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5 GULDENÓW 1932R. W.M. GDAŃSK 

KOŚCIÓŁ NMP 

Czy wszystkie monety w naszych zbiorach są oryginalne? 

Każdy z Nas wie jak wiele trudu i wyrzeczeń wymaga zdobycie 
do kolekcji kolejnego wymarzonego i wyśnionego egzemplarza 
rzadkiego numizmatu. Jest to nieraz wielokrotne odmawianie sobie 
szeregu przyjemności, rezygnowanie z wielu rozrywek,  by w końcu 
uzupełnić puste miejsce w klaserze. Tym bardziej , przy zakupie, 
należy zwracać uwagę na szczegóły. Podobno tam właśnie tkwi diabeł  
Zerknijmy na  trzy  różne egzemplarze 5-cio guldenówek 1932: 
1.  
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2. 

 

3. 

 

Pozornie wszystkie wyglądają jednakowo....  
Czy aby jednak na pewno ? 
Zwróćmy uwagę na następujące detale ze zdjęcia nr 1: 
- ułożenie dolnych łap lwów w herbie 
- ułożenia poziomej belki pod basztami 
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1. I cóż widzimy? Zdawałoby się identyczne monety wcale 
identycznymi nie są. Na oryginalnym egzemplarzu nr 1 pozioma belka 
pod basztami, w miejscu stykania się z otokiem wewnętrznym,  nie 
ma uciętych narożników. 

 

2. Z kolei , w przypadku egzemplarzy nr 2 i 3 , w miejscu stykani się 
belki z otokiem wewnętrznym,  mamy do czynienia z narożnikami 
zdecydowanie uciętym ! 

 

3. 

 

Jeszcze ciekawiej przedstawiają się różnice w ułożeniu dolnych łap 
lwów.  
1. Na oryginale, egzemplarzu nr 1 , widzimy, iż dwie łapy lwów, 
skierowane w kierunku rantu niemal dotykają obrzeża (rantu), 
pozostałe zaś  dwie (nazwijmy je dla ułatwienia wewnętrznymi) są 
nieco oddalone (do zewnątrz) od załamania poziomych linii pod 
herbem: 
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2. W przypadku egzemplarza nr 2 obie łapy skierowane w kierunku 
rantu zdają się być ułożone jak najbardziej prawidłowo, ale......  łapy 
skierowane ku załamanej linii z cała pewnością prawidłowo ułożone 
już nie są ! Jedna  z łap (lewa) jest niemal  na równej wysokości z 
załamaną linią, podczas gdy druga (prawa)  zdecydowanie wystaje 
poza załamanie, do wewnątrz ! 

 

3. Analizując egzemplarz nr 3 widzimy, iż łapy (`idące` ku 
załamaniom)  są ułożone  właściwie względem załamania linii, ale.... 
dwie pozostałe łapy są zdecydowanie nazbyt  oddalone od rantu  ! 

 

Niestety nie ma mowy o różnych rodzajach stempli tej rzadkiej i 
poszukiwanej monety. Ewentualność ta została w 100% wykluczona 
w wyniku burzliwej dyskusji na portalu internetowym Allegro. 
Egzemplarze nr 2 i 3 są bezwzględnymi falsyfikatami , dlatego warto 
zerkać na detale , bo niewiedza, pozorna „okazja”, może nas bardzo 
drogo kosztować. Różnic jest oczywiście znacznie więcej 
(chorągiewki na wieżach, detale herbu i inne ), ograniczyłem się 
jednak do tych najbardziej widocznych.  Myślę , że nie jest to ostatni  
artykuł z tematyki „fałszerstw monet Wolnego Miasta Gdańska” ale 
jak będzie naprawdę... to już przyszłość pokaże. Mam natomiast 
nadzieję, że wzrost świadomości i znajomości  falsyfikatów wśród 
kolekcjonerów monet WMG bardzo utrudni działalność 
bezwzględnym fałszerzom, oszustom żerującym na cudzej pasji.              
 

Marcin Gł ąb 
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CZYŻBY NIEZNANA ODMIANA DENARA 
 IWO ODROWĄŻA? 

Z XIX-wiecznych publikacji, poświęconych naszym monetom 
średniowiecznym, widać, jak trudno "było ustalić, z jakich panowań 
pochodziły poszczególne monety. Nawet tak wytrawny znawca, jak 
Kazimierz  Stronczyński, denary królewskie Bolesława Śmiałego 
przypisał Bolesławowi Chrobremu. Dziś wiedza numizmatyczna jest 
niepomiernie pełniejsza, choć jeszcze  wiele monet budzi wątpliwości 
badaczy. O ile dość dokładnie rozpracowano piastowskie monety 
królewskie i książęce, to z monetami biskupów i opatów pozostaje 
wiele niejasności. 

Pozwolę sobie przypomnieć spotykaną w naszych kolekcjach 
XIII-wieczną monetę - z czasów Władysława Laskonogiego /1202 - 
1229/, wykazaną w pozycji 232 "Ilustrowanego skorowidza ..." 
Edmunda Kopickiego jako denar "biskupa krakowskiego Iwo 
Odrowąża /1213 - 1229/» Te cienkie denary o średnicy 15 mm 
wybijano z konieczności płytkim stemplem (ryc. 1) 

 
Fotografia awersu  (ryc.1) 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                   Nr 68   grudzień 2006 r. 
 
