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NOWE MEDALE POLITECHNIKI GDA ŃSKIEJ 

Dariusz Świsulski  
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
W 2014 roku Politechnika Gdańska obchodziła jubileusz 110-lecia 

działalności uczelni. Rocznica ta byłą okazją do przygotowania nowych medali.  
W maju 2014 roku został wyemitowany medal pamiątkowy (poprzedni 

medal pamiątkowy Politechniki Gdańskiej pochodził z 2007 roku [1]). 
 

    

Medal pamiątkowy Politechniki Gdańskiej [2] 
 
Na rewersie, na tle stylizowanego Gmachu Głównego PG przedstawiono 

figurę Alegorii Nauki. W otoku umieszczono napis: MEDAL PAMIĄTKOWY 
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, a pod nim mniejszą czcionką: 
UNIWERSYTET TECHNICZNY Z WYOBRAŹNIĄ I PRZYSZŁOŚCIĄ.  

Model pozłacanej Alegorii Nauki znajdujący się na szczycie wieży 
zegarowej Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej wykonała dr sztuki, 
rzeźbiarka Dąbrówka Tyślewicz z Katedry Nauk Wizualnych Wydziału 
Architektury PG. W postać Alegorii Nauki wcieliła się Anna Baczyńska, 
nauczycielka z przyszpitalnej szkoły w Redłowie [3]. 
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Figura Alegorii Nauki przed umieszczeniem na wieży zegarowej  
(fot. K. Krzempek) 

 

Na rewersie medalu znajdują się dwa popiersia z opisami, w górnej części: 
DANIEL GABRIEL/FARENHEIT/1686-1736, w dolnej: JAN/HEWELIUSZ/ 
1611-1687.  

Postać Heweliusza wzorowana jest na portrecie z księgi Selenographia 
z 1647 roku, jednego z najważniejszych dzieł Heweliusza, zawierającego wyniki 
obserwacji Księżyca [4].  

 

 

Portret Jana Heweliusza w dziele Selenographia rytowany przez Jeremiasza 
Falcka według Helmicha Twenhusena (w zbiorach Polskiej Akademii Nauk 

Biblioteki Gdańskiej) 
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Medal zaprojektowała Sylwia Jakubowska, a w nakładzie 500 sztuk, 
w tombaku srebrzonym i oksydowanym wybiła Mennica Polska [2]. Średnica 
wynosi 70 mm. 

 

Celem drugiego medalu, wyemitowanego w listopadzie 2014 roku jest 
uhonorowanie emerytowanych profesorów tytularnych Politechniki Gdańskiej.  

 

    

Medal Honorowy Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej [2] 
 
Na awersie medalu przedstawiono fragment konstrukcji zadaszenia jednego 

z dziedzińców Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, na którego tle 
znajduje się godło uczelni, a w otoku napis: HONOROWY PROFESOR 
EMERITUS.  

 

 

Dziedziniec Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej 
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Godło Politechniki Gdańskiej 
 

Godło Politechniki Gdańskiej w obowiązującej postaci zostało przyjęte 
przez Senat PG na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2013 roku [5].  

Na rewersie medalu centralnie umieszczono profil Ateny z podpisem: ϴEA 
AϴHNA. U góry w otoku napis: MĄDROŚĆ - KTO JEJ SZUKA, TEN 
ZNAJDZIE.  

 

Atena Lemnia [6] 
 

Medal zaprojektowała Dobrochna Surajewska, a w nakładzie 200 sztuk, 
w tombaku srebrzonym i oksydowanym wybiła Mennica Polska [2]. Średnica 
wynosi 70 mm. 

 

Również w ostatnim czasie został wyemitowany medal z okazji 30-lecia 
Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.  

Historia nauczania fizyki i matematyki sięga początków uczelni w 1904 
roku. Pierwszym fizykiem, który po wojnie, w sierpniu 1945 roku przybył na 
Politechnikę Gdańską był prof. Ignacy Adamczewski [7]. 

