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W STRONĘ SŁOŃCA… cz. I 
 
Najstarszym i powszechnie znanym zabezpieczeniem stosowanym obecnie 

m.in. w banknotach jest znak wodny. Niejednokrotnie można zobaczyć jak 
sprzedawca, któremu właśnie wręczyliśmy banknot, unosi go w górę, w stronę 
światła i przez chwilę ogląda, szukając ukrytego w papierze obrazu. 

Czym jest znak wodny? W jaki sposób powstaje? Wielokrotnie, prowadząc 
szkolenia kasjerów, zadawałem uczestnikom kursu te pytania. Często 
uzyskiwałem od nich odpowiedzi, że rysunek znaku wodnego powstaje 
w wyniku nadruku lub wytłoczenia. Według innych znak wodny to „jakiś 
element” umieszczany pomiędzy warstwami papieru. Z wypowiedzi tych 
jednoznacznie wynika, iż dla większości osób, na co dzień posługujących się 
banknotami lub zabezpieczonymi w ten sposób dokumentami, znak wodny 
dodawany jest do wyprodukowanego już wcześniej papieru. 

W rzeczywistości znak wodny powstaje podczas produkcji papieru, 
a konkretnie na etapie formowania wstęgi na sicie eguterowym. Obraz znaku 
wodnego tworzy się poprzez zróżnicowanie gęstości włókien masy papierniczej 
(co przekłada się na różnice grubości papieru) w różnych obszarach arkusza. 
Gdy patrzymy „pod światło”, w miejscach gdzie papier jest grubszy widzimy 
ciemniejsze miejsce, tam gdzie cieńszy – jaśniejsze. Uzyskuje się to obecnie 
w wyniku wytłaczania sita na bębnie eguterowym – masa papierowa układa się 
w wytłoczeniach, przez co powstają grubsze i cieńsze miejsca na arkuszu. 

Pierwsze znaki wodne powstały we Włoszech pod koniec XIII wieku. 
Przyjmuje się, że o powstaniu tego elementu zadecydował przypadek. Otóż 
w papierni we włoskim mieście Fabriano, podczas procesu czerpania, na sicie 
przypadkowo pojawił się wystający drucik. Po uformowaniu, na wszystkich 
arkuszach pochodzących z tego sita, stwierdzono występowanie jasnej linii 
w miejscu, gdzie znajdował się drucik. Szybko postanowiono wykorzystać 
odkryte zjawisko - odtąd odpowiednio ukształtowane cienkie druciki 
umieszczano już celowo na sicie. Pojawiły się pierwsze na świecie jasnotonalne 
linearne znaki wodne zwane filigranami, które nie tylko zabezpieczały papier, 
ale także dodawały sporządzonym na nim dokumentom walor estetyczny. 

Najstarszy zachowany do dzisiejszych czasów dokument ze znakiem 
wodnym przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Bolonii. 
Przedstawia on krzyż kulowy z okręgiem w miejscu przecięcia ramion krzyża. 
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Natomiast w Polsce najstarszy dokument ze znakiem wodnym pochodzi 

z końca XV wieku z papierni w Prądniku Czerwonym pod Krakowem. 
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Znaki wodne można podzielić według trzech kryteriów: ze względu na 
tonalność, ze względu na położenie oraz ze względu na treść i symbolikę1. 

Podział ze względu na tonalność: 
a) jednotonalne: 

- jasnotonalne, 
- ciemnotonalne, 

b) dwutonalne, 
c) wielotonalne. 

 

 

Znaki wodne na banknotach Euro – 1: jednotonalny (jasnotonalny) nominał,  
2: dwutonalny barcode, 3: wielotonalny element architektoniczny (brama) 

 
Podział ze względu na położenie: 

a) umiejscowione – położone w ściśle określonym miejscu, 
b) bieżąco-umiejscowione – znaki umieszczone jeden za drugim, w określonym 

miejscu, 
c) bieżące – położone na całej powierzchni arkusza. 
 
1 Za Zygmuntem K. Jagodzińskim, wieloletnim kierownikiem pracowni znaków wodnych 
i eguterni Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, specjalistą od znaków wodnych. 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                          Nr 114   luty 2013 r. 

