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OD REDAKCJI 

 

 Organizacja II edycji Pomorskiej Konferencji Numizmatycznej ruszyła 

pełną parą. Termin konferencji ustalono na 20-21 września br. Jednocześnie 

Główny Organizator konferencji z początkiem roku zmienił nazwę na Muzeum 

Gdańska. Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego także nie 

próżnuje, wspierając Organizatora w organizacji tego wydarzenia, tym bardziej, 

że jak już wspominaliśmy, łączyć się ono będzie z naszym podwójnym 

jubileuszem. Zachęcam wszystkich zainteresowanych o wsparcie merytoryczne 

(i nie tylko) tej wielkiej, choć młodej jeszcze, imprezy numizmatycznej                     

w Gdańsku. O dalszym postępie prac nad organizacją jubileuszy oraz 

konferencji będziemy Państwa szczegółowo informowali. 

 

Przypominamy o nasyłaniu uwag, propozycji lub komunikatów, co było 

sugestią niektórych naszych Czytelników. Zapraszamy także rzecz jasna do 

publikowania artykułów na stronach Zeszytów… 

 

 W 150 już numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych mogą 

Państwo przeczytać o medalach wydanych na sześćsetlecie fundacji Kazimierza 

Wielkiego w Krakowie, o mennicy krzyżackiej w Elblągu, o gdańskich 

monetach zastępczych, żetonach i pseudo-monetach z XIX i XX wieku, a także 

o żetonach Mennicy Polskiej.  

 

 Serdecznie zapraszam do lektury. 

 

Mariusz Habkowski 
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MEDALE NA SZEŚĆSETLECIE FUNDACJI KAZIMIERZA 

WIELKIEGO W KRAKOWIE 

Adam Kuźnicki 

Sydney, Australia 

 

W artykule przedstawiono medale związane z obchodami 600-lecia 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1964 roku. Podobny temat o monetach był już 

omówiony w artykułach pana Piotra Kosanowskiego w nr 106, oraz pana 

Mariusza Habkowskiego w nr 140 Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych, 

gdzie w obu przypadkach opisano dokładniej wybite z tej okazji 

okolicznościowe monety.  

 

Okolicznościowe monety 10 złotowe na sześćsetlecie Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1964 roku 

Bank Polska Kasa Opieki SA (Pekao) sprzedawał w latach 

siedemdziesiątych niebieski otwierany zeszycik numizmatyczny zawierający 

parę obiegowych monet 10 złotowych Wacława Kowalika w dwóch odmianach: 

z wypukłym i wklęsłym napisem na rewersie, przedstawiających wizerunek 

króla Kazimierza Wielkiego oraz jedną próbną monetę 10 złotową wykonaną 

przez Józefa Gosławskiego z królem Kazimierzem Wielkim siedzącym na 

tronie. 
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Zeszycik numizmatyczny z lat 1970-tych zawierający trzy okolicznościowe monety 10 złotowe  

Jubileuszowi 600-lecia fundacji Kazimierza Wielkiego towarzyszyły 

różnorodne uroczystości, a w celu ich uświetnienia wydano nie tylko 

przedstawione monety, ale również kilka okolicznościowych medali, które 

zostały odlane ze szlachetnych metali na obchody tej dostojnej rocznicy. 

Celem wydania medali było podkreślenie doniosłości obchodzonego 

jubileuszu przez przypomnienie wielkości wizji króla Kazimierza Wielkiego, 

jaka przyczyniła się do założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz 

przedstawienie roli profesorów krakowskiej uczelni w kształceniu takich 

wybitnych absolwentów jak sam Mikołaj Kopernik, który przez zdobytą wiedzę 

i mądrość dokonał wielu przełomowych odkryć, jakie wydawały się wcześniej 

całkiem niemożliwe „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. 

 

 

 

 

 

 

 

Pochód profesorów z Wawelu na Rynek w roku 1964 ze zbiorów Archiwum UJ 
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W tym okresie artyści świadomie dobierali swoje środki wyrazu 

stosownie do panujących warunków politycznych, w jakich przyszło im 

tworzyć. Jeśli ktoś celowo się wyłamywał z tych zasad, to po prostu nie był            

w stanie odnieść sukcesu. Dobrym przykładem może być tutaj 10 złotowa 

moneta wykonana przez Józefa Gosławskiego, opisana już wcześniej w 

nadmienionym wydaniu GZN Nr 106. 

Jubileusz fundacji kazimierzowskiej w 1964 roku, odbywał się w okresie 

zniewolenia społeczeństwa i nauki polskiej, przez rządy komunistyczne.           

W latach powojennych Uniwersytet Jagielloński uważany był przez władze jako 

ostoja opozycji i klerykalizmu. Rząd zaczął zmniejszać uprawnienia władz 

akademickich, przez ograniczenia przyjęć oraz naciski na rekrutacje ze 

środowisk robotniczo-chłopskich. Ograniczano kontakty z zagranicą przede 

wszystkim tą zachodnią. Usuwano niewygodnych profesorów oraz 

zlikwidowano niewygodny demokratyczny samorząd studencki. 

Powstałe w tym czasie medale były dziełem nie tylko wybitnych, ale 

czasami przełomowych młodych artystów krakowskich. Pragnę przypomnieć 

ich sylwetki oraz ich osiągnięcia twórcze z tego okresu naszej historii. 

Pierwszy medal, najprawdopodobniej dosyć powszechnie znany                     

w związku z nakładem wydania tego obiektu, to medal projektu profesora 

Jerzego Bandury. 

 

Medal Jerzego Bandury z roku 1964 na 600-lecie ustanowienia Akademii Krakowskiej  
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Aw: postać króla Kazimierza Wielkiego w koronie, trzymającego                  

w prawej ręce makietę Akademii Krakowskiej, a w lewej berło. W otoku 

widnieje napis: KAZIMIRUS REX 1364 FUNDAVIT. Medal jest troszeczkę 

wklęsły, co pozwoliło artyście na wydłużenie sylwetki króla, podkreślając tym 

samym wielkość jego dokonań.         

Rew: Dwa skrzyżowane berła rektorskie z umieszczoną nad nimi koroną, 

będące zarazem godłem Uniwersytetu Jagiellońskiego. U dołu medalu pomiędzy 

berłami znajduje się data: 1964. W kole otoku umieszczono napis: 

UNIVERSITAS JAGELLONICA CRACOVIENSIS.  

Medal z 1964 roku ma średnicę 73 mm, waga 92 gramy, jest odlany                  

z brązu i był cyzelowany. Obiekt został odlany przez krakowskiego inżyniera 

Edwarda Bożka w liczbie 1527 egzemplarzy z brązu oraz w trzech 

egzemplarzach ze srebra. Został wybrany na posiedzeniu 9 grudnia 1961 roku 

spośród propozycji sześciorga znanych artystów, którzy zostali zaproszeni przez 

Uniwersytet Jagielloński do przedstawienia swoich projektów. Byli to: Wanda 

Czełkowska, Jerzy Bandura, Xawery Dunikowski, Wiesław Łabędzki, Adam 

Młodzianowski i Jacek Puget. 

Co do samego artysty to Jerzy Bandura (urodzony 14 października 1915 

w Chabówce na Podhalu, zmarł 19 października 1987 w Krakowie) był 

wybitnym rzeźbiarzem, grafikiem, medalierem. Artysta w latach 1934-39 

studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Xawerego 

Dunikowskiego, który był jednym z najwybitniejszych rzeźbiarzy polskich XX 

wieku. Jerzy Bandura najbardziej jest znany z rzeźby monumentalnej, a przede 

wszystkim z wykonanego Pomnika Zwycięstwa na polu bitwy pod 

Grunwaldem. 

            

Jerzy Bandura 1959; oraz artysta razem z architektem w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem 1966 
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Fragment obelisku w trakcie realizacji lata 60 z widokiem ukończonego obiektu 

Na jubileuszu 600-lecia fundacji Kazimierza Wielkiego silnym piętnem 

odbiły się naciski władzy, które – wbrew przekonaniu wielu członków 

społeczności uniwersyteckiej – narzuciły uczelni towarzyszące stale temu 

okresowi treści polityczno-propagandowe.  

