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RZADKI TALAR GDA ŃSKI WŁADYSŁAWA IV Z 1637 r. 

 Piękny egzemplarz talara gdańskiego z popiersiem królewskim 
na wprost z 1637 roku wystawiono na aukcji 2 antykwariatu 
numizmatycznego Pawła Niemczyka, która odbędzie się 15 maja 2011 
roku w sali Warsa w Hallu hotelu Hilton w Warszawie. Podobny talar, 
ale w stanie nieco gorszym od wyżej wymienionego oferowano 
w 2001 roku na 23 aukcji Warszawskiego Centrum Numizmatycznego 
za 21.000 zł, ale ze względu na stan zachowania III+ przed dziesięciu 
laty uzyskał cenę sprzedaży zaledwie 20.200 zł.  

 W 2010 r. podobny talar, ale z 1636 roku na aukcji 1 Pawła 
Niemczyka, w stanie określonym w katalogu aukcyjnym na 3, 
wystawiony za 15.000 zł sprzedano za 35.000 zł. 

 Stemple dla tych pięknych talarów wykonał gdański medalier 
Sebastian Dadler, z tym, że daty na talarach z 1636 i nie 
wymienionym tu talarze z 1638 umieścił pod herbem Gdańska na 
rewersie. W wypadku niektórych talarów z 1636 roku i znanych 
egzemplarzy z 1637 roku daty umieszczone są w otoku napisowym 
nad herbem Gdańska. Jak sądzi znawca gdańskich monet Jarosław 
Dutkowski talary z 1637 roku z popiersiem Władysława IV na wprost 
posiadają tylko najlepsze kolekcje, a więc należą one do bardzo 
rzadkich. O rzadkości tej odmiany talarów, z datą 1637, świadczy też 
różnica cen pokazana w „Podręczniku Numizmatycznym” Józefa 
Tyszkiewicza wydanym w 1890 r. Mając dostęp do wielu istniejących 
wówczas zbiorów Tyszkiewicz dla rocznika 1636 wpisuje cenę 75, dla 
rocznika 1637 125 a dla, uznanego dziś za również rzadki, rocznika 
1638 100 marek pruskich w złocie. Rzadkość tego rocznika 
potwierdza fakt, że w katalogu aukcji 2 Pawła Niemczyka talar 
gdański z 1637 roku z popiersiem na wprost w stanie 2-/2 wystawiono 
z ceną 60.000 zł, czterokrotnie wyższą od ceny katalogowej 
podobnego talara z 1636 roku wystawionego na aukcji 1 w 2010 roku 
za 15.000 zł. 

 Na wymienionej na wstępie aukcji z 15 maja 2011 roku 
uczestnicy opisany talar z 1637 roku wylicytują zapewne bardzo 
wysoko, nie wiemy na razie za ile *. 
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Waga 28,619 g. 
 
 W katalogu aukcyjnym przy opisie tego talara stwierdzono, że 
jest to jeden z najrzadszych roczników wczesnych talarów gdańskich 
Władysława IV z popiersiem królewskim na wprost. Posiadają go 
tylko największe kolekcje, a bardzo rzadko oferowany jest na rynku 
numizmatycznym. 

 Wypada dodać, że w tablicach Zagórskego „Monety Dawnej 
Polski” jest pod numerem 421 rysunek talara gdańskiego z popiersiem 
królewskim na wprost z datą 1634. Monety tej z 1634 nie spotkałem 
i rocznik ten nie jest odnotowany w podręczniku... Tyszkiewicza. Być 
może ktoś z czytelników „Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych” 
spotkał talara z 1634 tej odmiany ? 

 Zagórski wspomina, że monety tego stempla „poszukiwane są 
przez amatorów dla podobieństwa rysów twarzy królewskiej”. 

 
Wojciech Niemirycz 

Warszawa 3 maja 2011 

 
* Talar uzyskał cenę 120.750 zł (zwiera 15% opłaty aukcyjnej) – dop. redakcji 
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OKOLICZNO ŚCIOWE 2 ZŁ Z GDYNI Ą 

22 lipca 2011 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę 
o nominale 2 zł z serii „Miasta w Polsce”, upamiętniającą Gdynię. Moneta 
wykonana jest stemplem zwykłym ze stopu CuAl5Zn5Sn1 (miedzi, aluminium, 
cynku i cyny), znanego jako Nordic Gold. Średnica wynosi 27 mm, masa 8,15 g. 
Nakład 800 tys. sztuk. 

