
ISSN 1505 - 1390 
 
 
 

                             Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 
                                           Oddział w Gdańsku 
 

 

 
 

Gdanskie Zeszyty 

Numizmatyczne 
Nr 124 
Luty 2014 

 



GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE 
Pismo roku ukazuje się od 1988 roku 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Wydawca : 
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 

Oddział w Gdańsku 
 

Kontakt z redakcją: 
ptngdansk@wp.pl 

 
 

 
 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  
są rozprowadzane drogą internetową 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 124   luty 2014 r. 

3 

 
W  NUMERZE: 
 
Dariusz Świsulski 

Od redakcji  s.  4 
 

Andrzej Denis 
"Warga habsburska" - zaburzenie genetyczne  
u władców Hiszpanii, Austrii i Polski związanych  
mariażami z domem Habsburgów, medale i monety s.  5 

 

Arkadiusz Dymowski 
Późnorzymski solid znaleziony pod Poznaniem s.  23 

 

Dariusz Świsulski 
Medal jubileuszowy Elektrowni Wodnej Żarnowiec s.  26 

 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 
Z Oddziału Gdańskiego PTN s.  27 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                          Nr 124   luty 2014 r. 

4 

 
 

OD REDAKCJI 

Dariusz Świsulski 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 25-lecia wydania pierwszego 

numeru Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych, w 1988 roku. W pierwszych 
latach zeszyty ukazywały się nieregularnie, ale później wydawano cztery, 
a w ostatnich latach 10 numerów rocznie (co miesiąc, z przerwą wakacyjną). 
Dzięki temu bieżący numer nosi już numer 124. Tak duża liczba wydanych 
Zeszytów była możliwa dzięki olbrzymiej pracy wieloletniego redaktora, pana 
Aleksandra M. Kuźmina. 

Przez wiele lat Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne były wydawane tylko 
w wersji papierowej, rozprowadzane w ograniczonym zakresie wewnątrz 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego przez Oddział w Gdańsku. 
W ostatnich latach równolegle wprowadzono wersje elektroniczne w postaci 
plików pdf. Jednocześnie wszystkie archiwalne numery zostały zeskanowane 
i również udostępnione w postaci elektronicznej na stronie internetowej 
Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. W ten sposób 
powstała baza wiedzy dostępna bez ograniczeń dla wszystkich 
zainteresowanych numizmatyką.  

Taki szeroki dostęp do czasopisma wiąże się jednak z pewnymi 
ograniczeniami. Wydawca nie osiągając przychodów ze sprzedaży, nie ma 
możliwości, by płacić autorom za opublikowane teksty. Okazało się również, że 
nie jesteśmy w stanie wydawać czasopisma w postaci papierowej. Dlatego od 
tego numeru Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne będą wydawane tylko w postaci 
elektronicznej.  

Trochę szkoda, że Zeszytu nie będzie można już wziąć do ręki, ale rozwój 
internetu spowodował, że taka forma kolportażu w przypadku czasopism jest 
coraz powszechniej stosowana. Jednocześnie będziemy starali się zapewnić, by 
w dalszym ciągu było to czasopismo bezpłatne i ogólnie dostępne. 

Przejście na postać elektroniczną wiąże się jeszcze z innymi zaletami dla 
autorów i czytelników. Kolejne numery będą mogły zawierać kolorowe zdjęcia 
i rysunki. Nie jesteśmy też ograniczeni założoną liczbą stron. 

Podstawą do zapewnienia dalszego wydawania Gdańskich Zeszytów 
Numizmatycznych jest dostęp do ciekawych artykułów. Dlatego apeluję do 
wszystkich potencjalnych autorów o zgłaszanie propozycji publikacji.  

Prosimy też o kontakt osoby zainteresowane zamieszczaniem reklam 
i ogłoszeń. Kontakt z redakcją: ptngdansk@wp.pl. 

