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NAJNOWSZE ZNALEZISKA MONET RZYMSKICH 
Z POMORZA  

część 3 
 

Po kilku latach przerwy prezentuję na łamach Gdańskich Zeszytów 
Numizmatycznych kolejny artykuł1 opisujący nowe odkrycia monet rzymskich 
z terenu Pomorza2. Wszystkie te odkrycia należy rozpatrywać jako tzw. 
znaleziska luźne, pozbawione kontekstu archeologicznego. 

Większość monet z nowo odnotowanych znalezisk to denary z I-II w. po 
Chr., najliczniejsza kategoria monet rzymskich znajdowanych zarówno na 
terenie Pomorza, jak i całego terytorium obecnej Polski3. Monety te napłynęły 
na nasze ziemie najprawdopodobniej w II w. po Chr., w związku z konkretnymi 
wydarzeniami o charakterze politycznym4. W tym kontekście można wskazać 
między innymi tzw. wojny markomańskie (lata 167-180)5 lub domniemane 
wypłaty na rzecz Barbarzyńców ze skarbu cesarskiego w zamian za utrzymanie 
pokoju na granicy dunajskiej6, ogołoconej z wojska w związku z wojną domową 
w Cesarstwie w latach 193-1977. 

Pozostałe trzy monety, duże brązy z II w. po Chr., reprezentują kategorię 
monet odkrywanych co prawda mniej licznie niż wspomniane wyżej denary, 
jednak stanowiących na Pomorzu Nadwiślańskim całkiem spory odsetek monet 

                                                           

1 Dwie pierwsze części ukazały się w 2007 r.: A .  D y m o w s k i , Najnowsze znaleziska 
monet rzymskich z Pomorza cz. 1, GZN 72/2007, s. 12-21; t e nż e , Najnowsze znaleziska 
monet rzymskich z Pomorza cz. 2, GZN 73/2007, s. 10-20. 
2 Umowny zasięg terytorialny Pomorza przyjąłem według kryteriów zastosowanych w 
inwentarzach R .  C io łek , Katalog znalezisk monet rzymskich na Pomorzu, Warszawa 2001, 
s. 8 oraz taże , Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen: Pommern, Collection Moneta  
- 67, Wetteren 2007, s. 6. Dzielnica pomorska w tym ujęciu obejmuje obszary na północ od linii 
Warta-Noteć-Kanał Bydgoski-w górę Wisły do Drwęcy, od południowego wschodu ograniczone 
Drwęcą, a od wschodu Łyną, czyli tereny obecnych województw: pomorskiego i 
zachodniopomorskiego, a także północne części województw: lubuskiego, wielkopolskiego i 
kujawsko-pomorskiego oraz zachodnią część woj. warmińsko-mazurskiego. 
3 Zob. np. A .  Dymo ws k i , Znaleziska monet rzymskich z terenu Polski rejestrowane w pierwszych 
latach XXI wieku. Aspekty źródłoznawcze, Zielona Góra 2011, s. 61-82, tam dalsza literatura. 
4 A .  Bu r sche , Dalsze monety ze skarbu w Liwie, powiat Węgrów. Trzeciowieczne denary na 
terenach Barbaricum, [w:] W. Kaczanowicz (red.), Studia z dziejów antyku. Pamięci Profesora 
Andrzeja Kunisza, Katowice 2004, s. 196-198. 
5 Tamże, s. 196-198. 
6 Tamże, s. 198. 
7 R .  C io łek , Znaleziska monet rzymskich na Śląsku: wnioski z nowego inwentarza, 
Wiadomości Numizmatyczne, t. LIII, z. 2, 2009, s. 159. 
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rzymskich z lokalnych znalezisk8. Duże brązy z I-III w. z centralnej mennicy w 
Rzymie, zwłaszcza okazałe, mosiężne sesterce, docierały nad Bałtyk 
przypuszczalnie jako zapłata za importowane z tych rejonów towary, przede 
wszystkim sprowadzany na teren Imperium Rzymskiego bursztyn9. 
 

OPIS ZNALEZISK 
 

Wyszczególnione poniżej monety zostały opisane i określone według RIC10 
na podstawie fotografii. W większości przypadków nie udało się pozyskać 
danych metrologicznych. Okoliczności odkrycia monet są nieznane; 
najprawdopodobniej były to poszukiwania na powierzchni. W chwili rejestracji 
znalezisk wszystkie monety znajdowały się w posiadaniu prywatnym.  
 

Baldram, gm. Kwidzyn, pow. kwidzyński, woj. pomorskie 
M.:  nieznane. D.: nie później niż sierpień 2012 r. L.:  1 moneta. 
 

K o m m o d u s ,  denar, lata 188-189, Rzym, śr. 17 mm, RIC III 173. 
Av. Głowa w wieńcu w prawo, w otoku: [M C]OMM ANT P - FEL AVG BRIT; 
Rv. Jowisz stojący w lewo trzyma błyskawicę i berło, u jego stóp z lewej orzeł, w 

otoku: IOV IVVEN P M TR P XIIII COS V P P. 
Moneta w dobrym stanie zachowania. 

 
Dzierzgoń, gm. loco, pow. sztumski, woj. pomorskie - okolica 
M.:  nieznane miejsce ok. 15 km na południe od Elbląga. D.: nie później niż 
wrzesień 2012 r. (moneta nr 2) i nie później niż grudzień 2012 r. (moneta nr 1). 
L.:  2 monety. 
 

1 . A n t o n i n u s  P i u s  ( F a u s t y n a  S t a r s z a ) ,  denar (subaeratus?), lata 141-161, 
Rzym, RIC III 384. 
Av. Popiersie w prawo, w otoku: DIVA FAV-STINA; 
Rv. Paw kroczący w prawo z głową zwrócona w lewo, w otoku; CONSECRATIO. 
Moneta w średnim stanie zachowania. 
 