 

    
 

W roku 85. rocznicy uzyskania praw miejskich Gdynia doczekała się 
kolejnej monety. Mimo niezbyt długiej historii, liczba monet związanych z tym 
miastem jest spora. Można przypomnieć 10 zł z 1972 roku wybite z okazji 
50-lecia portu w Gdyni, czy szereg monet z żaglowcami. Były one 
przedstawiane na łamach Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych w numerach 
23/1996 i 68/2006, a także w książce Aleksandra M. Kuźmina „Gdynia 
w numizmatyce” z 2008 roku. 

Moneta z Gdynią jest dziesiątą z serii „Miasta w Polsce”, po Częstochowie, 
Jędrzejowie, Trzebnicy (2009 r.), Trzemesznie, Warszawie, Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Gorlicach, Miechowie i Katowicach (2010 r.).  

W przeciwieństwie do poprzednich monet z tej serii, na rewersie nie 
przedstawiono pojedynczych obiektów, ale panoramę miasta. Na pierwszym 
planie widoczny jest fragment Mola Południowego. Często nazywane jest 
mylnie Skwerem Kościuszki, ale Skwer Kościuszki obejmuje obszar od 
skrzyżowania z ulicą Świętojańską do początku pirsu (na wysokości 
przedłużenia Nabrzeża Prezydenta). Natomiast pirs nosi nazwę Mola 
Południowego, a przebiega przez niego aleja Jana Pawła II (dawniej aleja 
Zjednoczenia Ziem Polskich). 

Skwer Kościuszki powstał na początku lat trzydziestych XX wieku jako 
przedłużenie ulicy 10 lutego w stronę morza i kończył się na ulicy 
Waszyngtona. Dalej w głąb morza prowadził drewniany pomost. W połowie lat 
trzydziestych drewniane molo zostało zastąpione nowym, powstałym przez 
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zatapianie betonowych skrzyń. Na molo wybudowano Dom Żeglarza Polskiego 
(obecnie Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej) i widoczną na monecie 
Stację Morską (obecnie Akwarium Gdyńskie). Budynki te zostały wykończone 
już po wojnie.  

W widocznym za Molem Południowym Basenie Prezydenta pokazano 
cumującą fregatę "Dar Pomorza". Z tyłu, przy Nabrzeżu Prezydenta można 
zobaczyć najwyższy kompleks mieszkalny w Polsce - Sea Towers. W dolnej 
części monety, w miejscu mariny żeglarskiej znajduje się ukośnie napis: 
GDYNIA. 

Projekt rewersu przygotowała rzeźbiarka Dobrochna Surajewska, 
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jest ona znana jako autorka 
szeregu medali związanych z Gdynią i Gdańskiem, wybitych m.in. z okazji 
XXV i XXX rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, 550-lecia nadania 
herbu Gdańska, 80 lat miasta Gdyni, 100-lecia Daru Pomorza, XXV lat Daru 
Młodzieży, 85 lat Portu Gdynia, 50 lat Centralnego Muzeum Morskiego.  

Awers monety zaprojektowany przez Ewę Tyc-Karpińską jest taki, jak 
innych monet 2 zł GN i przedstawia orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej 
Polskiej. Po bokach orła rok emisji: 20-11, poniżej napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku 
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony i zakończony sześcioma 
perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy. 

Na boku monety znajduje się osiem razy powtórzony napis „NBP”, co 
drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami. 

Uroczysta prezentacja monety odbyła się 24 lipca 2011 roku przy fontannie 
na Skwerze Kościuszki w Gdyni z udziałem prezydenta Wojciecha Szczurka. 
10 tys. monet zostało przeznaczonych do wymiany w trakcie tej uroczystości, 
kolejne 10 tys. trafiło do kas Urzędu Miasta w Gdyni.  

Przy okazji można przypomnieć, że Molo Południowe było już 
przedstawione na pamiątkowym żetonie, tzw. dukacie lokalnym, o nominale 
3 fregaty. 

    
 

Został on wyemitowany przez Urząd Miasta w Gdyni i wybity w Mennicy 
Polskiej w 2009 roku z okazji zlotu żaglowców The Tall Ships' Race. 

 

Dariusz Świsulski 
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I RADOMSKA GIEŁDA NUMIZMATYCZNA 
"MONETARIUM" 

W dniu 18 czerwca 2011 roku w ramach Dni Radomia Mennica Polska 
wspólnie z Oddziałem Radomskim Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
zorganizowała I Radomską Giełdę Numizmatyczną „MONETARIUM”. Dzi ęki 
uprzejmości władz miasta, impreza odbyła się w budynku Urzędu Miejskiego 
w Radomiu. 

