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NIEZNANY ŻETON Z CZERSKA 
 
 Kolejną do tej pory nienotowaną pozycją z woj. pomorskiego jest żeton z 
Czerska o nominale 10 (fenigów) (zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Zenona 
Wędzickiego):  

 
 
Zachowane dokumenty świadczą o jego pochodzeniu ze sklepu papierniczo-
drukarskiego Jana Manikowskiego w Czersku, mieszczącego się przy 
Friedrichstrasse, czyli obecnej ulicy Kościuszki. 
 Żeton wykonany jest z mosiądzu, jego średnica wynosi 19,5 mm, a waga 
2,23 g. Rant gładki. Obiekt został pozyskany przez jego obecnego właściciela w 
Czersku w kwietniu 2008 roku. 

Artur Jezioro 
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SYMBOLAMI WYDARZE Ń W STOCZNIACH BYŁY  
NIE TYLKO MEDALE 

  Pomijając gratyfikacje finansowe i odznaczenia różnego szczebla przypinane 
do ubrania, prawie w każdym środowisku były i są jakieś formy wyróżnień i 
nagród. W sferach artystycznych, jako wynik wysokiej lokaty w konkursie, 
modne są ostatnio statuetki, małe rzeźby na postumencie. Od wielu lat 
popularne są medale, czy to w postaci wyłącznie nagrodowej „Za Zasługi” lub 
w formie pamiątkowej, co też w danej instytucji mogło być nagrodą, lub medale 
utrwalające jakieś wydarzenie. Medal nie jest przedmiotem, z jakim obdarowana 
osoba może się obnosić, ale nadaje się do przechowania  w szufladzie jako 
rodzinna  pamiątka. Wiele medali, zarówno  nagrodowych, często z 
wygrawerowanym nazwiskiem, jak i okolicznościowych, upamiętnia działalność 
rodzimego przemysłu okrętowego, czego przykładem może być Stocznia 
Gdańska [1]. 

 
 W stoczniach nie brakowało okazji, by zapraszane osoby mogły uczestniczyć w 
szczególnym wydarzeniu.  Aby zdarzenie lepiej utkwiło w pamięci, nie 
brakowało i podarków. Jednym z takich charakterystycznych dla stoczni 
produkcyjnych prezentów były młoteczki. Przedstawiony na zdjęciu młoteczek 
wykonany z chromowanej stali ma średnicę 18 mm, długość 65 mm oraz 
długość drewnianego trzonka 180 mm. Na trzonku utwierdzona jest mosiężna 
tabliczka z wygrawerowanym napisem: 
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 „STOCZNIA SZCZECIŃSKA Im. A. WARSKIEGO W DNIU 4.10.1976 r. 
NA POCHYLNI  O-IV POŁOŻONO STĘPKĘ POD PIERWSZY PROM 
PASAŻERSKO-SAMOCHODOWY TYPU B-490”. Najczęściej młoteczki  
ograniczały się do jednej tabliczki. Ten młoteczek jest jednak szczególny, gdyż 
na przeciwnej stronie trzonka jest druga tabliczka z napisem: „ALFRED 
CHLEBOWSKI  KAPITAN – STAŁY NADZÓR”. A zatem dedykowany został 
wybranej osobie.  

