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NOTA OSTRZEGAWCZA 

W niniejszym artykule znajdą się, być może, treści, które mogą się nie 

spodobać niektórym osobom. Poruszane będą tu tematy związane z religią             

i wierzeniami, kontrowersyjne dla niektórych osób. Wbrew współczesnym 

trendom nie zamierzam nikogo za te treści przepraszać, gdyż są 

odzwierciedleniem moich osobistych poglądów, opartych na źródłach 

historycznych. Jeśli więc ktoś uzna, że może poczuć się urażony twierdzeniami 

zawartymi w dalszej części artykułu, powinien przerwać lekturę już w tym 

momencie. 

Autor 

 

Od czasów najdawniejszych towarzyszące ludziom naturalne zjawiska 

meteorologiczne, astronomiczne, sejsmiczne, ale także choroby, nieuchronna 

śmierć, cud narodzin, napełniały serca fascynacją a przede wszystkim strachem 

przed ich siłą oraz nieznanymi wówczas przyczynami ich powstawania. Zaczęto 

te zjawiska przypisywać działaniom sił nadprzyrodzonych – duchom, bogom, 

demonom… Aby przebłagać te istoty i odegnać niebezpieczeństwa, które, jak 

sądzono, dzieją się z ich woli, składano ofiary i wznoszono do nich prośby.               

Z czasem wytworzyły się skomplikowane rytuały, którym przewodziły osoby 

pełniące rolę pośrednika pomiędzy społeczeństwem a bóstwami - kapłani.                 

W zasadzie nie było cywilizacji na jakimkolwiek kontynencie, która nie 

stworzyłaby własnych systemów wierzeń czy panteonów bóstw. Powstały religie. 

Systemy te były żywe – zmieniały się, przenikały. Jedna religia zastępowała 

drugą. Czasem następowało to w sposób naturalny, gdy jedna grupa religijna - 

liczniejsza wypierała inną, chylącą się ku upadkowi. Czasem zmiany następowały 

w wyniku siłowego przymuszenia do porzucenia starych i przyjęcia nowych 

wierzeń. Wreszcie zmiany dyktowane były względami politycznymi (Konstantyn 

Wielki, Mieszko I). 

Nawet po utrwaleniu skodyfikowanych religii, nadal w pamięci ludzkiej 

żyły dawne wierzenia przodków, utrwalone przez tradycję i kulturę, 

praktykowane często wbrew oficjalnym naukom wyznawanej religii. Zjawisko to 

znane jest pod nazwą „zabobonu”. Wzrost politycznego znaczenia religii, a także 

ingerowanie ich nakazów w każdy element życia publicznego i prywatnego 
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doprowadziło w średniowiecznej Europie do spowolnienia rozwoju nauki             

i jeszcze głębszego umocnienia przekonania o obecności boga i demonów                   

w realnym świecie. To właśnie wtedy miała miejsce bezprecedensowa w historii 

fala prześladowań, przemocy i wojen prowadzonych pod hasłami religijnymi. 

Każdy, kto próbował myśleć „nieprawomyślnie”, lub choćby był o takie 

skłonności posądzony, mógł stać się ofiarą tortur, ponieść śmierć lub,                       

w najlepszym przypadku, zostać skazanym na wygnanie. 

A kto mógł zostać oskarżonym o „nieprawomyślność”? Mogli to być 

oczywiście wyznawcy innej wiary, ale także członkowie odszczepieńczych grup 

głoszących przekonania odmienne od głównego nurtu swej religii. Przykładem 

mogą być rzezie katarów w Béziers w 1209 roku lub hugenotów podczas tzw. 

Nocy Św. Bartłomieja w 1572 roku. Inną grupą narażoną na prześladowania byli 

naukowcy głoszący tezy sprzeczne z nauką Kościoła. Niech przykładami tu będą 

filozof Giordano Bruno oraz fizyk i astronom Galileo Galilei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces Giordana Bruna – tablica na pomniku filozofa na Campo de’ Fiori w Rzymie 
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Galileusz przed rzymską inkwizycją, Cristiano Banti, 1857 

 

Najliczniejszą grupę ofiar stanowili jednak zwykli ludzie, którzy z jakichś 

względów odstawali od „normy”. Głównie były to kobiety, uważane za 

stworzenia gorszego sortu, choć celem tych specyficznych „polowań” zdarzali się 

także mężczyźni. Podejrzane mogło być, na przykład, zbieranie ziół, nietypowe 

zachowania wynikające z chorób psychicznych a nawet podeszły wiek, co, jak 

przecież powszechnie wiadomo, świadczyło niezbicie o oddaniu się pod opiekę 

złych mocy. Zresztą nie trzeba było „podejrzanych” zachowań, często 

wystarczyła zwykła sąsiedzka zawiść, by donieść na gospodarza zza miedzy, 

któremu wiodło się lepiej, lub któremu było się winne pieniądze. 

Do sądzenia osób podejrzanych o czary i kontakty ze złymi mocami 

powoływane były trybunały inkwizycyjne utworzone pierwotnie do walki                    

z herezją, kierujące się biblijnym nakazem: „Nie pozwolisz żyć czarownicy”            

Wj. 22,17
1
. Pod koniec XV wieku opublikowane zostało dzieło autorstwa 

                                                           
1
 Biblia Tysiąclecia, Wyd. Pallottinum Poznań 2003 
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dominikańskiego inkwizytora Heinricha Kramera i prawdopodobnie drugiego 

dominikanina Jakoba Springera zatytułowane Malleus Maleficarum (pol. Młot na 

czarownice), która stała się podręcznikiem dla śledczych, opisującym sposoby 

wykrywania i sądzenia czarownic. Było więc swoistym „kodeksem postępowania 

w sprawach o czarostwo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młot na czarownice, Wydawnictwo XXL, Wrocław 2008 
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Ostatnia gdańska czarownica 

Nawiązując do miejsca niniejszej publikacji oraz do tytułu, w którym się 

ona ukazuje, nie sposób pominąć, przynajmniej w dwóch zdaniach, zagadnienia 

„walki ze złymi mocami” w okolicach Gdańska. Zwykło się przyjmować, iż 

ostatnią osobą skazaną za czary w Gdańsku była Anna Krüger spalona na stosie   

w 1659 roku, nie ma jednak w archiwach sądowych wzmianki na temat jej 

procesu oraz przeprowadzonej egzekucji. Udokumentowany przypadek dotyczy 

natomiast śmierci dwóch kobiet oskarżonych o korzystanie ze złych mocy: Anny 

Wagnersche (lub Wagner) i Barbary Lucht, których egzekucje odbyły się w 1647 

roku. Szczyt procesów „przeciw Bogu i religii” łączy się z przewagą kalwinistów, 

znanych z surowych zasad tzw. „kalwińskiej moralności”, w składzie Rady 

Miejskiej, pomimo, że w większości mieszkańcy Gdańska byli wyznania 

luterańskiego. Kres gdańskim procesom o konszachty z diabłem przyniosła 

działalność burmistrza Gabriela Krumchausena, który otwarcie opowiadał się 

przeciwko prześladowaniu „czarownic”
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieża Więzienna, gdzie przeprawdzano przesłchania oraz fragment Targu Węglowego, na którym 

dokonywano egzekucji. Rycina Petera Willera z 1687 roku 

                                                           
2
 Gdańskie makabreski, Michał Ślubowski, s. 61, Gdańskie-Makabreski.pdf (s-trojmiasto.pl), dostęp 12.12.2022 
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W innych częściach Rzeczpospolitej ostatnie stosy zgasły niestety dopiero 

ponad sto lat później. 

 

Czarownice, diabły i demony na notgeldach 

Motyw czarownic, ale także diabłów, demonów oraz innych postaci 

nadprzyrodzonych a nawet baśniowych, pojawiał się, i to wcale nierzadko, na 

papierowym pieniądzu zastępczym, czyli tzw. notgeldach. Tu, krótko o samych 

notgeldach – były to zastępcze znaki pieniężne emitowane nie przez uprawnione 

do tego banki centralne, lecz przez np. gminy, przedsiębiorstwa czy lokalne 

banki. Miały one zaspokoić braki oficjalnej waluty lub konkretnych nominałów, 

wynikające z tezauryzowania pieniędzy wykonanych ze złota lub srebra w czasch 

kryzysów ekonomicznych i/lub politycznych. Najliczniej notgeldy, zarówno               

w formie monet (wykonywanych z różnych materiałów), jak i banknotów 

(bonów) emitowane były na początku XX wieku, przed, w trakcie, jak i po 

zakończeniu Wielkiej Wojny. Notgeldy nie były zazwyczaj wykonywane                 

w reżimie przewidzianym dla produkcji oficjalnych znaków pieniężnych – 

produkowane były przy użyciu tanich technik drukarskich i projektowane z całą 

fantazją, na jaką stać było osoby decydujące o ich emisji. 

Już wstępna analiza znaków pieniężnych, na których widnieją wizerunki 

czarownic i diabłów, składnia do wniosku, iż motywy te występowały najczęściej 

w miejscowościach położonych wokół łańcucha górskiego Harzu. Nie jest to 

przypadek, gdyż według legend w górach tych, a w szczególności na ich 

najwyższym szczycie, górze Brocken, odbywały się sabaty czarownic. Były to 

zloty czarownic oraz diabłów i demonów, podczas których uczestnicy knuli 

perfidne plany przeciwko ludzkości, a także ucztowali i oddawali się 

perwersyjnym praktykom seksualnym. W mitologii germańskiej sabaty te,                   

a właściwie najważniejszy z nich, odbywający się w nocy z 30 kwietnia na            

1 maja, nosi nazwę nocy Walpurgi. Góra Brocken była idealnym miejscem do 

lokalizacji takich zlotów, gdyż wg tradycji sabaty odbywały się na 

nieporośniętych szczytach niedostępnych gór, a dodatkowo na wspomnianej 

górze zaobserwować można zjawisko optyczne znane jako „widmo Brockenu”, 

polegające na pojawianiu się przed oczyma obserwatora otoczonego tęczową 

obwódką cienia na mgle spowijającej szczyt. Może i rzeczywiście jest coś 
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mrocznego w Brockenie zważywszy, iż w drugiej połowie ubiegłego wieku, gdy 

obszar ten należał do terytorium Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 

stacjonowała tam jednostka Armii Czerwonej. Warto tu jeszcze napomknąć, iż           

w Polsce sławą taką (ze względu na czarownice, nie na Armię Czerwoną) cieszy 

się Łysa Góra w Górach Świętokrzystkich. 

Wracając jednak do notgeldów emitowanych przez miejscowości regionów 

takich jak, między innymi, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia, rozpoczniemy 

opowieść od miasta Thale, w którym popularna jest legenda o czarownicy 

Watelinde mieszkającej na płaskowyżu Hexentanzplatz (454 m n.p.m.). Była to 

głowa wszystkich okolicznych czarownic, która zwabiała dziewice a następnie 

rzucając na nie czary zamieniała je w podwładne sobie czarownice. Pewnej nocy 

podczas pełni księżyca piękna i pobożna Hulda poszła w góry, aby nazbierać 

leczniczych ziół dla swej matki. W pewnej chwili w ciemności zabłysły wielkie 

żółte oczy, które tak przeraziły Huldę, że zaczęła uciekać w dół zbocza. Jednak 

nie uciekła daleko, gdyż drogę jej zastąpił wielki czarny kot, który po chwili 

zamienił się w starą brzydką kobietę. Była to Watelinde, która złapała Huldę za 

włosy i zaczęła ciągnąć z powrotem na górę. Przerażona dziewczyna wyrwała się 

czarownicy i zaczęła się gorąco modlić. Wtem rozpętała się burza, a jakaś siła 

uniosła Watelinde i rzuciła ją o skały zamieniając w kamień.
3
 Do dziś w Thale na 

wzgórzu Hexentanzplatz znajdują się rzeźby przedstawiające czarownicę i diabła 

siedzącego na głazie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Na podstawie artykułu pt. Legenda – Czarownica Watelinde z Hexentanzplatz, Thale, beatawanderin.com, dostęp 

20.12.2022 
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Kolejny notgeld pochodzi z Ilsenburga. Na pierwszym planie widzimy 

czarownicę podlatującą na miotle do gniazda sowy. Sowa była jednym                       

z atrybutów czarownic. Według wierzeń czarownice mogły przemieniać się        

w różne zwierzęta, jak kruki, ropuchy, nietoperze, czy własnie w sowy. Sowy 

były także ich pomocnikami podczas warzenia mikstur, czy też posłańcami. Sowa 

jako symbol mądrości i wiedzy (stąd między innymi alternatywna nazwa 

czarownicy – wiedźma, czyli ta, która wie) była symbolem ducha – towarzysza           

i pomocnika, tzw. chowańca, dzięki któremu można było ujrzeć to, co ukryte jest 

przed innymi. Po lewej przedstawiona jest czarownica, opuszczająca na miotle 

dom przez komin, co jest odzwierciedleniem kolejnych przesądów o wchodzeniu 

właśnie przez komin do domów, których drzwi i okna zamykane były na noc. Po 

prawej kozioł, czyli symbol diabła nad paleniskiem nawiązującym do ognia 

piekielnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na notgeldzie regionu Brocken również przedstawiono kozła, czyli diabła  

z miotłą, drewnianą pałką, czy kijem lub laską i widłami. Można by rzec, że 

zaprezentowano tu środki transportu jakimi posługiwały się czarownice, co 

potwierdza ilustracja ze strony tylnej, gdzie widać czarownice lecące na sabat. 
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W niedalekim od miasta Kahla Leuchtenburgu a także w mieście Sinzig 

upamiętniono starogermańską noc duchów, która później przekształciła się w noc 

Walpurgi (niem. Walpurgisnacht), a która, jak już wcześniej wspomniano 

odbywała się w nocy z 30 kwietnia na 1 maja. 
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Prześladowaniem czarownic (ale też i Żydów) „wsławił” się książę 

Brunszwiku Henryk Juliusz (1564-1613). Obrany w wieku dziecięcym biskupem 

Halberstadt i Minden wprowadził później reformację, pozwalając jednak na 

praktykowanie religii katolickiej. Gromadził wokół siebie naukowców, artystów     

i literatów. Co ciekawe, był zaufanym cesarza Rudolfa (1552-1612), znanym ze 

zwych pasji okultystycznych i otaczania się alchemikami, astrologami, 

kabalistami i czarownikami. Brunszwik przypomniał, choć w sposób dość 

humorystyczny, o polityce Henryka wobec domniemanych czarownic na swych 

notgeldach. 
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Czarownice oraz ich procesy były motywem nie tylko na bonach 

miejscowości położonych wokół gór Harzu. Poniżej przykład serii trzech 

notgeldów Neustettin (dziś Szczecinek), które przedstawiają kolejno: moment 

pochwycenia „czarownicy”, proces i na końcu egzekucję. Ponura historia 

Neustettin związana z procesami czarownic zaczęła się wraz przyjęciem nauk 

luterańskich, jako religii państwowej na Pomorzu. Od tej chwili na szczecineckiej 

Wisielczej Górze stracono w ciągu około 10 lat aż 50 osób. Najgłośniejszym 

wydarzeniem była egzekucja żon szczecineckiego starosty i burmistrza oraz 

trzeciej kobiety niskiego urodzenia, posądzonych o pomór świń. Jak widać nie 

pomogła w tym przypadku nawet wysoka pozycja społeczna oskarżonych kobiet. 
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Kolejnym przykładem umieszczenia na notgeldzie postaci demonicznej jest 

diabeł na pieniądzu Ennigerloh, miasta w Nadrenii Północnej-Westfalii. Diabeł 

ten, a właściwie sympatyczny diabełek, nazywany Döüwel, jest wizytówką              

i maskotką miasta. „Patronuje” on na przykład organizowanym tam jarmarkom. 

