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MEDALE POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
 

Powstanie Warszawskie –  Rząd R. P. na Emigracji uchwałą podjętą 
25 lipca 1944 roku upoważnił Jana Stanisława Jankowskiego, jako Delegata 
Rządu RP na Kraj z tytułem wicepremiera, do podjęcia wszystkich decyzji 
odnośnie Powstania Warszawskiego. Decyzję taką podjął on 31 lipca, a w ślad 
za nią Dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz „Bór” Komorowski wydał rozkaz 
o rozpoczęciu Powstania 1 sierpnia 1944 roku o godz.”W”, którą była 
godz. 17.00. 
 

Rok 1969 – 25-rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Ukazały się 
dwa pierwsze medale. Jeden dzięki inicjatywie Zarządu Głównego Koła 
Żołnierzy Armii Krajowej w Londynie, autorstwa Andrzeja Borowskiego, 
wybity w brązie, Ø 63 mm. 

 

    
 
Drugi medal wybito w Stanach Zjednoczonych, gdzie emitentem było 

Polsko - Amerykańskie Towarzystwo Numizmatyczne w Chicago. Medal 
o Ø 62 mm, autorstwa Wincentego Gawrona, wybity w brązie patynowanym 
przez mennicę w Chicago. 
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W tym okresie w Polsce cenzura nie zezwalała na gloryfikowanie 

Powstania i upamiętnianie go w postaci medali.. Z tego okresu pochodzą 
plakiety odlane w mosiądzu 100 x 90 mm, które ukazały się z inicjatywy byłych 
żołnierzy oddziału „GURT” IV Zgrupowania AK Śródmieście. Plakiety te były 
wręczane imiennie byłym żołnierzom tego oddziału, o czym świadczą imienne 
grawerunki na odwrocie. 

 

     
 
Po 1956 roku, pomimo tzw. „odwilży”, nadal nie wolno było wspominać 

imiennie dowódców nawet najniższego stopnia, można było mówić i pisać 
o ruinach miasta, ofiarach ludzkich, stratach materialnych i bohaterstwie 
zwykłych żołnierzy. 

Dlatego medale wydane w tym okresie charakteryzują się anonimowością 
i symboliką. Przedstawiają sceny walk w mieście, na barykadach, ruiny 
i symbole Polski Walczącej oraz sylwetki bezimiennych powstańców.  

W 1981 roku Mennica Państwowa w Warszawie wybiła medal z okazji 
37 rocznicy Powstania Warszawskiego według projektu Józefa Markiewicza.  
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Rv. przedstawia Kotwicę - znak Polski Walczącej na tle Orła w koronie.  
Av. Postacie powstańców na tle ruin. Ciekawostką jest opaska na rękawie 
powstańca z literami WP. (Wojsko Polskie). W latach 1982 i 1983 ukazało się 
wznowienie emisji, gdzie na opasce ukazały się już litery AK. Medal ukazał się 
w dwóch wersjach: tombak patynowany i tombak srebrzony – oksydowany, 
w dużym nakładzie: br.- 500 szt., sr.-1000 szt. 

 

    
 
W 1982 roku z okazji 40 rocznicy powstania Armii Krajowej został wybity 

medal, na którym upamiętniono również Zgrupowanie „Kryska” walczące 
podczas Powstania na Czerniakowie „I OBWÓD – II REJON – 
V ZGRUPOWANIE „KRYSKA” / 1944 / CZERNIAKÓW”. Medal jest 
jednostronny, dwuwarstwowy. 

 

    
 
Na gładkim mosiężnym krążku o średnicy 70 mm i grubości ok. 5 mm 

nałożona jest cienka warstwa miedziana, na niej wypukły wizerunek Orła, daty 
1942 – 1982, oraz napis otokowy. Revers medalu gładki (grawerowano na nim 
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dedykacje). Medal wykonany wg. projektu Leszka Białkowskiego i Stefana 
Rzepczaka ps. Bursztyn, wykonawca: Wojskowa Wytwórnia Pieczęci i Stempli 
(Stefan Rzepczak). 

 

 
 
Następny to medal autorstwa Stanisława Sikory, który ukazał się w 1983 

roku i był jednocześnie „cegiełką” na budowę pomnika Powstania 
Warszawskiego. Emitent to Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Warszawie. 
Nakład po 200 szt. w dwóch wersjach jako patynowany i srebrzony. 

1984 rok to 40-rocznica wybuchu Powstania i z tej okazji ukazało się 
10 medali różnych emitentów, takich jak PAX, Veritas, Ars Christiana, SD, 
PTTK i PTAiN oraz gdyńskiego medaliera p. Teodora Kaweckiego. 