 
   Taki miniaturowy młoteczek jest symbolem rozpoczęcia prac na pochylni lub 
w suchym doku. Młotek stał się symbolem dlatego, że w odległych nam 
czasach, gdy kadłuby statków budowano już z blach i elementów stalowych, 
jedynym miejscem montażu była pochylnia, a wszystkie części składowe 
łączone były poprzez nitowanie. Była więc uroczystość położenia na pochylni 
pierwszych fragmentów kadłuba i wbicie pierwszego nita. Oczywiście młotem. 
Mimo, że od wielu już lat technologia budowy kadłubów uległa zasadniczej 
zmianie, pozostał tradycyjny termin „położenie stępki” jako wstawienie w 
miejscu przyszłego wodowania statku pierwszej sekcji blokowej o masie 
kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset  ton. Ten moment zwykle uważa się za 
początek budowy statku, choć duże fragmenty kadłuba były już montowane 
wcześniej w halach prefabrykacyjnych. W niektórych stoczniach organizowano 
uroczyste „cięcie pierwszego arkusza blachy” dla danego statku, co przy 
obecnej technologii ten moment uczczenia jest bardziej logiczny. Tradycja ma 
jednak swoje znaczenie.  Symbolem pozostaje młoteczek wręczany  
wyróżnionej osobie w etui.  
   Wróćmy jednak do przedstawionego młoteczka. Niby napisy są wyczerpujące, 
a jednak w takich drobnych przedmiotach tkwi historia, która może dla 
niektórych osób będzie ciekawa.  Wiadomo, że dotyczy to wydarzenia w 
Stoczni Szczecińskiej, podana jest data i miejsce – czwarta pochylnia na terenie 
Odry (pozostała część produkcyjna Stoczni to Wulkan). Statek nie miał jeszcze 
imienia, lecz podany jest typ statku B-490. W lutym 1975 r. została podpisana 
umowa między Polskimi Liniami Oceanicznymi i Stocznią Szczecińską na 
budowę siedmiu  promów pasażersko-samochodowych [2]. Stocznia 
Szczecińska miała wówczas największe doświadczenie w budowie statków z 
dużą liczbą miejsc pasażerskich, lecz budowanie statków o wysokim standardzie 
było nowym wyzwaniem dla Stoczni. Prom został zaprojektowany w 
stoczniowym biurze projektowym o następujących danych: długość całkowita 
127,50 m; napęd 4 silniki o mocy 3091 kW każdy, zapewniając prędkość 19,5 
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węzła, nośność 1856 ton, 90 osób załogi, 1000 pasażerów i 277 samochodów 
osobowych. Głównym projektantem był Andrzej Żarnoch, poprzednio 
projektant statków szkolno-towarowych typu B-80 (13 statków w latach 1970-
76) do których należał m.in. ANTONI GARNUSZEWSKI. Pierwszy prom B-
490 został zbudowany w następującym cyklu: stępka 4.10.1976; wodowanie 
31.05.1977; przekazanie armatorowi 30.06.1978. Podczas wodowania otrzymał 
nazwę POMERANIA. W między czasie z dniem 31.01.1976 zarządzeniem 
Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej zostało powołane do 
życia nowe przedsiębiorstwo armatorskie: Polska Żegluga Bałtycka z siedzibą w 
Kołobrzegu. Celem przedsiębiorstwa było przejęcie żeglugi liniowej bliskiego 
zasięgu i żeglugi promowej. Od tego momentu PLO przekazuje nowemu 
armatorowi swoje małe statki [3], łącznie z połączeniami żeglugowymi i 
załogami. Do końca 1969 statki te były eksploatowane przez szczeciński PŻM, 
więc teraz następuje kolejna reorganizacja. Od marca  1977 kołobrzeski armator 
rozpoczyna obsługę promów, pasażerów i ładunku na przystaniach promowych 
Gdańsku i Świnoujściu, mając do dyspozycji cztery pasażersko-samochodowe 
promy, wcześniej eksploatowane przez  PLO.  W roku 1978 dochodzi 
POMERANIA, w roku 1979  SILESIA [4]. PŻB stopniowo wycofuje się z 
umowy, jaką PLO zawarło ze Stocznią, ograniczając zamówienie do czterech 
statków, później do trzech, a skończyło się na dwóch. Trzeci prom B-490 był już 
zwodowany, miał nazwę MASOVIA,  matką chrzestną była Irena Santor, lecz 
sprzedany został armatorowi tureckiemu. Przyjął nazwę ANKARA i drugą 
