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FALSYFIKAT ORTA GDA ŃSKIEGO Z 1615 ROKU 

 

W roku 1608 mennica gdańska wznowiła swą działalność emisją 
nieznanego dotąd w Rzeczypospolitej nominału – orta.  Monety te 
były bite w Gdańsku w latach 1608 – 1621 oraz 1623 – 1626, a że 
wybijano je z dobrego srebra, to szybko zyskały popularność wśród 
ludności. Kurs orta początkowo równał się ¼ talara i 10 groszom, lecz 
ze względu na szybki wzrost ceny talara i dukata oraz równie szybką 
deprecjację monety drobnej, kurs ten uległ zaburzeniu.  

Orty gdańskie Zygmunta III Wazy to monety na wysokim 
poziomie artystycznym i starannie wykonane. Te piękne numizmaty 
współcześnie cenione są przez kolekcjonerów i z tego powodu, 
niestety, również przez fałszerzy. Niedawno spotkałem się z 
niebezpiecznym falsyfikatem orta gdańskiego z 1615 roku, którego 
charakterystyczne cechy postaram się pokrótce przedstawić. 

Oryginalne orty tłoczone były przy pomocy maszyny menniczej, 
wynalezionej w drugiej połowie XVI wieku przez Hansa Suppela w 
Królewcu. Urządzenie to składało się z dwóch walców, na których 
wygrawerowane były stemple awersu i rewersu. Pomiędzy obracające 
się w przeciwnych kierunkach walce wkładano pasek blachy, na 
którym tłoczony był z jednej strony wizerunek awersu, a z drugiej – 
rewersu. Zastosowanie tej techniki sprawiało, że produkcja w mennicy 
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była wydajniejsza, a jakość wykonania monet wysoka. Natomiast 
moneta fałszywa została wykonana techniką odlewu. Poniżej 
zamieszczam zdjęcia falsyfikatu, na których zaznaczyłem jego 
charakterystyczne cechy:  

 
 

Awers: 

 
1 – powierzchnia monetki jest delikatnie pofalowana, pod 

dobrym powiększeniem widać mikroskopijne porowatości i 
nierówności, szczególnie w zagłębieniach, w pobliżu krawędzi 
rysunku. Właściwie już te cechy pozwalają stwierdzić, że nie jest to 
monetka bita, tylko lana. 
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2 – sztuczna patyna zrobiona w kilku przypadkowych miejscach. 
Pod powiększeniem widać, iż ma ona postać maleńkich, czarnych 
ziarenek. 

3 – czcionka również nie pozostawia wątpliwości odnośnie 
proweniencji tej blaszki. W pewnym uogólnieniu można powiedzieć, 
że monetki bite mają literki, których przekrój nieco przypomina trapez 
– równe powierzchnie z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami. 
Natomiast omawiany egzemplarz ma czcionkę o nieco owalnym, 
„wałkowatym” kształcie, a w zagłębieniach da się zauważyć 
porowatości.  

4 – literki SA pod popiersiem króla okazują się być dwiema dość 
bezkształtnymi plamkami, niezbyt do liter podobnymi. Odnośnie 
szczegółów rysunku mam podobne uwagi, co przy czcionce – pod 
lupą da się zauważyć porowatości, nieostre krawędzie, a im 
drobniejszy szczegół, tym bardziej te cechy się uwydatniają. 

5 - Przy literkach S, G, O widoczne jest coś w rodzaju 
„nadlewek”, a w tylnej części kryzy da się zauważyć brak kreseczek, 
lecz trzeba zaznaczyć, że nie jest to rezultat niestaranności fałszerzy, 
ale wady te posiada również moneta oryginalna, na podstawie której 
został sporządzony odlew.  

 
Orty gdańskie zostały wytłoczone walcami, na powierzchni 

których grawerowane były stemple awersu i rewersu. Marian 
Gumowski podaje, iż w archiwum gdańskim odnalazł się taki stalowy 
walec z powielonym sześć razy rewersem orta z 1624 roku. Prasa 
walcowa dawała staranne i czyste odbicia, lecz wykonanie jej było 
pracochłonne i kosztowne, podobnie jak naprawianie uszkodzeń. Z tej 
przyczyny drobniejszymi usterkami się nie przejmowano i walcowano 
dopóty, dopóki stempel przestawał nadawać się do użytku. 
Konsekwencją tego były wykruszenia lub delikatne pęknięcia stempla, 
które skutkowały usterkami widocznymi na zamieszczonych na końcu 
artykułu skanach monety oryginalnej. 
Siłą rzeczy, przy odlewie wady te zostały powielone. 
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Rewers: 

 
6 – jakość wykonania literek SA oraz mikrodaty na rewersie 

również pozostawia wiele do życzenia i pod powiększeniem 
wyglądają one jak rozmazane plamki o kształcie jedynie zbliżonym do 
znaków, które miały pierwotnie oznaczać. W szczególności dotyczy to 
mikrodaty. 

7 – lew z prawej strony herbu (patrząc heraldycznie), ma 
powierzchnią szczególnie nierówną i porowatą. 

