
                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 109   wrzesień 2012 r. 

3 

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 109   wrzesień 2012 r. 

4 

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE 
Pismo ukazuje się od 1988 roku 

 
Redaguje : 
Aleksander M. Kuźmin 
Dariusz Świsulski 

 

Zdjęcia : 
Aleksander M. Kuźmin 
Dariusz Świsulski 
 

 
Wydawca : 

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 
Oddział w Gdańsku 

 
Adres wydawcy  

i 
Adres redakcji : 

81 - 601 Gdynia ul. Apollina 38 
tel (0 58) 621 43 67 

tel. kom. 606 710 835 
e-mail  alemka@poczta.onet.pl 

 
Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne są rozprowadzane wewnątrz 

Towarzystwa przez Oddział w Gdańsku. Redakcja nie odpowiada za  
treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń. Za treść artykułów  

odpowiedzialni są autorzy. Redakcja zastrzega sobie prawo do 
skracania i korekty nadesłanych materiałów. 

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 109   wrzesień 2012 r. 

5 

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 
Oddział w Gdańsku 

 

 
 
 

Gdańskie  Zeszyty 
Numizmatyczne 

 

 
NR  109 

          
 
 
 

Wrzesień 2012 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 109   wrzesień 2012 r. 

6 

 
W  NUMERZE: 
 
Andrzej Denis 

Gdańska moneta oblężnicza - 1577 rok s.  3 
 

Zbigniew Kutrzeba 
Czy istnieją dziesięciogroszówki Stanisława  
Augusta Poniatowskiego z datą 1794-1795 ? s.  8 

 

Mariusz Habkowski 
Fikcyjne i fantazyjne znaki pieniężne s. 13 

 

Marek Labuda 
Talar redzki s. 21 

 

ALEMKA 
Budowniczy Floty Harcerskiej s. 22 

 

Zbigniew Bartkowiak 
Recenzja s. 23 

 

REDAKCJA 
Z Oddziału Gdańskiego PTN s. 25 

 

REDAKCJA 
Wydarzenia s. 28 

 
 
 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 109   wrzesień 2012 r. 

3 

 
 

GDAŃSKA MONETA OBL ĘŻNICZA - 1577 ROK 
 

Po śmierci Zygmunta Augusta Jagiellończyka i ucieczce z Polski jego 
następcy króla Henryka I Walezjusza, na tron Rzeczypospolitej głosem szlachty 
polskiej został wybrany Stefan I Batory - książe Siedmiogrodu. Miasto Gdańsk 
nie chciało uznać zwierzchnictwa polskiego króla Stefana, a mieszczaństwo 
gdańskie w większości pochodzenia niemieckiego opowiedziało się za cesarzem 
Maksymilianem II Habsburgiem jako swym władcą. Był on dotychczas 
konkurentem króla Stefana do tronu polskiego. Ponadto Gdańskowi dolegały 
ograniczające jego samowolę „Statuty Karnkowskiego” i inne postanowienia 
w ostatnich latach rządów Zygmunta Augusta, i na nie się nie zgadzali.  
 

 

Portret króla Stefana  
 

Król Polski Stefan Batory odpowiedział bogatemu i butnemu miastu 
represją - zakazem handlu. W tym celu cały spław wiślany towarów z Polski 
skierował do Elbląga. Wczesną wiosną 1577 roku 18 tys. armia polska 
przystąpiła do oblężenia miasta Gdańska, który był bardzo dobrze przygotowany 
do obrony. Opłacał zaciężne, najemne wojsko - bijąc własną monetę oblężniczą 
z herbem miasta i postacią Chrystusa na rewersie. Pobożna inwokacja 
„DEFENDE.NOS CHRISTE SALVATOR” - ratuj nas Chryste Zbawicielu, 
miało dodawać ducha. 
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Talar Goebla 
 

Moneta była pozbawiona wizerunku Króla Stefana i jego oficjalnej 
tytulatury - prezentując separatyzm zbuntowanego miasta. W czasie 
10-miesięcznego oblężenia Gdańska na swoje oblężnicze monety miasto było 
zmuszone zgromadzić srebro dla mennicy. Sięgnięto nawet po srebra kościelne, 
m.in. z Katedry Mariackiej zabrano 12 srebrnych posągów apostołów, srebrne 
wota, lichtarze, aby przetopić je na surowiec menniczy, wybić monety na 
opłacenie najemnego wojska. W czasie oblężenia zarząd mennicy objął Kasper 
Goebel, który na swoich monetach początkowo nie kładł żadnego znaku.  
 

 

Rewers talara Goebla 
 

Po jego uwięzieniu pod zarzutem zdrady stanu i nadużyć w mennicy (bo 
talarów bił więcej niż wpłacał do kasy miejskiej, a grosze zaś bił po zniżonej 
stopie i naraził skarb miejski na olbrzymie straty) uciekł z miasta i szukał opieki 
i łaski w obozie królewskim. Powierzona Goeblowi mennica obejmowała tylko 
dział srebrnej produkcji, dział złoty natomiast miasto powierzyło Włochowi 
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Gracjanowi Gonzalo w celu bicia monety złotej - pełnowartościowych dukatów 
ze złota 23,5 karatowego.  
 

