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Rinkiniai

Publikacijos

Vy t au t a s B u d v y t i s

2.1

Ka i šia d or i ų m u z i e jau s
n um i z m at i ko s r i n k i n ys
Kaišiadorių muziejaus fonduose saugoma 5490 numizmatikos eksponatų
(lentelė). Tai – monetos, banknotai, medaliai, ženkleliai, plaketės, žetonai, plombos, vertybiniai popieriai, apdovanojimai. Numizmatikos rinkinyje saugomos
vertingos Aleksandro Stasiūno monetų ir banknotų bei Algimanto Urbono
medalių kolekcijos.
Dalis muziejaus numizmatikos eksponatų – monetos, medaliai, ženkleliai,
žetonai, plombos, vertybiniai popieriai, spaudai ir antspaudai, apdovanojimai ir
jų dokumentai, taupyklės – saugomi istorijos, raštijos ir archeologijos rinkiniuose. Apskritai nemaža dalis Kaišiadorių muziejaus numizmatikos eksponatų yra
susiję su Kaišiadorių miesto ar dabartinio
Kaišiadorių rajono istorija.
Vertėtų paminėti tarpukario Kaišiadorių verslininko Vasilijaus Tkačenkos
finansinius dokumentus (tai įvairūs čekiai, kvitai, skolos lapeliai, kasos knyga,
prekių knyga ir kt.) ir spaudą su herbu
,,Leliwa“ (1 pav.). Tiesiogiai šio spaudo su

1 pav. Spaudas. Su herbu ,,Leliwa“. Medis,
žalvaris, Ø 33 mm (spaudo), h – 82 mm.
Fot. Asta Sabonytė
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2.2
2 pav. Sestercijai, rasti Kalviuose, Kaišiadorių r.
1. Romos Imperija. Antoninas Pijus (138–161).
Sestercijus. Bronza, Ø 28,4 mm.
Fot. Asta Sabonytė
2. Romos Imperija. Julija Mamėja (†235).
Sestercijus. Bronza, Ø 30 mm.
Fot. Asta Sabonytė

Kaišiadorių krašto istorija sieti negalime, tačiau, kaip žinoma, herbas ,,Leliva“
priklausė Tiškevičių giminei, kuri XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje valdė
Žiežmarių, Gudienos, Krušonių dvarus ir palivarkus dabartiniame Kaišiadorių
rajone (Gustaitis 2001, p. 34, 151, 312).
Kaišiadorių muziejaus monetų rinkinį sudaro Lietuvos (LDK), Rusijos
Imperijos ir SSRS, Vokietijos (XVI a. – XX a. pradžios), XX a. Brazilijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Prancūzijos,
Slovakijos, Švedijos, Vengrijos monetos bei tarpukario Lietuvos litai ir centai.
Paminėtini du II ir III a. Romos Imperijos sestercijai, rasti Kalviuose XX a.
pabaigoje griaunant seną namą (Kurilienė 2009, p. 337–338; 2 pav.). Rinkinyje
taip pat yra XX a. pabaigos – XXI a. Europos ir pasaulio valstybių monetų ir
Europos Sąjungos šalių narių euro monetų.
Muziejaus bonistikos rinkinį sudaro įvairių laikotarpių Lietuvos Respublikos litai ir talonai, Rusijos Imperijos ir SSRS, Vokietijos, Lenkijos banknotai.
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3 pav. Medalis. Popiežius Klemensas XIV. 1773 m.
Sidabras, varis, Ø 33,5 mm.
Fot. Asta Sabonytė
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5 pav. Kaišiadorių gimnazijos moksleivių draugijos ,,Tracija“ ženklelis.
Su įrašu ,,Thracia“. Apie 1937–1940 m.
Dail. Antanas Kučas. Prisukamas.
Bronza, 20,1 × 21 mm. Pagamintas Kaune.
Fot. Asta Sabonytė