matką chrzestną była Turczynka. W Stoczni zbudowano jeszcze czwarty prom 
B-490, ale jako SAMSUN  też odpłynął do Turcji.  W ślad za budową promów 
typu B-490 przyszło zamówienie ze Związku Radzieckiego. Były to promy 
nieco większe. Jednym z nich, B-493 GEORG OTS (solista  opery w Tallinie) 
był tzw. prom olimpijski zbudowany w roku 1980. Obsługiwał turystów ze 
Skandynawii podczas Olimpiady Moskwie. Na statku tym rezydował w 
październiku 1986 r. Michaił Gorbaczow podczas spotkania w Reykjaviku z 
Ronaldem Reaganem, dotyczącym ograniczenia arsenału strategicznego. Na 
bazie kadłuba B-493 Stocznia Szczecińska w latach 1980-1986 zbudowała 
jeszcze 6 promów B-492, lecz nie zasiliły one polskiej żeglugi promowej. Ale to 
już jest zupełnie inna historia i nie ma nic wspólnego z prezentowanym 
młoteczkiem.  Budowę promów upamiętniają medale. 
  Tabliczka na drugiej stronie trzonka dedykowana jest osobie. Sądząc po randze 
można się domyśleć, że to przedstawiciel armatora. Wyróżnienie zostało 
przyznane w momencie rozpoczęcia prac na pochylni, ale nadzór armatorski 
musiał być już prowadzony na etapie projektu,  następnie w czasie budowy, aż 
do zakończenia wszystkich prac, łącznie z próbami morskimi i usunięciem 
usterek. Poszukiwania kapitana Alfreda Chlebowskiego w publikacjach ludzi 
morza nie dały pozytywnego rezultatu. Z pomocą przyszło mało popularne w 
Polsce imię. W wykazie absolwentów Szkół Morskich [5] figuruje Alfred 
Chlebionek, absolwent Wydziału Nawigacyjnego w Szczecinie z roku 1950. 
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Również kapitan Alfred Chlebionek znajduje się w wykazie [3] osób, 
wyróżnionych złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Polskich Linii 
Oceanicznych”. Jest to już trop właściwy, że doświadczony, ok. 50. letni kapitan 
może być właściwym przedstawicielem armatora podczas budowy 
prototypowego statku. Wątpliwości ostatecznie rozwiewa wywiad w Kurierze 
Szczecińskim z dnia 25.02.2009, gdzie jest wzmianka, że kpt. Alfred 
Chlebionek pracował w Stoczni Szczecińskiej w nadzorze przy budowie 
pierwszego polskiego promu POMERANIA, a później był dyrektorem Zakładu 
Żeglugi Promowej w kołobrzeskim PŻB. A zatem nagroda dla zasłużonej osoby 
zawiera poważne uchybienie – błąd w nazwisku. 
  Pojawia się więc aspekt błędu i wynikających z niego konsekwencji. Błąd w 
sztuce lekarskiej może skutkować śmiercią pacjenta, błąd w technice, czy to w 
obliczeniach, w projekcie czy w wykonawstwie może mieć skutki tragiczne. W 
przytoczonym tu przykładzie pozostaje jedynie niesmak dla obdarowanego i 
zażenowanie obdarowującego. W jednostkowym przypadku błąd można 
naprawić przez ponowne wydawnictwo. Ale wstyd pozostaje, świadczy o 
niestaranności. Nie zawsze błąd jest w porę zauważony. To tylko przykład, że 
nie można lekceważyć nawet pozornie błahych spraw.  Każda sprawa wymaga 
rzetelności. Wypuszczany w świat produkt musi być zawsze wielokrotnie 
sprawdzany na różnym etapie wykonawstwa i przez różne osoby.  Główny 
bohater, dla którego ten prezent został wykonany, (tego rodzaju przedmioty 
wykonywali uczniowie Zakładowej Szkoły Zawodowej, lecz błędy nie są winą 
ucznia) nie miał widocznie do niego sentymentu i nie trafił do szuflady z 
rodzinnymi pamiątkami. Przedmiot ten niecały rok temu został zakupiony na 
pchlim targu w Gdańsku, ale dopiero od niewielu dni jest w moim posiadaniu, 
gdzie znalazł miejsce wśród innych stoczniowych pamiątek.  Mimo formalnego 
błędu, młotek ten jest świadectwem, że takie symbole wyróżnień istniały w 
polskim przemyśle okrętowym. Niech teraz wypływa na szerokie wody, aby 
przypomnieć, że były statki, które pływały pod biało-czerwoną banderą, w 
polskich stoczniach były budowane i byli ludzie, którzy tę gałąź gospodarki 
narodowej tworzyli.   
   
