
ISSN 1505 - 1390 
 
 
 

                             Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 
                                           Oddział w Gdańsku 
 

 

    
 

Gdanskie Zeszyty 

Numizmatyczne 
Nr 138 

Czerwiec 2015 

 



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 138   czerwiec 2015 r. 

3 

 
W  NUMERZE: 
 
Mariusz Habkowski 

Elektrotechnika na banknotach  s.  4 
 

Jacek Buciński 
Portret w medalierstwie upamiętniaj ącym  
Armi ę Krajow ą. Generał Stefan Grot-Rowecki  
na medalach pamiątkowych  s.  16 

 

Dariusz Świsulski 
Pamiątki z wakacji, czyli czego prawdziwi  
numizmatycy nie zbierają  s.  29 

 

Mariusz Habkowski 
Konkurs „Projektuj ę monetę”  s.  38 

 

Przemysław Pisula 
Sacrum Numisma  s.  41 

 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 
Z Oddziału Gdańskiego PTN s.  43 

 

Dariusz Świsulski 
XII Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd  
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego s.  48 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 138   czerwiec 2015 r. 

4 

 
 

ELEKTROTECHNIKA NA BANKNOTACH 1 

Mariusz Habkowski 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Znaki pieniężne, zarówno banknoty jak i monety, w swej szacie graficznej 

często upamiętniają ważne wydarzenia historyczne, elementy związane z kulturą 
i sztuką danego kraju, widoki miast i budowli, dokumentują osiągnięcia 
naukowe lub gospodarcze, a także prezentują sylwetki wybitnych postaci.  

Poniżej przedstawiono wybór banknotów z różnych krajów świata, na 
których zamieszczono portrety twórców elektryki oraz pokazano kilka 
banknotów prezentujących obrazy związane z sukcesami elektryfikacji krajów je 
emitujących.  

Najbardziej znanym przedstawieniem postaci związanej z początkami 
elektryki jest wizerunek Benjamina Franklina (1706-1790) na dolarach 
amerykańskich. Wbrew obiegowej opinii, nie wszyscy przedstawieni na 
amerykańskich banknotach mężczyźni, to prezydenci. Jednym z trzech 
wyjątków2 jest właśnie B. Franklin. Ojciec-założyciel Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, współautor i sygnatariusz Deklaracji Niepodległości był 
także uczonym. Określił na przykład ładunkowość elektryczną jako dodatnią 
i ujemną. Sformułował także zasadę zachowania ładunku elektrycznego i zasadę 
indukcji elektrostatycznej. Znana jest opowieść o przeprowadzonym przez 
Franklina eksperymencie: podczas burzy wypuścił on w powietrze latawiec, na 
końcu którego umieścił metalowy klucz. W trakcie wyładowania 
atmosferycznego zaobserwował przeskok iskry. Eksperyment ten doprowadził 
do wynalezienia piorunochronu, choć trzeba tu zaznaczyć, iż niezależnie od 
Franklina piorunochron został także wynaleziony przez czeskiego teologa 
i przyrodnika Václava Prokopa Diviša. W uznaniu politycznych i naukowych 
zasług, na znajdującym się w Paryżu popiersiu Benjamina Franklina 
umieszczono napis: „Eripuit coelo fulmen, mox sceptra tyrannis” – Grom 
wydarł niebu, a berła tyranom.  

                                                           

1 Skrócona wersja artykułu została opublikowana w Zeszytach Naukowych Wydziału 
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 44/2015, ISSN 2353-1290. 
2 Nie-prezydentami umieszczonymi na dolarach amerykańskich byli jeszcze Aleksander 
Hamilton (10 USD) oraz Salmon P. Chase (10.000 USD). 
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Strona główna banknotu amerykańskiego emisji 1880 o nominale 50 dolarów 
z wizerunkiem B. Franklina [2, s. 1018, 3] 

 

 

Strona główna banknotu amerykańskiego emisji 2009 o nominale 100 dolarów 
z wizerunkiem B. Franklina (materiały BEP) [1, s. 704] 

 

Dodać jeszcze należy, iż postać B. Franklina przeprowadzającego 
eksperyment z latawcem znajduje się, w towarzystwie Thomasa A. Edisona, na 
banknocie Military Payment Certificate. Wojskowe Certyfikaty Płatności była to 
forma pieniądza papierowego, w walucie państwowej USA. Były drukowane 
w latach 1946-1973, w 15 seriach, o nominałach: 5 centów, 10 centów, 
25 centów, 50 centów, 1 dolar, 5 dolarów, 10 dolarów, a od 1968 roku również 
20 dolarów. Stosowano je do świadczeń pieniężnych armii dla żołnierzy Stanów 
Zjednoczonych znajdujących się poza granicami kraju. 

Przed wprowadzeniem waluty euro, Włosi uczcili Alessandro Voltę 
(1745-1827) umieszczając jego portret na banknocie o nominale 10.000 lirów. 
Volta już od szkolnych lat w sposób szczególny interesował się fizyką, 
a zwłaszcza elektrycznością. Konstruktor elektroforu, umożliwiającego 
elektryzowanie ciał, odkrywca metanu – głównego składnika gazu błotnego. 
Eksperymentował z zapalaniem gazów w zamkniętej przestrzeni przy użyciu 
iskry elektrycznej. Skonstruował elektroskop, służący pomiarom elektryczności, 
kondensator, ogniwo Volty poprzez zanurzenie płytek srebra i cynku w słonej 
wodzie, a w 1801 zaprezentował przed samym cesarzem Napoleonem Bonaparte 
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stos Volty. Na jego cześć jednostkę napięcia elektrycznego nazwano woltem. 
Na wspomnianym banknocie, obok portretu słynnego konstruktora umieszczono 
wizerunek stosu Volty. 

 

 

Strona główna banknotu włoskiego o nominale 10000 lirów z 1984 roku z 
wizerunkiem A. Volty [1, s. 367] 

 

 
 

 

Banknot włoski o nominale 2000 lirów z wizerunkiem G. Marconiego 
i elementami radiowej transmisji bezprzewodowej [1, s.367, 4] 
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Na włoskich banknotach widniała jeszcze jedna wielka postać 
elektrotechniki: Guglielmo Marconi (1874-1937). Marconi znany jest głównie 
z wynalazku radia, jednakże Sąd Najwyższy USA w 1934 roku uznał 
pierwszeństwo Nikola Tesli, którego wcześniejsze prace Marconi wykorzystał 
przy konstruowaniu swego urządzenia. Włoski konstruktor uczynił z radiowej 
transmisji bezprzewodowej technikę użyteczną praktycznie składając znane 
wynalazki w działające systemy łączności dalekosiężnej i organizując 
przedsiębiorstwo zdolne do ich budowy. W roku 1909 otrzymał Nagrodę Nobla 
z dziedziny fizyki w roku 1909 za wkład w rozwój telegrafii bezprzewodowej. 
Nawiązania do jego badań z zakresu radiowej transmisji bezprzewodowej 
znajdują się na tylnej stronie banknotu o nominale 2.000 lirów. 

