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FALSYFIKAT SZÓSTAKA MALBORSKIEGO Z 1601 R. 
 

 W poprzednim numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych 
zaprezentowałem opis fałszywego szóstaka malborskiego z 1600 r. 
Teraz chciałbym przybliżyć charakterystyczne cechy bliźniaczego 
fałszerstwa z roku 1601 r. 
 Stempel awersu oraz technika produkcji obu tych fałszerstw są 
identyczne, dlatego w tym zakresie wystarczające będzie jedynie 
przypomnienie podstawowych elementów wyróżniających, opisanych 
w marcowym numerze GZN. Odmienny i charakterystyczny jest 
natomiast stempel rewersu. 

Technika mennicza to istotna słabość tego falsyfikatu. Krążek 
ma soczewkowaty profil, nieco grubszy w środkowej części, a 
spłaszczony przy obrzeżu. W wypadku niecentrycznego uderzenia 
stemplem często przy rancie tworzy się charakterystyczny 
„wałeczek”. Świadczy to wyraźnie, iż falsyfikaty były bite stemplami, 
a nie tłoczone, jak oryginalne monety. Bicie jest często niestaranne, 
słabsze w środkowej części. Tło monet fałszywych jest gładkie, ale 
matowe i pozbawione połysku. Odbiega to od faktury powierzchni 
oryginalnie walcowanej blachy. Spośród dwóch falsyfikatów rocznika 
1601, które miałem w ręce, jeden z nich posiadał właściwą oś, a drugi 
był 45-stopniową skrętką. W przypadku monet walcowanych takie 
wahania nie powinny występować. 

Waga badanych falsyfikatów wyniosła 4,58 g i 4,80 g. Można to 
uznać za wartości mieszczące się w normie. Natomiast ich średnica 
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kształtowała się na poziomie 26,7-26,8 mm oraz 27,2 mm, co oznacza 
iż średnica falsyfikatów była zbyt mała, szczególnie w pierwszym 
przypadku. Podobnie jak w wypadku rocznika 1600, widać również, 
że parametry poszczególnych krążków różnią się między sobą. 
 

Awers monety fałszywej: 
Jednym z charakterystycznych elementów awersu, po którym 

można odróżnić ten falsyfikat jest wewnętrzna obwódka, tworząca 
sznureczek okrąglutkich, oddzielnych punkcików. Na oryginalnych 
szóstakach obwódka jest inna – perełki nie mają tak regularnego 
kształtu i często stykają się ze sobą. Z kolei zewnętrzna obwódka na 
monetach fałszywych jest często słabo i jedynie częściowo widoczna. 
 

 
Odmienny jest również herb Lewart podskarbiego koronnego 

Jana Firleja, składający się tu jakby z kilku osobnych, niepołączonych 



                                                                               
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE         NR 87                            czerwiec 2010 r. 

5 

elementów. Uproszczone i uboższe są także detale korony króla. 
Natomiast kryza Zygmunta III nie tworzy swoistego szlaczku, 
układającego się w „ósemki”, lecz stanowi jakby podłużny pasek, na 
którym wybite są osobne kółeczka. Relief jest ogólnie płytszy i 
szczegóły rysunku są mniej wyraźne niż w wypadku monet 
oryginalnych. 

Rewers monety fałszywej: 
Podstawowym błędem na rewersie jest końcówka legendy 

„POLONIE”, taka sama jak w roczniku 1600. Tymczasem wśród 
szóstaków z 1601 r. spotyka się tylko wariant „POLONI”. Na końcu 
legendy powinien znajdować się ozdobnik w formie rozety, którego 
brak na monecie fałszywej.  

 
 

Ten błąd w legendzie otokowej wystarcza by rozpoznać to 
fałszerstwo na pierwszy rzut oka. Nie jest to jednak koniec jego 
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niedoskonałości. Wyraźnie gorzej, nie tylko w porównaniu do 
oryginału, ale nawet w stosunku do falsyfikatu rocznika 1600, 
wykonane są tarcze herbowe Korony i Litwy. Szczególnie Pogoń 
została niedokładnie wykończona, żeby tylko zauważyć kształt głowy 
jeźdźca, rękę z mieczem. Nadmiernie zbarbaryzowana jest również 
podobizna konia, znacznie odbiegająca kształtem od wzorca. 

