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FAŁSZERSTWA Z EPOKI 1/   

MONET STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO  
 
Fałszerstwa monetarne istnieją tak długo, jak długo istnieje mennictwo. 

Nie brakowało na ziemiach polskich mennic fałszujących monety. Fałszowano 
je w XIV wieku na zamku w Szaflarach pod Nowym Targiem, w połowie XV 
wieku na zamku w Marwałdzie pod Wadowicami i na zamku w Starym 
Drawsku w pomorskim. Masowo fałszowano miedziane boratynki Jana 
Kazimierza. Na szkodę Polski działały fałszerskie mennice na Śląsku w 
XV wieku, w słowackiej wsi Suczany, gdzie fałszowano XV-wieczne denary 
polskie, fałszowano polskie monety w XVII wieku w Suczawie i innych 
miejscowościach na Łotwie i w Siedmiogrodzie. Zalewał Polskę fałszywymi 
monetami król pruski Fryderyk Wielki. 

W poniższym tekście przedstawione zostały przykłady fałszerstw w okresie 
panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) monet 
różnych nominałów, wybijanych przez Mennicę Warszawską, od najmniejszych 
zaczynając do grubego talarowego srebra. 

Najmniejszym bitym w Mennicy Warszawskiej nominałem był miedziany 
szeląg. Pierwsze szelągi wybito z datą 1766 roku i należą one do niezmiernie 
rzadkich2/. Teoretyczna waga szeląga wynosiła 1,3 g przy średnicy 14-14,5 mm.  

Poniżej prezentujemy egzemplarz fałszywego szeląga z datą 1766. 
Dodatkowo dla porównania zamieszczamy szeląga z 1776 roku. 
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Moneta fałszywa waży 0,69 g i ma średnicę 14,5 mm, jest cienką miedzianą 
blaszką. Najprawdopodobniej została wykonana przez wybicie. Liternictwo jest 
zbyt duże, nierówne, napisy, monogram i data niecentryczne. Bardzo cieniutki 
krój liter monogramu i ogólne niedobicie z niemal całkowicie niewidoczną 
koroną potęgują wrażenie zupełnej nieudolności warsztatu fałszerskiego. Szelągi 
wybijano w Mennicy w latach 1767-1768, 1776, 1792. 

Kolejnym nominałem miedzianym bitym w Mennicy Warszawskiej były 
półgrosze. Pojawiły się w 1766 roku. Ich teoretyczna waga wynosiła 1,95 g, 
a średnica 16,1-17,5 mm. 

Półgrosze bite były w roku 1765 (niezmiernie dziś rzadkie, zapewne próby 
mennicze) oraz w latach 1766-1768, 1775-1777, 1780-1782 i 1792. Poniżej 
prezentujemy oryginalnego i fałszywego półgrosza z 1781 roku3/. 

 

 
 
Wyraźnie widać nieostre kontury napisów i cyfr na fałszywym półgroszu. 

Jest on wykonany metodą odlewu. 
Grosze miedziane wybijano przez wszystkie lata panowania Stanisława 

Augusta. Fałszerstwu grosza miedzianego z 1767 roku poświęcono artykuł w 
WZN4/. 

Poniżej prezentujemy grosza miedzianego z roku 1768 oraz grosza z tego 
samego roku, co do którego nie można mieć pewności, czy stanowi fałszerstwo 
z epoki czy jest destruktem monety. 
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Teoretyczna waga groszy miedzianych wynosiła 3,89 g. Prezentowany 

grosz oryginalny waży 3,53 g, a wątpliwy 3,54 g.  
Moneta wątpliwa powstała zapewne przez wybicie, pozbawiona jest 

obustronnie korony i ma także inne defekty widoczne przy monogramie. 
Przechodząc do monet srebrnych prezentujemy poniżej obok oryginalnego 

falsyfikat półzłotka, czyli monety dwugroszowej5/. 
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Oryginalna moneta waży 3,40 g, moneta fałszywa jest bardzo cienko 
posrebrzana i waży 2,94 g, przy wadze teoretycznej monety oryginalnej 3,34 g. 
Ten falsyfikat nie ma nic wspólnego z pruską akcją fałszerską6/, która zalewała 
monetą fałszywą Polskę stanisławowską. Jest to wyrób drobnego warsztatu 
fałszerskiego, podobnie jak wcześniej pokazane fałszerstwa. Na uwagę 
zasługuje fakt, że stemple zostały wykonane przy użyciu punc, a jedynie 
końcówka daty (66) została wygrawerowana na stemplu ręcznie. 