André Ampère (1775-1836), który zaproponował utrzymujący się do dnia 
dzisiejszego podział nauki o elektryczności na dwa działy: elektrostatykę 
i elektrodynamikę został uhonorowany umieszczeniem na francuskim banknocie 
o nominale 1000 franków.  

Nie jest tam sam - na tym samym banknocie znajduje się również Ludwik 
Pasteur. 

 

 

Strona odwrotna banknotu francuskiego o nominale 1000 franków z 1927 roku 
z wizerunkami André Ampère’a oraz Ludwika Pasteura [2, s. 481, 4] 

 
Ampère sformułował podstawy teoretyczne elektrodynamiki. Zarząd 

Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 27 czerwca 1985 podjął uchwałę 
w sprawie ogłoszenia roku 1986 Rokiem Ampère'a. W uchwale Zarządu 
Głównego stwierdzono, że "wielka elektrotechnika zaczęła się od prac Ampère'a 
w latach 1820-1826". Dzień śmierci uczonego - 10 czerwca, jest obchodzony na 
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całym świecie jako Dzień Elektryka. Od jego nazwiska jednostkę natężenia 
prądu elektrycznego nazwano amperem. 

Z kolei, na nieobiegowym już, brytyjskim banknocie dwudziestofuntowym 
widoczny jest portret Michaela Faradaya (1791-1867) Uczony odkrył zjawisko 
indukcji elektromagnetycznej, co przyczyniło się do powstania elektrodynamiki. 
Sformułował prawa elektrolizy i wprowadził nazewnictwo dla jej opisu. 
Stworzył podstawy elektrochemii. Faraday odkrył również zjawisko 
samoindukcji a także zbudował pierwszy model silnika elektrycznego. 
Wprowadził pojęcie linii sił pola i wysunął twierdzenie, że ładunki elektryczne 
działają na siebie za pomocą takiego pola. Od jego nazwiska jednostka 
pojemności elektrycznej nazywana jest faradem. W tle portretu na 
wspomnianym wcześniej banknocie przedstawiona jest scena z 
bożonarodzeniowego wykładu Michaela Faradaya w Royal Institution. A także 
skonstruowany przez niego dysk – poprzednik prądnicy. 

 

 

Strona odwrotna banknotu angielskiego o nominale 20 funtów z wizerunkiem 
Michaela Faradaya (mat. autora) [1, s. 282] 

 
Boris Jacobi w właściwie Moritz Hermann Jacobi (1801-1874) rosyjski 

fizyk i elektrotechnik jest nieco mniej znaną postacią niż Ampère lub Faraday, 
lecz to on właśnie w 1834 roku zbudował komutatorowy silnik elektryczny, 
a w 1843 roku linię telegraficzną Petersburg - Carskie Sioło. 

Jacobi konstruował kable energetyczne, aparaty telegraficzne, ogniwa 
elektryczne. Stworzył podstawy galwanotechniki. Jego portret znalazł się na 
„banknocie” testowym rosyjskiej wytwórni Goznak. 
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Rosyjski „banknot” testowy firmy Goznak  
z wizerunkiem Moritza H. Jacobi’ego vel. Borisa Jacobi [5] 

 
Gdy mowa o wynalazkach z zakresu elektrotechniki, niektórym od razu 

przychodzi do głowy postać Thomasa A. Edisona (1847-1931). Ten samouk stał 
się właścicielem ponad 1000 patentów, m.in. opatentował żarówkę, zbudował 
akumulator zasadowy niklowo-żelazowy. Zorganizował w Menlo Park pierwszy 
na świecie instytut badań naukowo-technicznych, w 1881–1882 zbudował 
w Nowym Jorku pierwszą na świecie elektrownię publicznego użytku.  

Edison był jednak postacią kontrowersyjną. W jego „fabryce wynalazków” 
pracowało wielu wybitnych naukowców, m.in. Nikola Tesla, którzy za swą 
pracę otrzymywali jedynie pensję, natomiast prawa patentowe przechodziły na 
Edisona. Nie umniejsza to oczywiście jego wkładu w rozwój elektrotechniki. 
Edison, wraz ze swym najsłynniejszym dziełem – udoskonaloną żarówką, 
pojawił się jedynie na banknocie pięciodolarowym Military Payment Certificate 
serii 701, na którym umieszczono zresztą również wizerunek Benjamina 
Franklina. 
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Strona główna Wojskowego Certyfikatu Płatności o nominale 5 dolarów serii 701 
z wizerunkami Benjamina Franklina i Thomasa A. Edisona [3] 

 
Nikola Tesla (1856-1943) - genialny konstruktor rozmaitych urządzeń 

elektrycznych, z których najsławniejsze to: silnik elektryczny, prądnica prądu 
przemiennego, autotransformator, dynamo rowerowe, radio, elektrownia wodna, 
bateria słoneczna, turbina talerzowa, transformator Tesli (rezonansowa cewka 
wysokonapięciowa) i świetlówka.  

Na początku swej kariery zatrudniony był w instytucie Thomasa Edisona, 
lecz dość szybko doszło między nimi do sporu, a ich drogi rozeszły się Te dwie 
wybitne postaci nauki konkurowały ze sobą, często nie przebierając w środkach. 
Tesla, z którego w sposób szczególny, z uwagi na jego pochodzenie, dumni są 
Serbowie, widniał na banknotach 5 nowych dinarach Jugosławii z 1994 roku. 
Potem, po rozpadzie tego kraju, portret Tesli znalazł się na wielu banknotach 
serbskich. Na przedstawionym serbskim banknocie znajduje się też wzór 
jednostki indukcji magnetycznej w układzie SI. Pojawiły się także „banknoty” 
fantazyjne z wizerunkiem tego genialnego wynalazcy. 

 

 

Strona główna 100 serbskich dinarów z 2004 roku  
z wizerunkiem N. Tesli (mat. autora) 
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Fantazyjny druk banknotopodobny o „nominale” 1 volt  
z wizerunkami N. Tesli [6] 

 
Za najgenialniejszego naukowca wszechczasów uchodzi Albert Einstein 

(1879-1955). Kojarzony przede wszystkim z teorią względności, otrzymał 
jednak w 1921 roku Nagrodę Nobla za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego. 
Choć urodził się w Niemczech, a od 1933 roku mieszkał w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie w 1955 roku zmarł, to jego portret znalazł się na 
banknocie… Izraela. Einstein był z pochodzenia Żydem i w uznaniu jego 
zasług, zaproponowano mu w 1952 roku objęcie stanowiska prezydenta 
niedawno powstałego państwa Izrael. Oferty tej jednak nie przyjął, nie 
zgadzając się z polityką państwa wobec ludności arabskiej. Powiedział 
wówczas: „Gdybym miał zostać prezydentem, pewnego dnia musiałbym 
powiedzieć izraelskiemu narodowi coś, czego nie chciałby usłyszeć". 