       Literatura 
[1]   Frąckowiak Miłosz, Stocznia Gdańska medalami opisana, Nautologia, kwartalnik  
        nr  3-4/2002 
[2]   Morze, miesięcznik nr 1/76 
[3]   Praca zbiorowa, Polskie Linie Oceaniczne w latach 1951-1979, Studium Ekonomiczne, 
       Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1980 
[4]   Praca zbiorowa, 50 Stocznia Szczecińska, Studio 69, Szczecin 1998 
[5]   Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kazimierza Sawickiego, Kadry Morskie Rzeczy- 
        pospolitej, tom I, Polska Marynarka Handlowa, Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 1994 
 
                                                                                                           Miłosz Frąckowiak   
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NUMIZMATYCY POLSCY NA MEDALACH 
 
(Częśc III) 
 
Ryszard Kiersznowski (1925 – 2006) 
 
Wybitny badacz dziejów pieniądza, twórca polskiej szkoły numizmatycznej, 
autor wielu dzieł, które są klasykami polskiej numizmatyki. Historyk, członek 
wielu organizacji numizmatycznych krajowych i zagranicznych. 
 

 
 
 

 



                                                                              
__________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE         Nr 86                                 maj 2010 r 

9 

Joachim Lelewel (1786 – 1861) 
Joachim Lelewel – polski historyk, numizmatyk, poliglota (znał 12 

języków), heraldyk i działacz polityczny. Pochodził ze spolonizowanej szlachty 
pruskiej. Jego dziadkiem był Heinrich Lölhöffel von Löwensprung. Profesor 
Uniwersytetu Wileńskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Rodzina pochodziła 
z Austrii, gdzie nosiła nazwisko von Loelhöffel. W XVII wieku przeniosła się 
do Prus Wschodnich, uzyskując indygenat z nazwiskiem Loelhöffel von 
Löwensprung. W r. 1768 Karol Maurycy von Löwensprung, ojciec Joachima, 
otrzymał polski indygenat ze zmianą nazwiska na Lelewel. 
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Józef Litwin (1904 – 1966) 

Badacz dziejów pieniądza papierowego, członek Łódzkiej Sekcji Numiz-
matycznej PTA. Naukowiec, prawnik za zasługi dla nauki uhonorowany 
wieloma odznaczeniami państwowymi 
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Rudolf M ękicki (1887 – 1942) 
 

Numizmatyk, medalier, heraldyk, historyk sztuki i muzeolog, twórca 
ekslibrisów, współtwórca i redaktor naczelny Lwowskich Zapisków 
Numizmatycznych. Autor  m.in. książki  „ Mennica lwowska w latach 1656-
1657” 

    
 
Juliusz Mękicki (1921 – 2000) 

Chemik z zawodu z zamiłowania numizmatyk, heraldyk, sfragistyk, 
archeolog. Twórca ruchu numizmatycznego na Śląsku. Autor wielu artykułów i 
notatek publikowanych głównie w „Groszu”.  
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Edmund Majkowski (1892 – 1951) 

Ks. Edmund Majkowski (1892-1951), historyk, bibliotekarz, archiwista, 
bibliograf, numizmatyk, medalograf. Posiadał księgozbiór z zakresu historii, ze 
szczególnym uwzględnieniem średniowiecza, literaturę ekslibrisową i zbiór 
ekslibrisów. Posiadał również zbiór monet, medali i rycin. Współtwórca 
Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Poznaniu 
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Aleksander M. Kuźmin 

 
SETNA ROCZNICA WODOWANIA „DARU POMORZA” – 

CIĄG DALSZY 
  W artykule w Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych nr 84/2010 na temat 
medalu poświęconego szkolnej fregacie podano także informację, że Akademia 
Morska w Gdyni jest również emitentem medali z okazji 100-lecia żaglowca. 
Wizerunek prostokątnej, dwustronnej plakietki został wówczas pokazany. 
Emitent wyraźnie się tu podpisał, podając na rewersie swój aktualny znak 
firmowy, który nawiązuje do roku 1920, roku powołania Szkoły. Akademia 
Morska uczciła ten stuletni jubileusz statku jeszcze jednym wydawnictwem, 
które podobnie jak już pokazana plakietka, prócz charakteru jubileuszowego, ma 
przede wszystkim charakter nagrodowy dla zasłużonych dla statku osób. Dla 
wyczerpania tematu pragnę zaprezentować to drugie wydawnictwo. Jest to ta 
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sama plakietka o wymiarach 83,5x54,5, ale jednostronna,  przedstawiająca tylko 
awers i przyklejona do drewnopodobnej płytki o wymiarach 150x100. 

 
 
 Płytka na swojej tylnej stronie ma nawiercone wgłębienia, które umożliwiają 
powieszenie nagrody na ścianie. Uzupełnieniem nad plakietką jest mosiężna 
tabliczka z wygrawerowanym napisem: „Zasłużony dla Daru Pomorza”, a 
poniżej plakietki druga tabliczka z datami: „1909-2009”, podkreślająca jubileusz 
żaglowca. Treści są niby identyczne jak na dwustronnej plakietce, ale zaginął 
teraz wydawca pamiątki. Więc gdyby nie posiadanie plakietki dwustronnej, 
można mieć wątpliwości, kto jest ofiarodawcą tej nagrody. Plakietka 
jednostronna wręczana była w obszernym etui i z pewnością ograniczonej 
liczbie osób. Można więc domniemywać, że wewnątrz etui była dodatkowa 
tabliczka z nazwiskiem wyróżnionej osoby i gratulacjami od władz Uczelni. Nie 
ma natomiast wątpliwości, gdzie te pamiątki zostały wykonane. Zarówno na 
odwrotnej stronie płytki, jak i na dnie etui przyklejona jest etykietka o 
następującej treści: SC. P.H.U. firma „CELSTAN”, mgr Stanisław Śliwa, 81-
198 Kosakowo k. Gdyni, ul. Nagietkowa 7, tel/fax 679 14 95 tel. kom. O601 63 
68 59, www.celstan.pl      