Przejdźmy do grubszych monet srebrnych – złotówek i dwuzłotówek. Tu 
pole do popisu fałszerzy wydaje się większe.  

Przedstawiamy dwie oryginalne złotówki Stanisława Augusta z 1766 roku. 
Pierwsza z nich, doskonale zachowana, waży tylko 4,70 g i ma kontramarkę 
z połączonych liter PG. Zarówno waga, świetny stan zachowania monety oraz 
litery PG - od nazwiska dzierżawcy Mennicy Piotra Gartenberga, (mylnie 
czasem odczytywane jako CB) wskazują, że jest to efekt działalności Komisji 
Menniczej. Druga oryginalna złotówka waży 5,24 g, a więc zaledwie 0,07 g 
mniej od teoretycznej wagi monet złotowych. 

Dwie kolejne monety są falszerstwami: z 1766 roku, pierwszego roku bicia 
złotówek, i z 1767 roku. Jest to najpopularniejszy rocznik monet złotowych 
bitych przez Mennicę Warszawską. 
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Przedstawione monety fałszywe ważą odpowiednio 4,36 i 4,77 g. Pierwsza 

została wybita w miedzi i posrebrzona. Warto zwrócić uwagę na dobrze wybity 
portret króla z prawidłowym konturem twarzy i oka oraz lokami włosów. Druga 
moneta wybita została najprawdopodobniej w mosiądzu i także rysunki na niej 
są poprawne. Najwyraźniej była dłuższy czas w obiegu, o czym świadczą 
wytarcia na portrecie króla i przy dolnej krawędzi rewersu. 

Moneta dwuzłotowa była bita od 1766 roku przez wszystkie lata panowania 
Stanisława Augusta, z czego najliczniejszą emisją był rok 1768. 

Przedstawiamy zestawienie awersów i rewersów oryginalnej i fałszywej 
monety dwuzłotowej z tego roku. 

Widać na zdjęciach, że falsyfikat powstał metodą odlewu. Waży on 10,31 g 
i wykonany został ze stopu. Oryginalna moneta wykonana ze srebra próby 625 
waży 9,35 g i jej waga odpowiada ściśle teoretycznej wadze dwuzłotówek.  
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Przechodzimy do najgrubszych monet Poniatowskiego - talarów. Talary… 

któż by pomyślał, że i te można było fałszować w epoce.  
Pierwszy przeznaczony do obiegu talar Poniatowskiego to popularny talar 

w zbroi z 1766 roku. Jego teoretyczna waga wynosiła 28,07 g. Zanim jednak 
został wybity powstały próby mennicze, w tym słynny „Talerus Polonicus”, 
znany w kilku egzemplarzach, o wadze Ag 27,2 g. 

Poniżej przedstawiamy zdjęcie wykonane z kopii tego talara7/, a także 
fałszerstwa, niebywale nieudolnego, wykonanego w stopie o wadze 44,68 g (!). 
Kto, kiedy i w jaki sposób wykonał takie fałszerstwo – nie wiadomo. 

W 2012 roku Mennica Polska S.A. wybiła w srebrze próby 925 replikę 
talara Morikofera, o średnicy 40 mm i wadze 39 g, w nakładzie 500 
egzemplarzy. 
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Drugi talar pochodzi z 1795 roku i jest ostatnią monetą talarową okresu 

Stanisława Augusta. Sześciozłotowy talar ważył 24,1 g. Przedstawiamy go 
poniżej. Ten pierwszy jest oryginalny, drugi, wybity w stopie ważącym 23,16 g 
– jest fałszywy. 
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Wreszcie na koniec fałszerstwo odważnika dukatowego. W 1767, 1768 
i 1791 roku mennica wybiła odważniki do monet dukatowych. Teoretyczna 
waga dukata wynosiła 3,5 g. 

Poniżej przedstawiamy odważnik dukatowy z 1768 roku, ważący 3,45 g, 
a także odważnik fałszywy z 1768 roku, w którym Mennica wybiła otwór, 
eliminujący go z użytkowania. 