8 – nadlewy przy literkach G, E, pomiędzy krzyżami w herbie 
Gdańska oraz korona z nieco odkształconą obwódką to rezultat 
wykruszenia stempla, za pomocą którego wytłoczona została moneta 
oryginalna i usterki te zostały powielone przy odlewie. 
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9 – i wreszcie rant - pod powiększeniem widoczne są ślady 
gładzenia w postaci cieniutkich, delikatnych, długich kreseczek 
skierowanych równolegle wzdłuż obrzeża. Zaznaczyć należy, iż ranty 
monet oryginalnych niekiedy również były piłowane, gdy 
niedokładnie zostały wycięte z paska blachy. Jednak w tym wypadku 
ślady odróbki zdecydowanie wyglądają na świeże i występują wzdłuż 
całej długości obrzeża. 
 

Waga tej monety to 6,34 g, więc nieco poniżej normy, która 
według katalogu Kamińskiego/Kurpiewskiego wynosi 6,80 g. 
Oczywiście przy siedemnastowiecznych monetach tłoczonych i 
wypuszczanych „al marco” trudno wagę uznawać za wyznacznik, ale 
na pewno warto odnotować tę informację. Średnica w normie – 29 
mm.  

Podsumowując, fals jest bardzo dobry i może być niebezpieczny 
dla mniej doświadczonych kolekcjonerów. Przykład ten pokazuje, że 
technika odlewnicza zrobiła duże postępy i fałszowane monety coraz 
wierniej przypominają oryginał, lecz pocieszające jest jednak to, że 
dobra lupa i czujne oko nie pozostawiają wątpliwości, iż mamy do 
czynienia z fałszerstwem. 

 
Bibliografia: 
Marian Gumowski   „Mennica gdańska”, Gdańsk 1990 
Tadeusz Kałkowski   „Tysiąc lat monety polskiej”, Kraków 1981 
Czesław Kamiński,  
Janusz Kurpiewski  „Katalog monet polskich 1587 –1632”, 

Warszawa 1990 
Janusz Kurpiewski  „Fałszerstwa monet i banknotów”, Warszawa 

1990 
Aleksander M. Kuźmin  „Organizacja mennic i techniki mennicze w 

Polsce XVI – XVII w.”, Warszawa 2003r. 
 

Dla porównania zamieszczam skany oryginalnego orta z 1615 
roku z 29 aukcji WCN (nr 151): 
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Artur Jezioro  
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RZADKA PÓŁTALAROWA KLIPA ELBL ĄSKA 
 Z 1651 ROKU 

Klipy elbląskie Jana Kazimierza wybijane były stemplem ortów 
18-groszowych. Wszystkie są rzadkie (R7 i R8) i tylko większe muzea 
i nieliczne zbiory prywatne posiadają takie numizmaty. 

„Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich...” E. Kopickiego w 
pozycjach 7114, 7117, 7120, 7123 i 7125 zamieszcza rysunki znanych 
autorowi elbląskich klip półtalarowych z 1651 roku. 

 

 
Wcierka ołówkowa omawianej klipy 
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Kserokopia z oryginału omawianej klipy 

Prezentowany tu egzemplarz (patrz ilustracja według kserokopii) 
z sygnaturą WVE ówczesnego zarządcy mennicy elbląskiej Wilhelma 
von Ecka jest podobny do ilustracji z pozycji 7125 skorowidza 
Kopickiego, ale posiada oznaczenie wartości 1 – 8, nie widniejące na 
rysunku z „Ilustrowanego skorowidza...”. Różni się też szczegółami 
od egzemplarza oznaczonego poz. 7123, znajdującego się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warszawie. Nie ma krzyżyka nad głową 
anioła na rewersie, a ozdobniki przy tarczy herbowej miasta i 
sygnaturze mincerza są odmienne. W dostępnych publikacjach nie 
udało się odnaleźć identycznego rysunku z zaprezentowanej klipy. 

Oprócz kolekcjonowania monet spółdzielni wojskowych, 
zajmowałem się monetami Jana Kazimierza. Zwróciłem uwagę na 
odmiany elbląskich klip półtalarowych z 1651 roku. Opisywana klipa 
jest podobna do tej z rysunku 575 w „Monetach dawnej Polski” 
Ignacego Zagórskiego i w katalogach Cz. Kamińskiego i J. 
Kurpiewskiego oraz E. Kopickiego, z tym, że prezentowany 
egzemplarz z sygnaturą WVE obok herbu Elbląga ma cyfry 1 – 8, 
właściwe dla oznaczenia wartości orta. Przy dobrym stanie 
zachowania prezentowanego numizmatu cyfry 1 – 8 są słabiej 
widoczne. Może to wskazywać, że przed wybiciem tej klipy starano 
się usunąć ze stempla cyfry 1 – 8, niestosowne dla półtalarówki. Brak 
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cyfr na innych, podobnych egzemplarzach może wskazywać, że 
wybito je już stemplem z dokładnie usuniętymi zbędnymi cyframi. 
Prezentowany numizmat może, więc być ówczesną „próbą menniczą”, 
a właściwa emisja została wybita skorygowanymi stemplami z 
usuniętymi cyframi 1 – 8.  