◙ 
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"WARGA HABSBURSKA" - ZABURZENIE GENETYCZNE 

U WŁADCÓW HISZPANII, AUSTRII I POLSKI 
ZWI ĄZANYCH MARIA ŻAMI Z DOMEM HABSBURGÓW, 

MEDALE I MONETY 

Andrzej Denis 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Habsburgowie przekazywali z pokolenia na pokolenie - niczym insygnia 

władzy genetyczne schorzenia poprzez małżeństwa z bardzo bliskimi krewnymi, 
między innymi prognatyzm żuchwy. W tym schorzeniu dolna warga przerasta 
w rozmiarze górną a żuchwa jest często nazbyt rozwinięta. Schorzenie to 
otrzymało nazwę "wargi habsburskiej" od rodu Habsburgów. Daje się już je 
zauważyć u cesarza Maksymiliana I (1459-1519) - wnuka księżniczki 
mazowieckiej Cymbarki. Wg teorii mającej najwięcej zwolenników wargę mieli 
prawie wszyscy jej potomkowie. Ale prognatyzm bez zgrubionej dolnej wargi 
występuje już u wcześniejszych generacji Habsburgów. Poprzez powodowane 
względami politycznymi małżeństwa zawierane na granicy kazirodztwa między 
austriacką i hiszpańska linią Habsburgów - to schorzenie się spotęgowało. 
Ostatni król Hiszpanii z tej dynastii Karol II Habsburg miał tak obwisłą wargę, 
że nie mógł żuć potraw, a warga przerośnięta powodowała, że trudno było mu 
powstrzymać odpływ śliny i zawsze miał współotwarte usta. Karol II 
wykazywał ponadto bezpłodność i niedorozwój umysłowy. Ułomnego syna 
fizycznie i psychicznie reprezentowała jego matka w rządzeniu krajem - 
Marianna z Habsburgów.  
 

 
Portret króla Hiszpanii Karola II Habsburga 
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Medale Karola II Habsburga  
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Podobna sytuacja zaistniała z problemem żucia pokarmów, przerośniętą 
żuchwą i wpół otwartymi ustami u cesarza Karola V Habsburga co ilustruje 
poniższy portret cesarza, niezwykle naturalistyczny, bez upiększeń i bez 
ówczesnego artystycznego "retuszu" w celu przypodobania się władcy.  
 

 
Portret cesarza Karola V Habsburga w młodości 

 

 
Portret cesarza Karola V Habsburga z dużą wadą zgryzu 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                          Nr 124   luty 2014 r. 

8 

 
Medalion Hansa Schwartza cesarza Karola V Habsburga 

 

 
Medalion Hansa Schwartza cesarza Karola V Habsburga - fragment twarzy  
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Jak i medale oddane wiernie wg faktycznego wyglądu cesarza Karola V 
Habsburga wykonane przez Hansa Schwartza. 
 

 
 

 
Hans Schwartz - medale z cesarzem Karolem V Habsburgiem 
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Bardziej poprawione, dopracowane portrety i medale pod względem 
estetycznym i reprezentacyjnym wyglądu władcy ilustruję poniżej. 
 

 
Portret cesarza Karola V, Bernard van Orley 

 

