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ŻETONY KASYNA SOPOCKIEGO Z OKRESU 
MI ĘDZYWOJENNEGO 

 W tym numerze przedstawię Państwu trzy kolejne żetony 
sopockiego kasyna gry. 
Żeton plastikowy o barwie ciemnoniebieskiej, o nominale 5000 
 

 
Przedstawione tu zdjęcie żetonu pochodzi z katalogu aukcyjnego HBA nr 41. 

 
Barwa            ciemnoniebieska 
Wymiary   45,0 x 69,5mm 
Liternictwo  proste 
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 Żeton kształtu owalnego; po bokach nominału herby Gdańska i 
Sopotu. Różnice w odcieniach (ciemnoniebieski do fioletowo-
niebieskiego) i wymiarach (45,0 x 69,0 do 69,5 mm). 
 
Istnieje także kolorystyczna odmiana tego żetonu: 
Barwa           zielonoszara 
Wymiary   45,0 x 69,5mm 
Liternictwo  proste 
 
 Kolejnym żetonem jest żeton także o nominale 5000, ale 
prostokątny. 
 

 
 

 
 Żeton prostokątny z lekko zaokrąglonymi rogami. Po bokach 
liczby nominału herby Gdańska i Sopotu. Liczba nominału, herby i 
ozdobne linie spiralne, wykonane z blaszki koloru srebrnego, pokryte 
masą przezroczystą. 
Barwa        ciemnoczerwona 
Wymiary      48,0 x 68,0 mm 
Liternictwo        proste 
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 Następnym żetonem to żeton okrągły o nominale 10.000. 
 
 

 
 

Przedstawione zdjęcie żetonu pochodzi z katalogu aukcyjnego HBA nr 41 
 

 Nad liczba nominału herby u góry Gdańska, u dołu Sopotu. 
Herby i ozdobniki wykonane z blaszki koloru srebrnego (spotkałem 
także żetony z blaszką mosiężną?) pokryte przezroczysta masą. 
Barwa   czerwona 
Wymiary   59,4 mm (istnieją różnice w wymiarach). 
Liternictwo  ozdobne 

Aleksander M. Kuźmin 
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NIEOPISANY SZÓSTAK ZYGMUNTA III WAZY 

 Z 1625 ROKU 
 
 Poniżej przedstawiam nieopisanego w katalogu J. 
Kurpiewskiego (Cz. Kamiński, J. Kurpiewski; Katalog Monet 
Polskich 1587 – 1632; KAW; Warszawa, 1990 r.) szóstaka koronnego 
z nienotowaną w tym katalogu odmianą legendy otokowej na 
rewersie. 
 A oto jego opis: 
 

 
 
Awers: popiersie Zygmunta III w koronie w otoku napis: 
 

SIGIS : III : D : G :  (godło herbu Sas) REX . POL . M : D : L. 
 

Rewers: splecione tarcze herbowe z herbami Polski, Litwy i Wazów. 
Nad tarczami nominał VI pod korona. W otoku napis: 
 

GROS : ARGE . SEX . REG . POL . 16 .25 . 
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 W wyżej wspomnianym katalogu opisane są tylko trzy odmiany 
szóstaka koronnego z 1625 roku pod numerami 1464, 1465 i 1466. 
Wszystkie opisane tam odmiany oraz przedstawiona powyżej moneta 
mają podobne napisy otokowe na awersie, różniące się tylko układem 
kropek międzywyrazowych. Natomiast w napisach otokowych na 
rewersie tylko w monecie opisanej pod numerem 1466 występuje 
GROS w pozostałych GRO. Przedstawienie daty rocznej z kropką  
 

                                       
 
 
rozdzielającą tę datę 16.25 katalog notuje tylko monetę nr 1465 z tym 
że moneta w katalogu jest z godłem herbu Półkozic a przedstawiona 
powyżej z godłem herbu Sas. 

Aleksander M. Kuźmin 
 
 
 

PAMI ĘCI  JANUSZA ŻURAKOWSKIEGO 
 

 Nie wiem czy numizmatycy polscy zwrócili uwagę na monetę 
polonic, wydaną w Kanadzie w 1996 roku, dla uczczenia zasług 
polskiego pilota, oblatywacza Janusza Żurakowskiego. Monetę 
srebrną, kolekcjonerską 20 dolarówkę, wydała Królewska Mennica 
Kanady w serii zatytułowanej „Powered Flight in Canada – Beyond 

 

← 

� 
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World War II”, przedstawiając na jednej stronie wizerunek królowej 
Elżbiety II a na drugiej podobiznę Janusza Żurakowskiego na tle 
sylwetek samolotu CF-100 Canuck. 
 Szkoda tylko, że projektant nie umieścił nazwiska pilota ani typu 
samolotu na monecie, przez co stała się anonimowa. 
 
