
                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                              Nr 120   październik 2013 r. 

3 

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                              Nr 120   październik 2013 r. 

4 

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE 
Pismo roku ukazuje się od 1988 

 
Redaguje : 
Aleksander M. Kuźmin 
Dariusz Świsulski 

 

Zdjęcia : 
Aleksander M. Kuźmin 
Dariusz Świsulski 
i autorzy artykułów 
 

Wydawca : 
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 

Oddział w Gdańsku 
 

Adres wydawcy  
i 

Adres redakcji : 
81 - 601 Gdynia ul. Apollina 38 

tel (0 58) 621 43 67 
tel. kom. 606 710 835 

e-mail  alemka@poczta.onet.pl 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne są rozprowadzane wewnątrz 
Towarzystwa przez Oddział w Gdańsku. Redakcja nie odpowiada za  

treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń. Za treść artykułów  
odpowiedzialni są autorzy. Redakcja zastrzega sobie prawo do 

skracania i korekty nadesłanych materiałów. 

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                              Nr 120   październik 2013 r. 

5 

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 
Oddział w Gdańsku 

 

 
 
 

Gdańskie  Zeszyty 
Numizmatyczne 

 

 
NR  120 

          
 
 
 

październik  2013 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                              Nr 120   październik 2013 r. 

6 

 
W  NUMERZE: 
 
Aleksandra Szymańska-Bukowska 

Sylwetki założycieli i kolejnych prezesów  
Oddziału Gdańskiego PTA, PTAiN, PTN s.  3 

 

Miłosz Frąckowiak 
Prezesi Oddziału Gdańskiego PTN po 1971 roku s.  11 

 

Miłosz Frąckowiak 
Jubileuszowy medal PTN Oddziału w Gdańsku s.  15 

 

Dariusz Świsulski 
Medale Uniwersytetu Gdańskiego s.  17 

 

Dariusz Świsulski 
Polskie okręty na monetach 2 zł s.  30 

 

REDAKCJA 
Z Oddziału Gdańskiego PTN s.  32 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                              Nr 120   październik 2013 r. 

3 

 

SYLWETKI ZAŁO ŻYCIELI I KOLEJNYCH PREZESÓW 
ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTA, PTAiN, PTN  

W roku 2013 przypada 60-lecie naszego Oddziału. Jest to dobra okazja do 
przypomnienia tych osób, które założyły nasze Towarzystwo, kierowały nim 
i w sposób istotny przyczyniły się do jego przetrwania przez 60 lat. 

Zebranie inauguracyjne Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 
Archeologicznego odbyło się 9 listopada 1953 roku w Gdańsku, w Bibliotece 
PAN, na którym pierwszym prezesem został osiadły po wojnie w Trójmieście, 
zasłużony badacz przeszłości Pomorza ks. dr Władysław Łęga.  

Urodził się on 4 czerwca 1889 roku w Miranach w powiecie sztumskim. 
Ojciec, który był nauczycielem, od najmłodszych lat czuwał nad jego edukacją. 
Już w gimnazjum ugruntowały się Jego zainteresowania archeologią 
i etnografią. Zaczął też służbę dla polskiej sprawy, działając bardzo aktywnie 
m.in. w tajnym Związku Filomatów. Działalność tę kontynuował na 4-letnich 
studiach filozoficzno-technologicznych, które podjął w 1910 roku. Pod opieką 
znanych i cenionych w nauce profesorów, rozwijał także zainteresowania nad 
przeszłością Pomorza. W 1914 roku otrzymał święcenia kapłańskie.  

Działalność naukową rozpoczął w Grucznie, pow. Świecie, gromadząc 
głównie materiały etnograficzne. Jednocześnie zaczął pisać swoje wspomnienia 
z I wojny światowej, w czasie której został przymusowo wcielony do armii 
niemieckiej jako sanitariusz i wysłany na front zachodni. Następnie przez rok 
przebywał na terenie Francji w niewoli amerykańskiej, a po wyzwoleniu 
z obozu jenieckiego wstąpił do armii polskiej gen. Józefa Hallera, z którą wrócił 
do Polski, obejmując na krótko kapelanię w Częstochowie. Jako kapelan 
49 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych przebywał również na froncie polsko-
ukraińskim, gdzie był nie tylko duszpasterzem, ale także aktywnie udzielał się 
w pracy społecznej. Ks. dr Władysław Łęga był też w następnych latach 
kapelanem wojskowym w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w 18 Pułku 
w Grudziądzu, gdzie osiągnął stopień podpułkownika, następnie kapelanem 
w szpitalu w Krakowie i w Mirze pod Nowogrodem. W 1921 roku przydzielony 
został do 73 Pułku Piechoty w Kępnie i w tym samym roku został kierownikiem 
północnego regionu Duszpasterstwa oraz proboszczem parafii wojskowej 
w Grudziądzu. Pełniąc te liczne obowiązki duszpasterza wojskowego i wiele 
podróżując, mógł swobodnie prowadzić badania naukowe. W międzyczasie 
rozpoczął w 1920 roku studia prehistoryczne i etnograficzne na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego, pod kierownictwem m.in. prof. 
J. Kostrzewskiego. Szybko uzyskał doktorat na podstawie swojej 
monumentalnej pracy „Kultura Pomorza we wczesnym średniowieczu na 
podstawie wykopalisk” liczącej 672 stron druku i 78 tablic z dokumentacją, 
a publikowanej w 1930 roku. W pracy tej zebrane materiały z terenu Pomorza, 
Ziemi Chełmińskiej i Ziemi Malborskiej zyskały duże uznanie w nauce.  
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Ks. dr W. Łęga prace naukowe prowadził równolegle z badaniami 
terenowymi. Zgromadził również ogromną ilość materiałów związanych ze 
zwyczajami ludowymi. Prowadząc badania powierzchniowe odkrył szereg 
grodzisk pomorskich z VII–XIII wieku, osad mezolitycznych i neolitycznych, 
opracowując je naukowo. Jego wszechstronna wiedza i aktywność naukowo-
społeczna była powodem, że powoływano Go do różnych organizacji i instytucji 
naukowo-badawczych. Ks. dr W. Łęga był m.in. prezesem PTTK w Grudziądzu, 
od 1931 roku współpracownikiem Komisji Antropologii i Prehistorii Polskiej 
Akademii Umiejętności i członkiem zwyczajnym Komisji Archeologicznej 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.  

Druga wojna światowa przerwała działalność naukową Księdza, który wraz 
ze swoją jednostką wojskową, jako kapelan znalazł się na wschodzie i brał 
udział w walkach obronnych, docierając aż do Lwowa. W 1945 roku po 
zakończeniu wojny wrócił na Pomorze do odzyskanego już Gdańska. 
Powierzono mu funkcję administratora parafii Najświętszej Marii Panny 
„Gwiazdy Morza” w Sopocie i tutaj pozostał jako jej proboszcz do końca 
swojego życia. Pełnił ponadto liczne obowiązki w diecezji gdańskiej, a jego 
wielkie zaangażowanie na płaszczyźnie kościelnej oraz naukowej zauważone 
zostało przez Papieża Piusa XII, który w 1950 roku mianował Go swoim tajnym 
szambelanem. Wykonując cały szereg obowiązków kapłańskich, 
w międzyczasie nawiązał też liczne kontakty z ośrodkami naukowymi Gdańska 
oraz instytucjami zachodnimi w Poznaniu. Dalej prowadził badania 
archeologiczne na Żuławach, Powiślu i Kaszubach oraz etnograficzne na ziemi 
chełmińskiej i kaszubskiej. Wynikiem tych badań było napisanie kilkunastu 
artykułów oraz dwie monografie etnograficzne „Ziemia Chełmińska i okolice 
Świecia”. Dużo wcześniej ukazała się w 1949 roku książka „Obraz gospodarczy 
Pomorza Gdańskiego w XII i XIII w.”, bardzo przydatna do dzisiaj, i druga 
praca „Społeczeństwo i państwo gdańsko–pomorskie w XII i XIII w.”. Obie te 
prace w dużej mierze oparte były na źródłach archiwalnych, dziś trudno 
dostępnych. To właśnie ks. W. Łęga udowodnił słowiański rodowód Pomorza 
Gdańskiego w okresie wczesnego średniowiecza od VI wieku. Wykazał też 
polski charakter organizacji administracyjnej tych ziem od X–XIII wieku i jego 
poglądy uznane zostały przez badaczy niemieckich. Łącznie pozostawił po sobie 
87 publikacji, w tym 10 książek oraz 44 recenzji, które posiadają do dzisiaj 
aktualną wartość dokumentalną i pozwalają odwoływać się do materiałów, 
często zaginionych w czasie II wojny światowej.  

