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ŻETONY KASYNA SOPOCKIEGO Z OKRESU 
MI ĘDZYWOJENNEGO 

 
 W poprzednich numerach GZN pisząc o żetonach sopockiego 
kasyna gry popełniłem kilka niedomówień i błędnych określeń na co 
zwrócił mi uwagę Pan Czesław Chmielecki z Torunia. Po pierwsze 
opisując żetony używałem sformułowania „…o identycznym rysunku 
na awersie i rewersie…” zamiast  -  obie strony żetonu identyczne. 
Bowiem trudno określic co jest rewersem a co awersem jeżeli obie 
strony są identyczne. Po drugie napisałem że Pan Czesław Chmielecki 
w  nr 2 (330)/2003 Biuletynu Numizmatycznego opisuje pięć żetonów 
podczas gdy opisanych było siedem (pięć podstawowych przy czym 
przy żetonie trzeim i czwartym opisano odmiany). Dziękuję uprzejmie 
Panu Czesławowi Chmieleckiemu za słuszne uwagi krytyczne. 
Ponadto serdecznie dziekuje Panu Cz. Chmieleckiemu za przysłanie 
mi ilustracji bardzo rzadkiego żetonu sopockiego o nominale 100.000 
opisanego we wspomnianym numerze Biuletynu Numizmatycznego. 
 Kolejnym żetonem, którego poniżej opiszę jest żeton o nominale 
20, typologicznie tożsamy z żetonem o nominale 100, który opisany 
został w 53 nr GZN. 
 Żeton plastikowy, obie strony żetonu o jednakowym rysunku 
barwy  żółto-pomarańczowej. 
Po środku nominał:  

20 
Dookoła górą w półkolu napis: 
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KASINO ZOPPOT 
Dołem także w półkolu napis: 

FREIE STADT DANZIG 
Napis górny i dolny rozdzielony jest dwoma kropkami. 
Żeton ma średnicę 36,3 mm; grubość 2,0 mm; waży 4,6 g. 
Napisy literami łacińskimi dużymi. 
 

 
 

W innych publikacjach żeton ten opisany jest jako żeton o 
barwie pomarańczowej (orange), ciemno-pomarańczowej, a także o 
innej średnicy mianowicie 36,0 mm. Prawdopodobnie różnice te 
wynikają ze zróżnicowania w opisie koloru a także z niedokładności 
pomiaru. Faktycznie istnieją liczne odmiany w odcieniach koloru ale 
także zupełnie inne kolory żetonów tego samego nominału i typu. 
 
 Następnym żetonem zgodnym typologicznie z poprzednim jest 
żeton o nominale 50 . 
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Żeton plastikowy, obie strony żetonu o jednakowym rysunku,  barwy 
fioletowej (ciemno-fioletowej). 
Pośrodku nominał 

50 
Dookoła górą w półkolu napis: 

KASINO ZOPPOT 
Dołem także w półkolu napis: 

FREIE STADT DANZIG 
Napis górny i dolny rozdzielony jest dwoma kropkami. 
Żeton ma średnicę 39,o mm;rubość 2,0 mm; waży 5,6 g 
Napisy literami łacińskimi dużymi. 

 
 

 
 
 

 W innych publikacjach (B. Sikorki; Mendel) średnica podana 
jest jako 39,3 mm.  
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 Kolejnym żetonem jest bardzo rzadki żeton o nominale 10, także 
typologicznie zgodny z poprzednimi.  
Żeton plastikowy, obie strony żetonu o jednakowym rysunku, 
dwubarwny otok zewnętrzny barwy ceglastej a środek żetonu 
pomarańczowy.  
 Pośrodku nominał 

10 
Dookoła górą w półkolu napis: 

KASINO ZOPPOT 
Dołem także w półkolu napis: 

FREIE STADT DANZIG 
Napis górny i dolny rozdzielony jest dwoma kropkami. 
Żeton ma średnicę 32,0 mm;grubość 2,0 mm. 
 

 
 
Napisy literami łacińskimi dużymi. 
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Żeton ten widziałem tylko w jednym zbiorze trójmiejskim, nie notuja 
go także katalogi Mendla i Sikorskiego, stąd wnioskuje o jego 
wielkiej rzadkości. 
 Zdjęcia publikowanych tu żetonów pochodza od kolekcjonerów 
i Muzeum Sopotu.  

Aleksander M. Kuźmin 
 

CENY AUKCYJNE SOPOCKIEGO KASYNA GRY 
 
 W sierpniu br. na aukcji internetowej Allegro wystawiono pięć 
żetonów sopockiego kasyna gry. Poniżej podaje nominał żetonu, nr 
GZN lub BN,  w których żeton był opisany, cene wywoławczą i cene 
przybicia. 
1. 2 ciemnobordowa; GZN nr 54; 49,- ; 143,50 zł. 
2. 20 ciemnopurpurowa; BN nr 2 (330); 49,- ; 175,-zł 
3. 100 różowy; GZN nr 53; 80,- ; 178,50 zł. 
4. 500 zielony; GZN nr 56; 100,- ; 246,50 zł. 
5. 1000 brązowo – czerwony; GZN nr 56; 100,- ; 293,-zł. 
 Na 29. Aukcji GGN licytowano trzy żetony o nominałach 2, 5 i 
500. Ceny wywoławcze i przybicia znajdzie Czytelnik poniżej w 
sprawozdaniu z Aukcji.  