 

 
 
 Przypominam teraz tą monetę, ponieważ 9 lutego zmarł i jak 
mówią jego znajomi odleciał do wieczności ze „Strzałą” Jan (Żura) 
Żurakowski, były pilot, później dowódca dywizjonu 316 Polskich Sił 
Powietrznych na Zachodzie. Latał również w brytyjskich dywizjonach 
234 i 609. Posiada na swoim koncie 3 zestrzelone samoloty 
niemieckie. Po ukończeniu szkoły pilotów doświadczalnych zostaje 
zaangażowany przez firmę Gloster Aircraft, gdzie testuje brytyjskie 
samoloty myśliwskie Vampire i Gloster Meteor. W tym czasie zyskuje 
światowy rozgłos brawurową, lecz w pełni technicznie opanowaną 
akrobacją lotniczą. 
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 W początkach 1952 roku przyjmuje pracę jako główny pilot 
doświadczalny w firmie Avro Canada w Toronto, początkowo 
zajmuje się dopracowaniem samolotu CF 100, a później projektem 
nowego myśliwca ze skrzydłem „delta”, o oznaczeniu CF-105 Avro 
Arrow (Strzała), rozwijającego prędkość ponaddźwiękową, planowaną 
do 2 Macha. Na tym samolocie prototypie o oznaczeniu RL 201, 
przekracza barierę dźwięku. Po raz pierwszy w Kanadzie zapisał się w 
historii lotnictwa złotymi zgłoskami za przekroczenie bariery dźwięku 
na samolocie CF-100 w dniu 18 grudnia 1952 r., dotychczas uważne 
za niemożliwe na tym typie samolotu. 
 Za swoje zasługi zostaje wyróżniony wieloma odznaczeniami, 
Krzyż Virtuti Militari, trzykrotny Krzyż Walecznych i inne 
odznaczenia brytyjskie i kanadyjskie. Jako jedyny Polak i 
Kanadyjczyk otrzymuje tytuł Honorowego Członka elitarnej The 
Society of Experimental Test Pilots w USA (Międzynarodowej 
Organizacji Pilotów Doświadczalnych) oraz Złotą Odznakę Polskiego 
Klubu Pilotów Doświadczalnych z numerem 2. 
 Był członkiem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, 
do którego przekazał jeden egzemplarz tej pamiątkowej monety. 
 

Andrzej Ziobro ń 
Instytut Józefa Piłsudskiego 

 New York 
 

CENY MONET WOJSKOWYCH NA AUKCJACH 
KRAJOWYCH 

 
Toruń 
 1 złoty – Spółdzielnia 63 Pułk Piechoty Toruński –  
w/g katalogu M. Bartoszewickiego nr 61;  
stopień rzadkości R7b (11 – 25 egz.).  
 
Licytowana przez 2 osoby na aukcji Allegro w marcu 2004 sprzedana 
została za 153,50 zł.  
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Zdj ęcie z Allegro 

 

Puck 
 

 
Zdj ęcie z katalogu aukcyjnego WCN 

 
 
1 złoty – Spółdzielnia Morskiego Dywizjonu Lotniczego Puck; 1934 
rok II emisja ; w/g katalogu M. Bartoszewickiego nr 220 (R7b). 
Licytowana na 30 aukcji WCN; cena wywoławcza 250,- zł; cena 
przybicia 480,- zł. 
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Zdj ęcie z Allegro 

1 złoty – Spółdzielnia Morskiego Dywizjonu Lotniczego Puck  
– w/g katalogu M. Bartoszewickiego nr 219 ;  
stopień rzadkości R5a (126 – 240 egz.). 
Licytowana przez 7 osób na aukcji Allegro w marcu 2004 sprzedana 
została za 151,-zł. 
Gdynia 

 
Zdj ęcie z katalogu aukcyjnego WCN 

 

10 groszy Spółdzielni Marynarki Wojennej I emisja ; w/g katalogu M. 
Bartoszewickiego nr 216 (R7a).Licytowana na 30 aukcji WCN; cena 
wywoławcza 175,- zł; cena przybicia 260,-zł 

.Aleksander M. Kuźmin 
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AHERALDYCZNY HERB NA MEDALACH SOPOCKICH. 
 

