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FALSYFIKAT TROJAKA MALBORSKIEGO Z 1593 ROKU 
 
 Trojaki malborskie, emitowane w latach 1592-1594, należą do 
najpopularniejszych monet tłoczonych w tej mennicy w początkowym 
okresie panowania Zygmunta III Wazy. Mennicę w Malborku 
uruchomiono wówczas na mocy koncesji zatwierdzonej przez Zygmunta 
III w 1591 roku, w myśl której mennica mogła emitować wszelkie gatunki 
monety, tak złotej, jak srebrnej, dużej i małej1. Pierwsze monety 
malborskie Zygmunta III noszą datę 1592, a więc trojaki należą do 
nominałów początkowo produkowanych przez mennicę w tym okresie. W 
latach 1592-94, czyli równocześnie z trojakami tłoczono także szelągi 
(1592, 1594), dukaty (1592) i portugały (1593). Istnieją również odbitki w 
złocie szeląga i trojaka z datą 1592, mające zapewne charakter próbny. 
Ciekawostką jest fakt, że mennica malborska wyemitowała wówczas także 
monetę szwedzką. W 1592 roku Zygmunt III został królem Szwecji, co w 
Malborku upamiętniono próbną monetą o nominale 3 öre z 1593 roku2. 
Działalność mennicy obejmowała wtedy również produkcję liczmanów 
podskarbiego wielkiego Jana Firleja (1592 i 1593) oraz jego brata, 
referendarza dworu królewskiego i wojewody krakowskiego, Mikołaja 
Firleja (1593). Emisja trojaków była jednak w tym czasie podstawą 
dochodu przedsięwzięcia Kaspra Goebla i Gracjana Gonzalo. 

Trojaki malborskie łatwo jest odróżnić od innych trojaków 
koronnych Zygmunta III. Wyróżniają się zarówno stylistycznie, jak też 
pod względem techniki ich produkcji (w tym okresie pozostałe mennice 
koronne nie używały maszyn walcowych), a także poprzez obecność 
charakterystycznych znaków mincerskich K. Goebla i G. Gonzalo, czyli 
pierścienia i trójkąta3.  Doskonałość roboty i jednostajność wykonania są 

                                                 
1 Czar srebra, magia złota. W kręgu monet i medali Prus Królewskich, praca zbiorowa, Malbork 2007, s. 48 
2 E. Kopicki, Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z polską związanych, Warszawa 1995, cz. 2, poz. 10528 R* 
3 Jedynie na jednej z odmian trojaka z 1594 roku brak jest trójkąta G. Gonzalo 
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prawdziwą cechą tej monety – pisał o malborskich trojakach Stanisław 
hrabia Walewski4.  

Na koniec wstępu chciałbym przytoczyć jeszcze kilka informacji na 
temat siły nabywczej trojaków. Dzienne wynagrodzenie gdańskiego 
robotnika niewykwalifikowanego wynosiło w ostatniej dekadzie XVI 
wieku 3-4 grosze. Za swoją dniówkę robotnik ów mógł przykładowo 
nabyć: pół kopy jaj (3 grosze), funt masła (2 grosze), funt słoniny (2 
grosze i 2 szelągi) lub gęś (4 grosze)5. 

Trojaki malborskie, mimo iż są popularne i niedrogie, stały się 
również przedmiotem zainteresowania współczesnych fałszerzy. Spotkać 
można, na szczęście rzadko, odlew ciśnieniowy rocznika 1593. Właśnie to 
fałszerstwo jest przedmiotem niniejszego opisu. 

Z informacji, jakie uzyskałem od poprzedniego właściciela wynika, 
iż falsyfikat ten został wykonany z czystego srebra wtryskiwanego pod 
ciśnieniem w urządzeniu podobnym do wtryskarki plastiku. Z racji, iż 
moneta jest odlewem, to nie zawiera istotnych błędów rysunkowych, 
charakterystycznych dla wielu fałszerstw bitych podrobionymi stemplami. 
Na szczęście ma sporo innych słabych stron. 

Od normy odstają już podstawowe wymiary egzemplarza 
fałszywego, a więc średnica i waga. Średnica monety, co jest cechą często 
spotykaną wśród odlewów, jest zbyt mała i wynosi ok. 19 mm, a więc 
mniej więcej o 1,5 mm za mało. Również waga opisywanego egzemplarza 
nie mieści się w dopuszczalnym przedziale. Zgodnie ze standardami 
określonymi przez ordynację menniczą z 1580 roku, z grzywny srebra 
powinno się wybijać 82 11/16 sztuk trojaków o próbie srebra wynoszącej 
13 1/2 łutów. Normatywnie określona waga trojaka winna więc wynosić 
2,37 g (w tym 2,015 g czystego srebra). Pomiar wagi czterech 
oryginalnych trojaków malborskich, który wykonałem przy okazji 
przygotowywania tego artykułu, wykazał wartości mieszczące się w 
przedziale od 2,31 g do 2,37 g. Z kolei waga dziewięciu egzemplarzy 
eksponowanych na wystawie w Malborku w 2006 roku kształtowała się 
między 2,34 g a 2,50 g6. Natomiast falsyfikat waży zaledwie 2,06 g. 
Trojaki malborskie, jak wszystkie monety produkowane „al marco”, 
charakteryzują się pewnymi odstępstwami od normy w zakresie wagi, 
jednak w wypadku egzemplarza fałszywego różnica jest zbyt duża. 
                                                 
4 S. Walewski, Trojaki koronne Zygmunta III od 1588 do 1624, reprint, Warszawa 1970, s. 113 
5 T. Kałkowski, Cztery żywoty mennicy malborskiej, Malbork 1969, s. 47 
6 Czar srebra..., op. cit., s. 88-90 
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Rant fałszerstwa jest trochę bardziej zaokrąglony od obrzeża monet 
oryginalnych. Dźwięk nieco głuchy, bardziej stłumiony niż w wypadku 
egzemplarzy autentycznych (choć różnica jest dość subtelna). 

Awers: 

 
1. Czcionka powinna być ostra, z wyraźnymi krawędziami. Tymczasem 

liternictwo egzemplarza fałszywego odbiega od standardu – literki są 
„wałkowate”, mają nieco mniejszą powierzchnię i nie dość ostro odcinają 
się od powierzchni monety. W kącikach części liter dostrzec można 
malutkie pęcherzyki. 

