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FALSYFIKAT SZÓSTAKA MALBORSKIEGO Z 1599 ROKU 
 
 Na lata 1592-1601 przypada czwarty okres funkcjonowania 

mennicy malborskiej, która działa wówczas pod opieką spółki Kaspra 
Goebla i Gracjana Gonzalo. W maju 1590 roku otrzymują oni od 
podskarbiego koronnego Jana Firleja koncesję na otwarcie mennicy. 
Koncesja ta zostaje zatwierdzona przez Zygmunta III we wrześniu 1591 
roku, a pierwsze monety malborskie wybite w tym okresie noszą datę 
1592. Jednak tym razem mennica nie jest już usytuowana na zamku 
malborskim, jak miało to miejsce w czasie panowania Stefana Batorego, 
lecz na terenie miasta, dzięki czemu dzierżawcy podlegają 
korzystniejszemu dla nich sądownictwu miejskiemu, a nie 
starościńskiemu. Monety malborskie mają być produkowane zgodnie z 
ordynacją menniczą z 1580 roku. Nominały, jakie są wówczas wybijane to 
ternary, szelągi, trojaki, szóstaki, dukaty, półportugały i portugały. 
Mennica w Malborku posługuje się w tym okresie wyłącznie maszynami 
walcowymi, wynalezionymi przez mincerza królewieckiego Hansa 
Suppela w roku 1570. Produkcja mennicza, szczególnie po podpisaniu 
nowej, korzystniejszej dla skarbu państwa umowy z 1596 roku, nie jest 
zbyt intensywna. Znakiem mincerskim Goebla jest pierścień, a Gonzalo – 
trójkąt. Monety z 1599 roku są ostatnim rocznikiem, na którym widoczne 
są znaki obu wspólników, gdyż od 1600 roku w mennicach koronnych 
obowiązują nowe zasady oznaczania monet poprzez pierwszą literę miasta 
(czyli w wypadku Malborka jest to litera M). Ustawa sejmowa z 1601 roku 
kończy działalność wszystkich mennic krajowych z wyjątkiem 
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krakowskiej, a więc także żywot mennicy malborskiej w okresie 
panowania Zygmunta III Wazy dobiega końca. 

 Wśród szóstaków malborskich z 1599 roku wyróżnić możemy 
dwie podstawowe odmiany, zwane powszechnie szóstakami z dużą i małą 
głową. Odmiana z dużą głową (Kamiński/Kurpiewski 1435 R4), będąca 
przedmiotem niniejszego artykułu, jest nieco rzadsza od tej z małą głową 
(Kamiński/Kurpiewski 1434 R2). Szóstaki malborskie należą do monet na 
wysokim poziomie artystycznym. Mają one wysoką, czternastą próbę 
srebra, a z grzywny krakowskiej (201,8 g) produkowano ich 41 sztuk. 

Omawiany falsyfikat szóstaka z 1599 roku jest z pewnością bity. 
Waga monety to 4,68 g, czyli zupełnie mieści się w normie. Należy 
pamiętać, że szóstaki malborskie produkowano i wypuszczano „al marco”, 
więc pewne odstępstwa są tu standardem. Natomiast średnica monety jest 
wyraźnie zbyt mała. W wypadku oryginałów kształtuje się ona na 
poziomie około 28 milimetrów, podczas gdy średnica fałszerstwa to około 
26 milimetrów. Co ciekawe, fałszywy stempel ma średnicę większą niż 
krążek, na którym został odbity. Nie dopracowano również rantu monety. 
Krążek jest spłaszczony na całej długości obrzeża, przez co rant jest 
zdecydowanie zbyt cienki i nie tworzy osobnej powierzchni. Brak również 
śladów wycinania monety z paska blachy. Omawiany egzemplarz 
charakteryzuje się także niedobiciem w części centralnej (zarówno na 
awersie, jak i na rewersie), podczas gdy monety tłoczone metodą walcową 
posiadają najczęściej niedobicie blisko obrzeża, w okolicach godziny 3 i 9. 
Brak jest również innych cech typowych dla monet produkowanych za 
pomocą maszyny walcowej, takich jak ślady sąsiedniego stempla czy też 
charakterystyczna dla szóstaków malborskich „fala”. Tło monety jest 
matowe, pozbawione połysku, ale jednocześnie gładkie, bez delikatnych 
prążków, powstających wskutek walcowania blachy. Pomimo, iż fałszywy 
egzemplarz jest stylizowany na stan II/III, to nie posiada naturalnych 
śladów obiegu, co szczególnie zwraca uwagę w wypadku szczytowych 
partii reliefu. Wiele z wyżej opisanych cech można zaobserwować również 
w przypadku popularnych fałszerstw szóstaków malborskich z lat 1600 i 
1601, co wskazuje, iż falsyfikat z 1599 może pochodzić z tej samej 
wytwórni (bliska wschodnia zagranica). Omawiana sztuka została 
zakupiona przez poprzedniego właściciela na Litwie w 1998 roku. 

Chciałbym teraz przedstawić najbardziej charakterystyczne błędy, po 
których łatwo rozpoznać fałszerstwo. 
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Awers: 

 
1. Czcionka jest w miarę poprawna, lecz powierzchnia liter jest za 

duża, a ich zarysy zbyt kanciaste.  
2. Gałka oczna Zygmunta III jest nadmiernie trójkątna, co nadaje 

obliczu króla dość charakterystyczny wygląd.  
3. Broda Zygmunta III nie powinna ściśle przylegać do kryzy. 
4. Herb Lewart podskarbiego koronnego Jana Firleja jest również nieco 

zbarbaryzowany, a kształt tarczy herbowej odbiega od normy. 
5. Wewnętrzna obwódka składa się z malutkich kwadracików, podczas 

gdy punkty winny mieć bardziej okrągłą formę. Stempel falsyfikatu 
ma większą średnicę niż krążek, dlatego na omawianym egzemplarzu 
zewnętrzna obwódka nie jest w ogóle widoczna. 
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6. Końcówka kryzy powinna w większym stopniu wystawać poza linię 
głowy i szyi. 
Co więcej, głowa Zygmunta III jest zbyt duża. Różnic w wyglądzie 

dopatrzyć się można również w kształcie ucha, poszczególnych 
elementów popiersia i korony. Ogólnie rysy oblicza monarchy wydają 
się być zbyt kanciaste i uproszczone.  

Rewers: 

 
 

7. Ręka jeźdźca na Pogoni jest gładka (bez charakterystycznych 
poprzecznych prążków), koń nie ma oka. Dopatrzyć się można także 
innych różnic, np. w kształcie miecza, tarczy lub stopy jeźdźca.  