Wojciech Niemirycz 
              Warszawa 

Od Redakcji 
 Pierwowzór zaprezentowanej tu Noty Kolekcjonerskiej  dotyczącej klipy półtalarowej 
publikowany był w nr 3(9) Warszawskich Zeszytach Numizmatycznych. Dzięki uprzejmości 
Autora oraz redakcji WZN, za co składam gorące podziękowania, nota ta mogła ukazać się w 
naszych Zeszytach. 
 

SZELĄG ZYGMUNTA III  
Z 1623 ROKU 

Od niedawna znajduje się w moim zbiorze szeląg Zygmunta III z 
mennicy bydgoskiej z 1623 roku z odmienną legendą otokową 
awersu. 

 
    Awers         Rewers 
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Odmienna legenda otokowa awersu 

Szeląg ten jako typ monety figuruje w „Ilustrowanym 
Skorowidzu Pieniędzy Polskich...” Edmunda Kopickiego pod 
numerem 717. W bardziej szczegółowym „Katalogu monet polskich 
1587 – 1632” Janusza Kurpiewskiego, notującego wszelkie znane 
Autorowi odmiany, szeląg ów nie jest rejestrowany. Powyżej podaję 
ilustrację monety, a niżej jej opis: 

 
We wspomnianym Katalogu J. Kurpiewskiego pod nr 227 notowany 
jest szeląg z legendą awersu: 

SIG 3 DG – R PO M D L 
Opisywana przeze mnie moneta posiada napis: 
 

SIG 3 DGR – POL M D L 
 

Aleksander M. Kuźmin 
 

JESZCZE RAZ O SZELĄGU KORONNYM Z 16ZZ 
 

O szelągach koronnych z 1622 roku gdzie data roczna zamiast 
cyfr 22 widnieją litery ZZ pisałem w GZN nr 27/1996 oraz w nr 
33/1998 w dodatkach „Dział Osobliwości”.  

W GZN nr 27 przedstawiałem szeląga z lustrzanymi odbiciami 
litery N w słowach legendy „REGNI” i „POLON”. Dziś chciałbym 
przedstawić Czytelnikom odmiany tego szeląga. 
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Awers omawianych szelągów 

 
Szeląg z poprawnie wybitymi literami N  Szeląg z odwróconymi literami N 
      w słowach „REGNI” i „POLON”  w słowach „REGNI ” i „POLON” 

 
Szeląg z poprawnie wybitą literą N w słowie „REGNI” 

Oraz odwróconą literą N w słowie „POLON” 
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W katalogu Cz. Kamińskiego i J. Kurpiewskiego figuruje opis 
szeląga gdzie odwrócona jest litera N ale tylko w słowie „REGNI” na 
pokazanym powyżej szelągu w słowie „REGNI” litera wybita jest 
poprawnie natomiast w słowie „POLON” N jest odwrócone.  

Katalog E. Kopickiego (Ilustrowany Skorowidz ...) nie 
wymienia odmian literowych a koncentruje się tylko na typach , 
natomiast w katalogu E. Hutten-Czapskiego pod nr 1441 w każdym z 
tomów 1, 3 i 4 szeląg ten jest opisany inaczej o czym pisałem w GZN 
nr 33/1998. 

Aleksander M. Kuźmin 
 

 
MEDAL GDA ŃSKI 

 
Ostatnio trafił do moich zbiorów medal gdański z okresu Wolnego Miasta 

Gdańska. Powstał on prawdopodobnie w 1933 roku w firmie Stump f& Sohn. 
Medal jest bity w brązie, ma średnicę 51 mm. 

 
 
A oto jego opis: 
Awers: napis strefowy w trzech wierszach 

Danziger / Neueste / Nachrichten 
Z lewej strony na wysokości słowa „Neueste” mały herb miasta Gdańska. 
Rewers: puste pole przeznaczone na dedykację obwiedzione wieńcem z liści 
dębowych. 
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Zwracam się do Czytelników mogących wnieść więcej szczegółów na temat 
tego medalu o pomoc. 
W trakcie luźnej wymiany korespondencji wspomniałem o tym medalu Panu Jackowi 
Tylickiemu z Torunia, a oto garść informacji przekazanej przez J. Tylickiego:  
 "Danziger Neueste Nachrichten" to tytuł jednego z dzienników gdańskich, 
ukazujących się w okresie międzywojennym. Jest to dzisiaj rzadka pozycja 
bibliograficzna; największą chyba na świecie kolekcję numerów tego 
czasopisma ma Biblioteka Gdańska PAN, lecz i tam nie ma kompletu. Medal ma 
z jednej strony wolne pole w wieńcu, służące zatem do grawerowania nazwiska 
bądź nazwy obdarowanego. Według mnie, obiekt stanowił nagrodę w 
konkursach dla czytelników, bądź dziennikarzy, ogłaszanych przez redakcję 
gazety. Firma wykonująca medal ciekawa, bo Stumpf to nazwisko rodziny 
złotników, pochodzącej z Inflant i działającej w Gdańsku od początku XIX w. W 
XX w. produkcja przedsiębiorstwa objęła dodatkowo wyrób rozmaitych 
artykułów przemysłowych, szczególnie z metali. 
 