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki 
Gdańskiej w obecnej postaci funkcjonuje od 1983 roku. 
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Medal za zasługi dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
Politechniki Gdańskiej [8] 

 
Na awersie medalu centralnie umieszczono napis: XXX/LAT, a w otoku: 

ZA ZASŁUGI DLA WYDZIAŁU. W centrum rewersu znajduje się logo 
Wydziału, a w otoku napis: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I 
MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. 

 
Bibliografia: 
1. Świsulski D.: Medale Politechniki Gdańskiej. Gdańskie Zeszyty 

Numizmatyczne, nr 100/2011 
2. Mennica Polska. Produkty i usługi. Medale, http://www.mennica.com.pl/ 

produkty-i-uslugi/produkty-mennicze/medale.html, dostęp 12.12.2014 
3. Anna, która wcieliła się w postać Alegorii Nauki. Politechnika Gdańska. 

Aktualności, http://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0 
/content/anna-ktora-wcielila-sie-w-postac-alegorii-nauki, dostęp 14.12.2014 

4. Świsulski D.: Medale z Janem Heweliuszem. Gdańskie Zeszyty 
Numizmatyczne, nr 96/2011 

5. Świsulski D.: Nowe godło Politechniki Gdańskiej. Gdańskie Zeszyty 
Numizmatyczne, nr 116/2013 

6. NUCIUS, Kopf der Athena Lemnia [Athena Lemnia, head], 
http://nucius.org/photographs/kopf-der-athena-lemnia-athena-lemnia-head/, 
dostęp 14.12.2014 

7. Świsulski D.: Medal Ignacego Adamczewskiego za popularyzację fizyki. 
Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne, nr 113/2013 

8. Medal pamiątkowy z okazji 30-lecia WFTiMS. Pismo PG. Wydanie 
specjalne, październik 2014, nr 9 (196). ◙ 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 133   styczeń 2015 r. 

9 

 
 

ODMIANY I WARIANTY – I Z CZYM TO SI Ę JE? 

Tomasz Poniewierka  
http://moja-numizmatyka.blogspot.com 

 
Ostatnimi czasy, na rynku numizmatycznym coraz większą popularnością 

cieszy się zbieranie jednego okresu, ba, nieraz jednego nominału monet. Jest to 
zjawisko jak najbardziej słuszne, bo pozwala kolekcjonerom na dogłębne 
zbadanie danego zagadnienia. Jednak takie sposoby kolekcjonowania są znane 
już od dawna. Cóż więc się zmieniło? Otóż obecnie na popularności zyskuje też 
zbieranie odmian i wariantów stempli, a to nie jest już takie proste. I tu 
dochodzimy do głównego tematu tego artykułu, czyli jak budować takie 
kolekcje i zarazem przyczyniać się do poznawania na nowo numizmatyki 
i mennic poszczególnych władców. 

Pierwszą rzeczą, po jaką sięga przeciętny numizmatyk przed zakupem 
nowej monety, jest katalog. Jednak, o ile w przypadku zbierania monet jedynie 
rocznikami/mennicami jest to jak najbardziej słuszne, o tyle w przypadku 
zbierania odmian i wariantów jest już niereprezentatywne. Dlaczego? Gdyż 
katalogi są niestety niezbyt dokładne. Nieraz kopiują informacje innych 
autorów, które są nieprawdziwe lub nieścisłe, a nieraz pomijają wcześniejsze 
zapisy własne. Jako przykład spójrzmy na dwa różne przypadki.  

Przypadek 1: monety Prus Południowych. Weźmy Kamińskiego 
i Kopickiego „Katalog monet polskich 1764-1864”. Wybierzmy np. szelągi 
z 1796 roku z Królewca. Natrafiamy na… jedną odmianę (istnieją 3 różniące się 
interpunkcją i puncami cyfr). Ale to nie jest najgorsze. Bowiem gdyby nie 
rycina, mielibyśmy dzięki opisowi rewersu błędny obraz monety z kropkami u 
podstaw liter. Ale załóżmy, że autorzy nie skupiali się na odmianach 
interpunkcyjnych (w takim razie i tak katalog ten nie jest nam potrzebny, ale 
przynajmniej autorzy są rzetelni i konsekwentni). Weźmy więc „Ilustrowany 
skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych” Kopickiego i spójrzmy 
np. na ternary łobżenickie. Mamy pozycję 7892. Ta sama pozycja jest notowana 
w książce „Mennica łobżenicka” Teofilii Opozdy i jest zaprezentowana na 
rycinie 40. A teraz zerknijmy do katalogu pt. „Monety Zygmunta III Wazy” 
również Kopickiego. Tam, mimo rozróżnienia szeregu odmian tej monety, 
powyższej brak, pomimo notowania jej w poprzednim katalogu i pomimo tego, 
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iż wiadomo o jej istnieniu choćby z katalogu Czapskiego. Jaki wniosek z tego? 
Popularne katalogi nie są dokładne i nie notują wszystkich odmian i wariantów, 
ergo – nie są przydatne do kolekcjonowania ich.  