Oprócz Mennicy Polskiej oraz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
do Radomia przyjechało kilkunastu wystawców. W czasie trwania giełdy można 
było zakupić monety, medale, banknoty, literaturę fachową oraz różnego 
rodzaju akcesoria numizmatyczne. Była też okazja do spotkań kolekcjonerskich 
i wymiany doświadczeń. Mennica Polska przygotowała wiele atrakcji. 

Przybyli na giełdę liczni goście mogli potrzymać pięciokilogramową sztabę 
srebra, a także mogli zobaczyć kilogramową złotą monetę z wizerunkiem Jana 
Pawła II wybitą w Mennicy Polskiej, wyemitowaną przez Księstwo Andory 
w nakładzie 27 egzemplarzy. Każdy gość otrzymał pamiątkowy żeton, który 
wybijał mincerz Mennicy Polskiej.  

 
 

 

 

 

 

 
Miedź, średnica 22 mm, masa 5 g, nakład ok. 2000 egz. 

Darmową wycenę monet i medali prowadził ekspert d.s. numizmatyki Pan 
Tomasz Bylicki, do którego zgłosiło się po poradę kilkadziesiąt osób.  

Najciekawszą i najrzadszą monetą wśród setek przyniesionych do 
ekspertyzy była czterodukatowa donatywa toruńska Jana II Kazimierza!   

Podsumowując, należy stwierdzić, iż I Radomska Giełda Numizmatyczna 
była udaną imprezą, bardzo dobrze promującą i popularyzującą numizmatykę 
w naszym regionie, co było głównym celem organizatorów giełdy. Za rok 
chcielibyśmy zorganizować w Radomiu podobną imprezę. 

 
                                                                                         Przemysław Ziemba 
                                                                                                         Radom 
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JESZCZE JEDEN MEDAL Z S/S SOŁDEK 

 
60-lat Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie 1951-2011, w centrum masowiec,  
na burcie napis POLSTEAM, a na dziobie WADOWICE II – znak armatorski PŻM, 
02.01.1951 i rudowęglowiec B30, na dziobie napis SOŁDEK, ø 70, mosiądz,  srebrzony. 

 
Ostatni, najnowszy medal, na którym został utrwalony s/s SOŁDEK, to 

jubileuszowe wydawnictwo Polskiej Żeglugi Morskiej z okazji 60-lecia 
działalności przedsiębiorstwa. Awers medalu symbolizuje dzień dzisiejszy przez 
pokazanie najnowszego nabytku szczecińskiego armatora, masowca 
WADOWICE II, zaś rewers nawiązuje do początku działalności, do dnia 
2.01.1951, co z kolei symbolizuje SOŁDEK. Wraz z PŻM powołane zostały 
równocześnie do życia Polskie Linie Oceaniczne oraz Polskie Ratownictwo 
Okrętowe, a likwidacji uległy przedsiębiorstwo Gdynia-Ameryka Linie 
Żeglugowe S.A. wraz z administrowaną przez nie „Żeglugą Polską” S.A. 
i „Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe” S.A. 

PŻM rozpoczęła swą działalność z 11 statkami otrzymanymi w spadku po 
„Żegludze Polskiej” o łącznej nośności 27 tys. ton. Były to cztery pierwsze 
rudowęglowce B30: SOŁDEK, JEDNOŚĆ ROBOTNICZA, BRYGADA 
MAKOWSKIEGO i PSTROWSKI, oraz KRAKÓW, TORUŃ, POZNAŃ, 
WIELUŃ, NAROCZ, NAREW i ELBLĄG. Wszystkie z tłokową maszyną 
parową [1].  