Oprócz pracy naukowej do końca swego życia piastował odpowiedzialne 
stanowiska w towarzystwach naukowych, m.in. w Towarzystwie Naukowym 
w Toruniu, w Instytucie Zachodnim w Poznaniu i był przewodniczącym 
Komisji Archeologicznej Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, a także, jak na 
wstępie pisałam, pierwszym prezesem Oddziału Gdańskiego Polskiego 
Towarzystwa Archeologicznego, założonego wspólnie z dr Leonem Janem Łuką 
w 1953 roku, który to Oddział po niecałym roku działalności liczył już 62 
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członków. Byli to pracownicy Muzeum Archeologicznego, studenci, młodzi 
naukowcy, a także osoby społecznie zaangażowane w ochronę zabytków 
i popularyzację idei archeologii. Do chwili Jego śmierci (3 sierpnia 1960 r.) co 
roku zwiększała się liczba członków.  

 
Kolejnym prezesem, wówczas jeszcze Oddziału Gdańskiego Polskiego 

Towarzystwa Archeologicznego, w latach 1960-1962 był dr hab. Leon Jan 
Łuka . Urodził się 1 kwietnia 1937 roku w Międzyrzeczu Lubuskim. Gimnazjum 
ukończył w Gnieźnie. Początkowo studiował ekonomię na Uniwersytecie 
Poznańskim, a po II wojnie światowej na tym samym Uniwersytecie archeologię 
pradziejową pod kierunkiem prof. J. Kostrzewskiego, pracując jednocześnie 
jako wolontariusz w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. W 1949 roku 
otrzymał tytuł magistra. W 1961 roku na podstawie obszernej pracy na temat 
importów italskich i wschodnio-alpejskich oraz ich naśladownictw na obszarze 
kultury łużyckiej okresu halsztackiego w Polsce uzyskał doktorat. W 1979 roku 
habilitował się na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu na podstawie 
całości dorobku naukowego poświęconego kulturze wschodniopomorskiej, 
uzyskując w 1980 roku tytuł docenta. Jego rozległy dorobek naukowy 
obejmował m.in. cztery zagadnienia dotyczące : 1) problematyki kultury 
łużyckiej na terenie Wielkopolski i Pomorza Wschodniego, 2) studia związane 
z kontaktami z kręgiem wschodnio-alpejskim i italiskim w okresie halsztackim, 
3) studia i badania kultury wschodniopomorskiej na Pomorzu Wschodnim, 
4) prace nad bibliografią polskiej archeologii pra- i wczesnodziejowej. Ogółem 
w latach 1947-1983 ogłosił drukiem około 150 prac. 

Działalność zawodową rozpoczął w 1945 roku jako nauczyciel w Szkole 
Podstawowej w Gnieźnie i w tym samym roku w Muzeum Archeologicznym 
w Poznaniu jako wolontariusz, a następnie jako asystent i adiunkt, prowadząc 
liczne wykopaliska na terenie Wielkopolski. W 1953 roku objął stanowisko 
kustosza w obecnym Muzeum Narodowym w Gdańsku (dawniej Pomorskim), 
gdzie zorganizował Dział Archeologiczny. Jego zadaniem było zgromadzenie 
i zabezpieczenie zbiorów archeologicznych przedwojennego Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku, rozsianych i zaginionych w czasie II wojny po 
całej okolicy Gdańska, oraz bogatych zbiorów pochodzących z badań 
wykopaliskowych, prowadzonych od 1948 roku w obrębie Starego Miasta 
w Gdańsku. Rozpoczął też prace badawcze na terenie byłego woj. gdańskiego. 
Od 1954 roku energicznie kierował odbudową zabytkowych kamieniczek 
w Gdańsku przy ul. Mariackiej. Powstało tu 1 stycznia 1962 roku Muzeum 
Archeologiczne, którego był założycielem i dyrektorem przez 30 lat, do końca 
swego życia. Dokonał bardzo wiele pełniąc obowiązki konserwatora zabytków 
archeologicznych na terenie ówczesnego woj. gdańskiego. Prowadził też liczne 
badania terenowe, dzięki którym Muzeum to pozyskiwało pokaźne zbiory 
eksponowane na stałej wystawie pt. „Pradzieje Pomorza Wschodniego”, 
otwartej w 1962 roku w związku z Walnym Zjazdem Delegatów PTA 
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w Gdańsku, którego był współorganizatorem. W 1973 roku współuczestniczył 
w zorganizowaniu, wspólnie już z Polskim Towarzystwem Archeologicznym 
i Numizmatycznym, pierwszej Sesji Pomorzoznawczej, kontynuowanej zresztą 
do dzisiaj co roku w różnych ośrodkach nadmorskich.  

Prowadził również bardzo aktywnie działalność dydaktyczną z zakresu 
archeologii pradziejowej ziem polskich na późniejszym Uniwersytecie 
Gdańskim (wcześniej Wyższej Szkole Pedagogicznej) i na Uniwersytecie 
Warszawskim. Do Jego wielkich zasług należy też działalność wydawnicza. Już 
w 1965 roku dzięki Jego staraniom ukazało się wydawnictwo „Pomorania 
Antiqua”, którego został redaktorem, a którego druk kontynuowany jest do 
dzisiaj. Za Jego życia ukazało się 11 tomów. Ponadto redagował „Zeszyty 
Popularno-Naukowe” i był członkiem wielu innych komitetów redakcyjnych, 
m.in. wydawnictwa PTAiN „Z Otchłani Wieków”.  

Należy też podkreślić Jego bogatą działalność organizacyjną 
w wymienionych instytucjach: członek Zarządu Głównego Towarzystwa 
Prehistorycznego, przewodniczący Komisji Archeologicznej Gdańskiego 
Towarzystwa Naukowego, członek Komisji Archeologicznej PAN-u, członek 
Rady Naukowej Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie, 
członek Rady Naukowej Państwowego Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie i przewodniczący Rady Naukowej w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku. W 1979 roku z uwagi na duże kompetencje Minister Kultury 
i Sztuki powołał L. J. Łukę na członka Rady Naukowej ds. archeologii w tym 
ministerstwie. Za swoje wybitne zasługi przyznano Mu szereg nagród 
i wyróżnień. W 1972 roku w Plebiscycie Powszechnym wybrany został 
„Gdańszczaninem Roku”. Na koniec warto podkreślić, że Oddział Gdański 
PTAiN był Mu szczególnie bliski, czego dowodem była jego siedziba, która 
znajdowała się w Muzeum i udostępnione były sale wykładowe oraz 
wystawiennicze. Zwiększyła się też liczba członków, do których dołączyli 
naukowcy-numizmatycy i zbieracze monet, medali, odznaczeń i innych walorów 
numizmatycznych. W efekcie tego 3 października 1963 roku przy Oddziale PTA 
w Gdańsku utworzone zostało Koło, a następnie za zgodą Zarządu Głównego 
w 1965 roku Sekcja Numizmatyczna. Leon Jan Łuka brał udział we wszystkich 
organizowanych przez Oddział przedsięwzięciach, m.in sesjach naukowych, 
odczytach i wystawach, i za tę niezwykłą postawę w 1978 roku został 
oznaczony medalem Zasłużony dla PTAiN, a w 1983 roku na XXX 
Jubileuszowym Walnym Zjeździe Delegatów w Gdańsku otrzymał najwyższą 
godność Członka Honorowego. Zmarł 9 lipca 1983 roku i pochowany został 
w Sopocie.  

Dr hab. J. L. Łuka pozostawił po sobie ogromny dorobek jako: muzeolog, 
archeolog-badacz, konserwator zabytków, dydaktyk, społecznik, ale przede 
wszystkim pamięć wspaniałego człowieka i życzliwego dla wszystkich, którzy 
z Nim współpracowali. 
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Inż. Antoni Domaradzki był pierwszym prezesem Sekcji Numizmatycznej 
powstałej w 1965 roku przy Oddziale PTA i pełnił tę funkcję do 1966 roku. 
Początkowo pierwsze zebrania odbywały się w siedzibie SARP-u i w sali 
odczytowej Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych przy ul. Długiej. 
Była to niezwykła postać człowieka skromnego, o ogromnym autorytecie 
i wiedzy, chętnie przekazywanej członkom – numizmatykom, utrzymującym 
bliskie kontakty z czołowymi numizmatykami w Polsce.  

Antoni Domaradzki urodził się w Duniłowiczach w woj. wileńskim. Jego 
pasją od lat młodzieńczych było kolekcjonerstwo i zbieractwo, początkowo 
wszystkiego, z czasem jednak zaczął się koncentrować na numizmatyce 
i filatelistyce. W czasie I wojny światowej brał czynny udział najpierw 
w wojsku rosyjskim, a następnie w wojsku polskim w formacjach wschodnich, 
a także w tworzeniu Litwy Środkowej. Za swoje zasługi stał się adiutantem 
generała Żeligowskiego i odznaczony został Krzyżem Zasługi Litwy Środkowej. 
W czasie wojny niestety poniósł duże straty kolekcjonerskie. Mieszkając przed 
II wojną światową w Wilnie od nowa z dużą pasją zaczął działać na polu 
numizmatyki i kolekcjonerstwa. Nawiązał w zakresie wymiany, kupna 
i sprzedaży numizmatów liczne kontakty z Aukcyjnymi Domami 
Numizmatycznymi na Zachodzie, m.in. w Austrii i Niemczech. Niestety 
zgromadzony dzięki temu Jego pokaźny zbiór monet i medali również zaginął 
w czasie II wojny światowej. Okres wojenny spędził w obozie jenieckim 
w Oflagu - Waldenbergu. Po wyzwoleniu zamieszkał w Sobieszewie k/Gdańska.  