Iš muziejuje saugomų medalių galima išskirti Lietuvos kariuomenės kūrėjų
savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medalius, kurie priklausė Nepriklausomybės kovų savanoriui Juozui Lelešiui (1903–1996), bei medalį su popiežiaus
Klemenso XIV (1769–1774) atvaizdu, pažymėtą 1773 m. data (3 pav.). XVIII a.
antrosios pusės medaliai Lietuvoje yra gana reti (Gustaitis 2003, p. 34).
Kaišiadorių vietovardis ir gyvenvietė rašytiniuose šaltiniuose paminėti dar
XVI a., bet prielaidos dabartiniam Kaišiadorių miestui atsirasti, augti ir plėstis susidarė tik XIX a. antroje pusėje, nutiesus Sankt Peterburgo–Varšuvos ir
Liepojos–Romnų geležinkelius, o jų susikirtimo taške pastačius didelį antros
klasės geležinkelio stoties kompleksą. Kaišiadorių muziejuje saugomos minėtų
geležinkelių Kaišiadorių stoties XX a. pradžios muitinės plombos rastos šalia
Kaišiadorių esančioje Vilkiškių dvarvietėje (4 pav.).
Muziejuje saugomi įvairioms Kaišiadorių miesto šventėms ir sukaktims bei
Kaišiadorių rajono gyvenvietėms (Žiežmariams, Rumšiškėms, Darsūniškiui,

Pravieniškėms) skirti medaliai, taip pat ,,Nemuno“ sporto draugijos ir Kaišiadorių kraštotyros draugijos ženkleliai. Paminėti reikėtų ir kun. Jonui Žemaičiui
(1904–2001) priklausiusį Lietuvos Respublikos Seimo medalį ir Žūvančiųjų
gelbėjimo kryžių, kuriuo jis buvo apdovanotas 1999 m. už Antrojo pasaulinio
karo metais išgelbėtus apie 100 žydų vaikų. Šis ilgametis Rumšiškių klebonas
įdėjo daug pastangų, kad iš senųjų Rumšiškių į naująsias būtų perkelta medinė
bažnyčia ir varpinė. Muziejuje saugomas ir iš Guronių (Žaslių sen.) kilusiam
ir 1982–1989 m. Kaišiadorių vyskupijos valdytojo pareigas ėjusiam kardinolui
Vincentui Sladkevičiui (1920–2000) atminti skirtas medalis (skulptorius Antanas Žukauskas. Žalvaris, Ø 51 mm. Lietuvos monetų kalykla. 2001 m.).
Vertėtų paminėti ir Kaišiadorių gimnazijos moksleivių kraštotyros draugijos
,,Tracija” ženklelį (5 pav.). Draugiją subūrė ir jai 1934–1943 m. vadovavo istorijos mokytojas Juozas Petrulis (1876–1958). ,,Tracija“, be kitų darbų, daugiausia
rinko tautosaką, kuri sutvarkyta buvo siunčiama į Tautosakos archyvą Kaune,
rengdavo tautosakos vakarus. Pasak gimnazijos mokytojo Rapolo Šaltenio,
tai buvo lyg ir kokia korporacija, ugdanti meilę savo tėviškei – Trakų žemei
(Kaišiadorys 1920–1939 m. buvo Trakų apskrities centras): ,,Būti ,,Tracijos“ nariu – didelė garbė. Jai priklausė tik gerieji moksleiviai. Draugijos nariai nešiojo
savo ženkliuką, kurį iškilmingai jiems prisegdavo stojant į draugiją“ (Šaltenis
2007, p. 162–163; Laurinavičius 2014, p. 4).
Muziejuje taip pat saugoma įvairių žetonų. Tai – Antrojo pasaulinio karo
vokiečių karių (aprūpinimo dalinių), pašto, telefono, transporto (Sankt Peterburgo metro ir kt.) žetonai.
Kaišiadorių muziejaus numizmatikos rinkinį papildo ir iš archeologinių
tyrimų gauti eksponatai. Muziejuje saugomas apskritas dvipusis religinis medaliukas, rastas Lalėnų (Paparčių sen., Kaišiadorių r.) senkapio žvalgomųjų
tyrinėjimų metu 2002 m. (arch. Z. Baubonis, B. Dakanis). Jo averse – Švč. Mergelės Marijos, laikančios Kūdikėlį, atvaizdas ir įrašas: MATER DEC [..?] RMEL.
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4.1

4.2

4 pav. Plombos. Kaišiadorių geležinkelio stotis. Su įrašu КОШЕДАРЫ.
Rastos 2011 m. Vilkiškių dvarvietėje
1. Sankt Peterburgo–Varšuvos geležinkelis. 1907 m. Švinas, Ø 26,2 mm. Fot. Asta Sabonytė
2. Liepojos–Romnų geležinkelis. 1906 m. Švinas, Ø 25,2 mm. Fot. Asta Sabonytė