    

Dukaty 
 

Po uwięzieniu Kaspra Goebla mennicę przejął Walter Talleman z Lubeki, 
który znaczył monety malutkim ptaszkiem (kawką) na końcu legendy na 
rewersie.  

    
 

    

Talary i półtalary Tellemana  
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Monety Goebla cechowały się bardziej finezyjnym, pięknym rysunkiem 
i były starannie bite i wykończone. Natomiast monety Tellemana znaczone 
ptaszkiem były bite mniej starannie. Wszystkie monety oblężnicze były 
z lichego srebra, zarówno talary, półtalary, a grosze i szelągi z całkiem lichego. 
 

 

Rewersy talarów  
 

     

Grosze  
 

Jedynie monety złote - dukaty były pełnowartościowe z Chrystusem na 
awersie. 5-cio dukaty oblężnicze bito stemplem talara, odmiana z 8 listkami 
przed 10-ma za popiersiem Chrystusa. Stemplem półtalara bito także 5-cio, 
8-mio dukatówki.  

Oprócz bicia monet oblężniczych mennica gdańska w 1577 roku 
kontrasygnowała malutkim herbem miasta wszystką kursującą monetę złotą obu 
ostatnich Jagiellonów i obcą.  

Ponieważ królowi Stefanowi śpieszyło się do wojny z Rosją, a Gdańsk 
tracił ogromnie na zastoju w handlu, w grudniu 1577 doszło do pokoju 
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i złożenia hołdu królowi Stefanowi i wypłaceniu przez miasto kontrybucji w 
wysokości 200 tys. złotych polskich w zamian za skasowanie Statutów 
Karnkowskiego.  

Po okresie oblężenia monety oblężnicze spotykały się z niechęcią ludności 
jako mniej wartościowe i z lichego srebra. Królewskie zarządzenie z sierpnia 
1578 roku dozwalało na obieg monety oblężniczej do końca tego roku, drugie 
zaś z listopada 1578 zleciło unieważnienie i wycofanie z obiegu wszystkich 
monet bitych po śmierci Zygmunta Augusta. Obecnie należą do wielkich 
rzadkości numizmatycznych. 

Andrzej Denis 
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CZY ISTNIEJ Ą DZIESIĘCIOGROSZÓWKI STANISŁAWA 
AUGUSTA PONIATOWSKIEGO Z DAT Ą 1794-1795 ? 

artykuł problemowy 
 
Druga reforma monetarna 1787 roku wprowadziła do obiegu nową monetę 

– dziesięć groszy miedzianych w srebrze. Jak pisze Tadeusz Kałkowski w swej 
popularnej książce „bito ją na podstawie drugiej ordynacji menniczej z 1787 r. 
wg stopy 250,5 sztuki z grzywny czystego srebra. Okazała się monetą bardzo 
potrzebną, produkowano ją aż do końca panowania Stanisława Augusta” 1) . 

 

Czy rzeczywiście monetę bito do 1795 roku ? 
 

Karol Plage w swej pracy „Okres Stanisława Augusta w historyi 
numizmatyki polskiej” 2) wymienia w pozycjach 240 i 241 dziesięciogroszówki 
odpowiednio z 1794 i 1795 roku oraz pokazuje ich rysunki. Przedstawiamy je 
poniżej. 

 

 
 
Monety te wymieniane są w licznych katalogach innych autorów. 

W popularnym katalogu firmy „Nefryt” Janusza Parchimowicza 3) przy 
nakładzie obu monet postawiono znak zapytania, wyceniając powyższe roczniki 
znacznie wyżej niż wszystkie pozostałe. 

W katalogu monet polskich 1764-1864 Czesława Kamińskiego – Edmunda 
Kopickiego 4) podano stopnie rzadkości obu monet odpowiednio R1 i R4. 
W czterotomowym dziele Edmunda Kopickiego dla obu monet podano stopnie 
rzadkości odpowiednio R6 i R4, a więc właściwe dla monet bardzo rzadkich, 
korygując fundamentalnie stopnie rzadkości podane w poprzednim katalogu 
sprzed 18 lat 5). 
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Józef Andrzej Szwagrzyk w swej książce „Pieniądz na ziemiach polskich 
X-XX wiek” wymienia emisje obu monet nieprzerwanie od 1787 roku do 1795 
roku 6). 

Józef Tyszkiewicz w swej pracy „Podręcznik numizmatyczny zawierający 
ceny amatorskie monet polskich od 1506 do 1795” 7) wymienia obie monety, 
podając ceny w markach niemieckich: 
- dla rocznika 1794  25 mk ? , oznaczając znakiem zapytania ceny unikatów lub 
monet nader rzadkich, jako niezmiernie trudne do określenia, 
- dla rocznika 1795  6 mk; w takiej samej kwocie Tyszkiewicz wycenia bardzo 
rzadkie grosze miedziane z lat 1786-1787 z napisem „grosz z miedzi kraiowey”. 

W czterotomowym katalogu Emeryka Hutten – Czapskiego 8) pod pozycją 
5344 odnotowano 10 groszy z datą 1795, w katalogu nie wykazano w ogóle 
monety z datą 1794 9). 

W ponad 20-letniej historii aukcyjnej Warszawskiego Centrum 
Numizmatycznego pojawiły się wszystkie roczniki dziesięciogroszówek 
miedzianych w srebrze Stanisława Augusta – poza latami 1794-1795. 
Kilkakrotnie notowano monetę błędnie odczytywaną jako z 1795 roku, gdy 
w rzeczywistości była to przebitka daty 2/3, o czym informowano w katalogach 
aukcyjnych. Pokazujemy poniżej awers jednego z takich egzemplarzy. 