2. W okolicy nosa króla widocznych jest kilka większych pęcherzyków. 
3. Mało wyraziste są takie elementy jak oko, ucho czy włosy Zygmunta III, a 

powierzchnia monety w tej okolicy jest szczególnie chropowata. 
4. Cechą charakterystyczną autentycznych trojaków (jak również innych 

monet tłoczonych maszyną walcową) są delikatne prążki powstające 
wskutek walcowania blachy. Dzięki tym prążkom monety w stanie 
menniczym i okołomenniczym odbijają światło w sposób nieco zbliżony do 
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„efektu zegarowego”. Natomiast przedmiotowy falsyfikat daje połysk 
rozproszony, odmienny od oryginalnego, „zdrowego” lustra menniczego. 
Powierzchnia fałszerstwa jest delikatnie porowata, pod powiększeniem 
gdzieniegdzie widać malutkie dziurki po pęcherzykach powietrza oraz 
pęcherzyki przypominające nieco „kropelki” na powierzchni monety, 
szczególnie w rogach liter i innych elementów rysunku. 

5. Obwódka zewnętrzna przypomina w niektórych miejscach wałkowate 
zgrubienie i zlewa się z rantem, co w przypadku monet tłoczonych metodą 
walcową nie powinno mieć miejsca. Oryginalne trojaki wycinano z paska 
blachy po wytłoczeniu i dlatego ślady wycinania są często widoczne 
poprzez ostrzejszą krawędź z jednej ze stron monety. 

6. Im element bardziej skomplikowany, zawierający więcej detali, tym gorzej 
został odwzorowany w wyniku odlewu. Dobrym tego przykładem jest 
korona, której szczegóły są wyraźnie rozmyte i bezkształtne.  

Rewers: 

 
7. Powierzchnia rewersu również jest porowata, choć bardziej równomiernie niż 

w wypadku awersu, gdzie mogliśmy obserwować obszary dość znacznie 
różniące się stopniem gładkości. 
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8. Mniejszą ostrość detali w wypadku rewersu najlepiej widać na przykładzie 
Pogoni i Orła. 

9. Czcionka, podobnie jak w wypadku awersu, jest zaokrąglona, o mniejszej 
powierzchni, choć w kącikach liter można zaobserwować mniejszą ilość 
pęcherzyków. 

10. Przy dacie i sąsiadujących z nią znakach widocznych jest kilka maleńkich 
dziurek po pęcherzykach powietrza (widocznych na zdjęciu w postaci czarnych 
kropeczek). 

  

Twórcom wyżej opisanego fałszerstwa nie udało się wyeliminować 
tradycyjnie słabych stron odlewów, takich jak porowata powierzchnia czy 
nieostrość detali. Nie jest to całkiem prymitywny odlew, ale do 
doskonałości, na szczęście, dużo mu brakuje.  

W celach porównawczych zamieszczam zdjęcia oryginalnego trojaka 
malborskiego z 1593 roku: 
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Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt – kolekcjonerzy, kupując 

popularne monety, często wychodzą z założenia, że skoro są one łatwo dostępne, a 
przez to niedrogie, to znaczy, że ich fałszowanie jest nieopłacalne. Takie poczucie 
bezpieczeństwa może być zwodnicze – poza opisanym wyżej trojakiem malborskim 
dysponuję jeszcze trzema fałszerstwami z tego samego warsztatu – groszem 
Albrechta Hohenzollerna z 1545 roku, półgroszem Zygmunta II Augusta z 1559 roku 
i trojakiem krakowskim Zygmunta III Wazy z 1622 roku. Jak widać, wszystkie te 
monety są w oryginale pospolite. 

Literatura: 
Czar srebra, magia złota. W kręgu monet i medali Prus Królewskich, pr.zbiorowa, Malbork 2007 
Dutkowski Jarosław, Mennica malborska. Zarys dziejów, „B N”, nr 7-9 1987, s. 3-15  
Kałkowski Tadeusz, Cztery żywoty mennicy malborskiej, Malbork 1969 
Kałkowski Tadeusz, Tysiąc lat monety polskiej, Kraków 1981 
Kamiński Czesław, Kurpiewski Janusz, Katalog monet polskich 1587 –1632, Warszawa 1990 

Kopicki E.. Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z polską związanych, Warszawa 1995 
Kurpiewski Janusz, Fałszerstwa monet i banknotów, Warszawa 1990 
Kuźmin Al. M., Organizacja mennic i techniki mennicze w Polsce XVI – XVII w., Warszawa 2003 
Walewski St. hrabia, Trojaki koronne Zygmunta III od 1588 do 1624, reprint, Warszawa 1970 
Włodarczak Romualda, Mennica malborska w Rzeczypospolitej [w:] Filipow Krzysztof (red.), 
Mennice między Bałtykiem a Morzem Czarnym – wspólnota dziejów, Warszawa 1998, s. 107-112 

Artur Jezioro 
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NOWA ODMIANA 10-FENIGÓWKI WMG Z 1920 ROKU 
 

Niedawno udało mi zidentyfikować kolejną odmianę gdańskiej 10-
fenigówki z 1920 roku. Jest to już 54-ty wariant "małej cyfry". Tym razem 
wzbogaciły się odmiany 57-perełkowe. Odmiana jest z pewnością rzadka, 
ale w styczniu znalazłem dwa egzemplarze, z których jeden prezentuję 
poniżej. 

 
ODMIANA 57.10/2 

Odmiana ta jest kombinacją nowego 57-perełkowego stempla 
rewersu z popularnym awersem oznaczonym numerem 2 (znanym z 
odmian 54.1/2, 57.4/2, 57.8/2, 58.1/2 i 58.2/2). Rewers najłatwiej można 
odróżnić po kształcie ornamentów roślinnych nad i pod cyframi nominału. 
 

 
 

Zdjęcia nowej odmiany można również oglądnąć na numizmatycznej kafejce Allegro 
pod adresem: 
http://www.allegro.pl/phorum/read.php?f=274&i=108513&t=108513 

Artur Jezioro 
Od Redakcji 
Zasady numeracji i pełny wykaz odmian 10-fenigówki publikowany był w zeszycie dodatkowym 
(maj-czerwiec) a uzupełnienia w zeszytach nr 72 i 73 
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PRAKSYTELES, CZYLI RZE ŹBA A MONETA 
i co my z tego mieć możemy… 