6 

(wizerunki schematyczne) 

 

             umiejscowione                  bieżąco-umiejscowione                        bieżące 
 

 

Znak wodny umiejscowiony (20 zł - PLN) 
 

 

Znak wodny bieżący-umiejscowiony (10 koron szwedzkich - SEK) 
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Znak wodny bieżący (materiały PWPW) 
 
Podział ze względu na treść i symbolikę: 

a) tekstowe i cyfrowe – nominały, symbole walut itp., 
b) figuralne – portrety, architektura, zwierzęta itp., 
c) kombinowane – połączenie różnych znaków w jednym użytku. 

 
Znaki wodne tekstowe i cyfrowe 

 

          5 dolarów amerykańskich (USD)                                 20 rubli białoruskich (BYR) 
 
 
 
 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                          Nr 114   luty 2013 r. 

8 

Znaki wodne figuralne 

 

    banknot kolekcjonerski              10 franków kongijskich                10 rubli rosyjskich  
            20 zł (PLN)                                         (CDF)                                           (RUB) 

 
Znaki wodne kombinowane 

 

  50 funtów brytyjskich (GBP)                                    banknot kolekcjonerski 20 zł (PLN) 
 
Wprowadzenie w niektórych krajach do obiegu banknotów na podłożu 

z tworzyw sztucznych (polimerowych) uniemożliwiło z przyczyn 
technologicznych stosowanie klasycznego znaku wodnego. Jednak ze względu 
na m.in. przyzwyczajenie użytkowników do tego zabezpieczenia wprowadzono 
w banknotach polimerowych element Shadow Image. Jest to obraz podobny do 
klasycznego znaku wodnego, powstały poprzez zmianę przezroczystości 
podłoża spowodowaną odpowiednim nakładaniem kolejnych warstw farby. 
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Shadow Image - 5 dolarów nowozelandzkich (NZD) 
 
Znak wodny jest najstarszym, jednak bardzo skutecznym zabezpieczeniem 

banknotów i dokumentów przed fałszerstwami. O jego skuteczności może 
świadczyć fakt, iż element ten stosowany jest po dziś dzień. Oczywiście przez 
kilkaset lat proces produkcji ulegał udoskonalaniu. Tworzone dziś znaki wodne 
same w sobie bywają dziełami sztuki. Nie są to już proste w formie filigrany, ale 
coraz częściej wielotonalne rozbudowane obrazy, które nie tylko zabezpieczają 
dokument (banknot), ale powodują wzbogacenie go o walor estetyczny, a także 
podnoszą prestiż instytucji, którą reprezentuje. 

 

Mariusz Habkowski 
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„OBL ĘŻNICZE” TORU ŃSKIE BRANDTALARY  
Z 1630 ROKU PAMIĄTKĄ WOJNY POLSKO-SZWEDZKIEJ 

 
Spory dynastyczne polskich Wazów obok różnic religijnych, ustrojowych, 

rozbieżnych interesów politycznych i ekonomicznych stały się jedną z przyczyn 
wybuchu wojen polsko-szwedzkich. Rozpoczęły się one w 1600 roku szwedzką 
wyprawą na Inflanty. Zygmunt III Waza (1566-1632), król Polski od 1587 roku, 
szwedzki 1592 – 1599, syn Jana III Wazy króla Szwecji i Katarzyny Jagiellonki 
- córki Zygmunta I Starego i Bony Sforza został wybrany na króla w Polsce jako 
Jagiellon po „kądzieli”. 

 

 

Portret miedzioryt króla Zygmunta III Wazy 
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Medalion Jana III Wazy i Katarzyny 
 
Pomogli mu w tym ciotka Anna Jagiellonka, królowa Polski, wdowa po 

Stefanie Batorym, oraz jego wierny kanclerz Jan Zamojski. Obejmując tron w 
Polsce Zygmunt III Waza podpisał tzw. „PACTA CONVENTA” obiecując 
przyłączyć do Rzeczypospolitej północną Estonię, będącą w posiadaniu Szwecji. 
Po objęciu tronu w Polsce przez syna Zygmunta, jego ojciec Jan III Waza ani 
myślał tracić część swego terytorium.  

