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OD REDAKCJI 

 

 Oddajemy w ręce Czytelników ostatni już, przed wydaniem 

jubileuszowym, numer Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych.                              

W organizowanej z naszym udziałem II Pomorskiej Konferencji 

Numizmatycznej deklaruje udział coraz większa liczba uczestników. Pojawiły 

się też drobne zmiany: z szacunku do organizatorów i uczestników konferencji 

Numismatica Centroeuropaea III, która odbędzie się w dniach 17-20.09.2018 w 

Bystrzycy Kłodzkiej, zdecydowano się przesunąć termin naszej konferencji na 

27-28 września br. Tegoroczna konferencja zatytułowana będzie „Funkcje 

ekonomiczne, informacyjne i artystyczne środków płatniczych i medali”. 

Gorąco zachęcamy do wzięcia w niej, zarówno biernego jak i czynnego, udziału. 

 

 W najnowszym numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych mogą 

Państwo przeczytać o medalach na 200 lecie Australii oraz z odsłonięcia 

pomnika Pawła Edmunda Strzeleckiego, o elbląskich akcjach ze zbiorów 

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, a także o austriackiej 

„wdzięczności” dla Rzeczypospolitej za odsiecz Wiednia 1683. 

  

Serdecznie zapraszam do lektury. 

 

Mariusz Habkowski 
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MEDALE NA 200.LECIE AUSTRALII ORAZ                                        

Z ODSŁONIĘCIA POMNIKA PAWŁA EDMUNDA 

STRZELECKIEGO 

Adam Kuźnicki 

Sydney, Australia 

 

W tym roku mija 30 lat, gdy po raz pierwszy wydano nasze Gdańskie 

Zeszyty Numizmatyczne. Chciałbym przy tak dostojnej okoliczności 

przypomnieć medale i wydarzenia, jakie miały miejsce w tym samym okresie na 

Antypodach. Chodzi o 200.lecie europejskiego osadnictwa na kontynencie 

australijskim. 

 

 

 

 

 

 

 

Medal w tombaku srebrzonym oksydowanym Mirosława Ptycia na 200 lecie Australii, rok 1988 

Aw: Profil P. E. Strzeleckiego w prawo na tle mapy Australii                        

z zaznaczoną miejscowością Jindabyne w stanie Nowa Południowa Walia.                  

W kole otoku umieszczono napis: PAWEŁ EDMUND STRZELECKI, 

WIELKI POLAK - BADACZ AUSTRALII. Medal przedstawia również dwie 

symboliczne daty 1796 - 1876 oraz kolejną u dołu z okresu pobytu odkrywcy           

w Australii 1839 - 1843. 

Rew: W centrum Sydney Opera House z umieszczonym na dole herbem 

Australii oraz napis na szczycie medalu 200.lecie Australii. Pod napisem daty 

1788 - 1988. U dołu inicjał artysty MP, oraz symbol warszawskiej mennicy. 
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Co do jednej z dat na awersie, to Paweł Edmund Strzelecki nie urodził się 

w roku 1796, ale rok później: 20 lipca 1797 w Głuszynie (obecnie część 

Poznania). 

Data urodzenia z błędem była też wypisana na tablicy nagrobkowej 

cmentarza Kensal Green w Londynie, po tym jak jego oryginalny nagrobek 

został uszkodzony odłamkami niemieckiej bomby. 

Pierwotna oryginalna pionowa płyta nagrobku była zakończona gotyckim 

łukiem i miała tylko napis „Paul Edmund de Strzelecki died October 6th 1873”. 

W 1943 roku Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w Londynie 

pod przewodnictwem Stanisława Mikołajczyka wraz z rządem australijskim 

ufundował nową poziomą płytę marmurową, na której usunięto „de” przed jego 

nazwiskiem, które Strzelecki oficjalnie używał od 1845 roku, wyryto wtedy 

błędny rok urodzenia (1796) i dodano dodatkowy wizerunek polskiego orła oraz 

kangura. 

W listopadzie 1997 roku, z inicjatywy wojewody poznańskiego, 

ekshumowano ołowianą trumnę ze szczątkami Strzeleckiego, 

przetransportowano do kraju i złożono w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan            

w podziemiach kościoła św. Wojciecha w Poznaniu. 

Emitentem medalu o średnicy 70 mm z 1988 roku (brak daty) na 

podstawie katalogu Medale Mennicy Państwowej 1884-1988 poz. 902, było 

Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” Warszawa. Został 

zaprojektowany przez artystę Mirosława Ptycia i wybity w warszawskiej 

Mennicy Państwowej w nakładzie 50 sztuk w tombaku srebrzonym 

oksydowanym oraz 100 sztuk w tombaku patynowanym (brązowionym). 

 

 

 

 

 

 

Medal w tombaku patynowanym Mirosława Ptycia na 200 lecie Australii, rok 1988 
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Identyczny patynowany medal wręczył byłemu konsulowi Grzegorzowi 

Pieńkowskiemu pan Ryszard Strzelecki, podczas jednej z uroczystości                   

w Konsulacie Generalnym R.P. w Sydney w 1992 roku, jako wyraz uznania dla 

wysiłków podejmowanych na rzecz utrwalania pamięci Pawła Edmunda 

Strzeleckiego w Australii i jego wielkich, często mało znanych osiągnięć. Pan 

Ryszard Strzelecki zawsze twierdził, że wywodzi się z rodu Strzeleckich, będąc 

potomkiem kuzyna Pawła Edmunda Strzeleckiego. 

Mirosław Ptycia urodził się w 1953 roku. W roku 1973 ukończył 

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. Studiował Grafikę Użytkową 

w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk 

Pięknych) w Poznaniu. Zajmuje się projektami graficznymi do wystaw 

filatelistycznych, projektowaniem znaków dla firm, reklamą, konserwacją dzieł 

sztuki, organizacją wystaw. Projektował medale, wykonywał witraże i zajmował 

się złoceniem zabytków sakralnych. Pracował w pracowni archeologicznej. 

Obecnie Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Łódzki. 

 

Mirosław Ptycia - artysta, Prezes ZPAP Okręg Łódzki 

Artysta zrealizował w sumie trzy medale i zaprojektował pierwszą 

obligację polską w formie monet (byłby to ewenement w skali światowej, bo 

obligacje były zawsze w formie papierowej) dla Łódzkiego Banku Rozwoju na 

20 i 100 dolarów. Pomimo przygotowanych matryc emisja w ostatniej chwili 

została wstrzymana. 

Powstanie samego medalu na 200.lecie Australii, jak powiedział mi 

wykonawca, to wielki przypadek. Zamówił go u niego wcześniej wspomniany 

pan Ryszard Strzelecki z Australii, który akurat przebywał w Europie i zbierał 

materiały na temat swojego przodka Pawła Strzeleckiego. 
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W roku 1988 pan Mirosław Ptycia mieszkał na tym samym piętrze                  

z taksówkarzem, który raz w roku jeździł do swojego kuzyna do Australii.              

W 1988 roku kuzyn przyjechał w odwiedziny do sąsiada. Ponieważ obaj mieli 

dobre relacje sąsiedzkie, zaproszono artystę z żoną na wieczorną imprezę. Po 

bliższym zapoznaniu okazało się, że ów kuzyn to Ryszard Strzelecki. Z zawodu 

był dentystą. W wolnym czasie jeździł po świecie i zbierał materiały o swoim 

potomku Pawle Strzeleckim. W Polsce zatrzymał się po pierwsze u kuzyna, a po 

drugie jechał do Poznania gdzie były zamówione medale okolicznościowe              

w związku z tym świętem. Oczywiście Ryszard wypytał artystę co robi, czym 

się zajmuje... po czym od niechcenia rzucił propozycję: czy nie podjąłby się 

zaprojektowania i wykonania (odlewu gipsowego) medalu na tą okoliczność. 

Oczywiście pan Mirosław wyraził zgodę, ale pomyślał, że jutro Ryszard i tak 

nic nie będzie pamiętał. Jednak z samego rana zapukał do jego mieszkania, 

zapytał czy pamięta wczorajszą rozmowę i czy zgodzi się na wykonanie medalu. 

Artysta miał kilka dni na wykonanie projektów, ponieważ Ryszard wyjeżdżał na 

tydzień do Francji. Po akceptacji projektu, miał tydzień na wykonanie matryc 

gipsowych i dostarczenie ich do Warszawy do mennicy. Wcześniej pojechali do 

Warszawy, gdzie Ryszard uzgodnił wszystkie warunki i wpłacił zaliczkę. 

