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GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE              Nr 92                          grudzień 2010 r. 

FAŁSZERSTWA 
 
1.Moneta z wymyśloną datą roczną 
 Niedawno do mojego zbioru monet fałszywych zakupiłem niżej 
zilustrowany obiekt. Jest to „moneta” z wymyśloną datą emisji naśladującą 
dwudenar litewski Zygmunta Augusta. Data roczna to 1551, a wiadomo, że 
dwudenary Zygmunta Augusta emitowac poczęto w roku 1565. Katalog E. 
Kopickiego wspomina o fałszerstwach numizmatycznych tego nominału ale z 
lat 1550 i 1559; katalog zaś J. Kurpiowskiego już mniej jednoznacznie, określa 
je jako monety z pomylona datą (?), powołując się na proweniencję tych monet 
ze zbioru E. Hutten-Czapskiego. 

 
Dane metrologiczne oryginalnych dwudenarów litewskich Zygmunta Augusta 

wg katalogu Kopickiego to: srednica 14 – 15,5; waga 0,634. 
 Prezentowana „moneta” wykonana jest ze srebra dobrej jakości, waży 0,7 
g , średnica – 1,25 cm. 
2. Moneta spreparowana z półgrosz litewskiego  
 Wycięty środek z popularnego półgrosza litewskiego Zygmunta Augusta 
mający udawac rzadki (u Kopickiego rr) denar litewski tegoż władcy.  
Oryginalne denary , wg katalogu Kopickiego ważyły 0,317 g a średnice to 11 – 
13 mm. 

 
Waga: 0,6 g; średnica: 13,5 mm 
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3. Moneta spreparowana z grosza koronnego 
 Wycięty środek z grosza koronnego Zygmunta III Wazy. 
To „cudactwo” doprawdy nie wiem co miałoby udawać.  

 
Waga: 0,6 g; średnica: 15,0 mm 

 

4. Moneta spreparowana z półgrosza koronnego 
 Wycięty środek z półgrosza koronnego Zygmunta I Starego, mający 
udawa denar Władysława Warneńczyka bądź Kazimierza Jagiellończyka. 
Oryginalne denary wg katalogu Kopickiego ważyły: 
Warneńczyka - 0,36 – 0,5 g ; średnica: 11 14 mm 
Kazimierza Jagiellończyka – 9,34 – 0,42; średnica 12 mm. 
 

 
Waga: 0,4 g ; średnica 13,0 mm. 
Wydawałoby się, że tego typu fałszerstwa w dzisiejszej dobie technologicznej są 
już przestarzałe, jeszcze przed kilkudziesięciu laty o tego typu fałszerstwach 
pisał Henryk Mańkowski i nieco później Janusz Kurpiowski.  

 
Aleksander M. Kuźmin 
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TOPOREK – SYMBOL WODOWANIA STATKU 
  Wspomniano już (GZN nr 86, maj 2010), że w przemyśle stoczniowym 
symbolem tzw. położenia stępki, co w dzisiejszych czasach oznacza 
wyprowadzenie pierwszej sekcji z hali prefabrykacyjnej i  rozpoczęcie montażu 
kadłuba na pochylni lub w suchym doku, jest młoteczek. Jest on symbolem 
wbicia pierwszego nita. Technologia budowy ulega zmianie, ale szanując 
tradycję, pewne symbole są zachowywane i oby tak pozostało. Drugim ważnym 
etapem w procesie budowy statku jest wodowanie, czyli sprowadzenie kadłuba 
do wody, do środowiska, w którym będzie służył do określonych celów. W 
przeszłości, nawet niedalekiej, wodowanie łączone było z nadaniem imienia, 
czemu towarzyszył chrzest. Częstym od wielu lat zjawiskiem nadanie imienia 
odbywa się w dniu przekazywania statku armatorowi. Często się też zdarza, że 
statek jest budowany z przyjętą nazwą, a w chwili zdawania statku przez 
stocznię następuje zmiana nazwy zgodnie z życzeniem operatora, który 
wynajmuje od armatora statek, czasem na długi okres. Takie to nastały czasy, że 
armator będący właścicielem nieraz dużej floty, nie zajmuje się transportem 
morskim, a czarteruje swoje statki operatorom, którzy już sami muszą zadbać, 
by zarabiać pieniądze, a nie dokładać do interesu. A armator ma wówczas 
zgodnie z umową zapewniony dochód. To tak jak z mieszkaniem – nie trzeba go 
kupować, wystarczy wynająć.   
  Symbolem wodowania jest toporek. Większym, zaostrzonym toporkiem matka 
chrzestna przecina linę, utrzymującą dwa stopery, które są ostatnim 
zabezpieczeniem statku przed zsunięciem z pochylni. Jedna lina przytrzymuje 
dwa stopery, a ich równoczesne zwolnienie zapewnia pomyślne wodowanie. 
Szczególnie jest to ważne na pochylni zrzutowej, na której kadłub statku zsuwa 
się bokiem do wody i zeskakuje z pochylni. Niejednoczesne zwolnienie 
stoperów, umieszczonych w dużej od siebie odległości w części dziobowej i 
rufowej, powoduje wówczas zarzucenie jednego końca kadłuba i katastrofalne 
skutki. Taki wypadek miał miejsce w Stoczni Gdańskiej  w dniu 31.03.1987 
podczas wodowania fregaty MIR, gdy dziób został na pochylni, a rufa weszła do 
wody. W latach 1987-1992 w Stoczni Gdańskiej zbudowano dla ZSRR pięć 
takich szkolnych żaglowców. Były to: DRUZHBA, MIR, KHERSONES, 
PALLADA i NADEZHDA. Były one zmodernizowaną odmianą DARU 
MŁODZIEŻY. Po rozpadzie Związku Radzieckiego KHERSONES przejęła 
Ukraina, pozostałe Rosja. 
Fotografia nr 1 przedstawia pamiątkowy toporek wydany z okazji wodowania w 
Stoczni Szczecińskiej m/s CZWARTACY AL. Taką pamiątkę otrzymała matka 
chrzestna wraz z dyplomem oraz kilka znamienitych osób, świadków 
uroczystości,  bez dyplomu. Na części  metalowej wygrawerowany jest napis: 
„Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego wodowanie m/s CZWARTACY AL. dn. 
23.X.1970 r.” Długość toporka z trzonkiem 205 mm. Ofiarowywany był w 
specjalnym etui ze znakiem firmowym  Stoczni. Matką chrzestną podczas 
wodowania była pani Zofia Sadkowska-Dąbrowska, pseudonim „Zocha”, b. 
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żołnierz batalionu AL. im. Czwartaków. Masowiec ten o symbolu budowy 
B447-II/3 i o nośności 32400 ton był trzecim kolejnym statkiem tej serii.   