Drugi medal na jubileusz 600-lecia utworzenia krakowskiego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego celowo połączono z obchodami XX-lecia PRL. 

Świadomie zacierano przy tym wiele ważnych dokonań uczelni w minionych 

stuleciach. 
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Medal Rady Miasta Krakowa „TYSIĄC LAT PAŃSTWA POLSKIEGO XX-LECIE PRL”  

- kolekcja pana Dariusza Świsulskiego 

Kolejny wielki medal, prawdopodobnie mniej powszechnie znany ze 

względu na mniejszy nakład wydania tego obiektu, to projekt Antoniego 

Kostrzewy. 

Antoni Kostrzewa (urodzony 1926, zmarł 1 lipca 2009 roku                           

w Krakowie) jako młody student Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, będąc 

dopiero na pierwszym  roku swoich pięcioletnich studiów zaprojektował jeden  

z ważniejszych medali swojej kariery "Sześćsetlecie Uniwersytetu 

Jagiellońskiego”. W roku 1964 ten właśnie medal był zdecydowanie 

największym obiektem medalierskim, jakie on kiedykolwiek wcześniej 

wykonał. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awers medalu Antoniego Kostrzewy "Sześćsetlecie Uniwersytetu Jagiellońskiego” nr 32 
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Rewers medalu Antoniego Kostrzewy "Sześćsetlecie Uniwersytetu Jagiellońskiego” nr 32 

 

Aw: Postać Mikołaja Kopernika, trzymającego księgę. Po bokach 

widnieje podzielony napis: NICOLAUS COPERNICUS. 

Rew: Dwa skrzyżowane berła rektorskie z umieszczoną nad nimi koroną 

tworzą godło Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powyżej godła umieszczono trzy 

liniowy napis: NICOLAO COPERNICO EXCELLENTISSIMO ALUMNO 

ALMA MATER.  

Krawędź: Na rancie medalu widnieje wybity podpis artysty 

A.KOSTRZEWA oraz numer seryjny obiektu, w tym przypadku 32.  

Medal z 1964 roku ma średnicę 132 mm, waga 385 gramów i był odlany  

z brązu. Został wykonany w Krakowie, najprawdopodobniej w liczbie 100 

egzemplarzy z brązu, oraz w przynajmniej jednym egzemplarzu patynowanym.  

Celem takiego patynowanego obiektu mogło być zaprezentowanie 

zleceniodawcy efektu wizualnego w procesie srebrzenia, swego rodzaju 

PRÒBA. 

Kolejne zdjęcie przedstawia właśnie taki medal, jaki został udostępniony 

do naszego wydawnictwa dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie, za co serdecznie dziękuję.  



 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 150 kwiecień – czerwiec 2018 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awers medalu Antoniego Kostrzewy "Sześćsetlecie Uniwersytetu Jagiellońskiego” nr 101 z kolekcji Muzeum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego (inw. MUJ17163/70). Zdjęcie wykonał - Grzegorz Zygier 

Krawędź: Na rancie medalu widnieje wybity podpis artysty 

A.KOSTRZEWA oraz numer rejestracyjny obiektu, w tym przypadku 101.  

Na tym tak odmiennym medalu jest wybity obok nazwiska artysty 

stosunkowo wysoki kolejny numer tego obiektu 101. Ta liczba wskazuje nam 

najbardziej prawdopodobną liczbę medali wykonanych przez artystę tylko                   

i wyłącznie w brązie i dzięki niej możemy przypuszczać, że nie było tych medali 

więcej niż sto egzemplarzy. 

 

 

 

 

 

 

 

Rewers medalu Antoniego Kostrzewy "Sześćsetlecie Uniwersytetu Jagiellońskiego” nr 101 z kolekcji Muzeum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego (inw. MUJ17163/70). Zdjęcie wykonał - Grzegorz Zygier 
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Ten patynowany medal z brązu ma średnicę 131,8 mm, waga 429,5 

grama. Przypuszczam, że może to być jedyny przykład tego typu obiektu.  

Mogę przy okazji potwierdzić, że nie wszystkie medale miały wybity 

kolejny numer seryjny na swoich krawędziach. W kolekcji krakowskiego 

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest też jeszcze jeden identyczny medal 

wykonany z brązu, ale bez dodatkowej numeracji na rancie. Medal (inv. 

MUJ17163/69) ma średnicę 131,2 mm, i waży 397,5 grama. 

Istnieje prawdopodobieństwo, że numerowane medale Antoniego 

Kostrzewy były oficjalnie wręczane wybitnym gościom, którzy zaszczycili 

uroczystości obchodów rocznicy 600-lecia fundacji Kazimierza Wielkiego                  

w 1964 roku (np. rektorzy innych uniwersytetów, nobliści oraz inne wybitne 

postacie świata nauki).  

Wiadomo, że w latach 1962–1964 sprawa gości zagranicznych była 

przedmiotem niezmiernie długich i trudnych negocjacji pomiędzy minister 

Eugenią Krassowską, a przewodniczącym komitetu jubileuszowego rektorem 

Kazimierzem Lepszym. Ministerstwo nie wyraziło zgody na odznaczenie osób 

znanych ze ścisłych związków z Kościołem katolickim. Chodziło przede 

wszystkim o wybitnego historyka filozofii Władysława Tatarkiewicza                         

i historyka literatury polskiej Konrada Górskiego. 

Uniwersytet Jagielloński podaje na swoich stronach internetowych, że 

całkowita lista osób, którym nadano w 1964 roku doktorat honoris causa 

Uniwersytetu Jagiellońskiego liczyła trzydzieści jeden nazwisk.  

  

Uroczystość nadania doktoratu honoris causa Ivo Andrićowi, ze zbiorów Archiwum UJ 
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Wśród uhonorowanych znalazło się siedmiu Polaków, między innymi 

wybitny filozof Tadeusz Kotarbiński, znany badacz literatury polskiej Julian 

Krzyżanowski, czy też ekonomista i polityk Oskar Lange. Doktoraty otrzymało 

również czternastu przedstawicieli nauki zagranicznej, ale aż siedmiu z nich to 

uczeni ze Związku Sowieckiego, między innymi znany fizyk rosyjski Piotr 

Kapica. Naukę zachodnią reprezentowało zaledwie sześciu uczonych – po 

dwóch z Francji, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Można wśród nich wymienić: 

Williama Blooma – anatoma i histologa z Chicago, czy włoskiego prawnika            

i romanistę Eduardo Volterrę.  

Zebrane dotychczas informacje na ten temat skłaniają mnie do 

przypuszczenia, że pokazany wcześniej medal "Sześćsetlecie Uniwersytetu 

Jagiellońskiego” z wybitym oznaczeniem 32 oraz napisem A.KOSTRZEWA był 

ofiarowany lub przeznaczony dla uczestnika tych uroczystości w Krakowie. 

Teraz ciekawostka, bo zaprezentowany medal z brązu został po raz 

pierwszy zakupiony we Francji pod koniec lat 1980, zanim teraz trafił do mojej 

skromnej kolekcji. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten medal należał 

do jednego z uczestników nagrodzonych doktoratem honoris causa, którzy 

przybyli z Francji na krakowskie obchody 600-lecia fundacji Kazimierza 

Wielkiego. Jeśli nie, to medal mógł być też przeznaczony dla innej osoby, która 

została pominięta w tych odznaczeniach i jakimś sposobem trafił na zachód 

Europy. 

W przypadku gdyby medal kiedyś należał do francuskiego uczestnika 

uroczystości krakowskich, wchodzą w grę tylko dwie takie dostojne osoby: 

1) Jean Gaudemet (ur. 10 września 1908 w Dijon, zm. 17 maja 2001 w Paryżu), 

prawnik, profesor prawa rzymskiego w Uniwersytecie Paryskim 

2) Camille-Ernest Labrousse (ur. 16 marca 1895 w Barbezieux, Poitou-

Charente, zm. 24 maja 1988, Paryż), historyk, profesor Sorbony. Był jednym               

z pionierów kliometrii. 