N u m i z m at i k a 1 3 / Me t r a š t i s 2 0 1 2 – 2 0 1 6
P ub l i k a c i j o s . R i n ki ni ai

N u m i z m at i k a 1 3 / Me t r a š t i s 2 0 1 2 – 2 0 1 6
P ub l i k a c i j o s . R i n ki ni ai

Reverse – penkių šventųjų su aureolėmis, virš kurių – apvaizdos spindulys,
atvaizdas; apačioje – įrašas ROMA (XIX a. vidurys; žalvaris, Ø 27,5 mm; pakabinimo auselė nulūžusi).
Muziejuje saugomos septynios monetos, rastos 2002 m. vykdant žvalgomuosius Gansonių (Žaslių sen., Kaišiadorių r.) senkapio tyrimus (arch. Z. Baubonis,
B. Dakanis) – LDK: Žygimanto Senojo pusgrašis, 1511 m. (1 vnt.); Zigmanto III
Vazos dvidenariai, 1621, 162(?) m. (2 vnt.); Ryga: Zigmanto III Vazos šilingas,
1620 (1 vnt.); Gustavo II Adolfo šilingai, 162(?), 1632, 163(?) m. (3 vnt.).
Devynerius metus (2006–2014 m.) buvo vykdyta archeologo dr. Vykinto
Vaitkevičiaus vadovaujama Bajorų kapinyno (Elektrėnų sav.) archeologinė
ekspedicija, kurios metu gauti radiniai buvo perduoti saugoti Kaišiadorių muziejui. Iš šių archeologinių tyrimų į muziejų pateko 2006 m. rasta pirmo tipo
lietuviška moneta (Vytauto denaras, kaldintas apie 1392–1396 m. Ø 12 × 13
mm; apsilydžiusi) ir 2007 m. aptiktos SSRS 1956 m. 3 kapeikos.
2007 m. Klaipėdos universiteto ir Kaišiadorių muziejaus ekspedicija žvalgė
Vievio ežero pakrantę Balceriškėse (Elektrėnų sav.) ties Petrauskų sodyba, kur
greičiausia buvo įsikūrusi Vievio Oginskių dvare XVII a. antroje pusėje veikusi
Šv. Dvasios stačiatikių brolijos spaustuvė (Vaitkevičius 2008, p. 267–269). Į
muziejų pateko šios ekspedicijos metu rasti trys Jono Kazimiero 1665–1666 m.
LDK variniai šilingai ir Rusijos Imperijos caro Nikolajaus II 10 kapeikų moneta,
kaldinta apie 1902–1905 metus.
2013 m. Lietuvos kariuomenės ekspertas Ernestas Kuckailis muziejui perdavė vokiečių gynybos ruože Pravieniškės–Pašuliai–Livintai–Gaižiūnai, kuriame
1944 m. liepą su sovietinėmis pajėgomis kovėsi vokiečių oro desantininkai (falširmjėgeriai), atliktų žvalgymų metu rastas dvi monetas: Vokietijos 5 pfenigus,
kaldintus apie 1940–1944 m. (cinkas, Ø 19 mm; labai nudilusi), ir Prancūzijos
1 franką, kaldintą apie 1942–1944 m. (aliuminis, Ø 23 mm; pažeista korozijos).
Franko monetos atsiradimą šiame ruože galima paaiškinti tuo, kad vokiečių oro
desantininkai iki atvykdami į Lietuvą apie pusę metų buvo dislokuoti vidurio
Prancūzijoje, kur kovėsi su prancūzų partizanais (Kuckailis 2014, l. 15).
2013 m. gegužę Kaišiadorių muziejaus iniciatyva minėtame vokiečių gynybos ruože Vadų miške (Jonavos r.) vykdyti žvalgomieji archeologiniai tyrimai
(arch. Livija Ivanovaitė), kurių metu buvusiame oro desantininkų gynybinių
pozicijų apkase aptikti vokiečių kario palaikai. Apkase, be kitų radinių, rasta ir
odinė piniginė, kuri perduota Vytauto Didžiojo karo muziejaus Restauravimo
skyriui. Konservavimo metu (restauratorė Asta Vasiliauskaitė) iš piniginės
buvo išimtos dvi monetos: Vokietijos 1940 m. 2 pfenigai ir Lenkijos 5 grašiai,
kaldinti apie 1923–1939 metus.