Aleksander M. Kuźmin 
 

RAZ JESZCZE O PIECZĘCI GDAŃSKIEJ 
 

W poprzednim numerze GZN opublikowana została pieczęć gdańska: 
 

 
                                       średnica 47 mm                        wysokość 46,5 mm 
Przypomnę opis tej pieczęci: 
Centralnie herb Gdańska poniżej  

OE (w ligaturze) • M • H (lub N) 
Niżej półkolem: 

29. 30, IX 
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w otoku: 
XI. DENKMALTAG DANZIG 1910 

Na apel redakcji do Czytelników o pomoc w identyfikacji tej pieczęci odezwał 
się Pan Jacek Tylicki z Torunia. A oto jego uwagi krytyczne:  
 
„...(z jakiego materiału wykonany został obiekt? - brak wzmianki) Według mnie, 
jest to pieczęć poświęcona jedenastemu dniowi zabytków w Gdańsku (nie 
"pomników"). Nic o takiej imprezie nie wiedziałem, ale przyjąć można, że 
organizowało ją jakieś stowarzyszenie miłośników miasta, może Kunstverein 
Medal jest oczywiście wzorowany na gdańskim szóstaku Stanisława Augusta, 
przy czym pod herbem pojawiają się w miejsce mincmistrzowskich – nieznane 
inicjały, być może odnoszące się do organizatora imprezy, lub inicjatora 
wydania pieczęci. W sumie jest to ciekawa i rzadka pamiątka miejscowego 
starożytnictwa...” 

W uzupełnieniu podaje, że pieczęć wykonana jest z białego metalu. 
Aleksander M. Kuźmin 

 
O BIULETYNIE NUMIZMATYCZNYM I NIE TYLKO  

 Niejednokrotnie na łamach naszych w krótkich notkach o 
nowościach numizmatycznych pisałem z zachwytem o nowej formie 
graficznej Biuletynu Numizmatycznego, cieszył mnie i cieszy wysoki 
poziom merytoryczny pisma, ale jednocześnie tęsknię do dawnej 
formuły Biuletynu Numizmatycznego. Dawnej to znaczy do formuły 
BN, kiedy redagowali go Janusz Szetyłło, Marta Męclewska, Borys 
Paszkiewicz czy Janusz Kurpiewski. Wówczas na łamach BN każdy 
czy niemal każdy członek PTN mógł znaleźć coś ciekawego dla 
siebie. Gdzie oprócz artykułów poważnych można było znaleźć notki 
kolekcjonerskie o różnorodnej tematyce, ciekawostki ze świata monet, 
konkursy (np. Rarytas z mojego zbioru) i inne przedstawione w 
lekkiej i przystępnej formie. Powyższe uwagi nie są moimi osobistymi 
uwagami są to raczej zsumowane i złagodzone opinie wielu 
czytelników BN, z którymi miałem przyjemność rozmawiać. W 
obecnym stanie BN prawie konkuruje z Wiadomościami 
Numizmatycznymi a przecież PTN skupia w swych szeregach nie 
tylko profesjonalistów zawodowo zajmujących się numizmatyką, ale 
także a może przede wszystkim kolekcjonerów amatorów i dla nich 
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moim zdaniem powinien być przeznaczony BN redagowany w 
odpowiedniej formie i z odpowiednim materiałem. 

 
Żeton jednostronny wybity z okazji XV – lecia Biuletynu Numizmatycznego 
BN w obecnym kształcie i obecnym wysokim poziomem 