 

 
 
Warto podkreślić, że fałszerstwa numizmatyczne pojawiły się bardzo 

licznie zaraz po uruchomieniu produkcji przez Mennicę Warszawską i nasilenie 
ich przypadło na lata 1766-1768, przysparzając skarbowi dużych strat. Nowy 
wzór monety, nieznany społeczeństwu, w wielkim stopniu sprzyjał jej 
fałszowaniu. Dotyczyło to przede wszystkim monet 1 i 2 złotowych, ale 
fałszerstwa dukatowe rodzime pojawiły się także natychmiast i były efektem 
działania żydowskich fałszerzy z Błaszek. 

W latach tych, a także na początku lat siedemdziesiątych XVIII wieku 
liczne były fałszerstwa pruskie Fryderyka Wielkiego. 

 
Przypisy 
 

1/ Artykuł nie omawia fałszerstw wykonanych później, szczególnie w czasach 
nam bliższych. Te sporządzane są na szkodę kolekcjonerów i mają najczęściej 
charakter handlowy, dotyczą zwykle dużych rzadkości monetarnych. 
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Ponadto nie omawiano dukatowych fałszerstw z epoki, o których pisze 
Grzegorz Skąpski w artykule „ Fałszerstwa monetarne za Stanisława Augusta 
Poniatowskiego w świetle uniwersałów” - Wrocławskie Zapiski 
Numizmatyczne nr 11/1996. 
 

2/ Źródła podają ilość wybitych szelągów z datą 1766 na 3.960 sztuk. Karol 
Plage w swej pracy „Okres Stanisława Augusta w historii numizmatyki 
polskiej” Kraków 1913, reedycja Polskie Towarzystwo Archeologiczne 
Wydawnictwa Numizmatyczne Warszawa 1970, wspomina o widzianym w 
zbiorach carskiego Ermitażu szelągu z tą datą. Szeląg z datą 1766 pojawił się też 
na 12 aukcji Poznańskiego Domu Aukcyjnego. Był to bardzo słabo zachowany 
egzemplarz, co mogłoby jednak sugerować, że była to moneta obiegowa, a nie 
próba mennicza. 

Znane są także bardzo rzadkie szelągi bez daty, które jednak w ostatnim 
czasie pojawiły się na rynku numizmatycznym. 
 

3/ Półgrosz fałszywy wykonany jest metodą odlewu, waży 1,91 g, oryginalny 
2,11 g. 
 

4/ Por. Zbigniew Kutrzeba „Fałszerstwo grosza Stanisława Augusta 
Poniatowskiego z 1767 roku” Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne nr 
1/2010(39). 
 

5/ Autor nie zetknął się z fałszerstwami z epoki miedzianych trojaków ani 
groszy srebrnych, zwanych ćwierćzłotkami. Te pierwsze były wybijane przez 
całe panowanie Stanisława Augusta. Niedługo jednak po otwarciu Mennicy 
Warszawskiej pojawiły się fałszerstwa pruskie miedzianych trojaków, obok 
fałszerstw innych nominałów: dukatów, złotówek i półzłotówek. Ćwierćzłotki 
bite były w okresie 1766-1768, 1772-1782.  

Porównaj także Zbigniew Kutrzeba „ Trojak miedziany Stanisława Augusta 
Poniatowskiego z 1795 r.” Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne nr 1/2004 (27) 
i Rafał Janke  „Czy istnieją trojaki Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1795 
roku?” Biuletyn Numizmatyczny 2005 r. 

Ponadto autor nie zetknął się z fałszerstwami z epoki monet 6-groszowych 
z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej oraz 10-groszówek i półtalarów. Znane są 
fałszerstwa współczesne. 
 

6/ Por. Grzegorz Skąpski op. cit. str. 4-10. Prezentujemy poniżej bardzo dobrze 
zachowane fałszerstwo pruskie monety jednozłotowej z 1766 roku. Zauważalne 
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są różnice stempla, szczególnie w wymodelowaniu portretu Stanisława Augusta. 
Moneta waży 4,98 g. 
 

 
 

7/ Wykonanej w latach 60-tych przez Polskie Towarzystwo Archeologiczne 
i Numizmatyczne. 

 
Wszystkie prezentowane monety pochodzą ze zbiorów autora. 

 

Zbigniew Kutrzeba 
Wrocław 
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NOVENARIUS - DUTKA CESARSKA 
 

Ferdynand II Habsburg – cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu 
Niemieckiego był również królem Węgier w latach 1618-1637. Za jego 
panowania na Węgrzech wybita została bardzo ciekawa moneta. Na pierwszy 
rzut oka możemy zauważyć podobieństwo do polskich trojaków: popiersie 
i napis otokowy na awersie, oraz nominał i napis strefowy na rewersie.  

