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2 GROSZE PRÓBNE Z 1923 ROKU 
 

Z bogatego zestawu monet próbnych okresu międzywojennego, 
jedna niepozorna moneta, zasługuje moim zdaniem na kilka słów 
przypomnienia. 2 grosze próbne z 1923 roku. Autorem projektu tej 
monety był Józef Aumiller, znany polski medalier i rzeźbiarz. 
Urodzony 15 marca 1892 roku w Warszawie, zmarły 20 czerwca 1963 
roku. J. Aumiller ukończył Szkołę Sztuk Stosowanych i Szkołę Sztuk 
Pięknych w Warszawie. W latach 1925-1939 był kierownikiem 
artystycznym Mennicy Państwowej w Warszawie. W okresie tym, 
zorganizował i prowadził dział medalierstwa. Od roku 1951 był 
profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Brał udział w 
wielu wystawach krajowych i zagranicznych, odnosząc liczne 
sukcesy. Był autorem wielu projektów medali i monet, m.in.: 
Wstąpienie Polski do Ligi Narodów (1926), Władysław Reymont 
(1926), projekt monety pięciozłotowej (1936), autoportret artysty 
(1958), Vincent van Gogh (1962). Jego prace stanowią obecnie cenne 
zbiory wielu muzeów. 

 
Omawiane 2 grosze próbne z 1923 roku wybite przez Mennicę 

Warszawską, łatwo odróżnić od pozostałych monet próbnych okresu 
międzywojennego z uwagi na jednakowy wzór awersu i rewersu. 
Środek monety wypełnia nominał monety – stylizowana cyfra „2” 
poniżej napis „GROSZE”, oraz data „1923”. Wokół wieniec z kłosów, 
w dolnej części ornament kwiatowy. Brak znaku mennicy. Rant 
monety gładki. Średnica 15 mm. Jak napisał Władysław Terlecki w 
„Katalogu monet polskich 1916-1965” jest to pierwsza moneta 
wymieniająca ustawową jednostkę walutową – grosz.  

 
Większość katalogów wyróżnia 4 odmiany:  

1. egzemplarze z brązu – nakład 125 sztuk, waga 1,55 g 
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PDA aukcja 13, pozycja 961 
 

2. egzemplarz z brązu jednostronny – 1 sztuka, waga 1,56 g 

3. egzemplarze ze srebra – 2 sztuki, waga 1,87 g  

 

 
 

WCN aukcja 33, pozycja 776 
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4. egzemplarz ze złota1 –  1 sztuka,  waga 2,69 g 

 

 
 

Aukcja  Stack's, The Tallent & Belzberg Collection, pozycja 10272 
 

W nowym katalogu Janusza Parchimowicza „Monety 
Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939” pojawiła się nowa pozycja 
P103e - w niklu. Waga nieznana, nigdzie nienotowana, znana 
podobno z notatek W. Terleckiego w autorskim egzemplarzu katalogu 
z 1960 roku.  

Na wszystkich egzemplarzach tej monety, widać 
charakterystyczne cechy będące prawdopodobnie efektem 
uszkodzenia stempla. Jest to o tyle zastanawiające, iż ilość wybitych 
egzemplarzy nie mogła spowodować mechanicznych uszkodzeń 
stempla. Prawdopodobnie więc, stempel już w swojej pierwotnej 
postaci posiadał opisane wady. Założenia tego niestety nie można 
zweryfikować, gdyż nie zachowały się żadne dane na ten temat. 
Najpierw okupacja hitlerowska, następnie radziecka, skutecznie 
zatarła ślady w materiałach archiwalnych mennicy.  

 

                                                           

1 Wg niektórych źródeł, moneta wybita prawdopodobnie w 1926 roku na prywatne 
zlecenie Stefana Markowskiego, dyrektora kancelarii prezydenta Ignacego Mościckiego. 
2 http://legacy.stacks.com/Lot/ItemDetail/7637 
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Charakterystyczne cechy, które można wyróżnić na omawianej 
monecie, to przede wszystkim: 
1. Dwa równoległe, ząbkowane ślady uszkodzenia/uderzenia stempla 

przebiegające przez cyfrę „2”, oraz litery „SZ” w wyrazie 
GROSZE. 