Medali miało być 150 sztuk i każdy w cenie 7,5 dolara. Była to jego inicjatywa  

i całość łącznie z projektami finansował z własnych pieniędzy. Niestety artysta 

nie mógł się już z Ryszardem zobaczyć, ponieważ wyjechał do pracy                 

w Niemczech. Tak jak się umówili, Ryszard zostawił mu kilka egzemplarzy 

autorskich. Podczas pobytu projektanta w Niemczech przy kolejnej rozmowie            

z rodzicami jego mama poinformowała go, że dostał jakiś list z Warszawy. 

Rodzice mieli taką zasadę, że nie otwierali czyjejś korespondencji. Pochłonięty 

pracą za granicą nie dociekał co to za list. Dopiero po powrocie okazało się, że 

list był z ambasady. Jak wrócił okazało się, że miał zaproszenie i bilet na 

uroczystości do Australii. Prawdopodobnie załatwił to pan Ryszard. Niestety 

było już po wszystkim. Szkoda mu było tej okazji, bo gdyby o tym wiedział to 

na pewno przyjechałby dużo wcześniej z Niemiec. 

Ryszard Strzelecki jest pochowany w starej części cmentarza                       

w Kłomnicach. Wielu przechodniów na pewno intryguje niezwykła inskrypcja 

umieszczona na jego nagrobku: „Śp. Ryszarda Strzeleckiego herbu Jastrzębiec, 

żyjącego w latach 1922−2010 - sędziego pokoju w Australii. Był bohaterskim 

żołnierzem września 1939 roku, oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie do 

1945 roku” 
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Ryszard Strzelecki przy portretach Pawła Strzeleckiego w zbiorach National Gallery of Portraits. Prezenty od Ambasady 

R.P. w Kanberze dla galerii narodowej 2006 r. Zdjęcie zrobił pan Grzegorz Sokół 

Ryszard Strzelecki urodził się 5 maja 1922 roku w Aurelowie, obecnie 

południowo-zachodnia dzielnica Kłomnic, jako syn Michała herbu Jastrzębiec             

i Cecylii z Radłowskich. W 1939 roku 17-letni student zaciąga się ochotniczo do 

21 Pułku Dzieci Warszawy. Po wybuchu wojny walczy z Niemcami pod 

Garwolinem, a następnie pod dowództwem generała Waleriana Czumy                 

w bohaterskiej obronie Warszawy. Po kapitulacji ucieka z niewoli niemieckiej          

i przedostaje się przez Francję do Wielkiej Brytanii. Teraz walczy w oddziałach 

polskich jako skoczek cichociemny, a następnie w oddziałach specjalnych 

wywiadu brytyjskiego. W sierpniu 1944 roku bierze udział w inwazji na 

francuską Normandię - jako łącznościowiec w brygadzie pancernej generała 

Stanisława Maczka. Za zasługi wojenne otrzymał 26 odznaczeń angielskich, 

francuskich i polskich. Po wojnie pozostaje w Anglii, gdzie zakłada rodzinę            

i w 1957 roku wyjeżdża z nią do Australii. Tutaj pracuje w wielu zawodach, by 

po kilku latach otrzymać obywatelstwo australijskie. W tym czasie angażuje się 

w działalność społeczną o charakterze kulturalnym, sportowym i kombatanckim. 

Jego dom w Sydney jest otwarty dla setek Polaków przyjeżdżających do 

Australii. Odwiedzają go marynarze, żeglarze, sportowcy, artyści, studenci          

i wielu innych korzystających z bezinteresownej pomocy. Ryszard Strzelecki 

był pełen podziwu dla swego przodka Edmunda Strzeleckiego - słynnego 

podróżnika z pierwszej połowy XIX wieku, który odkrył, zmierzył i nazwał 

znana Górę Kościuszki w Australii - bierze czynny udział w budowie 

monumentalnego pomnika swego wielkiego rodaka, który został odsłonięty                 

w 1988 roku. Nawiązuje też kontakt z poznańską szkołą podstawową, która od 

1960 roku nosi imię Edmunda Strzeleckiego. Odwiedza ją nawet osobiście            
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i wspiera materialnie. W 1964 roku otrzymuje w Australii godność Sędziego 

Pokoju. Pełniona dożywotnio jest bardzo odpowiedzialną funkcją w strukturze 

prawa australijskiego. Za działalność społeczną otrzymał wiele odznaczeń, 

wyróżnień i dyplomów. Poprzez krzewienie sportu wśród młodzieży 

australijskiej otrzymał od Polskiego Komitetu Olimpijskiego Złota Odznakę            

z Diamentami. W 2005 roku odznaczono go Odznaką Honorową za zasługi dla 

województwa wielkopolskiego, a za zasługi wojenne został awansowany do 

stopnia pułkownika. Pod koniec życia postanowił powrócić do kraju, by po 

śmierci spocząć obok swych rodziców i najbliższej rodziny na kłomnickim 

cmentarzu. Zmarł 22 lipca 2010 roku. 

To właśnie panu Ryszardowi Strzeleckiemu możemy dzisiaj zawdzięczać 

powstanie przedstawionych medali wykonanych w 1988 roku na 200.lecie 

Australii, z wizerunkiem polskiego odkrywcy Pawła Edmunda Strzeleckiego. 

W numerze 133 Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych ze stycznia 2015 

roku (strona 34) pan Dariusz Świsulski opisał nam bardzo dokładnie i pokazał 

kilka innych ciekawych medali wydanych na uroczystości obchodów 200.lecia 

Australii, wszystkie z nich zrobił znany gdyński artysta Józef Kawecki. 

To wcześniejsze opracowanie zawiera biografię naszego gdyńskiego 

artysty. 

 

 

 

 

 

 

 

Awers wszystkich trzech medali Józefa Kaweckiego o ∅ 70 mm z 1988 rok , bitych w Mennicy Państwowej, oraz widok 
"DARU MŁODZIEŻY" na obchodach 200-lecia Australii w Sydney 

Aw: Wizerunek fregaty i poniżej tekst: DAR MŁODZIEŻY, W kole 

otoku napis: MERCHANT MARINE ACADEMY. GDYNIA – POLAND. 
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Na prawo inicjał artysty JK, za rufą po lewej symbol Mennicy Państwowej              

w Warszawie. 

Rew: kolejno wybito jedną wersję polską medalu, oraz dwie 

anglojęzyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewersy medali. Zdjęcie medalu #3 z kolekcji pana Teodora Kaweckiego zrobił pan Dariusz Świsulski 

1) Rew: - UDZIAŁ W OBCHODACH 200 – LECIA AUSTRALII - 5000 szt.  

2) Rew: - TALL SHIP RACES HOBART – SYDNEY - 3000 szt.  

3) Rew: - AUSTRALIAN BICENTENARY 1788 – 1988 - 500 szt. Oficjalne 

logo na rewersie tego medalu zaprojektował Michael Tracey w Australii.   

Do Sydney na uroczystości w 1988 roku przybyły koronowane głowy, 

prezydenci, przywódcy państw i miliony turystów. Przypłynęły też 

najsłynniejsze współczesne żaglowce, m.in.: amerykański Eagle, hiszpański 

Juan Sebastian de Elcano, ekwadorski Guayas i dar brytyjskiej królowej dla 

narodu australijskiego brygantyna Young Endeavour. Ta imponująca flota              

w miejscowym porcie kończyła regaty na trasie z Hobart. Ich wejście do portu 
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transmitowała australijska telewizja, a największą sensację wzbudziła polska 

„biała fregata”. Dowodzący Darem Młodzieży komendant Leszek Wiktorowicz 

postanowił zaserwować milionom obserwatorów nie lada spektakl. Zbliżając się 

do majestatycznego Harbour Bridge nakazał czekającej w gotowości załodze 

postawić żagle. Przejście Daru Młodzieży z pełnymi żaglami pod mostem 

Harbour Bridge w Sydney, było jednym z najbardziej spektakularnych 

momentów w historii polskiego żeglarstwa. Niewielu żaglowcom udało się 

przepłynąć pod żaglami wzdłuż nabrzeży, a nikomu poza Darem Młodzieży 

przejść pod mostem w Sydney. 

Pozostając w temacie pragnę nawiązać do ciekawej historii związanej 

bardzo blisko z obchodami 200.lecia Australii. Już od początku lat 1980-tych           

z inicjatywy Polsko-Australijskiego Towarzystwa Kulturalnego w Sydney 

zrodziła się idea zbudowania pomnika Strzeleckiego na terytorium Australii. 

Pomnik miał być hołdem dla odkryć i dokonań naszego wielkiego Polaka oraz 

wyrazem uznania dla dorobku polskich emigrantów, wniesionego w rozwój 

dzisiejszej Australii. Pięć lat później australijska delegacja pojechała do Polski 

w celu obejrzenia naszych pomników w kraju i przy okazji zafascynowała się 

pomnikiem Bolesława Chrobrego w Gnieźnie (pierwotnie dłuta Marcina 

Rożka), którego kopię odtworzył wybitny poznański rzeźbiarz Jerzy Sobociński. 