 

8 

 
Fotografia rewersu (ryc.1) 

 Podobnej, ale bardziej prymitywnej produkcji jest denar, 
pochodzący z dawnej kolekcji polskich monet 
wczesnośredniowiecznych, mogący być naśladownictwem, wyżej 
opisanego denara Iwo Odrowąża. Analogii podobnego denara nie 
znalazłem w dostępnych mi publikacjach numizmatycznych. Denar 
ten o średnicy 14 mm (ryc. 2a) wykazuje pewne podobieństwo do 
brakteata Leszka Białego /1207 - 1227/, opisanego jako Typ 82 na str. 
316 w "Pieniądzach Piastów” Stronczyńskiego, 

 

 
Fotografia awersu (ryc. 2a) 
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Fotografia rewersu (ryc. 2r) 

 
 

Na stronie głównej opisywanego denara w wewnętrznej 
obwódce widnieje bokiem siedząca postać, trzymająca proporzec. 
Napisu otokowego brak? Na stronie odwrotnej w wewnętrznej 
obwódce widnieje popiersie biskupa z pastorałem pomiędzy dwiema 
wieżami, zwrócone na wprost, ale odmienne od tego  na znanym 
denarze Iwo Odrowąża.. W otoku widać literę „Z”, inne niewidoczne. 

Brak informacji o  analogicznym egzemplarzu do opisywanego 
w publikacjach i w dostępnych kolekcjach wskazuje, że jest to 
nieznana do dziś odmiana denara biskupa Iwo Odrowąża lub jego 
naśladownictwo. 

Fotografie denarów do niniejszego artykułu wykonał Łukasz Lis 
 

Wojciech Niemirycz 
Warszawa 
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CIEKAWA ODMIANA TROJAKA GDA ŃSKIEGO  
Z 1763 ROKU 

(przedruk z Warszawskich Zeszytów Numizmatycznych 
za pozwoleniem redakcji) 

Prezentujemy trojaka gdańskiego Augusta III z datą 1763, który 
licytowany będzie podczas IV. Warszawskiej Kolekcjonerskiej Aukcji 
Numizmatycznej. 

   
 
 
Na awersie przedstawiono monogram panującego pod koroną, z 

boków data 17 -63, dookoła obwódka perełkowa. Na rewersie jest 
herb Gdańska z dwoma lwami, napis GROSSVS: TR1PLEX: 
GEDANENSIS:, pod herbem – RE(OE – w ligaturze) - inicjały 
Rudolfa Ernesta Oeckermanna, dzierżawcy mennicy w latach 1760-
66. Waga monety - 1,3 g - moneta z taką interpunkcją wymieniona 
jest w pracy M. Gumowskiego Mennica gdańska (Gdańsk 1990, póz. 
1989). Niestety, autor nie przytacza ilustracji. Ten interesujący i dość 
rzadki trojak według Ilustrowanego skorowidza...  E. Kopickiego 
posiada stopień rzadkości R2 (poz. 7742). jednakże rysunek monety 
odbiega od prezentowanej na naszej fotografii. Korona ma inny 
kształt, jest ona tutaj znacznie szersza i jakby nieco niższa. Posiada 
wypełnione pola pionowymi kreskami pomiędzy trójlistkami. 

Trojaki z datą 1763 można spotkać czasami na aukcjach 
numizmatycznych. Ostatnio wystąpiły one m.in. na aukcjach; 
1.    WCN Aukcja 20 ( luty 2000 r., póz. 528), 
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2.    PDA Aukcja 2 (kwiecień 2000 r., póz. 526), 
3.    PDA Aukcja 9 (marzec 2006 r., póz. 731).  

Wśród nich zauważyć można dwie odmiany. 
Ad. l i 3. Środkowa litera E monogramu trafia na E w słowie 
TRIPLEX. Lewy lew trzyma pysk pomiędzy literami N i S w słowie 
GEDANENSIS. 
Ad. 2. E monogramu trafia na L, a pysk lwa - pomiędzy E i N. 

Trojak przedstawiony na fotografii stanowi kolejną odmianę. 
Litera E monogramu trafia pomiędzy L i E, a głowa lewego lwa trafia 
całkowicie na drugą literę N w słowie GEDANENSIS. Inicjały 
dzierżawcy mennicy są ułożone na prostej. Ponadto monogram króla 
A 3 na awersie posiada nieco dłuższą prawą część litery A i bardziej 
odstaje od dolnej krawędzi cyfry 3. 

W uzupełnieniu tej notatki przytaczamy fotografię trojaka 
gdańskiego również z 1763 roku, który ma koronę, a na rewersie 
gwiazdkę podobne, jakie występują na większości roczników 
trojaków wcześniejszych. Odmiany z gwiazdką E. Kopicki nie notuje. 

 
 

 
 

Zdj ęcie pochodzi z internetowej oferty Warszawskiego Centrum Numizmatycznego 

Walerian Piotrowski 
Warszawa 
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FAŁSZYWY PÓŁTALAR GDA ŃSKI Z DAT Ą 1640 
(przedruk z Warszawskich Zeszytów Numizmatycznych 

za pozwoleniemredakcji) 
Prezentujemy fałszywego półtalara Władysława IV z datą 1640, który 

pojawił się „na warszawskim Kole" w lipcu br., imitując rzadkie (R6 wg E. 
Kopickiego) półtalary gdańskie tego króla. 
 