Awers monety przedstawia popiersie Ferdynanda w koronie i ozdobnej 
kryzie, oraz napis otokowy przedstawiony poniżej: 
FER.II.D.G.R.I.S.A.G.H.B.REX (Ferdinandus II. Dei gratia Romanorum 
imperator semper augustus Germaniae, Hungariae, Bohemiae rex) 
Ferdynand II, z Bożej łaski, po wsze czasy Cesarz Rzymski, król Niemiec, 
Węgier i Czech. 

Rewers składa się z napisu strefowego oraz herbu królestwa Węgier 
w koronie i podwójnego orła cesarskiego. Z napisu strefowego możemy 
wnioskować, że jest to grosz koronny dla królestwa Węgier o równowartości 
dziewięciu denarów. Moneta został wybita w Kremnicy, o czym świadczą 
inicjały KB. 

Według Huszara moneta była nazywana duttich lub novenarius, co możemy 
tłumaczyć jako dutka lub dziewiątak. W polskiej literaturze również możemy 
spotkać nazwę dutka cesarska, co świadczy o tym, że podobieństwo do polskich 
trojaków było oczywiste. 

Nominały te były bite według następującej stopy: z 6-cio łutowej grzywny 
srebra wybijano 130 sztuk, co daje średnią wagę 1,88 grama przy zawartości 
0,70 grama czystego srebra w sztuce. 

Monety znane są tylko z lat 1622-1623 i wszystkie mają bardzo podobny 
wygląd. Jednak mimo tego istnieje wiele różnic zarówno w ilości kropek 
otaczających koronę na awersie oraz interpunkcyjnych na rewersie, co świadczy 
o dosyć sporej ilości stempli używanych do wybijania tych monet.  

Dzisiaj możemy zauważyć, że moneta nie jest pospolita, rzadkość rocznika 
1623 można ocenić na poziomie naszego R2-R3, zachowane egzemplarze często 
są w ładnych stanach. 

Rocznik wcześniejszy z 1622 roku jest o wiele rzadszy, właściwie nie udało 
mi się dotrzeć do żadnego notowania tego rocznika w ostatnich kilkunastu 
latach.  

Przedstawiam odmiany w poszczególnych rocznikach (w nawiasie ilość 
kropek wokół korony): 
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1. 1622  (według szkicu w Leksykonie Numizmatycznym A. Mikołajczyka) 
a) A: .FER.II.D.G.R.I.S.A.G.H.B.REX (brak danych) 

R: VIIII / KB / GROS:REGN / HVNG:NOV. / DENARIO. / 1622 
2. 1623 

 

 

 

 

 

2a 
 
 
 
 
 
 
2d 
 
 
 
 
 
 
2g 
 
 
 
 
 
 
2i 
 
 
 
 
 
 
2k 
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a) A: FER.II.D.G.R.I.S.A.G.H.B.REX ( 2 kropki)  
R: VIIII / KB / GROS.REGN / HVNG:NOV. / DENARIO. / 1623 