Praksyteles był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli rzeźby 
greckiej okresu późnoklasycznego. Nie dysponujemy współcześnie 
źródłami historycznymi wystarczającymi do precyzyjnego ustalenia jego 
życiorysu i działalności artystycznej. Prawdopodobnie był synem 
rzeźbiarza Kefisodotosa, a na podstawie inskrypcji znalezionej w Tespiach 
możemy stwierdzić, że pochodził z Aten. Praksyteles działał w IV wieku 
p.n.e., mniej więcej w latach 370-330, ale znów – nic dokładniejszego o 
datach powiedzieć nie można. Tworzył nie tylko w swoim rodzinnym 
mieście, ale także na Peloponezie, Wyspach Jońskich, w północnej 
Helladzie. Jego twórczość była konsekwentną ewolucją stylu wielkich 
mistrzów V wieku – Myrona, Fidiasza czy Polikleta. Praksyteles 
wprowadził kilka innowacji, które czyniły rzeźbę jeszcze bardziej 
naturalną, swobodną, jako pierwszy rzeźbił też kobiece akty naturalnej 
wielkości. Najczęściej przedstawiał Apollo, Hermesa, Erosa lub Afrodytę, 
nago, w luźnych, wdzięcznych pozach. Materiałem był oczywiście 
marmur, ale także brąz. Niektóre z jego rzeźb były kolorowane przez 
innych artystów z epoki (np. Nikiasza). Styl Praksytelesa, z 
charakterystycznym wygięciem ciała na kształt litery „S”, zdobył sobie 
olbrzymią popularność – także później wśród Rzymian, którzy 
zafascynowani cywilizacją grecką wykonali mnóstwo kopii 
najsłynniejszych dzieł. 
No dobrze, a co ma Praksyteles wspólnego z numizmatyką? Ano, proszę: 
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„Dowodów na sławę dzieł Praksytelesa w czasach greckich, a także na 
późniejsze szczególne upodobanie Rzymian dla tego artysty, dostarcza 
także numizmatyka. Wiele rzeźb z warsztatów Praksytelesa zostało 
odwzorowanych na monetach, zwykle brązowych, bitych przez liczne 
greckie miasta7 okresu późnohellenistycznego (150-31 p.n.e.) i przede 
wszystkim w czasach Imperium (I – IV wiek n.e.)”8.  I całe szczęście, bo 
rzeźby Praksytelesa w większości nie zostały zachowane lub ich 
oryginalność jest wątpliwa. Ta widoczna powyżej to kopia z kości 
słoniowej z III wieku naszej ery. Oryginał, Apollo Lykeios, stał w 
Lykeionie – szkole filozoficznej Arystotelesa i był jednym z 
najsłynniejszych posągów starożytnego świata. Kopia została poskładana z 
200 fragmentów, ale jak widać i tak nie jest pełna: brakuje łuku w lewej 
ręce boga. O tym, że łuk tam był upewniają nas zachowane monety.   
 
 

 
Muzeum Starożytnej Agory w Atenach 
Apollo Lykeios, kopia z kości słoniowej, 
III wiek n.e.9 
Inny przykład: 

                                                 
7 Wśród tych miast wymienić należy przede wszystkim Ateny, Spartę, Korynt i Markianopolis 
8 Informacja z Muzeum Archeologicznego w Atenach, zdjęcie własne z ekspozycji poświęconej Praksytelesowi w 
tymże muzeum, wrzesień 2007 
9 źródło zdjęcia: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:AGMA_Apollon_Lykeios.jpg  
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lata 217 - 218 n.e., Cesarz Makrynus, legat Pontianus, 

Prowincja Moesia Interior, miasto Markianopolis, 
5 assaria z pięknym przedstawieniem Apollo Lykeios na rewersie10 

 

Znane są też numizmatyczne przedstawienia innych dzieł 
Praksytelesa: Afrodyty Knidyjskiej i Erosa z Pardonu.11 
Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tych zestawień rzeźbiarsko-
numizmatycznych? A choćby i banalne, ale warte powtórzenia: że 
numizmatyka rzeczywiście jest nauką pomocniczą historii a monety 
dostarczają cennych informacji badaczom: tam, gdzie niekiedy brakuje 
źródeł historycznych, mogą one stanowić bezcenne uzupełnienie. Każdy 
ich element ma swoją wymowę i znaczenie, jest ważny i umieszczony 
przez emitenta nieprzypadkowo, a zadaniem zbieracza – i to pasjonującym 
zadaniem – jest jak najdokładniejsze odczytanie monety.  

Na współczesnych monetach kolekcjonerskich też nie umieszcza się 
- ot tak - byle czego. Te monety mają spełniać między innymi funkcję 
edukacyjną. Pozostaje mieć nadzieję, że przy obecnym spekulacyjnym 
„boomie” na „sreberka” i „gieeny” inwestorzy sprawdzą chociaż kim byli 
Arctowski i Dobrowolski, przeczytają „Lorda Jima” Conrada-
Korzeniowskiego, albo ostatecznie wystawią zimą karmnik dla ptaków. 
 
Autor jest studentem międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie, ale jego pasją jest historia. Monety fascynują go właśnie jako 
źródło historyczne, nośnik informacji i świadectwo minionych czasów. 

Zdzisław Skupień 
 

                                                 
10 źródło zdjęcia: http://www.diadumenian.com/Marcianopolis%20mac%20dia%20apollo%20lykeios.html 
11 Porównaj: Maria Ludwika Bernard, Sztuka grecka IV wieku p.n.e., PWN, Warszawa 1974 
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NAJNOWSZE ZNALEZISKA MONET RZYMSKICH  
Z PÓŁNOCNEJ POLSKI  

Znaleziska monet rzymskich, czy też szerzej znaleziska importów z terenu 
Imperium, opracowywane są zazwyczaj w ramach podziału kraju na 6 „dzielnic” 
dokonanego przed ponad pięćdziesięciu laty temu w środowisku badaczy związanych 
z PAN12 lub też w ramach terytoriów zajmowanych przez kultury archeologiczne. 
Niestety zdarzają się przypadki, kiedy mało precyzyjna pod kątem miejsca 
znalezienia informacja o odkryciu nie pozwala przypisać znaleziska do konkretnego 
obszaru w granicach określonych przy pomocy jednego ze wspomnianych wyżej 
kryteriów. Do takich właśnie znalezisk należą nowo publikowane odkrycia ze 
stosunkowo niewielkiego obszaru, leżącego jednak na pograniczu aż trzech dzielnic 
(Pomorza, Warmii i Mazur oraz Wielkopolski) i trzech kultur archeologicznych 
(wielbarskiej, przeworskiej i zachodniobałtyjskiej). Znaleziska takie mają 
bezsprzecznie bardzo ograniczoną wartość poznawczą, jednakże nie należy ich 
całkiem odrzucać jako źródła stanowiącego podstawę do badań nad monetami 
rzymskimi odkrywanymi w Polsce.  

OPIS ZNALEZISK 
 Monety zostały określone i opisane na podstawie lepszej, bądź gorszej jakości 
zdjęć. Okoliczności okrycia to amatorskie poszukiwania. W chwili rejestracji 
znalezisk wszystkie monety znajdowały się w posiadaniu prywatnym. 
Drwęca – nad rzeką, woj. warmińsko-mazurskie 
Dzierzgonka - okolica, gm. Markusy, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie 
Otłoczyn - okolica, gm. i pow. Aleksandrów Kuj., woj. kujawsko-pomorskie 
M.:  nieznane. D.: 2006 r. L.:  46 monet. Kom.: monety zostały znalezione w ciągu 
jednego roku w trzech różnych lokalizacjach; ok. 75% zostało odkrytych w pobliżu 
domniemanej przeprawy przez Wisłę w okolicach Otłoczyna, a pozostałe w pobliżu wsi 
Dzierzgonka i wzdłuż rzeki Drwęca. Nie jest możliwe przypisanie każdej z monet do 
konkretnej lokalizacji. Monety zostały opisane na podstawie zdjęć bardzo słabej jakości. 
 