Spójrzmy więc na drugi przypadek. Tym razem na tapecie będzie odmiana 
napisu. Rzecz, którą notuje większość poważnych katalogów. Jako przykład 
wykorzystam niedawno odkrytą monetę – szeląg Zygmunta III z Bydgoszczy 
z 1623 roku. Według katalogu Kopickiego (rozróżniającego największą ilość 
odmian tych monet) istnieją trzy odmiany tego rocznika dla tej mennicy. Są to 
dwie odmiany awersu i dwie rewersu. Na awersie widnieje albo SIG 3 D G R 
POL M D L, albo SIG III D G R POL M D L, zaś na rewersie legenda różni się 
zapisem daty i wygląda następująco: SOLID R POL 1623, lub SOLID R POL 
16Z3. Zaś nowoodkryta moneta wygląda tak: 

 

 

 
Jak widać, na powyższym przykładzie mamy do czynienia z odmianą 

awersu z napisem SIG III D G R POL M D L, natomiast na rewersie 
z nienotowaną dotychczas odmianą z napisem SOLIDUS R PO 1623. Wygląd 
liter i szczegółów rysunku wyklucza falsyfikat ze szkodą dla emitenta. Tak więc 
mamy do czynienia z nienotowaną nigdzie odmianą monety. 

Jak więc kolekcjonować odmiany i warianty, skoro nie istnieją dokładne 
katalogi? Jest kilka opcji. Najbardziej godną uwagi jest prawdopodobnie 
czytanie, zapoznawanie się z katalogami i przeglądanie forów internetowych, 
oraz archiwów aukcji. Inną możliwością jest rzecz jasna kolekcjonowanie monet 
już znanych i szukanie nowych odmian na aukcjach. Możliwości takich jest 
rzecz jasna więcej, lecz to kwestia subiektywnego wyboru. Natomiast inną 
sprawą jest dokształcanie się. Przy kolekcjonowaniu monet z uwzględnieniem 
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ich odmian i wariantów, niezbędne jest dogłębne przestudiowanie dostępnej 
literatury oraz obserwacje. Dzięki temu, można wychwycić, co jest dobrym 
falsyfikatem, a co prawdziwą monetą. Oprócz tego pozwala to na wytypowanie 
roku, lub okresu, w którym powstał dany stempel. 

Poza tym, gdy już zajmujemy się zbieraniem odmian, warto zastanowić się 
nad stworzeniem ich katalogu. Jest to mozolna praca, jednak może przynieść 
ogromną satysfakcję i co ważniejsze jest to nasz wkład w szlachetną pasję, jaką 
jest numizmatyka. No i jest to też nieoceniona pomoc dla innych 
kolekcjonerów… 

◙ 
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Z PUŁKOWEJ PRALNI NA CARSKI TRON. 

MARTA SKOWRO ŃSKA CARYCĄ KATARZYN Ą I - 
MEDALE I MONETY 

 

Andrzej Denis 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Na początku XVIII wieku po śmierci króla Jana III Sobieskiego, 
Rzeczypospolita Obojga Narodów chyliła się ku upadkowi. Nastał kryzys 
finansów państwa i upadek pieniądza, oraz to, iż o wyborze króla decydują teraz 
obce armaty albo duże sumy pieniędzy wypłacane polskim posłom. Miało to 
miejsce przy wyborze na tron Rzeczypospolitej Augusta II Mocnego z obcej, 
saskiej dynastii Wettinów. Polscy posłowie nie chcieli króla „Piasta” z rodu 
Sobieskich. Myślą ich przewodnią było - „obcy byle nie swój”.  