Niewiele bardziej łaskawi fałszerze byli w stosunku do 
koronnego Orła, którego pióra przypominają nieporadne i chaotyczne 
zygzaki. Zbyt duża głowa i zbyt mały, wypukły korpus nadają mu 
kształt raczej bardziej zbliżony do przedstawiciela nielotnego ptactwa 
domowego, piejącego na płocie każdego poranka, niźli do 
majestatycznego Orła Białego. 

Również Snopek Wazów pozostawia sporo do życzenia, 
sprawiając wrażenie jakby rozpadł się na kilka części pod wpływem 
zbyt mocnego wiązania. Kiepskie zwieńczenie ma również górna 
część tarczy z herbem Wazów, gdzie zamiast ozdobnych zagięć, 
zwisają dwie luźne „sznurówki”. Także kontury pozostałych tarcz 
herbowych dalekie są od wierności oryginałowi. 

Czcionka w legendzie, choć również w wielu szczegółach 
odmienna niż w oryginale, to jednak nie razi w oczy aż tak bardzo jak 
większość szczegółów rewersu. Mocno razi natomiast krzywa i 
nieregularna literka M, oznaczająca mennicę malborską. Swych 
talentów rytowniczych fałszerz nie dowiódł również wykonując 
koronę nad tarczami herbowymi oraz obwódki. Podobnie jak w 
przypadku rocznika 1600, widoczne są jedynie niewielkie fragmenty 
zewnętrznej obwódki, co jest głównie efektem nieco zbyt małej 
średnicy krążka. 

Odmienny jest także kształt cyfr w dacie, szczególnie jedynek. 
Warto zwrócić uwagę, że kształt jedynki został tu zaczerpnięty z 
rocznika 1600. Na oryginalnych monetach z roku 1601 są one 
wykonane odmiennymi puncami niż w roczniku poprzednim.  

Ta i inne, wręcz rażące błędy i niedokładności, pozwalają 
przypuszczać, że wykonując falsyfikat szóstaka malborskiego z 1601 
r., fałszerz w ogóle nie widział oryginalnej monety z tego roku i 
bazował wyłącznie na detalach z rocznika 1600 r., zakładając, że w 
następnym roczniku powinny być one identyczne. Jak się jednak 
okazuje, wcale tak nie jest. 
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Fałszerstwo to pochodzi oczywiście z tego samego warsztatu co 
trefny szóstak z 1600 r. Słabe wykonanie rewersu sprawia jednak, że 
jest ono jeszcze bardziej charakterystyczne i łatwiejsze do 
rozpoznania od swego „brata bliźniaka”. Najprawdopodobniej należy 
wiązać je także z innymi wschodnimi wytworami z lat 90-tych, takimi 
jak opisywane również na łamach GZN falsyfikaty orta gdańskiego z 
1623 r. i szóstaka malborskiego z 1599 r. 

Poniżej prezentuję natomiast zdjęcia pięknego, oryginalnego 
szóstaka malborskiego z 1601 r., jaki został sprzedany na 39 aukcji 
WCN w listopadzie 2008 r. (nr 308): 
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Artur Jezioro 
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PIERWSZA MONETA RZYMSKA Z GDYNI  
Znaleziska monet rzymskich z poszczególnych polskich miast i wsi są od 

wieków skrupulatnie odnotowywane i przytaczane w rozprawach i esejach 
historycznych jako namacalny dowód starożytnego rodowodu danej 
miejscowości, przydający jej swego rodzaju prestiżu. Splendoru takiego do 
niedawna pozbawiona była Gdynia – jako miasto niewątpliwie młoda, jednak 
mogąca się poszczycić udokumentowanym osadnictwem w ramach swoich 
obecnych granic administracyjnych sięgającym neolitu1. Do niedawna, gdyż 
kilka miesięcy temu odnotowałem pierwsze, i miejmy nadzieję nie ostatnie, 
znane nauce znalezisko monety rzymskiej z terenu Gdyni.  