 
                                                             Fot. 1. 
Wcześniej w Stoczni zostały zbudowane: POWSTANIEC ŚLĄSKI i 
CASSINGA (dla armatora z Lizbony). W sumie Stocznia Szczecińska w latach 
1970-1975 zbudowała 23 statki tego typu w dwu wersjach, z tego 11 dla 
szczecińskiego armatora, 3 dla Portugalii, 1 dla Wielkiej Brytanii, 3 dla 
Czechosłowacji i 5 dla ZSRR.  Przedstawiony toporek został wykonany 
wyłącznie z okazji wodowania „Czwartaków AL”. Pamiątki takie wykonywali 
uczniowie Zasadniczej Szkoły Budowy Okrętów podczas zajęć praktycznych. 

 
Fot. 2. 
Fotografia nr 2 przedstawia podobną pamiątkę, z tą różnicą, że tego typu 
toporek mógł być w Stoczni Szczecińskiej wykorzystywany dla różnych 
statków, z wymienną tabliczką. Na części metalowej jest tylko nazwa Stoczni, a 
na drewnianym trzonku przynitowana jest tabliczka aluminiowa z napisem: 
„Wodowanie m/s BATALIONY CHŁOPSKIE dnia 1987.12.18”. Długość 
przedmiotu 205 mm. Matką chrzestną była pani Zofia Kamińska, córka gen. 
Franciszka Kamińskiego, komendanta głównego Batalionów Chłopskich w 
czasie wojny. A statek był masowcem typu B545/5 o nośności 33640 ton, a więc 
piąty kolejny statek serii. Prototypem B545/1 była ARMIA LUDOWA. W latach 
1987-1989 w Stoczni Szczecińskiej zbudowano siedem takich statków, z tego 
pięć dla PŻM, a dwa ostatnie dla Czechosłowacji. 
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Fot. 3. 
Fotografia nr 3 też przestawia toporek, lecz tym razem to nie jest maskotka, lecz 
rzeczywiste narzędzie, którym matka chrzestna cięła linę podczas ceremonii 
wodowania. Wygięty trzonek  o długości 350 mm dobrze trzyma się  ręki, a 
ostre ostrze świadczy o praktycznym zastosowaniu przedmiotu. Na toporku 
napis: Stocznia „Wisła” Gdańsk, styczeń 1977. Nie ma tu zbyt wiele informacji, 
lecz przedmiot był jednorazowego użycia. Dopiero szukając w materiałach 
archiwalnych można się dowiedzieć, że w Stoczni WISŁA w styczniu 1977 było 
tylko jedno wodowanie w dniu 10.01.1977, a wodowano drugi kolejny 
pożarniczy statek zalewowy o mocy 1000 KM, mający   symbol PSZ-1000. 
Pierwszym statkiem tego typu był STRAŻAK-4. Były to statki do prowadzenia 
samodzielnych akcji gaśniczo-ratowniczych dla portu w Gdańsku, Szczecinie i 
na Zalewie Szczecińskim. Wodowany w styczniu statek został ukończony w 
dniu 27.04.1977  i jako STRAŻAK-24 przekazany został do ochrony 
przeciwpożarowej w Szczecinie i Świnoujściu. Jednostkę prototypową otrzymał 
wcześniej Zarząd Portu w Gdańsku. 
Gdy statek był wodowany w suchym doku, co miało miejsce w Stoczni Gdynia, 
toporek też był czasem używany przez matkę chrzestną, ale nie do zwalniania 
stoperów. Do chrztu statku używa się szampana. Aby uniknąć nie trafienia w 
burtę butelka jest na lince, której górny koniec zamocowany jest na wysokości 
pokładu. Albo matka chrzestna puszcza butelkę, nadając jej jeszcze prędkość 
początkową, albo butelka wisi w pewnym oddaleniu od statku, a matka 
chrzestna przecina toporkiem linkę, która odciąga butelkę od burty statku. 
Ponieważ matka chrzestna ma zawsze do czynienia z butelką, częstym dla niej 
upominkiem w niektórych stoczniach był fragment szyjki butelki po szampanie 
w odpowiedniej oprawie i z odpowiednią dedykacją. Trudno uświadamiać matkę 
chrzestną,   ale nie był to nigdy fragment butelki, użytej w dniu wodowania. 
Pamiątka taka była już przygotowana wcześniej, a ułomek szyjki też musiał 
mieć właściwą postać.  Może nawet kilka butelek musiało być użytych, na 
przygotowanie takiej pamiątki. 
Inne specyficzne i bardziej urozmaicone pamiątki otrzymywali  armatorzy i 
wybrani goście przy okazji przekazywania statku do eksploatacji, nie 
wspominając o bankietach czczących szczęśliwe zakończenie budowy. Ale to 
już jest inna historia. 
                                                                                                           Miłosz Frąckowiak 
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O CENACH MONET DECYDUJE… 
 