PAX wydał dwa medale w miedzi srebrzonej, Ø 35 mm, autor nieustalony. 
Medal „Pokonani – Niezwyciężeni” przedstawiający powstańca rzucającego 
granatem, na rewersie znak Polski Walczącej – Kotwica na tle muru, w otoku: 
„Za Honor i Ojczyznę / 1.VIII.1944”. Drugi medal różni się aversem, gdzie 
przedstawiono Orła w koronie i daty 1939-1945. Ten medal występuje również 
w wersji miedź złocona. Wykonanie: Spółdzielnia Rzemieślnicza „Żoliborz”. 

Następne dwa medale zostały wyemitowane przez „Veritas”. Pierwszy to 
medal według projektu Tadeusza Tchórzewskiego przedstawiający powaloną 
figurę Chrystusa z Krzyżem przed kościołem p.w. Św. Krzyża na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie.  
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Średnica medalu 45 mm, wykonany w srebrze, nakład 1770 szt. i w brązie 
2770 szt. 

Drugi medal Veritasu zaprojektowany przez J. Müldnera Nieckowskiego 
przedstawia na Av. podziurawioną od kul polską flagę powiewającą na tle 
murów i ruin stolicy. Na Rv. Kotwica – znak Polski Walczącej i słowa wiersza 
Z. Jerzyny „nie płacz tych umarłych przedwcześnie. Jak rozpostarta chorągiew 
ich czas nasz krwawe freski - Tak życie tracąc stali się współcześni”. Medal bity 
w brązie, Ø 60 mm, nakład 1540 szt. 

Dla uczczenia bohaterstwa żołnierzy i sanitariuszy, w 40 rocznicę 
Powstania Warszawskiego, gdyński medalier Teodor Kawecki według własnego 
projektu wykonał w swoim zakładzie odlewniczym medal z brązu o średnicy 
76 mm, w niewielkim nakładzie ok. 10 szt. Medal przedstawia na av. Kotwicę - 
znak Polski Walczącej, gałązkę oliwną, stylizowaną opaskę sanitariuszy 
z czerwonym krzyżem, obok napis IV sztab por. „Kmity” – Żołnierzom AK – 
Krysia – Hanka – Andrzej – Beba”. 

Rv. to sylwetki patrolu sanitarnego z rannym na noszach na tle ruin miasta. 
Wokół napis: „W 40 ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - 1944-
1984”. 

 

    
 
Przedsiębiorstwo Ars-Christiana chcąc również uczcić 40 rocznicę 

Powstania wydało medal pamiątkowy według projektu Tadeusza 
Tchórzowskiego, przedstawiający na awersie sylwetkę siedzącego chłopca – 
powstańca w hełmie, na rewersie sylwetkę powstańca na tle Matki Boskiej 
patronki AK.  

Medal wybito w srebrze, średnica 35 mm, w Zakładach Produkcyjnych 
w Otrębusach. 

Pozostałe 4 medale upamiętniające 40-tą rocznicę wybuchu Powstania, 
wybite zostały w Mennicy Państwowej.  
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Piękny medal autorstwa Anny i Krystyna Jarnuszkiewiczów przedstawia na 
Av. głowę powstańca w niemieckim hełmie przepasanym biało-czerwoną 
opaską, na niej orzeł w koronie. Poniżej stylizowany napis MOKOTÓW.  

Rv. Znak pułku „Baszta” na tle nut ze słowami pieśni powstańczej „Marsz 
Mokotowa” (do której słowa napisał Mirosław Jezierski ”Karnisz”, muzykę 
skomponował Jan Markowski „Krzysztof”), poniżej napis: „WALCZĄCY / 
MOKOTÓW / 1944 / 1984”. 

Medal ten był wznawiany w latach 1994 patynowany i w 2004 srebrzony z 
okazji 50 i 60-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Emitentem było 
Stronnictwo Demokratyczne, Komitet Stołeczny w Warszawie. 

 

     
 
Krystyn Jarnuszkiewicz zaprojektował również drugi medal. Przedstawia 

on Kolumnę Zygmunta III Wazy oraz fragment wiersza Kamila Baczyńskiego – 
żołnierza Powstania – „w bryzgi i sople krwi cuchnącej trupem, idzie się tędy by 
się stać człowiekiem”. Medal ten ukazał się w dwóch wersjach: tombak 
srebrzony i oksydowany oraz tombak patynowany w nakładzie po 1500 szt. 
Emitentem był Zarząd Stołeczny ZBOWiD-u. 

Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne w Warszawie 
wyemitowało medal projektu Bohdana Chmielewskiego, przedstawiający na Av. 
grupę powstańców na barykadzie. Revers to kolumna mieszkańców stolicy na 
tle płonących ruin, opuszczająca miasto i napis „2 października 1944”. 

PĘCICE 1944-1984 / PO KAMIENISTEJ DRODZE – Orzeł w koronie 
i znak Polski Walczącej to rewers medalu wg. projektu Alfreda Kózki, 
wydanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Warce. 
Dwie wersje kolorystyczne tego medalu wybite były przez Mennicę Państwową 
w nakładach po 500 szt.  

Medal upamiętnia bój pod Pęcicami, gdzie obecnie stoi pomnik - 
mauzoleum. Napis na kamieniu przy pomniku mówi o tym, co wydarzyło się 
w nocy z 1 na 2 sierpnia 1944 roku. 
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„Zbiorowa mogiła 89 żołnierzy Powstania Warszawskiego. Po ciężkich 
walkach na Ochocie żołnierze IV Obwodu Okręgu Warszawa AK 
wymaszerowali nocą z 1 na 2 sierpnia do Lasów Chojnowskich. W kolumnie 
żołnierzy IV Obwodu znajdował się harcerski pluton Grup Szturmowych baonu 
„Zośka”. W drodze dołączyła drużyna łączności pruszkowskiego rejonu VII 
Obwodu Warszawa, powiat „Obroża”. Rankiem 2 sierpnia powstańcy stoczyli 
w Pęcicach z przeważającymi siłami niemieckimi krwawy bój, w którym poległo 
31 Polaków. 60 rannych i jeńców Niemcy wymordowali. 

W lasach Chojnowskich z pozostałych przy życiu powstańców z Ochoty 
i Mokotowa oraz napływających z okolic żołnierzy „Obroży” zostało 
sformowane zgrupowanie „Grzymała” pod dowództwem ppłk Mieczysława 
Sokołowskiego. 

Nocą z 18 na 19 sierpnia zgrupowanie przedarło się na Mokotów i wzięło 
udział w dalszych walkach w Warszawie. Ppłk Mieczysław „Grzymała” 
Sokołowski poległ w Wilanowie.  

Spośród żołnierzy spoczywających w tej mogile 67 zostało 
zidentyfikowanych podczas ekshumacji w 1946 roku. Ich nazwiska widnieją na 
płycie nagrobnej.” 

Od 1967 roku PTTK Oddział Stołeczny organizuje Rajd Turystyczno-
Krajoznawczy Po kamienistej drodze (napis na medalu) poświecony pamięci 
uczestników boju. 

Środowisko żołnierzy zgrupowania „Kryska” przy ZBOWiD w Warszawie 
było emitentem medalu autorstwa Stanisławy Wątróbskiej–Frindt, 
przedstawiającego grupę żołnierzy na barykadach i napis: „Armia Krajowa 
zgrupowanie Kryska”. Tombak patynowany to wersja oficjalna medalu, który 
był wybity w Mennicy Państwowej w nakładzie 600 szt., znany jest również 
w wersji tombak złocony. 

Z okazji 45 rocznicy wybuchu Powstania, w 1989 roku Społeczny Komitet 
Budowy Pomnika Bohaterów Powstania Warszawskiego w Warszawie wydał 
medal autorstwa Wincentego Kućmy. Medal bity w Mennicy Państwowej 
w dwóch wersjach kolorystycznych. Tombak srebrzony i oksydowany – 
500 szt., patynowany – 1500 szt. Medal przedstawia na Av. postać powstańca na 
tle płomieni i roztrzaskany mur, poniżej data: 1 VIII 1944 – 1989. Na Rv. mur 
w kształcie orła w koronie, na jego piersi znak Polski Walczącej. 

W 1990 roku Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Pruszków, uczciły 
pamięć ofiar obozu przejściowego w Pruszkowie „Dulag” 121. W sierpniu 1944 
roku w halach tych zakładów Niemcy zorganizowali obóz przejściowy dla 
ludności cywilnej Warszawy, wypędzanej z dzielnic zajmowanych przez 
Niemców.  

Medal autorstwa Roberta Kotowicza przedstawia na Av. drzewo, kamienie 
i krzyż, wyżej napis: DURCHGANGSLAGER 121 / PRUSZKÓW DULAG 121 / 
6 VIII 1944 – 17 I 1945. Niżej napis: TĘDY PRZESZŁA WARSZAWA”. 
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Na Rv. figura Chrystusa z krzyżem z kościoła pw. św. Krzyza w Warszawie 
i nazwy walczących dzielnic Warszawy. 