W konsekwencji artysta został wkrótce po tej wizycie zaproszony do realizacji 

wszystkich prac związanych z tym nowo powstającym monumentem. 

 

Szkic projektu pomnika Pawła Edmunda Strzeleckiego 

Ponieważ pomników nie można stawiać w australijskich parkach 

narodowych, zdecydowano że przyszły pomnik powinien stanąć                        

w miejscowości Jindabyne, leżącej u podnóża Gór Śnieżnych, w odległości 37 

km od Góry Kościuszki (2228 m n.p.m.). Góra swą nazwę zawdzięcza Pawłowi 

Edmundowi Strzeleckiemu, który ją odkrył i wszedł na nią jako pierwszy                 
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w 1840 roku. Zaplanowano również, że odsłonięcie nowego pomnika będzie 

akcentem kończącym jubileusz 200.lecia Australii w 1988 roku.  

W pracowni Jerzego Sobocińskiego rozpoczęły się prace projektowe,             

w wyniku których powstał model pomnika z gipsu w skali 1:1. Po zapoznaniu 

się z wykonaną pracą, projekt przyszłego pomnika został wysoko oceniony 

przez przedstawicieli P.P Sztuka Polska Oddział w Poznaniu, a zarazem 

rzeczoznawców Ministerstwa Kultury i Sztuki, znanych rzeźbiarzy poznańskich 

Benedykta Kasznię i Annę Krzymańską. Następnie kontynuowano wszystkie 

prace, aż do ich pomyślnego zakończenia. 

 

Jerzy Sobociński przy pracy nad modelem pomnika Pawła Edmunda Strzeleckiego 

Po jego ukończeniu Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni przewiozły 

elementy pomnika na trasie Gdynia - Hamburg statkiem LUBLIN II, a na trasie 

Hamburg - Sydney statkiem KATOWICE II.   

W ten sposób na rocznicę w 1988 roku z okazji 200.lecia Australii naród 

polski darował narodowi australijskiemu monumentalny pomnik Pawła 

Edmunda Strzeleckiego, który stanął w miejscowości Jindabyne, u podnóża Alp 

Australijskich. 

Uroczyste odsłonięcie pomnika P. E. Strzeleckiego w Jindabyne nastąpiło  

14 listopada 1988 roku. Monumentalny pomnik P. E. Strzeleckiego w Australii 

to jeden z nielicznych pomników wielkich Polaków, dzieło polskiego rzeźbiarza 

Jerzego Sobocińskiego, wykonany prawie w całości w Polsce i znajdujący się 

poza granicami naszej ojczyzny. 
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Paweł Edmund Strzelecki to jeden z najbardziej znanych i zasłużonych 

polskich podróżników i odkrywców rodem z Wielkopolski, jako jeden                    

z nielicznych, doczekał się w ten sposób własnego pomnika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomnik Pawła Edmunda Strzeleckiego w Jindabyne, Australia 

Australijski pomnik Pawła Edmunda Strzeleckiego składa się z trzech 

zasadniczych elementów:  

Figura Strzeleckiego wykonana została z 27 części brązu odlanych                  

i połączonych 120 śrubami w Zakładzie Urządzeń Technicznych w Gliwicach. 

Całość o łącznej wadze 3200 kg i wysokości 4,7 m, a jego wyciągnięta ręka 

wskazuje w kierunku Góry Kościuszki, leżącej w masywie Gór Śnieżnych. 

Cokół o wysokości 3 m obłożony jest 12 płytami granitowymi,  

pochodzącymi z kamieniołomu w Borowie (Dolny Śląsk), wykonali go panowie 

Henryk i Mirosław Grysiowie z Kościany. Na cokole znajdują się litery z brązu, 

tworzące napis: Sir Paul Edmund Strzelecki (1797–1873) The Polish  Explorer / 

Of Australia, z boku cokołu przylega alegoryczna płaskorzeźba wykonana                 
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z brązu o wadze 1200 kg, przedstawiająca góry australijskie wraz z nazwami 

minerałów odkrytych przez P. E. Strzeleckiego. 

Platforma widokowa wykonana została z granitu australijskiego. W jej 

ścianę frontową wmontowane są cztery metalowe tablice informacyjne 

wykonane w Sydney: trzy w języku angielskim oraz jedna w języku polskim, 

przedstawiające życiorys i dokonania odkrywcy oraz informujące o uroczystości 

odsłonięcia pomnika. W podstawę platformy wbudowano mosiężną łuskę 

armatnią, w której znajdują się dwa akty erekcyjne sporządzone w językach 

polskim i angielskim oraz monety i gazety obu naszych krajów, a także 

przewodniki turystyczne o Poznaniu i Wielkopolsce.  

Pomnik liczy łącznie 11 m wysokości, stoi w miasteczku Jindabyne nad 

sztucznym jeziorem o tej samej nazwie, przez które przepływa rzeka Śnieżna 

„Snow River”, w Banjo Paterson Park, odległym 160 km od Kanbery. Łączny 

koszt wykonania pomnika wyniósł 50 mln złotych dla strony polskiej oraz 115 

tysięcy dolarów australijskich dla strony australijskiej. Pomnik, który opuszczał 

Polskę, udając się do Australii, był żegnany wierszem pt. „Pawłowi Edmundowi 

Strzeleckiemu”. Finis coronat opus - koniec wieńczy dzieło. 

Po uroczystościach na spotkaniu w Konsulacie Generalnym R. P.                

w Sydney, przybyły z Polski twórca pomnika Jerzy Sobociński wręczył czterem 

osobom zaangażowanym w dzieło wzniesienia pomnika, przedstawiony poniżej 

pamiątkowy medal.  

 

Oryginalny medal Jerzego Sobocińskiego z 1988 roku. Własność pana Mariana Kałuskiego 
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Medale wręczane w Sydney miały dodane dedykacje imienne od autora 

pomnika z datą 14.11.1988. 

Aw: Płaskorzeźba portretowa z profilem Pawła Edmunda Strzeleckiego  

w lewo. W kole otoku umieszczono napis: SIR PAUL EDMUND 

STRZELECKI THE POLISH EXPLORER OF AUSTRALIA, poniżej napis 

POZNAŃ 1797-1873 LONDON. Po prawej stronie podpis artysty Jerzego 

Sobocińskiego. 

Rew: Widok całego pomnika Strzeleckiego na tle jeziora Jindabyne i Alp 

Australijskich, z boku po prawej stronie w części otoku napis: JINDABYNE 

1988. 

Nie posiadam takiego oryginalnego wykończonego medalu, ale mam za to 

przyjemność zaprezentowania oryginalnego odlewu tego samego obiektu 

numizmatycznego, jeszcze bez stosownej obróbki oraz patyny wykańczającej. 

Medal nie posiada też podpisu artysty, ponieważ nie został całkowicie 

ukończony. 

 

Oryginalny odlew medalu Jerzego Sobocińskiego z 1988 roku, bez podpisu artysty 

Medal ma średnicę 110 mm, waży 404 gramy, odlany 

najprawdopodobniej z brązu został wykonany przez artystę Jerzego 

Sobocińskiego i zrealizowany w bardzo małym okolicznościowym nakładzie, na 

uroczystości odsłonięcia pomnika Pawła Edmunda Strzeleckiego 14 listopada 

1988 roku w Jindabyne.  
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Identyczny medal dłuta artysty osadzony w ciemno czerwonym etui był 

wręczony po jego śmierci przez wdowę Irenę Sobocińską, na poznańskich 

obchodach 20 rocznicy odsłonięcia monumentalnego pomnika Strzeleckiego, 

które odbyły się w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan. 

 

 

 

 

 

 

 

Poznański medal w etui Jerzego Sobocińskiego, wręczony w 2008 roku przez wdowę Irenę Sobocińską. Zdjęcie zrobił pan 

Norbert Oksza Strzelecki 

14 listopada 2008 roku po okolicznościowej mszy w kościele Św. 

Wojciecha w Poznaniu, ten pamiątkowy medal okolicznościowy z wizerunkiem 

Pawła Edmunda Strzeleckiego, otrzymał również celebrujący uroczystą mszę 

ksiądz profesor Bernard Kołodziej. Medal nie posiadał już podpisu artysty.  