Biorąc pod uwagę, że Jean Gaudemet zmarł ponad 10 lat później od czasu 

gdy przedstawiony obiekt trafił po raz pierwszy na sprzedaż, można 

przypuszczać, że medal należał do profesora Camillea-Ernesta Labroussea                   

i został sprzedany po jego śmierci pod koniec lat 1980-tych. 
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Dla urozmaicenia twórczości medalierskiej Antoniego Kostrzewy 

przedstawię jeszcze przy okazji kolejny, bardzo podobny medal z postacią 

absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego Mikołaja Kopernika. Jest to jeden               

z grona aż czterech medali wykonanych przez artystę w latach 1964 -1971                 

o tematyce kopernikowskiej.  

 

Awers medalu Antoniego Kostrzewy "Mikołaj Kopernik” z roku 1970 

Medal był wykonany przez artystę na Ogólnopolski Konkurs 

zorganizowany w 1970 roku z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk przez Zarząd 

Główny Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie. Temat 

konkursowy był wtedy bardzo ściśle określony, aby zrobić medal imienia 

Mikołaja Kopernika, do przyznawania za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 

nauki. Wszystkie projekty były wykonane w gipsie o średnicy 240 mm. Antoni 

Kostrzewa otrzymał wtedy II równorzędną nagrodę za swój przygotowany 

obiekt. 
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Proszę zwrócić uwagę na wielkie podobieństwo awersów 

zaprezentowanych medali. Mimo tego bardzo zbliżonego wyglądu, medal 

"Mikołaj Kopernik" z 1970 roku był tylko wzorowany na swoim poprzedniku 

"Sześćsetlecie Uniwersytetu Jagiellońskiego” z 1964 roku. 

 

Rewers medalu Antoniego Kostrzewy "Mikołaj Kopernik” z roku 1970 

Elementy wchodzące w skład kompozycji medalu zostały narzucone 

przez wnioskodawcę konkursu warszawskiego w 1970 roku:  

Awers: wizerunek Mikołaja Kopernika i napis: NICOLAUS COPERNICUS  

Revers: napis - POLSKA AKADEMIA NAUK oraz miejsce na 

wygrawerowanie imienia i nazwiska osoby wyróżnionej.  

Antoni Kostrzewa jest troszeczkę zapomnianym artystą rodem z Brzeska. 

Mieszkanie, jakie miał w Krakowie przy ul. Chopina było zawsze zapełnione po 
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brzegi eksponatami całości jego twórczości artystycznej. Był bardzo 

wszechstronnym rzeźbiarzem wykonał szereg plakietek pamiątkowych znanych 

osób, a przede wszystkim około 50 wizerunków samego Józefa Piłsudskiego. 

Przykładem niech jest 4-częściowa tablica upamiętniająca Józefa Piłsudskiego, 

którą można podziwiać na krakowskich Oleandrach. Artysta jest także autorem 

innych tablic, aby wyliczyć kilka z nich to przypomnę na przykład tablicę 

pamięci żołnierzy 5 Dywizjonu Artylerii Konnej w krakowskim kościele św. 

Anny, oraz kilka poświęconych Powstaniu Styczniowemu w Krakowie                      

i miejscowości Ojców. Rzeźbiarz jest również autorem tablicy pamiątkowej 

zastępcy dowódcy obrony Westerplatte Franciszka Dąbrowskiego na domu przy 

ul. Chopina w Krakowie, gdzie nasz zasłużony komandor porucznik mieszkał              

w latach 1958-1962. Na ścianie tak zwanego Domu Tureckiego przy ul. Długiej 

w Krakowie znajduje się również tablica upamiętniająca generała lotnictwa 

Ludomiła Rayskiego - wykonana jak nadmienił „za darmo i ze względów 

emocjonalnych”.  

  

Tablica Antoniego Kostrzewy ku czci generała Ludomiła Rayskiego przy ulicy Długiej 31 w Krakowie 
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Artysta nie żałował też trudu dla upamiętniania ważnych postaci, jakie 

przedstawiał w swojej sztuce medalierskiej.  

Medale Kostrzewy są dwustronne, stanowią ciekawą fuzję artyzmu                  

i poszukiwań intelektualnych. W jego twórczości medalierskiej dominują 

tendencje realistyczne, czasami sięgające również do abstrakcji. Interesowały go 

różne tematy, ale szczególnie liczną grupę stanowią portrety wybitnych postaci, 

często znanych osobiście - artystów, naukowców, duchownych. To właśnie od 

tych grup najczęściej otrzymywał swoje zamówienia. Przykładem niech jest 

właśnie medal “Sześćsetlecie Uniwersytetu Jagiellońskiego” z 1964 roku lub 

medal „Karol Kardynał Wojtyła 25-lecie kapłaństwa” z 1971 roku, ten drugi 

wręczony podczas pierwszej wizyty papieża w Polsce jako dar od środowiska 

artystycznego.  

Przy produkcji swoich medali artysta współpracował z Instytutem 

Odlewnictwa w Krakowie. Jego prace to małe arcydzieła sztuki medalierskiej, 

wycyzelowane do ostatniego detalu, poważane przez polskie i zagraniczne 

muzea i prywatnych kolekcjonerów. Muzeum Sztuki Medalierskiej we 

Wrocławiu posiada największą w Polsce kolekcję jego medali oraz projektów 

rysunkowych. 

 

Antoni Kostrzewa z żona Weroniką 

Na pytanie, które prace są mu najbliższe, Antoni Kostrzewa 

odpowiedział:  „Medale. W nich zawarty jest emocjonalny kontakt między mną 

a modelem; w przypadku medali historycznych - mój osobisty stosunek do daty 

i do historii”. 



 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 150 kwiecień – czerwiec 2018 

19 

Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego był świętem nauki, ale również 

wielkim świętem miasta Krakowa. Mieszkańcy podwawelskiego grodu zawsze 

byli dumni z tego, że ich miasto jest siedzibą najstarszej polskiej uczelni.  

Krakowianie, odcięci od kontaktów z zagranicą, mimo haseł 

propagandowych podkreślających osiągnięcia 20-lecia Polski Ludowej, uznali 

święto uczelni za swoje. Starali się udekorować miasto jak można było najlepiej 

i uczestniczyć we wszystkich możliwych publicznych obchodach wspierając 

samą uczelnię. Przykładem tego może być okolicznościowa plakietka 

(wysokość: 85 mm, szerokość: 245 mm, grubość: 5 - 10 mm, waga: 265 g) 

wydana na obchody Sześćsetlecia Uniwersytetu Jagiellońskiego przez 

Krakowskie Zakłady Metalowe.  

 

 

Plakietka Krakowskich Zakładów Metalowych na "Sześćsetlecie Uniwersytetu Jagiellońskiego” 

Wsparcie mieszkańców było szczególnie widoczne na trasie pochodu 

uniwersyteckiego 10 maja 1964 roku z Wawelu na Rynek Główny. Na ulicy 

Grodzkiej, którą podążali profesorowie, obstawionej gęsto przez milicję i tajne 

służby, pojawiły się tłumy krakowian. Wielu wspinało się na drzewa, dachy, aby 

móc obserwować uroczysty przemarsz. Profesorów witano oklaskami, machano 
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chusteczkami, rzucano im kwiaty. Ludzie dawali wyraz swej ogromnej radości            

z przyjazdu tak dostojnych gości. Innym wyrazem serdecznego stosunku do 

gości zagranicznych, tych zza zachodniej kurtyny, były ich bezpośrednie 

kontakty z krakowianami. Nieznani ludzie zapraszali uczonych do kawiarni, do 

własnych domów, oprowadzali bezinteresownie po swoim mieście.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochód profesorów ulicą Grodzką w 1964 roku ze zbiorów Archiwum UJ 

Jubileuszowi 600-lecia fundacji Kazimierza Wielkiego towarzyszyła 

wystawa filatelistyczna „Jagiellonica 64” zorganizowana w dniach od 9 do 17 

maja 1964 roku w Krakowskim Domu Kultury na Rynku Głównym 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Medal z wystawy filatelistycznej na 600 lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego  

- kolekcja pana Dariusza Świsulskiego 
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Przedstawiony powyżej okolicznościowy medal został wykonany                    

w pracowni medaliersko grawerskiej Z. Preisner z Krakowa.  

