowany gwaszem. Przedstawia uroczysty wjazd do Krakowa 

Arcyksiężniczki Konstancji Habsburg żony Zygmunta III Wazy. Przekazanie 

historycznego fryzu dokonał premier Szwecji Olaf Palme na ręce polskiego 

premiera Piotra Jaroszewicza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmenty fryzu odzyskanego od Szwedów 
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WCN   Medale z aukcji.  
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ELBLĄSKIE SZKOLNE MEDALE NAGRODOWE  

OD XVI DO XXI W. 

Małgorzata Gizińska 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Medale, oprócz upamiętniania ważnych wydarzeń oraz zasłużonych 

postaci, pełnią rolę nagród i odznaczeń za wybitne osiągnięcia. Obok 

okolicznościowych dyplomów oraz podziękowań, wręczanych w czasie 

celebrowanych uroczystości, stanowią zazwyczaj niezniszczalne wyróżnienie - 

ze względu na materiał, z którego są wykonywane. Swoim powstaniem 

upamiętniają jednocześnie fundatorów zainicjowanych medali. Do podziękowań 

w takiej formie sięgały w przeszłości - a także czynią to współcześnie - rozmaite 

instytucje publiczne, w tym również szkoły. Podobnie działo się w  Elblągu,              

a tradycja wręczania uczniom medali nagrodowych sięga w tym mieście XVI 

wieku.  

Omawiając temat szkolnych medali nagrodowych należy cofnąć się do 

początków słynnego Gimnazjum Elbląskiego, zwanego „Elbląskimi Atenami” 

(Athenäum Elbingensiae). Szkoła powstała w okresie szerzenia się ruchu 

reformacyjnego w miastach pruskich. Została powołana z inicjatywy Rady 

Miejskiej, kierowanej wówczas przez burmistrza Jakuba Alexwangena. Jej 

współtwórcą i pierwszym rektorem był wybitny humanista - filozof i pedagog 

holenderski, a jednocześnie emigrant religijny Wilhelm van der Voldergraft, 

zwany Gnapheusem. Uroczyste otwarcie Gimnazjum nastąpiło 29 września 

1535 roku, chociaż decyzja rady o jego powołaniu oraz siedzibie została podjęta 

już w roku 1532. W swoim założeniu szkoła miała mieć charakter 

humanistyczny a jej program nauczania zgodny był z wymogami 

najwybitniejszych pedagogów okresu Odrodzenia. Opierając się na wzorach 

teoretyków szkolnictwa protestanckiego położono nacisk na naukę języków 

klasycznych -  łaciny i greki oraz zapoznanie uczniów z największymi 

osiągnięciami naukowymi i kulturalnymi starożytności i epoki renesansu, 

zwłaszcza w dziedzinie historii, filozofii, poezji i retoryki. Gimnazjum Elbląskie 

było pierwszą różnowierczą, przede wszystkim mieszczańską szkołą średnią      

o profilu humanistycznym w Prusach Królewskich, a drugą  na ziemiach 

polskich, po Akademii Poznańskiej – założonej zaledwie kilka lat wcześniej. 

Jego istnienie możliwe było dzięki dekretom królów polskich, zezwalających na 
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wyznawanie religii protestanckiej w Elblągu oraz na powołanie i rozwój szkoły 

pod opieką rady miejskiej. Początkowo gimnazjum mieściło się w budynku po 

klasztorze sióstr brygidek, usytuowanym na terenie dawnego podzamcza zamku 

krzyżackiego. Po reformie przeprowadzonej przez rektora Jana Myliusa 

uzyskało poziom zbliżony do akademickiego. Równocześnie z przeprowadzoną 

reformą rozpoczęto pod koniec XVI w. budowę nowoczesnego gmachu szkoły, 

wznoszonego na fundamentach dawnej siedziby. W Gimnazjum Elbląskim 

pracowało wielu wybitnych nauczycieli, wśród nich  Jan Amos Komeński. Dla 

Elbląga Gimnazjum stanowiło główny ośrodek życia umysłowego                                 

i kulturalnego. W jego murach kształcili się nie tylko synowie mieszczan 

elbląskich, ale także wielu przedstawicieli szlachty polskiej z Prus Królewskich 

i Korony a nawet spoza granic. Pieczę nad szkołą z ramienia Rady Miasta 

sprawowali scholarchowie - dwóch rajców miejskich i burmistrz. Scholarchowie 

podejmowali decyzje dotyczące zatrudnienia na stanowisko rektora lub 

nauczyciela, brali udział w egzaminach i uroczystościach szkolnych, uzgadniano 

z nimi program nauczania szkoły. 
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Gimnazjum zawdzięczamy powstanie pierwszego medalu elbląskiego, 

datowanego na rok 1595 - za panowania Zygmunta III Wazy. Znany on jest 

niestety jedynie z rycin w materiałach archiwalnych, m.in. w kronice Johanna 

Heinricha Dewitza [1706 – 1767], autora herbarza elbląskiego i dziejów Elbląga 

p.t. Sammlung einer Chronica oder Beschreibung der Stadt Elbing samt des 

dazu gehörigen Territorii. O medalu wspomniał także w swoich notatkach na 

temat Gimnazjum Elbląskiego, dotyczących lat 1526 – 1784, rektor Johann 

Lange. Na awersie medalu o średnicy 38 mm, w ozdobnym wieńcu 

umieszczono napis: SCHOLA / ELBINGENSIS / TRITAGONISTAE / IN 

ACTIONE NA / AMANIS ANNO / DOMINI NOS/ TRI 1595/ D. 17 AVG 

(niestety w niepełnym i niedoskonałym tłumaczenie napis brzmi: Szkoła 

Elbląska…w akcji uwielbiana). Na rewersie w wieńcu dębowym znajduje się 

ozdobny kwadrat z napisem: LAVD / ATA. V / IRTVS / CRESCIT [Pochwała 

wzmacnia cnotę]. 
30

 

 

            
Rycina medalu Gimnazjum Elbląskiego z 1595 r. 

