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OKOLICZNO ŚCIOWE MONETY CARA MIKOŁAJA II 
 

Monety ostatniego cara Rosji Mikołaja II na polskim rynku 
numizmatycznym cieszą się dużym zainteresowaniem kolekcjonerów. Wśród 
kilkunastu typów monet obiegowych wybito również sześć srebrnych dla 
upamiętnienia ważnych wydarzeń. Tym właśnie okolicznościowym 
numizmatom poświęcamy niniejszy artykuł.  

Mikołaj II Romanow (ur. 18 maja 1868 – zm. 17 lipca 1918) panował 
w latach 1984 – 1917. Był ostatnim carem Rosji. Został rozstrzelany wraz 
z rodziną przez bolszewików w Jekaterynburgu 17 lipca 1917 roku. 

Za panowania Mikołaja II w Rosji funkcjonowała jedna mennica – 
w Sankt-Petersburgu. Pojedyncze roczniki niektórych nominałów wybito za 
granicą m.in. w Paryżu, Osace, Brukseli. Znaczna część monet, w tym niżej 
opisywane, wybito w rodzimej mennicy w Rosji.  

Poniżej prezentujemy w formie „mini katalogu” 6 pamiątkowych monet 
srebrnych wybitych za panowania Mikołaja II. Wszystkie 1 rublowe monety 
carskie (w tym poniższe pamiątkowe) wybijano na krążkach monetarnych ze 
srebra Ag 900, średnicy 33,65 mm i masie 20,00 g.  

 
I. Koronacja Mikołaja II, 1896 – rubel koronacyjny 

 

Nakład: 190.845 sztuk 
Awers: Głowa Mikołaja II, napis otokowy z datą 
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Rewers: Insygnia władzy carskiej otoczone wieńcem, powyżej nominał: РУБЛЪ 
(rubel) 
Rant: Napis: ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ oraz inicjały 
mincerza А.Г. – (Apołłona Grasgowa) 
Pozostałe informacje: Dość pospolita moneta; rzadko, ale regularnie pojawia się 
na aukcjach numizmatycznych. Monetę w I stanie zachowania można kupić za 
2 – 2,5 tys. złotych.  
 
II. Odsłonięcie pomnika Aleksandra II w Moskwie, 1898 

 

Nakład: 5.000 sztuk 
Awers: Głowa Aleksandra II, pod nią inicjały mincerza А.Г. – (Apołłona 
Grasgowa), wokół dwu otokowy napis  
Rewers: Pomnik Aleksandra II, poniżej nominał: РУБЛЪ (rubel), wokół dwu 
otokowy napis 
Rant: Napis: ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ oraz inicjały 
mincerza А.Г. – (Apołłona Grasgowa) 
Pozostałe informacje: Bardzo rzadka moneta, pojawiająca się jedynie na 
najlepszych aukcjach numizmatycznych. W 2010 roku podczas 43 aukcji WCN 
sprzedana została za 12.650 zł  

Źródła podają, że istnieją również odbitki tej monety w złocie, srebrze 
i miedzi w formie medalu. Ponadto za pomocną tego samego stempla do awersu 
zostały wybite medale upamiętniające odsłonięcie pomnika Aleksandra II 
w Lubece (informacja za stroną www.m4n.pl).  
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III. 100. rocznica zwycięstwa nad Napoleonem  
(100-lecie wojny 1812 roku), 1912 

 

Nakład: 26.000 sztuk (niektóre źródła podają 26.500 sztuk) 
Awers: Orzeł carski w ozdobnym wieńcu herbowym, poniżej nominał: РУБЛЪ 
(rubel), wokół napis oraz ornament 
Rewers: napis ułożony w 7 liniach 
Rant: Napis: ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ oraz inicjały 
mincerza ЭБ – (Elikuma Babajanca) 
Pozostałe informacje: Rzadka moneta. Cena ładnie zachowanego egzemplarza 
waha się w granicach 7 – 9 tys. złotych. Moneta rzadko pojawiająca się na 
aukcjach.  
 
IV. Odsłonięcie pomnika Aleksandra III w Moskwie, 1912 
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Nakład: 5.000 sztuk (niektóre źródła podają 2.100 sztuk) 
Awers: Głowa Aleksandra III, wokół dwu otokowy napis  
Rewers: Pomnik Aleksandra III, poniżej nominał: РУБЛЪ (rubel), wokół dwu 
otokowy napis 
Rant: Napis: ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ oraz inicjały 
mincerza ЭБ – (Elikuma Babajanca) 
Pozostałe informacje: Jedna z dwóch najrzadszych monet okolicznościowych 
opisywanych w tym artykule. Sporadycznie pojawia się na aukcjach 
numizmatycznych. W 2010 r. na 43 aukcji WCN została sprzedana za 46.000 zł  

Za pomocną tego samego stempla do awersu zostały wybite medale 
upamiętniające odsłonięcie pomnika Aleksandra III (informacja za stroną 
www.m4n.pl).  