Jego pasja numizmatyczno–kolekcjonerska była tak wielka, że niezrażony 
dwukrotnymi stratami swoich zbiorów rozpoczął od nowa nawiązywać kontakty 
ze znanymi kolekcjonerami i numizmatykami, nie tylko na Pomorzu, ale na 
skalę ogólnopolską. Jednakże w swoich zainteresowaniach skoncentrował się 
głównie na mennictwie Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz mennictwie 
gdańskim. Pod koniec Jego życia bogaty, prywatny zbiór numizmatyczny został 
niestety rozproszony po muzeach, takich jak Muzeum Zamkowe w Malborku, 
Muzeum Narodowe w Warszawie i Gdańskiej Bibliotece PAN. Dużą część 
swojej biblioteki o dość szerokim wachlarzu tematycznym przekazał też 
Muzeum Archeologicznemu w Gdańsku. W Jego zbiorze numizmatów 
znajdowały się bardzo rzadkie i unikatowe monety, jak np. zbiór trojaków 
Zygmunta III Wazy lub unikatowa klipa trojaka z 1602 roku. Warto też 
przypomnieć, że A. Domaradzki był autorem wielu artykułów w „Biuletynie 
Numizmatycznym”, w którym w latach 1954-1955 był członkiem Rady 
Redakcyjnej, a w latach 1957-1967 członkiem Komitetu Redakcyjnego. Jego 
dziełem było też przygotowanie do druku maszynopisu pracy prof. Mariana 
Gumowskiego „Mennica Gdańska”, która po wielu nieprzewidzianych 
perturbacjach i wielu latach ukazała się drukiem dopiero w 1990 roku.  

A. Domaradzki do końca swoich dni czynnie współpracował z Oddziałem 
Gdańskim PTAiN. Za swoją działalność w Towarzystwie odznaczony został 
medalami: „Zaslużony dla PTAiN” i „Zasłużony dla Numizmatyki Polskiej”. 
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Otrzymał też najwyższą godność w Towarzystwie – Członka Honorowego 
PTAiN. A. Domaradzki zmarł 18 kwietnia 1978 roku i pochowany został 
w grobie rodzinnym w Sobieszewie. 

Warto przypomnieć, że A. Domaradzkiemu w licznych rozważaniach 
i w zaangażowaniu w sprawy numizmatyczne naszego Oddziału, cały czas 
przyświecała idea odtworzenia słynnego zbioru numizmatycznego Gimnazjum 
Gdańskiego. W tej sprawie nawiązał nawet ścisły kontakt z ówczesnym 
kustoszem gabinetu rycin w Bibliotece Gdańskiej PAN prof. Pawłem Grothem. 
Wprawdzie dzisiaj już się nie dowiemy, dlaczego w/w idei nie udało się 
zrealizować, jednakże dzięki Niemu Oddział Gdański PTAiN zyskał wyjątkowo 
wartościowego członka w osobie prof. P. Grotha. 

 
Prof. Paweł Groth urodził się 14 kwietnia 1901 roku w Zalewie koło 

Wejherowa. W 1922 roku był nauczycielem historii w Skarszewach, a następnie 
od 1926 do 1927 roku wykładowcą historii na Uniwersytecie Ludowym 
w Dalkach. Pracę pedagogiczną kontynuował od 1927 do 1939 roku 
w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Tczewie. Jednocześnie ukończył studia 
wyższe w zakresie historii na Uniwersytecie Poznańskim. Z poczucia 
patriotycznego obowiązku włączył się też w działalność Polskiego Związku 
Zachodniego. Od 1941 roku brał udział w podziemnej organizacji „Gryf 
Pomorski” na terenie b. powiatu kościerskiego, a także w tajnym nauczaniu. 
W dniu 14 kwietnia 1945 roku rozpoczął pracę w obecnej Bibliotece Gdańskiej 
PAN. Pełnił tam w pierwszych latach powojennych funkcję zastępcy dyrektora, 
rozwijając niezwykle żywą działalność w rewindykacji zbiorów. Jego wielką 
zasługą było stworzenie kartoteki dokumentacyjnej dla potrzeb odbudowującej 
się części Gdańska. Przez wiele lat kierował Działem Grafiki i Kartografii 
Biblioteki Gdańskiej PAN oraz Działem Numizmatycznym, w którym 
przyczynił się znacznie do uporządkowania zbiorów numizmatycznych. Odszedł 
na emeryturę w 1968 roku, gdy piastował stanowisko starszego kustosza 
dyplomowanego. W latach 1966–1970 był czynnym członkiem Zarządu 
Oddziału PTAiN, a następnie w ciągu lat 1970–1971 pełnił zaszczytną funkcję 
prezesa Oddziału PTAiN. Jednak z uwagi na liczne obowiązki i problemy 
zdrowotne, funkcję prezesa po Nim od 1971 roku objęła Aleksandra 
Szymańska – kustosz Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, pełniąc ją 
w Oddziale Gdańskim PTAiN i później PTN przez 32 lata.  

Prof. P. Groth przez całe życie był czynny naukowo. Opublikował liczne 
prace z dziedziny historii, dawnej kartografii, ikonografii, exlibrisów oraz 
bibliografie wielu ludzi. Prof. P. Groth do końca swoich dni był aktywnym 
członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, uczestnicząc w pracach 
Komisji Rewizyjnej. Posiadał dużą wiedzę w zakresie licznych dziedzin nauki, 
przekazując ją poprzez wygłaszanie odczytów, m.in. i w naszym Towarzystwie. 
Jego dzieła i praca zostały wysoko docenione poprzez nadanie Mu wielu 
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honorowych odznaczeń, m.in. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim 
Polonia Restituta. Zmarł 15 sierpnia 1985 roku. 

 
Prof. dr hab. Franciszek Otto urodził się 4 października 1904 roku we 

Lwowie, tam też ukończył studia. W 1927 roku podjął pracę w Katedrze 
Geometrii Wykreślnej na Politechnice Lwowskiej jako asystent prof. 
Kazimierza Bartla, słynnego matematyka i polityka w Polsce przedwrześniowej, 
którego ciekawa osobowość o szerokich horyzontach i wielu zainteresowaniach 
i niezwykła indywidualność wywołała ogromny wpływ na kierunek 
zainteresowań i postawę życiową prof. F. Otto. Okres zawieruchy wojennej 
spędził we Lwowie. Jeszcze w czasie działań wojennych stawiał swoją osobę do 
dyspozycji zalążków Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego w nowo powstałym 
rządzie lubelskim. Po II wojnie światowej prof. F. Otto jako delegat ówczesnego 
rządu 5 kwietnia 1945 roku zjawił się w Gdańsku i z pięcioosobową grupą wraz 
z prof. Kazimierzem Kopeckim, późniejszym rektorem Politechniki Gdańskiej, 
przekroczyli jej progi. To właśnie oni byli jej współtwórcami i wielce 
zasłużonymi w dziele odbudowy, z myślą o jak najszybszym nauczaniu. A nie 
było to proste, bo jak wspominał prof. F. Otto, po przyjeździe, na terenie 
budynku głównego Politechniki, w piwnicach zastali na żelaznych półkach 
popioły książek. Sam budynek był wypalony od dachu aż do piwnic, wraz 
z główną klatką schodową. Zachowało się jedynie Audytorium Maximum oraz 
niektóre sale i gabinety boczne. Z okien zwisały powiązane prześcieradła, za 
pomocą których widocznie wydostawali się lżej ranni, a w łóżkach leżały setki 
trupów, po zorganizowanym tu szpitalu przyfrontowym. W całości ocalały tylko 
budynki: chemii, okrętowy (zajęty częściowo dla przechowywania osób 
zmarłych), pomieszczenia instytutu elektrotechnicznego, w których znajdował 
się szpital zakaźny i jeszcze kilka innych pomieszczeń. Wszędzie były duże 
zniszczenia, powybijane szyby, zdekompletowane przyrządy, porozrzucane 
książki i wszystko wymagało uporządkowania. Ta ciężka praca nie zraziła 
jednak prof. F. Otto, bo jak zeznał: „robiłem to, co uważałem za swoją 
powinność”. W międzyczasie przybywało coraz więcej rąk do pracy 
wyłonionych z mieszkańców Gdańska i licznej młodzieży, pragnącej studiować. 
24 maja 1945 roku dekretem Rady Ministrów została kreowana Politechnika 
Gdańska. Pod koniec września rozpoczął się polski rok akademicki w gdańskiej 
uczelni, w której prof. F. Otto wygłosił pierwszy wykład z geometrii wykreślnej 
dla studentów Wydziału Architektury oraz Budownictwa Lądowego i Wodnego. 
Audytorium Maximum było wypełnione po brzegi, studenci siedzieli na 
schodach, a On był wzruszony i miał ogromną satysfakcję, że w tej byłej 
poniemieckiej szkole mógł wygłosić wykład po polsku dla polskiej młodzieży.  