 Wiele czynników wpływa na aktualną cenę numizmatu.  
Prześledźmy to na przykładzie toruńskich talarów oblężniczych z 1629 r., 
sprzedawanych na warszawskich aukcjach w ciągu ostatnich 15 lat.  
Talar taki, w dobrym (III) stanie zachowania, wystawiony za 2.000 zł  na 10 
aukcji Warszawskiego Centrum Numizmatycznego (18.11. 1995 r. ), sprzedano 
za 2.250 zł., a podobny egzemplarz , oferowany po roku na 12 aukcji za 3.500 
zł, nie znalazł nabywcy.  Na 15 aukcji WCN (23.05.1998 r.) egzemplarz w nieco 
lepszym stanie, licytowany od 3.200 zł., uzyskał cenę 3.800 zł. Dla porównania, 
bardzo rzadka odbitka w złocie takiego talara, o wadze 5 dukatów, w bardzo 
dobrym stanie (II), wystawiona na 17 aukcji (27.02.1999 r.) za 125.000 zł., po 
licytacji zyskała rekordową cenę 135.000 zł. , zanotowaną wtedy na krajowych 
aukcjach. Talar w srebrze, podobny do egzemplarza z 15 aukcji, na 20 aukcji 
W.C.N. (12.02.2000r.), oferowany za 7.500 zł., kupiono za 8.100 zł. Inny 
egzemplarz w dobrym (III) stanie zachowania pojawił się na 30 aukcji 
(29.05.2004 r.) z ceną katalogową 10.000 zł., a po licytacji kupiono go za 14.000 
zł. Na 35 aukcji (2.12.2006 r.) egzemplarz w nieznacznie lepszym stanie (III+), 
wyceniony na 15.000 zł., znalazł amatora za 18.500 zł., a na 36 aukcji 
(26.05.2007 r.) egzemplarz w III stanie sprzedano po cenie katalogowej za 
17.000 zł. Na 43 aukcji (5.06.2010 r.) talar w podobnym stanie, wystawiony za 
17.000 zł., sprzedano za 19.500 zł.  Z kolei na 44 aukcji (13.11.2010 r.) 
oblężniczy talar toruński w bardzo dobrym stanie (II), licytowany od 16.000 zł, 
kupiono za 36.000 zł.  

 
Warto wspomnieć, że na  aukcji 1 Antykwariatu Numizmatycznego Pawła 
Niemczyka (23.10.2010 r.) pojawiła się odbitka w złocie, sprzedana przed 11 
laty na 17 aukcji W.C.N. za 135.000 zł. Tym razem jej cenę katalogową 
zaproponowano w wysokości 200.000 zł, a po licytacji za numizmat ten 
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nabywca zapłacił 410.000 zł (plus 15% opłaty aukcyjnej). 
 

 
 Wiadomo, że o cenie monety decyduje jej rzadkość i stan zachowania, ale 
nie tylko. Na cenę wpływa też zainteresowanie danym numizmatem, a także 
miejsce sprzedaży i reklama (informacje prasowe, internetowe, jakość ilustracji 
w katalogu aukcyjnym). W dużym stopniu czynnikiem decydującym o 
uzyskaniu wysokiej ceny jest czas sprzedaży. Jak widać z podanych przykładów, 
ceny uzyskane za talary oblężnicze Torunia z 1629 r. rosły na kolejnych 
aukcjach. Zjawisko to dotyczyło też niemal wszystkich numizmatów. 
Warto wspomnieć, że w 1995 r.  złotą 200-złotówkę z Chopinem, wybitą w 
ilości 500 sztuk, Narodowy Bank Polski sprzedawał po 780 zł. Dziś cena 
katalogowa tej monety wynosi 35.000 zł. W tym przypadku decydujący był 
mały nakład emisji. Odwrotną sytuację pokazują przykłady srebrnych monet 
emitowanych przez Narodowy Bank Polski w nakładach znacznie 
przekraczających zainteresowanie zbieraczy, na przykład po 100.000 
egzemplarzy. Monety takie można dziś kupić po cenach nawet niższych niż 
ceny, po jakich sprzedawał je NBP.  
Ogólnie, można stwierdzić, że numizmaty rzadkie i piękne, na które popyt 
znacznie przekracza ich podaż, z czasem zyskują na wartości. Dowodem na 
potwierdzenie tego zdania są ceny, uzyskiwane za poszczególne monety w ciągu 
15 lat, rosnące, jak widać na przykładzie oblężniczych talarów toruńskich, dużo 
szybciej niż koszty utrzymania czy inflacja.  
Zdj ęcie talara toruńskiego oblężniczego pochodzi z katalogu aukcyjnego Antykwariatu 
Numizmatycznego Pawła Niemczyka. 

Wojciech Niemirycz 
Warszawa, 18.listopada 2010 r. 
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ZBIORY MEDALIERSKIE MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – 
HISTORYCZNEGO W ELBL ĄGU. 

