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SZELĄG „KRÓLEWIECKIEGO BICIA” LUDWIKA VON 
ERLICHSHAUSEN 

Jak wiadomo, jedną z pierwszych strat krzyżackich, poniesionych na 
początku wojny trzynastoletniej, była mennica toruńska. Najpierw została 
splądrowana w wyniku tumultu mieszczan, którzy przepędzili z miasta 
ekscentrycznego i brutalnego mincmistrza Hansa von Lichtenstein, a 
następnie, z buntem miast w 1454 roku, całkowicie utracona, i to wraz z 
pomocniczą, nieczynną już od jakiegoś czasu (od 1440 roku?), mennicą 
gdańską. Tymczasem nie sposób było w XV wieku prowadzić wojny bez 
gotówki. Nową mennicę zakonną uruchomiono więc w 
najbezpieczniejszym — zdawałoby się — miejscu rozpadającego się 
państwa zakonnego, w Malborku. Nie wystarczała ona jednak, jeśli wielki 
szpitalnik i komtur elbląski (a późniejszy wielki mistrz) Henryk Reuß von 
Plauen zorganizował w lutym 1456 roku nową mennicę w Królewcu (ryc. 
1) dla uzyskania pieniędzy na żołd dla zaciężnych. Mincmistrz toruński 
Hans von Lichtenstein, uszedłszy z Torunia i wydostawszy się z 
przejściowej niewoli, do września 1456 roku kierował mennicą malborską. 
Cały czas tytułował się mincmistrzem toruńskim, bo było to coś w rodzaju 
stanowiska naczelnego mincmistrza w państwie. Następnie — jak 
przypuszcza Oliver Volckart — Lichtenstein zorganizował mennicę 
polową przy wojsku krzyżackim w Gniewie, mającą służyć do opłacania 
zaciężnych. Zmarł bowiem w tym mieście 3 kwietnia następnego roku 
pozostawiając jakieś narzędzia, sylberwerck i konie, jak donosił wielkiemu 
mistrzowi rybicki (Fischmeister) pucki, przebywający w Gniewie. 
Przypuszczenie to wolno uznać za całkiem prawdopodobne, aczkolwiek 
byt mennicy gniewskiej rysuje się na razie jako hipoteza. 
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Ryc. 1. Zamek w Królewcu w XIX wieku 

Stosunek między mennicami w Malborku a Królewcu nie jest jasny. Na 
ogół uważa się, że mennica została przeniesiona ze starej stolicy do nowej 
w 1456 roku. Tylko Günter Meinhard sądził, że mennica w Malborku 
pracowała aż do porozumienia o sprzedaży zamku królowi Polski, 
zawartego 5 VI 1457 roku. Wiadomo jednak, że Henryk Reuß już w lutym 
1456 roku kierował mennicą królewiecką (choć może jeszcze nie 
uruchomił produkcji), gdy we wrześniu 1456 roku Hans von Lichtenstein 
wciąż kierował zakładem malborskim. Wynikałoby z tego, że 
przynajmniej przez pewien czas obie mennice działały równocześnie. 
Ponieważ z notatek dziekana warmińskiego Johanna Plastwiga wiemy, że 
do Królewca przesyłano srebro z całych Prus, aby je przebić na monetę, 
mennica malborska prawdopodobnie już we wrześniu 1456 roku nie 
działała — a w każdym razie nie pracowała na rzecz Krzyżaków. 

W 1460 r. wielki mistrz Ludwik von Erlichshausen (1450-67) wydał 
mandat, w którym zdewaluował szelągi „królewieckiego bicia” (Schilling 
Kenigsberger slages) do poziomu szelągów z czasów mistrzów Henryka 
von Plauen (1410-13) i Michała Küchmeistra (1414-22), to znaczy do 
wartości 6 starych fenigów. W ten sposób oficjalnie stwierdził ich 



                                                                                   
________________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                             Nr 75 marzec 2008 rok 
 
 

5 

przynależność do monety geringe, czyli uznał, że mają taką wartość jak 
„stare” albo „złe” szelągi z krótkim krzyżem, z lat 1410-1416. Od 1416 
roku wybijano bowiem w Prusach „dobry pieniądz” albo „nowe szelągi”, 
szacowane dwukrotnie wyżej, po 12 fenigów, i odróżnione od tamtych 
wyraźnym, długim krzyżem. W istocie jednak wartość tych szelągów 
królewieckiego bicia była jeszcze niższa niż tradycyjnych „złych” 
szelągów — w 1469 roku gubernator Prus Królewskich stwierdził, że 
szelągi bite przez wielkiego mistrza w Malborku a następnie w Królewcu 
warte są ledwie trzy fenigi bieżącej emisji zamiast sześciu.  

Jednocześnie z dewaluacją szelągów w 1460 roku mistrz Ludwik zarządził 
wycofanie z obiegu „złych fenigów, które tegoż czasu wojny wybite 
zostały”. Dalej czytamy w mandacie, że „fenigi, które obecnie [tzn. w 
1460 roku] są wybijane”, powinny mieć kurs 1/12 dobrego szeląga i 1/6 
złego szeląga. Stare natomiast fenigi powinny mieć kurs równy obecnie 
wybijanym fenigom tylko wtedy, gdy mają tę samą wartość. 

Zidentyfikowanie monet, o których pisze w mandacie mistrz Ludwik, nie 
jest proste, a literatura robi to dość woluntarystycznie. Ponieważ przed 
wojną obowiązywały szelągi z długim krzyżem, a po zakończeniu wojny 
wybijano szelągi z krótkim krzyżem, z imieniem zaś mistrza Ludwika 
znamy i takie (ryc. 2), i takie (ryc. 3), wolno się domyślać, że zmiana 
nastąpiła za jego panowania.  

 

Ryc. 2 Szeląg Ludwika von Erlichshausen z długim krzyżem, 1,27 g (Peus 381: 2629) 
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Ryc. 3. Szeląg Ludwika von Erlichshausen z krótkim krzyżem (Allegro) 

Wiadomo, że już na początku swej władzy w 1450 roku mistrz Ludwik 
zaczął skrycie obniżać zawartość srebra w szelągach z długim krzyżem. 
Już w 1453 roku musiał się z tego tłumaczyć przed cesarzem. Z 
przytoczonej informacji o szelągach królewieckiego bicia z 1469 roku 
wiemy zaś, że wartość kruszcowa szelągów bieżącej emisji została 
obniżona aż do ¼ wartości nominalnej (skoro gubernator szacował je — 
może przesadnie nisko — na 3 fenigi zamiast na 12). W 1460 roku, jak 
widzieliśmy, zostały one zastąpione nową emisją szelągów „starych” albo 
„złych”, czyli sześciofenigowych. Szelągi, które należały do „starego” 
albo „złego” pieniądza, dotychczas odróżniały się krótkim krzyżem, toteż 
w bieżącej emisji przywrócono porzucony w 1416 roku typ „krótki krzyż”.  