Wyraźnie widać dla cyfry 5 ślad przebicia, także jej „daszek” nie ma 
charakterystycznego dla monet z 1795 roku lekko wygiętego łukowato kształtu. 
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Znakomity znawca dziejów Mennicy Warszawskiej, wieloletni kustosz 
gabinetu numizmatycznego a po II wojnie światowej dyrektor Mennicy 
Państwowej w latach 1945-46, dr Władysław Terlecki, w swej fundamentalnej 
pracy „Mennica Warszawska 1765-1965” 10) w tabeli nr 4 podaje ilość i wartość 
monet wybitych w Mennicy Warszawskiej w czasie panowania Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Zestawienie sporządził autor na podstawie pracy 
Antoniego Schroedera, probierza i administratora Mennicy, „Polnische 
Medaillen und Munzgeschichte unter S.M. des Konigs Stanislaus Augustus”.  

W zestawieniu tym podano dziesięciogroszówki dla lat 1787-1793, nie ma 
natomiast najmniejszej wzmianki o wybijaniu monet z datami 1794 i 1795, co 
chyba świadczy jednoznacznie o braku emisji. Nawet gdyby monety 
10-groszowe bito jeszcze w tych latach, to bez wprowadzenia na stemplach 
nowej daty rocznej. 

W swojej kolekcji posiadam monetę dziesięciogroszową  z datą 1794. 
Moneta jest wyraźnie z obiegu, w nie lepszym niż 3 (-)3 stanie zachowania. 
Poniżej pokazano awers świetnie zachowanej monety z 1792 roku i awers 
monety z 1794 roku. 

 

    
 
Nie przesądzając kategorycznie o jej nieautentyczności, choć poddając tę 

autentyczność w wątpliwość, chciałbym zwrócić uwagę na wyjątkowe 
podobieństwo cyfry „4” na monecie do „4” z ryciny Karola Plage. Jeśli nawet 
moneta z 1794 roku nie jest autentyczna i „4” powstała w wyniku przerobienia, 
to uczyniono to nader zręcznie kierując się właśnie tym rysunkiem. Czwórka ma 
cieńszy krój niż pozostałe cyfry i jest odchylona lekko w prawo, tak jak na 
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rysunku Plagego. Na zdjęciu widać wokół cyfry „4” jakby lekkie zaklęśniecie, 
którego w rzeczywistości na materialnej monecie nie ma.  

Moneta waży 2,19 g (przy podawanej w katalogach 2,48 g). Wszystkie 
posiadane przez autora roczniki 1787-1793 ważą odpowiednio 2,06 g, 2,28 g, 
2,28 g, 2,57 g, 2,35 g, 2,50 g, 2,66 g, 2,37 g. 

Dlaczego tylu znakomitych autorów opracowań i katalogów umieszczało 
w nich monety 10-groszowe z lat 1794-1795 ? Co więcej, zadziwiające jest 
także określenie skali rzadkości tych monet ostatecznie odpowiednio R6 i R4, 
przy jednoczesnym nienotowaniu żadnego rocznika ani na aukcji 
Warszawskiego Centrum Numizmatycznego, ani na kilkunastu aukcjach 
Poznańskiego Domu Aukcyjnego. 10-groszówka z 1792 roku z literami mv była 
kilkakrotnie notowana na aukcji WCN, a przecież jej rzadkość szacuje się także 
na R4 ! 

Przypuszczam, że czyniono to bezkrytycznie powielając poprzedników, być 
może zaczynając od podręcznika Józefa Tyszkiewicza. 

Możemy więc chyba przyjąć z prawdopodobieństwem bliskim pewności, że 
moneta z datą 1794 nigdy nie została wybita, a moneta z datą 1795 jest efektem 
przebitki daty 2/3, co daje efekt wizualny podobny do cyfry 5. 

W tej sytuacji należałoby skorygować informacje podawane we 
współczesnych katalogach. 

Zbigniew Kutrzeba 
Wrocław 

 
Przypisy 
 

1) Tadeusz Kałkowski „Tysiąc lat monety polskiej”, wyd. II, Wydawnictwo 
Literackie Kraków 1981, str. 332 
 

2) Karol Plage „Okres Stanisława Augusta w historyi numizmatyki polskiej”, 
Kraków 1913, str. 72 
 

3) Janusz Parchimowicz „Monety polskie”, Wydawnictwo Nefryt Szczecin 
2008, Wydanie II, str. 206 
 

4) Czesław Kamiński – Edmund Kopicki „Katalog monet polskich 1764-1864”, 
wydanie II, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1977, str. 40 
 
5) Edmund Kopicki „Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską 
związanych”, PTN, Warszawa 1995  
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6) Józef Andrzej Szwagrzyk „Pieniądz na ziemiach polskich X-XX wiek”, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo 1990, wydanie II, poz. 3294, 
str. 244 
 

7) Józef Tyszkiewicz „Podręcznik numizmatyczny zawierający ceny amatorskie 
monet polskich od 1506 do 1795”, tom XVII, rocznik Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, 1890, wznowienia PTAiN, Warszawa 1973 
 