merytorycznym artykułów nie spełnia w moim przekonaniu 
popularnego dostępnego dla szerokich mas członków PTN biuletynu 
informacyjnego. Przybywa w PTN nowych członków i trudno, aby ich 
od razu „rzucać na głębokie wody”. Dla nich i nie tylko dla nich 
potrzebne są artykuły i notki w o wiele lżejszej formule. Być może nie 
mam racji być może zamysłem ZG PTN jest by BN był „wizytówką” 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, ale wówczas spodziewać 
się należy pomocy ZG PTN dla tych oddziałów PTN, które redagują i 
wydają gazetki regionalne spełniające w dużej mierze postulaty 
zgłaszane powyżej. Tymczasem owa „pomoc” ZG PTN ogranicza się 
do pouczeń o nielegalności wydawanych gazetek, straszeniem 
podatkiem VAT itp. 
 Redaguję GZN już od ponad 17 lat i dość dobrze orientuję się w 
„pomocy” ZG PTN. Jak już wspomniałem od 17 lat wydajemy 
gazetkę, która w całości prawie finansowana jest przeze mnie ( 
prawie, bo częściowo to znaczy około 10 do 15 egzemplarzy na 100 
wydawanego pisma rozprowadzana jest po niewielkich cenach wśród 
naszych członków) także na mój koszt wysyłamy ową gazetkę do 35 
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instytucji w tym do bibliotek muzealnych, uniwersyteckich i innych. 
Traktuję to jako mój wkład w rozwój i popularyzację numizmatyki a 
numizmatyki regionalnej w szczególności. Za cały ten trud i wysiłek 
oczekiwałbym od ZG PTN przyjaznych i jasno sformułowanych 
wskazówek jak postępować by gazetka nasza mogła ukazywać się w 
dalszym ciągu. Być może oczekiwania moje są zbyt naiwne a ZG 
PTN nie bardzo zależy na kontynuowaniu wydawnictw regionalnych. 
 Wracając jednak do BN chciałbym odnieść się do apelu redakcji 
zamieszczonym w 2 (334) numerze. Ucieszyła mnie niezmiernie 
wiadomość o zamiarze redakcji wprowadzenia nowych działów. 
Pominę tu „litościwie współczująco” niesmaczną uwagę redakcji na 
temat nowych szafek „...bo nowy format nie mieści się na półkach...”, 
i gdyby nawet takie uwagi były zgłaszane należało spuścić na nie 
kurtynę milczenia.  
 Uważam, że na nic się zdadzą zachęty redakcji by prezesi 
oddziałów mobilizowali członków do prenumeraty BN. Biuletyn, 
bowiem powinien „bronić się” sam. Mamy w szeregach PTN 
ogromny potencjał ludzki z ogromną wiedzą, zrzeszamy wielu 
pasjonatów, należy tylko w odpowiedni sposób zachęcić tych 
pasjonatów, kolekcjonerów do pisania i podzielenia się swoją wiedzą i 
pasją z pozostałymi członkami. Wiem, że zadanie jest trudne, ale jak 
zresztą sama redakcja pisze w swoim apelu „...Okazuje się jednak, że 
jak się chce, to można...”. 
 Wzorowanie się na Wiadomościach Numizmatycznych wbrew 
nawet słusznej idei, że równać należy do najlepszych nie wydaje się 
słusznym. WN są pismem o profilu naukowym i w sposób 
wystarczający wypełniają zapotrzebowania na rynku czytelniczym. 
Uważam, że dla BN należy poszukać innej formuły, formuły raczej o 
profilu kolekcjonerskim. Nie potrzeba, moim zdaniem, na rynku 
czytelniczym dwóch bliźniaczych wydawnictw. 
 

W ostatnim czasie koszty wysyłki oraz część kosztów związanych z powielaniem 
GZN (znaczki pocztowe, papier do drukarki, tonery itp.) pokrywa Zarząd Oddziału w 
Gdańsku, a cały nakład pisemka rozprowadzany jest wśród członków naszego Oddziału 

bezpłatnie      .Aleksander M. Kuźmin 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 
 
Biuletyn Numizmatyczny; Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Zarząd 

Główny. 
Ukazał się nr 3 (339)/ 2005 Biuletynu a w nim m.in.: 
 Lenne monety Księstwa Pruskiego 1529-1657, część III – Edmunda 

Kopickiego. Trzy rzadkie numizmaty gdańskie w zbiorach prywatnych – Jacka 
Tylickiego. Jest także opublikowane podziękowanie Wielkiej Orkiestry ŚP 
złożone panu Romualdowi Sieradzkiemu członkowi naszego Oddziału za dary 
przekazane na rzecz 13 Finału WOŚP. 

 
Przegląd Numizmatyczny; Stowarzyszenie Numizmatyków 

Profesjonalnych. 
Ukazał się jubileuszowy 50 numer Przeglądu. Tym razem Przegląd 

zawiera aż 72 strony a ilustracje są częściowo kolorowe. Oprócz pięknej szaty 
graficznej znaleźć tam można kilka niezwykle ciekawych artykułów: 

Stanisława Suchodolskiego  - Rzekomy denar Bolesława Chrobrego czyli 
co Beyer pisał o Lelewelu. 

Andrzeja Musiała – Bony zastępcze miast a inflacja niemiecka w latach 
1919-1923. 

Jarosława Dutkowskiego – Złote mennictwo czasów Jagiellonów (część 
III). 

Wojciecha Niemirycza - Rzadki talar gdański Jana Kazimierza. 
Katalog drobnych monet Zjednoczonych Niemiec z lat 1871 – 1918. 
Ponadto jak zwykle uaktualniany na bieżąco katalog monet polskich oraz 

wiele innych ciekawych not i artykułów. 
 
GROSZ, kwartalnik numizmatyczny – numizmatyków z miast Jastrzębie 

Zdrój, Praszka, Żory. 
102 numer Grosza przynosi obszerne opracowanie Mirosława 

Bartoszewickiego „Bony łagrów sołowieckich”. Ponadto od pewnego czasu w 
Groszu drukowany jest „Leksykon numizmatyków polskich” , który jest bardzo 
cenną i ciekawą inicjatywą Redakcji, oraz wizerunki herbów podskarbich 
wielkich koronnych wraz z krótkim biogramem tychże. Obie ostatnie omawiane  
pozycje zredagował Zbigniew Szczerbik. 

Warto nadmienić, iż od kilku już numerów Grosz ukazuje się w kolorze. 
Gratuluję redaktorowi Andrzejowi Musiałowi i jego współpracownikom. 

 
Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne; kwartalnik Warszawskiego 

Stowarzyszenia Numizmatycznego. 
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W kolejnym już 10 numerze Zeszytów znajdujemy artykuł Mirosława 
Bartoszewickiego „Łagrowe kwity rozliczeniowe OGPU z lat 1929-1932”; 
Waleriana Piotrowskiego „Sowiecki pieniądz okupacyjny na Węgrzech”; wykaz 
medali: „Tytuły i Twórcy medali wybitych w Mennicy Państwowej S.A. w 2002 
roku”; oraz wiele innych. 