 

    

August II Mocny, rewers - odzyskanie Kamieńca Podolskiego  
 

 

August II Mocny- medal koronacyjny jednostronny  
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Tymczasem przy wschodnich granicach Rzeczypospolitej powstaje potężne 
i groźne państwo, a wkrótce mocarstwo. To już nie Księstwo Moskiewskie, 
a Rosja - cesarstwo. Pod koniec XVII wieku w holenderskiej stoczni Zaandam 
uczy się budowy statków, pracując tam fizycznie, młodociany władca Piotr I 
Wielki. Piotr I wiedział, że dla Rosji bardzo ważna jest budowa silnej floty 
u siebie i okno na świat przez Morze Bałtyckie. Powstają stocznie 
w Archangielsku i Astrachaniu.  

 

    

Medal upamiętniaj ący pierwszą podróż zagraniczną  
młodego cara Piotra I Wielkiego  

 

    

Admirał floty Piotra I Wielkiego - Apraksin  
 
Piotr I Wielki jako władca stworzył mocne fundamenty dla nowoczesnego, 

silnego i kulturalnego państwa- był twórcą potężnego imperium. Nastąpił 
gwałtowny wzrost potęgi Rosji. Młody car po objęciu tronu, poza rozbudową 
floty, przeprowadził reformę monetarną oraz reformy swego wojska.  
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Reforma monetarna cara Piotra Wielkiego 
Od czasów Iwana Groźnego, w roku 1535, aż do czasów Piotra Wielkiego 

krążyła w obiegu mała, srebrna, łezkowa monetka wagi jednego grama, owalna. 
Po jednej stronie miała napisy rozłożone na kilka wierszy, a po drugiej rysunek 
rycerza na koniu z kopią lub mieczem - św. Jerzego. Stąd, od kopii wzięła się 
nazwa kopiejka. Istniały kopiejki nowogrodzkie, bite w Nowogrodzie (na 
stronie odwrotnej rycerz z kopią), a kopiejki moskiewskie zwane „mieczowe” 
od rysunku rycerza z mieczem. Przez pewien czas, gdy Polacy pod wodza 
hetmana Żółkiewskiego zdobyli Moskwę w 1610 roku, uznano królewicza 
Władysława IV carem Moskwy. Krążyły w Rosji kopiejki z tytułem 
Władysława - Zigismondowicza (tj. Władysława IV), które są obecnie 
najrzadszym numizmatem. 

 

    

Kopiejka Władysława IV cara  
 
Obecnie kolekcjonerzy numizmatycy szukają między kopiejkami „łezkami” 

monetek Iwana Groźnego jako „białych kruków”, kopiejek Władysława 
Zigismondowicza - syna króla Zygmunta III Wazy. Władysław IV nie utrzymał 
się na tronie moskiewskim. Chociaż kolejne wojny przyniosły Rzeczypospolitej 
nowe zdobycze terytorialne kosztem Rosji. Odtąd Rzeczypospolita przechodzi 
do bezskutecznej obrony przed wojskami Rosji. Już od XVI wieku w skarbcu 
moskiewskim zaczęto gromadzić srebrne talary europejskie w celu 
zmonopolizowania przez państwo rosyjskie handlu zagranicznego. Nie 
nadawały się do tego celu kropelkowe, małe, srebrne kopiejki - jedyna kursująca 
wtedy moneta rosyjska. Więc wybijano na tych zgromadzonych, zagranicznych 
talarach kontrasygnatę - stempel okrągły z rycerzem na koniu z kopią 
i prostokątny z datą 1655. Te monety talarowe o wartości teraz jednego rubla 
zwano jefimkami. Utrzymały się w obiegu do czasu panowania cara Piotra I 
Wielkiego.  



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 133   styczeń 2015 r. 