8. Elementy zwieńczające od dołu tarcze herbowe Korony i Litwy są 
zbyt kwadratowe. 
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9. Brak kropki pomiędzy ARGEN i SEX. 
10. Snopek w herbie Wazów jest zbyt szeroki. 
11. Wykonanie wewnętrznej obwódki metodą „kropka-kropka-kreska” 
nie jest aż tak wyraźnie widoczne na egzemplarzach oryginalnych. 
Również na rewersie niewidoczna jest zewnętrzna obwódka. 
12.  Od standardu odbiega też kształt ogona, skrzydeł i korony orła.  
13. Korona nad herbami Korony i Litwy jest także niedopracowana, 
szczególnie dolne narożniki, a także rozetka. 

 
Reasumując, fałszerstwo nie jest zbyt udane, wykonane na podobnym 

poziomie jak falsyfikaty szóstaków malborskich z 1600 i 1601 roku, choć 
rzadziej od nich spotykane. Przy odrobinie czujności ilość błędów jest 
wystarczająca do szybkiego odróżnienia fałszerstwa od oryginału. 

Dla porównania zamieszczam zdjęcia egzemplarza oryginalnego: 
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MAŁO ZNANY MEDAL SOPOCKI 
 

 
 

Jest to medal wydany z okazji meczu lekkoatletycznego między Węgrami a 
WMG (ówczesna nazwa : sopocki tydzień sportowy) odbytego w dniu 8 lipca 1928 
roku w Sopocie. 

Awers: fragmenty budynków Domu Zdrojowego; poniżej napis: 
EHRENPREIS DER STADT OSTSEEBAD ZOPPOT 
(Nagroda honorowa miasta Sopot) 
Rewers: Wizerunek biegnących lekkoatletów z boku napis : DEM SIEGER 

    (Zwycięscy) 
U dołu sygnatura STC 

Medal wykonany jest z brązu bez daty rocznej, średnica medalu – 101,5 mm; waga: 
320 g. 
Wszelkie informacje dotyczące tego medalu a zwłaszcza sygnatury proszę kierować 
na adres redakcji 

Aleksander M. Kuźmin 
 

NOWY ŻETON Z SOPOCKIEGO DOMU ZDROJOWEGO 
KURHAUSU 

  

W 60/2004 numerze GZN informowałem o 
obok przedstawionym żetonie sopockiego 
Kurhausu o nominale 200. Był to żeton 
jednostronny, tym razem przedstawiam żeton 
Kurhausu o nominale 30. 
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 Informacje o tym żetonie podaję za B. Sikorskim BN nr 2 (346) 2007. 
 

 
 

 Aw.: Napis: WERTH-MARKE biegnący górą łukiem, poniżej liczba 30, przy 
obrzeżu obwódka z 89-90? perełek, u dołu dobity dwuwierszowy napis: KURHAUS / 
ZOPPOT.  
 Rw.: Liczba 30 umieszczona pośrodku, przy obrzeżu obwódka z 88 perełek. 
Miedź (mosiądz?), okrągła, średnica około 24? mm. 
WERTH - MARKA użyta do tej emisji posiada cechy odmienne od innych typów 
monet tej wartości przedstawionych w pracy pt: „Monety zastępcze typu WERTH-
MARKE i WERT-MARKE" (Piła 2005) 

Aleksander M. Kuźmin 
 
 

GDAŃSKI ŻETON ŻYDOWSKIEJ KASY PO ŻYCZKOWEJ 
 

 Ludność pochodzenia żydowskiego zamieszkująca Gdańsk w drugiej połowie 
XIX wieku była skupiona we własnych gminach wyznaniowych i posiadała własny 
samorząd: żydowską gminę wyznaniową (synagogalną).Samorząd zajmował się 
sprawami wewnętrznymi gminy oraz był przedstawicielem społeczności żydowskiej 
poza nią. Społeczność żydowska kierowała się w życiu  zasadami własnej religii, 
kultury i własnym obyczajem. W okolicy dzisiejszej ul. Szopy w Gdańsku, 
znajdowała się dzielnica zamieszkała głównie przez ludność żydowską. Żydzi jako 
naród solidarny i dbający o swoich rodaków, tworzyli dla własnego użytku różne 
rodzaje kas pożyczkowych. Takim przykładem była założona w Gdańsku Kasa 
Pożyczek Bezprocentowych. Była to forma bardzo dobrej pomocy finansowej dla 
osób, które planowały prowadzić działalność np. handlową. Poniżej prezentujemy 
żeton , który służyły (jako dowód) osobie upoważnionej uprzednio do nabycia 
pożyczki finansowej z kasy. 
Opis żetonu: 
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 Wykonany jednostronnie z „miękkiego” metalu, prawdopodobnie ze stopu 
cyny z innym metalem. Średnica: 23 mm, waga: 1,99 g, grubość ca 1-2 mm. 
Awers: tekst w języku hebrajskim:  Tow. Gmiles Chasadim [ Kasa Pożyczek 
Bezprocentowych ] Gm. Żyd. w Mattenbuden [dzielnica Gdańska „Szopy”] 
Rewers: bez napisu, wykonany niestarannie o bardzo nierównej powierzchni 

Czesław Chmielecki 
        PTN Toruń 

 
 

ODZNAKA ROZPOZNAWCZA STOCZNI GDA ŃSKIEJ Z 
OKRESU DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ  

 Jednym z najstarszych miast Polski jest Gdańsk, a położony przy ujściu Wisły 
był jednym z pierwszych portów morskich na ziemiach polskich. Znana jest 
informacja pochodząca z XIII wieku, że w Gdańsku istniały już możliwości 
przeprowadzania remontu statków, natomiast od drugiej połowy XIV wieku były już 
stałe miejsca ich budowy. Za początek powstania Stoczni Gdańskiej można przyjąć 
rok 1844, w którym to utworzono Królewski Zakład Budowy Korwet. W roku 1850 
przeprowadzona rozbudowa umożliwiała budowę w stoczni większych jednostek 
morskich  w tym przypadku wojennych. 
 W okresie II wojny światowej Stocznia Gdańska produkowała wyłącznie dla 
potrzeb niemieckiego przemysłu wojennego III Rzeszy. Stocznia była szczególnie 
chroniona przed wywiadem państw walczących z Niemcami. Wszyscy pracownicy 
stoczni byli pod ścisłym nadzorem wewnętrznym i zewnętrznym. Pracownik 
przychodząc do pracy, musiał w portierni - wartowni pozostawić osobistą 
legitymację, a w zamian za nią otrzymywał legitymację służbową i odznakę, którą 
przypinał na roboczym ubraniu w miejscu widocznym. Po zakończeniu pracy; 
legitymacja służbowa i odznaka pozostawały w miejscu pracy, a w zamian za nie 
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otrzymywał legitymację osobistą. Ten precedens powtarzał się za każdym razem; po 
przyjściu do pracy i po jej zakończeniu. 

 
Ilustracja odznaki (Aw. i Re.) 