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 138   czerwiec 2015 r. 

12 

 

Izraelski banknot o nominale 5 lirot z wizerunkiem Alberta Einsteina. (mat. 
autora) [1, s. 360] 

 
Nieco nietypowym, dla niektórych, przykładem nawiązania do 

elektrotechniki na banknotach jest zjawisko, które pojawiło się w Polsce w 
latach 80-tych ubiegłego stulecia. „Emitowano” wówczas banknotopodobne 
propagandowe cegiełki wykonane na podobieństwo obiegowych banknotów 
PRL lub dolarów amerykańskich, fantazyjne wykonane np. na papierze 
toaletowym oraz autentyczne banknoty obiegowe opatrzone odciskami stempli 
lub nadrukami propagandowymi. Znaczna część tych „banknotów” nawiązywała 
do postaci najsłynniejszego chyba polskiego elektryka - Lecha Wałęsy 
(ur. 1943). L. Wałęsa, późniejszy Prezydent RP, w latach 1961–1967 pracował 
jako elektryk (samochodowy i ciągnikowy) oraz konserwator urządzeń 
elektrycznych w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łochocinie. 2 czerwca 
1967 został zatrudniony jako elektryk okrętowy w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina.  

 

 

Oryginalny banknot 10 zł z nadrukiem przedstawiającym L. Wałęsę  
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W 1976 został zwolniony z pracy za publiczną krytykę koncesjonowanych 
organizacji związkowych. Do 1980 zatrudniony był najpierw jako 
elektromechanik w Gdańskich Zakładach Mechanizacji Budownictwa ZREMB, 
a następnie w Zakładzie Robót Elektrycznych Elektromontaż w Gdańsku. 

 

 

Banknotopodobna cegiełka wzorowana na banknocie 100 zł 
 
Wiele krajów świata pragnie pochwalić się swymi osiągnięciami 

w dziedzinie elektrotechniki. Najczęściej na banknotach zamieszczane są 
zakłady produkujące energię elektryczną, a w krajach rozwijających się, często 
prezentuje się  poziom elektryfikacji kraju. 

 

 

Banknot Laosu – 100 kip z przedstawieniem linii energetycznej [1, s.403] 
 
Widać to np. na banknotach Laosu. Systemy pozyskiwania energii 

elektrycznej z energii potencjalnej wody, czyli mówiąc wprost, przedstawiające 
elektrownie wodne, są np. na banknotach Korei Północnej emisji 2002 roku, 
Kongo-Zair emisji z 2007 roku, Republiki Południowej Afryki emisji z 1973 
roku [1, s. 621], czy z Wietnamu emisji 1991 roku [1, s. 728].  
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Strony odwrotne banknotów Korei Północnej. – 5 won, Konga – 100 franków, 
Republiki południowej Afryki – 2 randy oraz Wietnamu – 5000 dong z 

przedstawieniem elektrowni wodnych [3] 
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Dla innych powodem do dumy jest np. wykorzystywanie środków 
transportu napędzanych energią elektryczną, co można zobaczyć np. na 
niezrealizowanym projekcie banknotu Waldemara Andrzejewskiego 
(1934-1993) o nominale 200 zł, przedstawiającym lokomotywę elektryczną 
(elektrowóz ET 22). 

 

 

Niezrealizowany projekt strony odwrotnej banknotu autorstwa Waldemara 
Andrzejewskiego o nominale 200 zł [7] 

 
Jak więc widać, twórcy elektryki oraz osiągnięcia przemysłowe 

elektrotechniki są doceniane, przez projektantów papierowych znaków 
pieniężnych. W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić współczesny świat 
bez elektryczności we wszystkich jej przejawach. Dzięki swojej pasji, 
numizmatycy nie tylko zbierają monety, medale czy banknoty, ale także, a może 
przede wszystkim, poznają historię świata, ludzi oraz zjawiska, które otaczają 
nas wszystkich. 
 
Bibliografia  
1. Bruce II C. R, Shafer N.: 1998 Standard Catalog of Word Paper Money, Volume 
three, Modern Issues 1961-1998, Krause Publications, Iola (USA), 1997. 
2. Pick A.: Standard Catalog of Word Paper Money, Third Edition, Battenberg Verlag 
München. 
3. World Banknotes & Coins - Old Money, Currency Notes, World Paper Money, 
http://www.worldbanknotescoins. com/ 
4. Banknote World, http://www.banknoteworld.com/ 
5. Pam West British Notes, http://www.britishnotes.co.uk/ 
6. Roberts World Money, http://www.robertsworldmoney. com/ 
7. Wybrane projekty graficzne banknotów Narodowego Banku Polskiego, Narodowy 
Bank Polski. 
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PORTRET W MEDALIERSTWIE UPAMI ĘTNIAJ ĄCYM 
ARMI Ę KRAJOWĄ. GENERAŁ STEFAN GROT-ROWECKI 

NA MEDALACH PAMI ĄTKOWYCH 

Jacek Buciński 
Lublin/Warszawa 

 
Medale pamiątkowe w swej wielosetletniej historii upamiętniały doniosłe 

i ważne wydarzenia, rocznice bądź wybitne osoby, które swą postawą, czynami 
czy osiągnięciami zasługiwały na wyróżnienie i zapamiętanie przez kolejne 
pokolenia. Na medalach upamiętniano królów, władców, papieży, poetów, 
naukowców, artystów i wielu innych, których dokonania dla świata, państw, 
społeczeństwa czy organizacji były wzniosłe, ważne i chwalebne.  

Także w początkach polskiego medalierstwa portrety prezentowane na 
medalach zajmowały główną rolę. Najważniejsza Polska kolekcja medali – seria 
królów polskich z czasów Stanisława Augusta wydana w końcu XVII jest 
właśnie idealnym przykładem portretów prezentowanych na medalach.  

Pomimo, że z biegiem lat medalierstwo przeszło przez różne nurty i mody, 
to portret na medalach oparł się zmianom i do dnia dzisiejszego jest często 
prezentowanym motywem. 