Co prawda wcześniej rejestrowano całkiem liczne znaleziska denarów 
rzymskich z II w. z różnych dzielnic mieszkaniowych Gdyni (m.in. z Obłuża, 
Grabówka, Chyloni, Wzgórza św. Maksymiliana), jednak najprawdopodobniej 
miały one charakter wtórny. Pięć denarów z tych odkryć (1 Hadriana, 2 
Antoninusa Piusa i  2 Marka Aureliusza) zarejestrował Aleksander M. Kuźmin, 
którego zdaniem monety te przywieziono do poszczególnych dzielnic miasta 
razem z piaskiem do celów budowlanych. Domniemanym pierwotnym 
miejscem odkrycia monet jest żwirownia w Mrzezinie gm. Puck. 2. 

 

 
fot. anonimowego znalazcy 

Nowe znalezisko to odkryty na początku października 2009 r. na terenie 
ogródków działkowych w Gdyni-Oksywiu, datowany na II wiek denar o 
średnicy 17 mm. Moneta została wykopana przez pragnącą zachować 
anonimowość osobę przy okazji prac działkowych. Niestety stan zachowania 
numizmatu nie pozwala na jego pełną identyfikację. Tym bardziej, że nie 

                                                 
1 Zob. materiały dot. ochrony i kształtowania przestrzeni o walorach kulturowych dostępne na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni. 
2 Informacje te pochodzą z nieopublikowanego referatu Aleksandra M. Kuźmina pt. 
Znaleziska monet rzymskich na terenie Gdyni wygłoszonego w dniu 26.09.2008 r. w Muzeum 
Miasta Gdyni na sesji Gdynia w numizmatyce, medalierstwie i falerystyce. 
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miałem możliwości dokonania jej określenia na podstawie oryginału, 
dysponując jedynie fotografiami uzupełnionymi informacją opisową. Sądząc z 
zarysu portretu, nowo odkryta moneta to denar Antoninusa Piusa (138-161) lub 
– co nieco mniej prawdopodobne – denar wybity w okresie panowania tego 
samego władcy dla ówczesnego następcy tronu – Marka Aureliusza (lata 139-
161). Wątpliwości odnośnie panującego przedstawionego na awersie nie 
rozwiewa ledwo czytelny rewers z postacią kobiecą stojącą w lewo, trzymającą 
nieokreślony atrybut i długie berło (Providentia? Aequitas? Concordia?). 
Legendy na obydwu stronach monety są niemożliwe do odczytania. 

Z opisu znalazcy wynika, że moneta bądź została wykonana ze 
„srebrzonego brązu”, bądź też ze srebra, które pokryło się prawie na całej 
powierzchni (z prześwitami) brązowo-szarym nalotem. W pierwszym przypadku 
mielibyśmy do czynienia z subaeratem. Tzw. denarii subaerati, potocznie 
nazywane przez kolekcjonerów „fałszerstwami z epoki”, są dość często 
rejestrowane w polskich znaleziskach. Można na tej podstawie wnioskować, że 
Rzymianom stosunkowo łatwo przychodziło oszukiwanie zamieszkujących 
nasze ziemie Barbarzyńców, ufnych w wartość opatrzonych cesarskim 
stemplem „srebrnych” denarów. Bez badań metalograficznych nie da się 
zapewne rozstrzygnąć, czy moneta z Oksywia jest subaeratem, czy też 
pełnowartościowym denarem. 

Monety rzymskie były i w dalszym ciągu są licznie znajdowane w 
miejscowościach sąsiadujących z Gdynią: m.in. na terenie Gdańska3, Sopotu4, 
czy Rumi5. W Gdańsku zarejestrowano prawie 30 znalezisk monet, również 
złotych, datowanych na okres od I do V w.6, a z Sopotu pochodzi m.in. niewielki 
skarb 81 denarów z I-II w.7  Tym bardziej mogło dziwić, że nie odnotowywano 
dotychczas żadnych odkryć tego typu z obszaru Gdyni. Nowe znalezisko można 
z dużą dozą pewności łączyć z pozostałościami osadnictwa z okresu wpływów 
rzymskich na terenie Oksywia, m.in. z tamtejszym cmentarzyskiem8. 
 