Problem polega jednak na tym, że jeszcze w dziewiętnastowiecznych 
badaniach Friedricha Augusta Voßberga w szelągach Ludwika z długim 
krzyżem stwierdzono srebro próby 342/1000, gdy w szelągach tego 
samego mistrza z krótkim krzyżem stwierdzono próbę 247/1000 (mniej 
więcej taką samą, jak w szelągach następców Ludwika; zakładano tu 
srebro czterołutowe, tj. próby 0,250, o czym wyraźnie informują źródła 
pisane). Nie było więc żadnej poprawy jakości monety mimo zmiany typu, 
a przeciwnie — pogorszenie. Domyślano się zatem, że szelągi z długim 
krzyżem bez dodatkowych znaków (ryc. 2; to tu właśnie Voßberg 
stwierdził srebro próby 0,342), bądź też z dodatkowym kółkiem lub 
punktem nad tarczami w polu, bito w Toruniu przed wybuchem wojny. 
Następnie w Malborku bito do 1456 roku szelągi próby 0,351 (czyli 
zasadniczo takiej samej) z ornamentem roślinnym na górnym ramieniu 
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krzyża na rewersie (ryc. 4), a szelągi Kenigsbergisch slages sprzed 1460 
roku to  

 
Ryc. 4. Szelągi Ludwika von Erlichshausen z długim krzyżem i kwiatem nad tarczą Rv. (Peus 

381: 2631) 

monety z krótkim krzyżem. Jednakże schemat taki nie tylko nie 
uwzględnia wyrobów ewentualnej mennicy polowej w Gniewie, ale 
również ani nie wskazuje, jaki byłby cel wprowadzenia w 1456 roku w 
Królewcu krótkiego krzyża na stemple szelągów, ani, jakie szelągi wybijał 
Ludwik w Królewcu po 1460 roku, a przecież jakieś bez wątpienia 
wybijał. Co do celu, trudno przypuszczać, by Henryk Reuß i wielki mistrz 
zmienili typ na krótki krzyż, obwieszczając w ten sposób publicznie, że 
biją marne szelągi, które zdewaluują do poziomu „złej monety”. W 
dodatku wiadomo, że w zorganizowanej ad hoc mennicy królewieckiej na 
początku działalności użyto stempli przywiezionych z mennicy 
malborskiej, nie można więc było zmienić typu wraz z otwarciem mennicy 
w Królewcu. Przede wszystkim zaś, jeśli szelągi „królewieckiego bicia” 
trzeba było w 1460 roku dewaluować do 6 fenigów, to musiały mieć 
wcześniej wyższą wartość nominalną — a to znaczy, że były monetami z 
długim krzyżem. Gdyby bowiem miały krótki krzyż, ich kurs 
sześciofenigowy byłby dla wszystkich użytkowników od początku jasny. 

Wszystko zatem wskazuje na to, że obniżanie standardu szelągów do 1460 
roku było działalnością skrytą, która jednak trwała tak długo i została 
posunięta tak daleko, że nie dało się już dłużej udawać, że mistrz wybija 
„dobre” szelągi. 

Dotychczasowi badacze nie dostrzegli sensu toczących się wówczas zmian 
między innymi z tego powodu, że szelągi królewieckie, o których pisał 
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mistrz Ludwik, nie były im znane. Podczas badań archeologicznych w 
Gdańsku na ulicy Rybaki Górne 33A odkryto w 2006 roku szeląg 
wielkiego mistrza Ludwika z długim krzyżem i koroną w drugim polu 
podzielonej krzyżem tarczy rewersu (ryc. 5).  

  

Ryc. 5. Szeląg Ludwika von Erlichshausen z długim krzyżem i koroną w drugim polu tarczy 
Rv. (0,68 g, 20,8 mm. (znalezisko Gdańsk, Rybaki Górne 33A; Muzeum Archeologiczne w 

Gdańsku) 

Oto opis monety.  

Av. MAGS-LVDW-ICVS-PRIH, tarcza wielkiego mistrza na długim krzyżu;  

Rv. MθŊЄ-TA\\-θRVM-PRVC, tarcza na długim krzyżu, w lewym górnym 
(heraldycznie) polu otwarta korona.  

Podobna do Vossb. 883-6, lecz tam nieco inna legenda i kwiat nad tarczą 
Rv., a korona w tarczy dotychczas nieznana. Skorodowana, 0,68 g, 20,8 
mm. Zbiór Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. 

Moneta jest, niestety, w słabym stanie, ale owa niezwykła jej cecha, 
korona na tarczy, nie ulega żadnej wątpliwości (w przeciwległym, trzecim 
polu tarczy widać skośne linie, nie są jednak one śladem stempla, lecz 
przebiciem awersu przez cienką blaszkę). Ta nadzwyczajna korona, 
dotychczas niedostrzeżona na szelągach krzyżackich, mogła odróżniać 
mennicę. Na początku XV wieku na niektórych szelągach bitych poza 
centralną mennicą toruńską, w Malborku i Gdańsku, stosowano 
oznaczenia literowe (M i D), a tu — jak widzimy — sięgnięto do 
oznaczenia ikonicznego. W przeciwieństwie jednak do tamtych monet, 
oznaczenie to położono wewnątrz tarczy. Nie można takiego położenia 
uważać za przypadkowe, ale trudno je objaśnić. Nie powinno się ono 
odnosić do zakładu malborskiego, bo to on, organizowany przez 
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naczelnego mincmistrza przy boku wielkiego mistrza, stał się zakładem 
centralnym i nie wymagał tak mocnego odróżniania. Być może dla celów 
kontrolnych wprowadzono w Malborku dodatkowe znaki nad tarczą w 
postaci pierścienia na awersie i kropki na rewersie. Jako miejsce wybicia 
monet z koroną wchodzi w grę tylko hipotetyczna mennica w Gniewie lub 
dobrze poświadczona źródłowo mennica w Królewcu (warto zauważyć, że 
to ostatnie miasto, o oryginalnej niemieckiej nazwie Königsberg, 
ówcześnie po polsku nazywane było — jak czytamy u Jana Długosza — 
Królówgród; zostało ono niemal całkowicie zburzone w latach 1945-68, a 
obecnie w jego miejscu stoi osiedle Kaliningrad, nazwane ku czci 
rosyjskiego zbrodniarza komunistycznego, współodpowiedzialnego m.in. 
za mord katyński). Korona nasuwa oczywiście skojarzenie z Królewcem, 
w każdym zaś razie trudno byłoby przypisać ją do Gniewu. 

To prawda, że w herbie i na chorągwi Starego Miasta Królewca była 
korona i krzyż (ryc. 6),  

 
Ryc. 6. Chorągiew miasta Królewca z Banderia Prutenorum. Rys Stanisław Durink, 1448 r. 
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ale nic nam nie wiadomo, by miasto to miało wówczas jakikolwiek udział 
w mennicy. Koronę można by odnieść do urzędu komtura królewieckiego. 
Na pieczęci komturskiej (ryc. 7) był król w majestacie (co odnosiło się 
tyleż do nazwy miasta co do jego założenia przez króla czeskiego 
Przemysła-Otokara II w 1255 roku). Urząd komtura (połączony z urzędem 
wielkiego marszałka) nie był jednak podczas wojny trzynastoletniej 
obsadzony, a załogą  

 
Ryc. 7. Pieczęć komtura królewieckiego, według F. A. Voßberga 

zamkową dowodził komtur elbląski — ten sam Henryk Reuß, który 
organizował mennicę. Trzeba też zauważyć, że korona znalazła się w 
herbie i na pieczęci nie tylko Starego Miasta Królewca, ale także 
pozostałych dwóch gmin królewieckiego trójmiasta: Knipawy (Kneiphof) i 
Lipnika (Löbenicht), stanowiła więc symbol całego królewieckiego 
ośrodka osadniczego. Wszystko więc przemawia za uznaniem korony na 
monecie za wskazówkę, że szeląg wybito w Królewcu, aczkolwiek sam 
mechanizm położenia tego znaku w tym właśnie miejscu pozostaje do 
wyjaśnienia. 

