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FALSYFIKAT ORTA GDA ŃSKIEGO Z 1618 ROKU 
 

 
Rok 1618 przyniósł zmiany w mennicy gdańskiej. Daniel 

Klüwer, dotychczasowy dzierżawca mennicy gdańskiej od 1608 roku, 
przestał pełnić swą funkcję, a jego następcą został Stanisław (Stenzel) 
Berman1. Efekty tej zmiany uwidaczniają się również na monetach 
produkowanych przez mennicę. Ort z 1618 roku jest pierwszą z 
gdańskich monet, na której znajdują się literki S-B, czyli znak 
mincerski Stanisława Bermana. Jednocześnie znika widoczna do tej 
pory na gdańskich ortach łapa niedźwiedzia, która była znakiem 
Daniela Klüwera.  

Stanisław Berman znany jest również jako autor kilku donatyw, 
lecz Adam Więcek ocenia, iż jego warsztat był co najmniej o klasę 
gorszy od twórczości najwybitniejszego przedstawiciela manieryzmu 
w medalierstwie, ówczesnego rytownika mennicy gdańskiej, Samuela 
Ammona, a pracom Bermana brak swobody i lekkości rysunku, jakimi 
cechowały się dzieła szwajcarskiego mistrza2. 

                                                 
1 J. Kurpiewski w Katalogu monet polskich 1587-1632, Warszawa 1990, s. 502,  błędnie podaje, iż Berman miał 
na imię Samuel. 
2 A. Więcek, Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce, Kraków 1972, s. 79 
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Mennica gdańska używała w tym czasie wyłącznie maszyn 
walcowych, wynalezionych w drugiej połowie XVI wieku przez 
królewieckiego mincerza Hansa Suppela (Hanusza Sztypla). 
Urządzenia te, powstałe jako udoskonalenie cywarków (walcarek), 
składały się z dwóch walców, na których wygrawerowane były 
stemple awersu i rewersu. Działanie maszyny wyglądało w ten 
sposób, że pomiędzy obracające się w przeciwnych kierunkach walce 
wkładano pasek blachy, na którym następnie tłoczone były wizerunki 
awersu i rewersu. Monety wycinano z paska blachy dopiero po ich 
wytłoczeniu. 

Orty z 1618 roku pochodzą z drugiego okresu produkcji tych 
monet (lata 1615-1621), kiedy to ich stopa mennicza kształtowała się 
na poziomie 13,5 łutów, co dawało uśrednioną wagę 6,59 g na sztukę. 
Z grzywny brutto wytłaczano 30 monet (czyli 35,5 orta z grzywny 
czystego srebra). 

Odmiana będąca pierwowzorem omawianego fałszerstwa 
posiada legendę otokową awersu zakończoną ozdobnym krzyżem, 
natomiast na rewersie zauważyć możemy wspomniane już literki S-B 
pod herbem Gdańska oraz krzyżyk nad herbem. 

Falsyfikat ten jest bardzo interesujący, gdyż oprócz swoich 
wyraźnie słabych stron, posiada także cechy, które świadczą o 
niewątpliwym postępie fałszerskiego warsztatu.  

Sposób wytworzenia tego fałszerstwa na pierwszy rzut oka może 
wydać się zaskakujący, gdyż falsyfikat sprawia wrażenie powstałego 
techniką bicia za pomocą bardzo precyzyjnie skopiowanych stempli. 
Istotnie, próżno na tym fałszerstwie wypatrywać porowatości, obłych 
krawędzi, nadlewek w kącikach liter, czyli cech tradycyjnie 
kojarzonych z odlewami. Powierzchnia monety jest gładka, a detale 
ostre. Pozory jednak mylą, a falsyfikat ten jest zaawansowanym 
technologicznie odlewem. Postaram się teraz pokrótce przedstawić 
charakterystykę tej podróbki oraz uwagi dotyczące techniki jej 
wytworzenia. 
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Awers: 

 
 

1. Na powierzchni oryginalnych ortów gdańskich zauważyć można 
zwykle delikatne, podłużne prążki w polu monety, powstałe 
wskutek walcowania blachy, a tymczasem w przypadku 
omawianego egzemplarza zwraca uwagę niemal idealnie gładka 
faktura tła. Odlewy zwykło się kojarzyć z porowatą 
powierzchnią, szczególnie w przestrzeniach pomiędzy literami, 
lecz wydaje się, że postęp w technice odlewniczej pozwolił 
przezwyciężyć ten problem. Już falsyfikat orta z 1616 roku, 
opisywany przeze mnie w 67 numerze Gdańskich Zeszytów 
Numizmatycznych, charakteryzował się idealnie gładką 
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powierzchnią od strony rewersu, natomiast jego proweniencję 
zdradzały porowatości na awersie. W fałszerstwie będącym 
przedmiotem niniejszego artykułu porowatości udało się 
wyeliminować z obu stron monety. Nie można tego jednak 
uznać za całkowity sukces fałszerzy, gdyż powierzchnia taka 
znacznie się różni od tła oryginalnych ortów. 

2. Kolejnym elementem, który zwraca uwagę jest nietypowa, 
szaro-brązowa barwa tego fałszerstwa. Po pierwsze, jest to 
efektem sztucznego patynowania, a po drugie jest to 
konsekwencją użytego do wytworzenia fałszerstwa stopu. 
Trudno jest sporządzić idealne odlewy ze srebra, dlatego 
przypuszczam, że fałszerze wzbogacili stop o domieszki, które 
pomogły wyeliminować typowe dla odlewów niedoskonałości 
opisane w punkcie 1. Taki zabieg miał jednak swoją cenę – poza 
kolorem falsyfikatu od normy odbiega również waga tego 
fałszerstwa – zaledwie 4,69 g. Nawet jak na monety tłoczone i 
wypuszczane „al marco” jest to odstępstwo zbyt duże i 
niespotykane wśród oryginalnych ortów. 