 
V. 300 lat panowania dynastii Romanowów, 1913 

 

Nakład: 1.500.000 sztuk (bita stemplem płytkim i głębokim) 
Awers: Głowa Mikołaja II i Michała Fiodorowicza 
Rewers: Carski orzeł, poniżej data: 1713 – 1913, powyżej nominał: РУБЛЪ 
(rubel),  
Rant: Napis: ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ oraz inicjały 
mincerza ВС – (Wiktora Smirnowa) 
Pozostałe informacje: Bardzo popularna i powszechna moneta. Regularnie 
pojawia się na aukcjach numizmatycznych. Dobrze zachowany egzemplarz 
można nabyć już za 500 zł.  
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VI. 200-lecie bitwy morskiej pod Gangutem (Hanko), 1914 

 

Nakład: 30.300 sztuk (praktycznie całość nakładu tej monety została 
przetopiona – na rynku zostało jej ok. 150 sztuk) 
Awers: Popiersie Piotra I, wokół napis 
Rewers: Carski orzeł, poniżej nominał MOHETA РУБЛЪ (rubel) 
Rant: Napis: ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ oraz inicjały 
mincerza ВС – (Wiktora Smirnowa) 
Pozostałe informacje: Arcyrzadka moneta sporadycznie pojawiająca się na 
najlepszych aukcjach numizmatycznych. W 2010 roku na 43 aukcji WCN 
została sprzedana za 85.800 zł.  

Mapy trzymane w dziobcie i szponach orła carskiego symbolizują 
panowanie Rosji nad czterema morzami: Bałtyckim, Kaspijskim, Białym 
i Czarnym. Bitwa pod Przylądkiem Gangut (Hanko) została stoczona pomiędzy 
wojskami rosyjskimi i szwedzkimi.  
 

Piotr Kosanowski 
Warszawa 

 

Zdjęcia zamieszczone w artykule pochodzą ze strony Warszawskiego Centrum 
Numizmatycznego: www.wcn.pl. 
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„ZAWIADOMIENIA O FALSYFIKATACH  
BANKNOTÓW 1945-1948”  

W ZASOBACH ARCHIWUM PA ŃSTWOWEGO W GDAŃSKU 
 
W czasie moich licznych wizyt naukowych w różnych archiwach, wśród 

zasobów Archiwum Państwowego w Gdańsku w Oddziale Gdyńskim znalazłem 
teczkę z bardzo ciekawymi dokumentami. Przeglądając liczący 2041 pozycji 
inwentarz Nr 11 - Banku Gospodarstwa Krajowego w Oddział w Gdyni [1926] 
1920-1961 [1960] natrafiłem na teczkę o sygnaturze 11/168. Teczka była 
prowadzona przez oddział Banku w Gdyni na ul. 10-Lutego. Teczka 
zatytułowana jest „Zawiadomienia o falsyfikatach banknotów 1945-1948”. 
Liczy 78 spaginowanych stron i kilkadziesiąt dokumentów. Są to głównie 
poprzedzone listami przewodnimi numerowane Zawiadomienia, pisane na 
maszynie i liczące jedną lub dwie strony. Pierwsze dwa dokumenty noszą datę 
8 czerwca 1945 roku. Kolejne to Zawiadomienie Nr 18, które pochodzi 
z 31 października 1945 roku. Ostatni zaś dokument nosi datę 10 grudnia 1948 
roku. Są to instrukcje dla kasjerów, mówiące jak należy obchodzić się 
z gotówką przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu oraz cztery wzory 
Biletów Skarbowych z 1947 roku.  

Początkowo Zawiadomienia NARODOWEGO BANKU EMISYJNEGO 
Skarbiec Emisyjny podpisywane były przez dr Pustówkę i Bartoszewskiego. 
Następnie przez Jurkiewicza i Pustówkę (Pustówka nie zawsze używał tytułu 
naukowego dr), Pustówkę i Kozielewskiego. Wreszcie przez Pałosza 
i Bartoszewskiego. Opis Zawiadomienia zawierał następujące punkty: papier, 
znak wodny, wrażenie ogólne, strona przednia (awers), strona odwrotna 
(rewers), oznaczenie serii i numeracji.  

Dwa pierwsze dokumenty noszą datę 08.06.1945 roku. Pierwszy z nich 
dotyczy zatrzymania w Oddziale w Krakowie dwóch falsyfikatów biletu 
bankowego 500 złotowego emisji z roku 1944 Nr AX 526700 i AX 528176. 
Drugi dokument zawiadamia o puszczeniu w obieg banknotów 2 i 10-cio 
złotowych o nieco innym kształcie cyfr numeracji i oznaczeniu serii, niż 
dotychczasowe […]. Podpisy nieczytelne (Bartoszewski?). 

Dokonanie pełnej syntezy ponad 40 odkrytych przypadków nie jest łatwe. 
Aż 9 zawiadomień dotyczy Łodzi. Nie powinno to dziwić, ponieważ to właśnie 
Łódź była wytwórcą wspomnianych dokumentów. Cztery z Warszawy, trzy z 
Bydgoszczy, trzy z Gdyni, trzy z Katowic, dwa z Chrzanowa. Pozostałe miasta 
to Będzin, Brodnica, Gniezno, Inowrocław, Kielce, Kluczbork, Kraków, 
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Poznań, Racibórz, Rzeszów, Skierniewice, Szczecin, Zamość, Zielona Góra 
i Żywiec.  

