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GDAŃSKIE MONETY OBL ĘŻNICZE. 
Artykuł ten ukazał się pierwotnie na stronie PoszukiwanieSkarbów.com  

Monety oblężnicze w historii polskiej numizmatyki są bardzo 
rzadkim zjawiskiem. W całej numizmatyce polskiej znamy tylko dwa 
takie epizody. Pierwszym przypadkiem polskich monet oblężniczych 
są gdańskie monety oblężnicze z roku 1577, drugim monety 
oblężonego Zamościa 1813. Są to bardzo ciekawe numizmaty, dlatego 
chciałbym je krótko opisać. Niniejszy artykuł poświęcony jest 
pierwszym polskim monetom oblężniczym – Gdańsk 1577r.  

Rys historyczny 

W roku 1576 Gdańsk jako jedyny nie uznał Stefana Batorego 
(1576-1586) królem, składając deklarację wierności cesarzowi 
Maksymilianowi II. Odpowiedzią króla na ten akt nieposłuszeństwa 
był zakaz handlu. Cały przepływ towarów na Wiśle skierowano do 
Elbląga. 17 kwietnia 1577r. wojska królewskie dowodzone przez 
hetmana nadwornego Jana Zborowskiego w liczbie 2.000 żołnierzy 
wygrały bitwę nad jeziorem Lubieszowskim, z 14.000 żołnierzy wojsk 
Hansa Winkelbrucha, wspieranymi przez 30 okrętów eskadry 
duńskiej. Klęska ta jeszcze bardziej zdeterminowała mieszczan do 
obrony Gdańska. 11 czerwca 1577r. osiemnastotysięczna armia polska 
przystąpiła do oblężenia miasta. Okazało się jednak, że zbuntowane 
miasto było dobrze przygotowane do obrony. Przeciągające się walki 
– prawie dziesięć miesięcy - nie dały wyraźniej przewagi żadnej ze 
stron i uzmysłowiły obu walczącym stroną konieczność szukania 
innego rozwiązania tej trudnej sytuacji. Z jednej strony król kierował 
swą uwagę na wojnę z Rosją (ofensywa moskiewska), z drugiej strony 
Gdańsk ponosił ogromne straty w wyniku blokady handlowej. Dlatego 
też 12 grudnia 1577r. doszło do układu zadawalającego obie strony. 
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Król w ramach kontrybucji wojennej otrzymał 200.000 złotych, 
odstąpił jednak od realizacji tzw. Statutu Karnkowskiego1 dając tym 
samym pewną niezależność miastu zachowując dotychczasowe 
przywileje i autonomie. Miasto złożyło królowi hołd. 

Monety oblężnicze 

 Przeciągające się oblężenie a w związku z tym rosnące koszty 
działań wojennych (inwestycje obronne, opłacenie zaciężnego wojska 
itp.) zmusiły Radę Miasta do podjęcia decyzji do wybicia monet w 
czasie oblężenia. Już rok wcześniej senat gdański zaczął gromadzić 
srebro na żołd. Wielokrotnie zwiększano podatki, korzystano z rezerw 
srebra i złota zamożnych cechów. Gdy zgromadzone rezerwy okazały 
się niewystarczające sięgnięto nawet po rezerwy kościelne2. W 1577r. 
uruchomiono więc mennicę gdańską, nieczynną od wielu lat z 
wyjątkiem krótkiego okresu bezkrólewia w roku 1573. Na cele 
mennicy stanął Kacper Goebel. Był to przedsiębiorca handlowy i 
posesjonat miejski, będący również przywódcą cechów i pospólstwa 
miejskiego. Opowiadał się za protekcją duńską. Monety bite za jego 
zarządu nie posiadały żadnego znaku. Goebel został uwięziony w 
krótkim czasie pod zarzutem zdrady stanu. Zarzucono mu bicie 
większej ilości talarów niż to wynikało z rozliczeń kasą miejską, oraz 
bicie groszy po zaniżonej stopie. Mimo prób oczyszczenia się z 
zarzutów nie dano wiary wyjaśnieniom Goebela, a on sam uciekł do 
obozu królewskiego szukając opieki i łaski. Jego następcą został w 
dniu 14 września Walter Tallemann z Lubeki, który piastował to 
stanowisko przez cały czas trwania oblężenia. Według zawartej 
umowy ustalono bicie talarów po 7 sztuk na 11,5 - łutową grzywnę, 
półtalarów tej samej stopy, groszy po 96 sztuk z 4 łutowej grzywny i 
szelągów po 148 sztuk z 2 - łutowej grzywny. Ustalono, iż Tellemann 
miał otrzymać za przekucie grzywny czystego srebra na talary i 
półtalary - 14 groszy, za przekucie na grosze - 34 grosze, za szelągi - 
68 groszy. Monety bite przez Tallemanna mają znak ptaszka (kawki) 
na końcu legendy na rewersie.  