Prof. F. Otto miał duży dorobek naukowy, stał się wybitnym specjalistą 
w dziedzinie geometrii wykreślnej oraz perspektywy malarskiej, a w latach 
1949–1979 kierował katedrą. Jednocześnie był też dziekanem Wydziału 
Architektury i prowadził zajęcia w PWSSP, a w 1985 roku habilitował się na 
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Politechnice Gdańskiej. Wychował kilka pokoleń inżynieryjnych na uczelni, 
cieszył się dużą sympatią wśród młodzieży i pozostał postacią legendarną. 
W uznaniu Jego zasług odznaczony został wieloma odznaczeniami, a 24 maja 
1985 roku z okazji 40-ej rocznicy działalności Politechniki Gdańskiej nadano 
Mu tytuł doktora honoris causa tej uczelni. 

Numizmatyką zainteresował się dość przypadkowo pod konie lat 50-tych. 
Początkiem Jego kolekcji były monety polskie z okresu międzywojennego, 
przywiezione ze Lwowa. W miarę czasu, dokonując jednak pewnej selekcji, 
skoncentrował się na monetach gdańskich i polskich z okresu królewskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem monet Zygmunta Augusta. Nawiązane 
kontakty z wieloma znanymi numizmatykami, m.in. z Antonim Domaradzkim, 
pozwoliły Mu zgromadzić bardzo poważny zbiór, w którym znajdowały się 
rzadkie okazy, jak talary oraz orty gdańskie. Numizmatyka była Jego wielką 
pasją, tak więc regularnie przychodził na wszystkie zebrania Oddziału, aktywnie 
się udzielając w sprawach organizacyjnych, a także wielokrotnie wygłaszając 
odczyty. Brał też czynny udział w licznych Zjazdach Ogólnopolskich PTAiN, 
a także prowadził ożywione kontakty z wieloma numizmatykami w Polsce. 
W Oddziale Gdańskim w latach 1966-1972 pełnił funkcję prezesa Sekcji 
Numizmatycznej i za swoje zaangażowanie oraz pracę na rzecz Towarzystwa 
w 1991 roku otrzymał tytuł Honorowego Członka PTAiN.  

Wszyscy Go pamiętamy jako niezwykle cenionego numizmatyka 
i kolekcjonera, który do końca swoich dni życia doskonale był zorientowany 
w sprawach bieżących naszego Oddziału i we wszelkich nowościach oraz 
wydawnictwach związanych z numizmatyką. Po przejściu na emeryturę swoje 
bogate zbiory przekazał w większości do Muzeum Jasnogórskiego 
w Częstochowie, Muzeum Historii Miasta Gdańska, a także do zbiorów 
prywatnych. Żywo też interesował się wydaniem „Mennicy Gdańskiej” prof. 
M. Gumowskiego, której był współredaktorem. Zmarł 21 września 2000 roku 
i pochowany został w Gdańsku - Wrzeszczu na cmentarzu Srebrzysko. 

 
Każda z przedstawionych przeze mnie sylwetek ma niezwykle bogaty 

w wydarzenia życiorys. Niezrażeni przeżyciami, po II wojnie światowej 
z wielką pasją i poświęceniem budowali nie tylko swoje miejsce pracy, 
odnosząc w niej wiele sukcesów, ale także z niezwykłą energią włączyli się 
w nurt pracy społecznej. Takim efektem było powstanie w 1953 roku Oddziału 
Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego (ks. dr W. Łęga i dr hab. 
L. J. Łuka) oraz Sekcji Numizmatycznej tegoż Oddziału (inż. A. Domaradzki, 
prof. P. Groth, prof. F. Otto). Wprawdzie dzisiaj Towarzystwo zmieniło swoją 
nazwę na Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, ale tych osób nie sposób 
wykreślić z pamięci. Nasze Towarzystwo jest ciągle kontynuacją Ich dzieła 
i byłoby dobrze, żeby zachowując tradycję i wysoką rangę naukową, mogło 
chlubnie przetrwać jak najdłużej.  

 

Aleksandra Szymańska-Bukowska 
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PREZESI ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN PO 1971 ROKU 

Mgr Aleksandra Szymańska pełniła funkcję prezesa Oddziału 
Gdańskiego od roku 1971 do marca 2003. Ponieważ jest członkiem 
Towarzystwa od roku 1959, zaliczyła więc jego kolejne nazwy: PTA, PTAiN 
i PTN, zawodowo zawsze związana z archeologią, będąc wieloletnim, aż do 
dnia dzisiejszego, pracownikiem Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. 
W okresie 1979-1987 była równocześnie członkiem Zarządu Głównego, a po 
rezygnacji z funkcji prezesa w Gdańsku, od 2003 do 2007 przewodniczącą 
Głównej Komisji Rewizyjnej. W roku 2003 za zasługi i wieloletnią działalność 
Oddział Gdański nadał Jej godność Honorowego Prezesa. 

Dzięki Jej zaangażowaniu, ofiarności i talentom organizacyjnym Oddział 
Gdański wykazywał się znaczącym dorobkiem w zakresie promocji 
Towarzystwa i popularyzacji numizmatyki i archeologii. Dobrze prowadzone 
były sprawy organizacyjne i kolekcjonerskie, a szczególnie działalność 
w zakresie odczytów, licznych wystaw, wydawnictw oraz dorocznych 
wycieczek krajoznawczych m.in. na stanowiska archeologiczne. W okresie tym 
Towarzystwo miało szczytowe osiągnięcia zgodnie z postanowieniami Statutu, 
ale też w latach 70. i 80. liczba członków Oddziału Gdańskiego PTAiN, łącznie 
z archeologami, wynosiła około 250 osób. 

Prócz działalności zawodowej w Muzeum Archeologicznym A. Szymańska 
prowadziła w ramach PTA, później PTAiN liczne prace wykopaliskowe 
w terenie, które po opracowaniu wyników, stanowią trwały, znaczący dorobek 
w postaci publikacji. Wyniki własnych badań oraz znaczniejsze odkrycia innych 
badaczy z zakresu archeologii i numizmatyki A. Szymańska spopularyzowała 
w formie znacznej liczby odczytów wygłaszanych w szkołach województwa 
pomorskiego, w Międzynarodowych Klubach Prasy i Książki, na forum 
Oddziału Towarzystwa i na licznych konferencjach naukowych oraz 
w artykułach w Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych i innych periodykach. 
Była redaktorem wielu znaczących wydawnictw naukowych, a w latach 
1973-1987 inicjatorem i głównym organizatorem Sesji Pomorzoznawczych, 
a w latach 1968-1978 Tygodnia Archeologii i Numizmatyki. W roku 1983 Jej 
zasługą była dobra organizacja Ogólnopolskiego Zjazdu PTAiN z okazji 
XXX-lecia Towarzystwa, a także jubileusz 40-lecia Oddziału w Gdańsku 
w roku 1993 w Gdyni-Oksywiu. Była także inicjatorem i głównym 
organizatorem sesji naukowej, poświęconej 60-leciu urodzin prof. Stanisława 
Suchodolskiego, jaka odbyła się w roku 2001 w Centralnym Muzeum Morskim 
w Gdańsku.  

Za swoją działalność dla dobra i rozwoju polskiej archeologii 
i numizmatyki A. Szymańska otrzymała szereg wyróżnień m.in.: 
- 1970   Odznaka Ministra Kultury „Zasłużony Działacz Kultury”, 
- 1972   Złota odznaka „Za opiekę nad zabytkami”, 
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- 1974   Medal „Zasłużonemu dla Towarzystwa”, 
- 1983   Medal „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, 
- 1983   Medal PTAiN „Bene Merenti”, 
- 1985   Medal 60-lecia Instytutu Bałtyckiego, 
- 1993   Złota odznaka Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, 
- 1996   List Gratulacyjny i medal „400 lat Biblioteki Gdańskiej” za dar dla  
             Biblioteki PAN, 
- 1997   Godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa  
             Numizmatycznego, 
- 2001   Złota odznaka Oddziału Gdańskiego PTN i szereg innych.  

Mimo, że od kilku lat nie pełni w Oddziale funkcji, to w dalszym ciągu 
wspiera nasz Oddział swym doświadczeniem. Szczególnie cenne jest 
udostępnianie Grodziska w Sopocie na różne spotkania i imprezy dla członków 
PTN, a także pomieszczenia na ekspozycje medali. A filia Muzeum 
Archeologicznego – Grodzisko w Sopocie, które żyje dawnym życiem 
i odwiedzane jest przez wiele osób, szczególnie przez młodzież szkolną, 
powstało dzięki inicjatywie i wytrwałej pracy A. Szymańskiej. Obecnie jest 
sekretarzem Rady Naukowej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, a także 
udziela się w Towarzystwie Przyjaciół Sopotu.  