15 

    

Rubel jefimek z kontrasygnatą 
 

    

Jefimek na gdańskim talarze Jana Kazimierza  
 
Talarami jefimkami opłacano wojska kozackie sprzymierzone z Rosją przy 

najeździe na Polskę w 1655 roku. Innej waluty Kozacy nie uznawali. Chcąc 
przeprowadzić reformę monetarną, car Piotr I Wielki zaczął gromadzić duże 
ilości srebra. Z pełną bezwzględnością zaczął konfiskować srebrne skarby 
cerkiewne i klasztorne. Dla monet miedzianych przetapiano dzwony 
i staroświeckie armaty. Piotr I w latach 1701-1704 wprowadził nowy system 
monetarny. Produkcję małych kopiejek łezkowych zarzucono na zawsze. 
Pojawił się złoty dukat, srebrny rubel wielkości talara i jego srebrne części: 
połtina (50 kopiejek), półpołtina (25 kopiejek), griwiennik (10 kopiejek), 
półgriwiennik (5 kopiejek). W miedzi bito kopiejki stanowiące 1/100 rubla: 
diengi, połuszki i półpołuszki (1/2, 1/4, 1/8 część kopiejki).  
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Medal z odwiedzin cara Piotra w mennicy paryskiej w 1717 roku,  
medalier Jean de Vivier 

 
Wprowadził także car Piotr I maszynową produkcję monet. Wprowadzenie 

menniczych nowości rozpoczął już w 1697 roku, wchodząc w porozumienie 
z mennicą w Londynie i zakładając, jak na tamte czasy, mennicę w Petersburgu 
w twierdzy Piotra i Pawła. 

 

    

Ruble Piotra I Wielkiego  
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Połtina - ½ rubla  
 
W roku 1722 Piotr I wydał ukaz o prawach dziedziczenia tronu. Każdy 

imperator mógł w tej sprawie sam zdecydować o swym zastępcy na tronie 
carów, co znajdzie miejsce na dalszych stronach niniejszego artykułu.  

 
Wojna Północna cara Piotra Wielkiego i jego romans życia  

W czasie trwania wojny północnej na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 
1700-1721 między koalicją rosyjsko-saską (przymierze Piotra I Wielkiego 
z Augustem II Mocnym królem Polski), a wojskami szwedzkimi króla 
Karola XII i popierającymi go zwolennikami Stanisława Leszczyńskiego - 
nowego króla Polski (1706-1708) po detronizacji Augusta II Mocnego. Walki 
trwały także na terenie Inflant i ziem wchodzących w skład Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów.  

 

    

Medal wojny północnej z Karolem XII i zdobytymi miastami 
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Medal z żaglowcem i sojuszem szwedzko-polskim 
 

   

Odznaczenia wojskowe Piotra Wielkiego za wygraną bitwę  
pod Kaliszem ze Szwedami 

 
Tutaj (w Inflantach), 15.04.1683 r.,  urodziła się Marta Skowrońska 

w miejscowości Jekabpils. Była córką osiadłego na terenie dzisiejszej Łotwy 
prostego chłopa, mieszkańca Wielkiego Księstwa Litewskiego. Gdy miała 
siedemnaście lat najęła się jako służąca u ewangelickiego pastora Glücka 
w inflanckim Marienburgu. W tym mieście poznała szwedzkiego dragona, 
ubogiego szlachcica, Johanna Rabe, za którego wyszła za mąż. Wojna północna 
trwała. Miasto Marienburg zostało zdobyte przez wojska rosyjskie. Młoda 
małżonka szwedzkiego dragona (owdowiała?) zaczęła pracować jako praczka 
w pułkowej pralni. Z pralni trafiła na służbę do starego hrabiego Szeremietiewa 
- carskiego marszałka. Tu zaczyna się jej droga do tronu, jak w bajce. 
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U Szeremietiewa spotkał Martę książę Aleksander Mienszykow, bliski 
współpracownik i przyjaciel młodego cara Piotra I. Wykupił ją od starego 
marszałka i w roku 1702 zabrał do Moskwy. Stała się jego kochanką. Podobno 
miała z nim dwoje dzieci. Przeszła na prawosławie i przyjęła imię Katarzyna 
Aleksiejewna. Gorący romans trwał do 1706 roku, kiedy u księcia Mienszykowa 
poznał ją car Piotr I. Zakochał się w faworycie przyjaciela po uszy. W 1711 
roku ogłosił ją swoją żoną. Choć formalnie małżeństwo zostało zawarte w 1712 
roku (niektóre źródła historyczne mówią o potajemnym ożenku w 1707 roku).  