                                                                                                           Miłosz Frąckowiak 
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Od Redakcji 
Sprostowanie i uzupełnienie do notatki: 
Nowości Wydawnicze z 84 nr GZN 
Na 16 stronie 84/2010 nr GZN, w rozdziale "Historia Marynarki Wojennej", tuż 
za poz. 36 ORP "Błyskawica" przypadkowo pominięto zdjęcia awersu i rewersu  
omawianego medalu, które obecnie publikujemy: 
 
 

 

 
 
Za pomyłkę – przeoczenie przepraszamy Autora notatki Pana Rafała 
Detynieckiego oraz PT Czytelników. 

REDAKCJA 
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NAJWYŻSZA CENA MONETY GDA ŃSKIEJ  
NA 42 AUKCJI WCN 

 
Zdjęcie monety dzięki uprzejmości WCN 

Monety gdańskie ciągle cieszą się, zainteresowaniem naszych zbieraczy. 
Przykładem aktualnego zainteresowania może być prześledzenie  dwukrotnego 
pojawienia się na aukcjach Warszawskiego Centrum Numizmatycznego tego 
samego egzemplarza gdańskiej 10-dukatówki Zygmunta III z 1614 r. Moneta ta, 
ważąca 34,82 g. , w bardzo dobrym stanie, była wystawiana 27 lutego 1999 r na 
17 aukcji z ceną katalogową 35.000 zł, a została sprzedana za 40.000 zł. 
Dokładnie po 11 latach ta sama moneta pojawiła się na 42 aukcji w cenie 
200.000 zł , a po licytacji kupiono ja za 212.500 zł!!! Była to najwyższa cena na 
tej aukcji. 

Inna powtarzającą się na tej aukcji moneta gdańską był talar oblężniczy z 
1577 roku z ubytkiem, określonym jako „drobna wada blachy”, poza tym w 
dobrym stanie. Oferowany na 41 aukcji za 20.000 zł , nie został sprzedany. 
Wystawiony ponownie na 42 aukcji, był licytowany od 16.000 zł i sprzedany za 
21.000 zł. Gdyby nie „wada blachy” cena byłaby znacznie wyższa. Grosz 
oblężniczy „bez kawki” , w dobrym stanie kupiono za 1250 zł, a podobne dwa 
egzemplarze po 1.200 zł. Szeląg oblężniczy z 1577 roku, wyceniony na 1.500 zł  
- „poszedł” za 1600 zł.  
 Dukat gdański Batorego z 1586 roku, w bardzo dobrym stanie , 
licytowany od 8.000 zł , kupiono za 11.500 zł, a dukat gdański Zygmunta III z 
1610 roku, w bardzo dobrym stanie, oferowany za 15.000 zł, sprzedano za 
17.000 zł. Bite w dużych nakładach orty gdańskie z lat 1615 – 1624 w 
zależności od stanu poszczególnych egzemplarzy, uzyskały ceny 2.00 zł do 
nawet 3.700 zł. Dukat gdański Jana Kazimierza z 1660 roku, z cena 12.500 zł 
oraz talar gdański z 1649 roku (pospolity) z cena 5.000 zł, oba w dośc dobrych 
stanach, nie znalazły amatora, a inny egzemplarz talara w trochę lepszym stanie, 
wystawiony za 6.000 zł kupiono za 6.400 zł. Szeląg gdański Michała Korybuta z 
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1670 roku, w dobrym stanie, licytowany od 240 zł sprzedano za 320 zł, a szeląg 
Jana III z 1688 roku , w bardzo dobrym stanie „poszedł” zpo cenie 
wywoławczej - za 600 zł. Gdańska złotówka (30 groszy) Augusta III Sasa z 
1762 roku, w bardzo dobrym stanie, została kupiona za 1.400 zł , a szóstak 
Gdański Stanisława Augusta z 1765 roku, w podobnym stanie, kupiono po cenie 
wywoławczej za 1.200 zł. 
 Rzadki grosz gdański z 1808 roku, wybity w srebrze, w bardzo dobrym 
stanie, wystawiony za 2.000 zł sprzedano za 3.200 zł.  
 Wśród monet WMG wysoką cenę uzyskała 5-guldenówka srebrna z 1927 
roku, prawie w stanie menniczym, wystawiona za 3.000 zł, a sprzedana za 6.400 
zł. Jednak najwyższą cenę wśród gdańskich monet XX-wiecznych z tej aukcji 
uzyskała mosiężna 5-fenigówka próbna z 1923 roku, w stanie menniczym, 
wystawiona za 5.000 zł, a wylicytowana do 8.800 zł. Do ciekawostek tej aukcji 
należały: lustrzanka 2-guldenówki z 1923 roku, wyceniona na 3.000 zł, ale nie 
sprzedana i drugi egzemplarz, w stanie menniczym z ceną 3.000 zł sprzedany za 
3.600 zł. Lustrzanki innych nominałów uzyskały również dobre ceny: 10 
fenigów z 1923 roku – 2.500 zł, a 5 fenigów z 1923 roku – 2.000 zł.  