ALEMKA 
 
 

NIENOTOWANY GROSZ GDA ŃSKI  
ZYGMUNTA III WAZY Z 1626 ROKU 

 
W jednym ze zbiorów trójmiejskich znajduje się nietypowy 

grosz gdański Zygmunta III Wazy z 1626 roku. Na awersie tej monety 
brak obwódki wewnętrznej dookoła popiersia króla, tak jak przy 
rocznikach wcześniejszych (1623 do 1625). W katalogu Edmunda 
Kopickiego (9-cio tomowym) a także w skorowidzu (4-ro tomowym) 
tegoż autora tylko rocznik 1625 wymieniony jest z uwagami 
„popiersie bez obwódki” i „popiersie z obwódką”; katalog 
Kurpiewskiego nie notuje tych odmian. Rewers opisywanej monety 
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ma wyraźną datę roczną więc nie zachodzi możliwość błędnego jej 
odczytania. Wytłumaczeniem tej „nietypowości” jest zapewne fakt 
użycia stempla awersu z lat ubiegłych, a dopiero po zużyciu stempla 
zaczęto wybijać znane nam dotychczas monety groszowe z 1626 roku 
a więc monety z obwódka na awersie.  

Innym szczegółem różniącym omawianą monetę od większości 
groszy gdańskich z 1626 roku jest brak krzyżyków po bokach tarczy 
herbowej na rewersie. 

 
Krzy żyki przy tarczy herbowej w groszach gdańskich z 1626 roku 

 
 

Grosz gdański z 1626 roku bez obwódek na awersie i bez krzyżyków przy 
tarczy herbowej na rewersie 
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Ujawnienie tej odmiany dopiero teraz sugerować może jej 
stosunkowo dużą rzadkość. 
Awers 

W obwódce zewnętrznej popiersie Zygmunta III Wazy i napis 
dookolny: 

SIGIS.III.D:G.REX.POL.D:P.R. 
Rewers 

Mały herb Gdańska w obwódce wewnętrznej. Między 
obwódkami zewnętrzna i wewnętrzną napis dookolny: 

+GROSSVS.CIVI:GEDANENSIS:1626 
 

Waga: 1,05 g 
Srednica : 19,0 mm 
Oś:  ↑↑ 
Metal: Ag 

Aleksander M. Kuźmin 
 

29. AUKCJA 
 GDAŃSKIEGO GABINETU NUMIZMATYCZNEGO 

 18 października br. odbyła się już 29 aukcja najstarszego Domu 
Aukcyjnego w Polsce. Tym razem licytowano 1051 obiektów, na 
które składały się monety, banknoty, medale i odznaczenia. Z 
wystawionych 46 monet starożytnych sprzedano 27 przy czym 
najwyższą cenę uzyskał argentus Konstantyna Wielkiego z mennicy w 
Rewirze. Poszedł on po cenie wywołania czyli za 450,-zł. 
 Z monet średniowiecznych, których wystawiono około 40 
sprzedano 26 przy czym najwyższe ceny uzyskano za denara 
poznańskiego (Kop. 7943b) o stopniu rzadkości R7. Poszedł on za 
1900,- przy cenie wywołania 1500,-zł. Ostry bój stoczono przy 
licytacji brakteata Albrechta Niedźwiedzia – cena wywołania 600,- 
przybicia 1280,-zł oraz denara Przybysława Henryka (1127-1150) i 
Petrissa – cena wywołania 150,- przybicia aż 1200,-zł. Nie znalazł 
nabywcy brakteat Świętopełka Pomorskiego (1217-1266) z mennicy 
gdańskiej wystawiony za cene wywołania 300,-zł. Szeląg gdański 
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(Kop. 7222 R) poszedł za 165,- przy cenie wywołania 110,-zł; szeląg 
elbląski (Kop. 7063 R2) odpowiednio za 260,- wywoławcza 200,-zł 
oraz szeląg toruński (Kop. 8217 R) za 280,- przy wywoławczej 200,-
zł. Z monet krzyżackich brakteaty nie miały powodzenia a z 
wystawionych 4 szelągów wszystkie zostały sprzedane. 
 Z wystawionych 5 denarów gdańskich z lat 1554 - 1557 tylko 2 
znalazły nabywców i to po cenach wywołania lub minimalnie 
przebitych. Albo ceny wywołania były za wysokie albo słabe stany 
zachowania. Denar elbląski (Kop. 7090 R4) poszedł za 350,- przy 
cenie wywołania 220,-zł. Gdańskie denary z okresu bezkrólewia 1573 
zostały sprzedane i tak denar (Kop. 7385 R3) tarcza z 12 łuków za 
470,- przy wywoławczej 380,-zł a denar (Kop. 7384 R6) tarcza z 7 
łuków za 430,- wywoławcza 220,-zł. Grosz z oblężenia Gdańska 
bardzo niestarannie wybity (Kop. 7392 R4) sprzedano za 720,- cena 
wywoławcza 550,-zł. Nie poszedł natomiast świetnie zachowany 
grosz z tegoż roku (Kop. 7388 R3) gdzie cene wywoławczą ustalono 
na 1500,-zł. Świetnie sprzedawały się monety gdańskie z okresu 
panowania Stefana Batorego.  
 Denar gdański Zygmunta III z 1598 (Kop. 7464 R3) pięknie 
zachowany sprzedano za 510,- przy cenie wywoławczej 380,-zł ; Orty 
gdańskoe tegoż króla poszły od 170,- do 450,-zł, nie znalazły 
nabywcy orty choć pięknie zachowane ale przesadnie wycenione. Nie 
sprzedano także niezwykle rzadkiego denara wschowskiego (Kop. 
8439 R7), którego wyceniono na 1000,-zł. Talar toruński Władysława 
IV z 1637 (Kop. 8276 R3) pomimo nieszczególnego stanu zachowania 
sprzedano za 2550,- licytując go od ceny 2100,-zł.  
 Rekordem aukcji okazała się moneta 5 złotowa „Konstytucja” z 
1925 roku z 81 perełkami, pieknie zachowany egzemplarz wyceniony 
na 5200,- sprzedano za 7200,-zł. 
 Hitem aukcji okazały się monety wojskowe i tak 2 zł Warsztaty 
Portu Mar. Woj. Wycenione na 350,- poszły za 720,-zł; 10 groszy 
Ostrów Mazowiecka/ Komorowo Szkoła podchorążych  
(Bartoszewicki 189) licytowano od 250,- do 1050,-zł a 20 groszy 
(remitent jak wyżej) z 250,- do 1100,-zł. ! złoty, 50 groszy oraz 5 
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złotych (remitent j.w.) odpowiednio 300,- do ceny przybicia 1350,- ; 
270,- do 820,-zł; 380,- do 1550,-zł. 
Żetony sopockiego kasyna z okresu międzywojennego wystawiono 
tylko trzy. Żeton o nominale 2 (GZN nr 54/2003) wyceniony na 80,- 
 