Arkadiusz Dymowski 
Gdynia 

 
 
 
 

                                                 
3 Zob. R .  C io łek , Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen: Pommern, Collection 
Moneta  - 67, Wetteren 2007, s. 50-64; A .  D y m o w s k i , Najnowsze znaleziska monet 
rzymskich z Pomorza cz. 2, GZN 73/2007, s. 12-13. 
4 Zob. C io łek , o.c., s. 225-230. 
5 Zob. tamże, s. 212-213. 
6 Zob. przypis 3. 
7 C io łek , o.c., s. 225-229. 
8 Zob. przypis 1. 
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NUMIZMATYCY POLSCY NA MEDALACH 
(cz. IV ) 

Stanisław Niewitecki (1904 – 1969) 
 Współzałożyciel Towarzystwa Numizmatycznego w Bydgoszczy w 1935 
roku. Po wojnie ponownie włączył się w dzieło utworzenia w Bydgoszczy 
organizacji numizmatycznej. Wieloletni prezes tamtejszej organizacji (PTAiN). 
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy posiada w 
swych zbiorach fragment skarbu oraz 1162 monety i banknoty zakupione z jego 
kolekcji. Patron Bydgoskiego Oddziału PTN 
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Marek Przeniosło (1946 – 1991) 
Wieloletni prezes PTAiN  Oddział w Częstochowie. Kolekcjoner numizmatów, 
znawca i kolekcjoner masoników. 
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Teofil Rewoliński (1821 – 1899) 
 
 Doktor medycyny, społecznik, wydawca i redaktor, numizmatyk i 
archeolog. Autor katalogów medali religijnych (reedycja KataloguMedali 
Religijnych przez ZG PTN). Patron Oddziału PTN w Radomiu. 
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Leon Różdżyński (1906 – 1978) 
 
 Współzałożyciel Towarzystwa Numizmatycznego w Bydgoszczy w 1935 
roku. Bydgoski kolekcjoner numizmatów, miłośnik archeologii. 

   
 

 
Anna Szemiotowa (1897 – 1979) 
 
 Długoletni kustosz Działu Numizmatyki Starożytnej Muzeum 
Narodowego w Warszawie. Autorka licznych artykułów dotyczących 
numizmatyki starożytnej. 

 
 
 

Aleksander M. Kuźmin 
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PRÓBNY (?) ŻETON SOPOCKIEGO KASYNA GRY 
 
 Nasz Czytelnik, Pan Gienek Grzywocz nadesłał nam informacje o nowym 
nieznanym nam typie żetonu z sopockiego kasyna gry. A oto treść tej informacji 
 

 
 

 „Nie miałem jeszcze okazji przeglądnąć Pańskiego katalogu i nie wiem 
czy jest tam zamieszczony ten typ żetonu próbnego z Kasyna w Sopocie. 
Znalazłem go w informacjach o 41 aukcji Tempelhofer Muenzenhaus z 2-4 lipca 
1987 roku. Średnica większa, bo 45,5mm (normalny 40-42mm). Rozety bez 
punktu w środku, brak glazury dekoracyjnej na awersie. Na rewersie zółta 
glazura z niebieskimi kryształkami. Cena wywoławcza 750 marek, za ile poszedł 
nie wiem. W załączeniu zdjęcie czarno-białe.”  

Gienek Grzywocz 
 Parę miesięcy wcześniej informacje o tym żetonie przysłał nam Pan 
Władysław Skrzęta powołując się na uzupełnienia katalogu Rudolfa Bohme 
„DAS DEUTSCHE PORZELLAN GELDE. 
 Informacje te wykorzystamy przy wznowieniu „Katalogu żetonów 
sopockiego kasyna gry” 

Aleksander M. Kuźmin 
 

NOWY MEDAL LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ 
 
 Z okazji 90 rocznicy zaślubin Polski z morzem, Liga Morska i Rzeczna 
wyemitowała medal jubileuszowy.  
Awers:  
 po środku odznaka Ligi Morskiej i Rzecznej nad nią półkoliściw napis : 
LIGA MORSKA I RZECZNA; poniżej na szarfie „zał 1.10.1918” 
Rewers: 
  Jeździec na koniu nad brzegiem morza w otoku napis: 90 ROCZNICA 
ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM   PUCK. 1920 - 2010 
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ALEMKA 
 