Jedno z fałszerstw zostało ujawnione przez Urząd Bezpieczeństwa 
Publicznego w Łodzi, dwa zostały ujawnione przez Komendę MO 
w Warszawie, dwa przez Komendę MO w Katowicach i jedno w Chrzanowie, 
jedno w K. K. O. w Żywcu. 

Nominały fałszywych banknotów zaczynały się już od 2 i 10 zł, na 
przykład w Zamościu. Fałszerstw banknotów 100-złotowych dotyczy ok. 18 
zawiadomień. Banknotów 500-złotowych dotyczy nieznacznie więcej, bo ok. 20 
zawiadomień. Natomiast 1000-złotowych najmniej – 9 zawiadomień. 
W wypadku tych ostatnich wynikać to może z faktu, iż banknoty 1000-złotowe 
pojawiły się na rynku później.  

Punkt dotyczący znaku wodnego nie był uwzględniany we wszystkich 
zawiadomieniach. Należy on do ciekawszych, gdyż imitację znaku wodnego 
można było wykonać za pomocą tłuszczu, na przykład słoninowego lub świecy. 
Pierwsze w teczce Zawiadomienie Nr 18 wymienia cechy dotyczące jakości 
papieru i znaku wodnego. Warto przytoczyć ten punkt w całości: „Jako zasadę 
należy przyjąć, że falsyfikaty są wykonane na papierze zwyczajnym bez znaku 
wodnego. Tylko jedna banda fałszerska (VI) (niestety brak tu informacji na jej 
temat) wykonała falsyfikaty na papierze ze sfałszowanym znakiem wodnym, 
zrobionym wewnątrz masy papierniczej w trakcie produkcji papieru. Ten znak 
wodny tak zasadniczo różni się swym wyglądem od oryginalnego – że może być 
uważany jako b. łatwa cecha rozpoznawcza. Mianowicie rzuca się on w oczy 
lekko kremowymi, kreskowatymi plamami zgrubionej masy papierniczej, 
przebiegającymi równolegle względem siebie w stałej odległości około 1 cm. 
Wzdłuż dłuższego brzegu falsyfikatu występują w liczbie od 20 do 22. Te plamy 
imitują znak wodny, na jednych egzemplarzach przebiegają prostopadle do 
brzegu falsyfikatu – na innych zaś ukośnie”. W zawiadomieniu Nr 20 czytamy, 
iż znak wodny na banknocie 500-złotowym jest drukowany z kliszy przy 
pomocy farby tłuszczowej. Rysunek znaku wodnego przedstawia długie smugi 
trójkątne, szersze bądź węższe. Stosunkowo udatnie naśladuje oryginał. 
Natomiast jak wynika późniejszego Zawiadomienia Nr 50 z Gdyni z 7 września 
1946 roku, znak wodny na bilecie bankowym o wartości 1000 złotych był już 
„bardzo podobny do oryginalnego”. 

W kwestii oznaczenia serii i numeracji, Zawiadomienie Nr 19 opisuje 
falsyfikaty banknotów 500-złotowych o serii i numeracji AC 123741, AH 
126741. Pod względem wielkości, cyfry numeracji i litery serii są nieco niższe 
niż w oryginale. Wykrój cyfr jest odmienny niż w oryginale. Tłoczenie cyfr 
niejednolite, grupami po trzy cyfry, umieszczone względem siebie wyżej bądź 
niżej. Intensywność odbicia farby drukarskiej poszczególnych cyfr jest rozmaita. 

Zawiadomienie Nr 20 również opisuje falsyfikaty banknotów 
500-złotowych o numeracji TA 297536, TA 297197, niestarannie drukowane, 
dzięki czemu niektóre elementy poszczególnych cyfr nie zostały odbite. Litery 
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serii i cyfry numeracji względem swym upodabniają się do oryginalnych, 
niemniej jednak mają odmienny wykrój. 

Pewne wątpliwości może też budzić przyjęta klasyfikacja odmian 
fałszywych banknotów.  

Z Zawiadomienia Nr 21 wynika, iż: „W oddziale głównym w Łodzi 
zatrzymano falsyfikat biletu bankowego 100-złotowego emisji z r. 1945 
stanowiący odmianę B klasy I-ej. Odróżnia się on od falsyfikatu klasy klasy-I – 
odmiana A brakiem oznaczenia serii i odmiennie wykonaną numeracją /044819/ 
złożoną z cyfr w i ę k s z y c h  i szerzej rozstawionych niż w oryginale. 
Poszczególne cyfry numeracji są tłoczone niejednolicie: jedne są odbite bardzo 
mocno i grubo - inne są odbite słabo, wskutek czego niektóre cyfry tylko przy 
specjalnej uwadze mogą być rozpoznane. W oddziale w Inowrocławiu 
zatrzymano falsyfikat biletu bankowego 500-złotowego emisji z roku 1944, 
stanowiący odmianę D klasy II-ej. Odróżnia się on od falsyfikatu klasy II-A 
odmiennie wykonanym oznaczeniem serii i numeracji, mianowicie: cyfry 
numeracji są mniejsze. Wykrojem są zbliżone do cyfr oryginalnych.”  