W rezultacie takiej rekonstrukcji można przypuszczać, że podział 
czasoprzestrzenny szelągów Ludwika von Erlichshausen wyglądał 
następująco: 
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Toruń, 1450-54 — szelągi z długim krzyżem, bez dodatkowych znaków 
(Vossb. 879-81; ryc. 2); 

Malbork, 1454-56 — szelągi z długim krzyżem, pierścieniem i kropką nad 
tarczami (Vossb. 882); 

Gniew, 1456/7 (lub Malbork jw.) — szelągi z długim krzyżem i kwietnym 
motywem na Rv. (Vossb. 883-6; ryc. 4); 

Królewiec, 1456-60 — szelągi z długim krzyżem i koroną w polu tarczy 
na Rv. (Vossb. nie zna; ryc. 5); 

Królewiec, 1460-67 — szelągi z krótkim krzyżem (Vossb. 887-96; ryc. 3). 

Emisje z okresu 1450-60 noszą długi krzyż, miały bowiem uchodzić za 
szelągi „dobre” czyli „nowe”. Zostały jednak pogorszone w jakości tak 
bardzo, że w końcu mistrz Ludwik oficjalnie powrócił w 1460 roku do 
emisji szelągów „starych”, czyli „złych” — z krótkim krzyżem. 

Borys Paszkiewicz 
Literatura 

S. Kubiak, Monety i stosunki monetarne w Prusach Królewskich w 2 połowie XV 
wieku, Wrocław 1986. 

G. Meinhardt, Gemünzt zu Königsberg. Ein Beitrag zur Münz- und Geldgeschichte 
Ostpreußens, Leer 1977. 

M. Męclewska, Die Zirkulation der Münzen des Deutschen Ordensstaates in der 
Schillingsperiode, „Nordisk Numismatisk Årsskrift” 1981, s. 125-135. 

Johannis Plastwici, Decani Warmiensis, Chronicon de vitis episcoporum 
Warmiensium, [in:] Scriptores rerum Warmiensium oder Quellenschriften zur 
Geschichte Ermlands, Bd. I, hrsg. C. P. Woelky und J. M. Saage, Braunsberg 
1866 (Monumenta historiae Warmiensis oder Quellensammlung zur Geschichte 
Ermlands, Bd. III, II. Abtheilung).  

J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preußen (1382-
1454), Köln Weimar Wien 1993 (Veröffentlichungen aus den Archiven 
preußischer Kulturbesitz, Bd. 34). 

O. Volckart, Die Münzpolitik in Ordensland und Herzogtum Preußen von 1370 bis 
1550, Wiesbaden 1996. 

F. A. Voßberg, Geschichte der Preußischen Münzen und Siegel von frühester Zeit bis 
zum Ende der Herrschaft des Deutschen Ordens, Berlin 1843. 

E. Waschinski, Die Münz- und Währungspolitik des Deutschen Ordens in Preußen, ihre 
historischen Probleme und seltenen Gepräge, Göttingen 1952. 



                                                                                   
________________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                             Nr 75 marzec 2008 rok 
 
 

12 

FALSYFIKAT ½ GULDENA Z 1923 ROKU 
 Rok 1923 rozpoczął nowy okres w historii mennictwa Wolnego 
Miasta Gdańska. 20 października tego roku ukazała się ustawa Sejmu i 
Senatu zapowiadająca wprowadzenie nowej waluty – guldena, który 
dzielił się na 100 fenigów, równał 1/25 brytyjskiego funta szterlinga i 
zastąpić miał całkowicie zdeprecjonowaną przez inflację markę niemiecką. 
Właściwa reforma została wprowadzona w życie ustawami z 20 listopada 
1923 r., a od końca grudnia 1923 r. gulden stał się wyłącznym środkiem 
płatniczym na obszarze Wolnego Miasta.  
 Monety srebrne o nominałach ½, 1, 2 i 5 guldenów zaprojektowane 
zostały w Gdańsku przez Fryderyka Fischera, wyryte w Berlinie, a wybiła 
je mennica w Utrechcie. Moneta półguldenowa, która będzie nas 
najbardziej interesować w niniejszym tekście, wybita została ze srebra 
próby 750 w ilości 1 000 500 sztuk. Średnica monety określona została na 
19,5 mm, a waga brutto na 2,50 g (w tym 1,875 g czystego srebra i 0,625 g 
miedzi). 
 W handlu często można spotkać fałszerstwa tej monety, co w 
wypadku Wolnego Miasta Gdańska nie jest niestety wyjątkiem. 
Analizowany przeze mnie egzemplarz wykazuje odstępstwa już w zakresie 
podstawowych wymiarów. Dopuszczalne odstępstwa od normy w zakresie 
wagi wynoszą zwykle plus minus kilka gramów. Np. waga mojej monety 
oryginalnej to 2,51 g. Tymczasem falsyfikat waży 2,66 g, a więc odbiega 
on od standardu aż o 16 gramów. Minimalnie za duża jest również 
średnica fałszerstwa (ok. 19,7 mm). 

 Już na pierwszy rzut oka, bez wnikania w szczegóły, uwidacznia się 
kilka istotnych różnic. Egzemplarz fałszywy jest głębiej wybity niż 
oryginał, a krawędzie reliefu są nienaturalnie wyostrzone, kanciaste. 
Falsyfikat nie nosi śladów obiegu i w tym stanie zachowania powinien być 
widoczny wirujący połysk menniczy, który jest konsekwencją istnienia 
tzw. „flow-lines”, czyli mikroskopijnych „falek” na powierzchni 
(szczególnie w tle), charakterystycznych dla monet w menniczym i 
okołomenniczym stanie zachowania, od których pod kątem odbija się 
światło i w ten sposób powstaje zjawisko zwane efektem zegarowym. 
Tymczasem powierzchnia monety fałszywej jest niemal idealnie gładka, 
nieco matowa, przez co nie jest widoczny wirujący połysk. Powyższe 
cechy zbieżne są z właściwościami fałszywego guldena, opisanego przeze 
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mnie w 66 numerze GZN, co wskazuje, że oba falsyfikaty (a także 
fałszywe 1- i 2-fenigówki WMG) pochodzą z tej samej wytwórni. 

 Teraz pokrótce przedstawię najważniejsze elementy, po których 
rozpoznać można fałszerstwo. Nie jest to wykaz kompletny, gdyż 
drobnych różnic jest znacznie więcej, ale poniższy wykaz powinien być 
zupełnie wystarczający do skutecznej weryfikacji autentyczności monety. 

Awers: 
 

 
 

1. Literka „F” powinna być położona bliżej obrzeża. 
2. Daszek literki „r” jest jakby oderwany od jej podstawy, połączony 

jedynie cieniutką kreseczką. W oryginale elementy te powinny 
mocniej do siebie przylegać. 
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3. Kropki nad „i” w wyrazach „Freie” i „Danzig” są zbyt małe i 
usytuowane za wysoko. 

4. Literka „g” jest nieco za wąska, wygląda tak jakby twórca stempla 
źle rozplanował rozkład liter i dla „g” zabrakło odpowiedniej ilości 
miejsca. 