 
Żeton o nominale 500 

(fotografia pochodzi z katalogu aukcyjnego GGN) 

 
sprzedano za 120,-zł; o nominale 5 (GZN nr 53/2002) wyceniony na 
60,- poszedł za 80,-zł a żeton o nominale 500 (stylistycznie i 
typologicznie tożsamy z żetonem o nominale 100 publikowanym w 
GZN nr 54/2003), opisany przez Czesława  Chmieleckiego w 
Biuletynie Numizmatycznym nr 2 (330) str 150 ilustracja nr 3, 
tworzywo barwy granatowej, wewnętrzna część z metalu barwy złota 
pokrytej przezroczystą masą, stosunkowo rzadki wyceniono na 700,- a 
sprzedano za 960,-zł. 
 Wysokie ceny uzyskały banknoty gdańskie z okresu WMG  z lat 
30-tych XX wieku. Przy banknocie 20-to guldenowym zamieszczono 
w katalogu aukcyjnym bardzo interesująca uwage polemiczna w 
stosunku do treści zawartych w katalogu banknotów Cz. Miłczaka. 
Warto tu też przypomnieć Czytelnikom ciekawy artykuł Jacka 
Tylickiego zamieszczony w nr 35/ 1998 GZN o nieobiegowych 
emisjach papierowych WMG.  
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 Reasumując 29. Aukcja Gdańskiego Gabinetu 
Numizmatycznego choć nie oferowała nadzwyczajnych obiektów była 
ze wszech miar interesująca aukcją. Aukcje GGN-u prowadzone są 
zawsze w przyjaznej atmosferze i gromadzą dość liczną grupę 
znanych kolekcjonerów, numizmatyków (nie tylko krajowych) i 
przedstawicieli muzealnych gabinetów numizmatycznych.  

Aleksander M. Kuźmin 
 
 

AUKCJA PIENI ĄDZA ZASTĘPCZEGO 
 W PRASZCE 

 
 Niezwykle prężne koło w Praszce (Oddział Jastrzębie Zdrój), którego 
organizatorem i spiritus movens jest Andrzej Musiał redaktor popularnego 
„GROSZA” organizuje w listopadzie aukcje pieniądza zastępczego. We wstępie 
do katalogu prezes koła PTN w Praszce Zbigniew Szczerbik pisze m.in.: 
 
”… aukcja poświęcona została pieniądzowi zastępczemu… pieniądz zastępczy 
jest nierozerwalnie związany z numizmatyką, jako nauką pomocniczą historii, 
jest też niemym świadkiem dziejówwielu miejscowości. W czasach, gdy 
brakowałopieniądza oficjalnegoniejednokrotnie emisje bonów i monet 
zastępczych ratowały lokalne społeczności i lokalną gospodarkę przed 
chaosem. Dawały też poczucie pewnej stabilizacji, w czasach bardzo 
niestabilnych. 
 … aukcja ma na celu propagowanie tematyki związanej z pieniądzem 
zastępczym, tak wśród kolekcjonerów jak i ludzi nauki.”. 
 