1.T ra jan , denar, lata 103-111, Rzym, RIC13 II 127 odm. (zdj. 1) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr. z draperią na l. ramieniu, w otoku: IMP TRAIANO 

AVG GER DAC P M TR P; 
Rv. Spes krocząca w l. trzyma kwiat i połę szaty, w otoku: COS V P P SPQR 

OPTIMO PRINC. 
Moneta w dobrym stanie zachowania. 

2.T ra jan , denar subaeratus, lata 103-111, Rzym, RIC II 91-147. (zdj. 2) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr. z draperią na l. ramieniu, w otoku: IMP TRAIANO 

AVG GER DAC P M [TR P]; 
Rv. Wyobrażenia i ew. napisy w odcinku nieczytelne, w otoku: [COS V] P P [SPQR 

OPTIMO P]RINC. 
Moneta w złym stanie zachowania. 

                                                 
12 Por. S .  Kub iak ,  Znaleziska monet rzymskich z Mazowsza i Podlasia, Wrocław 1979, s. 7, A .  
Kun isz ,  Znaleziska monet rzymskich z Małopolski, Wrocław 1985, s. 7. 
13 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. 
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3.Hadr ian , denar, lata 119-122, Rzym, RIC II 80. (zdj. 3) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr. z draperią na l. ramieniu, w otoku: IMP CAESAR 

TRAIAN HADRIANVS AVG; 
Rv. Aeternitas stojąca w l. trzyma głowy Słońca i Księżyca, w otoku: P M TR P COS III. 
Moneta w słabym stanie zachowania. 

4.Hadr ian , denar, lata 119-122, Rzym, RIC II 98. (zdj. 4) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr. z draperią na l. ramieniu, w otoku: IMP CAESAR 

TRAIAN HADR[IANVS AV]G; 
Rv. Salus siedząca w l. karmi węża owiniętego wokół ołtarza, w otoku: P M TR P COS III. 
Moneta w średnim stanie zachowania. 

5.Hadr ian , denar, lata 119-122, Rzym, RIC II 101 (?). (zdj. 5) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: IMP CAESAR TRAIAN HADRIAN[VS AVG]; 
Rv. Wiktoria (?) lecąca w pr. trzyma trofea (?), w otoku: P M TR P COS III. 
Moneta w słabym stanie zachowania. 

6.Hadr ian , denar, lata 119-122, Rzym, RIC II 129. (zdj. 6) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr. (z draperią na l. ramieniu?), w otoku: [IMP CAESAR 

TRA]IAN HADRIANVS AV[G]; 
Rv. Cesarz siedzący na platformie w l. przekazuje pieniądze obywatelowi stojącemu 

w todze w pr., w odcinku: LIBERAL AVG / III, w otoku: P M TR P COS III. 
Moneta w słabym stanie zachowania. 

7.Hadr ian , denar, lata 134-138, Rzym, RIC II 230. (zdj. 7) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: HADRIANVS – AVG COS III P P; 
Rv. Modius z kłosami zboża i makówkami, w otoku: ANNONA - AVG. 
Moneta w średnim stanie zachowania. 

8.Hadr ian , denar, lata 134-138, Rzym, RIC II 264. (zdj. 8) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr. ,w otoku: [HADRI]ANVS – [AVG] COS [II]I P P; 
Rv. Roma siedząca w l. trzyma gałązkę i berło, w otoku: R[OMA FE]LI[X]. 
Moneta w złym stanie zachowania, ukruszona przy brzegu. 

9.An ton inus  P ius , denar, lata 140-143, Rzym, RIC III 61. (zdj. 9) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: ANTONINVS AVG PI-VS P P TR P COS III; 
Rv. Aequitas stojąca w l. trzyma wagę i długą laskę, w otoku: A[EQVITAS] AV[G]. 
Moneta w słabym stanie zachowania. 

10.An ton inus  P ius , denar, lata 145-161, Rzym, RIC III 155. (zdj. 10) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: ANTONINVS - AVG PIVS P P; 
Rv. Liberalitas stojąca w l. trzyma liczydło i róg obfitości, w docinku: LIB IIII, w 

otoku: TR POT – COS IIII. 
Moneta w średnim stanie zachowania. 
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11.An ton inus  P ius , denar, lata 150-151 (?), Rzym, RIC III 194 (?). (zdj. 11) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr. w otoku: ANTONINVS AVG PI-VS [P P T]R P XIIII (?); 
Rv. Fortuna stojąca w l. trzyma ster (na globie?) i róg obfitości, w otoku: [COS] – II[II]. 
Moneta w słabym stanie zachowania. 

 

12.An ton inus  P ius , denar, lata 152-153, Rzym, RIC III 222. (zdj. 12) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: ANTONINVS AVG PI-VS P P TR P XVI; 
Rv. Fortuna stojąca w l. trzyma ster na globie i róg obfitości, w otoku: COS – IIII. 
Moneta w średnim stanie zachowania. 

 

13.An ton inus  P ius , denar subaeratus, lata 157-158, Rzym, RIC III 283. (zdj. 13) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: [ANTONINVS] AVG – [PIVS P P TR P] XXI; 
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Rv. Cesarz stojący w l. składa z patery ofiarę nad trójnogiem, w docinku: [C]OS IIII, 
w otoku: VOTA SVSCE-PTA DEC III. 

Moneta w słabym stanie zachowania. 
 

14.An ton inus  P ius , denar, lata 157-158, Rzym, RIC III 283a. (zdj. 14) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: ANTONINVS - AVG PIVS P P; 
Rv. Cesarz stojący w l. składa z patery ofiarę nad trójnogiem, w docinku: [C]OS IIII, 

w otoku: VOT[A SVS]CE-PTA] D[EC] III. 
Moneta w słabym stanie zachowania. 

 

15.An ton inus  P ius  (138-161), denar, Rzym, RIC III ?. (zdj. 15) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: [...]S AVG PI[...]; 
Rv. Postać kobieca stojąca w l. trzyma nieokreślony atrybut i róg obfitości, legendy 

nieczytelne. 
Moneta w złym stanie zachowania. 

 

16.An ton inus  P ius  (Faus t yna  S t . ) , denar, lata 141-161, Rzym, RIC III ?. (zdj. 16) 
Av. Popiersie w pr., w otoku: DIVA - FAVSTINA; 
Rv. Zarys stojącej postaci kobiecej, legendy nieczytelne. 
Moneta w słabym stanie zachowania. 