Za bicie monet złotych odpowiadał Włoch Gracjan Gonsalo na 
mocy decyzji rady z 31 sierpnia. Miał on nadzorować bicie złotych 
dukatów na stopę węgierską po 54 sztuki z grzywny złota o dobroci 
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23 karaty 12 gramów. Według podpisanego kontraktu wynagrodzenie 
miało wynosić 1 grosz od sztuki3. 

W czasie oblężenia Gdańska bito pięć rodzajów monet: szelągi, 
grosze, półtalary, talary i dukaty. Wszystkie wymienione monety bito 
ze słabego srebra, wyjątkiem są pełnowartościowe dukaty4. Monety 
oblężnicze wybite są z datą 1577, na awersie zawierają herb Gdańska i 
legendę otokową, na rewersie widnieje natomiast popiersie, półpostać 
lub cała postać Chrystusa oraz napis "DEFENDE NOS CHRISTE 
SALVATOR5" (" broń nas Chryste Zbawicielu"). Wybór rewersu miał 
podkreślać niezależność zbuntowanego miasta od króla, tylko od 
osoby stojącej ponad nim, do Chrystusa.  

SZELĄGI GDAŃSKIE OBLĘŻNICZE  średnica: 20 mm; waga: 1,13; 
metal: srebro (1 pozycja – Kopicki6,Kurpiewski7) Są to szelągi ze stempla 
Kacpra Goebela. 

 

Szeląg oblężniczy 1577, Gdańsk 

GROSZE GDAŃSKIE OBLĘŻNICZE  średnica: 23mm; waga: 1,90; 
metal: srebro, złoto (6 pozycji srebrnych, 1 złota – Kopicki; 13 pozycji 
srebrnych, 1 złota - Kurpiewski) Grosze Kacpra Goebela z gwiazdą i krzyżem, 
wykonane starannie z walców. Grosze Waltera Tallemanna z rozetką i ptakiem 
(kawką), wykonane nierówno, ze zwykłych maszyn. 
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Grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, moneta stempla K. Goebla na rewersie rozetka kończy 
napis 

 

Grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, moneta autorstwa K. Goebla 

 

Grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, moneta autorstwa K. Goebla, na awersie przerywniki w 
postaci kropek, na rewersie brak przerywników 
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Grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, moneta autorstwa W. Tallemanna z kawką na rewersie 

 

Grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, moneta autorstwa W. Tallemanna z kawką na rewersie 

 

Grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, odmiana z kawką na awersie i na rewersie, ale nieco 
inna interpunkcja, bardzo rzadka odmiana grosza oblężniczego 
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PÓŁTALARY GDA ŃSKIE OBL ĘŻNICZE  średnica: 35mm; waga: 
13,75; metal: srebro, złoto. (1 pozycja srebrna, 1 złota – Kopicki; 1 pozycja 
srebrna, 2 złote - Kurpiewski) Bite z kawką przez Waltera Tallemanna 

 

Półtalar (czterodukatowy) oblężniczy 1577, Gdańsk, moneta autorstwa W. Tallemanna z 
kawką na rewersie8 

TALARY GDA ŃSKIE OBLĘŻNICZE  średnica: 41mm; waga: 27,50; 
metal: srebro, złoto. (2 pozycje srebrne, 3 złote – Kopicki; 3 pozycje srebrne, 2 
złote - Kurpiewski) Występują tu zarówno odmiany bite przez Goebela jak i 
Tallemanna 

 