5. Dolny fragment cyfry 3 powinien nieco głębiej podchodzić pod 
dwójkę. 

6. Zakończenie tarczy herbowej położone jest za daleko od rantu. 
7. Górny fragment kreski ułamkowej pomiędzy cyframi 1 i 2 powinien 

bardziej zbliżać się do dwójki. Kreska jest też nieco za gruba. 
8. Literki „t” i „a” w „Stadt” powinny być położone bliżej siebie. 

Rewers: 
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9. Topy masztów położone są trochę za daleko od rantu (najlepiej 
widać to na przykładzie grotmasztu, którego top na monecie 
oryginalnej niemal przylega do obrzeża). Można zauważyć, że 
również pozostałe elementy rysunku usytuowane są w zbyt dużej 
odległości od rantu.  

10. Najbardziej charakterystyczną cechą falsyfikatu są sztagi  
      (liny)równoległe do masztów, podczas gdy powinny one być lekko      
nachylone. Ich widoczne końcówki powinny też bardziej przylegać do 
sąsiednich elementów rysunku. 
11. Zakończenie fali na godz. 4 powinno być skierowane bardziej w 

górę. 
12. Bałwany morskich fal są zbyt wąskie, przez co położone są zarówno 

za daleko od siebie, jak też od kadłuba kogi. 
13. Górna część forsztagu oraz krawędź przedniego sztaksla (żagla 

ukośnego) powinny tworzyć ciągłą linię, podczas gdy na 
fałszerstwie brak jest płynnej kontynuacji między tymi elementami. 

 
Rant: 

 

 
 

Fragment rantu monety fałszywej widoczny jest na górze, a oryginalnej 
– na dole. Widać, że karby na rancie fałszerstwa są nieregularne, nie 
wszystkie precyzyjnie wycięte i, co najważniejsze, na ich dnie brak jest 
malutkiej „beleczki”, charakterystycznej dla oryginalnych 
półguldenówek z 1923 i 1927 r. (a także 1-guldenówki z 1923 r.). Na 
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monecie oryginalnej dno karbu jest również lekko zaokrąglone, a 
wypadku fałszerstwa jest ono prostopadłe do bocznych ścianek. Na 
powyższym zdjęciu widać także, że falsyfikat jest nieco grubszy od 
monety oryginalnej. 

Reasumując, fałszerstwo z pewnością nie jest doskonałe i nie brak cech, 
po których można je bez cienia wątpliwości odróżnić od monety 
oryginalnej. Najczęściej bywa ono rozpoznawane po linach 
równoległych do masztów. Element ten można jednak łatwo poprawić, 
dlatego warto zapamiętać także inne niedociągnięcia. 

Oryginalne ½ guldena z 1923 r.: 
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O DENARACH KRZY ŻOWYCH RAZ JESZCZE 
 Kiedy pisałem o denarach krzyżowych (GZN nr 69/2007) skupiłem się głównie 
nad problemem polskości owych denarów oraz  nad sposobami ich wytwarzania. Do 
głowy mi nie przyszło , że „pokutuje” jeszcze wśród  kolekcjonerów i 
numizmatyków – amatorów pogląd iż  część denarów na których widnieją litery, 
czasem dające się odczytać jako RIXA bądź RYXA  zaliczane są do denarów 
polskich i to do denarów wybijanych za panowania Rychezy żony Mieszka II, która 
po śmierci króla sprawowała rządy w imieniu małoletniego syna Kazimierza. 
Owszem, pogląd taki sformułował Kazimierz (Kaźmierz) Stronczyński i opublikował 
go w swoim dziele „Pieniądze Piastów od czasów najdawniejszych do roku 1300”   
wydanym w  1847 roku. Podtrzymał go i rozwinął w wydanym ponad 30 lat później 
„Dawne monety Polskie Dynastii Piastów i Jagiellonów” (1883 r.). Pogląd ów przez 
długie lata funkcjonował jako niepodważalny pewnik a kolejne pokolenia badaczy    
( Walery Kostrzębski, Zygmunt Zakrzewski, Marian Gumowski) podtrzymywali i 
rozwijali tę tezę. Po wielu wnikliwych badaniach, między innymi dzięki nowym 
wykopaliskom tych monet oraz skrupulatnie i systematycznie rejestrowanych miejsc 
ich znalezienia, wykluczano kolejno najpierw tezę o polskim pochodzeniu denarów a 
konsekwentnie także to, iż denary z literami to nie denary Rychezy. Litery owe 
należy interpretować jako imię Chrystusa – CRVX  XRI  lub jako VERA CRVX.  
A oto co pisał o rzekomo polskim pochodzeniu denarów krzyżowych w latach 60-
tych XX wieku Ryszard Kiersznowski: 
„Dopiero w ostatnich latach, przy wzmożonym zainteresowaniu epoką wczesnego 
średniowiecza, kwestia ta ożyła ponownie na łamach literatury numizmatycznej. 
Miałem sposobność już niejednokrotnie wypowiedzieć się na ten temat, 
podtrzymując w pełni pogląd o saskim pochodzeniu denarom krzyżowych. 
Ponieważ jednak tradycyjny sąd o ich polskości pojawia się nadal w naszych 
publikacjach , czy to w formie apodyktycznej, czy choćby warunkowej, 
korzystam….. by raz jeszcze, przedstawić to zagadnienie , wolne od apriorycznych 
założeń i bez zbędnych polemik o nieistotne szczegóły…” 
 Cały szereg argumentów i udokumentowanych tez o saskim pochodzeniu 
denarów krzyżowych nie wyklucza możliwości sporadycznych naśladownictw 
denarów wytwarzanych na ziemiach polskich. Z twierdzeniem tym zgadzają się 
nieomal wszyscy badacze zajmujący się denarami krzyżowymi. 

Na koniec wszystkim niedowiarkom ciągle przywiązanych do „tradycyjnego 
sądu” o polskości denarów krzyżowych polecam lekturę choćby takich tekstów: 
R. Kiersznowski – Spór o denary krzyżowe  [w] BN nr 12/1966 r. 
Adam Kędzierski – Obole krzyżowe ze skarbu w Słuszkowie koło Kalisza [w] Przegląd 
Numizmatyczny nr 15/1996 r. 
Marek Jarosz – Próba uporządkowania typowych odmian i wariantów krzyżówek z X i XI wieku 
[w] Przegląd numizmatyczny nr 16/1997 r.  
Edmund Kopicki  – Monety saskie biskupów (Krzyżówki) X – XI w. część I i II [w] BN nr 329 i 

330/2003r.       Aleksander M. Kuźmin  
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NOWA ODMIANA 10 FENIGÓW WMG Z 1920 R. 
 W marcu b.r. pojawiła się kolejna odmiana gdańskiej 10-fenigówki z 
1920 roku. Jest to bardzo interesujący egzemplarz z 60 perełkami w otoku 
na rewersie. Dotąd znana była tylko jedna odmiana z tą ilością perełek. 
Stempel rewersu wcześniej był nienotowany, a jego charakterystyczną 
cechą są duże, grube liście w ornamencie roślinnym nad nominałem. 
Natomiast strona herbowa jest znana i występuje także na odmianach 
55.6/13, 57.1/13, 59.1/13 i 61.1/13. Zgodnie z przyjętym sposobem 
numeracji, nowa odmiana powinna nosić nr 60.2/13. Zdjęcie pochodzi z 
aukcji na eBayu, gdzie moneta została sprzedana za 476,01 euro. Kurs 
euro kształtował się wtedy na poziomie ok. 3,55 zł, co w przeliczeniu na 
polską walutę daje ok. 1690 zł. Jest to najprawdopodobniej nowy rekord 
cenowy wśród 10-fenigówek wybitych stemplami z fabryki broni. 