 

Ksiądz Bernard Kołodziej z medalem Jerzego Sobocińskiego. Zdjęcie pan Norbert Oksza Strzelecki 

Jerzy Franciszek Sobociński urodził się 15 marca 1932 roku                      

w Pniewach (Wielkopolska). Studiował w latach 1951-1957 w Państwowej 
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Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (dziś Akademii Sztuk 

Pięknych). Zaliczany był do grupy ekspresjonistów wychowanków Bazylego 

Wojtowicza. 

„Zawsze pasjonował go człowiek, który był motywem wiodącym w jego 

twórczości, i tym zainteresowaniom pozostał wierny. Swoje koncepcje i wizje 

artystyczne realizował na podstawie rzetelnej znajomość literatury, zdjęć                  

i zapisów archiwalnych w dostępnych mu materiałach źródłowych. Dopiero po 

zapoznaniu się z tego typu materiałem wykonywał szkice i rysunki koncepcyjne 

do swoich prac artystycznych, pozwalając sobie w ten sposób na różnorodność 

rozwiązań. W drugim etapie tworzył model wykonany w małej skali i dopiero   

w pracowni stawała konstrukcja wsporcza rzeźby i nastawał czas tworzenia 

całego modelu. Surowa prostota formy nadawała jego rzeźbom cechy 

monumentalności. 

Artysta wypowiadał się przede wszystkim w rzeźbie, zarówno 

monumentalnej, jak i małej formie rzeźbiarskiej - rzeźbie kameralnej, 

plenerowej portretowej, medalach, a także w sztuce użytkowej. Dużą wagę 

przywiązywał do wyboru materiału, w jakim pracował. Tworzył w różnych 

technikach, poczynając od gipsu i betonu, patynowanych lub barwionych, 

poprzez kamień, z którym jak mówił trzeba nieraz zmagać się potężnie,                

a pracując w nim trzeba niejako wychodzić od wnętrza. Bardzo lubił brąz, do 

którego, jak twierdził, miał szczególny stosunek ze względu na jego walory 

estetyczne, pozwala on bowiem na finezję w opracowaniu formy i dochodzeniu 

do swoistej wirtuozerii. Jerzy Sobociński uważał, że „rzeźba - jej forma, kształt 

jest odbiciem nieprzerwanego procesu zmian. Nie można zatrzymać ciągłego 

ruchu, stworzyć kanonów, konwencji. Te ostatnie mijają szybko jak moda, 

czasami hołdowana lub potępiana. Powstaje bryła rzeźby, lapidarna                      

o zdecydowanym rysunku, dyscyplinie kształtu, świetle materiału”. Za 

całokształt swojej twórczości artystycznej otrzymał w 1985 roku nagrodę                   

I stopnia Ministra Kultury i Sztuki. 

Kiedyś powiedział: Dla artysty to dzieło jest najważniejsze, które jeszcze 

nie powstało i tym zasadom pozostał wierny. Pracował do końca swojego 

życia”. 

Jerzy Sobociński zmarł 1 listopada 2008 roku w Poznaniu w pełni sił 

twórczych, kończąc jednocześnie pracę nad pomnikiem Jana Pawła II dla 

Zbąszynia nad brzegiem Obry, który odsłonięto rok po jego śmierci.  
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Pomnik Jana Pawła II, w Zbąszyniu nad brzegiem Obry. Architekt: Jerzy Sobociński 

Góra Kościuszki w Australii i sam pomnik Pawła Edmunda Strzeleckiego 

w Jindabyne, są częstym miejscem odwiedzin nie tylko Polonii australijskiej, ale 

osób przybywających z całego świata, chcących wejść na ten najbardziej 

dostępny i zarazem najwyższy australijski szczyt kontynentalny.  

Wszystkie najwyższe kontynentalne szczyty świata są wymienione 

poniżej: 

  - Azja: Everest (Czomolungma) - 8850 m n.p.m.      

- Ameryka Południowa: Aconcagua - 6959 m n.p.m.  

- Ameryka Północna: McKinley - 6194 m n.p.m.  

- Afryka: Kibo (Kilimandżaro) - 5895 m.n.p.m.  

- Europa: Mount Blanc - 4810 m n.p.m.  

- Antarktyda: Masyw Vinsona - 4892 m n.p.m. 

- Australia: Góra Kościuszki - 2228 m n.p.m.  

Wszystkie przedstawione i opisane medale P. E. Strzeleckiego zostały 

zakupione stosunkowo niedawno w Australii i czasami dosyć przypadkowo w 

Polsce, dzięki życzliwości dobrych osób. Te z Polski czekają obecnie na 

możliwość wzbogacenia mojej skromnej australijskiej kolekcji numizmatycznej 

związanej z naszą ojczyzną. 
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Zdjęcia w plenerze pochodzą z rodzinnej wycieczki na Górę Kościuszki, 

jakiej się podjęliśmy wspólnie ze znajomymi w środku naszego lata zaraz po 

Świętach Bożego Narodzenia w 2017 roku. Bardzo stosowny czas na takie 

wyprawy, bo są wtedy sprzyjające warunki atmosferyczne i śnieg jest tylko 

widoczny miejscami na tym najwyższym szczycie Australii. Spośród wszystkich 

szczytów Korony Ziemi, Góra Kościuszki jest najłatwiejsza do zdobycia. Prawie 

pod sam szczyt prowadzi droga, a dalej siedmiokilometrowa ścieżka.  

Strzelecki pisał w jednym ze swoich listów „To uświęcenie góry 

(consecration) miało przypominać przyszłym pokoleniom tego kontynentu, że 

imię Kościuszki jest drogie nie tylko każdemu Polakowi, ale też każdemu 

człowiekowi, każdemu wyznawcy wolności i honoru.” 

Nasze wejście, lub jeśli ktoś woli zdobycie Australii zostało stosownie 

uwieńczone pamiątkową papierową repliką medali Jerzego Sobocińskiego jako 

symbol dumy narodowej i tęsknoty za ojczyzną.  

 

Kuźnicki i Gawłowski na Górze Kościuszki z replikami medali Jerzego Sobocińskiego 

Jak to mawiają „starość nie radość” i było nam dosyć ciężko wchodzić 

pod górkę, ale tym samym bardzo przyjemnie podążać śladami naszego 

polskiego odkrywcy Australii. Oczywiście nasza najmłodsza córka Alexandra 

jako pierwsza z rodziny Kuźnickich zameldowała się na szczycie, podobnie było 

z naszymi znajomymi i ich dziećmi. 
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Po drodze spotkaliśmy bardzo dużo Polaków, podążającymi też tak jak 

my śladami naszego odkrywcy z Wielkopolski. 

Ten prawdziwy odlewany medal już obiecałem swojej kochanej żonie            

w nagrodę za wejście, bo z Parków Narodowych nie można brać kwiatów tak 

jak to zrobił Strzelecki, o czym pięknie napisał w tym samym liście po tej 

wyprawie do swojej umiłowanej Aleksandry Katarzyny Turno zwanej Adyną:  

„Oto kwiat z Góry Kościuszki - najwyższego szczytu tego kontynentu, 

pierwszego w Nowym Świecie, który nosi polskie imię. Wierzę, że będziesz 

pierwszą Polką, która ma kwiat z tej góry. Niechaj Ci on przypomina                       

o wolności, patriotyzmie i miłości”.  

      

Piękne kwiaty na Górze Kościuszki 

Bibliografia:  

- dr Henryk Kondziela, „Rys biograficzny” przyjaciel Jerzego Sobocińskiego 

- Hanna Sobocińskia-Sobaszkiewicz córka Jerzego Sobocińskiego, „Pracownia 

przy Promienistej, sztuka, życie...” Poznań, luty 2012 

- Marian Kałuski, „Historia pomnika Pawła E. Strzeleckiego w Australii” 
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- Wojciech Owsianowski, „Fakty z historii powstania pomnika P. E. 