W czasach powojennych w Polsce medalierstwo i umieszczane na nich 
portrety służyło nie tylko do uhonorowania zasłużonych osób, ale także do 
umacniania jedynie słusznej władzy ludowej. Rozdawane „na prawo i lewo” 
przy zjazdach i obchodach, wydawane w ogromnych nakładach medale 
z Leninem, Nowotko czy Dzierżyńskim do dziś straszą na aukcjach, czy targach. 

Niesprawiedliwe byłoby pisanie, że tylko działacze komunistyczni w latach 
powojennych gościli na medalach wydawanych w Polsce. Takie osoby jak 
Maria Konopnicka, Maria Skłodowska-Curie, Tadeusz Kościuszko, czy 
Fryderyk Chopin przez cały okres powojenny byli obecni na medalach wraz 
z wieloma innymi zasłużonymi osobami. 

Niewątpliwie najczęściej prezentowaną osobą na medalach, tak w Polsce, 
jak i na świecie od momentu swego powołania na Papieża, stał się Jan Paweł II, 
którego portret prezentowany jest niezwykle często nie tylko na medalach czy 
plakietach, ale także w numizmatyce. Jak ważne i częste są prezentowane 
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w medalierstwie portrety zasłużonych osób potwierdzają liczne wystawy 
i opracowania poświęcone konkretnej postaci. Przykładami takich opracowań 
mogą być np., „Portret Józefa Ignacego Kraszewskiego w medalierstwie 
i rzeźbie” czy „Portret Marii Konopnickiej w medalierstwie, rzeźbie…”, obie 
pozycje autorstwa dr Mariana Kowalskiego. 

Wraz z odwilżą polityczną w latach 80 do medalierstwa powróciła postać 
Marszałka Piłsudskiego, który na medalach pojawiał się już w okresie 
II Rzeczpospolitej. Do dnia dzisiejszego Marszałek Piłsudski jest jedną 
z najczęściej prezentowanych na medalach osób w Polsce.  

W medalierstwie, szczególnie od I wojny światowej, tematyką często 
występującą jest temat wojskowości. Dwie wojny światowe, kilkadziesiąt 
milionów ofiar, nieznane wcześniej okrucieństwo najeźdźców, wielkie bitwy 
i wybitni dowódcy, ale też wiele chwalebnych postaw zwykłych ludzi, jak 
i żołnierzy sprawiły, że dziś prawie każda wystawa, kolekcja czy zbiór nie może 
się obejść bez medali z tej bardzo szerokiej tematyki. 

Ja całą tematykę wojskowości na potrzeby tego artykułu (i mam nadzieję, 
że następnych) podzieliłem na kilka działów.  

I. Do września 1939 roku, 
II. Kampania wrześniowa, 

III.  Od końca wojny obronnej 1939 do zakończenia II WŚ, 
1. PSZ na Zachodzie, 
2. Ruch oporu w Polsce, 

a. Armia Krajowa/Szare Szeregi/BCh/NSZ, 
• Dowódcy, 
• Odziały, 
• Bitwy, 

b. AL/GL, 
3. LWP, 

IV. Od zakończenia II WŚ do 1989 roku, 
V. Od 1990 do chwili obecnej. 

Oczywiście powyższy podział jest bardzo „autorski” i do każdego 
z punktów można byłoby dodać kolejne podpunkty, ale dla niniejszego tekstu 
rozwinąłem tylko punkt dotyczący Armii Krajowej. 

Upamiętnianie Armii Krajowej, jej oddziałów, dowódców czy bitew przez 
blisko czterdzieści lat było mocno ograniczone, a często wręcz niemożliwe. 
Pomimo, że oficjalne władze omijały upamiętnianie Armii Krajowej, pamięć 
o niej przez lata komunizmu trwała dzięki jej żołnierzom, rodzinom i ludziom, 
dla których zakazy i strach przed karą nie były przeszkodą. Medale dotyczące 
Armii Krajowej, dowódców czy oddziałów wydawane były przeważnie 
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z prywatnych inicjatyw kombatantów. Wraz z odwilżą polityczną w Polsce 
w latach 80 ubiegłego wieku poczęto w medalierstwie upamiętniać osoby 
i wydarzenia, które w latach wcześniejszych były dla władzy ludowej 
niebezpieczne czy niewygodne. 

Dopiero w roku 1981 oficjalne władze zezwoliły na moment na wydanie 
przez oficjalne instytucje medali w dużych nakładach, na których mógł pojawić 
się symbol Polski Walczącej czy litery AK. I choć z biegiem czasu, z racji 
odchodzenia kombatantów na „wieczną wartę”, wydawanych jest coraz mniej 
medali, to ich ilość obecnie oceniłbym na około 450 sztuk. Niestety nie można 
dokładnie określić ich liczby z powodu tego, że medale czy plakiety wydawane 
są często przez lokalne środowiska czy organizacje w niewielkich nakładach dla 
wąskiej grupy odbiorców. Również fakt, że część z medali wydawana przed 
rokiem 1989 była robiona w „drugim obiegu”, nie pomaga na całościowe 
zebranie medali związanych z Armią Krajową. 

Tak jak i w całym medalierstwie, tak i w temacie szeroko rozumianej Armii 
Krajowej portrety są niewątpliwie bardzo ważną i niezmiernie ciekawą częścią 
prezentowaną na eksponatach. Dowódcy, którzy swą żołnierską postawą, 
odwagą na polu walki zasłużyli na upamiętnienie, pojawiają się na medalach 
i plakietach pamiątkowych dość często. Lesław Welker w swojej książce 
„Symbolika znaków Polski Walczącej” podaje, że na 106 medali 46 przedstawia 
portrety dowódców różnych szczebli, organizacji i oddziałów, co stanowi 43%. 
Nie sposób wymienić tu wszystkich żołnierzy Armii Krajowej, którzy zostali 
upamiętnieni w medalierstwie, ale niewątpliwie jednym z najczęściej 
przedstawianym na medalach żołnierzem Armii Krajowej jest jej pierwszy 
dowódca Generał Dywizji Stefan Grot Rowecki.  

Jedną z najstarszych plakiet upamiętniającą „Grota” w mojej kolekcji, jest 
plakieta, która najprawdopodobniej wydana była poza „oficjalnymi 
czynnikami”. Rowecki przedstawiony jest w mundurze z okresu 
II Rzeczpospolitej. Plakietka nieznanego autora i wykonawcy o wymiarach 
80 na 100 mm wykonana jest z blachy miedzianej, najpewniej na przełomie lat 
70 i 80 ubiegłego wieku.  
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Generał Stefan GROT Rowecki 
 
Kolejnym medalem, który upamiętniał Generała jest medal w pewien 

sposób szczególny dla tego zestawienia, ze względu na to, że nie przedstawiał 
on portretu samego Generała (a materiał ten jest poświęcony m.in., portretom), 
a upamiętnia otwarcie warszawskiej Trasy Armii Krajowej i Mostu im. Grota 
Roweckiego. Medal wykonany z brązu metodą odlewu o średnicy 60 mm, 
którego autorem jest Stanisław Soczyński, przedstawia maszt mostu 
z zawieszoną na nim polską flagą, która układa się w litery AK. Wężyk 
generalski na rewersie medalu jest oczywiście nawiązaniem do dystynkcji 
Grota-Roweckiego. Projektant Stanisław Soszyński był uczestnikiem Powstania 
Warszawskiego, a w latach 1970-1991 naczelnym plastykiem Warszawy. 