2. Dwa zgrubienia przebiegające: skośnie przez litery „SZ”, oraz 
poprzecznie przez literę „E” w wyrazie GROSZE. Zgrubienia te są 
najprawdopodobniej efektem rys na stemplu. 

3. Charakterystyczna rysa na drugiej stronie monety biegnąca od góry 
przez ¾ obwodu monety. Rysa ta umiejscowiona między krawędzią 
monety, a wieńcem z kłosów, jest prawdopodobnie efektem 
niestarannej obróbki stempla. Podobna rysa znajduje się na 
pierwszej stronie monety, ale jej wielkość jest znacznie mniejsza. 

Opisane cechy przedstawiam poniżej na złotym egzemplarzu.  
 

 
 

Można dostrzec również brak staranności wykonania liter w 
wyrazie „GROSZE”. Poszczególne litery niekształtne, nierówno 
umiejscowione względem siebie. Widać również małe wgłębienie, 
położone centrycznie na obu stronach monety w podstawie cyfry „2”. 
Powyższe cechy nadają monecie charakter indywidualny, jakby 
ręcznie, niedbale wykonany. 
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Monety z brązu bardzo rzadko goszczą na aukcjach, egzemplarze 
srebrne są oczywiście jeszcze rzadsze, egzemplarz złoty stanowi 
nieosiągalny cel kolekcjonerów. 

Egzemplarze z brązu można rzadko znaleźć na akcjach np. WCN, 
PDA. Osiągają one kwotę powyżej 6.000 zł. Egzemplarz srebrny 
został sprzedany za kwotę 13.500 zł w 2005 roku na aukcji WCN 33 
poz. 776. Jest to ten sam egzemplarz, który oferowano w 2000 roku na 
aukcji WCN 22 poz. 724, oraz w 2005 roku na aukcji PDA 8 poz. 
1156. Złoty egzemplarz został sprzedany za kwotę 63.250 $ w 2008 
roku na aukcji Belzberg poz. 1027 - aukcja kolekcji Karolkiewicza. 
Egzemplarz ten znany jest wcześniej z 2000 roku z aukcji CNG Triton 
IV poz. 2898 - aukcja z kolekcji króla Egiptu Faruka.  
 

Rzadkość opisywanych monet spowodowała pojawienie się na 
rynku licznych kopii tych monet. Oferty internetowe zapraszają do 
kupna kopii we wszystkich trzech metalach: brązie, srebrze i złocie. 
Produkty te sprzedawane są jako kopie, ale ponieważ nie są wyraźnie 
oznaczone, mogą zmylić początkującego, nieuważnego kolekcjonera. 
Wystarczy jednak choć pobieżnie przyjrzeć się tym wyrobom, aby 
dostrzec wiele różnić rysunku. Oczywiście brak również 
charakterystycznych cech opisanych wcześniej. Wyróżnić można inny 
kształt cyfry 2 (bardziej okrągła niż owalny oryginał, inny kształt 
podstawy) odmienny kształt liter i ich wzajemnego ułożenia, wyraźnie 
inny kształt cyfr w dacie i wiele różnic w ornamencie kwiatowym.  

 

 
 

Kopie monety 2 groszy próbnych z 1923 roku 
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Jak widać, ta bardzo niepozorna wielkością moneta, wyróżnia się 
znacząco spośród wielu monet próbnych Rzeczpospolitej Polskiej 
okresu 1923 – 1939. Jako jedyna posiada identyczny wzór awersu 
i rewersu. Jest również jedynym projektem okresu międzywojennego 
pozbawionym godła. Możliwe, że te właśnie cechy spowodowały, iż 
nie została zatwierdzona jako obowiązujący wzór monety obiegowej, 
będąc zbyt nowatorskim projektem. Te same cechy stanowią jednak 
obecnie o jej wyjątkowości.  
 