Strzeleckiego w Jindabyne”  

- Krzysztof Romański, „30 lat temu pod mostem w Sydney”, żaglowce info, 26 

styczeń 2018 roku 

- Andrzej Siwiński, “Ryszard Strzelecki wielki obywatel Kłomnic”, z kartek 

suplementu do cyklu „Od Parafii do parafii…” (3/335) w tygodniku 

regionalnym Gazeta Częstochowska Nr 31/32 z 9-29 sierpnia 2012 roku 

- Anna Romanowska, „Pamięci Polaka w Australii” Głos Pomorza Koszalin 

Słupsk nr.92 z 21 kwietnia 1988 roku 

-  Aleksander Lednicki, „Jerzy Sobociński - rzeźbiarz i architekt”, Dziennik 

Polski, Londyn, 22 grudnia 1992 roku 

Ilustracje:  

- Kolekcja własna autora 

- Medal Jerzego Sobocińskiego z brązu na odsłonięcie pomnika Pawła Edmunda 

Strzeleckiego w Jindebyne, dzięki uprzejmości osoby nagrodzonej przez artystę 

za swoje zaangażowane w akcję budowy tego monumentu pana Mariana 

Kałuskiego  

- Rewers medalu Australian Bicentenary 1788-1988 Józefa Kaweckiego, z 

kolekcji pana Teodora Kaweckiego. Zdjęcie zrobił pan Dariusz Świsulski 

- Medal Jerzego Sobocińskiego w etui, „Kilka impresji z poznańskich obchodów 

20 rocznicy odsłonięcia pomnika Strzeleckiego w Jindabyne” Poznań, listopad 

2008 roku. Zdjęcia zrobił pan Norbert Oksza Strzelecki 

http://www.strzelecki.org/publikacje/impresje/20rocznica.htm 

- Okładka - użyto zdjęcie medalu 200 lecie Australii, w tombaku srebrzonym 

oksydowanym, dzięki uprzejmości artysty Mirosława Ptycia  

- Hanna Sobocińskia-Sobaszkiewicz córka Jerzego Sobocińskiego, „Pracownia 

przy Promienistej, sztuka, życie...” Poznań, luty 2012 roku 

- Aleksander Lednicki, „Jerzy Sobociński - rzeźbiarz i architekt”, Dziennik 

Polski, Londyn, 22 grudnia 1992 roku 
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- Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Łódzki 

http://zpaplodz.cba.pl/zarzad.php 

- Ernestyna Skurjat-Kozek portal Puls Polonii „Przystojny jak Strzelecki” Dwa 

portrety wybitnego Polaka w National Gallery of Portraits, 7 marca 2007 roku. 

Zdjęcie zrobił pan Grzegorz Sokół   

- Portal: Zbąszyń - Fotopolska.eu 

- Portal: Google images  

◙ 
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ELBLĄSKIE AKCJE ZE ZBIORÓW MUZEUM 

ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W ELBLĄGU 

Paweł Wlizło 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu 
 

Zanim przejdę do głównego tematu, należałoby rozpocząć czym w ogóle 

są akcje. 

Akcja to papier wartościowy, czyli dokument, stwierdzający prawo 

majątkowe zapewniający właścicielowi dochód, który może być stały lub 

zmienny.  

Pierwsze akcje zostały wyemitowane w XVII wieku. Ich wydawcą była 

Holenderska Kompania Wschodnioindyjska. Sprzedaż akcji kompanii 

sfinansowała budowę nowych okrętów oraz faktorii. 

 

Papier wartościowy Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej (domena publiczna, wikipedia.org) 

Akcje emitowane są i były przez spółki akcyjne. Jednak jak się okazuje, 

nie tylko, o czym później. 

Czasami papiery wartościowe są jedyną pozostałością po spółce.  

Pierwszym takim przykładem mogą być akcje Kolei Nadzalewowej - 

Haffufer Bahn, była to linia mająca połączyć Elbląg z Królewcem. Jej budowę 
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zaczęto w roku 1897. Była to inwestycja towarzystwa akcyjnego z Królewca. 

Budowa zakończyła się w 1899 roku. Kolej łączyła dwa większe miasta Elbląg              

i Braniewo. Do roku 1918 częstym użytkownikiem linii był Wilhelm II, mający 

swoją letnią rezydencje w Kadynach. Kolej Nadzalewowa funkcjonowała                 

z przerwami do 2013 roku.  

 

Akcja Kolei Nadzalewowej na 1000 marek z 1899 roku przewartościowana na 500 marek (fot. Paweł Wlizło) 

 

Trasa kolei przebiegała z dworca Elbląg Miasto przez Angielskie Źródło 

(Elbląg Zdrój), Tolkmicko, Frombork, Braniewo, Królewiec. 

 

Akcja Kolei Nadzalewowej na 1000 marek z 1922 roku przewartościowana na 500 marek (fot. Paweł Wlizło) 
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5 stycznia 2018 roku z Gdyni do Królewca tą samą trasą ruszył „pociąg 

testowy” mający dowozić kibiców na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. 

 

Akcja Kolei Nadzalewowej na 500 marek z 1924 roku (fot. Paweł Wlizło) 

 

Spółką, która istniała dość krótki czas jest „Curt Kuhn i spółka”, było to 

przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i sprzedażą wyrobów mięsnych. 

Założone w czerwcu 1923 roku. Niestety 15 kwietnia 1925 roku wobec spółki 

zostało otwarte postępowanie upadłościowe.  

 

Akcja spółki Curt Kuhn na 5000 marek z 1923 roku (fot. Paweł Wlizło) 
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Kolejnym towarzystwem akcyjnym, była spółka Browar Elbląski 

założona w 1872 roku. Spółka pod tą nazwą istniała do roku 1880, kiedy                   

w lutym jej majątek został wystawiony na aukcję i sprzedany.  Jeszcze w tym 

samym miesiącu, nowy inwestor zmienił nazwę spółki Elbinger Aktien Brauerei 

Englisch Brunnen na Brauerei Englisch Brunnen (Browar Angielski Zdrój). 

Kapitał akcyjny wyniósł 900 tys. marek, i został podzielony na akcje po 1000 

marek. 

Spółka BEB przejęła także browar w Kwidzynie, oraz miała swoje 

przedstawicielstwa w Tylży i Malborku. 

Browar produkował piwa zarówno górnej jak i dolnej fermentacji.                  

W grudniu 1888 roku podwyższono kapitał akcyjny, wydano 150 nowych akcji 

o nominale 1000 marek.  

Od 1900 roku browar elbląski miał być oficjalnym dostawcą piwa na 

dwór cesarza Wilhelma II.  

Browar Angielski Zdrój istniał do roku 1945.  

 

Akcja Browaru Englisch Brunnen na 500 marek z 1928 roku (fot. Paweł Wlizło) 

 

Jednym z kolejnych, i chyba najbardziej znanych, elbląskich 

przedsiębiorstw akcyjnych są zakłady Schichaua. Założone w 1855 roku przez 
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Ferdinanda Gottloba Schichaua, prowadzącego wcześniej, od 1837 roku, 

warsztat naprawy i budowy maszyn parowych. Zakład Schichaua posiadał swoją 

filię również w Gdańsku, Rydze, Piławie i Królewcu. Zakłady istniały do roku 

1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcje zakładów F. Schichau (fot. Paweł Wlizło) 

 

Oprócz przedsiębiorstw, w Elblągu również miasto wyemitowało swoje 

papiery wartościowe.  

Obligacje miejskie zostały wyemitowane 28 czerwca 1929 roku. 

Obligacje jako takie są papierami wartościowymi, dzięki którym 

właściciel ma prawo do z góry określonego dochodu i zwrotu pożyczonej sumy.  

Obligacje komunalne, jak należałoby nazwać papiery wypuszczone przez 

miasta, są więc czymś w rodzaju pożyczki. Przez nie miasto może uzyskać 

środki na różnego rodzaju inwestycje.Tego typu dokumenty mogły być 

emitowane na podstawie odpowiedniej ustawy gminy  

Elbląski papier wartościowy, ze zbiorów muzeum, został wydany na 

kwotę 12,50 reichsmarek.  
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Obligacja komunalna miasta Elbląga na 12,50 marek z 1929 roku (fot. Paweł Wlizło) 

Wróćmy do akcji wydanych przez przedsiębiorstwa. Ostatnią spółką 

akcyjną, której akcje są w zbiorach muzeum jest Fabryka Emalii Adolfa 

Neufeldta.  

Zakład powstał jako pokłosie wprowadzenia metrycznych miar 

pojemności, które wywołało popyt na naczynia blaszane. Firma została założona 

w 1867 roku, jako mała blacharnia, po latach funkcjonowania i rozwoju nastała 

potrzeba kolejnych inwestycji. W roku 1882 wybudowano kompleks 

nowoczesnych, w pełni zelektryzowanych hal produkcyjnych, a w 1889 roku, 

już nie mała, firma przekształciła się w spółkę akcyjną. Spółka miała milion 

marek kapitału zakładowego. Po przekształceniu nastąpił wzrost produkcji                 

i zatrudnienia. 