3. Czcionka oraz elementy rysunku na pierwszy rzut oka 
wyglądają bez zarzutu. Egzemplarz nie zawiera błędów 
rysunkowych, co jest cechą zaawansowanych technologicznie 
odlewów. Próżno tu szukać pomyłek, które często zdarzają się 
w falsyfikatach bitych za pomocą sfałszowanych stempli. 
Jednak pod 30-krotnym powiększeniem widać, że takie 
elementy jak czcionka, szczegóły popiersia Zygmunta III, 
krawędzie reliefu nie są równie ostre jak w egzemplarzach 
oryginalnych. Granica pomiędzy tłem monety a elementami 
reliefu nie jest tak wyraźnie zarysowana jak być powinna. 
Dodać jednak trzeba, że efekt ten jest praktycznie nieuchwytny 
nieuzbrojonym okiem. 

4. W okolicach godziny 4 widoczna jest delikatna końcówka 
blachy, czyli element często spotykany wśród monet tłoczonych 
w oryginale techniką walcową. Powielenie tej cechy na 
egzemplarzu fałszywym wydaje się być najbardziej 
prawdopodobne jako konsekwencja wykonania fałszerstwa 
poprzez odlew. 
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5. Kolejnym elementem świadczącym o tym, że mamy do 
czynienia z odlewem są widoczne w okolicy godziny 5-6 ślady 
sąsiedniego stempla. Orty gdańskie, tak jak wszystkie monety 
tłoczone maszyną walcową były wycinane z paska blachy 
dopiero po wytłoczeniu. Dość często zdarzało się, że pracownik 
mennicy nieprecyzyjnie uderzał wycinakiem, co skutkowało 
tym, że na wyciętym krążku widoczne były elementy 
sąsiedniego stempla lub punkty, mające na celu pomoc w 
równomiernym przesuwaniu się paska blachy. Egzemplarz, na 
podstawie którego sporządzone zostało to fałszerstwo, został 
właśnie niezbyt dokładnie wycięty i poprzez odlew element ten 
został powielony na egzemplarzu fałszywym. 

 
Rewers: 

 
6. Powierzchnia rewersu, podobnie jak awersu, jest zbyt gładka. 

Uwagi odnośnie czcionki oraz detali rysunku są również zbieżne 
z charakterystyką tych elementów na awersie. 

 
7. Z mikrodaty widoczna jest jedynie kropeczka w miejscu cyfry 1. 

Element ten także w egzemplarzach oryginalnych, szczególnie z 
późniejszych roczników, daleki jest od doskonałości. Na 
oryginałach widoczne są jednak choćby zarysy maleńkich 
cyferek, natomiast w wypadku przedmiotowego fałszerstwa po 
ostatnich trzech cyfrach mikrodaty nie ma nawet najmniejszego 
śladu. 

 
8. Monety produkowane techniką walcową, tak jak już 

wspominałem, były wycinane już po wytłoczeniu. Wycinanie 
następowało zwykle od strony awersu, czego konsekwencją 
było ostrzejsze obrzeże na rewersie, co często przejawiało się w 
postaci delikatnego „kołnierzyka” z tej strony monety. Ślady 
przypominające ów „kołnierzyk” widoczne są również wzdłuż 
rantu fałszerstwa. Najbardziej prawdopodobnym 
wytłumaczeniem ich obecności jest właśnie technika odlewu, 
która posłużyła do wytworzenia omawianego falsyfikatu. 
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Spośród pozostałych istotnych elementów wspomnieć trzeba o 

średnicy monety, która jest minimalnie mniejsza niż być powinna i 
wynosi ok. 28,5 mm, czyli ok. 0,5-1 mm poniżej standardu. Rant jest 
również minimalnie grubszy niż w egzemplarzach oryginalnych oraz 
nienaturalnie gładki. Monety oryginalne idealnie gładkich rantów 
zwykle nie mają, częste są ślady wycinania krążka z paska blachy, 
biegnące od awersu do rewersu. Natomiast wygląd rantu 
przedmiotowego egzemplarza jest wynikiem obróbki, a bardzo 
delikatne ślady gładzenia, widoczne pod dobrym powiększeniem, 
biegną równolegle do obrzeża. 

Reasumując, omawiany falsyfikat jest bardzo interesującym 
egzemplarzem, który oprócz swych ewidentnych słabości, jak na 
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przykład powierzchnia czy waga monety, zawiera także elementy 
potencjalnie niebezpieczne. Zwraca uwagę coraz większa precyzja z 
jaką kopiowane są szczegóły rysunku. Fałszerze pracują także nad 
wyeliminowaniem słabych stron swych wyrobów, tak więc w 
wypadku nowoczesnych i świetnie wykonanych odlewów możemy 
zapomnieć o takich cechach tradycyjnie kojarzonych z tą techniką, jak 
pozalewane kąciki liter, wyraźnie rozmyte kontury, czy porowatości 
między literami. Z drugiej jednak strony, odpowiednia czujność i 
wiedza, powinny wystarczyć aby by ochronić nas przed zakupem 
fałszerstwa. 

