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OD REDAKCJI 

 

 I oto minął kolejny rok działalności Oddziału Gdańskiego Polskiego 

Towarzystwa Numizmatycznego. Z nadzieją i optymizmem wchodzimy w 66 rok 

naszego istnienia, i oczywiście 31 rok w historii Gdańskich Zeszytów 

Numizmatycznych. Jesteśmy wdzięczni za słowa uznania, ale i również, a może 

przede wszystkim, za konstruktywną krytykę. Jeszcze raz namawiamy do 

aktywnego włączenia się w tworzenie naszego pisma – do nadsyłania artykułów, 

uwag, komunikatów lub sugestii, co do zawartości lub wyglądu naszego 

kwartalnika. Wciąż naszym marzeniem jest powrót do wersji drukowanej, i gdy 

tylko pozwolą na to finanse, wrócimy do tej formy wydawnictwa, nie rezygnując 

rzecz jasna, z obecności w internecie, dzięki któremu Gdańskie Zeszyty 

Numizmatyczne docierają do najdalszych zakątków świata, na co najlepszym 

dowodem są liczne publikacje naszego kolegi Adama Kuźnickiego                                      

z australijskiego Sydney. 

 

 W 153 numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych mogą Państwo 

zapoznać się z relacją z obchodów jubileuszu Oddziału Gdańskiego PTN, 

zapoznać się z postaciami dwojga wybitnych twórców: Wojciecha 

Przedwojewskiego oraz Emilii Kaus, przeczytać o znaleziskach monet elbląskich 

ze skarbów z terenu Polski, a także o numizmatyce pośmiertnej w starożytnej 

Grecji. 

 

 Serdecznie zapraszam do lektury. 

 

Mariusz Habkowski 
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OBCHODY JUBILEUSZU 65 – LECIA                              

ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO                                                

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO 

Małgorzata Gizińska 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

W roku 2018 przypada 65 rocznica powstania Oddziału Gdańskiego 

Polskiego Towarzystwa Archeologicznego (przekształconego później w Polskie 

Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne) oraz 55 - lecie utworzenia 

Sekcji Numizmatycznej przy oddziale PTA w Gdańsku, której kontynuacją jest 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Z tej okazji, dla 

uświetnienia długiej i wielce owocnej działalności w dniach 27 – 28 września 

odbyło się jubileuszowe spotkanie, połączone z II Pomorską Konferencją 

Numizmatyczną, przygotowaną wspólnie z Muzeum Gdańska. Pierwszy dzień 

obrad w Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta poprzedziły 

uroczystości jubileuszowe. Na wstępie przybyłych gości przywitali gospodarze 

spotkania: dyrektor Muzeum Gdańska doc. Waldemar Ossowski, dr Tomasz 

Olkowski oraz prezes Oddziału Gdańskiego PTN Małgorzata Gizińska. Na 

zaproszenie organizatorów przybyli goście z całej Polski, zarówno członkowie 

Zarządu Głównego PTN, jak i przedstawiciele zaprzyjaźnionych oddziałów                      

a także wielu muzealników – numizmatyków oraz członków i sympatyków 

Oddziału Gdańskiego PTN. 

Prezes Małgorzata Gizińska w krótkim wystąpieniu przypomniała 

zebranym okoliczności powstania Oddziału, znaczące wydarzenia z jego dziejów, 

a także osoby zasłużone dla numizmatyki gdańskiej. Następnie przedstawiciele 

Zarządu Głównego - Pan Prezes  Przemysław Ziemba oraz vice - prezes Dariusz 

Budzelewski przystąpili do wręczenia przyznanych z okazji jubileuszu nagród. 

Na samym wstępie zwrócono się ze specjalnymi podziękowaniami do Pana 

Aleksandra Kuźmina, wieloletniemu prezesa oddziału i honorowego członka 

PTN, informując o zawnioskowanym nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi. 

Odznaczeniem „Za opiekę nad zabytkami” uhonorowany został Pan Konstanty 

Siekierski a odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” Panowie: Robert 

Apanowicz, Bogumił Filipek i Romuald Sieradzki. 
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Wręczenie odznaczenia Panu Bogumiłowi Filipkowi, fot. A. Denis. 

  

Za zasługi w rozwoju numizmatyki i Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego medalem im. prof. Ryszarda Kiersnowskiego odznaczono 

Pana doc. Miłosza Frąckowiaka, natomiast złotą odznakę PTN wręczono Pani 

prezes Małgorzacie Gizińskiej. 

Na jej ręce przekazano także Dyplom Honorowy ZG PTN dla całego 

Oddziału Gdańskiego.  

Z kolei Pan prezes Ziemba został uhonorowany Złotą odznaką Zarządu 

Oddziału Gdańskiego. 

Dyplomy Honorowe ZG PTN wręczono członkom Oddziału: Pani 

Aleksandrze Szymańskiej – Bukowskiej oraz Panom Andrzejowi Denisowi, 

Mariuszowi Habkowskiemu, Stefanowi Hetmańskiemu, Dariuszowi 

Świsulskiemu oraz osobom współpracującym z Oddziałem: Pani Dobrochnie 

Surajewkiej, dyrektorowi Waldemarowi Ossowskiemu, dr Tomaszowi 

Olkowskiemu i Karolowi Nowalińskiemu.  
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Pani Aleksandra Szymańska – Bukowska otrzymuje Dyplom Honorowy ZG PTN, fot. A. Denis 

 

Spotkanie w Muzeum Gdańsku było także okazją do przekazania 

jubileuszowych życzeń, listów gratulacyjnych, dyplomów oraz upominków                    

w postaci medali i wydawnictw książkowych dla Oddziału Gdańskiego PTN.  

 

 

Pan Karpiński wręcza medal Panu Konstantemu Siekierskiemu, fot. A. Denis. 
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Okolicznościowy medal wydany z okazji 65 rocznicy powstania 

Gdańskiego Oddziału PTN (zaprezentowany w poprzednim numerze GZN) 

otrzymali: dyrektor Waldemar Ossowski, dr Tomasz Olkowski, prezes ZG PTN 

Przemysław Zięmba, wiceprezes ZG i jednocześnie prezes Oddziału w Koszalinie 

Dariusz Budzelewski, członek Zarządu i jednocześnie prezesa Oddziału                           

w Słupsku Jan Radkowski, członek Zarządu a jednocześnie kierownik Działu 

Numizmatycznego Muzeum Archeologicznego w Łodzi Piotr Chabrzyk, członek 

Zarządu Oddziału w Olsztynie Jadwiga Kubas, prezes Oddziału w Zielonej Górze 

Adam Wojtkowiak, dyrektor Fundacji Oświatowej im. gen. pilota Stanisława 

Karpińskiego Henryk Karpiński, dyrektor Oddziału Gdańskiego Narodowego 

Banku Polskiego Marzena Tymoszuk, członek Towarzystwa Przyjaciół 

Narodowego Muzeum Morskiego Apoloniusz Łysejko, zastępca dyrektora d/s 

merytorycznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku Beata Ceynowa, 

artystka plastyk Dobrochna Surajewska oraz  osoby przez wiele lat związane                    

z numizmatyką w muzealnictwie: Ewa Kazimierczak z Muzeum 

Archeologicznego w Gdańsku, Roma Włodarczak z Gabinetu Muzeum 

Zamkowego w Malborku i Karol Nowaliński z Muzeum Historii Miasta Gdańska. 

Po zakończeniu uroczystości jubileuszowych rozpoczęła się pierwsza część 

konferencji numizmatycznej.  

 

Uczestnicy spotkania jubileuszowego i pierwszego dnia konferencji, fot. A. Denis. 
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Oprawę uroczystości jubileuszowych stanowiła również niewielka 

okolicznościowa wystawa, prezentująca medale dotychczas emitowane przez 

Oddział w Gdańsku - ze zbiorów Pana Miłosza Frąckowiaka. Pokazano również 

wydawnictwa książkowe, których autorami są członkowie Towarzystwa, 

wydawnictwa zainicjowane przez oddział a przede wszystkim  archiwalne zeszyty 

oddziałowego kwartalnika „Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych”.  

Drugi dzień Konferencji był także okazją do wręczenia odznak oraz medali 

przyznanych przez Oddział Gdański PTN. Złotymi Odznakami OG PTN zostali 

wyróżnieni Panowie: Andrzej Denis, Mariusz Habkowski i Stefan Hetmański. 

Podziękowania za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w działalność 

oddziału otrzymali Panowie: Robert Aponowicz, Andrzej Denis, Mariusz 

Habkowski, Aleksander Kuźmin, Zbigniew Mikucki i Dariusz Świsulski.  

Medale, wybite z okazji 65 -lecia działalności numizmatyków na Pomorzu 

w tym dniu odebrali obecni na spotkaniu członkowie Oddziału Gdańskiego PTN 

oraz goście, m.in.: Pani Eliza Walczak – członek zarządu Oddziału 

Warszawskiego a jednocześnie adiunkt Działu Monet Obcych Gabinetu Monet               

i Medali w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Panowie: Alojzy Biernat - 

prezesa Koła w Pszczynie i Andrzej Wrzesiński  - prezes Oddziału w Bydgoszczy.  

 

W drugim dniu konferencji w Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska, fot. A. Denis. 
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W tym szczególnym dla Oddziału Gdańskiego PTN dniu, jakim był 

obchodzony jubileusz, także oddziałowego periodyku „Gdańskich Zeszytów 

Numizmatycznych”, była doskonała okazja do wysłuchania – oprócz 

zaplanowanych na ten dzień referatów – także wspomnień inicjatorów powstania 

wydawnictwa: Pani Aleksandry Szymańskiej – Bukowskiej i Pana Aleksandra 

Kuźmina.  

 

 

Wystąpienie Pana Aleksandra Kuźmina w drugim dniu konferencji, fot. A.Denis 

 

Na zakończenie spotkania goście mieli możliwość obejrzenia aktualnie 

prezentowanej w Muzeum Gdańska ekspozycji pt.” Król jedzie! Wizyty władców 

polskich w Gdańsku w XV – XVIII wieku”, na której zaprezentowano także wiele 

interesujących numizmatów. 

Warto również wspomnieć, że drogą mailową do Oddziału napłynęły 

gratulacje i życzenia od osób, które nie mogły przybyć na jubileuszowe spotkanie: 

Kazimierza Chorosia – prezesa Oddziału we Wrocławiu,  prof. dr hab. Mariusza 

Mielczarka z Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Łodzi, dr hab. Bartosza 

Awianowicza – prezesa Oddziału w Bydgoszczy oraz Roberta Buczaka                              

z Warszawskiego Centrum Numizmatycznego. 

  
◙ 
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MEDALIER WOJCIECH PRZEDWOJEWSKI                                        

– „EPIZOD ELBLĄSKI” 

Małgorzata Gizińska 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Znany i cenione rzeźbiarz oraz medalier Wojciech Przedwojewski był 

przede wszystkim twórcą plakiet i medali portretowych oraz rodzajowych. 