Treść Zawiadomienia Nr 22 brzmi: „W tych dniach zatrzymano 
w Poznaniu i Skierniewicach falsyfikaty biletu bankowego 100-złotowego 
emisji z roku 1944 klasy I-ej odmiany C. Odróżniają się one od falsyfikatów 
klasy I-ej odm. A papierem /bibulastym/, inaczej wykonaną kliszą konturową 
strony przedniej oraz odmiennym oznaczeniem serii i numeracji. To oznaczenie 
serii i numeracji na każdym prawie falsyfikacie jest inne, rażąco niedokładne. 
Litery serii i cyfry numeracji na poszczególnych falsyfikatach mają odmienne: 
wykrój, wysokość i rozpiętość. Zdarza się nawet w tym samym falsyfikacie, że 
numeracja po lewej stronie biletu ma inną rozpiętość niż po stronie prawej. 
Falsyfikaty tej odmiany są łatwe do odróżnienia”. 

Pod koniec teczki znajdują 4 wzory Biletów Skarbowych z 1947 roku. 
Bilety są w różnych kolorach i w różnych nominałach. 100.000 zł w kolorze 
fioletowym seria A, 50.000 zł w kolorze szarym seria B, 10.000 zł w kolorze 
błękitnym seria C i 5.000 zł w kolorze brązowym seria D. 

Kwestia wypuszczenia III emisji biletów skarbowych uregulowana była 
Dziennikiem Ustaw Nr 4 z dnia 17 stycznia 1947 roku. Dekret z 3 stycznia 1947 
roku był nowelizacją dekretu z 3 stycznia 1945 roku (Dz. U. R. P. Nr 56, 
poz. 311).  

W skład niniejszego Dziennika Ustaw wchodzi wspomniany 17 DEKRET 
z dnia 3 stycznia 1947 roku o zmianie dekretu z dnia 10 listopada 1945 roku 
o wypuszczeniu biletów skarbowych. Trzy artykuły podpisane są przez 
Prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta, Prezesa Rady 
Ministrów Edwarda Osóbkę-Morawskiego i Ministra Skarbu Konstantego 
Dąbrowskiego. 

Drugim elementem Dziennika Ustaw jest 18 ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SKARBU z dnia 3 stycznia 1947 roku o wypuszczeniu III emisji 
biletów skarbowych. Zostało podpisane przez Ministra Skarbu Konstantego 
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Dąbrowskiego. Liczy 10 paragrafów, z czego treść kilku pokrywa się z treścią 
punktów zawartych na rewersie biletów skarbowych. 

 

 
 

 
 
Być może ktoś z czytelników będzie w stanie powiedzieć coś więcej na 

temat tych biletów i ich funkcjonowania na rynku. 
 

Robert Aponowicz 
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NOTKI HERALDYCZNE 
 

W ostatnim czasie miałem okazje do przebadania zespołu odcisków 
herbowych pieczęci lakowych. Zespół liczył 94 odcisków. Pieczęcie te są 
własnością Muzeum Archeologiczno Historycznego w Elblągu, a udostępnione 
zostały mi przez Panią Małgorzatę Giziską, kustosza Muzeum i opiekunkę 
tychże. Wcześniej pieczęcie były wstępnie identyfikowane, ale zachowały się 
tylko szczątkowe notatki i to nie zawsze poprawne, obarczone błędami 
i pomyłkami. Odciski pieczęci umieszczone są na skrawkach papieru listowego, 
na którym w kilku przypadkach zachowała się data roczna bądź nazwisko 
nadawcy lub odbiorcy korespondencji. Te drobne szczegóły w znacznym 
stopniu ułatwiały identyfikacje właściciela pieczęci. W wielu przypadkach bez 
pomocy znakomitego znawcy herbów szlachty pomorskiej i znanego autora 
trzytomowego (jak dotychczas) „Herbarza Kaszubskiego”, Pana Przemysława 
Pragerta rozpoznanie właścicieli herbów na pieczęciach byłoby wielce 
utrudnione.  

Poniżej prezentuję fotografię odcisku pieczęci z herbem czteropolowym. 
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Herb czteropolowy 
 

I. ZBIŚWICZ                                  pola herbu     I  II 
II. KORYBUT 
III. KLEJST                                                          III IV 
IV. WIERZBNA 

        

    I   ZBIŚWICZ      II   KORYBUT     III   KLEIST       IV  WIERZBNA (odm) 
 
Blazon tych herbów podaje poniżej: 

ZBI ŚWICZ  - W polu błękitnym w poprzek miecza ostrzem do góry – półksiężyc 
złoty. Nad hełmem w koronie półksiężyc złoty z gwiazdą złotą na każdym rogu. 
Herb Grabowskich Zbiświczów w Prusach. 
KORYBUT  - W polu czerwonym – na barku półksiężyca złotego obejmującego 
rogami gwiazdę sześciopromienną złotą – krzyż złoty z trzech stron 
przekrzyżowany, środek słupa w obrączkę zmieniający. Nad hełmem w koronie 
trzy pióra strusie. 
KLEIST  - W polu srebrnym nad i pod pasem czerwonym poprzecznym – wilk 
czerwony. Nad hełmem w koronie na trzech różach, czerwonej między srebrnymi 
po jednej włóczni złotej z końcem srebrnym na dół. Labry czerwone podbite 
srebrem. 
WIERZBNA  - W polu błękitnym pas złot, nad i pod którym po trzy takie same 
lilie w pas. W klejnocie nad hełmem w koronie kolumna złota przebita taką samą 
strzałą z błękitnym grotem i opierzeniem. 