Nową odmianę można również obejrzeć na numizmatycznej kafejce 
Allegro pod adresem: 

 
 http://www.allegro.pl/phorum/read.php?f=274&i=116235&t=116235 
 
 

 
 

 
 
 

Artur Jezioro 
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NAJNOWSZE ZNALEZISKA MONET RZYMSKICH Z MAZUR 
 

 Spośród sześciu „dzielnic” Polski, w ramach których od ponad półwiecza 
opracowywane są sukcesywnie znaleziska monet - lub szerzej importów - rzymskich 
z terenu naszego kraju1, Mazury są regionem najmniejszym pod względem 
powierzchni. Granice dzielnicy mazurskiej przyjęte w niniejszej publikacji pokrywają 
się z grubsza z terytorium, jakie uwzględnił w swoim opracowaniu W. Nowakowski2, 
z tą jednak niewielką korektą, że za zachodnią granicę uznałem rzekę Łynę, która 
stanowi wschodnią rubież Pomorza w inwentarzach R. Ciołek3. Wyznaczony w ten 
sposób obszar obejmuje historyczne Mazury, bez części zachodniej i wąskiego pasa 
na południu, oraz wschodnią część Warmii i Suwalszczyznę. To ponad 25 tys. km 

kw. zajmowanych w okresie wpływów rzymskich przez tzw. zachodniobałtyjski krąg 
kulturowy4. 

Mazury są nie tylko najmniejszym, ale i najuboższym w znaleziska monet 
rzymskich regionem Polski. Według A. Kunisza5 do lat 60. XX w. na Mazurach 
znaleziono ok. 2 tysiące monet rzymskich tj. czterokrotnie mniej niż na Śląsku i 
dziewięciokrotnie mniej niż w Małopolsce. Prawdopodobnie i ta liczba jest znacznie 
zawyżona na skutek uwzględnienia przez tego autora jako mazurskie części 
„przygranicznych” znalezisk, w tym pokaźnych skarbów denarów, uznanych przez 
późniejszych badaczy6 za pochodzące z Pomorza lub Mazowsza. Bardzo wymowny 
jest fakt, że wśród ponad tysiąca monet rzymskich z ok. 450 amatorskich odkryć 
zarejestrowanych przeze mnie w ciągu ostatnich kilku lat, jedynie 6 znalezisk 
pojedynczych pochodzi z Mazur. Dodatkowo jako mazurskie można by ewentualnie 
uwzględnić znalezisko denara Antoninusa Piusa odkrytego w nieznanym miejscu na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego7. Dawałoby to w sumie 7 monet ze 
znalezisk pojedynczych. 

                                                 
1 Por. A .  Kun isz ,  Kontakty ludności ziem polskich z Imperium Rzymskim w świetle znalezisk 
monetarnych, Wiadomości Numizmatyczne IX, 1965, s. 171-177, S .  Kub iak ,  Znaleziska monet 
rzymskich z Mazowsza i Podlasia, Wrocław 1979, s. 7, A .  Kun isz ,  Znaleziska monet rzymskich z 
Małopolski, Wrocław 1985, s. 7. 
2 W .  Nowakowsk i ,  Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen – Band I: 
Masuren, Warszawa 2001. 
3 R .  C io łek , Katalog znalezisk monet rzymskich na Pomorzu, Warszawa 2001, i dem, Die 
Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen: Pommern, Collection Moneta  - 67, Wetteren 2007. 
4 Por. W .  Nowakowsk i ,  Kulturowy krąg zachodniobałtyjski w okresie wpływów rzymskich. 
Kwestia definicji i podziałów wewnętrznych [w:] J. Okulicz [red.] Archeologia bałtyjska, Olsztyn 
1991, s. 42-66. 
5 Kun isz ,  Kontakty..., s. 174. 
6 Zob. przyp. 2 i 3 oraz A .  Romanowsk i , Znaleziska monet rzymskich z terenów kultury 
wielbarskiej na Podlasiu, prawobrzeżnym Mazowszu i zachodniej Białorusi, Wiadomości 
Numizmatyczne LI, 2007, s. 29-53. 
7 Zob. A .  Dymowsk i , Najnowsze znaleziska monet rzymskich z północnej Polski, GZN 74/2008, s. 22 
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Już dawno zauważono, że lwia część monet rzymskich znajdowanych na 
Mazurach to brązy, które w większości wypadków występowały jako wyposażenie 
grobowe8. Być może właśnie ze względu na głębokie zaleganie monet w grobach, tak 
rzadkie są dokonywane przez nie-archeologów znaleziska na powierzchni lub w 
stosunkowo płytkiej warstwie ornej. Aż cztery z sześciu nowo zarejestrowanych 
monet z mazurskich odkryć to drugo- i trzeciowieczne sesterce ze stołecznej mennicy 
w Rzymie, typowe dla tych obszarów9. Dwa denary z II w. są niewątpliwie mniej 
popularnymi znaleziskami na Mazurach, jednak z całą pewnością nie unikatowymi10. 
Poza tym publikowane obecnie denary pochodzą z pogranicza kultur 
zachodniobałtyjskiej i wielbarskiej, więc należy brać pod uwagę ewentualność 
skojarzenia tych znalezisk z drugą z wymienionych kultur. 

Prawie na pewno z Bałtami należałoby wiązać trudny do interpretacji zespół 
kilkunastu dużych brązów wraz z towarzyszącym im drugowiecznym denarem11 
znaleziony w okolicach podolsztyńskiej miejscowości Świątki12, kilka kilometrów na 
zachód od Łyny13. Z pięciu brązów określonych na podstawie oryginałów, o średnicy 
27-28mm i wadze od ponad 7g do prawie 12g, cztery monety wybito w orichalcum a 
jedną w miedzi. Niestety daleko posunięta korozja monet nie pozwoliła na 
identyfikację trzech z sześciu uchwyconych brązów. Udało się określić jedynie dwie 
monety datowane na 2. poł. III w.: dupondius Maximusa (syna Maksymina Traka) 
oraz brąz Gordiana III14 zbliżony wielkością do asa lub dupondiusa. Ponadto jedną z 
monet wybitych w orichalcum można z pewną dozą prawdopodobieństwa przypisać 
Aleksandrowi Sewerowi. Monety zostały znalezione na niewielkim wzgórzu, na 
małym obszarze pola ornego, na którym nie odnotowano fragmentów ceramiki lub 
innych zabytków. W świetle posiadanej wiedzy nie da się rozstrzygnąć, czy zespół ze 
Świątek należy traktować jako rozwleczony skarb, czy też jako monety z 
cmentarzyska lub stanowiska o innym charakterze. Opisywane znalezisko jest 
niezwykle ciekawe m.in. pod tym względem, że większość monet brązowych 
znajdowanych dotychczas na terenach zajmowanych przez zachodniobałtyjski krąg 