(źródło: F.A. Vossberg, Münzgeschichte der Stadt Elbing...). 

 

 

W pracy F. A. Vossberga, poświęconej dziejom mennicy w Elblągu 

znajdujemy także informację o podobnym srebrnym medalu z datą 1598, 

różniącym się jednak napisami (na awersie zamiast …”TRITAGONISTAE”… 

miało być …”DEUTEROGONISTAE”…, na rewersie natomiast „NUTRIT 

HONOS ARTES” [Szlachetna nagroda wspiera umiejętności] zamiast 

                                                           
30

 J. Dutkowski, A. Suchanek, Corpvs nvmmorvm civitatis  Elbingensis, Gdańsk 2003, s. 223, 

poz. 898. 
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„LAUDATA VIRTVS CRESCIT”.
31

 Zamieszczone na medalach sentencje 

mogą świadczyć o tym, że były one przewidziane jako nagroda dla najbardziej 

wyróżniających się uczniów szkoły. Trudno jednak stwierdzić z całą pewnością, 

czy medale - znane jedynie z rysunków i opisów - zostały kiedykolwiek 

zrealizowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rycina medalu Gimnazjum Elbląskiego z 1595 r. (źródło: J. Lange „Gesammelte Nachrichten das Elbinger 

Gymnasium betreffend 1526 - 1784). 

 

Kolejne medale nagrodowe Gimnazjum Elbląskiego pojawiły się dopiero 

w 2. połowie następnego stulecia, za panowania Jana III Sobieskiego i związane 

były z dość kontrowersyjną postacią burmistrza elbląskiego, pełniącego z urzędu 

funkcję scholarchy - Martina Liewalda (Lehwalda). W czasie swojej 

prezydentury – za rektoratu M. Jakuba Börgera - kazał on wybić trzy medale ze 

swoim herbem i pozwalał je rozdzielać w czasie uroczystości szkolnych 

pomiędzy uczniów Gimnazjum Elbląskiego. Prawdopodobnie medale 

przeznaczone były dla wyróżniających się uczniów lub dla absolwentów szkoły. 

Herb, który podobno burmistrz Lehwald chciał upamiętnić poprzez wydanie 

owych medali, stał się przyczyną sporu z rodziną nim się posługującą – o czym 

za chwilę. Nie jest znana data urodzenia Marcina Lehwalda ani ukończenia 

szkół czy odbytych studiów. Wiemy tylko, że urodził się w Malborku w rodzinie 

rzemieślniczej, ojciec jego był szewcem lub krawcem. Od 1658 Marcin Lehwald 

był urzędnikiem kancelaryjnym w Elblągu, a od 1661 r. objął urząd sekretarza 
                                                           
31

 F. A. Vossberg, Münzgeschichte der Stadt Elbings., Berlin 1844, s.  22 – 23, poz. 110 – 

112, tabl. III, poz. 110. 
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rady miejskiej. W 1669 r. wybrany został rajcą, od tego czasu pełnił szereg 

funkcji i urzędów miejskich: asesora (1669, 1671), sędziego staromiejskiego 

(1670), pana młyńskiego, pełniącego nadzór nad młynami miejskimi (1671-

1673), pana wetowego, nadzorującego  handel miejski (1673 - 1674) oraz 

rybickiego - zarządzającego wydzielonymi częściami posiadłości ziemskich 

(1675-1677 i 1679-1680). W latach 1681 - 1687 znalazł się w kolegium 

burmistrzów, pełniąc dwukrotnie urząd prezydującego burmistrza (1683, 1687), 

dwukrotnie kompana(zastępcy) burmistrza prezydującego (1682, 1686) oraz 

także dwukrotnie (1684, 1687) urząd burgrabiego królewskiego. Marcin 

Liewald - takiego nazwiska używał podpisując się na dokumentach - 

przywłaszczył sobie herb i nazwisko szlacheckiej rodziny von Lehwald. Herb 

przedstawiał w czerwonym polu niebieską zbrojną rękę, zgiętą w łokciu 

(dokładniej fragment tułowia z ramieniem) i trzymającą pierścień z turkusem. 

Na hełmie umieszczona była dziewica trzymająca pierścień. Rodzina Lehwald 

przybyła do Prus prawdopodobnie z Łużyc, osiedliła się na początku wieku XVI  

w okolicach Elbląga w miejscowości Jelonki i żyła tam do poł. XVIII w. Od 

Lehwalda domagała się zaprzestania używania herbu lub zadośćuczynienia 

finansowego, co ten obiecał  w końcu uczynić w zapisie testamentowym. 

Lehwald zmarł bezpotomnie w Elblągu 23 grudnia 1687 r., nie pozostawiając 

jednak po sobie testamentu. Rodzina Lehwald zorientowawszy się, że nie było 

żadnych zapisów na jej rzecz, postanowiła usunąć swój herb z epitafium 

zmarłego burmistrza, wzniesionego w roku 1687 w kościele Najświętszej Marii 

Panny w Elblągu. Po zajęciu Elbląga w 1698 r. przez elektora brandenburskiego, 

kilku oficerów z armii elektora, działając prawdopodobnie z polecenia 

prawowitych właścicieli herbu, wtargnęło do kościoła i – nie uznając świętości 

miejsca - uszkodziło poważnie epitafium. Ich oburzenie wywołała także być 

może znajdująca się po lewej stronie figura personifikująca miasto Elbląg, 

opłakujące zmarłego, który okazał się być niegodnym czci oszustem. 