 

    

Talar Jana III Wazy 
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Polacy byli nieugięci w swych żądaniach zrealizowania obietnic, a przez 
takie postępowanie Jan III Waza nadwerężył zaufanie polskich poddanych syna. 
Po jego śmierci tron Szwecji objął w roku 1592 Zygmunt III Waza i panował 
bardzo krótko bo do 1599 roku, zdetronizowany przez Szwedzki Sejm, dzięki 
intrygom jego stryja księcia Karola Sudermańskiego, który został obwołany 
nowym królem Szwecji jako Karol IX Sudermański. Zdetronizowany Zygmunt 
III Waza roszczący nadal pretensje do dziedzicznego tronu Szwecji ogłosił 
inkorporację północnej Estonii do Polski, co dało pretekst do wkroczenia wojsk 
szwedzkich pod wodzą Karola IX do Inflant i zajęcia dużego terytorium po 
rzekę Dźwinę. Polska stawiła zbrojny opór, jej armia pod wodzą hetmana 
Chodkiewicza odniosła w 1605 roku słynne zwycięstwo pod Kircholmem 
i Białym Kamieniem. Dzięki temu Rzeczpospolita odzyskała Inflanty bez 
Rewla, Parnawy i Narwy. Niestety Polska nie wykorzystała owoców 
zwycięstwa, odwołano wojska hetmana Chodkiewicza z Inflant z powodu 
rokoszu sandomierskiego. To pozwoliło Szwedom zdobyć dalsze miasta 
i twierdze na skutek zrywania rozejmu. Dalsze zwycięskie wojny z Polską 
prowadził syn Karola IX, król Szwedów Karol Gustaw Waza, świetny wódz 
i strateg tworzący bardzo nowoczesną na te czasy armię szwedzką.  

 

    

Medale Gustawa Adolfa 
 
Jednak Polska nie była dla Zygmunta równa Szwecji, a król wybrany 

w wyniku wolnej elekcji nie był równy stanowisku króla dziedzicznego. 
Zygmunt III Waza i jego synowie Władysław IV i Jan Kazimierz przez cały 
okres swego panowania, jak i ich brat Karol Ferdynand Waza, biskup 
wrocławski, używali na swoich monetach, medalach czy oficjalnych portretach 
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tytułów królów Polski i Szwecji, biskup tytułu księcia polsko-szwedzkiego. 
Godło podwójnego królestwa polsko-szwedzkiego jawiło się na monetach, 
medalach, sztandarach mimo detronizacji króla Zygmunta III z tronu Szwecji 
w 1599 roku i wyboru nowego Karola IX sudermańskiego. Pretensje do tronu 
Szwecji i tytułu jej króla stają się obsesją i przewijają się poprzez panowania 
trzech polskich Wazów. Dopiero pokój w Oliwie z 23 maja 1660 roku kończący 
wojny polsko-szwedzkie spowodował zrzeczenie się praw do tytułu króla 
Szwecji przez króla Polski Jana Kazimierza Wazę. Pokój ten przywrócił stan 
posiadania sprzed wybuchu walk.  

 

 

Czteropolowy herb polsko-szwedzki z herbem sercowym Wazów 
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Talary trzech Wazów  
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Talar Karola Ferdynanda Wazy 
 
Po objęciu tronu polskiego Zygmunt III Waza starał się o utrzymanie 

bliskich stosunków z cesarskim dworem. Dwukrotnie był żonaty: w 1592 roku 
z Anną Habsburżanką, po śmierci której, w 1605 poślubił jej siostrę Konstancję. 
Obie królowe Polski były siostrami panującego cesarza Maksymiliana II 
Habsburga i córkami Karola Styryjskiego arcyksięcia Austrii. Dalsze związki 
matrymonialne Wazów pogłębiły więzi rodzinne w wyniku ślubu syna 
Zygmunta III, Władysława IV Wazy z Cecylią Renatą, córką cesarza 
Ferdynanda II Habsburga.  