b) A: FER.II.D.G.R.I.S.A.G.H.B.REX ( 2 kropki)  
R: VIIII / KB / GROS.REGN / HVNG:NOV: / DENARIO. / 1623 

c) A: FER.II.D.G.R.I.S.A.G.H.B.REX ( 2 kropki)  
R: VIIII / KB / GROS:REGN / HVNG:NOV / DENARIO. / 1623 

d) A: FER.II.D.G.R.I.S.A.G.H.B.REX ( 6 kropek)  
R: VIIII / KB / GROS:REGN / HVNG:NOV: / DENARIO: / 1623 

e) A: FER.II.D.G.R.I.S.A.G.H.B.REX ( 10 kropek)  
R: VIIII / KB / GROS.REGN / HVNG.NOV. / DENARIO / 1623 

f) A: FER.II.D.G.R.I.S.A.G.H.B.REX ( 10 kropek)  
R: VIIII / KB / GROS:REGN / HVNG:NOV. / DENARIO / 1623 

g) A: FER.II.D.G.R.I.S.A.G.H.B.REX. ( 10 kropek)  
R: VIIII / KB / GROS:REGN / HVNG:NOV. / DENARIO. / 1623 

h) A: FER.II.D.G.R.I.S.A.G.H.B.REX ( 10 kropek)  
R: VIIII / KB / GROS.REGN / HVNG:NOV. / DENARIO. / 1623 

i) A: FER.II.D.G.R.I.S.A.G.H.B.REX ( 10 kropek)  
R: VIIII / KB / GROS.REGN / HVNG.NVO. / DENARIO. / 1623 

j) A: FER.II.D.G.R.I.S.A.G.H.B.REX ( 10 kropek)  
R: VIIII / KB / GROS.REGN / HVNG:NOV. / DENARIO. / 1623 

k) A: FER.II.D.G.R.I.S.A.G.H.B.REX ( 10 kropek)  
R: VIIII / KB / GROS.REGN / HVNG:NOV. / DENARIO. / 1623  
         (nabita punca N na G w NOV ) 

l) A: FER.II.D.G.R.I.S.A.G.H.B.REX ( 10 kropek)  
R: VIIII / KB / GROS:REGN / HVNG:NOV: / DENARIO: / 1623 
 

Zdjęcia dzięki uprzejmości: Nudelman Numismatica, Numismatik Lanz, H.D. 
Rauch GmbH 
 
Literatura:  
[1] L. Huszar – Munzkatalog Ungarn von 1000 bis heute. 
[2] A. Mikołajczyk – Leksykon Numizmatyczny 

 
Jarek Kustosz 
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NIEZREALIZOWANE PROJEKTY MONET OKRESU PRL 
 

Mennictwo okresu PRL, choć nie jest odległe czasowo, to mimo to nadal 
jest mało zbadane i opisane. Zupełną „białą plamą” są niezrealizowane projekty 
monet tego okresu – dotychczas sporadycznie ukazywały się na ich temat 
jakiekolwiek informacje w czasopismach numizmatycznych. Mam nadzieję, że 
niebawem się to zmieni, gdyż kilka znanych mi z kręgów numizmatycznych 
osób, podjęło temat badania i popularyzacji wiedzy na temat monet okresu PRL, 
w tym również niezrealizowanych projektów, które według mojego stanu 
wiedzy, można liczyć w setkach.  

Pod koniec 1957 roku Zarząd Główny Zawiązku Polskich Artystów 
Plastyków ogłosił jednoetapowy, otwarty konkurs rzeźbiarski na monety 2, 5 
i 10 złotowe. Został on zorganizowany na zlecenie Narodowego Banku 
Polskiego, który chciał pieniądzem metalowym zastąpić dotychczasowe, szybko 
zużywające się banknoty o tych samych nominałach.  

Pokłosiem tego konkursu było kilka projektów zrealizowanych w postaci 
monet obiegowych (np. 5 zł Rybak, 2 zł Jagódki czy późniejsza emisja w 1966 
roku 100 zł Mieszko i Dąbrówka), próbnych (np. statek Waryński czy „Atrybuty 
przemysłu”) oraz kilkadziesiąt (jeśli nie kilkaset) projektów niezrealizowanych, 
które do dziś zachowały się w postaci rysunków czy fotografii lub bardzo 
rzadko w postaci modeli gipsowych czy odlewów brązowych.  

W numerze 1/2012 Biuletynu Numizmatycznego ukazał się obszerny 
artykuł autorstwa Pana Rafała Janke z Krakowa dotyczący w/w konkursu. Jest 
to pierwsza publikacja, podejmująca ten temat na łamach czasopism 
numizmatycznych. Miałem już możliwość zapoznania się z tym artykułem jakiś 
czas temu i dopiero po jego lekturze zrozumiałem jak mało jeszcze wiadomo 
o projektach i monetach okresu PRL-u. Wszystkich zainteresowanych szerszym 
poznaniem tematu odsyłam do wyżej przytaczanego artykułu.  

 
„Kogutki” oraz „Ło ś” - jedne z wielu niezrealizowanych projektów 

 
Wśród sześciu projektów zgłoszonych przez Józefa Gosławskiego na 

konkurs w 1957 roku znajdują się dwa, które dotychczas były praktycznie 
nieznane w kręgach numizmatycznych – dlatego też chciałbym im poświęcić 
nieco więcej uwagi. Mam tu na myśli przytoczone w śródtytule projekty monet 
2 złotowych „Kogutki” (fot.1) oraz „Łoś” (fot.2).  
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Projekt „Kogutki” uzyskał II nagrodę, „Łoś” natomiast został wyróżniony. 
Projekty te nie zostały jednak zrealizowane ani w postaci monet próbnych, ani 
obiegowych. Do dziś zachowały się one jedynie w postaci dwóch odlewów 
brązowych (rewersy każdej z monet), znajdujących się w zbiorach rodziny. 
Awersy znane są jedynie ze zdjęć modeli gipsowych wykonanych w 1957-58 
roku przez Józefa Gosławskiego.  