Talar oblężniczy 1577, Gdańsk, odmiana z walca autorstwa K. Goebla 
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Talar oblężniczy 1577, Gdańsk, odmiana z kawką - autorstwa W. Tallemanna 

 

Talar oblężniczy 1577, Gdańsk, odmiana z kawką - autorstwa W. Tallemanna 

DUKATY GDA ŃSKIE OBLĘŻNICZE  średnica: 22mm; waga: 3,57; 
metal: złoto. (1 pozycja (odmiany) – Kopicki, Kurpiewski) Bite przez Gonsala 
na stopę węgierską po 56 sztuk z grzywny 23,5 karatowego złota, a więc jako 
pełnowartościowe monety. 
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Dukat oblężniczy 1577, Gdańsk9 

PIĘCIODUKATY GDA ŃSKIE OBLĘŻNICZE  średnica: 41mm; 
waga: 17,85; metal: złoto. (1 pozycja – Kurpiewski – moneta bita stemplem 
talara) 

Z ciekawostek dotyczących gdańskich monet oblężniczych 
można przytoczyć jednostronną odbitkę gdańskiego talara 
oblężniczego w złocie opisaną w artykule Jacka Tylickiego "Trzy 
rzadkie numizmaty gdańskie w zbiorach prywatnych" opublikowanym 
w Biuletynie Numizmatycznym Nr 3 (339) 2005 PTN. Jest to 
wyjątkowy unikat, stempla K. Goebla gdyż wszystkie dotychczasowe 
gdańskie talary oblężnicze bite były dwustronnie. Przypuszcza się, że 
wykonano je w XVIII lub XIX wieku na zamówienie kolekcjonerów. 
Potwierdzono również istnienie jednostronnej odbitki w miedzi10. 
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Jednostronna odbitka gdańskiego talara oblężniczego (1577) w złocie11 

Oprócz bicia własnej monety podczas oblężenia mennica 
gdańska ostemplowała (kontrasygnowała) monety obce znajdujące się 
w obiegu – głównie monety pruskie12 ale i obu ostatnich Jagiellonów, 
węgierskie, siedmiogrodzkie, ziębickie, wrocławskie a nawet monety 
angielskie takie jak ryal czy rosenobel13. Monety srebrne znaczono 
symbolami haczyków, monety złote natomiast herbem miasta. O ile 
użycie herbu miasta jest symbolem oczywistym, to symbol haczyków 
jest sprawą sporną. Według Vossberga związane jest to z osobą 
Gonzalo, który na swej pieczęci użytej podczas sporządzanie umowy 
z miastem posiadał między innymi symbol haka. Bahrfeldt natomiast 
w tym symbolu dostrzega znak mennicy14 

 

 

Kontrasygnatury wybijane w Gdańsku na monetach w czasie oblężenia miasta w 
1577r.15 
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Gdańsk w oblężeniu 1577, dukat austriacki Ferdynanda I z kontrasygnatą oblężniczą - 
herb Gdańska w owalnej tarczy, złoto 

 

Gdańsk w oblężeniu 1577, Ferdynand I - dukat 1562, Krzemnica z kontrasygnatą 
oblężniczą - herb Gdańska w owalnej tarczy, złoto 

 

Gdańsk w oblężeniu 1577, Ferdynand I -dukat 1563, Krzemnica z kontrasygnatą 
oblężniczą -herb Gdańska w owalnej tarczy, złoto 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE      NR 93                                     luty 2011 r. 

13 

Mennica gdańska zakończyła bicie monet oblężniczych z chwilą 
ustania konfliktu z królem. Nakazano wycofanie monet znajdujących 
się w obiegu w ciągu trzech miesięcy, drobne monety przetapiano. 
Stefan Batory nakazał przebicie wszystkich gdańskich monet 
wybitych po śmierci Zygmunta Augusta. Pomimo tego w obiegu 
jeszcze przez długi czas krążyły kontrasygnowane monety16. 
Jak widać, mimo że oblężenie Gdańska było historycznie bardzo 
krótkim okresem, to zaowocowało ono bardzo ciekawymi 
numizmatami Pierwsze oblężnicze monety polskie są wyjątkowo 
starannie wykonane17 (zwłaszcza pod nadzorem Kacpra Goebela), o 
ciekawych i bogatych rysunkach. Gdańsk zawdzięczał to posiadaniu 
własnej mennicy, oraz wybitnym medalierom. Dlatego też gdańskie 
monety oblężnicze należą na najpiękniejszych monet tego typu. 
Obecnej stanowią prawdziwą ozdobę każdej kolekcji numizmatycznej. 
Wszystkie przedstawione w artykule fotografie monet (z wyjątkiem 
gdzie podano inne źródło) pochodzą z aukcji Warszawskiego Centrum 
Numizmatycznego i są udostępnione za zgodą i wiedzą WCN. 
 