Interesujący jest dzień dzisiejszy polskiego armatora. Skoro są 
WADOWICE II, to musiały być WADOWICE. A był to masowiec 
eksploatowany przez PŻM w latach 1969-1994. Ten typ statku o symbolu B451 
zaprojektowany został w Polsce i wg polskiej dokumentacji oraz znacznej części 
wyposażenia, w latach 1965-1970 budowany był pod nadzorem Polskiego 
Rejestru Statków w stoczni im. Georgi Dymitrowa w Warnie. Zbudowano tam 
16 statków tego typu z początkowym przeznaczeniem całej serii dla PŻM. Sześć 
pierwszych statków posiadało w ładowni nr 2 międzypokład, przystosowane 
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więc były do przewozu pewnej ilości drobnicy. Statki te w roku 1970 zostały 
przejęte przez PLO. Szósty statek tej serii, m/s ŻYWIEC pływający już 
w barwach gdyńskiego armatora, został z inicjatywy załogi w 1974 roku 
utrwalony na medalu z okazji 150 podróży, którą odbywał wtedy na linii 
Gdańsk – Helsinki. Od kolejnego 10. statku zlikwidowane zostały pokładowe 
urządzenia przeładunkowe. WADOWICE były 11. kolejnym statkiem 
o symbolu B451A. Wizerunek tego statku został też utrwalony na medalu (bez 
dźwigów pokładowych), lecz nie z okazji jubileuszowego rejsu, lecz z okazji 
650-lecia miasta, prawdopodobnie obchodzonego w roku 1977. W roku 1327 
bowiem Wadowice jako miasteczko (oppidum) zostało po raz pierwszy 
wymienione w dokumencie księcia oświęcimskiego Jana I Scholastyka [2]. 
Masowce tego typu w barwach PŻM pływały na linii zachodnioafrykańskiej, 
a także w trampingu bliskiego i średniego zasięgu. Nośność powyżej 3600 ton, 
3 ładownie, silnik Zgoda-Sulzer 6TAD48 o mocy 1656 kW (2250 KM), 
prędkość 13 węzłów, załoga 28 osób.  

WADOWICE po zakończeniu służby w PŻM zostały sprzedane i jako 
ULLA PEARL nadal pływały po morzach świata, ale już pod tanią banderą.  

A WADOWICE II to już nowy etap działalności szczecińskiego armatora. 
Wszystkie statki pływają teraz pod tanimi banderami. W roku 1996 rozpoczęto 
realizację programu odnowy floty, w następstwie którego wchodziły do 
eksploatacji statki ze Stoczni Szczecińskiej, stoczni w Warnie oraz japońskiej 
stoczni koncernu Mitsui. W roku 2003 został podpisany kontrakt z chińską 
stocznią Xingang w Tianjin na budowę 4 masowców o nośności 38 tys. ton. 
W roku 2005 statki te weszły do eksploatacji jako WARMIA, PODHALE, 
MAZURY i KUJAWY. W tym też czasie rozpoczęto nowy program rozbudowy 
floty o dalsze 34 masowce do roku 2015. W roku 2008 armator otrzymał cztery 
statki, w roku 2009 pięć, a w roku 2010 doszły WADOWICE II, wszystkie o 
38 tys. DWT. Jest więc zrozumiałe, że ostatni statek tej serii utrwalony został na 
jubileuszowym medalu. Matką chrzestną statku w Chinach była burmistrz 
Wadowic pani Ewa Filipiak. Statki zbudowane w stoczni Xingang pływają pod 
banderą Wysp Bahama. W roku 2010 flota PŻM została jeszcze zasilona 
czterema nowymi statkami o nośności 30 tys. ton i trzema panamaxami o 
nośności blisko 80 tys. ton. 

W dniu jubileuszu 60-lecia szczeciński armator posiada 75 statków 
o łącznej nośności 2,5 miliona ton i rocznym przewozie 21 milionów ton 
ładunku [3]. 

Przy okazji można przypomnieć, że nie jest to pierwszy medal 
jubileuszowy szczecińskiego armatora. Dotychczas PŻM uczcił następujące 
swoje rocznice: 
1.- 20-lecie, 1950-1970, tom I poz. 322 [4] 
2.- 25-lecie, 1951-1975, tom II poz. 123 
3.- 30-lecie, 1951-1981, tom III poz. 236 
4.- 35-lecie, 1951-1986, tom IV poz. 247 
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5.- 50-lecie, 1951-2001 wybity w Mennicy w Warszawie 
6.- 55-lecie, 1951-2006 (jeszcze nie widziałem) 
7.- 60-lecie, 1951-2011, wykonany w Szczecinie. To ostatni medal. 
 
Literatura 
[1]   Wiktor Fenrych, Andrzej Mielczarek, Polska Żegluga Morska – katalog floty, 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie, Szczecin 1977 
[2]   Aleksy Siemionow, Ziemia Wadowicka, Monografia Turystyczno-Krajoznawcza, 

Wadowice 1984  
[3]   www.polsteam.com.pl 
[4]   Katalogi medali Mennicy Państwowej w Warszawie. Tom I obejmuje lata 1946-

1973. 

