
Z  U L I C Y  G Ł Ó W N E J
Skarb

P O  W Y S T A W I E

Przewodnik
dla dzieci i mlodziezy



CZEŚĆ DZIECIAKI! 

Na początek zapytamy, kto wie, co to jest NUMIZMATYKA? 

Nie wiesz? Nie martw się!
Odpowiedzi na pytanie poszukaj na planszach wystawowych. O jest!

Definicję wpisz tutaj   ▶

Skoro już wiesz, z jakim tematem będą związane przygotowane dla Ciebie zadania,
to teraz pora na ciekawostkę.

W dawnych czasach, zanim pojawiły się monety i banknoty,
najprostszym sposobem płacenia była wymiana jednego towaru na drugi. 

Jak myślisz, jakie towary w dawnych czasach mogły zastąpić pieniądze i pełniły rolę PŁACIDŁA?
Rozejrzyj się, są one zaprezentowane na wystawie? Hm… słusznie, brakuje ich tutaj!
Wobec tego spróbuj znaleźć odpowiedź w Internecie! 

a)

b)

c) 

NUMIZMATYKA TO:

Brawo! Udało Ci się! Gratuluję!
Czeka na Ciebie nagroda, kolejna ciekawostka. 
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2 Po raz pierwszy pieniądze w formie monet pojawiły się
w 2. połowie VII wieku p. n. e. w Lidii. 

Gdzie leży Lidia? Czy dziś istnieje to państwo? 

LIDIA starożytna kraina leżąca w zachodniej części Azji Mniejszej,
czyli na terenie dzisiejszej Turcji. 

▶

Na mapie świata na zielono pokoloruj AZJĘ. 
Teraz zaznacz, gdzie leży TURCJA.  

Czy wiesz, że…
Nazywanie bardzo bogatych ludzi KREZUSAMI wzięło się od imienia króla starożytnej Lidii – KREZUSA,
żyjącego ponad 2,5 tysiąca lat temu, który znany był ze swego bogactwa.

Na antycznych monetach z końca V w. p. n. e. umieszczano portrety władców – emitentów.
To zjawisko upowszechniło się w ciągu kilku następnych wieków.
Za czasów Cesarstwa Rzymskiego wizerunek cesarza lub jego rodziny widniał już obowiązkowo
na awersie, czyli najważniejszej stronie monety.  



3 Zapewne wśród monet, które znajdują się w gablotach,
znajdziesz też drachmę wybijaną w Atenach,
najsilniejszym polis, od przełomu VI i V w. p.n.e.

Była jedną z pierwszych uniwersalnych monet w starożytności,
równie mocną jak obecny dolar amerykański.

Drachma zawdzięczała nazwę słowu „DRAKS” oznaczającemu wiązkę
sześciu żelaznych drutów, które stanowiły pierwsze środki płatnicze.

Największe uznanie moneta zyskała w początkach V w p.n.e.,
gdy Ateńczycy pokonali Persów. Zaczęto wówczas wybijać monetę
wykonaną z wysokiej próby srebra o wadze 4,36 g.

NA AWERSIE umieszczono 
wizerunek głowy bogini mądrości, 
patronki miasta - Ateny z eleganckimi 
kolczykami, w bogato zdobionym 
hełmie.

REWERS przedstawiał atrybut bogini
- czyli                       , od której monetę 
pieszczotliwie zwano sówką. Nad ptakiem 
widać gałązkę oliwną. To nawiązanie do 
drzewa oliwnego - daru Ateny powierzonego 
Ateńczykom (oliwa była ich głównym 
towarem eksportowym). Obok wybito skrót  
AOE od słowa AOENAION, czyli Ateńczycy. 
Wierna kopia rewersu widnieje na 
dzisiejszym greckim 1 euro, tylko napis 
AOE został zastąpiony nominałem.



4 Wiesz już, jak wyglądały pierwsze monety, a teraz czas na to,
byś Ty wcielił się w rolę EMITENTA i zaprojektował swoją monetę.
Poszukaj na planszach wystawowych informacji o awersie i rewersie.
Co zawiera każda ze stron monety?