Marian Gumowski w swojej książce „Medale polskie” określił go mistrzem 

rzeźby plakietowej, który „Na wystawie medalierskiej w 1914 roku dał się poznać 

jako pierwszej wody talent...” Prace Przedwojewskiego wystawiano na wielu 

wystawach w kraju i za granicą, m.in. w Wiedniu, Brukseli, Antwerpii, 

Amsterdamie, Moskwie i Pradze, w Krakowie, Lwowie oraz wielokrotnie                       

w Stanisławowie, Rzeszowie, Elblągu i Wrocławiu. Jego artystyczny dorobek 

obejmuje także kilka monumentalnych prac pomnikowych oraz rzeźb, niestety                

w większości nie zachowanych.  

 

 

Wojciech Przedwojewski, zdjęcie z albumu rodzinnego. 
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Artysta urodził się 11 kwietnia 1877 r. we wsi Chłopówka na Podolu, jako 

syn Jana i Petroneli z Hrankowskich. Od dziecka wykazywał zamiłowania                          

i zdolności rysunkowe, zwłaszcza do tworzenia karykatur oraz do lepienia z gliny 

i chleba. W latach 1892 – 1895, po ukończeniu szkoły powszechnej pobierał 

naukę w prywatnej pracowni Piotra Harasimowicza, profesora Szkoły 

Przemysłowej we Lwowie (mieszczącej się w podwórku Hotelu Europejskiego). 

Uczył się tam rysunku, rzeźby i malarstwa. 

Z inicjatywy ks. proboszcza Głowińskiego utalentowanym chłopcem, który 

dość wcześnie stracił matkę, zaopiekowała się  hr. Zofia Siemieńska-Lewicka.  

Dzięki temu młody Przedwojewski mógł uczęszczać w latach 1895-1897 

do Państwowej Szkoły Przemysłowej we Lwowie, ucząc się pod kierunkiem 

malarza Edwarda Pietscha i rzeźbiarza Tadeusza Wiśniowieckiego. Na trzy lata 

przerwał naukę z powodu służby wojskowej, a w 1899 r. powrócił do  prywatnej 

pracowni Harasimowicza. Później w latach 1900 – 1903 pobierał znowu naukę                

w Szkole Przemysłowej (jako stypendysta krajowy) - kończąc ją w oddziale 

rzeźby dekoracyjnej u Harasimowicza. W latach 1903 - 1907 przeniósł się do 

Wiednia, pobierając stypendium z fundacji Czarkowskich – Golejewskich,                        

z przeznaczeniem dla przemysłu artystycznego - za protekcją gen. austriackiego 

Alberta Kollera, którego żonie artysta udzielał lekcji rysunków i modelowania. 

Dzięki otrzymywanej pomocy finansowej mógł studiować także w Akademii 

Sztuk Pięknych w Wiedniu (Kunstakademie) oraz w Szkole Przemysłu 

Artystycznego przy Austriackim Muzeum Sztuki (Kunstgeverbeschule). Pobierał 

tam nauki medalierstwa i rzeźby, rysunku, liternictwa i heraldyki u wybitnych 

ówczesnych profesorów: J. Bitterlicha (rzeźba) oraz  później w latach 1904 – 1907 

na oddziale ogólnym modelowania u wybitnego rzeźbiarza prof. Józefa Breitnera 

(medalierstwo), a także u Andreeasa Grolla, Franza Cizeka i Rudolfa Larischa. 

W Wiedniu Wojciech Przedwojewski pobierał także lekcje u prof. 

Schwartza, twórcy kompozycji plakietowych oraz u dyrektora nowo utworzonej 

państwowej szkoły medalierskiej - Marschalla. 

Z okresu wiedeńskiego znanych jest kilka statuetek i plakiet portretowych 

autorstwa młodego artysty. Wiadomo również, że w  1905 roku uzyskał tam 

pierwszą nagrodę w konkursie na projekt fontanny. Po ukończeniu 

z wyróżnieniem studiów odbył krótką podróż do Drezna i Monachium. Pobyt 

w Monachium, znanym ośrodku medalierskim wpłynął decydująco 

na zainteresowanie artysty małą formą rzeźbiarską - medalierstwem i plakietami. 
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Po powrocie do Lwowa w 1908 r. Wojciech Przedwojewski powołany 

został na asystenta w dziale rzeźby dekoracyjnej w Państwowej Wyższej Szkole 

Przemysłowej  we Lwowie. Otrzymał w tym czasie zlecenie na wykonanie rzeźb 

figuralnych (m.in. kowala i cieśli) oraz dekoracyjno-ornamentalnych dla gmachu 

Izby Handlowej przy ul. Akademickiej. 

 

 

Plakieta „Macierzyństwo”, 1909,  fot.. Paweł Passowicz. 

 

W 1910 r. przeniósł się do Jaworowa, gdzie do roku 1918 pełnił 

początkowo obowiązki nauczyciela rysunków i modelowania a wkrótce 

kierownika Szkoły Przemysłu Drzewnego. Dzięki jego staraniom rozwinął się 

tam dział zabawkarstwa drewnianego, znany ze swych wyrobów, zwłaszcza 

przepięknych barwnych zwierzątek, w kraju i poza jego granicami. 

Od 1912 r. pracował jednocześnie w Polskim Gimnazjum Realnym 

w Jaworowie oraz prowadził kursy przygotowawcze rysunku, kaligrafii 

i geometrii. 

Pracując jako nauczyciel z pasją oddawał się jednocześnie pracy twórczej, 

wykonując wiele plakiet i medali. 
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W lipcu i sierpniu 1914 r. odbył podróż do Wiednia, wzbogacając ją 

wycieczkami do Salsburga, Monachium, Lindau, przez j. Bodeńskie do 

Rorschach; do Zurichu, przez Luzernę do Genewy. Od września 1914 r. do 

grudnia roku następnego służył czynnie jako podoficer rachunkowy w stopniu 

sierżanta w oddziale Stabiles Pferde Spital (20 p.p. Obrony Krajowej Armii 

Austro-węgierskiej), stacjonującym na Węgrzech w miejscowości Ersekǔjwar.  

Od 1 stycznia 1916 r. został wyreklamowany z wojska, jako kierownik 

szkoły przemysłu drzewnego w Jaworowie.  

 

                               

Medal „Zygmunt i Aniela Radzimińscy” i plakieta z okresu pobytu w Jaworowie, fot. Paweł Passowicz 

 

15 kwietnia 1918 r. przeniesiony został w charakterze nauczyciela 

rysunków i modelowania do Krajowej Szkoły Przemysłu Drzewnego                                

w Stanisławowie, gdzie od 1 czerwca następnego roku powołano go na zastępcę 

dyrektora tejże szkoły. 15 grudnia 1920 r. mianowany został nauczycielem 

rysunku w Państwowej Szkole  Realnej, przekształconej później w III Gimnazjum 

o profilu matematyczno- przyrodniczym. Z dniem 31 grudnia 1935 r. przeszedł  

w stan spoczynku w VI stopniu służbowym (emerytura). Odtąd regularnie, dla 

polepszenia stanu zdrowia bywał w Krynicy.  
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Swój wolny czas przez cały okres pracy zawodowej a także później, już na 

emeryturze poświęcał z zamiłowaniem (jak sam określał działalności 

artystycznej, wykonując liczne plakiety i medale. Były to często medale 

wykonywane na zlecenie różnych komitetów organizacyjnych lub dla 

zaprzyjaźnionych osób. Swoje prace pokazywał także na wystawach krajowych 

w Stanisławowie (1932,1933), Lwowie (1938) oraz zagranicą: w Wiedniu, 

Brukseli, Antwerpii i Pradze. 

 

 

                           

Medal „200 – lecie Gimnazjum w Stanisławowie”, 1928 oraz szkic do autoportretu I, fot. Paweł Passowicz. 

 

Wojciech Przedwojewski ożenił się stosunkowo późno, bo dopiero jako 44 

– letni już kawaler w roku 1921, ze Stefanią Marią z domu Górka, doczekawszy 

się z nią dwóch synów – Stanisława i Jana. 

Po wojnie w 1945 roku artysta wraz z rodziną opuścił Stanisławów i osiedlił 

się jako repatriant w Rzeszowie, gdzie – tu cytuję słowa z własnoręcznie 

napisanego życiorysu artysty „ całą duszą oddałem się pracy artystyczno - 
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społecznej”. Był współorganizatorem i pierwszym dyrektorem Państwowego 

Ośrodka Kultury Plastycznej. Tu zaprojektował m.in. popiersie Tadeusza 

Kościuszki dla Rzeszowa, pomnik wdzięczności w Błażowej (1951) i tablicę 

pamiątkową ku czci Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach (1953). Projektował 

także medale i plakiety, wśród nich: T. Kościuszki (1946) i  Leonarda da Vinci 

(1952). Brał udział w wystawach nie tylko w Rzeszowie, ale także w III 

Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w Warszawie (1952/1953), w Bydgoszczy, 

Radomia i Zakopanem. W 1947 r. mianowany został dyrektorem Ogniska 

Plastycznego w Rzeszowie, gdzie prowadził zajęcia z rzeźby i rysunku. Został 

także wykładowcą na kursach wieczorowych krzewienia kultury artystycznej                

w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.  

 

                 

Projekt rysunkowy „Kobieta z dzieckiem” oraz artysta ze swoim dziełem, zdjęcie z albumu rodzinnego, 1948 
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Plakiety „Do socjalizmu i pokoju”, 1953 oraz „Portret syna z wnukiem”, 1953, fot. Paweł Passowicz. 

 

Do Elbląga Wojciech Przedwojewski przyjechał w 1954 r., z powodu 

choroby, wymagającej natychmiastowej operacji. W mieście tym mieszkał wtedy 

jego syn Jan, pełniący służbę w miejscowej jednostce wojskowej. Korzystając                 

z uprawnień dla rodzin wojskowych został natychmiast przewieziony do Łodzi, 

gdzie w odstępach 6 miesięcy poddano go trzykrotnie operacji. Później artysta 

wraz z żoną zamieszkał w niewielkim mieszkaniu przy ul. Beniowskiego 30. Swój 

jubileusz 50-lecia pracy twórczej, przypadający na rok 1956 świętował więc                     

w Elblągu. W tutejszym, dwa lata wcześniej utworzonym Muzeum 

zorganizowana została z tej okazji wystawa. Przygotowaniem jej zajął się 

istniejący jeszcze, powołany w 1954 r. Komitet Jubileuszowy 500 – lecia miasta. 

W jednym z listów artysta pisał , że wystawa nie obejmowała niestety całkowitego 

dorobku jego twórczości a jedynie połowę. Przyczyną było to, że części prac nie 

zdołał wywieźć do Rzeszowa  ze swojego domu i pracowni w Stanisławowie. 