     

                                                                         Miłosz Frąckowiak 

 
ŻETON 2 AUKCJI 

15 maja odbyła się 2 Aukcja Pawła Niemczyka w Warszawie. Z okazji tej 
aukcji wybito piękny żeton, którego fotografię zamieszczamy poniżej. 

   

Żeton ofiarowała nasze redakcji Roma Włodarczak, kustosz gabinetu 
numizmatycznego Muzeum Zamkowego w Malborku. Serdecznie dziękujemy. 

 
Redakcja 
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JESZCZE JEDEN MEDAL Z JANEM HEWELIUSZEM 

W numerze 96/2011 Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych został 
opublikowany artykuł „Medale z Janem Heweliuszem”. Artykuł ten można 
uzupełnić informacją o jeszcze jednym medalu.  

Okolicznościowy medal poświęcony pamięci Jana Heweliusza został 
wydany w 1987 roku przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. 
Autorką medalu jest znakomita rzeźbiarka zajmująca się medalierstwem, Ewa 
Olszewska-Borys. Medal wykonany z mosiądzu patynowanego, średnica 
115 mm.  

 

    

Medal poświęcony pamięci Jana Heweliusza, wydany przez Muzeum Mikołaja 
Kopernika we Frombork 

 
Na awersie medalu umieszczone jest popiersie Heweliusza według portretu 

z Selenografii oraz napis „JOHANNES HEVELIUS 1611-1687 NICOLAI 
COPERNICI MUSÆUM FROMBORCENSE ANNO DOMINI 
MCMLXXXVII. Na rewersie znajduje się napis: IN SUMMIS CERNIT 
ACUTE („Dosięga bystrym okiem najdalszych przestworzy”). Mimo prostej 
formy, uzyskano niezwykły efekt. 

Ewa Olszewska-Borys ukończyła w 1966 roku Akademię Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Jest autorką wielu unikalnych medali, kilka z nich związanych 
jest tematycznie z astronomią. Zaprojektowała też szereg monet obiegowych 
i kolekcjonerskich.  

 

We wspomnianym artykule został popełniony błąd w nazwisku autorki 
medalu z rys. 8, wyemitowanego w 1987 roku przez Polskie Towarzystwo 
Archeologiczne i Numizmatyczne, Gdańsk. Autorką tego medalu jest Krystyna 
Jeż-Kr ęcicka. Przepraszamy za pomyłkę.  

 

Dariusz Świsulski 
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50 LAT MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU 

W tym roku minęło pięćdziesiąt lat od powołania przez ówczesne 
Ministerstwo Kultury i Sztuki Muzeum Zamkowego w Malborku. 

Na tę okoliczność Muzeum wyemitowało okolicznościowy medal: 
 

Aw.: W polu widok fragmentu zamku – Baszty Mostowe -  od strony 
zachodniej. 
Pod basztami duża cyfra 50 z napisem w czterech wierszach:  LAT / MUZEUM 
ZAMKOWE / w MALBORKU / 1961 - 2011  
Z prawej strony logo UNESCO oraz logo ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA 

 
Rw.: Na tle maswerku na Zamku Wysokim, z prawej strony popiersie 
pierwszego dyrektora Muzeum trzy czwarte w lewo. Na dole w dwóch 
wierszach napis: HENRYK / RACZYNIEWSKI 
Z lewej strony, przy kolumience, monogram projektanta; wyżej, w rozecie 
maswerku, znak mennicy. 

 

   
 
tombak srebrzony; śr. 90 mm; nakład: 300 szt. 
projekt i wykonanie: Robert Kotowicz 
bicie: Mennica Polska S.A. w Warszawie  
 

Romualda Włodarczak 
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WYSTAWA NA ZAMKU W MALBORKU 
„SREBRA MONETAMI INKRUSTOWANE” 

17 czerwca 2011 roku w Muzeum Zamkowym w Malborku otwarta została 
wystawa numizmatyczna „Srebra monetami inkrustowane”. Wystawa ta jest 
częścią obchodów 50-lecia Muzeum Zamkowego. Partnerskie Muzeum 
Historyczne w Trokach, które także ma swoją siedzibę w gotyckim zamku, 
postanowiło użyczyć na okres sezonu turystycznego jeden ze znaczniejszych 
swoich zbiorów. 

Dzięki temu w Pałacu Wielkich Mistrzów została zaprezentowana 
ekspozycja „Srebra monetami inkrustowane”, którą tworzą przedmioty 
ozdobione bądź wykonane z monet, wśród których wyróżniają się paradne kufle, 
puchary, kubki, talerze i tace, a także elementy galanterii i biżuteria. 