 

 

Trasa im. Armii Krajowej i most im. Grota-Roweckiego 
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Istnieje druga wersja tego medalu, o tych samych wymiarach, ale niestety 
obecnie nie jest on w moim posiadaniu. 

 

 

Trasa im. Armii Krajowej i most im. Grota-Roweckiego- Wersja II 
 
Kolejnym medalem (w kolejności wydania) jest medal również 

nieprzedstawiający portretu naszego bohatera, ale ze względu, że upamiętnia 
Generała Roweckiego, należy go bez wątpienia zaprezentować. Medal 
o wymiarach 85 na 80 mm zaprojektował Andrzej Kasten ps. "Zulejka", który 
w latach 1943-1944 był żołnierzem Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury" 
i I batalionu 2 pp Leg. AK "Nurta". Niestety nieznany jest jego emitent, 
wytwórca i nakład. 

Jako ciekawostkę można dodać, że napis na awersie jest błędny gdyż 
Rowecki nigdy nie był Komendantem Armii Krajowej, a jej dowódcą, gdyż 
Armia Krajowa była oficjalną armią polską, a w takowej dowodzą dowódcy, 
a nie komendanci.  

Dodatkowo należy pamiętać, że treść rozkazu brzmi: 
„Dnia 14 lutego 1942 r. 
Kalina 
W ślad za moim rozkazem l.2926 z dnia 3 IX 1941 r. 
1. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej 
służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armi ę Krajową” podległą Panu 
Generałowi, jako 
jej dowódcy 
2. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej […] 
Naczelny Wódz 
Sikorski 
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Komendant Główny Armii Krajowej 
 
Czwartym medalem, na którym upamiętniono postać Generała Grota-

Roweckiego jest medal wydany z okazji nadania imienia Szkole Podstawowej 
nr 9 w Warszawie. Uroczystość odbyła się 7 czerwca 1984 roku. Wokół kotwicy 
widoczny jest, tak jak i w przypadku drugiego z prezentowanych medali, otok 
generalski z dwoma gwiazdkami – generał dywizji. Niestety Rowecki nigdy nie 
wystąpił w mundurze generalskim, gdyż awans na generała otrzymał w maju 
1940 roku. Portret Generała na tym medalu jest reprodukcją zdjęcia w mundurze 
pułkownika sprzed II Wojny Światowej (między 1932 a 1935). Medal wydany 
w roku 1984 przez Mennicę Państwową według projektu Adama Siemaszko, 
a wykonano go w nakładzie 2000 sztuk.  

 

 

Szkoła Podstawowa nr 9. Nadanie imienia Stefana Grota Roweckiego 
 
Następnym medalem, którym uhonorowano postać dowódcy Armii 

Krajowej, jest medal wydany z okazji podniesienia bandery na M/S Generał 
Grot-Rowecki. Medal wydany w roku 1986 zaprojektował Rajmund 
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Gruszczyński, a wykonała go Mennica Państwowa. Ciekawostką związaną 
z medalem są różne daty z nim związane. Lesław Welker w swojej książce 
„Znaki Polski Walczącej” podaje, że medal ten Mennica Państwowa wydała 
we wrześniu 1987 roku, a na medalu widnieje rok 1986, który jest rokiem 
wodowania, zaś statek został wyprodukowany w 1985 przez stocznię bułgarską. 
I znowu tak, jak i w poprzednich medalach pojawia się wężyk generalski po 
bokach awersu i rewersu. Rodzicami chrzestnymi statku była córka Generała 
Irena Rowecka-Mielczarska, brat Generała Stanisław Rowecki oraz 
przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 9 im. gen. Stefana Roweckiego Grota 
w Warszawie. Niestety statek ten swoją służbę pod polską banderą zakończył 
2 listopada 2010 roku. Wszystkie pamiątki związane z Generałem, które 
znajdowały się na statku, które udało się zabrać, w tym portret ofiarowany przez 
córkę patrona trafiły do sali pamięci, prowadzonej przez PŻM. 

 

 

Podniesienie bandery na Grot-Rowecki 
 
Poniżej zdjęcie wspomnianego statku MS Generał Stefan Grot Rowecki. 
 

 

MS Generał Stefan Grot Rowecki 
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Kolejny eksponat z mojej kolekcji to medal wydany przez Towarzystwo 
Wiedzy Obronnej i przedstawiający Generała Stefana Grota-Roweckiego. 
Projektantem medalu był Zbigniew Kotyłło, a w roku 1990 wyprodukowała go 
Mennica Państwowa w ogromnym nakładzie 6000 sztuk (w dwóch wersjach). 
Na medalu o średnicy 70 mm obok portretu Grota widnieje data jego urodzin 
i śmierci, przy której jest znak zapytania, gdyż do dziś nie są znane wszystkie 
szczegóły jego śmierci. Wiadomo tylko, że po wybuchu Powstania 
Warszawskiego Heinrich Himmler wydał rozkaz zamordowania Generała 
w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, gdzie przebywał Generał. 

 

 

Generał Stefan Grot Rowecki - Towarzystwo Wiedzy Obronnej 
 

W roku 1991 Związek Powstańców Warszawskich w Bydgoszczy 
wyemitował medal, który był częścią serii dowódców SPZ-ZWZ-AK, a jego 
projekt wykonała według założeń Zdzisława Abramka Stanisława Wątróbska. 
Medal o średnicy 70 mm wydała w roku 1991 Mennica Państwowa w nakładzie 
łącznym 1052 sztuki.  

 

 

Generał Dywizji Stefan Grot Rowecki. ZPW - Bydgoszcz 
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W roku 1992 z okazji 50 rocznicy utworzenia Armii Krajowej pojawiły się 
dwa medale z portretem Generała Grota.  

Pierwszy medal prezentuje postać Generała Roweckiego w cywilnym 
płaszczu co, jak widać jest rzadkością na medalach, ale również na pomnikach, 
monetach czy znaczkach pocztowych. Takie przedstawienie Generała bez 
wątpienia podkreśla specyfikę czasu, w jakim przyszło Generałowi pełnić Jego 
służbę - czasu konspiracji. 