 

       

Talar Ferdynanda II Habsburga I                 Medal ślubny Władysława IV Wazy  
                                                                          i Cecylii Renaty (córki Ferdynanda II) 
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Medale Zygmunta III Wazy i jego żon Anny i Konstancji 
 
Związki rodzinne Wazów z Habsburgami procentowały później 

w udzieleniu pomocy zbrojnej wojsk cesarskich Polsce między innymi we 
wspólnym zwycięstwie nad Szwedami w bitwie pod Trzcianą 25 czerwca 1629 
roku. Armia szwedzka poniosła klęskę pod wodzą króla Gustawa Adolfa. Ta 
bitwa jak i zwycięska bitwa pod Oliwą zahamowała ekspansję Szwedów na 
Pomorzu. Zawarty został 6 września 1629 roku rozejm w Starym Targu - 
Altmarku na 6 lat. Za pomoc austriacką Rzeczpospolita musiała zapłacić 
1/2 miliona złotych. Po rozejmie oddziały polskie wspierały wojska cesarskie 
w Niemczech w wojnie 30 letniej z Gustawem Adolfem. Sześcioletni rozejm 
zakończył się po śmierci Zygmunta III Wazy w 1632 roku. Dzięki imponującym 
zwycięstwom syna Zygmunta III, króla Władysława IV Wazy nad dwoma 
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wielkimi mocarstwami Rosją i Turcją, Rzeczpospolita i jej armia z nawiązką 
odzyskały utracony w Altmarku prestiż.  

 

    
 

 

Medale Dadlera Zwycięstwo pod Smoleńskiem i Pokój w Polanowie  
 
Szwecja 3 lata po śmierci Gustawa Adolfa w bitwie pod Lutzen 

w Niemczech znajdowała się w kryzysowym momencie i pragnęła uniknąć 
nowych konfliktów, dążyła do pokoju.  

Władysław IV dążył do dalszej wojny chcąc ugruntować swą sławę 
wojenną. 
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Fragment medalu S. Dadlera z portretem króla Władysław IV 
 
Jednak szlachta, magnateria oraz Gdańsk ponoszący duże straty w handlu, 

pragnęły pokoju. 

 

Władysław IV na koniu na medalu S. Dadlera 
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Mocnym atutem dla polskich negocjatorów rozejmu była polska armia 
koronna (20.000 żołnierzy) stojąca na Pomorzu. Doszło do zawarcia 
korzystnego dla Polski rozejmu w Sztumskiej Wsi. Szwedzi mieli opuścić 
wszystkie zajęte polskie twierdze na Pomorzu, Prusach Książęcych, zaprzestać 
pobierać cło w polskich portach.  

 

    

Medal Rozejmu w Sztumskiej Wsi Sebastiana Dadlera i Jana Hoehna seniora, 1635 rok 
 
W czasie wojen polsko szwedzkich w opanowanych przez nich miastach, 

Elblągu i Rydze, pracowały pełną parą mennice bijąc drobną monetę 
okupacyjną z lichego srebra i talary z tytułem króla Gustawa Adolfa, orty, 
szelągi i trojaki ale z głową polskiego króla Zygmunta III i szwedzką tytulaturą. 
Łatwiej je było tak sfałszowane rozprowadzać wśród ludności. Ukazała się także 
moneta talarowa i półtalarowa bita w Rydze z wizerunkiem królowej Krystyny 
Szwedzkiej, córki Karola Gustawa. 
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TalarKrystyny         Półtalar 
 

    

Trojak 
 

    

Szelągi 

Szwedzkie monety okupacyjne bite w Rydze i Elblągu 
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W trakcie marszu zwycięskiego wojsk szwedzkich w 1629 roku przez 
Pomorze w kierunku Torunia, dziwnym zrządzeniem losu Toruń obronił się 
szwedzkiemu oblężeniu. Armią szwedzką dowodził wówczas doświadczony 
w bojach wódz Herman Wrangel, który dysponował 8000 wojska. Zażądał 
poddania się miasta, po odmowie przypuścił atak wysadzając bramę chełmińską. 
Miasto broniło się wiele miesięcy, mając do obrony 350 żołnierzy i ponad 1000 
mieszczan oraz 8 dział. Obrońcami dowodził płk Gerard Denhoff i burmistrz 
miasta Jan Preuss. Zginęło 430 Szwedów czasie szturmów miasta. W końcu 
Szwedzi odstąpili od szturmowania Torunia, nie mając dział oblężniczych 
i sprzętu inżynieryjnego. Mimo to ich ostrzał zabudowań miasta wzniecił 
wielkie pożary w Toruniu. Upamiętniono je na wybitych w uruchomionej 
mennicy talarach medalowych w 1630 roku na pamiątkę szczęśliwego 
zakończenia oblężenia.  