Wojciech Niemirycz 
Warszawa 

 

WYSTAWA  
W MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNYM W 

ELBL ĄGU 
„DARY I ZAKUPY 2005-2009” 

 W dniu 23 kwietnia 2010 roku w Muzeum Archeologiczno – 
Historycznym w Elblągu została uroczyście otwarta ekspozycja pt. „Dary i 
zakupy 2005-2009”. Tego typu wystawa jest organizowana w elbląskim 
Muzeum już po raz trzeci. Jej celem jest przedstawienie eksponatów, które 
udało się pozyskać poprzez zakupy, dary oraz przekazy w ostatnim pięcioleciu. 
Przede wszystkim ma być podziękowaniem dla ofiarodawców, coraz liczniej  
i chętniej obdarowujących elbląską placówkę. O ilości przekazywanych 
obiektów świadczyć może imponująca lista darczyńców, zawierająca prawie 70 
nazwisk i instytucji.  
 W organizowaniu wystawy biorą udział wszystkie działy Muzeum, stąd 
wielka różnorodność przedstawionych eksponatów. Oprócz licznych obrazów 
elbląskich twórców - zarówno współczesnych, jak i przedwojennych i tuż 
powojennych – na ekspozycji zaprezentowano zakupione przez Muzeum 
wyroby rzemiosła artystycznego. Obejrzeć tu można elementy srebrnej zastawy 
stołowej oraz różnego kształtu i przeznaczenia naczynia cynowe. Zwiedzający 
mogą również podziwiać zachowaną w bardzo dobrym stanie fisharmonię z ok. 
1910 r. (dar Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Elblągu), rękopis –zeszyt 
ucznia Gimnazjum Elbląskiego z 1726 r. oraz kolorowane staloryty – wkładki 
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do ilustrowanego czasopisma kobiecego z 1869 r. Na wystawie znalazły 
również swoje miejsce najcenniejsze przedmioty, pozyskane w ostatnim 
pięcioleciu podczas prac archeologicznych w Truso i na Starym Mieście. – 
średniowieczne „dredy” i warkoczyki, żetony i plomby sukiennicze, naczynia 
kamionkowe, fragmenty uzbrojenia, tabliczki woskowe, gliniane skarbonki oraz 
fajki. Wśród tych obiektów na szczególną uwagę zasługuje przepiękna XV- 
wieczna plakieta drewniana z wizerunkiem prawdopodobnie Św. Weroniki.  
 Duże zainteresowanie gości wzbudziła walizka podróżna sprzed 1945 
roku, znaleziona w październiku 2009 roku, podczas remontowania starego 
budynku gospodarczego, adaptowanego na pracownie artystyczne Zespołu 
Szkół w Gronowie Górnym. W walizce, pozostawionej prawdopodobnie 
podczas ucieczki przed zbliżającym się frontem, znajdowały się tekstylia 
(powłoki, prześcieradła, ręczniki, serwety, koszule i fartuchy) przykryte 
papierową torbą oraz kartka papieru z odręcznym spisem w języku niemieckim, 
rzeczy umieszczonych wewnątrz.  
 

