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ŻETONY KASYNA SOPOCKIEGO Z OKRESU 
MI ĘDZYWOJENNEGO 

 W bieżącym numerze GZN zaprezentowane zostaną trzy kolejne 
żetony sopockiego kasyna gry. 
Pierwszy to żeton o nominale 2. 
 Żeton plastikowy, barwy różowo – fioletowej, obie strony 
żetonu o jednakowym rysunku. 
 Po środku nominał: 

2 
Dookoła górą w półkolu napis: 

X KASINO ZOPPOT X 
Dołem także w półkolu: 

FREIE STADT DANZIG 
Napisy górny i dolny rozdzielone są krzyżykami 
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Żeton ma średnicę 37,2 mm 
Napisy dużymi literami pismem ozdobnym. 
 
Następnym żetonem jest żeton o nominale 20. 
 

 
 

 
 Żeton plastikowy, barwy ciemnopurpurowej, obie strony żetonu 
o jednakowym rysunku. Nominał i otaczające go ozdobne spiralne 
linie wykonane są z blaszki koloru srebra i pokryte są przezroczystą 
masą. 
 Po środku nominał: 

20 
Dookoła górą napis w półkolu: 
 

X KASINO ZOPPOT X 
Dołem także w półkolu napis: 
 

FREIE DTADT DANZIG 
 Napisy górny i dojny rozdzielone są krzyżykami.  
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 Żeton ma średnicę 40,2 mm. Napisy wykonane są dużymi 
literami pismem ozdobnym. Opis tego żetonu pióra Czesława 
Chmieleckiego znajdzie Czytelnik w BN nr 2 (330). Cz. Chmielecki 
podaje następujące parametry tego żetonu: średnica – 40,1 mm; 
grubość – 3,0 mm; waga – 5,73 g. 
 Istnieje bardzo ciekawa odmiana tego typu żetonu. Poniżej 
podaję za B. Sikorskim (Monety Zastępcze i Żetony Wielkopolski, 
Pomorza i Mazur. Katalog Tom II, Piła 1990) rysunek tej odmiany: 
 
 

 
 

Rysunek z katalogu B. Sikorskiego 
 

liczba nominału i napisy je otaczające odwrócone są wzajemnie o 
180°. 
 Wydaje się, że rysunek u B. Sikorskiego jest niezbyt dokładny 
gdyż linie spiralne nie dotykają okręgu. 
 
Kolejnym żetonem typologicznie zgodnym z poprzednim jest żeton o 
nominale 50. 
 Żeton plastikowy barwy jasnozielonej, obie strony żetonu o 
jednakowym rysunku.  
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Po środku nominał 

50 
 

Dookoła górą w półkolu napis: 
 

X KASINO ZOPPOT X 
 

Dołem także półkolem  
 

FREIE STADT DANZIG 
 

Napisy górny i dolny rozdzielone są krzyżykami. Żeton ma średnicę 
42,3 mm. Napisy wykonane są pismem ozdobnym dużymi literami. 
Opis tego żetonu pióra Cz. Chmieleckiego znajdzie Czytelnik w BN 
nr 2 (330). Cz. Chmielecki podaje następujące parametry tego żetonu: 
kolor – jasnooliwkowozielony; średnica – 42,3 mm; grubość – 2,8 
mm; waga – 5,89 g.  
 Ponadto Cz. Chmielecki podaje także odmianę tego żetonu: 
kolor – ciemnooliwkowy; średnica – 42,0 mm; grubość – 2,7 mm; 
waga – 5,87 g.       

Aleksander M. Kuźmin 
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CENY ŻETONÓW SOPOCKIEGO KASYNA GRY 

NA AUKCJACH 
 
 Na zakończonej 2 lutego 2004 r. aukcji internetowej na Allegro 
licytowany był lot z pięcioma żetonami kasyna gry: 1. nominał 2 (GZN nr 54) ; 
2. nominał 20 (opisany powyżej); 3. nominał 100 (GZN nr 53); 4. nominał 500 ; 
5. nominał 1000 (oba opisane w GZN nr 56). Po niezbyt gwałtownej licytacji lot 
ów uzyskał cenę przybicia 510,- zł. 