Niestety ta krakowska wystawa filatelistyczna od 9 do 17 maja, była 

prawdopodobnie celowo przyćmiona VIII Ogólnopolską Wystawą 

Filatelistyczną, jaka odbyła się wcześniej w Warszawie na „XX-lecie PRL”                

w dniach od 23 kwietnia do 5 maja 1964 roku. Mimo wszystko wywołała ona 

ogromne zainteresowanie, a krakowski Dom Kultury był w jej czasie oblężony 

przez tłum odwiedzających mieszkańców miasta, oraz licznych filatelistów. 

Cały Kraków rzeczywiście w tych dniach żył prawie wyłącznie 

jubileuszem odzwierciedlonym na wszystkich zaprezentowanych numizmatach 

wykonanych przez naszych artystów na ten doniosły jubileusz, włącznie                       

z lokalną prasą. 

 

Pierwsza strona okolicznościowego Dziennika Polskiego z Krakowa, nr 110 (10/11 V 1964) 

Bibliografia:  

- U. Perkowska, Dwie Idee Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1964, 

2000) http://www2.almamater.uj.edu.pl/92/13.pdf  
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- S. Jakubowska, Weronika i Antoni Kostrzewowie Zapomniani artyści rodem z 

Brzeska cz.2/2. Brzeski Magazyn Informacyjny Nr 9 (253) z września 2014 

- J. Giergielewicz, Kazimierz Wielki i jego czasy w twórczości artystycznej 

- T. Jabłoński, B. Minko, Katalog medali polskich 1945-1964, Warszawa 1966  

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

- Tematyka Kopernikowska w Medalierstwie i Numizmatyce (katalog wystawy) 

Toruń 1971  

- Antoni Kostrzewa Medale (katalog wystawy) Wrocław 1981 

- D. Boryło, Jerzy Bandura - monografia, Papieska Akademia Teologiczna, 

Kraków 1993  

- R. Komorowski, Wystawa w Archiwum UJ, Alma Mater, lato 2001, nr 32 

- Dziennik Polski, Kraków Nr 110 z 10/11 maja 1964 

Ilustracje:  

- Medale częściowo kolekcja własna autora 

- Medale częściowo dzięki uprzejmości pana Dariusza Świsulskiego 

- Medal A. Kostrzewy (inw. MUJ17163/70) "Sześćsetlecie Uniwersytetu 

Jagiellońskiego” zdjęcie wykonane przez pana Grzegorza Zygiera, zostało 

zaprezentowane za zgodą dyrekcji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

- Fotografie uroczystości w 1964 roku ze zbiorów Archiwum UJ, zostały 

zaprezentowane za zgodą dyrekcji Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

- S. Jakubowska, Weronika i Antoni Kostrzewowie Zapomniani artyści rodem z 

Brzeska cz.2/2. Brzeski Magazyn Informacyjny Nr 9 (253) z września 2014 

- Medal A. Kostrzewy "Mikołaj Kopernik” zdjęcie z fotograficznej biblioteki 

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 

- Portal: warminsko-mazurskie.fotopolska.eu 

- Portal: niepokoje.wordpress.com 

- Portal: tannenberg-denkmal.com  ◙ 
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MENNICA KRZYŻACKA W ELBLĄGU 

Małgorzata Gizińska 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Elbląg od wieków związany był z produkcją menniczą. Bicie monet 

zostało tu zapoczątkowane już w czasach krzyżackich, jednakże działający               

w tym okresie warsztat nie miał charakteru mennicy miejskiej.  

Dzieje miasta rozpoczynają się w roku 1237, w momencie założenia nad 

rzeką Elbląg - w czasie jednej z wypraw  Zakonu Krzyżackiego na ziemie 

pruskie - warownego grodu oraz sąsiadującej z  nim osady handlowej. Osada ta, 

nazwana Elblągiem od rzeki nad którą została posadowiona, 10 kwietnia 1246 

roku uzyskała prawa miejskie wraz z rozległymi posiadłościami ziemskimi.             

W przywileju lokacyjnym wystawionym w nagrodę za zasługi elblążan w walce 

z Prusami, wielki mistrz Henryk von Hohenlohe nadawał Elblągowi prawo 

lubeckie, z pewnymi ograniczeniami w zakresie autonomii samorządu 

miejskiego. Odnośnie spraw monetarnych, w dokumencie tym zakon 

zobowiązywał się wprowadzić na rynek elbląski denary o takiej samej stopie 

menniczej – takiej samej wadze, wartości i zawartości kruszcu - jak w ziemi 

chełmińskiej, co dziesięć lat wymieniane.
1
 Nie było to jednak  równoznaczne             

z nadaniem prawa bicia monet miastu, ponieważ już przywilej chełmiński                

z 1233 r zapewniał Krzyżakom wyłączność praw  menniczych.
2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kopia dokumentu lokacyjnego Elbląga z 1246 r. 

                                                           
1
 Codex diplomaticus Warmiensis, von C. P.Woelky, J.M.Saage, Mainz-Braunsberg-Leipzig 1860, Bd. I, nr 13. 

2
 Preussisches Urkundenbuch, Bd. I, wyd. R. Philippi, Königsberg 1882, nr 105.  
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W literaturze przedmiotu pojawił się wprawdzie pogląd, że wielki mistrz 

Henryk von Hohenlohe nadał w ten sposób prawa mennicze miastu, a nie tylko 

przywilej otwarcia w Elblągu mennicy zakonnej.
3
 Do takiej interpretacji 

skłaniać mogły  późniejsze starania elblążan u poszczególnych królów polskich 

o pozwolenie na bicie monet, z  powoływaniem się na posiadany już wcześniej 

krzyżacki przywilej menniczy. Trzeba jednak jeszcze raz podkreślić, że nie 

mogło to być prawo nadane miastu a monety produkowane tutaj bite były na 

zlecenie zakonu.  

O istnieniu w Elblągu warsztatu menniczego świadczą pośrednio źródła 

pisane - przywilej biskupa warmińskiego Anzelma z 1251 r., mówiący o tym, że 

emitowana przez niego moneta nie może się różnić od zakonnej, wybijanej             

w Elblągu a także przywilej dla Prusaka Ibotona z 1255 r., wyznaczający mu 

czynsz w denarach elbląskich. W źródłach znajdują się także wzmianki z lat 

1333,1344 i 1351 o mincerzach elbląskich. Na tej podstawie można przyjąć, że 

w czasach krzyżackich mennica elbląska czynna była na pewno w latach 1251-

1351.  Zakres jej działalności przypuszczalnie można rozszerzyć od momentu 

nadania miastu praw miejskich tj. tuż po roku 1246 
4
 aż do okresu szelągowego 

ok.1380 r.
5
, z pewnymi przerwami. Mennica emitowała wówczas pozbawione 

napisów, jednostronne srebrne fenigi o głębokim reliefie, zwane później               

w literaturze numizmatycznej brakteatami guziczkowymi. Pierwszy warsztat 

menniczy zlokalizowany został prawdopodobnie na zamku krzyżackim na 

terenie przedzamcza.
6
  Bliższe umiejscowienie nie jest niestety możliwe przy 

obecnym stanie wiedzy o układzie przestrzennym zamku elbląskiego. Do dnia 

dzisiejszego zachowały się bowiem jedynie fragmenty ścian przyziemia tutejszej 

warowni. W późniejszym okresie mennicę  zlokalizowano w budynku miejskim 

przy Rynku Chlebowym. Był to odcinek Starego Rynku pomiędzy obecną ul. 

Św. Ducha i Mostową na Starym Mieście. 