Marek Folwarniak 
PTN O/Łódź 

 
 
 
 

RZADKI, ZŁOTY 10 DUKATOWY MEDAL GDA ŃSKI 
ZYGMUNTA III WAZY 

 
Już 24 lutego 2012 roku w Warszawie odbędzie się jubileuszowa 50-ta 

aukcja numizmatyczna Warszawskiego Centrum Numizmatycznego. W połowie 
grudnia na stronie WCN-u pojawiła się zapowiedź aukcji w postaci 
kilkudziesięciu eksponatów. Wśród nich znalazł się m.in. ekstremalnie rzadki, 
złoty 10 dukatowy medal gdański Zygmunta III Wazy. Bez wątpienia będzie on 
jednym z najciekawszych eksponatów jubileuszowej aukcji.  

Przeglądając na stronie WCN-u te kilkadziesiąt eksponatów widać, że 
organizator do aukcji przygotował się doskonale, wybierając wiele naprawdę 
interesujących i rzadkich przedmiotów. Wiele z nich od lat nie pojawiało się na 
rynku aukcyjnym. Jubileuszowa aukcja zapowiada się ciekawie.  

Moją uwagę szczególnie przykuł przytoczony wyżej medal gdański. 
Po krótkich poszukiwaniach okazało się, że prezentowany egzemplarz to ten 
sam, który w 2008 roku na aukcji WCN został sprzedany za bagatela 286.000 zł. 
Cena początkowa wynosiła zaledwie 8.000 zł. Widać zatem, jak zacięta walka 
się o niego toczyła. Teraz nabywca postanowił go wystawić na aukcji – czy 
znajdzie się chętny, który zapłaci za niego 300.000 zł ? Sądzę, że tak.  
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Źródło zdjęcia: Warszawskie Centrum Numizmatyczne, www.wcn.pl  
 

Opisywany medal został wybity w Gdańsku w 1592 roku z okazji wizyty 
króla. Egzemplarz o masie 10 dukatów znany jest zaledwie z kilku 
najwybitniejszych kolekcji (m.in. Potockiego, Czartoryskiego i Czapskiego). 
Znane są również egzemplarze o masie 7 i 5 dukatów.  

Oferowany egzemplarz na awersie przy kołnierzu króla ma wybitą puncę 
Potockiego. Na rewersie medalu znajduje się Neptun z trójzębem siedzący na 
wielorybie i Ceres z rydlem siedząca na rogu Amaltei, u góry tarcza z herbem 
Gdańska i napis CRESCIT GEMINATIS GLORIA CVRIS (rośnie z 
podwojonych starań chwała).  

Stan oferowanego egzemplarza oceniany jest na II-, jest także lekko gięty, 
ale ze względu na ogromną rzadkość (Hutten-Czapski R5) i tak spotka się 
zapewne z zainteresowaniem najwybitniejszych kolekcjonerów a jego cena 
będzie równie wysoka jak podczas aukcji w 2008 roku. Czy tak będzie, 
przekonamy się już 24 lutego podczas aukcji.  

 
Piotr Kosanowski 

Warszawa 
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NUMIZMATYKA OKRESU II RP  
NIE „POWIEDZIAŁA JESZCZE OSTATNIEGO SŁOWA” 

 
Wśród polskich kolekcjonerów monety okresu II RP cieszą się bardzo 

dużym powodzeniem. Swoją popularność zawdzięczają przede wszystkim 
stosunkowo łatwej dostępności i w większości przypadków przystępnej cenie. 
Bez wątpienia „magnesem”, który dodatkowo przyciąga do nich kolekcjonerów 
jest to, iż regularnie odkrywane są nowe, nieznane dotychczas informacje z nimi 
związane, przez co numizmatyka tego okresu jest „dynamiczna” i wciąż 
zaskakuje.  