 
Medal reprezentacyjny z cesarzem Karolem V Habsburgiem 
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Karol II Habsburg król Hiszpanii zmarł bezpotomnie w wieku 37 lat. 
Naukowcy twierdzą że słabe zdrowie króla i jego bezpłodność były 
uzewnętrznieniem wielopokoleniowego kazirodztwa w rodzinie Habsburgów, 
mającego zapewnić czystość krwi w rodzie królewskiej. Przeprowadzona 
analiza genetyczna władców z hiszpańskiej dynastii Habsburgów, którzy 
rządzili pierwszym światowym imperium w XVI-XVII wieku sugeruje, że 
przyczyną wygaśnięcia rodu była skłonność do zawierania małżeństw wśród 
bliskich krewnych. Dynastia przejęła hiszpański tron w 1516 roku. 
Monarchowie tacy jak cesarz Karol V Habsburg, Filip II, Filip IV umacniali 
dynastię poprzez małżeństwa w obrębie rodziny. Skutkiem był nie tylko słynny 
prognatyzm, zwany "wargą habsburską" (został on uwidoczniony na portretach 
Tycjana, Velasqueza, medalach Schwartza), ale także wygaśnięcie męskiej linii 
tego rodu w 1700 roku w Hiszpanii. Karol II Habsburg zwany El Hehizado 
(przeklęty) był niski i słaby, cierpiał na krzywicę miał krwiomocz. Ze słów jego 
obu żon wynikało, że był impotentem, jego matka Marianna Habsburg była 
siostrzenicą jego ojca Filipa IV Habsburga. Perspektywy dynastii Habsburgów 
ograniczała bardzo wysoka umieralność wśród dzieci, co też tłumaczy się 
endogennym charakterem ich związków. Połowa królewskich dzieci zmarła 
przed 10 rokiem życia. Tymczasem umieralność wśród dzieci w hiszpańskich 
wioskach wynosiła 20%. Podobna sytuacja była u polskich Wazów potomków 
Zygmunta III Wazy z Anną Habsburg i jego syna Władysława IV Wazy 
i Cecylii Renaty Habsburg. 

 
Związki małżeńskie domu Habsburgów z domem Jagiellońskim 

Maksyma "BELLA GERANT FORTES, TU FELIKS AUSTRIA NUBE" -
Niech inni walczą, ty szczęśliwa Austrio wstępuj w związki małżeńskie. 
W rzeczywistości nie wojny ale korzystne mariaże przyniosły u progu renesansu 
domowi habsburskiemu największe zdobycze terytorialne. Na mocy Traktatu 
Wiedeńskiego w 1515 roku, wg którego skojarzono dzieci Władysława 
Jagiellończyka, króla Czech i Węgier: Ludwika z Marią Habsburg i córkę Annę 
Jagiellonkę z Ferdynandem I - po bitwie pod Mohaczem z Turkami i śmierci 
Ludwika Jagiellończyka tron w Budzie i Pradze wpadł w ręce cesarza 
Ferdynanda brata młodej wdowy, którego starszy brat cesarz Karol V władał 
imperium nad którym ".. nigdy nie zachodziło słońce" od Niemiec po Filipiny. 
Zresztą w podobny sposób sięgano po Hiszpanię, Niderlandy i Neapol. 
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Medal cesarza Karola V z bratem Ferdynandem I 

 
Schorowany i zmęczony pełnieniem władzy cesarz Karol V Habsburg 

abdykował i oddał władzę cesarską nad Niemcami, Czechami i Węgrami bratu 
Ferdynandowi I na zamku w Brukseli 25 października 1556 roku. Zrezygnował 
z tronu Hiszpanii, Sycylii i Neapolu, Niderlandów, Portugalii, Peru i Filipin 
i przekazał go synowi Filipowi II Habsburgowi.  
 

     
Filip II Habsburg król Hiszpanii  
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Medal Filipa II Habsburga król Hiszpanii 