                                                           
3
 St. Kubiak, Monety i stosunki monetarne w Prusach Królewskich w 2. połowie XV wieku, Ossolineum 1986,  

s. 27 - 28; M. Męclewska, E. Rozenkranz, Pieniądz w Prusach Królewskich za Kazimierza Jagiellończyka w 

świetle skarbu z Lęborka, Ossolineum 1983, s. 56. 
4
 R. Kiersnowski, Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, Warszawa 1964, s.175; B. Paszkiewicz, 

Brakteaty - pieniądz średniowiecznych Prus, Wrocław 2009, s. 57, 128. 
5
 J. Dutkowski, Brakteaty Zakonu Krzyżackiego Próba chronologii 1233 – 1360-1454,  Przegląd 

Numizmatyczny, 2004, nr 3, s. 5. – przesuwa okres działalności mennicy do lat 1382 / 1393. 
6
 W. Rynkiewicz – Domino, Elbląski zamek, Magazyn Elbląski, 2007, nr 4, s. 48. Prace przy budowie zamku 

elbląskiego rozpoczęto ok. 1250 r. i kontynuowano do ok. poł. XIV w. Zamek został zburzony w 1454 r. 

podczas powstania przeciwko Zakonowi. 
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Plan Nowego i Starego Miasta Elbląga w XIV – XV w. wg rekonstrukcji K. Hauke i H. Stobbe 
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Trudno jednoznacznie określić, czy zakładanie i prowadzenie mennic 

pruskich powierzano braciom zakonnym czy przedstawicielom mieszczan. 

Zwierzchnikiem mennicy był z pewnością przedstawiciel zakonu - zwykle 

miejscowy komtur, pozostały personel mógł jednak pochodzić z miasta. Jeśli 

chodzi o funkcjonowanie mennicy elbląskiej zachowało się niewiele źródeł 

archiwalnych, w porównaniu np. do mennicy toruńskiej. Dla Elbląga dokumenty 

wymieniają jedynie w 1333 roku mincerza Giselera, a w latach 1344 – 1351 

Arnolda.  

 

Zadaniem zarządcy mennicy było zdobycie surowców oraz kontrola nad 

całokształtem produkcji i jakością bitych monet. Metale szlachetne pozyskiwane 

były najczęściej poza granicami państwa zakonnego, pośrednio poprzez Kraków 

i Wrocław, głównie z Węgier i państw południowoniemieckich. 
7
  Kruszec 

pozyskiwano także poprzez sciąganie z obiegu wycofywanych monet i ponowne 

ich przetapianie. Do zadań zarządcy należało również wyławianie z obiegu 

monet fałszywych. Mimo surowych kar fałszowanie zdarzało się wówczas nader 

często. 

 

Określenie, które z licznie występujących w skarbach brakteatów 

pochodzą z warsztatu elbląskiego jest praktycznie niemożliwe. W literaturze 

przedmiotu przez jakiś czas panowało przekonanie, że różnorodność  

przedstawień na tych monetach należy łączyć z ich miejscem wybicia i kojarzyć 

z przedstawieniami występującymi na pieczęciach miejskich. Stąd do mennicy 

elbląskiej przypisywano – nawiązując do herbu Elbląga - przede wszystkim 

brakteaty z motywem krzyża greckiego w różnych jego odmianach. Obecnie 

przyjmuje się, że wszystkie mennice w silnie scentralizowanym państwie 

zakonnym biły w danym okresie monety o ustalonym odgórnie wzorcu                       

a różnorodność emitowanych brakteatów należy łączyć z kolejnymi emisjami 

związanymi z renowacją monety.
8
 Z mennicy elbląskiej mogły więc pochodzić 

praktycznie wszystkie typy XIII i XIV - wiecznych brakteatów krzyżackich, 

oprócz najwcześniejszych, przypisywanych Toruniowi.
9
 

                                                           
7
 Warsztat elbląski prawdopodobnie wtedy już nie działał,  patrz Ż. Bonczkowska, Mennica toruńska od drugiej 

połowy XIV wieku do 1454 roku, Toruń 2011, s. 15 - 160.. 
8
 S. Suchodolski, Obieg monet krzyżackich w okresie brakteatowym, Wiadomości Numizmatyczne, R. 25, 1981, 

z. 3 - 4,  s. 171; B. Paszkiewicz, Krótki przegląd brakteatów krzyżackich, Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne, nr 

43, 2000, s. 3. 
9
 J. Dutkowski, tamże, s. 8 uważa, że dla określonych przedziałów czasowych oprócz głównych  typów 

brakteatów obecnych na całym terytorium Zakonu, funkcjonowały typy lokalne, obecne jedynie na określonych 

obszarach państwa zakonnego. Z Elblągiem, związanym mocno z misją chrystianizacji ziem pruskich, kojarzone 
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Przykłady brakteatów ze zbiorów MAH, zdj. A. Czuba i P. Wlizło 

 

  

 

Reforma monetarna Winricha von Kniprode, rozpoczęta w latach 60 - 

tych biciem przez krótki okres półskojców i kwartników, wprowadzała około 

roku 1380 nowy rodzaj monety – szelągi. Przyjmuje się, że w tym czasie 

mennica elbląska była już nieczynna a z pewnością nie biła brakteatów. 

Pośrednio świadczyć o tym może fakt, że gdy miasto zwróciło się w roku 1393  

do wielkiego mistrza Konrada III z prośbą o przysłanie większej ilości drobnej 

monety, wykonanie tego polecenia zostało powierzone mennicy toruńskiej. 
10

 

Poza tym, gdy w momencie kryzysu monetarnego za rządów wielkiego mistrza 

Pawła von Russdorf Krzyżacy postanowili w r. 1425 oddać na 10 lat                 

w dzierżawę swoje mennice, przekazali je jedynie w Toruniu i Gdańsku. Miasta 

te miały przy tym wykorzystać dotychczasowy personel zatrudniony w mennicy
 

11
. 

 

                                                                                                                                                                                     
są także brakteaty z krzyżem łacińskim oraz otwartym prostokątem w różnych wersjach a także z wyobrażeniem 

tarczy zakonnej w pracy: Dutkowski J., A. Suchanek, Corpvs Nvmmotvm civitatis Elbingensis, Gdańsk 2003, 

s.19 – 23. 
10

 M. Gumowski, Krzyżackie brakteaty, Toruń 1938, s. 11. 
11

 Ż. Bonczkowska, tamże, s. 43 – 45. 
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Szeląg Konrada von Jungingen, zdj. z artykułu J. P. Goldhofera 

 

Jakiś czas temu badacze niemieccy wysunęli hipotezę, że mennica 

szelągowa w Elblągu być może była czynna około roku 1394. Za panowania 

Konrada von Jungingen nastąpiła duża intensyfikacja produkcji szelągów oraz 

otwarcie dodatkowej mennicy w Malborku. Być może działała wtedy również 

mennica w Elblągu. O pochodzeniu monet z tego warsztatu świadczyć miałby 

podwójny krzyż, kojarzony z herbem miasta, który rozpoczyna napis otokowy 

na niezwykle rzadkiej odmianie z tego okresu. Wiązać się to miało                         

z rozporządzeniami wielkiego mistrza z 1394 i 1398 r. o obowiązku znakowania 

wyrobów z metali szlachetnych cechą warsztatu i miejsca ich pochodzenia. 
12

  

Nasilający się kryzys monetarny w państwie krzyżackim, przejawiający 

się nie przestrzeganiem obiecanej stopy menniczej oraz emitowaniem z roku na 

rok monet coraz gorszej próby a także zaostrzona polityka fiskalna w stosunku 

do rycerstwa i mieszczan powodował niezadowolenie Stanów Pruskich. Po 

bitwie pod Grunwaldem wysłały one deputację do króla polskiego Władysława 

Jagiełły, prosząc go m.in. o zagwarantowanie miastom pruskim prawa bicia 

własnej monety. 

Dnia 1 września 1410 r. w czasie trwania oblężenia Malborka król przyjął 

w Sztumie delegację ziem pruskich i na jej ręce złożył nie zachowany                        

w oryginale przywilej, w którym zezwalał Stanom Pruskim na założenie własnej 

mennicy, nie wymieniając jednak miasta, w którym monety - oprócz  złotych - 

miały być wybijane, wg obowiązującej w kraju stopy menniczej.
13

 

Realizację planów menniczych miast pruskich umożliwił jednak dopiero 

wybuch wojny trzynastoletniej.   