Odznakę wykonano w cynku, w kształcie okręgu o średnicy: 38mm, grubości: 2 mm i 
wadze: 15,27g. Odznaka była częściowo malowana. 
 Strona główna: przedstawia trudny do skojarzenia ze Stocznią Gdańską znak 
(symbol), chociaż można przyjąć stwierdzenie, że przedstawia stylizowany nit 
łączący dwie płyty. Krawędź i bok odznaki niemalowane, w kolorze szarego cynku. 
Obwódka przy obrzeżu pokryta farbą w kolorze zielonym, druga (licząc od zewnątrz 
do środka) w kolorze biało-kremowym, trzecia - niemalowana koloru szarego cynku. 
W środku odznaki na tle biało-kremowym znajduje się „tajemniczy" znak stoczni 
gdańskiej, niemalowany. 
  Strona odwrotna: niemalowana, na środku w położeniu poziomym agrafka 
do mocowania odznaki, poniżej numer; S 1798 (bity wgłębnie), który również 
znajduje się na metalowej ramce legitymacji służbowej. W górnej części odznaki 
nazwa wytwórcy: ^/H. AURICH/ DRESDEN*A.16 (litery i cyfry wypukłe). Na 
niemalowanej powierzchni odznaki na stronie głównej i odwrotnej znajdują się 
nieliczne ślady „srebrzenia". Stan zachowania odznaki średnio dobry. 
Legitymację wykonano z cienkiego papierowego kartonu w kolorze kremowo-
żółtym, dwustronnie, którą umieszczono pod przezroczystą masą plastyczną - 
celuloidową, w oprawie w postaci metalowej ramki z oryginalnym zabezpieczeniem. 
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Ramka wykonana z blachy żelaznej została pomalowana lub polakierowana na kolor 
czarny (obecnie na powierzchni znajdują się liczne drobne ślady rdzy). 
 

 
Ilustracja legitymacji (Aw. i Re.) 

 Strona główna: Po prawej stronie fotografia (półpostać!), po lewej stronie 
numer 7811 oraz dane personalne pracownika. Tekst w języku niemieckim w 
tłumaczeniu na język polski. Nazwisko; Wronkowski /Imię: Jan/ Karta - Nr.: 14214/ 
Zatrudniony, jako: operator dźwigu (żurawia) /Oddział: M W. 157 Zamieszkały: 
Obóz /Narwik/ Urodzony/: 21.11.147 
Przynależność państwowa: Folksdojcz / Własnoręczny podpis;/ (-) J Wronkowski. W 
górnej części ramki po prawej stronie numer: S 1798, wykonany w bardzo oryginalny 
sposób, a mianowicie jakby został wykonany przy pomocy miniaturowego palnika 
(ww. numer znajduje się również na rewersie odznaki). Po lewej stronie ramki w 
górnej części wybity numer: DO 7811* (rozetka sześcioramienna) natomiast na 
dolnej ramce pod fotografią wybity napis; 2 D.R.P. AUSLANDSPAT (jest to 
prawdopodobnie zapis informujący, że ramka zabezpieczająca została opatentowana). 
 Strona odwrotna: tekst w języku niemieckim w tłumaczeniu na język polski. 
Na środku legitymacji w górnej części napis: Legitymacja Nr 7811 (numer wykonany 
maszyną do pisania w kolorze czarnym) / Stocznia Gdańska S. A. / poniżej A b l lub 
A 61 (wykonane odręcznie w kolorze czarnym), Z lewej strony legitymacji; 
Wystawiona przez / Oddział GA 23 (seria i numer wykonano stemplem w kolorze 
fioletowym) / dnia 18.2.43. (data wykonana maszyną do pisania w kolorze czarnym). 
Poniżej metalowego zabezpieczenia ukośny napis wykonany pieczątką w kolorze 
niebieskim o przypuszczalnej treści: Der [Sta] bsfiirer oraz w tym samym ukośnym 
położeniu podpis nieczytelny w kolorze zielonym. Z prawej strony na środku: 
Uwaga: 
1.   Przekazywanie legitymacji osobom nieuprawnionym pociąga za sobą odpowiedzialność karną. 
2.   O utracie należy natychmiast zameldować straży zakładowej (służbie wewnętrznej). 
3.   Legitymację należy na służbie nosić ze sobą stale i okazywać bez wezwania portierom. 
4.   Uprawnia ona do wstępu na teren zakładu tylko podczas czasu służby. 
5.   Legitymację po ustaniu stosunku służbowego należy zwrócić bez wezwania. 
Wszystkie dane dotyczące pracownika wykonane zostały maszyną do pisania w kolorze czarnym. 

Czesław Chmielecki 
        PTN Toruń 
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PÓŹNORZYMSKIE SOLIDY ZNALEZIONE W OKOLICACH ELBL ĄGA 
  

W sierpniu 2005 r., podczas amatorskich poszukiwań na polu ornym w okolicach 
Elbląga1 odkryto złotą monetę, którą okazał się być późnorzymski 
(wczesnobizantyjski) solid cesarza Marcjana. Kilka miesięcy później, w listopadzie 
znaleziono w tym samym miejscu (w obrębie ok. 1 m) kolejnego solida – tym razem 
z imieniem Anastazjusza I - oraz rzymskiego denara Hadriana. Po kilku dniach 
na tym samym polu, w odległości ok. 50 m od trzech wspomnianych wyżej monet 
odkryto trzeciego z kolei solida, tym razem wybitego za Leona I. Pewne trudne 
do zweryfikowania sygnały wskazują, że poszukiwania na opisywanym polu były 
z powodzeniem kontynuowane, jednak nie udało się zarejestrować kolejnych monet 
z tego stanowiska. Biorąc pod uwagę opisane okoliczności znalezienia, można 
postawić dość prawdopodobną hipotezę, że znalezione monety wchodziły w skład 
rozwleczonego orką skarbu, którego większość została podjęta już wcześniej, bądź 
też wciąż jeszcze zalega głębiej w ziemi. Znalazca określił miejsce odkrycia jako 
„okolice Elbląga w stronę Gdańska”. Takie sformułowanie sugeruje, że monety 
mogły zostać znalezione w trudnej do zidentyfikowania miejscowości leżącej przy 
żuławskim odcinku drogi krajowej nr 7, która łączy te dwa miasta. 

Znalezienie solidów z V-VI w. w tym rejonie nie jest niczym niezwykłym. 
Zjawisko licznego występowania złotych monet z tego okresu na Pomorzu było 
podnoszone w wielu publikacjach2, także w kontekście obecności tego typu odkryć 
w całej strefie Morza Bałtyckiego3. Publikowane solidy doskonale wpisują się więc 
w liczne na tym obszarze znaleziska złotych monet późnorzymskich datowanych 
od II połowy IV w. do początków VI w. Dość powszechnie uznaje się obecność 
solidów na Pomorzu jako skutek kontaktów pozahandlowych, związanych z różnego 
rodzaju trybutami wypłacanymi przez Rzymian Barbarzyńcom4. Monety te miały 

                                                 
1 Opisywane znalezisko zostało uwzględnione jako poz. 68 w inwentarzu R.  C io łek , Die 

Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen: Pommern, Collection Moneta  - 67, Wetteren 2007 
(w druku). 