Już sam wygląd diabełka sugeruje, iż nie jest on poważnym zagrożeniem i nie 

należy się go bać. Pochodzenie tego symbolu nie jest do końca jasne i przypisuje 

się go trubunałowi orzekającemu właśnie w Ennigerloh w sprawach                      

o najpoważniejsze przestępstwa, takie jak zabójstwo, fałszerstwo, 

krzywoprzysięstwo i występki przeciwko Kościołowi, a więc także w procesach 

czarownic. 
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Należy tu jeszcze wspomnieć, iż na niemieckich notgeldach występują 

także równie fantastyczne postaci baśniowe, występujące np. w twórczości braci 

Grimm, jak Szczurołap z Hameln lub staroniemieckich legendach, jak Jeździec 

bez głowy, jednak to już temat na kolejne opracowanie, które być może ukaże się 

w następnym numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatcznych. 

 

A dziś? 

Wydawać by się mogło, iż świat czarownic odszedł już wraz ze wzrostem 

wykształcenia, postępem i rozwojem społeczeństw i stał się już tylko 

wspomnieniem obecnym w bajkach, powieściach, filmach czy grach 

komputerowych. Jednak czarownice w dzisiejszych czasach nadal istnieją! I nie 

chodzi tu o wciąż istniejące praktyki egzorcyzmowania osób „opętanych przez 

złe moce” dokonywane przez duchownych chrześcijańskich, czy o kultywowanie 

na Karaibach magii voo-doo. Otóż w latach 40-tych ubiegłego stulecia, brytyjski 

urzędnik Gerald B. Gardner zainicjował powstanie nowej religii neopogańskiej 

zwanej Wicca (staroang. wicca – czarownik). Jest to religia dualistyczna, w której 

czczony jest Rogaty Bóg oraz Potrójna Bogini. Obrzędy odbywają się podczas 

sabatów, podczas których nieodmiennym elementem jest praktykowanie magii 

ceremonialnej. Współczesne czarownice (i czarownicy) posługują się najczęściej 
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symbolami pentagramu i Potrójnej Bogini (poniżej). W Polsce działa już od 

kilkudziesięciu lat kilka kowenów wiccańskich. 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Notgeldy z motywami przedstawiającymi mroczne czasy polowań na 

„czarownice” były bardzo popularne. Istnieje wiele wzorów i ich odmian, których 

nie zaprezentowano w niniejszym artykule. Poszukiwanie kolejnych wyobrażeń 

ukazuje historię prześladowań, stosunek do tych wydarzeń z perspektywy 

początków XX wieku, ale także bogactwo rozwiązań graficznych, a nawet 

specyficzne poczucie humoru twórców omawianych tu znaków pieniężnych. 
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MEDAL – PŁACIDŁO WAGI STU DUKATÓW –  

MITY I SKRZECZĄCA RZECZYWISTOŚĆ 

 

Jacek Strzałkowski 



S t r o n a  | 21 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 169 styczeń – marzec 2023 

 

Bogactwo będące przedmiotem pożądania jak i uwielbienia, to tylko złoty 

krążek ważący 357 gram, próby 986 / 1000. W czerwcu 2022 przy cenie 230 zł za 

gram złota mający wartość 82.111 zł. Przez miłośników sztuki medalierskiej jest 

określany mianem medalu, a przez zbieraczy monet i handlarzy - monetą. Dla 

mnie jest płacidłem, czyli „przedmiotem towarowym, pełniącym funkcje 

pieniądza, dodatkowo służącym innym potrzebom użytkownika” (Wikipedia), jak  

i „pieniądzem przedmiotowym, forma odmienna od monet i banknotów 

(Encyklopedia PWN). To płacidło wzbudza wśród zainteresowanych, emocje 

porównywalne z kultem u Starożytnych złotej figurki jako bożka. Krążki bite 

identycznym stemplem, lecz o mniejszej wadze, budzą mniejsze zainteresowanie, 

chociaż wykonano ich prawdopodobnie znacznie mniej. 

Piszący o złotym cielcu prześcigają się w zachwalaniu jego urody, 

jednocześnie głosząc teorie o jego powstaniu, dalekie od racjonalnych przesłanek. 

Są one następstwem bezkrytycznego podejścia do dotychczasowych informacji 

jak i braku wiedzy z zakresu historii gospodarczej. Handlarze są tylko żądni 

uzyskania największego zysku, przy pomocy obszernego komentarza w ofercie 

sprzedaży. Ma on zachęcić najczęściej inwestora, lokującego nadmiar tracących 

wartość pieniędzy w kupno najdroższych monet, najczęściej za cenę znacznie 

powyżej ich rzadkości i wartości.  

Wszyscy powtarzają, że został wydany na polecenie króla Zygmunta III, 

chcącego uczcić wielkie zwycięstwo pod Chocimiem chrześcijańskich, czyli 

polskich wojsk nad poganami - Turkami. Mieli je otrzymać dowódcy polskiego 

wojska. Było ich trzech: naczelny - hetman Jan Chodkiewicz, nieżyjący od roku, 

który zmarł w obozie w czasie oblężenia; syn króla Władysław, dla którego ojciec 

nie miał potrzeby wydawać medalu i Stanisław Lubomirski (1583 – 1649). Z tego 

wynika, że król nie miał komu podarować złotego cielca poza St. Lubomirskim. 

Handlarze, aby zwiększyć zainteresowanie nabywców, piszą, że wybito 

tylko kilka sztuk, a król wręczył medale najważniejszym dostojnikom na dworze  

i magnatom. Posłowie mieli pojechać z medalem do europejskich władców. 

Dariusz Jasek emisję medalu traktuje jako objaw megalomani króla. W książce 

Ja
ce

k 
St

rz
ał

ko
w

sk
i 



S t r o n a  | 22 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 169 styczeń – marzec 2023 

poświęconej, nie wiadomo dlaczego, tylko odmianie mającej największą wagę 

pominął dwanaście bitych tym samym stemplem, lżejszych wagowo płacideł. 

Janusz Kozłowski przypuszcza, że grawer stempli przekonał (sic!) dzierżawcę 

Mennicy w Bydgoszczy o konieczności wydania medalu.  

Lektura tych, bardzo delikatnie mówiąc, nadinterpretacji skłoniła mnie do 

zajęcia się okolicznościami wydania medalu z datą 1621 i funkcją jaką mu 

przeznaczono. Ta ostatnia determinuje jej nazwę, czy to płacidło jest monetą, czy 

też medalem.  

Samuel Ammon, to twórca medalu - projektant przedstawienia, treści 

napisów i wykonawca. Czy też tylko grawer, wykonawca według dostarczonego 

rysunku - stempla negatywowego, przy pomocy przygotowanych punc? 

Dotychczas niedostrzegany w historii medalierstwa problem roli rytownika 

stempli, sygnującego medal, poruszam szerzej w przygotowanym do druku 

katalogu i albumie z ich pracami pod tytułem „Höhn – gdańscy rytownicy stempli 

monet i medali, ojciec Johann i syn Johann Höhn”.  

Na początku należy ustalić inicjatora pomysłu wykonania medalu, 

sławiącego postać króla Zygmunta III, jego związek ze zwycięską obroną 

Chocimia, a przy okazji stanowiącego źródło wysokich dochodów. Użycia go 

jako płacidła bitego w złocie o wadze będącej wagową wielokrotnością dukata, 

od 20 do 100 dukatów. 

Wybijane tym samym stemplem medale w srebrze różniły się od odbitych   

w złocie tylko wagą. Prawdopodobnie wykonano je w Mennicy na prośbę 

kolekcjonerów, pragnących posiadać ten medal, znacznie tańszy od wykonanego 

w złocie. W ówczesnych kolekcjach srebro było podstawowym metalem,            

w którym gromadzono monety i medale. 

Pragnę przedstawić trzech kandydatów do pozycji inicjatora wydania 

złotego cielca. 
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Z wymienionych poniżej trzech osób najbardziej prawdopodobną jest 

dzierżawca mennicy w Bydgoszczy i w Gdańsku Johann Jacobson van Emden. 

Najmniej - król Zygmunt III. Rolę pośrednika między nimi, a może i inicjatora 

wydania medalu, można przypisać Piotrowi Żerońskiemu, sekretarzowi króla, 

znającemu obyczaje dworskie z czasów posłowania do krajów Zachodniej 

Europy. 

Piszący o tym obiekcie podają, że powstał na zamówienie króla Zygmunta 

III. Podobnie jak przy wielu innych medalach, nie miał nic innego do zrobienia, 

tylko zlecał wykonanie medali mających uświetnić jego panowanie. Za złoto                 

i wybicie medalu sam płacił, wówczas, gdy pusty skarb nadworny po wielu latach 

kłopotów wracał dzięki jego staraniom do względnej równowagi. Około 1620 

zwiększały się dochody z ekonomi, napłynęły sumy neapolitańskie i dowody 

wdzięczności za nominacje na wysokie urzędy i rozdawnictwo królewszczyzn. 

Jednocześnie król musiał pokrywać wydatki związane z rokoszem, wojnami                

z Moskwą i wypłacaniem zaległego żołdu skonfederowanym żołnierzom. 

Utrzymanie dworu, pensje urzędników były stałym zmartwieniem władcy. Król 

chętnie przyjmował pieniądze, a nie rozdawał w postaci krążka złota nie 

przynoszącego obdarowanemu żadnego stałego dochodu. Ani czterotomowa 

praca Waltera Leitscha Das Leben am Hof Konig Sigismundus III. von Polen 

(Wiedeń 2009), ani książka A. Filipczak–Kocur, Z dziejów skarbu nadwornego 

Zygmunta III Wazy, „Czasopismo prawno-historyczne”, t. XXXVIII, z. 1, 1986, 

nie wymieniają tej formy nagradzania zasłużonych osób przez króla. 

Nawet gdyby król pragnął uczcić medalem rozpaczliwą obronę trwającą 

od 2 IX do 15 X 1621 obozu wojsk polsko – litewsko - kozackich przed atakami 

dwukrotnie liczniejszej armii Tureckiej pod wodzą sułtana Osmana II pod 

Chocimiem, a nie wielkie zwycięstwo, jak sam to próbował przedstawić, to na 

medalu chciałby, aby wzorem podobnych, jak np. na wydanym w 1611 roku, była 

scena oblężenia obozu Polaków. Gdy Polakom została ostatnia beczka prochu,             

a Sułtan zniechęcił się do bezskutecznych ataków, podjęto rozmowy                           

o zawieszeniu broni. To był cud, który ocalił Polaków od niechybnej śmierci                

z rąk Turków. Dzień zakończenia oblężenia król ustanowił świętem kościelnym  

z mszą rytu rzymskiego. Nic go to nie kosztowało. Gdyby medal został wydany 

przez króla, to z pewnością jego żona Konstancja Austriaczka wysłałaby go 
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matce do Grazu. W nim brak medalu jak i w innych zbiorach Muzealnych                   

w Austrii. 

Osobą niewymienianą przez piszących o złotym cielcu był sekretarz króla 

Piotr Żeroński (także Żeromski), urodzony około 1570, zmarły 26 III 1633                 

w Krakowie. Jego związek z Bydgoszczą datuje się od 1616 roku, kiedy otrzymał 

za zasługi dla króla dzierżawę Mennicy w Bydgoszczy. Rok później oddał ją 

Jakobsonowi, a sam został jej inspektorem. 23 sierpnia 1621 dostał starostwo 

bydgoskie, jedno z najbogatszych w Polsce, które miał do 27 lutego 1629.            

W 1624 podarował Jezuitom na ich rezydencje murowaną kamienicę. Miasto 

rozwinęło się gospodarczo i bogaciło. 

Po szkole w Kaliszu studiował we Włoszech i potem mieszkał w Rzymie. 

Kiedy wrócił do Polski, został sekretarzem królewskim, wysyłanym w misjach 

dyplomatycznych. W 1607 jako sekretarz poselstwa do Turcji, potem był 

oratorem w poselstwie do cesarza Rudolfa II w sprawie księstw rumuńskich.                

W 1620 posłem do księcia Alberta w Niederlandach, celem uzyskania pomocy 

finansowej na wojnę z Turcją. Pomocy nie uzyskał, ale przywiózł obraz                 

P. Rubensa. Rok później posłował do Anglii i na sejm z województw 

poznańskiego i kaliskiego. W latach 1621 – 1630 miał urząd cześnika 

nadwornego, a potem do śmierci kuchmistrza koronnego. 

Wszechstronnie uzdolniony - jak wynika z ostatniej ważnej funkcji - był 

jednocześnie wykształcony w sztukach pięknych. O poziomie jego 

kolekcjonerstwa świadczy kupno jesienią 1620 w Antwerpii w pracowni Petera 

Paula Rubensa jego obrazu „Zdjęcie z Krzyża”. Przed śmiercią ofiarował go 

kościołowi św. Mikołaja w Kaliszu, gdzie w nocy z 12 na 13 XII 1973 r. został 

wycięty z ramy i wywieziony, a ołtarz spalony. Prokurator, wiedząc, że 

bezpieczniki były wykręcone, orzekł, że nastąpiło zwarcie instalacji, której nie 

było na ołtarzu i umorzył śledztwo. 