WYSTAWA I SESJA NUMIZMATYCZNA  
„ MONETY Z OKRESU BITWY GRUNWALDZKIEJ” 

7 - 8 maja 2010 r. w Muzeum Warmii i Mazur otwarta została wystawa oraz 
odbyła się numizmatyczna sesja międzynarodowa „Monety z okresu bitwy 
grunwaldzkiej” z udziałem numizmatyków z Litwy, Rosji i Polski. 
Poniżej podajemy program sesji” 
 
prof. dr hab. Mariusz Mielczarek 
Wojna i pieniądz 
Zofia Januszkiewicz 
Monety w dobie bitwy grunwaldzkie, ich funkcje i zadania 
Romuald Odoj 
Monety z pól grunwaldzkich 
dr Jan Gancewski 
Rozliczenia w państwie krzyżackim w Prusach w XV wieku 
Virgilijus Poviliunas - Litwa  
Skarby monet w zbiorach Muzeum Historycznego w Trokach 
Anatolij Wałujew - Rosja 
Monety okresu bitwy grunwaldzkiejw zbiorach Muzeum Historyczno-
Artystycznego 
w Kaliningradzie 
W organizacji sesji uczestniczy Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 
 
 Wystawa „Monety z okresu bitwy grunwaldzkiej" zrealizowana dla 
uczczenia 600-lecia jednej z największych bitew średniowiecznej Europy. 
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 Ekspozycję rozpoczyna prezentacja monet polskich - w tym najstarszych 
Kazimierza Wielkiego (1333 -1370) i królowej Jadwigi (1384 -1386). Pokazane 
zostały litewskie monety króla Władysława Jagiełły (1386 -1434) i Wielkiego 
Księcia Witolda (1392 - 1430) oraz grzywny z XIII - XIV wieku. Najliczniej 
przedstawiono monety krzyżackie. Tu zaprezentowano m.in. cztery skarby 
szelągów. Pokaz uzupełniają monety z państw europejskich, które były w 
obiegu od XIII do XV wieku. Wśród nich najcenniejszy jest skarb złotych 
florenów znalezionych w Zalewie. 
 Osobno przedstawione są monety odnalezione na Polach Grunwaldzkich, 
pozostawione przez pielgrzymów, odwiedzających przez stulecia miejsce bitwy. 
Monetom towarzyszą medale, medaliony i plakiety o tematyce grunwaldzkiej. 
 Wystawa została zrealizowana przez Muzeum Warmii i Mazur w 
Olsztynie oraz Muzeum Historyczne w Trokach. Prezentowane numizmaty 
pochodzą ze zbiorów: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum 
Historycznego w Trokach oraz zbiorów prywatnych z Litwy, Muzeum 
Narodowego w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum 
Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum 
Zamkowego w Malborku, Muzeum w Chorzowie. Wystawa czynna będzie do 
września 2010 r. 

Zofia Januszkiewicz  
OLSZTYN 

 
 

I SEMINARIUM NUMIZMATYCZNE  
MENNICY POLSKIEJ 

 
 W dniu 2 czerwca w Muzeum Zamkowym w Malborku odbyło się I 
Seminarium Numizmatyczne zorganizowane przez Mennicę Polską. Według 
zapowiedzi maja to być spotkania poświęcone problematyce pod ogólnym 
tytułem Mennice Ziem Polskich.  
Program seminarium: 
—Danuta Miehle 
- „Zakon Krzyżacki i jego mennictwo brakteatowe"  
—Roma Włodarczak 
- „Mennictwo Krzyżackie po reformie Winrycha von Kniprode"  
—Aleksander Kuźmin 
- „Technika bicia monet w Mennicy Krzyżackiej'  
—Tomasz Bylicki 
- „Mennice Ziem Polskich." nowa seria medali i kopii upamiętniających 
działalność mennic na ziemiach polskich  
 
  Na zakończenie spotkania uczestnicy udali się na pokaz bicia brakteatów 
krzyżackich oraz zwiedzanie wystawy „Mennica Krzyżacka w Malborku"  
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Z okazji I Seminarium Mennica Polska wybiła piękna replikę szeląga Konrada 
von Jungingen 
 
 

   
 
 

 
 