 
 

 „Numizmat" ten bity jest płytkim i nierównym co do głębokości 
stemplem. Na wersie posiada napis: VLAD III! D G: REX POL & SVEC: M: D 
LITV: RUSS PRUS (znaki interpunkcji są miejscami niezauważalne). Takiej 
odmiany napisowej półtalara nie notuje katalog Cz. Kamińskiego i J- 
Kurpiewskiego (Katalog monet polskich 1632-1648, Warszawa 1984 - tutaj w 
poz. 154 jest „PRUSS"), ani M. Gumowskiego {Mennica gdańska, Gdańsk 1990 
- tutaj w poz. 1407 jest „RVSS: RVS"). Awers prezentowanej monety najbliższy 
jest do półtalara z 1639 roku, ilustrowanego przez E. Kopickiego w póoz. 7545 
(Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich     i z Polską związanych, Warszawa 
1995). 

Zarówno na awersie, jak i na rewersie, brak jest pierścienia zewnętrznego. 
„Moneta" ma kształt owalny o średnicy od 35,6 do 36,2 mm i posiada rant nie 
obtoczony, tak jakby wycinana była z blachy przecinakiem, tworząc coś w 
rodzaju wielokąta o dużej liczbie boków. Waga - 33,6 grama. Ordynacyjne 
półtalary gdańskie miały średnice 35 mm i ważyły 14,4! g. 

Takie odmiany „unikalnych monet" napływają licznie do nas zza 
wschodniej granicy. Są bardzo niebezpieczne dlatego, że są wybijane stemplem, 
mniej więcej „trzymają parametry" - średnicę, stop, wagę. To, że są takimi 
unikalnymi „rarytasami", powinno wzbudzać naszą szczególną uwagę i 
podejrzliwość.  

M.N. 
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NIEKTÓRE ZABYTKI NUMIZMATYCZNE GDYNI 
Tekst jest skrótem referatu wygłoszonego na II Ogólnopolskim Seminarium: 

 „PROBLEMATYKA PIENIĄDZA ZASTĘPCZEGO NA ŁAMACH 
REGIONALNYCH CZASOPISM NUMIZMATYCZNYCH” 

 
Nie będę zbyt oryginalny, jeśli powiem, że do głównych zadań 

regionalnych pism numizmatycznych należy pisanie o regionalnych 
zabytkach numizmatycznych w tym w szczególności o pieniądzach 
zastępczych zarówno o monetach jak i pieniądzach papierowych. Ze 
względu na temat dzisiejszego seminarium ograniczyłem się tylko do 
pieniądza zastępczego, ale zadania numizmatycznych pism 
regionalnych poszerzyć należy do dokumentowania wszystkich 
numizmatycznych i około numizmatycznych zabytków. Wchodzą tu 
w grę żetony, odznaczenia, metalowe znaczki przedsiębiorstw, firm, 
klubów sportowych, stowarzyszeń itp. no i nade wszystko dotyczy to 
także medali. Czas bowiem upływa nieubłaganie i już po kilku czy 
kilkunastu latach niezwykle trudno rozszyfrować emblematy czy 
skróty nazw przedsiębiorstw, które emitowały te medale czy żetony, a 
firmy już nie istnieją, bo uległy likwidacji. Wiemy o tym doskonale 
my redaktorzy regionalnych pism numizmatycznych, bo niemalże w 
każdym numerze pism pojawiają się ilustracje medali, żetonów czy 
bonów papierowych z prośbą skierowaną do czytelników o 
ewentualną pomoc w zidentyfikowaniu obiektu. Czasem publikacje 
takie kończą się pełnym sukcesem, ale bywa także, że obiekt przez 
długie lata pozostaje niezidentyfikowany. To tyle tytułem wstępu, a 
teraz przystępuję do zaprezentowania Państwu kilku zabytków 
numizmatycznych miasta, z którym związane jest całe moje dorosłe 
życie. 

 Gdynia to młode zaledwie 80-letnie miasto i pod względem 
zabytków numizmatycznych nie może się równać z Gdańskiem, 
Elblągiem, Tczewem czy innymi starszymi miastami naszego regionu. 
Ale jeśli idzie o tak zwany pieniądz zastępczy, Gdynia pomimo 
swojego młodego wieku ma dość sporo takich okazów. 
Poczynając od pieniędzy zastępczych wojskowych, których 
emitentami byli: 

1. Spółdzielnia Marynarki Wojennej w Gdyni (emisja I) 
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2. Spółdzielnia Spożywców Mar. Woj. w Gdyni (emisja II) 
 

     
5 zł Sp. Spoż. Mar. Woj. W Gdyni emisja II 1931r. 

 
3. Klub Podoficerów Floty. 

   
Złotówka Klubu Podoficerów Floty 

Emitenci zmilitaryzowani: 
4. Warsztaty Marynarki Wojennej w Gdyni (emisja I) 
5. Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej w Gdyni (emisja II). 
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2 zł Warsztatów Portowych Mar. Woj. W Gdyni II emisja 

Emitenci cywilni: 
6. Spółdzielnia Spożywców Pracowników Administracji Morskiej i 

Portowej 
(powyższe informacje podaję m.in. za Mirosławem Bartoszewickim 
„Skorowidz – cennik Polskich Pieniędzy Wojskowych 1925 – 1939” 
wyd. VII- zmienione; Warszawa 1995). 
 

Ponadto znany jest bon Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta 
Gdyni, o którym pisałem obszernie w BN nr 4 (336) 2004 r.  