 

Fot. 1. Niezrealizowany projekt monety 2 zł Kogutki z 1958 roku autorstwa  
Józefa Gosławskiego 

 

Fot. 2 Niezrealizowany projekt monety 2 zł Łoś autorstwa Józefa Gosławskiego 

Na podstawie zachowanych fotografii oraz odlewów, Mennica Polska 
w ramach serii numizmatów „Niezrealizowane projekty monet” postanowiła 
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wyemitować, za zgodą Narodowego Banku Polskiego oraz spadkobierców praw 
do wizerunków wyżej zaprezentowane projekty w postaci oficjalnych replik 
kolekcjonerskich. Zostaną one wyemitowane w pierwszej połowie maja 
2012 roku. Zarówno „Kogutki” oraz „Łoś” zostaną wybite w srebrze (po 1000 
sztuk) oraz złocie (po 100 sztuk).  

 
Monety PRL z orłem w koronie ciąg dalszy 

 
W numerze 106/2012 Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych w artykule 

„Orzeł w koronie na monecie z czasów PRL” opisałem jedną z najciekawszych, 
moim zdaniem, historii dotyczących monet okresu PRL. Mowa o projekcie 
monety 10 zł „600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie” z 1964 roku 
autorstwa Józefa Gosławskiego, gdzie autor projektu zaprezentował godło 
państwowe … w koronie (zainteresowanych odsyłam do w/w artykułu).  

W kwietniu 2012 roku, rodzina Józefa Gosławskiego, udostępniła mi kilka 
nieznanych dotychczas szkiców do rewersu wspominanej wyżej monety. 
Zachowały się one jedynie w postaci rysunków na kalce technicznej. Na ich 
podstawie widać, że Józef Gosławski, zanim wysłał na konkurs swój finalny 
projekt (fot.3), wykonał wiele innych, równie ciekawych wizerunków rewersów, 
które do dziś nie były nigdzie publikowane i prezentowane publicznie.  

 

Fot. 3. Projekt monety autorstwa Józefa Gosławskiego, który zrealizowano jedynie 
w postaci monety próbnej. Do powszechnego obiegu trafił projekt autorstwa Wacława 

Kowalika 
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Ryc. Nigdy dotychczas nie prezentowane publicznie projekty Józefa Gosławskiego 
do rewersu monety 10 zł 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  
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Składam serdecznie podziękowania rodzinie Józefa Gosławskiego; Pani 
Annie Rudzkiej – córce oraz Panu Tadeuszowi Rudzkiemu – wnukowi artysty za 
okazaną mi pomoc i udostępnienie wyżej zaprezentowanych szkiców. Wszystkich 
zainteresowanych twórczością artysty zachęcam do odwiedzenia strony 

www.goslawski.art.pl . 

Piotr Kosanowski 
Sandomierz, Warszawa 

 
 
 
 

JESZCZE O MEDALU WDZI ĘCZNOŚCI  
Z OKAZJI XXX ROCZNICY SOLIDARNO ŚCI 

 
W numerze 105 Gdańskich 

Zeszytów Numizmatycznych z 
marca 2012 roku przedstawiliśmy 
piękny medal zaprojektowany 
przez panią Dobrochnę Surajewską, 
wybity z okazji XXX Rocznicy 
Solidarności.  

Od artystki otrzymaliśmy 
ciekawe uzupełnienie tego 
artykułu: „Inspiracją były 
przerastające żelazną bramę 
niepokorne kwiaty. Wychylały się 
ku słońcu. Poruszyło mnie to, że 
wystarczyła im odrobina ziemi 
i wody, aby za nic mieć stalowe 
zapory. Znamienne było też to, że  

                                                                       zjawisko napotkałam pod koniec  
                                                                       lata, w sierpniu.” 

 

Twórczości pani Dobrochny Surajewskiej planujemy poświęcić jeden 
z kolejnych numerów GZN. 

