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UPADEK PIENI ĄDZA I KATASTROFA FINANSÓW  
W RZECZYPOSPOLITEJ KO ŃCA XVII WIEKU. 

BORATYNKI I TYMFY 

Andrzej Denis 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Schyłek panowania Jana Kazimierza Wazy i jego abdykacja w 1668 roku 

cechuje upadek pieniądza. Srebrne monety, orty i szóstaki są wyławiane 
z obiegu, srebrnych monet w zasadzie już nie ma. Po Potopie Szwedzkim 
nastąpiła ruina gospodarcza kraju. Skarb koronny był pusty, wojsko 
nieopłacone. Aby ratować sytuację król Jan Kazimierz poleca otworzyć we 
Lwowie mennicę.  

 

 
Portret Jana Kazimierza 
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W tym celu, aby zdobyć surowiec - srebro do bicia monet, zarekwirowano 
srebra kościelne w kilku diecezjach. Wybito z niego 207.075 ortów i 11.988 
szóstaków. Wszystkie te monety mają na awersie z popiersiem króla znak 
menniczy mennicy lwowskiej - kroczącego w prawo małego lewka. Po wybiciu 
tej ilości monet mennicę zamknięto.  

 

    
 

    
 

Orty i szóstaki z mennicy lwowskiej 
 

Po dwu latach ponownie ją otworzono w 1660 roku. Zarząd nad nią objął 
Giovanni Battista Amuretti, który w latach 1661-1662 wybijał nadal orty 
i szóstaki, a także talary i dukaty.  
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Talar 

 

 
Rewers szóstaka 1661 rok 

 
Wszystkie te monety miały na rewersie litery G.B.A. (Giovanni Battista 

Amuretti). 
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Powiększenie napisu talara 

 

 
Powiększenie szóstaka z literami GBA 

 
Następcą Amurettiego we Lwowie, przez okres jednego roku, był Andrzej 

Tymf - dzierżawca wielu mennic koronnych. Rok 1666 jest rokiem 
przełomowym dla waluty polskiej. W miejsce dobrych, srebrnych ortów 
i szóstaków w obiegu pieniężnym krążą teraz szelągi z lichego srebra, a potem 
z miedzi. Kupcy w transakcjach używają woreczków „dziesięciozłotowych” 
zawierających po 900 sztuk szelągów równych 300 groszom lub 10 złotym. Taki 
woreczek z szelągami ważył 1,17 kg, a woreczek stuzłotowy 11,7 kg.  
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Polska zeszła na samo dno upadku waluty państwowej. Długi państwa były 
wówczas ogromne, wojsko nieopłacone wszczynało bunty i rokosze. Jednak 
znalazł się „mąż opatrznościowy”, zarządca mennicy krakowskiej - Tytus 
Liwiusz Boratini. Zaproponował on wybicie drobnej monety miedzianej zamiast 
srebrnej jako cudowny środek zapłacenia zaległego żołdu wojsk 
Rzeczypospolitej, spłaty długów państwowych. Sejm przyjął projekt 
Boratiniego i pozwolił mu wybić tych szelągów za 2.000.000 złotych dla 
Korony i Litwy, co wynosiło w przeliczeniu 180.000.000 szelągów. Krążki 
miedziane do wybicia monet sprowadzano z Hamburga, Lubeki i Śląska. Sejm 
zgodził się na projekt Boratiniego - na bicie miedzianego szeląga, który miał 
przymusową wartość szeląga srebrnego, ale nie miał realnej kruszcowej 
wartości trzeciej części grosza tj. 1/90 polskiego złotego. Z jednego funta (405 
gramów miedzi) Boratini bił 300 szelągów wartych urzędowo 100 groszy. 
Z tego 57 groszy dostawał skarb państwa, a resztę - 43 grosze brał dzierżawca 
mennicy dla siebie. Mimo ogromnych zysków, Boratini nadal oszukiwał skarb 
bijąc także monety poza wyznaczonym limitem już nie dzieląc się z państwem. 
Spotkał się z zarzutami nieuczciwości, a w 1666 roku zamknięto mennicę 
boratynek w Ujazdowie pod Warszawą. Ostatecznie poprzestano bicia 
miedzianych szelągów w 1668 roku. Ogromna ilość wybitych szelągów 
z miedzi prowokowała licznych fałszerzy do podróbek tych monet, szczególnie 
na Litwie, gdzie również działały mennice tych szelągów (Wilno, Kowno). 
Szacuje się, że fałszerstwa wybitych „boratynek” na ogólną liczbę 1,8 mld sztuk 
stanowiły około 10% ich liczby. To urzędowe fałszerstwo pomogło wydobyć się 
skarbowi państwa z długów, ale jednocześnie pogłębiło chaos monetarny 
w Polsce. Boratynki funkcjonowały jeszcze w obiegu w początkach XVIII 
wieku.  

 

    
Boratynek koronny 
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Boratynek litewski 

 
Społeczeństwo nie było zadowolone z tych monet, tym bardziej 

niezadowolone było wojsko z zapłaty żołdu miedzianymi, 
niepełnowartościowymi szelągami. Wzniecali bunty, chętnie się przyłączali do 
rokoszów m.in. Lubomirskiego. Jednym z żądań rokoszan było zaprzestanie 
płacenia żołdu boratynkami.  

Boratynki koronne mają na awersie głowę Jana Kazimierza w wieńcu 
laurowym i napis JOAN.CAS.REX. Wokół głowy króla są inicjały T.L.B. 
(Boratini). W późniejszych emisjach były i szelągi bez tych liter oraz inaczej 
pisaną tytulaturą. Rewers był z polskim orłem z tarczą herbową Wazów na 
piersiach. W otoku napis SOLID. REGN. POLON i data. U góry napis 
przedziela rozetka, a u dołu herb Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana 
Kazimierza Krasińskiego - Ślepowron. Na szelągach dla Litwy podobny awers, 
a na rewersie Pogoń Litewska. Pod nią herb Podskarbiego Wielkiego 
Litewskiego oraz napis w otoku przedzielony u góry koroną książęcą SOLI. 
MAG. DUC. LIT i data. Powyższe szelągi bito w Ujazdowie, Oliwie, Wilnie, 
Kownie, Brześciu i Malborku.  
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Boratynek litewski 

 