 

17.An ton inus  P ius  (Marek  Aure l i usz ) , denar, lata 147-148, Rzym, RIC III 
438(a). (zdj. 17) 
Av. Popiersie w draperii w pr., w otoku: AVRELIVS CAES-AR AVG PII F; 
Rv. Minerwa stojąca w pr. trzyma włócznię i opiera l. dłoń na tarczy, w otoku: TR 

POT II – COS II. 
Moneta w słabym stanie zachowania. 

 

18.An ton inus  P ius  (Marek  Aure l i usz ) , denar, lata 154-155, Rzym, RIC III 
463(a). (zdj. 18) 
Av. Głowa w pr., w otoku: AVRELIVS CAES-AR AVG PII FIL; 
Rv. Minerwa stojąca w l. trzyma sowę i opiera l. dłoń na tarczy, o l. ramię oparta 

włócznia, w otoku: TR POT VII-II – COS II. 
Moneta w słabym stanie zachowania. 

 

19.An ton inus  P ius  (M .  Aure l iusz ) , denar, lata 140-161, Rzym, RIC III ?. (zdj. 19) 
Av. Głowa w pr., w otoku: AVRELIVS CA[E]S[AR AVG P]II F; 
Rv. Zarys głowy stojącej lub siedzącej postaci, w otoku: [...]S[...]. 
Moneta w złym stanie zachowania. 

 

20.An ton inus  P ius  (Faus t yna  Młodsza) , denar, lata 154-155, Rzym, RIC III 
515(a). (zdj. 20) 
Av. Popiersie w draperii w pr., w otoku: FAVSTINAE AVG – PII AVG FIL; 
Rv. Wenus stojąca w l. trzyma jabłko i ster oparty na gołębiu, w otoku: VE-NVS. 
Moneta w słabym stanie zachowania. 

 

21.Marek  Aure l iusz , denar, rok 166, Rzym, RIC III 163a. (zdj. 21) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: M [ANTO]NINVS AVG – ARM P[ARTH 

MAX]; 
Rv. Wiktoria stojąca w l. trzyma liść palmowy i umieszcza na palmie tablicę z 

napisem VIC / PAR, w otoku: TR P XX IMP IIII COS III. 
Moneta w średnim stanie zachowania. 
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22.Marek  Aure l iusz , denar, lata 166-167, Rzym, RIC III 178. (zdj. 22) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: M [A]NTONINVS AVG – [ARM 

PARTH] MAX; 
Rv. Aequitas stojąca w l. trzyma wagę i róg obfitości, w otoku: TR P XXI IMP IIII 

COS III. 
Moneta w dobrym stanie zachowania. 

 

23.Marek  Aure l iusz , denar subaeratus, lata 168-169, Rzym, RIC III 209. (zdj. 23) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: M ANTONINVS AVG ARM – [PAR]TH 

MA[X]; 
Rv. Aequitas siedząca w l. trzyma wagę i róg obfitości, w otoku: [T]R P XXIII [IMP 

V COS III]. 
Moneta w słabym stanie zachowania. 

 

24.Marek  Aure l iusz , denar, lata 175-176, Rzym, RIC III 327 lub 353. (zdj. 24) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: M [A]NTONINVS AV[G - GERM SARM]; 
Rv. Geniusz stojący w l. trzyma paterę i kłosy zboża, w otoku: TR P [...] – IMP VIII 

COS III. 
Moneta w słabym stanie zachowania. 

 

25.Marek  Aure l iusz , denar, lata 175-176, Rzym, RIC III 334 lub 352. (zdj. 25) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: M ANTONINVS AVG - GERM SARM; 
Rv. Roma stojąca w l. trzyma figurkę Wiktorii i włócznię, w otoku: [...]X[...] – IMP 

VIII COS III. 
Moneta w słabym stanie zachowania. 

 

26.Marek  Aure l iusz , denar, rok 179, Rzym, RIC III 402 odm. (zdj. 26) 
Av. Popiersie w draperii, w wieńcu laur. w pr., w otoku: M AVREL ANTONINVS AVG; 
Rv. Fortuna siedząca w l. trzyma ster i róg obfitości, pod krzesłem koło, w otoku: TR 

P XXXIII IMP - X CO[S III P P]. 
Moneta w słabym stanie zachowania. 

 

27.Marek  Aure l iusz  (? ) , denar subaeratus, lata 161-180 (?), Rzym, RIC III ?. (zdj. 27) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: [...]IVS AVG [...]; 
Rv. Postać (kobieca?) stojąca w l., z l. ołtarz, legenda otokowa niemożliwa do 

odczytania. 
Moneta w złym stanie zachowania. 
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28.Marek  Aure l iusz  (Faus tyna  M łodsza) , denar, lata 161-176, Rzym, RIC III 

674. (zdj. 28) 
Av. Popiersie w draperii w pr., w otoku: FAVSTINA – AVGVSTA; 
Rv. Diana stojąca w l. trzyma pochodnię w obydwu rękach, w otoku: DIANA - LVCIF. 
Moneta w średnim stanie zachowania. 

 

29.Marek  Aure l iusz  (Faus tyna  M łodsza) , denar (subaeratus?), lata 161-176, 
Rzym, RIC III 677. (zdj. 29) 
Av. Popiersie w draperii w pr., w otoku: FAVST[I]NA – AVGVST[A]; 
Rv. Fecunditas stojąca w pr. trzyma długie berło i dziecko, w otoku: 

FE[C]VNDI[T]AS. 
Moneta w średnim stanie zachowania. 
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30.Marek  Aure l iusz  (Faus tyna  M łodsza) , denar, lata 161-176, Rzym, RIC III 
677. (zdj. 30) 
Av. Popiersie w draperii w pr., w otoku: FAVSTINA – AVGVSTA; 
Rv. Fecunditas stojąca w pr. trzyma długie berło i dziecko, w otoku: FECVNDITAS. 
Moneta w dobrym stanie zachowania. 

 

31.Marek  Aure l iusz  (Faus tyna  M łodsza) , denar, lata 161-176, Rzym, RIC III 
712. (zdj. 31) 
Av. Popiersie w draperii, w diademie w pr., w otoku: FAVSTINA – AVGVSTA; 
Rv. Pulvinar, na którym siedzi dwójka dzieci (Kommodus i Annius Verus), w otoku: 

SAECVLI FELICIT. 
Moneta w słabym stanie zachowania. 

 

32.Kommodus , denar, lata 181-182, Rzym, RIC III 25. (zdj. 32) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: M COMMODVS – ANTONINVS AVG; 
Rv. Mars kroczący w pr. trzyma włócznię i trofea, w otoku: TR P VII IMP - IIII - 

COS III P P. 
Moneta w dobrym stanie zachowania. 