2 . M a r e k  A u r e l i u s z  ( F a u s t y n a  M ł o d s z a ) ,  denar, lata 161-175, Rzym, RIC 
III 676. 
Av. Popiersie w prawo, w otoku: FAVSTINA AVGVSTA; 
Rv. Fecunditas stojąca w lewo pomiędzy dwoma dziewczętami trzyma dwoje dzieci na 

rękach, w otoku: [FE]CVND - AVGVSTAE. 
Moneta w średnim stanie zachowania. 

                                                           

8 Taże , Die Römischen Münzfunde in Pommern, Wiadomości Numizmatyczne, t. XLVII, z. 1 
(Polish Numismatic News, t. VII), 2003, s. 29-30. 
9 Zob. A .  Bu rsche , Later Roman-Barbarian Contacts in Central Europe. Numismatic 
Evidence, Studien zu Fundmünzen der Antike 11, Berlin 1996, s. 100 i 125-126. 
10 The Roman Imperial Coinage, t. I-X (wyd. H. Mattingly, E. A. Sydenham, C. H. V. 
Sutherland, R. A. G. Carson, P. H. Webb, J. W. E. Pearce, P. M. Brunn, J. P. C. Kent, I. A. 
Carrdice, T. V. Buttrey), London 1923-2007 (RIC II2

 oznacza nowe wydanie 1. części tomu II 
z 2007 r. ). 
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Gdańsk, m. woj., woj. pomorskie - okolica 
M.:  południowe przedmieścia. D.: nie później niż lipiec 2011 r. L.:  1 moneta. 
 

A n t o n i n u s  P i u s  ( F a u s t y n a  S t a r s z a ) ,  denar, lata 138-161, Rzym, śr. 17 
mm, RIC III ?. 
Av. Popiersie w prawo, legenda otokowa nieczytelna; 
Rv. Stojąca postać kobieca trzyma nieokreślony atrybut i róg obfitości, legenda 

otokowa nieczytelna. 
Moneta w złym stanie zachowania. 

 

Łęczyce, gm. loco, pow. wejherowski, woj. pomorskie - okolica 
M.:  nieznane, w obrębie kilkudziesięciu centymetrów. D.: nie później niż 
październik 2012 r. L.:  2 monety. 
 

1 . A n t o n i n u s  P i u s  ( F a u s t y n a  S t a r s z a ) ,  as lub dupondius lub sesterc, lata 
138-161, Rzym, RIC III ?. 
Av. Popiersie w prawo, legenda otokowa nieczytelna; 
Rv. Stojąca postać kobieca, po bokach S-[C], legenda otokowa nieczytelna. 
Moneta w złym stanie zachowania, lekko ukruszona przy brzegu, pokryta 
ciemnozieloną patyną. 
 

2 . S e p t y m i u s z  S e w e r ,  denar (określenie według znalazcy, bliższych danych 
brak). 

 

Mikołajki Pomorskie, gm. loco, pow. sztumski, woj. pomorskie - okolica 
M.:  nieznane. D.: nie później niż listopad 2012 r. L.:  1 moneta. 
 

M a r e k  A u r e l i u s z  ( L u c y l l a ? ) ,  sesterc, lata 188-189, Rzym, śr. 30 mm, RIC 
III ?. 
Av. Popiersie w prawo, w otoku: […]AVG[…]; 
Rv. Postać kobieca stojąca w lewo, po bokach S-[C], legenda otokowa nieczytelna. 
Moneta w złym stanie zachowania, na obu stronach nosi ślady rozklepywania na 
obrzeżach i ślady uderzeń ostrych narzędzi (układ tych śladów bezsprzecznie wskazuje 
na intencjonalne działanie człowieka). 

 

Mironice, gm. Kłodawa, pow. gorzowski, woj. lubuskie 
M.:  nieznane. D.: nie później niż październik 2012 r. L.:  1 moneta. 
 

W e s p a z j a n ,  denar, lata 72-73, Rzym, śr. 17 mm, RIC II2 356. 
Av. Głowa w wieńcu w prawo, w otoku: IMP CAES VESP AVG P M COS IIII; 
Rv. Sprzęty kapłańskie, u góry AVGVR, u dołu TRI POT. 
Moneta w średnim stanie zachowania. 

 

Narusa, gm. Frombork, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie 
M.:  nieużytki rolne przy brzegu Zalewu Wiślanego. D.: grudzień 2007 r. L.:  1 
moneta. 
 

N i e o k r eś l o n y  c e s a r z  z  2 .  p o ł  I I  w . ,  sesterc, Rzym, śr. ok. 30 mm, RIC ?. 
Av. Głowa w wieńcu w prawo (twarz nieczytelna), legenda otokowa nieczytelna; 
Rv. Postać kobieca stojąca w lewo trzyma kaduceusz (?) i berło lub pochodnię, po 

bokach S-C, ew. legenda otokowa nieczytelna. 
Moneta w złym stanie zachowania. 
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Sulmin, gm. Żukowo, pow. kartuski, woj. pomorskie 
M.:  nieznane. D.: nie później niż sierpień 2011 r. L.:  1 moneta. 
 

S e p t y m i u s z  S e w e r  ( P e r t y n a k s ) ,  denar, lata 193-194, Rzym, RIC IV 24A. 
Av. Głowa w prawo, w otoku: DIVVS PERT - PIVS [P]ATER; 
Rv. Orzeł stojący na globie w prawo z głową zwróconą w lewo, w otoku; 

CONS[ECRATIO]. 
Moneta w średnim stanie zachowania, silnie wytarta. 