    
Boratynek koronny 
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„Dobry żart Tymfa wart” 
To jest stare przysłowie polskie znane od bardzo dawna, związane z tą 

monetą. Tymf był pierwszą polską złotówką i właściwie drugim po boratynkach 
„brzęczącym nieszczęściem” Rzeczypospolitej u schyłku panowania Jana 
Kazimierza. Nazwa tej złotówki pochodzi od pomysłodawcy Andrzeja Tymfa - 
Niemca mincerza z Rostoku. Dzierżawił on mennicę krakowską, bydgoską 
i lwowską. W mennicy lwowskiej rozpoczęła się słynna i nieszczęsna „afera 
tymfowa”. Sytuacja Rzeczypospolitej, kraju zniszczonego wojnami 
z nieopłaconą, buntującą się armią, pustym skarbem, była opłakana. W tej 
sytuacji jedyny ratunek mogły przynieść mennice koronne przynosząc szybkie 
i większe zyski. Dzierżawcy mennic przedstawili więc sejmowi i królowi złoty 
środek i konkretne projekty z pomysłem na ich osiągniecie. Analogicznie jak 
Boratini z miedzianymi szelągami - boratynkami, teraz Andrzej Tymf proponuje 
wybicie urzędowo fałszywej monety srebrnej. A mianowicie zaproponował 
wybić złotówki z lichego srebra, posiadającej tego srebra tylko za 12 groszy, 
mimo że na monecie podano 30 groszy! Świadome to fałszerstwo pokryto 
patriotycznym hasłem „DAT PRETIUM SERVATA SALUS POTIORQ 
METALLO EST” tłumacząc na polski „wartość tej monecie nadaje zbawianie 
ojczyzny, które jest więcej warte od metalu”.  

 

    
Złotówki Tymfy  
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Złotówki Tymfy 
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Złotówki próbne 

 
Andrzej Tymf po uzyskaniu zgody komisji menniczej wybił tych złotówek 

na sumę kilku milionów złotych. Nadano im kurs przymusowy 30 groszy. Bito 
je w mennicy krakowskiej i bydgoskiej, z czasem dołączył się Malbork. W ciągu 
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pięciu lat ich bicia nastąpiła zupełna ruina gospodarcza Rzeczypospolitej, 
ponieważ w złotówce 30-groszowej jest srebra tylko za 12 groszy, ludzie czują 
się oszukani, nie chcą przyjmować nowej monety. Przyjmowanie tych monet po 
przymusowym kursie zubożyło ludność. Andrzej Tymf chcąc się dorobić bije 
więcej tych złotówek niż pozwolił mu na to król, ale już nie dzieli się tym 
(podobnie jak Boratini z szelągami) ze skarbem państwa. Ma przeprowadzone 
dochodzenie sejmowe będąc oskarżonym o nadużycia. Produkcja tymfów 
zostaje wstrzymana w 1667 roku i Andrzej Tymf ucieka z Polski. Łącznie 
złotówek tymfów wybito w latach 1663-1667 na łączną sumę 7.000.000 złotych. 
Tymf i Boratini byli powszechnie znienawidzeni.  

Emisja niepełnowartościowych złotówek Tymfa jest oceniana 
jednoznacznie negatywnie. Przez te monety ludność w Polsce rozpoznawała 
dwa obiegi pieniężne: monet „bieżących” i dobrych. Tymfy utrzymały się 
w obiegu jeszcze przez okres stu lat. Dopiero król Stanisław August 
Poniatowski kazał je usunąć i przetopić w mennicy na nowe monety.  

 
Monety króla Michała Korybuta Wi śniowieckiego 

Panowanie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego było krótkie 
i nieszczęśliwe. W kraju toczyły się walki wewnętrzne, które prawie 
doprowadziły do wojny domowej. Zwaśniona Rzeczypospolita nie była w stanie 
przeciwstawić się tureckiej armii, upadł Kamieniec Podolski - ważna twierdza 
kresowa. Haniebny traktat z Turcją w Buczaczu narzucał Polsce płacenie 
haraczu Turcji, utratę Podola i Kamieńca. Mierny, nieudolny oraz słaby władca 
zawdzięczał tron bohaterskim czynom swojego ojca, księcia Jeremiego 
Wiśniowieckiego - obrońcy Zbaraża, pogromcy Kozaków Chmielnickiego i 
Tatarów.  

 

    
Medal koronacyjny Michała Korybuta Jana Hoehna  
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Awers medalu z popiersiem Michała Korybuta 

 
Król Michał prawie nie bił monet koronnych. Mennica w Bydgoszczy 

wybiła w 1661 roku tylko krótką serię - 5000 złotówek na zlecenie 
Podskarbiego Wielkiego Jana Morsztyna.  

 

    
Próbna złotówka króla Michała  

 
Ponieważ sejm nie pozwolił dalej bić tych złotówek, mennicę zamknięto 

(obecnie te złotówki należą do wielkich rzadkości numizmatycznych). Działały 
jeszcze za to, po zamknięciu mennicy bydgoskiej, jeszcze inne mennice: 
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w Elblągu, Gdańsku i Toruniu. W Toruniu mennice dzierżawił Hans Dawid 
Lauer. Produkował w niej jedynie monety szelągi o bardzo prymitywnym 
i skromnym rysunku, na dodatek wykonanym niestarannie. Zamiast 
królewskiego popiersia posiadały jedynie monogram władcy „MR” (Michael 
Rex). Masowa produkcja tych szelągów z lichego srebra przez pięć lat zalała 
miasta pruskie mało wartościową monetą i wywołała ich protest.  

 

    
Szeląg toruński 

 
Oszukańcze szelągi toruńskie Lauera nie zawierały nawet połowy ilości 

srebra - jak na przykład dobre szelągi gdańskie, które bito w tym czasie, 
o podobnym rysunku awersu. Mennice Gdańska i Elbląga biją monety: Gdańsk 
szelągi i dukaty, Elbląg bije talary i półtalary dukaty   

 

    
Szeląg gdański 
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Dukat gdański 

 

    
Talar elbląski króla Michała 

 

    
Dukat podwójny z mennicy bydgoskiej 
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Monety za panowania króla Jana III Sobieskiego 
Po śmierci Jana Korybuta Wiśniowieckiego na elekcji w roku 1674 

wybrano królem Polski Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Sobieskiego, 
wsławionego pogromem Turków pod Chocimiem i pogromcy Tatarów 
i Kozaków pod Podhajcami.  