Artykuł ten w swojej formie jest tylko ogólnym nakreśleniem tematu i z racji swojego 
charakteru nie wyczerpuje przedmiotowego zagadnienia.  

 
Literatura:  
Marian Gumowski, Mennica Gdańska. PTAiN, Gdańsk 1990. 
Marian Gumowski, Podręcznik Numizmatyki Polskiej, Towarzystwo 
Numizmatyczne w Krakowie. 
Edmund Kopicki, Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską 
związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Zarząd Główny, W-wa 
1995. 
Janusz Kurpiewski, Katalog monet polskich 1576-1586 (Stefan Batory). Polskie 
Towarzystwo Numizmatyczne Zarząd Główny, W-wa 1994. 
Janusz Kurpiewski, Zarys historii pieniądza polskiego. Polskie Towarzystwo 
Numizmatyczne Zarząd Główny, W-wa 1993. 
Tadeusz Kałkowski, Tysiąc lat monety polskiej. Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1981. 
Czar srebra magia złota, Muzeum zamkowe w Malborku. Malbork 2007. 
Trzy rzadkie numizmaty gdańskie w zbiorach prywatnych. Jacek Tylicki. 
Artykuł opublikowanym w Biuletynie Numizmatycznym Nr 3, (339) 2005 PTN. 
http://www.k-k.pl/fotki/marek-jura/notgeld/notgeld-d007.htm 
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Przypisy: 
1 Statuty (Konstytucje) Karnkowskiego - miały uregulować sprawę zwierzchnią 
Polski w stosunku do Gdańska. Formułowały zasady suwerenności państwa na 
morzu w oparciu o przepisy zwiększające kontrole króla nad polityką miast 
portowych. Ostatecznie anulowano go w 1585r. 
2 Z obecnej katedry morskiej przetopiono posagi apostołów -Tadeusz 
Kałkowski,Tysiąc lat monety polskiej. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981, 
s.177 
.3 Marian Gumowski, Mennica Gdańska PTAiN, 1990 Gdańsk. s. 84 
4 Ich wartość osiągnęła 54 grosze srebrne. 
5 Znanych jest kilka wariantów jak "DEFENDE NOS CHRISTE" lub 
"DEFENDE NOS SALVATOR" (Janusz Kurpiewski, Zarys historii pieniądza 
polskiego, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Zarząd Główny, W-wa 1993). 
6 Edmund Kopicki, Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską 
związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Zarząd Główny, W-wa 
1995. 
7 Janusz Kurpiewski, Katalog monet polskich 1576-1586 (Stefan Batory). 
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Zarząd Główny, W-wa 1994. 
8 Czar srebra magia złota Muzeum zamkowe w Malborku. 2007 Malbork, s. 201 
(ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie) 
9 Czar srebra magia złota, Muzeum zamkowe w Malborku. 2007 Malbork, s. 
202 (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie) 
10 Jacek Tylicki, Trzy rzadkie numizmaty gdańskie w zbiorach prywatnych. 
Artykuł opublikowanym w Biuletynie Numizmatycznym Nr 3, (339) 2005 PTN, 
s. 186. 
11 Ibidem, s. 185. 
12 Np. grosz pruski lenny Albrechta z 1533 należy do unikatów (Janusz 
Kurpiewski Zarys historii …op. cit., s.46.) 
13 Są to również unikaty - R8 wg Kopickiego. 
14 Marian Gumowski Mennica Gdańska op. cit.,. s. 91 
15 Janusz Kurpiewski, Katalog monet..., op. cit., s 138, również Marian 
Gumowski, Podręcznik Numizmatyki Polskiej, TN w Krakowie 
16 http://www.k-k.pl/fotki/marek-jura/notgeld/notgeld-d007.htm 
17 Z reguły monety oblężnicze wykonywane były niestarannie, o prostych 
nieskomplikowanych rysunkach z oczywistych powodów i ograniczeń, jak np. 
monety z oblężenia Zamościa. 