 
Potem Karol V schronił się w klasztorze i umarł 2 lata później w wieku 

58 lat. Powstały dwie linie Habsburgów po śmierci Karola V - hiszpańska i 
austriacka, niemniej obie linie wymieniały się partnerami kuzynami w swoich 
mariażach. W ramach maksymy "BELLA GERANT FORTES, TU FELIX 
AUSTRIA NUBE" udało się Habsburgom podsunąć ostatniemu Jagiellonowi 
Zygmuntowi Augustowi dwie chore na epilepsję księżniczki: Elżbietę 
i Katarzynę Habsburżanki w roli małżonek, co zakończyło dynastię Jagiellonów. 
Zygmunt August Jagiellończyk oprotestował swój związek małżeński 
z Katarzyną jako kazirodczy (był wujem i szwagrem swej żony Katarzyny 
Habsburg i bratem stryjecznym jej matki Anny). Starał się o rozwód u papieża, 
ale go nie otrzymał. Nie było to w interesie Habsburgów, którzy załatwili 
szybko przed ślubem z Zygmuntem Augustem w Rzymie dyspensę od 
pokrewieństwa i powinowactwa, aby wydać córki za polskiego króla. Wyraźnie 
polowano na polski tron, podobnie jak to było z królestwem Czech i Węgier.  

Chorowite księżniczki Habsburżanki, o których chorobie wiedzieli cesarscy 
rodzice, a nie wiedział polski królewski narzeczony, nie rokowały dobrze 
przedłużeniu dynastii Jagiellońskiej. Tron polski miał wpaść w ręce 
Habsburgom, co było zamiarem i przeznaczeniem ich polityki dynastycznej.  
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Maria że polskich Wazów z dynastią Habsburgów 

Nie ominęły polskich Wazów komplikacje zdrowotne spowodowane 
związkami z Habsburgami, typowa warga habsburska zaznaczyła się u dzieci 
Zygmunta III Wazy zrodzonych ze związku z Anną Habsburżanką - u ich syna 
Władysława IV Wazy i drugiego syna Jana Kazimierza ze związku z jej siostrą 
Konstancją Habsburg. Przypadłość wysokiej umieralności dzieci królewskich 
nie ominęła Zygmunta III i jego małżonki Anny. Zygmunt III poślubił Annę 
Habsburżankę, córkę Karola II arcyksięcia austriackiego w 1592 roku - zmarłej 
w 1598 roku. Z czworga dzieci z tego związku zmarły bardzo wcześnie trzy 
córki, poza synem Władysławem IV Wazą, następnym królem Polski. Z kolei ze 
związku Władysława IV z Cecylią Renatą Habsburg - córką cesarza Ferdynanda 
II Habsburga wszystkie ich dzieci wcześnie zmarły: syn Zygmunt Kazimierz żył 
7 lat, a ich córka Maria Anna jako niemowlę. Z drugiego małżeństwa Zygmunta 
III Wazy z młodszą siostrą Anny - Konstancją Habsburg żyło wszystkich 
5-cioro dzieci, a mianowicie: Jan Kazimierz Waza król Polski (1609-1672), Jan 
Albert biskup krakowski (1612-1634), Karol Ferdynand biskup wrocławski 
i płocki (1613-1655), Aleksander Karol biskup warmiński (1614-1634), Anna 
Katarzyna Konstancja, żona Filipa Wilhelma palatyna Renu. 
 

  
Medal ślubny Sebastiana Dadlera - Władysław IV i Cecylia Renata Habsburg 
oraz profil króla Władysława IV z wargą habsburską (z donatywy gdańskiej) 
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Medal Rudolfa Lehmana: Zygmunt III i Anna Habsburg  
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Medal Rudolfa Lehmana: Zygmunt III i Anna Habsburg  

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                          Nr 124   luty 2014 r. 

17 

 
 

 

Medal Hanusza Trylnera: Zygmunt III Waza i Konstancja Habsburg 
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Na portrecie małego królewicza Władysława IV mającego 2 lata, 
malowanego przez Marcina Kobera uwagę zwraca zgryz chłopca, zwłaszcza, 
wydatna i pełna dolna warga, która zachodzi na górną. 
 

 
Portret matki Władysława IV Wazy, Anny Habsurskiej na miedziorycie, 

z wyraźnie zaznaczoną wargą habsburską 
 

 

Mały królewicz Władysław IV Waza z wargą habsburską 
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U przyrodniego brata Władysława IV - Jana Kazimierza króla Polski, 
wysunięta do przodu żuchwa jest jeszcze lepiej widoczna.  
 