 

33.Kommodus , denar, lata 181-182, Rzym, RIC III 36. (zdj. 33) 
Av. Popiersie (w draperii?) w wieńcu laur. w pr., w otoku: [M C]OMMODVS AN-

TONINVS [AV]G; 
Rv. Liberalitas stojąca w l. trzyma liczydło i róg obfitości, w otoku: [LIB] AVG V TR 

P VII – [IM]P III[I COS III P P] . 
Moneta w złym stanie zachowania. 

 

34.Kommodus , denar, lata 181-182, Rzym, RIC III 36. (zdj. 34) 
Av. Popiersie w wieńcu laur. w pr., w otoku: M COMMODVS AN-TONINVS AVG; 
Rv. Liberalitas stojąca w l. trzyma liczydło i róg obfitości, w otoku: LIB AVG V TR 

P VII – IMP IIII COS III P P . 
Moneta w średnim stanie zachowania. 

 

35.Kommodus , denar, lata 189-191, Rzym, RIC III ?. (zdj. 35) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: [M C]OMM ANT P FEL AVG [BRIT] P P; 
Rv. Zarys postaci kobiecej stojącej w l., w otoku: [...]P M TR P[...]. 
Moneta w złym stanie zachowania. 
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36.Kommodus , denar, rok 192, Rzym, RIC III 236. (zdj. 36) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: L AEL AVREL CO-[MM AVG P FEL]; 
Rv. Pietas siedząca w l. wyciąga pr. rękę do stojącego przed nią dziecka i trzyma 

berło, w polu z l. gwiazda, w otoku: P M TR P XVII [IMP VIII COS VII P P]. 
Moneta w złym stanie zachowania. 

 

37.Kommodus , denar, lata 184-192, Rzym, RIC III ?. (zdj. 37) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: [...]MM ANT[...]; 
Rv. Postać kobieca stojąca w l., legendy niemożliwe do odczytania . 
Moneta w złym stanie zachowania. 

 

38.Kommodus (Marek  Aure l i usz ) , denar, rok 180, Rzym, RIC III 264-275. (zdj. 38) 
Av. Głowa w pr. w otoku: [...]VS M AN[...]; 
Rv. Nieczytelny . 
Moneta w złym stanie zachowania. 

 

39.Septym iusz  Sewer , denar, lata 193-194, Rzym, RIC IV 2-17. (zdj. 39) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: [IMP CAE L S]EP SEV PE[RT AVG]; 
Rv. Orzeł legionowy pomiędzy dwoma znakami legionowymi, legendy niemożliwe 

do odczytania. 
Moneta w złym stanie zachowania. 

 

40.Septym iusz  Sewer , denar, lata 193-194, Rzym, RIC IV 24. (zdj. 40) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: [IMP CAE L] SEP [SEV PERT AVG]; 
Rv. Virtus stojąca w l. trzyma figurkę Wiktorii i odwróconą włócznię, w otoku: 

[VI]RT AV[G TR P COS]. 
Moneta w złym stanie zachowania. 

 

41.Septym iusz  Sewer , denar, rok 197, Rzym, RIC IV 106. (zdj. 41) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: [L SEPT SEV PERT] AVG IMP VIIII; 
Rv. Cesarz jadący na koniu w pr. trzyma włócznię, w otoku: [PROFEC]TIO AV[G]. 
Moneta w średnim stanie zachowania. 

 

42.Wale r i an  I , antoninian, lata 253-260, Mediolanum, RIC V 245. (zdj. 42) 
Av. Popiersie w draperii (i w zbroi?), w koronie promienistej w pr., w otoku: IM[P] 

VALERIANV[S P AVG]; 
Rv. Pax stojąca w l. trzyma gałązkę i berło, w otoku: PAX [A]V[G]G. 
Moneta w średnim stanie zachowania. 

 

43.Ga l l i en , antoninian, lata 260-268, Rzym, RIC V 207. (zdj. 43) 
Av. Głowa w koronie promienistej w pr., legenda otokowa niemożliwa do odczytania; 
Rv. Koza w pr., w otoku: [IO]VI CO[N]S [A]V[G]. 
Moneta w słabym stanie zachowania. 
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44.Ga l l i en  (? ) , antoninian, lata 260-268 (?), nieokreślona mennica, RIC V ?. (zdj. 44) 
Av. Głowa w koronie promienistej w pr., legenda otokowa niemożliwa do odczytania; 
Rv. Sol stojący na wprost z głową w l. unosi pr. rękę i trzyma glob, legendy nieczytelne. 
Moneta w złym stanie zachowania. 

 

45.N ieok reś l on y cesarz , antoninian, lata 60.-70. III w., nieokreślona mennica, RIC 
V ?. (zdj. 45) 
Av. Popiersie (w draperii i w pancerzu?) w koronie promienistej w pr., legenda 

otokowa niemożliwa do odczytania; 
Rv. Zarys stojącej postaci, legendy nieczytelne. 
Moneta w złym stanie zachowania. 

 

46.Kons tans  l ub  Kons tanc jusz  I I , Ae4 (follis), lata 341-346, nieokreślona 
mennica, RIC VIII ?, typ „VICTORIAE DD AVGG Q NN” według LRBC14. (zdj. 
a44) 
Av. Popiersie w draperii i w diademie w pr., legenda otokowa niemożliwa do odczytania; 
Rv. Dwie Wiktorie zwrócone do siebie trzymają wieńce, napis w odcinku nieczytelny, 

w otoku: [VICTORI]AE D[D AVGG Q NN]. 
Moneta w słabym stanie zachowania. 

 
Województwo kujawsko-pomorskie 
 

M.:  nieznane. D.: nie później niż kwiecień 2005 r. L.:  3 monety. Kom.: na podstawie 
posiadanych informacji trudno rozstrzygnąć, czy prezentowane monety zostały 
odkryte razem, czy też są to znaleziska pojedyncze. 
 

1 .Marek  Aure l i usz  (Faus t yna  M łodsza  l ub  Lucyl l a ) , sesterc, lata 161-
180, Rzym, śr. 29mm, RIC III 1689 lub 1779. (zdj. a47) 
Av. Popiersie kobiety uczesanej w kok w draperii w pr., napis otokowy nieczytelny; 
Rv. Westa stojąca w l. trzyma simpulum i palladium, z l. ołtarz, po bokach S-C, napis 

otokowy nieczytelny. 
Moneta w złym stanie zachowania. 
 

2 .Nieok res lon y cesarz  z  I I I  w .  (? ) , AE-26, Viminacium (?), śr. 26mm. (zdj. 
a48) 
Av. Zarys popiersia w pr., napis otokowy nieczytelny; 
Rv. Mezja (?) stojąca w l. pomiędzy bykiem (?) i lwem (?), legendy nieczytelne. 
Moneta w złym stanie zachowania. 
 