 
 

Aleksander Kuźmin i Ludwik Gatz w czasie zwiedzania wystawy 
 
 Zbiory numizmatyczne Muzeum w ostatnim pięcioleciu wzbogaciły się o 
parę drobnych monet bitych w mennicy elbląskiej, kilka rzadszych elbląskich 
banknotów zastępczych okresu inflacji oraz sporą liczbę medali wydawanych 
przez nieistniejące już często elbląskie instytucje. Miło wspomnieć, że wśród 
osób obdarowujących Muzeum znaleźli się także członkowie Oddziału 
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Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Prezes Oddziału Pan 
Aleksander Kuźmin przekazał do zbiorów numizmatycznych m.in. ciekawy 
medal na 30 –lecie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego O/Pszczyna, 
wykonany w węglu, zaś do zbiorów bibliotecznych oryginalne wydanie książki 
z lat 20. XX w. „Moje pierwsze boje” Józefa Piłsudskiego. Pan Romuald 
Sieradzki podarował trzy interesujące medale, związane z działalnością 
Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Elblągu. Na wspomnienie 
zasługuje także przekazanie przez gdańszczanina Pana Ludwika Gatza cennej 
monety znalezionej w Truso - denara Ludwika Pobożnego z lat 822 - 840. 
 Wśród pozyskanych darów znalazła się również mapa nawigacyjna 
zachodniej części Zalewu Wiślanego z 1901 roku, którą przekazał Haus-
Joachim Pfau, dobrze znany w kręgach numizmatyków polskich, kolekcjoner 
monet elbląskich oraz wszelkich pamiątek historycznych, związanych z 
Elblągiem. Dziełem jego rąk są również podarowane Muzeum makiety ruin 
miasta oraz modele jednostek pływających (średniowiecznej kogi oraz statków 
parowych „Jaskółki” i „Jammes’a Watta”). 
     Wystawa „Dary i zakupy 2005-2009” czynna będzie do 10 czerwca br.  
Nie sposób tu omówić wszystkich interesujących obiektów znajdujących się na 
ekspozycji, zapraszamy, więc serdecznie do odwiedzenia Muzeum 
Archeologiczno- Historycznego w Elblągu. 

Małgorzata Gizińska 
          Elbląg 
 

WYSTAWA MEDALI MARYNISTYCZNYCH W 90-LECIE 
ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM 

Wystawa miała miejsce w Warszawie w Sejmie RP w dniach 8 – 15 
lutego 2010 roku. Autorem wystawy był Bogumił Filipek członek Oddziału 
Gdańskiego PTN. Autor zaprezentował kilkaset medali marynistycznych 
podzielonych na 8 tematów: 
* Zaślubiny Polski z Morzem 
* Liga Morska i Rzeczna 
* Gdynia - miasto z morza i marzeń 
* Żegluga morska 
* Rybołówstwo morskie 
* Pod żaglami "Zawiszy" 
* Marynarka Wojenna - medale bite 
* Marynarka Wojenna - medale lane 
 Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem o czym świadczą wpisy 
do Księgi Pamiątkowej tej wystawy. A oto niektóre z nich: 
„Z wyrazami głębokiego szacunku dla wspaniałych zbiorów i z życzeniami 
dalszych osiągnięć w realizacji pasji kolekcjonerskich” 

Wojciech Kulisiewicz 
Dyrektor Biblioteki Sejmowej 
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„Czapki z głów bo oto w Sejmie pojawił się człowiek najpiękniejszych 
patriotycznych pasji komandor dr Bogumił Filipek. To co prezentuje na 
przygotowanej przez siebie wystawie jest świadectwem najpiękniejszej polskiej 
historii i obyśmy w polityce z podobną admiracją o naszych polskich losach 
potrafili przemawiać”  

Jerzy Wenderlich 
Poseł na Sejm 

 
Wystawie towarzyszył piękny folder, ufundowany przez Oddział Gdański 

Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. 
Aleksander M. Kuźmin 

 
Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 

 
 W marcu br. odbyło się ciekawe spotkanie z prof. Borysem 
Paszkiewiczem znakomitym znawcą mennictwa średniowiecznego. Spotkanie 
poświęcone było znalezisku zespołu monet z napisem SAMBOR. Prof. Borys 
Paszkiewicz i Beata Ceynowa z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 
omawiali to niezmiernie interesujące znalezisko bogato ilustrując fotografiami 
monet. 
 
 W kwietniu w Muzeum Miasta Gdyni miał miejsce wielce interesujący 
odczyt Bogumiła Filipka na temat : „Kobiety w medalierstwie” . Odczytowi 
towarzyszył bogaty w eksponaty pokaz medali.  