 
Lech Chmielewski; Tajemnice herbów polskich; Publicat S.A.; Poznań; 

bez roku wydania. 
Na rynku księgarskim ukazała się książka „Tajemnice herbów polskich”. 

Tytuł tej książki jest bardzo mylący, nie zawiera ona żadnych tajemnic, ani też 
żadnych tajemnic nie wyjaśnia. W sumie jest to pozycja polecana głównie tym, 
którzy dopiero zaczynają się interesować heraldyką i dla nich jest chyba 
przeznaczona. Twarde okładki, ilustracje w kolorze sepii, 123 strony tekstu 
bogato ilustrowanego. 

 
Polska Heraldyka Kościelna. Stan i perspektywy badań  -Praca 

zbiorowa; Wydawnictwo DIG Warszawa 2004. 
Iwona M. Dacka. Korona Polska Kaspra Niesieckiego; wydawnictwo 

DIG; Warszawa 2004. 
„Pierwsze monograficzne opracowanie jednego z najważniejszych 

staropolskich herbarzy i przypomnienie postaci jezuity ks. Kaspra 
Niesieckiego.” 

 
Hugo Gerhard Strohl; Japońska Heraldyka. Diamond Books; 

Bydgoszcz 2005. 
Jest to ilustrowany przewodnik po herbach samurajskich rodów. 

Podręcznik niezbędny dla osób parających się kolekcjonerstwem przedmiotów z 
kręgu kultury japońskiej. Przewodnik napisany w 1906, a obecnie wydany w 
reprincie. 

ALEMKA 
 

I OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM 
REGIONALNE CZASOPISMA NUMIZMATYCZNE 

W POLSCE 
W dniu 20 października 2005 roku odbyło się w Muzeum w Praszce I 

Ogólnopolskie Seminarium „Regionalne czasopisma numizmatyczne w Polsce”. 
Inicjatorem spotkania był Andrzej Musiał redaktor „GROSZA”, a 
organizatorami Koło PTN w Praszce, Muzeum w Praszce oraz redakcja 
„GROSZA”. 
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Wśród licznie zgromadzonych uczestników Seminarium (było około 50 
osób) byli przedstawiciele miejscowych władza także prezes ZG PTN Mariusz 
Mielczarek., który brał udział w seminarium jako przedstawiciel redakcji 
„Łódzkiego Numizmatyka”. 

Po powitaniu gości przez dyrektor Muzeum Panią Irenę Szczepańską 
zaczęły się obrady podzielone na dwie części. Części pierwszej  obrad 
przewodniczył Aleksander M. Kuźmin redaktor „Gdańskich Zeszytów 
Numizmatycznych”. Referat wprowadzający wygłosił Zbigniew Szczerbik 
prezes Koła PTN w Praszce i jednocześnie przedstawiciel redakcji „Kwartnika” 
biuletynu praszkowskich numizmatyków. Po wygłoszeniu referatu 
wprowadzającego kolejnymi mówcami byli: 
Mariusz Mielczarek redaktor „Łódzkiego Numizmatyka”, Waldemar Brociek 
redaktor „Nummusa” pisemka Koła PTN w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
Kazimierz Choroś redaktor „Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych”, 
Tadeusz Szaraniec redaktor „Halerza” i jednocześnie prezes Lubińskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego, Grzegorz Skąpski redaktor „Śląskich 
Zapisków Numizmatycznych”. W miejsce zaplanowanego wystąpienia Wł. R. 
Pustułki redaktora „Zagłębiowskich Zapisków Numizmatyczno – 
Archeologicznych”, który z ważnych powodów nie mógł uczestniczyć w 
spotkaniu głos zabrał Janusz Kujat redaktor „Świebodzickiego Gońca 
Numizmatycznego”. Na tym zakończono pierwszą część obrad i ogłoszono 
półgodzinną przerwę. Po wznowieniu obrad części drugiej seminarium 
przewodniczenie objął Kazimierz Choroś redaktor „Wrocławskich Zapisków 
Numizmatycznych”. W części drugiej seminarium kolejnymi mówcami byli: 
Aleksander M. Kuźmin redaktor „Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych”, 
Marian Bereska przedstawiciel redakcji „Radomszczańskiego Numizmatyka”, a 
jednocześnie prezes Oddziału PTN w Radomsku, Tadeusz Grudziński redaktor 
„Magazynu Numizmatycznego” pisma Oddziału PTN w Częstochowie, 
Jarosław Dutkowski redaktor „Przeglądu Numizmatycznego”, a jednocześnie 
przedstawiciel Stowarzyszenia Numizmatyków Profesjonalnych, Walerian 
Piotrowski przedstawiciel redakcji „Warszawskich Zeszytów 
Numizmatycznych” a jednocześnie prezes Warszawskiego Stowarzyszenia 
Numizmatycznego., a na zakończenie wystąpił Andrzej Musiał redaktor 
„Grosza” do niedawna pisemka Oddziału PTN w Jastrzębiu Zdroju a obecnie 
kwartalnika numizmatycznego – numizmatyków z miast Jastrzębie Zdrój, 
Praszka, Żory. 