Marek Folwarniak 

PTN O/ŁÓDŹ 
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TROJAK STEFANA BATOREGO Z 1565 R. 
 Nawiązując do artykułu Aleksandra M. Kuźmina dotyczącego monet z 
wymyślonymi datami w Nr. 92/2010 „Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych” 
informuję, że posiadam trojaka litewskiego Stefana Batorego z datą 15-65. 
Pamiętamy, że Stefan Batory panował w latach 1575-1586, a w 1565 r. panował 
jeszcze Zygmunt August. 

 
Sądzę, że ten opisywany trojak został wybity już dużo później, na co 

może wskazywać rysunek rewersu, na którym herb Batorego zastąpiono imitacją 
przedstawienia Snopa Wazów umieszczanego na trojakach Zygmunta III. 
Można więc sądzić, że trojak ten wybito w XVII-wiecznej mennicy fałszującej 
oficjalne monety Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wskazują na to liczne 
nieudolności w treści napisów. Na awersie w napisie otokowym wokół 
ukoronowanego popiersia Stefana Batorego znajduje się tekst:  

SIEP.DG-REX.PO.N.DI. 
Na rewersie nawiązującym wyglądem do rewersów trojaków litewskich 

Zygmunta III od góry znajduje się: ·III· , niżej zamiast herbu Batorych tarcza 
przypominająca Snop Wazów, po lewej stronie nieudolna imitacja Orła 
polskiego, a po prawej podobnie nieudolna imitacja Pogoni litewskiej, niżej data 
15-65. Jeszcze niżej napis:  

GROSS RG / TRIP MD. / ·LIT·. 
Waga monety wynosi 1.539 g.  
Trojak ten jest w bardzo dobrym stanie, nie wykazuje śladów jakie 

widnieją na monetach, które przez kilkadziesiąt lat były w obiegu monetarnym.  
Monety tej nie notują katalogi monet, w tym Ilustrowany Skorowidz 

Pieniędzy Polskich i z Polską związanych Edmunda Kopickiego, PTN Warszawa 
1995. Nie znam jej z innych zbiorów numizmatycznych, z czego wnioskuję, że 
jest to rzadki okaz. 

Wojciech Niemirycz. 
Warszawa 21.01.2011 r. 
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MEDAL PO ŚWIĘCONY MARII HRABOWSKIEJ 
 

W dniu 14 lipca 2008 r. druhna Maria Hrabowska, emerytowana profesor 
Akademii Medycznej w Gdańsku, odeszła na wieczną wartę. Została pochowana 
na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni. Uroczystości pogrzebowe, które miały 
miejsce w Bazylice Mariackiej w Gdańsku i na cmentarzu w Gdyni były wielką 
harcerską i społeczną manifestacją. 

Na cmentarzu druhnę Marię - „Wielką Niedźwiedzicę", żegnał słowami 
hymnu kręgu dr med. Stanisław Michalski, wódz Kręgu Starszoharcerskiego 
„Westerplatte", który istniał przy Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 
1957-1962. Druhna Maria była przyboczną wodza kręgu: 

Druhna Maria całe swoje życie poświęciła młodzieży w szarych, 
harcerskich mundurkach. W środowisku harcerskim i zawodowym była 
niekwestionowanym autorytetem. Całą działalnością potwierdzała złotą myśl 
Marii Dąbrowskiej: „Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne powołanie, być 
dobrym dla drugiego człowieka". 
 