 
Profil króla Jana Kazimierza Wazy z wargą habsburską 

 
Obaj bracia królowie Polski cierpieli na przodozgryz - czyli prognatyzm 

żuchwy. Wada zgryzu obu upodobniła do Habsburgów.  
 

 
Cesarz Leopold I Habsburg z dużą wargą habsburską 
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Portret cesarza Leopolda I Habsburga 

 

 
Fragment twarzy cesarza Leopolda I Habsburga 
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Cesarz Leopold I Habsburg 

 

 
Talar z cesarzem Leopoldem Habsburgiem - typowa warga habsburska 
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Fragment medalu z cesarzem Leopoldem I Habsburgiem 

 
Od 1438 do 1740 roku u wszystkich koronowanych 14 cesarzy i królów 

niemieckich z rodziny Habsburgów występowała charakterystyczna progenia. 
 

Literatura:  
1. Bożena Fabiani "Na dworze Wazów" 
2. Edward Opaliński "Pod rządami Wazów" 
3. Mark Henderson; The Times "Kazirodztwo zniszczyło Habsburgów" 
4. Word press 2009/04/20 "Upadek genomu Habsburgów" 
5. Hans Neumann, Marcin Rogoziński "Choroby tronowe - Habsburgowie" 
 
Ilustracje:  
1. Portrety władców z rodu Habsburgów - Wikipedia 
2. Ilustracje medali i monet zbiory własne replik Autora 
3. Ilustracje porównawcze z książki Bożeny Fabiani "Na dworze Wazów" 

◙ 
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PÓŹNORZYMSKI SOLID ZNALEZIONY POD POZNANIEM 

Arkadiusz Dymowski 
Gdynia 

 
Nie później niż w listopadzie 2013 r., w nieznanych okolicznościach 

i w nieznanym miejscu kilka kilometrów na północ od Poznania znaleziono 
późnorzymską, złotą monetę1. Niestety nie udało mi się dotrzeć od oryginału 
i pozyskać żadnych danych metrologicznych. Na podstawie samej fotografii 
odkryty numizmat należy określić jako solid cesarza wschodniorzymskiego 
Zenona. Dokładny opis prezentuję poniżej. 

 

Z en o n  (pierwsze panowanie, 474-475), solid, Konstantynopol, RIC X2 901. 
Av. Popiersie w 3/4 frontalnie w hełmie z pióropuszem i diademie, 
w paludamentum i pancerzu z tarczą i opartą na ramieniu włócznią, w otoku 
napis: DNZENOP-ERPAVG; 
Rv. Wiktoria stojąca w lewo oparta na długim krzyżu, z prawej w polu 
gwiazda, w odcinku: CONOB, w otoku napis: VICTORI-AAVGGG; 
Moneta lekko wytarta w najwyższych miejscach stempla, w dobrym stanie 
zachowania. 

 
Moneta została wybita w krótkim okresie pierwszego panowania 

wspomnianego cesarza w latach 474-475. W roku 475 Zenon został bowiem 
pozbawiony tronu przez Bazyliskusa, zaś w roku następnym odzyskał władzę 
i panował w Konstantynopolu aż do roku 491. Solidy Zenona są uznawane za 
monety bardzo popularne, jednakże emisje z pierwszego panowania są 
numizmatami stosunkowo rzadkimi. 