8) Emeryk Hutten-Czapski „Cataloque de la Collection des monnaies et 
medailles polonaises” du comte Emeric Hutten-Czapski, Muzeum Narodowe 
w Krakowie, drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1904 
 

9) wg informacji przekazanych emailem w dniu 22 maja 2012 roku, jaki autor 
otrzymał od Pani Elżbiety Korczyńskiej z Gabinetu Numizmatycznego Muzeum 
Narodowego w Krakowie, w zbiorze Gabinetu znajduje się  j e d e n  
egzemplarz z datą 1795 i pochodzi on ze zbioru Emeryka Czapskiego. Obecnie 
z uwagi na remont pałacyku Czapskich moneta jest niedostępna do badań – nie 
ma więc pewności, czy ostatnia cyfra roku nie jest przerobiona (może jak sądzi 
autor artykułu przebitka). Kwerenda będzie możliwa w 2014 roku, po 
zakończeniu w 2013 roku remontu pałacyku. Rocznika 1794 brakuje, nie 
posiadał go także Emeryk Czapski. 
 

10) Władysław Terlecki „Mennica Warszawska 1765-1965”, Wrocław-
Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo 
1970 
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FIKCYJNE I FANTAZYJNE ZNAKI PIENI ĘŻNE 
 
Termin fantazyjny lub fikcyjny może objąć swym zakresem wiele typów 

„znaków pieniężnych”. Z powyższymi określeniami zetknąć się można przy 
opisach różnych nietypowych banknotów lub monet. Zasadnym byłoby więc 
usystematyzowanie informacji w tym zakresie. Podjęcie się tego zadania jest 
o tyle trudne, iż podane wyżej terminy są nieprecyzyjne i zaliczenie do nich, 
którejś z grup znaków płatniczych, może się niektórym wydać działaniem na 
wyrost lub niezrozumieniem tematu. 

Według glosariusza Rady Unii Europejskiej prezentowanego na stronie 
internetowej prado.consilium.europa.eu, dokumenty (a więc również banknoty) 
fikcyjne, to takie, które „nie mają podstawy prawnej i które zwykle nie są oparte 
na żadnym legalnym dokumencie”. Z tego samego źródła dowiedzieć się można, 
iż „dokument fikcyjny ma wygląd dokumentu urzędowego, ale nie został 
wydany przez prawnie istniejący organ lub instytucję państwa lub organizacji 
uznanych na mocy prawa międzynarodowego, w związku z czym nie ma 
prawnej ważności”. 

A co z banknotami fantazyjnymi ? Wspomniany glosariusz mówi: 
„dokumenty (banknoty – przyp. MH) fantazyjne używają nazw zmyślonych 
państw lub organizacji”. 

Jak widać granica pomiędzy znakami pieniężnymi fikcyjnymi a 
fantazyjnymi jest bardzo płynna. Jednakże definicję dokumentów fantazyjnych 
można również rozumieć w ten sposób, iż dotyczy znaków pieniężnych, które 
mają celowo wprowadzać w błąd, a więc mamy przy takiej interpretacji do 
czynienia z działaniem przestępczym. 

Nie można oczywiście mylić banknotów fantazyjnych czy fikcyjnych 
z fałszywymi. Banknoty fałszywe produkuje się na wzór i podobieństwo 
prawdziwych znaków pieniężnych lub modyfikuje się banknoty oryginalne 
(mamy wówczas do czynienia z tzw. banknotami sfałszowanymi zwanymi także 
przerobionymi) (Ryc. 1).  

Biorąc pod uwagę niejasności przy interpretacji cytowanych definicji, 
postanowiłem przedstawić kilka ciekawych i nietypowych znaków pieniężnych 
nie kwalifikując ich jednak do żadnej z dwu powyższych kategorii, choć 
spełniają one warunki jednej lub drugiej. 
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Ryc. 1. Banknot o nominale 5$ przerobiony na pięćdziesięciodolarówkę. Jak widać 
fałszerz przerobił także podpis pod portretem Abrahama Lincolna – obecnie figuruje 
tam nazwisko: „GRANT” oraz słowne oznaczenie nominału pod portretem – obecnie: 

„FIFTY”, jednak nie zmienił słownego oznaczenia nominału pod pieczęcią Skarbu USA 
– nadal widnieje tam nadruk: „FIVE” 

 

Wśród nietypowych walut najciekawszymi są chyba pieniądze państw 
nieuznawanych przez wspólnotę międzynarodową. Już na wstępie pojawił się 
problem, czy zgodnie z podanymi wcześniej definicjami do pieniędzy fikcyjnych 
lub fantazyjnych można zaliczyć walutę np. Republiki Naddniestrza – formalnie 
regionu autonomicznego Republiki Mołdawii, który 2 września 1990 roku 
ogłosił niepodległość. Republika Naddniestrza nie jest uznawana przez żadne 
państwo na świecie, oprócz Abchazji i Osetii Południowej, które… również nie 
są uznawane przez wspólnotę międzynarodową. Rubel naddniestrzański pełni 
de facto rolę środka płatniczego, choć de iure nie został wyemitowany przez 
„prawnie istniejący organ lub instytucję państwa lub organizacji uznanych 
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na mocy prawa międzynarodowego”. Zostawmy jednak prawne dylematy – nie 
zmienia to faktu, iż rubel naddniestrzański jest ciekawostką na rynku 
numizmatycznym. 