 

    
 
W 1988 roku w 44 rocznicę Powstania, bydgoskie środowisko żołnierzy 

Powstania Warszawskiego wyemitowało medal: Av. gen. broni Kazimierz 
Sosnkowski / Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Rv. znak 
Polski Walczącej i nazwy oddziałów zbrojnych . 

W następnym, 1989 roku, ten sam emitent był inicjatorem wydania medalu 
z wizerunkiem gen. dyw. Tadeusza „Bora” Komorowskiego, a następnie medali 
z wizerunkami gen. bryg. Leopolda Okulickiego - Komendanta Głównego 
Armii Krajowej, gen. bryg. Jana Mazurkiewicza „Radosława” - Szefa Kedywu, 
gen. bryg. Antoniego Chruściela „Montera” - d-cy całości sił Powstania 
Warszawskiego oraz obrońcy Dolnego Mokotowa d-cy batalionu A.K. „Oaza” 
kpt. Jacka Wyszogórskiego „Janusza”.  
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Wszystkie te medale są autorstwa Stanisławy Wątróbskiej–Frindt. 
Wykonawcą była Mennica Państwowa w Warszawie, wybite w dwóch wersjach: 
tombak srebrzony i oksydowany oraz tombak patynowany. Medale te były 
przełomem, ponieważ imiennie gloryfikowały dowódców, oraz oddziały 
powstańcze, co do tej pory było zabronione. 

 

    
 
W 1992 roku Towarzystwo Wiedzy Obronnej, wśród wielu medali w serii 

wybitnych dowódców, wydało medal autorstwa Andrzeja i Rosanny 
Nowakowskich: Av. gen. Tadeusz „Bór” Komorowski, Rv. grupa powstańców 
na tle ruin kościoła Świętego Krzyża . 

Medal autorstwa Andrzeja Nowakowskiego z 1994 roku jest drugim 
medalem z wizerunkiem dowódcy Powstania. Av. gen. bryg. Antoni Chruściel 
„Monter”, Rv. scena batalistyczna – grupy powstańców na tle ruin miasta 
i pomnika Syrenki Staromiejskiej. Emitentem medalu była Mennica Państwowa. 

Medal ukazał się dla uczczenia 50 rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego w niewielkim nakładzie 500 szt. w jednej mutacji 
kolorystycznej jako tombak patynowany. 
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50 rocznicę Powstania uczciło również środowisko Harcerskiej Poczty 
Polowej Związku Powstańców Warszawskich w Warszawie, wydając piękny 
medal o wymiarach 113 x 79 x 14 mm, imitujący znaczek pocztowy. Projekt 
i wykonanie Eugeniusz Kozak, nakład 100 szt. Av. grupa harcerzy - listonoszy 
przechodzących przez wyłom w murze. Na Rv. napis: „PAMIĘCI HARCERZY 
„ZAWISZY” Z SZARYCH SZEREGÓW W SŁUŻBIE HARCERSKIEJ 
POCZTY POLOWEJ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944”. 

 

    
 
W latach 1990 – 1998 Związek Powstańców Warszawskich w Bydgoszczy 

wyemitował serię 15 medali poświęconych dowódcom obwodów i dzielnic 
Warszawy oraz oddziałom powstańczym, służbie medycznej i motywom 
religijnym. Unikalny charakter tej serii nakazuje je wymienić. 
1.  Śródmieście Północ          płk. Edward Pfeiffer „Radwan” 
2.  Stare Miasto                      płk Jan Ziemski „Wachnowski” 
 

    
 
3.  Śródmieście Południe        płk Jan Szczurek-Cergowski „Sławbor” 
4.  Powiśle                              kpt. Cyprian Odorkiewicz „Krybar” 
5.  Górny Czerniaków            kpt. Zygmunt Netzer „Kryska”  
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6.  Żoliborz                             płk Mieczysław Niedzielski „Żywiciel”  
 

    
 

7.  Grupa Kampinos               mjr Adolf Pilch „Dolina” 
8.  Sochaczew-Skowronek     mjr Władysław Starzyk „Korwin” 
9.  Wola                                  ppłk Jan Tarnowski „Waligóra”  
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10. Ochota                              ppłk Mieczysław Sokołowski „Grzymała” 
11. Mokotów                          ppłk Józef Rokicki „Karol”  
 

    
 