ALEMKA 
 

 
CENY GDYŃSKICH MONET WOJSKOWYCH 

NA AUKCJACH KRAJOWYCH 
 Na ostatniej 29 aukcji Warszawskiego Centrum Numizmatycznego 
licytowana była moneta o nominale 2 złote Warsztatów Portowych 
Marynarki Wojennej w Gdyni II emisji z okresu międzywojennego  

 
 

2 zł Warsztatów Portowych Marynarki Marynarki Wojen nej w Gdyni 
 

W poprzednim numerze GZN informowaliśmy, że moneta taka na 
aukcji GGN (29) wylicytowana została za 720,-zł tym razem cena 
wywoławcza ustalona została na poziomie 200,-zł a sprzedano ja za 
600,-zł.  
Katalog M. Bartoszewickiego (wyd. VII Warszawa 1995) stopień 
rzadkości kolekcjonerskiej tej monety określa na R7a co według 
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zamieszczonej w katalogu tabelki odpowiada 6 do 10 znanych 
egzemplarzy. 
 Na aukcji internetowej Allegro wystawiono do sprzedaży 
monetę, także Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni 
II emisji , ale o nominale 50 groszy 

    
Fotografia monety pochodzi z internetowej aukcji Allegro 

 
Stopień rzadkości tej monety w/g wyżej cytowanego katalogu M. 
Bartoszewickiego to R8b co według tabelki w katalogu oznacza 3 do 
5 znanych egzemplarzy. 
 

Aleksander M. Kuźmin 
 

WYSTAWA NUMIZMATYCZNA KOLEKCJI  
WALEREGO C. AMROGOWICZA 

 

 6 lutego 2004 roku w Muzeum Okręgowym w Toruniu otwarta 
została wystawa zatytułowana Walery C. Amrogowicz. Pasja życia. 
Kolekcja numizmatyczna. Jest to pierwsza wystawa kolekcji po 
śmierci tego zapomnianego sopockiego kolekcjonera. Wystawie, na 
którą przybyło liczne grono osób, towarzyszył katalog eksponowanej 
kolekcji numizmatycznej Amrogowicza. Tu należy podkreślić, iż jest 
to kolejna próba skatalogowania tej bardzo cennej kolekcji, tym razem 
udana. Pierwsze nieudane próby skatalogowania daru Amrogowicza, 
jakim jest kolekcja numizmatyczna, dla Towarzystwa Naukowego w 
Toruniu podjęto jeszcze przed wojną.  
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 Katalog bardzo starannie opracowany przez kustosza Działu 
Numizmatycznego Muzeum Okręgowego w Toruniu pana Adama 
Musiałowskiego. Katalog starannie opracowany, ale mało starannie 
wydany. Katalog jest nieudolnie klejony tak, że po paru 
przekartkowaniach zaczyna się „sypać”. Zamieszczone w katalogu 
fotografie (n.b. wszystkich) monet są bardzo kiepskiej jakości – za 
ciemne przez co mało czytelne. To w zasadzie wszystkie złe strony 
tego cennego przedsięwzięcia.  
 

 
Walery Cyryl Amrogowicz 

1863 - 1931 
 

 Niejednokrotnie już pisałem o tym wspaniałym kolekcjonerze z 
Sopotu (GZN nr 3/1991, nr 10/1993, nr 45/2000), dziś po zwiedzeniu 
wystawy i zapoznaniu się z wystawionymi tam dokumentami wraz z 
całą kolekcją numizmatyczną chciałbym sprostować niektóre błędne 
informacje, które ze wstydem przyznaję, sam rozpowszechniałem. 
Głównie chodzi mi o słynne już monety funkcjonujące w literaturze 
jako „monety Amrogowicza”. 
 Otóż wielokrotnie pisałem, powołując się na różnych autorów, 
że Amrogowicz nie przekazał tych monet w spadku wraz z całą 
kolekcja numizmatyczną Towarzystwu Naukowemu w Toruniu. Jest 
to nieprawda. Monety bite w brązie o nominale 2 zł oraz bite w 
srebrze także o nominale 2 zł zostały przekazane do TNT wraz z całą 
kolekcją numizmatyczną.  