ALEMKA 
 

JUBILEUSZ 25-LECIA „GROSZA” 
 W kwietniu br. popularny, jeden z najstarszych kwartalników 
numizmatycznych, obchodził swój jubileusz 25-lecia. Mowa tu o kwartalniku, 
jak sami się określają, numizmatyków z miast Jastrzębie Zdrój, Praszka, Żory, 
Wieluń. Dotychczas wyszło już 120 numerów tej bardzo popularnej gazetki.  
 O jej wielkiej popularności niech świadczy fakt, ze w dotychczasowych 
numerach tego pisma publikowało aż 192 autorów swoje artykuły i noty. 
 Duchem sprawczym i motorem redakcji jest znany wśród kolekcjonerów-
numizmatyków Andrzej Musiał, człowiek o przysłowiowym tysiącu pomysłów i 
inicjatyw na popularyzację ruchu numizmatyczno-kolekcjonerskiego.  
 Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w Muzeum w Praszce. 
Zgromadziły one przeszło 30 uczestników z różnych zakątków naszego Kraju. 
Uczestnicy po wysłuchaniu referatów Aleksandra Kużmina, Mirosława 
Bartoszewickiego i Andrzeja Musiała, zwiedzili wystawę, na której 
zaprezentowano wszystkie numery „GROSZA”. Najwięcej wzruszeń i 
wspomnień wywołały pierwsze numery pisma powielane dość prymitywnymi 
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metodami z adnotacjami, że cenzura zezwala na druk. Na wystawie można było 
podziwiac między innymi  kolekcję groszy z różnych epok a także żetoniki 
produkowane przy różnych okazjach, rocznicach i jubileuszach.  
 Autorzy tekstów oraz osoby zaangażowane w redagowaniu i kolportażu 
„GROSZA” otrzymały bardzo sympatyczne podziękowania i pamiątkowe 
żetony. 
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Żeton jubileuszowy 
 

 Po uroczystościach oficjalnych odbyło się spotkanie towarzyskie 
wszystkich uczestników przy tak zwanej „kawie” pod którym to określeniem 
należy rozumiec obfitośc jadła i napojów. Wspomniec tu należy o niezwykle 
miłej serdecznej i przyjacielskiej atmosferze spotkania, którą zawdzięczac 
należy organizatorom tego jubileuszowego spotkania a więc redakcji 
„GROSZA” oraz pracownikom Muzeum w Praszce. 

ALEMKA 
 

Listy do redakcji 
Poniżej przytaczamy fragment listu Pana Wojciech Niemirycza (z 

upoważnieniem autora) 
 
„…Wydaje mi się, że fragment listu Piotra L. Czarneckiego, 

opublikowany w GZN nr 85/2010 na str. 19 – 20, zawiera błędną sugestię, że 
rysunek szóstaka Jana Kazimierza z 1657 r z wizerunkiem Zygmunta III był 
dziełem ilustratorki katalogu Czapskiego. Rysunek ten pojawia się już w 
„Monetach dawnej Polski” Ignacego Zagórskiego, wydanego w 1845 roku 
(pozycja 460). Z tejże ilustracji korzystali m.in.: Edmund Kopicki (III tom 
Katalogu z 1977 r., pozycja  133 ), Czesław Kamiński i Janusz Kurpiowski 
(Katalog Monet Polskich 1649 – 1696 z 1982 r., pozycja 138 ), Edmund Kopicki 
(Ilustrowany Skorowidz … Tab. Cz.1 z 1995 r., pozycja 1614). 

Monetę w oryginale można obejrzec w muzeach, posiadających większe 
zbiory, na przykład w kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego w Muzeum 
Narodowym w Krakowie. 
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Ciekawe gdzie jest obecnie egzemplarz, który był w zbiorze profesora 
Franciszka Otto z Gdańska? 

Zobaczymy, czy panu Czarneckiemu uda się obejrzec te szóstaki i ustalic, 
z której mennicy pochodzą?  

Autorem ilustracji interesującego mnie szóstaka z 1657 roku jest 
ilustrator tablicy XXXIV „Monet Dawnej Polski” – Józef Majnert!  
 Z drugiej strony trudno zakładac, że szóstak ten jest fałszerstwem 
Majnerta. Trzeba pamiętac, że egzemplarz tej monety ze  zbioru profesora F. 
Otto, pochodził ze skarbu XVII wiecznych szóstaków rozprzedawanych w 
Gdańsku, o czym wspomniałem na stronie 35 „Wspomnień Warszawskiego 
Numizmatyka”. …” 

Wojciech Niemirycz 
          Warszawa 
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