 

 
Portret króla Jana III 

 

    
Ort Jana III 
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Na początku swego panowania król Jan III Sobieski starał się zaradzić 

powstałej w spadku po Janie Kazimierzu i Michale Korybucie anarchii 
pieniężnej. Ciągłe zmagania z Turcją nie sprzyjały uporządkowaniu spraw 
monetarnych. Nawet koronacja Jana III i Marysieńki odbyła się dwa lata po 
elekcji i wyborze na króla Polski. Jednak bałagan pieniężny (w obiegu były 
tymfy, boratynki, podwartościowe talary holenderskie zwane lewkami oraz 
masa fałszywek) wymógł na królu i jego otoczeniu pilne uregulowanie tego 
problemu. W roku 1697 sejm zezwolił na otwarcie mennic i oszacował cenę 
pieniądza.  
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Portret podskarbiego Morsztyna 

 
Dukat miał w szelągach kosztować 12 złotych polskich, a talar 6 złotych 

polskich w monecie szelężnej. Ustalono także wzajemne relacje między 
pieniądzem srebrnym, a miedzianym. Sto złotych w monecie srebrnej miało 
kosztować 170 złotych w szelągach, a później nawet 200.  

Z polecenia Podskarbiego Wielkiego Andrzeja Morsztyna z 1677 roku 
uruchomiono mennicę w Bydgoszczy. Tam wybito rzadkie talary koronne jako 
monety próbne z wizerunkiem Jana III w wieńcu laurowym.  

 

    
Talar Jana III Sobieskiego 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 128   czerwiec 2014 r. 

21 

Dwa lata później w Krakowie otwarto drugą mennicę, gdzie bito orty 
i szóstaki. Mennica krakowska była dzierżawiona przez Tytusa Liwiusza 
Boratiniego. Na monetach krakowskich Jana III widnieją jego inicjały „T.L.B.”. 
Może dziwić, że po aferze z boratynkami powierzono mu bicie monet 
w Krakowie. To powierzenie Boratiniemu dzierżawy mennicy było formą spłaty 
długu Rzeczypospolitej wobec niego, a potem jego spadkobierców. Sąd 
sejmowy nie udowodnił mu jego winy.  

 

    
 

    
Szóstaki krakowskie Jana III 

 

    
Ort Jana III z 1677 roku 
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Szóstak Jana III w wieńcu 

 
W małych ilościach wybito także obecnie bardzo rzadkie dukaty koronne. 
 

    
Dukat podwójny Jana III 

 
W 1683 roku Andrzej Morsztyn- Podskarbi Wielki Koronny za nadużycia 

i dzięki rozgrywkom stronnictw dworskich został pozbawiony funkcji 
podskarbiego i uciekł do Francji. Zastąpił go Andrzej Zamoyski. Wypowiedział 
on dzierżawę mennicy krakowskiej Boratiniemu i wraz z mennicą bydgoską dał 
je w zarząd kasztelanowi Spytkowi Pstrokońskiemu. Po paru latach mennice 
zamknięto jako nieopłacalne.  

Za panowania Jana III tylko mennica gdańska nadal działa bijąc piękne 
dukaty z wizerunkiem króla oraz donatywy. Ostatnie dukaty podwójne 
i poczwórne z lat 1692 należą do bardzo rzadkich.  
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Dukaty gdańskie 

 
W mennicy gdańskiej wybito w 1685 roku jako próbne 200 sztuk talarów 

z wizerunkiem Jana III w koronie. Poprzestano ich bicie jako nieopłacalne.  
 

    
Talar gdański Jana III Sobieskiego 1685 r. 
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Wypełnione wojnami panowanie Jana III Sobieskiego jest okresem 

dalszego upadku waluty.  
 
 

Bibliografia 
Jacek Kamiński „Dobry żart Tymfa wart” 
Wikipedia: Boratynka 
Tadeusz Kałkowski „1000 lat monety polskiej”  
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Ilustracje z Wikipedii  

◙ 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 128   czerwiec 2014 r. 

25 

 
 

ODWROTNY OZDOBNIK NA ORTACH 1615-1616 

Norbert Grendel 
Towarzystwo Przeciwników Złomu Numizmatycznego 

 
Pozwolę sobie zaprezentować rzadki błąd pojawiający się na ortach 

1615-1616 z szeroką kryzą. Po raz pierwszy informacje o tym błędzie 
zamieściłem razem z Igorem Szatalinem w katalogu – "Orty Zygmunta III 
Wazy" (II wydanie). Podaję numery pod jakimi znajdują się te monety: 
G15-15 stopień rzadkości R3 
G16-4   stopień rzadkości R5 

Prawidłowo na awersie przed słowem SIGIS znajduje się ozdobnik flores, 
kształtem przypominającym literę S. Natomiast w omawianym przypadku, 
dosyć rzadko pojawia się błąd w postaci odwrotnego ułożenia ozdobnika. Proszę 
spojrzeć na zdjęcia.  

 

     
 
Bardzo ciekawe jest to, że monety z roku 1615 znane są tylko z wybicia 

identycznym stemplem, który ma defekt w pobliżu ozdobnika. Na wszystkich 
egzemplarzach uwidocznia się to w postaci kreski pojawiającej się za 
ozdobnikiem i biegnącej aż do czoła króla. Natomiast znany ort z późniejszego 
roku nie ma w tym miejscu najmniejszego śladu, co dowodzi, że był wybijany 
świeżym stemplem. Czyli nawet po zużyciu wcześniejszego stempla nikt nie 
zorientował się w powstałym błędzie. A może taki ozdobnik został wykonany 
specjalnie? Jak było tego już nie uda nam się dowiedzieć, ale na pewno warto 
odnotować i wyróżnić takie warianty. 

◙ 
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NIEOPISANY WARIANT CZWORAKA Z 1565 ROKU 

Norbert Grendel 
Towarzystwo Przeciwników Złomu Numizmatycznego 

 
Niedawno na allegro pojawiła się aukcja z ciekawym czworakiem 

litewskim. Oferowana moneta była w złym stanie zachowania. Na awersie nie 
można odczytać końcówki napisu otokowego i nie wiadomo, który to wariant 
(L/LI?). Jednak najbardziej interesująca rzecz znajduje się na rewersie, gdzie w 
wyrazie MAGNI widać wybity przerywnik(!!!) tworzący napis MAG*NI. 
W tym przypadku nie można mówić o błędzie powstałym przez złe wyklepanie 
wcześniej wybitej monety, ani tym bardziej nie jest to błąd wytworzony w 
trakcie dwukrotnego uderzenia. Na pewno jest to wariant stempla źle 
przygotowanego przez rytownika. Wszystkie znane egzemplarze z MAG*NI 
powstały z tego samego stempla, ponieważ na rewersie są identyczne 
charakterystyczne cechy. Pokrótce je wymienię: 
Górna część G ze słowa MAG*NI ma widoczne uszkodzenie lub zużycie 
stempla. 
Prawa górna końcówka litery T z LITVA nachodzi w ten sam sposób na V. 
Na lewej kresce otaczającej herb Kolumny widoczne jest wykroczenie. 
Oraz pomiędzy herbami można dostrzec małą kreskę. 