Część natomiast rzeźb posągowych oraz płaskorzeźb uległa zniszczeniu. „Była to 

bolesna i niepowetowana strata mego dorobku życiowego” – napisał w liście.  

Wystawie elbląskiej, czynnej w dniach 7 – 28 października 1956 r. towarzyszył 

niewielki katalog autorstwa ówczesnego kustosza muzeum Henryka Cieśli pt. „50 

lat twórczości artystycznej artysty – rzeźbiarza Wojciecha Przedwojewskiego -   

w oprawie broszurowej, formatu 20,5 cm, z ilustracjami na osobnych tablicach 

poza tekstem. O obchodach artysta napisał: „Moje 50 – lecie pracy zawodowej 

urządzone było bardzo okazale kosztem Prezydium M.R.N. w Elblągu”. W roku 

następnym (1957) artysta wystawił swoje prace na pierwszej wielkiej wystawie 

malarstwa, rzeźby i zdobnictwa zorganizowanej przez powstałe w tymże roku 
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Elbląskie Zrzeszenie Plastyków - w ośrodku szkoleniowym PZPR przy                             

ul. Mickiewicza 43. 

 

  

Artykuły o artyście publikowane w ówczesnej miejscowej prasie. 

 

Ówczesny kronikarz życia kulturalnego Elbląga Jerzy Lasota tak określał 

Wojciecha Przedwojewskiego, wymieniając go jako pierwszego wśród biorących 

udział w wystawie: ”nestor plastyków elbląskich...jeden z najwybitniejszych 

polskich medalierów i plakiecistów, którego prace spotkać można w galeriach 

zagranicznych.” W tym samym roku Przedwojewski został odznaczony 

Oficerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski - Polonia Restituta, otrzymał 

także stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki w wysokości 300 zł miesięcznie. 

W październiku 1958 r. został członkiem utworzonego właśnie zarządu 

Elbląskiego Towarzystwa Nauki i Sztuki. W sierpniu 1959 r. zaprezentował 26 

plakiet na wystawie w klubie Naczelnej Organizacji Technicznej przy dawnej ul. 

Armii Czerwonej (obecnie Królewieckiej). 

4 lutego 1960 r. otrzymał I nagrodę artystyczną miasta Elbląga za rok 1959 

- w związku z obchodami XV rocznicy wyzwolenia miasta.W grudniu 1961 r. na 

wystawie „Elbląg wczoraj, dziś i jutro” zaprezentował 25 plakiet swojego 

autorstwa. 
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Plakiety „Wyprawa na łowy”, 1956 i „Na straży Ziem północnych”, 1962, fot. Paweł Passowicz. 

 

Mieszkanie, w którym w Elblągu zamieszkał medalier było niewielkie. 

Zachowała się jego korespondencja z Urzędem Miasta, z której wynika, że czynił 

starania o uzyskanie większego locum, w którym znalazłoby się miejsce na 

osobną pracownię. Można sobie wyobrazić, ile trudu musiał włożyć w tworzenie 

swoich dzieł w maleńkim mieszkanku – w ich szkicowanie, odciskanie najpierw 

w plastelinie, później modelowanie w gipsie a następnie odlewanie w metalu.                

W końcu w roku 1962 udało mu się przenieść wraz z rodziną  do większego, 

pięknego 3 - pokojowego mieszkania na ul. Hetmańską 20/1. Tu urządził sobie 

pracownię i tu mógł przechowywać swoje prace. 

23 listopada 1965 r. wziął udział w pierwszej wielkiej zespołowej wystawie 

13 plastyków elbląskich, zorganizowana przez Galerię El w krużganku kościoła 

Najświętszej Marii Panny, w trakcie trwania I Biennale Form Przestrzennych). 

Niestety, niewiele pozostało w Elblągu śladów po działalności artystycznej 

Wojciecha Przedwojewskiego, niewiele również osób zdaje sobie sprawę, że 

przez prawie trzynaście lat w mieście tym mieszkał i tworzył tak uzdolniony                    

i ceniony medalier.  
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W elbląskim muzeum znajduje się tylko jedna praca wykonana przez 

Wojciecha Przedwojewskiego. Jest to plakieta przedstawiająca Jana Amosa 

Komeńskiego, wykonana w 1956 r. , przekazana przez Wydział Budżetowo – 

Gospodarczy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu w 1965 r. Na 

murach Szkoły Podstawowej nr 12 zobaczyć można brązową plakietę  Michała 

Kajki, odlaną w Zakładach Mechanicznych im. gen. Karola Świerczewskiego 

„Zamech” i umieszczoną na tablicy pamiątkowej. Wiadomo również, że artysta 

był twórcą tablicy pamiątkowej poświęconej Rodzinie Nalazków, wykonanej być 

może na zamówienie ówczesnej szkoły wojskowej tego imienia. 

                    

Dwie wersje plakiety „Jan Amos Komeński”, 1956, fot. Paweł Passowicz. 

 

                         

Medal „Michał Anioł”, 1964, , fot. Paweł Passowicz. 
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Plakiety: „Eliza Orzeszkowa” oraz „Stefan Czarniecki”, 1965, , fot. Paweł Passowicz. 

 

                     

Plakiety „Jerzy Wolski z córką”, 1955 i „Babcia Openauer”, 1964, , fot. Paweł Passowicz. 
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Plakiety „Wituś”, 1957 i „Józef Cyrankiewicz”, 1957, fot. Paweł Passowicz. 

 

W Elblągu powstały prace związane z wielkimi postaciami literatury 

polskiej a także z ważnymi postaciami historycznymi. Artysta tworzył tu także 

plakiety z portretami przyjaciół, znajomych i rodziny. W 1956 r. powstały 

plakiety poświęcone gen. Józefowi Bemowi oraz wspomniana już – Janowi 

Amosowi Komeńskiemu, ważnym postaciom przebywającym kiedyś w tym 

mieście. Artysta proponował  nazwanie jednej ze szkół elbląskich imieniem 

Komeńskiego i zamierzał, z okazji jubileuszu swojej pracy twórczej obdarzyć ją 

odlaną w brązie plakietą.  

                                      

Plakiety „Tysiąclecie Polski”, 1960 i „Wczoraj, dziś i jutro”, 1966, , fot. Paweł Passowicz. 
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Mieszkając w Elblągu Wojciech Przedwojewski nawiązał kontakt                             

z dyrektorem powstałego w 1966 r. Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu. 

Efektem tego był jego udział w dwóch wystawach poświęconych powojennej 

sztuce medalierskiej a także przekazanie do zbioru muzeum 21 plakiet.  

W 1967 roku artysta przeniósł się do Wrocławia. Zdecydował się na ten 

krok za namową żony, ze względu na podeszły wiek i zły stan zdrowia, ale przede 

wszystkim na fakt, że  syn jego płk. Jan Przedwojewski dostał służbowe 

przeniesienie do tego miasta. Napisał w jednym ze swoich listów do dyrektora 

muzeum wrocławskiego: „ Ku mojemu wielkiemu niezadowoleniu w związku                 

z uczynioną inicjatywą mojej żony dałem się skłonić do opuszczenia Elbląga                     

i dziś oboje go po niewczasie żałujemy”. Warunki życia we Wrocławiu , niestety 

były o wiele gorsze. Wkrótce - 1 grudnia 1967 r. Wojciech Przedwojewski zmarł, 

nie doczekawszy się obiecywanej autorskiej wystawy jubileuszowej na 60 – lecie 

pracy twórczej. Jego spuścizna artystyczna, decyzją żony w większości trafiła do 

Wrocławia, chociaż podobno, mieszkając w Elblągu nosił się z zamiarem 

przekazania jej do elbląskiego muzeum. W Muzeum Sztuki Medalierskiej we 

Wrocławiu zorganizowano już po śmierci artysty, w styczniu 1970 r. wystawę pt. 

„Medale i plakiety. Wojciech Przedwojewski”. Kolejna wystawa medali, plakiet 

oraz licznych rysunków artysty – pochodzących ze zbiorów muzealnych oraz 

prywatnej kolekcji rodziny artysty została udostępniona w listopadzie 2000 roku 

w Muzeum  w Elblągu. 

Wojciech Przedwojewski od 1908 był członkiem Towarzystwa Przyjaciół 

Sztuk Pięknych, po wojnie członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Za 

pracę twórczą został odznaczony Srebrnym (1935), Złotym (1938) Krzyżem 

Zasługi oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1957). Został 

odznaczony Srebrnym (!935) oraz Złotym (1938) Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem 

Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1957).  

Wojciech Przedwojewski jako artysta specjalizował się w medalierstwie, 

ale też wykonał mnóstwo płaskorzeźb i kilka pomników, niektóre jeszcze stoją 

do dziś. Jego dorobek można znaleźć w wielu muzeach w Polsce i za granicą, 

m.in. w Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, Muzeach Narodowych 

w Krakowie i w Warszawie, w Gabinecie Numizmatycznym Mennicy 

Państwowej w Warszawie (projektował niektóre z monet 10-złotowych z lat 60-

tych, znajdują się tam również medale wielu historycznych postaci), w Muzeum 

Archeologiczno – Historycznym w Elblągu oraz w muzeach wiedeńskich. 
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Projekt jubileuszowej monety 10- złotowej „Sześćsetlecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1964, 

fot. Paweł Passowicz. 

 

Artykuł opracowany został na podstawie przygotowywanego do druku 

katalogu prac medalierskich oraz ogromnej kolekcji rysunków Wojciecha 

Przedwojewskiego (znajdujących się częściowo w rękach rodziny artysty a także 

w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie), który miał towarzyszyć 

wystawie prezentowanej w Muzeum w Elblągu na przełomie 2000 i 2001 roku, 

autorstwa Barbary Niemcewicz – Ledwoń i Małgorzaty Gizińskiej. Niestety, splot 

niekorzystnych okoliczności stanął na przeszkodzie sfinalizowaniu tego 

przedsięwzięcia. Zdjęcia zaprezentowane w niniejszym artykule zostały 

udostępnione dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, 

Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu oraz potomków artysty: 

syna Jana i wnuka Wojciecha. W tym miejscu chciałabym serdecznie 

podziękować rodzinie artysty za niezwykłą życzliwość i otwartość                                       

w udostępnianiu pieczołowicie przechowywanych pamiątek po wielkim przodku. 

 

  
◙ 
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MOJE MIASTO - GDYNIA.  

MEDALE, PLAKIETKI ORAZ OBIEKTY EMILII KAUS 
 

Adam Kuźnicki 

Sydney, Australia  

 

Herb Gdyni - wersja realistyczna (mosiądz/podstawka drewno) na zamówienie Urzędu Miasta Gdyni.                                   