A l e k s a ndr o S ta s i ū n o k o l e k c i j a
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Aleksandro Stasiūno kolekcija įsigyta 2005 metais. Joje – 1965 numizmatikos eksponatai: monetos ir banknotai. Kolekciją sudaro XV a. pabaigos –
XVIII a. pabaigos LDK ir Abiejų Tautų Respublikos įvairių nominalų monetos
(6 pav.), 1916 m. laidos Lietuvoje cirkuliavusių ostrublių 1, 2 ir 3 nominalų
vertės monetos, taip pat 1925 ir 1936 m. laidos Lietuvos Respublikos litai ir
centai bei po 1991 m. Lietuvoje išleisti talonai ir litai.
Didelę kolekcijos dalį sudaro Lenkijos (Kongresinės Lenkijos 1815–1841 m.
ir 1830 ir 1836 m. laidos zlotai / rubliai, Antrosios Lenkijos Respublikos, Lenkijos Liaudies Respublikos) monetos, Rusijos (Rusijos Imperijos XVIII a. –
XX a. pradžios, SSRS (apyvartinės ir apyvartinės proginės) ir Rusijos Federacijos XX a. pabaigos) monetos, Vokietijos žemių ir Prūsijos Karalystės (XVII–
XIX a.), Vokietijos Imperijos (XIX a. – XX a. pradžios), Veimaro Respublikos,
nacistinės Vokietijos, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Vokietijos Demokratinės Respublikos monetos, Rygos miesto (XVII a.), Latvijos (tarpukario ir
XX a. pabaigos), Estijos (tarpukario ir XX a. pabaigos) monetos. Yra nemažai
Anglijos ir buvusių Anglijos kolonijų (Australijos, Indijos, Mauritanijos, Ceilono, Honkongo ir kt.) XIX a. – XX a. pirmos pusės monetų. Yra Austrijos
(XVIII–XX a.), Prancūzijos (XVIII a. pabaigos – XX a.), Italijos (fašistinio
laikotarpio ir XX a. antros pusės), Šveicarijos (XIX–XX a.) monetų.
A. Stasiūno kolekcijoje yra šių XX a. pasaulio valstybių monetų:
· Europos (Vatikano, Portugalijos, Ispanijos, Liuksemburgo, Monako, San
Marino, Belgijos, Olandijos, Islandijos, Danijos, Švedijos, Norvegijos, Suomijos,
Čekoslovakijos, Čekijos, Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos, Rumunijos, Bulgarijos,
Moldovos, Ukrainos, Jugoslavijos, Maltos, Graikijos, Kipro, Turkijos, Izraelio);
 Azijos (Mongolijos, Kinijos, Indijos, Butano, Tailando, Singapūro, Malaizijos,
Indonezijos, Korėjos);
 Afrikos (Gvinėjos, Siera Leonės, Nigerijos, Kamerūno, Kenijos, Tanzanijos,
Angolos, Zambijos, Zimbabvės, Pietų Afrikos Respublikos);
 Pietų Amerikos (Brazilijos, Venesuelos, Kolumbijos, Peru, Čilės, Argentinos,
Urugvajaus);
 Centrinės ir Šiaurės Amerikos (Kubos, Meksikos, JAV, Kanados);
 Artimųjų Rytų (Jordanijos Karalystės ir Saudo Arabijos).
A. Stasiūno kolekcijoje taip pat yra XX a. Australijos ir Naujosios Zelandijos
monetų pavyzdžių bei 1999–2003 m. laidos Ispanijos, Prancūzijos, Belgijos,
Olandijos, Vokietijos, Italijos, Austrijos, Suomijos euro monetų.
A. Stasiūno kolekciją sudaro ir banknotų rinkinys, kuriame saugomi 1916–
1918 m. laidos įvairių nominalų ostrubliai ir markės, Lietuvos Respublikos
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6 pav. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Aleksandras Jogailaitis.
Pusgrašis. Apie 1492–1506 m. Sidabras, Ø 19,5 mm.
Fot. Nijolė Adukonienė
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1928 m. laidos 5, 10, 20, 50 ir 100 litų nominalų banknotai, Lietuvos Respublikos talonai, 1991 m. laidos 10 litų, 1993 m. laidos 1 (Žemaitė) ir 2 (Motiejus
Valančius) litų nominalų banknotai, Lenkijos (1919 m. laidos 500 lenkiškų
markių, Antrosios Lenkijos Respublikos, Socialistinės Lenkijos), Rusijos (XIX a.
pabaigos –XX a. pradžios Rusijos Imperijos, SSRS, XX a. pabaigos Rusijos Federacijos), Vokietijos (Vokietijos Imperijos (XIX a. pabaiga –XX a. pradžia),
Veimaro Respublikos (1922–1923 m. laidos), Vokietijos Demokratinės Respublikos ir Vokietijos XX a. pabaigos) banknotai.
A. Stasiūno kolekcijoje yra šių XX a. pasaulio valstybių banknotų:
 Europos (Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Austrijos, Čekoslovakijos, Slovėnijos, Rumunijos, Bulgarijos, Moldovos, Ukrainos, Baltarusijos, Jugoslavijos,
Graikijos, Islandijos, Švedijos, Estijos, Latvijos);
 Azijos (Kazachstano, Uzbekistano, Turkmėnistano, Kinijos);
 Vidurinių Rytų (Irako, Irano, Afganistano);
 Afrikos (Egipto, Ugandos, Mozambiko, Namibijos);
 Pietų Amerikos (Brazilijos, Venesuelos, Kolumbijos, Ekvadoro).
Taip pat kolekcijoje yra XX a. Kanados banknotų. Išskirti galima įvairių
nominalų 1994 m. laidos Baltarusijos rublių su Vyčiu averse ir 1918 m. laidos
500 Ukrainos grivinų banknotus (7 pav.).
A l g i m a n t o Urb o n o k o l e k c i j a