Poniżej dwa znane czworaki z archiwum WCN: 
 

 

 

◙ 
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SKĄD I DLACZEGO DO POLSKI PRZYBYŁY 
"CORMORANY" 1 

Wojciech Jakubowski 
Zgierz, e-mail: jakwoj@lodz.home.pl 

 
Artykuł wbrew tytułowi nie będzie poświęcony ornitologii, a numizmatyce. 
 

Ostatnio na polskim rynku numizmatycznym pojawiają się monety kantyny 
kieszonkowego krążownika pruskiej cesarskiej marynarki wojennej S.M.S 
CORMORAN. W marcu 2011 roku na Allegro pojawiły się dwie monety 
z Cormorana o nominałach pięć i dwadzieścia. Obie monety w pięknym stanie 
zachowania. Przedstawioną na poniższej fotografii monetę nabyłem do zbioru. 

 

 
 

Poprzednio na Allegro w październiku 2010 wystawiona była moneta 
z Cormorana o nominale 20, a w maju 2008 roku o nominale 100. Obie monety 
były w słabym stanie zachowania, wskazującym na wieloletnie przebywanie 
w ziemi. Nabywca monety o nominale 100 zamieścił na Cafe Allegro post o tej 
monecie i błędnie przypisał ją do CORMORANA II, następcy CORMORANA. 
Dodać należy, iż w marynarce wojennej Prus, jak i w późniejszych okresach 
Niemiec istniał zwyczaj nadawania nowym okrętom nazw ich poprzedników. 

Okoliczności pojawiania się w Polsce monet z kantyny Cormorana oraz 
post z Cafe Allegro skłoniły mnie do wyjaśnienia dlaczego są one odnajdywane 
w Polsce i wyjaśnienia prawidłowej ich proweniencji. Koniecznym do tego jest 

                                                           

1 Artykuł pochodzi z numeru 125 kwartalnika numizmatycznego Grosz 
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skrótowe przedstawienie historii Krążownika oraz jego następcy krążownika 
pomocniczego Cormoran II. 

S.M.S. Cormoran został zbudowany w Cesarskiej Stoczni w Gdańsku 
w latach 1892/93. Był to krążownik klasy Bussard. Okręty te już w założeniach 
były przeznaczone do służby w ramach Eskadry Wschodnioazjatyckiej. 
Po próbnych rejsach Cormoran w 1894 roku nie został jednak skierowany do 
Azji, a na morza Afryki Wschodniej z uwagi na niepokoje w Republice 
Południowej Afryki i w celu zabezpieczenia interesów Niemiec. Następnie 
został w 1899 roku skierowany do Azji, gdzie pełnił służbę do 1903 roku.  

 

 
S.M.S Cormoran 

 

Z uwagi na wcześniejsze kolizje oraz zużycie maszyn został wówczas 
wycofany z czynnej służby i skierowany do Cesarskiej Stoczni w Gdańsku 
w celu przeprowadzenia koniecznych napraw. W Gdańsku okręt opuściła załoga 
przechodząc do rezerwy. Okręt został wyłączony z czynnej służby na okres 
trzech lat. Do służby powrócił dopiero w 1906 roku i ponownie został 
skierowany do Eskadry Wschodnioazjatyckiej, a służbę pełnił również na 
wodach australijskich. W 1913 roku został przekwalifikowany na kanonierkę. 
Cormoran w dniu wybuchu I Wojny Światowej był już jednostką przestarzałą 
i przebywał w twierdzy Cingtao na Półwyspie Szantuńskim niemieckiej koloni 
w Chinach. W dniu 4 sierpnia Krążownik S.M.S. Emden w korsarskim rajdzie 
zagarnął rosyjski parowiec Riazań, który został doprowadzony do bazy Cingtao. 
Został on przekształcony w krążownik pomocniczy i wyposażony kosztem 
Cormorana oraz obsadzony przez jego załogę i załogę z kanonierki Iltis. 
Riazaniowi nadano nazwę Cormoran. Okręt ten w literaturze jest określany jako 
Cormoran II. 

Po przystąpieniu w dniu 23 sierpnia 1914 roku Japonii do wojny baza 
Cingtao została zablokowana przez okręty floty Japonii i Wielkiej Brytanii. 
We wrześniu po wylądowaniu wojsk japońskich na Półwyspie Szantuńskim 
doszło do oblężenia twierdzy Cingtao. Twierdza padła w dniu 7 listopada 1914 
roku. Przed upadkiem znajdujące się w Cingtao okręty zostały samozatopione, 
w tym S.M.S. Cormoran, dokładnie w dniach 27 i 28 września.  



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 128   czerwiec 2014 r. 

29 

 
Riazań 

 

Cormoran II przed blokadą bazy opuścił Cingtao. Korsarskie rajdy 
Cormorana II trwały do grudnia. Nie mogąc uzupełnić zapasów węgla 
Cormoran II zawinął do portu na wyspie Guam, gdzie został zatrzymany, 
a załoga internowana przez władze amerykańskie. Cormoran II ex Riazań 
funkcjonował w ramach marynarki wojennej Prus zaledwie przez 4 miesiące i to 
w pierwszych dniach intensywnych działań wojennych. 

Analizując historię Cormorana oraz jego następcy Cormorana II ex 
Riazania bezspornym jest, iż przedmiotowe monety obiegały w kantynie 
Cormorana, a nie jego następcy.  

Przemawiają za tym następujące okoliczności: 
- Kantyny okrętów pruskiej marynarki wojennej były wyposażane w zastępczy 

pieniądz już w czasie włączania do służby, a szczególnie wówczas, gdy 
kierowano je na odległe wody. 

- W chińskiej koloni Cingtao prawie niemożliwym było wykonanie monet 
zastępczych. 

- W Cingtao obiegały dolary i centy chińskie. 
- Bardzo krótki czas funkcjonowania Cormorana II ex Riazania i to dopiero 

w czasie pierwszych dni wojny. 
Odpowiedzi na zasadnicze pytanie, to jest skąd i dlaczego w Polsce 

pojawiają się monety kantyny S.M.S Cormoran należy szukać w 1903 roku. To 
wówczas Cormoran trafił do Cesarskiej Stoczni w Gdańsku i to na okres trzech 
lat. Załoga opuściła okręt, a marynarze przeszli do rezerwy zabierając ze sobą na 
pamiątkę lub przypadkowo monety Cormorana. Część z nich zgubiona trafiła do 
ziemi, a część przetrwała ponad sto lat w zapomnianych szufladach, by trafić do 
kolekcjonerów.  