Artystka plastyk Emilia Kaus 

W artykule przedstawiono okoliczności powstania medalu związanego                  

z uroczystymi obchodami 70-tej rocznicy nadania praw miejskich Gdyni w 1996 

roku.  

Temat wcześniejszych medali gdyńskich był już bogato omówiony                        

w numerze 23 Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych, gdzie zostały dokładnie 

opisane okolicznościowe numizmaty związane z naszym nadbałtyckim miastem.  

Wymieniony i opisany w tym wcześniejszym artykule medal, był jeszcze 

wtedy nie wyemitowany, w związku z tym autor opracowania nie mógł go nam 

przedstawić i zilustrować. Pomyślałem sobie, że warto przypomnieć ten ciekawy 

artystycznie medal oraz zaprezentować szerszy dorobek wykonawczyni tego 

obiektu numizmatycznego, wykonanego na jubileusz naszego portowego miasta. 

Artystka jest rodowitą Gdynianką, projektantką i wykonawczynią tego pięknego 

i zarazem symbolicznego obiektu medalierskiego. Dla przypomnienia 
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przedstawię państwu fragment wcześniej nadmienionego opracowania Pana 

Miłosza Frąckowiaka, opisujący ten dopiero wytwarzany obiekt artystyczny:  

„W roku 1996 ukaże się wydany przez prezydenta miasta medal                                   

o charakterze odpowiadającym bardziej abstrakcji artystycznej, niż o zapisie 

kronikarskim, a którego autorką jest gdyńska medalierka Emilia Kaus.” 

Jeszcze latem 1995 roku, pod patronatem prezydenta miasta, odbył się 

oficjalny konkurs na planowany medal okolicznościowy.  

Artyści biorący udział w konkursie na planowany medal jubileuszowy 

Gdyni, musieli wykonać go najpierw jako odlew gipsowy w skali 3:1. Żeby 

zachować anonimowość, uczestnicy musieli podać swój osobisty kod.  

Po ogłoszeniu wyników okazało się, że zwycięzcą konkursu został 

wybrany medal z kodem 470 309. Ten kod numerowy należał do naszej artystki 

z Gdyni pani Emilii Kaus, która została ogłoszona zwyciężczynią otwartego 

konkursu medalierskiego na projekt medalu z okazji jubileuszu 70-lecia nadania 

praw miejskich Gdyni.  

 

Model gipsowy medalu na 70-lecie Gdyni z numerem konkursowym autorstwa Emilii Kaus, rok 1995 
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Zaraz po wygranym konkursie potwierdzono, że wszystkie medale musiały 

być gotowe na uroczyste obchody przypadające 10 lutego 1996 roku. Niestety nie 

pozostało już wiele czasu na realizacje tych okolicznościowych obiektów, bo                 

w Trójmieście był wówczas wielki problem z odlewnictwem w brązie. 

Zdecydowano, że wszystkie obiekty zostaną odlane w pracowni Józefa 

Fuksia w Gdańsku. Dalsza obróbka, która polegała na stosownym patynowaniu             

i polerowaniu odpowiednich fragmentów brązu, odbywała się w ówczesnej 

gdyńskiej pracowni artystki przy ulicy Grottgera 22. 

Okazało się, że był to szalony wyścig z czasem, ponieważ artystka 

zaproponowała zaraz na samym początku, że medal mógłby zostać zrealizowany 

w dwóch wersjach. Do mniejszej części powstających obiektów dodała jeszcze 

marmurowe podstawki, które trzeba było polerować oraz montować na nich 

przygotowane wcześniej medale. Zostały one wykonane z zielonego, szaro-biało 

użylonego marmuru „Werde Guatemala”, przypominającego Morze Bałtyckie                 

z lotu ptaka. W ten sposób medal został przedstawiony nie tylko jako typowy 

relief, lecz zaprezentowany w formie bardziej przestrzennej, obustronnej 

płaskorzeźby. Ten sam marmur zastosowany do tych podstawek, był później 

używany w innych projektach jako wspólny mianownik. 

Emitent: Urząd Miasta w Gdyni. Medal w brązie ma nieregularne wymiary 

72 mm x 88 mm, waga 460 gramów, był sygnowany inicjałami autorki. 

Projektowała i wykonała go z brązu Emilia Kaus.  

 

Awers okolicznościowego medalu w brązie na 70-lecie Gdyni, autorstwa Emilii Kaus z 1996 roku 
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Aw: Medal został wykonany w kształcie liczby 70. Po prawej na cyfrze 0 

widać wypełniony wiatrem żagiel, symbolizujący dynamiczny rozwój miasta, 

oraz stylizowany herb Gdyni, po lewej cyfra 7 wyłaniająca się z fal morskich. Na 

dole poziomy napis GDYNIA.  

 

 

Rewers okolicznościowego medalu w brązie na 70-lecie Gdyni, autorstwa Emilii Kaus z 1996 roku  

 

Rew: Stylizowane fragmenty dwóch statków połączonych cumami. Po 

lewej fragment starej łodzi rybackiej z datą na dole 1926. Na prawej stronie 

widoczny dziób współczesnego statku z datą 1996. U dołu ponad ostatnią cyfrą 

roku 1926, inicjał autorki medalu EK. 

Ustalono z emitentem, tak jak na początku planowano, że ogólna ilość 

wszystkich obiektów nie przekroczy 500 sztuk, z tego 200 będzie zrobiona na 

podstawkach, reszta medali została osadzona w ciemno zielonym etui. Chciano 

nawet powiększyć planowany nakład, ale ten pomysł pojawił się dużo później, 

kiedy nakład był zamknięty, więc pozostano przy wstępnie ustalonej ilości. 

Niezaprzeczalnym faktem było, że wykonane stojące statuetki cieszyły się 

wielkim powodzeniem. 
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Okolicznościowy medal w brązie na 70-lecie Gdyni, osadzony na marmurowej podstawie autorstwa Emilii Kaus z 1996 roku, 

za zgodą dyrekcji Muzeum Miasta Gdyni (inw. MMG/SZ/M/875). Zdjęcie wykonała dr Anna Śliwa z Muzeum Miasta Gdyni 

Medal był osadzony w pozycji pionowej, przytwierdzony do szlifowanej 

podstawki wykonanej z marmuru „Werde Guatemala”, dobieranego ze składu 

marmuru w Redzie, o wymiarach 12 mm x 40 mm x 45 mm, jest sygnowany.  

W ramach obchodów 70-lecia Miasta Gdynia na pokładzie „Daru 

Pomorza”, symbolu Polski morskiej odbyła się wystawa „Gdynia                                      

w medalierstwie”. 

Ponad 650 medali gdyńskich lub integralnie z Gdynią związanych, 

przedstawił kmdr Bogumił Filipek, który kilka miesięcy wcześniej wystawę                    

o podobnej treści zaprezentował w Klubie Garnizonowym na Oksywiu. Medale 

które zebrał i zaprezentował pokazywały najważniejsze wydarzenia z dziejów 

Polski morskiej i dziejów Gdyni. Pokazywały także tych ludzi, którzy złotymi 

zgłoskami zapisali się w dziejach Gdyni.  

Wszyscy obecni na wystawie mieli okazję obejrzeć również ten, specjalnie 

zamówiony przez Urząd Miasta Gdyni okolicznościowy medal, wykonany przez 

Emilię Kaus. 

Prezentowane na wystawie eksponaty zostały wykonane przez 

wybrzeżowych twórców, takich jak Józef Kawecki, a zebrane przez wielu 

kolekcjonerów, którzy swe zbiory udostępnili na tą okoliczność. 
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Poniżej Pan Bogumił Filipek, twórca wystawy, pokazuje gościom medal 

wykonany specjalnie dla uczczenia 70 rocznicy miasta Gdyni. Na drugim planie 

autorka medalu Emilia Kaus.  

 

Otwarcie wystawy na pokładzie „Daru Pomorza”, Bogumił Filipek i autorka medalu Emilia Kaus.                                        

Fotografia Halina Wasielke-Cieślak 

Po wygraniu otwartego konkursu na medal 70-lecia, Urząd Miasta nawiązał 

współpracę z artystką plastykiem. Do roku 1998 była oficjalnym członkiem 

Kapituły Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni. Realizowała dla miasta 

Gdynia medale, plakiety, tablice pamiątkowe ku pamięci gdyńskich 

budowniczych oraz gdyńskich ofiar wojennych. Oto niektóre z tych obiektów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta “Czas Gdyni”, autorstwa Emilii Kaus 
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Coroczna nagroda „Czas Gdyni” jest wręczana podczas urodzinowej sesji 

Rady Miasta Gdyni za najlepszą inwestycję. Plakietka jest wykonana z mosiądzu 

osadzonego na marmurze. Plakieta zawiera cztery symbole (od góry): 

- charakterystyczne chmury nad Gdynią targane wiatrem, 

- wielkomiejski charakter budownictwa, które jakby wyrasta z morza, 

- charakterystyczne dla Bałtyku fale morskie, 

- herb miasta spinający oba elementy. 

To niezwykle prestiżowe wyróżnienie jest bardzo cenione przez lokalnych 

przedsiębiorców. Tradycja nagradzania za ich pomysły innowacyjne na rzecz 

miasta sięga wstecz do 1995 roku. Pomysłodawcą nagrody i jej nazwy, 

honorującej najlepsze gdyńskie inwestycje, które w istotny sposób wpływają na 

rozwój miasta oraz kształtują pozytywny wizerunek gdyńskiej aglomeracji, był 

Pan dr inż. Stanisław Szwabski - w latach II kadencji władz samorządowych 

wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni. Tak wspomina ten czas:  

„Pomysł nagrody powstał na początku drugiej kadencji gdyńskiego 

samorządu. Wtedy właśnie, wpadłem na pomysł, iż należy w istotny sposób 

wyróżniać firmy inwestujące w Gdyni, poprzez coroczną prezentację ich 

osiągnięć. Pierwotny pomysł polegał na pokazaniu tych inwestycji w mieście, 

które na co dzień nie rzucają się w oczy. Uważałem, że trzeba promować małe                

i średnie firmy, gdyż duże inwestycje same się obronią; (...) ostatecznie, kapituła 

przyznająca nagrodę „Czas Gdyni” postanowiła ukierunkować się na duże 

inwestycje miejskie. (...) Kapituła nagrody zawsze myśli o tym jak dana inwestycja 

może wpłynąć na decyzję innych inwestorów, przyciągając ich do Gdyni.” 

Propozycja dr inż. Stanisława Szwabskiego złożona ówczesnej Prezydent 

Miasta Franciszce Cegielskiej, aby tego rodzaju nagroda na stale wpisała się                   

w kalendarz rozwojowy miasta została zaakceptowana. 