                                                                                   
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                NR 58  marzec 2004 r. 

10 

 Fakt przekazania tych monet do TNT przedstawia w innym 
świetle te monety. Otóż Amrogowicz ich nie ukrywał, nie były one 
postrzegane jako fałszerstwa czy monety emitowane nieprawnie, o co 

 
 

Moneta Amrogowicza 
 
niesłusznie oskarżano go w licznych publikacjach. Może jest coś z 
prawdy w przekazach pani M. Romeyko (patrz GZN nr 45), że 
wykonanie tych monet  Amrogowicz zlecił mennicy w Monachium 
według swojego pomysłu a wykonania Karla Goetza, jako projekt na 
konkurs polskich monet. Może ... , ale jest to mało prawdopodobne bo 
projektu tych monet nie ma w książce Pana Jacka Strzałkowskiego 
„Projekty monet polskich 1923 – 1938”. 
 Niemożliwością jest dziś stwierdzić, czy w przekazanej kolekcji 
znajdowała się także moneta o nominale 5 zł jak również czy 
przekazane były owe monety bite w złocie. Brak, bowiem 
wiarygodnej dokumentacji kolekcji by w pełni odtworzyć jej 
pierwotny wymiar. Po przekazaniu legatu do TNT podjęto nieudane 
próby skatalogowania kolekcji, pod koniec wojny cała kolekcja 
Amrogowicza została wywieziona przez Niemców, po rewindykacji 
kolekcja przekazana została do Muzeum Okręgowego w Toruniu. 
Dzięki systematycznej i mrówczej pracy kustosza tamtejszego 
muzeum (pracującego w latach 1948 – 1953) Zygmunta 
Wdowiszewskiego jesteśmy dzisiaj w stanie zidentyfikować ogromną 
większość kolekcji (w tym także w dużej części kolekcję 
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Amrogowicza) będących własnością tegoż muzeum. W późniejszych 
latach podczas kolejnych przepakowań zbiorów, znaczna ich część 
zginęła (w sierpniu 1954 roku ze zbiorów zginęły 103 monety złote, w 
tym wszystkie złote monety z kolekcji Amrogowicza). Rozbieżności 
w zachowanych dokumentach dotyczące liczebności kolekcji ( w 
testamencie podana jest przybliżona liczba około 2000 monet, inne 
dokumenty wymieniają liczbę 1630) nie pozwalają stwierdzić jak 
faktycznie liczna była kolekcja Amrogowicza.  

Aleksander M. Kuźmin 
 
 

ŻETONY KASYN GRY W RULETK Ę 
 

 Ruletka (fr. roulette – krążek, kółko), to gra hazardowa, w której 
obstawia się miejsca zatrzymania kulki puszczonej w ruch na 
obracającej się tarczy z 37 przegródkami (ponumerowanymi od 0 do 
36) oznaczonymi także kolorem czarnym, czerwonym i białym, 
powstała we Francji. Następnie bardzo szybko rozprzestrzeniła się na 
teren całej Europy i na pozostałe kontynenty świata. Niewiadomo czy 
już od chwili powstania gry obstawiano numerki i kolory żetonami 
czy raczej bezpośrednio pieniędzmi. Zastosowanie żetonów do gry w 
ruletkę miało miejsce prawdopodobnie wówczas, kiedy to 
prowadzeniem kasyn gry zajęły się towarzystwa akcyjne, które 
eliminując z gry „żywą” gotówkę zastąpiły ją żetonami 
zabezpieczając się przed ewentualnymi nadużyciami ze strony 
krupierów.  

 
Żeton metalowy z kasyna w San Remo 
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 Współcześnie używane żetony w kasynach gry, nie tylko w 
ruletkę, to żetony metalowe bądź plastikowe. Żetony metalowe 
wytwarzane są z różnych metali w odcieniu srebra i złota a niekiedy 
ze szczerego złota lub srebra. Żetony plastikowe są kolorowe niekiedy 
ozdabiane metalowymi wkładkami. Kształty żetonów to krążki, 
wielokąty, owale.  
   