Dariusz Świsulski 
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NISZCZYCIEL "BŁYSKAWICA" NA NOWEJ MONECIE NBP 
 

26 kwietnia 2012 roku weszła do obiegu moneta okolicznościowa 2 zł 
z nowej serii „Polskie okręty”, przedstawiająca niszczyciel „Błyskawica”. 
Autorem projektu jest Andrzej Nowakowski.  

 

     
 

Na rewersie monety przedstawiono widok na lewą burtę okrętu płynącego 
po spokojnym morzu. U góry półkolisty napis NISZCZYCIEL BŁYSKAWICA. 
U dołu Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari. „Błyskawica” 
w 1987 roku jako jedyny polski okręt została udekorowana tym orderem.  

 

Dariusz Świsulski 
 

90-LECIE PORTU GDYNIA 
 

Z okazji przypadającego na 2012 rok jubileuszu 90-lecia Portu Gdynia, 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wyemitował pamiątkowy medal wybity 
w Mennicy Śląskiej. Materiał: srebro Ag 925, średnica: 30,9 mm, nakład 
800 sztuk. Autorką projektu jest Monika Hochel.  

 

      
 

Dariusz Świsulski 
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PGE ARENA 
 

Już wkrótce w Polsce i na Ukrainie rozpoczną się Mistrzostwa Europy 
w Piłce Nożnej. Z tej okazji przygotowano nowe stadiony, w tym uważany za 
jeden z ładniejszych – PGE Arena w Gdańsku. Stadion został oddany do użytku 
19 lipca 2011 roku, a pierwszy oficjalny mecz rozegrano 14 sierpnia tego 
samego roku. Liczba miejsc na stadionie wynosi 42.105.  

W ramach EURO 2012 cztery mecze zostaną rozegrane w Gdańsku: 
Hiszpania – Włochy (10.06), Hiszpania – Irlandia (14.06), Hiszpania – 
Chorwacja (18.06), zwycięzca grupy B – druga drużyna grupy A (22.06).  

Wśród kibiców, którzy przyjadą do Gdańska, jest też pewnie wielu 
numizmatyków. Dla nich przygotowano specjalne pamiątkowe monety. 

Pierwsza moneta z PGE Arena Gdańsk, z serii „Stadiony Polskie 2012”, 
została wybita w Mennicy Polskiej. Jest to 1 dolar Niue Island, wyemitowany 
już 24 czerwca 2010. Metal: Ag 925, średnica: 38,61 mm, nakład: do 20.000 
sztuk. Moneta została zaprojektowana przez Dobrochnę Surajewską. Na stronie 
internetowej Skarbca Mennicy Polskiej do nabycia za 200 zł. 

 

 
 

Druga moneta okolicznościowa o nominale 7 talarów została wyemitowana 
w kwietniu 2012 roku przez PHU WITBOMM Witold Kruszewski i wybita 
w Mennicy Śląskiej. Materiał: mosiądz, średnica: 30,9 mm. Autorką projektu 
jest Monika Hochel. 

 

     
 

Dariusz Świsulski 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 

 
3 kwietnia 2012 roku w Muzeum Miasta Gdyni odczyt zorganizowany 

przez Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego "Nowe 
trendy w produkcji i zabezpieczeniach banknotów" wygłosił Mariusz 
Habkowski. 

Odczyt rozpoczął się od przedstawienia krótkiego rysu historycznego 
traktującego o fałszerstwach środków pieniężnych z naciskiem na najbardziej 
spektakularne ich przejawy, tj. fałszerstwa polityczne. Następnie przedstawione 
zostały elementy protekcyjne stosowane przy zabezpieczaniu banknotów od 
przełomu lat 80-tych i 90-tych ubiegłego stulecia. Na zakończenie referatu 
zaprezentowane zostały najnowsze materiały do produkcji podłoża banknotów 
alternatywne dla papieru, a więc podłoża polimerowe oraz hybrydowe. 

 
W Oddziale Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku 

prezentowana jest wystawa serii medali z portretami królów polskich w/g 
portretów Jana Matejki, ze zbiorów członka Oddziału Gdańskiego Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego, pana Konstantego Siekierskiego.  

Na serię składają się 42 medale, zaprojektowane przez panią Ewę 
Olszewską-Borys i emitowane przez PTAiN Koszalin (później przez PTN 
Koszalin), wybite w Mennicy Państwowej w latach 1985 – 2003. Na awersie 
dodatkowego, 43 medalu przedstawiono postać Jana Matejki, a na rewersie Ewy 
Olszewskiej-Borys i Mariana Okulicza – pomysłodawcy serii.  