Kolejna mosiężna plakietka „Czas Gdyni”, będąca wyróżnieniem 

Przewodniczącego Rady Miasta, jest również zaprezentowana na marmurowej 

podstawce. Zazwyczaj nadawane są takie dwa lub trzy wyróżnienia ze stosownym 

dyplomem przedstawionym poniżej. 
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Dyplom i wyróżnienie Przewodniczącego Rady Miasta “Czas Gdyni”, autorstwa Emilii Kaus  

Przewodniczący Rady Miasta oraz obecny Prezydent Wojciech Szczurek 

ustanowili regulamin nominacji do tej honorowej nagrody. Wyróżnienie według 

inicjatorów ma służyć promowaniu lokalnych inwestycji i pomysłów oraz 

zachęcać do dalszej wytężonej pracy.  

Ogłoszenie listy laureatów Nagrody za osiągnięcia roku ubiegłego                              

i wręczenie pamiątkowych statuetek odbywa się corocznie w lutym w trakcie 

uroczystej sesji Rady Miasta Gdyni, z okazji rocznicy nadania miastu praw 

miejskich 10 lutego 1926 roku. 

Powstała nawet książka „CZAS GDYNI Nagrody Przewodniczącego Rady 

Miasta Gdyni za najlepsze gdyńskie inwestycje roku w latach 1990-2015” 

dotycząca 25-letniej historii nadawania tych nagród, w której wymienione są 

wszystkie wyróżnione instytucje oraz gdzie znajduje się słowo od autorki:  

„Do projektowania obu plakiet pod znamiennym tytułem CZAS GDYNI  

przystąpiłam ze świadomością, że “czas Gdyni” rozpoczął się już                                          

w dwudziestoleciu międzywojennym, brawurowym zaprojektowaniem 

nowoczesnej, wielkomiejskiej aglomeracji i portu oraz rozpoczęcia z rozmachem 

realizacji tego przedsięwzięcia. Tę wyjątkową w swojej dynamice strategię 

powstania miasta od podstaw, na styku morza i lądu, doskonale oddaje znane, nie 

pozbawione dozy romantyzmu hasło GDYNIA – MIASTO Z MORZA, które stało 

się bezpośrednią inspiracja dla tego projektu. A pośrednią – nie tylko historia 

miasta, lecz także CZAS GDYNI dzisiaj. Jest to moja wizja miasta, stanowiącego 
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symbiozę z morzem, będącego przykładem prężnego rozwoju i otwarcia na świat, 

z nowym impetem w latach dziewięćdziesiątych.” 

W listopadzie 2000 roku Rada Miasta Gdyni uchwaliła „Program 

kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych”. Spektakularną 

inicjatywą jest cykliczny konkurs „Gdynia bez barier”, którego celem jest 

wyróżnienie wszystkich instytucji, organizacji i osób prywatnych - autorów 

pomysłów i udogodnień (już istniejących, bądź będących w fazie projektu), 

pomagających przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób 

niepełnosprawnych. W konkursie nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do 

likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, 

utrudniających życie osobom niepełnosprawnym. 

Kolejny medal z mosiądzu, to obiekt nagrodowy wykonany właśnie na ten 

konkurs Urzędu Miasta Gdyni. Przyznawany jest od roku 1999 przez Prezydenta 

Miasta Gdyni pod szyldem „Gdynia bez barier”. 

 

Medal "Gdynia bez barier", autorstwa Emilii Kaus. Tło marmurowe użyto tylko do fotografii. 

Nagrodzona osoba lub instytucja oprócz medalu otrzymuje też prawo 

użytkowania logo „Gdynia bez barier” na wszystkich obiektach, produktach                     

i swojej korespondencji. Poza medalem laureat zostaje obdarowany dziełem 

artystycznym, wykonanym przez niepełnosprawnego artystę.  

Na zamówienie Instytutu Morskiego w Gdyni powstała plakietka 

wykonana z brązu, przedstawiająca statek badawczy BALTICA. Ta pływająca 

jednostka została wybudowana w 1993 roku, a jej portem macierzystym jest 

właśnie miasto Gdynia. 
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Plakieta "Baltica" na zamówienie Instytutu Morskiego w Gdyni, autorstwa Emilii Kaus 

Do głównych zadań r/v „Baltica” należą badania oceanograficzne                             

i biologiczno - rybackie na Morzu Bałtyckim. Jego współwłaścicielami są: Morski 

Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy (MIR-PIB) oraz Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Oddział Morski w Gdyni. Armatorem statku 

jest MIR-PIB. 

 

Artystka Emilia Kaus 

EMILIA KAUS urodzona w Gdyni, absolwentka z 1966 roku naszego 

Państwowego Liceum Technik Plastycznych. W 1972 roku ukończyła Wydział 

Malarstwa i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. 

Była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki. Wystawiała już wtedy swoje 

prace artystyczne na licznych wystawach indywidualnych. Brała udział w wielu 

wystawach zbiorowych, konkursach, sympozjach rzeźbiarskich w kraju i za 

granicą. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, USA, 

Niemczech, Francji, Finlandii, Szwecji, Norwegii, Holandii oraz przynajmniej 
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jedna, jak można się zapewne domyślić, w Australii. Jej liczne obiekty są znane     

i cenione w Polsce oraz w Niemczech. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień.  

Pani Emilia Kaus zajmuje się między innymi rzeźbą, rysunkiem, 

malarstwem, w swoich pracach artystycznych przedstawia zawsze Gdynię tak jak 

ją widziała, odczuwała, „czym tam oddychała”, już od dziecka, kiedy wczuwała 

się w te charakterystyczne chmury, wiatry, fale oraz tak charakterystyczną 

(zwłaszcza przedwojenną) architekturę, przestronne ulice. Te wszystkie obrazy             

i emocje tworzące się u niej od dzieciństwa uwieczniała poprzez sztukę, 

projektując medale, plakiety, tablice pamiątkowe oraz statuetki związane                         

z historią miasta Gdyni. 

Gdy mowa o historii Gdyni, to nasuwa się nam zazwyczaj jedna 

szczególnie doceniana postać - Tadeusz Wenda. Przy ulicy Waszyngtona 38                 

w Gdyni, gdzie mieszkał inżynier i w miejscu gdzie znajdowało się dawne Biuro 

Budowy Portu, na elewacji budynku znajduje się tablica pamiątkowa wykonana 

przez naszą omawianą tutaj artystkę. Tablica Tadeusza Wendy została zrobiona   

z brązu na zamówienie Urzędu Miasta Gdynia i odsłonięta 10 lutego 2002 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica pamiątkowa "inż. Tadeusz Wenda" z elewacji budynku przy ul. Waszyngtona 38 w Gdyni, autorstwa Emilii Kaus 

Kolejną historyczną osobą z Gdyni jest pan Augustyn Krause. Przy ulicy 

Abrahama w Gdyni, na elewacji jednego z tamtejszych budynków znajduje się 

kolejna praca Emilii Kaus, upamiętniająca pierwszego burmistrza miasta. 
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Tablica pamiątkowa "Augustyn Krause" z elewacji budynku przy ul. Abrahama w Gdyni, autorstwa Emilii Kaus 

Jeśli ktoś był kiedyś na dworcu PKP Gdynia Główna, to na pewno 

zauważył, że jest tam umieszczona symboliczna mosiężna tablica upamiętniająca 

wysiedlonych Gdynian. 

 

Zrekonstruowana tablica "Pamięci Wysiedlonych Gdynian" na elewacji Dworca Gdynia Główna Osobowa 

Niestety oryginalna tablica została pewnego razu skradziona i trzeba było 

zrobić duplikat, autorka powierzyła to zadanie koledze, także artyście plastykowi. 

Przy okazji Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych zdecydowało o zmianie w 
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tekście, dodając słowo “niemieckiego”. Poniżej przedstawiam państwu 

oryginalną tablice autorki z roku 1999. 

 

Oryginalna tablica pamiątkowa "Pamięci Wysiedlonych Gdynian" na elewacji Dworca Gdynia Główna,                                  

autorstwa Emilii Kaus 

Po raz pierwszy tablicę upamiętniającą masowe wysiedlenia Polaków                          

z Gdyni umieszczono na murach gdyńskiego dworca w 1999 roku, a pobliski 

skwerek, gdzie hitlerowcy gromadzili wypędzanych mieszkańców nazwano 

wtedy Placem Gdynian Wysiedlonych. 

Po remoncie dworca 15 października 2013 roku, powtórnie odsłonięto już 

odtworzoną i odnowioną tablicę upamiętniającą wszystkich mieszkańców 

wysiedlonych w czasie II wojny światowej, w sposób jednoznaczny wskazując 

oglądającym odpowiedzialnych za wysiedlenia Gdynian. 

Na zamówienie Koła Sybiraków poprzez Urząd Miasta powstała również 

tablica pamiątkowa z brązu w kostkach granitowych "Zesłańcom Sybiru". 

Odsłonięto ją przy placu Grunwaldzkim w Gdyni 17 września 2004 roku. 

 

Tablica pamiątkowa "Zesłańcom Sybiru" przy pl. Grunwaldzkim w Gdyni, autorstwa Emilii Kaus 
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Dwa lata później 26 października 2006 roku, na fasadzie domu przy ulicy 

Abrahama 62 w Gdyni, gdzie mieszkał i pracował polski malarz, pedagog 

Kazimierz Ostrowski (urodzony 14 lutego 1917 w Berlinie, zmarły 12 lipca 1999 

w Gdyni) - została odsłonięta kolejna pamiątkowa płyta z brązu wykonana przez 

naszą gdyńską artystkę. 

 

Tablica pamiątkowa "Kazimierz `Kachu` Ostrowski" na elewacji budynku przy ul. Abrahama 62 w Gdyni,                            

autorstwa Emilii Kaus 

Emilia Kaus poza medalami, wykonała kilka statuetek nagród Urzędu 

Miasta dla różnych instytucji za dokonania warte wyróżnienia. Poniżej widać te 

ciekawsze, przyznawane między innymi za organizowanie stanowisk „Pracy 

Chronionej” (mosiądz/marmur); za osiągnięcia artystyczne dla „Teatru Misiury” 

(aluminium/granit); związana z Teatrem Miejskim pt. „Muza” (mosiądz/marmur 

i brąz/marmur) oraz inne. 

 

Nagrody Urzędu Miasta Gdyni dla różnych instytucji za dokonania warte wyróżnienia, autorstwa Emilii Kaus 
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Poza wymienionymi już obiektami artystka wykonała projekt 

wizualizacyjny i model planowanego „Pomnika Marynarza” na Skwer 

Kościuszki, który przez jednych był forsowany jako ciekawy i warty realizacji 

pomysł, natomiast przez fundatorów - członków Ligi Morskiej zbyt trudny do 

percepcji. 