 
 
W pierwszą rocznicę śmierci, podczas spotkania w Gdyni wielu 

instruktorów harcerskich z kręgów starszoharcerskich „Westerplatte", „Zodiak", 
„Korzenie" podjęło decyzję, by uczcić pamięć druhny Marii medalem 
okolicznościowym. Medal okolicznościowy od czasów starożytnej Grecji i 
Rzymu jest pięknym i trwałym dokumentem wydarzeń historycznych. 
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Opracowanie projektu medalu powierzono niżej podpisanemu. Po wielu 
dyskusjach, naradach i uzgodnieniach, w grudniu 2009 r. powstał medal 
wykonany techniką bicia w zakładzie „Celstan" Stanisława Śliwy w Krokowej 
k/Gdyni. Medal wykonany jest w mosiądzu, w kształcie prostokąta o 
zaokrąglonych rogach, o wymiarach 85 x 55 mm, w liczbie 100 sztuk. 
 
Awers: popiersie Marii Hrabowskiej, poniżej napis w 6 wierszach: 
Prof. dr hab. med. / MARIA HRABOWSKA / 1936 – 2008 / Przewodnicząca 
ZHP / 1996 – 2001 
Rewers: Krzyż harcerski po bokach napis Ideały  -  Prawa, poniżej w 9 
wierszach napis: 
I Przyrzeczenia Harcerskiego / realizowała przez całe swoje życie / WIELKIEJ 
NIEDŹWIEDZICY / Instruktorzy / Kręgów Starszoharcerskich / Westerplatte / 
Zodiak / Korzenie / Gdańsk – Gdynia 2009 r. 
U dołu z prawej strony sygnatura B. F. projektanta medalu. 
 

Wybitny polski myśliciel i zarazem pasjonat medali prof. Marian 
Gumowski pisał w 1925 r.: „Medal bowiem prócz tego, że jest dziełem sztuki, 
jest jeszcze pamiątką jakiegoś zdarzenia i dokumentem chwili. Niczym lepiej 
nie uwieczni się danego faktu jak wybiciem medalu. Medal jest prawie 
niezniszczalny, gdyż wybity w „tysiącach" egzemplarzy jest „tysiącom" 
dostępny, przez „tysiące" chowany, a przeto wieczny i nie do zniszczenia". 

 
(Zainteresowanych kupnem medalu prosimy o kontakt z redakcją GZN.  dop. Redakcji.) 

Bogumił Filipek 
 

Wystawa: „POMORSKA PRZYGODA HARCERSKA”  
W salach wystawowych Muzeum Miasta Gdyni czynna jest wystawa 

„Pomorska Przygoda Harcerska”. Zwiedzając wystawę przeżywamy, dla 
jednych podróż do wczesnej młodości dla innych dni dzisiejsze w pigułce. 
W każdym przypadku jest to okazja by móc podziwiać i przeżyć niezwykłą 
przygodę oraz poznać obszerny i różnorodny zespół archiwaliów związanych z 
Harcerstwem Pomorza. Ekspozycja powstała jako efekt apelu o zgromadzenie 
zbioru pamiątek i utworzenie Muzeum Harcerstwa Pomorza. 

Na wystawie zaprezentowane są: sztandary, dokumenty, kroniki, zdjęcia, 
krzyże, medale, oznaki, plakietki, elementy umundurowania, filmy, nagrania, 
okolicznościowe pamiątki oraz ciekawostki z kolekcji prywatnych. 
Temat wystawy obejmuje wybrane okresy historii - min. skauting i pierwsze 
drużyny na Pomorzu, harcerstwo podczas okupacji, harcerstwo w PRL i 
współcześnie, oraz harcerstwo w Wolnym Mieście, Tajne Hufce Harcerskie, 
Nielegalne Organizacje, Kręgi Akademickie, Biała Służba a przede wszystkim 
zagadnienia świadczące o dobrodziejstwie regionu- wodniactwo i żeglarstwo. 
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Datownik stosowany na wystawie 

Uważam, że warto przemyśleć apel organizatorów o utworzenie Muzeum 
Harcerstwa. 
 Wystawa czynna będzie do 22 lutego 2011r. 
(opracowano na podstawie materiałów z MMG) 

Aleksander M. Kuźmin 
 

NIEROZPOZNANE MEDALE 
MEDAL RELIGIJNY  

Medal w kształcie półokrągłego stojącego ołtarzyka (tryptyk), w 
środkowej części scena Bożenarodzeniowa Matka Boska nad Dzieciątkiem obok 
św. Józef (?) po bokach dwie postacie. 
Na odwrocie medalu krótka modlitwa w języku niemieckim. 