Dla porównania zamieszczam zdjęcia oryginalnego orta z 1618 
roku, sprzedanego na 28 aukcji WCN (pozycja nr 289): 
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MONETA  CESARZA LUDWIKA  POBOŻNEGO  

ZNALEZIONA  W TRUSO POD ELBL ĄGIEM 1
 

Na osadzie w Janowie Pomorskiem pod Elblągiem, utożsamianej 
z historycznym Truso, znaleziono jak dotąd najliczniejszą w Polsce 
serię monet wczesnośredniowiecznych. Jak powszechnie wiadomo, są 
to niemal wyłącznie monety orientalne i ich drobne fragmenty. Wśród 
dotychczas opisanych zaledwie 4 wczesnośredniowieczne monety 
zostały wybite w Europie zachodniej. Z tym większą uwagą należy 
odnotować informację o znalezieniu w styczniu 2005 r. na tym 
stanowisku denara cesarza Ludwika Pobożnego typu XPISTIANA 
RELIGIO3

 

Denar ten należy do najpospolitszego z typów karolińskich. 
Monety z legendą XPISTIANA RELIGIO wprowadzone zostały przez 
Karola Wielkiego, a wybijano je również za panowania Ludwika 
Pobożnego oraz wielu kolejnych władców karolińskich. Natomiast 
denary takie z legendą HLVDOVVICVSIMP emitowane były jeszcze 
długo po śmierci Ludwika, aż do końca X w., a wyjątkowo nawet w 
XIV w. Opisywany egzemplarz jest jednak bezsprzecznie 
oryginalnym denarem Ludwika Pobożnego. Philip Grierson, Mark 
Blackburn oraz Simon Coupland zaliczają takie denary do klasy 3, 
datowanej na lata 822-840. Niestety na obecnym etapie badań nad 
mennictwem Ludwika Pobożnego nie można tej odmiany przypisać 
do żadnej mennicy. 
Denary karolińskie należą do stosunkowo rzadkich znalezisk w 
Europie środkowej i północnej. Monety znajdowane w skarbach z 
ziem zachodniosłowiańskich, uważane przez lata za karolińskie, 
okazały się w rzeczywistości ich X-wiecznymi naśladownictwami, 
produkowanymi w Remiremont, Le Mans i innych mennicach z 
obszarów dzisiejszej Francji. Znaleziska oryginalnych monet 
karolińskich w strefie nadbałtyckiej koncentrują się w Danii 
                                                 
1 Pełna wersja tego tekstu ukazała się w Wiadomościach Numizmatycznych L, 2006, z. 2, s. 
173-180. 
2 Moneta została znaleziona przez poszukiwacza, który planuje przekazać ją do Muzeum w 
Elblągu. Za pomoc w dotarciu do denara chciałbym bardzo podziękować Aleksandrowi 
Kuźminowi i Ludwikowi Gatzowi z Gdańska. Monetę jako pierwszy określił prof. Borys 
Paszkiewicz. 
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Powiększona ilustracja awersu 
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Powiększona ilustracja rewersu 

 
Cesarstwo Karolińskie, Ludwik Pobożny (814-840), mennica nieokreślona, 
denar z lat 822-840. Av.: w polu krzyż równoramienny z rozszerzonymi 
końcami, z punktami między ramionami, obwódki perełkowe, w otoku 
HLVDOVVICVSIMP; Rv.: w polu kaplica z krzyżem między 4 kolumnami z 
zaznaczonymi kapitelami, w otoku +PISTIANARELIGIO; Do monety zostało 
przynitowane srebrne uszko o wymiarach 3,4 na 17 mm. Waga 1,5 g, średnica 
23-29 mm. 
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i południowej Szwecji, skąd znane są obecnie cztery skarby 
zawierające monety karolińskie. Ponadto na tych samych obszarach 
zarejestrowanych jest obecnie kilkadziesiąt znalezisk pojedynczych, 
będących stosunkowo często elementem wyposażenia grobowego. 
Porównywalną do znalezisk z Truso ilość monet luźnych (ok. 500) 
odkryto w Uppåkra, koło Lundu w Skanii. Różnica polega tylko na 
tym, że Uppåkra funkcjonowała od okresu wpływów rzymskich po 
późne średniowiecze. Niemniej z okresu wczesnego średniowiecza 
znaleziono tam ponad 150 dirhemów oraz liczne monety 
zachodnioeuropejskie. Najbardziej interesujących nas denarów 
karolińskich odnaleziono w sumie 7 sztuk. Trzy z nich są monetami 
Karola Wielkiego, natomiast 3 kolejne to denary XPISTIANA 
RELIGIO Ludwika Pobożnego. Ostatnia moneta należy do 
zimmobilizowanego typu, który mógł być wybity zarówno za 
panowania Ludwika, jak w późniejszym okresie. 
 Na tym tle denar z Janowa Pomorskiego stanowi zjawisko 
odosobnione. Jest to bowiem najdalej na wschód udokumentowane 
znalezisko monety karolińskiej. Będąc w tym znaczeniu unikatem, z 
drugiej strony dobrze wpisuje się on w dotychczasowe odkrycia 
monet europejskich z Truso, skąd znany jest fryzyjski sceatt typu 
Wodan/Monster datowany na połowę VIII w., pens Æthelwulfa z 
Wessexu wybity w Rochester z lat 845-848 oraz dwa duńskie denary z 
Hedeby typu KG3 i KG5 z lat 825-850. Co ciekawe, tak samo jak 
wyżej wymienione monety, również opisywany denar karoliński 
został przerobiony na ozdobę. 