Z przebiegu przyspieszonej od 1621 roku kariery P. Żerońskiego można 

przypuszczać, że król Zygmunt III dał mu dowody przychylności, może za 

pomysł wydania w następnym roku dochodowego płacidła. 
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Po zakończeniu oblężenia przez Turków twierdzy w Chocimiu, 

zapanowała na dworze euforia. Wówczas Piotr Żeroński mógł zaproponować 

Zygmuntowi III wydanie z tej okazji medalu w nadzorowanej przez siebie 

Mennicy w Bydgoszczy. Z tym pomysłem podzielił się z jej dzierżawcą 

Johannesem Jacobsonem van Emden. Poza ewentualnym podziękowaniem króla, 

obydwaj nic by nie zyskali, a stracili znaczną sumę na kupno złota i koszty 

wybicia medalu. Wdzięczność władcy, w postaci urzędów i dóbr ziemskich, 

mogli pozyskać przyczyniając się do poprawy jego wciąż słabej sytuacji 

finansowej. Dlatego on, albo raczej Jakobson, postanowił ten pomysł uczynić 

dochodowym. 

Trzecim kandydatem na pomysłodawcę emisji złotego cielca z datą 1621 

jest przybyły w 1617 roku z Holandii Żyd Johannes Jacobson van Emden (zm. 

1639 Gdańsk). Prawdopodobnie urodzony w niemieckim Emden, gdzie istniała 

wówczas Mennica, w której mógł pracować. Musiał mieć dobre kwalifikacje                

i praktykę, skoro wkrótce po przyjeździe dostał w dzierżawę królewską Mennicę 

w Bydgoszczy, od 1613 będącą własnością króla Zygmunta III. Mennica pod jego 

kierownictwem zaczęła przynosić królowi zyski. Została rozbudowana                   

i uznawana za najlepszą z czterech mennic królewskich. Sukces finansowy 

pomysłu z wybiciem złotego cielca zaowocował już rok po rozpoczęciu w 1622 

jego emisji nadaniem Jacobsonowi w 1623 zarządu mennic w Koronie i na 

Litwie. 

Po licznych dowodach łaski królewskiej, w postaci intratnych starostw               

i królewszczyzn, wkrótce został jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. Od 1630 

do śmierci w 1739 był dzierżawcą mennic w Gdańsku, Toruniu i Elblągu. 

Znaczne musiały być sumy wpłacane przez niego do skarbu nadwornego, skoro 

otrzymywał od króla urzędy i majątki. W 1624 król nadał mu szlachectwo i herb 

Gehem. Doprowadzając do zamknięcia w 1627 pozostałych mennic królewskich 

J. Jacobson van Emden, pozbył się konkurencji. Po zakończeniu w 1627 wojny ze 

Szwecją rozpoczął ponownie emisje grubej monety, mianowicie talarów. 

Panowanie Zygmunta III to okres największej różnorodności monet. 

Jednocześnie lata 1600 - 1620 cechował chaos na rynku monetarnym. Nastąpiło 

rozdwojenie cen. Towar kosztował mniej srebra, gdy płacono za niego talarami 

lub złotem. Był droższy, gdy płacono szelągami. Wzrósł popyt na grubą monetę. 
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Spekulanci kupowali talary i dukaty, szczególnie portugały, powyżej ich wartości 

licząc na wzrost ich ceny. W handlu z zagranicą przyjmowano tylko te ostatnie. 

J. Jacobson van Emden, prawdopodobnie świadom tej sytuacji już przed 

1621, nosił się z zamiarem jej wykorzystania w celu powiększenia zysków. Znał 

też kłopoty kupców z rozliczeniami większych płatności za kupno lub sprzedaż 

towarów. W kantorach handlowych, jak na załączonej ilustracji, na jednym ze 

stołów dwie osoby przeliczały i sprawdzały bardzo długo zawartość worków                 

z dukatami, polskimi i obcymi monetami. 

 

 

 

 

Jacobson pragnął wybijać w swojej mennicy złote monety o wadze 

stanowiącej wielokrotność 10 dukatówek, tak chętnie przyjmowanych w Europie. 

Niestety nie przewidywała tego obowiązująca ordynacja mennicza. 

W rezultacie tych rozważań nie wiadomo, komu oddać pierwszeństwo. 

Czy Piotrowi Żerońskiemu, który w październiku 1621 wpadł na pomysł 

upamiętnienia szczęśliwego dla Polaków zakończenia oblężenia, w formie 

medalu? Czy też przedsiębiorczemu Żydowi widzącemu w tym wydarzeniu 

sposobność do realizacji swojego projektu? Uczcić „zwycięstwo” medalem, ale 

mającym wszelkie cechy monety, która łatwo wejdzie w obieg handlowy               

w Europie. Będzie miała wagę, na którą oczekuje rynek. Płatności tym płacidłem 

ułatwią transakcje, głównie kupców w Gdańsku, skąd moneta rozejdzie się po 

wszystkich krajach. Medal pokaże portret zwycięskiego wodza w zbroi. 

Zasugeruje jego związek z datą 1621, którą, aby to było bardziej czytelne, 

trzykrotnie powtórzy obok popiersia władcy Polski. Na stronie odwrotnej, 

zamiast herbu miasta i inicjałów mincmistrza, jak na monecie, będzie 
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rozbudowana tarcza królewska i inicjały rytownika stempli, jak na medalu. 

Tarcza z otaczającymi ją napisami podkreśli aspiracje Zygmunta III do tytułu 

Wazy, dziedzicznego króla Szwedów, Gotów i Wandalów. Pomimo, że nie miał 

do tego prawa. Równe mikroskopijne jak daty miały być inicjały rytownika 

stempla Samuela Ammona i rozdzielone tarczą herbową inicjały II – VE 

prawdopodobnie właściwego twórcy medalu J. J. van Emdena. Sądzę, że król 

zaakceptował projekt przedstawień na medalu, gdy Piotr Żeroński przedstawił mu 

korzyści finansowe, jakie on odniesie z emisji znacznej liczby egzemplarzy 

takiego płacidła. 

Realia rynku i handlowy instynkt Żyda, a nie emocjonalne przesłanki                 

z iluzorycznego zwycięstwa, stały u podstaw emisji złotego cielca. Powyższe 

informacje przekazałem w 2021 Panu J . Kozłowskiemu, piszącemu sprzeczne            

z realiami dane o płacidle pod firmą Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Nie 

podziękował, ale potem zasugerował, że inicjatorem wydania medalu był J. J. van 

Emden, nie podając mnie jako źródła wiadomości. 

Płacidło było bite jako medal, co nie naruszało ustaleń ordynacji 

menniczej. Mennica w Bydgoszczy była własnością króla, który mógł pozwolić 

na wybicie w niej medalu o nieograniczonej wielkości, wadze i dowolnej 

tematyce. Po ustaleniach treści legend i formy przedstawień na medalu, grawer 

Samuel Ammon (ok.1590 – 27 III 1622) mógł rozpocząć wykonanie negatywów 

dwóch stempli najwcześniej w listopadzie 1621. Jacek Tylicki wskazał, że za 

wzór do wizerunku króla posłużył grawerowi obraz gdańskiego malarza Hermana 

Hahna (1574-1628). Wbijanie punc, w wielokrotnie wyżarzany walec stalowy 

mogło trwać kilka tygodni, przy jednym stemplu. Relief polecono grawerowi 

wykonać jak najpłytszy, aby mógł służyć do wybicia kilku pozytywowych 

stempli. Z nich otrzymywano stemple negatywowe, którymi wybijano medal. 

Płacidło tłoczono z użyciem prasy śrubowej. Dariusz Jasek, porównując 

zachowane egzemplarze tylko cielca ważącego 100 dukatów, ustalił trzy odmiany 

stempla różniące się drobnymi szczegółami. Czyli musiało być kilka stempli 

pozytywowych i więcej negatywowych. W miękkim metalu, jakim jest złoto, 

przy tak płaskim reliefie można było wykonać najmniej 100 medali z jednej pary 

stempli, zachowując początkową precyzję rysunku. Tymi samymi stemplami 

tłoczono medale w znacznie bardziej twardym metalu, jakim jest srebro. Liczba 
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odmian wagowych w złocie i srebrze, wymieniona w tabeli z systemem 

monetarnym, była następująca: 

Złoto – 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i 100 dukatów. Srebro 3 1/2, 5, 4, 5, 

6 talarów (Adam Dylewski, Historia pieniądza na ziemiach polskich, Warszawa 

2011, s.186). Wszystkie były bite tym samym stemplem. Dowodem jest istnienie 

medalu w srebrze wagi 3,5 talara (Aukcja 19 Poznańskiego Domu Aukcyjnego). 

Razem wybito czternaście odmian wagowych, z nich osiem w złocie 

przeznaczonych do obiegu pieniężnego. Ich nakład mógł przekroczyć 1000 sztuk. 

Przypuszczam, że tylko cielec wagi 100 dukatów i lżejszy od niego 90 dukatowy 

były bite w kilkuset egzemplarzach jako przynoszące największy dochód. Po 

wprowadzeniu w 1622 w obieg handlowy medal ważący 100 dukatów miał 

wartość 400 złotych pieniądza nie materialnego, lecz tylko obrachunkowego. Już 

w 1623 miał równowartość 466 złotych i 20 groszy. Dukat wart był 4 złp. i 20 gr. 

Czyli sto pojedynczych dukatów miało równowartość 420 złp. Różnica wynosiła 

46zł, czyli przeszło 11 dukatów zysku w ciągu roku. 

Ciekawe, że inne źródło przedstawia system monetarny w czasie 

panowania Zygmunta III jedynie z następującymi wartościami w złocie: 100 

dukatów, portugał, 5 dukatów, 4 dukaty, 3 dukaty i dukat (A. Dylewski, s.183). 

Czyżby medal wagi stu dukatów dominował na rynku, częstotliwością                        

w rozliczeniach? Potwierdza to moje przypuszczenie, że wybito ich bardzo 

znaczną liczbę. 

Jeżeli kupowano czyste złoto w sztabach, to obniżając jego próbę do 967 / 

1000 uzyskiwano z wybicia jednego medalu 33 gramy złota. Największe korzyści 

były związane z niewspółmiernie niższymi kosztami produkcji. Koszt 

przygotowania krążka i wybicia jednego płacidła był prawie sto razy mniejszy niż 

pojedynczych monet wagi jednego dukata. Koszty wykonania monety lub medalu 

zawsze były odwrotnie proporcjonalne do pierwiastka kwadratowego 

wyciągniętego z ilości kruszcu w monecie.  

Po wykonaniu kilkuset medali różnej wagi J. J. van Emden uzyskał 

znaczny dochód, który przekazywał królowi, otrzymując w nagrodę kolejne 

nadania ziemskie. Na jego główną rolę w emisji płacidła wskazują inicjały II-VE 
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umieszczone na rewersie medalu rozdzielone tarczą herbową. Jeżeli zysk                     

z produkcji tego płacidła miał zasilać skarbiec koronny, to jego emisja nie mogła 

ograniczać się do funkcji nagrody dla dwóch żyjących dowódców obrony 

Chocimia, lecz liczyć kilkaset sztuk. 

Odbiorcami płacidła, poprzez kantory handlowe, gdzie zawierano 

transakcje, byli kupcy z całej Europy, najczęściej holenderscy, dostarczający do 

Gdańska towary. Użycie płacidła znacznie przyspieszało ich przebieg. 

Pracownicy kantorów nie potrzebowali sprawdzać autentyczności setek 

pojedynczych dukatów. Ornament na boku płacidła gwarantował, że nie jest 

opiłowane. Niepoważny jest argument piszących o płacidle, że jest to moneta, 

ponieważ na dwóch medalach jest wyskrobana liczba 100, podobnie jak                         

w Muzeum Narodowym w Krakowie na boku monety wybita stemplem. Mając  

w kantorze kilkanaście płacideł jednakowej wielkości i identycznego stempla, 

lecz różnej wagi, zaznaczano je, aby szybciej odszukać potrzebne, bez ich 

ważenia. Liczba 100 na boku potwierdza częste uczestnictwo płacidła w obiegu 

pieniądza. 

Piszący o płacidle przyjmują, że nakład był niewielki, ponieważ Dariusz 

Jasek, autor książki tylko o najcięższym cielcu, ustalił istnienie tylko                       

16 egzemplarzy. Można rzec, że aż 16 egzemplarzy. 

W dziejach medalierstwa wszystkie złote medale i monety miały zawsze 

bardzo krótki żywot. Nieszczęściem dla nich był metal, z którego zostały 

wykonane. Wartość emocjonalna z nimi związana, np. nagroda za towary 

pokazane na wystawie lub za osiągnięcia w pracy czy nauce, najczęściej mija 

wraz ze śmiercią obdarowanego. Dla potomków jest to tylko krążek szlachetnego 

metalu, który po sprzedaży może zaspokoić potrzeby życiowe. Złote cielce nawet 

w Polsce nie wywoływały emocji poza podziwem dla ich wagi. Poza nią szybko 

znikały w tyglach odlewniczych mennic lub złotników. Kto mógł sobie pozwolić 

na zamrożenie tak znacznej sumy? Tylko bardzo nieliczni magnaci, kupcy             

i władcy w tworzonych kolekcjach. I to bardzo nieliczni, skoro brak cielca 

jakiejkolwiek wagi w większości istniejących w XVII wieku europejskich 

zbiorach. Poza tym, ich właściciele zbierali medale i obecne w obiegu pieniądza 

monety, o nominałach przyjętych w Europie, kończąc na dziesięcio- dukatowych, 
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zwanych bezpodstawnie portugałami, tylko na podstawie identyczności wagi                 

z bitymi w Portugalii. 

Grubość cielca, a co za tym idzie jego wartość kolekcjonerska, ma wpływ 

na ocenę jego wartości artystycznej. Prawie każda informacja o nim jest pełna 

superlatywów o wyglądzie jego stempla. Wielu piszących podaje, że jest 

najpiękniejszą polską monetą. Marian Gumowski, który widział więcej monet                

i medali niż wszyscy piszący o nich razem, w pracy „Medale Zygmunta III”, 

Kraków 1924, s. 75, ocenia jako najpiękniejszy - medal bity w 1614 dla Gdańska. 