 
 

ÖFFNE GOTT    Otwórz Boże 
MEIN AUGEN   moje oczy 

UND MEIN HERZ   i moje serce 
FÜR  DEIN    na Twoje 

ERSCHEINEN   objawienie 
ICH SEE WIE DU  ja widzę jak Ty 
MICH LIEBST   mnie kochasz 
DU BIST DA   Ty jesteś tu. 

Medal lany w mosiądzu, wymiary: wysokość 51 mm, szerokość 78 mm. 
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MEDAL NAGRODOWY  

   
Awers: Alegoryczna postać anioła trzymającego wianek, u dołu sygnatura:  

G. Loos 
Rewers: W wieńcu czterostrefowy grawerowany napis: 

EHRENPREIS / MASTVIEH- / AUSSTELLUNG / BERLIN 
Medal nagrodowy dla wystawcy zwierząt hodowlanych w Berlinie.  
Medal bity w brązie, wymiar 51 mm. 

 
MEDAL JOHANA ALBERTA EYTELWEINA  

 
 

Johann Albert Eytelwein (*31 grudnia 1764 Frankfurt n/Menem.; † 18 sierpnia 
1848 w Berlinie) był jednym z wybitniejszym niemieckich inżynierów w swoim 
czasie. Pracował m.in. przy regulacji niektórych rzek, takich jak Odra , Warta , 
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Wisły i Niemna , brał udział w budowie portów Kłajpedy i Świnoujścia. 
Eytelwein stworzył podstawy hydrologii w Prusach.  

Awers: Popiersie, wokół napisy w dwóch okręgach: 

JOHAN ALB:  -  EYTELWEIN  

DIE BAUMEISTER DES PREUSSISCHEIN STAATS 
ZURAMTSJUBELFEIER AM 25 JULIUS 1829 

Rewers: alegorie związane z zainteresowaniami J.A. Eytelweina. 

Medal bity w brązie, średnica 41 mm. 

MEDAL NAGRODOWY  

   
 
 
Awers: kobieca postać z krową, góra półkoliście napis:  
 

NATURA ET LABORE 
Dołem sygnatury(?)  

AJ LE DUC INV SG 
 
Rewers: wieniec laurowy – pole do ewentualnego napisu, wokół napis, ale z 
powodu złego stanu medalu napis nieczytelny 
SOCIETE TRANGAISE DE ………PARIS 
Medal bity w brązie o średnicy 41 mm. 
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MEDAL OKOLICZNO ŚCIOWY  
 

    
 
Awers: nieokreślone figury , dołem półkolem napis: 

SVUL  - 1900 – 1975 
 
SVUL to skrót instytucji fińskiej: Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia  
Lub Suomen Valtakunnan Urheiluliiton (SVUL) 
The first central organization SVUL (Finnish Central Sports Federation ... 
Powyższe informacje zaczerpnięto z Google. 
 
Rewers: postacie ludzkie  
Medal lany w brązie o bardzo wysokich i głębokich reliefach, śewdnica 50 mm. 
 

Zwracamy się z prośba do Czytelników o ewentualne dalsze informacje 
na temat powyższych medali. 
 

Aleksander M. Kuźmin 
 

RAZ JESZCZE O MAŁO ZNANYM MEDALU GDY ŃSKIM 
 

Dzięki informacjom uzyskanych od Pana Bogumiła Filipka zamieszczamy 
sprostowania i dodatkowe informacje o medalu. 

W 92/2010 numerze GZN błędnie podaliśmy wymiary medalu, 
prawidłowe wymiary to 95 x 95 mm.  

Zamieszczona na medalu imitacja mapy, to schemat linii przesyłowych 
zespołu elektrowni wodnych ( Żur i Gródek) oraz elektrowni Toruń, Grudziądz i 
elektrowni portowej w Gdyni. 
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„Dwuturbinowa elektrownia wodna Żur o łącznej mocy 9 MW została 

wybudowana w latach 1928-1930 i była na ówczesne czasy największą 
elektrownią w kraju. Wraz z oddaloną o 8 km, ukończoną 9 lat wcześniej 
elektrownią Gródek tworzyły zespół elektrowni wodnych na Wdzie stanowiący 
głowne źródło zasilania portu i miasta Gdyni. Czynne do dziś współpracują z 
ogólnopolską siecią zasilania 110 kV.” 