Na awersie był napis „FIDES ET CONSTANTIA PER IGNEM 
PROBATA”. A na rewersie na górze herb Torunia i pod nim napis 
„THORUNIA HOSTILITER OPPUGNATA ET DEI AUXILLO FORTITER A 
CIVIBUS DEFENSA DIE 16 FEBR. ANNO 1629”, tłumaczony na polski 
„WIERNOŚC I STAŁOŚĆ W OGNIU WYPRÓBOWANA, TORUŃ PRZEZ 
NIEPRZYJACIELA OBLĘŻONY, Z BOŻĄ POMOCĄ DZIELNIE PRZEZ 
WSPÓŁOBYWATELI OBRONIONY DNIA 16 LUTEGO 1629 ROKU”. Te 
piękne wysokiej próby talary, dobrej wagi, szybko rozeszły się po kraju. 
Stemple szybko niszczyły się od uderzeń menniczego kafara. Rytownik stempli 
Henryk Hema ze Śląska wykonywał nowe stemple, aby sprostać zamówieniu na 
bicie tych talarów. Łącznie wykonał ich 9, zmieniając rysunek. 4 odmiany 
prezentuję czytelnikowi z mojego zbioru replik. 
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Cztery odmiany talarów z płonącym miastem 
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Tak uruchomiona mennica toruńska zarządzana przez Hansa Lippe 
otworzyła nowy okres działalności, co ilustruje następny piękny talar toruński z 
królem Zygmuntem III Wazą z 1630 roku. 

 

    

Talar toru ński z królem Zygmuntem III Wazą 
 

Bibliografia 
Gumowski „Medale Jagiellonów”  
Praca zbiorowa „Rzeczpospolita Szlachecka”  
T. Kałkowski „1000 lat monety polskiej” 
A. Banach „Kobiety na monetach” 
 
Zdjęcia w tekście ze zbioru własnego autora oraz książek: A. Więcka „Dzieje 
sztuki medalierskiej w Polsce”, T. Kałkowsiego „1000 lat monety W Polsce", 
B. Fabiani „Na Dworze Wazów”. 

Andrzej Denis 
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JUBILEUSZ SPÓŁKI MENNICA METALE SZLACHETNE 
 

Grupa kapitałowa Mennicy Polskiej S.A. obejmuje siedem podmiotów: 
- Mennica - Metale Szlachetne sp. z o.o., 
- Mennica Inwest sp. z o.o., 
- Mennica Ochrona sp. z o.o., 
- Mennica Skarbiec Mennicy Polskiej S.A., 
- Mennica Polska od 1766 sp. z o.o., 
- Mennica FIZAN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, 
- Mennica Polska SKA Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo–Akcyjna. 

Pierwszy z nich Mennica – Metale Szlachetne spółka z o.o. obchodził 
w 2012 roku jubileusz 10-lecia istnienia. Warto więc przybliżyć czytelnikowi 
charakter działalności spółki, tak aby nie utożsamiano jej tylko z wyobrażeniami 
potocznymi jako miejsca „sezamu”, objętego swoistą „alchemią”. 

W spółce prowadzone jest przetwórstwo metali szlachetnych, nastawione 
przede wszystkim na wytwarzanie produktów o znaczeniu przemysłowym, 
wykorzystywanych w procesach technologicznych w zakładach o różnym 
profilu produkcyjnym. Obok produkcji wyrobów z metali szlachetnych 
prowadzona jest kompleksowa rafinacja złomu tych metali. Produkcja spółki 
obejmuje m. in. katalizatory dla przemysłu azotowego – siatki katalityczne 
i absorpcyjne, farby z metali szlachetnych do zdobienia szkła, porcelany i płytek 
ceramicznych, urządzenia do formowania włókna szklanego oraz roztwory soli 
zawierające metale szlachetne. 