Jednocześnie do rady miejskiej wzniesiona została skarga na nie żyjącego 

Lehwalda za bezprawne przywłaszczenie herbu. Uszkodzone epitafium zostało 

zasłonięte czarnym płótnem, które zostało zdjęte dopiero w 1750 r.
32

  

                                                           
32

 L. Abramowicz, B. Jesionowski, Od dominikańskiego kościoła do galerii sztuki. Epitafia i 

płyty nagrobne. Przewodnik., Elbląg 1986, s. 12  

http://www.eksploracja.pl/forum/viewtopic.php?f=44&t=5532&sid=7906edf1b99e7e7130932

69c5ec625eb&start=60 
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Epitafium burmistrza Marcina Lehwalda z 1687 r. w dawnym kościele Najświętszej Marii Panny w Elblągu. Po 

lewej stan przed wojną (źródło: http://historia.bibliotekaelblaska.pl/biogram/liewald-martin-1687),po prawej  

stan obecny.  

Fot. M. Gizińska. 

 

Na pierwszym medalu o średnicy 37 mm - bitym w srebrze i w złocie - na 

awersie umieszczono na tle góry Olimp otwartą księgę z napisem w dwóch 

wierszach po lewej a w trzech po prawej stronie: IN: / GENS - THE / SAU / 

RUS [Wielki skarb]. W otoku widnieje napis: ET HONORUM - ET 

BONORUM [Dla Honoru i dla pożytku]. Na rewersie zaś,  pomiędzy małą 

tarczą miejską Elbląga u góry a herbem Lehwald w tarczy z gałązkami 

palmowymi u dołu, umieszczony został napis w pięciu wierszach: 

MNEMOSYNE / ENCAENIIS SCHOLAE / ELBINGENSIS / CONSECRATA 

/ A⸰1680 rozeta [Na pamiątkę uroczystości  szkoły elbląskiej]. W otoku zaś 

napis: Rozeta NOBILISSIMI. DN. MARTINI LEHWALD. SCHOLARCHAE. 

[Szlachetnemu Martinowi Lewald scholarchowi]. Odnotowano także odmianę          

z roku 1681 oraz bez ostatniej cyfry w dacie.
33

  

                                                           
33

 M. G. Fuchs, Beschreibung der Stadt Elbing..., Band II, Elbing 1821, s. 53 - 54; F. A. 

Vossberg, op. cit., s. 82 – 85, poz. 266 – 269; E. Barnfeldt, Die Münzen – und Medaillen – 

Sammlung in der Marienburg, Band VI, Danzig 1916, s. 115 – 116, poz. 9548 – 9551, tablica 

LXXIV; H.- J. Pfau, Elbing, Münzen. Medaillen. Plaketten und Notgeld, s. 142 – 144, 

poz.1000 – 1004; J. Dutkowski, A. Suchanek, op. cit., s.225 – 226, poz. 902 – 908; Szyszko – 
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Medal ufundowany przez Marcina Lehwalda , wersja I, bez ostatniej cyfry roku 

(źródło: E. Bahrfeldt, Die Münzen – und Medaillen – Samlung in der Marienburg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
Medal ufundowany przez Marcina Lehwalda, wersja bez ostatniej cyfry w dacie 

(ze zbiorów prywatnych). Fot. M. Winiarczyk 

 

Drugi nieco mniejszy medal Lehwalda został wybity w srebrze w 1681 

roku. Jego awers jest podobny, jak w omawianym wcześniej medalu, tylko ze 

zmienioną datą. Różni się jedynie tym, że góra Olimp posiada dwa wierzchołki, 

na niej stoi Pegaz zwrócony w prawo. Notowane są także odmiany tego medalu 

bez ostatniej cyfry z miejscem pozostawionym na jej umieszczenie lub z cyfrą 

wygrawerowaną wtórnie. 

Trzeci medal o średnicy 29 mm został także wybity w 1681 r. w srebrze              

i złocie. Na jego awersie umieszczono pełny herb Lehwald (w ozdobnej tarczy 

                                                                                                                                                                                     

Czyżak A., Medale polskie XVI – XVIII w. w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu. 

Katalog, Toruń 1981, s. 60 - 61, poz. 213. 
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przedstawienie jak wyżej, z  klejnotem - dziewicą w ujęciu ¾ z pierścieniem             

w prawej dłoni). Wokoło u góry na wstędze napis: NOB: D. M. LEHWALD 

PROCOS & SCHOL: [Szlachetny M. Lehwald  opiekun i scholarcha], u dołu 

DONUM SCHOL: ELBING: [Dar dla Szkoły Elbląskiej]. 

Na rewersie znajduje się skrzydlate serce z otwartą księgą pomiędzy skrzydłami, 

powyżej Oko Opatrzności w chmurach i glorii, niżej data: A⸰1681. Wokoło 

napis: COR RECTUM INQVIRIT SCIENTIAM [Uczciwe serce poszukuje 

wiedzy].
34

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Medal ufundowany przez Marcina Lehwalda, wersja II 

(źródło: E. Bahrfeldt, Die Münzen – und Medaillen – Samlung in der Marienburg) 

 

Ryciny medali odnajdziemy w rękopisach elbląskich, m. in. we 

wspomnianej już wcześniej kronice Dewitza oraz notatkach rektora Gimnazjum 

Elbląskiego Johanna Langego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rycina medalu ufundowanego przez Marcina Lehwalda z datą 1681 r. 

(źródło: J. Lange „Gesammelte Nachrichten das Elbinger Gymnasium betreffend 1526 - 1784). 