 

Literatura: 
J. Gozdawa Gołębiowski i T. Wywerka-Prekurat - Pierwsza Wojna Światowa 
Na Morzu, Gdańsk 1979. 

◙ 
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HISTORIA LUBI SI Ę POWTARZAĆ,  
CZYLI O NIEZNANEJ EMISJI 2 

Wojciech Jakubowski 
Zgierz, e-mail: jakwoj@lodz.home.pl 

 
W 125 numerze Grosza skreśliłem kilka słów o monetach z krążownika 

SMS Cormoran i wpływu historii służby okrętu na ich losy i to nawet po 
upływie ponad stu lat od czasu ich obiegu. Kolejny przypadek zdaje się 
potwierdzać tezę o nierozerwalności losów emisji z dziejami okrętów, na 
których obiegały. 

Na początku 2011 roku pozyskałem do zbioru monetę przedstawioną na 
poniższych fotografiach. Moneta ta została odnaleziona w okolicach Gdańska. 

 

 
 
Z napisu awersu monety wynika, iż obiegała ona w kantynie lub mesie 

S.M.S. Hansa - krążownika Cesarskiej Marynarki Prus. Moneta została 
wytłoczona w mosiądzu, średnica wynosi: 31,4 mm. Literatura tematu nie notuje 
tej monety, jak również monet o innych nominałach emisji w skład, której 
wchodziła odnaleziona moneta. Nominał 2 marki wskazuje, iż emisja musiała 
składać się z szeregu innych nominałów o niższych wartościach, jak na innych 
okrętach. Nominały o wartości dwu marek występuję bowiem tylko jeszcze 
w dwu emisjach kantynowych: S.M.S. Emden i S.M.S. Karlsruhe. W ostatnim 

                                                           

2 Artykuł pochodzi z kwartalnika numizmatycznego Grosz 
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przypadku - w emisji S.M.S. Karlsruhe występuje nadto nominał o wartości 
pięciu marek. Pozostałe emisje kantynowe okrętów cesarskiej marynarki nie 
zawierają nominałów o tak wysokiej wartości. Dopiero w następnych okresach 
historycznych niemieckiej marynarki, głównie hitlerowskiej Kriegsmarine 
nominały o dużych wartościach stają się powszechne w kantynowych emisjach 
okrętów. Wynikało to z wartości marki w danym okresie historycznym i jej 
spadkiem z biegiem czasu. 

 

Dotychczas znane były monety i żetony innych emisji z S.M.S. Hansa: 
- beznominałowy jednostronny, kwadratowy, mosiężny żeton z napisem na 

awersie KANTINE 7 S.M.S. HANSA o wysokości 15,2 mm - 
najprawdopodobniej żeton zastawny na butelki po piwie, 

- okrągła, mosiężna moneta o średnicy 25,4 mm i wartości na rewersie 50 
(fenigów) z napisem na awersie SEEKADETTEN - MESSE S.M. S. HANSA, 

- okrągła, cynkowa, niklowana WERTH-MARKE o nominale 5, średnicy 
18,2 mm z wypuncowanym wgłębnie napisem na awersie S.M.S. HANSA.  

 

W celu określenia czasu obiegu poszczególnych emisji na krążowniku 
koniecznym jest skrótowe przedstawienie jego dziejów. 

S.M.S. Hansa został zbudowany w latach 1896-1898 w stoczni AG Vulkan 
w Szczecinie. Do służby wszedł w marcu 1899 roku w Kilonii. 

 

 
  
W sierpniu 1899 roku krążownik został skierowany do Eskadry 

Wschodnioazjatyckiej. S.M.S. Hansa w 1900 roku wziął czynny udział 
w tłumieniu Powstania Bokserów w Chinach. W następnych latach krążownik 
nadal pełnił służbę w ramach Eskadry i odbył szereg podróży, w tym do Hong 
Kongu, Japonii, Australii i Chin. W trakcie wojny rosyjsko-japońskiej w 1904 
roku brał on udział w ewakuacji obywateli niemieckich z zagrożonych miast. 
W 1906 roku okręt trafił do stoczni w Gdańsku w celu przebudowy na okręt 
szkolny. Przebudowa i modernizacja przestarzałego okrętu trwała od kwietnia 
1907 roku do marca 1909 roku. 
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S.M.S. Hansa jako okręt szkolny odbył pięć podróży, w tym po Morzu 

Śródziemnym, do USA, na Karaiby, po Bałtyku, do Petersburga i Karlskrony. 
Do szóstej planowanej podróży nie doszło z uwagi na wybuch I Wojny 
Światowej. Po wybuchu wojny S.M.S. Hansa w sierpniu 1914 roku został 
okrętem flagowym V grupy rozpoznania operującej na Bałtyku. Jednak już 
w październiku krążownik trafił do stoczni w Gdańsku, a następnie do Kilonii. 
Z uwagi na przestarzałą konstrukcję, słabe opancerzenie krążowniki klasy 
Victoria Louise zostały wycofane z eksploatacji, w tym S.M.S. Hansa - w dniu 
16 listopada 1914 roku. Okręt przetrwał wojnę w Kilonii jako okręt 
zakwaterowania dla załóg łodzi torpedowych. Ostatecznie został on skreślony 
z listy okrętów wojennych 16 grudnia 1919 roku. W następnym roku został 
zezłomowany. 

 

Dzieje służby S.M.S Hansa można podzielić na kilka okresów: 
1 - od 1899 roku do 1906 roku: czynna służba jako krążownik Eskadry 
Wschodnioazjatyckiej, 
2 - od kwietnia 1907 roku do marca 1909 roku - wyłączenie z czynnej służby na 
okres modernizacji w Cesarskiej Stoczni w Gdańsku, 
3 - od 1 kwietnia 1909 roku do wybuchu I Wojny Światowej - służba jako okręt 
szkolny, 
4 - od sierpnia do października 1914 roku - jako okręt flagowy V grupy 
rozpoznania na Bałtyku, 
5 - od 16 listopada do końca I Wojny Światowej - funkcja okrętu 
zakwaterowania dla załóg łodzi torpedowych po wycofaniu z czynnej służby, 
6 - od skreślenia z listy okrętów wojennych, tj. od 16 grudnia 1919 roku do 
zezłomowania w 1920 roku.  

 

Odnaleziona moneta, która dała asumpt do napisania artykułu oraz 
porównanie znanych dotychczas emisji obiegających na S.M.S. Hansa z jego 
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dziejami pozwala przypisać konkretną emisję do konkretnego etapu służby 
okrętu i jednocześnie precyzyjnie określić czas ich obiegu. 