Na początku Republika Naddniestrza wykorzystywała stare banknoty 
ZSRR oznaczając je jedynie poprzez naklejanie znaczków z wizerunkiem 
Aleksandra Wasiljewicza Suworowa, uznawanego przez Naddniestrzan za 
bohatera narodowego (Ryc. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 2. Banknot ZSRR emisji 1961 z naklejonym znaczkiem z wizerunkiem 
A. Suworowa 

 

Następne emisje były już zaprojektowane na nowo, jednak na każdym 
banknocie widniał wizerunek Suworowa (Ryc. 3). Banknoty te były stosunkowo 
słabo zabezpieczone: posiadały bieżący znak wodny i włókna ochronne. 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 3. Naddniestrze. Banknot o nominale 50 rubli emisji 1993 
 

Ostatnią, jak na razie, była emisja z 2007 roku. Pojawiła się już fastrygowa 
nitka zabezpieczająca, mikrodruki i, lepsze niż we wcześniejszych emisjach, 
znaki wodne jako kolejne zabezpieczenia (Ryc. 4). 
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Ryc. 4. Naddniestrze. Banknot o nominale 1 rubla emisji 2007 
 

Kolejnym, nieuznawanym przez prawo międzynarodowe, państwem 
emitującym własne znaki pieniężne jest Górski Karabach. Jest to ormiańska 
enklawa będąca przedmiotem sporu między Armenią a Azerbejdżanem. 
Jednostką monetarną Górskiego Karabachu jest dram. Jak silnie naród ormiański 
związany jest z chrześcijaństwem, świadczą obrazy przedstawione na 
karabaskich banknotach. Na przykład na banknocie o nominale 2 dram widnieje 
klasztor Gandzasar, w którym znajdują się relikwie św. Zachariasza (ojca Jana 
Chrzciciela) oraz scena chrztu Jezusa Chrystusa (Ryc. 5). Karabaskie banknoty 
są bardzo słabo zabezpieczone – przeważa druk offsetowy, posiadają dość 
prosty znak wodny oraz mikrodruki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 5. Przednia i tylna strona banknoty o nominale 2 dram 
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Nieco mniej poważnymi tworami „politycznymi” są państewka powstałe na 
skutek ambicji ich założycieli, dla promowania pewnych regionów lub po prostu 
jako żart. 

W styczniu 1967 roku brytyjczyk Roy Bates kupił od rządu Wielkiej 
Brytanii, pochodzącą z czasów II Wojny Światowej, platformę przeciwlotniczą. 
Początkowo prowadził na niej piracką rozgłośnię radiową, lecz już 2 września 
1967 roku proklamował powstanie na niej niepodległego Księstwa Sealandii. 
Księstwo od 1972 roku emituje monety (dolar sealandzki) o różnej tematyce 
(Ryc. 6). 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 6. Awers i rewers jednej z monet Księstwa Sealandii 
 

W wyniku inspiracji powstaniem Sealandii, 1 kwietnia 1970 roku w 
zachodniej części Australii powstało Księstwo Hutt River. Liczy ono około 200 
mieszkańców (obywatelstwo posiada również 13.000 osób zamieszkujących 
poza granicami księstwa, otrzymuje je bowiem każdy kto wyśle wniosek 
i zapłaci 300 dolarów australijskich za wydanie ważnego przez 5 lat paszportu), 
a walutą jest dolar Hutt River. Na banknotach księstwa widnieje wizerunek 
księcia Leonarda I (Ryc. 7). Znaki pieniężne Księstwa nie posiadają w zasadzie 
żadnych zabezpieczeń. 

 

 

 

 

 

Ryc. 7. Banknot Hutt River o nominale 1$ 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 109   wrzesień 2012 r. 

18 

Innymi tego typu „państwami” emitującymi własną walutę są m.in. 
Republika Minervy, Księstwo Seborgi, Wielkie Księstwo Zachodniej Arktyki 
czy Królestwo Kamberry (Ryc. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 8. Kolejno: moneta Republiki Minervy, moneta Księstwa Seborgi, moneta 
Wielkiego Księstwa Zachodniej Arktyki oraz banknot Królestwa Kamberry 

 

Nieco inny charakter mają banknoty-cegiełki, które wyemitowane zostały 
przez Antarctica Overseas Exchange Office Ltd. w celach kolekcjonerskich, 
jednakże dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na rzecz badań naukowych 
na Antarktyce, Arktyce, na Wyspach Galapagos czy Wyspach Kerguelena 
(Ryc. 9). 

Na podobnej zasadzie emitowane są banknoty Wyspy Wielkanocnej (Rapa 
Nui) wyemitowane przez Pacific Overseas Exchange Office (Ryc. 10). 

Należy nadmienić, iż opisane banknoty-cegiełki wykonane są na podłożu 
z tworzywa sztucznego, tzw. polimerowego. Czasem umieszczane są nich proste 
hologramy. 
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Ryc. 9. Banknoty Antarktyki, Arktyki, Wysp Galapagos oraz Kerguelena 
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Ryc. 10. Banknot o nominale 2500 rongo 
 

Na koniec jeszcze jeden banknot. Tym razem będzie to polski banknot o 
nominale… 400 złotych. Jest to banknot testowy Polskiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych wyprodukowany w 1996 roku. W odróżnieniu od dotychczas 
przedstawionych, ten posiada cały zestaw zaawansowanych technologicznie 
zabezpieczeń standardowo występujących w banknotach obiegowych (Ryc. 11). 