                                                           
34

M. G. Fuchs, op. cit., s. 54;  F. A. Vossberg, op. cit., s. 85, poz. 270; A. Szyszko – Czyżak,  

Medale polskie XVI – XVIII w. w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu. Katalog, Toruń 

1981, s. 60, poz. 212. 
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Pomiędzy wiekiem XVIII a XX nie odnotowano w Elblągu emisji 

szkolnych medali nagrodowych, mimo, że szkolnictwo w mieście znacznie się    

w tym czasie rozwinęło. W okresie powojennym natomiast zaledwie kilka 

elbląskich szkół wpadło na pomysł wyemitowania swoich medali, głównie 

jednak z okazji rocznic ich powstania. Medale te były, być może wręczane także 

najlepszym uczniom i wyróżniającym się nauczycielom oraz osobom 

zasłużonym dla placówek szkolnych. 

Szczególnie aktywna w tym względzie była Szkoła Zawodowa nr 1, 

kształcąca młodzież głównie na potrzeby nieistniejących już w tej chwili 

Zakładów Mechanicznych „Zamech”. Powołana 6 września 1946 r., obecnie 

przekształcona w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, jest jedną z najstarszych 

szkół technicznych w Elblągu. Od wielu lat kształci w zawodach związanych         

z eksploatacją pojazdów samochodowych, spawalnictwem, obróbką 

mechaniczną metali, automatyką przemysłową i elektromechaniką. Z okazji jej 

kolejnych jubileuszy powstały medale na 25 –, 30 –  i 40 – lecie szkoły, 

wszystkie o średnicy 40 – 45 mm, wykorzystujące w tle okolicznościowych 

napisów motyw turbiny. Wykonano je z aluminium lub brązu, wg projektu 

nieznanego autora, prawdopodobnie pracującego w „Zamechu” i wręczano             

w czasie rocznicowych uroczystości, być może również absolwentom szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medale jubileuszowe Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu z lat 1971 – 1986. 

(w zbiorach Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu). Fot. A. Grzelak. 
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Wręczenie sztandaru szkole świętowała także wyemitowaniem 

okolicznościowego medalu placówka z przedwojennymi tradycjami - Truso- 

Schule – obecnie Szkoła Podstawowa nr 4, czwarta z kolei szkoła otwarta po 

wojnie w Elblągu w dniu 10 września 1946 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medal z okazji wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza  w Elblągu, 1975                 

(w zbiorach Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu). Fot P. Wlizło. 

 

Spośród elbląskich placówek szkolnych, w mennicy państwowej                    

w Warszawie swój medal zamówił jedynie Zespół Szkół Gospodarczych. Medal 

został bardzo ładnie zakomponowany, zaprojektowany przez Gertrudę 

Wilczopolską – Kuziemską. Bity w 1988 r. w stosunkowo niewielkim nakładzie 

300 sztuk w tombaku srebrzonym i oksydowanym, o średnicy 60 mm. 

Przedstawia na awersie okazały, o przedwojennych tradycjach gmach szkolny 

oraz po prawej herb Elbląga, natomiast na rewersie kompozycję z przedmiotów 

używanych na zajęciach praktycznych w  szkole.  Umieszczonym na medalu 

motywom towarzyszą stosowne napisy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medal Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu, 1988 

(w zbiorach Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu). Fot A. Grzelak. 
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Do głównie jubileuszowych, zaliczyć możemy także medal na 50 – lecie  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, zamówiony 

w roku 1997 u miejscowego, nieprofesjonalnego twórcy Bogdana Pikiela. 

Wykonany w srebrzonym mosiądzu techniką odlewania, o średnicy 75 mm, na 

awersie przedstawia budynek szkoły z okolicznościowymi napisami, zaś na 

rewersie popiersie ¾ w lewo patrona szkoły Juliusz Słowackiego oraz jego 

monogram JS i fragment Starego Miasta z sylwetką katedry elbląskiej pod 

wezwaniem Św. Mikołaja. Znane są także dwa o wiele skromniejsze medale - 

jeden bez roku powstania, o średnicy 40 mm, w etui wykonanym w dawnej 

Spółdzielni Przemysłu Skórzanego Zakładach „Plastyk” oraz drugi o średnicy 

50 mm na 60 – lecie szkoły  z 2007 r. - bite jednostronnie ze stopów metalu 

koloru srebrnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medal lany na 50 – lecie Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, 1997 

(w zbiorach Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu). Fot A. Grzelak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medal z okazji 60 – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, 2007 

(w zbiorach Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu). Fot A. Grzelak. 
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Do dawnej tradycji nagradzania wyróżniających się uczniów z pewnością 

nawiązała Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego, obecnie 

wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 2 w Elblągu. Pomysłodawcą medalu 

nagrodowego był  ówczesny dyrektor szkoły Włodzimierz Mielnicki, zaś 

autorką projektu graficznego uczennica tejże szkoły Hanna Smoleńska. Na 

awersie okazałego medalu o średnicy 81 mm, wykonanego w mosiądzu, 

umieszczono herb Elbląga (odwrócony), niżej SP25, , wyżej łukiem: 

NAJLEPSZEMU, Wokoło schematyczne postaci dzieci. Na rewersie w łuku 

górnym napis w dwóch wierszach: MEDAL / JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO, 

niżej prosto DLA- puste pole na wygrawerowanie nazwiska ucznia - i niżej 

łukiem: ELBLĄG. Wzdłuż obrzeża łukiem umieszczono: proj. ucz.                     

H. Smoleńska. Medal przeznaczony był do zawieszania na wstędze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
Medal nagrodowy Szkoły Podstawowej nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu 

(w zbiorach Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu). Fot A. Grzelak. 