Niekwestionowanym liderem w badaniu i dokumentowaniu numizmatyki 
okresu II Rzeczypospolitej jest bez wątpienia Pan Janusz Parchimowicz, który 
wydając w 2010 roku katalog – album „Monety Rzeczypospolitej Polskiej 1919-
1939”, udowodnił jak mało do tej pory wiedzieliśmy na temat monet 
międzywojennych. W katalogu na 320 stronach znalazło się ponad 1.000 
kolorowych fotografii, w tym 77 dotychczas nieznanych i nigdy nieopisanych 
odmian i typów monet. Dodatkowo w rozdziale „Nieznane stemple II RP” 
zaprezentowanych zostało 46 stempli przeznaczonych do wybicia monet 
z nieznanymi dotychczas wizerunkami (więcej o odkryciu stempli w dalszej 
części artykułu).  

Wśród monet opisanych przez J. Parchimowicza, wiele to prawdziwe 
„perełki” numizmatyczne, które w mojej ocenie powstały w jeden z trzech 
sposobów: 1) były nieświadomym działaniem mincerza, 2) świadomą próbą 
technologiczną lub 3) świadomym działaniem, którego celem było otrzymanie 
unikatowej „ciekawostki” numizmatycznej. Na fot. 1 przedstawiono jedno 
z najciekawszych odkryć zaprezentowane w w/w katalogu – monetę, będącą 
hybrydą dwóch innych dotychczas znanych.  

 

 
Fot. 1 
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Do wybicia tej hybrydy użyto stempla awersu próbnej monety 20 zł Głowa 
Kobiety oraz wariantu rewersu 10 zł Bolesław Chrobry. W efekcie powstała 
ciekawostka numizmatyczna o podwójnym nominale 10 i 20 zł. (źródło, J. 
Parchimowicz „Monety Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939”). 

 
Moja wiedza na temat numizmatyki okresu II RP dzieli się na okresy 

„przed” i „po” ukazaniu się wyżej opisywanego katalogu. Wydawało mi się, że 
wszystko, co tylko mogło, zostało już odkryte i udokumentowane. Myliłem się 
i to bardzo. Dziś jestem pewien, że informacje na temat monet 
międzywojennych będziemy poznawać jeszcze przez długie lata.  

 
Sensacyjne odkrycie 2010 roku 

Kilka miesięcy przed ukazaniem się wyżej opisywanego katalogu, w 
Gabinecie Numizmatycznym Mennicy Polskiej, podczas kwerendy natrafiono 
na 46 „nowych” stempli monetarnych z okresu II RP. Wśród nich znalazły się 
również takie, których wizerunki nie były dotąd znane w kręgach 
numizmatycznych.  

Po przeprowadzonej przez Panów J. Parchimowicza i M. Brzezińskiego 
kwerendzie, sklasyfikowali oni odkryte stemple, przypisując je m.in. do 
konkretnych autorów czy nominałów, do których były wykonywane. Wśród 
odnalezionych stempli znalazło się wiele projektów konkursowych (z roku 
1933) – 11 wzorów awersów oraz 10 rewersów. Pozostałe obiekty to stemple 
monet próbnych z niepełnymi datami oraz 3 unikatowe projekty rewersów. 
W książce „Monety Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939” odkrytym stemplom 
poświęcony został osobny rozdział, w którym autor zaprezentował wszystkie 
wizerunki wraz z opisem każdego z nich.  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nigdy dotychczas na rynku 
numizmatycznym nie pojawiły się monety z epoki, przedstawiające wizerunki 
z odkrytych stempli. Jednak według opinii J. Parchimowicza, skoro zostały 
wyprodukowane stemple to musiały być wybite także próbne monety. Kwestią 
czasu jest tylko, kiedy „wypłyną” na rynek aukcyjny.  