 
Żeton  metalowy z kasyna na statku pasażerskim ss „Regent Rainbow” 

 
Jak już wyżej wspomniano kolebką ruletki, a także kasyn gry jest 

Francja a ściślej Monte Carlo dziś stolica samodzielnego państwa – 
Księstwa Monaco. W połowie XIX wieku książę Monako Karol III 

wydał zgodę na budowę kasyna, które zainaugurowało swą 
działalność w 1861. Od 1866 roku przyległy do kasyna teren został 

 

 
Żeton metalowy z kasyna na Arubie 
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Żeton metalowy wielokątny z kasyna w Pestanich 

Fotografia żetonu pochodzi z katalogu aukcyjnrgo  nr 29 P. Schimandla w Trncu 
 

wyodrębniony w samodzielną jednostkę administracyjną (quartier). 
Od 1967 roku zarząd nad kasynem w całości przejął rząd księstwa. 
Obecnie wpływy z kasyna stanowią ok. 5% budżetu Mone Carlo. 

 
 

 
Żeton plastikowy z ksyna na Arubie 

.  
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Metalowy żeton z austriackiego kasyna gry 

 
 

    
Metalowy żeton z jednego z kasyn w Las Vegas 

 
 

 Francuski rodowód ruletki widoczny jest w regułach gry. Na 
całym świecie gra w ruletkę prowadzona jest przez krupierów w 
języku francuskim według ściśle ustalonej terminologii. 
 
 W Polsce w latach międzywojennych legalnych kasyn gry nie 
było. Kasyna gry z ruletką i bakaratem założyli dopiero niemieccy 
okupanci w 1940 roku, najpierw w Krakowie a potem w Warszawie. 
Na zdjęciu poniżej przedstawiony jest żeton z ówczesnego 
krakowskiego kasyna. Napisy na awersie: "Casyno spółka z 
o.o.Kraków, 1 złoty szton", oraz na rewersie "1 złoty spielmarke, 
Casino Gesellschaft M.B.H. Krakau". Średnica 22 mm.  
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Żeton z krakowskiego kasyna, pochodzący z okresu II wojny światowej.  
 
 

Legalne kasyno gry istniało w Sopocie, który leżał w obszarze 
Wolnego Miasta Gdańska. A oto przykładowe żetony z ówczesnego 
kasyna gry w Sopocie: 
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Aleksander M. Kuźmin 
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NOWOŚCI  WYDAWNICZE 
 

MI ĘDZYNARODOWA SESJA NUMIZMATYCZNA W GDA ŃSKU 
Z OKAZJI 65-LECIA PROF. STANISŁAWA SUCHODOLSKIEGO. 
MATERIAŁY.  Wydawca: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w 
Gdańsku; Gdańsk; 2003. 

Ukazały się w druku materiały z "Międzynarodowej sesji numizmatycznej 
w Gdańsku z okazji 65-lecia prof. Stanisława Suchodolskiego".  
Zwracam uwagę szczególnie na dwa artykuły:  
1. Borys Paszkiewicz - Brakteaty z literami typu Waschinski 211- 217.  
2. Bogdan Kościński - Znaleziska skarbu brakteatów oraz domniemanego 
stempla menniczego z XIII w. w Gdańsku.  
Ponadto:  
St. Suchodolski - Moje kontakty z Gdańskiem.  
R. Włodarczak - Trzy odmiany dukata malborskiego z 1592 r.  
M. Giżińska - Znaleziska monet w Muzeum w Elblągu.  
M.Frąckowiak - Medale gdańskie z drugiej połowy XX wieku.  
oraz Wstęp , w którym  Pani Aleksandra Szymańska Prezes Honorowy Oddziału 
PTN w Gdańsku przedstawia sylwetkę Jubilata. 
 Książka jest formatu A 4; 40 stron, papier - kreda matowa, okładki 
kolorowe kartonowe; cena 1 egz. 12,-zł. Wydawnictwo jest do nabycia w 
redakcji GZN. Gorąco polecam. 
 