3 .Kons tan t yn  I , Ae3 (follis), lata 320-321, nieokreślona mennica, śr. 20mm, RIC 
VII London 185 lub podobne (również z innych mennic).  (zdj. a49) 
Av. Popiersie w hełmie i w pancerzu w pr., w otoku: CONS[TANT]INVS AVG; 
Rv. Sztandar z nieczytelnym napisem, po obydwu stronach siedzący jeńcy, ew. napisy 

w polu i w odcinku nieczytelne, w otoku: [VIRT]VS – [EXERCIT]. 
Moneta w złym stanie zachowania. 
 

                                                 
14 Late Roman Bronze Coinage, p. I-II, (wyd. P.V. Hill, J.P.C. Kent, R.A.G. Carson), reprint Spink 
& Son Ltd., London 1976. 
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Województwo warmińsko-mazurskie 
 

M.:  nieznane. D.: maj 2005 r. L.:  1 moneta. 
 

Anton inus  P ius , denar, lata 148-149, Rzym, RIC III 181. (zdj. a50) 
Av. Głowa w wieńcu laur. w pr., w otoku: ANTONINVS AVG PI-VS P P TRP XII; 
Rv. Salus stojąca w l. karmi węża owiniętego wokół ołtarza i trzyma ster oparty na 

globie, w otoku: COS – IIII. 
Moneta w średnim stanie zachowania. 

 
WYKAZ SKRÓTÓW 

 

M. – miejsce znalezienia L. - liczba znalezionych monet  
D. – data znalezienia  Kom. - komentarz    

  
Arkadiusz Dymowski 

Gdynia 
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CENY NA AUKCJI ALLEGRO 
NIEKTÓRYCH NUMIZMATÓW TRÓJMIEJSKICH 

  
Sopot 
W grudniu 2007 roku na aukcji Allegro pojawiły się żetony sopockiego kasyna gry. 
 Żeton o nominale „2” (nr 2/2 wg. kat. A.M. Kuźmina) uzyskał cenę 102,50 zł; 
żeton o nominale „5” (nr 1/5) znalazł nabywcę za 105,50 zł a żeton o nominale „500” 
(nr 2/500) wystawiony za 800,- zł nie znalazł amatora. 

 
             Nr 2/2                           nr 1/5                                     nr 2/500 
 
Gdynia 
Na aukcji Allegro wystawiono niezwykle rzadką monetę spółdzielni wojskowej a 
mianowicie 50 groszy Spółdzielni Podoficerów Floty z Gdyni (wg. katalogu M. 
Bartoszewickiego nr 218.4; R8b) . Moneta po zaciętej licytacji uzyskała cenę 910,-zł 

 
Zdj ęcie monety pochodzi z aukcji Allegro 

Aleksander M. Kuźmin 
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KRAJOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA  
„150 LAT MOSTU W TCZEWIE" 

 
 W dniach od 12 do 20 października br w Tczewie była otwarta W.F. 
zorganizowana dla upamiętnienia obchodów 150 rocznicy otwarcia Mostu w 
Tczewie, który był ostatnim ogniwem , które połączyło linie kolejową między 
Berlinem , a Królewcem. 
 W klasie pozakonkursowej eksponowany był zbiór medali kol. Mirosława 
Skibniewskiego, długoletniego członka PZF i PTN Oddziału Gdańskiego , pt. 
„Medale Filatelistyczne". Zbiór ten podzielono na 3 działy: 
 1.Medale Wystaw Filatelistycznych w Polsce. - obejmujący medale z 
największych W.F. jakie odbyły się w Polsce. ( Światowe, Międzynarodowe, 
Bilateralne, Krajowe) 
 2. Ogólnopolskie Wystawy Filatelistyczne, a wśród nich rarytas - medal z W.F. 
jaka odbyła się w Toruniu w 1933 roku. Była to trzecia w kolejności WF w Polsce, a 
druga z okazji której został wybity medal.  

 
 
 Niestety, ani autor, ani nakład medalu nie jest ustalony. Poza medalem z 
Torunia dział ten obejmował medale z wszystkich 19-tu powojennych wystaw 
Ogólnopolskich jakie odbyły się w latach 1955 - 2003. Były tam pokazane medale w 
różnych mutacjach kolorystycznych jak również bicia próbne w innych metalach lub 
kolorach niż zaakceptowane przez emitentów jako edycja oficjalna. 
 3. Trzeci dział to : Medale W.F. Okręgu Pomorskiego PZF" - obejmował on 
medale wydane z okazji wystaw organizowanych na terenie Gdyni, Gdańska, Sopotu, 
Tczewa i Wejherowa. Do najciekawszych medali tego działu można zaliczyć medale 
wykonane z bursztynu z takich wystaw jak:: Wystawa Ziem Nadbałtyckich 1958 w 
Sopocie, Międzynarodowa W.F. Państw Nadbałtyckich „Balpex" 1959 w Gdańsku, 
czy KWF „Marfil” wystawa zorganizowana w ramach uroczystości związanych ze 
zlotem żaglowców „ Operation Sail 1974". w Gdyni. 
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.                                                                                         
Z okazji Wystawy w 
Tczewie Mennica wybiła 
piękny medal pamiątkowy 
z wizerunkiem mostu w 
Tczewie według projektu 
dr.hab. Hanny Jelonek. 
Mirosław Skibniewski w 
nagrodę za pokazanie 
swojego zbioru 
nagrodzony został 
medalem (fotografia 
medalu powyżej) oraz 

dyplomem 
okolicznościowym 

M.S.  
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ZAPOMNIANA CEGIEŁKA 
 

Wydawać by się mogło, że w okresie międzywojennym tylko magistrala 
kolejowa Śląsk-Gdynia była tym, co wiązało razem te dwa o 600 km oddalone 
regiony. Śląsk żył swym pracowitym rytmem, ale zdawał sobie sprawę z tego, że 
brak dostępu do Bałtyku zagraża jego suwerenności. Którędy jak nie przez porty 
polskie mógł eksportować swe towary, a jednocześnie importować potrzebne do 
produkcji surowce. Transport węgla, rud żelaza i innych towarów był (w czasach, 
kiedy Śląsk miał swój skarb, oraz regionalny rząd) główną „sprężyną" rozwoju i 
zamożności mieszkańców Śląska. 

Przeglądając stare śląskie czasopisma okresu międzywojennego, natrafiłem w 
bardzo popularnym w tym czasie na Śląsku „Powstańcu Śląskim" na cegiełkę. 
Cegiełka była opublikowana 12.02.1939 r. Był to czas, kiedy otwarcie mówiło się o 
zbliżającej wojnie. Jakże wymowna jest treść zawarta w tej cegiełce! Ile w niej troski 
o morze! 