12. Obroża                              ppłk Kazimierz Krzyżak „Kartuz” 
13. Sanitariat Kom. Gł. AK   płk dr Leon Strehl „Feliks” 
 

    
 
14. O Polskę i Honor                        Kazimierz Pużak „Bazyli” (20) 
                                                          Tadeusz Komorowski   „Bór” 
                                                          Jan Stanisław Jankowski  „Soból” 
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15. Matka Boska Powstańcza           Zdobycie Kościoła św. Krzyża 

 

    
 
Medale te, których pomysłodawcą był Zbigniew Abramek, bite były 

w Mennicy Państwowej w niewielkich nakładach: w wersji tombak srebrzony 
i oksydowany, przeważnie poniżej 80 szt., a w wersji tombak patynowany po 
10 szt. 
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Projektowane były przez znanych artystów medalierów takich jak: Beata 
Wątróbska–Wdowiarska (4 szt.), Hanna Roszkiewicz (4 szt.), Alfred Kózka 
(2 szt.), Robert Kotowicz (5 szt.). 

W 1999 roku Związek Powstańców Warszawskich Środowisko 
„Chrobry II” Warszawa było emitentem medalu przedstawiającego na Av. 
ppłk Zygmunta Brejnaka „Zygmunta”, oraz na Rv. oznakę i nazwy oddziałów 
wchodzących w skład zgrupowania „Chrobry II”. Autorem medalu była Anna 
Roszkiewicz, wykonawcą Mennica Państwowa. Jedna wersja kolorystyczna 
jako tombak srebrzony i oksydowany w niewielkim nakładzie 200 szt. 

W tym samym roku Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Warszawie wydał medal dla uczczenia 55 rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego oraz 80-lecia PCK. Założenia projektowe Zdzisław Abramek – 
Jerzy Czubach. Projekt medalu Robert Kotwicz, Ø 70 mm. Nakład 246 szt., 
tombak srebrzony - oksydowany, dwie odmiany: Av. z kolorową emalią lub bez. 

Rv. przedstawia Marię Tarnowską - wiceprezes Zarządu Głównego PCK, 
która uczestniczyła w delegacji polskiej w rozmowach kapitulacyjnych ze stroną 
niemiecką. 
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W 2004 roku, 60 rocznica Powstania upamiętniona została pięknym 
medalem w kształcie prostokąta o wymiarach 80 x 55 mm, autorstwa Roberta 
Kotowicza. Pomysłodawcą medalu był Zbigniew Abramek. Medal wybity 
w Mennicy Państwowej w trzech wersjach: tombak srebrzony i oksydowany, 
tombak srebrzony i oksydowany z opaską biało-czerwoną, pokrytą kolorową 
emalią na „kotwicy” znaku Polski Walczącej. Trzecia wersja to tombak 
srebrzony i oksydowany. Na rewersie wszystkie napisy i opaska pokryte 
kolorową emalią. Na aversie postać dziewczynki klęczącej przy mogile. 
Stylizowany znak Polski Walczącej i napis: 60 ROCZNICA POWSTANIA / 
WARSZAWSKIEGO / 1944-2004 / W HOŁDZIE POWSTAŃCOM I LUDNOSCI 
CYWILNEJ. 

 

    
 

    
 
Z okazji tej samej rocznicy ukazały się jeszcze dwa medale. Pierwszy 

z nich to medal, którego pomysłodawcą, autorem i emitentem był Romuald 
Sieradzki, długoletni zasłużony członek Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego Oddział Gdańsk. Medal przedstawia popiersie st. strz. podch. 
Grzegorza Byczkowskiego ps. „SKIBA”. Napis w otoku: „OJCU 
CHRZESTNEMU W 60 ROCZNICĘ ŻOŁNIERSKIEJ ŚMIERCI / Romuald 
Sieradzki”. Na Rv. kalendarium konspiracyjne Grzegorza Byczkowskiego. 
Medal wybity w mosiądzu w zakładzie „Celstan” Stanisława Śliwy 
w Kosakowie k.Gdyni. Nakład 25 sztuk, Ø 70 mm. 
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Drugim jest medal pamiątkowy odlany na podstawie projektu 
prof. Bronisława Chromego w pracowni „Parim” w Krakowie. Mosiądz, nakład 
120 szt., Ø 158 mm. Emitentem był Komitet Organizacyjny Wystawy 
Filatelistycznej „60. Rocznica Powstania Warszawskiego”. Każdy uczestnik 
wystawy nagrodzony medalem otrzymywał również certyfikat autentyczności 
z kolejnym numerem, podpisany przez prof. B. Chromego. Medal na Av. 
przedstawia budowle Warszawy przed zniszczeniem. W otoku napis: 
„KRAJOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA  60 ROCZNICA POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO  WARSZAWA 30.07 – 06.08.2004”. Na Rv. stylizowane 
ruiny miasta, w otoku napis: „POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW – OKRĘG 
WARSZAWSKI. MAZOWIECKIE CENTRUM KULTURY I SZTUKI”. Medal na 
środku ma otwór imitujący przestrzelinę po pocisku . 