Późnorzymskie (lub wczesnobizantyjskie) solidy z V w., zwłaszcza 
z drugiej połowy tego stulecia, i z początku wieku VI są bardzo rzadkie na 
południu Polski; występują za to bardzo licznie na Pomorzu (emisje do 
Anastazjusza I, w tym naśladownictwa barbarzyńskie)3. Na terenie Wielkopolski 

                                                           

1 Serdecznie dziękuję anonimowej osobie, która przekazała mi informacje o znalezisku 
i wyraziła zgodę na wykorzystanie fotografii swojego autorstwa. 
2 The Roman Imperial Coinage, t. X  (red. R.A.G. Carson, J.P.C. Kent, A.M. Burnett), 
London 1994. 
3 Zestawienie znalezisk solidów z Pomorza można znaleźć w: R. C io łek,  Znaleziska 
solidów na Pomorzu, Wiadomości Numizmatyczne t. XLVIII, 2003, s. 165-170. 
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odnotowano jak dotąd tylko jedno podobne znalezisko - solid Leona I (457-474) 
z Jarosławca, gmina Środa Wielkopolska4, około 30 km na południowy wschód 
od Poznania.  

 

 
 

Zjawisko występowania złotych monet z V-VI w. na Pomorzu oraz w całej 
strefie południowo-zachodniej Morza Bałtyckiego było w przeszłości 
podnoszone w wielu publikacjach, także polskojęzycznych5. Solidy licznie 
                                                                                                                                                                                     

Na temat znalezisk z ostatnich lat zob. również: J .  Dutkowski , Znaleziska złotych 
monet, Przegląd Numizmatyczny nr 3/2004, s. 61; A .  Dymowsk i , Późnorzymskie 
solidy znalezione w okolicach Elbląga, GZN nr 71/2007, s. 14-16; tenże, Najnowsze 
znaleziska monet rzymskich z Pomorza cz. 1, GZN nr 72/2007, s. 13; tenże, 
Recording recent Roman coin finds from Poland (2004-2007), Wiadomości 
Numizmatyczne t. LII (Polish Numismatic News t. VIII), 2008, s. 205-206. 
4 W najstarszych publikacjach znalezisko figuruje jako złota moneta rzymska 
(F .  Schwar tz , Materialien zur praehistorischen Kartographie der Provinz Posen. 
Zusammenstellung der Funde und Fundorte, Posen 1875, s. 3; C .  Fredr ich , Funde 
antiker Münzen in der Provinz Posen, Zeitschrift der historischen Gesellschaft für 
die Provinz Posen, t. 24, 1909, s. 208, poz. 35). Jako solid Leona I dookreśla ją 
dopiero Sture Bolin, powołując się dodatkowo na list od niemieckiego numizmatyka 
Juliusa Menadiera (S .  Bo l in , Fynden av romerska mynt i det fria Germanien. Studier 
i romersk och äldre germansk historia, Lund 1926, s. 88, poz. 91), a za nim informację 
tę powtarzają Kazimierz Majewski i Marian Gumowski (K .  Ma jewski , Importy 
rzymskie na ziemiach słowiańskich, Wrocław 1949, s. 121, poz. 626; 
M.  Gumowsk i , Moneta rzymska w Polsce, Przegląd Archeologiczny X, 1954-1956, 
s. 127, poz. 87). 
5 Zob. E .  Gąssowska,  Bizancjum a ziemie północno-zachodnio-słowiańskie 
we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczne, Wrocław 1979; J. Gau l ,  
Pochodzenie a obieg złota u schyłku starożytności w strefie zachodniobałtyckiej, 
Wiadomości Numizmatyczne t. XXVI, 1982, s. 48-54; J .  I luk ,  Ekonomiczne 
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docierały na południowo-zachodnie wybrzeże Bałtyku, na wyspy bałtyckie 
(Bornholm, Gotlandię i Olandię) oraz do południowej Skandynawii. Jako 
przyczyny napływu wskazuje się obecnie trudne do sprecyzowania powiązania 
o charakterze politycznym pomiędzy północnymi ziemiami Barbaricum 
zamieszkiwanymi przez plemiona germańskie a Państwem Ostrogotów 
w V-VI w., zlokalizowanym najpierw a Pannonii, a następnie w Italii. Złote 
monety docierające nad Bałtyk mogą być interpretowane jako część trybutów 
otrzymywanych przez Ostrogotów od Rzymian. Następnie pieniądz ten był 
prawdopodobnie w części przekazywany pobratymcom z Północy6. 