 
Po rezygnacji A. Szymańskiej z funkcji prezesa, na zebraniu 

sprawozdawczo-wyborczym w dniu 4.03.2003 następcą został mgr Aleksander 
Maria Ku źmin, pełniąc tę funkcję do dnia dzisiejszego. W ciągłości tej funkcji 
w roku 2005 nastąpiła kilkumiesięczna przerwa. Wówczas prezesem był 
mgr Jarosław Dutkowski (obecnie dr). Jarosław Dutkowski jest 
profesjonalnym numizmatykiem, wieloletnim redaktorem Przeglądu 
Numizmatycznego oraz autorem szeregu pozycji wydawniczych, a do 
najważniejszych należą: 
- Corpus Nummorum Gedanensis, 
- Corpus Nummorom Thorunensis, 
- Corpus Nummorum Elbingensis, 
- Złoto Jagiellonów, 
- Talary Jana Kazimierza. 

J. Dutkowski był także wielokrotnym prelegentem na naszych odczytowych 
zebraniach. 

 
Działalność A. M. Kuźmina w Towarzystwie, mimo wciąż malejącej liczby 

członków, jest bardzo aktywna. Był członkiem PTAiN, później PTN od roku 
1978. Zainteresowania numizmatyką i historią sięgają lat młodzieńczych. 
Od roku 1991 jest członkiem Zarządu Oddziału, w latach 1995-2001 wchodził 
w skład Zarządu Głównego, w okresie 2001-2003 był prezesem całego 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Z ramienia Zarządu Głównego 
przez wiele lat występuje w Towarzystwie jako rzeczoznawca w dziedzinie 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                              Nr 120   październik 2013 r. 

13 

numizmatyki. Od roku 1988, jako inicjator powołania pisma oddziałowego, 
do chwili obecnej, jest redaktorem Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych. 
Chętnie uczestniczy w przekazywaniu swojej wiedzy w zakresie szeroko pojętej 
numizmatyki, nie tylko wśród członków PTN, ale również na szerszym forum. 
W latach 90. brał udział w lokalnym programie telewizji Gdańsk, popularyzując 
numizmatykę i heraldykę, wielokrotnie miał prelekcje w Oddziale Gdańskim 
i innych Oddziałach w Polsce, miał referaty na różnych sesjach naukowych, 
m.in. w Supraślu i Lwowie. Brał udział w wystawach o tematyce 
numizmatycznej, jest autorem licznych artykułów, not i notatek publikowanych 
Biuletynie Numizmatycznym, Przeglądzie Numizmatycznym, Groszu, 
Magazynie Numizmatycznym, nie wspominając o wypełnianych szpaltach 
w Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych. 

Do znaczniejszych publikacji można zaliczyć broszury i wydawnictwa 
książkowe jak np. „Fałszerstwa monet w Wolnym Mieście Gdańsku” (1993), 
„Organizacja mennic i techniki mennicze w Polsce XVI-XVII w.” (2003), 
„Katalog żetonów sopockiego kasyna gry” (2006), „Gdynia w numizmatyce” 
(2008). 

W roku 1996 był inicjatorem wsparcia zbioru numizmatycznego Biblioteki 
Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk współczesnymi medalami. Akcja ta 
przeprowadzona wśród członków naszego Oddziału dała plon w postaci ok. 150 
medali, który to zbiór został oficjalnie przekazany na ręce dyrektora Biblioteki. 

A. M. Kuźmin był dwukrotnie organizatorem spotkań z okazji jubileuszu 
Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych, połączonych z sesjami popularno-
naukowymi. Pierwsze spotkanie dotyczyło wydania 50. numeru, drugie, 
następne w roku 2008 dotyczyło 20 lat popularyzacji numizmatyki w ramach 
wydawanych Zeszytów. To drugie spotkanie połączone zostało 
z upamiętnieniem 55-lecia zorganizowanego ruchu numizmatycznego 
w Trójmieście. Z tych dwu okazji został wybity pamiątkowy medal. 

Do ważniejszych wyróżnień należą: 
- 1993   Dyplom Honorowy Zarządu Głównego PTN, 
- 1995   Złota Odznaka PTN, 
- 1996   List Gratulacyjny i medal „400 lat Biblioteki Gdańskiej” za dar dla  
             Biblioteki PAN, 
- 1998   Złoty medal im. prof. Ryszarda Kiersnowskiego, 
- 2001   Złota Odznaka Oddziału Gdańskiego PTN, 
- 2002   Odznaka Ministra Kultury – Zasłużony Działacz Kultury, 
- 2008   Medal „Za Zasługi dla Numizmatyki”, 
- 2013   Godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa  
             Numizmatycznego. 

Ponadto, jako uczestnik licznych spotkań jubileuszowych w różnych 
Oddziałach PTN w Polsce, uzyskał wiele wyróżnień lokalnych w postaci 
dyplomów i medali. 
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Prócz działalności organizacyjnej, za najważniejszych dorobek A. M. 
Kuźmina należy uznać Jego działalność na polu wydawniczym, a szczególnie 
redagowanie i wydawanie od początku istnienia Gdańskich Zeszytów 
Numizmatycznych. Bieżący zeszyt ma numer 120. Pismo ma licznych 
odbiorców, są nimi nie tylko członkowie gdańskiego Oddziału PTN, ale także 
liczne osoby z poza Trójmiasta, a nawet szereg instytucji publicznych. Gdańskie 
Zeszyty są dobrą promocją polskiej numizmatyki, wzbogacając wiedzę 
z zakresu monet obiegowych, monet zastępczych i żetonów, walorów 
falerystycznych, medali, szczególnie Ziemi Gdańskiej, a także prezentują 
lokalnych twórców. Zeszyty są znakomitym uzupełnieniem profesjonalnej 
literatury.  
 

Miłosz Frąckowiak 
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JUBILEUSZOWY MEDAL PTN ODDZIAŁU W GDA ŃSKU 

W roku 2013 Oddział Gdański PTN obchodzi 60-lecie działalności 
w oficjalnej, zorganizowanej formie. Jak w każdym oddziale w Polsce 
działalność taka zawsze poprzedza oficjalną datę. Zależy to tylko od 
początkowo nielicznego grona miłośników historycznych monet i medali. 
Następstwem takiej „gabinetowej” działalności są formy organizacyjne, czasem 
o zasięgu lokalnym, czasem o zasięgu krajowym. Taka forma działalności 
w Gdańsku, a ściślej na Pomorzu w skali ogólnokrajowej, przypada na rok 1953. 
Nazwy organizacji krajowej w ciągu lat ulegały zmianom, idea takiego ruchu 
jest jednak zawsze niezmienna. Obchody tej rocznicy obchodzimy 
w październiku 2013 roku. 

Wydarzenie to Zarząd Oddziału postanowił utrwalić pamiątkowym 
medalem, którego wizerunek przedstawia fotografia1. 

 

   
 
Przezorny prezes działa zawsze z wyprzedzeniem. Medal ten był już 

gotowy w roku 2012 i czekał na uroczystość jubileuszową. Średnica medalu 
wynosi 70 mm. Wykonany został w firmie Celstan w Kosakowie k. Gdyni2. 
Awers medalu stanowi uaktualniony rewers medalu, jaki nasz Oddział wydał 
w roku 1997 na Tysiąclecie Gdańska, przedstawiający fragment ulicy Piwnej3. 

                                                           