Firma eksportowała swoje wyroby w głąb Niemiec i do Holandii, Rosji, czy 

Austro-Węgier.  
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Akcja Fabryki Emalii Adolpha Neufeldta na 50 marek z 1926 roku (fot. Paweł Wlizło) 

 

Opracowano na podstawie: 

red. A.Groth, Historia Elbląga tom. III cz.2 (1851-1920), Gdańsk 2001 

red. M. Andrzejewski, Historia Elbląga tom. IV (1918-1945), Gdańsk 2002 

A. Mikołajczyk, Leksykon Numizmatyczny, Warszawa-Łódź 1994   

◙ 
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AUSTRIACKA „WDZIĘCZNOŚĆ” RZECZYPOSPOLITEJ ZA 

ODSIECZ WIEDNIA 1683 - ROZBIORY POLSKI 

Andrzej Denis 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

 

Na początku XVII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów pozostawała 

na uboczu wielkiego konfliktu wojny trzydziestoletniej. Zygmunt III Waza 

wyraźnie sprzyjał cesarzowi Ferdynandowi II Habsburgowi, ożeniony                      

z kolejnymi jego siostrami: Anną, a po jej śmierci, Konstancją - 

arcyksiężniczkami Austrii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryciny Anny Habsburżanki i jej siostry Konstancji małżonek króla Zygmunta III Wazy.  

Niżej medale awersy pary królewskiej – Zygmunta III i Anny – medalier Rudolf Lehman. 
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Cesarz Austrii Ferdynand II Habsburg i Lisowczyk 

 

Cesarz znalazł się w opałach oblegany w Wiedniu przez wojska księcia 

Siedmiogrodu Gabriela Bethlena. Więc Zygmunt III pozwolił cesarzowi 

zaciągnąć w Polsce 10 tysięcy jazdy Lisowczyków, naówczas najszybszego                

i najbardziej bitnego wojska w Europie. Lisowczycy dowodzeni przez 

pułkownika Walentego Rogowskiego jako lekka jazda w stylu kozackim 

odegrali wielką rolę w stłumieniu powstania  anty habsburskiego  na Węgrzech   

i północnym Siedmiogrodzie, brutalnej pacyfikacji protestantów na cesarskim 
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Śląsku. Spustoszenie północnego Siedmiogrodu -księstwa księcia Gabriela 

Bethlena, który ze swoją armią wtedy oblegał Wiedeń, oraz zwycięstwo 

Lisowczyków w bitwie pod Humiennem spowodowały odstąpienie księcia od 

oblężenia Wiednia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina  z księciem Siedmiogrodu Gabrielem Bethlenem i talary z tytułem króla Węgier 

 

Śluby Zygmunta III Wazy z siostrami cesarza jako małżeństwa 

dynastyczne zacieśniały związki dworu warszawskiego  i wiedeńskiego zarówno 

polityczne jak i kulturalne. Habsburżanki poślubione przez polskich Wazów 

Zygmunta III i Władysława IV  nie zapewniły jednak Habsburgom wpływu na 

Rzeczpospolitą polskich Wazów. Koneksje  z Wiedniem wiązały się  z katolicką 

linią polityki polskich Wazów i ich obsesji na punkcie odzyskania  

dziedzicznego tronu  Szwecji. /za Antonim Mączakiem/. 
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Gabriel  Bethlen książę Siedmiogrodu. 

Urodzony w latach 1580- 1623, książę Siedmiogrodu, od 1613, król 

Węgier od 1620-1621,był przywódcą anty habsburskiego powstania na 

Węgrzech w 1619r. w okresie wojny trzydziestoletniej. Sprzymierzył się                   

z Czechami i wystąpił zbrojnie przeciw cesarzowi Ferdynandowi II 

Habsburgowi, który był zarazem królem Węgier i Czech. Po wojennych 

sukcesach Bethlen obwołany królem Węgier panował w latach 1620-1621.           

W traktacie pokojowym zawartym cesarzem Ferdynandem II w Nikolsburgu 

zrzekł się tytułu królewskiego. Okres jego panowania w Siedmiogrodzie jest 

nazywany „złotym wiekiem”. Nastąpił wówczas rozwój gospodarki, oświaty        

i sztuki. Powstał w księstwie pierwszy uniwersytet w Gyulafeherver.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina z księciem Siedmiogrodu Gabrielem Bethlenem, który stał się bohaterem narodowym Węgier za walkę             

z Habsburgami. Węgrzy umieścili jego wizerunek na znaczkach pocztowych i banknotach obiegowych 
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Po poniesionej klęsce Czechów pod Białą Górą, cesarz Ferdynand II 

wprowadził w Czechach monarchię dziedziczną dla Habsburgów w 1627 r . Od 

tego czasu Habsburgowie nie musieli się ubiegać o zgodę Sejmu Szlacheckiego 

na dziedziczenie korony Czech. 

Pomoc Rzeczpospolitej dla Austrii. Odsiecz wiedeńska 1683r. 

Zagrożona najazdem Turków Austria zawarła z Rzeczpospolitą układ 

wzajemnej pomocy na wypadek wojny z Turcją. Wielki Wezyr Kara Mustafa 

wprowadził pod Wiedeń 138 tysięczną armię i rozpoczął obleganie stolicy 

cesarstwa. Zgodnie z układem król Polski Jan III Sobieski pośpieszył                   

sprzymierzeńcowi z pomocą. Książę Karol lotaryński oraz austriaccy                      

i niemieccy wodzowie bez szemrania poddali się pod komendę Jana III 

Sobieskiego. Układ to zresztą z góry przewidział, że król Polski obejmie 

dowództwo jako najbardziej doświadczony i do tej pory zwycięski wódz                  

w bitwach z Turkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Matejko obraz triumfu króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem 
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Król Jan III powiedział, iż „źle będzie dla Rzeczpospolitej jeśli Wiedeń 

upadnie i niedobrze również, jeżeli obroni się własnymi siłami”. Nasz król nie 

chciał zmarnować okazji do zabrania głosu na scenie europejskiej /za Jasienicą/. 

Pragnął powiększyć autorytet państwa, którym rządził a przy okazji          

i własny. Tajemniczy instynkt wodza pozwalał Janowi III wyczuć wynik starcia 

w polu z nieprzyjacielem. Król dostrzegał jedyną drogę podźwignięcia państwa 

z upadku i bez wahania wszedł w nią. Jego wojsko z Krakowa szybkim 

marszem w ciągu 8 dni  znalazło się pod Wiedniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talar Leopolda I Habsburga cesarza Austrii z datą odsieczy wiedeńskiej - 1683r. 
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Talary cesarskie Leopolda I Habsburga 

 

Natomiast cesarz Leopold I Habsburg nie odznaczający się uzdolnieniami 

wodzowskimi  nie zamierzał szukać laurów wojennych na polu bitwy. 

Przezornie usunął się zawczasu z Wiednia na prowincję do Linzu a potem do 

Pasawy, oczekując tam z dala od teatru wojny - na dalszy rozwój wydarzeń… 

Pod komendą  Jana III  było pod Wiedniem 70 000 zbrojnych, z czego          

27 000 Polaków. Litwini od dawna sabotując wszelkie posunięcia swego króla -

gmerali się - wolno ciągnąc w liczbie 17 tys. wojska, pozostając gdzieś                      
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w okolicach Krakowa – gdy ich król i wódz stał z wojskiem już pod Wiedniem. 

Nie zdążyli wziąć udziału w rozstrzygającej bitwie z turecką armią Kara 

Mustafy. Decydujące uderzenie polskiej husarii i rozbicie wojsk Turcji 

przyczyniło się do świetnego zwycięstwa. Zdobyto bogaty obóz i tabory 

tureckiej armii. 

Wolny od oblężenia Wiedeń wylewnie i radośnie witał biciem wszystkich 

dzwonów w kościołach, wiwatami zwycięzców. 

Tymczasem cesarz Leopold I Habsburg upokorzony powrócił do swej 

wyzwolonej stolicy, akurat gdy śpiewała ona „Te Deum” i wiwatowała na cześć 

króla Polski - pisał o tym współczesny historyk francuski. Te wiwaty wybitnie 

zirytowały i zdenerwowały zazdrosnego o splendory cesarza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medal Leopolda I Habsburga jako zwycięzcy Turków „Turcarum Victor”. Medalier Anton Meybush 
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Leopold od razu rozpoczął odbudowywać swój nadwątlony autorytet, ale 

już jako dzielny zwycięzca Turków. Drukuje się na zlecenie dworu 

propagandowe ulotki i ryciny wielbiące cesarza Leopolda jako wodza w zbroi     

i w laurowym wieńcu, bite medale Antona Meybusha kreują cesarza Leopolda 

jako ”TURCARUM VICTOR-ZWYCIĘZCA TURKÓW”. 