Przyjrzyj się uważnie planszom, a następnie narysuj swoją monetę.
Pamiętaj o tym, by pojawiły się na niej wszystkie ważne informacje. MIEJSCE NA RYSUNEK 

Jakie elementy na niej umieścisz? (podpowiedź znajdziesz na planszy wystawowej) 

AWERS 

REWERS 
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Najstarsza moneta pochodzi z 16       roku. Policz szybko, ile ona ma już lat.

Na osi czasu zaznacz, z którego wieku pochodzi skarb, skoro potop szwedzki
zakończył się w 1660 roku pokojem zawartym w Oliwie. 

XV w. XVI w. XVII w. XVIII w. XIX w.

1501 r. 1601 r. 1650 r. 1701 r. 1801 r.

Wystawa pt.”SKARB z ulicy głównej” poświęcona jest monetom,
które zostały odnalezione w 2020 r. przez Stowarzyszenie Jaćwież 
w hałdach ziemi wydobytych podczas remontu ulicy Wojska Polskiego 
w Ełku. Skarb składa się z 680 monet, które prawdopodobnie zostały 
ukryte w glinianym naczyniu przez ełckiego karczmarza
w czasach potopu szwedzkiego. 

Ale jak z tym potopem szwedzkim było?  Przecież to konflikt miedzy Polską 
a Szwecją. Jaką rolę odegrały wówczas Prusy Książęce? Czemu akurat przy 
wystawie monet poruszamy temat „potopu”?6

Cofnijmy się do 1525 roku, kiedy to został zawarty traktat 
krakowski między ostatnim Wielkim Mistrzem Zakonu 
Krzyżackiego, Albrechtem Hohenzollernem, a królem Polski, 
Zygmuntem I Starym. Na mocy tego traktatu, Prusy Zakonne 
stały się lennem Polski, czyli Prusami Książęcymi. Jednym 
z obowiązków książąt pruskich, jako lenników Polski, była ich 
pomoc militarna dla Polski w przypadku wojny innej niż wojna 
o same Prusy.

Poszukaj wśród plansz wystawowych tej, zatytułowanej POTOP SZWEDZKI. Wczytaj się uważnie w tekst. 
A następnie napisz, po czyjej stronie konfliktu opowiedział się Fryderyk Wilhelm, książę pruski? 

Jesteś w stanie napisać, co dzięki temu uzyskał? 

Świetnie sobie poradziłeś/aś! 

Jan Matejko, Hołd Pruski. Źródło: polona.pl



UWAGA!
Przygotowaliśmy dla Ciebie krążki, nie będziemy wytapiać kruszcu. Ełcki RYTOWNIK
przygotował też stempel. Ciebie poprosimy o pomoc w wybiciu monety. 

Wybiłeś? Pięknie!
Wobec tego napisz, czyj wizerunek znajduje się na awersie wybitej przez Ciebie monety. 

W latach, z których pochodzi skarb z Ełku, Lyck oraz całe Prusy Książęce były 
lennem Polski, nie dziwi więc fakt, że w skład depozytu wchodziły monety pol-
skie, litewskie, szwedzkie i pruskie. Były to wówczas monety obiegowe na 
tych terenach. Wszystkie one znalazły się w jednym naczyniu, pracownicy Muzeum 
muszą je pogrupować. Pomożesz?

O krążek do wybicia monety
poproś pracownika Muzeum.

A teraz najciekawsze zadanie!

Wybijaniem monet zajmowali się                                  (znajdź odpowiedź na planszach 
wystawowych). Ludzie ci często zmieniali miejsce swojej pracy, przenosząc się z 
jednego grodu lub zamku do drugiego. Miejsce, w którym mincerze wybijali monety, 
nazywano                                            (znajdź odpowiedź na planszach wystawowych). 
Był to przeważnie niewielki warsztat, w którym najważniejsze miejsce zajmował 
piec służący do wytopu niezbędnego kruszcu. 