1 Pomysłodawcą medalu w przyjętej postaci jest Miłosz Frąckowiak 
(od redakcji) 
2 Medal wykonany został w tombaku (50 sztuk) i tombaku srebrzonym 
(15 sztuk) (od redakcji) 
3 Autorami medalu, którego fragmenty rysunku wykorzystano na medalu 
jubileuszowym są Andrzej i Roussana Nowakowscy (od redakcji) 
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Na obecnym medalu w niepełnym otoku napis: 60 LAT DZIAŁALNO ŚCI 
NUMIZMATYKÓW NA POMORZU 1953-2013, a z prawej strony oznaka 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, a poniżej oznaka naszego 
Gdańskiego Oddziału. Oba te znaczki są oznakami, ale w wersji złotej, jedna 
i druga stanowią odznaki, bo nie są w sprzedaży, a są nadawane za odpowiednie 
zasługi. Oddział ma w nazwie miasto wojewódzkie, lecz działalność naszych 
członków już od samego początku nie ograniczała się tylko do jednego miasta, 
ale obejmowała znacznie większy obszar. Stąd medal podkreśla działalność 
numizmatyków na całym Pomorzu. Z kolei rewers medalu wykorzystuje 
bez żadnych zmian rewers medalu, jaki wykonał Daniel Fryderyk Loos dla 
upamiętnienia setnej rocznicy pokoju oliwskiego 1660-1760, który to pokój 
kończył „potop” szwedzki. W oryginale medal z XVIII wieku wykonany był 
w srebrze o średnicy 80 mm. Tu został zmniejszony i kruszec nie ten. 
Przedstawia panoramę Gdańska, w głębi statki na morzu, na pierwszym planie 
fortyfikacje miasta, a poniżej herb Gdańska. W pełnym otoku napis: PACEM 
QUAM POST CENTUM ANNOS COLIMUS CELEBRATE (Święćcie 
potomni pokój, który mamy od stu lat). W Gdańsku przez wiele, wiele lat 
pamiętano o dniu 3 maja 1660 roku, o dniu podpisania pokoju, ale przez te 
sto lat w Gdańsku nie było nieprzerwanego pokoju. W roku 1733 po śmierci 
Augusta II królem wybrany został Stanisław Leszczyński. Rozpoczęła się 
wówczas w Polsce zbrojna interwencja rosyjska i austriacka wynosząc na tron 
Augusta III. Gdy Leszczyński zmuszony był opuścić Warszawę, Gdańsk udzielił 
mu gościny, a w 1734 stanął w jego obronie nie bacząc na skutki oblężenia. 
Po opuszczeniu miasta przez Leszczyńskiego i ucieczce do Francji, po prawie 
5-cio miesięcznym oblężeniu w dniu 29 maja 1734 Gdańsk poddał się. Rok 
1734, a także 1807 i 1813 utrwalone są na pomniku ku czci poległych tu 
żołnierzy rosyjskich, jaki został ufundowany przez władze carskie w roku 1898. 
Pomnik ten znajduje się na stokach umocnień gdańskiego Grodziska w pobliżu 
Bramy Oliwskiej.  

Grozę wojny podkreśla też skromniejsza sentencja, umieszczona na jednym 
z piękniejszych powojennych medali, jaki został wydany z inicjatywy Mariana 
Pelczara w roku 1954, z okazji 500-lecia powrotu Gdańska do Polski. Jest na 
nim m.in. napis: BELLO COMBUSTUM PACE RENOVATUM (z wojną 
zniszczenia, z pokojem odbudowa). 

Wymienione łacińskie dewizy podkreślają wartość pokoju, a jest to wartość 
w życiu ludzi, narodów, w życiu miast i wsi bezcenna i zawsze aktualna. 
Doceńmy więc, że przez te ostatnie 60 lat działalność polskich numizmatyków 
nie została zakłócona.  
 

Miłosz Frąckowiak 
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MEDALE UNIWERSYTETU GDA ŃSKIEGO 

 
W numerze 100 Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych z października 

2011 roku zamieściliśmy opracowanie na temat medali Politechniki Gdańskiej. 
W tym numerze przedstawiamy medale największej obok Politechniki 
Gdańskiej uczelni na Pomorzu – Uniwersytetu Gdańskiego.  

Historia Uniwersytetu Gdańskiego nie jest tak długa jak PG, został 
powołany 20 marca 1970 roku z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Później w jego skład 
weszło także Wyższe Studium Nauczycielskie [1].  

W skład uczelni wchodzi jedenaście wydziałów, na których studiuje prawie 
trzydzieści trzy tysiące studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów 
podyplomowych. Pracuje tu około tysiąc osiemset pracowników naukowych [1].  

Pierwszy medal Uniwersytetu Gdańskiego został wybity w 1970 roku 
z okazji założenia uczelni. Medal o średnicy 60 mm wybiła Mennica Państwowa 
w nakładzie 1000 sztuk, tombak patynowany [2]. Znane są też wersje srebrzone. 

Medal zaprojektował i wykonał Wiktor Tołkin. Ten urodzony w 1922 roku 
rzeźbiarz i architekt jest twórcą monumentalnych pomników (np. Pomnik Walki 
i Męczeństwa w Państwowym Muzeum Sztutthof, Pomnik Ofiar Majdanka, 
Pomnik Zaślubin Polski z Morzem w Kołobrzegu), ale jest również autorem 
szeregu medali. Wiktor Tołkin zmarł 7 maja 2013 roku. 

 

   
Medal Wiktora Tołkina z okazji założenia uczelni (ze zbiorów autora) 

 
O medalu tym w monografii poświęconej twórczości Wiktora Tołkina tak 

napisała dr Magdalena Howorus-Czajka, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Gdańskiego:  
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„Także z okazji powstania Uniwersytetu Gdańskiego (1970) zamówiono 
u Tołkina medal. Artysta zaproponował w nim niemal awangardową koncepcję: 
zamiast wieloplanowej kompozycji skoncentrował się na wypracowaniu 
graficznego znaku Uniwersytetu Gdańskiego, zbudowanego z dwóch 
pierwszych liter nazwy tej uczelni. Uformowane na kształt łodzi „U” nawiązuje 
do marynistycznych tradycji miasta. W jego środek zostało wtłoczone „G”. Dwa 
krzyże zwieńczone koroną – herb Gdańska – znalazły się w centrum 
kompozycji. Bezforemne tło o niejednorodnej i dynamicznej fakturze 
kontrastuje z gładką powierzchnią graficznego znaku „UG”. Okalający medal 
napis: „ZAŁOŻENIE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” został nietypowo 
odsunięty od krawędzi. 

Również rewers medalu zrywa z tradycyjnym wizerunkiem godła 
państwowego. Orzeł potraktowany został niezwykle ekspresyjnie poprzez 
zanikające, rwące się kontury. Szerokie, zwarte formy liter okalającej go 
inskrypcji głoszą motto uniwersytetu: „IN MARI VITA TUA”4 i także są 
odsunięte od krawędzi medalu. Medal nie ma sygnatury autora. Warto 
podkreślić, że po dziś dzień Uniwersytet Gdański używa znaku graficznego 
stworzonego przez Tołkina. Obecne logo UG ma formę nieco przetworzoną 
poprzez zmianę proporcji – z horyzontalnych i zwartych na wertykalne 
i smuklejsze. Konsekwencją tych przeobrażeń było przesunięcie herbu Gdańska 
i wpisanie go w pionowe ramię litery „G”. Również medal Stowarzyszenia 
Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego wykorzystuje przetworzony znak 
Tołkina” [3]. 

Logo uczelni według wzoru z medalu Tołkina pojawia się jeszcze na 
szeregu medali z późniejszego okresu, natomiast aktualne godło uczelni, 
o którym wspomina pani Magdalena Howorus-Czajka, zgodnie z § 2 ust. 2 
Statutu Uniwersytetu Gdańskiego jest symbolicznym rysunkiem statku 
utworzonym z nałożonych na siebie liter "U" i "G" oraz korony i dwóch krzyży 
stylizowanych na herb Gdańska [4]. 

 

 

Godło Uniwersytetu Gdańskiego [4] 

                                                           

4 „Z morza życie twoje” (tłum. Magdalena Howorus-Czajka) 
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Kolejne dwa medale zostały wybite w Mennicy Państwowej w 1980 roku, 
oba w nakładzie 1000 sztuk, średnica 60 mm, tombak patynowany [5]. 

 

   
Medal Gertrudy Kuziemskiej-Wilczopolskiej z Mennicy Państwowej z 1980 roku 

(ze zbiorów autora) 
 

   
Drugi medal Gertrudy Kuziemskiej-Wilczopolskiej z Mennicy Państwowej z 1980 roku  

(ze zbiorów autora) 
 
Oba medale zaprojektowała Gertruda Kuziemska-Wilczopolska. Artystka ta 

ukończyła Wydział Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Gdańsku w 1960 roku. W swojej twórczości zajmuje się 
malarstwem, rzeźbą, ceramiką, medalierstwem, biżuterią. Brała udział w wielu 
wystawach w Polsce i za granicą.  
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Oba medale posiadają jednakowy awers. Przedstawiono na nim panoramę 
Gdańska z kamieniczkami i Żurawiem. U dołu z lewej strony fragment kraty, 
z prawej strony herb Gdańska. U dołu i z prawej strony półkoliście napis 
„UNIWERSYTET GDAŃSKI”. 

Na rewersie pierwszego z tych medali znajduje się otwarta książka, nad nią 
gołąbek, na tle półki z książkami. U dołu półkoliście napis: „GAUDIUM IN 
LITTERIS EST” (łac. Nauka daje radość).  

Na rewersie drugiego medalu jest przedstawiona na tle zamkniętej księgi 
u góry mewa, poniżej muszle i skorupiaki morskie. U dołu i z prawej strony 
półkoliście napis „GAUDIUM IN LITTERIS EST”. 

Kolejny medal, a właściwie plakieta autorstwa Gertrudy Kuziemskiej-
Wilczopolskiej z 1980 roku, o nieregularnym kształcie i wymiarach 
150x85 mm, została odlana w nakładzie 50 sztuk [6].  

 

 
 

 
Plakieta Gertrudy Kuziemskiej-Wilczopolskiej z 1980 roku (ze zbiorów autora) 
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Na awersie przedstawiona jest panorama Gdańska z kościołem Mariackim, 
ratuszem Głównego Miasta i kamienicami. Na ich tle z prawej strony orzeł 
z ogrodzenia fontanny Neptuna, u dołu napis: „IN MARI VITA TUA”.  