Wiązanie tego zestawu monet europejskich z historyczną 
podróżą Wulfstana nie wydaje się w pełni uzasadnione. Różnica 
między najmłodszą z monet, a najwcześniejszą możliwą datą podróży 
Wulfstana (887-899) wynosi bowiem co najmniej 35 lat. Przyjmując 
nawet, że dłuższy czas obiegały one jako ozdoby, to można byłoby 
oczekiwać, że znalazłaby się w takiej „kolii”, lub na stanowisku w 
ogóle, jakaś moneta młodsza, z czasów Alfreda Wielkiego i 
Wulfstana. Oczywiście istnieje możliwość, że moneta taka zostanie 
odkryta w trakcie przyszłych badań. W świetle dotychczasowych 
danych sądzę jednak, że obecność omawianych monet w Truso należy 
wiązać raczej z Duńczykami, którzy byli głównymi założycielami i 
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mieszkańcami emporium nad Jeziorem Drużno. To właśnie mobilni 
Duńczycy, docierający z jednej strony do Anglii, a z drugiej do Truso, 
przywieźli zarówno pens Æthelwulfa z Wessexu nad Drużno, jak i 
dostarczyli na dwór angielski informacje o dużym ośrodku 
handlowym nad Zalewem Estyjskim. Dane te musiały być jednak na 
tyle ogólnikowe, że Alfred, kompletując informację o Europie, 
zdecydował wysłać Wulfstana w podróż, która jak wiadomo nie miała 
charakteru handlowego, lecz raczej poznawczy. 
 Jest jeszcze inny aspekt omawianego znaleziska. Otóż denar 
Ludwika Pobożnego z Truso z inskrypcją XPISTIANA RELIGIO, 
obok znanych tabliczek z Podebłocia, jest najstarszym w tej części 
Europy przedmiotem związanym z religią chrześcijańską. Oczywiście 
nie należy go wiązać z żadną akcją misyjną, czy nawet możliwym 
przecież pobytem chrześcijan w Truso, gdyż moneta ta dostała się nad 
jezioro Drużno najpewniej wraz z denarami z Hedeby, na których 
widnieje symbolika pogańska. Nie mniej dzięki koncepcji Ludwika, 
aby umacniać chrześcijaństwo wszelkimi dostępnymi metodami, w 
tym i za pomocą pieniądza, imię Chrystusa pojawiło się w Prusach. 
Na zrozumienie i przyjęcie nowej wiary trzeba było poczekać jeszcze 
kilkaset lat, okupionych zarówno krwią misjonarzy, jak i niechętnych 
nowej wierze Prusów. 

Mateusz Bogucki 
 Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa. 
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MONETY ELBL ĄGA  I   TORUNIA 
 NA 35 AUKCJI  WCN 

 
Oprócz monet gdańskich, sprzedanych, na 35 aukcji Warszawskiego 

Centrum Numizmatycznego, o których pisałem w poprzednim numerze GZN 
wypada wspomnieć o kilkudziesięciu monetach Elbląga i Torunia, które 
pojawiły się na wspomnianej aukcji. 

 
Monety Elbląga 

Trojak elbląski Zygmunta I  z  1536  r.,   w bardzo   dobrym  stanie, 
wystawiony za 600 zł po licytacji uzyskał  720   zł, a podobny  trojak z  1539  r.,   
w  dobrym  stanie,   z ceną katalogową 500 zł,   zmienił właściciela  za  520   zł.   
Trojak elbląski  z  1540  r.,   w  dobrym  stanie,   licytowany od 360   zł, 
sprzedano   za 480   zł. Grosz elbląski z 1533  r., w bardzo dobrym stanie,  
wyceniony na  500   zł,   kupiono za 520 zł, a ten sam rocznik w  zaledwie  dość   
dobrym  stanie, z  ceną katalogową 150 zł, "poszedł" za 170 zł. Grosz elbląski z 
1534  r., w podobnym stanie, sprzedano po cenie  wywoławczej za120 zł. Dwa 
egzemplarze groszy z 1535 r., oba w bardzo dobrych   stanach,   wystawione  po 
300 zł   sprzedano:   pierwszy  za 280   zł, a drugi za 300 zł.  Wystawione   trzy   
grosze z 1540  r., w bardzo  dobrych stanach_ pierwszy z ceną katalogową 400 
zł, sprzedano za 540 zł, drugi lekko niedobity,  wystawiony  za  200   zł, 
sprzedano w tej  cenie,  a trzeci,  licytowany od 200  zł, "poszedł" za 380  zł. 
Szeląg elbląski z 1533  r.,  w dobrym stanie,  wyceniony na  150 zł,  nie  znalazł 
amatora.          

Okupacyjny grosz elbląski Gustawa Adolfa  z  1629  r., w  dobrym stanie,   
licytowany od  100 zł, sprzedano  za 140 zł. Okupacyjny ort elbląski Karola 
Gustawa bez daty, z  trzema koronami na rewersie, rzadki, w bardzo dobrym  
stanie, wystawiony za 2000 zł, zmienił właściciela za 3600 zł, a okupacyjny ort   
z 1657 r. z herbem Elbląga, w dobrym stanie, z ceną katalogową 750 zł,   
sprzedano za 1000 zł. Podobny egzemplarz, w nieco gorszym stanie,  
wystawiony  za 700   zł, znalazł  nabywcę  za 800  zł. 

 
Monety Torunia 

Grosz toruński  Zygmunta I z 1532 r., w dobrym stanie, sprzedano po 
cenie wywoławczej za 80 zł, a grosz z 1533 r., w bardzo dobrym stanie, z ceną 
wywoławczą 200 zł, znalazł nabywcę za 240 zł. Podobnie wyceniony grosz z 
1534 r., sprzedano za 210 zł, a drugi egzemplarz zaledwie w dość dobrym  
stanie, "poszedł" po cenie wywoławczej za 100 zł. Szeląg w dobrym stanie z  
1528 r. z wyceną 100 zł, kupiono za 110 zł, a zestaw 2  szelągów /1530  i  I531/,   
w dobrych stanach wystawiony za  200 zł, nie znalazł nabywcy. Toruński talar 
oblężniczy z 1629 r. w dobrym stanie /ilustracja/ wystawiony  za 15000 zł, po 
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licytacji sprzedano za 18500 zł. a  talar toruński Zygmunta III z 1630 r., w  
dobrym stanie, :z ceną  katalogową 4000 zł "poszedł" za 7000 zł. Złoty 
dwudukat  

 
Talar oblężniczy 1629, wybity dla upamiętnienia obrony Torunia przed Szwedami. Toruń, 
Av: Widok płonącego miasta i napis wokoło 

F1DES ET CONSTANTIA PER IGNEM PROBATA, 
Rw: Herb Torunia i okolicznościowy napis w 7 rzędach  
THORVNIA / HOSTILITER OPPVGNATA / ET DEI O AVXILIO / FORTR A CIVIB 

DEEENSA / XVI FRBR / ANNO / MDCXXIX, 
 28.45 g. 