 

    
 
W 2005 roku Klasztor Redamptorystów, był emitentem medalu autorstwa 

Roberta Kotowicza, upamiętniającego pomordowanych na Woli 
Redamptorystów i ludność cywilną 6.08.1944 roku. Medal wybito w Mennicy 
Państwowej w tombaku srebrzonym i oksydowanym, Ø 70 mm, nakład 300 szt. 

13 marca 2009 roku Towarzystwo Przyjaciół Warszawy ustanowiło 
odznakę honorową, którą odznaczani są kombatanci i ludzie zasłużeni dla 
miasta Warszawy. Odznaka w kształcie medalu, Ø 40 mm, wykonana jest ze 
stopu srebrzonego i oksydowanego z kolejnym numerem wybitym na obrzeżu.  
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Druga wersja to medal z uszkiem dla kółka wstążki szerokości 38 mm, 

żółto-czerwonej, z niebieskimi paskami szerokości 3 mm. na brzegach. 
 

    
 
Wykonana w Pracowni Metaloplastycznej Tomasza Kowalskiego 

w Warszawie. Av. przedstawia pomnik Syreny (Wybrzeże Kościuszkowskie) 
nad nim w otoku napis: „PAMIĘCI KRYSTYNY KRAHELSKIEJ”. Rv. Kotwica - 
znak Polski Walczącej, nad nią w otoku napis: „PAMIĘCI POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO / 1944”. 

Krystyna Krachelska „Danuta” kurierka, łączniczka i sanitariuszka AK. 
Zginęła w pierwszym dniu Powstania. Autorka słów piosenki „Hej chłopcy 
bagnet na broń ...” napisanej dla żołnierzy pułku „BASZTA”. Przed wojną 
pozowała rzeźbiarce Ludwice Nitschowej podczas tworzenia pomnika Syreny. 
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Inną grupę stanowią medale gloryfikujące oddziały, które powstały podczas 
okupacji hitlerowskiej, prowadziły walkę dywersyjną z okupantem, pozostając 
cały czas w podziemiu, a które w momencie wybuchu Powstania stanęły na 
wyznaczonych im placówkach i prowadziły otwartą walkę z wrogiem. 

Do nich należą bataliony „Parasol” i „Zośka”, które powstały w 1943 roku. 
Były to oddziały zorganizowane z elity harcerzy zorganizowanych w Grupach 
Szturmowych Szarych Szeregów, którzy do tego czasu brali udział w akcjach 
tzw. „Małego Sabotażu” – początkowo było to pisanie haseł i rysowanie znaków 
Polski Walczącej na ścianach domów, zrywanie hitlerowskich flag z gmachów 
zajętych przez okupanta itp., stopniowo przeradzały się w poważne akcje 
sabotażowe oraz zamachy na funkcjonariuszy hitlerowskich. 

Oddział „Parasol” przejął zadania Organizacji Specjalnych Akcji 
Bojowych, przede wszystkim wykonywanie wyroków śmierci wydanych przez 
Polskie Państwo Podziemne na głównych zbrodniarzy hitlerowskich, jak np. 
Franza Bruckla, czy Kutscherę. 

Drugi batalion, utworzony w sierpniu 1943, przyjął nazwę „Zośka”, dla 
upamiętnienia postaci dowódcy warszawskich Grup Szturmowych, Tadeusza 
Zawadzkiego. Żołnierze Batalionu „Zośka” brali udział w akcjach dywersyjno-
sabotażowych, m.in. niszczeniu kolejowego transportu Wermahtu 
zaopatrującego front wschodni. W powstaniu warszawskim batalion walczył 
w Zgrupowaniu AK „Radosław” na Woli, Starym Mieście. Kompania „Rudy” 
jako jedyna spośród załogi staromiejskiej przebiła się do Śródmieścia przez 
placówki niemieckie w Ogrodzie Saskim. W czasie walk na Czerniakowie 
i Mokotowie Batalion „Zośka” został połączony z równie zdziesiątkowanym 
batalionem „Parasol”. 