Projektantem medalu był znany artysta Tadeusz Tchórzewski, a 
wyprodukowania podjęła się Mennica Państwowa. Medal o średnicy 70 mm 
wydano w nakładzie łącznym 602 sztuki (w tym 2 sztuki numerowane). 

 

 

Stefan Grot Rowecki. 50 rocznica utworzenia Armii Krajowej 
 
Kolejnym medalem wydanym w roku 1992 był medal, który zaprojektował 

znany artysta i projektant medali Edward Gorol. Medal o średnicy 70 mm 
wykonała Mennica Państwowa w nakładzie łącznym 1000 sztuk. Tak jak 
i medal z roku 1984, przedstawia on popiersie Grota w mundurze z lat 1932–
1935 (ten rodzaj kurtki – wz. 27).  

Na medalu przedstawiona jest również scena i teks przysięgi Armii 
Krajowej, której to tekst zatwierdził już w styczniu 1942 Rząd RP na 
Uchodźstwie zanim jeszcze Wódz Naczelny Generał Władysław Sikorski 
formalnie przemianował Związek Walki Zbrojnej na Armię Krajową. W dniu 
22 lutego 1942 roku Generał Dywizji Stefan Rowecki „Grot” wydał rozkaz 
nr 58/1942, w którym zawarł rotę przysięgi Armii Krajowej. Nieco później 
12 grudnia 1942 roku Dowódca Armii Krajowej rozkazem nr 73/1942 
wprowadził nieznaczne zmiany w rocie Armii Krajowej. 
„W obliczu Boga Wszechmogącego 
i Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, 
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kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, 
znak Męki i Zbawienia, 
i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej 
Rzeczpospolitej Polskiej, 
stać nieugięcie na straży Jej honoru 
i o wyzwolenie Jej z niewoli 
walczyć ze wszystkich sił 
– aż do ofiary życia mego. 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
i rozkazom Naczelnego Wodza 
oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej 
będę bezwzględnie posłuszny, 
a tajemnicy niezłomnie dochowam, 
cokolwiek by mnie spotkać miało. 
Tak mi dopomóż Bóg!” 

 

 

Stefan Grot Rowecki. Przysięga Armii Krajowej 
 
W roku 1992 ukazał się także trzeci medal związany z osobą Generała 

Roweckiego. Medal ten jest w tym zestawieniu szczególny, gdyż pojawia się na 
nim postać Generała, ale już nie, jako pojedynczy portret, ale jako jeden z kilku 
portretów umieszczonych na medalu. Medal, którego emitentem był Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Zarząd Główny Warszawa, wydany był 
z tej samej okazji, co poprzedni - 50 rocznicy utworzenia Armii Krajowej. Na 
medalu oprócz Generała Grota przedstawieni są wszyscy przywódcy Polskiego 
Państwa Podziemnego w okresie II Wojny Światowej. Medal o średnicy 70 mm 
zaprojektowała Stanisława Wątróbska, a jego wykonawcą była Mennica 
Państwowa, która wydała go w nakładzie łącznym 400 sztuk.  
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Przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego 
 
Medal ten występuje w dwóch wersjach – prezentowana poniżej druga 

wersja różni się napisem o emitencie - w tym wypadku Związek Powstańców 
Warszawskich w Bydgoszczy. Medal ten jak poprzednio wydała Mennica 
w roku 1992 w nakładzie kilkunastu sztuk (informacja nieoficjalna).  

 

 

Przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego. Wersja II - Bydgoszcz 
 
Kolejny medal, który upamiętniał Generała jest to medal o średnicy 59 mm 

wydany w roku 1993 z okazji 50 rocznicy aresztowania Stefana Grota-
Roweckiego. Medal ten tak, jak i jeden z medali powyżej, ma błędny opis 
dotyczący funkcji, jaką pełnił Generał w szeregach Armii Krajowej. Niestety nie 
udało mi się ustalić, kto jest emitentem i autorem tego medalu oraz gdzie 
i w jakim nakładzie został wydany.  
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50 rocznica aresztowania I komendanta Armii Krajowej 
 
Ostatnim z prezentowanych medali jest medal wydany w ramach serii 

„Polacy w II Wojnie Światowej” i upamiętniający Armię Krajową. Choć sam 
medal nie odnosi się do konkretnej rocznicy, to jest na nim data powołania 
i rozwiązania Armii Krajowej. Oprócz dat przedstawiona jest również postać 
Generała Grota. Medal o średnicy 40 mm zaprojektowali Andrzej i Roussana 
Nowakowscy (tak, jak całą serię), a w nakładzie 10.000 sztuk wydała w 2009 
roku Skarbnica Narodowa. Jest to wersja medalu wykonana z mosiądzu, 
platerowana 24-karatowym złotem. Medal posiada stempel lustrzany.  

 

 

Armia Krajowa-Polacy w II wojnie światowej 
 
I to już całe zestawienie medali upamiętniających Generała Grota 

Roweckiego, które na chwilę obecną znajdują się w mojej kolekcji. Pisząc „na 
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chwilę obecną” mam nadzieję, że niebawem pojawią się kolejne, nieznane mi 
dotąd medale upamiętniające Pierwszego Dowódcę Armii Krajowej. 

Oczywiście Generał Stefan Grot-Rowecki nie jest jedynym z dowódców 
AK tak często umieszczanych na medalach. Dość często ukazywani są także 
Tadeusz Bór-Komorowski, Antoni Chruściel ps. Monter, czy Jan Mazurkiewicz 
ps. Radosław. Ale to już temat, który przygotowuję na kolejne spotkanie 
z Czytelnikami. 
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Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie” Wydawnictwo, 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Międzyrzec Podlaski 1981 

10. Męclewska Marta – „Złoci królowie. Prawda i legenda o medalierskiej serii 
królów polskich z czasów Stanisława Augusta” w: http://lazienki-
krolewskie.pl/Marta-Meclewska—ZLOCI-KROLOWIE.-PRAWDA-I-
LEGENDA-O-MEDALIERSKIEJ-SERII-KROLOW-POLSKICH-Z-
CZASOW-STANISLAWA-AUGUSTA.html 

11. Welker Lesław „Symbolika znaków Polski Walczącej” 
12. Welker Lesław „Znaki Polski Walczącej” 

◙ 
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PAMI ĄTKI Z WAKACJI, CZYLI CZEGO PRAWDZIWI 
NUMIZMATYCY NIE ZBIERAJ Ą 

Dariusz Świsulski 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Na progu wakacji, gdy urlopowe wyjazdy mamy już zaplanowane, 

chciałbym przedstawić lżejszy temat, pod trochę przekornym tytułem "czego 
prawdziwi numizmatycy nie zbierają". W czasie spaceru po kurortach, często 
nie możemy oprzeć się zakupom różnego rodzaju pamiątek. W taki sposób do 
domu trafia ciupaga z Zakopanego, czy muszelka z Sopotu. Wśród wielu, 
czasami bardzo dziwnych pamiątek, często wyprodukowanych z Chinach, 
którymi kuszą nas sprzedawcy na letnich straganach, są też takie, które przez 
monetopodobny wygląd przyciągają uwagę numizmatyków. Prawdziwy 
numizmatyk nie da się skusić, ale czy taka pamiątka jest gorsza od 
plastykowego Smoka Wawelskiego? Przynajmniej zajmuje mniej miejsca 
w domowej szufladzie. 