2 Zob. R. C io łek ,  Znaleziska solidów na Pomorzu, Wiadomości Numizmatyczne XLVIII, 2003 s. 
163-180, J. Gau l ,  Pochodzenie a obieg złota u schyłku starożytności w strefie 
zachodniobałtyckiej, Wiadomości Numizmatyczne XXVI, 1982, s. 48-54,  E .  Gąssowska ,  
Bizancjum a ziemie północno-zachodnio-słowiańskie we wczesnym średniowieczu. Studium 
archeologiczne, Wrocław 1979, J .  I l uk ,  Ekonomiczne i polityczne aspekty cyrkulacji złota 
w późnym Cesarstwie Rzymskim,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Rozprawy 
i monografie, nr 110, Gdańsk 1988,  J. I l uk ,  Bałtycki epizod wczesnobizantyjskich dziejów. 
Znaleziska solidów na Pomorzu Nadwiślańskim z V-VI wieku, [w:] H. Paner [red.] Gdańsk 
średniowieczny w świetle najnowszych badań archeologicznych i historycznych, Gdańsk, 1998, 
s. 51-63. 

3 Zob. M .  Wołosz yn , Monety bizantyjskie z VI-VII w. w Polsce na tle środkowoeuropejskim [w:] 
P. Kaczanowski, M. Parczewski [red.] Archeologia o początkach Słowian, Kraków 2005, s. 637, 
przypis 3. 

4 I l uk ,  Bałtycki ..., s. 53-56. 
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zostać zdeponowane w ziemi w związku z nagłym zagrożeniem5 lub też z przyczyn 
kultowych6. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że nowe znalezisko spod Elbląga jest bardzo ciekawe co 
najmniej w dwóch aspektach. Po pierwsze na polskim wybrzeżu Bałtyku nie 
zanotowano dotychczas7 znaleziska zawierającego jednocześnie późne solidy 
i monety srebrne z okresu pryncypatu8. Zespoły tego typu występują dość licznie 
w Skandynawii9, tak więc zarejestrowanie podobnego depozytu na Pomorzu nie 
powinno dziwić. Po drugie w opisywanym zespole udało się uchwycić solida 
z imieniem Anastazjusza I przypisywanego mennicy rzymskiej podporządkowanej 
wówczas Ostrogotom. Dotychczas powtarzane w literaturze informacje 
o występowaniu w pomorskich znaleziskach ostrogockich solidów10 oparte były 
na bardzo niepewnych przekazach dotyczących odkryć dokonanych pod koniec 
XVIII w. W zwi ązku z tym nowo publikowane, niewielkie odkrycie spod Elbląga jest 
dość dobrze udokumentowanym dowodem zarówno na występowanie 
wczesnocesarskich denarów, jak i złotych monet o proweniencji ostrogockiej 
w pomorskich zespołach solidów. 

Wyszczególnione poniżej monety wykopane w okolicach Elbląga opisane zostały 
na podstawie zdjęć. Niestety nie udało się uzyskać informacji na temat średnicy 
i wagi poszczególnych sztuk.  

 

                                                 
5 A .  Kokowsk i ,  Starożytna Polska, Warszawa 2005, s. 522. 
6 A .  Bu rsche,  Rola źródeł numizmatycznych w studiach nad sytuacją osadniczą i kulturową na 

ziemiach polskich u schyłku starożytności [w:] P. Kaczanowski, M. Parczewski [red.] Archeologia 
o początkach Słowian, Kraków 2005, s. 207. 

7 Por. C io łek ,  Znaleziska ..., s. 164, przyp. 6. 
8 Solid Teodozjusza II wystąpił m.in. obok pierwszo- i drugowiecznych denarów w tzw. skarbie 

odlewcy z Fromborka, jednakże jest to depozyt o bardzo specyficznym charakterze. 
9 J. Gau l ,  Denary rzymskie z I i II w. w znaleziskach z okresu wędrówek ludów zachodniej strefie 

Morza Bałtyckiego, Wiadomości Numizmatyczne XXVII, 1983, s. 240. 
10 A .  Bu rsche ,  Rola ..., s. 206, zob. także R.Cio łek , Katalog znalezisk monet rzymskich na 

Pomorzu, Warszawa 2001. 
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1 .  H a d r i a n  (117-138), denar, Rzym, RIC11 II 139 (?). 
Av. Popiersie w wieńcu laurowym, z draperią na l. ramieniu w pr., napisy otokowe 
nieczytelne; 
Rv. Postać kobieca siedząca w l., w odcinku: SAL[...], napisy otokowe nieczytelne; 
Moneta mocno wytarta. 
 

2 .  M a r c j a n  (450-457), solid, Konstantynopol, RIC X 508. 
Av. Popiersie w 3/4 frontalnie w hełmie z pióropuszem i diademie, w paludamentum 
i pancerzu z tarczą i opartą na ramieniu włócznią, w otoku: D N MARCIA-NVS P F AVG; 
Rv. Wiktoria stojąca w l. oparta na długim krzyżu, z prawej w polu gwiazda, w odcinku: 
CONOB, w otoku: VICTORI-A AVGGG∆; 
Moneta lekko wytarta, w średnim zachowania. 
 

3 .  L e o n  I  (457-468), solid, Konstantynopol, RIC X 605. 
Av. Popiersie w 3/4 frontalnie w hełmie z pióropuszem i diademie, w paludamentum 
i pancerzu z tarczą i opartą na ramieniu włócznią, w otoku: D N LEO PE-RPET AVG; 
Rv. Wiktoria stojąca w l. oparta na długim krzyżu, z prawej w polu gwiazda, w odcinku: 
CONOB, w otoku: VICTORI-A AVGGGΘ; 
Moneta lekko wytarta w najwyższych miejscach stempla, w dobrym stanie zachowania. 
 

4 .  O s t r o g o c i  p o d  i m i e n i e m  A n a s t a z j u s z a  I  (491-518), solid z lat ok. 494-518, 
MIB 12 I  9. 
Av. Popiersie w 3/4 frontalnie w hełmie z pióropuszem i diademie, w paludamentum 
i pancerzu z tarczą i opartą na ramieniu włócznią, w otoku: D N ANASTA-SIVS P F AVG; 
Rv. Wiktoria stojąca w l. oparta na długim krzyżu, z prawej w polu gwiazda, w odcinku: 
COMOB, w otoku: VICTORI-A AVGGGA; 
Moneta w bardzo dobrym stanie zachowania. 