 
Jak identyfikować taki herb ? 
Konstrukcja takiego herbu złożonego jest następująca: pole I to herb męża, 

pole II to herb żony. Pole III herb matki męża. Pole IV herb matki żony. 
Ilustracja wyjaśnia „zawiłości” konstrukcji. 
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Teraz wśród osobników pieczętujących się herbem Zbiświcz znajdujemy 

takiego, którego żona pieczętuje się herbem Korybut. Sprawa wydaje się dość 
skomplikowana, ale na szczęście zarówno herbem Zbiświcz jak i herbem 
Korybut pieczętuje się niewielka ilość rodzin, a na dodatek herb Korybut to herb 
rodzin książęcych. Szybko więc ustalamy, że w tym przypadku herb Zbiświcz to 
herb rodziny Grafowskich, a żoną Grabowskiego jest pani z rodziny książąt 
Woronieckich. Następnie, gdy mamy już ustalone herby małżonków dalsze 
szczegóły, takie jak, z jakiego rodu pochodziła matka Grabowskiego i z jakiego 
rodu pochodziła matka pani Woronieckiej jest kwestią poszperania 
w herbarzach.  

Może mniej uważny czytelnik zastanawia się, dlaczego podawane są herby 
matek ? Otóż obecnie wypełniając kwestionariusz osobowy nie podajemy 
nazwiska ojca, bo oczywistym jest, że jest identyczne z naszym, ale podajemy 
nazwisko panieńskie matki. Powyżej pokazana ilustracja odpowiada na nasze 
pytanie. 

Konkludując, powyżej pokazany herb czteropolowy jest herbem Jana 
Michała Grafowskiego, właściciela Grabowa, miecznika ziem pruskich 1737 r., 
podkomorzego pomorskiego 1738 r., kasztelana gdańskiego 1746 r., kasztelana 
elbląskiego 1766 r. W 1741 r. został kawalerem orderu Orła Białego. 

Jan Michał Grabowski ożeniony był z ks. Antonillią Woroniecką. A matką 
jego była Barbara Zofia Klejstównwa (h. Klejst). 

 
Aleksander M. Kuźmin 
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ZAMEK KRÓLEWSKI W POZNANIU 
 

Tekst na podstawie folderu  
Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu 

 

 
 

Medale w kolorach złotym, srebrnym i brązowym,  
średnica 69 mm; bity metal: tombak (?) 

 
W 1253 roku Poznań otrzymał magdeburskie prawa miejskie. Centralnym 

punktem systemu obronnego miasta stał się wzniesiony w 2 połowie XIII wieku 
na wzgórzu zamek. Rezydował w nim król Przemysł II, inicjator złączenia ziem 
polskich po okresie rozbicia dzielnicowego. Później, gdy królowie rezydowali 
w zamkach w Krakowie i Warszawie, zamek ten był ich siedzibą w czasie wizyt 
w Poznaniu. W ciągu wieków zamek był wielokrotnie niszczony, 
odbudowywany i przebudowywany. W XIV wieku, za panowania Kazimierza 
Wielkiego poznański zamek był największą budowlą świecką w kraju. 
Po pożarze w XVI wieku zamek odbudowano w formach renesansowych. 
Kolejne zniszczenia przyniósł „potop” szwedzki i wojna północna. W 1710 roku 
zamek po raz pierwszy w swej historii został zdobyty szturmem przez 
konfederatów tarnogrodzkich. Zrujnowane gmachy zostały częściowo 
odbudowane w 1721 roku. Od tego czasu jednak zamek wyraźnie chylił się ku 
upadkowi. W 1783 roku Kazimierz Raczyński, starosta generalny Wielkopolski, 
a zarazem przewodniczący poznańskiej Komisji Dobrego Porządku, wzniósł na 
fundamentach południowej części zamku budynek archiwum, wykorzystując 
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częściowo istniejące mury. Po II rozbiorze Polski w gmachu tym mieściła się 
pruska Rejencja, później Sąd Apelacyjny, a od 1885 roku Archiwum 
Państwowe. W 1945 roku zabudowania na Górze Zamkowej zostały poważnie 
zniszczone. W czasie odbudowy w latach 1959-64 podniesiono z ruin tylko 
gmach wzniesiony przez K. Raczyńskiego. Obecnie mieści się w nim Muzeum 
Sztuk Użytkowych - oddział Muzeum Narodowego. 