Oferta rynkowa spółki jest bardzo szeroka i obejmuje: 
- skup złota i platyny oraz produkcję farb z metali szlachetnych, a także past do 
zdobienia ceramiki i porcelany, 
- sprzęt laboratoryjny: tygle i pokrywki do nich, parownice, płytki formujące do 
szkła, elektrody i tzw. ezy bakteriologiczne,  
- wyroby walcowane i ciągnione ze złota i platyny, blachy, taśmy, druty i folie, 
- druty termoparowe i termoelementy, termoelektrody, 
- rafinację i odzysk metali szlachetnych: platyny, palladu, rodu, irydu, złota, 
- siatki katalityczne, 
- urządzenia topliwo-wyciekowe do produkcji włókna szklanego zwane 
potocznie „łódkami”, 
- wyroby chemiczne: związki chemiczne np. kwas chloroplatynowy, roztwory 
złota koloidalnego, chlorek złota, 
- proszki złota i srebra stosowane do konserwacji zabytków, srebra 
w stomatologii i elektrotechnice,  
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- wskaźniki laserowe: pigmenty heminoforowe, które służą do zabezpieczania 
dokumentów służbowych, znaków skarbowych, dokumentów 
personifikowanych (paszporty, dowody rejestracyjne, osobiste, czeki, weksle). 

Firma jest jedynym w Polsce wieloletnim producentem elementów 
wyposażenia pieców szklarskich, wykonanych z metali szlachetnych. 

Przedstawiając szeroko zakres i ofertę działalności spółki chciałbym 
wskazać na bardzo interdyscyplinarny i wymagający wyjątkowych kwalifikacji 
charakter produkcji spółki, z czego zapewne na co dzień nie zdajemy sobie 
sprawy. 

Jeszcze dziesięć lat temu ten zakres prac realizowany był w ramach 
Mennicy Państwowej S.A. – poprzez Wydział Metali Szlachetnych w siedzibie 
spółki przy ulicy Pereca w Warszawie. W 2002 roku powołano spółkę z o.o. 
w ramach Grupy Kapitałowej Mennicy, z jej 100% kapitałem. Poniżej 
prezentujemy wyrób spółki o charakterze marketingowo-reklamowym – 
ceramiczny talerzyk ze złoconymi napisami identyfikującymi Mennicę Metale 
Szlachetne i jej logo: dwie odwrócone do siebie litery m umieszczone jedna nad 
drugą. 

 
 

Szczególną rolę odgrywa spółka w styczniu, kiedy odbywa się finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 8 stycznia 2012 roku, dla XX-go 
jubileuszowego Finału WOŚP przygotowała MMSz wspólnie z Mennicą Polską 
złote serduszka, a także limitowaną edycję kart telefonicznych, pozłacanych 
przez spółkę. Przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie rozprowadzane były 
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śliczne pamiątkowe kubeczki ze złoceniami wykonanymi w spółce, dla dobra 
WOŚP. Poniżej prezentujemy zdjęcie takiego produktu. 

 

 
 

18 września 2012 roku oficjalnie otwarto nową siedzibę spółki przy ulicy 
Weteranów w Radzyminie. Uroczystość połączono z obchodami jubileuszu 
10-lecia spółki. Najbardziej zasłużonych wieloletnich pracowników 
uhonorowano pamiątkowymi srebrnymi medalami, wybitymi przez Mennicę 
Polską z okazji 10-lecia Mennicy Metale Szlachetne. Prezentujemy poniżej ten 
wspaniały medal, arcydzieło sztuki menniczej. Awers medalu, nawiązujący do 
jubileuszu i znaku firmy oraz menniczej balansjerki, zawiera przechodzące na 
stronę rewersu „okienko” z siatką katalityczną z oryginalną cienką platynową 
nicią. Rewers nawiązuje do akcesoriów menniczych oraz symboli chemicznych 
metali szlachetnych: platyny, złota i srebra.1) Medal waży 30 g i ma 42 mm 
średnicy. Autorem medalu jest znakomity medalier Mennicy Polskiej S.A. 
Robert Kotowicz. 
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Dla licznie przybyłych pracowników i ich rodzin zorganizowano 
świąteczny festyn. Nawet „konfetti” dla dzieci nawiązywało do symboli spółki - 
liter mm wzajemnie odwróconych. Pokazujemy ten symbol spółki na nakrętkach 
używanych na opakowaniach szklanych z płynnymi farbami z metali 
szlachetnych. 

 
 

Pamiątkowe „medale” dla licznych uczestników festynu sporządzono także 
z masy czekoladowej opakowanej w folię imitującą złoto. Taki „medal” także 
pokazujemy. 