Emisja monet z napisem SEEKADETTEN - MESSE obiegała od kwietnia 
1909 roku do sierpnia 1914 roku, to jest w czasie, gdy krążownik pełnił funkcję 
okrętu szkolnego. 

Emisja składająca się z werth - marke z wypuncowanym napisem S.M.S. 
Hansa dotyczy okresu pierwszo-wojennego i to najprawdopodobniej, gdy okręt 
został wycofany z czynnej służby i służył jako baza zakwaterowania dla załóg 
łodzi torpedowych, gdyż takie monety są charakterystyczne dla tego okresu. 
Zastawny żeton z napisem KANTINE 7 najprawdopodobniej również należy 
przypisać do tego okresu służby krążownika, gdyż na samym okręcie nie mogło 
być aż siedmiu kantyn. Cyfra 7 oznacza prawdopodobnie numer kantyny 
funkcjonującej w porcie, a znajdującej się na S.M.S. Hansa.  

Emisja w skład, której wchodziła dwumarkowa moneta z napisem S.M.S. 
HANSA - dotychczas jedyna odnaleziona, musi pochodzić z pierwszego okresu 
służby okrętu, tj. z lat 1899-1906 - gdy pełnił on służbę w Eskadrze 
Wschodnioazjatyckiej. Odnaleziona moneta uzupełniła łańcuch emisji 
monetarnych obiegających na S.M.S. Hansa. 

Wracając do tytułu artykułu, to mamy zbieżną sytuację pomiędzy 
odnalezieniem nienotowanej monety z nienotowanej emisji kantyny S.M.S. 
Hansa, a odnajdywaniem monet z kantyny S.M.S. Cormoran. W obu 
przypadkach okręty trafiły na długi czas do Cesarskiej Stoczni w Gdańsku 
w celu przeprowadzenia modernizacji i z obu okrętów zeszły załogi. Monety 
z kantyn okrętów zostały rozniesione przez załogantów lub w późniejszym 
okresie przez robotników stoczniowych dokonujących prac remontowych, by po 
upływie stu lat odnajdywać je w okolicach Gdańska. 

 
Literatura: 
- J. Gozdawa Gołębiowski i T. Wywerka-Prekurat - Pierwsza Wojna Światowa 
na Morzu, Gdańsk 1979 
- P. Menzel – Deutschsprachige Notmünzen und Geldersatzmarken im In- und 
Ausland 1840 bis  2002, Padeborn 2005 

◙ 
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TYGRYSIA ZAGADKA 3 

Wojciech Jakubowski 
Zgierz, e-mail: jakwoj@lodz.home.pl 

 
Zastępcze znaki pieniężne to jeszcze wiele pustych kart i szereg kwestii do 

wyjaśnienia. W poniższych rozważaniach starałem się przedstawić rozwikłanie 
tajemnicy jednej zastępczej monety, którą pozyskałem do zbioru. 

 

 
 
Na pierwszy rzut oka nic specjalnego, zwykła niemiecka werth-marka 

starszego typu – pisownia werth przez th, nominał: 50 (fenigów), tworzywo: 
mosiądz, średnica: 25,12 mm. A jednak jest ona wyjątkowo interesująca z uwagi 
na wypuncowany wgłębnie na awersie niemieckojęzyczny napis: TIGER, czyli 
po polsku „tygrys”. Równy rozstaw liter napisu wskazuje, iż był on wykonany 
przy pomocy specjalnego stempla, a nie przy użyciu puncyn z pojedynczymi 
literami. 

Przegląd niemieckich katalogów monet zastępczych i żetonów dał wynik 
negatywny. Dalsze ustalenia należało oprzeć o analogię i wiedzę nie tylko 
numizmatyczną. Poszukiwania dały efekt: 
- werth – marki były używane również przez emitentów pruskiej marynarki, 
- jednym z okrętów Cesarskiej Marynarki Prus był S.M.S TIGER. 

Powyższe dwie okoliczności dały podstawę do szczegółowych porównań. 

                                                           

3 Artykuł pochodzi z kwartalnika numizmatycznego Grosz 
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Na obecnym etapie poznania wiadomo, iż na dwunastu okrętach marynarki 
pruskiej używane były jako znaki pieniężne właśnie wertmarki z 
wypuncowanymi nazwami okrętów, w tym w dwóch przypadkach bez skrótu 
S.M.S. przed nazwą okrętu. Takie wertmarki z wypuncowaną samą nazwą 
okrętu obiegały na kanonierce GAZELLE i pancerniku SCHLESIEN. 

Należy więc postawić wniosek, iż  przedmiotowa werth – marka obiegała 
w kantynie, czy mesie na S.M.S TIGER. Oczywiście wniosek ten obarczony jest 
jakimś stopniem prawdopodobieństwa, ale w mojej ocenie graniczy ono 
z pewnością. Dodatkowym elementem potwierdzającym powyższą tezę jest 
użycie do wypuncowania specjalnego stempelka z nazwą okrętu, a nie 
pojedynczych puncyn literowych. Taki stempelek służył najprawdopodobniej 
nie tylko do oznaczenia wertmarek, ale przede wszystkim do oznakowania 
sprzętu i wyposażenia okrętu, np. sztućców. Oznakowywanie wyposażenia 
w ramach konkretnej jednostki występował w wielu armiach świata, w tym 
i pruskiej. 

 

 
 
Losy opisywanej monety są nierozerwalnie związane z historią okrętu. 

S.M.S. TIGER został zbudowany w Cesarskiej Stoczni w Gdańsku 
i zwodowany w 1899 roku, a oddany do eksploatacji 3 kwietnia 1900 roku. 
Gdański Tygrys był kanonierką typu ILTIS przeznaczoną do służby w chińskiej 
koloni Prus – Tsingtau nad zatoką Kiaoczou na Półwyspie Szantuńskim. Należy 
przypuszczać, iż jeszcze przed wyprawą do Chin kantyna, czy też mesa Tygrysa 
została wyposażona w werthmarki mające posłużyć do obsługi załogi liczącej 
9 oficerów i 121 marynarzy, gdyż są to typowe werthmarki produkowane w tym 
czasie przez wiele wytwórni na terenie Niemiec. W podróż do Chin wyruszył 
Tygrys w dniu 17 czerwca 1900 roku i po drobnych perypetiach dotarł do celu 
22 października 1900 roku. Do wybuchu I Wojny Światowej pełnił on służbę na 
wodach wschodniej i południowo – wschodniej Azji, składając wizyty 
w Japonii, Tajlandii i Indonezji. W dniu wybuchu Wojny Tygrys pozostawał 
w porcie Tsingtau wspólnie z innymi mniej wartościowymi jednostkami 
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dalekowschodniego zgrupowania floty niemieckiej. Natomiast eskadra 
wiceadm. von Spee grupująca najwartościowsze pod względem bojowym 
krążowniki pancerne „Gneisenau” i  „Scharnhorst” oraz lekkie krążowniki 
„Emden”, „Leipzig” i „Nurnberg” były daleko poza bazą. Po przystąpieniu 
w dniu 23 sierpnia 1914 roku Japonii do wojny baza Tsingtau została 
zablokowana przez okręty floty Japonii i Wielkiej Brytanii. Jeszcze w tym 
samym miesiącu załogę i uzbrojenie z przestarzałego Tygrysa oraz jeszcze 
jednego okrętu przeniesiono na pasażerski parowiec Prinz Eitel Friedrich, który 
został przekształcony w krążownik pomocniczy. We wrześniu po wylądowaniu 
wojsk japońskich na Półwyspie Szantuńskim doszło do oblężenia twierdzy 
Tsingtau. Twierdza padła w dniu 7 listopada 1914 roku. Przed upadkiem 
znajdujące się w Tsingtau okręty zostały samozatopione, w tym S.M.S. TIGER, 
dokładnie w dniu 31 października. 