 

Świeszyno, gm. loco, pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie 
M.:  nieznane, monety znalezione w znacznym oddaleniu od siebie. D.: nie 
później niż lipiec 2012 r. L.:  3 monety. 
 

1 . A n t o n i n u s  P i u s ,  denar, lata 138-161, Rzym, RIC III ?. 
Av. Popiersie w wieńcu w prawo, legenda otokowa nieczytelna; 
Rv. Stojąca postać (?), legenda otokowa nieczytelna. 
Moneta w złym stanie zachowania, silnie skorodowana. 
 

2 . M a r e k  A u r e l i u s z  ( ? ) ,  denar, lata 161-180 (?), Rzym, RIC III ?. 
Av. Popiersie w wieńcu w prawo, legenda otokowa nieczytelna; 
Rv. Stojąca postać (?), legenda otokowa nieczytelna. 
Moneta w złym stanie zachowania, silnie skorodowana. 

 
3 . K o m m o d u s ,  denar, 183 r., Rzym, RIC III 66. 

Av. Popiersie w wieńcu w prawo, w otoku: [M COMM]ODVS - ANTON AVG PIVS; 
Rv. Salus stojąca w lewo karmi węża owiniętego wokół ołtarza i trzyma berło, w 

otoku: [TR P VIII IMP] VI COS IIII P P . 
Moneta w złym stanie zachowania, silnie skorodowana. 

 
 

WYKAZ SKRÓTÓW 
 

M. – miejsce znalezienia D. – data znalezienia     L. - liczba znalezionych monet  
  

Arkadiusz Dymowski 
Gdynia 
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W STRONĘ SŁOŃCA… CZ. II 

 
Jednym z nowszych i pozornie, technologicznie mniej skomplikowanych 

zabezpieczeń banknotów jest recto-verso, zwane też efektem przeźrocza. Słowo 
recto oznacza stronę przednią (łac. „prawo”, „strona prawa” lub franc. „strona 
nieparzysta”) natomiast verso – tylną (franc. „odwrotna strona kartki”).  

Zabezpieczenie to polega na dwustronnym naniesieniu, zazwyczaj przy 
użyciu druku offsetowego, fragmentów obrazu, którego całość ukazuje się 
dopiero po spojrzeniu na banknot „pod światło”. Zwykle części obrazu, przy 
oglądaniu ich tylko z jednej strony, nie niosą ze sobą żadnej konkretnej formy 
znaczeniowej, tj. nie budzą skojarzeń z jakimkolwiek znanym obrazem 
(symbolem). Czasem obrazy po jednej i drugiej stronie arkusza są w zasadzie 
całością, lecz stanowią wersję pozytywową i negatywową lub przedstawiają 
kontur, który drugostronnie uzupełniony jest wypełnieniem kolorystycznym. 

Trudność w zaimitowaniu tego elementu polega na idealnym dopasowaniu 
szaty graficznej strony przedniej i tylnej. Fałszerzom sztuka ta udaje się jedynie 
przez przypadek lub poprzez wydrukowanie awersu i rewersu na oddzielnych 
arkuszach a następnie sklejeniu ich – wówczas możliwe jest dokładne 
dopasowanie obu wydrukowanych części. 

Recto-verso stosuje się nie tylko przy produkcji banknotów, ale także 
dokumentów, takich jak paszporty lub prawa jazdy. 

Poniżej przedstawię formy i rozwiązania graficzne efektu przeźrocza 
znajdujące się na banknotach oraz dokumentach tożsamości pochodzących z 
różnych krajów i kontynentów z próbą podziału na kategorie: 

 

Symbole i nominały 
 

 

Banknot 500 euro; w świetle przechodzącym widoczny nominał „500” 
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Prawo Jazdy RP; w świetle przechodzącym widoczne litery „PL” 
 
 

 

Banknot 10 franków szwajcarskich (CHF); w świetle przechodzącym widoczny  
krzyż-herb Szwajcarii 
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Banknot 50 funtów brytyjskich (GBP); w świetle przechodzącym widoczny symbol „£” 
 
Ornamenty 
 

 

Banknot 10 rubli rosyjskich (RUB); w świetle przechodzącym widoczny  
ornament roślinny 
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Zwierzęta 
 

 

Kameleon na banknocie 100 guldenów Surinamu (SRG) 
 
 

 

Banknot 2 dolary Bermudów (BMD); w świetle przechodzącym widoczny motyl 
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Inne 
 

 

Brazylijskie 50 cruzeiros; w świetle przechodzącym widoczna karykatura  
pisarza Carlosa Drummond de Andrade 

 
Jak widać, często nawet o tym nie wiedząc, patrzymy na element 

zabezpieczający o obco brzmiącej nazwie recto-verso. Brak podstawowej 
wiedzy na temat stosowanych w banknotach i dokumentach elementach 
protekcyjnych, skutkuje tym, iż dysponujemy mniej skutecznym orężem 
przeciwko fałszerstwom. Najlepszym sposobem, aby nie dać się oszukać jest 
poznanie tego, co mamy w kieszeni, w końcu pieniędzmi i dokumentami 
posługujemy się na co dzień. 