 Jak na pierwszą organizowaną siłami członków koła aukcję  
zgromadzono całkiem przyzwoity materiał. Wystawiono do licytacji 1083 
obiekty, na które składają się monety zastępcze w tym liczne monety wojskowe 
o wysokich stopniach rzadkości – 112 sztuk; bony i banknoty zastępcze – 900 
sztuk; literatura numizmatyczna około 70 sztuk. 
 Z naszego terenu wystawiono monety z Gdańska, Elbląga, Kwidzyna. 
Wystawiono także jeden żeton sopockiego kasyna gry o nominale 2 (GZN nr 
54/2003), pieniądz papierowy z Elbląga, Gdańska, Kościerzyny, Kwidzyna, 
Malborka, Nowego Dworu Gdańskiego, Sztumu, Tczewa, Torunia oraz 
Wejherowa. 
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Katalog aukcyjny 

Życzymy naszym kolegom z Praszki powodzenia. O przebiegu aukcji 
postaramy się powiadomić naszych Czytelników w marcowym numerze GZN. 

 
Aleksander M. Kuźmin 

 
 

GDYŃSKIE MONETY WOJSKOWE 
 
 Sporadycznie na różnych aukcjach pojawiają się bardzo rzadkie 
monety spółdzielni wojskowych z terenu Gdyni. Na ostatniej Aucji 
GGN w Gdańsku licytowana była moneta Warsztatów Portowych 
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Marynarki Wojennej w Gdyni z okresu międzywojennego o nominale 
2 zł (ilustracja z katalogu aukcyjnego GGN zamieszczona poniżej). 
 

 
 

2 zł Warsztatów Portowych Marynarki Marynarki Wojen nej w Gdyni 
 

 Monety takie uzyskuja bardzo wysokie ceny. Moneta pokazana 
powyżej wystawiona była w cenie wywoławczej 350,-zł po ostrej 
licytacji cenę przybicia ustalono na 720,-zł.  

Według katalogu M. Bartoszewickiego (wyd. VII Warszawa 
1995) stopień rzadkości kolekcjonerskiej tej monety określono na R7a 
co według zamieszczonej w katalogu tabelki odpowiada 6 do 10 
znanych egzemplarzy. Niedawno na aukcji internetowej Kiermasz 
podobna moneta wystawiona była za 350,-zł niestety nie znam ceny za 
jaka została kupiona.  

Na wiosnę tego roku także na aukcji internetowej Allegro 
wystawiono inną monetę tym razem o nominale 1 zł Warsztatów 
Marynarki Wojennej w Gdyni.  

Cena wywoławcza tej monety  ustalona została na 300,-zł ale 
ceny za jaka ja sprzedano nie znam.  

Nie potrafię także przypisać tej monety do konkretnego numeru 
katalogu M. Bartoszewickiego. Pod numerem 239 Autor katalogu 
podaje tylko nominały 10 i 20 groszy. 
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1 zł Warsztatów Marynarki Wojennej w Gdyni 
(fotografia monety pochodzi z internetowej aukcji Allegro) 

Aleksander M. Kuźmin 
 

 
NIE WYKORZYSTANA ODZNAKA 

   Od roku jestem w posiadaniu odznaki, którą przedstawia fotografia nr 1.  

 
fot. 1 

Zakupiona przypadkowo, za małe pieniądze, nie wyglądała atrakcyjnie. 
Częściowo zamalowana była czerwoną farbą. Po wyczyszczeniu nabrała 
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właściwego, wzbudzającego zaufanie, wyglądu. Tarcza odznaki ma średnicę 25 
mm, baretka 6,5x23 mm na odwrocie posiada agrafkę. Na baretce napis: XX 
LAT, a na jednostronnej tarczy uproszczone koło sterowe, wewnątrz koła 
sylwetka okrętu, w domyśle symbolizująca kuter patrolowy, a w otoku napis: 
STOCZNIA MAR. WOJ. WESTERPLATTE.  Całość wykonana z blachy 
mosiężnej. 
  Szerokie, ogólne rozpoznanie wskazywało na dużą rzadkość odznaki. 
Konieczna więc była penetracja środowiska zawodowego, lecz i tu, mimo 
nagabywania wielu osób, zagadka pozostawała zagadką. Dopiero w tych 
dniach, dzięki niezwykłej uprzejmości kolegi z tej branży, oraz wielu 
nieznanych mi osób wysoko niegdyś postawionych w hierarchii wojskowych 
służb technicznych, udało się rozwiązać tajemnicę zaprezentowanej odznaki. W 
skrócie rozwiązanie jest następujące: odznaka została wykonana w pięciu 
egzemplarzach jako projekt odznaczenia zasłużonych pracowników danego 
zakładu. Zamysł ten jednak nie został zrealizowany i odznaka ta nie znalazła 
klapy do której mogła by być przypięta, jak również nie został wypisany żaden 
dokument potwierdzający nadanie, których nie było. A dlaczego tak się stało, co 
to była za stocznia i jakiego okresu dotyczy 20-lecie,  to już wymaga dłuższego 
wyjaśnienia. 
  Nazwa Westerplatte kojarzy się nam ze słynną obroną półwyspu w pierwszych 
siedmiu dniach września 1939 r. i jej dowódcą majorem Henrykiem 
Sucharskim. Teren ten uchwałą Ligi Narodów z dnia 14.03.1924 został 
wyłączony z pod administracji Wolnego Miasta Gdańska i przyznany Polsce. 
Obsadzony został przez wojsko i urządzono tu, jak głosił wówczas napis na 
tablicy przed wjazdem na wydzielony teren: „Wojskowe Składy Tranzytowe na 
Westerplatte”. Po drugiej wojnie światowej teren ten ponownie zajęło wojsko, a 
częściowo i port. W latach 1964-1966 trwały tu prace przy wznoszeniu pomnika 
Bohaterów Westerplatte projektu Franciszka Duszeńki i Adama Haupta oraz 
nad zagospodarowaniem terenu z zachowaniem reliktów z okresu obrony w 
1939 r. Uroczyste odsłonięcie pomnika i udostępnienie terenu społeczeństwu 
nastąpiło we wrześniu 1966 r. Teren na samym cyplu półwyspu pozostał w 
dalszym ciągu niedostępny i całkowicie zasłonięty przez gęsto rosnące drzewa. 
Dla ciekawskich widoczny pozostał tylko fragment torów bocznicy kolejowej 
znikający za zamkniętą bramą. To za tą zamkniętą bramą znajdował się 
interesujący nas, tajemniczy obiekt, którego dotyczy zaprezentowana odznaka. 
  W roku 1946 na cyplu, który  obejmuje także Basen Amunicyjny utworzono: 
- bazę dla dywizjonu okrętów 16 brygady Wojsk Ochrony Pogranicza, 
- Centralną Składnicę Materiałów i Sprzętu Morskiego dla zaopatrywania 