 
 Omawiając zbiór medali znajdujący się współcześnie w Muzeum 
Archeologiczno – Historycznym w Elblągu należy sięgnąć do dziejów 
Biblioteki Gimnazjum Elbląskiego, gdzie obok książek, materiałów 
kartograficznych i ikonograficznych, okazów przyrodniczych i geologicznych 
gromadzić zaczęto od I ćwierci XVIII wieku także monety i medale. W 1864 
roku zostało powołane Muzeum Miejskie (Städtische Museum), poprzez 
oficjalne wydzielenie tej różnorodnej kolekcji ze wspomnianej biblioteki i 
przeniesienie w roku następnym do pomieszczeń ratusza. Numizmaty spośród 
niej zostały wyodrębnione w okresie sprawowania funkcji kustosza muzeum 
przez dra Roberta Dorra. Powierzono je rotmistrzowi D. von Schack, który 
sporządził w rękopisie pierwszy katalog monet. W „Przewodnika po Miejskim 
Muzeum w Elblągu” z roku 1903 wśród obiektów numizmatycznych 
wymieniano kilka medali poświęconych międzynarodowym i lokalnym 
wystawom przemysłowym oraz inne, wydawane przez różne instytucje miejskie. 
 W zbiorach muzealnych znajdowały się też m.in. medale na zwycięstwo 1871 
roku, na 600 –lecie Elbląga i na pamiątkę wyzwolenia Wiednia w 1683 roku 
oraz inne, a także do dzisiaj nie zachowane stemple medalu na 550 – lecie 
miasta z 1787 roku. W roku 1913 zbiory numizmatyczne Städtische Muzeum 
oceniano na 4 – 5 tysięcy sztuk, a w sprawozdaniach z lat 1909 – 1913, obok 
zakupów cennych znalezisk monetarnych, wymieniano dary w postaci kopii 
medalu elektora saskiego Jerzego II oraz srebrnych medali z okazji śmierci 
Fryderyka Wielkiego oraz wydanych przez Biuro Pośrednictwa Pracy. Po kilku 
przeprowadzkach zbiory muzealne znalazły się ostatecznie od roku 1924 przy 
ul. Wigilijnej na Starym Mieście, zorganizowane w 12 działach (w ósmym 
umieszczono monety oraz medale) i taki układ zbiorów pozostał do końca 
istnienia przedwojennego muzeum..  
 W czasie działań wojennych kamieniczki, w których znajdowało się 
Muzeum uległy zniszczeniu. Ze wspomnień ostatniego dyrektora instytucji dra 
Wernera Neugebauera dowiadujemy się, że najcenniejsze obiekty muzealne 
przechowywano w skarbcu i jeszcze w roku 1944 wywieziono do środkowych 
Niemiec, gdzie najprawdopodobniej zaginęły. 
  Z bogatej niegdyś kolekcji numizmatycznej, po wojnie pozostały tylko 
fragmenty, odkryte w 1959 roku w spalonej kasie pancernej, podczas 
odgruzowywania piwnic przedwojennego muzeum przy ul. Wigilijnej - w 
protokole przekazania obiektów do Muzeum nie wymieniono jednak ani 
jednego medalu. Nie zostały także odnalezione inne zabytki numizmatyczne, 
ukryte podobno na terenie dawnej stoczni Schichaua oraz rozwiezione wraz z 
pozostałymi, mniej cennymi obiektami, po okolicznych wsiach i leśniczówkach 
nad Zalewem Wiślanym. 
 W powołanym po wojnie w roku 1954 Muzeum w Elblągu, 
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zlokalizowanym początkowo w kamieniczkach przy ul. Wigilijnej 11- 12 a od 
1973 roku w dawnym Gimnazjum przy dzisiejszym Bulwarze Zygmunta 
Augusta, numizmaty gromadzone były w ramach Działu Ikonografii, który 
później określano szerzej, jako obejmujący obiekty z zakresu historii miasta i 
ziemi elbląskiej. W roku 1982, gdy zbiory muzealne zostały podzielone na 
odrębne kolekcje, wydzielono stanowisko d/s numizmatów. W zbiorach 
numizmatycznych znalazły się wtedy, oprócz monet i banknotów także m. in. 
medale, odznaczenia, tłoki pieczętne oraz plomby towarowe. 
 Kolekcja medali, od momentu wyodrębnienia numizmatów ze zbiorów 
historycznych, znacznie się powiększyła. Do zbiorów trafiają głównie obiekty 
wydawane w Elblągu lub z Elblągiem związane tematycznie. Uzupełniają one 
istniejącą już kolekcję medali historycznych, upamiętniających dawne miejskie 
uroczystości jubileuszowe oraz wizyty w tym mieście władców polskich 
remitentów zagranicznych. Wśród emitentów elbląskich medali powojennych 
znalazły się zakładowe jednostki Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, 
jednostki wojskowe stacjonujące w mieście, Polskie Towarzystwo Turystyczno 
– Krajoznawcze, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Elbląg oraz placówki 
szkolne. W omawianym zbiorze medalierskim pojawiły się również obiekty 
związane z ważnymi dla miasta wydarzeniami, takimi jak wizyta papieża Jana 
Pawła II w Elblągu podczas pielgrzymki w 1999 roku. Dokumentem minionej 
epoki są także prace o zróżnicowanym poziomie artystycznym, będące jednak 
świadectwem często nieistniejących już a niegdyś tak ważnych dla miasta 
zakładów przemysłowych. Wśród nich prym wiodły znane w całej Polsce 
Zakłady Mechaniczne im. Gen. Karola Świerczewskiego „ZAMECH”. 
Odlewnia tego przedsiębiorstwa była wielokrotnie miejscem wytwarzania 
medali, powstających na zamówienie również innych elbląskich instytucji i 
zakładów produkcyjnych.  

 
 Kolejną wyodrębniającą się grupę spośród medali gromadzonych w 
Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Elblągu stanowią obiekty XIX - i 
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XX- wieczne, pochodzące z kręgu kultury niemieckiej, związane głównie z 
regionem pruskim. W zbiorach znalazły się m.in. medale poświęcone wojnie 
Prus z Napoleonem, prowadzonej w latach 1813-1814 oraz wojnie francusko – 
pruskiej z lat 1870 - 1871. Na przedwojennych medalach uświetniony został 
także jeden z najznamienitszych rodów arystokratycznych dawnych Prus 
Wschodnich - Zu Dohna. 

 
 Stopniowo zaczyna nabierać kształtu kolekcja medali związanych z 
organizowanymi w prowincji pruskiej wystawami rolniczymi i przemysłowymi 
- znalazły się tu m.in. medale nagrodowe z wystawy hodowców drobiu oraz za 
osiągnięcia i długoletnią służbę w rolnictwie. 

 
 
 Najcenniejszym w tej grupie obiektem jest elbląski medal z przedstawieniem 
herbu miejskiego „Za osiągnięcia”, przyznawany przez Stowarzyszenie 
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Hodowców Drobiu i Ochrony Ptactwa a datowany na rok 1895. 
 Ze względu na zbyt duże ceny na rynkach antykwarycznych polskich 
medali pochodzących z XIX i z 1. połowy XX wieku, stanowią one niewielki 
zestaw w zbiorach Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu. Wśród 
nich na szczególne wyróżnienie zasługuje egzemplarz bity w miedzi na 
trzechsetną rocznicę Unii Lubelskiej, datowany na 11 sierpnia 1869 roku. 