Była to też praca grawera S. Ammona, powielana na krążkach 5 i 10 dukatowych, 

z postacią aniołka lub gałązek nad herbem miasta. 

Cena złota, a nie portret obcego władcy, zadecydowała o przetopieniu 

medalu w każdym kraju Europy na biżuterię lub na wykonanie monet o mniejszej 

zawartości kruszcu. Cielce były poręczne przy wielkich transakcjach, lecz tych 

było stosunkowo mało. Jak kupiec miał płatności w znacznie mniejszych 

kwotach, sprzedawał cielca w kantorze, lub jak go nie było w pobliżu, to                     

w zakładzie złotnika, który wykonywał z niego biżuterię. Brak płacidła w starych 

królewskich zbiorach spowodowany był ich znaczną wartością materialną, przy 

małej atrakcyjności poza wagą. Nieracjonalne było zamrożenie tak znacznej 

sumy, mając perspektywę kupna do zbioru za te pieniądze dziesięciu innych 

medali bitych w złocie lub kilkunastu w srebrze. 

Przygotowanie tego tekstu do druku zbiegło się w czasie z pozyskaniem 

przez nieznanego z nazwiska polskiego inwestora za pośrednictwem firmy 

Michała Niemczyka cielca wagi 80 dukatów. 16 stycznia 2022 na aukcji w firmie 

Staks w Nowym Jorku nabywca zapłacił 900 tys. dolarów, plus prowizję dla 

firmy. Pokryta rysami powierzchnia medalu potwierdza jego funkcje jako 

płacidła. Przechowywany w worku z innymi monetami, zwłaszcza srebrnymi, 

rzucany na wagę, nosił ślady obojętności właścicieli dla tego krążka, jako 

pięknego dzieła sztuki medalierskiej. 

Jest to kolejny cielec ujawniony w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

Północnej, rezultat pozyskiwania przez amerykańskich milionerów od początków 
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XIX wieku tysięcy zbiorów sztuki, ze zubożałych i targanych wojnami krajów 

Europy. 

W pewnym sensie historia się powtarza. W początkach XVII stulecia, 

cielce były przez niektórych bogaczy kupowane, jako lokata w czasach panującej 

inflacji. Po dwóch latach mógł sprzedać za cenę o 15 procent wyższą. Obecnie, 

nabywca cielca uciekający przed postępującą inflacją zapłacił 900 tys. $ 

(3.600.000 zł) za krążek złota ważący 281 gram, plus nieznana marża 

M. Niemczyka za pośrednictwo. Minimum u Niemczyka to, 10% czyli 360 tys. 

Razem prawie 4 mln. zł. Przy cenie 230 zł za gram, krążek ma wartość 64.630 zł. 

Czyli kilkadziesiąt razy mniejszą od zapłaconej. To rezultat histerycznej euforii, 

towarzyszącej złotemu cielcowi. 

W XVII wieku właściciel cielca mógł w każdej chwili go sprzedać z 15 % 

zyskiem. Powstaje pytanie, czy w Polsce posiadacz cielca o wadze 80 dukatów 

będzie mógł go sprzedać z takim samym zyskiem. Tylko wtedy, gdy znajdzie się 

jeszcze bardziej zdesperowany milioner. 

Komentarze towarzyszące sprzedaży tego medalu były dalekie od 

rzeczywistości. W katalogu firmy Aukcyjnej Staks w Nowym Jorku - 

Amerykanie piszą m.in....służył jako magazyn bogactwa dla najbogatszych ludzi 

w Polsce. Istnieje również prawdopodobieństwo, że był podarunkiem, ponieważ 

jego wyjątkowa rzadkość sprawia, że jest nie do pomyślenia, aby obiekt miał 

kiedykolwiek krążyć. 

Jeszcze bardziej bulwersujące słowa pisze w Internecie o sprzedaży 

medalu Michał Niemczyk, jak zawsze pełen fantazji w opiniach o oferowanych 

na swoich aukcjach obiektach. Zygmunt III Waza, wysyłając poselstwa z listem 

wieszczącym chwałę chrześcijaństwa pod wodzą polskiego króla, który odniósł 

kolejne zwycięstwo nad poganami dołączał podarunek w postaci tej monety. 

Trafiła ona także jako królewska nagroda do rąk polskich magnatów. Należy 

przypuszczać, że także do Karola Chodkiewicza. (Od wielu miesięcy leżał                  

w grobie - JS). 
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Bicie monet o tak dużej średnicy wymagało wyjątkowych umiejętności 

mincerzy. Siła uderzenia balansu menniczego, sprawiała, że stempel był narażony 

na uszkodzenia. Zwłaszcza przy swojej krawędzi. Analiza poszczególnych 

egzemplarzy wskazuje, że co najmniej kilkakrotnie był on poprawiany po 

wystąpieniu różnych uszkodzeń. Szczególnie jest to widoczne przy 

egzemplarzach o mniejszej wadze. Żadne słowo z tej „propagandy sukcesu 

finansowego”, nie ma nic wspólnego z prawdą. Umiejętności takie jak przy biciu 

groszy. Złoto tej próby jest miękkie, relief był bardzo płaski, nacisk prasy 

śrubowej, a nie uderzenie balansu na wyżarzony w ogniu krążek nie mógł 

powodować wykruszania stempla, którego po pęknięciu nie można naprawić. 

Uszkodzenia negatywowego stempla nie można poprawiać. Pękniety można 

wyrzucić. Uszkodzenia to ślady uderzeń ostrymi narzedziami. 

Przytaczam te słowa, bo napisał te słowa właściciel firmy, o której pisze, 

że jest najbardziej rozpoznawalna. Niech w przyszłości czytelnicy wiedzą, 

z czego była rozpoznawalna.  
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SOPOT… I PIOTR SOLECKI 

 

Miłosz Wojciech Frąckowiak 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
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Gdy w tytule mamy Piotra Soleckiego oznacza to, że będą pokazane 

wykonane przez niego medale, tym razem dotyczące Sopotu. Wkrótce po 

przekazaniu z początkiem sierpnia naszemu redaktorowi opracowania pt. „Lębork 

na medalach Piotra Soleckiego” odezwał się z dalekiej Australii Adam Kuźnicki. 

To autor licznych już artykułów w naszym piśmie, a wg. mojego rozeznania, to 

jedyny czytelnik Zeszytów, i co ciekawsze, sięga po zawarte treści z dalekiej 

przeszłości. Przypomniał mi mój artykuł zamieszczony w GZN nr 46. Jest tam 

wykaz medali Piotra Soleckiego, na których występuje Sopot, z załączonym tylko 

jednym wizerunkiem medalu. W liczbie medali, jak ostatnio uważałem, niewiele 

się przez te lata zmieniło, ale mając świeżo w pamięci Lębork, zaświtała myśl, 

aby wrócić do miejskiego tematu i pokazać wszystkie znane medale Soleckiego 

dotyczące Sopotu. Nie wszystkie należą do „czystych medali sopockich”, gdyż 

niektóre przywołują i inne miejscowości. Ale warto to zrobić, bo niektóre z tych 

medali są mało znane. Wydawało mi się, że takie medale mam w zasięgu ręki, ale 

kilka dni temu przez przypadek ujawniły się dwa nieznane mi medale (o tym             

w poz. 4). To wielka niespodzianka, która powiększa znany mi dorobek                

P. Soleckiego. Nigdy nie można być pewnym, że zna się cały dorobek artysty, 

jeśli on sam nie zapisywał wykonanych prac. Przez dodatkowe medale Sopot             

w ich liczbie przeskoczył Lębork.  

Aby zaprezentować medale trzeba je pokazać, ale do tego celu niezbędny 

jest ostatnio już wykorzystany mój kolejny, trzeci wnuk i od niego zależy jakość 

artykułu. Będzie to kolejna reklama twórczości naszego gdańskiego rzeźbiarza.  

Mamy bowiem 100% pewności, że są to Jego dzieła. Świadczy o tym na 

wszystkich sygnatura PS, na większości dwustronna.     
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1. 1974 IV Ogólnopolska Wystawa Rzeźb 

IV OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA RZEŹB SOPOT 1974, W TRZYDZIESTOLECIE 

PRL, lany, ażurowy, 67x86, waga 209 g, sygnowany dwustronnie. 

Napis umieszczony jest w czterech wierszach. Ostatni wiersz podaje, że 

wystawa została przygotowana z okazji 30. rocznicy Polskiej Rzeczpospolitej 

Ludowej. Jeśli Biuro Wystaw Artystycznych, organizator wystawy choć nie 

został utrwalony na medalu, potraktowało imprezę jako wydarzenie polityczne, 

jej uroczyste otwarcie z pewnością odbyło się 22 lipca. Na rewersie medalu nie 

ma napisów. Medal oddaje charakter wystawy, na której przedstawiono prace 

polskich rzeźbiarzy, gdyż sam stanowi małą rzeźbę i jest dobrym uzupełnieniem 

pokazanych eksponatów. W nieregularnej, poszarpanej szczelinie umieszczona 

jest kula, nieco spłaszczona, ale wystaje znacznie poza płaszczyznę awersu            

i rewersu, co powoduje, że medal nie leży całą swoją powierzchnią na płaskim 

podłożu, stąd chętnie zmienia położenie przy nieznacznym ruchu.  

  

M
iło

sz
 W

o
jc

ie
ch

 F
rą

ck
o

w
ia

k 



S t r o n a  | 36 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 169 styczeń – marzec 2023 

 

2. 1975 25-lecie Spółdzielni Pracy 

25-LAT 1950-1975 SP-NI PRACY „ZEGARMISTRZ” W SOPOCIE – 

GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT, TCZEW, WEJHEROWO, lany, waga 287 

g, 91x97, sygnowany dwustronnie. 

Medal, prócz Sopotu, przywołuje również inne miejscowości z terenu 

województwa gdańskiego, ale Sopot jest tu najważniejszy. Pełna nazwa 

instytucji, która na medalu utrwaliła swoje 25-lecie działalności, to Wojewódzka 

Spółdzielnia Pracy i Usług Wyrobów Precyzyjnych „Zegarmistrz”. Medal 

poświadcza, że Spółdzielnia miała swoje oddziały w Gdańsku, Gdyni, Tczewie    

i Wejherowie. Swoją siedzibę centrala miała przy al. Niepodległości 753. 

Działalność w Sopocie nie ograniczała się do jednego miejsca. Magazyny były 
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przy ul. Kochanowskiego 2, zakład grawerski przy Grunwaldzkiej 4/6, a zakład 

zegarmistrzowski przy al. Niepodległości 771. Było to prężne przedsiębiorstwo. 

Była współpraca z przemysłem stoczniowym i wykonywano tu m.in. zegary 

okrętowe. [2]    

 

3. 1976 i 1977  Świat Dziecka 

ŚWIAT DZIECKA SOPOT 1976 – BAŁTYCKA AGENCJA 

ARTYSTYCZNA SOPOT, lany, waga 181 g, Φ 75, sygnowany 

dwustronnie 

W centrum awersu dzieci tworzą krąg trzymając się za ręce, a na rewersie 

dobra wróżka trzyma przy twarzy wyprostowany palec wskazujący lewej ręki.             

W otoku rewersu utrwalony jest emitent medalu: Bałtycka Agencja Artystyczna. 

Sopot występuje dwa razy, na awersie i rewersie. Z pewnością wydawca medalu 

wraz z dobrą wróżką przygotował dla dzieci w dniu ich święta jakąś imprezę.          

W Polsce Dzień Dziecka obchodzimy 1 czerwca. Medal ten został wznowiony       

w następnym roku. Niczym się nie różni od pokazanego  wyżej, jest tylko jedna 

różnica – na awersie zamiast roku 1976 jest 1977.   
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Mamy światową organizację humanitarną na rzecz dzieci. To UNICEF – 

United Nations International Children’s Emergency Fund (Fundusz Narodów 

Zjednoczonych Pomocy Dzieciom), organizacja utworzona w Nowym Jorku 

11.12.1946 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od roku 1953, zachowując 

pierwotny skrót, obowiązuje zmieniona nazwa: United Nations Children’s Fund. 

Pierwotnym celem organizacji było zapewnienie wyżywienia i opieki zdrowotnej 

dla dzieci i matek w krajach, które ucierpiały podczas II Wojny Światowej. 

Działalność opiera się na wkładach rządów państw członkowskich i prywatnych 

darczyńców, oraz działalności gospodarczej Komitetów Narodowych. UNICEF 

jest obecny dziś w 191 krajach, a skutki II Wojny Światowej zastąpiły teraz inne 

konflikty, których nie brak na świecie. Za swoją działalność UNICEF w roku 

1965 został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla.  [1], [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 1978   Świat Dziecka  

       ŚWIAT DZIECKA SOPOT 1978 – BAŁTYCKA AGENCJA 

ARTYSTYCZNA SOPOT, lany, Φ 75,  sygnowany dwustronne 

Ten medal, zarówno jak i medal wydany z tej samej okazji w roku 1977, 

jest dla mnie wielką niespodzianką, gdyż nigdy ich nie widziałem w przeglądzie 
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dużych zbiorów medalierskich. Od wielu lat znany jest mi ich pierwowzór – 

Świat Dziecka Sopot z roku 1976, spotykany kilkakrotnie. Medal ten musiał 

zyskać uznanie w Bałtyckiej Agencji Artystycznej i został zamówiony                        

u wykonawcy w następnym 1977 roku i w kolejnym. O ile medal wykonany                

w roku 1977 jest identyczny z poprzednim, tylko z uaktualnionym rokiem 

wydania, to w roku 1978 medalier dokonał na rewersie zmianę i umieścił wróżkę 

na tle wachlarza składającego się z 14 ramion zakończonych spłaszczonymi 

krążkami, stopniowo zmniejszającymi się w górnej części. Na ślad obecności 

tych dwóch medali w Sopocie naprowadził mnie artykuł p. Bogumiła Filipka                     

w Kronice Muzeum Sopotu wraz z wykazem medali na urządzonej przez niego 

wystawie. Wśród wymienionych eksponatów jest lakoniczna pozycja: Świat 

Dziecka Sopot 1977 i 1978, autor Piotr Solecki. Dawno temu p. Filipek 

oświadczał, że wystawiony zbiór pozostanie w Muzeum Sopotu. Aby wyjaśnić 

problem zwróciłem się z prośbą do Muzeum o udostępnienie zdjęć nieznanych mi 

medali. Dzięki życzliwości i operatywności pani Marii ich wizerunki 

błyskawicznie pojawiły się na moim ekranie, za co jej serdecznie dziękuję.  