Zgromadzone na wystawie zabytki, zwłaszcza te wykonane w XIX i na 
pocz. XX wieku, nie tylko spełniały właściwe im funkcje użytkowe, ale przede 
wszystkim stanowiły pamiątkę przeszłych czasów. Ich właściciele, użytkownicy 
poprzez umieszczone na nich monety, wspominali wielkie wydarzenia, ważne 
osobistości, po prostu świetność minionych epok.  

Otwarcie wystawy poprzedziła uroczystość wręczenia nagród uczestnikom 
ogólnopolskiego konkursu na żeton okolicznościowy z okazji 50-lecia Muzeum. 
Uczestnikami konkursu były dzieci ze szkół podstawowych  
 

     

Żeton okolicznościowy – zwycięzca konkursu 
 
Jury przyznało dwie nagrody Grand Prix, jedną za projekt awersu, drugą – 

rewersu. Nagrodzone zostały: Kinga Szczepanik z Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Kwidzynie i Agata Błażejczyk z Gimnazjum nr 36 w Łodzi. 

Pamiątkowy żeton wybity został w nakładzie 2000 sztuk, z czego 1000 
zostało przekazane do szkół, z których pochodzili uczestnicy konkursu. 
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Pozostałe żetony były dodawane do biletów wstępu do Muzeum Zamkowego. 
Ciekawostką jest, że organizatorzy zapewniają możliwość wymiany żetonu na 
bilet do muzeum za 25 lat, w 2036 roku. 

Dowodem na związki między Malborkiem i Trokami jest też wyemitowany 
przez Muzeum Zamkowe w Malborku i wybity we wrześniu 2010 roku 
w Mennicy Polskiej medal, na którym po jednej stronie jest widok zamku 
w Malborku, po drugiej zamku w Trokach. Materiał: tombak srebrzony 
i oksydowany, wymiary: 70x70 mm, nakład: 200 szt., projektant: Jan Szczypka. 

 

 
 

 
 

Aleksander M Kuźmin 
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NOWE MEDALE GDY ŃSKIE 

W ostatnim czasie zostało wyemitowanych kilka medali związanych 
z Gdynią. Przedstawione medale zostały wybite w firmie „CELSTAN” 
z Kosakowa. 

Pierwszy z nich poświęcony jest kmdr prof. dr Józefowi Urbańskiemu, 
twórcy polskiej szkoły nawigacji, doktorowi honoris causa Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni.  

 

    
 
Na rewersie medalu znajduje się logo Polskiego Towarzystwa 

Nautologicznego. Zadaniem tego stowarzyszenia jest inicjowanie i prowadzenie 
badań oraz popularyzacja wiedzy z nautologii, czyli nauki o rozwoju żeglugi 
i jej historii, w tym o portach i stoczniach, a także z innych dziedzin związanych 
z morzem. 

 
Kolejny medal został wyemitowany przez 6 Oliwski Ośrodek 

Radioelektroniczny Marynarki Wojennej im. Admirała Arendta Dickmana.  
Jest to oddział wojskowy Marynarki Wojennej służący do prowadzenia 

rozpoznania i walki radioelektronicznej. Ośrodek został utworzony w 1961 roku 
jako 6 Ośrodek Przeciwdziałania Elektronicznego w Gdańsku. Od 2007 roku 
nosi nazwę wyróżniającą „Oliwski” i imi ę patrona - admirała Arendta 
Dickmana. 

Postać patrona została przypomniana na rewersie medalu. Holender Arendt 
Dickman był admirałem polskiej floty wojennej. Dowodził polską flotą w bitwie 
pod Oliwą, stoczoną z eskadrą okrętów szwedzkich na redzie Gdańska w 1627 
roku.  
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Ostatni z prezentowanych medali gdyńskich został wybity z okazji Roku 

św. Maksymiliana.  
 

    
 
Św. Maksymilian związany jest z franciszkanami w Gdyni. Ojciec 

Maksymilan Kolbe uczestniczył w poświęceniu kaplicy OO. Franciszkanów 
w Gdyni 28 maja 1937 roku. Kościół św. Antoniego na Wzgórzu Św. 
Maksymiliana pokazany jest na awersie medalu.  

W październiku 2006 roku ks. abp Tadeusz Gocłowski ustanowił w tym 
kościele Archidiecezjalne Sanktuarium św. Maksymiliana.  