Poniżej prezentuję kilka, według mojej oceny, najciekawszych i najbardziej 
inspirujących wizerunków spośród 46 odkrytych i zinwentaryzowanych.  

 
Fot. 2: Patryca awersu, stempel numer inw. 1772, wyprodukowany w 1935 

roku (wg oznaczeń na stemplu). Planowana średnica monety 19 mm. Na 
wizerunku orzeł - silnie stylizowane godło Polski. Data 1934. W liternictwie 
charakterystyczny profil litery O. Projektant nieznany.  
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Fot. 2 
 

Fot. 3: Patryca rewersu monety 10 zł, stempel nr inw. 1719, 
wyprodukowany w 1934 r. (wg oznaczeń na stemplu). Planowana średnica 
monety 34 mm. Na wizerunku popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
prawo. Zarost na twarzy jak na fotografiach z 1914 roku. Kołnierz munduru bez 
dystynkcji i innych oznaczeń. Projekt Stanisława Ostrowskiego do awersu z 
orłem legionowym z monety upamiętniającej 20. rocznicę wymarszu Pierwszej 
Kadrowej Kompanii Legionów. 

 
 

Fot. 3 
 

Fot. 4: Patryca rewersu monety 10 groszy, stempel nr inw. 1811, 
wyprodukowany bez daty. Planowana średnica monety 22 mm. Na wizerunku 
cyfra 10, po bokach małe ozdobniki z liści akantu. Napis GROSZY jak na 
wszystkich zdawkowych, brązowych monetach projektowanych przez 
Wojciecha Jastrzębowskiego. 
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Fot. 4 
 

Fot. 5: Patryca rewersu monety 10 zł, stempel nr inw. 1760, 
wyprodukowany w 1936 r. (wg oznaczeń na stemplu). Planowana średnica 
monety 19 mm. Na wizerunku klęcząca postać anioła z mieczem w rękach. Po 
lewej stronie łan dojrzewającego zboża. Projektant nieznany. 

 

 
 

Fot. 5 
 

Fot. 6: Patryca rewersu monety 10 zł, stempel nr inw. 1765, 
wyprodukowany w 1934 r. (wg oznaczeń na stemplu). Planowana średnica 
monety 19 mm. Na wizerunku postać mężczyzny w archaicznym stroju 
ludowym. W prawej ręce obnażony miecz, lewa ręka spoczywa na uchwycie 
pługa. Po prawej stronie stylizowane kłosy zboża. Projektant nieznany. 
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Fot. 6 
 

Spośród 46 wizerunków stempli odkrytych podczas kwerendy w 2010 roku 
wybrano 24, których repliki ukazały się w drugiej połowie 2011 roku w ramach 
serii numizmatów „Nieznane stemple monet próbnych II Rzeczypospolitej” 
w limitowanym nakładzie 500 kompletów.  

 
 

Fot. 7 
 

Całość została wydana przez Mennicę Polską w specjalnym segregatorze 
z miejscem na repliki i szczegółowym opisem każdego z prezentowanych 
wizerunków (fot. 7). 

 
Piotr Kosanowski 

Warszawa 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                          Nr 104   luty 2012 r. 

15 

GDYŃSKIE CEGIEŁKI 
 

Kolejna rocznica „urodzin” Gdyni to doskonała okazja do zaprezentowania 
naszym Czytelnikom o nie publikowanych w GZN numizmatycznych zabytkach 
naszego miasta.  

Tym razem zaprezentujemy „cegiełki” na różne cele.  
Obszerniejsze opracowanie na temat prezentowanych tu cegiełek znajdzie 

Czytelnik w książeczce „Gdynia w numizmatyce” z wydanej przez Polskie 
Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Gdańsku w 2008 roku autorstwa 
Aleksandra M. Kuźmina. 

 
Okres międzywojenny 
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Cegiełka na budowę kościoła wartości 5 zł. Cegiełka pochodzi z okresu 

międzywojennego. 
 

 
 

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                          Nr 104   luty 2012 r. 