 Przykładem aheraldycznego wyobrażenia herbu Sopotu jest 
wizerunek herbu na medalu: „SZPITAL REUMATOLOGICZNY W 
SOPOCIE” z roku 1986 autorstwa Józefa Kaweckiego. 

 

 



                                                                                 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                      NR59 czerwiec 2004 r. 
 
 

13 

 
 Pomijając już błędy i nieścisłości w odzwierciedleniu godła 
herbowego kardynalnym błędem sprzecznym z podstawowymi 
kanonami heraldyki jest umieszczenie korony murowej (corona 
muralis) na polu tarczy herbowej, czyniąc z niej element 
najważniejszej części herbu, czyli godła. 

 

 
 

Twórca wizerunku herbu na medalu zapewne posiłkował się albo 
Wielką Encyklopedią z 1967 roku albo Encyklopedią Powszechną 
PWN z 1976 roku gdzie błędnie zamieszczono wizerunek herbu 
Sopotu. 

 
Herb Sopotu według Wielkiej Encyklopedii z 1967 roku 
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 Autorzy wizerunku herbu w encyklopedii nie znali lub nie 
rozumieli symboliki korony murowej (corona muralis) zamieścili j ą 
wzorując się zapewne na herbie Gdańska na polu tarczy a nie na 
górnej jego krawędzi. Godło herbowe „zyskując” w ten sposób 
dodatkowy element zostało znacznie rozbudowane, przez co, by 
zmieścić całość na polu tarczy została ona, w nienaturalny sposób 
wydłużona przyjmując wręcz fantastyczny model.  
  Korona murowa w symbolice heraldyki niemieckiej, a w takiej 
konwencji tworzony był herb Sopotu, odnosi się do liczebności 
mieszkańców danego grodu a nie jak mylnie czasami się to 
interpretuje tradycją posiadania przez miasto murów obronnych. I tak 
korona murowa z trzema blankami symbolizuje miasto do 100.000 
mieszkańców a z pięcioma blankami powyżej 100.000.  

 
  1        2 
Niemcy: 1. miasta powyżej 100.000 mieszkańców 2. miasta poniżej 100.000 mieszkańców 
Rysunek pochodzi z :”Alfabet heraldyczny”; Paweł Dudziński; Warszawa 1997 r. 
 

 Błędne wyobrażenia herbu Sopotu zamieszczali w swych 
opracowaniach Marian Gumowski „Herby miast polskich” z 1960 
roku oraz Andrzej Plewako i Józef Wanag w „Herbarz miast polskich” 
z 1994 roku (w którym to herbarzu aż roi się od błędów i pomyłek). 
Tak niezgodny z zasadami i kanonami heraldyki herb Sopotu 
funkcjonował do 1995 roku, kiedy to Rada Miasta zwróciła się do 
Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego o przedstawienia 
naukowej ekspertyzy. W konkluzji został przyjęty uchwałą Rady 
Miasta wizerunek herbu funkcjonujący do dziś, zgodny z tradycją i 
kanonami heraldyki.  
 Jakkolwiek błąd i aheraldyczne wyobrażenie herbu Sopotu na 
medalu przedstawionym na wstępie można tłumaczyć niską kulturą 
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heraldyczną w latach powojennych, brakiem naukowego patronatu 
historyków itp. to zupełnie niezrozumiałym i niewybaczalnym błędem 
jest zamieszczenie błędnego herbu Sopotu na medalu wydanym przez 
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne z okazji wizyty Jana Pawła II 
w 1999 roku. 
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 Twórcy medalu, zarówno projektanci jak i wykonawca posłużyli 
się błędnym wizerunkiem herbu zamieszczonym w encyklopedii nie 
uwzględniając uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez niektórych 
członków PTN Oddziału Gdańskiego. W ten sposób niewiedza o 
podstawowych kanonach heraldyki została utrwalona w medalu, a 
szkoda bo była szansa na uniknięcie tego błędu gdyby twórcy projektu 
medalu nie ograniczyli się tylko do wiedzy encyklopedycznej i 
zechcieli uwzględnić zgłaszane uwagi. Na szczęście nie powielono już 
tego błędu na medalu wydanym także przez PTN Oddział w Gdańsku 
z okazji 100-lecia praw miejskich Sopotu. 
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 Herb Sopotu na tym medalu jest przedstawiony zgodnie z 
kanonami heraldyki. 
 