 
Do kategorii pieniądza zastępczego zaliczyć należy żetony, 

których emitentem był „KLUB ARTYSTYCZNY GDYNIA”. Znane 
mi są żetony o nominałach: ½, 2, 5, 10 i 20, bite w mosiądzu (?) a ich 
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średnica waha się w granicach 22,5 – 25 mm.. Niestety pomimo 
usilnych poszukiwań nie udało mi się ustalić emitenta tych żetonów 
ani wartości nominału. Domyślać się należy, że chodzi tu o grosze, 
choć nominał ½ nasuwa pewne wątpliwości. 

 

  
 

Kolejnym emitentem pieniądza zastępczego były „GDYNIA 
AMERYKA LINJE ŻEGLUGOWE S.A.” znane mi są nominały: 1, 2 
(w dwóch odmianach) oraz 10. Żetony te wykonane są z masy 
plastycznej prawdopodobnie z galalitu (sztuczny róg produkowany na 
bazie kazeiny) o średnicy ok. 25 mm.. 

 

 
1 ( Złoty ) - bez daty Awers: Symbol armatora, wewnętrzna obwódka 

ciągła, w otoku napis:GDYNIA AMERYKA LINJE ŻEGLUGOWE S.A. 
Rewers: Duża cyfra 1 w stylizowanym wieńcu 

Żeton w kolorze ciemnozielonym 
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10 (zł) bez daty; kolor ciemno brązowy 
 
„Rzadkie monety zastępcze GAL-u, armatora polskich transatlantyków. GAL był 

polsko-duńską spółką akcyjną utworzoną w 1934 roku z przekształconego Polskiego 
Transatlantyckiego Towarzystwa Okrętowego. Przed wojną GAL dysponował ośmioma 
statkami: s/s Kościuszko, s/s Pułaski, m/s Piłsudski, m/s Batory, m/s Chrobry, m/s Sobieski. 
Wcześniej (1938) wycofany z eksploatacji został s/s Polonia. "Piłsudski" zatonął w roku 
1939 po wejściu na minę przy wychodzeniu w pierwszy wojenny rejs z portu Newcastle. 
"Chrobry" został zatopiony przez lotnictwo niemieckie w maju 1940 roku koło Norwegii. 
Po wybuchu II wojny światowej GAL działał nadal w Wielkiej Brytanii. W 1946 roku GAL 
został przeniesiony do Polski, a w 1950 zlikwidowany (Paweł Bohdanowicz; I Aukcja 
pocztowo-internetowa; Katalog; 2005) 

 
Do kategorii kompletnie nie rozpoznanej i tajemniczej należy 

drobny pieniążek o nominale 25 z napisem otokowym PROBOSTWO 
W ORSYWIU.  
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 Prawdopodobnie jest to pomyłka w stemplu (pomylona litera – 
zamiast R powinno być K) ale czy tak jest w istocie? Oksywie to 
jedna z dzielnic Gdyni a miejscowość Orsywie nie figuruje w spisie 
pocztowym miast, wsi osiedli i przysiółków.  I jeszcze jeden 
tajemniczy krążek znany mi tylko z fotografii, więc nie wiem, z 
jakiego materiału został wytworzony i jakie ma rozmiary. Oto opis 
tego krążka: 

Ryba, poziomo głową na zachód w otoku napis (z błędami 
stylistycznymi i literowymi) 

 
Tow. Rybacki na Gdynia i okoličę 

 
Przedstawione powyżej dwa zabytki (Probostwo Orsywie i Tow. 

Rybacki) należą jak to już wyżej wspomniałem do obiektów, o 
których identyfikacje zabiegam bezskutecznie od lat. 
Wszystkie powyżej opisane pieniądze zastępcze i znaczki 
funkcjonowały w Polsce przed rokiem 1939. 

Aleksander M. Kuźmin 
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JESZCZE O RYNGRAFIE MARYNARSKIM 
 

W poprzednim numerze GZN (67/2006) opisywałem ryngraf marynarski z 
wygrawerowaną dedykacją, w której znajdował się zagadkowy skrót S M T. 
Zwróciłem się do Czytelników o pomoc w rozszyfrowaniu tegoż skrótu i oto 
wyjaśnień dostarczył nam Pan Michał Skąpski (PTN Oddział Gdańsk). 
Powołując się na książkę:  „Absolwenci Uczelni Polskiej Marynarki Wojennej 
1922 – 1995” ; Antoni Komorowski, Dariusz Nawrot, Jerzy Przybylski; Gdynia 
1995, w której zamieszczony jest schemat organizacyjny Marynarki Wojennej 
(czerwiec 1947) Pan Michał Skąpski wskazał na dwie możliwości. Otóż skrót 
 S M T mógł dotyczyć:  

1. Składnicy Materiałowo – Technicznej Marynarki Wojennej. 
2. Składnicy Mundurowo – Taborowej Marynarki Wojennej. 

Poniżej przedstawiono wycinkowy schemat organizacji Marynarki Wojennej z 
czerwca 1947 roku pochodzący z wyżej wzmiankowanej książki. 
 

 
Aleksander M. Kuźmin 

 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                   Nr 68   grudzień 2006 r. 
 
 

20 

CZY TO JEST RARYTAS? 
 

Dzięki wymianie kolekcjonerskiej , pozyskałem do zbioru ciekawy, 
metalowy znaczek Ligi Morskiej i Kolonialnej. 

Znaczek w kształcie rombu 2,6 x 2,6 mm, jest wykonany z cienkiej blachy 
koloru żółtego. Z tyłu brak szpilki mocującej. Powiększone zdjęcie poniżej. 
 