                                                           
 
12

 J. P. Goldhofer, Szelągi z mennicy zakonnej w Elblągu, Przegląd Numizmatyczny, nr 1, 2002, s. 9 – 12. Na 

szelągach toruńskich pojawiła się litera - T, na malborskich – M, byłoby więc logiczne, gdyby na elbląskich 

znalazła się litera E a nie zdwojony krzyż. 
13

 M. Gumowski, Moneta u Krzyżaków, Zapiski Tow. Nauk. w Toruniu, t. 17, 1952, z.3/4, s. 30-31, tenże, 

Polityka mennicza miast pruskich, Zapiski Tow. Nauk. w Toruniu, t. 20, s. 259 St. Kubiak, tamże, s. 25. 

◙ 
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GDAŃSKIE MONETY ZASTĘPCZE, ŻETONY 

 I PSEUDO-MONETY Z XIX I XX WIEKU 

Karol Nowaliński 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Bogata i długa historia numizmatyki gdańskiej, sięgająca XIII wieku, 

stanowi odrębny okres, zasadniczo różniący się od czasów XIX i XX wieku. 

Włączenie Gdańska w 1793 roku do Państwa Pruskiego przerwało okres 

bicia monety gdańskiej w ramach Państwa Polskiego. Zdarzyło się jeszcze 

przywrócić autonomiczne bicie monet dwukrotnie: po raz pierwszy w epoce 

napoleońskiej, kiedy to po pokoju tylżyckim powstało pierwsze Wolne Miasto 

Gdańsk (1807-1815) i w okresie międzywojennym XX wieku, gdy w wyniku 

ustaleń Traktatu Wersalskiego powołano Wolne Miasto Gdańsk po raz drugi 

(1920-1939). 

Jedną z pierwszych decyzji podjętych przez władze pierwszego Wolnego 

Miasta Gdańska było zorganizowanie własnej mennicy. Przy Senacie powołano 

specjalną deputację menniczą, a budowniczemu miejskiemu polecono 

zaadaptować miejską odlewnię przy ulicy Kocurki na mennicę. Już w roku 1808 

w nowej mennicy wybito w miedzi szelągi z herbem miasta i próbne szóstaki 

(1/5 guldena), następnie w roku 1809-grosze i jeszcze w 1812 r. szelągi i grosze. 

Kierownikiem mennicy był wówczas złotnik gdański Jan Ludwik Meyer 

(sygnowany litera M). 

 
 

Szelągi i grosze 
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Próbny szóstak 

 

W dziejach mennictwa gdańskiego, za datę kończącą okres bicia polskiej 

monety w pierwszym Wolnym Mieście można uważać rok 1814. Miasto wraca 

pod panowanie pruskie i nie ma prawa bicia własnej monety. Do 1871 roku 

obowiązuje pieniądz Królestwa Pruskiego, a następnie Cesarstwa Niemieckiego. 

Istniał jednak pewien wyjątek. W drugiej połowie XIX wieku pojawiły się 

lokalne banknoty Banku Gdańskiego, które przez 30 lat posiadały moc prawną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
10 talarów z 1857 r.     50 talarów z 1865 r. 

         
100 talarów z 1867 r.     100 talarów z 1873 r. 
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100 marek z 1887 r. 

 

Bank nie miał uprawnień do bicia monet, jednakże już na początku XIX 

wieku zaczęły ukazywać się prywatne monety zastępcze i różne żetony. Jan 

Labes wybił monety o wartościach 24, 30 i 36 groszy, to jest 4,5,6 szóstaków 

sygnując je własnym nazwiskiem.  

 
Grosze 

 

Firma handlowa Augusta Mombera kontrasygnowała 3 krajcary pruskie. 

Obywatelska Straż Miejska wybiła żeton bez daty z herbem miasta.  

 

 
Żeton 

 

W roku 1809 Straż Pożarna wyemitowała żeton, który na awersie 

przedstawiał strażaka z wiadrem gaśniczym, a na rewersie krzyż z gwiazdą nad 

krzyżem i rozdzieloną po bokach datą 18-09. Gdański Związek Ratownictwa 

Ogniowego wybił żeton z herbem miasta i napisem DANZIEGER 
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FEUER/RETUNGS/VEREIN/1818. Gdański Stowarzyszenie Bezpieczeństwa 

Wzajemnego również wydało żetony i to dwukrotnie: w roku 1827  i 1840.  

Żetony o których powyżej, moim zdaniem, wybite były dla członków tych 

organizacji i wiązały się z działalnością charytatywną. Uprawniały do udzielania 

pomocy i opieki potrzebującym członkom związków i ich rodzinom. Nasilenie 

emisyjne wzmogło się pod koniec XIX wieku i podczas I-szej Wojny Światowej 

(1914-1918). 

W wyniku braku drobnej monety obiegowej, pojawił się w Gdańsku 

pieniądz zastępczy. Taki środek płatniczy wprowadzono dla potrzeb powstałych 

w Gdańsku obozów wojennych, a mianowicie: 

1. Oficerski Obóz Jeńców Wojennych utworzony w 1915 roku na terenie miasta 

Gdańska wybił specjalną monetę w cynku i żelazie z napisem, Av. OFFIZIERS 

GEFANGENLAGER DANZIG, Rv. Nominał 5,50 100 FENIGÓW. 

2. Obóz Jeńców Wojennych w Troylu Gdańskim (Przeróbka) wydał w 1914 

roku monety w cynku z napisem, Av. KRIEGSGEFANGENLAGER DANZIG 

TROYL, Rv. Nominał 1,2,5,10,50,100 fenigów. 

 

         
 

 
Fenigi 

 

Monety te nie posiadały herbu miasta i były w obiegu na terenie obozów. 

Jeńcy nabywali za nie w obozowych kantynach wszelkiego rodzaju potrzebne 

towary i płacili nimi za różne usługi. 

Główny Dworzec Kolejowy, wybił, około 1914 roku, monety                           

o wartościach: 10,15, 25 fenigów z napisem HAUPTBANHOF DANZIG. 

Obowiązywały one w instytucjach związanych z funkcjonowaniem dworca                    

i kolei. 
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10 fenigów                                            15 fenigów 

 

Po pierwszej wojnie światowej nastąpił okres wielkiej inflacji. Brak 

drobnej monety obiegowej spowodował, że na dużą skalę zaczęto bić różnego 

rodzaju specjalne moneto-podobne znaki-żetony. Bite były przez miejskie 

zakłady. Elektrociepłownia wydała żeton tzw. „prądowy” z napisem: 

ELEKTRIZITATWERKS DANZIG STADT. Służył on do opłacenia prądu. 

Bank Gdański wybił żeton do kas pancernych z napisem na Av: BODE                           

PANZER-DANZIG, na Rv: w półkolu napis BODE PANZER, a poziomo 

AG/HANOWER/HAMBURG/BERLIN. Na tym samym żetonie zostały 

wygrawerowane napisy: SPARKASSE D. STADT-DANZIG  i wypukły napis 

na każdy inny  dzień tygodnia od poniedziałku do niedzieli oraz Nr. Żetony te,     

z określonym na nich dniem i numerem, były używane przez różne instytucje            

w celu otwierania sejfów bankowych i deponowania w nich dokumentów oraz 

pieniędzy a także odbierania korespondencji, w czasie, kiedy bank był 

zamknięty.  

 
Żeton 

 

Stocznia Gdańska Schichaua wybiła żetony z napisem: 

F.SCHICHAU/DANZIG- 3 fenig, które uprawniały pracowników do ciepłych 

posiłków regeneracyjnych w przerwie  pracy. 
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Gdański Zakład Gastronomiczny wybił żetony: ¼ marki, 1/3 marki, ½ 

marki i 1 marka z napisem: Zakład Gastronomiczny Gdańsk. Służyły one do 

wykupienia pożywienia w danym zakładzie. 

Gdański Zakład Żywienia wydał żetony z napisem: SPEISE-

ANSTALT/DANZIG o nominałach ¼ marki, 1/3 marki, ½ marki i 1 marka. 

Były to żetony najprawdopodobniej pomocowe dla ludzi biednych, którzy mogli 

otrzymać posiłek za darmo. 