 
 Kolejną wyróżniającą się grupę w zbiorach stanowią polskie medale o 
tematyce historycznej. Muzeum, nie mogąc się poszczycić posiadaniem 
znaczących pamiątek z epoki, dla celów poglądowych wykorzystuje pokaźną 
kolekcję współcześnie wykonanych kopii, autorstwa zapalonego gdyńskiego 
kolekcjonera numizmatów Andrzeja Denisa. Kolekcja ta obejmuje okres 
medalierstwa polskiego od XVI wieku do czasów rozbiorów, przedstawiając 
kopie medali królewskich oraz związanych z ważnymi wydarzeniami 
historycznymi, których pierwowzory tworzyli najwybitniejsi artyści dawnych 
epok.  Współczesną kontynuację tego tematu stanowią medale, wydawane od 
roku 1970 przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - 
Krajoznawczego w Chełmie a poświęcone ważnym wydarzeniom w dziejach 
Polski oraz zasłużonym postaciom historycznym, zaprojektowane przez 
znakomitych artystów - medalierów 2. połowy XX wieku m. in. Edwarda 
Gorola i Jerzego Jarnuszkiewicza. Ten sam temat podejmują medale emitowane 
przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, projektowane również przez wielu 
uznanych w środowisku medalierów. 
 Odrębny zespół w zbiorach stanowią medale instytucji muzealnych oraz 
poruszające tematykę numizmatyczną. Ich pozyskiwanie w drodze wymiany jest 
ostatnio znacznie ułatwione, dzięki wyemitowaniu przez Muzeum 
Archeologiczno – Historyczne w Elblągu od roku 2007 własnego medalu. Został 
on wybity w mosiądzu z okazji 770-lecia nadania praw miejskich Elblągowi. 
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W obecnej chwili omawiana kolekcja medalierska nie jest prezentowana na 
żadnej stałej ekspozycji muzealnej, ze względu na brak dostatecznej ilości sal 
ekspozycyjnych. Mimo stosunkowo skromnego ilościowo, choć dosyć 
zróżnicowanego tematycznie zbioru – obiekty nasze są chętnie wypożyczane na 
wystawy czasowe, zarówno w macierzystej instytucji, jak i w innych 
placówkach muzealnych. W ostatnich latach brały udział m. in. W wystawach 
poświęconych epoce napoleońskiej w Muzeum Mikołaja Kopernika we 
Fromborku i Muzeum w Ostródzie oraz dawnym bractwom strzeleckim na 
Pomorzu w Muzeum Historyczno – Etnograficznym w Chojnicach. Muzeum 
Archeologiczno – Historyczne w Elblągu organizuje także własne czasowe 
wystawy medalierskie, posiłkując się przy ich aranżacji prywatnymi zbiorami 
kolekcjonerskimi oraz eksponatami z innych muzeów. Dzięki bardzo dobrze, od 
lat układającej się współpracy z Gdańskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego, jego członkowie chętnie udostępniają nam swoje zbiory. 
Dzięki ich uprzejmości oraz przychylności lokalnego środowiska 
kolekcjonerskiego zorganizowane zostały w ostatnich latach wystawy ”Motywy 
architektoniczne w medalierstwie”, „Polska przedrozbiorowa w medalierstwie” 
oraz „ Józef Piłsudski …tylko Polsce służę”. 
 
Pełen tekst artykułu na temat zbiorów medalierskich ukaże się w I połowie 2011 
roku w elbląskich Studiach Muzealnych, seria nr 2. 

Małgorzata Gizińska 
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Re: MEDAL GDA ŃSKI Z 1988R. O TRZECH ODMIENNYCH 
REWERSACH 

   W Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych Nr 89/2010 przeczytałem bardzo 
ciekawy artykuł pióra Pana Miłosza Frąckowiaka o medalu jak w tytule. 
Myślę, że wielu kolekcjonerów, a i ja również, dzięki szczegółom podanym 
przez Autora artykułu, rozszerzyło swoją wiedzę o tym niezbyt popularnym 
medalu. Pozostały jednak do ustalenia takie dane jak: autor medalu, inicjator 
jego wydania, miejsce wykonania, wielkość emisji, a więc informacje, które są 
niezbędne do ujęcia w dokumentacji danej kolekcji. Tych danych brak jest 
również w katalogu „Medale Gdyni” autorstwa Panów Bogumiła Filipka i 
Zbigniewa Otremby z 2007r. Notabene w tym katalogu w ogóle nie ujęto 
trzeciej odmiany medalu z 1988r. poświęconej Federacji Zakładowych 
Organizacji Związkowych Żeglugi Śródlądowej.    Tak się składa, że od 20 lat 
posiadam w swojej kolekcji wszystkie trzy medale poświęcone Związkom 
Zawodowym Żeglugowców. Pozyskałem je bezpośrednio od ich Autora t.j. Pana 
Józefa Kaweckiego wraz z informacjami, że medale były bite w Poznaniu, a 
każdy z nich w ilości 100 egzemplarzy.  
 Tymi szczegółami dzielę się za pośrednictwem GZN z zainteresowanymi 
kolekcjonerami.                                                                                              
P.S.   Korzystając z okazji proszę zainteresowanych medalierstwem 
marynistycznym o podpowiedź kto zaprojektował, kto wydał, z jakiej okazji i 
kiedy – przedstawiony medal, który jest jednostronnym odlewem w brązie, ma 
średnicę 175 mm i nie jest sygnowany. Jedyna legenda  to < MAYFLOWER> 

 
Rafał Detyniecki 
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MARKA NARZ ĘDZIOWA 
WARSZTATÓW PORTOWYCH MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI 

 

 
 
 

Do moich zbiorów GDYNIANÓW trafiła ostatnio marka narzędziowa 
Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej.  
Opis marki: 
W centrum w obwódce ciągłej – kotwica; w otoku półkolem na górze napis: 

WARSZTATY PORTOWE MAR.WOJ. 
Dołem , także półkolem: 

W GDYNI 
Na odwrocie, numer marki: 

1000 
Po bokach numeru dwie sygnatury w kształcie kotwic. 
 

Aleksander M. Kuźmin 
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MAŁO ZNANY MEDAL GDY ŃSKI 