Adam Musiałowski, Walery C. Amrogowicz 1863 – 1931. Pasja życia. 
Kolekcja numizmatyczna. Katalog wystawy , Toruń, 2004. 
 Ukazał się drukiem katalog kolekcji numizmatycznej zapomnianego już 
trochę kolekcjonera sopockiego z okresu międzywojennego Walerego C. 
Amrogowicza. Katalog zawiera tylko dwie części. Część pierwszą monety 
średniowieczne i część drugą monety nowożytne. Monety starożytne będące 
między innymi w kolekcji Amrogowicza skatalogowane zostały przed laty przez 
Aleksandrę Krzyżanowską w „Monety starożytne w zbiorach Muzeum 
Okręgowego w Toruniu”, Toruń, 1985.  
 W katalogu w ramach każdej z części zastosowano alfabetyczny układ 
emitentów i oddzielną numerację. Katalog zawiera opisy wszystkich monet oraz 
ich dane metrologiczne. Na końcu każdej części opisowej zamieszczone są 
tablice z fotografiami wszystkich monet.  
Katalog jest formatu A4 zawiera 196 stron, papier – kreda matowa, okładki 
kartonowe kolorowe. Całość klejona i to dość niestarannie gdyż po parokrotnym 
przekartkowaniu kartki katalogu wypadają. 
 
Roman Sękowski. Herbarz szlachty śląskiej. 



                                                                                   
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                NR 58  marzec 2004 r. 

18 

 Ukazał się II tom  (D – G) Herbarza szlachty śląskiej będący świetnym 
informatorem heraldyczno – genealogicznym  Herbarz zawiera wiele dotychczas 
niepublikowanych informacji heraldyczno – genealogicznych, bogato 
ilustrowany (ilustracje jednobarwne szrafirowane). Wydawcą herbarza jest 
Fundacja Zamek Chudów. O ukazaniu się tomu I pisałem w GZN nr 56/2003. 
 
Biuletyn numizmatyczny. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Zarząd 
Główny. 
 Kolejny numer 4 (332)/2003 zawiera świetny materiał autorstwa 
Edmunda Kopickiego „Monety Stanów i Ziemi Pruskiej 1454 – 1585 oraz 
monety inflanckie 1572 – 1573” , ponadto artykuł Macieja Widawskiego – 
„Typy i odmiany groszy gdańskich Zygmunta Augusta z 1557 roku” oraz wiele 
innych ciekawych artykułów. Gorąco polecam lekturę Biuletynu 
Numizmatycznego. 
 
Przegląd Numizmatyczny. Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych. 
 Ukazał się 43 nr Przeglądu Numizmatycznego niezwykle poczytnego 
kwartalnika wydawanego przez Stowarzyszenie Numizmatyków 
Profesjonalnych. Tym razem przynosi on niezwykle interesujący przegląd ortów 
gdańskich pióra Dariusza Pączkowskiego. Autor w swym opracowaniu 
przedstawia imponująco bogaty przegląd typów i odmian tej niewątpliwie 
najpiękniejszej monety polskiej, a wydawać by się mogło że już o ortach 
gdańskich napisano wszystko.  
 Kolejnym artykułem wartym podkreślenia jest artykuł autorstwa Andrzeja 
Musiała. Autor jest znanym i wielce cenionym znawcą pieniądza zastępczego. 
Tym razem pisze o niezwykle rzadkich bonach bełchatowskich z lat 1915 - 
1917. Artykuł zawiera reprodukcje tych bonów. 
 Ponadto w numerze zamieszczono m.in. katalog zatytułowany:  
„Oficjalne monety zastępcze z dawnych Prus” autorstwa Adama Suchanka i 
Artura Kurpiewskiego. Gorąco polecam lekturę tego kwartalnika. 
 