 
Arkadiusz Dymowski 

Gdynia 
 
 
 
 
 

                                                 
11 The Roman Imperial Coinage, t. I-X  (wyd. H.Mattingly, E.A.Sydenham, C.H.V.Sutherland, 

R.A.G. Carson, P.H. Webb, J.W.E. Pearce, P.M. Brunn, J.P.C. Kent), London 1923-1994. 
12 W. Hahn  Moneta Imperii Byzantini, t 1-2, Wien 1973-1975. 
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KRZY ŻÓWKI  RYKSY 
 Artykuł Aleksandra M. Kuźmina pt. "Denary krzyżowe" zamieszczony w nr 69 
GZN zmobilizował mnie do napisania kilku słów o krzyżówkach z napisem RIXA. 
 Przeglądając opisy skarbów wczesnośredniowiecznych z terenów Polski, 
opisanych przez Kazimierza Stronczyńskiego w jego „Pieniądzach Piastów od 
czasów najdawniejszych do roku 1300”,  zwróciłem uwagę   na opis  skarbu 
znalezionego w 1846r.pod Grójcem, w którym na trzysta kilkadziesiąt  zbadanych 
krzyżówek,   aż na 170 widniał  napis RIXA. 

 
 Jak widać z zamieszczonej ilustracji litery napisu uformowane są poziomo, co 
przy braku miejsca z uwagi na małe wymiary monety, miało chronić napis przed 
ewentualnym zniekształceniem przy obtaczaniu /oklepywaniu/ obrzeży krzyżówki, o 
ile zabieg taki był stosowany? Być może przy wybijaniu krzyżówek, zamiast 
pracochłonnego obtaczania lub oklepywania każdej monety, specjalnie formowano 
stemple, tak by przy wybijaniu odrazu następowało podwyższenie obrzeża. 
 Podobne denarki Ryksy zawierał znaleziony w 1824 r., skarb z Trzebunia 
k/Płocka, w którym obok krzyżówek Ryksy występowały miedzy innymi denary 
wrocławskie Bolesława Chrobrego. Skłania to do wniosku, że krzyżówki Ryksy żony 
Mieszka II, bite już po śmierci tego króla /1034 r./, były w obiegu na terenie Polski 
już w pierwszej połowie XI wieku. Jak wynika z moich pomiarów średnicy 24 
różnych krzyżówek, denarki Ryksy mają średnice 15-16 mm i są większe od 
pospolitych biskupich rzadko przekraczających 12 - 13 mm. Produkcja szczytowa 
tych ostatnich z charakterystycznymi wysokimi obrzeżami przypada na drugą połowę 
XI wieku. 
 Krzyżówki Ryksy, znane także z wielu innych skarbów, najczęściej mają tzw. 
"napis wsteczny", czytany z ruchem wskazówek  zegara AXIR. Napis taki powstawał 
po wybiciu monety stemplem z napisem RIXA w wyniku czego na monecie  
następowało jego odwrócenie. Ilustracja takiego denara znajduje się w katalogu 35 
aukcji WGN /patrz poz.60/. 
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 Często spotyka się denarki Ryksy z niepełnym napisem lub z częściowo 
zamienionymi literami. Moim zdaniem są to egzemplarze późniejsze, wzorowane na 
wcześniejszych krzyżówkach Ryksy, dla których stemple robili rytownicy analfabeci. 
Krzyżówki takie mogły być wybijane w końcowych latach bezkrólewia jak i już za 
rządów Kazimierza I Odnowiciela /1041 - 1058r./ 
 Na  jednym z moich denarków krzyżowych jest na awersie zniekształcony, 
/wsteczny/ napis RIX   , a na rewersie RAAX. Denar ten ma średnicę 16 mm. Jak 
wspomniałem krzyżówki z napisem RIXA i z napisami zniekształconymi są większe 
od pospolitych krzyżówek beznapisowych, a obrzeża ich są mniej podwyższone niż u 
późniejszych krzyżówek. beznapisowych. Wskazuje to , że są wcześniejsze od 
typowych krzyżówek biskupich ż drugiej połowy XI w. Być może po wyjeździe 
Ryksy do Saksonii nadzór nad pracą mennicy pogorszył się, czego wyrazem były 
zniekształcenia imienia królowej na monetach. 
 Stronczyński wspomina, że o ile pospolite krzyżówki są przez zbieraczy nisko 
cenione, te z wyraźnym imieniem Ryksy "poczynają u . lubowników ceny nabierać”. 
Wypada więc zwrócić -uwagę na krzyżówki Ryksy, które, jak moim zdaniem 
słusznie dowodził Stronczyński, można uważać za monety polskie. 

Wojciech Niemirycz 
           Warszawa 

 
BARDZO CIEKAWA PRÓBA (?) 20 FENIGÓWKI Z LAT 

1875 – 1876 
Poniżej przedstawiamy bardzo ciekawy numizmat. Na rewersie próbnej 

monety 20 fenigowej z lat 1875 – 1876 umieszczony jest tekst modlitwy „Ojcze 
nasz” w języku niemieckim. Obiekt został zakupiony na jednej z warszawskich 
aukcji. Podobna 20 fenigówka zamieszczona jest w: katalogu niemieckich monet 
próbnych „Die proben der deutschen münzen”; R. Schaaf ; Basel 1979. W 
cytowanym katalogu rewers jest pusty, a poza tym inne parametry się zgadzają 
Waga: 1g; średnica: 16 mm; grubość: 0,4 mm. Ciekawym szczegółem jest oznaczenie 
mennicy. Na omawianym egzemplarzu jak i na egzemplarzu zamieszczonym w 

katalogu niemieckich monet próbnych mennica oznaczona jest literkami „L” 
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Ten niewątpliwie ciekawy numizmat został wypożyczony redakcji przez 

Antoniego Ziółkowskiego członka naszego Oddziału i Członka Honorowego PTN. 
Aleksander M. Kuźmin 

 
MERENTIBUS  SZCZEGÓLNIE „ZASŁU ŻONY” 

Rok 2003 był dla Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, rokiem 
jubileuszowym. Przed 60 laty, gdy w Polsce szalał jeszcze terror okupanta, grupa 
działaczy polonijnych wraz z uchodźcami z kraju, byłymi współpracownikami 
Marszałka Piłsudskiego, podjęła decyzję powołania w Nowym Jorku, Instytutu, jego 
imienia, jako kontynuację Instytutu warszawskiego. 

Przez te lata, przez Instytut przewinęła się znaczna ilość osób i rosły jego 
zbiory archiwalne, Instytut spełniał rolę oazy, gdzie spotykali się ludzie o różnych 
poglądach, jakże innych niż te, jakie przedstawiali przywódcy PRL. Obsada kadrowa 
Instytutu była zawsze skromna, wiadomo, koszty utrzymania takiej placówki są 
wysokie, ale nigdy nie zabrakło ludzi dobrej woli, sponsorów, darczyńców i rzeszy 
wolontariuszy, którzy przewinęli się przez progi Instytutu. 