 
Zarząd Główny PTN z tej okazji przygotował faksymilie banknotu o nominale 
20 zł z z 1936 roku z nadrukiem 
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Aleksander M. Kuźmin 
 

ZAGADKOWE MEDALE – RZE ŹBY 
 Zwracamy się z prośbą do PT Czytelników o rozwiązanie zagadki jaką 
jest dla nas przeznaczenie niżej pokazanych form medaliersko – rzeźbiarskich; 
kto i z jakiej okazji wyemitował te obiekty? 
Fotografia 1 – Splecione dłonie. Na podstawie napis:  
DZIEŃ WSPÓLNOTY DŻK/ SZCZECIN 9.XI. 1975 
Wymiary: 107 mm X 57 mm X 53 mm; brąz; lany; waga: 506 g. 
 

 
 

Fot. 1 
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fot. 2 
 Na fotografii 2 pionowy modelowany napis MILION i herb Warszawy 
Wymiar: 162 mm X 64 mm X 40 mm; brąz; lany; waga: 1397 g. 

ALEMKA 
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VARIA 

 

 
 
 

 
 

Folder i żeton wybity przez kolegów z Oddziału Radomskiego PTN z okazji 
„Nocy w muzeum” 

ALEMKA 
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NAJDROŻSZE MONETY 43 AUKCJI WCN 
(wybór) 

 
 

UZYSKANA CENA: 300.000,zł STAN: III  
POLSKA - Zygmunt I Stary 1506-1548, dukat 1532, Kraków,  
Lekko pogięty i nieznacznie uszkodzony w tle, niezmiernie rzadka moneta 
znana jest ze zbiorów: Gabinetu Numizmatycznego we Wiedniu, kolekcji 
Potockich i Antoniego Czerwińskiego.  
 

 
UZYSKANA CENA: 165.000,-   STAN: I 
POLSKA - Królestwo Polskie - Aleksander I 1815-1825 i Mikołaj I  
1825-1855, 25 złotych 1833, Warszawa 
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CENA UZYSKANA: 160.000,-   STAN: II- 
POLSKA - Jan II Kazimierz 1649-1668, dukat 1649, Toruń 
 

 
CENA UZYSKANA: 145.000,-   STAN: I/I-POLSKA - Królestwo Polskie - 
Aleksander I 1815-1825 i Mikołaj I 1825-1855, 50 złotych 1822, Warszawa 

 

 
 

CENA UZYSKANA: 85.000,-   STAN: I/I- 
 

POLSKA - II Rzeczpospolita 1918-1939, 5 złotych 1932, Warszawa, Nike,  
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CENA UZYSKANA: 49.000,-   STAN: I 

 
POLSKA - III Rzeczpospolita Polska 1989-, 200.000 złotych 1990,  
 

 
CENA UZYSKANA: 48.000,-   STAN: II+ 
 
POLSKA - Michał Korybut Wiśniowiecki 1669-1673, dwudukat bez daty,  
Toruń 
 

 
CENA UZYSKANA: 42.000,-  STAN: II 
POLSKA - Władysław IV Waza 1632-1648, dukat 1635, Toruń,  
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CENA UZYSKANA: 38.000,-   STAN: II- 
 
POLSKA - Jan III Sobieski 1674-1696, dukat 1682, 

  
CENA UZYSKANA: 36.000,-   STAN: I- 
POLSKA - II Rzeczpospolita 1918-1939 - Moneta próbna, 100 złotych 1925. 
 
Zdj ęcia monet pochodzą z aukcyjnego katalogu nr 43 Warszawskiego Centrum 
Numizmatycznego 

Aleksander M. Kuźmin 
 

Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 
 W maju br. na zebraniu odczytowym w Muzeum Miasta Gdyni 
Aleksander M. Kuźmin wygłosił odczyt na temat monet z kontrasygnatami. 
Prelekcja była dośc bogato ilustrowana zdjęciami monet z kontrasygnatami. 
 
 2 czerwca 2010 roku Jarosław Dutkowski wygłosił bardzo interesujący 
odczyt na temat kwartników jagiellońskich z mennicy Wschowskiej. Odczyt 
odbył się w Muzeum Miasta Gdyni. 

ALEMKA 
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