Aleksander M. Kuźmin 
 

NOWY MEDAL NAGRODOWY INSTYTUTU JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO W NOWYM JORKU 

 
 Dzięki uprzejmości projektanta medalu Pana Andrzeja Nowakowskiego z 
Warszawy, który udostępnił nam fotografię możemy państwu zademonstrować 
nowy medal nagrodowy Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. 
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 Medal zaprojektowany przez Rousankę i Andrzeja Nowakowskich 
znanych medalierów z Warszawy, a wykonany przez Mennicę Państwową. 
Parametry medalu to: 
średnica 70 mm; metal: tombak srebrzony i oksydowany.  
Awers: popiersie Marszałka w mundurze z odznaczeniami, obok napis: 
INSTYTUT JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W AMERYCE, poniżej otwarta 
książka, na której skrzyżowana gałązka laurowa z buławą oraz daty powstania 
Instytutu  Warszawa 3.7.1923 z jednej strony i na drugiej stronie New York 
7.4.1943, poniżej inicjały I.J.P. 
Rewers: orzeł legionowy niżej liternictwem wypukłym : MERENTIBUS w 
następnej linii liternictwem wklęsłym : ZASŁUŻONY. Poniżej gałązka dębowa 
i laurowa. 

Aleksander M. Kuźmin 
NAJNOWSZE MEDALE 

TOWARZYSTWA WIEDZY OBRONNEJ 
(część 4) 

 
 Po trosze z przyczyn obiektywnych, trochę z powodu mojej dłuższej 
nieobecności, w numerach 56 i 57 nie kontynuowałem opisu emitowanej przez 
TWO dziesięciomedalowej serii. 
 Opis pierwszych sześciu medali na łamach GZN opublikowałem w nr. nr. 
53, 54 i 55. Z wydanych już w 2003 roku pozostałych czterech medali, w tym 
numerze zaprezentuję dwa kolejne. Będą to medale upamiętniające Komisję 
Edukacji Narodowej (nr 7) i Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja (nr 8). 
Pozostałe dwa, Żołnierz Polski Na Frontach II Wojny Światowej (nr 9 ) i 
zamykający tę serię Rzeczypospolita Polska XX/XXI wieku (nr 10), 
zaprezentuję w kolejnym 59 numerze GZN 
Komisja Edukacji Narodowej (nr 7) 
Awers: Autorzy medalu podzielili jego awers na dwie części, które łączy orzeł z 
proporca króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W lewej przedstawili scenę 
nauczania w zreformowanej, przez KEN , szkole średniej. Widzimy belfra , 
stojącego za katedrą na pulpicie której leży trzymana przez niego prawą ręką 
otwarta książka i stoi kałamarz z piórem (gęsim). Przed nim na ławce trzej 
uczniowie. W głębi widoczne głowy gromadki zasłuchanych i zapatrzonych w 
niego uczniów. Z prawej strony dominuje postać słuchacza Korpusu Kadetów w 
obowiązującym wszystkich wychowanków mundurku ze szpadą u lewego boku. 
(wyobraźmy sobie, że tym Kadetem może być jeden z najsławniejszych 
wychowanków Szkoły Rycerskiej późniejszy gen. mjr Tadeusz Kościuszko, 
który w latach 1765 - 1769 pobierał nauki w Korpusie. W tle zarys frontowej 
strony budynku, w którym miała swoją siedzibę Szkoła Rycerska.  
Na obwodzie napisy : KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ 1773 - 1794 I 
SZKOŁA RYCERSKA 1766 - 1794 , "podkreślone" rzędem "perełek". 
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Pod blatem ławki, na której siedzą uczniowie widoczny monogram autora, 
połączone litery ANR, którymi sygnują wykonywane przez siebie medale. 
Rewers: portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w mundurze generalskim. 
Pod portretem rulon kart, kałamarz z gęsim piórem otwarta książka. Pod nim po 
obwodzie data wybicia medalu 2003 przedzielona emblematem TWO. Z boku 
świecznik z zapaloną świecą (u jego podstawy przy obrzeżu widoczny znak 
mennicy) oraz półki z książkami - symbole nauki w zreformowanej - przez KEN 
- świeckim szkolnictwie. U góry po obwodzie napis: STANISŁAW AUGUST 
PONIATOWSKI i lata, w których żył 1723 - 1798. 
 