wszystkich okrętów WOP stacjonujących w bazach od Gdańska do 
Szczecina, 
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- Wydział Remontu WOP z zadaniem zabezpieczenia napraw jednostek 
pływających w stoczniach cywilnych, 

- Warsztaty Remontowe dla wykonywania remontów i technicznego 
zabezpieczenia jednostek pływających pod banderą WOP.  

  Przystąpiono wówczas do budowy hal, magazynów, slipu o nośności 350 ton i 
budynku sztabowego. Inwestycje budowlane zakończono w 1955 r. W roku 
1952 w miejsce Wydziału Remontu WOP powołano Bazę Remontu i 
Technicznego Zaopatrzenia Okrętów i Kutrów WOP. Pracownikami 
produkcyjnymi byli wówczas marynarze służby zasadniczej i podoficerowie 
zawodowi, a funkcje kierownicze pełniła kadra oficerska. Przyjęty system był 
nieskuteczny. W celu usprawnienia działalności produkcyjnej Minister Spraw 
Wewnętrznych zarządzeniem z dnia 9.12.1958 powołał z dniem 1.01.1959 
Przedsiębiorstwo Remontu Okrętów MSW. Na wszystkich stanowiskach 
roboczych i inżynieryjno-technicznych zatrudnieni zostali pracownicy cywilni, 
jedynie obowiązki dyrektora, jego zastępcy i szefa produkcji pełnili oficerowie. 
W tej postaci Przedsiębiorstwo działało do końca 1965 r. W dniu 27.12.1965 
Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony 
Narodowej przekazał z dniem 1.01.1966 Przedsiębiorstwo resortowi  MON, a 
Minister Obrony Narodowej zarządzeniem z dnia 23.12.1965 określił: 
- nazwę „Stocznia Marynarki Wojennej Westerplatte”, 
- przedmiotem działalności Stoczni jest remont okrętów, uzbrojenia i sprzętu 

morskiego, 
- Stocznia działa w ramach narodowych planów gospodarczych i rozlicza się z 

budżetem Państwa przez budżet centralny, 
- zwierzchni nadzór nad Stocznią sprawuje Minister Obrony Narodowej, lecz 

bezpośredni nadzór sprawuje dowódca Marynarki Wojennej. 
  Stocznia Marynarki Wojennej Westerplatte działa teraz jako samodzielna 
jednostka, jednak zarządzeniem z dnia 18.07.1975 Minister Obrony Narodowej 
ustala, że od 1.01.1976 przedsiębiorstwem prowadzącym w stosunku do SMW 
Westerplatte będzie SMW im. Dąbrowszczaków w Gdyni. Następnym 
zarządzeniem z dnia 11.10.1978, w ramach integracji przedsiębiorstw 
podległych MON, SMW Westerplatte zostaje włączona z dniem 1.01.1979 do 
stoczni na Oksywiu (wraz z Warsztatami Remontowymi znajdującymi się na 
północ od portu wojennego na Oksywiu). Od tego czasu jest tu teraz Zespół 
Wydziałów Produkcyjnych Westerplatte. Takie rozwiązanie nie było korzystne 
dla Stoczni im. Dąbrowszczaków, gdyż Stocznia ta miała wystarczający 
potencjał własny do zabezpieczenia wszystkich remontów. To też w roku 1988 
działalność remontowa na terenie Westerplatte zostaje zlikwidowana. Hale 
produkcyjne zostają przeznaczone na magazyny, sprzęt techniczny i obrabiarki 
przekazane Warsztatom Komend Portów Wojennych lub sprzedane, a slip 
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przestał być użyteczny. Podczas działalności produkcyjnej, nawet w 
szczytowym okresie, liczba wszystkich pracowników nie przekraczała nigdy 
150 osób. 