Rycina przedstawia wyeksponowaną dużą postać cesarza Leopolda - jako 

wodza w zbroi, na pięknym koniu i laurowym wieńcu. Gdy tymczasem nasz 

główny bohater wydarzeń król Polski Jan III  jest odrysowany jako tło dla 

cesarza, malutki, skromny, niepozorny - szara myszka w grupie podrzędnych 

dowódców po lewej stronie ryciny- patrz niżej. 
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Na spotkaniu z polskim wojskiem widać było oschłość i powściągliwość 

cesarza , przywitał się polskim królem Janem III, ale nie pozdrowił polskiego 

zwycięskiego wojska, nie uchylił kapelusza i nie podziękował wojsku, że 

uratowali jego stolicę. Nie odkłonił się synowi  Jana III Sobieskiego – Jakubowi, 

którego król jako ojciec przedstawiał cesarzowi. Jan III takim afrontem                 

i nietaktem oraz niewdzięcznością był wielce zaskoczony i oburzony. 

Powściągliwość cesarza wpłynęła także na mieszkańców Wiednia i wojaków 

cesarskich. Ucichły wiwaty, zaczęły się zachowania  nieprzyjazne, mnożyły się 

napady rabunkowe na Polaków i ich zdobyte tureckie trofea. Wspomina o tym 

list króla do jego żony Marysieńki: 

 

„Jesteśmy tu teraz właściwie jak zapowietrzeni, nikt tu się do nas nie pokaże, a 

przed potrzebą ( bitwą) przecisnąć się nie było można w tak wielkich moich 

namiotach, prowiantów żadnych nie dają, chorzy nasi na gnojach leżą                      

i niebożęta postrzeleni, których bardzo siła, wozy nam rabują, konie gwałtem 

biorą„!!! 
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Zazdrość Austriaków o bogate łupy zdobyte w obozie tureckim 

prowokowały do napadów, zabójstw i rabunku zdobyczy. Nastąpiły braki           

w zaopatrzeniu w żywność, co pogarszało sytuację głodującej polskiej armii, nie 

zajęto się troskliwie rannymi w bitwie polskimi żołnierzami. Nie wiadomo gdzie 

podziały się i przepadły grube fundusze papieskie przeznaczone na żywność   

dla wojska, panowały wówczas silne upały. W jednym ze swoich listów Jan III 

pisał, że „wielu Polaków po kilka dni samą wodą żyło” /za Jasienicą/. Płytko 

pochowane zwłoki poległych  zatruwały powietrze i otoczenie. Zapanowała             

w wojsku krwawa biegunka, która zabrała wiele ofiar już po walce wśród 

żołnierzy i oficerów. Powyższy brak zainteresowania i pomocy bardzo źle 

rokował ze strony austriackich sojuszników. Stosunek ich do Polaków ujawnił 

się w następnych latach… 

Traktat trzech czarnych orłów 

W 1732 roku Rosja , Austria i Prusy zobowiązały się wspólnie pilnować 

osłabionej Polski, zawarły traktat zwany przymierzem „Trzech Czarnych 

Orłów” - czarne orły widnieją na godłach tych państw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzy czarne orły i trzy medale: cesarza Austrii Karola VI Habsburga, Fryderyka Wilhelma króla Prus i               

carycy Rosji Anny. 
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Traktat ten był tajnym porozumieniem między trzema tymi państwami, 

zawarty 23 września 1732 roku. Ustalono w nim, że za każdym razem państwa 

te będące sąsiadami Rzeczpospolitej będą wybierały jej kandydatów na tron 

Polski, ponieważ Polska jakoby im zagrażała. Dlatego wybierano jak 

najgorszych kandydatów, by osłabić Polskę i mieć możność mieszania się w jej 

wewnętrzne sprawy. W/g tej dyrektywy wybrano jej na króla gnuśnego, słabego 

Augusta III Sasa na elekcji w Kamionku koło Warszawy utrącając świetnego 

kandydata Stanisława Leszczyńskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Medal z królem Augustem III Sasem. /awers/ Wermouth 

 

Traktat  Trzech Czarnych Orłów podpisali: Imperatorowa Rosji Anna, 

Król Prus Fryderyk Wilhelm i cesarz Austrii Karol VI Habsburg. 

To przymierze było pierwszym tak bezczelnym i śmiałym 

postanowieniem ingerowania państw ościennych w sprawy Polski i były 

preludium do rozbiorów, które na 123 lat wykreśliły Polskę z mapy Europy. 

Trzy sąsiednie państwa tworzące przymierze Trzech Czarnych Orłów świadomie 

budowały dla Europy czarny obraz Polski, życzyły jej zagłady, pragnąć                   

w przyszłości zagarnąć jej terytorium. Późniejsi władcy 3 państw: imperatorowa 
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Rosji Katarzyna II, król Prus Fryderyk II i cesarz Austrii Józef z matką 

cesarzową Marią Teresą zamawiali we Francji i Anglii satyryczne ulotki i ryciny 

ośmieszające Polskę i prezentujące ją jako czarną dziurę na mapie oświecenia, 

jako same zło, które powinno być wykorzenione. Podobne stereotypy mają 

ogromną siłę oddziaływania i dzisiaj... Należy się zastanowić czy Austriacy nie 

powinni się poczuwać do pewnej lojalności i przyzwoitości w stosunku do 

Rzeczpospolitej, która przyszła jej z pomocą w okresie zagrożenia jej bytu, 

oblężenia Wiednia w 1619 roku przez wojska Gabriela Bethlena, oblężenia 

Wiednia w 1683 roku przez armię turecką Kara Mustafy? Wszak Polacy 

przelewali za nich swą krew. Ale w polityce nie liczą się sentymenty,  istnieją 

tylko interesy jak powiedział kiedyś jeden z dyplomatów. 

Przymiarki Austrii do zaborów Rzeczpospolitej. 

Już w 1761 roku wykorzystując zamieszanie polityczne w Polsce Austria 

zdecydowała się na zagarnięcie pozostających w polskim władaniu miast na 

Spiszu. Rok później łupem Austrii padły polskie starostwa: sądeckie, 

czorsztyńskie i nowotarskie. Ten fakt bezprawny dał sygnał przyszłym 

wspólnikom do zaborów, że można już coś urwać bezkarnie z ziem 

Rzeczpospolitej. 

W tym samym czasie pod pozorem zabezpieczania przed epidemią 

przebiegły król Prus Fryderyk II ustanowił KORDON SANITARNY na 

Pomorzu i w części Wielkopolski. Tym samym już wytyczał przyszłą granicę 

swoich przyszłych terytorialnych zdobyczy. Układ rozbiorowy I rozbioru 

Rzeczpospolitej podpisano w Petersburgu 17 lutego 1772 roku przez Rosję, 

Prusy i Austrię. Cesarzowa Austrii Maria Teresa i jej syn Józef II w swoich 

żądaniach terytorialnych kierowali się zasadą wyrażona przez pruskiego 

ministra Ewalda Friedricha von Hartzberga „kto jest bezczelny dostaje zawsze 

najwięcej”. Więc dokonywali większych grabieży terytorium Rzeczpospolitej 

niż przewidywały to układy rozbiorowe. Ilustruje powyższe rycina  angielska      

I rozbioru Polski zwana „kołaczem królewskim”. Pochyleni nad mapą Polski 

zaborcy: caryca Rosji Katarzyna II, król Prus Fryderyk II i cesarz Austrii Józef 

II. Nasz król Stanisław August łapie ręką spadającą z głowy koronę - wiele 

mówiąca ilustracja. 
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Ilustracje angielskie I Rozbioru Polski 1772 

Nasz król Stanisław August ma związane ręce nad mapą rozbiorową 

Rzeczpospolitej. 

W wyniku I rozbioru Polska straciła 211 tysięcy kilometrów 

kwadratowych terytorium i 4,5 miliona ludności. Austria zawłaszczyła całą 

południową część Polski z miastami Lwowem i Przemyślem bez Krakowa.        

Z zaanektowanych ziem  utworzono królestwo Galicji i Lodomerii, wybito z tej 

okazji okolicznościowe medale. Pamiątki z I rozbioru Polski w formie medalu 

wybiły także Prusy i Rosja. 
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Medale pamiątkowe z I Rozbioru Polski 1772r bite przez Austrię dla królestwa Galicji i Lodomerii, tak nazwano 

zagarnięte tereny południowe Rzeczpospolitej. 
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Medal I Rozbioru Polski bity przez Królestwo Prus i grosze pruskie (zaborcze) dla tzw Prus Południowych              

(ziem zagarniętych). 
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Medal I Rozbioru Polski bity przez Rosję z carycą Rosji Katarzyną II Wielką. 
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Ruble z okresu zaboru rosyjskiego kursujące na terenie części polskiej ziem zabranych przez Rosję. 

 

Trójstronny układ rozbiorowy trzech państw podpisany 5 marca 1772 

roku rozpoczynał się bluźnierczo preambułą „W imię Trójcy Prze najświętszej” 

a w nim uzasadniano powód zagarnięcia ziem należących do Polski jako 

panująca w niej anarchię i zagrożenie zupełnym rozkładem państwa polskiego. 