 

Mariusz Habkowski 
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„JEFIMKI” Z 1655 ROKU 

Pieniądz potrzeby wojennej w czasie wojny rosyjsko-polskiej 
o Ukrainę za cara Aleksego I Michajłowicza 

 
Rys historyczny 

Na okres panowania cara Aleksego I Michajłowicza (1645-1676) 
przypadają ważne wydarzenia: włączenie Ukrainy do Rosji, wojny z tego 
wynikłe z Polską, oraz wojny z Szwecją. Za jego panowania ustanowiono 
również zasady rosyjskiego absolutyzmu. Car pochodził z dynastii 
Romanowów, urodzony w Moskwie w 1629 roku, zmarł w 1676. Był władcą 
wykształconym, pobożnym, opanowanym i jak na warunki rosyjskie -łagodnym. 
Był dwukrotnie żonaty (kandydatki na małżonki wybierał z prezentowanych mu 
dziewic). Z pierwszej żony Marii Miłosławskiej miał 13-cioro dzieci, z drugiej - 
Natalii Naryszkiny – troje, w tym syna, późniejszego cara Piotra I Wielkiego -
twórcę rosyjskiego imperium. 
 

    
 

Portrety cara Aleksego I 
 
Car Aleksy sprytnie narzucił swoje zwierzchnictwo kozakom, wygrał 

wojnę z Polską o lewobrzeżną Ukrainę, ziemię smoleńską i czernichowską. 
Rosja zawsze pragnęła wziąć odwet na Polsce za poniesione wcześniej klęski 
w 1612 i 1634 roku (Kłuszyn i Smoleńsk) i odebrać utracone ziemie. 
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Medal S. Dadlera „Zwycięstwo wojsk Polski pod Smoleńskiem 1634 rok”,  
scena kapitulacji wojsk moskiewskich przed królem Władysławem IV 

 
W roku 1653 uznano w Moskwie, że można przystąpić do działania. 

Zwołany specjalnie w tym celu Sobór Ziemski wyraził zgodę na przyłączenie do 
Rosji tych części Ukrainy, na których rozciągało się faktycznie hetmaństwo 
Bohdana Chmielnickiego. W styczniu 1654 roku zebrała się w Perejesławiu rada 
starszyzny kozackiej, która uznała władzę zwierzchnią cara Aleksego I (a nie 
polskiego króla Jana Kazimierza Wazy) i złożyła mu przysięgę na wierność. Car 
obiecał zachować dotychczasowe wolności i przywileje kozakom, oraz opłacić 
60.000 kozaków rejestrowych mających teraz zasilić jego armię. Nastąpiła unia 
Ukrainy z Rosją, co oznaczać musiało wojnę z Polską. Car Aleksy I rozpoczął ją 
w 1654 roku wraz z posiłkującymi go teraz kozakami. Zajął niezwykle szybko 
Smoleńsk, Białoruś z Mińskiem i znaczną część Litwy z Wilnem. Maszerujący 
od południowego wschodu Chmielnicki oblegał Lwów i wkroczył do Lublina, 
zdobywając i paląc to miasto. Jednocześnie wojska szwedzkie króla Karola 
Gustawa wkroczyły do Wielkopolski, zajęły Warszawę i Kraków, wszędzie 
bezprzykładnie rabując i wywożąc wszelkie dobra kultury, biblioteki. Król Jan 
Kazimierz uchodzi z Polski na Śląsk. 
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Medal z Janem Kazimierzem „Snopek na falach" Jana Hoehna, Gdańsk 
 

O okrucieństwach tej wojny prowadzonej przez Rosję na Litwie i Białorusi 
pod osobistym dowództwem cara Aleksego świadczy spalenie i dokładne 
ograbienie miasta Wilna, mordowanie tamtejszej ludności. W Smoleńsku po 
zdobyciu podstępem miasta przez przekupienie złotem załogi - Niemców 
broniących wałów, armia cara najpierw spaliła wszystkich zamkniętych 
w drewnianych domach Żydów, wymordowała dorosłych mężczyzn Polaków, 
a potem polskie dziewczęta i chłopców wziętych do niewoli można było kupić 
po ośmioro za 1 srebrnego rubla. Przerwę w działaniach wojennych z Polską 
i rozejm spowodowała zaraza panująca w Rosji i napaść Szwedów na 
Rzeczpospolitą. 

 

Środki pieni ężne na prowadzenie wojny polsko - rosyjskiej 1654-1655, 
reforma cara Aleksego I 

Na potrzeby wojny i opłacenie po umowie w Perejesławiu 60 tysięcy 
rejestrowych kozaków zasilających teraz carską armię trzeba było przygotować 
żołd składający się z przebitych europejskich talarów - kontrasygnatą 
moskiewską z datą 1655. 

W skarbcu cara Aleksego I było 800 tys. talarów, gromadzonych dla celów 
zmonopolizowanego przez państwo handlu zagranicznego. Nie nadawały się do 
tego malutkie kopiejki „kropelkowe”, jedyna kursująca wówczas moneta 
rosyjska. Więc w roku 1655 car polecił nadać posiadanym talarom cechy 
monety rosyjskiej na potrzeby prowadzenia wojny z Polską. 
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Fragmenty jefimków z kontramarkami mennicy moskiewskiej 
 

Mennica moskiewska przebijała obcy talar dwoma stemplami: okrągły 
stempel kopiejki ze św. Jerzym na koniu i prostokątny stempel z datą 1655. 
W ten sposób ostemplowany talar stawał się rublem, zwanym popularnie 
jefimkiem.  

Jefimki to rosyjski odpowiednik Joachimków - pierwszych talarów bitych 
w Joachimstalu w Czechach. 

 

    

    

Kontrsygnaty moskiewskie na talarach króla Jana Kazimierza 
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Tylko taką walutę tolerowali i chcieli posiadać kozacy na Ukrainie za swój 
udział w wojnie cara przeciw Polsce. Talar był bowiem od dawna jedyną 
podstawą obiegu pieniężnego Ukrainy. 