Dzięki temu mogę teraz powiększyć liczbę pokazanych medali sopockich                   

i uzupełnić dorobek medalierski Piotra Soleckiego. [4]. 
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5. 1978 Komitet Polski d.s. UNESCO  (na poprzedniej stronie) 

KOMITET POLSKI d.s. UNESCO – LIKENESS OF THE 

CONTEMPORARY MAN, BWA SOPOT 1978, lany, waga 167 g, Φ 70, 

sygnowany dwustronnie 

 

Na awersie męska twarz, a na rewersie w centrum mewa unosząca rybę              

w nawiązaniu do herbu Sopotu, a w otoku w języku angielskim: wizerunek 

współczesnego człowieka. Podany jest emitent medalu BWA, Biuro Wystaw 

Artystycznych.   

Polski Komitet UNESCO powstał w roku 1956, z siedzibą w Pałacu 

Kultury i Nauki w Warszawie. Skrót UNESCO to United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization. Jest to Organizacja Narodów 

Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Założona została Aktem 

Konstytucyjnym podpisanym w Londynie 16.11.1945, w roku zakończenia                

II wojny światowej, przez 37 państw. Akt nabrał mocy 4.11.1946 po ratyfikacji 

Aktu przez 20 państw. Siedzibą Organizacji jest Paryż. Polska od roku 1946 jest 

członkiem UNESCO.  Obecnie, w roku 2022 r. zrzesza 193 państwa 

członkowskie i 7 państw stowarzyszonych. W Polsce na liście światowego 

dziedzictwa UNESCO znajduje się 17 obiektów z tego 15 w dziedzinie kultury,             

a 2 w dziedzinie przyrodniczej. Rok 1978 jest ważnym dla nas rokiem, gdyż 

wówczas  zostały wpisane na listę UNESCO  dwa pierwsze  polskie obiekty. Są 

to stare miasto Kraków i kopalnia soli w Wieliczce. W dniu 28.11.1978 UNESCO 

przyjęło Deklarację w sprawach umacniania pokoju, międzynarodowego 

popierania praw człowieka, występowania przeciwko rasizmowi i podżeganiu do 

wojny. [1]. 
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6. 1979 IV Międzynarodowa Wystawa Ceramiki 

IV MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA CERAMIKI  SOPOT  GDYNIA 

1979, lany, ażurowy, Φ 71, sygnowany na rewersie 

Medal łączy Sopot i Gdynię z okazji międzynarodowej wystawy ceramiki. 

Nie mam tego medalu, ale wiele lat temu, jeszcze w latach 90. miałem go w ręku 

i został wtedy utrwalony fotografią. Dzięki tej przezorności można go teraz 

pokazać i powiększyć zbiór sopockich medali. Medal, ze względu na swój 

niecodzienny kształt, dobrze prezentuje rzeźbę. Prawdopodobnie po zakończeniu 

wystawy w Sopocie przeniesiona  została do Gdyni. Wiele wydarzeń ginie           

w zapomnieniu, ale szczęśliwie wiele z nich utrwalone zostały medalem, a często 

i notatką w literaturze. Ranga tego wydarzenia była wysoka, bo to przecież 

wystawa międzynarodowa, a Sopot ma duże możliwości wystawiennicze.    

Pomysł organizowania w Sopocie co trzy lata wystaw ceramiki podał 

rzeźbiarz i ceramik Henryk Lula. Pomysł ten zyskał uznanie polskich ceramików 
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i pierwsza wystawa z cyklu triennale została zorganizowana w roku 1970. 

Następne wystawy odbywały się zgodnie z planem do roku 1979, w którym 

odbyła się IV wystawa, o zasięgu międzynarodowym. 

Ze względu na stan wojenny wystawowa działalność ceramików została 

przerwana. Kolejna wystawa miała miejsce po 12-letniej przerwie w roku 1991            

i to była ostatnia wystawa w założonym cyklu. [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 1979 Medal „niemy” 

A tu teraz mamy ciekawostkę, bez napisów, więc nie wiadomo do czego tę 

małą rzeźbę przypisać. Ma średnicę Φ 73 mm, waga 143 g. Z uwagi na sygnaturę 

wiemy tylko, że jest to praca Piotra Soleckiego. Mając jednak medal                        

z IV wystawy ceramiki widać ich niezwykłe podobieństwo, aczkolwiek są pewne 

różnice. Sygnatura medaliera jest teraz na awersie, na poprzednim  na rewersie. 

„Nacieki” teraz przy brzegach awersu są  większe, a u dołu nie ma wolnej 

przestrzeni, bo z braku napisów jest  niepotrzebna. Rewers teraz po bokach 

posiada bardziej wyrazistą ozdobę wyglądającą na ornament roślinny. Uważam, 

że ten „niemy” medal jest ściśle związany z poprzednim. Może to był medal 

próbny jako propozycja na IV wystawę ceramiki. W każdym razie niech nigdy 
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nie występuje samodzielnie, a zawsze winien występować w towarzystwie 

medalu z napisami i wówczas staje się medalem sopockim (a także gdyńskim).     

 

8. 1981 Solidarność 

SOLIDARNOŚĆ – POLSKA, BWA 1981 SOPOT, KRAJOBRAZ, 

LUDZIE, IDEE, lany, waga 263 g, 78x78, sygnowany dwustronnie. 

Na awersie jest charakterystyczny napis Solidarność i tłum ludzi                       

w pochodzie. Ten tłum to dość częsty motyw na medalach Soleckiego. Na 

rewersie serce w popękanym otoczeniu, a wzdłuż boków napisy. W dole jest 

BWA, to jakby Biuro Wystaw Artystycznych zamówiło medal. Mimo stanu 

wojennego artysta nie ukrywał się i podpisał się swoją sygnaturą PS zarówno na 

awersie jak i rewersie, mimo że Solidarność została zdelegalizowana. Medal ma 

postać kwadratu z lekko wybrzuszonymi bokami. W tym samym kształcie                   

i o identycznym wyglądzie, ale z innymi nieco hasłami na rewersie, artysta 

wykonał też medal Gdańsk 1980 i dwa medale Gdańsk 1982. Ponadto Gdańsk 

1980 został też wykonany w kształcie krążka.       
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9. 1984 Wystawa z okazji 40-lecia Polski Ludowej 

40-LECIE PRL 1944 – 1984, RZEŹBA, MALARSTWO, GRAFIKA, 

TKANINA, BWA SOPOT, lany, waga 262 g, jednostronny, 83x92, 

sygnowany 

To medal jednostronny z wycięciem. Na żłobkowanym tle napisy.                    

W napisach dominuje 40-lecie PRL co świadczy, że wystawa miała uświetnić 

jubileuszowe obchody święta Ludowego Państwa poprzez pokazanie dorobku 

polskich artystów. Utrwalona medalem miała wyraźnie wydźwięk propagandowy, 

podkreślający  wspieranie krajowych artystów przez władze. Zorganizowana 

została przez Biuro Wystaw Artystycznych w Sopocie jako ogólnopolska                

z szerokim zakresem artystycznej twórczości. Była to  też promocja polskich 

artystów.  

Biura Wystaw Artystycznych powstały w Polsce, także w Sopocie, w roku 

1952 jako lokalne filie Centralnego Biura Wystaw Artystycznych w Warszawie 

(Zachęta). Zadaniem instytucji jest popularyzowanie sztuki współczesnej, także 

edukacja i działalność wydawnicza. Stopniowo regionalne biura zaczęły się 

usamodzielniać. W roku 1962 sopocki BWA stał się niezależną placówką 

galeryjną. Chętnie urządza się tutaj wystawy prezentując m.in. prace lokalnych 

artystów, także uczniów i studentów oraz nauczycieli miejscowych szkół. Po 

zakończeniu wystaw BWA często kupuje wybrane prace tworząc własne zbiory. 
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W roku 1992 sopocki BWA zmienił nazwę na Państwową Galerię Sztuki                 

w Sopocie. Otwarcie pierwszej wystawy pod nową nazwą PGS odbyło się 

26.05.1992. [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na awersie medalu mewa z rybą z herbu miasta, poniżej nazwa SOPOT,               

a po bokach napisy o nagrodowym przeznaczeniu medalu. Na rewersie orzełek 

używany przez ORMO, po bokach napisy informujące o jubileuszu formacji,        

a poniżej jej pełna nazwa.  

1986 Medal nagrodowy Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej  

ZA ZASŁUGI DLA ORMO SOPOT – 40 LAT OCHOTNICZEJ 

REZERWY MILICJI OBYWATELSKIEJ 1946 – 1986, lany, waga 197 g, 

63x78, sygnowany na rewersie 
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Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej została powołana uchwałą 

Rady Ministrów w dniu 21.02.1946 r. Była to organizacja paramilitarna 

wspierająca działania milicji, nie tylko w sprawach porządkowych, ale i w celach 

politycznych, w umacnianiu władzy ludowej. Podporządkowana była komendzie 

milicji, ale też bezpośrednio podlegała aparatowi partyjnemu. Była to bojówka 

PZPR. Zabezpieczała odbywające się w kraju wybory oraz manifestacje 

propagandowe. W marcu 1968 ORMO w charakterze aktywu robotniczego brało 

udział w pacyfikowaniu w Warszawie demonstracji studenckich. Z reguły 

wszyscy ormowcy należeli do partii, ale nie wszyscy byli ochotnikami. W stanie 

wojennym, a także i później, działały Oddziały Zwarte OZ ORMO oraz 

Zmotoryzowane Odwody MO, ale były to oddziały skoszarowane, postawiane              

w stan gotowości. W dniu 23.11.1989 sejm rozwiązał organizację przy stanie 

328 510 ormowców. W szczytowym okresie ich liczba nie przekraczała            

400 tysięcy. [1]. 

Do medali Sopotu można by też dodać dwie plakietki-ryngrafy, mimo że na 

nich nie ma  nazwy miasta. Pokazane są wraz z obszernym komentarzem w GZN 

Nr 162. 

W listopadzie 1944 NKWD wywiozło do łagrów w Borowiczach                         

i Swiedłowsku (europejska część Rosji) ze wschodnich terenów, ale w granicach 

ustalonych dla powojennej Polski, tysiące mieszkańców. Przed rokiem 1950 

znaczna część zesłańców wróciła do Polski i osiedliła się w różnych 

miejscowościach. Wielu z nich zamieszkało w Sopocie. W latach 80. wśród 

większych skupisk byłych łagierników zaczęły powstawać Stowarzyszenia , które 

chcąc utrzymać łączność,  zaczęły organizować ogólnopolskie spotkania. 

Pierwsze spotkanie odbyło się w roku 1987 w Łodzi, a drugie w dniach                     

3 -5 czerwca 1988 r. we Wdzydzach Kiszewskich na Kaszubach, zorganizowane 

przez społeczność sopocką, która z tej okazji zamówiła plakietki u Piotra 

Soleckiego. W następnych latach środowisko sopockie organizowało wiele 

imprez wspomnieniowych jak sesje naukowe, wystawy czy skansen                           

w Szymbarku, ale kolejnych pamiątek medalierskich już nie zamówiło, a w roku 

1993 Piotr Solecki zmarł. [6], [7].  

Przedstawiłem tu wykonane przez gdańskiego rzeźbiarza  trzy bardzo 

podobne do siebie,  prawie identyczne medale, różniące się tylko drobnym 

szczegółem. Realizował zamówienie, a zleceń miał dużo, więc trudno wciąż 
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tworzyć całkowicie nowe projekty, jeśli klient nie wymagał zmian. To nie jedyny 

taki przypadek w Jego dorobku. Bardzo podobne do siebie są trzy medale 

wykonane w latach 70. jako nagrodowe dla działaczy partyjnych w Stoczni 

Północnej, trzy medale w roku 1980 dla zasłużonych pracowników Stoczni 

Północnej, trzy medale z roku 1984 na 50-lecie szkół odzieżowych w Gdyni, 

liczne plakietki z okazji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i medale                 

z okazji Jarmarku Dominikańskiego. Również na Jego medalach powtarzają się 

charakterystyczne motywy, jak np. pąk kwiatu, załamujące się fale, tłum ludzi              

w pochodzie i inne. Niektóre takie  podobne medale dla tego samego 

zamawiającego powstawały w dłuższym okresie czasu, ale też artysta dokonywał 

zmian w czasie opracowywania danego medalu i w części nakładu występują 

różnice.  Tak np. z okazji mistrzostw w kulturystyce w 1979 na jednym medalu 

kulturysta z mniej opracowaną głową patrzy w lewo, a przy bardziej wyrazistej 

głowie ma ją skierowaną w prawo. Na medalu wykonanym w 1981 dla Związku 

Koszykówki zawodnicy mają wyciągnięte ręce do kosza, a na innym ręce zostały, 

ale kosz zniknął. Niektóre takie same medale mają sygnaturę, niektóre jej nie 

mają. Różnice na medalach można wypatrzeć jedynie oglądając je w większej 

liczbie. Każdą zmianę rysunku można  uznać za nową pozycję. Tylko kolor 

patyny na medalach nagrodowych przy jej gradacji, nie ma wpływu na projekt.  

Medalowy dorobek artysty z tymi drobnymi odmianami jest ogromny, a medale 

tworzył niecałe 20 lat.  

  Zdjęcia (z wyjątkiem pozycji 4) opracował Tomek Kowalewski.    
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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE O MAŁO ZNANY MEDAL 

„EHRENPREIS DER STADT OSTSEEBAD ZOPPOT” 

 

Adam Kuźnicki 
Sydney 
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W wolnym czasie przeglądałem sobie starsze wydania Gdańskich 

Zeszytów Numizmatycznych i tym razem zwróciłem uwagę na nr 71 z września 

2007 roku.  

 

 

Okładka Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych NR 71/2007 ¹⁾ 

Na okładce widnieje jeden z pierwszych medali z wizerunkiem Sopotu. 