 
 Medal zatytułowany: „80 LAT TRADYCJI” wyemitowany przez 
prawdopodobnie Zakład Energetyczny w Toruniu. 
Napisy: górą - 80 LAT TRADYCJI dołem w okręgu ZE Toruń 

 
Daty roczne 1923    -      2003; po środku w kwadracie imitacja mapy z 
zaznaczeniem miejscowości: Gdynia, Żur, Grudziądz, Gródek, Toruń. 
Medal lany o wymiarach 95 x 85 mm; metal: brąz. 
Zwracam się do Czytelników z prośbą o ustalenie nazwiska projektanta, 
emitenta oraz ewentualnie podanie nakładu 

Aleksander M. Kuźmin 
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75. ROCZNICA POWSTANIA  
TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO W BYDGOSZCZY 

 

 
 20 listopada 2010 roku odbyły się uroczystości obchodów 75. rocznicy 
powstania Towarzystwa Numizmatycznego w Bydgoszczy.  
Uroczystośc zgromadziła wiele osób z Bydgoszczy oraz zaproszonych gości z 
różnych Oddziałów PTN, głównymi honorowymi goścmi była pani Wanda 
Niewitecka, żona patrona Oddziału Bydgoskiego Stanisława Niewiteckiego, 
wraz z rodziną. Uroczyste obchody zaszczyciły swą obecnością władze lokalne 
oraz przedstawiciele Zarządu Głównego PTN Zbigniew Nestorowicz i Witold 
Garbaczewski. Oddział Gdański PTN reprezentowali Romuald l. Sieradzki i 
Aleksander M. Kuźmin. 
Wygłoszono szereg interesujących referatów m.in. Badania archeologiczne na 
obszarze dawnej mennicy bydgoskiej – Robert Grochowski i Beata 
Świątkiewicz-Siekierska. 
Uczestnicy spotkania zwiedzili stała wystawę: Mennica bydgoska – stała 
wystawa w Europejskim Centrum Pieniądza przewodnikiem po wystawie była 
kustosz Irena Borowczak. 
Uroczystości zakończyła wspólna fotografia uczestników spotkania. 

 
 

Aleksander M. Kuźmin 
 



                                                                               
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 92      grudzień 2010 r. 

19 

WYSTAWY 
„Powstanie Warszawskie 1.VIII – 2.X.1944.” to tytuł wystawy 
numizmatycznej,  otwartej  22 października b.r. w gmachu Narodowego Banku 
Polskiego, Oddział Okręgowy w Gdańsku.                                                                                                                              
 W pięknej zabytkowej sali operacyjnej ustawiono 4 gabloty w których 
wyeksponowano 115 medali i 9 monet o tematyce Powstania Warszawskiego ze 
zbiorów prywatnych Mirosława Skibniewskiego członka Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego Oddział Gdańsk. 
 Dwie pierwsze gabloty zawierają medale i monety  rocznicowe, 
pamiątkowe i inne tematycznie związane z Powstaniem Warszawskim. 
W następnych dwóch gablotach pokazano medale poświecone dowódcom 
powstania  i dowódcom poszczególnych obwodów i dzielnic Warszawy, jak 
również oddziałom powstańczym walczącym w danym obwodzie, lub 
dzielnicy.. 
 W czwartej gablocie pokazano piękny medal upamiętniający bohaterstwo 
i ofiarny wysiłek harcerzy z „Szarych Szeregów”, którzy jako najmłodsi 
żołnierze – listonosze  dostarczali korespondencję na całym terenie walczącej 
Warszawy. Jest notatka informująca o działalności Poczty Harcerskiej i 
załączona oryginalna  koperta z listu nadanego na Mokotowie i przeniesionego 
do Śródmieścia. 
 Zapraszamy do obejrzenia ekspozycji.  
Wstępny termin zakończenia wystawy to koniec stycznia 2011r. 
 

                                                                          Mirosław Skibniewski 
MEDAL FILATELISTYCZNY 

 
W 89 nr GZN informowaliśmy o srebrnym gdańskim medalu filatelistycznym. 
Tym razem Mirosław Skibniewski poinformował nas o istnieniu takiego medalu 
bitego w brązie. Dziękujemy za informację. 

                                   REDAKCJA 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 
 

 7 września 2010 r. w Sali odczytowej Muzeum Miasta Gdyni Aleksander 
M. Ku źmin wygłosił odczyt Pt: „Rodzaje krzyży na monetach”. Prelekcja była 
bogato ilustrowana monetami z motywem różnego rodzaju krzyżami. 
 
 5 października w Muzeum Miasta Gdyni Roma Włodarczak kustosz 
Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Zamkowego w Malborku, wygłosiła 
odczyt na temat mennictwa krzyżackiego.  
 

 19 października 2010 roku, w budynku Muzeum Archeologiczno 
Historycznego w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 11 w ramach cyklu 
spotkań organizowanych przez PTH O/Elbląg w „Kawiarence  Historycznej 
Clio” Aleksander M. Kuźmin wygłosił pogadankę na temat genealogii. 

 

22 października b.r. w gmachu Narodowego Banku Polskiego, Oddział 
Okręgowy w Gdańsku otwarto wystawę  „Powstanie Warszawskie 1.VIII – 
2.X.1944.”. Wystawa wg scenariusza Mirosława Skibniewskiego członka 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział Gdańsk pokazuje medale i 
monety o tematyce powstania, z własnych zbiorów Wystawcy. O wystawie 
piszemy na dalszych stronach bierzącego numeru GZN. 
 
 
 2 listopada także w Muzeum Miasta Gdyni Małgorzata Gizińska kustosz  
Działu Numizmatycznego w Muzeum Archeologiczno – Historycznego w 
Elblągu wygłosiła prelekcję na temat: „Zbiory medalierskie Muzeum 
Archeologiczno – Historycznego w Elblągu”. Fragmenty tego wystąpienia 
drukujemy w bieżącym numerze GZN. 
 
 7 grudnia na comiesięcznym zebraniu odczytowym w Muzeum Miasta 
Gdyni Henryk Karpi ński, wybitny znawca falerystyki, wygłosił odczyt 
„Gruzini w Wojsku Polskim”.  