Wykonanie monety przez MINCERZA składało się z dwóch etapów:
1.  Przygotowania krążka monetarnego.
2. Wybicia na nim stempla, zawierającego odpowiedni wzór.
Stempel przygotował wcześniej RYTOWNIK. 
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Ciekawostka dla Ciebie.
W hymnie Polski śpiewamy o „potopie szwedzkim” (1655-1660). Wspominamy 
tam bohatera tamtego okresu, Stefana Czarneckiego. Wiesz, kim był? 
W trakcie trwania konfliktu polsko-szwedzkiego, wojsko polskie było znacznie 
gorzej uzbrojone niż szwedzka armia, dlatego nie miało dużych szans 
w bezpośrednim starciu. Czarniecki zdecydował się na tzw. wojnę szarpaną,
czyli atakowanie małych oddziałów wroga z zaskoczenia. 

Skoro już wiesz, dlaczego przy wystawie o monetach wspominamy
o potopie szwedzkim, wróćmy do numizmatyki.

8



Posegreguj monety zgodnie z krajem pochodzenia, podpowiedź znajdziesz na planszach
wystawowych bądź gablotach.
Do pracy! 

Czas na ciekawostkę!

     
     
     

 

POLSKIE LITEWSKIE SZWEDZKIE PRUSKIE 
1.
2.

Pierwsze polskie monety zaczęto wybijać za czasów 
Bolesława Chrobrego, czyli ponad 1000 lat temu. 
Jedną z najstarszych monet (z czasów tego władcy) była moneta
zwana DENAREM z najwcześniejszym zapisem nazwy państwa
polskiego w języku łacińskim PRINCES POLONIE.

W pewnym sensie dziś wciąż jeszcze używamy przy płaceniu 
denara Bolesława Chrobrego, ponieważ znajduje się na 
jednym z banknotów. Czy wiesz, o jaki banknot chodzi?

Sprawdź, jak wyglądał REWERS
monety PRINCES POLONIE i ją namaluj.
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A B

Emitentami monet, które zostały znalezione w ełckim skarbie, byli: Zygmunt III Waza, 
Jan Kazimierz, Gustaw II Adolf, Krystyna, Jerzy Wilhelm, Fryderyk Wilhelm Wielki 
Elektor, Karol X Gustaw, Fryderyk II Habsburg. O tym, kim byli i skąd pochodzili, możesz 
dowiedzieć się z plansz wystawowych. A my sprawdzimy twoja spostrzegawczość. 

TROCHĘ ZABAWY
„Niechaj korona królowi z głowy nie spadnie”

Która korona, dla którego króla? Poszukaj wizerunków monet w gablotach. 
Dopasuj wizerunek z monety do władcy. 
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MIEJSCE NA OBLICZENIA 

ORTY, SZELĄGI, KRAJCARY,
GROSZE, PÓŁTORAKI, SZÓSTAK 
to nominały, które wchodzą w skład ełckiego skarbu.
Przeczytaj uważnie tekst wystawowy o systemach monetarnych. 

Wyobraź sobie, że jesteś ełckim karczmarzem. W karczmie zatrzymało się dwóch Szwedów,
którzy korzystali z Twoich usług. Za nocleg, pełne wyżywienie oraz napoje wystawiłeś rachunek: 

1.   NOCLEG  2 x 70 groszy
2.  PEŁNE WYŻYWIENIE    2 x 90 groszy 
3.  NAPOJE     2 x 120 groszy 
Łączna suma rachunku to? 

Skoro jesteś tak dobrym matematykiem,
na pewno poradzisz sobie z ostatnim zadaniem. 

ORT
SZELĄG
GROSZ

260 SZELĄGÓW

SZÓSTAK
TROJAK 
PÓŁTORAK 
1 TALAR 

Postaw znak „<” bądź „>” między
monetami, opierając swoje obliczenia

o system, który ustalony został w 1658 r. 

Szwedzi mieli ze sobą tylko dukaty.
Ile powinni Ci ich zapłacić, żebyś nie był stratny? 

Opracowanie: Magda Szumska
Grafika: Studio Strefa26
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