 

 
 
„ ŚCIGACZ ŚLĄSKI MUSI POWSTAĆ Z OFIARNO ŚCI ZIEMI ŚLĄSKIEJ 
ZŁÓŻ SWÓJ GROSZ NA F.O.M. P.K.O. 42003" 
Prezentowana poniżej cegiełka wydrukowana została na papierze gazetowym w 
kolorze czarnym i posiada wymiary: 90 x 30 mm. 

Nie wiem jaką kwotę zebrano i czy takowy ścigacz powstał. Faktem natomiast 
jest, że hitlerowcy w bestialski sposób obeszli się podczas okupacji z powstańcami 
śląskimi. Cegiełka ta z pewnością tylko przypadkowo przetrwała wojnę, ponieważ za 
jej posiadanie w najlepszym przypadku groził najbliższy obóz koncentracyjny, czyli 
w Oświęcimiu. 

Andrzej Musiał - Motyl 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne. Warszawskie Stowarzyszenie 
Numizmatyczne. 
 19 numer WZN przynosi nam m.in. art. Janusza Maciaszka „Mennictwo Prus 
Książęcych”, „nieznana odmiana szeląga litewskiego z 1617 roku” autorstwa (wp), 
relacje z III Ogólnopolskiego Seminarium w Praszce, oraz wiele innych not i notatek 
kolekcjonerskich 
GROSZ Kwartalnik numizmatyków z miast Jastrzębie Zdrój, Praszka, Żory, Wieluń. 
 To już 111 numer tego poczytnego kwartalnika. W numerze: Znaleziska monet 
rzymskich z terenu woj. Śląskiego pióra Arkadiusza Dymowskiego; Zb. Szczerbik 
kontynuuje poczet podskarbich W.K. , tym razem o Janie Kantym Moszyńskim h. 
Nałęcz, oraz leksykon numizmatyków polskich – krótki biogram ST. Kubikowej.; 
oraz wiele not i notatek kolekcjonerskich. 

ALEMKA 
Wystawy 

 W dniu 18 stycznia br. w salach Ratusza Głównego Miasta Muzeum 
Historycznego Miasta Gdańska, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy medali pt. 
„Medale instytucji Gdańska po 1945 roku”. 
 Wystawa przygotowana została przez Muzeum HMG we współpracy  
z Oddziałem Gdańskim PTN z wykorzystaniem częściowych zbiorów Muzeum oraz 
moich własnych (ponad 300 medali). Łącznie na wystawie pokazanych jest 356 
medali z tego tematu. 
W trakcie otwarcia wystawy przekazałem na ręce z-cy Dyr. Muzeum  
z przeznaczeniem do zbiorów medalierskich Muzeum, będący moją własnością 
prawie 80-letni medal (z 1930r.) związany z historią ówczesnego Gdańska. 

 
 

Z okazji wystawy wydane zostało przez Muzeum stosowne zaproszenie 
rozesłane do różnych instytucji, w tym również do członków Oddziału Gdańskiego 
PTN oraz wydrukowane kolorowe plakaty informujące o wystawie. 
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 Informacja o wystawie podawana też była w komunikatach radiowych Radia 
Gdańsk i Radia Kaszub. 
 Wystawa w dniu otwarcia cieszyła się bardzo dużą frekwencją.  
Jej otwarcie połączone zostało z wystawą prac artysty fotografika Janusza 
Uklejewskiego, z jego udziałem, który zaprezentował swoje fotografie pt. Gdańsk 
1945. 

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękuję za uczestnictwo, a tych, którzy nie 
mogli przybyć na jej otwarcie informuję, że wystawa czynna będzie do 30 czerwca 
2008 roku. ZAPRASZAM. 

Romuald Lech SIERADZKI 
 

Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 
 4 grudnia 2007 roku planowaną, zapowiadającą się interesująco prelekcję pt. 
„Daty na monetach” w przeddzień zebrania, niespodziewanie odwołał jej autor.  

Z tej tzw. podbramkowej sytuacji wyratował przybyłych na zebranie Miłosz 
Frąckowiak, który podjął się zastępstwa. Nawiązując do zaplanowanego tematu 
„Daty na monetach” pan Miłosz omówił datowanie medali oraz rozwijając ten temat 
szczegółowo, słownie opisał medale, których emitentem jest Politechnika Gdańska. 
Opisu tych medali dokonał w oparciu o własną, bogatą wiedzę na ich temat oraz 
zaprezentowane medale z własnej kolekcji i ze zbioru Romualda Sieradzkiego. 

Łącznie na tej mini wystawie pokazanych zostało 35 medali (10 p. Miłosza i 25 
p. Romualda) w większości wykonanych przez Mennicę, w tym kilka z nich 
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wykonanych inną techniką. Prelegent prezentując kolejno poszczególne medale, poza 
informacją o ich podstawowych danych, o każdym z nich miał kilka ciekawostek z 
nimi związanych, niedostępnych nawet w katalogach, czy innych opracowaniach. 
Uczestniczący w zebraniu członkowie Oddziału Gdańskiego z ciekawością 
wysłuchali tej prelekcji, po której wywiązała się krótka, interesująca dyskusja, oraz 
obecni obejrzeli prezentowane medale. 

Była to wielce pouczająca lekcja o medalach tej uczelni, która w 2004-05 r. 
obchodziła swój potrójny Jubileusz:  

• 100 lat Politechniki w Gdańsku, 
• 60-lecie Politechniki Gdańskiej, 
• Jubileusz Politechniki Gdańskiej 2004-2005. 
Z tej okazji na zlecenie PG, Mennica Warszawska wybiła okolicznościowy medal 

w dwóch wersjach kolorystycznych. w tombaku srebrzonym  
i oksydowanym oraz tombaku patynowanym, 
 

 
które Rektor uczelni wręczał wraz z legitymacją wielu zaproszonym gościom  
w czasie uroczystej akademii.  

Na awersie medalu przedstawiony jest front gmachu głównego PG. Poniżej 
napis: Jubileusz Politechniki w Gdańsku i daty: 2004-2005. Pod listkami logo 
Mennicy. Rewers: centralnie orzeł w koronie trzymający  
w szponach szarfę z napisem łacińskim „Elementum meum libertas” czyli     
żywiołem moim wolność. Przy obrzeżu oddzielone kropkami napisy: 100 lat 
Politechniki w Gdańsku (u góry) i 60-lecie Politechniki Gdańskiej (u dołu). 
Średnica medalu 70 mm. 
Niestety nie jest mi znany projektant i wykonawca, ani ilość wybitych medali. Brak 
jest bowiem informacji o tym medalu na stronie internetowej Mennicy  
w wykazie medali wydanych w latach 2004, 2005, 2006. 

Aldek.  
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