Na podobne uzasadnienie powoływano się w czasie podpisywania paktu 

Ribbentrop Mołotow i 17 września 1939r. ustanawiającego IV rozbiór Polski. 

Do rozbioru wystartowały: Rosja Sowiecka i Niemcy. Austria wchodziła                   

w skład III Rzeszy niemieckiej. 
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30 września 1773 roku traktaty rozbiorowe ratyfikował Sejm rozbiorowy 

zwołany przez zaborców, przy proteście trzech posłów: Tadeusza Reytana, 

Samuela Korsaka Stanisława Bohuszewicza. Na pierwszej sesji sejmowej 

posłowie ci sprzeciwili się zawiązaniu na Sejmie konfederacji pod 

przewodnictwem sterowanego przez Rosję Adama Ponińskiego, umożliwiającej 

zatwierdzenie traktatu i rozbioru Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Matejko fragment obrazu „Upadek Polski” Reytan u drzwi Sejmu rozbiorowego 

Konfederacja została zawiązana z inicjatywy państw rozbiorowych. Miała 

ona na celu uniknięcie możliwości zastosowania podczas obrad Sejmu - prawa 

Liberum Veto. Sejm konfederacyjny podejmował decyzje większością głosów. 

Państwa rozbiorowe utworzyły specjalny fundusz  na przekupywanie polskich 

posłów. Funduszem tym dysponował Adam Poniński. Nasz ostatni król 

Stanisław August Poniatowski był tego funduszu beneficjentem. Za 

zatwierdzenie traktatu rozbiorowego  otrzymał od zaborców spłatę swoich 

prywatnych długów. Tadeusz Reytan w formie protestu miał się położyć u drzwi 

sejmowych i powiedzieć: „Tylko po moim trupie stąd wyjdziecie”. I dokonało 

się, po powrocie z Sejmu do swego domu Reytan popełnił samobójstwo. 

Historyk brytyjski prof. Norman Davies w swej książce „Boże Igrzysko” 

stwierdził, że Rzeczpospolita została unicestwiona nie z powodu anarchii 

wewnętrznej ale unicestwiona dlatego, że wielokrotnie próbowała się 

reformować. I podobna opinia wg prof. Zielińskiej - podjęcie reform w Polsce            

z pewnością stało się przyczyną zgonu państwowości. 
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Austria urwała szmat południowej Polski ze Lwowem, Przemyślem               

i Spiszem - tworząc królestwo Galicji i Lodomerii. Z kolei Prusy zagarnęły 

Warmię i Prusy Królewskie /bez Gdańska i Torunia/. Rosja zabrała Inflanty 

Polskie oraz wschodnie krańce Rzeczpospolitej za Dnieprem i Dżwiną. Austria 

utrzymała zabrane w I i III zaborze ziemie do końca I wojny światowej w 1918 

roku. Ale do końca szkodziła Polsce oddając Lwów i pełne broni arsenały 

powojenne Ukraińcom a nie odradzającej się Polsce co sprowokowało krwawe 

walki Polaków z Ukrainą o miasto Lwów i kresy wschodnie w latach 1918-19. 

 

 

 

 

 

 

Odznaka „Orlęta” z czasów obrony Lwowa i Kresów Polskich 1919r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gwiazda Przemyśla” - Odznaczenie wojskowe z okresu walk polsko – ukraińskich o Przemyśl 1919r. 



 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 150 kwiecień – czerwiec 2018 

51 

Bibliografia:   

Paweł Jasienica „Rzeczpospolita Obojga Narodów „Srebrny Wiek”                          

i „Calamitatis Regnum” 

Antoni Mączak „W czasach Potopu” 

Kresy-Tadeusz Reytan i I Rozbiór Polski 

Google „Polski Spisz„ Rozbiory Polski. 

 

Ilustracje: 

Fotografie z replik monet i medali oraz odznaczeń ze zbioru autora. 

Google grafika: Odsiecz Wiednia, ryciny - I Rozbiór Polski. 

 

  ◙ 
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WIEŚCI Z ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

W dniu 3 kwietnia 2018 r. w Muzeum Gdańska zorganizowany został 

odczyt pani Alicji Szczypińskiej pt.: „Akademia Goldenmark – złote finanse 

osobiste”. Grupa Goldenmark (dawniej Mennica Wrocławska) jest największym 

dealerem złota i srebra lokacyjnego w Polsce. Jej oddziały zlokalizowane są              

w trzynastu polskich miastach, m.in. w Gdańsku. Oferta dostępna jest również  

w blisko 450 placówkach partnerskich. Podczas odczytu, który miał charakter 

komercyjny zaprezentowane zostały monety bulionowe. Ten rodzaj monet, 

zwany także monetami lokacyjnymi lub inwestycyjnymi to monety z metali 

szlachetnych, głownie ze złota, srebra, platyny emitowane dla celów 

inwestycyjnych, czyli lokatę kapitału. Monety te niekiedy nie mają 

zadeklarowanej wartości nominalnej, a zamiast nominału podana jest zawartość 

kruszcu szlachetnego, np. 1 uncja. Ich nakład zwykle nie jest ograniczony              

i zależy od popytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie spotkania z przedstawicielem Grupy Goldenmark 
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W dniu 8 maja - w zamian za kolejny odczyt odwołany z powodu choroby 

prelegenta - członków i sympatyków naszego oddziału zaproszono do 

zaprzyjaźnionego Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu. Tam             

w kawiarence historycznej „Clio” gościł prof. dr hab. Aleksander Bursche                  

z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pretekstem do spotkania 

było niezwykłe, unikalne znalezisko z okolic Elbląga, tzw. aureus (nominał bity 

z czystego złota), wybity na cześć Faustyny Młodszej (ok. 130 – 176 r.), żony 

cesarza Marka Aureliusza. Znalezisko od 8 maja br. można podziwiać                      

w elbląskim Muzeum w części wystawy poświęconej Gotom. Tematem 

niezwykle interesującego wykładu był szeroki kontekst napływu rzymskiego 

złota na tereny Barbaricum.  

 

 

Spotkanie w kawiarence historycznej „Clio” w MAH w Elblągu 

 

W dniu 5 czerwca zaproszeni goście mogli posłuchać odczytu Aleksandra 

Kuźmina pt.: „Kilka uwag o 10 – fenigówce Wolnego Miasta Gdańska z 1920 

roku.” Prelegent opowiedział zebranym o ciekawej monecie zastępczej, wybitej 

przed oficjalnym powołaniem do życia Wolnego Miasta Gdańska, tj. przed              

15 listopada 1920 r. 
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10 fenigów Wolnego Miasta Gdańska z 1920 r. 

 

Dnia 16 czerwca zwołany został XIV Nadzwyczajny Zjazd Polskiego 

Towarzystwa Numizmatycznego, na którym miało się odbyć głosowanie nad 

projektem nowego statutu. Delegaci spotkali się w siedzibie Zarządu Głównego 

PTN w Warszawie. Z ramienia naszego Oddziału delegatem była prezes 

Małgorzata Gizińska. Na zjazd został także zaproszony jako gość członek 

honorowy PTN Aleksander Kuźmin. Projekt nowego statutu został wcześniej 

przesłany do oddziałów, które miały możliwość wniesienia do niego poprawek. 

Zgłoszone przez nas uwagi - uwzględnione w projekcie nowego statutu - 

dotyczyły przede wszystkim przynależności członków wspierających oraz 

kompetencji Komisji Rewizyjnej. 

W efekcie, wobec wniosku zgłoszonego przez Tomasza Bylickiego - 

przyjętego większością głosów – na zjeździe wniesiono jedynie poprawki do 

istniejącego już Statutu. Dotyczyły one m. in. : małoletnich członków PTN, 

wprowadzenia do statutu jasno określonego klucza wyborczego delegatów na 

zjazd oraz osobowości prawnej oddziałów. Nowa wersja statutu wraz                        

z wniesionymi przegłosowanymi poprawkami wkrótce zostanie rozesłana do 

członków stowarzyszenia a zmiany zgłoszone do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 
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Obrady XIV Nadzwyczajnego Zjazdu PTN 

 

Na zakończenie Zjazdu bardzo interesujący wykład wygłosił dr Jakub 

Woziński, pisarz, publicysta, doktor filozofii, autor trzech książek z zakresu 

historii ekonomii. Był to pierwszy wykład z ramach cyklu ”Po co nam banki 

centralne” pt. „Historia pisana pieniądzem”. 

 

Dr Jakub Woziński w trakcie wykładu. 

 

  

◙ 
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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 
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