Rok jubileuszowy był szczególną okazją do nagrodzenia osób, którzy swoją 
pasją i zaangażowaniem, bezinteresownie poświęcali swój wolny czas i środki 
finansowe, na działalność w Instytucie. Podjęto decyzję ustanowienia prestiżowego 
wyróżnienia, które miało być przyznawane za szczególne zasługi położone dla 
rozwoju i działalności Instytutu. 
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Jaka była historia powstania tego zaszczytnego wyróżnienia, postaram się 
pokrótce przedstawić czytelnikom Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych. 

Pierwsza informacja o medalu Merentibus wraz z jego zdjęciem ukazała się w 
nr. 58, w 2004 r., po naszej rozmowie z panem Aleksandrem Kuźminem, obiecałem 
mu napisać historię powstania medalu wraz z jego projektami. Niestety minęło już 
kilka lat, zanim dotrzymuję tej obietnicy. 

Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku w którym pracuję jako 
wolontariusz od 1998 roku i opiekuję się zbiorami muzealnymi, w roku 2003 
obchodził swój jubileusz. W roku poprzedzającym rok jubileuszowy został powołany 
Komitet Obchodów którego miałem przyjemność być członkiem, odpowiedzialnym 
za przygotowanie szczególnego wyróżnienia związanego z jubileuszem. Pierwszą 
propozycję która wypłynęła od Dyrekcji, był projekt powołania Legionu 
Honorowego, składającego się z członków finansowo wspierających Instytut, 
nagrodą czy wyróżnieniem dla tych osób miała być replika szabli legionowej, wzór 
nr. 17 używanej w legionach. Oprócz tego miała być przygotowana wystawa 
medalierska dot. Marszałka i legionów z zbiorów prywatnych kol. Romualda 
Sieradzkiego z Gdyni i zbiorów Instytutu. (Niestety nie doszła do skutku na skutek 
wysokich kosztów transportu, ciężar zbioru, ubezpieczenia itp.). 

Po wykonaniu wzoru jednej szabli z dedykacją od Instytutu i opracowaniu 
wstępnego regulaminu legionu, decyzja o jego utworzeniu została wycofana, 
zdecydowano się więc na wykonanie medalu nagrodowego a nie okolicznościowego 
jak było w przypadku 50-lecia. Medal miał posiadać wysoką rangę i miał być 
nadawany jak już wcześniej wspomniano za wybitne i szczególne zasługi położone 
dla rozwoju i działalności Instytutu.  

I w tym przypadku w sukurs przyszła historia, padł projekt wybicia medalu 
Merentibus (Zasłużony), nawiązując do medalu ustanowionego przez ostatniego 
króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego w roku 1766, przyznawanego 
niezależnie od urodzenia, lecz głównie za szczególne zasługi poniesione na polu 
nauki i sztuki, rozwoju przemysłu i wynalazczości a także zasłużonych pracowników 
w różnych zawodach. 

Wystąpiono do znanych projektantów w Polsce (między innymi z pomocą 
Pana Aleksandra Kuźmina) o opracowanie projektów, określając w ogólnych 
zarysach, co ma przedstawiać. Wpłynęło kilka prac konkursowych w tym cztery od 
liczących się i znanych projektantów, wszystkie na bardzo wysokim poziomie. 
Należy wymienić tutaj prace prof. Bronisława Chromego z Krakowa, Andrzeja 
Rewieńskiego z Gorzowa Wielkopolskiego, małżeństwa artystów plastyków 
Roussany i Andrzeja Nowakowskich z Warszawy i kol. Romualda Lecha 
Sieradzkiego z Gdyni.  

Prof. Chromy zaproponował medal i statuetkę-pomnik do ustawienia w 
gablocie lub na powierzchni eksponowanej, ponieważ medal zazwyczaj 
przechowywany jest w etui i w szafkach. Statuetka przedstawia jako centralną postać 
Marszałka Józefa Piłsudskiego nad Wisłą, nad nim rozwinięty sztandar z ułanami w 
bitewnym pędzie oraz znak Instytutu, na rewersie napis z pełną nazwą 
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Instytutu Józefa Piłsudskiego. Medal przedstawia centralnie uniesione szable, obok 
podobizna Marszałka Józefa Piłsudskiego, niżej ułani w bitewnym pędzie. Rewers – 
centralnie uniesione szable z boku znak IJP, dołem ułani w bitewnym galopie, górą 
kompozycję zamyka napis z pełną nazwą Instytutu. 

 
Projekt pana Rowieńskiego przewidywał umieszczenie na awersie odznaki 1 

Brygady Legionów w wieńcu laurowym podwójnym lub potrójnym na chropowatym 
tle z umieszczonym napisem MERENTIBUS, dolną połowę medalu zajmowało 
miejsce na wygrawerowanie nazwiska osoby nagrodzonej, dodatkowo umieszczenie 
flag amerykańskiej i polskiej. Pole rewersu zajmowała postać Marszałka na 
kasztance, poniżej logo Instytutu i jego pełna nazwa przy rancie. 

 
Projekt Nowakowskich umieszczał popiersie Marszałka w mundurze w jednej 

wersji na wprost i napis przy rancie, rewers orła w koronie (godło Polski) na tle 
napisów Merentibus / Zasłużony, niżej dwie gałązki, palmowa symbolizująca sławę, 
chwałę i druga dębowa symbolizująca siłę. Druga wersja medalu przedstawiała 
popiersie z lewego profilu, obok napis z nazwą Instytutu i logo. Rewers podobny do 
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pierwszej wersji, obejmował różnicę w orłach w miejsce godła, orzeł legionowy z 
litera L na tarczy amazonek. 

 
Bardzo oryginalny projekt przedstawił kol. Romuald Sieradzki w kształcie 

stojącego na jednym kącie kwadratu o bokach 70 mm z wykorzystaniem kolorowej 
emalii. W awersie wykorzystał klipę 10 zł. monety wybitej w 1934 roku przez 
Mennicę Warszawską z okazji 20 rocznicy wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej 
Legionów, uzupełniając ją różnymi wariantami napisów a w jednej skrzyżowanymi 
flagami Polski i Stanów Zjednoczonych. Rewers został podzielony na trzy 
płaszczyzny, górna i dolna – wklęsła, symbolizująca przeszłość na której 
umieszczono nazwy Instytutu, środkowa – wypukła (teraźniejszość) podzielona na 
dwie części, jedna w barwie biało-czerwonej flagi RP, druga w barwach flagi 
amerykańskiej, na ich tle logo Instytutu. 
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Ostatni projekt przedstawił kol. Artur Lubera z Nowego Jorku, sympatyk 
Instytutu, który wykorzystał również rewers monety z Marszałkiem Piłsudskim, 
uzupełniając datami 1943 – 2003 i napisem 60 lat Instytutu Piłsudskiego w Ameryce. 