Występowanie solidów w Wielkopolsce można interpretować na dwa 
sposoby. Albo tereny te należy traktować jako południowe peryferia obszarów 
o dużym nasyceniu tego typu znaleziskami w zasygnalizowanym wyżej 
kontekście. Albo też wielkopolskie znaleziska wyznaczają drogę, którą 
późnorzymskie złoto wędrowało na Północ w okresie Wędrówek Ludów. 
W każdym razie, czekając na informacje o dalszych znaleziskach, można 
postawić bardzo ostrożną hipotezę o niewielkiej koncentracji znalezisk solidów 
w szeroko rozumianych okolicach Poznania. 

◙ 

                                                                                                                                                                                     

i polityczne aspekty cyrkulacji złota w późnym Cesarstwie Rzymskim,  Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Rozprawy i monografie, nr 110, Gdańsk 1988; 
tenże,  Bałtycki epizod wczesnobizantyjskich dziejów. Znaleziska solidów na Pomorzu 
Nadwiślańskim z V-VI wieku, [w:] H. Paner [red.], Gdańsk średniowieczny w świetle 
najnowszych badań archeologicznych i historycznych, Gdańsk, 1998, s. 51-63; 
R. C io łek ,  op. cit., s. 163-180. 
6 Tamże, s. 174-178; A .  Bursche, Rola źródeł numizmatycznych w studiach nad 
sytuacją osadniczą i kulturową na ziemiach polskich u schyłku starożytności, [w:] P. 
Kaczanowski, M. Parczewski [red.], Archeologia o początkach Słowian, Kraków 
2005, s. 205-208. 
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MEDAL JUBILEUSZOWY  
ELEKTROWNI WODNEJ ŻARNOWIEC 

Dariusz Świsulski 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Elektrownia w Żarnowcu jest największą elektrownią szczytowo-pompową 

w Polsce. Jej budowę rozpoczęto w 1973 roku, początkowo zakładając 
wykorzystanie jako akumulatora energii dla powstającej w pobliżu elektrowni 
jądrowej. Eksploatacja elektrowni rozpoczęła się w 1983 roku. Uroczystości 
jubileuszowe 30-lecia pracy elektrowni odbyły się we wrześniu 2013 roku. Z tej 
okazji został również przygotowany medal okolicznościowy. 

 

    
 

Elektrowni szczytowo-pompowej „Żarnowiec” poświęcony był już 
wcześniej medal zaprojektowany przez Krystynę Jeż-Kręcicką i wybity w 1988 
roku w Mennicy Polskiej. 

 

   ◙ 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

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

odbył się odczyt ppłk./r./mgr Henryka Karpińskiego "Józef Piłsudski w Krainie 
Kwitnącej Wiśni - odznaczenia japońskie", zorganizowany przez Oddział 
Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Odczytowi towarzyszyła 
wystawa omawianych medali, ze zbiorów autora. 

 

 
Prelekcja Henryka Karpińskigo 

 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego przedstawił w 

grudniu 2013 roku w Cafe Księgarni Vademecum w Gdyni wystawę "Medale 
kaszubskie" ze zbiorów Dariusza Świsulskiego i Stefana Hetmańskiego. 

 
7 stycznia 2014 roku w Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1) 

odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne członków i sympatyków Oddziału 
Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Gościem specjalnym 
była wybitna artystka, autorka wielu monet i medali, pani Dobrochna 
Surajewska. Przy lampce szampana była okazja do rozmów o przyszłości 
naszego Towarzystwa. 
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Uczestnicy spotkania noworocznego OG PTN w Muzeum Miasta Gdyni 
 
 

 
Prezesa OG PTN Aleksander M. Kuźmin wr ęcza pani Dobrochnie Surajewskiej 

medal jubileuszowy 60-lecia Oddziału 
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Wspólna fotografia uczestników spotkania 