Kolejnym punktem seminarium było otwarcie wystawy „Regionalne 
Czasopisma Numizmatyczne w Polsce”. Organizatorzy zgromadzili i 
wyeksponowali przeszło 50 różnych pisemek regionalnych. Wszystkie 
wyeksponowane pisma stały się własnością Muzeum w Praszce. 
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Wszyscy uczestnicy seminarium zostali obdarowani przez organizatorów 
miłymi pamiątkami z tego ciekawego i bardzo pożytecznego spotkania. 

Były to żetony pokazane powyżej upamiętniające ćwierćwiecze Muzeum 
w Praszce oraz I Ogólnopolskie Seminarium „Regionalne Czasopisma 
Numizmatyczne w Polsce”. Oprócz pokazanych żetonów był jeszcze żeton w 
formie klipy także upamiętniający spotkanie. 
Nadruk na banknocie: 
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oraz specjalnie wyemitowany bon: 

 

 
 

W przerwie obrad Józef Medwid redaktor „Radomszczańskiego 
Numizmatyka” (niestety pisemko już od wielu lat nie ukazuje się, a szkoda) 
promował książkę swojego autorstwa „Bierz za dobrą monetę”. Książka ta ma 
niebawem ukazać się na rynku czytelniczym. Jest to z mrówczą starannością 
zebrane przysłowia dotyczące monet i banknotów słowem przysłów związanych 
z pieniądzem. Autor zebrał przeszło 3000 przysłów. Gorąco polecam tę książkę 
czytelnikom. 

Aleksander M. Kuźmin 
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NIEZREALIZOWANE BANKNOTY PRL 
 

W tygodniku Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych „Życie 
Wytwórni” w artykule Radosława Z. Mierzejewskiego  „Nie podobały się 
premierowi PRL-u” pokazano niezrealizowane banknoty według projektu 
Andrzeja Heidricha. Pokazane poniżej kserokopie banknotów (pochodzące z 
tego artykułu) opatrzone autografem projektanta Andrzeja Heidricha trafiły do 
zbiorów Izby Muzealnej PWPW S.A. Jak pisze R.Z. Mierzejewski  „... 24 
października podarował je Czesław Miłczak...”. 

 

 
 

 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 63 grudzień 2005 r. 

25 

Oba projekty zostały wykonane w latach 1967 – 1968. W tym czasie 
(1971 r.) nastąpiła zmiana ekipy rządzącej i mimo akceptacji tych banknotów 
przez premiera J. Cyrankiewicza nowy premier P. Jaroszewicz uznał je za 
nieodpowiednie. Jak pamiętamy na nominałach 500 i 100 zamieszczono 
wizerunki Tadeusza Kościuszki i Ludwika Waryńskiego. Projekty te doczekały 
się swojej realizacji ale już na innych nominałach i w innych realiach 
politycznych. Pierwszy z nich na banknocie o nominale 20.000 zł drugi 
natomiast na banknocie o nominale 5.000 zł. 
Ilustracje zaczerpnięto z tygodnika PWPW S.A. „Życie Wytwórni”. 

 
Aleksander M. Kuźmin 

 
Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 

 
Po wakacyjnej przerwie wznowione zostały nasze comiesięczne spotkania 

odczytowe w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 6 września odczyt na 
temat „Monety oblężnicze” wygłosił prezes naszego Oddziału Jarosław 
Dutkowski. Odczyt ilustrowany był przezroczami pokazującymi niezwykłe 
kształty monet oblężniczych. 
 

24 września na grodzisku w Sopocie odbyło się spotkanie członków 
naszego Oddziału. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Szkoda tylko, że w 
spotkaniu wzięła tak nieliczna grupa osób. A miało to być w zamyśle 
organizatorów spotkanie integracyjne. Organizatorom spotkania a przede 
wszystkim Koledze Konstantemu Siekierskiemu należą się słowa wielkiego 
uznania i podziękowania za trud zorganizowania spotkania i stworzenie miłego 
nastroju. 
 

4 Października w ramach comiesięcznych spotkań odczytowych prelekcję 
wygłosił Aleksander M. Kuźmin. Temat odczytu: „Specjalizacja w 
kolekcjonerstwie” , prelekcji towarzyszył pokaz medali z wizerunkami 
Numizmatyków Polskich oraz prezentacja wybranych książek będących ich 
dziełami. Wszystkie eksponaty pochodziły z kolekcji prelegenta. 