Talar z kontramarką moskiewską jefimek wynosił 64 kopiejki (łezki), 
stawał się przez to pełnowartościową monetą rublem - tak jak rubel bity 
w mennicy moskiewskiej w 1654 roku z wizerunkiem cara i godłem państwa na 
rewersie. Rubel z 1654 roku miał analogicznie wartość 64 kopiejek. Zdjęcie 
poniżej ilustruje tą monetę ze zbioru Ermitażu.  

 

    

Rubel z 1654 roku 
 

Ruble te były bite bezpośrednio na obcych talarach w mennicy. Stempel 
kontrsygnaty moskiewskiej bito także na tańszych talarach niderlandzkich - 
patagonach skupowanych po 48 kopiejek, gdy stare talary były po 50 kopiejek. 
Wg profesora Spasskiego z Ermitażu i dostępnych dokumentów z roku 1655 
w obieg pieniężny mogło być wypuszczone do 800 tys. talarów jefimków. 
Pozostawały także w obiegu oficjalnym rublowe monety cara z 1654 roku. Były 
one zrównane z jefimkiem. Jednakże jefimki pozostawały w obrocie rosyjskim 
do 1659 roku i były stopniowo wykupywane i wymieniane na miedzianą monetę 
połtiny. Wieloletnia wojna z Polską naraziła Rosję, niezależnie od pomyślnego 
jej dla Rosji zakończenia, na wielkie ofiary. Mnóstwo ofiar pochłonęła szalejąca 
w latach 1654-1655 zaraza. W ciągu lat wojny nastąpił katastrofalny spadek 
przypływu srebra. Już w 1656 roku kryzys kruszcowy dał się tak we znaki, że 
rząd carski zaczął wprowadzać do obiegu monetę miedzianą po takim samym 
kursie jak poprzednie srebrne ruble i kopiejki. Były przy tym gwarancje takiej 
samej wartości monet. Poniżej zdjęcie takiej monety miedzianej cara Aleksego 
połtinnika.  
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Połtinnik cara Aleksego  
 

Potem wartość monet miedzianych zaczęła szybko spadać, cały porządek 
społeczny zaczął się chwiać. Rząd sam pogłębił kryzys takimi pociągnięciami, 
jak wypłacanie żołdu miedzią i domaganie się podatków w srebrze. W Ermitażu 
w Petersburgu dyrektor Gabinetu Numizmatycznego prof. J. G. Spasski 
skatalogował wszystkie znane Jefimki w „Katalogu jefimków 1655” (wyd. 
Kijów, 1971). Jego spis zawiera 1342 monet. Wśród nich znajduje się 
36 polskich talarów z jefimkami, wybitymi na 20 talarach koronnych, 
10 gdańskich, 5 toruńskich i 1 śląskim. Te polskie egzemplarze rozkładają się na 
talary Zygmunta III Wazy - 13 sztuk, Władysława IV - 14 sztuk, Jana 
Kazimierza - 8 sztuk (niektóre pokazane są w tekście niniejszego artykułu). 

 

    

Jefimki z szwedzkich talarów 
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Jefimki z polskich talarów 
 

Bibliografia  
1. J. G Spasski: Russkaja Monetnaja Sistiema 
2. T. Kałkowski: 1000 lat monety polskiej 
3. A. Mączak: W czasach potopu 
4. Wikipedia: Car Aleksy Michajłowicz Romanow 
 
Zdjęcia replik własnych autora, z pracy prof. Spasskiego  
oraz zbiorów Ermitażu „Rare russian coins from the Hermitage Collection”.  
Portrety cara Aleksego - Ermitaż, wydanie Rare russian coins from the Hermitage Collection.  

 

Andrzej Denis 
 
 
 

[2] 
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POŻEGNANIE ZBIGNIEWA TEPLICKIEGO 

W dniu 7 stycznia 2013 roku na 
Cmentarzu Witomińskim w Gdyni odbył 
się pogrzeb Zbigniewa Teplickiego 
(rocznik 1931). Wieloletni były członek 
Polskiego Towarzystwa Archeologicz-
nego i Numizmatycznego Oddziału 
w Gdańsku, dobrze znany na Wybrzeżu 
i w świecie ze swej działalności 
zawodowej.  

Urodził się w kresowej wiosce 
Radwanów w powiecie rohatyńskim 
(między Lwowem i Stanisławowem) jako 
syn nauczyciela. W roku 1944 rodzina 
Teplickich uciekła przed bandami UPA 
i SS Galizien na kilka dni przed 

późniejszym krwawym pogromem ludności polskiej na tamtych terenach. 
W Wadowicach, po wyzwoleniu, podejmuje naukę w Państwowym Gimnazjum 
i Liceum im. Marcina Wadowity. W roku 1950 zdaje maturę i zaczyna studia 
w Odeskim Instytucie Inżynierów Transportu Wodnego, uzyskując w roku 1955 
dyplom z wyróżnieniem. Z Ministerstwa Żeglugi dostaje nakaz pracy 
i przyjeżdża na Wybrzeże do Zarządu Portu Gdynia. Po dziewięciu latach pracy, 
przechodząc wszystkie szczeble zawodowe, zostaje naczelnym dyrektorem 
portu gdyńskiego, a rok później – dyrektorem naczelnym Zjednoczenia Portów 
Morskich. W roku 1970 zostaje skierowany do pracy w nowojorskiej firmie 
agencyjnej Gdynia America Line. W roku 1973 wraca do kraju i ponownie 
obejmuje kierownictwo Zjednoczenia Portów Morskich. Uczestniczy aktywnie 
w rozwoju portów morskich, w szczególności w budowie Portu Północnego 
w Gdańsku oraz w przystosowaniu Świnoujścia do obsługi wielkich masowców. 
W roku 1977 po raz drugi jedzie do pracy w Nowym Jorku, tym razem na 
stanowisko prezydenta GAL-u. Wraca do kraju w roku 1983. Przez prawie dwa 
lata pozostaje bez pracy - ma problemy ze służbą bezpieczeństwa. Następnie 
przez wiele lat pracuje w Gdyni w zagranicznych spółkach spedycyjnych.  
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Jest autorem trzech książek: „Wielcy Indianie Ameryki Północnej”, będąca 
plonem pobytu w USA; „Fatum Kresów Wschodnich”, z racji miejsca 
urodzenia; oraz „Niespełnione Marzenia o Polsce Morskiej” wydanej w roku 
2003. W tej ostatniej pozycji podsumował swoje życie osobiste, głównie jednak 
zawodowe, wyrażając niejednoznacznie gorycz z zaprzepaszczenia dorobku 
w naszej gospodarce morskiej, z doprowadzenia do upadku naszej floty 
liniowej, a nade wszystko bezpowrotnie utraconych linii żeglugowych.  