 

 

Pamiątki na straganie w Gdyni 
 
Producenci tych pamiątek dodatkowo wykorzystują chorobę kolekcjonerów 

polegającą na dążeniu do zebrania kompletnej kolekcji. Dlatego wydają serie 
takich pamiątek, które można zgromadzić odwiedzając kolejne miejsca. 
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Co bardziej zarażeni chorobą planują wakacyjne podróże pod kątem zakupu 
następnych egzemplarzy do zbiorów. 

W artykule przedstawię pamiątki pseudonumizmatyczne, które można 
spotkać w Polsce. Ze względu na publikację artykułu w Gdańskich Zeszytach 
Numizmatycznych ograniczę się do przykładów z Pomorza. 

 
Dukaty lokalne 

Emisja tzw. dukatów lokalnych rozpoczęła się w 2006 roku w gminie 
Jastarnia, która wyemitowała pamiątkowy żeton z okazji 75-lecia Juraty. Żeton 
posiadał nominał 3 merki i teoretycznie mógł być wykorzystany do opłacenia 
w określonym czasie towarów i usług. Sukces tej emisji spowodował 
zainteresowanie innych miast i gmin, co doprowadziło w kolejnych kilku latach 
do emisji dziesiątek "dukatów lokalnych" w nakładach po kilkadziesiąt tysięcy 
sztuk. 

 

    

Pierwszy "dukat lokalny" 3 merki, 75 lat Juraty, z 2006 roku 
 
Pierwsze dukaty były wybijane w Mennicy Polskiej, ale ze względu na 

duże zainteresowanie, żetony te były i są do dzisiaj robione także przez innych 
producentów. 

W dukaty lokalne zaopatrywali się zarówno turyści, jak i kolekcjonerzy.  
Przy wielu emisjach, zaczęto też wytwarzać serie, związane np. z miejscem 

emitenta lub z danym tematem. Do ciekawszych serii można zaliczyć m.in. 
Szlak zabytków techniki, czy Latarnie morskie. Projektowaniem "dukatów 
lokalnych" zajmowali się czołowi polscy projektanci monet, a wiele z nich to 
prawdziwe dzieła sztuki.  
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"Dukat lokalny" 4 dëtczi, 666 lat miasta Pucka, z 2008 roku 
 

    

"Dukat lokalny" 7 fregat, The Tall Ships' Races, z 2009 roku 
 

    

"Dukat lokalny" 7 talarów gda ńskich z serii Polskie latarnie morskie, z 2010 r. 
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Złota Polska 
"Złota Polska" to seria żetonów, do zakupu których zachęca hasło na 

stronie internetowej: "Zwiedzaj Polskę i kolekcjonuj medale".  
 

 

Strona internetowa Złotej Polski, http://zlotapolska.pl/ 
 
Żetony zawierają informacje krajoznawcze, nawiązujące do danego 

miejsca, są starannie wykonane, ich średnica wynosi 32 mm. Każdy z żetonów 
można nabyć tylko w jednym miejscu, w specjalnym automacie lub np. w kasie 
muzeum.  

Żetony podzielone są na kilkanaście szlaków (regiony, w których można je 
nabyć, ale również szlak Jana Pawła II lub Zamki i Pałace). Na temat 
poszczególnych zestawów można znaleźć szczegółowe informacje w internecie, 
wydawane są też foldery. 

Seria Złote Pomorze obejmuje najważniejsze zabytki Gdańska, ale również 
żetony z Sopotu, Malborka, Wdzydz Kiszewskich.  
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Żeton z serii Złote Pomorze - Sopot 
 

    

Żeton z serii Złote Pomorze - MHMG, Dwór Artusa 
 

Inne żetony 
Wiele pamiątkowych żetonów czeka na turystów w kasach muzeów, 

sklepach z pamiątkami, czy wręcz bezpośrednio na ulicy - na sezonowych 
stoiskach, czy w automatach. 

 

    

Pamiątkowy żeton sprzedawany w kasie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
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Żeton sprzedawany z automatu w "krzywym domku" w Sopocie 
 

    

Żeton, który kilka lat temu można było samodzielnie wybić  
na stoisku przy gdyńskiej plaży 

 
Oferta pamiątek, w tym również pseudonumizmatycznych zwiększa się 

w czasie takich imprez, jak jarmarki i festyny. Corocznie na Jarmarku 
Dominikańskim w Gdańsku wśród setek stoisk, można znaleźć również z taką 
ofertą. Do nabycia są również specjalnie przygotowane na Jarmark 
Dominikański. 
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1 funt dominikański, 750 lat Jarmarku Dominikańskiego, 2010 rok 
 

    

Żeton Mennicy Polskiej z okazji 750 lat Jarmarku Dominikańskiego, 2010 rok 
 

    

10 miedziaków miejskich - Gdańsk z serii Moje miasto, 2009 rok 
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Znaczki turystyczne 
Kolejna pamiątka odbiega od wcześniej przedstawionych ze względu na 

materiał, z którego została wykonana. To tzw. "znaczek turystyczny" - 
drewniany krążek o średnicy 60 mm, na którym wypalono rysunek i tekst 
nawiązujący do zwiedzanego obiektu turystycznego, z metalowym oczkiem do 
zawieszenia. Pomysł na tego typu pamiątkę przywędrował z Czech, obecnie 
rozpowszechnił się na kilka państw. W Polsce tego typu pamiątka dostępna jest 
w ponad 300 miejscach. Dla zbieraczy jest specjalna strona internetowa, forum, 
profil na facebooku. Kolekcjonerzy zamieszczają tam zdjęcia całych ścian 
z dziesiątkami zgromadzonych znaczków. 

 

 

Strona internetowa Znaczki Turystyczne, http://znaczki-turystyczne.pl/ 
 
Znaczki podzielone są na dziewięć kategorii: Góry i schroniska, Trasy 

turystyczne, Zamki, pałace i twierdze, Miasta, Miejsca kultu, Muzea i parki, 
Podziemne trasy turystyczne, Latarnie morskie, Inne.  
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Przykładowe "Znaczki turystyczne" 
 
Zdjęcia żetonów autora, eksponaty z prywatnych zbiorów. 
 