 
 

 
 

Medal autorstwa A. i R. Nowakowskich, który uzyskał akceptację Komitetu 
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Komitet miał trudności z wybraniem najlepszej propozycji, ostatecznie został 
przyjęty projekt artystów plastyków Andrzeja i Roussany Nowakowskich z 
Warszawy, który po drobnych korektach został zlecony do realizacji Mennicy 
Warszawskiej w liczbie 50 sztuk z tej liczby 4 przekazano projektantom jako 
egzemplarze autorskie, pozostałe 46 zostało ponumerowanych na rancie. Mennica 
Warszawska doskonale wywiązała się z zamówienia, powstał naprawdę piękny i 
cenny medal. Decyzją Rady Instytutu po raz pierwszy został wręczony na głównej 
uroczystości jubileuszowej 25 października 2003 roku w Konsulacie RP w Nowym 
Jorku. Nr. 1 został włączony do zbiorów medalierskich Instytutu, nr. 2 został 
wręczony zasłużonej, długoletniej pracownicy i wolontariuszce Instytutu pani 
Zaremie Bau, dalsze numery otrzymali w kolejności dr. Magda Kapuścińska, prof. 
Piotr Wandycz, Janusz Krzyżanowski i Halina Janiszewska. Dotychczas nadano 10 
medali, do medalu dołączany jest efektowny dyplom z nazwiskiem nagrodzonego i 
numerem kolejnym medalu. 

       Andrzej Ziobro ń 
 Instytut Józefa Piłsudskiego 

 w Nowym Jorku 
 

UZUPEŁNIENIE DO ARTYKUŁU 
 O LATARNIACH MORSKICH Z NR 70/2007 

 W opisie medali z sylwetkami latarni morskich przez niepamięć wynikającą 
m.in. z braku tego medalu w mojej kolekcji pominąłem najważniejszy medal gdyński 

– ”Za wybitne zasługi dla 
Gdyni”.  
Co prawda brak na nim latarni 
morskiej, ale widnieje tak jak na 
opisanym medalu „Wystawa 
Filatelistyczna Ziem 
Nadbałtyckich. Gdynia 50.” 
(GZN nr 70/2007 strona 26) 
znak nawigacyjny, usytuowany 
na falochronie na tak zwanej 
„główce” przy wejściu do portu 
w Gdyni.  
Autorem projektu i wykonawcą 
medalu, jest Józef Jezierski, 
który na rewersie (według 
Katalogu Mennicy Państwowej 
1994 – 1995 str. 55 medal nr 23) 
w tle popiersia Honorowego 
Obywatela miasta Gdyni (od 

1928 roku) Eugeniusza Kwiatkowskiego, umieścił wymieniony wyżej znak 
nawigacyjny, błędnie zinterpretowany przez autora katalogu jako latarnię morską.  
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Medal o średnicy 90 mm wybiła w 1994 roku Mennica Państwowa w Warszawie w 
tombaku srebrzonym i oksydowanym w ilości 105 sztuk numerowanych na obrzeżu. 
Emitentem medalu jest Rada Miejska w Gdyni. Medal ten raz do roku w rocznicę 
nabycia praw miejskich przez Gdynię – 10 luty – przyznaje paru osobom i/lub 
instytucjom zasłużonym dla miasta Kapituła tego medalu. 
 I jeszcze uzupełnienie do medalu „60 rocznica walk o Kołobrzeg 1945 – 2005” 
(str. 24 GZN nr. 70/2007). Przy jego opisie stwierdziłem, że brakuje mi danych o 
ilości wybitych medali. Obecnie, w oparciu o pozyskany wykaz ”Medale wydane 
przez mennicę w 2005 roku” mogę podać, że wielkość emisji to 550 szt. w tombaku 
srebrzonym i oksydowanym.. Nie ma w tej metryczce natomiast wzmianki o medalu 
w miedzi.  
 Sprostować też muszę dane dotyczące emitenta, którym według wymienionego 
wykazu jest starostwo w Kołobrzegu. A nie jak napisałem „…że prawdopodobnie 
jest nim Urząd miasta w Kołobrzegu”. Poprzedniego opisu dokonałem w oparciu o 
medal, z którego można odczytać tylko to co na nim widać. Pozostałe dane, o które 
uzupełniam tamten opis, są nieraz z różnych powodów trudne do ustalenia.  
 Nie byłyby to wszystkie uzupełnienia gdybym pominął informację o kolejnej 
latarni morskiej tym razem na żetonie wydanym przez dwumiasto Słupsk – Ustka.  

 
  „4 Słupie; Ø 28 mm” 

Romuald L. Sieradzki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moje zainteresowanie nim wynika z 
faktu, że na jego stronie głównej 
określającej nominał  widnieje sylwetka 
latarni morskiej w Ustce.  
Uważam, że to moje zainteresowanie 
podzielą poza kolekcjonerami monet 
zastępczych, bo 4 słupie są taką monetą, 
amatorami różnych gadżetów lub tych, 
którzy „chomikują” przeróżne 
wczasowe pamiątki również a może 
przede wszystkim kolekcjonerzy medali 
z latarniami morskimi.  
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PLAKIETKA POLSKIEJ ARMII LUDOWEJ 
Poniżej prezentujemy mało znaną plakietkę Polskiej Armii Ludowej 
 

 
 

Plakietka okrągła o średnicy 51,5 mm, grubość – 1 mm, jednostronna, metal biały, 
liternictwo i rysunek grawerowane. 
Centralnie – orzeł Rzeczpospolitej (bez korony) w otoku napis: 
Górą: (gwiazdka pięcioramienna) NACZELNE Dctwo (gwiazdka pięcioramienna) 
Dołem: POLSKIEJ ARMII LUDOWEJ. 

Polska Armia Ludowa (PAL) – lewicowa konspiracyjna organizacja zbrojna z okresu II wojny 
światowej. Została utworzona w kwietniu 1943 r. w wyniku połączenia Milicji Ludowej Robotniczej 
Partii Polskich Socjalistów, części oddziałów Gwardii Obrony Narodowej, Polskiej Ludowej Akcji 
Niepodległościowej oraz części Komendy Obrońców Polski. Polska Armia Ludowa liczyła kilka 
tysięcy ludzi. Działała w Warszawie, w województwie łódzkim i kieleckim. Jej działalność 
koncentrowała się głównie na sabotażu kolejowym i propagandzie. Działały pojedyncze oddziały 
partyzanckie PAL. Głównym komendantem organizacji był Henryk Borucki �S. „Czarny”. Szefem 
sztabu i jego zastępcą oraz dowódcą Okręgu Warszawskiego był płk Julian Skokowski. Od 
listopada 1943 r. organizacja była podporządkowana Naczelnemu Komitetowi Ludowemu 
Zjednoczonych Stronnictw Demokratycznych i Socjalistycznych. Z powodu różnic ideologicznych 
Polska Armia Ludowa nie połączyła się z AK. 27 lipca 1944 roku organizacja podpisała 
porozumienie o współpracy z Korpusem Bezpieczeństwa. Jej oddziały walczyły w powstaniu 
warszawskim na Woli, Starówce, Śródmieściu i Mokotowie liczyły ogółem paruset żołnierzy. 15 
września 1944 r. włączona do Połączonych Sił Zbrojnych AL., PAL i KB. Organizację rozwiązano 
w styczniu 1945 r. Organem prasowym organizacji było pismo „Kurier” zaś w powstaniu- „Kurier 
Mokotowski”.(Wikipedia) 

 Jak zwykle w takich przypadkach kiedy nic konkretnego o prezentowanym 
obiekcie nie wiemy zwracamy się z uprzejmą prośbą do naszych Czytelników o 
szczegóły i konkretne informacje. 