Na rewersie znajduje się z lewej strony odciśnięta pieczęć Uniwersytetu 
Gdańskiego (orzeł, w otoku napis ”UNIWERSYTET GDAŃSKI * W 
GDAŃSKU”), z prawej podpis rektora Janusza Sokołowskiego. 

Prof. Sokołowski z nominacji ministerialnej był organizatorem, a od 1970 
roku pierwszym rektorem Uniwersytetu Gdańskiego. Stanowisko to pełnił do 
1981 roku. Senat uczelni nadał mu 24 września 1981 roku tytuł rektora 
honorowego [7].  

Kolejny medal lany z 1980 roku jest również autorstwa Gertrudy 
Kuziemskiej-Wilczopolskiej [6]. 

 

   
Medal lany Gertrudy Kuziemskiej-Wilczopolskiej z 1980 roku (ze zbiorów autora) 

 
W centrum awersu znajdują się litery „UG”. Powyżej, na tle fal, 

stylizowany herb Gdańska. U dołu półkoliście napis: „UNIWERSYTET 
GDAŃSKI”. 

U góry rewersu panorama Gdańska z kościołem Mariackim i kamienicami. 
Z lewej strony w trzech wierszach napis: „IN MARI VITA TUA”. Z prawej 
w ośmiu wierszach nazwy kierunków studiów: „BIOLOGIA I NAUKI O 
ZIEMI, EKONOMIKA PRODUKCJI, TRANSPORTU, HUMANISTYKA, 
MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA, PRAWO”. 

Kolejny medal z 1980 roku został odlany z okazji 10 rocznicy Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, średnica 76 mm, nakład 50 
sztuk, wykonano w Stoczni Gdańskiej. Autorem jest Kazimierz Białek - malarz, 
rzeźbiarz, pisarz, twórca wielu medali ilustrujących m.in. działalność Stoczni 
Gdańskiej [8]. 
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Medal w X rocznicę Wydziału Prawa i Administracji UG  

(ze zbiorów Romualda Sieradzkiego) 
 
Na awersie na tle pióra i halabardy umieszczono tarczę z napisem „KPH”. 

Po bokach lata 1970 i 1980. W otoku napis: „W X ROCZNICĘ WYDZIAŁU 
PRAWA I ADMINISTRACJI UG”.  

Na rewersie przedstawiono lewy profil Józefa Wybickiego (1747-1822), 
działacza niepodległościowego, autora słów hymnu narodowego. W otoku 
napis: „JÓZEFOWI WYBICKIEMU PRAWNIKOWI–PATRIOCIE – 
GDAŃSCY HISTORYCY PRAWA”.  

Kolejny z medali nie jest wprawdzie medalem Uniwersytetu Gdańskiego, 
ale przedstawiono na nim profesora związanego z tą uczelnią.  

 

   
Medal prof. Bolesława Kasprowicza (ze zbiorów Miłosza Frąckowiaka) 
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Medal z 1980 roku odlany w brązie i cynku o średnicy 70 mm, projektował 
i wykonał Józef Kawecki [9]. 

Na awersie przedstawiono portret mężczyzny ¾ w lewo. W otoku napis: 
PROF. Dr BOLESŁAW KASPROWICZ. W 85 ROCZNICĘ URODZIN. 

Na rewersie, na tle łodzi napis w czterech wierszach: ZESPÓŁ 
BADAWCZY POMORZA ŚRODKOWEGO. Powyżej herb Gdyni. W otoku 
napis: HONOROWEMU PREZESOWI POLSKIEGO TOW. 
TAUTOLOGICZNEGO. 

Bolesław Kasprowicz urodził się w 1895 roku [10]. Od 1930 roku był 
wykładowcą Instytutu Handlu Morskiego i Techniki Portowej w Gdyni, a po 
zakończeniu II wojny światowej Akademii Handlowej w Poznaniu oraz 
Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni. W latach 1962-1965 był rektorem 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (wcześniej rektorem WSHM). Był 
inicjatorem powołania Katedry Ekonomiki Transportu w Wyższej Szkole 
Ekonomicznej. W 1975 roku został wyróżniony tytułem doktora honoris causa 
Uniwersytetu Gdańskiego. Zmarł 9 grudnia 1983 roku. 

Kolejny medal odlewany poświecony jest Kołu Naukowemu Ekonomiki 
Przemysłu Okrętowego. 

 

   
Medal Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Okrętowego  

(ze zbiorów Miłosza Frąckowiaka) 
 
Na awersie w pięciu wierszach umieszczono napis: KOŁO NAUKOWE 

EKONOMIKI PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO. Poniżej logo Uniwersytetu 
Gdańskiego. W dolnej części obwodu napis: UNIWERSYTET GDAŃSKI. 
Na rewersie, na tle koła sterowego znajduje się skrót: KNEPO. 

Medal o średnicy 72 mm w nakładzie 50 sztuk wykonano w pierwszej 
połowie lat osiemdziesiątych XX wieku w Stoczni Gdańskiej. Autorem jest 
wspominany już Kazimierz Białek [8]. 
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Koło Naukowe Ekonomiki Przemysłu Okrętowego przy Katedrze 
Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego działa od 1969 roku. 
Jedną z form pracy od początku działalności była organizacja letnich obozów 
naukowych. Obecnie koło ma nazwę KNEPO Business Club [11].  

Kolejny medal pochodzi z 1987 roku. Medal lany, wykonany na cześć 
Elżbiety Winnickiej w 80-tą rocznicę urodzin z inicjatywy jej wychowanków. 

Medal Józefa Kaweckiego, średnica 69 mm [12]. 
 

   
Medal poświecony Elżbiecie Winnickiej (ze zbiorów Romualda Sieradzkiego) 
 
Na awersie przedstawiony jest lewy półprofil Elżbiety Winnickiej, w otoku 

z lewej strony napis „ELŻBIETA WINNICKA”.  
Elżbieta Winnicka pracowała od 1946 roku w Wyższej Szkole Handlu 

Morskiego, potem w Wyższej Szkole Ekonomicznej i na Uniwersytecie 
Gdańskim. Uczyła języka angielskiego. Zmarła 18 listopada 1991 roku w wieku 
84 lat [13]. 

Na rewersie przypomniano uczelnie, w których uczyła Elżbieta Winnicka: 
„WSHM” i „WSE” oraz logo Uniwersytetu Gdańskiego. W otoku napis: 
„ILLUSTRISSIMAE PROFESSORI NOSTRE . 1987” (łac. Najbardziej światłej 
naszej profesorce). 

Kolejne trzy medale zostały wybite w Mennicy Państwowej w 1993 roku 
i poświęcone są doktorom honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Są na nich: 
Lech Wałęsa, François Mitterrand i Richard von Weizsäcker. Medale 
projektował znany medalier Edward Gorol (1930-2003) [14]. 

Wszystkie trzy medale posiadają jednakowy rewers, na którym znajduje się 
karta z napisem w pięciu wierszach: „DOCTOR HONORIS CAUSA 
UNIVERSITATIS GEDANENSIS”. Poniżej pieczęć z orłem, w otoku napis: 
„UNIWERSYTET GDAŃSKI”. Powyżej logo uczelni. Karta przysłania 
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fragmenty zabytkowych budynków, z lewej strony Dwór Artusa, z prawej 
Żuraw.  

 

   
Lech Wałęsa doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego (ze zbiorów autora) 

 
Na awersie pierwszego z tych medali przedstawione jest popiersie trzy 

czwarte w prawo Lecha Wałęsy, po bokach napis „GDAŃSK” i „20·III·1990”. 
U dołu wzdłuż krawędzi napis „LECH WAŁĘSA”. Medal o średnicy 70 mm 
wybity w nakładzie: srebro – 3 sztuki, tombak srebrzony i oksydowany – 250 
sztuk, patynowany – 250 sztuk [15].  

 

   
François Mitterrand doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego  

(ze zbiorów autora) 
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Na awersie drugiego medalu z tej serii przedstawione jest popiersie na 
wprost François Mitterranda, po bokach napis „GDAŃSK” i „21·IX·1993”. 
U dołu wzdłuż krawędzi napis „FRANÇOIS MITTERRAND”. Medal 
o średnicy 70 mm wybity w nakładzie: srebro – 3 sztuki, tombak srebrzony 
i oksydowany – 250 sztuk, patynowany – 250 sztuk [15].  

Na awersie ostatniego medalu z tej serii znajduje się popiersie na wprost 
Richarda von Weizsäckera, po bokach napis „GDAŃSK” i „21·IX·1993”. 
U dołu wzdłuż krawędzi napis „RICHARD von WEIZSÄCKER”. Medal 
o średnicy 70 mm wybity w nakładzie: srebro – 3 sztuki, tombak srebrzony 
i oksydowany – 250 sztuk, patynowany – 250 sztuk [15].  