 
8 listopada w sali odczytowej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 

odbył się odczyt „Jubileuszowy Rok Akademicki Politechniki Gdańskiej”. 
Prelekcje wygłosił Miłosz Frąckowiak. Prelekcja ilustrowana była drukami 
okolicznościowymi a także medalami tematycznie związanymi z Politechniką 
Gdańską. 
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11 listopada w salach wystawowych Muzeum Miasta Gdyni 
mieszczących się w gdyńskim multikinie zaprezentowano wystawę 
falerystyczną zatytułowaną „Historia w Orderach i Odznaczeniach”. Wystawcą 
była Fundacja Oświatowa im. Gen. Stanisława Karpińskiego. Eksponaty 
wystawy pochodziły ze zbiorów znanego falerysty Henryka Karpi ńskiego. 
Poszczególne działy wystawy to: 

Polskie drogi do wolności. 
II Wojna światowa  (Polskie siły zbrojne na zachodzie) 
Odznaczenia zagraniczne, które otrzymywali Polacy 
Polacy na wszystkich frontach II Wojny Światowej 
III Rzeczpospolita (w tym odznaczenia sądownicze) 

Po wystawie, licznie odwiedzanej przez mieszkańców Gdyni oprowadzali 
Henryk Karpi ński, Konstanty Siekierski (członkowie wyżej wspomnianej 
Fundacji ale także członkowie gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego). 
  

ALEMKA 
 

WYSTAWY 
 Nie codziennie mamy okazję podziwiać takie „bogactwo” w sensie nie 
tylko materialnym ale przede wszystkim na jego unikatowość i znaczenie 
kolekcjonerskie, jakie zgromadzone zostało w jednym miejscu w banknotach, 
monetach, medalach, akcjach i obligacjach. 
Można je było zobaczyć tylko przez parę dni w Oddziale Okręgowym 
Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku, na zorganizowanej w dniach od 7 do 
12 marca 2005 roku, w ramach „Dni Otwartych” wystawie z okazji 80-lecia 
Banku Centralnego w Polsce (1924 – 2004). 
 Jak napisano w wydanym przez bank z tej okazji folderze – zgromadzone 
i prezentowane na wystawie w ilości ok. 250 eksponatów obiekty, wydobyte na 
tą wystawę z pancernych bankowych sejfów, obrazują dorobek historyczny i 
kulturowy banku w Polsce. 
 Przedstawiono imponująca kolekcję banknotów będącą swoistym 
przeglądem papierowych znaków pieniężnych emitowanych na ziemiach 
polskich w ubiegłych latach. Wyeksponowano:  
bilety skarbowe Insurekcji Kościuszkowskie, 
bilety kasowe Księstwa Warszawskiego 
banknoty dla Królestewa Polskiego (Generalne Gubernatorstwo Warszawskie) 
banknoty niemieckich władz okupacyjnych okresu I wojny światowej, Kowno i 
Poznań 
banknoty Wolnego Miasta Gdańska 
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banknoty niemieckich władz okupacyjnych okresu II wojny światowej 
banknoty niemieckich władz okupacyjnych dla getta w Łodzi – 1940 r. 
banknoty Banku Polskiego i Banku dla Polski Zachodniej 
banknoty PRL 
banknoty RP – przed denominacją. 
Pokazano projekt ostatniego banknotu z serii „Wielcy Polacy” z wizerunkiem 
Józefa Piłsudskiego o nominale 5.000.000. Banknot ten w związku z podjętą 
decyzją o przeprowadzeniu z dniem 1.1.1995 r. denominacji złotego nie został 
wprowadzony do obiegu. 
 Do „perełek” eksponowanych obiektów zaliczyć trzeba medal „Otwarcie 
Mennicy Warszawskiej w 1776 r.” Filipa Holzhaussera, znakomitego medaliera 
doby Stanisławowskiej czy też medal „Stulecie Banku Polskiego” Józefa 
Aumillera znakomitego twórcy okresu międzywojennego. Godne uwagi były 
także medale wydane na różne okazje rocznicowe mennicy, czy też medale 
upamiętniające historię bankowości. Pokazano także nietypowo wykonany 
medal „60 lat Gabinetu Numizmatycznego Mennicy Państwowej”. Medal ten 
jest w formie kasety zawierającej kopie monet z czasów naszego ostatniego 
monarchy Stanisława Augusta Poniatowskiego (1732 – 1798), który trzeba to 
pamiętać przywrócił Ojczyźnie własnym kosztem mennictwo i dobrą monetę po 
upływie stulecia od jej zepsucia. 
Na zakończenie chciałbym dodać, że współwystawcą był jeden z naszych 
Kolegów z Oddziału PTN w Gdańsku, który zastrzegł sobie anonimowość. 
Podkreślić należy, iż był to jedyny prywatny kolekcjoner zaproszony przez 
Oddział Gdański NBP do współuczestnictwa w wystawie. 
 Z wypiekami na twarzy, kilka godzin wystawę zwiedzał, a obecnie z 
czytelnikami GZN dzieli się swoimi spostrzeżeniami 

Romuald L. Sieradzki 
 
 PS 

Powyższy tekst pomimo upływu czasu, nie jest tematem 
zdezaktualizowanym. Udział każdego z naszych członków w indywidualnych 
czy zbiorowych wystawach winien być w moim przekonaniu każdorazowo w 
pełni udokumentowany i to na łamach naszego pisma jakim są Gdańskie 
Zeszyty Numizmatyczne. Jest to , choc nie pisaną , powinnością każdego z nas , 
dać pisemne świadectwo aktywności członków Oddziału Gdańskiego PTN w 
niesprzyjającym obecnie okresie na społeczną działalność.  

Oddalony od redakcji tysiące kilometrów, przebywający czasowo w 
Kanadzie  

Romuald L. Sieradzki  
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