 
 

fot. 2 
  Oficjalna nazwa „Stocznia Marynarki Wojennej Westerplatte” obowiązywała 
od początku roku 1966, lecz ta nazwa nie przetrwała 20 lat. Należy więc uznać, 
że przywołane na odznace 20-lecie zawarte jest w przedziale czasu od 
1.01.1959 do 1.01.1979. Pierwsza data daje początek efektywnej działalności 
Stoczni poprzez jej reorganizację i zatrudnienie pracowników cywilnych, a 
druga data oznacza likwidację nazwy SMW Westerplatte i likwidację jej 
samodzielnego bytu.  
  Planowane odznaczenie miało uhonorować zasłużonych, wieloletnich 
pracowników Stoczni Westerplatte, lecz wskutek utraty niezależności nie 
znalazło ono uznania nowego kierownictwa na Oksywiu. Ale jest bardzo 
prawdopodobne, że zamysł ustanowienia własnego, zakładowego odznaczenia z 
jakim wyszło kierownictwo na Westerplatte został podchwycony przez 
kierownictwo na Oksywiu, gdyż w roku 1980 Minister Obrony Narodowej gen. 
Wojciech Jaruzelski ustanowił odznakę Zasłużonego Pracownika Stoczni 
Marynarki Wojennej. Odznaka ta jest dwustronna i przedstawia ją fot. 2. 
Sześcioboczna tarcza ma wymiary 36x29, baretka 9x28 z agrafką na odwrocie. 
Na baretce napis: ZASŁUŻONY PRACOWNIK, a na rewersie STOCZNIA 
MARYNARKI WOJENNEJ IM. DĄBROWSZCZAKÓW W GDYNI. Całość 
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posrebrzana. Na awersie na rozchodzących się promieniach znajduje się godło 
Stoczni. Miecz jest emaliowany w barwie biało-czerwonej. Nieznany jest 
nakład tego odznaczenia, ale stanowi ona dość rzadki obiekt falerystyczny. To 
odznaczenie mogli teraz też otrzymać pracownicy z Westerplatte. 
Prawdopodobnie ta nowa odznaka była nadawana do roku 1991, gdyż w tym 
roku Dąbrowszczacy zostali usunięci z nazwy Stoczni. 
  W przedstawionym tekście, przeznaczonym głównie dla numizmatyków i 
znawców odznaczeń, jest zbyt dużo szczegółów wraz z  datami, ale pokazana 
wielka rzadkość szczególnie cenna dla zbieraczy tego rodzaju pamiątek,  stała 
się pretekstem do podania informacji o Stoczni Westerplatte, o której nie ma 
żadnej wzmianki w literaturze okrętowej. Był to obiekt tajny. A przecież tu, na 
tym małym skrawku  ziemi, pracowali ludzie na rzecz polskiego morza, więc 
ślady tej pracy też winny być utrwalone.  
  Do tego opracowania został wykorzystany rękopis pana Jana Synowieckiego –
Rys historyczny warsztatów remontowych na Westerplatte. Szczególne 
podziękowania i wyrazy uznania składam panu komandorowi Czesławowi 
Trojanowskiemu, gdyż tylko dzięki Jego pomocy mogła ukazać się ta notatka o 
niezwykle rzadkiej odznace, która nie stała się odznaką, w tym też informacje o 
terenie, który dla odwiedzających Westerplatte, był terenem za zamkniętą 
bramą.       

Miłosz Frąckowiak 
 

NOWY MEDAL ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 
 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego wydał nowy 
medal bity w mennicy poswięcony 25 rocznicy wyboru Karola Kardynała 
Wojtyły na tron papieski. 

Inicjatorem i duchem sprawczym wybicia medalu jest Pan Edward 
Szlejter. Przypominamy, iż jest to już drugi, obok medalu poświęconego 
Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu,  medal wybity z inicjatywy Pana Edwarda 
Szlejtera.  

Medal wybity został w tombaku patynowanym i srebrzonym a także w 
czystym srebrze. Każdy medal zaopatrzony jest w numer a według zapewnień 
Edwarda Szlejtera każdemu medalowi towarzyszyć będzie „poświadczenie 
autentyczności” z ręcznie wypisanym numerem odpowiadającym numerowi 
medalu. 

Pomysłodawcami medalu byli panowie Edward Szlejer członek naszego 
Oddziału i Jarosław Przybyłowicz były prezes Oddziału Płockiego. Inicjały 
pomysłodawców JP oraz ES wybite są na rewersie medalu. Autorem medalu jest 
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znany medalier Robert Kotwicz, którego inicjały RK w ligaturze wybite są  na 
awersie. 

 
Medal Oddziału Gdańskiego poświecony 25-leciu pontyfikatu Jana Pawła II 

 
Aleksander M. Kuźmin 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
 Władimir Szłapiński i Sergej Biełpolski, MONETY KORONNE JANA 
KAZIMIERZA BITE W MENNICACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ 
ANDRZEJA I TOMASZA TYNFÓW W LATACH 1662-1667”; Lwów 2003. 