 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego przedstawił 

w styczniu 2014 roku w Cafe Księgarni Vademecum w Gdyni wystawę 
"Gdańskie lwy na medalach" ze zbiorów Dariusza Świsulskiego. Trzymacze 
tarczy herbowej w postaci dwóch lwów towarzyszą herbowi Gdańska od 
1457 roku. Na wystawie pokazano kilkadziesiąt współczesnych medali, z lwami 
przedstawionymi w najróżniejszy sposób. Dodatkowo pokazano fotografie 
herbu z kilku gdańskich budynków. 

 
Członek Oddziału Gdańskiego PTN, pan Konstanty Siekierski został 

wyróżniony pamiątkową plakietką i dyplomem w podziękowaniu za długoletnią, 
społeczną działalność w Towarzystwie Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego 
w Będominie. 

 

 
Plakieta wręczona panu Konstantemu Siekierskiemu 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                          Nr 124   luty 2014 r. 

30 

W Oddziale Muzeum Archeologicznego w Gdańsku "Grodzisko" w 
Sopocie (ul. Haffnera 63) 15 stycznia 2014 roku została uroczyście otwarta 
wystawa "Sport od starożytności do współczesności". Wystawa zorganizowana 
jest z okazji IAAF Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce, Sopot 2014, 
Ergo Arena 7-9.03.2014. W ramach wystawy swoje sportowe zbiory 
przedstawiają też członkowie Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego: Bogumił Filipek (medale) i Mariusz Habkowski (banknoty).  

 

 
Bogumił Filipek, Stefan Hetmański i Mariusz Habkowski  
na tle kopii antycznej rzeźby „Dyskobola” dłuta Myrona 

 
W dziesięciu gablotach pokazano medale związane z tematami: Kalos 

Kagathos, Irena Szewińska, podnoszenie ciężarów, judo, zapasy, Janusz 
Kusociński, lekkoatletyka, maratony i biegi uliczne, piłka koszykowa, siatkowa 
i ręczna, tenis ziemny i stołowy, akrobatyka, kolarstwo, lekkoatletyka, piłka 
nożna, kajakarstwo, a także banknoty o tematyce sportowej. 

 

 
Awers złotego i rewers srebrnego medalu  

Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce 
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Na wystawie prezentowane są też medale Halowych Mistrzostw Świata 
w Lekkoatletyce, zaprojektowane przez panią Dobrochnę Surajewską. Medal 
w kształcie litery V wyraża formę symbolu zwycięstwa - VICTORIA. Awers 
nawiązuje do logo mistrzostw, na rewersie przedstawiono panoramę Sopotu. 

 
W dniu 23 stycznia 2014 roku członkowie i sympatycy Oddziału 

Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego pojechali do 
Bydgoszczy, by w Muzeum Okręgowym wspólne obejrzeć wystawę "Józef 
Stasiński. Medale i rzeźby". Zaprezentowano na niej rzeźby i ponad dwieście 
medali, w tym najsłynniejsze serie: "W trzechsetną rocznicę wygaśnięcia rodu 
Piastów Śląskich", medale pontyfikalne poświęcone Janowi Pawłowi II oraz 
"Polska walcząca na frontach II wojny światowej". Prezentowane eksponaty 
pochodzą z Muzeum Sztuki Medalierskiej Oddział Muzeum Miejskiego 
Wrocławia, Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz od samego Stasińskiego. 
Po wystawie oprowadzała i niezwykle interesująco opowiadała o pokazanych 
eksponatach pani Irena Borowczak, kustosz Gabinetu Numizmatycznego 
Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Na koniec zaprezentowany został film 
przedstawiający Józefa Stasińskiego w trakcie pracy. 

 

 
W trakcie zwiedzania wystawy "Józef Stasiński. Medale i rzeźby" 

 

◙ 



 
 
 

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 