                                                 
8 Por. S .  Bo l in , Die Funde römischer und byzantinischer Münzen in Ostpreußen, Prussia 26, 
1922/1923-1925 (1926), s. 203-240. 
9 Por. A .  Bu rsche , Roman Coinage in the West Baltic Circle, Barbaricum t. 2, Warszawa 1992, s. 
231-244. 
10 Por. ibidem, s. 231-233. 
11 Na terenie Mazur odnotowywano wcześniej łączne występowanie dużych brązów i denarów. 
Przykładem takiego znaleziska jest np. zespół ze Skandawy – zob. ibidem, s. 233 oraz 
Nowakowsk i ,  Corpus ..., s. 97. 
12 Zob. A.  Dymowski , Najnowsze znaleziska monet rzymskich z Pomorza cz. 2, GZN 73/2007, s. 17-19. 
13 Zgodnie z kryteriami terytorialnymi przyjętymi w inwentarzach R. Ciołek (zob. przyp. 3) 
znalezisko to pochodzi z obszaru Pomorza. 
14 Od czasu pierwszej publikacji tego znaleziska (zob. przyp. 12) poszerzono informacje na temat 
wspomnianej tam monety z imieniem Gordiana. Na podstawie słabej jakości zdjęcia awersu i opisu 
wymiarów monety jest to as, dupondius lub zbliżony wymiarami brąz prowincjonalny Gordiana III. 
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kulturowy, na obszarze obecnej Polski i poza jej granicami, to sesterce15. Znacznie 
rzadziej obserwowano na tym terenie występowanie brązów prowincjonalnych, a 
tylko incydentalnie asów i dupondiusów z mennicy rzymskiej16. Wśród uchwyconych 
monet brązowych ze Świątek sesterców nie odnotowano. Jedyny w pełni określony 
brąz to senatorski dupondius z mennicy w Rzymie. Żadnej z pozostałych odkrytych 
tam monet brązowych nie udało się przypisać ani mennicy stołecznej, ani którejś z 
mennic prowincjonalnych. Z tego względu wartość poznawcza świąteckiego odkrycia 
jest ograniczona. 
 

OPIS ZNALEZISK 
 

 Monety zostały określone i opisane na podstawie lepszej, bądź gorszej jakości 
zdjęć. Okoliczności okrycia to amatorskie poszukiwania. W chwili rejestracji 
znalezisk wszystkie monety znajdowały się w posiadaniu prywatnym. 
 
Giżycko - okolica, m. pow., woj. warmińsko-mazurskie 
 

M.:  nieznane. D.: nie później niż październik 2007 r. L.:  1 moneta. 
 

T r a j a n  (98-117), sesterc, Rzym (?), śr. 30mm, RIC17 II ?. 
Av. Zarys popiersia w pr., legendy nieczytelne; 
Rv. Nieczytelny. 
Moneta w złymm stanie zachowania. 

 
Karwik, gm. Pisz, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie 
 

M.:  nieznane. D.: nie później niż październik 2007 r. L.:  1 moneta. 
 

S e p t y m i u s z  S e w e r , denar, lata 193-194, Rzym, śr. 18mm, RIC IV 10 lub 12. 
(zdj. 1) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: [IMP] CAE L SEP - SEV PERT AVG; 
Rv. Orzeł legionowy pomiędzy dwoma znakami legionowymi, w odcinku: [T]R [P] 

COS, w otoku: LEG [..] CL. 
Moneta w słabym stanie zachowania. 

 
Mr ągowo – okolica18, m. pow., woj. warmińsko-mazurskie 

                                                 
15 Por. Bu rsche , o.c., s. 237. 
16 Por. ibidem, s. 237-238. 
17 The Roman Imperial Coinage, t. I-X (wyd. H. Mattingly, E. A. Sydenham, C. H. V. Sutherland, 
R. A. G. Carson, P. H. Webb, J. W. E. Pearce, P. M. Brunn, J. P. C. Kent), London 1923-1994. 
18 Po ostatecznej redakcji tekstu uzyskałem od Pana mgr. Jarosława Sobieraja z Działu Archeologii 
MWiM w Olsztynie ustną informację uściślającą miejsce znalezienia sesterca Lucjusza Werusa spod 
Mrągowa. Moneta ta została odkryta na terenie wsi Szestno gm. Mrągowo. W tym samym miejscu 
znaleziono również brązową monetę rzymską o śr. 31mm w złym stanie zachowania. Częściowo 
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M.:  nieznane. D.: nie później niż maj 2007 r. L.:  1 moneta. 
 

M a r e k  A u r e l i u s z  ( L u c j u s z  W e r u s ) , sesterc, lata 168-169, Rzym, śr. 30mm, 
RIC III 1476 lub 1483. (zdj. 2) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: [L VE]RVS AVG ARM PARTH [MAX]; 
Rv. Fortuna siedząca w l. trzyma ster i róg obfitości, po bokach S-C, w odcinku 

FORT RED, w otoku: [TR POT VIII IMP V] COS III. 
Moneta w słabym stanie zachowania. 
 

 
Reszel – okolica, gm. loco, pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie 
 

M.:  nieznane. D.: nie później niż styczeń 2007 r. L.:  1 moneta. 
                                                                                                                                                                  
czytelny na awersie portret w wieńcu laur. w pr. sugeruje, ze jest to brąz (sesterc?) Lucjusza Werusa 
(ew. Marka Aureliusza lub Septymiusza Sewera). Legenda awersu i rewers całkowicie nieczytelne. 
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K o m m o d u s  ( K r y s p i n a ) , sesterc, lata 180-3, Rzym, śr. 32mm, RIC III 668. (zdj. 3) 
Av. Popiersie w draperii w pr., w otoku: [CRI]SPIN[A] – AVGVS[TA]; 
Rv. Hilaritas stojąca w l. trzyma liść palmowy i róg obfitości, po bokach S-C, w 

otoku: [HILARITAS]. 
Moneta w słabym stanie zachowania. 

 
Stary Olsztyn, gm. Purda, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie 
 

M.:  pole orne. D.: sierpień 2007 r. L.:  1 moneta. 
 

T r a j a n , denar, lata 114-117, Rzym, śr. 19mm, RIC II 332. (zdj. 4) 
Av. Popiersie w draperii w wieńcu laur. w pr., w otoku: IMP CAES NER TRAIAN 

OPTIM AVG GERM DAC; 
Rv. Felicitas stojąca w l. trzyma kaduceusz i róg obfitości, w odcinku: [T]R [P] COS, 

w otoku: PARTHICO P M T[R P] COS VI P P SPQR. 
Moneta w średnim stanie zachowania. 
 

Suwałki – okolica, m. pow., woj. podlaskie 
 

M.:  skraj lasu ok. 30km od miasta. D.: lato 2006 r. L.:  1 moneta. 
 

A l e k s a n d e r  S e w e r , sesterc, lata 231-235, Rzym, śr. 29mm, RIC IV 648. (zdj. 5) 
Av. Popiersie w draperii i w pancerzu, w wieńcu laur. w pr., w otoku: IMP 

ALEXANDER PIVS AVG; 
Rv. Spes krocząca w l. trzyma kwiat i połę szaty, po bokach S-C, w otoku: SPES 

PVBLICA. 
Moneta w dobrym stanie zachowania. 

 
WYKAZ SKRÓTÓW 

 

M. – miejsce znalezienia L. - liczba znalezionych monet  
D. – data znalezienia      

Arkadiusz Dymowski 
Gdynia 
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CENY NA AUKCJI e-BAY 
NIEKTÓRYCH NUMIZMATÓW TRÓJMIEJSKICH 

Sopot 
W grudniu 2007 roku na aukcji e-Bay pojawił się żeton porcelanowy sopockiego 
kasyna gry o nominale „50” z niebieską otoczką (nr kat Al. Kuźmina 3a/50) Zmienił 
on właściciela za 189,88 euro.  
 