Prelekcja bogato ilustrowana spotkała się z wielkim zainteresowaniem 
 
 
!6 grudnia br. Odbyło się II Seminarium Numizmatyczne Mennicy 

Polskiej. Seminarium miało miejsce w Europejskim Centrum Pieniądza w 
Bydgoszczy. Środowisko Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego O/Gdańsk 
reprezentował Aleksander M. Kuźmin wygłaszając referat „Technika bicia 
monet w Mennicy Bydgoskiej”. 

ALEMKA 
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II SEMINARIUM NUMIZMATYCZNE MENNICY POLSKIEJ  
 16 grudnia w obiektach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy odbyło się 
II Seminarium Numizmatyczne Mennicy Polskiej. Motywem przewodnim 
seminarium są Mennice Ziem Polskich. W 87 nr GZN opisywaliśmy program I 
Seminarium poświęconego Mennicy Malborskiej na obecny seminarium 
‘bohaterem” była największa mennica XVII wiecznej Rzeczypospolitej – 
Mennica Bydgoska. 
 
Program Seminarium 

 
 

Z okazji II Seminarium Mennica Polska wybiła replikę portugala 
bydgoskiego. Moneta ta znana jest tylko w jednym egzemplarzu a właścicielem 
jej jest Britisch Muzeum. Muzeum w Bydgoszczy posiada tylko jej kopię. 

 
Kopia portugala bydgoskiego 

 
Historię odkrycia tej monety w muzeum brytyjskim opisał hr. Sobański 
właściciel wielkiego zbioru monet polskich porównywalnego do zasobów zbioru 
hr. Hutte-Czapskiego i opisał ja na łamach Wiadomości Archeologiczno –
Numizmatycznych.  
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Skan fragmentu art. Z Wiadomości Archeologiczno Numizmatycznych (dzięki 
uprzejmości (Tomasza Bylickiego) 
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Replika portugala bydgoskiego Jan Kazimierza, wybita przez Mennicę Polską 
 
 
 
 

Aleksander M. Kuźmin 
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ALFONS  KLEJNA ( 1935 – 2010 ) 

Z aparatem fotograficznym po zabytkach archeologicznych, 

numizmatycznych, etnograficznych i architektonicznych na Pomorzu 

Gdańskim. 

  

Po długiej i ciężkiej chorobie 15 listopada 2010 r.  zmarł niezwykle 
zasłużony dla Pomorza mgr  Alfons Klejna, związany przez całe życie z ziemią 
gdańską, w szczególności jednak z Kaszubami i Kociewiem. 
Urodził się 3 lutego 1935 r. w Skrzeszewie pow. Kartuzy i tam w rodzinie 
kaszubskiej spędził swoje dzieciństwo. Średnie wykształcenie uzyskał w 
Trójmieście kończąc w 1960 r. w Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni – Orłowie,  
klasę fotografii artystycznej.  

W tym samym roku rozpoczął pracę na etacie fotografa w Muzeum 
Archeologicznym w Gdańsku. W międzyczasie  w początkach lat 
siedemdziesiątych ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej na wydziale 
historii, uzyskując tytuł magistra. Jego jednak pasją była fotografia i z tym 
zawodem nie rozstawał się do końca życia.  Do czerwca  2000 r. będąc z czasem 
starszym kustoszem, nierozerwalnie przez czterdzieści lat  był związany z 
Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, kierując pracownią fotograficzną. W tym 
zakresie Jego działalność była wszechstronna. Uczestniczył w licznych 
badaniach archeologicznych, wykonując w terenie  niezbędną dokumentację 
fotograficzną odkrytych obiektów. Materiał ten wykorzystywany był później w 
licznych stałych i czasowych wystawach, organizowanych zarówno w Muzeum 
Archeologicznym w Gdańsku,  jak i w wielu innych  muzeach. Sporządzona 
przez A. Klejnę niezbędna dokumentacja, zdjęcia w terenie odkrytych obiektów 
i  zabytków oraz cały szereg wykonywanych przez niego reprodukcji w oparciu o 
literaturę,  wykorzystywana była przez pracowników Muzeum  do licznych 
publikacji archeologicznych. Obszerna dokumentacja doczekała się też 
uporządkowania  przez Niego zdjęć dzięki stworzeniu bardzo przydatnego 
archiwum fotograficznego. W  zakresie wykonywania różnego rodzaju zdjęć 
 współpracował także  z wieloma innymi muzami, z wydawnictwami, uczelniami 
i  instytucjami, szczególnie jednak  na terenie Trójmiasta i Kaszub.  

Warto dodać, że nie spożyty w swoich działaniach w latach 1962- 1967 
pracował również  na drugim etacie w Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz w 
latach  1970 do 2002  jako nauczyciel w Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych, zwanym później  Zespołem Sztuk Plastycznych w Gdyni -  Orłowie. 
Prowadząc tam  ponad trzydzieści lat  zajęcia z młodzieżą, uczył  nie tylko 
technologii fotograficznej, ale również  sztuki artystycznej i estetyki, a także 
 wrażliwości na piękno, uchwycone okiem obiektywu. 
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Gdziekolwiek pracował i niezależnie dla kogo, był niestrudzony w swojej 
pracy, a przy tym  niezwykle rzetelny i niezawodny  w wykonywaniu swoich 
obowiązków służbowych. Mało kto, tak jak A. Klejna,  godził świetnie  pracę 
zawodową ze swoimi pasjami i z życiem rodzinnym.  Pomimo tak wielu 
obowiązków najbliższa Jego  rodzina,  żona Urszula, córka  Joanna z mężem, syn 
Michał  i   wnuki Ania i Kuba  byli dla Niego priorytetem.                       