 

    
                   1/4 marki                                              1/3 marki                                                 1 marka 

 

Kąpielisko na Westerplatte wybiło żetony z napisem w otoku na 

Av.:OSTSEBAND WESTERPLATTE i na Rv. z cyframi 5 i 10 (fenigów) oraz 

z poziomym napisem HANDTUCH (ręcznik) i BADEHOSE (kąpielówki). 

Żetony te były wydawane przy wypożyczaniu i opłaceniu kaucji za rzeczy 

potrzebne do kąpieli. Po oddaniu przedmiotów kaucję zwracano. 

Zakłady prywatne, np.:Edmunda Einbrodta, W. Burgera wybiły żetony na 

½ litra piwa. Fabryka Likierów H. Pretzella wybiła żeton o wartości 15 fenigów 

(żeton rabatowy). Żeton ten upoważniał do rabatu przy zakupie. 

Ukazały się też drobne monety prywatne kupców: Franza Dmocha,            

5 fenigów, Friesena-1 fenig, Alberta Hauba-25 fenigów, Sackersdorffa-1 i 10 

fenigów, Steinmetza-1 gulden, braci Freyman-5,10,15 fenigów, Schuberta                   

z Oliwy-25 marek. 

Dom Niemiecki w Gdańsku wybił żeton z napisem: DEUTSCHES HAUS 

DANZIG i numerem 30. Jest to, moim zdaniem, numer miejsca w szatni. Hotel 

przy  plaży w Jelitkowie wydał żeton o wartości 100 i 50 fenigów z napisem: 

STRANDHOTEL/GLETTKAU. Żetony te służyły do gry w kasynie 

hotelowym. 
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Budowniczowie hali targowej na początku XX wieku wybili żetony                 

o nominale 10 fenigów, 1 marka i 2 marki. 

 

 
10 fenigów 

 

                                          
                                                                 1 marka                               2 marki   

 

Żetony te mogły mieć różne znaczenie:  

a) płacono nimi za pracę 

b) zastawne za wypożyczenie narzędzi 

c) otrzymanie ciepłego posiłku w pracy.  

 

Żetony wychodzące w Gdańsku stanowiły gwarancję, że wiele życiowych 

spraw zostanie formalnie załatwionych, np. pobranie i zwrócenie kaucji, opłata 

hotelowa, ubezpieczenie, korzystanie z banku po godzinach zamknięcia, itp. 

Na koniec należy wspomnieć, iż w roku 1920 władze Gdańska, z braku 

drobnej monety, podjęły decyzję o przywróceniu emisji banknotów i biciu 

monet zastępczych stanowiących równowartość 10 fenigów.  

 

                     
Fenigi 
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Była to próba uporządkowania finansów Gdańska, mająca położyć kres 

bicia wszelkiego rodzaju żetonów i pseudo-monet. 
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SŁÓW KILKA O ŻETONACH MENNICY POLSKIEJ 

Marcin Smorągiewicz 

 

 Opracowań  na temat żetonów bitych przez Mennicę Polską, a wcześniej 

zwanej Warszawską i Państwową niestety jest jak na przysłowiowe lekarstwo. 

Informacje na temat wielkości nakładu czy rodzajów stempla znaleźć bardzo 

ciężko i udaje się to zwykle tylko w przypadku żetonów i numizmatów 

znajdujących się w zasięgu szarego zbieracza, czy niezbyt zdeterminowanego 

kolekcjonera. W dużej części nawet Mennica Polska nie jest w stanie podać 

szczegółowych danych na temat nakładu żetonów okolicznościowych 

wybijanych ręcznie. W większości emisji Mennica Polska zasłania się niestety 

tzw. tajemnicą handlową ze względu na to że żetony wybijane są na zlecenie 

firm, instytucji, itd. To właśnie sprawia że opracowanie szczegółowego katalogu 

jest niemal niemożliwe. Mimo że jestem kolekcjonerem żetonów i numizmatów 

kilka ładnych lat to dosyć często jestem zaskoczony jakimś nowym żetonem.  

 Bardzo ciekawe opracowanie na temat żetonów napisał Pan Zbigniew 

Kutrzeba które pojawiło się w nr 110 Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych. 

Próby skatalogowania żetonów Mennicy Polskiej podjął się także Janusz 

Parchimowicz na początku lat 2000. Opracowany przez niego katalog ukazał się 

jako dodatek do jego katalogu Monet Polskich obiegowych i kolekcjonerskich                 

w 2002 roku. Postaram się, aby mój artykuł był uzupełnieniem tych opracowań. 

 

Historii słów kilka 

 Trzeba przyznać, że historia żetonów w Polsce jest niezbyt bogata                      

w porównaniu do innych państw. Pierwsze żetony mennicze pojawiły się                     

w Polsce dopiero w XVIII wieku i były dość nieliczne. Jako że Mennica 

Warszawska powstała w 1766 roku, to nawet żeton koronny Stanisława Augusta 

Poniatowskiego wybity został w Mennicy Toruńskiej w 1764 roku. Na następne 

żetony przyjdzie nam czekać do wieku XX. Pierwsze wybito jeszcze przed II 

Wojną Światową. Było ich jednak niewiele i najczęściej są one nazywane 

medalami. 
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Maszynowo i ręcznie 

 Kolekcję swoją zacząłem tworzyć kilka dobrych lat temu. Poza podziałem 

tematycznym staram się również dzielić żetony na bite maszynowo i ręcznie.  

 

Żetony firmowe i związane z historią Mennicy Polskiej 

Pierwszy żeton firmowy Mennicy Polskiej powstał w 1991 roku. Żeton 

powstał w kilku  wersjach: aluminium, mosiądz, miedź. Piękny monogram SAR 

i litery MW z datą 1991 tworzą toporny jak na XX wiek żeton menniczy.  

             

 

 

 

 

                                

Kolejne żetony powstają już na nowych prasach zakupionych                              

w Niemczech w 1991 roku. Rok 1994 przynosi spore zmiany. Na żetonach 

pojawia się tzw. czteropolówka. To charakterystyczna dla żetonów Mennicy 

tarcza z monogramem SAR, herbem Kościesza i literami MW używana po dzień 

dzisiejszy. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 150 kwiecień – czerwiec 2018 

39 

Żetony firmowe bite były i są nadal jako forma reklamy, wizytówki czy 

prezentu dla klientów oraz gości Mennicy Polskiej. Znanych jest wiele wersji 

tych żetonów zarówno bitych ręcznie jak i maszynowo. Od prostych bitych 

ręcznie żetonów o średnicy 20 mm… 

 

 

 

 

 

 

 

…po piękne bite maszynowe w formie medalu i średnicy prawie 40 mm   
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Bite były nie tylko okrągłe formy ale też w formie ośmiokąta: 

 

 

 

 

 

 

             

Oprócz powyższych żetonów bitych w miedzi czy mosiądzu istnieją także 

oksydowane, srebrzone czy aluminiowe. Ze zróżnicowanym awersem                          

i rewersem oraz lustrzane jak ten poniżej: 

 

 

 

 

 

 

Żetony związane z historią Mennicy to także żetony rocznicowe oraz te bite                

z okazji otwarcia budynku Aurum przy ulicy Waliców. 
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Historia Mennicy Polskiej to także Gabinet Numizmatyczny i jego żetony… 

 

 

 

 

 

 

…oraz sklepy firmowe Mennicy jak np. na Wawelu. Poniżej żeton ze sklepu 

firmowego i żetony z serii WAWELCOME. 
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Mennica Polska aktywnie uczestniczy w finałach WOŚP. Pierwsze żetony 

wybite zostały w 1999 i wybijane są do chwili obecnej. Ostanie lata to żetony 

wybijane w dwóch wersjach maszynowe mosiężne i ręcznie miedziane. 