 

Jako medal nagrodowy został pomyślany także medal wydany przez 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu. W skład zespołu szkół 

wchodzi Gimnazjum nr 3 oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza 

Jagiellończyka, które było pierwszą szkołą powojenną w mieście, powołaną           

4 października 1945 r. Szkoła w swojej tradycji sięga  do dawnego Gimnazjum 

Elbląskiego. Medal zwany popularnie „Złotym Jagiellończykiem” wręczany jest 

co roku najzdolniejszym absolwentom liceum i gimnazjum. Pomyślany jako 

medal jednostronny o średnicy 60 mm, wykonany został w stopie metalu koloru 

złotego.  Przedstawia  popiersie Kazimierza Jagiellończyka w ujęciu ¾ w prawo, 

w otoku umieszczono podwójny napis wymieniający nazwę Zespołu Szkół                 
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a także szkoły w jego skład wchodzące. Powstał w 2010 roku a jego 

pomysłodawczynią była dyrektor urzędująca do tej pory – Agnieszka Jurewicz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medal nagrodowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Elblągu 

(w zbiorach Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu). Fot. P. Wlizło 

 

 Powyższa prezentacja elbląskich szkolnych medali nagrodowych 

świadczy o tym, że idea wyróżniania w ten sposób uczniów wybijających się            

w nauce lub innych dziedzinach, nie była i nadal nie jest zbyt popularna                       

w mieście.  Może warto byłoby to zmienić, wykorzystując dodatkowe narzędzie, 

które mogłoby motywować do osiągania lepszych wyników w nauce. 
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ELEMENTY UZBROJENIA NA MONETACH I MEDALACH 

POMORSKICH – WYBRANE MOTYWY 

Paweł Wlizło 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu 

 

Elementy uzbrojenia na numizmatach polskich występują od czasów 

piastowskich. Początkowo jednak na monetach gościły jedynie motywy religijne 

– wizerunki krzyży, kościoły. Jedynymi przedstawieniami świeckimi były 

głowy lub popiersia władców. 2 połowa XI wieku to czas, kiedy na monetach 

zaczyna pojawiać się większa ilość wyobrażeń niezwiązanych z wiarą. Jedna ze 

stron monety wciąż zarezerwowana była wyłącznie na przedstawienia religijne, 

druga natomiast dla władcy. „Sportretowany” na monecie średniowieczny 

suweren często trzymał przedmioty takie jak: miecz, tarczę, włócznię. Ubrany 

był w zbroję, choć czasem widoczny był tylko sam hełm. 

Rewers z wizerunkami religijnymi również może być interesujący pod 

względem przedstawień militariów. Umieszczane były tam symboliczne sceny 

walki z szatanem, czy ogólnie mówiąc walki ze złem. Typowe przedstawienie to 

przykładowo rycerz uzbrojony (najczęściej) w miecz, a przy lewym boku 

znajdowała się pochwa. Rysunki są bardzo schematyczne i ciężko bliżej określić 

uzbrojenie.  

Zawężając jednak teren, z którym związane są przedstawiane przeze mnie 

numizmaty, do samego Pomorza, (do mennicy gdańskiej oraz elbląskiej) 

dochodzimy do wieku XVI. Od tego czasu (głównie XVI-XVII w.). Zaczynają 

pojawiać się numizmaty, na których widnieją rozpoznawalne elementy 

uzbrojenia. Broń pojawia się przy okazji portretowania władcy, na medalach 

upamiętniających zaślubiny lub bitwy. Często, jako porzucona po bitwie, lub 

występująca pojedynczo.  

 

Wizerunki portretowe na monetach i medalach 

Pierwszym przykładem wizerunku portretowego może być gdańska 

donatywa Zygmunta Augusta bita po 1552 roku. Moneta ta została 

prawdopodobnie wybita znalezionym w latach 1830-1850 oryginalnym 

stemplem awersu, na rewersie uzupełniona herbem Gdańska z denara z 1573 

roku. 
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Awers przedstawia półpostać ukoronowanego króla, ubranego w paradną zbroję 

płytową – złożoną z napierśnika, naręczaków oraz obojczyka. W dłoniach 

trzyma miecz oraz jabłko królewskie, będące symbolami władzy. Dłonie 

odziane są w rękawice folgowe. 

Kolejny przykład przedstawiający suwerena w zbroi – trojak gdański 

Stefana Batorego z 1579 roku. Bity w mennicy dzierżawionej przez Jana            

i Kaspra Goeblów. Awers przedstawia popiersie króla w zbroi, jego głowę 

wieńczy korona promienista. Zbroja Batorego to konstrukcja płytowa                         

z wysokim folgowym obojczykiem oraz naramiennikiem. Obojczyki zbroi 

zbudowane są z folg spiętych po bokach. Podobne uzbrojenie wykonywali 

mistrzowie Desiderio Colman i Jorge Siman w warsztatach augsburskich, 

pracujący na zlecenie króla Filipa II oraz króla portugalskiego Sebastiana.  

Następny numizmat, przedstawiający Stefana Batorego to donatywa 

dziesięciodukatowa z 1582 roku, bita w mennicy gdańskiej. Król ukazany               

w półpostaci, w prawej ręce trzyma berło. Interesująca dla tematu jest jego lewa 

dłoń złożona na rękojeści broni białej, prawdopodobne szabli. Batory ma na 

sobie zbroję płytową, prawdopodobnie husarską, składającą się z napierśnika 

folgowego i obojczyka z ozdobnymi nałokietnikami.  

Podobnie został sportretowany na medalu gdańskim upamiętniającym 

zdobycie Połocka, wykonanym przez Jana Goebela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medal upamiętniający zdobycie Połocka fot. Archiwum WCN

35
 

 

Okazałym numizmatem jest zaprojektowana w Gdańsku przez Samuela 

Ammona, studukatówka Zygmunta III Wazy. Umieszczono na niej popiersie 

króla bez korony patrzącego w prawo. Suweren odziany jest w zbroję paradną. 