    
 

Za szczególną ciekawostkę należy uznać sztabkę firmową platerowaną 
złotem, którą poniżej pokazujemy, a która ma ukrytą kapitalną zaletę – jest to 
pendrive o pojemności 4 GB. 
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O jubileuszu spółki obszernie informowała lokalna prasa – „Kurier w: 
Wyszkowski, Węgrowski, Wołomiński, Legionowski, Ostrowski, Pułtuski 
i sąsiadów” – tygodnik regionalny. Wzięły w nim udział także lokalne władze 
Radzymina i Wołomina.  

Numizmatycy mówiąc o Mennicy mają najczęściej na myśli jej 
podstawowe wyroby: monety obiegowe i kolekcjonerskie oraz medale 
i odznaczenia, ogromna większość społeczeństwa wymawiając słowo „mennica” 
ma na myśli zakład, w którym „robią pieniądze”. Patrząc na co dzień na te 
podstawowe produkty trzeba sobie jednak uświadamiać, jak bardzo 
wszechstronny i skomplikowany, technologicznie na miarę XXI wieku, jest 
zakres działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. 

 

Przypisy: 
1) autor kieruje słowa najserdeczniejszego podziękowania dla Pana Leszka Kuli – 
Dyrektora Operacyjnego i Członka Zarządu Mennicy Polskiej S.A. – za okazaną 
wielką empatię i przekazanie do kolekcji autora poświęconej historii Mennicy 
egzemplarza tego pięknego jubileuszowego medalu pracowniczego. 
Bardzo serdecznie dziękuję Pani Annie Królik, prowadzącej sekretariat Pana 
Dyrektora Leszka Kuli, za wiele przejawów sympatii dla kolekcjonerstwa autora oraz 
okazaną życzliwość. 
 

Zbigniew Kutrzeba 
Wrocław 
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NISZCZYCIEL „PIORUN” NA MONECIE 2 ZŁ 

 
NBP wyemitował kolejną monetę 2 zł z serii Polskie okręty. 

Po niszczycielu „Błyskawica” (patrz GZN nr 107/2012), okręcie podwodnym 
„Orzeł” (patrz GZN nr 109/2012) i lekkim krążowniku „Dragon” (patrz GZN 
nr 111/2012) kolejnym okrętem na monetach tej serii jest lekki niszczyciel 
„Piorun” (emisja 12 grudnia 2012 roku). Autorem projektu rewersu jest Andrzej 
Nowakowski. 

ORP Piorun był niszczycielem 
brytyjskim typu N, 
przekazanym polskiej 
Marynarce Wojennej w 
październiku 1940 roku. 
13 kwietnia 1941 roku Piorun 
wraz z niszczycielem Legion 
uratował 290 osób z załogi 
storpedowanego krążownika 
pomocniczego „Rajputana”. 
W maju 1941 roku Piorun brał 
udział w poszukiwaniach i ataku 
na niemiecki pancernik 
„Bismarck”. Od września 1941 
do początku 1943 roku 

uczestniczył w eskortowaniu konwojów na Oceanie Atlantyckim i Morzu 
Śródziemnym. Od lipca do listopada 1943 roku brał udział w inwazji na 
Włochy, a od listopada ponownie uczestniczył w konwojach atlantyckich. 
W czerwcu 1944 brał udział w inwazji w Normandii oraz w bitwach morskich 
pod Ushant (Ouessant) i koło wyspy Jersey. Piorun został zwrócony Wielkiej 
Brytanii we września 1946 roku, pod której banderą pływał do 1955 roku. 

 
Zgodnie z planem emisyjnym NBP w roku 2013 powinny ukazać się 

jeszcze cztery monety z serii Polskie okręty: kuter rakietowy „Gdynia”, 
niszczyciel rakietowy „Warszawa”, okręt transportowo-minowy „Lublin”, 
fregata rakietowa „Gen. K. Pułaski” (marzec, maj, czerwiec i sierpień).  

 

Dariusz Świsulski 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 
 
We wtorek 8 stycznia 2013 roku w Muzeum Miasta Gdyni spotkali się 

członkowie i sympatycy Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego. W miłej, świątecznej atmosferze wspominano mijający rok 
i rozmawiano na temat planów na rok, który się rozpoczyna. Rok 2013 będzie 
dla naszego Oddziału szczególny, ponieważ będziemy obchodzić 60-lecie 
działalności numizmatyków na Pomorzu.  