 

    

Portret cara z szablą                        Portret młodej Katarzyny I 
 
Car Piotr I w 1724 roku mianował swoją żonę carycą Rosji 

i współregentką. W tym samym roku została koronowana 7 maja 1724, co 
ilustruje medal wybity w złocie na tę okazję. Na medalu car w laurowym wieńcu 
na głowie i stroju rzymskiego imperatora koronuje swoją żonę, będącą 
w ukłonie dworskim przed swoim mężem.  
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Złoty medal z koronacji Katarzyny I  
 

Katarzyna I urodziła Piotrowi jedenaścioro dzieci, z których tylko dwie 
córki dożyły dorosłego wieku. Zgodnie z testamentem cara Piotra I, tron carski 
po nim przejęła Katarzyna I, już koronowana za jego życia.  

 

    

Złoty medal z okazji śmierci Piotra I, na rewersie siedząca kobieta ma profil 
carycy Katarzyny I, a duszę cara (w stroju imperatora rzymskiego) unosi do 

nieba anioł 
 

 

Profil carycy Katarzyny I przypominaj ący profil kobiety z rewersu medalu 
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Faktyczne rządy w jej imieniu sprawował dawny kochanek książę 
Aleksander Mienszykow, który przewodniczył tajnej, sześcioosobowej radzie, 
będącej organem doradczym carycy.  

 

 

Portret Katarzyny I carycy Rosji w stroju koronacyj nym 
 

    

    

Ruble Katarzyny  
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Katarzyna wkrótce ciężko zachorowała i zmarła po dwóch latach rządów. 
Zgodnie z ukazem męża cara Piotra I Wielkiego dotyczącym samo decydowania 
władcy o swym zastępcy, caryca w swym testamencie wyznaczyła następcę. 
Wyraziła wolę, aby następcą został Piotr II Aleksiejewicz - wnuk Piotra I, po 
jego najstarszym synu z pierwszego małżeństwa, Aleksym. Piotr II objął tron 
jako dwunastoletni chłopiec. Rządził tylko trzy lata.  
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Srebrne ruble młodego cara Piotra II 
 
Młody car Piotr II dożył piętnastego roku życia i młodo zmarł, chorując na 

ospę. Po nim według testamentu Katarzyny I władcami miały być kolejno Anna, 
bratanica Piotra i Elżbieta, córka Piotra I Wielkiego i Katarzyny I.  

 

    

Srebrne ruble carycy Anny 
 
Druga córka Piotra i Katarzyny - Anna, wyszła za mąż za Karla Friedricha, 

księcia Holstein-Gottorp i była matką późniejszego cara Piotra III, a więc „po 
kądzieli” protoplastką wszystkich Romanowów od XVIII do XX wieku.  
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Ruble carycy Elżbiety córki Piotra I i Katarzyny I 
 

    

Rubel cara Piotra III 
 
Caryca Katarzyna I, córka prostego chłopa, została odznaczona przez króla 

Augusta II Mocnego, tak jak jej mąż, Orderem Orła Białego. Podobnie Piotr II. 
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Order Orła Białego z brylantami nadany przez Augusta II parze cesarskiej 
 
Zasług nie miała wiele, ale objąwszy po śmierci męża Piotra I przy pomocy 

gwardii i księcia Mienszykowa tron, utrzymała go. W 1725 roku otworzyła 
Akademię Nauk przygotowaną przez Piotra I.  