 

 

 

 

 

 
 

Ryc. 11. Polski banknot o nominale 400 złotych 
 

* * * 

Okazuje się, że nie da się tak do końca zakwalifikować niektórych znaków 
pieniężnych, do którejś z omówionych kategorii, będąc całkiem w zgodzie z ich 
definicyjnymi znaczeniami. Nie zmienia to jednak faktu, iż omówione powyżej 
znaki pieniężne są ciekawymi i nietypowymi okazami na rynku 
numizmatycznym. W ogromnej większości przypadków banknoty fikcyjne, czy 
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też fantazyjne przypominają szatą graficzną „prawdziwe” pieniądze, jednak nie 
posiadają żadnych zabezpieczeń, albo posiadają je w bardzo ograniczonym 
zakresie. Rzadko pojawiają się znaki wodne, trochę częściej nitki 
zabezpieczające lub hologramy. Dość często również banknoty drukowane są na 
stosunkowo nowym rodzaju podłoża, jakim jest tworzywo sztuczne, potocznie 
zwane polimerem. 

Mariusz Habkowski 

 
 
 

TALAR REDZKI 
 

   
 
Pamiątkowy żeton o nominale 1 talar redzki wyemitowany został w 2012 

roku z okazji 45-lecia nadania praw miejskich Redzie. Talara z herbem miasta 
i wizerunkiem kościoła zaprojektowała i wykonała Mennica Śląska sp. z o.o. 
Jego emitentem jest miasto Reda. Talar wykonany został z mosiądzu 
w nakładzie tysiąca sztuk. Był bezpłatnie rozdawany mieszkańcom podczas 
uroczystości rocznicowych połączonymi z obchodami w dniach 15-17 czerwca 
2012 roku „Dni miasta Redy”. Ma charakter promocyjny i pamiątkowy.  

Marek Labuda 
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BUDOWNICZY FLOTY HARCERSKIEJ 
 
Przed paru laty na łamach GZN zwracałem się z apelem do Czytelników 

o informacje na temat przedstawionego znaczka „Budowniczy Floty 
Harcerskiej”. I jak zwykle niezawodni nasi Czytelnicy skorzy do rozwikływania 
tajemniczych zagadek zareagowali. 

Poniżej raz jeszcze przedstawiam ilustracje znaczków oraz notatkę 
wyjaśniająca nadesłaną przez Józefa Wąsiewskiego. 

 

 
 

W 1959 powstał Społeczny Komitet Budowy Floty Harcerskiej. Patronat 
honorowy objął minister żeglugi Stanisław Darski. W 1960 wystartowała 
Flotylla Czerwonych Żagli. Ukazały się wydawnictwa okolicznościowe. Wydano 
cegiełki. W tym czasie budowano m.in. jacht Zawisza Czarny. 

Również w tym samym roku ustanowiono odznakę Budowniczego Flotylli 
Harcerskiej. 

Współtwórcami odznaki według kmdr Zbigniewa Kowalewskiego był 
Stanisław Ludwig oraz Tadeusz Keller.  

W krótkiej rozmowie ze Stanisławem Ludwigiem (gen. Maczka 2/3 Gdynia, 
6220245) dowiedziałem się wyłącznie, że został wyznaczony przez 
W. Bublewskiego na kapitana jachtu w budowie. 

Być może jakieś informacje można by uzyskać od Wojciecha Kuczkowskiego, 
Edwarda Gruchały, ówczesnego szturmana Hufca Gdynia.  

Vide: „Leksykon harcerstwa”, Warszawa 1988, pod red. Olgierda 
Fietkiewicza 

Brak danych w „Morzu”. 

ALEMKA 
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RECENZJA 

 

Tadeusz Szczurek, Hans-Dieter Dannenberg, Brakteaty śląskie, 
wschodniopomorskie, małopolskie i wielkopolskie z XIII wieku z 
prywatnych kolekcji niemieckich. Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wlkp. 2011. Format A5, 128 
stron, 40 fotografii, 39 rysunków, 2 mapki, oprawa twarda, blok szyty 
nićmi. ISBN 978–83–928884–4–4 

Wszystko w tej książce jest podwójne a w swej dwoistości różne. Duet 
autorski tworzą zawodowiec i amator. Dr Tadeusz Szczurek archeolog, 
numizmatyką zajmuje się już wiele lat, a jego specjalnością są problemy obiegu 
pieniądza we wschodniej Brandenburgii w II połowie XIII wieku i początkach 
wieku XIV. W swych zainteresowaniach jest konsekwentny i stąd wszystkie 
jego publikacje książkowe i artykuły ograniczają się do tych obszarów. Dr hab. 
Hans-Dieter Dannenberg tytuły naukowe zdobył w innej dziedzinie, 
z wykształcenia jest bowiem weterynarzem. Choć jest amatorem w dziedzinie 
numizmatyki, to dorobku pozazdrościć może mu niejeden numizmatyk 
zawodowy. Jest autorem m.in. dwutomowego opracowania denarów 
brandenburskich i sąsiadów Brandenburgii z XIII i XIV w. Jego artykuły 
publikowane są m.in. w Wiadomościach Numizmatycznych.  