17 

 
 

Okres powojenny 
 

Cegiełka na budowę pomnika przyjaźni Polsko – Radzieckiej. Pomnik stał 
na Skwerze Kościuszki i nazywany był przez gdynian „Nataszą”. 
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Zdjęcia cegiełek pochodzą ze zbiorów autora i Muzeum Miasta Gdyni. 

Za udostępnienie fotografii serdeczne podziękowania dyrekcji Muzeum składa 
redakcja GZN. 

 
ALEMKA 

 
 
 
 
 
Zainteresowanych tematem Gdyni zapraszamy do Cafe Księgarni 

Vademecum w Gdyni, ul. Świętojańska 5-7, gdzie przy współudziale 
Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego organizowane 
są wystawy ze zmieniającymi się co miesiąc eksponatami. 

Tematem najnowszej wystawy są „Monety i banknoty Gdyni i z Gdyni ą 
związane”. 

 
REDAKCJA 
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MEDAL  
„NIEPOKORNI NA POLITECHNICE GDA ŃSKIEJ 1945-1989” 
 

W 2010 roku został wybity w Mennicy Polskiej w nakładzie 1000 
egzemplarzy medal „Niepokorni na Politechnice Gdańskiej, zaprojektowany 
przez dr hab. inż. Wojciecha Strzeleckiego. Na awersie medalu znajdują się 
napisy: STRAJK 1946. WODNIK. BRATNIA POMOC. PAŹDZIERNIK’56. 
PARLAMENT’57. MARZEC’68. GRUDZIEŃ’70. SKS’77. SIERPIEŃ’80. 
OPOZYCJA STANU WOJENNEGO. STRAJKI’88. WYBORY’89. NZSPG. 
NSZZ SOLIDARNOŚĆ. W centrum duże litery PG. W otoku napis: ZA 
UDZIAŁ I WSPIERANIE. WOLNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚĆ. Na rewersie na tle 
muru logo NSZZ „Solidarność” autorstwa Jerzego Janiszewskiego, jako 
nawiązanie do napisu malowanego na murach w sierpniu 1980 roku, powyżej 
data 1980, poniżej 2010. W otoku napis: W XXX ROCZNICĘ POWSTANIA 
NSZZ SOLIDARNOŚĆ. 

 

    

 
Medal ten przyznawany jest „za godną postawę, wspieranie, działanie na 

rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności” przez kapitułę w składzie: dr inż. 
Henryk Majewski, prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. dr hab. inż. 
Henryk Krawczyk, dr inż. Tadeusz Szymański.  

Pierwszą osobą uhonorowaną tym medalem był Lech Wałęsa, drugą 
Bogdan Borusewicz. 

 
Dariusz Świsulski 
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PRZEDSTAWICIEL ZARZ ĄDU OG PTN 
Z WIZYT Ą W INSTYTUCIE JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
 
Miło nam poinformować czytelników GZN, że nasz kolega, a zarazem 

wiceprezes Oddziału Gdańskiego PTN Romuald L. Sieradzki podczas swojego 
prywatnego pobytu w Nowym Yorku w dniu 26 września 2011 roku złożył 
w towarzystwie żony Barbary kurtuazyjną wizytę w Instytucie Józefa 
Piłsudskiego (The Pilsudski Institute of America). 

Podczas wizyty z upoważnienia Zarządu Oddziału przekazał prezesowi 
Instytutu pani dr Magdzie Kapuścińskiej, w obecności dyrektora wykonawczego 
Instytutu pani dr Iwony Drag-Korga, medal jubileuszowy (w zestawie 3 sztuki) 
wydany w 2008 roku przez Oddział Gdański z okazji 55 lat działalności 
Oddziału. Medal wykonała Firma CELSTAN mgr Stanisława Śliwy. 