W 1981 roku, dla upamiętnienia Oddziału do zadań specjalnych „Parasol”, 
wybity został medal w tombaku patynowanym. Nakład 750 szt., Ø 60 mm. 
Niewielka ilość ukazała się w wersji tombak srebrzony i oksydowany. Autorem 
aversu była Stansława Wątróbska, reversu Wiktoria Czechowska-Antoniewska. 
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W 1983 roku został wyemitowany medal „40 rocznica powstania batalionu 
Parasol”, autor Stanisława Wątróbska. Mennica Państwowa, tombak 
oksydowany, Ø 70 mm, nakład 800 szt. 

Po 10-ciu latach, Komitet Organizacyjny Obchodów 50-lecia Oddziału 
„Parasol”, Warszawa, wyemitował medal autorstwa Stanisławy Wątróbskiej, 
wybity w tombaku patynowanym w nakładzie 200 szt. Ukazała się również 
piękna odmiana tego medalu, gdzie na Rv. tarcza ze Znakiem Oddziału pokryta 
jest niebiesko-czarną emalią. 

 

    
 

W 1998 roku, na 55-lecie powstania oddziału 1943-1998 został wybity 
medal w Mennicy Państwowej. Av. Adam Borys „Pług”- dowódca i założyciel 
batalionu „Parasol”. Autor: Wiktoria Czechowska-Antoniewska. Tombak 
patynowany, nakład 180 szt. 

Dla upamiętnienia Batalionu „Zośka” wydano dwa medale. Pierwszy 
w 1983 roku, w czterdziestą rocznicę utworzenia Batalionu, zaprojektowany 
i wykonany przez Janinę Barcicką, wybity w tombaku patynowanym 
w nakładzie 500 szt., Ø 60 mm. 
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Drugi w 1998 roku, z okazji 55 rocznicy utworzenia Batalionu. Medal 
w rysunku podobny do poprzedniego. 

Avers autorstwa Janiny Barcickiej pozostał bez zmian. Revers autorstwa 
Roberta Kotowicza różni się treścią napisów. Wybity w tombaku srebrzonym 
i oksydowanym, średnica również 60 mm.  

Oba medale wybito w Mennicy Państwowej w Warszawie. 
Do tej samej grupy zaliczyć można medal Zgrupowania „Radosław”: Av. 

Na krzyżu AK odznaka baonu „Pięść” pod nim napis: ZGRUPOWANIE 
„RADOSŁAW”, na dole daty: 1 VIII – 2 X / 1944. Rv. Panorama Warszawy 
widziana z Pragi. W otoku napis: ODDZIAŁY KG AK / 993/W Wd68 993/p. 
Projekt Leszek Wieluński, wykonawca Warsztaty Doświadczalne WSP 
w Częstochowie, mosiądz patynowany – odlew, Ø 70 mm, 1988 r. 

Są medale, które swoje powiązanie z Powstaniem Warszawskim 
zawdzięczają emitentom, którzy obrali Powstanie Warszawskie za swego 
patrona. 

II Medyczne Studium Zawodowe im. Bohaterów Powstania 
Warszawskiego w Szczecinie wydało w 1988 roku medal pamiątkowy dla 
uczczenia sanitariuszki - żołnierza Armii Krajowej Ewy Matuszewskiej 
„Mewy”, walczącej w Powstaniu Warszawskim na Górnym Mokotowie. 
26 września sanitariuszka „Mewa” postanowiła pozostać wraz z rannymi, 
których stan nie pozwalał na ewakuację. Kiedy do piwnicy wtargnęli Niemcy, 
zamordowali wszystkich rannych, a Ewę Matuszewską wywlekli na schody 
i zastrzelili. 

Medal autorstwa Alfreda Kózki wybiła Mennica Państwowa w trzech 
mutacjach kolorystycznych: złocony, srebrzony i patynowany. 

 

    
 
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Lublinie był emitentem 

medalu lanego w mosiądzu o Ø 78 mm, na którego awersie jest wizerunek 
Kamila Baczyńskiego, który walczył w okolicy Placu Teatralnego. Zginął 
4 sierpnia w Pałacu Blanka. Napis w otoku: „ŻOŁNIERZ POETA. CZASU 
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KURZ”./ KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI / 1921/1944”. Na Rv. na tle koła 
zębatego symbole mechaniki i elektryczności, wokół napis: „ZESPÓŁ SZKÓŁ 
MECHANICZNO-ENERGETYCZNYCH / LUBLIN 1953”. Autor nieustalony. 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Warce w 1988 roku 
było emitentem medalu dla uczczenia pamięci Stefana Kowalskiego - pedagoga, 
harcerza i żołnierza Powstania Warszawskiego. 