W pracy przedstawiono 39 brakteatów z obszarów wymienionych w tytule 
bitych w XIII wieku. W większości pochodzą z aukcji zorganizowanej przez 
znany dom aukcyjny Künkera z Osnabrück w 2003 roku. Aukcjonariusz 
zapewnił jednego z autorów, że monety pochodzą ze starego zbioru. W świetle 
składu zbioru wydaje się to prawdopodobne. Zresztą od dawna takie monety 
lepiej sprzedają się na aukcjach krajowych gdyż zainteresowanie monetami 
wzrasta w kraju gdzie zostały wybite i były w obiegu, a możliwości krajowych 
kolekcjonerów nieporównywalnie wzrosły. 

Książka składa się z dwóch części: wstępu – będącego wprowadzeniem do 
tematu i części katalogowej, w której przedstawiono i zilustrowano 39 
brakteatów. We wstępie zaznajomiono czytelnika ze staraniami prowadzącymi 
do wydania książki drukiem, omówiono pojęcia „brakteat” i „renovatio 
monetae”, zamieszczono wprowadzenie na temat polskiej monety dzielnicowej 
i określono kryteria wyodrębniania monet polskich (metrologiczne i 
występowanie w skarbach). A wszystko to podano w postaci przystępnej i łatwo 
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przyswajalnej. W części katalogowej, w której na rozkładówce przedstawiono 
z lewej strony opis w językach polskim i niemieckim, z prawej fotografię 
i rysunek. W opisie podano przynależność terytorialną, określono władcę i czas 
emisji oraz wyobrażenia na monecie, wagę, podano literaturę, skarby w których 
wystąpił ten typ monety i zbiór w którym moneta jest przechowywana. 

Wartość książki polega na udostępnieniu rzadko występujących monet, a 
przechowywanych w prywatnych zbiorach, ich danych i wizerunków, co w tej 
chwili można już wykorzystać w badaniach numizmatycznych. Dwujęzyczne 
wydanie dopełnia zamieszczenie rysunków monet w skali 1:1 obok 
powiększonych cztero- lub pięciokrotnie fotografii monet. Dodajmy: 
doskonałych fotografii! Całość dopełnia dobry skład książki, który powoduje, że 
układ treści książki jest jasny i przejrzysty, a ponadto ułatwia czytanie 
i odnalezienie potrzebnych informacji. 

Interpretacje ikonograficzne publikowanych brakteatów wydają się 
„klasyczne” z wyjątkiem nr 7 i 8. Wyraźny jest tu wpływ zainteresowań 
zawodowych H-D Dannenberga. Wydaje się, że odpowiedzi w kwestii 
wyobrażenia przedstawionego na tych monetach należy szukać na stronie 21/39. 
Z przedstawionych przez Autorów możliwości prawdopodobne wydaje się 
powiązanie zbarbaryzowanego rysunku na monecie z wyobrażeniem głowy 
św. Jana Chrzciciela, ale nie jest to konieczne. Podobne rozwiązania 
kompozycyjne widoczne są na brakteatach typu Fbg. 17 i Fbg. 19, ale na ten 
temat powinni wypowiedzieć się kompetentni specjaliści. Różnice w 
interpretacji niektórych kwestii doprowadziły do powstania różnic w tekście 
polskim i niemieckim, jednak nieistotnych dla przeciętnego użytkownika. 

W efekcie międzynarodowej współpracy numizmatycznej otrzymaliśmy 
publikację, która wprowadza w obrót naukowy dane o 39 rzadko występujących 
monetach. Współpracy udanej i może dającej początek następnym. Książka 
koniecznie powinna znaleźć się w bibliotece miłośnika monet 
średniowiecznych. 

Praca została wydana z funduszu Narodowego Banku Polskiego, wsparcia 
udzieliło także Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział w Gorzowie 
Wielkopolskim. 

Promocja książki miała miejsce 16 listopada 2011 roku w gościnnych 
murach Muzeum Lubuskiego w Gorzowie w obecności obydwu Autorów. 

Zbigniew Bartkowiak 

Poznań 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 
 
8 maja 2012 roku w Muzeum Miasta Gdyni odbyło się otwarte spotkanie 

Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, którego 
tematem był odczyt pana Karola Nowalińskiego, byłego kustosza Muzeum 
Historycznego Miasta Gdańska „Polskie monety w polskim Gdańsku”. 

Ciekawym uzupełnieniem prezentacji była wypowiedź pana Andrzeja 
Denisa i pokaz kopii monet gdańskich z jego zbiorów.  

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

2012 roku prezentowana była wystawa medali ze zbiorów Romualda L. 
Sieradzkiego, przygotowana przez Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego z okazji 68. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. 

 
5 czerwca 2012 roku w Muzeum Miasta Gdyni odbyło się otwarte 

spotkanie Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, 
którego tematem był odczyt pani Romualdy Włodarczak, kustosz Muzeum 
Zamkowego w Malborku „Medale Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu 
Współczesnego w Muzeum Zamkowym w Malborku, lata 1963-2011”. 