 
Redakcja 
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WYSTAWY 

W sierpniu 2011 roku w gmachu Oddziału Okręgowego Narodowego 
Banku Polskiego w Gdańsku prezentowana była wystawa „Medale gdyńskie”. 
W gablotach ustawionych w zabytkowej sali operacyjnej zaprezentowano 
kilkadziesiąt medali wyemitowanych przez władze Gdyni i z Gdynią 
związanych. Eksponaty pochodziły ze zbiorów Mirosława Skibniewskiego, 
członka Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Oddział Gdańsk. 

 
Od 2 do 21 sierpnia 2011 roku można było zwiedzać wystawy 

zorganizowane przez Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego 
w Gdańsku z okazji „Dni Otwartych NBP”, przygotowane przy współpracy 
z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska.  

 

 
 

Uroczyste otwarcie wystawy 2 sierpnia 2011 w Domu Uphagena, od lewej: 
przedstawiciel Oddziału Okręgowego NBP w Gdańsku Krzysztof Tołwiński, Miłosz 

Frąckowiak z Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, pani dyrektor Narodowego 
Banku Polskiego, Tomasz Olkowski z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 
 
Na wystawie w Domu Uphagena (ul. Długa 12) można było zobaczyć 

projekty graficzne banknotów (w tym takich, które nie zostały wprowadzone do 
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obiegu) oraz zabytkowe maszyny liczące i maszyny biurowe. Natomiast 
w Dworze Artusa (Długi Targ 43/44) były prezentowane fotografie znanych 
artystów, sportowców i polityków, przedstawiających monety kolekcjonerskie 
NBP. Również w Dworze Artura była wystawa monet i medali poświęconych 
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II „Santo Subito”.  

 

 
 

Okładka broszury wydanej z okazji Wystawy numizmatycznej poświęconej  
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II 
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Z okazji „Dni otwartych NBP” przygotowany został pamiątkowy żeton 
z wizerunkiem króla Zygmunta Starego. 

 

 
 

Aleksander Kuźmin, prezes Gdańskiego Oddziału PTN, wybija pamiątkowy żeton  
 
 

     
 

Żeton „Dni otwarte NBP 2011” 
 
 

Redakcja 
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PRYMITYWNE FAŁSZERSTWA BRAKTEATÓW 
KRZY ŻACKICH 

  

Jakiś czas temu pojawiły się na rynku numizmatycznym współczesne 
falsyfikaty brakteatów krzyżackich. Na zdjęciach powyżej przedstawiamy tylko 
dwa typy, ale w handlu pokątnym krąży jeszcze kilka innych. Uważamy, że 
falsyfikaty te nie są groźne dla znawców tematu, bowiem ich tak zwana fabryka 
jest dość prymitywna, ale początkujący amatorzy kolekcjonerstwa monet mogą 
zostać oszukani przez nieuczciwych handlarzy. Pojawiające się liczne 
współczesne falsyfikaty mogą zniechęcać początkujących amatorów 
numizmatyki. Mogą zniechęcać, choć właściwie powinny zdopingować do 
poznania techniki wytworzenia monet, ich parametrów takich jak waga, 
średnica, metal, z którego wytworzona jest dana moneta, liternictwo, symbolikę 
i wiele innych szczegółów, które stanowią esencje numizmatyki. Aby posiąść tę 
wiedzę trzeba przestudiować wiele książek o tematyce numizmatycznej, nie 
ograniczając się tylko do katalogów. Wszystkim początkującym kolekcjonerom 
– numizmatykom radzę by zasięgali porad u ekspertów działających przy 
Polskim Towarzystwie Numizmatycznym czy przy Stowarzyszeniu 
Numizmatyków profesjonalnych, którzy udzielą pomocy przy identyfikacji, 
wycenie i ocenie przedstawionych im monet. 

Aleksander M. Kuźmin 
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POZAEKONOMICZNE FUNKCJE MONET 

W artykule przedstawiam plon zakupów na tegorocznym Jarmarku 
Dominikańskim. 

 

Broszka ze srebrnych monet 10 kopiejkowych Rosji carskiej z początku XX wieku, 
przy czym środkowa moneta została tak spreparowana, że otrzymała formę ażurową. 