Dav. 4369. Gumowski -Dzieje mennicy toruńskiej nr 734,   
(fotografia pochodzi z katalogu 35 Aukcji Warszawskiego Centrum Numizmatycznego) 
 
toruński Jana Kazimierza z 1664 r., w bardzo dobrym stanie, wyceniony na 
25.000 zł, po licytacji sprzedano za 31.000 zł, podobny dwudukat z 1665 r., w 
dobrym stanie, z ceną  katalogową 15.000 zł znalazł amatora za 24.000 zł. Ort  
toruński  z  1660 w bardzo  dobrym stanie,  wystawiony  za 800 zł, kupiono za 
1700 zł. a podobny z 1563 r., "poszedł" po cenie katalogowej za 600 zł. 

Pewną ciekawostką mogła być cynkowa moneta  zastępcza /jednostronna/ 
toruńskiej   gminy żydowskiej z połowy XIXwieku,   o  nominale  2 i ½ gr.w 
dobrym stanie   zachowania wystawiona za 500 zł. Ta rzadka monetka została 
sprzedana po  cenie wywoławczej   za 400   zł.   Inna ponoć  bardzo rzadka, 
jednostronna moneta mosiężna toruńskiej gminy żydowskiej o  nominale 10  
fenigów /XIX w./w  dobrym  stanie zachowania, wyceniona, na 500 zł,   
znalazła amatora za 760 zł. 

Wojciech Niemirycz 
Warszawa 
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ROCZNICOWY MEDAL MENNONITÓW 
 
Poniżej przedstawiamy medal bardzo ciekawej wspólnoty religijnej 

osiadłej przed laty m.in. na naszych terenach. Mowa tu o mennonitach. 
Mennonici  to jeden z odłamów anabaptyzmu (swą nazwę wywodzi od swego 
założyciela Menno Simmonsa). Ten ruch religijny wykształcił się w XVI wieku 
w Holandii. Główne jego zasady zawarte zostały w dziele pt: "Fondamentboek" 
autorstwa Simonsa. Są to przede wszystkim: 
- chrzest młodzieży od lat 14-tu (jako świadomych decyzji i wiary) w Chrystusa  
- możliwość wykluczenia z gminy mennonickiej grzeszników  
- możliwość wyboru pastorów przez wiernych  
- całkowity zakaz noszenia i używania broni  
- zakaz przysięgania na cokolwiek  
- zakaz sprawowania wysokich urzędów.  

W wyniku prześladowań wspólnota mennonicka opuściła Holandię w 
1555 roku i szukała przyjaznego miejsca do osiedlenia się w całej Europie. W 
Polsce mennonici osiedlali się między innymi na Żuławach oraz w Dolinie 
Dolnej Wisły, na terenach dotychczas nie zamieszkanych, dając początek tzw. 
kolonizacji olęderskiej. Byli niezwykle pracowici, wykazywali się ogromną 
zręcznościa i kunsztem jeśli chodzi o osuszanie bagien, w ciągu stu lat udało im 
się osuszyć spory kawałek ziemi. Mennonici skupiali się w gminach 
flamandzkich i fryzyjskich. Stworzyli kulturę o niezwykle surowych obyczajach 
i zasadach, ich "religią" była praca. Po pierwszym rozbiorze w 1772, musieli 
uchodzić przed pruskim militaryzmem (mennonici nie uznają służby 
wojskowej), część ich udała się do Rosji, dając początek ruskim mennonitom, 
pozostali szybko ulegli germanizacji (czemu sprzyjało podobieństwo językowe 
niderlandzkiego i niemieckiego). Pozostawili po sobie ciekawą kulturę 
materialną, zadbane wioski, schludne i czyste chałupy, a może przede 
wszystkim liczne cmentarze o fantazyjnych nagrobkach (można je zobaczyć 
m.in. w Stogach i Karwieńskich Błotach). W 1945 roku musieli opuścić tereny 
Żuław w związku ze zbliżającą się Armią Czerwoną. Reszta tutejszej ludności 
wyjechała do Niemiec w wyniku tzw. akcji repatriacyjnych. 
 
Menno Simmons z Fryzji (1492-1559) - reformator religijny, początkowo 
zwolennik Marcina Lutra, później jeden z głównych przedstawicieli 
anabaptyzmu. Autor Fundamentbook (1539), przywódca gminy chrześcijańskiej 
mennonitów 
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Av. Dookolny napis: 

Zur Erinnerung an dem 25 Jähr Bestand der Vereinigung der Mennoniten 
Gemeiden i D.R. 1911 

Menno Simons 
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(Dla upamietnienia 25-lecia składu zjednoczenia Gmin Mennonickich,w roku 1911) 
 
Rv. Napis w 16 wierszch: 
Gegrundet am 28 April 1886 von dem Gemeinden: 
(zalozone 28 kwietnia 1886 r., przez gminy: 
Grefeld, Danzig, Elbing, Emden, Fridelsheim, Friedrichstadt, Hamburg – 
Altona, Ibersheim, Kaiserslautern, Königsberg, Leer, Litthauen, Ludwigshafen, 
Monsheim, Neuwied, Norden, Weierhof. Hinzugetreten sind de Gemeinden: 
Berlin, Elbing – Ellerwald, Gronau, Ladekop-p, Műnchen, E, Regensburg, 
Sembach, Thiensdorf – M. 
Jetziger Vorstand  
Ant. Classen, Dr J van Delden, Pastor B. Mannhard, Hinr. Mannhard, Heinr. 
Műler, Predg. Chr. Neff, Pastor H. van der Smissen 
 
Wymienione gminy to m.in. Gdańsk, Elbląg, Gronowo. Elbing-Ellerwald  w „Słowniku 
Nazewnictwa Krajoznawczego” aut. Marka J. Batteka i Joanny Szczepankiewicz-Battek to 
obecnie jedna z 5 miejscowości (dzielnic Elbląga ?) Władysławowo, Adamowo, Janowo, 
Kazimierzowo i Józefowo. 
 