 

 
Odczyt pani Romualdy Włodarczak 
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Z okazji 555-lecia nadania praw miejskich Skierniewicom w dniu 14 maja 
2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy medali okolicznościowych ze 
zbiorów Bogumiła Filipka, członka Oddziału Gdańskiego Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego. Wystawę otworzył Prezydent Miasta 
Skierniewice pan Leszek Trębski. Na wystawie pt. „Ze Skierniewic do Gdyni” 
przedstawiono 750 medali podzielonych na 15 tematów: Skierniewice i okolice, 
Kobieta w medalierstwie, Monte Cassino, NSZZ „Solidarność”, Związek 
Harcerstwa Polskiego, Straż Pożarna, Pod żaglami „Zawiszy”, Szwajcaria 
Kaszubska, 1000-letni Gdańsk, Gdynia - miasto z morza i marzeń, Marynarka 
Wojenna, Wędkarstwo i rybołówstwo, Łowiectwo w medalierstwie, Człowiek 
pod wodą, Bogumił ze Skierniewic.  

Wystawa cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Tylko w „Noc muzeów” 
zwiedziło ja kilkaset osób.  

Z okazji wystawy Oddział Gdański PTN wydał okolicznościowy folder. 
 

 

Prezydent Miasta wręcza autorowi wystawy medal okolicznościowy Skierniewic 
 

W Cafe Księgarni Vademecum w Gdyni, ul. Świętojańska 5-7, w czerwcu 
2012 roku prezentowana była wystawa medali ze zbiorów Bogumiła Filipka 
„Piłka nożna w medalierstwie”, przygotowana przez Gdański Oddział Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. 
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Uroczyste podniesienie bandery „Daru Młodzieży” odbyło się 4 lipca 1982 
roku. Od tej pory, przez 30 lat fregata stanowiąc symbol polskiego żeglarstwa 
uczestniczy w rejsach organizowanych dla studentów szkół morskich i w zlotach 
żaglowców.  

Z okazji 30 rocznicy podniesienia bandery w Cafe Księgarni Vademecum 
w Gdyni, ul. Świętojańska 5-7, w lipcu 2012 roku prezentowana była wystawa 
medali związanych z Darem Młodzieży ze zbiorów Romualda Sieradzkiego, 
przygotowana przez Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego. 

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

2012 roku prezentowana była wystawa medali ze zbiorów Romualda 
Sieradzkiego „Żołnierzom powstania w rocznicę”, przygotowana przez Gdański 
Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego z okazji rocznicy Powstania 
Warszawskiego. 

 
W Muzeum Historycznym Miasta Gdańska w Ratuszu Głównego Miasta do 

końca września 2012 otwarta jest wystawa „Lokalny wymiar wielkiej idei 
sportu”. W jej ramach, w czterech gablotach prezentowane są monety i medale 
sportowe ze zbiorów członka Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego, pana Romualda Sieradzkiego. 

 

 
Romuald Sieradzki i Prezes Zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego - Aleksander Kuźmin w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska 

 
REDAKCJA 
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WYDARZENIA 
 

W siedzibie Oddziału Gdańskiego Narodowego Banku Polskiego od 
15 czerwca 2012 roku można zobaczyć wystawę ze zbiorów płk. w st. spocz. 
Konstantego Siekierskiego, członka Oddziału Gdańskiego Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego, członka Gdyńskiego Klubu Kolekcjonerów, 
członka Fundacji Oświatowej im. gen. pilota St. Karpińskiego, poświęconą 
trzem tematom:  
1. „Talary Polski Królewskiej”, 
2. „Banknoty polskie - niezwykła historia kraju i pieniądza”,  
3. „Próbne monety okresu II Rzeczypospolitej”. 

W czterech gablotkach zaprezentowano kolekcję 32 talarów Polski 
Królewskiej i 4 donatywy wraz z dokładnymi opisami.  

Jedną gablotę poświęcono banknotom polskim powstałym w okresie od 
powstania kościuszkowskiego do denominacji w 1989 roku w czasach Polski 
Ludowej. 

Monety próbne okresu II Rzeczypospolitej Polski również pokazano w 
jednej gablocie. 

 

W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 15 sierpnia 2012 roku została 
otwarta wystawa „Tradycje oręża polskiego w orderach i odznaczeniach”, na 
której przedstawiane są eksponaty ze zbiorów ppłk./r./mgr Henryka 
Karpińskiego. Zaletą wystawy jest to, że autor umieścił prezentowane eksponaty 
w kontekście historycznym, dobierając starannie ilustracje i opisy. Wystawa 
otwarta będzie do końca 2012 roku. 

 

18 sierpnia 2012 roku na 
pokładzie okrętu podwodnego ORP 
„Orzeł” w porcie wojennym w Gdyni 
Oksywiu odbyła się uroczysta 
promocja pamiątkowej monety 2 zł 
z wizerunkiem okrętu ORP „Orzeł”, 
który podczas II wojny światowej 
wsławił się ucieczką z estońskiego 
portu Tallin i przedostaniem do 
Wielkiej Brytanii. Okręt ten zaginął 
wraz z załogą podczas patrolu na 
przełomie maja i czerwca 1940 roku. 
Zgodnie z tradycją nazwy 
bohaterskich okrętów nadawane są 
kolejnym wchodzącym do służby.  

Współcześnie eksploatowany „Orzeł” o numerze burtowym 291 jest 
używany od 1986 roku. 

REDAKCJA 
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Wewnątrz numeru recenzja Zbigniewa Bartkowiaka 