Jako też  rodowity Kaszub, był wieloletnim członkiem Zrzeszenia 
Kaszubsko – Pomorskiego. Bardzo bliska była mu kultura i historia ziemi 
kaszubskiej. Od  dziecka był   związany z  mieszkańcami  Kaszub i Kociewia, nic 
więc dziwnego, że  uczestniczył w ich życiu publicznym i okolicznościowych 
wydarzeniach. A odzwierciedleniem tego  są liczne  zdjęcia jego autorstwa  nie 
tylko dotyczące  osób prywatnych, ale także   publikowane w wielu książkach, 
albumach i monografiach dotyczących Kaszub i Kociewia. Szczególnym jednak 
wyrazem Jego wspaniałej i profesjonalnej twórczości fotograficznej  jest  
wydany w 2004 roku album  współautorstwa Józefa Borzyszkowskiego i Alfonsa 
Klejny  pt. „ Boże Męki – krzyże i kapliczki przydrożne na Kaszubach”. Kosztem 
ogromnej pracy w ciągu czterech lat przemierzył samochodem ponad pięć 
tysięcy kilometrów, aby wykonać ponad 1500 zdjęć kapliczek, świątków i 
krzyży. Album ten zdobył I miejsce na „V Kościerskich Targach Książki  
Kaszubskiej i Pomorskiej”.  Warto też  nadmienić, że  Alfons Klejna był bliskim 
przyjacielem znanego na Pomorzu pisarza, wielkiego patrioty i działacza 
kaszubskiego Lecha Bądkowskiego. Jego relacje z L. Bądkowskim zaowocowały 
w ugruntowaniu swoich przekonań  we wspieraniu ruchu opozycyjnego wobec 
reżimu komunistycznego w PRL.                                                                   

  Alfons Klejna wykazywał  wielorakie zainteresowania, ale Jego ogromną  
pasją była numizmatyka i  kolekcjonerstwo.  Od wielu lat należał  do Oddziału 
Gdańskiego  Polskiego Towarzystwa Archeologiczno- Numizmatycznego, 
 później Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Czynnie uczestniczył  w 
jego  działalności biorąc aktywny udział w  popularyzacji numizmatyki  poprzez 
wykonywanie licznych zdjęć monet i medali. Wykorzystywane one  były  do 
organizowanych przez członków Towarzystwa wystaw numizmatycznych, do 
opracowań i różnych publikacji. Był  niezastąpiony również w  sporządzaniu 
przezroczy i różnych zestawów zdjęć dla prelegentów, potrzebnych zwykle na 
ostatnią chwilę do    wygłaszanych  odczytów. W natłoku swoich zajęć był 
również   zawsze dyspozycyjny w czasie   organizowanych przez Oddział 
Gdański PTN wyjazdów zagranicznych ( Grecja. Hiszpania), a także 
szkoleniowych po ziemi gdańskiej, sesji naukowych  w siedzibie Oddziału i  w 
terenie, jubileuszy i spotkań integracyjnych.  Zdjęcia te  stanowią już teraz 
kronikę wydarzeń Oddziału Gdańskiego PTN.  Należy też podkreślić, że  wielu 
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członków Towarzystwa prywatnie korzystała wielokrotnie z wykonanej przez 
Niego    dokumentacji fotograficznej, którą  robił profesjonalnie, szybko  i 
zawsze w terminie.  Zainteresowania numizmatyką były  dla Niego motywacją, 
żeby  pogłębiać  swoją wiedzę, którą czerpał na bieżąco z licznych  wydawnictw 
w tym zakresie. Dzięki temu wielokrotnie  w Muzeum Archeologicznym w 
Gdańsku korzystano z Jego wiedzy  przy opiniowaniu  numizmatów 
przyniesionych przez przypadkowe osoby. Niestety,  A.  Klejna przez ostatnie 
lata swego życia chorował na cukrzycę. Zmagając się z ciężką chorobą tak długo, 
jak sił mu starczało,  był z nami i zawsze chętnie służył pomocą. Odszedł 
zdecydowanie za wcześnie, ale pozostawił  swój dorobek w postaci  ogromnej 
ilości zdjęć -  dokumentacji, która jeszcze  przez lata będzie  służyć do różnych 
opracowań, studentom,  archeologom, numizmatykom, etnografom i wielu 
osobom z różnych dziedzin życia.  Pozostawił też  pamięć wspaniałego 
człowieka, życzliwego kolegi,  pełnego poświecenia, sumiennego i 
 odpowiedzialnego. Wszyscy, którzy Go znali, zapamiętają Alka, który nieraz z 
ciężkim statywem na ramieniu i z  czasem nawet z kilkoma aparatami 
fotograficznymi przemierzał pieszo kilka  kilometrów przez pola i łąki, lasy i 
chaszcze, w deszczu i w upale,  żeby nie zawieść i  na czas stawić się na 
badanym stanowisku. Taki On był,  ale niestety, to już tylko wspomnienia, z 
którymi trudno się pogodzić. 

                                                Aleksandra Szymańska-Bukowska 
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ŻETONY PKN ORLEN 

 

 
 
 
 Na stacjach paliwowych  PKN ORLEN za zatankowanie 3 x po 25 l 
paliwa można otrzymac żeton z wizerunkiem tak zwanego kultowego 
samochodu produkowanego w PRL – „mały” Fiat 126, Syrena, Fiat 125 … 
 

ALEMKA 
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NIEROZPOZNANY MEDAL - PLAKIETA 

 
 
 

Zwracam się z prośbą do PT Czytelników o pomoc w identyfikacji 
powyższego medalu – plakiety. Plakieta ma wymiary 12 x 16 cm, grubość 3 
mm. Na plakiecie z prawej strony u dołu sygnatura w postaci ligatury z liter HK; 
na odwrocie z lewej strony na górze liczba „3” a po prawej w okręgu półkolem 
BUDERUS dołem także półkolem data roczną 1979;  w środku kotwica 
przedzielająca datę roczną 17  -  31 a górą powtórzony napis półkolem 
BUDERUS. 

Aleksander M. Kuźmin 
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W ostatnim czasie pozyskaliśmy do biblioteki GZN bardzo interesującą 
broszurkę będącą nadbitka Wiadomości Numizmatyczno - Archeologicznych z 
artykułem Romana Grodeckiego.  

Gorąco polecamy lekturę tego artykułu. 
REDAKCJA 
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