Projekt zakładał pionowy element świetlny wychodzący z bulaja 

usytuowanego w centrum poziomo leżącej płyty granitowej (ok. 10 x 10m). Pod 

płytą artystka planowała podświetlone pomieszczenie z eksponowanymi w nim 

przedmiotami, jakie można znaleźć po zatopionych statkach na piaskowym dnie 

mórz. Całość miała symbolizować sygnał wzywania pomocy (S.O.S.) tonącego 

statku, z którego wydobywa się ostatni promień światła do nieba. Oczywiście ten 

słup świetlny włączałby się dopiero o zmierzchu, natomiast pomieszczenie 

podziemne miałoby być podświetlone eksponując znajdujące się tam przedmioty 

24 godziny na dobę. W słupie światła (czyli reflektorów) w ciemnościach 

pojawiły by się dodatkowe elementy naturalne, dodając całości dramaturgii, takie 

jak padający deszcz, śnieg wirujący na wietrze, który w tym miejscu Gdyni jest 

wyjątkowo odczuwalny. Można sobie wyobrazić tego typu efekty obserwując 

padający deszcz, czy śnieg w świetle reflektora samochodu. Deszcz z wiatrem, to 

bardzo częste zjawiska w Gdyni, także wczesne ciemności jesieni i zimy... 

Ustalono, że na dużej płycie mogłyby być wkomponowane, płytki 

mosiężne z nazwami statków, jednak inwestorom - przedstawicielom Ligi 

Morskiej - chodziło wówczas o bardziej realistyczny przekaz i użycie bardziej 

znanej symboliki morskiej, jak kotwice z łańcuchami, widziane już gdzieś koła 

sterownicze, postać marynarza, kadłub statku itp. - dla Emilii Kaus raczej na tę 

okoliczność nieakceptowalne.  

Jak wiadomo, w przeszłości odbyło się kilka nierozstrzygniętych 

ostatecznie konkursów na ten pomnik, obecnie miejsce to jest już inaczej 

zagospodarowane.  
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Koncepcja modelu "Pomnika Marynarza" na Skwer Kościuszki. Autor Emilia Kaus 

Ostatecznie po latach owocnej pracy twórczej w Gdyni, artystka mieszka                 

i pracuje w Bremen, gdzie jako młoda rzeźbiarka stawiała pierwsze kroki                         

w samodzielnym życiu artysty plastyka, zapraszana do udziału                                               

w międzynarodowych wydarzeniach artystycznych przez tamtejsze władze                             

i instytucje. 

Kontynuując działalność zorganizowała miejsce spotkań artystycznych                   

i pracy twórczej pod nazwą Atelier-Galerie ArtEm Bremen. 
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Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Gdyni, wydana w 2007 roku 
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2015”, wydała Oficyna Verbi Causa na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni, wydana 

w 2016 roku 

- Gdynia Moje Miasto „ Skład osobowy Kapituły Nagrody Artystycznej 

Prezydenta Miasta Gdyni w latach 1995-1998”, https://www.gdynia.pl 

- Express Gdyński, Aktualności “Czas Gdyni już dzisiaj”, Ł. Krzemiński 

www.expressgdynski.pl, 10 lutego 2011 roku 

- Gdynia Moje Miasto, Konrad Niżnik „ Opis Nagrody „Czas Gdyni”, 

https://www.gdynia.pl, 4 maja 2016 roku 

- Gdynia Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, statek 

badawczy r/v Baltica, https://mir.gdynia.pl/rv-baltica 

- Atelier-Galerie ArtEm, „CV Emilia Kaus”, http://www.emiliakaus.de 

 Dzięki uprzejmości artystki plastyka Emilii Kaus 

 

Ilustracje: 

- Medal z brązu w etui kolekcja własna autora 

- Medale, plakiety, statuetki z własnej kolekcji fotograficznej autorki, której 

serdecznie dziękuję za ich udostępnienie 

- Medal statuetka "70-lecie Gdyni”, (inw. MMG/SZ/M/875) zdjęcie wykonała dr 

Anna Śliwa, zostało zaprezentowane za zgodą dyrekcji Muzeum Miasta Gdyni 

- G.I. Szarowicz, “Medale na 70-lecie Gdyni”, Gazeta Portowa Nr 12 (69), 

wydana 5 czerwca 1996 roku, zdjęcie Haliny Wasielke-Cieślak 

- Atelier-Galerie ArtEm, http://www.emiliakaus.de 

- Portal: Google images  
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WYBRANE ZNALEZISKA MONET ELBLĄSKICH ZE 

SKARBÓW Z TERENU POLSKI 

Paweł Wlizło 

Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu 

 

Skarb w rozumieniu archeologa jest znaleziskiem co najmniej dwóch 

wartościowych, celowo złożonych przez osobę lub grupę osób przedmiotów. 

Trudno jednak dosłownie przyjmować to stanowisko wobec znalezisk 

numizmatycznych. Czy więc dwie znalezione obok siebie monety można uznać 

za skarb? Albo dwanaście monet, które zostały znalezione w 1905 roku w kałuży, 

na ul. Gęsiej 12 w Białej Rawskiej mogą być już określone jako skarb?  

Na wstępie, warto również odpowiedzieć na pytanie: jakie są przyczyny 

deponowania skarbów? Pierwszym powodem są oczywiście różnego rodzaju 

konflikty zbrojne – deponowano skarb w określonym miejscu i na wypadek 

ucieczki lub zapobieżenia utracie majątku, wiedział o nim tylko właściciel. Drugą 

okolicznością są czasy pokoju. Deponowano wówczas swoje kosztowności, aby 

zapobiec utracie majątku albo w formie przechowywania majątku, by mieć „coś 

na czarną godzinę”. Trzecia przyczyna to „wierzenia ludowe” – jak na przykład 

znalezisko 40 monet (w tym grosz elbląski Zygmunta Starego z 1535 r.) pod 

progiem karczmy w miejscowości Mnichów. Byłby to rodzaj ofiary, która miała 

przynieść powodzenie w interesie.  

W Elblągu rozpoczęto bicie monety od momentu uzyskania praw miejskich 

w 1246 roku. Pierwsza mennica – krzyżacka działała prawdopodobnie na terenie 

Zamku (punkt A według ryc. 1). Później ulokowano ją na ulicy Stary Rynek przy 

Targu Chlebowym (między ulicą Mostową, a św. Ducha - B). Mennica biła 

brakteaty oraz później przez jakiś czas szelągi krzyżackie. Po zakończeniu wojny 

trzynastoletniej, po roku 1457, bito tutaj monety polskiego króla Kazimierza 

Jagiellończyka. Do czasów okupacji szwedzkiej wytwarzano natomiast monety 

miejskie królów polskich. Podczas wojen polsko-szwedzkich, od 1627 roku, 

mennicę przejęli Szwedzi. W czasie okupacji szwedzkiej funkcjonowały aż cztery 

mennice. Jedna z nich miała znajdować się wówczas na ul. Menniczej (C). Sama 

mennica działała w mieście do roku 1763, ostatnimi wybitymi monetami były 
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monety króla Augusta III Sasa. Jej działalność zamknęła reforma Stanisława 

Augusta Poniatowskiego wprowadzająca monetę warszawską. 

 

Ryc. 1  Umiejscowienie mennic w Elblągu na podstawie planu Starego Miasta Elbląga na przełomie XIII/XIV                    

(za: Czaja 1993) 
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Ze zbioru znalezisk, w których skład wchodziły monety elbląskie – 

większość z nich została zdeponowana ok XVII wieku, w czasie oscylującym 

około wojen polsko-szwedzkich. Związane jest to z pewnością z ogromną ilością 

monet produkowanych w mennicy elbląskiej przez władców szwedzkich podczas 

okupacji miasta. Monety te miały finansować działania zbrojne prowadzone                 

w Prusach Królewskich. Stąd większość zachowanych w skarbach monet 

elbląskich pochodzi właśnie z tego okresu.  

Całkowita liczba monet elbląskich po roku 1500 w skarbach wynosi 822 

sztuk, co stanowi zaledwie 1,4% wszystkich monet z tych skarbów (55 863 

monety). Najczęstszymi znaleziskami z tego okresu są szelągi króla Gustawa 

Adolfa, odnaleziono ich bowiem 365.  

 

 

Ryc. 2 Stosunek ilości monet elbląskich w skarbach po roku 1500 

 

Lepiej wygląda sytuacja z monetami wcześniejszymi bitymi do 1500 roku– 

stanowią one ok. 9% znalezisk monet w skarbach złożonych do tego czasu. 

Są to monety bite za panowania króla Kazimierza Jagiellończyka.  

W tym wypadku, możemy w całkowitej pewności mówić jedynie o monetach tego 

władcy, gdyż pochodzenie monet krzyżackich nieopatrzonych znakiem 

menniczym nie jest pewne. 
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Ryc. 3 Stosunek ilości monet elbląskich do pozostałych w skarbach do roku 1500 

Najczęstsze statystycznie są brakteaty elbląskie odnalezione w ilości 950 

sztuk, z czego prawie połowę stanowią monety odnalezione w Toruniu-

Rubinkowo w ilości 437 sztuk. Drugą znaczną część tworzy znalezisko                          

z archiwum kapituły katedralnej we Fromborku – 412 sztuk. 

 

Ryc. 4 Stosunek ilości brakteatów do szelągów miejskich do roku 1500 

Ogólna liczba miejscowości ze skarbami, w których skład wchodzą monety 

elbląskie to 87 (w tym 66 to skarby z monetami po 1500).  

Skarby znajdywane są w przeróżnych okolicznościach. Jednak najczęściej 

jest to znalezisko przypadkowe, luźne, podczas prowadzenia prac związanych               
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z uprawą zboża lub orką, prowadzeniem prac ziemnych przy kanalizacji. Monety 

odnajdywane są również podczas remontów, pod posadzką lub w ścianie.  

 

Ryc. 5 Diagram przedstawiający miejsca znalezisk skarbów 

 

Dosyć rzadko skarby z monetami elbląskimi były odkrywane podczas prac 

archeologicznych, bo jedynie 6 z 86 wszystkich skarbów.  

Monety przed zdeponowaniem w miejscu ich „oczekiwania” najczęściej 

zabezpieczano wkładając je do glinianego garnka z przykrywką. Często 

dodatkowo owijane były tkaniną, o czym świadczą jej pozostałości na monetach. 

Co działo się ze skarbami po znalezieniu? Po samym odkryciu często 

skarby „ulegały rozproszeniu”. Nie ma zbyt wielu znalezisk, które trafiły 

bezpośrednio do muzeum. Część trafiała do kolekcjonerów, a część dopiero po 

jakimś czasie została odkupowana od znalazcy, najczęściej robotnika. 

Przykładem może być skarb z Przasnysza składający się z 17 391 monet w tym             

1 szeląga elbląskiego Gustawa Adolfa. Został zawinięty w konopne płótno                        

i złożony do skrzynki. Część monet (a dokładnie pół szufli – czyli ok. 1500-2000 

– głównie boratynek) ze skarbu została wrzucona do betonu, część została 

rozproszona, do opracowania udostępniono 65 sztuk. 