 
 

Opis znaczka: 
Górą w dwóch wierszach  inicjały Ligi 

L /M – K 
Poniżej okręt podwodny – ORP Orzeł na falach. Poniżej (pod falami): 10 luty 
1939 
oraz napis  

NASZ – ORZEŁ 
Ponieważ moja wiedza na temat polskiej symboliki morskiej a w 

szczególności dotyczącej LMK jest stosunkowo skromna, sięgnąłem do książki 
– przewodnika autorstwa komandora Józefa Wąsiewskiego „Trzymajmy się 
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morza. Zaślubiny Polski z morzem 1920 – 2000”  licząc, że wśród 
zaprezentowanej w niej skatalogowanej polskiej symboliki morskiej ze zbiorów 
krajowych i zagranicznych, znajdę informację na temat tego znaczka. Niestety 
nie doszukałem się żadnych danych o nim. 

Może więc Czytelnicy GZN, którzy już wielokrotnie wykazali się 
ponadprzeciętną wiedzą w podobnych tematach podadzą coś więcej na jego 
temat., jakieś konkretne dane oprócz tych, które umieszczone zostały na 
znaczku.  

Romuald L. Sieradzki 
GDYNIA 

 

NOWY MEDAL GDY ŃSKI 
 

W Gdyni, miastu któremu w br. „stuknęła” osiemdziesiątka, oprócz lat 
przybyło również kilka medali rocznicowych i okolicznościowych. 

Jest niemożliwością z różnych przyczyn obiektywnych przybliżyć je 
wszystkie na łamach bieżącego numeru GZN. Ograniczę się więc do medalu 
wyemitowanego przez o kilka tylko miesięcy „młodszego” równolatka, tj. 
Stoczni Remontowej „Nauta” S.A., która będąc nierozerwalnie związana z 
dziejami miasta, tak jak Gdynia obchodziła w tym roku taki sam jubileusz. 

 
 
Awers medalu: w centrum widok stoczni remontowej z remontowanymi 
statkami a przy obrzeżu napis: 

STOCZNIA REMONTOWA NAUTA S.A. – 80 LAT 
 
Rewers medalu: logo stoczni, daty 1926 – 2006, oraz nazwy 15-tu 
współpracujących ze stocznią spółek-córek. 
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Projekt medalu został wypracowany w wyniku dyskusji w gronie 
członków zarządu, którzy zdecydowali o jego ostatecznym wyglądzie. 
 Na wybicie medalu niebagatelny wpływ miał fakt, że prezes zarządu 
Tadeusz Zielonka posiada także pokaźny zbiór medali marynistycznych. 
Stąd też jego zrozumienie dla tego rodzaju inicjatyw, które stanowią trwała 
wartość. 

Realizację medalu powierzono renomowanej już firmie „Celstan” 
Stanisława Śliwy. Medal wykonany został w mosiądzu, Ø 70 mm w ilości 450 
sztuk, plus 30 podwojonych kompletów w specjalnym etui z możliwością 
zawieszenia na ścianie. Takie komplety przeznaczone zostały dla szczególnych 
gości osób zasłużonych dla stoczni oraz wszystkich spółek-córek. 
 Na marginesie należy dodać, że w związku z tym jubileuszem, 
opracowany został wg koncepcji i pod redakcją Henryka Spigerskiego przy 
współpracy Doroty Liszewskiej i wydany nakładem stoczni „Nauta” S.A. 
piękny edytorsko wykonany album. O wydawnictwie tym wspominam nie bez 
kozery gdyż wewnątrz oprócz zawartej w nim historii i współczesności stoczni, 
ilustrowanej licznymi, w tym archiwalnymi zdjęciami, zaprezentowane zostały 
medale wykonane w minionych latach w związku z kolejnymi okrągłymi 
jubileuszami stoczni lub ze stocznia związanymi. Jest tych medali 12. Szkoda, 
że zostały pokazane tylko ich awersy i rewersy bez choćby krótkich 
podstawowych informacji o projektantach i innych danych dotyczących medali. 
A przecież twórcami projektów tych medali byli znani i cenieni medalierzy jak 
choćby dla przykładu Piotr Solecki (1935 – 1993), który zaprojektował i 
wykonał we własnej pracowni medal na 50-cio lecie stoczni. Jako ciekawostkę 
należy tu podać, że został on wykonany w dwóch wersjach: w miedzi Ø 72 mm 
co na ówczesne czasy (1977) było ewenementem oraz w srebrze o Ø 37 mm. 

Romuald L. Sieradzki 
Gdynia 

 
DESTRUKTY MENNICZE 

Zbieracze numizmatów starają się kolekcjonować monety w możliwie 
najlepszych stanach zachowania. Wiadomo, że w obiegu monety ulegają 
wytarciu i drobnym uszkodzeniom i takie spotyka się najczęściej. Egzemplarze 
pięknie zachowane, zwłaszcza z dawniejszych emisji są znacznie rzadsze. 

Katalogi monet /np. Katalog Monet Polskich 2007 Fischera/ różnicują 
ceny monet w zależności od stanów zachowania. Dla przykładu 2 gr  z  1923 r.  
w III  stanie  we wspomnianym katalogu wyceniono  na 20   zł,  w II  stanie  -  
na 30   zł,   a w  I  stanie  /rzadko  pojawiające   się w zbiorach/   -  na 400   zł! 