Najprawdopodobniej wraz z Tygrysem poszła na dno większość 
obiegających na nim werthmarek, jednak część z nich mogła się uwolnić w 
kieszeniach załogantów okrętu lub wcześniej w nieokreślonych okolicznościach 
i czasie. Mój egzemplarz pozyskałem ze Stanów Zjednoczonych – jak tam trafił 
i jakie były blisko stuletnie jego losy, czy przetrwał oblężenie Tsingtau, czy też 
wcześniej opuścił pokład Tygrysa pozostanie niestety nadal zagadką. 

◙ 
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GDYŃSKI EPILOG ZAPOMNIANEGO EMITENTA 4 

Wojciech Jakubowski 
Zgierz, e-mail: jakwoj@lodz.home.pl 

 
Zastępcze znaki pieniężne oraz żetony emitowane były przez wiele armii 

świata, w tym przez armię niemiecką, a w jej ramach przez marynarkę wojenną. 
Literatura tematu wymienia szereg emisji obiegających w mesach, czy 

kantynach okrętów floty niemieckiej od czasów Cesarskiej Marynarki Prus po 
Kriegsmarine III Rzeszy. 

W styczniu 2008 roku pozyskałem do zbioru wyjątkowo interesujący żeton, 
gdyż do chwili obecnej nie były znane żetony, czy monety jego wystawcy. 

 

 
 
Na stronie głównej żetonu pomiędzy perełkowymi obwódkami znajduje się 

napis: OFFIZIER - MESSE ZAHRINGEN rozdzielony dwiema 
sześcioramiennymi gwiazdkami. 

Na stronie odwrotnej blisko obrzeża biegnie perełkowa obwódka, a pod nią 
w górnej części półkolisty napis: BIERMARKE, a pod nim cyfra: 10.  

Obrzeża obu stron żetonu są podniesione. Średnica żetonu wynosi 
20,7 mm. Żeton został wykonany w alpace – mosiądzu wysokoniklowym. 

 
 

                                                           

4 Artykuł pochodzi z numeru 3(21)/2008 Warszawskich Zeszytów Numizmatycznych 
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Napis na awersie jednoznacznie wskazuje, iż był to obiekt obiegający 
w mesie oficerskiej S.M.S. (Seiner Majestat Schiff) ZAHRINGEN Cesarskiej 
Marynarki (Kaiserliche Marine). Strona odwrotna żetonu określa jego charakter 
i przeznaczenie. Był to żeton o wartości 10 fenigów, a więc o ówczesnej 
wartości butelki, w tym przypadku od piwa. Tak więc przedmiotowy żeton był 
żetonem zastawnym za pustą butelkę od piwa zakupionego w mesie i był 
przeznaczony dla oficerów S.M.S. ZAHRINGEN. 

Powyższą tezę potwierdza występowanie na innych okrętach Cesarskiej 
Marynarki żetonów zastawnych, chociaż z oznaczeniem PFANDMARKE – 
marka zastawna (S.M.S. Konig Wilhelm, S.M.S. Posen). Z cyfrą 10 i napisem 
BIERMARKE - żeton z ZAHRINGENa jest pierwszym takim odnalezionym 
żetonem niemieckiej marynarki. Nadto podnieść należy, iż na wielu okrętach 
floty niemieckiej obiegały żetony beznominałowe oraz z oznaczeniem werth – 
marke i nominałem 10, które najprawdopodobniej były żetonami zastawnymi. 

W tym miejscu należy się Czytelnikom wyjaśnienie dokładnej roli, funkcji 
żetonów zastawnych. Poglądowo posługując się żetonem z Zahringena 
wyglądało to tak. Oficer kupując w mesie butelkę piwa płacił cenę piwa plus 10 
fenigów, jako kaucję za butelkę i otrzymywał butelkę piwa plus żeton zastawny. 
Po opróżnieniu butelczyny wracał do mesy i oddawał pustą butelkę wraz 
z żetonem zastawnym i otrzymywał 10 fenigów zapłaconej wcześniej kaucji za 
butelkę. Nie mógł on oddać samej tylko butelki, zarówno tej zakupionej 
z piwem w mesie, a co ważniejsze pochodzącej z innego źródła, gdyż żeton był 
potwierdzeniem nabycia butelki w tej konkretnej mesie. Nie mógł on również 
oddać samego żetonu zastawnego i otrzymać kwoty zastawu, gdyż sam żeton 
nie miał żadnej wartości. Żetony zastawne, zwane też kaucyjnymi były formą 
potwierdzenia nabycia konkretnego opakowania, np. butelki w konkretnym 
punkcie i same nie posiadały wartości. Spełniały one wyłącznie funkcję 
pokwitowania - potwierdzenia. 

 

W celu ustalenia czasu obiegu przedmiotowego żetonu muszę przedstawić 
zarys historii S.M.S. ZAHRINGEN. 

Seiner Majestat Schiff ZAHRINGEN został zbudowany w stoczni 
Germania w Kilonii. Budowę okrętu zaczęto 21 listopada 1899 roku, 
a zwodowanie miało miejsce 12 czerwca 1901 roku. Służbę w Cesarskiej 
Marynarce – Kaiserliche Marine rozpoczął 25 października 1902 roku. S.M.S. 
ZAHRINGEN był trzecim z pancerników typu Wittelsbach zaliczanych do 
grupy predrednotów. Okrętami siostrzanymi były: S.M.S. Wittelsbach, S.M.S. 
Wettin, S.M.S. Schwaben i S.M.S. Meklemburg. Aktualnie znane są żetony 
tylko z jednego siostrzanego okrętu Zahringena, a mianowicie beznominałowe 
żetony Mesy Oficerów Pokładowych (D.O.K.) S.M.S. Wettina, które 
najprawdopodobniej również były żetonami zastawnymi. 