Jednakże były Finały podczas których wersja maszynowa była złocona, 

srebrzona, oksydowana i patynowana. W poszczególnych latach wersja 

maszynowa i ręczna była bita takim samym stemplem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Oczywiście wszystkie żetony WOŚP są z wizerunkiem znanej już 

czteropolowej tarczy. 
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Dni Otwarte NBP 

Kolejną częścią mojej kolekcji są żetony wybijane w czasie Dni 

Otwartych NBP. Od 2005 roku na pamiątkę dla zwiedzających, bite są żetony 

przy pomocy stempli wykonanych przez Mennicę Polską.  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

W 2016 roku w Warszawie zorganizowano imprezę promującą miasto 

pod nazwą: Warszawa jest trendy. NBP zorganizował wówczas zwiedzanie 

swojego oddziału przy ul. Powstańców Warszawy. Z tej okazji został wybity 

poniższy żeton: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 150 kwiecień – czerwiec 2018 

44 

 Noc Muzeów 

Organizowana od 2003 roku w Polsce Noc Muzeów także ma swoje 

żetony. Pierwsze z nich wybito w 2004 z okazji Nocy Muzeów w Krakowie. 

Nabyty za symboliczną złotówkę żeton jest biletem wstępu do wszystkich 

Krakowskich Muzeów i biletem na komunikację miejską na tę noc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Warszawie żetony wybijane były w czasie Nocy Muzeów w Gabinecie 

Numizmatycznym Mennicy Polskiej, a w 2016 i 2017 w Łazienkach 

Królewskich. 
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 Pozostałe żetony z tarczą czteropolową 

Istnieją dziesiątki żetonów wybijanych przez Mennicę Polską z okazji 

różnorodnych wydarzeń kulturalnych w całej Polsce.  

 

Jarmark Św. Dominika w Gdańsku 

 

 

 

 

 

 

 

200 – lecie Uniwersytetu Warszawskiego 
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Oraz na imprezy za granicą Polski. Na przykład Targi Numizmatyczne 

 

    

 

 

 

 

 

 Żetony bez tarczy czteropolowej 

Bardzo duża część żetonów bitych przez Mennicę Polską to żetony bite na 

zamówienie różnych firm. Część z nich posiada logo Mennicy i jest łatwa do 

zidentyfikowania 
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Natomiast można spotkać żetony bez jakichkolwiek oznaczeń Mennicy. 

Tylko dzięki informacjom znalezionym w Internecie lub z kilku szczątkowych 

katalogów można się dowiedzieć że to „dzieła” Mennicy Polskiej. 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

] 

 Żetony – Numizmaty 

Ostatnią częścią mojej kolekcji są numizmaty. Na chwilę obecną, to spory 

odsetek żetonów bitych przez naszą Mennicę. Najczęściej są to numizmaty 

stanowiące dodatek do popularnych gazet – dzienników. Numizmaty te zaczęły 

się pojawiać w większych ilościach w 2014 roku. Najczęściej pojawiają się na 

nich motywy historyczne, rocznicowe jak poniższe: 
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…wybite z okazji 1050 – lecia Chrztu Polski, czy te… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…dla upamiętnienia 150 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego.  
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Kolejne to Jerzy Popiełuszko… 

 

 

 

 

 

 

 

…czy 70 rocznica Powstania Warszawskiego. 

 

 

 

 

 

    

 

We współpracy Mennicy Polskiej i PKN Orlen powstały dwie serie 

numizmatów 
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Pierwsza to Kultowe Polskie Samochody, druga natomiast Kultowe Polskie 

Motocykle. 

 

 

Dobrze znane Warszawskie Dukaty Komunikacyjne także miały dwie 

serie. 

Pierwsza to Warszawskie Legendy… 
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…druga natomiast Legendy Komunikacji Warszawskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejna seria numizmatów powstała w 69 rocznicę Tour de Pologne w 2012 

roku 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Serię ładnych numizmatów wydała Mennica na zlecenie Fiat Auto Poland 

tworząc Kolekcję Fiata na lata: 
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Kolejne numizmaty także ukazały się jako dodatek do gazety 

ogólnopolskiej. Seria Orły Polskie to zestaw siedmiu numizmatów zaczynając 

od Orła piastowskiego za panowania Przemysła II Białego po Orła z czasów II 

RP.  
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Koniec tego artykułu to Dukaty na Szczęście 

 

 

 

Dukaty na zdrowie i 5 Dobrych Dukatów 

 

 

 

oraz wybijane przy współpracy z Fundacją TVN Nie jesteś sam 5 Szczęśliwych 

Dukatów. 
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Seria z 2014 roku to 6 numizmatów 

 

 

 

Seria z 2015 roku to 4 numizmaty 
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Ostatnia seria ukazała się w 2016 roku i znów są to 4 numizmaty 

 

 

 

W 2015 roku ukazała się także seria 5 Serdecznych Dukatów z 4 numizmatami 

 

 

 

Dużą ciekawostką są e-dukaty. Numizmaty te zostały wybite przez 

Mennicę Polską jednak informacje na ich temat są bardzo skromne. 

Prawdopodobnie to pamiątka dla uczestników Międzynarodowych Kongresów 

Płatności Bezgotówkowych które odbywały się w Warszawie w hotelu 

„Sheraton”: 
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PODSUMOWANIE 

Temat żetonów i numizmatów Mennicy Polskiej jest bardzo szeroki. 

Całkowita liczba emisji jest bardzo trudna do określenia ale wg. różnych źródeł 

liczy grubo ponad 1000 emisji. Artykuł ten nie jest profesjonalnym 

kompendium wiedzy na temat żetonów i numizmatów. a stanowi tylko zestaw 

luźnych informacji jakie sam pozyskałem. Żetony i numizmaty na zdjęciach, to 

część mojej skromnej kolekcji, która mam nadzieję będzie się ciągle 

powiększać. 

 

◙ 

 

  



 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 150 kwiecień – czerwiec 2018 

57 

 

WIEŚCI Z ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

W dniu 9 stycznia 2018r. w odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie 

członków i sympatyków gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego. Goście po złożeniu sobie życzeń dyskutowali                                

o planowanych w nadchodzącym roku działaniach naukowych, 

popularyzatorskich oraz wystawienniczych stowarzyszenia. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy świątecznego spotkania. 
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Dyskusja o planach na przyszłość. 

 

W dniu 6 lutego prezes oddziału mgr Małgorzata Gizińska wygłosiła 

odczyt pt. „Dzieje mennictwa elbląskiego”. Autorka, z wykształcenia historyk – 

muzealnik, przez prawie czterdzieści lat zajmowała się zbiorami 

numizmatycznymi oraz historycznymi w Muzeum Archeologiczno – 

Historycznym w Elblągu. Jest autorką artykułów w” Gdańskich Zeszytach 

Numizmatycznych” oraz w „Roczniku Elbląskim”.  
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W trakcie odczytu 

W dniu 6 marca 2018 r. członkowie i sympatycy Oddziału Gdańskiego 

PTN mogli wysłuchać kolejnego odczytu pt. „ Kolekcjonerzy i losy ich 

zbiorów”. Prelegent, wieloletni członek naszego stowarzyszenia dr inż. Miłosz 

Frąckowiak - przez długi okres sprawował funkcję sekretarza oraz wiceprezesa 

oddziału. Jest autorem wielu artykułów o tematyce medalierskiej 

publikowanych w „Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych”, m.in. twórcą 

zamieszczonego tu katalogu medali gdańskich. Na spotkaniu dr Frąckowiak 

przybliżył środowisko trójmiejskich kolekcjonerów – numizmatyków oraz 

przedstawił najciekawsze kolekcje. Opowiedział również o początkach swojej 

pasji kolekcjonerskiej a  także o własnych, od lat gromadzonych zbiorach. 
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Dr Miłosz Frąckowiak opowiada o środowisku kolekcjonerów w Trójmieście 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

W trakcie zebrania sprawozdawczego 
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Podczas spotkania odbyło się także doroczne zebranie sprawozdawcze 

członków Oddziału PTN. Na wstępie sekretarz pan Robert Aponowicz 

przedstawił sprawozdanie z działalności za miniony rok. Następnie zebrani 

wysłuchali sprawozdania finansowego skarbnika pana Zbigniewa Mikuckiego 

oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, przedstawionego przez 

przewodniczącego komisji pana Stefana Hetmańskiego. 

                             

W trakcie czytania sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału Gdańskiego PTN 

◙ 
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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 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
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GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE 

Kwartalnik Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 