Aleksander M. Kuźmin 
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NAGRODA WOJEWODY DLA NASZEGO CZŁONKA 
 

 
 

Medal nagrodowy Wojewody Pomorskiego z łacińską sentencją na rewersie: 
SINT SUA PRAEMIA LAUDI 

Co w luźnym tłumaczeniu oznacza: 
NIECH ZASŁUGA ZYSKUJE WŁA ŚCIWĄ SOBIE NAGRODĘ 

Na awersie GRYF – herb województwa pomorskiego. 
Medal przyznano m.in. za katalog Medale Gdyni. Redakcja GZN składa Panu 
Bogumiłowi Filipkowi serdeczne gratulacje z tytułu tak zaszczytnego wyróżnienia. 
 Medal o średnicy 70 mm; tombak patynowany, Na rancie medalu napis: 
Wojewoda Pomorski i numer 331. 
 

ALEMKA  
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 
 
Biuletyn Numizmatyczny. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Zarząd Główny 
Kolejny 346 / 2007 nr BN przynosi nam II część katalogu monet Stefana Batorego 
autorstwa Edmunda Kopickiego. Wojciech Mirocha publikuje I część artykułu o 
spintriach ponadto wiele innych ciekawych artykułów. 
 
Grosz. Kwartalnik numizmatyków z miast Jastrzębie Zdrój, Praszka, Żory. 
109 numer tego bardzo popularnego wśród kolekcjonerów kwartalnika otwiera 
artykuł o jubileuszu 25 - lecia Oddziału Jastrzębskiego. Bogaty materiał statystyczny 
na temat polskich monet na aukcjach w Hawirzowie oraz monet śląskich na aukcjach 
w Brnie pióra Andrzeja Musiała. Ponadto stałe rubryki Zb. Szczerbika o herbach 
podskarbich wielkich koronnych i Leksykon Numizmatyków Polskich – tym razem o 
Henryku Bukowskim. 
 
Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne. Warszawskie Stowarzyszenie 
Numizmatyczne. 
Regularnie ukazujące się WZN w numerze 17 przynoszą wielce ciekawy artykuł na 
temat „Monety Księstwa Kurlandii i Semigalii na Polskich Aukcjach 
Numizmatycznych”. Bardzo ciekawie zapowiada się „Rejestr XIX-wiecznych Medali 
Polskich i z Polską Związanych”, którego I część opublikował (wp). 
Do numeru 17 WZN dołączono Dodatek w formie oddzielnego zeszytu będący 
bardzo szczegółową recenzją katalogu B. Filipka Medale Gdyni. Gorąco polecamy 
Czytelnikom GZN tę recenzję wnoszącą wiele istotnych uwag nie deprecjonując 
niezaprzeczalnych walorów katalogu. 
 
Witold Garbaczewski. Ikonografia monet piastowskich 1173 – ok. 1280; Warszawa-
Lublin; 2007. 
Pięknie wydana książka przez m.in. ZG PTN o wiele istotniejsze jednak są treści 
zawarte w tym wydawnictwie. W. Garbaczewski szeroko omawia ikonografię monet 
piastowskich na tle mennictwa europejskiego. Wszystkich zainteresowanych 
mennictwem średniowiecznym a szczególnie polskim mennictwem średniowiecznym 
gorąco polecam zakup tej pozycji. 

ALEMKA 
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Listy do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze, 
przesyłam z prośbą o ewentualne wykorzystanie:  
 Dam 5 tys. zł za mój egzemplarz (z ekslibrisem) książki I.Iversen: 
Denkmünzen auf Personen..., St.Petersburg 1899 - jedyny w zbiorach polskich, 
który pomiędzy innym wartościowymi książkami zabrał Dariusz Grzesik, marynarz 
PŻM, zamieszkały w Ozorkowie, ul. Kołłątaja 2. Goszcząc wielokrotnie w 
mieszkaniu Jacka Strzałkowskiego, w celu zakupu książek, wykorzystywał od ok. 
połowy 2006 r. do 13 lipca 2007 r. moment przygotowania herbaty przez gospodarza 
w sąsiedniej kuchni, aby schować cenniejszą od zakupionych książkę do torby. Z 
tych, które udało się ustalić zabrał: V tom Bahrfelda, M.Gumowskiego: Medale 
Jana Kazimierza, Katalog aukcyjny zbioru  Chełmińskiego z 1904; monetę: 10 
fenigów (małe) z Getta w Łodzi. Kupował książki za kilkaset złotych, a zabierał do 
torby za kilka tysięcy. W związku z postępowaniem przygotowawczym rozpoczętym 
przez Prokuraturę Łódź - Polesie - osoby, które również przez niego, zostały 
pozbawione swojej własności proszone są o wiadomość na adres: 
leksykony@neostrada.pl 
Dziękuję za ewentualną pomoc 
Serdecznie pozdrawiam 
Jacek Strzałkowski 
 
 
 
 
Redakcja Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych serdecznie dziękuje za 
nadesłane książki: 
Mirosławowi Bartoszewickiemu za „Katalog – Cennik Polskich Monet 
Wojskowych 1925 – 1939” 
 
 
Spotkania członków PTN Oddziału w Gdańsku 

- Każdy pierwszy wtorek miesiąca (oprócz miesięcy lipiec, sierpień) zebranie 
odczytowe w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku godz. 17:00. 
Nastąpiła zmiana naszych spotkań kolekcjonerskich. Spotykamy się nie jak dotychczas w 

czwartek ale we środę 
- W każdą środę na zapleczu Poczty Głównej w Gdyni spotkania 
kolekcjonerskie wymienne godz. 15:00 do 17:00. 
- W poniedziałki Dom Filatelisty w Gdańsku godz. 15:00 

 
Redakcja GZN nawiąże kontakt z osobą zainteresowaną prowadzeniem strony internetowej. 
Warunek: osoba taka powinna być członkiem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Kontakt 
listowy lub telefoniczny na adres redakcji. 

 



                                                                                
______________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                         Nr 71  wrzesień 2007 r. 

30 

 

 
 