Zamek często gościł koronowane głowy. Chętnie zatrzymywali się w nim 
Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Kazimierz Jagiellończyk. Prawie rok 
mieszkał tu Jan Olbracht, przed którym w 1493 roku złożył hołd wielki mistrz 
krzyżacki Hans von Tieffen. Gościli tu także władcy z innych krajów, m. in. 
król czeski Jan Luksemburski (w 1337 r.) i król Danii, Norwegii i Szwecji Eryk 
(w 1424 r.). Na zamku odbyły się także dwa królewskie wesela: w 1300 roku 
króla Czech i Polski Wacława II i Ryksy Elżbiety (córki Przemyśla II) oraz 
w 1341 roku Kazimierza Wielkiego z księżniczką heską Adelajdą. Z kolei 
podczas długiego pobytu Zygmunta Starego w 1513 roku jego żona Barbara 
Zapolya urodziła tu córkę Jadwigę. Ciekawostką jest, że w latach 1398 - 1400 
burgrabią zamkowym był Przecław Słota, autor „Wiersza o chlebowym stole” 
(znanego bardziej jako „Wiersz o zachowaniu przy stole”), najstarszego wiersza 
świeckiego napisanego w języku polskim. Warto też pamiętać, że na zamku 
w 1765 roku swą praktykę rozpoczynał młody prawnik Józef Wybicki, przyszły 
autor słów „Mazurka Dąbrowskiego”. 

Dzisiaj Zamek Królewski jest jedynym znaczącym zabytkiem Poznania, 
nieodbudowanym po zniszczeniach wojennych w 1945 roku. Jest to zabytek 
o wielkiej wartości historycznej, obok Katedry z grobami królewskimi, 
świadczący o stołeczności Poznania w czasach Polski Piastowskiej. Stąd jego 
odbudowa jest wręcz konieczna dla historycznej wizji średniowiecznego 
Poznania. 
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Cegiełki na odbudowę Zamku Królewskiego w Poznaniu 
 

Aleksander M. Kuźmin 

 
GDYŃSKIE CEGIEŁKI – SZTANDAR SOLIDARNO ŚCI 
 

W numerze 104 Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych pan Aleksander 
M. Kuźmin przedstawił kilka „cegiełek”, przez zakup których mieszkańcy 
Gdyni wspierali różne inwestycje. Takich cegiełek w historii miasta jest 
znacznie więcej. Poniżej przedstawiona jest cegiełka na sztandar NSZZ 
Solidarność Stoczni im. Komuny Paryskiej, którą nabyłem w 1981 roku. Jeżeli 
ktoś z czytelników posiada inne tego typu pamiątki z Gdyni, prosimy o kontakt. 
Będziemy je przedstawiać w kolejnych numerach GZN. 

 

 
 

Dariusz Świsulski 
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MEDAL WDZI ĘCZNOŚCI  
Z OKAZJI XXX ROCZNICY SOLIDARNO ŚCI 

 

W czerwcu 2010 roku został wyemitowany przez Europejskie Centrum 
Solidarności i wybity w Mennicy Polskiej Medal Wdzięczności z okazji 
XXX Rocznicy Solidarności, zaprojektowany przez Dobrochnę Surajewską. 
Ze względu na jego niezwykłą urodę i zasługi osób, którym jest wręczany, warto 
go przypomnieć. 

Na awersie medalu przedstawiono fragment udekorowanej kwiatami bramy 
Stoczni Gdańskiej. W niepełnym otoku łacińska sentencja: HIC NOBIS 
ADIUMENTO IN PERICULIS, SOLACIO IN LABORIBUS FUIT (pol. 
Spieszył nam z pomocą w niebezpieczeństwie, z otuchą, gdy było ciężko). 
U dołu logo NSZZ „Solidarność”. Na rewersie medalu umieszczono słowo 
„dziękujemy” napisane w 43 językach.  

Medal o średnicy 60 mm wybito w nakładzie 462 sztuki, tombak srebrzony 
i oksydowany (kwadrat w górnej części awersu i rewersu – tombak 
patynowany). 

 

    
 

Medal Wdzięczności z okazji XXX Rocznicy Solidarności [1] 
 

Medal Wdzięczności wręczany jest obcokrajowcom, którzy wspomagali 
Polaków w latach osiemdziesiątych w działalności na rzecz wolności 
i demokracji, zakładali komitety wsparcia Solidarności, organizowali pomoc 
charytatywną, pieniądze, sprzęt medyczny i poligraficzny. 

W skład Kapituły Medalu Wdzięczności wchodzą: Lech Wałęsa 
(przewodniczący), Jerzy Borowczak, Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, 
Mirosław Chojecki, Władysław Frasyniuk, Tadeusz Jedynak, Stefan Jurczak, 
Bogdan Lis, Andrzej Milczanowski, Janusz Pałubicki, Jan Rulewski, Grażyna 
Staniszewska i Danuta Winiarska-Kuroń.  

Do tej pory Kapituła przyznała medal ponad trzystu obywatelom różnych 
krajów, którzy w latach 80-tych wspierali ruch solidarnościowy w Polsce. 
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Projekt medalu jest wynikiem konkursu ogłoszonego przez Europejskie 
Centrum Solidarności. Jury w składzie prof. Ludmiła Ostrogórska 
(przewodnicząca), prof. Tomasz Bogusławski, Mirosław Chojecki, Patrycja 
Medowska, prof. Michał Kliś, prof. Stanisław Wieczorek i o. Maciej Zięba 
jednogłośnie przyznało pierwszą nagrodę w wysokości 15.000 zł pani 
Dobrochnie Surajewskiej z Gdańska. W uzasadnieniu jury podało, że 
„nagrodzona praca najlepiej spełnia kryteria oceny określone w regulaminie 
konkursu. W tym projekcie najlepiej zintegrowana jest forma litery i forma 
narracji ilustracyjnej. Bardzo dobry pomysł, który łączy w sobie ważkość 
wydarzenia i formę podziękowania.” 