7 pav. Ukraina. Banknotas. 500 grivinų. 1918 m.
Popierius, 120 × 183 mm. M 1:2

Algimanto Urbono medalių kolekcija įsigyta 2011 metais. Joje – 1477 medaliai. Tai lietuviški 1958–1997 m. medaliai, kurių didžiąją dalį sudaro Lietuvos
XX a. 7–9 deš. tarybiniai ir Atgimimo laikotarpio (1987–1990 m.) medaliai.
Kolekcija muziejui perduota su išsamiu aprašu.
Medalių autoriai – dailininkai Juozas Žarys, Arūnas Kynas, Erikas Daugulis, Erikas Varnas, Petras Gintalas, Petras Baronas, Petras Garška, Antanas
Žukauskas, Stanislava Žilienė, broliai Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai, Juozas
Galkus, Aloyzas Toleikis, Stasys Dužinskas, Audrius Mickevičius, Edvardas
Malinauskas, A. Domarkas, Stasys Žirgulis, Vytautas Kašuba, Vladas Žuklys,
Gintaras Žilys, Jonas Glemža, A. Lašas, Viktoras Palys, J. Kymantas, Tamara
Janova, Petras Repšys, R. Valatka, Kazimieras Simanonis, Petras Rauduvė, Vytautas Zaturskis, V. Gibavičius, Rima Merečinskienė, A. Kokoškinas, L. Kinčinas,
Regina Gaušienė, E. Penkauskas ir kt.
Medalius pagamino Vilniaus ,,Dailės“, Kauno ,,Dailės“, Klaipėdos ,,Dailės“ kombinatai, Kauno radijo gamykla, Kauno dailiosios keramikos gamykla
,,Jiesia“, Kauno ,,Metalistas“, Telšių ,,Praktika“, Kauno meno gaminių įmonė,
Druskininkų meno gaminių įmonė, taip pat įvairios kitos įmonės ir gamyklos.
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Dalis medalių yra pagaminta užsienyje (Maskvoje, Leningrade, Rygoje, Taline),
dalis – pačių autorių. Medaliai metaliniai (bronziniai, variniai, alaviniai, aliumininiai ir kt.), keramikiniai, keletas – odinių.
A. Urbono medalių kolekciją sudaro dvi stambios dalys. Pirmoje dalyje –
įvairios tematikos, antroje – sporto medaliai. Įvairios tematikos medalius galima
suskirstyti į šias temines grupes:
· istoriniai įvykiai ir istorinės asmenybės (Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė,
Vytis, Vilniaus įkūrimas 1323 m., Lietuvos didieji kunigaikščiai Gediminas,
Kęstutis, Vytautas, šv. Kazimieras, Kristijonas Donelaitis (8 pav.), Laurynas Stuoka-Gucevičius, Antanas Strazdas, Adomas Mickevičius, Simonas
Daukantas, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Vincas Kudirka, Jonas Basanavičius,
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Jonas Mačiulis-Maironis, Martynas
Jankus, Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, Balys Sruoga, Salomėja Nėris,
Liudas Gira, Juozas Paukštelis, Julius Janonis, Antanas Vienuolis-Žukauskas,
Petras Cvirka, Stasys Šalkauskis, Juozas Gruodis, Paulius Širvys, Borisas
Dauguvietis, Kipras Petrauskas, Vladimiras Dubeneckis, Viktoras Ruokis,
Steponas Darius ir Stasys Girėnas, Jonas Paulius II, don Kichotas (Migeliui
de Servantesui atminti), Peteris Paulas Rubensas ir kt.);
· muzikos ir šokių šventės bei festivaliai (Respublikinė dainų šventė (1970–
1985 m.), ,,Grok, Jurgeli“ ir kt.);
· teatrai (dramos, muzikiniai, operos ir baleto ir kt.);
· draugijos ir klubai;
· laikraščiai ir žurnalai;
· įstaigos (bibliotekos, muziejai, kultūros namai, universitetai ir jų fakultetai,
konservatorijos, institutai, mokyklos, technikumai);
· parodos, mugės (Kaziuko mugė ir kt.), šventės, sąskrydžiai;