 
Herb Sopotu przyjęty i zatwierdzony przez Radę Miasta w 1995 roku 
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 Poprawne blazonowanie herbu Sopotu brzmi: w tarczy 
późnogotyckiej, na błękitnym tle srebrna mewa z czarnymi nogami, 
przysiadająca na srebrnym dorszu leżącym na kopczyku żółtego 
piasku. Nad tarczą herbową korona murowa (corona muralis) w 
kształcie czerwonego (ceglastego) muru z trzema takimiż wieżami o 
białych blankach z czarną framugą (w/g Beata Możejko, Błażej 
Śliwi ński; Herby miast, gmin i powiatów województwa pomorskiego; 
t I ; Gdańsk 2000 r.). 

Aleksander M. Kuźmin 
 
 

NOWOŚCI  WYDAWNICZE 
 
Biuletyn Numizmatyczny. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Zarząd 
Główny. 
Ukazał się numer 1 (333) / 2004 Biuletynu Numizmatycznego w zmienionej 
szacie graficznej. Zwiększony format, ładnie zaprojektowana okładka bardzo 
korzystnie wpłynęły na wygląd zewnętrzny BN. Pomimo zwiększenia formatu 
BN nadal zawiera 80 stron tekstu i to, jakiego tekstu! Przede wszystkim 
wspaniały artykuł Edmunda Kopickiego „Monety państwa krzyżackiego w 
Prusach 1233 – 1525 (część I)” w którym Autor przedstawia przegląd 
podstawowych typów brakteatów krzyżackich. Artykuł kończy tabela 
konkordancji co znakomicie ułatwia poruszanie się po dziełach innych autorów 
piszących na ten temat. Ponadto świetny tekst Witolda Garbaczewskiego 
„Monety z napisami hebrajskimi w średniowiecznej Europie” a także noty 
Czesława Chmieleckiego z Torunia o dwóch wersjach banknotu 100 
guldenowego Wolnego Miasta Gdańska, oraz Tadeusza Bohatyrewicza (Siedlce) 
o skarbie monet srebrnych z Liwu (informacja wstępna). Całości dopełniaja 
notatki z życia Towarzystwa.  
 
Przegląd Numizmatyczny. Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych. 
Kolejny numer Przeglądu Numizmatycznego 1 (44)/ 2004 zawiera świetny 
materiał Jarosława Dutkowskiego „Gdańskie monety Kazimierza Jagiellończyka 
(1454 – 1492)” jest to katalog podstawowych typów oraz głównych odmian 
napisowych. Jest to już kolejna publikacja o monetach Kazimierza 
Jagiellończyka , po monetach bitych dla Elbląga i Ziem Pruskich, tym razem o 
monetach bitych dla Gdańska. „Gdańskie żetony kościelne od XVI do XVIII 
wieku (studium kalkulologiczne)” autorstwa K.M.Kowalskiego, świetny 
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materiał, „Polski rynek aukcyjny” J. Dutkowskiego oraz stała rubryka P. 
Bohdanowicza o banknotach., a także wiele innych. 

ALEMKA 
 
MI ĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NUMIZMATYCZNA 

UKRAINA, LWÓW 14 - 15 MAJ 2004 R. 
 