Obserwując  ceny monet na aukcjach,   zwróciłem uwagę  na wysokie 
ceny,   uzyskiwane  przez tzw.  "destrukty mennicze"   - monety  z wadami 
powstałymi przy  ich produkcji w mennicy. Przypomniałem sobie, że przed 
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ponad czterdziestu laty u mojego weryfikatora pomiarów  inż..  Franciszka 
Pawlaka poznałem   inż.  Władysława Terleckiego.  Wymienieni Panowie   znali  
się  ze   studiów na Politechnice Warszawskiej,  bodajże  razem mieszkali w 
akademiku.  Nie  wiedziałem,  poznawszy  inż. Terleckiego,   że był  to  słynny 
numizmatyk, W rozmowie  dowiedziałem  się,   że  inż.   Terlecki przed  II 
wojną  światową pracował w Mennicy Warszawskiej.   Pamiątką  tej   
znajomości były otrzymane  od niego   destrukty mennicze polskich monet 
międzywojennych.  Wtedy  uznałem  je   za numizmaty uszkodzone. 
Zapomniane, wiele lat leżały w szufladzie, a przypomniałem sobie   o  nich 
dopiero  po  czterdziestu latach. Są  zbieracze  poszukujący różnych 
ciekawostek numizmatycznych,   jak się okazuje  także  destruktów menniczych.  
Szczególnie  są  dziś  cenione destrukty polskich monet międzywojennych,  
które  na aukcjach Warszawskiego  Centrum Numizmatycznego  osiągają ceny 
znacznie wyższe  od monet wybitych prawidłowo. Wynika to z faktu, że w 
mennicy  destrukty są skrupulatnie  wybierane i niszczone. Zachowały się   tylko  
nieliczne egzemplarze  destruktów monet międzywojennych. 

Na 28 aukcji WCN /24- maja 2003  r./  destrukt menniczy -  2  grosze z  
1931   r.,  wyceniony w katalogu na  100   zł,  po  licytacji uzyskał  cenę 300  zł,  
a destrukt   1 grosz  z  1927  r.  2 wyceną katalogową 100  zł, sprzedano również  
za 300  zł.  Na 29  aukcji WGN /6 grudnia 2003  r,/ destrukt menniczy 
popularnej  2-groszówki  2 1923 r. z  ceną katalogową 100  zł,  sprzedano  za 
220  zł. Na 32 aukcji WCN /11  czerwca 2005 r,/ destrukt menniczy próbnej   1-
złotówki  z  1932  r.  na krążku  srebrnym wagi 3,27  g,  z odbitą  tylko górną 
częścią  stempla,  wyceniony na 50 zł,  po licytacji uzyskał  cenę  1150   zł,   a 
na 33 aukcji WCN /3  grudnia 2005 r. /  destrakt podobnej ,próbnej 1 - złotówki,   
odbity jedno stron nie /sam rewers/ na srebrnym krążku wagi 3,25  g  /z 
pęknięciem krążka/z ceną katalogową, 300zł, sprzedano ostatecznie za 1350 zł.  

Pięknie   zachowany destrukt menniczy próbnej  1-złotówki  z  1932  r. 
był  wśród wspomnianych,  destruktów otrzymanych od inż. Terleckiego. 
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 Jak widać na załączonej ilustracji, na awersie opisywanego numizmatu 
widnieje orzeł w koronie, nad nim otokowy napis RZECZPCOSPOLITA 
POLSKA, niżej fragment napisu 1 Z... Dolna część, powstała w wyniku 
powtórnego uderzenia przesuniętym stemplem, przedstawia fragment ogona orła 
i jego prawej łapy, datę 1932 oraz dokończenie napisu otokowego: ...ŁOTY. Na 
rewersie widnieje głowa kobiety /identyczna jak na obiegowych, 
międzywojennych 2, 5, 10-złotówkach polskich z lat 1932 - 1934 z fragmentem 
górnej części nonety, przesłaniającej jej dolną część Na wysokości twarzy 
kobiety widnieje wgłębny napis PRÓBA. Destrukt ten powstał w wyniku 
powtórnego uderzenia przesuniętym stemplem. Numizmat ma rant ząbkowany. 
Ten unikalny destrukt menniczy, w wyjątkowo pięknym stanie zachowania, 
może być ozdobą kolekcji zbieracza ciekawostek numizmatycznych. Kilka 
innych destruktów 1, 2 i 5-groszówek międzywojennych, otrzymanych, od inż. 
Terleckiego, wymieniłem na brakujące mi monety polskich spółdzielni 
wojskowych. Z pozostałych destruktów mam jeszcze 1 gr z 1930 r., wybity 
przesuniętym stemplem, 2 gr z 1923 r. z rewersem "rozmytym”, 5 gr z 1923 r. 
jednostronne oraz 5 gr z 1923 r. na krążku 2-groszówki, 

Destrukty monet PRL spotyka się dość często, a ich ceny są dużo niższe 
od destruktów międzywojennych. Być może kontrole w Mennicy Państwowej w 
okresie PRL były mniej dokładne  niż w Mennicy Warszawskiej okresu 
międzywojennego. 
Czy kolekcjonowanie destruktów upowszechni się wśród naszych zbieraczy? 
Śmiem wątpić. Przeszkodą będzie niewielka podaż tego typu numizmatów. 
Pozostaną  zbieracze  ciekawostek ! 