Był jednym z najstarszych stażem członkiem Polskiego Towarzystwa 
Archeologicznego i Numizmatycznego w Gdańsku. Był kolekcjonerem 
z urodzenia, zbierał różne przedmioty, lecz chyba jednak największą wagę 
przywiązywał do swego zbioru medali morskich. Był inicjatorem utrwalenia na 
medalach i plakietkach osiągnięć Polski na morzu. To z Jego inicjatywy 
utrwalone zostały sylwetki polskich okrętów wojennych z II wojny światowej 
oraz wizerunki postaci, które dobrze zapisały się w rozwój polskiej gospodarki 
morskiej. Wykorzystał tu swoje możliwości, gdyż Zarząd Portu w Gdyni miał 
pracownię plastyczną, gdzie Józef Kawecki gorliwie realizował pomysły 
swojego przełożonego. Przyczynił się w znaczący sposób do spopularyzowania 
tej dziedziny. W latach 1975 do 1977 współpracował z redakcją miesięcznika 
„Morze”, w którym to czasopiśmie redagował Kącik Medalierstwa 
Marynistycznego (KMM). Pierwsza notatka ukazała się w numerze majowym 
1975 (nr 5/75 lub 5/534). W sumie do końca 1977 roku w 30 numerach 
(z wyjątkiem nr 2/77 i 3/77) zaprezentował 57 medali polskich i 17 obcych, 
w tym medale USA, ZSRR, NRD, Francji, Egiptu i Iraku.. Każdy medal 
opatrzony jest odpowiednim komentarzem. Poświęcił także krótkie notki 
twórcom medali: Wiktorowi Tołkinowi, Piotrowi Soleckiemu, Henrykowi 
Fajlhauerowi i Mieczysławowi Chojnackiemu, a także najstarszemu członkowi 
Towarzystwa PTAiN i jednemu z pierwszych kolekcjonerów medali na 
Wybrzeżu, panu Stanisławowi Strzelczyńskiemu. KMM sygnowany był Z.T. 
Sygnatura ta została rozszyfrowana w wywiadzie w nr 6/76, w którym Zbigniew 
Teplicki wypowiadał się na temat swoich pasji. W późniejszym okresie 
Zbigniew Teplicki prezentował wybrane medale morskie w „Namiarach”.  

Medale Z. Teplickiego wystawiane były też na widok publiczny. W okresie 
Dni Morza, w jubileuszowym roku Pięćdziesięciolecia Gdyni, czyli w roku 
1976, w Morskim Instytucie Rybackim – Muzeum Oceanograficzne i Akwarium 
Morskie w Gdyni przy Skwerze Kościuszki, miała miejsce wystawa 
dokumentalno-artystyczna współczesnego medalu morskiego pn. „Morze w 
Medalierstwie Polskim 1945-1975”, głównie ze zbioru Z. Teplickiego. Pamiątką 
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po tej wystawie jest katalog – Edgar Milewski, Morze w Medalierstwie Polskim 
1945-1975, Morski Instytut Rybacki, Ośrodek Wydawniczy, Gdynia 1977. 
Katalog ten zawiera spis 234 medali. Należy podkreślić, że zarówno publikacje 
w „Morzu” jak i wystawa w Instytucie Rybackim przyczyniły się w znaczący 
sposób do tworzenia na Wybrzeżu zbiorów medali, tak licznie później 
prezentowanych na różnych wystawach. Ale Zbigniew Teplicki był tu pierwszy.  

Medale Z. Teplickiego były też wystawiane w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku, jako ilustracje odczytów w ramach działalności PTAiN Oddziału 
Gdańskiego. Tam też Z. Teplicki miał parę odczytów. Kilka lat temu wycofał 
się z Towarzystwa.  

Członkowie Oddziału Gdańskiego PTN składają rodzinie Zmarłego wyrazy 
serdecznego współczucia. Pozostanie w naszej pamięci. Wyrażamy ogromny 
żal, że pokolenie zapalonych, bezinteresownych i życzliwych kolekcjonerów, 
a rozwijających daną dziedzinę, odchodzi do innego świata. I kurczy się grono 
następców.  

Miłosz Frąckowiak 
 
 
 
 

PAMI ĘCI ZBYSZKA TEPLICKIEGO 1931 – 2013 

Przeglądając ostatnio pozyskane medale marynistyczne pod kątem 
zapoznania z ciekawymi nowościami czytelników GZN, „odnalazłem” 
w szufladach cztery medale. Pochodzą z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku 
i wielu kolekcjonerom są już zapewne znane. Wiążą się z osobą Kolekcjonera 
wielkiego formatu (nie tylko medali), wieloletniego członka Oddziału 
Gdańskiego PTN - choć już od kilkunastu lat poza Towarzystwem, zmarłego 
kolegi ZBYSZKA TEPLICKEGO, w którego ostatnim pożegnaniu w dniu 
7 stycznia br. na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni niżej podpisany 
uczestniczył. 