W dniach 14 - 15 maja 2004 roku we Lwowie odbyła się 
międzynarodowa konferencja numizmatyczna: "Obieg pieniężny i 
bankowość na Ukrainie w przeszłości i obecnie". Konferencja 
zgromadziła wielu znanych i cenionych numizmatykow. Polskę 
reprezentowali m.in. Stanisław Suchodolski, Lesław Morawiecki, 
Lech Kokociński, Edmund Kopicki, Marta Męclewska i in. Ukrainę 
Roman Szust, Mykoła Kotlar, Petro Riabczenko, Andrij Kryżaniwskij, 
Włodymir Szwec, Włodymir Szłapiński i.in. Obecni byli także: 
Wytautas Aleksejanus z Litwy, Walentin Riabcewicz i Iwan Sinczuk z 
Bialorusi, Zbyszek Szustek ze Słowacji i wielu innych. W konferencji 
uczestniczyli także przedstawiciele gdańskiego środowiska 
numizmatycznego mianowicie Jaroslaw Dutkowski i Aleksander M. 
Kuźmin. 
 Jarosław Dutkowski w swym referacie mówił o nie zawsze 
docenianych taryfach ewaluacyjnych z XVI i XVII wieku, a 
Aleksander M. Kuźmin o pieniądzu niepodległej Ukrainy z lat 1918 - 
1920. 
 Na konferencji wygłoszono przeszło 60 referatów. Obrady 
trwały równolegle w dwóch sekcjach. 
!4 maja w komnatach dawnego pałacu Potockich we Lwowie odbyła 
się prezentacja pierwszego numeru wskrzeszonych "Lwowskich 
Zapisków Numizmatycznych" pisma wychodzącego we Lwowie w 
latach 1925 - 26 i w 1928 roku redagowanym przez Rudolfa 
Mękickiego 
 Zaprezentowane czasopismo zapełnione jest bardzo ciekawymi 
artykułami: 
"Monety Rusi Halickiej z XIV - XV wieku"  - Andrij Kriżaniwskij. 
"Cztery etapy działalności mennicy lwowskiej  (1656 - 1663)" 
Włodimir Szłapinski. 
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"Lwów numizmatyczny - rys historyczny"  -  Roman Szust 
"Odmiany ortów z XVII wieku"  -  Siergiej Biełopolski 
"Nieopisana odmiana talara Zygmunta III wazy z 1629 roku"  -  Taras 
Kowalewicz. 
I wiele innych ciekawych artykułów. 
 

 
 

Pierwszy numer wznowionych „Lwowskich Zapisków Numizmatycznych 
Trzeba mieć nadzieję, że nie jest to jednorazowa efemeryda a według 
zapewnień twórców (wskrzesicieli) Zapiski ukazywać się będą 
przynajmniej dwa razy w roku. 
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Organizatorzy zadbali o miłą pamiątkę dla uczestników konferencji, 
wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali niżej zaprezentowaną klipę. 

 
Godło herbowe Lwowa w otoku napis: 

CIVIT οοοο LEOPOLIS οοοο A οοοο D οοοο MMIV 

 
W otoku: 

 „HROSZOWYJ OBIG I BANKIWSKAJA SPRAWA W UKRAINI ” 
W centrum pięciowierszowy napis: 

„MI ŻNARODNA NAUKOWA KONFERENCJA M. LWIW V.2004 ” 
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 Także z tej okazji znany producent żetonów z Warszawy Kazimierz 
Drożdż przygotował dla uczestników konferencji żeton, który 
prezentowany jest poniżej: 

 
 
 

Aleksander M. Kuźmin 
 
 

100 ROCZNICA URODZIN 
STANISŁAWA NIEWITECKIEGO 

 
 W kwietniu br. koledzy z Bydgoskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego zorganizowali uroczystość związaną 
z 100. rocznicą urodzin Stanisława Niewiteckiego patrona 
Bydgoskiego Oddziału PTN.  
 Uroczystość pomyślana była jako spotkanie koleżeńskie, w 
którym udział wzięła Pani Wanda Niewitecka żona Patrona oraz 
najbliższa rodzina. Na spotkanie zaproszono także przyjaciół i 
znajomych Patrona, członków Oddziału Bydgoskiego PTN, 
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osobistości reprezentujące ważne dla Bydgoszczy instytucje, oraz 
gości z zaprzyjaźnionych Oddziałów PTN.  
 Spotkaniu towarzyszyła wystawa dorobku wydawniczego 
Oddziału Bydgoskiego oraz prezentacja monet i medali. 
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 Na pamiątkę spotkania organizatorzy zlecili wybicie żetonu. 
Wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani przez 
organizatorów tym żetonem. 

Aleksander M. Kuźmin 
 

WYSTAWA MEDALI W MUZEUM W ELBL ĄGU 
 
 28 maja 2004 roku w Muzeum w Elblągu otwarta została 
wystawa medali ze zbiorów członków Oddziału Gdańskiego 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Muzeum w Elblągu. 

 
Medal I.F. Holzhaussera 

Wystawa nosiła tytuł: 
POLSKA PRZEDROZBIOROWA W MEDALIERSTWIE 

 Wystawę zwiedziła m.in. liczna grupa członków PTN z 
Oddziału Gdańskiego.  
 
 

ALEMKA 
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