 

   
Richard von Weizsäcker doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego  

(ze zbiorów autora) 
 
Godność doktora honoris causa jest nadawana przez Uniwersytet Gdański 

naukowcom światowej sławy oraz osobom zaangażowanym w życie społeczno-
polityczne.  

Lech Wałęsa otrzymał tytuł doktora honoris causa 20 marca 1990 roku 
(data ta jest podana na medalu) „w uznaniu nieprzemijających zasług dla 
rozwijania i krzewienia idei wolności i demokracji, odrodzenia wartości 
humanistycznych, godności i praw człowieka, społeczeństwa i narodu” [16]. 

Prezydent Niemiec dr Richard von Weizsäcker został doktorem honoris 
causa 25 czerwca 1992 roku „w uznaniu działalności na stanowisku głowy 
państwa niemieckiego, szczególnie zaś współpracy między Niemcami a Polską 
oraz głębokiego zaangażowania w sprawy pojednania obu narodów i zbliżenia 
ich kultur” [16]. 

Prezydent Francji François Mitterrand otrzymał tytuł doktora honoris causa 
17 czerwca 1993 roku „w uznaniu ogromnego wkładu czynu i myśli w realizację 
ideałów wolności i podstawowych praw człowieka, niepodległości, pokojowego 
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współżycia i współpracy narodów, sprawiedliwości społecznej oraz tradycyjnej 
przyjaźni polsko-francuskiej” [16]. 

Data podana na dwóch medalach – 21 września 1993 roku to dzień, 
w którym spotkali się trzej prezydenci: François Mitterand, Richard von 
Weizsäcker i Lech Wałęsa. O spotkaniu tym przypomina też tablica pamiątkowa 
w gmachu wydziałów Filologicznego i Historycznego UG. 

 

 
Tablica pamiątkowa w holu gmachu wydziałów Filologicznego i Historycznego UG  

(fot. autora) 
 
Najnowsze dwa medale Uniwersytetu Gdańskiego zostały wybite 

w Mennicy Polskiej w sierpniu 2012 roku.  
Są to medale, którymi zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Gdańskiego 

rektor honoruje szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne osoby, które 
przyczyniły się do rozwoju Uniwersytetu, albo przysporzyły mu dobrego 
imienia lub chwały [4]. 
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Projekt medalu dla wybitnych ludzi nauki [4] 

 

   
Medal dla wspierających Uniwersytet Gdański [17] 

 
Na awersie przedstawiona jest postać na tle instrumentów naukowych, 

otwarta księga, rózgi liktorskie. W otoku napis „UNIWERSITAS 
GEDANENSIS”. 

Na rewersie umieszczono stylizowany wizerunek biblioteki uniwersyteckiej 
z księgami, jako skarbnicą wiedzy i nauki.  

W otoku medalu w wersji pierwszej jest napis „DOCTRINAE 
SAPIENTIAE HONESTATI” (Za osiągnięcia naukowe; mądrość 
i szlachetność). Medal przeznaczony jest dla wybitnych ludzi nauki.  

W otoku medalu w drugiej wersji jest napis „BENE MERITO ET 
MERENTI” (Temu, kto się dobrze zasłużył i nadal się zasługuje). Medal 
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przeznaczony jest dla osób niezwiązanych z nauką, ale wspierających 
Uniwersytet Gdański. 

Medale zaprojektował Marek Sarełło z pracowni rzeźby na Wydziale 
Wzornictwa Przemysłowego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.  

Średnica medalu wynosi 70 mm. Obie wersje wybito w nakładzie: 60 sztuk 
(tombak złocony), 100 sztuk (srebrzony i oksydowany), 300 sztuk (patynowany) 
[17].  
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POLSKIE OKR ĘTY NA MONETACH 2 ZŁ 

Narodowy Bank Polski zakończył emisję monet 2 zł z serii Polskie okręty. 
Cała seria składa się z ośmiu monet: 
1) Niszczyciel „Błyskawica”, emisja 26.04.2012 (patrz GZN nr 107/2012), 
2) Okręt podwodny „Orzeł”, emisja 14.08.2012 (patrz GZN nr 109/2012),  
3) Lekki krążownik „Dragon”, emisja 18.10.2012 (patrz GZN nr 111/2012), 
4) Niszczyciel „Piorun”, emisja 12.12.2012 (patrz GZN nr 114/2013),  
5) Kuter rakietowy „Gdynia”, emisja 13.03.2013 (patrz GZN nr 115/2013), 
 
6) Niszczyciel rakietowy „Warszawa”, emisja 26.04.2013 

 
7) Okręt transportowo-minowy „Lublin”, emisja 19.06.2013 
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8) Fregata rakietowa „Gen. K. Pułaski”, emisja 12.08.2013 

 
 
Autorem rewersu czterech pierwszych monet, wyemitowanych w 2012 

roku jest Andrzej Nowakowski. Rewersy kolejnych czterech monet, 
wyemitowanych w 2013 roku zaprojektował Grzegorz Pfeifer. 

Grzegorz Pfeifer jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
wszechstronnym projektantem grafiki użytkowej. Dla NBP oprócz monet 2 zł 
projektował monety kolekcjonerskie oraz banknot kolekcjonerski 200. rocznica 
urodzin Fryderyka Chopina. Z jego pracami można zapoznać się na stronie 
internetowej: http://pfeifer.waw.pl/ . 
 

Dariusz Świsulski 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 

 
3 września 2013 roku w Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1) 

odbył się odczyt Dariusza Świsulskiego „Medale Uniwersytetu Gdańskiego”, 
zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego. Odczytowi towarzyszyła okolicznościowa wystawa, 
na której pokazano omawiane medale. 

 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego przedstawił 

w Cafe Księgarni Vademecum w Gdyni wystawy medali ze zbiorów Romualda 
L. Sieradzkiego: w czerwcu 2013 roku „Pielgrzymowanie Jana Pawła II po 
polskim wybrzeżu ilustrowane medalami”, w lipcu 2013 roku „Dar Pomorza na 
medalach”, w sierpniu 2013 roku „69 rocznica Powstania Warszawskiego”, we 
wrześniu 2013 roku „Rocznica wybuchu II wojny światowej”.  

 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego przedstawił 

w Grodzisku w Sopocie (ul. Haffnera 63) wystawę medali ze zbiorów Romualda 
L. Sieradzkiego. W trzech gablotach pokazano medale o tematyce: Sopot, 
Święto morza, Liga Morska i Rzeczna, Latarnie morskie na polskim wybrzeżu. 

 
 
Zapraszamy na zebrania Oddziału Gdańskiego PTN połączone z otwartymi 

odczytami w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17:00 w Muzeum Miasta 
Gdyni, Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1. 

Tematy najbliższych spotkań: 
1 października 2013:  Andrzej Denis „Królowa Polski - Katarzyna Habsburżanka  

na medalach”, 
5 listopada 2013:  Mariusz Habkowski „Banknoty czasu niepokoju”, 
3 grudnia 2013:  Henryk Karpiński „Józef Piłsudski w Krainie Kwitnącej 

Wiśni - odznaczenia japońskie”, 
7 stycznia 2014:  Spotkanie noworoczne członków i sympatyków Oddziału. 

 
REDAKCJA 
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KOMUNIKATY 
 
 

Spotkania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Gdańsku: 
 

- każdy pierwszy wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) - otwarte spotkania 
połączone z odczytami w Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 
godz. 17:00, 
 

- w każdą środę - spotkania kolekcjonerskie wymienne, Urząd Pocztowy 
Gdynia 1, wejście od ul. Władysława IV, godz. 15:00-17:00, 
 

- w poniedziałki - spotkania kolekcjonerskie wymienne w Domu Filatelisty 
w Gdańsku, godz. 15:00. 
 
 
 
Strona internetowa PTN Oddział w Gdańsku: 

http://www.ptn-gdansk.za.pl 
 
Na stronie internetowej: 
- zapowiedzi bieżących wydarzeń (odczyty, wystawy), 
- informacja o wcześniejszych wydarzeniach numizmatycznych, 
- informacja o wszystkich wydanych do tej pory Gdańskich Zeszytach 

Numizmatycznych łącznie z pełnymi tekstami w wersji elektronicznej, 
- informacja o medalach wydanych przez OG PTN, 
- informacja o publikacjach na tematy numizmatyczne członków OG PTN, 
- informacja o władzach OG PTN, 
- linki do ciekawych stron numizmatycznych. 
 
 

ZAPRASZAMY 
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MEDALE JUBILEUSZOWE OG PTN 
 

    

X rocznica powstania Sekcji Numizmatycznej PTAiN w Gdańsku, 1963-1973  

 

    

Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne,  Oddział w Gda ńsku, 1953-
1978 

 

    

Pięćdziesi ąt pi ęć lat działalno ści PTN Gdańsk, 1953-2008 
 
 

O medalu 60 lat działalno ści numizmatyków na Pomorzu, 1953-2013 
informacja wewn ątrz numeru 