Medal zaprezentował nam w tamtejszym wydaniu G.Z.N. Pan Aleksander 

Kuźmin. Artykuł zawierał krótki opis tego obiektu, oraz prośbę o dodatkowe 

informacje.  

Przy okazji ponownie przypomnę całe poprzednie opracowanie: 
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MAŁO ZNANY MEDAL SOPOCKI  

 

Jest to medal wydany z okazji meczu lekkoatletycznego między Węgrami         

a WMG (ówczesna nazwa : sopocki tydzień sportowy) odbytego w dniu 8 lipca 

1928 roku w Sopocie.  

Awers: fragmenty budynków Domu Zdrojowego; poniżej napis: 

EHRENPREIS DER STADT OSTSEEBAD ZOPPOT (Nagroda honorowa miasta 

Sopot)  

Rewers: Wizerunek biegnących lekkoatletów z boku napis : DEM SIEGER 

(Zwycięscy) U dołu sygnatura STC  

Medal wykonany jest z brązu bez daty rocznej, średnica medalu – 101,5 

mm; waga: 320 g.  

Wszelkie informacje dotyczące tego medalu a zwłaszcza sygnatury proszę 

kierować na adres redakcji ¹⁾ 

            Aleksander M. Kuźmin 

 

Muszę przyznać, że też mam taki medal w mojej prywatnej kolekcji i od 

wielu lat sam szukałem dodatkowych informacji na jego temat.  
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Sprawa nie jest prosta i przedstawię państwu kilka znanych mi faktów oraz 

moje ustalenia w sprawie przypuszczalnego autorstwa tego obiektu. 

Zacznę jednak od kolorowej fotografii mojego obiektu, aby przedstawić 

czytelnikom rzeczywisty wygląd tego ciekawego medalu nagrodowego. 

 

Awers medalu nagrodowego „EHRENPREIS DER STADT OSTSEEBAD ZOPPOT” z 1928 roku, 

kolekcja własna autora. 

Medal jest odlany z brązu o średnicy 101 mm, waga 305 gramów.  

Awers: Budynki Zakładu Balneologicznego w Sopocie (Domu 

Zdrojowego) z widoczną po lewej wieżą, która stanowiła część kotłowni (obecnie 

znana jako Sopocka latarnia morska); poniżej faliste morze i czteroliniowy napis: 

„EHRENPREIS / DER STADT / OSTSEEBAD / ZOPPOT”, czyli NAGRODA 

HONOROWA MIASTA SOPOT. 
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Rewers medalu nagrodowego „EHRENPREIS DER STADT OSTSEEBAD ZOPPOT” z 1928 roku, 

kolekcja własna autora. 

Rewers: Wizerunek dwojga biegnących lekkoatletów. Na lewo mężczyzna 

z uniesionymi triumfalnie do góry rękami. Tuż za nim na prawo kobieta 

trzymająca w lewej ręce pałeczkę sztafety oraz mocno wyciągniętą do przodu 

prawą dłoń. Po lewej stronie medalu w kierunku biegu obu atletów widnieje 

dwuliniowy napis: „DEM / SIEGER”, czyli Zwycięzca. U dołu na nawierzchni 

widoczna sygnatura autora SᵀC. 

Mogę potwierdzić, że zawody „Zoppoter Sportwoche” Sopockiego 

Tygodnia Sportowego odbywały się w dniach od 8 lipca do 15 lipca 1928 roku. 

Były częściowo jako przygotowanie i eliminacje do IX Letnich Igrzysk 

Olimpijskich planowanych w 1928 roku w Amsterdamie.  

Proszę zwrócić uwagę na bardzo istotny element przedstawionego rewersu 

medalu pokazującego nam dwoje lekkoatletów - mężczyznę i kobietę. Niby nic 

dziwnego w dzisiejszych czasach, ale niestety nie tak zawsze było. 

Przypomnę trochę informacji z tego okresu, bo dopiero w 1928 roku na 

Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie po raz pierwszy dopuszczono kobiety 

do udziału we wszystkich konkurencjach lekkoatletycznych.  
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Tak swoja drogą to właśnie na tej Olimpiadzie pierwszy w historii złoty 

medal dla Polski zdobyła Pani Halina Konopacka w rzucie dyskiem i nowym 

rekordem świata wynoszącym 39,62 m. Na zawodach zawsze nosiła czerwony 

beret.  

Po 16 latach nieobecności i przerwy od Olimpiady w 1912 roku ponownie 

udział w Igrzyskach wzięły Niemcy.  

Dla przykładu wielu historycznych zmian tamtego czasu przypomnę 

również, że od Igrzysk Olimpijskich w 1928 roku wprowadzono pomysł Ognia 

Olimpijskiego. Płomień zapalono wtedy na wysokiej wieży, zwanej „Marathon 

Tower”.  

Widać ją przed Stadionem Olimpijskim na kolejnym medalu 

przedstawiającym również dwoje atletów obu płci, jaki był ofiarowywany za 

uczestnictwo na IX Olimpiadzie w Amsterdamie. Medale wręczono na pamiątkę 

wszystkim zawodnikom i działaczom. Został wykonany przez znanego 

holenderskiego medaliera Johannesa Cornelisa Wienecke. Ma średnicę 55 mm. 

Wyprodukowała go firma GERRITSEN & VAN KEMPEN w Zeist. 

W sumie wykonano 5901 tych pamiątek, przy użyciu trzech różnych 

wykończeń: pozłacanego brązu, srebra i brązu. Dostojnikom i działaczom 

wręczono złocone i srebrne medale, a sportowcom brązowe. 

 

 

 

Medal za uczestnictwo w IX Olimpiadzie w Amsterdamie z 1928 roku, wykonał J.C. Wienecke 

Na awersie postać Nike ponad „Marathon Tower” i stadionem olimpijskim 

otoczonym flagami, poniżej herb Amsterdamu umieszczony pomiędzy dwoma 

półkulami ziemi. W otoku napis „IX ᴱ OLYMPIADE AMSTERDAM”. 
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Rewers przedstawia nagich lekkoatletów kobietę i mężczyznę razem na 

podium, trzymających wspólnie promieniującą pochodnię ponad płomieniem 

olimpijskim. Na dole u ich stóp waga, symbolizująca sprawiedliwość, uczciwość            

i równowagę. 

Wracając jednak do naszego omawianego medalu z Sopotu, to cała 

impreza rozpoczęła się dnia 8 lipca od międzynarodowych zawodów 

lekkoatletycznych między Węgrami i „Danzig” Wolnym Miastem Gdańsk.  

 

Ogłoszenie z Sopockiego Tygodnia Sportowego w dniach 8 - 15 lipca 1928 roku ²⁾ 

 

 

Na tym samym ogłoszeniu, gdzie przedstawiono program Sopockiego 

Tygodnia Sportowego z 1928 roku widać, że we wtorek 10 lipca odbył się turniej 

tenisa, po czym napisano „Die Sieger vertresten Deutchland in Amsterdam”, czyli 

zwycięzcy będą reprezentować Niemcy w Amsterdamie.  

W ramach Sopockiego Tygodnia Sportu organizowano też turnieje 

piłkarskie o Puchar Sopotu. W 1928 roku w ramach takiego turnieju puchar 

zdobył zespół Gedanii, wygrywając w finale z niemieckim zespołem 

"Neufahrwasser 1919". 
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Program Sopockiego Tygodnia Sportowego w lipcu 1928 roku ²⁾ 

W związku z faktem, że do Olimpiady 1928 roku w Amsterdamie starały 

się zakwalifikować również kobiety lekkoatletki, to przypuszczam, że właśnie 

dlatego na Sopockim medalu artysta przedstawił biegaczkę lekkoatletycznej 

sztafety.  

Medal jest wyjątkowym historycznie obiektem, ukazującym żeńską 

biegaczkę walczącą u boku mężczyzny o zwycięstwo w zawodach 

kwalifikacyjnych przed IX Olimpiadą w Amsterdamie. 

Teraz wcześniej omawiana zagadkowa kwestia autorstwa przedstawionego 

obiektu nagrodowego.  
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Na podstawie moich poszukiwań ośmielę się  stwierdzić, że medal został 

wykonany przez niemieckiego rzeźbiarza Stanislausa Cauera, który w czasie 

powstania sopockiego medalu tworzył artystycznie w Królewcu.  

Poniżej jest widoczna zbliżona sygnatura SᵀC jego podpisu z omawianego 

sopockiego medalu nagrodowego.  

 

Sygnatura  SᵀC  na sopockim medalu nagrodowym z 1928 roku 

Oto przykład innej sygnatury ST.C. na medalu autorstwa Stanislausa 

Cauera z 1908 roku. 

 

Medal z brązu autorstwa Stanislausa Cauera z roku 1908, sygnowany ST.C. ³⁾  

Stanislaus Cauer często używał różnych podpisów na swoich obiektach. 
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Przykłady sygnatur Stanislausa Cauera 

Na autorstwo wskazuje również kilka innych czynników artystycznych             

z naszego sopockiego medalu, takich jak styl wykonania odlanego tła medalu               

z gipsowej formy oraz pisownia części liternictwa w porównaniu z innymi 

znanymi obiektami medaliera. 

 

Rzeźba Stanislausa Cauera "Wiatr wiosenny" z 1933 roku i rewers sopockiego medalu 
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Okładka książki Elke Masa „Stanislaus Cauer 1967 -1943” 

Stanislaus Cauer (urodzony 18 października 1867 roku w Bad Kreuznach, 

zmarł 8 marca 1943 w Królewcu) niemiecki rzeźbiarz i medalier. Tworzył                   

w marmurze, wapieniu muszlowym i oczywiście w brązie. 

Pochodził ze starej rodziny rzeźbiarzy, w 1882 odbył staż w Rzymie                   

w pracowni swojego ojca Roberta Cauera Starszego, w latach 1905-1907 

pracował w pracowni Ernsta Hertera w Berlinie, po czym objął posadę 

nauczyciela w Akademii Sztuk Pięknych w Królewcu. Kierował tam Pracownią 

Rzeźby aż do emerytury w 1933 roku. 

 

Profesor Stanislaus Cauer, fotografia Ernst Haeckel.  
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Na zakończenie tematu o sopockim medalu nagrodowym, podczas turnieju 

tenisowego na tzw. Wielki Czwartek do miasta ściągały tłumy, by zobaczyć 

wspaniałe „Blumen Corso” Kwiatowe Korso. 

Kwiatowe Korso było połączone z wręczeniem nagród i dyplomów 

zwycięzcom zawodów sportowych. Przez miasto przejeżdżała kolumna 

kwiatowych pojazdów. Paradę otwierała kapela, za nią zaś podążały auta, dorożki 

i zwykłe furmanki przemyślnie udekorowane. Na końcu jechał kabriolet z Panią 

Fontanną, która „tryskała” kwiatami. Najładniej przystrojony pojazd zostawał 

nagrodzony. ⁴⁾ 

 

Kwiatowe Korso na Sopockim Tygodniu Sportowym ⁴⁾ 

Program tygodnia sportowego był zawsze szeroki. Organizowano wyścigi 

konne, rajdy automobilowe i motocyklowe, regaty żeglarskie, wyścigi 

motorówek, kajaków, zawody futbolowe, łucznicze, strzeleckie, lekkoatletyczne, 

kolarskie, gimnastyczne i balonowe, a także turnieje tańca towarzyskiego. Dla 

osób mniej usportowionych wymyślano również inne formy uczestnictwa. 

W prestiżowych zawodach jeździeckich brali udział także najlepsi polscy 

jeźdźcy tamtych lat, jak ppłk Karol Rómmel, mjr Henryk Dobrzański (Hubal) i 

rotmistrz Tadeusz Bór-Komorowski.⁴⁾ 

Mam nadzieję, że kolejna zagadka z przeszłości Pana Aleksandra Kuźmina 

została rozwiązana w moim artykule i przy okazji zainteresowała pozostałych 

czytelników Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych. 
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W XIX wieku cenną i pokaźną kolekcję numizmatyczną zgromadził 

warszawski kupiec, radca handlowy, numizmatyk i zbieracz Józef Zeltt (1820-

1890), który posiadał około 2600 polskich i z Polską związanych monet i medali 

oraz zbiór dawnej broni. W tej kolekcji przechowywano również monety 

litewskie i gdańskie, którym poświęcony jest niniejszy artykuł. W 1866 r. gdy 

sytuacja handlowa się pogorszyła, postanowił sprzedać swoją kolekcję monet              

i medali na aukcji, za pośrednictwem mieszkającego w Berlinie numizmatyka 

prof. Karola Fiewegera (1807-1883) i handlowca numizmatami w Berlinie  

Adolfa Jungfera (1835-1889). Katalog kolekcji napisał i przygotował do druku 

znany polski numizmatyk Karol Beyer (1818-1877). O zawartości kolekcji                  

J. Zeltta dowiadujemy się z katalogu aukcyjnego wydanego w Warszawie w 1867 

roku –„Katalog  einer grossen und sehr gewählten Sammlung polnischer Münzen 

und Medaillen von Joseph Zeltt, welche zu Berlin am 15 September 1867 (...) 

versteigert werden sollen”. Katalog wydany tylko z tekstem bez ilustracji monet     

i medali. 
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W tym miejscu pragnę zauważyć, że w bibliotece autora znajduje się 

katalog aukcyjny J. Zeltta, który wcześniej należał do Piotra Umińskiego (1830-

1906), pierwszego prezesa Krakowskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

(założonego w 1888 r.). Do katalogu dołączony jest list J. Zeltta napisany           

15 października 1873 r. dla Piotra Umińskiego. Należy zauważyć, że pismo nie 

tylko tego listu J. Zeltta, ale także innych jego listów jest skrajnie nieczytelne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten jego list, jak i również portretowe zdjęcie J. Zeltta, nie zostały do tej 

pory opublikowane. Że ten katalog należał do P. Umińskiego dowiadujemy się             

z jego pieczęci na karcie tytułowej i na liście J. Zeltta.  
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Wykaz monet i medali składający się łącznie z 2529 okazów w katalogu, 

pokazuje jakie monety i medale posiadał on w swojej kolekcji. Medale z jego 

kolekcji, które również zostały wystawione na sprzedaż na aukcji, nie będą 

wymienione (omówione) w tym artykule. W katalogu także wskazano ich stopnie 

rzadkości od R1 do R8 (R1-R8) oraz w większości dla nich literaturę, która 

ukazała się przed 1867 rokiem. Ja ze swojej strony postanowiłem wskazać także 

literaturę współczesną, nowszą, głównie katalog E. Kopickiego z 1995 roku, ze 

wskazanymi stopniami rzadkości według dziesięciostopniowej skali, nie od R do 

R* (R-R*), ale od R3 do R* (R3-R*), a także niektórych innych autorów (t.j. 

tylko tych monet, które występują rzadziej). 