 

    

Medal Piotra I Wielkiego - organizatora Akademii Nauk 
 
Dla zbadania nieznanych ziem między Azją i Ameryką, posłała wyprawę 

pod dowództwem kapitana Berynga - stąd nazwa cieśnina Berynga między 
Alaską i Azją. Zawarła pokój z Persją. Od Turcji nabyła prowincję Szyrwańsk. 
Po śmierci Piotra II, piętnastoletniego cara Rosji, najwyższa władza w Rosji na 
resztę stulecia, do roku 1796 trafiła w ręce kobiet, które świetnie sobie radziły 
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jako władczynie i poszerzały imperium o zdobyte ziemie m.in. polskie po 
rozbiorach. Mimo krótkiego panowania Katarzyna I wybiła 202 typy srebrnych 
monet, a w roku objęcia władzy (1725) samych srebrnych rubli było 60 różnych 
typów. Źródła historyczne podają, że Katarzyna do końca życia nie umiała 
pisać.  

 
Bibliografia 
• Igor Spasskij: Medals and coins of the age of Peter the Great 
• Tadeusz Kałkowski: Tysiąc lat monety polskiej 
• Andrzej Banach: Kobiety na monetach 
• Adam Więcek: Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce 
• Paweł Jasienica: Rzeczypospolita Obojga Narodów- dzieje agonii 
• Wikipedia: Katarzyna I 
 
Ilustracje 
Igor Spasskij: Medals and coins of the age of Peter the Great, Wikipedia - 
Katarzyna I, grafika Google - wojna północna, car Piotr I Wielki oraz fotografie 
z replik autora.  
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MEDALE JÓZEFA I TEODORA KAWECKICH 
CZĘŚĆ 1. MEDALE JÓZEFA KAWECKIEGO  

BITE W MENNICY PA ŃSTWOWEJ 

Teodor Kawecki 1, Dariusz Świsulski 2 

 
1 Konserwacja Zabytków i Rzemiosło Artystyczne 

2 Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
 

W bieżącym numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych 
rozpoczynamy publikację katalogu medali zaprojektowanych przez gdyńskiego 
artystę Józefa Kaweckiego oraz jego syna Teodora Kaweckiego. Medale 
udostępnił i udzielił na ich temat informacji Teodor Kawecki, do publikacji 
przygotował Dariusz Świsulski. Rozpoczynamy od medali zaprojektowanych 
przez Józefa Kaweckiego, które były wybite w Mennicy Państwowej.  

 

Józef Kawecki był artystą malarzem, grafikiem i medalierem. Urodził się 
20 marca 1921 roku w Kielcach, ojciec był stolarzem. Kieleckie Gimnazjum 
Handlowe ukończył w 1939 roku i we wrześniu tego roku, po wybuchu wojny, 
dołączył do pułku artylerii ciężkiej. 17 września został internowany w obozie 
sowieckim, skąd po ucieczce wrócił do Kielc. W 1940 roku wstąpił do Związku 
Walki Zbrojnej (pseudonim "Walet"), gdzie działał w ramach grupy bojowej 
dzielnicy Kielce - Herby. W 1943 roku dowództwo skierowało go do pracy jako 
stolarz w szpitalu niemieckim, w celu zdobywania broni i amunicji 
z transportów rannych żołnierzy, wracających z frontu wschodniego. W sierpniu 
1944 roku został wcielony w ramach akcji "Burza" do 4 pp Armii Krajowej. 
Po rozformowaniu pułku, w październiku 1944 roku wrócił do Kielc.  

Ponieważ w 1945 roku był poszukiwany przez UB, przeniósł się do Gdyni, 
gdzie rozpoczął pracę jako stolarz w warsztacie szkutniczym Urzędu Morskiego. 
W 1947 roku zdał maturę w szkole wieczorowej, a od 1948 do 1950 roku 
pracował w firmie "Portorob". Od 1950 roku do przejścia na emeryturę w 1985 
roku był zatrudniony w Zarządzie Portu Gdynia jako zakładowy plastyk 
i kierownik sekcji plastycznej. Zmarł 30 września 2009 roku.  

Józef Kawecki jest autorem ok. 150 medali, odlewanych i bitych 
w Mennicy Państwowej. Uczestniczył w wielu wystawach malarstwa, grafiki 
i medalierstwa.  
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50 LECIE PORTU GDYŃSKIEGO. Projektant: Józef Kawecki. Wykonanie: 
S. Wątróbska–Frindt. 1972 rok, ∅ 70 mm,  

tombak srebrzony i oksydowany - 150 szt., patynowany - 350 szt.  
Wznowiono w 1975 roku: tombak patynowany - 1000 szt. 