· bažnyčios ir koplyčios;
· miestai ir miesteliai (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus,
Utena, Kapsukas (Marijampolė), Telšiai, Biržai, Šilutė, Kėdainiai, Druskininkai, Birštonas, Nida, Neringa, Agluonėnai, Kretingalė ir kt.);
· komunistiniai įvykiai (revoliucijų metinės, kompartijos suvažiavimai, komunistiniai veikėjai (Leninas ir kt.), Didžiojo Tėvynės karo pergalė, Lietuvos
,,išvadavimas“, tarybinė armija, pionierių stovyklos);
· pramonė (cechai, gamyklos, trestai, susivienijimai, kombinatai, įmonės);
· darbo veteranai;
· tarybiniai ūkiai ir kolūkiai;
· proginiai (Naujieji metai, Kovo 8-oji, Balandžio 1-oji, vardynos);
· Zodiako ženklai;
· vestuviniai (stalo komendantui, šauniausiam muzikantui, piršliui melagiui,
šokėjams, pirmam nulūžusiam ir kt.);
· medžiotojų.
Kitą didelę A. Urbono sporto medalių dalį galima suskirstyti į šias temines
grupes:
· Lietuvos tautinis olimpinis komitetas;
· spartakiada (moksleivių, studentų, technikumų, mokyklų, profsąjungų,
miestų, kolūkių, fabrikų, gamyklų, įmonių);
· pirmenybės (studentų, turizmo / turistų, rajonų);
· čempionatai (Lietuvos TSR, socialistinių šalių, sąjunginiai);
· žaidynės (pasaulio lietuvių, jaunimo, jaunių, pionierių, sporto klubų, technikumų);
· turnyrai;
· sporto šventės;
· čempionai, treneriai, veteranai;
· sporto šakos (bėgimas, imtynės, sambo imtynės, dziudo, stalo tenisas, lauko
tenisas, futbolas, krepšinis, rankinis, ledo ritulys, dviračių sportas, aviacijos
sportas, sklandymas, parašiutų sportas, aviamodeliavimas, daugiakovė, fechtavimas, šaudymas iš lanko, gimnastika, lengvoji atletika, sunkioji atletika,
šachmatai, irklavimas, baidarių ir kanojų irklavimas, regatos, burlenčių
sportas, slidinėjimas, jojimas, kartingų sportas, automobilių sportas ir kt.);
· sporto mokyklos ir sporto būreliai;
· sporto draugijos (,,Žalgiris“, ,,Nemunas“ (įvairių rajonų), ,,Dinamo“, ,,Darbo
rezervai“, Savanoriška draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti ir kt.);
· sporto komandos (Vilniaus moterų rankinio komanda ,,Eglė“ ir kt.);
· užsienio šalys ir miestai (Ryga, Brestas (Maskvos sr.), Leningradas, Odesa,
Baltarusija, Vokietija).
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8 pav. Medalis. Kristijonas Donelaitis 1714–1780. 1990 m.
Dail. Vytautas Venslovas. Kauno ,,Dailė“. Aliuminis, Ø 83 mm. M 1:2
Fot. Asta Sabonytė
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Lentelė. Kaišiadorių muziejaus numizmatikos rinkinys 2014 m. sausio 1 d.
Bonistika
Monetos