Zahringen do 20 września 1910 roku pełnił służbę w ramach Hochseeflotte, 
a następnie został skierowany do Reserveflotte – Floty Rezerwowej na Bałtyku. 
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Do wybuchu I Wojny Światowej S.M.S. Zahringen stacjonował w 
Wilhelmshafen. W dniu 1 sierpnia 1914 roku wspólnie z siostrzanymi okrętami 
wchodził w skład IV Schlachtgeschwader, który operował na Morzu 
Północnym, a następnie na Bałtyku. W listopadzie 1915 roku Zahringen został 
skierowany do Kilonii, gdzie do końca I Wojny Światowej pełnił funkcję okrętu 
pomocniczego, tj. najpierw halku dla okrętów podwodnych, a później okrętu 
szkolnego. Po zakończeniu I Wojny Światowej Zahringen nadal pełnił funkcję 
okrętu pomocniczego. Po przebudowie w latach 1927 – 1928 SMS Zahringen 
jako okręt-cel kierowany drogą radiową dotrwał do II Wojny Światowej, jako 
jedyny okręt typu Wittelsbach. 

 

 
 
Mając na uwadze historię służby okrętu należy przyjąć, iż przedmiotowy 

żeton zastawny obiegał w okresie czynnej służby Zahringena jako okrętu 
bojowego, pancernika, tj. od końca 1902 roku do listopada 1915 roku. Zmiana 
bowiem jego roli na okręt pomocniczy i następnie szkolny znacznie zmniejszyła 
stan załogi, w tym i oficerów. Nadto trwały postój na kotwicy w porcie 
ograniczał również konieczność zaopatrywania się oficerów w mesie – po 
służbie przyjemniej z pewnością było spędzać czas na lądzie w dużym 
portowym mieście, niż w okrętowej mesie. Nie można jednak wykluczyć, że 
mesa funkcjonowała do końca I Wojny Światowej i żetony obiegały w niej aż 
do listopada 1918 roku. 

Rysunek żetonu oraz materiał w jakim został wykonany wskazuje, iż został 
on wykonany i wprowadzony do obiegu przed wybuchem I Wojny Światowej 
i to najprawdopodobniej w pierwszych latach służby okrętu. 
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Losy Zahringena zostały przypieczętowane w Gdyni w dniu 18 grudnia 
1944 roku, gdy został zbombardowany przez alianckie lotnictwo i zatopiony. 
Został on jednak podniesiony przez Niemców i w dniu 26 marca 1945 roku 
ponownie zatopiony jako element blokady portu w Gdyni. Po zakończeniu 
działań wojennych port był zablokowany wrakami okrętów Krigsmarine. 
W latach 1949–1950 zostały one podniesione i następnie pocięte na złom, w tym 
i właśnie S.M.S. Zahringen. 

Identyczny koniec spotkał innego, ale jakże sławnego emitenta zastępczych 
znaków pieniężnych, mianowicie S.M.S. Schleswig – Holsteina. Ten 
symboliczny okręt, który swymi salwami ostrzeliwując Westerplatte ogłosił 
początek II Wojny Światowej, zbombardowany w tym samym dniu co 
Zahringen legł na dnie, a następnie posłużył jako blokada portu w Gdyni. Po 
wojnie podniesiony z dna został pocięty na złom. 

◙ 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
6 maja 2014 roku w Oddziale Muzeum Archeologicznego "Grodzisko" 

w Sopocie odbył się odczyt panów Bogumiła Filipka i Mariusza Habkowskiego 
"Medale i banknoty sportowe", zorganizowany przez Oddział Gdański 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. 

 

 
Bogumił Filipek opowiada o medalach sportowych 

 

 
Uczestnicy spotkania,  

na pierwszym planie kopia rzeźby Dyskobol na wystawie w muzeum 
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Po odczycie uczestnicy spotkali się przy ognisku w Skansenie 
Archeologicznym na terenie zrekonstruowanego grodziska.  

 

 
Pieczenie kiełbasek 

 

 
Zarząd Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego  

z panem Bogumiłem Filipkiem 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 128   czerwiec 2014 r. 

43 

W ramach Europejskiej Nocy Muzeów 17 maja 2014 roku na dziedzińcu 
Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej można było obejrzeć dwie wystawy 
przygotowane przez członka Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego Dariusza Świsulskiego: "Medale Politechniki Gdańskiej" 
oraz "Heweliusz w numizmatyce i filatelistyce". W tę jedną noc wystawy 
obejrzało około tysiąc osób. 

 

 
Wystawa na dziedzińcu Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej 

 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego przedstawił na 

przełomie maja i czerwca 2014 roku w Cafe Księgarni Vademecum w Gdyni 
(ul. Świętojańska 5-7) wystawę ze zbiorów Mariusza Habkowskiego "Banknoty 
testowe, fantazyjne i nieobiegowe". 

 

 

Właściciel eksponatów przy wystawie                                        ◙ 



 
 

KOMUNIKATY 
 
 
Spotkania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Gdańsku: 
 

- każdy pierwszy wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) - otwarte spotkania 
połączone z odczytami w Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 
godz. 17:00, 
 

- w każdą środę - spotkania kolekcjonerskie wymienne, Urząd Pocztowy 
Gdynia 1, wejście od ul. Władysława IV, godz. 15:00-17:00, 
 

- w poniedziałki - spotkania kolekcjonerskie wymienne w Domu Filatelisty 
w Gdańsku, godz. 15:00. 
 
 
 
Strona internetowa PTN Oddział w Gdańsku: 

http://www.ptn-gdansk.za.pl 
 
Na stronie internetowej: 
- zapowiedzi bieżących wydarzeń (odczyty, wystawy), 
- informacja o wcześniejszych wydarzeniach numizmatycznych, 
- informacja o wszystkich wydanych do tej pory Gdańskich Zeszytach 

Numizmatycznych łącznie z pełnymi tekstami w wersji elektronicznej, 
- informacja o medalach wydanych przez OG PTN, 
- informacja o publikacjach na tematy numizmatyczne członków OG PTN, 
- informacja o władzach OG PTN, 
- linki do ciekawych stron numizmatycznych. 
 
 
 
Profil Oddziału Gdańskiego PTN na Facebooku: 

https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-
Numizmatyczne-Oddział-w-Gdańsku/604906942928047 

 
 
 

ZAPRASZAMY 