Poprzez ich prezentację pragnę oddać należny Zmarłemu hołd, nie tylko 
jako dobremu znajomemu, ale przede wszystkim jako podziękowanie za to, że 
dzięki jego inicjatywie powstawały medale, których pozyskiwanie, a potem ich 
posiadanie i ‘smakowanie’ sprawiało mi, a mam nadzieję, że i innym 
kolekcjonerom dużo satysfakcji. Był też popularyzatorem medali w pismach 
marynistycznych. 
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Prezentowanie ograniczę tutaj tylko do medali związanych ze 
Zjednoczeniem Portów Morskich w Gdyni (będącego ich emitentem), którego 
Zbigniew Teplicki był dyrektorem w latach 1966-1976, a które otrzymałem od 
wymienionego. 

Dwa pierwsze medale prezentowane były w Katalogu Medali Mennicy 
Państwowej za lata 1974-78. Wszystkie cztery natomiast w katalogu „Medale 
Gdyńskie” autorstwa Bogumiła Filipka. 

Zakładając, że nie wszyscy kolekcjonerzy medali dysponują 
wspomnianymi katalogami i wymienionymi medalami - zdecydowałem się na 
ich przypomnienie. 

 
I. ZJEDNOCZENIE PORTÓW MORSKICH 

 

 
 
Awers: po środku poziomo cztery tarcze z herbami miast portowych, od 

lewej: Szczecina, Świnoujścia, Gdyni i Gdańska (przy tym herbie znak 
mennicy). Nad i pod daty: 1966-1976. Wzdłuż krawędzi napis: „Zjednoczenie 
Portów Morskich” pomiędzy gałązkami oliwnymi. 

Rewers: po środku logo „Zjednoczenia Portów Morskich” wśród 
stylizowanych fal, u góry z lewej Róża Wiatrów.  

Medal projektowała i wykonała pani Wiktoria Czechowska-Antoniewska. 
Niesygnowany. Wybiła Mennica Państwowa w Warszawie w 1976 roku 
w liczbie 2 sztuk w srebrze (Ag) oraz jak podaje ww. KMMP w tombaku 
srebrzonym i oksydowanym, a KMG uzupełnia te dane o liczbę 300 sztuk. 
Średnica 70 mm. 

Jak to bywało w wielu przypadkach jeśli chodzi o produkcję Mennicy, są 
też medale patynowane, co stwierdzam autorytatywnie, gdyż posiadam taki 
w swojej kolekcji (liczba wydanych sztuk: ?). 
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II. ZASŁUŻONY DLA PORTÓW MORSKICH 
 

 
 

Awers: medal dwustronnie wypukły. W środku kula ziemska z zaznaczoną 
siatką geograficzną i widocznym zarysowaniem kontynentów (na kontynencie 
afrykańskim widoczny znak mennicy). Poniżej napis: „Zasłużonym dla Portów 
Morskich”. W dole liście laurowe i dębowe oraz logo ZPM w artystycznym 
wyobrażeniu artysty, jako trzy dźwigi. Pod nim litery PPM. Napis na obrzeżu: 
„Merentibus Bene De Portibus”. 

Rewers: dominująca postać dokera trzymającego w jednej ręce 
radiotelefon, a w drugiej miniaturę statku. W tle gąszcz portowych urządzeń, 
masztów i statków (pod jednym z nich sygnowany Wiktor Tołkin) oraz 
kontenery. Napis w otoku: „Polskie Porty Morskie”.  

Medal w 1976 roku wybiła Mennica w Warszawie wg projektu ww. 
Jak podaje KMMP w tombaku patynowanym w liczbie 500 sztuk + 2 sztuki 
w srebrze (Ag). Średnica 70 mm. Tak jak w poprzednim przypadku posiadam 
odmianę, tym razem w tombaku srebrzonym i oksydowanym. 

 
III. 10-rocznica ZPM 
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W odróżnieniu od dwóch ww. kolejny medal zaprojektował i wykonał 
w swojej pracowni w Krakowie medalier Wiesław Maria Komorowski. 

Awers: przedstawia na fakturowanej powierzchni loga portów morskich: 
Gdańska, Gdyni i Szczecina, połączonych 3 parami dłoni. Po środku daty: 
1966-1976.  

Rewers: na całej powierzchni infrastruktura portowa. U góry przy linach 
zwisającego haka literki: WK.  

Medal lany w brązie, średnica 63 mm. 
 
 

IV. M/S „WADOWICE” 
 

 
 

Kolejny medal, którego projektantem był sam Zbigniew Teplicki 
upamiętnia wodowanie M/S „Wadowice” (autor w młodości mieszkał w tym 
mieście). 

Awers: masowiec M/S „Wadowice” przy nabrzeżu w Porcie Szczecińskim 
widziany z lewej burty. W tle urządzenia portowe. Poniżej stylizowane fale i na 
nich znak armatora statku PŻM (Polska Żegluga Morska). Na dole wzdłuż 
krawędzi napis: „Morze Bogaci”.  

Rewers: centralnie herb Wadowic na tle symbolicznych Beskidów. Po 
bokach: 650-LAT. Na dole napis: „Ląd Żywi”. Pod herbem sygnowany 
literkami: JK. 

Medal o średnicy 82 mm w liczbie 20 sztuk wykonał Józef Kawecki. 
Odlany w brązie w pracowni medaliera w Gdyni. 

 
 
 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 115   marzec 2013 r. 