 
 

Gdynia 
Na aukcji e-Bay wystawiono dwie bardzo rzadkie monety a mianowicie 1 złoty oraz  
50 groszy Klubu Podoficerów Floty. Obie monety zostały sprzedane odpowiednio za 
75,87 euro oraz 163,31 euro. 
 

 
 

Artur Jezioro 
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WYSTAWA MEDALI W NARODOWYM BANKU POLSKIM 
ODDZIAŁ OKR ĘGOWY W GDAŃSKU 

  W okresie od połowy września 2007 do końca lutego b.r. czynna była w sali 
operacyjnej NBP wystawa medali pt:„Śląski Rodowód Polskiego Godła”. 
Przygotowali ją członkowie Gdańskiego Oddziału PTN. Miejsce ekspozycji jest 
szczególne, gdyż z uwagi na liczną klientelę Banku wystawę mogły oglądnąć osoby o 
różnych zainteresowaniach. A w dniu jej otwarcia i młodzież szkolna. Oprócz 
normalnych interesantów, raz w miesiącu zjawiają się w tym miejscu wyjątkowo 
licznie osoby o jednostronnym zainteresowaniu, z pragnieniem tylko nabycia monety 
w tzw. „pierwszym dniu obiegu”. Tłoczą się wówczas osoby, które chcą posiadać 
monetę dla siebie na stałe, a także osoby, które monetę potrzebują tylko na krótki 
okres czasu. Tłum od pewnego czasu jest nawet nadmierny. By dostać się do Banku 
na dobrej pozycji wyjściowej w chwili jego otwarcia kolejka tworzy się przed bramą 
już dzień wcześniej. Takie to jest umiłowanie monet w narodzie naszym. Ponieważ 
gabloty z medalami ( a nie jest to pierwsza i ostatnia wystawa w tym miejscu) 
ustawione są na drodze do okienek kasowych, osoby pragnące zrealizować 
upragniony zakup mają okazję  dobrze przyjrzeć się eksponatom podczas  wolno 
przesuwającej się kolejki.  
  A przedmiotem zlikwidowanej już wystawy były medale wyrażające przeobrażenie 
polskiego orła na przestrzeni wieków. Pokazano medale z wizerunkami władców 
polskich od Mieszka I do Przemysława II wraz z odpowiadającymi im monetami. 
Szczególnie zostali wyeksponowani książęta śląscy i ich godła heraldyczne, gdyż to 
Ziemia Śląska wydała pierwowzór orła polskiego. Na wystawie znalazła się też 
podwojona, historyczna seria 6 medali  książąt śląskich i ich monet, wydana w latach 
1975-1999 przez PTAiN, Oddział Wrocław. Wszystkie medale osobowe zostały 
uzupełnione wywodem genealogicznym, dzięki któremu każdej postaci można było 
wykazać pochodzenie w prostej linii od Mieszka I. Wywód genealogiczny polegał 
nie tylko na podaniu ojca, dziadka, pradziadka itd. w linii męskiej, ale także matki, 
babki, prababki itd. z zaznaczeniem lat życia, a dla linii żeńskiej skąd ich ród. W tych 
zamierzchłych czasach królestwo czy księstwo dziedziczyli tylko potomkowie z 
małżeństw dynastycznych. A dziedziczył tylko syn. Potomek z nieprawego łoża, lub 
z małżeństwa morganatycznego nie miał prawa do tronu. A tego już dobrze pilnowali 
potencjalni sukcesorzy z bocznych linii rodu. Z tych wywodów genealogicznych 
wyraźnie widać,  że w średniowieczu Europa nie była zaściankiem, a wszystkie 
europejskie dwory miały z sobą kontakty. Córki panujących też były w cenie – a 
ojciec pilnował dobrego zamążpójścia. Gdy nie było odpowiedniego kandydata szły 
do klasztoru.  Były niezbędne do utrzymania ciągłości rodu,  do zawierania 
politycznych sojuszy i do wzmocnienia posagiem książęcego małżonka. Do 
najciekawszych eksponatów należała seria 14 dużych medali o średnicy 150 mm 
wykonana w latach 1971-1975 przez Józefa Stasińskiego na zamówienie Muzeum 
Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu. Seria ta została wydana  z okazji trzechsetnej  
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rocznicy wygaśnięcia dynastii Piastów, którą to rocznicę obchodzono w listopadzie 
1975 roku. Gdy medal z serii na rewersie miał orła, pokazano awers i rewers medalu.  

 
Afisz informuj ący o wystawie 

Każdy śląski książę w swym opisie dla uproszczenia miał już tylko podanych 
rodziców i dziadków z linii męskiej, a z tych opisów też łatwo można było dojść do 
pierwszych władców Polski. Książęta ci byli świadomi swego pochodzenia. 
Trzynaście pierwszych medali serii poświęconych jest najbardziej znanym Jan 
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Chrystian, książę brzeski,  miał z pierwszą żoną 13 dzieci, a z drugą po śmierci 

 
Afisz informuj ący o wystawie 
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potomkom książąt śląskich począwszy od Bolesława Wysokiego, a na ostatnim 
Jerzym Wilhelmie kończąc. A Jerzy Wilhelm umierając miał 15 lat.  Był 25. 
pokoleniem licząc od Mieszka I. Na jego urodzenie potrzeba było 24. par 
małżeńskich. Nic nie zapowiadało wówczas kresu dynastii. Dziadek ostatniego Piasta 
pierwszej, 7. W sumie synów miał 11, ale do lat słusznych dożyło tylko czterech. Z 
tych czterech potomków męskich tylko Chrystian doczekał się dwóch synów, lecz 
jeden zmarł w wieku niemowlęcym, a Jerzy Wilhelm, dziedzic księstwa legnickiego, 
brzeskiego i wołowskiego,   też żył bardzo krótko. I zakończyła się ponad 700. letnia 
historyczna dynastia. Ostatni medal tej reprezentacyjnej serii śląskiej przedstawia 
fragment mauzoleum ostatnich Piastów w kościele św. Jana w Legnicy. Mauzoleum 
to zostało ufundowane przez księżnę Ludwikę, matkę Jerzego Wilhelma. 