 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 153 styczeń – marzec 2019 

47 

 

Ryc. 6 Naczynie wraz z pozostałością sukna i odnalezionymi monetami ze Skarbu z Kociszewa pow. Łask (za WN XVII, 1973) 

Jeden ze skarbów znaleziony prawdopodobnie w 1894 roku, został wtórnie 

wykorzystany na wykonanie patery. Paterę nabyło w 1971 roku Muzeum 

Narodowe w Poznaniu. Naczynie jest wielkości 44,5x22,5cm. Podzielone na 

cztery kwatery, każda złożona z 34 monet – razem 136 sztuk, w tym 3 elbląskie 

półtoraki Gustawa Adolfa. Na dolnej ramie patery wyryty został napis w języku 

niemieckim – „Znalezione w 1894 roku w Wieleniu” („Gefunden 1894 in 

Filehne”). Sam skarb został prawdopodobnie ukryty po 1688 roku, możliwe, że 

miało to związek z wojną północną. Składa się on w większości z monet polskich.  

 

 

Ryc. 7 Patera wykonana ze skarbu monet z 1894 roku (za: WN XVI, 1972) 
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W tym miejscu, chciałbym zaprezentować ogólny przegląd skarbów,                  

w których znajdowały się monety elbląskie. Oto rozkład znalezisk monet do 1500 

roku.  

 

 

Ryc. 8 Mapa przedstawiająca rozkład skarbów z monetami elbląskimi do roku 1500 

 

W ich skład wchodziły monety Kazimierza Jagiellończyka – o łącznej ilości 

- 950 brakteatów elbląskich oraz 184 szelągi miasta Elbląga. 
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Mapka ze skarbami po 1500 roku przedstawia się następująco: 

 

Ryc. 9 Mapa przedstawiająca rozkład skarbów z monetami elbląskimi po roku 1500 

 

Numizmaty, które się tam znajdowały to:  

- monety Zygmunta I Starego (nieznana liczba półgroszy, 49 groszy elbląskich, 

16 szelągów, 7 trojaków oraz 11 nieokreślonych monet z Archiwum Gabinetu 

Numizmatycznego Muzeów Państwowych w Berlinie) 

- 1 denar elbląski Zygmunta Augusta znaleziony na górze Zamkowej                                  

w Drohiczynie  
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- monety Gustawa Adolfa (1 półgrosz, 6 groszy, 216 półtoraków zarówno 

elbląskich jak i szwedzkich bitych w Elblągu, 365 szelągów elbląskich, w tym               

1 fałszywy, 6 trojaków) 

- monety Jana Kazimierza (1 grosz elbląski, 2 dwugrosze, 4 orty elbląskie) 

- monety Krystyny Wazówny (107 szelągów elbląskich w tym 4 fałszywe, 24 

półtoraki elbląskie, w tym szwedzkie bite w Elblągu) 

-monety Karola Gustawa (2 szelągi elbląskie, 3 szóstaki elbląskie) 

Na podstawie zebranej bibliografii można stwierdzić, że znaleziska monet 

elbląskich w skarbach nie są zbyt liczne. Jednak najciekawsze jest to, że najmniej 

znalezisk monet elbląskich występuje w samym Elblągu. Nie mówiąc już                            

o skarbach, ale ogólnie o pojedynczych monetach. Ze współczesnych badań 

archeologicznych pozyskano jedynie kilkanaście monet z mennicy elbląskiej.                 

A sama mennica znana jest jedynie ze źródeł i monet. 

Wszystkie informacje opierają się jedynie na wstępnym rozeznaniu źródeł. 

Stanowi to niejako przyczynek do dalszych badań. 

 

Opracowano na podstawie: 

Wiadomości Numizmatyczne nr V, XI, XIII, XIV-XVIII, XXI-XXIII, XXXII-

XXXVI 

R. Czaja, Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu, Toruń 1993 

M. Gizińska, Dzieje mennicy elbląskiej, Rocznik elbląski tom XX, Elbląg 2006 

S. Kubiak, Znaleziska monet z lat 1146-1500 z terenu Polski. Inwentarz, Poznań 

1998 

A. M. Kuźmin, Działalność mennicy elbląskiej w okresie okupacji szwedzkiej 

1625-1635, Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne, nr 35/1998 

Wykaz skrótów:  

WN – Wiadomości Numizmatyczne 

  
◙ 
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NUMIZMATYKA POŚMIERTNA W STAROŻYTNEJ GRECJI, 

CZYLI OBOL CHARONA  

Justyna Kuropatwa 

Wydział Filologii Klasycznej, Uniwersytet Gdański 

 

Antyczni Grecy, znani ze swej szybko rozwijającej się kultury, oraz 

niezwykle efektywnego wykorzystywania swego dostępu do bogactw 

naturalnych, błyskawicznie zapisali się na kartach historii. Posiadali oni bowiem 

dostęp do miedzi, głównie na terenach Eubei, w której to jedno z miast 

(mianowicie Chalkis) otrzymało nazwę właśnie od tego kruszcu. Jednakże wśród 

cennych zasobów niewątpliwie ważną rolę dla Greków odgrywało srebro, którego 

to centrum wydobycia na przełomie VII i VI wieku stanowiły wyspy Tazos oraz 

Sifnos. Kopalnictwo ateńskie w epoce klasycznej utrzymywało wysoki poziom,  

a umiejętne wyszukiwanie co rusz nowych złóż wiertniczych powodowało 

powstawanie szybów dochodzących do głębokości 120 metrów1.  

Jednym z najważniejszych kruszców było złoto, do którego Grecy posiadali 

utrudniony dostęp, gdyż jego kopalnie znajdowały się poza obrębami właściwej 

Grecji. Ich głównymi dystrybutorami były Macedonia oraz Tracja.  

Jednakże te dwa surowce spowodowały coś niesamowitego, złoto oraz 

srebro stało się narzędziem handlu monetarnego w Helladzie. Trudno 

jednoznacznie zdefiniować opinie dotyczące badań nad początkiem pieniądza, ze 

względu na niedoskonałość źródeł, archeolodzy jednak, posiadają spore zbiory 

monet pochodzących z okresu archaicznego, natomiast najstarsze znaleziska, 

wykonane z minerału zwanego elektronem, ze względu na jasnożółty kolor 

przypominający nieco bursztyn (grec. ηλεκτρον), pochodzą z Azji Mniejszej. 

Specyficzną cechą tego stopu złota, srebra i, w mniejszych ilościach, miedzi             

i żelaza, był zmienny stosunek między dwoma jego składnikami (ilość złota                     

w elektronie wahała się między 5 a 75%). Elektron można było także otrzymywać 

sztucznie.  

Grecy z pewnością nie wynaleźli monet, niewątpliwie jednak 

zawdzięczamy im rozpowszechnienie zwyczaju ich używania, bowiem 

                                                           
1 Kazimierz Kumaniecki, Historia Kultury Starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1975,  s.12. 
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niesamowicie szybko przyswoili sobie umiejętność ich bicia oraz zastosowania  

w praktyce.  

Większość polis greckich w Azji Mniejszej szybko zrezygnowała                        

z elektronu - utrzymał się tylko na północy, w Kizykos.  

W Grecji Właściwej, na terenach Argos, ówczesny król Fejdon, dokonał 

reformy dotyczącej miar i wag, natomiast helleńskie najstarsze monety bite były 

w Eginie. Z powodu braku elektronu na ich terenie, bili monety ze srebra, 

nabytego w drodze handlu. Eginecki system monetarny przyjęło wiele państw 

greckich (wyspy Morza Egejskiego, Kreta, Rodos, Beocja, Tesalia i inne). 

Monety, jako środek płatniczy, upowszechniły się szybko, pod koniec VI w. bite 

były niemalże w każdym polis2. 

Gdy moneta upowszechniła się jako środek płatniczy, zaszła konieczność 

wprowadzenia systemu monetarnego. Nie było to jednak prostym zadaniem ze 

względu na to, iż każde z państw-miast posiadało własne monety oraz 

indywidualny system płatniczy. Jednakże, aby ujednolicić system monetarny 

niektóre z nich musiały wejść ze sobą w porozumienie i ustalić, które monety 

staną się ogólnym środkiem płatniczym oraz jaka będzie ich wartość. 

Podstawowe systemy monetarne dotyczyły w głównej mierze jednostek 

srebrnych i były one powiązane głównie z systemami wagowymi. Wagi greckie 

bazowały bowiem na babilońskim systemie sześćdziesiętnym, a podstawową 

jednostką był talent, który odpowiadał 60 minom. Mina natomiast była 

równomierna 60 szeklom, lecz w systemach monetarnych dzielono ją na 100.                 

Z przedstawionych podziałek miny wywodzą się jednostki monetarne, takie jak 

szekel, stater czy drachma. Do najpopularniejszych systemów należały: 

 

1.system lidyjski (zwany 

później perskim)  

 

Stater złoty 

Stater srebrny 

8,10 g  

11,20 g  

                                                           
2 Wojciech Morawski, Zarys Powszechnej Historii Pieniądza i Bankowości, Warszawa 2002r., s.18-24. 
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2. system milezyjski 

 

Stater dzielił się na 1  

2
 
1  

3
 
1  

4
 𝑖 

1

6
 

3. system fenicki Stater  

Drachma  

12,57 g 

6,28 g 

4.system eubejski 

(później attycki) 

Stater (tetdrachma) 

Drachma  

17,45 g 

4,36 g 

5. system eginecki Stater  

Drachma  

12,60 g 

6,20 g 

6. system koryncki Stater  

Drachma  

8,60 g 

2,80 g 

7. system fokajski Stater 

Hekte (
1

6
 statera) 

16,50 g 

2,70 g 

Początkowo posługiwano się monetami jako środkiem płatniczym tylko                    

w handlu międzynarodowym, w obrębie wewnętrznym utrzymywały się dłużej 

jako środek płatniczy obole-rożny, dopiero pod koniec V w. p.n.e. stopniowo 

wycofywano je i zastępowano monetami spiżowymi lub żelaznymi, którym 

pozostawiono nazwę - grec. Οβολός - obol.  

W starożytnej Grecji występowały monety o różnych wielokrotnościach obola:  

 

- tetrobol - 4 obole  

- triol, tribobol (hemidrachma) - 3 obole  

- diobol - 2 obole  

- obol = 1/6 drachmy  

- trihemiobol - 1 1/2 obola  

- tritartemorion - 3/4 obola  

- hemiobol - 1/2 obola  
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- trihemitartemorion - 3/8 obola  

- tetartemorion - 1/4 obola  

- hemitartemotion 1/8 obola (= chalk)3 

 

Obol jest to drobna moneta nie posiadająca zbyt wielkiej wartości zarówno 

wagowej jak i pod względem rodzaju kruszcu. Nazwa ὀβολός obolos, dosłownie 

"rożen, żelazny pręt" (liczba mnoga ὀβολοί oboloí) współcześnie obelos (l. mn. 

obeloi) - nawiązywała do archaicznych płacideł w postaci żelaznych prętów. W 

starożytnej Grecji uznawano go za równowartość 1/6 drachmy (derywat od 

δράσσομαι drássomai, „garść”).  