 

 
 

 

Uczestnicy spotkania, od lewej Michał Skąpski, Andrzej Denis, Zbigniew Mikucki, 
Aleksandra Szymańska, Stefan Hetmański 
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Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego przedstawił 
w styczniu 2013 roku w Cafe Księgarni Vademecum (Gdynia, ul. Świętojańska 
5-7) wystawę medali ze zbiorów Dariusza Świsulskiego „Herb Gdyni na 
medalach”. 

Herb miasta Gdyni stanowi wizerunek dwóch ryb koloru żółtego na tle 
białego miecza, umieszczony na czerwonej tarczy. Biały miecz na czerwonym tle 
nawiązuje do proporca polskiej Marynarki Wojennej i wyraża odwagę 
mieszkańców Gdyni w obronie polskiego morza. Dwie ryby - jedna zwrócona na 
zachód, druga na wschód - wskazują na nadmorski charakter miasta 
i przypominają dawną wieś rybacką.  

Herb zaprojektowany został przez gdyńskiego plastyka Leona 
Staniszewskiego. W ogólnopolskim konkursie na Herb Miasta Gdyni, 
przeprowadzonym w 1946 r. projekt Staniszewskiego zajął I miejsce. 
(http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/symbole). 

O historii herbu Gdyni można przeczytać w numerze 23 i 56 Gdańskich 
Zeszytów Numizmatycznych. 

Herb Gdyni jest motywem często pojawiającym się na medalach, liczba 
takich medali jest bliska 200. Herb Gdyni możemy znaleźć na medalach 
wybitych z inicjatywy miasta, np. dla uczczenia kolejnych rocznic, ale również 
na medalach instytucji i przedsiębiorstw mających siedzibę w Gdyni. 
Na niektórych herb stanowi główny motyw, na innych jest tylko drobnym 
elementem. Herb przedstawiany jest w kształcie zgodnym z wzorcem w Statucie 
Miasta, ale są też medale, na których herb Gdyni przedstawiony jest według 
wizji artysty zainspirowanej wzorcem, znacznie jednak od niego odbiegającej.  

Na wystawie w Vademecum przedstawiono sześćdziesiąt medali, na 
których umieszczony jest herb Gdyni. 

 
W siedzibie Oddziału Gdańskiego Narodowego Banku Polskiego można 

było zobaczyć wystawę „Józef Piłsudski - ... tylko Polsce służę” ze zbiorów 
ppłk. w st. spocz. Konstantego Siekierskiego. Wystawa medali i pamiątek 
w 94 rocznicę odzyskania niepodległości została przygotowana pod patronatem 
Narodowego Banku Polskiego - Oddziału w Gdańsku, Gdańskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Fundacji Oświatowej im. gen. 
pilota Stanisława Karpińskiego oraz Gdyńskiego Klubu Kolekcjonerów. 

 
 

REDAKCJA 
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GZN W ENCYKLOPEDII GDA ŃSKA 
 
W listopadzie 2012 roku ukazała się Encyklopedia Gdańska. W tym 

imponującym dziele na 1088 stronach zamieszczono ok. 4000 haseł i zestawień 
tabelarycznych.  

Jednym z haseł jest Pieniądz, autorstwa Jarosława Dutkowskiego. Na trzech 
stronach przedstawiono informacje dotyczące mennictwa gdańskiego, 
począwszy od początku XIII wieku, przez pieniądze Wolnego Miasta Gdańska, 
kończąc na okolicznościowych monetach z okazji Tysiąclecia miasta z 1997 
roku. Warto też przeczytać opisy haseł: Herby miasta gdańska i dzielnic, Medal 
Księcia Mściwoja II, Medal Prezydenta Miasta Gdańska, Medal Świętego 
Wojciecha, Medale i Medalierzy, Pieczęcie, Pieniądz zastępczy i wiele innych. 

Jedno z haseł, przytoczone poniżej, dotyczy Gdańskich Zeszytów 
Numizmatycznych. 

 

 
 
 

REDAKCJA 
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„Encyklopedia Gdańska”, Fundacja Gdańska 2012 
Informacja wewnątrz numeru 