Jury przyznało również dwa wyróżnienia honorowe za projekty Jana 
Szczypka z Gdańska i Krzysztofa Nitscha z Krakowa.  

 

    
 

Projekt medalu autorstwa Jana Szczypka [2] 
 

    
 

Projekt medalu autorstwa Krzysztofa Nitscha [2] 
 
W artykule wykorzystano informacje i zdjęcia ze stron internetowych Mennicy Polskiej 

(http://www.mennica.com.pl) [1] i Europejskiego Centrum Solidarności (http://www.ecs.gda.pl) [2]. 
 

Dariusz Świsulski 
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
 

Z wielkim żalem informujemy, że 
26 stycznia 2012 zmarł nasz były wieloletni 
członek Stanisław Strzelczyński. 

Stanisław Strzelczyński ur. 24 sierpnia 
1919 roku w miejscowości Władysławów w 
powiecie konińskim. Do Gdyni przeprowa-
dza się w 1928 roku wraz z rodzicami, 
którzy przybyli tu „za chlebem”. W Gdyni 
uczęszcza do szkół - Szkoła Podstawowa 
(obecnie SP nr 1 na ul. 10-tego lutego) oraz 
Szkoła Zawodowa (obecnie Zespół Szkół 
Mechanicznych na ul. Morskiej). Po 
ukończeniu szkoły pracuje w Miejskim 
Towarzystwie Komunikacyjnym w Gdyni 

jako mechanik samochodowy. Po zajęciu Gdyni przez Niemców osadzony 
zostaje w K.L. Sztutthof, numer obozowy 2128, gdzie przebywa do 1945 roku, 
do chwili wyzwolenia. Po wyzwoleniu podejmuje pracę mechanika w PPMiUR 
„Szkuner” gdzie pracuje do 1956 roku, a następnie podejmuje pracę w Porcie 
Gdynia jako mechanik na jednostkach pilotowych aż do emerytury w 1980 roku.  

Członek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego od 1966 roku. Swoje 
zbiory medali o tematyce marynistycznej udostępniał szerokiej publiczności. 
Organizator licznych wystaw medalierskich w latach 1968 – 1992, głównie na 
terenie Gdyni, ale także w Berlinie, Lublinie, Szczecinie i innych. Po przejściu 
na emeryturę jego medale zasiliły zbiory w Muzeum Historii Miasta Gdańska, 
Muzeum Miasta w Gdyni, Muzeum Morskiego w Gdańsku.  

Członek licznych towarzystw, stowarzyszeń i klubów działających na 
terenie Gdyni. Za swoją działalność odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Oświęcimskim, złota odznaką Zasłużony dla 
Portów Morskich, złotą odznaką Zasłużony Pracownik Morza. Za zasługi na 
polu numizmatycznym wyróżniony przez Zarząd Główny Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego Złotą Odznaką, a przez Zarząd Oddziału w 
Gdańsku Honorowym Członkostwem. 

W latach 1997 - 2002 pełnił funkcję prezesa Klubu Przyjaciół 
„Wiadomości Gdyńskich”. Był ławnikiem d/s morskich w Sądzie Wojewódzkim 
w Gdańsku. Był do ostatnich dni aktywnym członkiem Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych. 

Pochowany został ma cmentarzu parafialnym w Gdyni Cisowie 30.01.2012. 
Żegnamy Cię Panie Stanisławie i Drogi Staszku. Na długo pozostaniesz 

w naszych sercach i pamięci. 
Przyjaciele i koledzy z Oddziału Gdańskiego PTN. 
 

ALEMKA 
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HISTORIA PIENI ĄDZA POLSKIEGO … AUKCJAMI PISANA 

KATALOG JUBILEUSZOWEJ AUKCJI WCN NR 50 
 
W piątek 24 lutego 2012 roku w warszawskim hotelu Novotel odbyła się 

50-ta, jubileuszowa aukcja numizmatyczna Warszawskiego Centrum 
Numizmatycznego. Miała ona wyjątkowy i niecodzienny charakter – 
wystawiono bowiem na niej zaledwie 87 eksponatów, do których przygotowano 
specjalny katalog aukcyjny, będący jednocześnie książką prezentującą ponad 
1000-letnią historię polskiego pieniądza.  

Większość kolekcjonerów bardzo ceni sobie katalogi aukcyjne, jako ważne 
źródło wiedzy numizmatycznej. Bez wątpienia forma i zawartość katalogu 
50-tej aukcji spowoduje, że znajdzie się on w niejednej biblioteczce 
numizmatycznej.  

Katalog 50-tej aukcji WCN o znamiennym tytule „Podobna jest moneta 
nasza do urodnej panny – Mała historia pieniądza polskiego” ma formę książki, 
opisującej historię pieniądza polskiego od czasów pierwszych Piastów po 
współczesność. Autorem tekstu jest wybitna postać świata numizmatyki – prof. 
Borys Paszkiewicz. Autor w przystępny, skrótowy sposób, opisuje dzieje 
mennictwa polskiego. Tekst został bogato zilustrowany fotografiami kilkuset 
monet i banknotów. Wszystkie pochodzą z archiwum WCN-u – sprzedawane 
były przez ostatnie lata na aukcjach „Centrum Numizmatycznego”.  