 
Drzeworyt przedstawiający  Menno Simonsa 

 
Tekst powstał dzięki uprzejmości Pana  Antoniego Ziółkowskiego, za co redakcja serdecznie 
dziękuje. 

 

Aleksander M. Kuźmin 
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LATARNIE MORSKIE NA MEDALACH 
Są takie miejsca na świecie, do których 

 ludzie zmierzają niezależnie od pory dnia. 
 W dzień przychodzą tam turyści, 

 a nocą żeglują do nich marynarze. 
 Takimi miejscami są latarnie morskie. 

(Ze wstępu do książki „Polskie latarnie morskie” ;.Apoloniusz Łysejko) 
 

Od pewnego czasu obserwuję wśród Kolegów kolekcjonerów 
zainteresowanie medalami, na których znajduje się sylwetka latarni morskiej. 
Trudno mi odpowiedzieć na pytanie czemu akurat te medale wzbudziły większe 
zainteresowanie. Medali z ich sylwetkami jest przecież tylko kilkanaście 
Mowa tu oczywiście o latarniach morskich na polskim wybrzeżu. Sam jako 
kolekcjoner medali m.in. marynistycznych w swoim licznym zbiorze medali z 
sylwetką latarni morskich mam 8 sztuk plus podwójne gdyż zdecydowana ich 
większość wybita została w dwóch wersjach kolorystycznych. To jest tyle, ile 
wg mojej niepełnej wiedzy dotychczas się ukazało. Dla tych właśnie Kolegów, 
którzy ulegli „czarowi” medali z sylwetkami latarni morskich, lub zachęceni 
tym tematem przyłączą się do ich grona mam dobre wiadomości. W ubiegłym 
roku z okazji jubileuszu 100-lecia latarni morskiej Stilo wybite zostały dwa 
nowe medale. Nim przystąpię do ich prezentacji nie od rzeczy będzie pokazanie 
dotychczas wybitych medali z latarniami co ułatwi ewentualnym nowym 
pasjonatom ich poszukiwanie. 
Biorąc rzecz chronologicznie tym pierwszym był medal: 
1. 500 numerów miesięcznika „Morze” w służbie Polski Morskiej. 

 
Na awersie tego medalu jego projektant i wykonawca Janusz Bersz umieścił 
sylwetkę latarni morskiej Rozewie. Medal którego emitentem było Warszawskie 
Wydawnictwo Prasowe redakcja „Morze” wybiła w 1972 roku Mennica 
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Państwowa w tombaku srebrzonym i oksydowanym 210 sztuk i patynowanym 
990 sztuk, średnica medalu 70 mm. 
Trzymając się przyjętej chronologii według lat wydania medalu, tym drugim w 
kolejności jest medal którego emitentem w 1975 roku był Instytut Bałtycki w 
Gdańsku obchodzącym w tymże roku swoje 50-lecie.. 
2. Instytut Bałtycki. Toruń. Gdynia. Gdańsk. 1925 – 1975 
Na rewersie tego medalu jego projektantka i wykonawczyni znana i ceniona 
medalierka Pani Barbara Lis-Romańczuk również umieściła sylwetkę latarni 
morskiej jest ona jednak trudna do zidentyfikowania. 

 
Medal wybiła Mennica Państwowa w tombaku srebrzonym i oksydowanym 300 
sztuk, średnica medalu 70 mm. 
Kolejny medal ukazał się w 1978 roku  
3. Urząd Morski w Gdyni 1928 – 1978. Medalem tym Urząd Morski uczcił swój 
jubileusz 50-lecia w służbie morza.  
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Projekt i wykonanie powierzono Pani Krystynie Filipskiej-Freier, która na 
rewersie (?) na fragmencie wybrzeża posadowiła sylwetkę latarni morskiej, 
która z uwagi na swój kształt jest również trudna do zidentyfikowania. Medal 
wybiła Mennica Państwowa w tombaku w ilości 400 sztuk srebrzonego i 
oksydowanego i 800 sztuk patynowanego. Średnica medalu 70 mm. 
Kolejne medale z sylwetkami latarni to: 
4. Przyjacielowi Centralnego Muzeum Morskiego, założonego w 1958 roku. 
Niestety, pomimo poczynionych starań nic bliższego na temat tego medalu nie 
udało mi się ustalić. Po pierwsze nie figuruje on w wydawanych przez Mennicę 
Państwową katalogach medali. Po drugie nie jest sygnowany przez autora co 
ułatwiłoby jego identyfikację. Po trzecie nie udało mi się pozyskać z 
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, które było jego emitentem, 
żadnych dokumentów poprzez które możliwe byłoby ustalenie daty wybicia, 
autora i wykonawcy medalu, oraz liczby wybitych sztuk. To jest najbardziej 
podstawowych danych jakie powinny być dostępne o każdym medalu. 
Oraz drugi tego samego emitenta też zadedykowany  
5. Przyjacielowi Centralnego Muzeum Morskiego 1958 – 2003 

   
nr 4     nr 5 

Z okazji 45-lecia powołania do życia Towarzystwa Przyjaciół Centralnego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku, Towarzystwo wraz z dyrekcją CMM wydało 
okolicznościowy medal . Jego projektantka Krystyna Bryłko pracownica CMM 
umieściła na rewersie sylwetki czterech latarń morskich usytuowanych na 
wybrzeżu województwa Pomorskiego. Kolejno, patrząc na wprost od lewa do 
prawa są to latarnie w Krynicy Morskiej, na Helu, w Rozewiu  i Stilo. Medal 
wybiła Mennica Państwowa S.A. w tombaku srebrzonym i oksydowanym 50 
szt. i patynowanym 150 szt. średnica medalu 70 mm. Medal przyznawany jest 
wraz z legitymacją. 
Następnym medalem z tej „serii” jest medal wybity w 2005 roku 
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6. 60 rocznica walk o Kołobrzeg 1945 – 2005. 