25 

Zainteresowania Zbyszka (mam prawo tak napisać, gdyż od znajomości na 
początku lat 70. ubiegłego wieku byłem z nim po imieniu) nie ograniczały się 
tylko do medali marynistycznych. Znaczące miejsce w jego kolekcji miały 
medale związane z podbojem kosmosu. Pozyskał ich bardzo dużo podczas 
ponad 10-letniego służbowego pobytu w Nowym Yorku. 

Zebrał też imponujący zbiór znaczków z podobizną wodza Chin Ludowych 
przewodniczącego Mao Tse Tunga (wg ówczesnej pisowni). W ostatnich latach 
powrócił też do pasji filatelistycznej. 

Napisał i wydał 3 książki, w tym jedną dotyczącą historii Indian 
północnoamerykańskich pt. „Wielcy Indianie Ameryki Północnej”, drugą dot. 
wspomnień z dzieciństwa na Kresach pt. „Fatum Wschodnich Kresów” oraz 
trzecią pt. „Niespełnione Marzenia o Polsce Morskiej”. Posiadam wszystkie 
w swojej bibliotece wraz z dedykacjami autora. 

Podczas ostatniej mojej wizyty u niego w 2012 roku pokazywał mi rękopis 
kolejnej książki nt. narodowych parków amerykańskich, wydania której nie 
udało mu się zrealizować z uwagi na brak sponsora, a której wstępny tytuł 
brzmiał „Discover America”. 

Niech te krótkie wspomnienie o śp. Zbyszku, poprzez prezentację 
opisanych wyżej medali, będzie moim osobistym wkładem w utrwalenie 
pamięci o nim w naszym środowisku kolekcjonerskim.  

 
Ja, będę pamiętał 

Romuald Sieradzki 
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KUTER RAKIETOWY „GDYNIA” NA MONECIE 2 ZŁ 
 
NBP wyemitował kolejną monetę 2 zł z serii Polskie okręty. 

Po niszczycielu „Błyskawica” (patrz GZN nr 107/2012), okręcie podwodnym 
„Orzeł” (patrz GZN nr 109/2012), lekkim krążowniku „Dragon” (patrz GZN 
nr 111/2012) i niszczycielu „Piorun” (patrz GZN nr 114/2013), kolejnym 
okrętem na monetach tej serii jest kuter rakietowy „Gdynia” (emisja 13 marca 
2013 roku).  

 

ORP „Gdynia” był kutrem rakietowym radzieckiego projektu 205. 
Zbudowany w stoczni w Rybińsku, do służby w Marynarce Wojennej wszedł 
w 1965 roku.  

Służył do 1989 roku, a po przebudowaniu, w latach 1989-1995 był 
wykorzystywany przez Straż Graniczną w Gdańsku. 

 
Zgodnie z planem emisyjnym NBP w roku 2013 powinny ukazać się 

jeszcze trzy monety z serii Polskie okręty: niszczyciel rakietowy „Warszawa” 
(emisja 26 kwietnia), okręt transportowo-minowy „Lublin” (19 czerwca) 
i fregata rakietowa „Gen. K. Pułaski” (12 sierpnia).  

 

Dariusz Świsulski 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 
 
Członek Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, 

pan Mariusz Habkowski, biegły z zakresu badań autentyczności dokumentów 
przy Sądzie Okręgowym w Słupsku, przez lata pracownik Laboratorium 
Kryminalistycznego KWP w Gdańsku, jest autorem artykułu o nowym 
banknocie 5 Euro.  

 

 
 
W artykule omówiono zabezpieczenia we wprowadzanym od 2 maja br. 

banknocie. 
Artykuł w wersji elektronicznej dostępny jest pod adresem:  

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,13205271,Bedzie_nowy_banknot___5_eur
o__Wejdzie_do_obiegu_2.html 

 
W Cafe Księgarni Vademecum (Gdynia, ul. Świętojańska 5-7) w lutym 

2013 roku prezentowana była wystawa zorganizowana przez Gdański Oddział 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego „Wizerunki Jana Heweliusza 
w numizmatyce, filatelistyce i birofilistyce” ze zbiorów Dariusza Świsulskiego, 
z okazji przypadającej 28 stycznia 2013 roku 402 rocznicy urodzin astronoma.  

Zainteresowanych Janem Heweliuszem zapraszamy do lektury numerów 
96, 98 i 99 Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych, gdzie opisane były medale 
i inne pamiątki związane z tym wielkim astronomem. 
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5 lutego br na comiesięcznym zebraniu odczytowym naszego Oddziału, 
prelekcje wygłosił Przemysław Pragert. Tematem odczytu była heraldyka 
kaszubska. 

 

 
 
Przemysław Pragert, członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, jest 

wybitnym znawcą heraldyki kaszubskiej wraz z jej zawiłościami i specyfiką. 
Jest także autorem trzytomowego (jak dotychczas) „Herbarza szlachty 
kaszubskiej”. Zagadnienia heraldyki kaszubskiej nie były jak dotychczas 
poruszane w literaturze heraldycznej w sposób całościowy, owszem istnieją 
różne opracowania ujmujące jedynie herby poszczególnych rodów kaszubskich. 
Prelegent w przystępny i interesujący sposób objaśniał słuchaczom ten 
niezwykle pasjonujący temat. Prelekcji towarzyszyła mini wystawa herbarzy 
dotycząca naszego regionu. 

 

REDAKCJA 
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Adam Dylewski „Od denara do złotego” 
Wydawnictwo: Carta Blanca, listopad 2012  
ISBN: 978-83-7705-206-8  
Liczba stron: 352  
Wymiary: 155 x 235 mm 
 

Album zawiera opisy oraz 350 fotografii monet i banknotów, 
począwszy od denarów Bolesława Chrobrego i Mieszka II 
po czasy współczesne. 

 