Na odwrotnej stronie przylutowane jest zapięcie agrafkowe 

 

 

Broszka z niklowych belgijskich monet 50 centimowych, Długość broszki to około 
4,5 cm, Na odwrotnej stronie przylutowane jest zapięcie agrafkowe 
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Fragment bransoletki ze srebrnych monet 5 kopiejkowych Rosji carskiej z początku 
XX wieku 

Jak widać żadna z monet nie stanowi jakiegoś rarytasu, a wręcz przeciwnie 
- są to monety bardzo popularne, w stanach nie nadających się do kolekcji. 
Wykorzystywanie monet do wyrobów biżuteryjnych i ozdobnych szczególnie 
popularne było w krajach wschodnich i Bałkanach. Zdecydowałem się 
zaprezentować ten fragment kolekcji w kontekście przepięknej wystawy „Srebra 
monetami inkrustowane” czynnej na Zamku Malborskim gdzie pokazano 
niezwykłej urody wyroby jubilerskie, wykorzystując do tego celu monety. 
Więcej o wystawie w artykule Wystawa na zamku w Malborku „Srebra 
monetami inkrustowane” w tym numerze Gdańskich Zeszytów 
Numizmatycznych. 

Aleksander M. Kuźmin 

PAMI ĄTKA Z WAKACJI 

Osoby odwiedzający Gdynię miały okazję osobiście wybić pamiątkowy 
żeton. Stoisko oferujące taką atrakcję mieściło się przy gdyńskiej plaży. Na 
żetonie przedstawiono symbole Gdyni: kompleks mieszkalny Sea Towers oraz 
Dar Pomorza. 

 

    

Redakcja 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                    Nr 99   wrzesień 2011 r. 

23 

MEDAL Z KŁAJPEDY 

Ciekawy medal marynistyczny trafił do redakcji z Litwy. Podział w pionie, 
w lewej części współczesne statki, w prawej dawne żaglowce. Napis u dołu 
„KLAIPEDA IKURTA 1252 METAIS” przypomina, że Kłajpeda została 
założona w 1252 roku.  

 

    
 

Medal z Kłajpedy. Średnica 50 mm, grubość 4 mm, waga 65 g. 

Kłajpeda to główny port Litwy, od początku kultywujący tradycje morskie. 
Atrakcją dla turystów jest działające tu delfinarium. 

Rok 1252 przypomina pierwszą pisaną wzmiankę o zamku krzyżackim 
w Kłajpedzie. Zamek ten był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. W XIX 
wieku został rozebrany. Od 2002 roku w jednym z bastionów działa muzeum. 

 
Redakcja 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 

Z okazji obchodzonego Roku Jana Heweliusza w związku z 400-leciem 
urodzin, w dniu 10 maja 2011 roku odbyła się prelekcja pani Heleny Dzienis 
„ Ślady gdańskich uroczystości ku czci Jana Heweliusza XVII - XXI w.”. 
Przedstawione zostały działania służące upamiętnieniu tego wielkiego 
Gdańszczanina, od czasów po jego śmierci w XVII wieku, po dzień dzisiejszy. 
Omówiono wydawnictwa związane z Heweliuszem oraz poświęcone jemu 
pomniki i medale. Ciekawostką jest wyemitowany w 1923 roku przez Senat 
Wolnego Miasta Gdańska banknot z Janem Heweliuszem, o nominale 10 
milionów marek. 

Uczestnicy odczytu otrzymali pamiątki przygotowane przez Komitet 
Obchodów Roku Jana Heweliusza. 

 
7 czerwca na zebraniu odczytowym Pani Roma Włodarczak wygłosiła 

bardzo interesujący odczyt pt: „Jak powstawał zbiór numizmatyczny na 
Zamku Malborskim” . Po odczycie odbyła się ciekawa dyskusja na temat 
zaginięcia w trakcie działań wojennych II Wojny Światowej kolekcji 
numizmatycznej gromadzonej na Zamku Malborskim. 

 
7 czerwca w trakcie zebrania odczytowego prezes Oddziału Gdańskiego 

PTN wręczył medale okolicznościowe Romualdowi L. Sieradzkiemu, 
Dariuszowi Świsulskiemu oraz Aleksandrowi R. Kuźminowi (Juniorowi)  
jako nagrodę i wyróżnienie za ofiarną pracę na rzecz n/Towarzystwa. 

 
18 i 19 czerwca w Muzeum Zamkowym w Malborku kustosz Gabinetu 

Numizmatycznego Roma Włodarczak oraz prezes Oddziału Gdańskiego PTN 
Aleksander M. Kuźmin dokonywali oceny, wyceny i identyfikacji monet, 
banknotów i medali przynoszonych przez zwiedzających Muzeum.  

Wśród przynoszonych monet i medali wiele obiektów było rzadkich 
i wysokiej klasy. 

ALEMKA 
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