 

 
 
Dar został przyjęty z zadowoleniem i podziękowaniem dla naszego 

Oddziału, a prezes Magda Kapuścińska wyraziła również nadzieję na dalszą 
efektywną współpracę z naszym Oddziałem PTN, składając wyrazy osobistego 
podziękowania Romualdowi Sieradzkiemu, który od kilku lat bezinteresownie 
przekazuje do zbiorów Instytutu książki, medale i inne wydawnictwa. Dowodem 
są pisemne podziękowania Instytutu i wymienienie go jako darczyńcy 
w katalogu zbiorów IJP. 

W trakcie wizyty, która przy kawie i ciasteczkach upłynęła w bardzo 
przyjemnej i serdecznej atmosferze R. Sieradzki zwiedził pomieszczenia 
Instytutu i został zapoznany z jego historią. 
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IJP w Nowym Yorku powstał 4 lipca 1943 roku. Założyła go grupa 
najbliższych współpracowników Marszałka, którzy w wyniku działań 
wojennych znaleźli się w USA. 

Instytut jest autonomicznym ośrodkiem pracy naukowej, poświęconym 
badaniom najnowszej historii Polski. Nazwa placówki nawiązuje do tradycji 
utworzonego w 1923 roku w Warszawie Instytutu Badania Najnowszej Historii 
Polski (nazwanego po śmierci Marszałka jego imieniem). Posiada archiwum 
(ponad 200 m bieżących akt), bibliotekę (blisko 23 tys. pozycji), galerię 
obrazów wybitnych polskich malarzy (ponad 200 prac), będącą jedną 
z najważniejszych kolekcji malarstwa polskiego w Stanach Zjednoczonych, 
dostępną dla publiczności, a także kolekcję 20 tys. fotografii, map (zbiór 
kartograficzny liczy obecnie ponad 2.450 arkuszy), znaczków pocztowych, 
monet i banknotów, odznaczeń i medali (ponad 180 sztuk, z tego ponad 20 
medali dot. osoby Józefa Piłsudskiego). Na uwagę zasługuje medal, którego 
emitentem jest Instytut. Medal zaprojektował Andrzej Nowakowski 
z Warszawy, wybiła Mennica Państwowa w Warszawie w 2003 roku w ilości 
100 numerowanych sztuk w tombaku srebrzonym i oksydowanym (średnica 
70 mm) z okazji 60 rocznicy utworzenia Instytutu. 

 

 

 

Medal nadawany jest przez Szacowną Kapitułę osobom szczególnie 
zasłużonym dla Instytutu. 

 
Powyższe dane zebrał i opisał, posiłkując się danymi zawartymi  

w Katalogu Instytutu 
ALDEK 
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MEDAL I WYSTAWA NA JUBILEUSZ IX LO 
 

W dniu 10 listopada 2011 roku w IX Liceum Ogólnokształcącym 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni odbyły się uroczyste obchody 
święta szkoły i jubileuszu XX-lecia. Obchody miały uroczystą oprawę części 
oficjalnej i bogaty program artystyczny w wykonaniu uczniów LO. 

Jak już sygnalizowaliśmy w numerze 102 Gdańskich Zeszytów 
Numizmatycznych, z tej okazji w dniach 8-15 listopada Oddział Gdański PTN 
na życzenie dyrektora liceum, mgr inż. Aliny Mroczkowskiej zorganizował 
w szkole wystawę pt. „Marszałek Polski Józef Piłsudski – patron IX LO na 
medalach” ze zbiorów Romualda Lecha Sieradzkiego, która wzbogaciła 
program uroczystości. 

W czterech gablotach zaprezentowanych zostało 120 pozycji w 
następującej chronologii: 
� Jubileusz LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
� Legiony, 
� Niepodległość, 
� Pierwszy Marszałek Polski, 
� Bitwa Warszawska, 
� Tobie Ojczyzno !, 
� 12.05.1935, 
� Pamięć. 

Wystawa cieszyła się zainteresowaniem zarówno uczniów Liceum, jak 
i osób spoza szkoły.  