Aleksander M. Kuźmin 
 
 

Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 
4 stycznia 2011 odbyło się noworoczne spotkanie członków Oddziału 
Gdańskiego PTN. Uczestnicy spotkania w luźnych rozmowach dyskutowali nad 
dalszymi pracami naszego Oddziału. Szkoda tylko, że tak niewielu członków 
bierze czynny udział w pracach. 
 
14 stycznia br. niewielka grupa członków naszego Oddziału zwiedziła wystawę: 
„Pomorska Przygoda Harcerska”, która jest eksponowana w Muzeum Miasta 
Gdyni. Przewodnikiem po wystawie był współautor wystawy i nasz członek 
Bogumił Filipek.   
 
1 lutego na kolejnym zebraniu odczytowym prelekcję na temat pierwszego 
wybudowanego w Polsce statku „SOŁDEK”, wygłosił Miłosz Frąckowiak  
 

ALEMKA 
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NASI PARTNERZY 
 

 
Powyżej przedstawiamy pismo Fundacji Oświatowej  im. Gen bryg. Pilota 

Stanisława Karpińskiego z podziękowaniem za współpracę. My (ZO 
Gdańskiego PYN) ze swej strony także bardzo dziękujemy za dotychczasową 
współprace i zapewniamy, że bardzo sobie ją cenimy. Wyrażamy nadzieje na 
dalsze bliskie kontakty. 

____________________________________ 
Aleksander M. Kuźmin 

Prezes ZO Gdańskiego PTN 
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LISTY do redakcji 
„…ponieważ nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi na list do redakcji WZN (Warszawskie 
Zeszyty Numizmatyczne) nie mamy pewności, czy zamieści "Uzupełnienie"…”  

Wojciech Niemirycz 
 
UZUPEŁNIENIE DO ARTYKUŁU: „SPÓŁDZIELNIA I MONETY ZAKŁADU 

PRZECIWGAZOWEGO Z ZEGRZA” WZN nr 30 grudzień 2010. 
W dniu 9 stycznia 2011 r. przeczytałem fragment wymienionego w tytule 
artykułu na stronie 7 i 8 n 4 (30) Warszawskich Zeszytów Numizmatycznych. 
Zwróciłem uwagę, że moneta przedstawiona na dolnym rysunku  różni się od 
egzemplarza, który posiadałem w 2009 r. Dlatego sugestia, że egzemplarz 
oferowany na VIII aukcji WTN i licytowany 12 czerwca 2010 r. pochodził z 
mojego zbioru, jest kłamstwem.  
Jeśli uda mi się dotrzeć do egzemplarza, którego się pozbyłem w początku 
ubiegłego roku, a którego właściciel, jak się dowiedziałem, w międzyczasie 
zmarł, postaram się obalić insynuacje autora artykułu. 
Dziwi mnie, między innymi, przebieg licytacji monety, którą chciałem kupić na 
wspomnianej aukcji 12 czerwca 2010 r., licytując do około 500 złotych, przy 
cenie katalogowej tej monety 300 zł. Inny zbieracz monet spółdzielni 
wojskowych wcześniej zapewniał mnie, że nie będzie jej licytował, a jednak 
wylicytował ją do 780 złotych, rezygnując ostatecznie z jej wykupienia po 
„stwierdzeniu”, że została „podmieniona”.  Dziwne. Kiedy dowiedziałem się, że 
monety ostatecznie nie kupiono, zwróciłem się do prowadzących aukcję z 
propozycją jej zakupu, w ramach „sprzedaży remanentów”. Odmówiono mi, 
podobnie jak odmówiono informacji, kto dał na aukcję ową monetę  1 zł. 1 p. 
łączności, Zegrze, z kontrmarką  Z-P.  
Gdybym wiedział, że właścicielem monety był pan Marek Wojciechowski? 
(może Wójcicki?), na pewno by mi ją sprzedał.  

 Wojciech Niemirycz 
9 stycznia 2011 r.  
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