Ukazała się książka „Monety koronne Jana Kazimierza bite w mennicach 
zarządzanych przez Andrzeja i Tomasza Tynfów w latach 1662-1667” duetu 
znanych w Polsce autorów ukraińskich Władimira Szłapińskiego i Sergeja 
Biełopolskiego. Jak piszą Autorzy: „ Głównym rezultatem niniejszej pracy jest 
rozdzielenie monet koronnych Jana Kazimierza (1648 – 1668), bitych w latach 
1662 – 1667, według miejsca ich wyprodukowania. Zostały przebadane monety, 
źródła pisane oraz opracowano metodę rozdzielenia monet. Otrzymano nowe 
dane, dotyczącej technologicznej strony bicia monet i znacznie precyzyjniej 
zostały wyznaczone stopnie rzadkości monet. 

Książka przeznaczona jest dla numizmatyków, pracowników muzealnych 
i kolekcjonerów.”. 

Książka wydana w formacie A4 z lakierowanymi miękkimi okładkami na 
zwykłym papierze z dużą ilością czarno-białych fotografii monet. Książka 
zawiera streszczenia w trzech językach, ukraińskim, angielskim i rosyjskim. 

Gorąco polecam . 
ALEMKA 
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WYSTAWA  NUMIZMATYCZNA W MUZEUM 
NARODOWYM W KRAKOWIE 

 

Do niedawna czynna była w Krakowie wystawa numizmatyczna 
zatytułowana : „MEMORIAE DONATORVM  -  W hołdzie Ofiarodawcom 
Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie”.  

Była to jedna z piękniejszych wystaw numizmatycznych organizowanych 
przez muzea. Ale też Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w 
Krakowie jest posiadaczem bodajże największej ilości darów numizmatycznych 
zarówno pojedynczych obiektów jak i całych niejednokrotnie wielkich i 
unikatowych kolekcji. Wystawa poświecona była pamięci donatorów, wśród 
których złotymi zgłoskami zapisało się imię Emeryka Hutten – Czapskiego. 
Wśród licznych donatorów znajdują się znakomite nazwiska polskich 
kolekcjonerów i numizmatyków, ale także nazwiska ludzi mniej znanych i nie 
tak często wymienianych.  

Nie sposób tu wymienić wszystkich ograniczę się do osób znanych ze 
swoich publikacji i prac numizmatycznych. Obok wspomnianego już E. Hutten 
– Czapskiego wymienić należy Władysława Bartynowskiego, Adama 
Walońskiego, Karola Plage, Wiktora Wittyga, Piotra Mińskiego, Henryka 
Makowskiego, Franciszka Biesiadeckiego, Karola W. Halamę czy wreszcie 
Zygmunta Zakrzewskiego.  

Wśród współczesnych numizmatyków – darczyńców na najwyższe słowa 
uznania i podziwu za hojność należą się Lechowi Kokocińskiemu, znanemu 
każdemu poważniejszemu numizmatykowi. Wystarczy powiedzieć, ze Jego dar 
w postaci 2500 monet antycznych jest drugim, co do wielkości darem monet 
starożytnych zaraz po darze Karola Wilhelma Halamy.  

Ofiarowane monety to nie jedyny dar L. Kokocińskiego. Oprócz 
wspomnianych monet przekazał także kilkadziesiąt tomów wydawnictw oraz 
kilka rękopisów numizmatycznych. Skądinąd wiadomo, że Muzeum Narodowe 
w Krakowie nie jest jedynym muzeum obdarowanym przez Lecha 
Kokcińskiego. Nie bez dumy wspomnę tu, że Lech Kokociński jest 
założycielem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, był jego pierwszym 
prezesem a obecnie jest Prezesem Honorowym naszego Towarzystwa.. 

Wystawie towarzyszył przepięknie wydany i opracowany katalog z 
licznymi ilustracjami (fotografie monet, medali a także wnętrza muzeum). 
Katalog a właściwie monografia Gabinetu Numizmatycznego Muzeum 
Narodowego w Krakowie jest zapowiedzią nowej serii wydawniczej „Z historii 
Muzeum Narodowego w Krakowie” 

Aleksander M. Kuźmin 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN  
2 września br. w ramach comiesięcznych zebrań odczytowych Oddział 

Gdański PTN gościł Panią Annę Rudzką córkę nieżyjącego znanego medaliera 
Józefa Gosławskiego.  

 
Proj. J. Gosławski 

 
proj. R. Massalski i W. Tonkin 
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Spotkanie poświęcone było pamięci tego wybitnego medaliera w 40 
rocznice śmierci 

Odbyła się bardzo ciekawa dyskusja na temat historii powstania jednego 
z najpiękniejszych powojennych medali gdańskich „W pięćsetlecie powrotu 
Gdańska do Polski 1454 – 1954”.W  dyskusji udział wzięli także zaproszeni 
Panowie Ryszard Massalski i Wiktor Tołkin.  