Uzbrojenie dekorowane jest na całej powierzchni – napierśnik i naplecznik 

                                                           
35

 WCN – Warszawskie Centrum Numizmatyczne, któremu chciałbym podziękować za 

możliwość wykorzystania fotografii z archiwum Aukcji 
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ozdobione są maską lwa z folgowym obojczykiem i widoczną górną częścią 

lewego naręczaka. Jest to rytowana manierystyczna zbroja z lat 1570-1590, 

zdobiona kwiatowym arkadowym ornamentem. Prawdopodobnie mogła być to 

półzbroja konna, jednak ze względu na widoczny jedynie fragment nie ma 

możliwości wskazania warsztatu. 

 
Studukatówka Zygmunta III Wazy fot. Muzeum Narodowe w Krakowie (prawo autorskie CC-BY 

http://www.kultura.malopolska.pl/object/MNK VII-P-3415 (dostęp 05.10.2017) 

 

Kolejne przedstawienie Zygmunta III w zbroi widoczne jest na medalu 

wykonanym, jako dowód wierności Gdańska z ok. 1592 roku. Było to dzieło 

rytownika oznaczonego inicjałami D HB. Władca został zaprezentowany               

w półpostaci. Ubrany w zbroję typu anima. Jest to zbroja płytowo-folgowa, typu 

francuskiego z drugiej połowy XVI wieku. Widoczne są naramienniki 

osłaniające napierśnik. Przy lewym boku rozpoznawalna rękojeść rapiera. Po 

dokładniejszym przyjrzeniu się widać kabłąk, tzw. otwartej rękojeści, mający 

chronić palce przed uderzeniem. Przez środek napierśnika przechodzi szarfa. 

Następnym władcą przedstawionym w „półpostaci” jest potomek 

Zygmunta III Wazy i Anny Habsburżanki – Władysław IV Waza. Na donatywie 

dziesięciodukatowej z 1644 roku, bitej w mennicy gdańskiej, ukazany został              

w zbroi kirasjerskiej (staropol. rajtarskiej)
36

. W prawej ręce trzyma berło, 

natomiast przy lewym boku widoczna jest zwisająca rękojeść rapiera. 

Podobny motyw występuje na dwutalarze Jana Kazimierza z 1650 roku. 

Na awersie -półpostać króla, z tymi samymi atrybutami, co Władysław IV 

Waza. Królowie zostali odziani w zbroję płytową – lekkiej jazdy. Popularną 

                                                           
36

 Kirasjer- żołnierz noszący zbroję jeździecką – kirys – zbroję osłaniającą tułów, złożona z 

napierśnika i naplecznika, połączonych za pomocą rzemieni na ramionach i w pasie. 
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między innymi w północnych Włoszech lub na południu Niemiec. Była to 

osłona chroniąca ciało do wysokości kolan.  

 
Dwutalar gdański Jana Kazimierza z 1650 roku fot. Archiwum WCN 

 

Jan Kazimierz również przedstawiony został w konwencji popiersia – na 

półtoradukatówce gdańskiej z 1661 roku. Na głowie zamiast korony widnieje 

wieniec laurowy. Król odziany jest prawdopodobnie w zbroję husarską okrytą 

płaszczem. 

W wieńcu laurowym portretowany był również Jan III Sobieski. Prezentowany 

najczęściej w zbroi antycznej - Alla Romana, symbolizującej siłę, męstwo oraz 

nawiązującej do mitologicznego boga wojny Marsa. Przykład takiego 

przedstawienia widoczny jest na dukacie z 1676 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dukat gdański Jana III Sobieskiego z 1676 roku fot. Archiwum WCN 

 

Zainteresowanie Jana Sobieskiego antykiem widoczne jest również na 

medalu z okazji przybycia króla z Marią Kazimierą do Gdańska w 1677 roku. 

Król został ucharakteryzowany jako Mars, w antycznej zbroi oraz wieńcu 

laurowym.  
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Kolejne przedstawienie króla, który miał powstrzymać „arabski potop” w typie 

„marsowym”, widoczne jest na medalu z panoramą Gdańska, bez określonego 

roku. Awers medalu przedstawia popiersie króla, znów w zbroi Alla Romana,            

z hełmem ozdobionym pióropuszem i maszkaronem, typowym dla przedstawień 

boga Marsa. Medal jest dziełem Daniela Varou. 

 

Medale upamiętniające zaślubiny lub wygrane bitwy 

Wróćmy jeszcze do wspomnianego wcześniej Władysława IV,                      

a konkretnie do medalu z okazji jego ślubu z Cecylią Renatą z 1637 roku, 

wybitego w Gdańsku, autorstwa Sebastiana Dadlera. Na rewersie medalu 

przedstawiony jest Mars, trzymający w prawej dłoni miecz, z przytroczoną 

pochwą przy lewym boku, naprzeciw niego stoi Minerwa dzierżąca włócznie. 

Oba bóstwa na głowach mają typowe dla rzymskich przedstawień 

mitologicznych hełmy zdobione pióropuszami. 

Kolejny ślubny medal Władysława, tym razem z okazji ślubu z Ludwiką 

Marią Gonzagą, również przyozdobiony jest sceną mitologiczną. 

Spersonifikowane wiara i pokój unoszą się ponad Marsem spoczywającym 

pośród trofeów wojennych, wśród których można dostrzec, topory, miecze 

włócznie, a nawet lufy armatnie.  