Ppor. Stefan Kowalski „Jaroń”, d-ca kompanii w Zgrupowaniu „Leśnik”. 
Walczył na Woli, Starym Mieście potem w Śródmieściu i na Czerniakowie. 
Medal projektu Władysława Majdewicza wykonała Stanisława Wątróbska. 
Przedstawia na Av. popiersie, daty: 1915-1979, w otoku napis: STEFAN JAROŃ 
KOWALSKI. Rv. Krzyż harcerski i napis: PEDAGOGOWI / HARCERZOWI / 
ŻOŁNIERZOWI / POWSTANIA / WARSZAWSKIEGO / KRAJOZNAWCY / 
KLUB PTTK VARSOVIA. Wybity w Mennicy Państwowej w dwóch wersjach, 
w tombaku srebrzonym i patynowanym. 

Z okazji 40 rocznicy Ludowego Wojska Polskiego wydano medal, który na 
Av. oprócz postaci żołnierza ma wyszczególnienie pól bitewnych w II Wojnie 
Światowej, wśród takich jak Lenino , Monte Casino i innych wymienione jest 
Powstanie Warszawskie. 

I Armia Wojska Polskiego kilkakrotnie forsowała Wisłę na wysokości 
Czerniakowa i Żoliborza, idąc na pomoc walczącej Warszawie. Poniesiono 
ogromne straty w ludziach, zginęło ok. 1300 żołnierzy. 

Autor medalu: Stanisław Lisowski, Mennica Państwowa, Ø 70 mm, tombak 
patynowany. 

Z literatury znam fakt wydania medalu z okazji Konkursu im. Tadeusza 
Cieślewskiego (syna) na ekslibrisy o tematyce Powstania Warszawskiego. 
Medal lany o Ø 80 mm, proj. Piotra Gawrona, wykonany w Pracowni Akademii 
Sztuk Pięknych W Warszawie. Na Rv. medalu scena batalistyczna z Powstania 
i napis: POWSTANIE WARSZAWSKIE / 1944.  

W 1987 roku na zamówienie Klubu Powstańców Warszawskich 
w Szczecinie, Stocznia Remontowa w Szczecinie wykonała medal lany 
w mosiądzu patynowanym według projektu Jakuba Lewińskiego. Av. Awers 
Krzyża AK, Rv. gryf, poniżej napis: SZCZECIN, a w otoku: KLUB 
POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH.  

 
Opracował: Mirosław Skibniewski 

członek PTN Oddział Gdańsk 
 

Literatura: 
Zdzisław Abramek – Powstanie Warszawskie 1944 medalami pisane. 
Medale Mennicy Państwowej t. 4-11. 
Lesław J. Welker – Znaki Polski Walczącej. 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 
 

6 grudnia Jarosław Dutkowski wygłosił odczyt „Odbitki stempli do 
wielodukatówek księstwa legnickiego”. Prelegent przybliżył nam drobny 
fragment jakże bogatej numizmatyki śląskiej. Zebrani z dużym 
zainteresowaniem wysłuchali bogato ilustrowanej prelekcji Warto wspomnieć, 
że Jarosław Dutkowski, znany autor licznych publikacji numizmatycznych, jest 
m.in. laureatem Honorowego Medalu im. Juliusza Mękickiego „Tym co 
numizmatykę śląską przybliżają innym”. 

 
14 grudnia z inicjatywy Romualda Sieradzkiego odbył się pokaz medali 

wyemitowanych przez nasz Oddział. Pokaz miał miejsce w księgarni 
„Vademecum” w Gdyni na ulicy Świętojańskiej. 

 
14, 15 i 16 grudnia z inicjatywy Banku Pekao S.A. i Oddziału Gdańskiego 

Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizowano pokaz zatytułowany 
„Rodzaje i kształty monet”. Eksponaty pochodziły ze zbiorów członków 
naszego Oddziału. Prelegentem i przewodnikiem po wystawie był Aleksander 
M. Ku źmin. 

 
14 grudnia na Politechnice Gdańskiej otwarta została wystawa 

poświęcona Marii Skłodowskiej Curie. Oddział nasz współuczestniczył w tej 
wystawie prezentując medale z wizerunkiem naszej Wielkiej Uczonej. Medale 
pochodziły ze zbiorów naszych członków. 

 
ALEMKA 
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KSZTAŁTY I RODZAJE MONET 

 

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 103   styczeń 2012 r. 

26 

 