 

 
Medal nr 7 TWO KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ 

 
 
KONSTYTUCJA 3-go MAJA (nr 8). 
Awers: alegoryczne przedstawienie momentu ogłoszenia w dniu 3-go maja 
1791 roku (uchwalonej w nocy z 2 na 3 Ustawy Rządowej, znanej później jako 
Konstytucja 3-go Maja) z uwidocznieniem osób, głównych bohaterów, tego 
historycznego dla Polski aktu, pierwszeg w Europie i drugiego (po konstytucji 
Stanów Zjednoczonych w 1787 r.) na świecie. Na pierwszym planie widoczne 
postacie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dzierżącego w prawym ręku 
akt konstytucji, marszałka sejmu Stanisława Małachowskiego z atrybutem 
marszałkowskim - laską, Hugo Kołłątaja i innych. Dalej widoczni senatorowie i 
posłowie, hierarbhowie kościoła katolickiego i magnateria. Bracie szlachta i 
mieszczanie, zwolennicy i przeciwnicy konstytucji. Na obwodzie napisy: 
UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA 1791  i u góry (kursywą) cytat z XI 
rozdziału Ustawy Rządowej : "wszyscy (...) obywatele są obrońcami całości i 
swobód narodowych." Nad literami "TY" w wyrazie KONSTYTUCJI znajduje 
się znak mennicy państwowej. 
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Medal nr 8 TWO UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA 1791 

 
Rewers: półpostać (na wprost) Stanisława Małachowskiego trzymającego w 
prawej ręce laskę marszałkowską w lewej dokument Ustawy Rządowej. Po jego 
bokach herb Rzeczypospolitej i daty życia Marszałka: 1736 - 1801. 
Na obwodzie napis: STANISŁAW MAŁACHOWSKI i (kursywą) Marszałek 
Sejmu Czteroletniego, "podkreślony" rzędem "perełek". 
Na dole oddzielona poziomą kreską data: 2003 (rok emisji medalu) przedzielona 
emblematem Towarzystwa Wiedzy Obronnej(TWO). 
Pod prawym łokciem Marszałka widoczny monogram autorów medalu, litery 
ANR czyli Rossana i Andrzej Nowakowscy. O tym kto projektuje tą serię 
medali, że bite są w Mennicy Państwowej w Warszawie oraz o wielkości emisji 
każdego medalu pisałem we wstępie pierwszej części tj w 53 numerze GZN.  

Romuald Lech Sieradzki 
 

CIEKAWOSTKI 
 

 Fałszywe dwuzłotówki z Zygmuntem Augustem. Jak doniosła prasa 
lokalna na rynku pojawiły się fałszywe dwuzłotówki (golden nordic) z 
Zygmuntem Augustem z 1996 roku. Jest to niewątpliwie fałszerstwo na szkodę 
kolekcjonerów bo moneta ta w oryginale uzyskuje niewiarygodnie wysoka cenę 
na rynku kolekcjonerskim. Fałszywe monety nieznacznie różnią się kolorem od 
oryginałów - są bardziej żółte.  
 
„Znalazł arabski skarb”   tak zatytułowaną wiadomość zamieścił Super Expres 
w dniu 27 stycznia 2004 roku. Dalej czytamy: „Mieszkaniec Stegny, 
przeszukując plaże swoim wykrywaczem metali, natrafił na monetę. Okazało się, 
że jest to arabska moneta z IX wieku. Znalazca nie chce się ujawniać, bo może 
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się okazać, że ten pieniążek jest wart milion złotych. - Z tego, co wiem, to na 
aukcji w Londynie w 1998 roku arabski dinar poszedł za 180 tysięcy funtów, to 
jest naszych milion złotych. Ale nie wiadomo, czy ta moneta to złoty dinar, czy 
srebrna dirhana (sic).  Znalazca trafił na monetę przypadkiem. Gdańscy 
muzealnicy potwierdzili, że takie monety bito w arabskich mennicach w latach 
862 i 863”.  
Nie po raz pierwszy dziennikarze udowodnili swoimi tekstami, że nie 
koniecznie wiedzą, o czym piszą. 
 