Na drugim medalu ślubnym z okazji uroczystości z Ludwiką Marią Gonzagą 

widać „parę młodą”, pod którą porozrzucane są elementy uzbrojenia. Wśród 

nich widoczne są miecz, rękawica a nawet dostrzec można obojczyk folgowy 

zbroi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medal Władysława IV Wazy z okazji ślubu z Ludwiką Marią Gonzagą z 1646 roku fot. Archiwum WCN 
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Medale z porzuconymi grupami przedmiotów oraz te, na których występują 

pojedyncze przedstawienia broni 

Kolejny medal Władysława IV, wybity w Gdańsku w 1636 przez 

wspominanego już Sebastiana Dadlera. Upamiętnia uwolnienie Smoleńska spod 

oblężenia Moskali, zawarcie pokoju z Turcją i podpisanie rozejmu ze Szwecją w 

Sztumskiej Wsi. Awers medalu ukazuje scenę składania chorągwi oraz 

klęczących dowódców pokonanych wojsk. Obok króla odzianego 

prawdopodobnie w kirys - żołnierz z rapierem w dłoni. W tle widać wojska                 

z kopiami. Na rewersie Władysław IV przyjmuje kapitulację dowódców 

tureckich i szwedzkich. Składający kapitulację mają przy boku przytroczone 

rapiery/szable. Na butach Szwedów widać ostrogi końskie. Król tak jak na 

awersie siedzi na koniu ubrany w zbroję. Za nim umieszczono uzbrojoną 

piechotę oraz jazdę, trzymająca w rękach szable, rapiery, lub kopie.  

 
Medal upamiętniający uwolnienie Smoleńska, zawarcie pokoju z Turcją i podpisanie rozejmu ze Szwecją                     

w Sztumskiej Wsi wybity w 1636 roku fot. Archiwum WCN 

 

Jeśli już jesteśmy w temacie porzuconego uzbrojenia to nie sposób nie 

wspomnieć o medalu związanym z bratem Władysława IV - Janem 

Kazimierzem, z 1660 roku upamiętniającym pokój Oliwski. Na awersie 

umieszczona jest broń, którą zarasta łan zboża. Wśród oręża wyróżnić można 

broń białą - rapier, elementy uzbrojenia ochronnego, oraz broń palną- 

prawdopodobnie karabiny skałkowe. Scena umieszczona jest na tle panoramy 

Gdańska.  
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Medal upamiętniający pokój Oliwski z roku 1660 fot. Archiwum WCN 

 

Wróćmy jednak do numizmatów związanych z samym Władysławem IV 

Wazą. Medal po odniesionych zwycięstwach króla pochodzi z 1642 roku. 

Widoczny na nim władca na koniu ubrany jest w zbroję paradną. Przy prawej 

nodze króla złożony został pistolet skałkowy w pochwie. Medal jest autorstwa 

Sebastiana Dadlera.  

Podobny medal, którego wykonanie przypisuje się temu autorowi 

pochodzi z 1639 roku. Przypisywany jest do miasta Elbląg, poprzez znajdujący 

się na nim herb. Na numizmacie widzimy przedstawienie władcy analogiczne 

jak na poprzednim medalu. Rewers przedstawia żołnierzy - zarówno piechotę 

jak i jazdę na tle panoramy miasta. Wojacy ubrani są w zbroję, w dłoniach 

trzymając rapiery oraz broń palną. 

 
Kopia medalu „elbląskiego” Sebastiana Dadlera z 1639 roku fot. Archiwum MAH

37
 

 

                                                           
37

 MAH – Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu 
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Wykonanie tego medalu przez Dadlera może być dość prawdopodobne. 

Prawie identyczny medal, różniący się tym, że posiada legendę w otoku, został 

wykonany dla księcia sasko-weimarskiego i przedstawia panoramę Breisach. Na 

medalu „elbląskim” otok został usunięty, dodatkowo panorama miasta nie 

przypomina Elbląga, tylko to wspomniane miasto nad Renem.  

 

Medale z pojedynczymi przedstawieniami broni 

Pojedyncze przedstawienie broni występuje także na wspomnianej 

wcześniej donatywie Władysława IV. Nad unoszącej się nad panoramą Gdańska 

chmury wystaje dłoń trzymająca miecz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Donatywa dziesięciodukatowa Władysława IV Wazy z 1644 roku. fot. Archiwum WCN 

 

Miecz pojawia się także na medalu koronacyjnym Michała Korybuta 

Wiśniowieckiego. Na rewersie widzimy koronę podtrzymywaną przez berło             

i właśnie miecz, kolejne insygnium władzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kopia medalu koronacyjnego Michała Korybuta Wiśniowieckiego z 1669 roku fot. Archiwum MAH 
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Podsumowanie 

Podsumowując można bezsprzecznie stwierdzić, że najczęściej 

występującym uzbrojeniem na numizmatach z XVI i XVII wieku jest zbroja. 

Często typu zachodniego- włoskiego lub niemieckiego. Pojawia się także motyw 

uzbrojenia antycznego – na numizmatach Jana III Sobieskiego, gdzie władca 

ubrany jest w zbroję alla romana.  

Samo uzbrojenie występuje na lub przy władcy. Niezbyt często spotyka się broń 

„samotnie” przedstawioną na numizmacie. A jeśli już to najczęstszą pojedynczo 

przedstawianą bronią jest miecz.  

Następnie, pojawia się i motyw broni porzuconej po bitwie, wśród których 

występuję broń biała (miecze, rapiery, włócznie) jak i broń palna od pistoletów 

poprzez karabiny kończąc na lufach armatnich. 

Należy pamiętać o medalach, na których widnieje władca w całym rynsztunku 

bojowym. 

Najczęściej elementy rynsztunku występowały na numizmatach związanych               

z Władysławem IV Wazą. 

Problematyka uzbrojenia na monetach i medalach jest tematem dość obszernym. 

Zostało tu przedstawione jedynie kilka motywów chętnie umieszczanych na 

numizmatach. Jest to zagadnienie, niezbyt często poruszane w literaturze,                  

a z którym należałoby się lepiej zapoznać.  