 
Na awersie tego medalu autorstwa małżeństwa Rossany i Andrzeja 
Nowakowskich (sygnowany na rewersie inicjałami autorów) znajduje się 
latarnia morska w porcie w Kołobrzegu. Medal o średnicy 70 mm wybiła 
Mennica Państwowa S.A. w tombaku srebrzonym i oksydowanym i w miedzi. 
Niestety brakuje mi danych ilości medali w poszczególnych kolorach oraz 
pewności kto jest jego emitentem – prawdopodobnie jednak Urząd Miasta w 
Kołobrzegu.  
Kolejne dwa medale, o których wspomniałem na wstępie wydane zostały w 
2006 roku. Są to: 
7. Stilo 1906 2006. 
Wydany dla upamiętnienia setnej rocznicy latarni w służbie bezpiecznej 
nawigacji. Wspólnym emitentem tego medalu było Towarzystwo Przyjaciół 
CMM i Urząd Morski w Gdyni. 

  

Na ich zlecenie firma metalowa DP-
7 Paweł Denis z Pruszkowa 
wykonała 200 medali (po 100 szt. dla 
każdego emitenta) według projektu 
Pani Natalii Sokólskiej absolwentki 
ASP w Gdańsku. Medal wykonany z  
żółtego metalu o średnicy 72 mm. Na 
awersie znajduje się sylwetka latarni 
emaliowana w naturalnych kolorach 
patrząc od dołu czarnym, białym, 
czerwonym. 
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Medal przyznawany jest wraz z legitymacją za wieloletnią współpracę dla 
bezpieczeństwa żeglugi z uzasadnieniem „za działalność dla ochrony 
dziedzictwa morskiego”. 
Ostatnim znanym mi i posiadanym medalem, jest jednostronny medal:  
8. Gmina Choczewo. 

  
8.  Upamiętniający osobę Karola Rolaff –Miałowskiego, na rewersie którego 
jest zarys wybrzeża z latarnią morską na Kubie. Emitentem tego medalu był 
ówczesny Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego a projekt i jego 
wykonanie powierzono Pani Wiktorii Czechowskiej-Antoniewskiej. Medal o 
średnicy 70 mm wybity został w tombaku patynowanym w ilości 500 szt. oraz  
wznowiony w 1988 roku w tombaku srebrzonym i oksydowanym i w tombaku 
patynowanym każdy po 250 szt. 

 
Na marginesie należy jeszcze wspomnieć o dwóch medalach zbliżonych 
tematycznie na których chociaż brak sylwetek latarni morskich ale są na nich 
świetlne znaki nawigacyjne.  
Medale te to : 

1. Wystawa Filatelistyczna Ziem Nadbałtyckich. Gdynia 50. 

Na awersie widnieje sylwetka latarni 
morskiej Stilo, która posadowiona jest 
na terenie tej gminy. Medal o średnicy 
60 mm wykonała firma „Celstan” z 
Kosakowa Dla tych którzy nie 
poprzestając na kolekcjonowaniu medali 
z latarniami krajowymi i chcieliby 
rozwinąć w tym temacie żagle i 
wypłynąć na szersze wody informuję, że 
w 1987 roku Mennica Państwowa 
wydała medal: 
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2. Szpital Reumatologiczny w Sopocie 1956 – 1986. 

 
Na medalu tym przedstawiającym wieżę widokową w Sopocie przy 

wejściu na molo umieszczone jest światło nawigacyjne. Medal zaprojektował i 
wykonał we własnej pracowni Pan Józef Kawecki. Medal lany, średnica 73 mm  
emitent: dyrekcja szpitala. 

Na zakończenie prezentacji tych medali dziękuję wiceprezesowi 
Towarzystwa Przyjaciół CMM Panu kmdr rezerwy mgr Apoloniuszowi Łysejko 
za cenne fachowe uwagi odnośnie sylwetek poszczególnych latarni morskich na 
medalach, bez którego życzliwej pomocy nie potrafiłbym sam poradzić sobie z 
ich identyfikacją. Dodam tylko że Pan A. Łysejko posiada liczoną w tysiącach 
kolekcję pocztówek z widokami latarni morskich z całego świata. Jest równierz 
autorem kilku, wydanych drukiem opracowań o latarniach morskich oraz z Jego 
osobistej inicjatywy Poczta Polska wydała serię znaczków pocztowych z 
widokami latarni morskich z polskiego wybrzeża 

Romuald L. Sieradzki  
 

Na medalu upamiętniającym obchody 
50-lecia miasta Gdyni na jego rewersie 
znajduje się znak nawigacyjny 
umieszczony na tak zwanej „główce” 
przy wejściu do portu w Gdyni. 
Projektował ten medal Eugeniusz 
Lewandowski. Medal wybity w Stoczni 
Gdańskiej im Lenina w 1976 roku o 
średnicy 65 mm. 
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Nowości Wydawnicze 
 

Bogumił Filipek, Zbigniew Otremba; Medale Gdyni; Gdynia 2007; ss. 
590. 

Ukazał się katalog medali gdyńskich, autorstwa Bogumiła Filipka, 
członka naszego Towarzystwa, jednego z najbardziej aktywnych w dziedzinie 
wystawiennictwa kolekcjonera gdyńskiego. Pozycja bezcenna dla 
kolekcjonerów medali, muzeów , historyków sztuki, a także dla miłośników 
naszego pięknego miasta Gdyni. Pozycja, nie waham się użyć takiego 
określenia, jest wydarzeniem roku przynajmniej dla naszego środowiska. 
Katalog zawiera dokładne opisy i fotografie wszystkich przeszło 1100 medali 
gdyńskich. Katalog poprzedzony przedmową znakomitego i cenionego 
kolekcjonera, Członka Honorowego naszego Towarzystwa Miłosza 
Frąckowiaka. 