Oferta aukcyjna, czyli 87 specjalnie wybranych na tę aukcję eksponatów, 
została bardzo zgrabnie zaprezentowana i wpleciona w treść całej książki. 
Czytając ją możemy od razu zapoznać się z ofertą jubileuszowej 50-tej aukcji.  

Warto nadmienić, że za dobór przedmiotów na tę aukcję należą się słowa 
najwyższego uznania jej organizatorom. Wybrano bowiem najciekawsze, 
najrzadsze i jednocześnie reprezentujące wszystkie okresy mennictwa polskiego 
monety, medale oraz banknoty.  

Katalog aukcyjny 50-tej aukcji w mojej ocenie powinien znaleźć się w 
każdej biblioteczne poważnego numizmatyka. Zawartość katalogu, jego 
nowatorska formuła, wysoki poziom merytoryczny i edytorski oraz doskonały 
dobór eksponatów na aukcję powodują, że katalog ten będzie kopalnią wiedzy 
numizmatycznego na długie lata.  

 
„Katalog Jubileuszowej aukcji WCN nr 50 – Mała historia pieniądza 

polskiego”, 234 strony, A4, papier kredowy, pełen kolor, okładka twarda, 
Warszawa 2012, cena 100 zł.  
 

Piotr Kosanowski 
Warszawa 
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PS  
Od co najmniej 3-4 lat można zaobserwować dynamiczny rozwój wydawnictw 

numizmatycznych, zarówno pod kątem merytorycznym jak i graficznym. Dwa 
katalogi aukcyjne Pawła Niemczyka, opisywany wyżej katalog 50-tej aukcji, a także 
m.in. „Monety II RP 1919-1939” J. Parchimowicza, czy w końcu „Historia pieniądza 
na ziemiach polskich” A. Dylewskiego, znacznie podnoszą poprzeczkę dla 
numizmatycznego rynku wydawniczego. Mam nadzieję, że kierunek, jaki wyznaczyły 
przytoczone wyżej publikacje, będzie kontynuowany w kolejnych książkach 
podejmujących temat pieniądza.  

Jest oczywiście jeszcze wiele „wolnej przestrzeni” na polskim rynku 
wydawnictw numizmatycznych, ale jest to temat na zupełnie nowy artykuł lub nawet 
cały nowy numer Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych.  
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MEDAL HETMANA KOLEKCJONERÓW POLSKICH 
 

 

 
Muzeum im Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach wydało medal 

z okazji X Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów. Medal jednostronny 
o wymiarach 7 x 3,3 cm, tombak patynowany srebrzony, przedstawia popiersie 
Jerzego Dunin-Borkowskiego, buławę hetmańską oraz pierścień, którym 
nagradzani są kolekcjonerzy wytypowani przez Kapitułę Honorowej Nagrody. 
Medal sygnowany literkami (tt) – Tadeusz Tchórzowski. 

 
ALEMKA 

 
 

Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 
 
W miesiącach grudniu 2011 i styczniu 2012 w miesięczniku Politechniki 

Gdańskiej „PISMO PG” ukazało się opracowanie naszego członka Dariusza 
Świsulskiego zatytułowane „Medale Politechniki Gdańskiej”. Wersja 
elektroniczna dostępna pod adresem: http://www.pg.gda.pl/pismo. 

 
W dniach 22 – 24 lutego 2012 roku w Banku Pekao S.A. w Gdańsku 

Wrzeszczu, nasz Oddział zorganizował pokaz monet zatytułowany „ Rodzaje 
i kształty monet”. W trakcie pokazu Aleksander M. Kuźmin udzielał wyjaśnień 
i odpowiedzi na pytania zwiedzających. 

 
ALEMKA 
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7 lutego 2012 roku, odczyt „Od projektu do monety, czyli jak powstają 
małe dzieła sztuki” w Muzeum Miasta Gdyni wygłosił Piotr Kosanowski 
z Mennicy Polskiej. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć interesującą prezentację 
multimedialną na temat wszystkich etapów procesu produkcji monet oraz film 
o produkcji w mennicy. Po prelekcji Piotr Kosanowski odpowiadał na wiele 
pytań dotyczących produkcji monet i medali. Wśród uczestników spotkania 
rozlosowano wartościowe pamiątki w postaci albumów i numizmatów. 

 

 
 

10 lutego 1926 roku Rada Ministrów nadała Gdyni prawa miejskie. 
Z okazji 86. urodzin w Cafe Księgarni Vademecum w Gdyni, przy współudziale 
Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego prezentowana 
jest wystawa „86 urodziny Gdyni - medale jubileuszowe”. Na wystawie można 
zobaczyć medale pochodzące ze zbiorów Romualda L. Sieradzkiego (na 
zdjęciu przy wystawie), wybite z okazji wcześniejszych jubileuszy miasta. 

 

 
 

Dariusz Świsulski 
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Borys Paszkiewicz „Podobna jest moneta nasza do urodnej Panny”,  
Katalog Jubileuszowej Aukcji WCN nr 50. Recenzja wewnątrz numeru 