 
W Cafe Księgarni Vademecum w Gdyni, ul. Świętojańska 5-7, w kwietniu 

2012 roku prezentowana była wystawa medali ze zbiorów Romualda L. 
Sieradzkiego, przygotowana przez Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego z okazji 72. rocznicy zbrodni katyńskiej. 

Na wystawach w kawiarni Vademecum, organizowanych pod wspólnym 
tytułem „Pamiętajmy o rocznicach”, co miesiąc zmieniane są eksponaty. 

 
W kwartalniku "Człowiek i dokumenty" został opublikowany artykuł 

„Fałszerstwa polityczne pieniędzy i ‘koreański superdolar’ ”, autorstwa członka 
Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, pana 
Mariusza Habkowskiego, eksperta z zakresu technicznych badań dokumentów 
w Laboratorium Kryminalistycznym KWP Gdańsk, biegłego przy Sądzie 
Okręgowym w Słupsku. 
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W dniu 19 kwietnia 2012 roku w nowym Pawilonie Wystawienniczym 
u stóp Grodziska w Sopocie odbył się arcyciekawy odczyt prof. Stanisława 
Suchodolskiego. Tytuł odczytu „Numizmatyka podwodna, czyli o skarbach 
z zatopionych okrętów”. Organizatorem było Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku, Oddział „Grodzisko”. Prelegent w bardzo ciekawy sposób mówił 
o metodach identyfikacji zatopionych okrętów. Po zlokalizowaniu wraku okrętu 
archeolodzy stają przed szeregiem pytań, na które muszą odpowiedzieć mając 
do dyspozycji fragmenty wraku i przedmioty z zatopionego okrętu. Pytania to 
między innymi: jakiego typu był to okręt, skąd i dokąd płynął, gdzie i kiedy 
został zbudowany, co przewoził i cały szereg innych. Szeroko opowiadał, 
ilustrując przezroczami, jak różne hipotezy dotyczące odpowiedzi na wyżej 
przytoczone pytania można wykluczyć bądź potwierdzić. Jedną z ciekawszych 
metod identyfikacji okrętu jest rozpoznanie monet umieszczanych w stopce pod 
masztem okrętu. 

Przy okazji odczytu, z inicjatywy naszej Prezes Honorowej pani 
Aleksandry Szymańskiej-Bukowskiej, Oddział nasz urządził wystawę 
medalierska ze zbiorów Romualda Sieradzkiego. Ekspozycja zawierała przeszło 
100 medali w trzech gablotach: okręty, statki i żaglowce. 

Z przykrością stwierdzam, że wśród licznie zgromadzonych słuchaczy 
składających się z archeologów, profesorów wyższych uczelni, a także innych 
zainteresowanych było tylko trzech członków naszego Towarzystwa. 

 
20 kwietnia 2012 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe 40-lecia 

Oddziału Słupskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Z tej okazji 
Oddział Gdański składa serdeczne gratulacje Jubilatom, życząc im wszelkiej 
pomyślności. Uroczystości rozpoczęły się referatem Jana Radkowskiego, 
prezesa tamtejszego Oddziału, na temat historii powstania i działalności 
Oddziału Słupskiego na przestrzeni 49 lat. Uroczystościom towarzyszyła 
niezwykle bogata ekspozycja fragmentów zbiorów członków Oddziału 
Słupskiego. Była to wystawa przede wszystkim monet, ale także medali, 
falerystyki, pocztówek, wydawnictw itp. 

Wystawiono m.in. wszystkie „Biuletyny” - pisemka tamtejszego Oddziału, 
ukazujące się w cyklu półrocznym. Uroczystości zgromadziły przeszło 100 
uczestników, burmistrzów sąsiednich miast: Lęborka i Ustki, przedstawicieli 
licznych przedsiębiorstw i urzędów. Byli niemalże wszyscy członkowie 
Oddziału Słupskiego, koledzy z Oddziału Koszalińskiego i Gdańskiego. 
Zabrakło jedynie przedstawicieli lub tylko przedstawiciela Zarządu Głównego 
naszego Towarzystwa, co niestety coraz częściej się zdarza. 

 
REDAKCJA, ALEMKA 
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