We wstępie podane są kryteria, według których dany medal zalicza się i 
kwalifikuje jako medal gdyński 

 Autorzy zadbali o przejrzystość katalogu stosując podział medali na 13 
zasadniczych grup: 
Port i żegluga 
Instytucje miejskie 
Stocznie gdyńskie 
Szkolnictwo morskie 
Rybołówstwo morskie 
„Pod żaglami Zawszy” 
Kultura 
Szkoły 
Kościoły 
Medycyna i ratownictwo 
Sport i turystyka 
Marynarka Wojenna 
Varia. 

Przy niektórych medalach autorzy oprócz szczegółowych opisów 
zamieścili bardzo interesujące glosy w znakomity sposób zwiększając 
atrakcyjność katalogu. 

Nieszczerością i naiwnością byłoby pisanie, że katalog ów nie posiada 
błędów i niedociągnięć, owszem są ale w znikomej ilości. Błędy te w żadnej 
mierze nie obniżają wartości opracowania, a przy takiej ilości medali 
emitowanych na przestrzeni kilkudziesięciu lat są wręcz nie do uniknięcia. 
Autorom należą się słowa uznania i podziwu dla ich wręcz benedyktyńskiej 
pracy nad zgromadzeniem tylu istotnych informacji o medalach niekiedy już 
pokrytych kurzem niepamięci. Dzięki temu katalogowi prace artystów 
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medalierów a czasem nawet „artystów chałupników” dokumentujących ważne i 
mniej ważne wydarzenia z historii naszego „miasta z morza i marzeń”  nie 
ulegną tak szybko zapomnieniu. I tu na myśl przychodzą strofy naszego poety 
Wacława Potockiego (1625 – 1696), który pisał: 

„Próżna ufność w marmurze, 
próżna i w żelezie, 
to trwa do skonu świata, 
co na papier wlezie”  
 W sumie jest to pozycja, bez której nie może się obejść żaden z 

poważnych kolekcjonerów medali, a medali gdyńskich w szczególności.. 
 
 GROSZ, kwartalnik numizmatyczny – numizmatyków miast Jastrzębie 
Zdrój, Praszka, Żory. 
 W kolejnym już 108 numerze „Grosza” Zbigniew Szczerbik kontynuuje 
biogramy podskarbich wielkich koronnych i litewskich oraz ich herby, tym 
razem o Rafale Leszczyńskim herbu Wieniawa. W kolejnym odcinku 
Leksykonu  Numizmatyków Polskich pisze o wielce zasłużonym dla 
piśmiennictwa numizmatycznego, byłym redaktorze Biuletynu 
Numizmatycznego Januszu Kurpiewskim. Andrzej Musiał tym razem jako 
zaklinacz przeszłości z sentymentem pisze o katalogu aukcyjnym Towarzystwa 
Numizmatycznego w Krakowie z 1938 roku. Na łamach tegoż „Grosza” 
przeczytać można anonimowy (?) tekst Niezwykły Jubileusz o datach emisji na 
monetach. 
 
 Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne, kwartalnik Warszawskiego 
Stowarzyszenia Numizmatycznego. 
 16 numer WZN przynosi nam m.in. informacje o Fałszywym orcie 
gdańskim z 1612 roku autorstwa M.W. W. Piotrowski w Sylwetkach 
Numizmatyków Warszawskich pisze o Marianie Kowalskim badaczu pieniądza 
papierowego. 

Aleksander M. Kuźmin 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 
 

6 marca 2007 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Gdańskiego Oddziału PTN. Zebrani w głosowaniu jawnym wybrali prezesa 
Gdańskiego Oddziału PTN, którym został ponownie Aleksander Kuźmin. 

 
3 kwietnia br. na comiesięcznym zebraniu odczytowym gościliśmy 

Tomasz Bylickiego z Oddziału Warszawskiego PTN, który wygłosił wielce 
interesującą pogadankę na temat dylematów kolekcjonera zatytułowaną „Od 
radości do samoudręczenia”.  
W dalszej kolejności zebrani drogą głosowania wybrali Komisję Rewizyjna 
naszego Oddziału. Przewodniczącym komisji został Stefan Heymański a 
członkiem Michał Skąpski. Następnie prezes Aleksander Kuźmin podał skład 
zarządu, i tak: 
Romuald Sieradzki – wiceprezes i skarbnik 
Zbigniew Os – sekretarz 
Leszek Jusko – członek. 
 
 Na dzień 8 maja br. dzień naszego kolejnego comiesięcznego zebrania 
odczytowego zapowiadany był przyjazd Andrzeja Musiała. Niestety z 
przyczyn obiektywnych prelegent nie mógł przybyć na zebranie ale przysłał 
tekst swojego referatu „Niezwykły jubileusz” tekst traktujący o 500 rocznicy 
pierwszej daty rocznej na monecie polskiej. Tekst referatu pod nieobecność 
autora wygłosił w jego imieniu Al. M. Kuźmin. 
  
 
 
Redakcja Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych serdecznie dziękuje za 
nadesłane książki 
Panu Tomaszowi Bylickiemu za „Medale Mennicy Państwowej 1998” wyd. 
Mennica Państwowa ; Warszawa 2002. 
Oraz „Współczesne Medale Artystyczne FIDEM XXVI” Retrospektywa 
współczesnego polskiego medalierstwa na kongresie FIDEM ’98 w Hadze. 
Panu Andrzejowi Musiałowi za katalog aukcyjny Czeskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego Oddział w Hawirzowie. 
Panu Bogumiłowi Filipkowi za katalog „Medale Gdyni” 
 

ALEMKA 
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