Z okazji tej rocznicy mgr Stanisław Śliwa, właściciel firmy CELSTAN 
zaprojektował i wykonał medal jubileuszowy. 

 
 

Medal o średnicy 70 mm z popiersiem Józefa Piłsudskiego i z emaliowa-
nym logo LO wykonany został w mosiądzu, w liczbie 40 sztuk oraz przekazany 
gratisowo Dyrekcji Szkoły. 

W trakcie uroczystości dyr. Alina Mroczkowska wręczała go zasłużonym 
dla Liceum.  

ALDEK 
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NOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW OG PTN 
 

3 stycznia 2012 roku członkowie i sympatycy Gdańskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego spotkali się z okazji Świąt i Nowego 
Roku. W sympatycznej atmosferze był czas na chwilę refleksji na temat 
mijającego roku i na dyskusję o planach na kolejny rok. 

 

 
 

 
 

 
 

REDAKCJA 
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ZAPOWIEDZI 
 

Zapraszamy na otwarte zebrania Oddziału Gdańskiego Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego w każdy pierwszy wtorek miesiąca (oprócz 
lipca i sierpnia), godz. 17:00, Muzeum Miasta Gdyni (Gdynia, ul. Zawiszy 
Czarnego 1).  
 

Gościem spotkania w dniu 7 lutego 2012 roku będzie specjalista ds. rynku 
numizmatycznego Mennicy Polskiej Piotr Kosanowski. 

W programie: 
1. Multimedialna prezentacja pt. „Od projektu do monety, czyli jak powstają 
małe dzieła sztuki” – przedstawienie wszystkich etapów produkcji monet. 
2. Film o produkcji Mennicy Polskiej – prezentujący m.in. niedostępne na co 
dzień miejsca w Mennicy Polskiej, jak np. hala produkcyjna i inne 
pomieszczenia. 
3. Dyskusja na temat pracy i produkcji Mennicy Polskiej – ciekawostki 
związane z produkcją menniczą, rozmowa z uczestnikami spotkania, prezentacja 
najciekawszych emisji na 2012 rok. 

Wśród wszystkich uczestników spotkania zostaną rozlosowane interesujące 
upominki w postaci numizmatów i wydawnictw numizmatycznych. 
 

Na 6 marca 2012 roku zaplanowany jest odczyt Bogumiła Filipka „Piękne 
kobiety na medalach”. 

3 kwietnia 2012 roku odbędzie się odczyt Mariusza Habkowskiego „Nowe 
trendy w produkcji i zabezpieczeniach banknotów”. 
 

Zarząd Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
zaprasza członków i sympatyków na wspólny wyjazd do Warszawy w dniu 
26 lutego 2012 roku. W programie przewidziano zwiedzanie Gabinetu 
Numizmatycznego Mennicy Polskiej, odwiedziny Giełdy Numizmatycznej 
„Monetarium”, zwiedzanie wystawy w Łazienkach Królewskich „Skarb z 
Kijowa. Złoty Poczet. Królewska Kolekcja Stanisława Augusta” (informacja o 
tej wystawie została zamieszczona w nr 102 Gdańskich Zeszytów 
Numizmatycznych). Zainteresowanych prosimy o kontakt z członkami Zarządu 
OG PTN. 
 

Zebrania kolekcjonerskie wymienne odbywają się w każdą środę, godz. 
15:00-17:00 w Urzędzie Pocztowym Gdynia 1, wejście od ul. Władysława IV 
oraz w poniedziałki w Domu Filatelisty w Gdańsku, godz. 15:00. 
 

W Muzeum Miasta Gdyni w każdą drugą niedzielę miesiąca w godz. 10-14 
organizowane są giełdy kolekcjonerskie. Najbliższe giełdy: 12 lutego 2012, 
11 marca 2012, 8 kwietnia 2012, 13 maja 2012, 10 czerwca 2012, 8 lipca 2012. 

 
REDAKCJA 
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