W Oddziale Gdańskim PTN jest do nabycia CD z wystawy, która odbyła 
się jakiś czas temu w Warszawie: „Józef Gosławski wystawa w 40-lecie 
śmierci”. Kurator: Anna Rudzka. Patronat honorowy: Polskie Towarzystwo 
Numizmatyczne. Organizator: Okręg Warszawski ZPAP. 
 
 3 października br. odbyły się główne uroczystości Jubileuszowe naszego 
Oddziału. Obchodziliśmy 50. rocznice utworzenia Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Archeologicznego, które zmieniało nazwy najpierw na Polskie 
Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne a następnie na Polskie 
Towarzystwo Numizmatyczne.  
 Na uroczystości przyjechali zaproszeni goście i przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych innych Oddziałów PTN a także przedstawiciele muzealnych 
gabinetów numizmatycznych Malborka, Olsztyna, Elbląga, Bydgoszczy i 
innych. Zarząd Główny PTN zareagował tak jak było go tylko stać, to znaczy 
nie przysłał swoich przedstawicieli ani nie wysłał żadnych, zwyczajowych 
nawet gratulacji. No cóż przykro nam było tym bardziej, że wieczorem przy 
ognisku oglądaliśmy film z obchodów naszego 45-lecia gdzie według 
zapewnień Sekretarza Generalnego Oddział Gdański to jeden z prężniejszych 
oddziałów w Kraju,  ale jakoś to przeżyliśmy i wiemy teraz że dla ZG PTN liczą 
się tylko wpłacone składki z Oddziału. Nie interesuje ich natomiast co dzieje się 
w Oddziałach. A według zapowiedzi nowo wybranych naszych władz miało być 
tak pięknie. 
Uroczystości rozpoczęły się od części oficjalnej, uhonorowanie złotymi 
odznakami naszego Oddziału ludzi współpracujących z naszym Towarzystwem, 
a takze zasłużonych członków naszego Oddziału. Następnie odbyła się sesja 
popularno – naukowa gdzie swoje referaty wygłosili Pani Aleksandra 
Szamańska długoletnia prezes naszego Oddziału, Małgorzata Gizińska z 
Muzeum w Elblągu oraz Miłosz Frąckowiak Członek Honorowy naszego 
Towarzystwa. 
 Po krótkiej przerwie nastąpiło otwarcie wystawy w Bibliotece Gdańskiej PAN 
zatytułowanej: ”Dawne książki o numizmatach w zbiorach Biblioteki 
Gdańskiej”. Zakończenie uroczystości Jubileuszowych odbyło się na grodzisku 
w Sopocie spotkaniem przy ognisku. 
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 4 listopada w Sali odczytowej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 
Józef Wąsiewski wygłosił odczyt zatytułowany „Symole marynarskiego 
munduru – wybrane zagadnienia”. Odczyt spotkał się z żywym 
zainteresowaniem słuchaczy, a prwadzony był przez prelegenta w bardzo 
barwnej formie. 

ALEMKA 
 

CIEKAWOSTKI 
 
„Euro” z Dominikany  

Mieszkańcy Madrytu i Barcelony z coraz większą uwagą oglądają 
monety, które trafiają w ich ręce. W obu miastach krążą setki, jeśli nie 
tysiące monet z Republiki Dominikany. Na pierwszy rzut oka pieniądze te 
nie różnią się niczym od monet o nominale jednego euro, ale ich wartość 
realna jest 6-krotnie niższa. 

Na monety z Dominikany w Hiszpanii nikt do tej pory nie zwracał uwagi 
- nawet pracownicy banków. Alarm podnieśli dopiero sklepikarze. Okazuje się, 
że moneta dominikańska ma takie same wymiary, wagę i kolor co euro. Na jej 
rewersie umieszczona jest podobizna mężczyzny, którego można pomylić, z 
którymś z europejskich władców. Różnica polega na jednym słowie. Moneta 
jest w obiegu od stycznia. Można założyć, że monety trafią do aparatów 
telefonicznych czy automatów sprzedających papierosy, kawę czy inne 
produkty spożywcze. A oto komentarze niektórych internautów przypominające 
niedawne czasy w naszym kraju: 

Żadna Dominikana nam jeszcze długo nie dorówna. 15 lat temu stare 
polskie 10 zł zastępowało w automatach telefonicznych (i innych) 1 koronę 
szwedzką. Przy ówczesnym kursie przebitka była ok. 170-krotna !!!  

Interesujący pomysł na podniesienie wartości lokalnej waluty :) Temat 
wraca jak bumerang.  

Polskie 5 złotych w mosiądzu służyło we Włoszech za 200 lirów,  
20 złotych z Nowotką z doklejonymi kawałkami żyletek udawało 

magnetyczne 5 DM,  
10 złotych (Prus, Mickiewicz) działało jako 1 korona w Szwecji i 

Norwegii, oraz jako 500 jenów w Japonii.  
Aluminiowe monety 1 złoty (te duże) udawały w dawnym NRD 1 markę, 

zaś aluminiowe 2 złote 2 marki NRD.  
1 złoty aluminiowy w najmniejszej wersji udawał doskonale żeton do 

metra w Toronto.  
Dla Czytelników GZN wyszperał ALEMKA 
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