Nie wszystkie monety i medale na tej aukcji zostały sprzedane. O tym pisze 

J. Strzałkowski na stronie 139-140 w swojej książce - Zbiory polskich monet             

i medali, Łódź 1991: „Znaczna część zbioru nie sprzedano na aukcji, a po 

powrocie do Warszawy kupił je T. Rewoliński”. T. Rewoliński (1821-1899) był 

kolekcjonerem i badaczem medali religijnych. Że na aukcji nie wszystkie 
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numizmaty zostały sprzedane, ten fakt potwierdza skrót francuskiego słowa ret. 

(retour/zwrócić) w niektórych miejscach obok podanych cen w pruskich talarach.  

  

 

 

 

 

 

 

Najpierw zapoznajmy czytelnika z jego kolekcją monet litewskich, a następnie 

gdańskich, wśród których znalazły się rarytasy mennic wileńskich i gdańskich.      

                                                                

                       Monety litewskie                                       

Pieniądz (denar?) XV w. Aw. jeździec, Rw. kolumny z literą K, Kop. 3118 R4.    

                                              

                       Zygmunt Stary                                          

Półgrosz 1526.  R2, Kop. 3174 R3.                                

Grosz  1536.  R3, z literą I, Kop. 3196 R3 czy 3197 R3.                                          
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                      Zygmunt August                                     

Obol 1547. Zag. 62  R7,  Kop. 3200 R8.                           

Denar 1552. Zag. 63  R3, Kop. 3210 R3, 1554. Kop. 3212 R3, 1557. Kop. 3215 

R3, 1559. Kop. 3217 R3, 1560. Kop. 3219 R4, 1563. Kop. 3220 R5 czy 3221 R4.  

                                                                                   

Półgrosz 1546. Band. 141 R3,  Kop. 3238 R3, 1553. R5, Kop. 3245 R3, 1554. R5, 

Kop. 3246 R5, 1566. Band. 141, Zag. 67  R7,  Kop. 3274 R5.                          

Grosz 1546. Band. 139, Zag. 71 R3,  Kop. 3293 R3, 1559. R5, Kop. 3297 R5, 

1566. Band. 714, Zag. 70 R4, Kop. 3284 R5.                                                            

Dwugrosz 1565. Zag. 72  R4 , Kop. 3299 R5.               

Trojak 1547. Zag. 73 R4, Kop. 3301 R5, 1562. Zag. 78  R5,  Kop. 3303 R5, 1565. 

Zag. 76  R5,  Kop. 3308 R5.  

Szóstak 1547. Zag. 81, wygląda na to, że został odlany, Kop. 3316 R8, 1562. Zag. 

82  R7,  Kop. 3317 R6.                                                                                    

Półtalar 1565. Zag. 85, Fałszerstwo Majnerta, Kurp. 886.                                        

                                           

Talar 1547. Zag. 86, Fałszerstwo Majnerta, Kurp. 892, 1564. Zag. 88 R8, Kop. 

3319 R7.                                     

Półtalar Filipa II 1564. Kontrasygnowany, Band. 128 R6, Kop. 3338 R5.                
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Talar Filipa II 1564. Kontrasygnowany, Band. 712  R6, Kop. 3340 R7.                  

                                                

                           Stefan Batory                                         

Szeląg 1580. Zag. 151 R6, Kop. 3345 R8. Ta bardzo rzadka litewska moneta z 

herbem Leliwa jest również wymieniona na stronie 216 książki K. 

Stronczyńskiego [1809-1896] - Dawne monety polskie dynastyi Piastów                 

i Jagiellonów, Część III, Piotrków 1885 – „Z tych pierwszy bardzo rzadki [Szeląg 

1580 r.] znajdował się w zbiorach R. R. Stanu Reichla w Petersburgu i Józefa 

Zeltta w Warszawie. Ostatni sprzedany na licytacji w Berlinie za talara. Nie mam 

pod ręką ani oryginału, ani odbitki tego szeląga etc.". Na stronie 151 swojego 

katalogu 1995 r. E. Kopicki wskazuje, że E. Hutten-Czapski (1828-1896) 

posiadał taki szeląg 1580 r. bez herbu Leliwa a A. Potocki (1861-1908) z herbem 

Leliwa.                                               

Grosz 1580. Zag.- R7 (herby bez tarczy), Kop. 3354 R7, Zag. 153 R6 , Kop. 3355 

R6, 1581. Zag.-, Kop. 3357 R7.                                                                         

Trojak 1583. Zag.- ale listki obok LIT, Kurp. 308 R4. Kop. 3371 R7.                      

                                               

Szóstak 1581. Zag. 158, zweifelhaft (wątpliwy) R6, Kop. 3380 R6, 1585. Zag. 

159  R5, Kop. 3383 R5.    

                  Zygmunt III Waza                                      

Dwudenar 1609. Zag. 343  R2, Kop. 3399 R3.            

Szeląg 1592. Zag.- R5  Aw. Napis SIGS.III. D.G.REX. PO, Kop. 3424 R5, 1622. 

Band. 336, Kop. 3455 R3.           
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Grosz 1614. Zag. 353  R4,  Kop. 3497 R5, 1615. Zag. 353  R4, Kop. 3499 R4.      

                                     

Półtorak 1619. Zag.356  R5 , Kop. 3506 R6.               

Trojak 1598. (omyłka, powinno być 1589), Zag. 357  R4 (herb Korczak pod 

portretem ), Kop. 3512 R5, 1589. Zag. 358  R4,  Kop. 3513 R4, 1596. Zag. 361  

R2, Kop. 3531 R3, 1599. Zag. 364  R3, Kop. 3538 R5, 1601. Zag. 365 R4,  

Kam./Kurp. 2156 R5, Zag.- z Łabędziem na Aw. i Rw., Kam./Kurp. 2161-2163? 

R8  Zag.- Łabędź i W między datą, Kop. 3540 R5, 1602. Zag. 365  R6, Kop. 3551 

R6, 1608. Band. 764  R5, Kop. 3554 R6.                                                                 

Półportugał 1622. Zag.- R7,  Kop. 3562 R7 (na aukcji był sprzedany za 115 

pruskich talarów).                      

                          Jan Kazimierz                                      

Szeląg 1652. Zag. 525 R4,  Kop. 3578 R5.                    

Półtorak 1652. Zag. 535  R6,  Kop. 3614 R8.                

Trojak 1664. Zag. 537  R3, Kop. 3616 R3, Zag.-  R5, Liczba III dwukrotnie           

u stóp jeźdźca i wyżej R5, Kop. 3617 R5, 1665. Zag. 538 R3,  Kop. 3619 R3, 

Band. 455  R3, Kop. 3618 R2.                                   

Szóstak 1652. Zag. 539  R6, Kop. 3620 R7.           

Ort 1664. Zag. 542, Kop. 3625 R3.                                 

Półdukat 1665. Zag. 544 R3, Kop. 3629 R2, Zag. 545  R3, Kop. 3630 R3.              
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                               August II                                          

Szóstak 1706. Zag. 618  R3,  Kop. 3635 R2.               

                         Monety gdańskie                     

                            Zygmunt Stary                                       

Denar bez roku. Vos. 479 R3,  Kop. 7253 R4, 1547. Vos. 483 R4,  Kop. 7260 

R4.                           

Szeląg 1524. Vos. 342 R3,  Kop. 7262 R4, 1525. Zag. 41 R3,  Kop. 7263 R4.        

                                  

Grosz 1530. Zag. 44 R3,  Kop. 7293 R3.                 

Trojak 1535. Zag. 47 R4,  Kop. 7327 R5.                  

Szóstak 1535. Zag. 49  R4,  Kop. 7338 R5, Zag. 50 R4 Kop. 7337 R5.                    

                                               

Dukat 1546. Zag. 52 R6, Kop. 7342 R7.                         

                         Zygmunt August                                    

Denar 1549. Zag. 92 R3, Kop. 7345 R4, 1558. Vos. 534 R3,  Kop. 7354 R4.          

                                                 

Szeląg 1549. Zag. 93 R3, Kop. 7356 R4, 1551. Vos. 524 R3, Kop. 7358 R3, 

1552. Vos. 526  R3,  Kop. 7359 R3.  
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Grosz 1556. Zag. 94 R2, Kop. 7361 R4, 1557. Vos. 520  R2,  Kop. 7 363 R4.        

                                        

Trojak 1558. Vos. 510 R5,  Kop. 7370 R7.                 

Talar 1567. Band. 124, Zag. 98, Vos. 505, Falsyfikat, Kurp. 964.                            

                                           

Dukat 1550. Zag. 99 R5,  Kop. 7373 R7, 1556. Vos. 501  R5,  Kop. 7379 R5.        

                            

                       Bezkrólewie 1573                                 

Denar 1573. Kop. 7384 R6 czy 7385 R3.                          

                            Stefan Batory                                         

Denar 1580. Zag. 162, Kop. 7417 R4, 1581. Kop. 7419 R3, 1582. Kop. 7420 R3, 

1583. Kop. 7421 R3, 1585. Kop. 7423 R3.                                                                

     

Szeląg 1577. Zag.163, Kop. 7387 R3, szeląg pruski Albrechta Hohenzollerna 

1531r. z małą kontrasygnaturą w czasie oblężenia miasta w 1577 r. R?, szeląg 

pruski 1553 r. z większą kontrasygnaturą R?                                                        

Grosz  1577. Zag. 166, Kop. 7388 R3, wariant z kawką obok popiersia Chrystusa, 

Kop. 7391 R4 czy 7392 R4, wariant z kawką nad herbem, Kop. 7393 R4.   

Trojak 1579. Zag. 169, Kop. 7434 R5                             
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Półtalar 1577. Band. 177, Zag. 170, Guss (odlew ), Kop. 7395 R7 (sprzedany za 4 

talary).                          

Talar 1577. Band. 175, Zag. 171 R2,  Kop. 7397 R3, Band. 175, Zag. 172  

(z kawką) R6, Kop. 7399 R5. 

Dukat 1577. Zag.-, Vos. 553 R4, Kop. 7402 R7, dukat 1574 wybity                      

w Siedmiogrodzie przez Stefana  Batorego z gdańską kontrasygnaturą  R6, 1580. 

Zag. 175 R5, Kop. 7441 R4, 1583. R3, Kop. 7444 R4, 1584 R3, Kop. 7446 R4 

czy 7447 R3, 1586. Kop. 7451 R3 czy 7452 R3, 1587. R4, Kop. 7454 R4.              

              

                     Zygmunt III Waza                                      

Denar 1590. Zag. 368, Kop. 7456 R3, 1592. Kop. 7458 R3, 1598. Kop. 7464 R3.  

                                                 

Ternar 1613. Zag. 369, Kop.7466 R4, 1616. Kop. 7469 R5.                                    

                                            

Ort 1609. Zag. 373, Kop. 7482 R3, 1610. Kop. 7483 R4, 1611. Kop. 7484 R4.      

                                              

Dukat 1588. Vos. 641 R6  Kop. 7508 R7, 1594. Zag. 380 R3, Kop. 7516 R4, 

1595. Vos. 656 R3 Kop. 7517 R4, 1596. Vos. 659 R3  Kop. 7518 R3, 1597. Vos. 

664 R3, Kop. 7519 R3, 1610. Zag. 381, Vos. 675, Kop. 7525 R3, 1611.Vos. 679, 

Kop. 7526 R3, 1612. Vos. 686, Kop. 7527 R3, 1621. Vos.- Gedanensis anstatt 

(zamiast) Ged nensi  R2 , Kop. 7531 R5 (na aukcji został sprzedany za 29,5 

talara), 1622. Vos. 693  R2  Kop. 7532 R4 czy 7533 R4, 1626. Vos. 698  R3, 

Kop. 7537 R6, 1629. Vos. 701 R2, Kop. 7540 R3, 1630. Vos. 704, Kop. 7541 R5, 

1631.Vos. 708, Kop. 7542 R3, 1632. Vos. 710  R2,  Kop. 7543 R3 czy 7544 R3.  
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5 dukatów (Donatywa pięciodukatowa) 1614. Vos. 632, Kam./Kurp. 2329 R3 (na 

aukcji sprzedana za 31 talarów).                                                

                          Władysław IV                                        

Półtalar 1639. Zag. 420 R6, Kop. 7545 R6, 1640. Vos. 909  R6, Kop. 7547 R6, 

1641. Vos. 912  R6, Kop. 7551 R6.                                                            

Talar 1636. Zag. Ähnlich (podobny) 421,Vos. 867 R5, Kop. 7557 R5, Vos. 868  

R5, Kop. 7558 R5, 1637. Zag. 421, Vos. 869 R5, Kop. 7559 R6,1638. Band. 362, 

Zag. 422, Vos. 871  R6,  Kop. 7560. R6, Vos. 873  R3, Kop.7561? R3, 1642. R3,  

Kop. 7569 R3.  1644. R3, Kop. 7572 R4, 1645. R3, Kop. 7573 R5.    

Dukat 1633. R5, Kop.75 77 R5, 1635. Band. 358, Kop. 7581 R5, 1639. Band. 

357, Zag. 424, Kop. 7584 R4, 1639. Kop. 7585? R4, 1644. R4, Kop. 7590 R5, 

1646. Vos. 861,  Kop. 7593 R4, 1647. Vos. 863, Kop. 7595 R3, 1648. Vos. 864, 

Kop. 7595 R3, 1653. (omyłkowy) Kop. 7597 R8.     

                    Jan Kazimierz                                                    

Szeląg 1657. Vos. 1077, Kop. 7601 R5.                            

Dwugrosz 1652. Kop. 7609 R4, 1653. Vos. 1076 (Münzprobe in feinem Silber 

1653 nur Rev.), Kam./Kurp. 834 R8, Kop.7610 R8.                        

Ort 1666.  R3  Kam./Kurp. 878 R4 (bez lwów), Vos. 1066  R3, (z lwami), 

Kam./Kurp. 880 R4, 1667. R5,  Kam./Kurp. 881 R8, Kop. 7635 R8.                      