 Kolejnym „kwiatuszkiem” z tej serii było doniesienie jakie usłyszeliśmy 
w wieczornych Wiadomościach TV1 z dnia 20 lutego 2004 r. Wiadomością 
wiodącą była informacja o nowej monecie 2 zł z herbem województwa 
kujawsko – pomorskiego; przy okazji kilka migawek prezentujących znane 
osobistości ze światka numizmatyki. Rewelacyjną wiadomością była 
informacja, że : „za ten pieniążek Zygmunta III Wazy (tu pokazano dukat Jana 
Kazimierza) z 1532 r. (sic!) można by dziś kupić ...”.  
Trzy w jednym, brawo dziennikarze telewizyjnej jedynki. 

ALEMKA 
 
 

BRAKTEAT 
 
 Ostatnio powiększył mój zbiór brakteat, o którym nie umiem niczego 
powiedzieć. Moneta wykonana jest z dość lichego srebra (a może z miedzi) 
średnica 13,2 mm; waga 0,2 g.  

 
 
 Byłbym wdzięczny PT Czytelnikom za pomoc w identyfikacji tej monety. 
Moje usilne starania spełzły na niczym. 

Aleksander M. Kuźmin 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 
 
 11 listopada 2003 roku Pan Romuald Lech Sieradzki wziął udział w 
przygotowanej wspólnie z Muzeum Miasta Gdyni imprezie pod nazwą „Festyn 
Pod Dębami”, przygotowując imponująca wystawę medali z własnej kolekcji. 
Impreza poświęcona była obchodom Święta Niepodległości a wystawa medali z 
postaciami Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera, Ignacego Padarewskiego i 
innych cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających. Należy 
podkreślić, że na gablotach z medalami widniało logo PTN. 
 
 15 listopada 2003 roku Pan Konstanty Siekierski urządził w Klubie 
Marynarki Wojennej w Gdyni wystawę falerystyczną „Orły, odznaki i 
odznaczenia Marynarki Wojennej; 85 rocznica powstania Marynarki Wojennej”. 
Wszystkie eksponaty pochodziły z kolekcji Wystawcy. 
 
 30 stycznia 2004 roku w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 17 w 
Gdyni miała miejsce wystawa „Droga do wolności. Druga wojna światowa w 
medalierstwie”. Wszystkie eksponaty pochodziły z kolekcji Konstantego 
Siekierskiego, Jego też był pomysł i scenariusz wystawy. 
 
 6 stycznia 2004 roku w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku na 
comiesięcznym zebraniu n/Towarzystwa Pan Dariusz Pączkowski wygłosił 
odczyt: "Orty gdańskie Zygmunta III Wazy". Nielicznie zebrani z ogromnym 
zainteresowaniem wysłuchali tej niezwykle ciekawej prelekcji.. Interesujący 
temat i profesjonalna prezentacja zdjęć monet wzbudziła niekłamany entuzjazm 
wśród słuchaczy. Oby więcej takich prelekcji. Przy okazji prezentacji tych 
jednych z najpiękniejszych monet z okresu XVII wieku nasuwa się refleksja , że 
choć wydawałoby się, że o monetach tych napisano już wszystko tak naprawdę 
do wyczerpującej wiedzy o nich jeszcze nam bardzo daleko.  
 
 3 lutego 2004 roku odbyło się zebranie członków PTN naszego Oddziału. 
Podczas zebrania, prezes Aleksander Kuźmin złożył sprawozdanie z odbytego 
w dniu 31 stycznia 2004 roku zebrania prezesów wszystkich oddziałów PTN, 
które miało miejsce w ZG PTN w Warszawie.  
 
 10 lutego 2004 roku w Miejskim Domu Kultury Pan Konstanty 
Siekierski zorganizował z własnych zbiorów wystawę medali „Odzyskanie 
dostępu do morza; Zaślubiny Polski z morzem; Błękitna Armia gen. Hallera”. 

      
 ALEMKA  
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