Wojciech Niemirycz 
Warszawa 

 
 

II OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM pt: 
PROBLEMATYKA PIENI ĄDZA ZASTĘPCZEGO NA ŁAMACH 

REGIONALNYCH CZASOPISM NUMIZMATYCZNYCH 
 

19 października br. odbyło się już II Seminarium w Muzeum w Praszce. 
Tym razem spotkanie poświęcone było problematyce pieniądza zastępczego 
poruszanej na łamach regionalnych pism numizmatycznych.. W czasie trwania 
seminarium wygłoszono 13 referatów . Środowisko gdańskie reprezentował 
Aleksander M. Kuźmin prezes naszego Oddziału, a także redaktor Gdańskich 
Zeszytów Numizmatycznych. Obszerne fragmenty referatu „Niektóre zabytki 
numizmatyczne Gdyni” autorstwa Al. M. Kuźmina drukujemy w bieżącym 
numerze GZN.  
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Spotkanie w Praszce zgromadziło przeszło 60 uczestników, autorów 
artykułów, not, notatek oraz redaktorów pism numizmatycznych z całego Kraju. 
Przykrym momentem spotkania było to iż pomimo zaproszeń nikt z ZG PTN nie 
wziął udziału w seminarium udowadniając po raz kolejny brak jakiegokolwiek 
zainteresowania problemami pism regionalnych wywodzących się przecież  w 
przytłaczającej większości z Oddziałów i Kół Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego. SZKODA.  
Wielkie słowa uznania należą się gospodarzom i organizatorom spotkania. 
Szczególne podziękowania uczestników należą się Gospodarzowi spotkania 
Pani Irenie Szczepańskiej dyrektorowi Muzeum w Praszce oraz spirytus 
movens całej imprezy Panu Andrzejowi Musiałowi  redaktorowi „GROSZA”. 
Wielkim i przyjemnym zaskoczeniem dla uczestników spotkania było to iż 
organizatorzy przygotowali w druku materiały z I Seminarium.  
Spotkaniu w Praszce towarzyszyły liczne imprezy. Na szczególne wyróżnienie 
zasługują dwie piękne wystawy: 
„Pieniądz na ziemiach polskich” 
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oraz „Medale muzeów polskich” 
 Wystawie „Pieniądz na ziemiach polskich” towarzyszył katalog, a 
eksponaty pochodziły ze zbiorów prywatnych, Banku Spółdzielczego w Praszce  
oraz Muzeum w Praszce. 

Na wystawie „Medale muzeów polskich” autorstwa Wiesława 
Zawadzkiego z Bielska Białej wyeksponowano przeszło 250 medali. Obie 
wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających nie tylko 
uczestników Seminarium ale także licznie przybyłych mieszkańców Praszki. 
Szkoda tylko, że niektórzy wystawcy zapominają lub nie dbają o to by każdej 
wystawie towarzyszył choćby skromny katalog wystawy lub folder 
informacyjny. Wystawy,  tak efemeryczne bo zaledwie jedno lub kilkudniowe 
twory niejednokrotnie pełne uroku i piękna mijają bezpowrotnie z chwilą 
zakończenia wystawy. 

 
ALEMKA  

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
 Wiadomości Numizmatyczne; Rok XLIX, 2005 – Zeszyt 2 (180); 
czasopismo półroczne Komisji Numizmatycznej Komitetu Nauk Historycznych 
PAN. 
TREŚĆ ZESZYTU 
Na jubileusz Ryszarda Kiersnowskiego  
Tadeusz Szczurek, Średniowieczne mennice w Krośnie Odrzańskim   
Borys Paszkiewicz, Denary gniewkowskie  
Mateusz B o g u c k i, Dorota Malarczyk, Ewa M a r c z a k, Skarb dirhamów z 
X wieku z grodziska w Truszkach Zalesiu, pow. Kolno, woj. podlaskie  
Peter 11 i s c h (Polska lub pomorska grupa monet z XI wieku)  
Barbara P i e t r o ń, Skarb monet z XIV/XV w. z okolic Ujścia, pow. pilski, 
woj. wielkopolskie  
Władysław D u c z k o, Zebrać, zdeprecjonować, schować i zapomnieć. O 
skarbach srebrnych Skandynawii okresu wikingów  
Redakcja. Zamknięcie dyskusji Znaleziska  Recenzje  
 
Wiadomości Numizmatyczne; Rok L, 2006 – Zeszyt 1 (181); czasopismo 
półroczne Komisji Numizmatycznej Komitetu Nauk Historycznych PAN. 
TREŚĆ ZESZYTU 
Ryszard Kiersnowski (1925-2006) 
Jakub Łyszkowski, O sposobach powstawania pojedynczych znalezisk monet 
we wczesnym średniowieczu 
Hans-Dieter Dannenberg, Najnowsze badania nad denarami Marchii 
Brandenburskiej i krajów sąsiednich  
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Jerzy K o l e n d o, Numizmatyk zapomniany — Jerzy Samuel Bandtkie (1768-
1835). Notatka bibliograficzna. 
Arkadiusz Dymowski, Nowe znaleziska aureusów z otworami z ziem polskich  
Borys Paszkiewicz, Szeroki brakteat śląski ze smokiem znaleziony we 
Wrocławiu  
Michał Zawadzki, Skarb półtoraków z l. połowy XVII w. z Warszawy 
(Grochów). 
 Henryk Wojtulewicz, Skarb monet Zygmunta III Wazy z miejscowości Cyców, 
woj.lubelskie  
Znaleziska, Recenzje, Kronika. 
 

GROSZ, kwartalnik numizmatyczny – numizmatyków miast Jastrzębie 
Zdrój, Praszka, Żory. 