   

Półtalar 1649. Zag. 553 R6,  Kop. 7636 R6, 1650. Vos. 1030 R6,  Kop. 7637 R7.  
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Talar 1649. Zag. 554, Kop. 7641 R2 czy 7642 R3, Zag. 355 R4, Kop. 7640 R3, 

1650.Vos. 1024, Kop. 7643 R3. 

Dwutalar 1650. Zag. 556, Kop. 7647 R5.                       

Dukat 1649. Zag. 557, Kop. 7649 R4, 1650. Kop. 7650 R3, 1651. Zag. 558, Kop. 

7652 R4, 1652. Kop. 7653 R4, 1653. Kop. 7654 R4, 1655. Kop. 7655 R3, 1656. 

Kop. 7657 R3, 1657. Kop. 7658 R5, 1658. Zag. 559, Kop. 7659 R4, 1660. Kop. 

7662 R4, 1661. Kop. 7664 R3, 1662. Kop. 7666 R3 czy 7667 R3, 1667. Kop. 

7671 R3, 1668. Kop. 7672 R4.                                                     

Półtoradukat 1661. Vos. 989  R7,  Kop. 7673 R8. (sprzedany za 20 talarów).          

                                    

Dwudukat 1658. Zag. 561  R5,  Kop. 7674 R5 (sprzedany za 16 talarów).              

                              

           Michał Korybut Wiśniowiecki                             

Szeląg 1670. Zag. 583  R3,  Kop. 7677 R2, Zag.- Kop. 7676 R3 (korona mała).    

                                    

Dukat 1670. Zag. 584 R5, Kop. 7679 R6, 1672. Band. 483 R3, Kop. 7680 R4 czy 

7681 R3, 1673. Kop. 7682 R5.                                                           

                         Jan III Sobieski                             

Szeląg 1688. Zag. 608  R2,  Kop. 7686 R3.                   

Talar 1585. Zag. 609  R4,  Kop. 7688. R6.               
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Dukat 1676. Zag. 610  R6, Kop. 7689 R5, 1677. Zag.-, Kop. 7690 R3, 1682. 

Zag.-, Kop. 7691 R4, 1683. Zag. 611, Kop. 7692 R3, 1688. Zag.-, Kop. 7693 R3, 

1692. Zag.- R4,  Kop. 7694 R3 czy 7695 R4.                                                            

                      

Dwudukat bez roku. Zag.-, Vos. 1110 R5, Kop. 7698 R6, 1692. Zag.-, Band. 491, 

Vos. 1120  R6,  Kop. 7699 R5.                                                                                  

                              August II                                              

Szeląg 1715. Zag. 626  R6, Kop. 7702 R7.                 

Dukat 1698. Zag. 627  R5,  Kop. 7703 R5, Zag. 628 R4,  Kop. 7704 R4.                

                                          

                               August III                                            

Szeląg 1753. Zag. 664  R4,  Kam./Żuk. 913 R5, Kop. 7712 R5.                              

                                           

Trojak 1760. Zag. 666  R3, Kop. 7740 R7, 1763. Zag. 668  R3,  Kop. 7743 R7.      

                                           

Szóstak 1761. Zag. 670  R4,  Kop. 7753 R7, 1763. Zag.-, Kop. 7759  R7 (czyste 

srebro).               

Ort 1758. Zag. 671 R6,  Kop. 7763 R7, 1759. Zag. 672, Kop. 7766 R3, 1760. 

Zag.- Münzprobe in Blei geprägt und  versilbert R3, Kop. 7772 R* (ołów), 1763. 

Vos. 1184  R6,  Kop. 7775  R7.                          

Złotówka 1762. Zag. 674, Kop. 7777 R3, 1763. Zag. 675, Kop. 7780 R3.              
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Dwuzłotówka 1760. Kam./Żuk. 998 R7, Kop. 7783 R7 czy 7785  R7 (czyste 

srebro), Kam./Żuk. 997 R5, Kop. 7784 R8 (2 egz. ołów).                                        

Dukat 1734. Zag. 676  R4,   Kop. 7788 R4.                  

            Stanisław August Poniatowski                       

Szeląg 1793. Zag. 795 R3,  Kop. 7794 R6 ( czyste srebro ).                                    

                                           

Szóstak 1764. Zag. 798 R4, Kop. 7798 R8 (próba, czyste srebro), 1765. Zag.-, 

Kop. 7801 R 3.              

         Wolne Miasto Gdańsk (1807-1814)           

Grosz 1809. Zag.- Münzprobe in feinem Silber (czyste srebro), Kam./Kop. 533  

R4, Kop. 7813 R5.                               

 

                    Wykaz skrótów                                           

Aw. - Awers.                                                                     

Band. - Bandkie-Stężyński K.-Numizmatyka Krajowa, T. I-II, Warszawa 1839-

1840.                                        

egz. - egzemplarz.                                                              

Kam./Kop. - Kamiński, C. Kopicki E.- Katalog monet polskich 1764-1864, 

Warszawa 1976.                            
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Kam./Kurp. - Kamiński C., Kurpiewski J. - 1. Katalog monet polskich1587-1632, 

Warszawa 1990, 2. Katalog monet polskich 1649-1696, Warszawa 1982.  

Kam./Żuk. - Kamiński C. Żukowski J. - Katalog monet polskich 1697-1763, 

Warszawa 1980.                        

Kop. - Kopicki E. Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską 

związanych, Część 1-2, Warszawa 1995.                                                                  

               

Kurp. - Kurpiewski J. - 1. Katalog monet polskich 1506-1573, Warszawa 1994, 2. 

Katalog monet polskich 1576-1586, Warszawa 1994.                                     

Rw. - Rewers.                                                                 

Vos. - Vossberg F. A. Münzgeschichte der Stadt Danzig, Berlin 1852.                     

                               

Zag.- Zagórski I. Monety dawnej Polski, Warszawa 1845.                                      
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KOMUNIKAT 

 

NOWE BANKNOTY Z WIZERUNKIEM 

KAROLA III 
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20 grudnia 2022 roku Bank of England zaprezentował wizerunki 

banknotów z portretem nowego króla Karola III. Przy niezmienionej szacie 

graficznej obecnie obowiązujących banknotów wprowadzono portret Karola III 

jako pierwszoplanowego elementu graficznego po prawej, a także                         

w przezroczystym okienku po lewej stronie przedniej części banknotów. Zmiana 

obejmuje wszystkie nominały, tzn. 5, 10, 20 i 50 funtów. 

Nowe banknoty pojawić się mają w obiegu do połowy 2024 roku. 

 

 

 

 

 

Dotychczasowe banknoty z portretami zmarłej królowej Elżbiety II 

pozostaną nadal w obiegu, wypierane w sposób naturalny przez banknoty nowego 

wzoru. 

Karol III Windsor objął tron Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii              

i Irlandii Północnej 8 września 2022 roku po śmierci swojej matki królowej 

Elżbiety II. Koronacja nowego króla planowana jest na 6 maja 2023 roku. 
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Ilustracje pochodzą od Bank of England 

 

-  
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WIEŚCI Z ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO PTN 

 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN
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W ostatnim kwartale 2022 roku comiesięczne spotkania członków                

i sympatyków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

odbywały się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, niestety w nieco okrojonym 

składzie, ze względu na stan zdrowia najstarszych członków stowarzyszenia 

Na spotkaniu 6 października br. interesujący temat pt. „Czarownice              

i motywy demoniczne na notgeldach” zaprezentował Mariusz Habkowski - 

wiceprezes oddziału i redaktor kwartalnika „Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne”. 

Autor wystąpienia jest ekspertem od zabezpieczeń współczesnych banknotów 

oraz dokumentów publicznych. Do jego szczególnych zainteresowań należą 

papierowe znaki pieniężne, a także ich fałszerstwa na przestrzeni dziejów oraz 

współcześnie.  
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Następnego dnia tj. 7 października koledzy z Oddziału Słupskiego 

Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego świętowali swoje 50 – lecie. Na 

spotkaniu jubileuszowym była obecna prezes Małgorzata Gizińska. Wręczyła ona 

jubilatom list gratulacyjny wraz z życzeniami dalszych sukcesów oraz upominek 

w postaci kopii medali historycznych umieszczonych w ozdobnej ramie, 

wykonanych przez nieocenionego Andrzeja Denisa. W zamian, na  jej ręce Prezes 

Oddziału Słupskiego PTN Jan Radkowski złożył list dziękczynny, honorujący 

dotychczasową wieloletnią i owocną współpracę naszych oddziałów oraz medal 

wydany z okazji jubileuszu. Uroczystości towarzyszyła prelekcja oraz 

interesująca wystawa zorganizowana w Muzeum Pomorza Środkowego                      

w Słupsku, zorganizowana przez oddział PTN w Słupsku i inne zaprzyjaźnione 

organizacje i stowarzyszenia, a poświęcona kolekcjonerstwu, nie tylko 

numizmatycznemu. Nie zabrakło także jubileuszowego tortu i poczęstunku. 
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Jeszcze w tym samym miesiącu 22 października w siedzibie Zarządu 

Głównego w Warszawie przy ul. Jezuickiej odbyła się Narada Prezesów 

oddziałów i kół Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego z całej Polski. 

Licznie przybyli na spotkanie wysłuchali na wstępie ciekawego wykładu dra 

Jakuba Wozińskiego – autora wielu publikacji – pt. „Co dalej z inflacją?” 

Zainteresowani mieli możliwość zakupu książek prelegenta.  

Spotkanie zdominowała problematyka planów współpracy stowarzyszenia 

z Narodowym Bankiem Polskim oraz warunków dystrybucji monet 

kolekcjonerskich i pamiątkowych, co spotkało się z krytycznymi uwagami osób 

zainteresowanych bardziej działalnością naukową towarzystwa. Na spotkaniu 

była także obecna p. Marianna Obrębowska – księgowa PTN, która omówiła 

bieżące sprawy finansowe. 

Rozmawiano również o minionym już XVI Międzynarodowym Kongresie 

Numizmatycznym w Warszawie, współorganizowanym przez PTN. 
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Na zakończenie spotkania uczestnicy zwiedzili ekspozycję w Zamku 

Królewskim w Warszawie pt. „Złota kolekcja. Monety André van Bastelaera”. Po 

wystawie, która została przygotowana w związku z Międzynarodowym 

Kongresem Numizmatycznym oprowadzał p. Michał Zawadzki – kustosz 

Gabinetu Numizmatycznego Zamku. 
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Kolejne jesienne spotkanie członków i sympatyków Oddziału Gdańskiego 

PTN odbyło się 3 listopada br. Odczyt pt. „Co Gdańszczaninowi z sakiewki 

wypadało. O znaleziskach monet w Gdańsku” wygłosił Paweł Powirski –                      

z wykształcenia archeolog, historyk sztuki i numizmatyk. Jest on członkiem 

Komisji Rewizyjnej oddziału i pracownikiem Muzeum Narodowego w Gdańsku. 

Do jego zainteresowań badawczych należy numizmatyka na Pomorzu od późnego 

średniowiecza po wiek XX oraz nowożytna sztuka i architektura warmińska, ze 

szczególnym uwzględnieniem zespołów pielgrzymkowych.  
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Ostatni w mijającym roku temat spotkania związany był ze zbliżającymi się 

świętami. „Motywy bożonarodzeniowe na medalach, monetach i banknotach” 

zaprezentowała Małgorzata Gizińska – prezes Oddziału, z wykształcenia 

historyk, przez wiele lat zajmująca się zbiorami numizmatycznymi, 

medalierskimi, sfragistycznymi oraz militariami w Muzeum Archeologiczno – 

Historycznym w Elblągu. Jest autorką wielu artykułów dotyczących medali, 

monet i banknotów elbląskich.  
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MMEEDDAALLEE  DDLLAA  NNUUMMIIZZMMAATTYYKKÓÓWW                                                            

II  KKOOLLEEKKCCJJOONNEERRÓÓWW  WWYYKKOONNUUJJEE  FFIIRRMMAA  

OODDLLEEWWNNIICCTTWWOO  EEXXPPOORRTT--IIMMPPOORRTT    

MMGGRR  IINNŻŻ..  WWIIEESSŁŁAAWW  KKUULLEEJJ    

4422--110000  KKŁŁOOBBUUCCKK,,  UULL..  KKOORRCCZZAAKKAA  4400    

tteell..  3344  331177  1133  1188    

mmaaiill::  mmeeddaallee@@kkuulleejj..ppll,,  wwwwww..kkuulleejj..ppll    

MMeeddaallee  llaannee  ww  ccyynnkkuu,,  eettuuii,,  ppookkrryycciiaa  

mmeeddaallii  ggaallwwaanniicczznnee::  ssrreebbrroo,,  bbrrąązz,,  mmiieeddźź  

GGAALLEERRIIAA::  mmeeddaallee  wwyykkoonnaannee  ww  FFiirrmmiiee  

ddllaa  OOddddzziiaałłuu  GGddaańńsskkiieeggoo  PPoollsskkiieeggoo  

TToowwaarrzzyyssttwwaa  NNuummiizzmmaattyycczznneeggoo  zz  iicchh  

pprroojjeekkttóóww  ggrraaffiicczznnyycchh  

PPoolleeccaammyy!!!!!!  
 

11998855  
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INFORMACJE 

Spotkania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Gdańsku 

odbywają się w każdy pierwszy czwartek 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.pl 

Na stronie internetowej: 

- zapowiedzi bieżących wydarzeń (odczyty, wystawy), 

- informacja o wcześniejszych wydarzeniach numizmatycznych, 

- informacja o wszystkich wydanych do tej pory Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych łącznie z pełnymi 

tekstami w wersji elektronicznej, 

- informacja o medalach wydanych przez OG PTN, 

- informacja o publikacjach na tematy numizmatyczne członków OG PTN, 

- informacja o władzach OG PTN, 

- linki do ciekawych stron numizmatycznych. 

 

Profil Oddziału Gdańskiego PTN na Facebooku: 

https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Numizmatyczne-

Oddział-w-Gdańsku/604906942928047 

 

ZAPRASZAMY  

http://ptngdansk.pl/
https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Numizmatyczne-Oddział-w-Gdańsku/604906942928047
https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Numizmatyczne-Oddział-w-Gdańsku/604906942928047
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