3271

Medaliai

1542

Faleristika

VertyBanknobiniai
tai
popieriai
380

27

Ženkleliai

Apdovanojimai

187

6

Žetonai

Plombos

Sfragistika

Iš viso

63

10

4

5490
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Numismatic Collection of the Kaišiadorys Museum
Vytautas Budvytis
Summary
The collection of the Kaišiadorys Museum contains 5,490 numismatic exhibits
(table 1). These are coins, banknotes, medals, badges, plaquettes, tokens, seals, assets,
stamps and imprints, awards and accompanying documents, and moneyboxes.
A considerable part of the numismatic exhibits held in the Kaišiadorys Museum are
related to the history of the city of Kaišiadorys and today’s Kaišiadorys district. We can
mention two sesterces of the Roman Empire from the 2nd and 3rd millennium, which
were found in Kalviai while clearing an old house in the late 20th century, customs
seals of the Kaišiadorys railway station of the early 20th century (fig. 4), and a badge of
the regional ethnography study group “Tracija” of the Kaišiadorys gymnasium (fig. 5).
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The numismatic collection of the Kaišiadorys Museum is supplemented by exhibits
received from excavations. The museum holds numismatic finds from excavations
conducted in Lalėnai, Gansonys, Bajorai, Balceriškiai, and Vadai forest.
The museum also holds two valuable collections: Aleksandras Stasiūnas’s collection
of coins and banknotes and Algimantas Urbonas’s collection of medals.
Aleksandras Stasiūnas’s collection was obtained in 2005. It is comprised of 1,965
numismatic finds: coins and banknotes. The collection includes Lithuanian coins
and banknotes (end of 15th – 20th c.) of various denominations (fig. 6), coins and
banknotes of Poland, Russia, Germany, Latvia, Estonia and other countries from the
18th to the 20th century, and samples of twentieth-century coins and banknotes from
various countries of the world.
Algimantas Urbonas’s collection of medals was acquired in 2011. It consists of 1,477
medals. These are Lithuanian medals from 1958–1997, the larger part of which are
medals of Soviet Lithuania from the 1960s to the 1980s and from the period of National
Revival (1987–1990) (fig. 8). This collection of medals is comprised of two large parts.
The first part contains medals on various themes (historical events and personalities,
music and dance festivals, theatres etc.), and the second part contains sports medals.

Illustrations
Fig. 1. Stamp. With Leliwa coat of arms. Wood, brass, Ø 33 mm (stamp), h – 82 mm.
Photo by Asta Sabonytė.
Fig. 2. Sesterces found in Kalviai, Kaišiadorys district
1. Roman Empire. Antoninus Pius (138–161). Sesterce. Bronze, Ø 28,4 mm. Photo
by Asta Sabonytė.
2. Roman Empire. Julia Mamaea (†235). Sesterce. Bronze, Ø 30 mm. Photo by Asta
Sabonytė.
Fig. 3. Medal. Pope Clement XIV. 1773. Silver, copper, Ø 33,5 mm. Photo by Asta
Sabonytė.
Fig. 4. Seals. Kaišiadorys railway station. With the inscription КОШЕДАРЫ. Found
in 2011 on the Vilkiškiai estate.
1. St Petersburg–Warsaw railway. 1907. Lead, Ø 26,2 mm. Photo by Asta Sabonytė.
2. Liepaja–Romny railway. 1906. Lead, Ø 25,2 mm. Photo by Asta Sabonytė.
Fig. 5. Badge of the study group “Tracija” of the Kaišiadorys gymnasium. With the
inscription “Thracia”. Circa 1937–1940. Designer Antanas Kučas. With a screw
clasp. Bronze, 20,1 × 21 mm. Made in Kaunas. Photo by Asta Sabonytė.
Fig. 6. Grand Duchy of Lithuania. Alexander Jagiellon. Half-grout. Circa 1492–1506.
Silver, Ø 19,5 mm. Photo by Nijolė Adukonienė.
Fig. 7. Ukraine. Banknote. 500 grivnas. 1918. Paper, 120 × 183 mm.
Fig. 8. Medal. Kristijonas Donelaitis 1714–1780. 1990. Designer Vytautas Venslovas.
Dailė art works, Kaunas. Aluminium, Ø 83 mm. Photo by Asta Sabonytė.
Gauta: 2014 10 17
Parengta spaudai: 2015 10 31
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