Ukazał się 106 nr „Grosza” a w nim: Z historii pieniądza na świecie – 
Dzuałalność mennicza Longobardów autorstwa Wiesława Stelmaszczyka; 
bardzo interesujący przyczynkarski artykuł „Pólgrosz lwowski Jagiełły REGIS 
WLADISLAI autorstwa Witolda Borowskiego; Mirosław Bartoszewicki 
zamieszcza swój tekst „Spółdzielnia 3. P.S.P. z Bielska i jej monety” jest to I 
część; Zbigniew Szczerbik kontynuuje „Leksykon numizmatyków polskich” 
oraz herby i biogramy podskarbich wielkich koronnych i litewskich; Andrzej 
Musiał pisze o bonach szpitali psychiatrycznych. Ponadto kilka not i notatek 
kolekcjonerskich. 
 

Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne; kwartalnik Warszawskiego 
Stowarzyszenia Numizmatycznego. 

W kolejnym 14 już numerze WZN znajdujemy bardzo ciekawe noty 
dotyczące numizmatyki gdańskiej. „Fałszywy półtalar gdański z datą 1640”, 
nota podpisana jest inicjałami M.N. oraz „Ciekawa odmiana trojaka gdańskiego 
z 1763 roku” nota także tylko sygnowana inicjałami (wp), ponadto kilka 
interesujących informacji na temat pieniędzy zastępczych. 

 
Książki, które warto przeczytać i mieć w swojej bibliotece: 
Zenon Piech – Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy 

Jagiellonów. Wydawnictwo DiG 
Lech Kokociński – Katalog wystawy autorskiej „Towarzystwo 

Bibliofilów Polskich w warszawie 1921 – 2006 Tradycja i współczesność. 
Jacek Ostapkowicz – Gdynia 1939 – 2005. Kalendarium”. Jest to 

najnowsze wydawnictwo Muzeum Miasta Gdyni 
ALEMKA 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 
 5 września br. w ramach comiesięcznego zebrania odczytowego 
Aleksander M. Kuźmin wygłosił  prelekcję na temat: „Banknoty Ukrainy z lat 
1918 – 1920”. Prelekcji towarzyszył pokaz oryginalnych banknotów Ukrainy z 
omawianego okresu. Wszystkie banknoty pochodziły z kolekcji prelegenta. 
 
 3 października br. na comiesięcznym spotkaniu odczytowym Tomasz 
Bylicki (były prezes ZG PTN, członek Oddziału Warszawskiego PTN) wygłosił 
prelekcję pt.: „Nowe spojrzenie na medale”. W trakcie prelekcji pokazane 
zostały piękne, niskonakładowe medale, których próżno szukać w obiegu 
kolekcjonerskim. Dziękujemy Panie Tomaszu za niezwykłe przeżycia 
estetyczne. 
 
 7 listopada br. na kolejnym comiesięcznym zebraniu odczytowym 
Aleksander M. Kuźmin wygłosił prelekcje na temat: „Niektóre zbytki 
numizmatyczne Gdyni”. Odczyt był obszernie ilustrowany fotografiami tych 
bardzo rzadkich i poszukiwanych walorów numizmatycznych. Skróconą wersję 
tej prelekcji drukujemy w bieżącym numerze na stronie 9.  
 
 11 listopada jak co roku w Gdyni odbyły się „Gdyńskie spotkania z 
książką”. Organizatorem spotkania było Muzeum Miasta Gdyni.. W tym roku 
Oddział naszego Towarzystwa skorzystał z zaproszenia i prezentował na 
spotkaniu swoje publikacje. 

ALEMKA 
 
 
 

Redakcja Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych składa 
gorące podziękowania Panu Alojzemu Biernatowi z Czechowic-
Dziedzic za nadesłany pięknie opracowany folder-informator 
„Pszczyńskie ślady w numizmatyce” autorstwa Jerzego Wiatra. 
Opracowanie to stanowi dobry przykład promocji miasta.   
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Summary in English: 
 
 In the first article M.Głąb analyses very carefully three of the 5 Guilder coins dated 
1932. He describes the methods how to recognize the counterfeit coin. Several very detail 
pictures of described coins are attached to this article. 
 

 W. Niemirycz presents in his article the unknown coin of Iwo Odrowąż from 13th 
century. The article is illustrated with photos made by Łukasz Lis. 
 

 The next article by W. Piotrowski comes from Warsaw Numismatic Magazines. It is 
about an interesting example of coin (Trojak Gdański) from 1763. 
 

 Some of the historical numismatics objects of Gdynia are presented in the following 
article by Al.M. Kuźmin. This publication is the shortening of the speech given by the author 
during the 2nd All-Polish Seminar on substitute money – the subject raising in the regional 
numismatic magazines.  
 

 R.L. Sieradzki writes in the next articles about an extreme rarity – the marine badge 
from 1939 and about the new medal from Gdynia. 
 

 From the following article we can know about the damaged coins which always occur 
on the numismatic auctions. W. Niemirycz writes about some interesting damaged coins and 
their prices. 
 

There is also the review of 2nd  All-Polish Seminar concerning regional numismatic 
magazines and newspapers which has been held on 19th October 2006 in Praszka in this issue 
of GZN. This time the seminar was on substitute money in the regional numismatic 
magazines. In his articles ALEMKA also gives us the professional review of publishing news 
on the numismatic book- market.  
 

Some important events and news concerning Gdańsk Section of PTN  bring this issue of GZN 
to an end.  

Translated by KARO 