Przykładowo stosunek podstawowych jednostek monetarnych był podawany 

według systemu attyckiego, w którym to: 

talent  26,116 kg = 60 min 

mina  436,6 g = 100 drachm 

drachma 4,36 g = 6 oboli 

obol 0,72 g 

Przeciętny pracownik mógł za dzień swojej pracy otrzymać zatem około 

dwóch drachm, natomiast ludzie szczycący się zawodem lekarza lub rzeźbiarza, 

swoje zarobki mogli oszacować na około sześciu drachm dziennie. Wartość 

nabywczą pieniądza najlepiej wskażą poniższe przykłady: 

jagnięcina - 8 drachm 

ok. 4 litrów oliwy z oliwek - 5 drachm 

buty -  8 – 12 drachm 

niewolnik - 200 – 300 drachm 

                                                           
3 Oprac. B. Bravo, A. Krzyżanowska, A. Kunisz, J. Trzynkowski, E. Wiprzycka, p.red. Ewy Wiprzyckiej, 

Vademecum Historyka Starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983r., s.233-237. 
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Natomiast ile warta była moneta, dzięki której zmarli nie musieli tułać się 

w wiecznej męce w zaświatach? Otóż w starożytnej Grecji za jednego obola 

można było kupić jeden bochenek chleba. Zatem wartość tej monety w życiu 

codziennym była znikoma. Odgrywała jednak istotną rolę w życiu antycznych 

Greków, a w późniejszych czasach i u Rzymian. Każdy z nich bowiem udawał się 

po śmierci w podróż do tajemniczej podziemnej krainy zwanej Hadesem. Tam 

stanąć mieli przed samym Charonem - synem bogów nocy Ereba i Nyks. Dostać 

się mogli do niego jedynie wsiadając na łódź z niemym i przerażającym starcem, 

który to przewoził ich przez rzekę Styks do królestwa umarłych. Spełnić trzeba 

było jednak pewien warunek, gdyż Charon będąc jednym z bóstw greckich nie 

był idealny i posiadał cechy zarówno dobre jak i złe. Wymagał on bowiem zapłaty 

za dostąpienie zaszczytu przebywania w jego królestwie. Ten, kto tej zapłaty nie 

dokonał błąkać się miał przez wieczność w zaświatach. Zmarły jednak nie mógł 

dokonać tego sam, gdyż zapłata w postaci obola była wkładana mu w usta podczas 

obrządków pogrzebowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Obol grecki 
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2. Attyka - Ateny, obol ok. 454-404 pne, Aw: Głowa Ateny w hełmie w prawo; Rw: W kwadracie incusum sowa stojąca                            

w prawo, po lewej listek oliwny, po prawej ΑΘΕ, srebro 0.67 g, patyna, Sear 2530, SNG Cop. 53-564 

 

Ponieważ Grecy wierzyli, że życie rodzi się ze śmierci, stąd tak wielkie 

znaczenie w życiu rodziny miały pogrzeby. Pierwszym bowiem najważniejszym 

obowiązkiem należącym do członków rodziny było pochowanie zmarłego 

zgodnie z przyjętymi normami i rytuałami. Zmarły był wystawiany w domu, aby 

bliscy złożyli mu ofiarę, taką jak krew zwierząt, którą obficie rozlewano wokół 

jego zwłok, a wszystkie obfite strawy konsumowano na doniosłej stypie. Drugim 

aktem ceremonii był orszak pogrzebowy, w którym bardzo często uczestniczyły 

płaczki, a miał on za zadanie przewieźć zmarłego do grobowca,. Ostatnia część 

ceremonii, jaką był pochówek, należała tylko do najbliższej rodziny zmarłego. 

Jeśli ciało nie podlegało spaleniu, bliscy żegnali się ze zmarłym po raz ostatni.                      

W tym momencie kładziono na usta lub wkładano bezpośrednio do ust jednego 

obola, aby zmarły mógł swobodnie przepłynąć do świata zmarłych 5. 

Grecki mit opisujący tradycję umieszczania drobnej srebrnej monety                       

w ustach zmarłego tak, aby mógł przebyć on drogę przez rzekę Styks za 

pośrednictwem Charona, jest powszechnie znany ze źródeł pisanych datowanych 

już na V wiek p.n.e. Sam zaś zwyczaj potwierdzają wykopaliska archeologiczne 

greckich grobowców datowanych na ok. 470 rok p.n.e. Zauważyć można także 

różnorodną specyfikę układania monet w grobach. Poza monetami 

umieszczanymi w ustach zostały odnalezione grobowce, w których wkładano 

monety w dłonie denata, obok ciała lub w glinianych naczyniach.  

                                                           
4 https://wcn.pl/archive/148969?q=obol+grecja 
5Emile Mireaux, Życie codzienne w Grecji, Warszawa 1962r., s.183-189. 
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1.  Gustaw Dore: Piekło. Przeprawa przez Styks6 

Monety deponowane w grobach w zróżnicowanych układach mogą 

świadczyć o istniejących rozbieżnościach w funkcjonowaniu monet w ceremonii 

pogrzebowej. Zwyczaj obola bowiem szybko został rozpowszechniony                                   

i zaadoptowany w innych kulturach. Sami Rzymianie przejęli ten zwyczaj od 

Greków o czym świadczą chociażby wykopaliska italskie datowane na III wiek 

p.n.e., jak również późniejsze, w znacznej części należące do terenów Imperium 

Romanum7 .  

Praktyka ta wraz z czasem poszerzała swoje grono. Grecki zwyczaj 

cmentarny pozostawiania obola Charona, zaadoptowany przez wiele 

barbarzyńskich ludności, przeszedł jednocześnie wiele interpretacji czym 

powinna być uiszczana zapłata za dostanie się do świata zmarłych. W grobie 

                                                           
6 http://www.mysliwwielkimmiescie.pl/2013/12/przesilenie-zimowe-i-symbolika-smierci.html 
7 Dyhrfjeld Johnsen M. D.(2011) Charon's custom and the alternative use of Roman coins, Aarbøger for Nordisk 

Oldkyndighed og Historie 2009r., s. 133-154. 
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innych nacji można było spotkać takie zapłaty jak: skrawek złota pozostawiony 

w ustach denata, złoty pierścionek pozostawiony w ustach, kolia złożona z około 

80 paciorków wykonanych ze szkła, srebra oraz bursztynu, srebrnego 

pojemniczka na amulet oraz denara pochodzenia rzymskiego umieszczonego na 

środku kolii, pochodzącego z czasów cesarza Tytusa, jak również wiele innych. 

Skłania to jednak do przypuszczeń, iż dary pozostawiane w grobach 

mogły mieć nieco odmienne znaczenie niż w świecie grecko-rzymskim. 

Niewątpliwie ich pierwotna forma pozostawiania monety użytku codziennego                

w ustach zmarłych i wiązanie jej ze światem iście utopijnym daje nam obraz, jak 

mocno Grecy zaangażowani byli w życie pośmiertne.  
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WIEŚCI Z ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Pierwsze po wakacjach spotkanie członków i sympatyków Oddziału 

Gdańskiego PTN w dniu 4 września 2018 r. miało charakter organizacyjny, 

związany z planowanymi na 27 – 28 września br. uroczystymi obchodami 

jubileuszowymi Oddziału. Dodatkową atrakcją na spotkaniu była prezentacja 

najnowszej książki członka naszego oddziału prof. Dariusza Świsulskiego, pt. 

„Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce”. Więcej na temat tego 

interesującego wydawnictwa można przeczytać w Gdańskich Zeszytach 

Numizmatycznych, nr 152. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Z okazji przypadającej w 2018 roku 65. rocznicy powstania Gdańskiego 

Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz 30 - lecia Gdańskich 

Zeszytów Numizmatycznych w dniach 27 – 28 września br. odbyło się uroczyste 

spotkanie, połączone z II Pomorską Konferencją Numizmatyczną pt. 

„Ekonomiczna, artystyczna i informacyjna rola środków płatniczych i medali” - 

przygotowywaną przez Muzeum Gdańska, przy współpracy PTN O/Gdańsk. Na 

uroczystości oraz konferencję  przybyło wielu gości z całej Polski, których 

mogliśmy przyjąć pierwszego dnia w pięknej Wielkiej Sali Wety w Ratuszu 
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Głównego Miasta. Drugiego dnia uczestnicy spotkania przenieśli się do sali 

edukacyjnej Muzeum Gdańska (wejście od ulicy Piwnej). Więcej na temat 

obchodów jubileuszowych można przeczytać w osobnym artykule w niniejszym 

numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych, natomiast teksty 

okolicznościowych wystąpień w trakcie uroczystości, dotyczących historii 

oddziału oraz wydawnictwa, a także program konferencji zamieszczone zostały                 

w ostatnim specjalnym numerze GZN. 

             

 

Zapowiadany na 6 listopada 2018 r. odczyt Małgorzaty Gizińskiej pt.: 

„Dzieje skarbonki” został przesunięty na termin grudniowy. W zamian za to 

członkowie i sympatycy naszego oddziału zostali zaproszeni na otwarcie wystawy 

zorganizowanej z okazji 100. lecia odzyskania niepodległości pt. „Dla Ciebie 

Polsko i dla Twej Chwały” w Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni. Na 

ekspozycji prezentowane były m.in. broń biała, elementy umundurowania, ordery 

i odznaczenia, dokumenty oraz fotografie ze zbiorów prywatnych oraz plansze 

edukacyjne udostępnione przez Narodowy Bank Polski – prezentujące monety                

z wizerunkami osób zasłużonych dla Niepodległej Polski. Swoje zbiory 

zaprezentował także jeden z zasłużonych członków Oddziału Gdańskiego PTN 

Pan Konstanty Siekierski, odznaczony w tym roku złotą odznaką „Za opiekę nad 

zabytkami” 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 4 grudnia 2018 r. Małgorzata Gizińska wygłosiła zapowiadany 

wcześniej odczyt pt.: „Dzieje skarbonki”. Skarbonka – przedmiot doskonale 

znany nam z okresu dzieciństwa, pomagający dzieciom w przechowywaniu 

drobnych oszczędności - posiada interesującą historię, sięgającą zamierzchłej 

przeszłości. Tracąc coraz częściej swoją podstawową funkcję, staje się 

współcześnie jedynie zabawką, gadżetem lub przedmiotem kolekcjonowania.  

 

 

 

 

 

 

 

. 
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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://ptngdansk.000webhostapp.com/index.html 

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  

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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