 

    

10-LECIE ZJEDNOCZENIA PORTÓW MORSKICH 1966-1976.  
Projektował i wykonał Józef Kawecki. 1976 rok, ∅ 70 mm.  

Medal bity w srebrze - 2 szt., tombaku, srebrzonym i oksydowanym - 300 szt. 
 

    

XXX–LECIE ZARZ ĄDU PORTU GDAŃSK. Projektant: Józef Kawecki. 1980 r., 
∅ 70 mm, tombak srebrzony i oksydowany - 250 szt., patynowany - 250 szt. 
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ZARZĄD PORTU GDYNIA – ZAKŁAD KONTENEROWY 1980.  
Projektant: Józef Kawecki. 1980 rok, ∅ 70 mm,  

tombak srebrzony i oksydowany - 100 szt., patynowany - 500 szt. 
 

    

 

    

125-LECIA PRZESIĘBIORSTWA SPEDYCJI MI ĘDZYNARODOWEJ 
"C. HARTWIG" 1958-1983. Projektował i wykonał Józef Kawecki. 1983 rok, 

∅ 70 mm. Patynowany, pozłacany, srebrzony i oksydowany 
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ZARZĄD PORTU GDYNIA. Projektant: Józef Kawecki. 1984 rok, ∅ 70 mm, 
tombak srebrzony i oksydowany - 100 szt., patynowany - 900 szt. 

 

    

PORT PÓŁNOCNY. Projektant: Józef Kawecki. 1984 rok, ∅ 70 mm, tombak 
patynowany - 400 szt. 
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40 LAT GDYŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA 
PRZEMYSŁOWEGO. Projektant: Józef Kawecki. 1986 rok, ∅ 70 mm,  

tombak patynowany - 800 szt. 
 

    

40–LECIE CENTRALI RYBNEJ W GDYNI. Projektant: Józef  Kawecki. 1986 r., 
∅ 70 mm, tombak srebrzony i oksydowany - 150 szt., patynowany - 450 szt. 

 

    

65 LAT PORTU W GDYNI. Projektant: Józef Kawecki. 1987 rok, ∅ 70 mm, 
tombak patynowany - 800 szt. 
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130 LAT PRZEDSIĘBIORSTWA SPEDYCJI MI ĘDZYNARODOWEJ 
C. HARTWIG. Projektant: Józef Kawecki. 1988 rok, ∅ 70 mm, tombak 

srebrzony i oksydowany - 400 szt., patynowany - 600 szt. 
 

    

"DAR MŁODZIE ŻY" - OPŁYNI ĘCIE CAPE HORN.  
Projektant: Józef Kawecki. 1987 rok, ∅ 70 mm, patynowany - 5000 szt. 
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"DAR MŁODZIE ŻY" - REGATY WIELKICH ŻAGLOWCÓW  
HOBART - SYDNEY.  

Projektant: Józef Kawecki. 1988 rok, ∅ 70 mm, patynowany - 3000 szt. 
 

    

"DAR MŁODZIE ŻY" - UDZIAŁ W OBCHODACH 200-LECIA AUSTRALII. 
Projektant: Józef Kawecki. 1988 rok, ∅ 70 mm, patynowany - 5000 szt. 
 

    

"DAR MŁODZIE ŻY" - AUSTRALIAN BICENTENARY 1788-1988.  
Projektant: Józef Kawecki. 1988 rok, ∅ 70 mm, patynowany - 500 szt. 
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60 LAT ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. T. WENDY W G DYNI. 
Projektant: Józef Kawecki. 1989 rok, ∅ 60 mm,  

tombak srebrzony i oksydowany - 500 szt. 
 

◙ 
 



 
 

KOMUNIKATY 
 
 
Spotkania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Gdańsku: 
 

- każdy pierwszy wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) godz. 17:00 - otwarte 
spotkania połączone z odczytami, 
 

- 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. 
 
 
 
Profil Oddziału Gdańskiego PTN na Facebooku: 

https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-
Numizmatyczne-Oddział-w-Gdańsku/604906942928047 

 
 
 

ZAPRASZAMY 