Wewnątrz tej kaplicy grobowej i dzisiaj można oglądać kamienną tablicę z 
tekstem łacińskim, następującej treści: „Kamień ten poświęcony jest Bogu, 
opiekunowi szczątków, oraz bogobojnym cieniom przodków domu Piastów, który 
wziął początek z Piasta roku ery Chrystusa 775. Dał Sarmacji 24 królów i wielu 
panujących, Śląskowi 123 książąt, kościołowi 6 arcybiskupów i biskupów, Północy 
wiarę świętą, naukę, urządzenia państwowe, świątynie, szkoły, miasta, zamki, grody 
staraniem władców pobożnych, chrobrych, świętych, śmiałych, łagodnych i 
szczodrych. Uwolnił Niemcy od zalewu Tatarów”.. Rewers tego ostatniego medalu 
przedstawia  na tle orła z XIV wieku godło Polski z okresu PRL. Motywem, który 
posłużył medalierowi do odtworzenia wizerunków książęcych były najczęściej 
sarkofagi nagrobne. Brak innych źródeł ikonograficznych nie pozwolił na 
odtworzenie dodatkowo wielu jeszcze zasłużonych dla śląskich księstw postaci. Ta 
rzadka seria medalierska przedstawia jedynie dynastyczną linię dolnośląską. 
Potomkowie Władysława II, najstarszego syna Bolesława Krzywoustego, dali też 
początek nie tylko linii dolnośląskiej, ale i górnośląskiej z Opolem włącznie. Ta 
druga linia  wygasła w roku 1625, co też w opisie zostało przedstawione przy medalu 
księcia cieszyńskiego. Wystawa uzupełniona była kilkoma jubileuszowymi medalami 
miast śląskich, gdzie występował orzeł, także miast sąsiedniej Wielkopolski. Później 
orzeł objął cały kraj. Pokazano też medal z orłem na wielkiej  pieczęci koronnej 
Kazimierza Wielkiego, medale z orłem z roku 1919 i  z okresu późniejszego. 
  A po likwidacji tej historycznej wystawy jeszcze  w tym samym dniu i w tym 
samym miejscu pojawiła się następna. Tym razem są to czasy współczesne. I tytuł 
bardziej bliski – „Z działalności Towarzystw Numizmatycznych”.  Ale to już jest 
inny temat, lecz ta sama  działalność wystawiennicza Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego Oddział w Gdańsku.  
                                                                                           Miłosz Frąckowiak     
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MEDALION WY ŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ 
WOLNEGO MIASTA GDA ŃSKA 1921 NA AUKCJI 

POZNAŃSKIEGO DOMU AUKCYJNEGO 
 

Na 11 aukcji PDA wystawiony był piękny medalion Wyższej Szkoły 
Technicznej WMG poprzedniczki Politechniki Gdańskiej. 

 
Fotografia medalionu i jego opis pochodzą z katalogu aukcyjnego PDA. 

Medalion Wyższej Szkoły Technicznej Wolnego Miasta Gdańska 1921. 
 Av.: Centralnie lew trzymający tarczę herbową Gdańska, u góry data 1921, napis w 
otoku: Technische Hochschule der Freien Stadt Danzing, 50,4 mm, 44,32 g., 
przyznawany i noszony przez wyższe władze uczelni. 
Cena wywoławcza 1000,-zł 

Aleksander M. Kuźmin 
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NOWY MEDAL MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – 
HISTORYCZNEGO W ELBL ĄGU 

Prezentujemy Państwu medal wydany przez Muzeum Archeologiczno – 
Historyczne w Elblągu z okazji 770–lecia nadania praw miejskich Elblągowi. Medal 
wykonany w mosiądzu o średnicy 50 mm. Medal wykonał Tomasz Olkowski wg 
koncepcji plastycznej Stanisława Czuby. 

 

 
 

Awers: Gmach Gimnazjum Elbląskiego według miedziorytu J. Enderscha z 
1773 roku . Nad budynkiem wstęga z napisem GIMNASIUM ELBINGENSE. W 
otoku napis: MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNE W ELBLĄGU 

Rewers: Herb Elbląga w ozdobnym kartuszu, zapożyczony z miedziorytu F.B. 
Wernera z około 1755 roku. Górą półkolem : 1237 •  ELBLĄG  •  2007. 

Medal jest do nabycia w sklepiku muzealnym. 
Redakcja składa tą drogą podziękowania Pani Małgorzacie Gizińskiej za udostępnienie medalu i 
informacje na temat okoliczności jego powstania.  

Aleksander M. Kuźmin 
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ODZNAKA „BUDOWNICZY FLOTY HARCERSKIEJ” 
 

 
 

Powyżej prezentujemy dwie odznaki „Budowniczy Floty Harcerskiej”. 
Odznaka z lewej strony, koloru złotego z ciemnogranatowym otokiem ze złotymi 
literami, w środku na turkusowym tle żaglówka oraz stylizowane fale w kolorze 
złocistym. Odznaka jest emaliowana. Odznaka z prawej, w całości jest koloru 
srebrzystego. 

Pomimo wielu poszukiwań nie udało nam się do tej pory zidentyfikować tych 
odznak. Tradycyjnie więc zwracamy się do naszych Czytelników o pomoc w 
wyjaśnieniu tej zagadkowej odznaki. Jedno co jest pewne to to, że powstała w okresie 
powojennym i wyprodukowana była w Mennicy Państwowej.  

Redakcja składa tą drogą serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Szymborskiemu 
za udostępnienie i możliwość sfotografowania odznak 

Aleksander M. Kuźmin 
 

PAMI ĄTKOWA PLAKIETKA 
 

 
Ostatnio „wpadła” mi w ręce plakietka z 
napisem: 
 

I SPOTKANIE 
ZASŁUŻONYCH SENIORÓW 
ŻEGLARSTWA GDAŃSKIEGO 

19.02.1977r. 
Czy z tego spotkania zachowały się jeszcze 
inne pamiątki „medalierskie”? 

Aleksander M. Kuźmin 
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PIŃSKA PLAKIETKA NAGRODOWA 
  

W tych dniach mój niewielki zbiór pamiątek dot. 84 Pułku Strzelców 
Poleskich z Pińska powiększył się o jednostronną plakietkę, 

 

 
 
na której widnieje czterowierszowy, grawerowany napis: 
 

„I -  NAGRODA W STRZELANIU 
84 PUŁKU STRZELCÓW POLESKICH 

PIŃSK 1936.” 
 

Na plakietce tej o wymiarach: wys. 64 mm, szer. 42 mm wykonanej wg 
mojego przypuszczenia z brązu, nie dopatrzyłem się ani nazwiska, ani monogramu 
wykonawcy. 

Prosiłbym PT Czytelników o pomoc w bliższym rozpoznaniu tej plakietki.  
Czy wykonała ją Mennica, czy pracownia grawerska. 
Chodzi mi nie tylko o nazwisko grawera, który ją wykonał. 
Interesowałoby mnie również porównanie wygrawerowanego napisu z napisem na 
podobnej plakietce z jego pracowni dla potwierdzenia jego autentyczności,  
tj. stwierdzenia, czy napis ten nie został np. „dorobiony” do ‘czystej’ plakietki  
w celach podniesienia jej wartości. Pewnie moje wątpliwości są nieuzasadnione, ale 
lepiej mieć pewność. 
 

Romuald L. SIERADZKI 
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Summary 

In current issue of GZN there is the interesting article of Borys Paszkiewicz who is 
the great expert of medieval mints. He presents in his article the unknown  Teutonic coin 
(szeląg). 

In the next articles Artur  Jezioro writes about another counterfeit coin mainly from 
Free City of Gdańsk. This time he describes counterfeit half a guilder from Gdańsk dated 
1923. He also writes about new type of 10-pfennig coin from Free City of Gdańsk and 
informs us about prices of some numismatic objects occurring on e-Bay auctions. 

Arkadiusz Dymowski describes the latest finds of Roman coins on Masuria and 
Miłosz Frąckowiak reports about exhibition of medals which has been held in Gdańsk 
recently. 

Aleksander M. Kuźmin once again returns to controversial so-called “cross 
denarius”. 

In the following articles Aleksander M.Kuźmin and Romuald L.Sieradzki presents 
the newly discovered and so far almost unknown commemorative plagues.  

 

      Translated by KARO and Frytek 