 

 

 

Opracowano na podstawie: 

Chodyński A., Numizmatyczne exempla z XVI-XVII wieku z wizerunkami 

suwerenów w zbroi (w:) Przegląd numizmatyczny nr 74, 3/2011, Gdańsk 2011 

Chodyński A., Numizmatyczne exempla z XVI-XVII wieku z wizerunkami 

suwerenów w zbroi (w:) Przegląd numizmatyczny nr 77, 2/2012, Gdańsk 2012 

Dutkowski J., Suchanek A., Corpus nummorum Gedanensis, Gdańsk 2000 

Dutkowski J., Suchanek A., Corpus nummorum civitatis Elbingensis, Gdańsk 

2003 

Gizińska M., Zbiory medalierskie w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w 

Elblągu, (w:) Elbląskie Studia Muzealne tom 2, Elbląg 2011 
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Haczewska B., Mennica gdańska w Prusach Królewskich (w:) Czar srebra i 

magia złota. W kręgu monet i medali Prus Królewskich. Katalog wystawy, 

czerwiec-grudzień 2006 r., Malbork 2007 

Stahr M. Medale (w:) Czar srebra i magia złota. W kręgu monet i medali Prus 

Królewskich. Katalog wystawy, czerwiec-grudzień 2006 r., Malbork 2007 

Więcek A., Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce, Kraków 1972  

 

◙ 
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WIEŚCI Z ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

zorganizował w dniu 3 października 2017 roku odczyt pt.: „Czym się różni 

moneta od medalu a czym medal od żetonu? Problemy terminologiczne", który 

wygłosił dr Arkadiusz Dymowski (Gdynia), specjalista od historii kultury 

materialnej. Dr Dymowski jest autorem wielu publikacji dotyczących monet 

antycznych, wśród nich ciekawej pozycji: „Paranumizmatyczne obiekty 

wzorowane na obiektach antycznych jako medium nowożytnej propagandy                 

i reklamy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Słuchacze podczas wykładu o problemach terminologicznych w numizmatyce 

 

 

16 października 2017 r. delegacja naszego oddziału wzięła udział                    

w obchodach 45–lecia Oddziału Słupskiego Polskiego Towarzystwa 
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Numizmatycznego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. W imieniu 

naszych kolegów przekazano jubilatom gratulacje i wyrazy uznania oraz 

serdeczne życzenia dalszych sukcesów w realizacji kolejnych zamierzeń                      

i działań. Wręczono także okolicznościowy dyplom oraz pamiątkę w postaci 

kopii medali, wykonanych przez Pana Andrzeja Denisa. Prezes naszego 

oddziału Małgorzata Gizińska została poproszona o zaprezentowanie na 

towarzyszącej obchodom sesji dziejów mennicy elbląskiej. Goście przybyli do 

Zamku Książąt Pomorskich mogli także wysłuchać kilku innych referatów oraz 

obejrzeć przygotowaną na tę okoliczność interesującą wystawę jubileuszową pt. 

„II wojna Światowa w zbiorach słupskich kolekcjonerów”.  

 

 
Prezes PTN O/Słupsk Jan Radkowski podczas inauguracji obchodów jubileuszowych 

 

W dniu 7 listopada 2017 r. członkowie i sympatycy Oddziału Gdańskiego 

PTN mogli wysłuchać kolejnego odczytu pt.: „Gdańskie tokeny ołowiane 

(„żetony”) i źródła do ich poznania” wygłoszonego przez dra Tomasza 

Maćkowskiego – adiunkta w Zakładzie Metodologii Historii i Historii 

Historiografii na Uniwersytecie Gdańskim. Do zainteresowań badawczych 

prelegenta należą metodologiczne aspekty zastosowania źródeł kultury 

materialnej w badaniach historycznych, w szczególności problematyka 

funkcjonowania ołowianych plomb towarowych, pieczęci osobistych oraz 

miejskich żetonów w XV - XVIII wieku a także zagadnienia metrologii 

(odważników) w okresie nowożytnym.  
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Dr Tomasz Maćkowski podczas odczytu o gdańskich tokenach 

 

O zagadkowym znalezisku ortów gdańskich, który trafił przed laty do 

zbiorów numizmatycznych Muzeum Archeologiczno – Historycznego                      

w Elblągu opowiedziała na ostatnim już w tym roku spotkaniu w dniu 5 grudnia 

2017 r. mgr Agnieszka Krzywdzińska – z wykształcenia historyk, z zamiłowania 

numizmatyk, obecnie nauczyciel w jednym z elbląskich liceów. Jest także 

autorką kilku artykułów w „Przeglądzie Numizmatycznym”, dotyczących 

znalezisk monetarnych oraz doktorantem na wydziale historii Uniwersytetu 

Gdańskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Małgorzata Gizińska przedstawia autorkę prezentacji na temat 

znaleziska ortów gdańskich mgr Agnieszkę Krzywdzińską 



 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 149 styczeń – marzec 2018 

66 

Krótką prezentację na temat dość często spotykanych na rynku 

numizmatycznym fałszerstw ortów gdańskich przedstawiła także prezes 

oddziału Małgorzata Gizińska. 

◙ 
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INFORMACJE 

Spotkania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Gdańsku 

odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia)                   

o 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. 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do opłacania składek członkowskich przelewem na konto Oddziału 

Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Nr konta: 

04 2030 0045 1110 0000 0363 7630 

 

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  

http://www.ptn-gdansk.za.pl/
https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Numizmatyczne-Oddział-w-Gdańsku/604906942928047
https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Numizmatyczne-Oddział-w-Gdańsku/604906942928047
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihz6jIpJHYAhVH16QKHb5CA_IQjRwIBw&url=http://www.proto.pl/aktualnosci/muzeum-historyczne-miasta-gdanska-z-nowa-identyfikacja-wizualna&psig=AOvVaw1vj9JVMoBPI_FdDZNGhE6_&ust=1513608324206818


 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 149 styczeń – marzec 2018 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE 

Kwartalnik Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 