Wszystkim czytelnikom Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych autor 
życzy spokojnych wakacji i okazji uzupełnienia kolekcji. 

◙ 
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KONKURS „PROJEKTUJ Ę MONETĘ” 

Mariusz Habkowski 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował 

w kwietniu konkurs pt. „Projektuję monetę”. Konkurs skierowany był do 
uczniów klas gimnazjalnych oraz VI klas szkoły podstawowej. Pilotażowo 
zorganizowany został w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 
nr 6 w Gdańsku. Młodzi twórcy mieli wolną rękę przy projektowaniu, nie była 
narzucona tematyka ani forma monety. Udział w konkursie był dobrowolny. 
Wpłynęło 30 prac, które zostały poddane ocenie przez komisję konkursową 
w składzie: Bożena Wis z Oddziału Okręgowego w Gdańsku Narodowego 
Banku Polskiego, Tomasz Olkowski z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 
oraz Mariusz Habkowski z Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego. Wyłoniono 11 prac zasługujących zdaniem komisji na 
wyróżnienie. Ogłoszenie wyników poprzedzone odczytem nt. znaków 
pieniężnych wygłoszonym przez Mariusza Habkowskiego odbędzie się w Filii 
Naukowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku przy ul. 
Obrońców Wybrzeża 2, 16 czerwca o godz. 17.00. 

Wyróżnione prace konkursowe: 
 

 

Autor: Olga Ćwięk 
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Autor: Wioletta Borkowska 
 

 

Autor: Julia Kawa 
 
Celem przeprowadzonego konkursu było przybliżenie młodzieży szkolnej 

zagadnień związanych z procesem powstawania znaków pieniężnych, a także 
znaczenia jakie pełni w każdym kraju pieniądz. Na jesień planowane jest 
wdrożenie projektu polegającego na cyklu odczytów nt. pieniądza polskiego, 
wystaw i konkursów, obejmującego zasięgiem szkoły gimnazjalne na terenie 
całego Gdańska. 

Projekty przygotowane przez uczniów można oglądać na wystawie 
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada 
Korzeniowskiego w Gdańsku, Filia Naukowa. 
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Plakat z informacją o wystawie 

◙ 
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SACRUM NUMISMA 

Przemysław Pisula 
Zamkowe Stowarzyszenie Numizmatyczne w Świdwinie 

 
W dniu 20 marca 2015 r. w komnatach muzealnych świdwińskiego zamku 

zainaugurowano kolejną wystawę numizmatyczną pod tytułem: „Sacrum 
Numisma” . 

Organizatorem wystawy jest Zamkowe Stowarzyszenie Numizmatyczne 
w Świdwinie we współpracy z Świdwińskim Ośrodkiem Kultury ZAMEK.  

 

 

Fragment wystawy 
 

Tytuł wystawy „Sacrum Numisma”, został zapożyczony z jęz. łacińskiego, 
Sacrum w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza tematykę sakralną, religijną, 
z kolei Numisma medalierstwo i numizmatykę. Tak więc tłumacząc nazwę 
pełną medalierstwo i numizmatyka sakralna. Wystawa, która została otwarta 
w zamkowych komnatach muzealnych bezpośrednio łączy się z nadchodzącą 
10 rocznicą śmierci polskiego papieża świętego Jana Pawła II. 

Wystawa składa się z ekspozycji przepięknych, artystycznych medali 
papieskich takich wybitnych autorów jak Pan Łukowiak, Stasiński. Wśród 
eksponatów są także monety i numizmaty o tematyce papieskiej oraz sakralnej. 
Zbiory te pochodzą ze zbiorów wałbrzyskiego kolekcjonera Pana Adama 
Tyszera. Ostatnim elementem wystawy są archiwalia świdwińskie, na które 
składają się dokumenty przedwojennego Świdwina o charakterze sakralnym.  

Z okazji organizacji wystawy Zamkowe Stowarzyszenie Numizmatyczne 
w Świdwinie wybiło okolicznościowy medal, którego autorem jest Pan Tomasz 
Olkowski z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Awers medalu 
przedstawia Matkę Boska z dzieciątkiem, jest to motyw zaczerpnięty 
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z Goldguldena Bogusława X, w otoku napis gotycki Sacrum Numisma 2015, 
rewers przedstawia logo Zamkowego Stowarzyszenia Numizmatycznego 
w Świdwinie.  

 

    

Okolicznościowy medal 
 

 

Od lewej: Bolesław Kurek- Dyrektor Świdwińskiego Ośrodka Kultury, w-ce 
Prezes ZSN w Świdwinie, Sylwester Wojtan - Skarbnik ZSN w Świdwinie, 

Przemysław Pisula - Prezes ZSN w Świdwinie, Tomasz Olkowski - kierownik 
działu numizmatycznego Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Adam Tyszer 
- wałbrzyski kolekcjoner medali, Łucjan Siwiec - dyrektor klubu garnizonowego 

21 Bazy Lotnictwa Taktycznego, członek ZSN w Świdwinie, ostatni z prawej 
Henryk Klaman przewodniczący Rady Miasta Świdwin 

 
Wystawa jest kolejną inicjatywą świdwińskiego ruchu numizmatycznego, 

który formalnie pod egidą Zamkowego Stowarzyszenia Numizmatycznego 
w Świdwinie, swe funkcjonowanie rozpoczął w 2013 roku. Serdecznie 
zapraszamy na wystawę, która jest dostępna dla zwiedzających do końca 
września. 

Zapraszamy do współpracy i odwiedzania Naszego miasta! ◙ 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował 

w dniu 7 kwietnia 2015 r odczyt prezesa Oddziału Gdańskiego PTN, pana 
Mariusza Habkowskiego pt.: "Wizerunki godła państwowego na monetach 
II RP oraz PRL".  

Odczyt poświęcony był wizerunkom orła z polskiego godła państwowego 
na monetach II RP oraz PRL. Przyjęte jest, aby wizerunek umieszczany na 
monetach odpowiadał wzorowi określonemu w odpowiednich aktach prawnych. 
Okazuje się jednak, iż projektanci monet podchodzili do tego zagadnienia z dużą 
swobodą, niejednokrotnie dając upust inwencji twórczej. Na odczycie 
zaprezentowano zarówno wizerunki orła ze zmienionymi, w stosunku do 
oficjalnie obowiązującego wzorca, proporcjami jak i stanowiące całkowicie 
autorskie rozwiązania graficzne projektantów monet. 

 

 

Odczyt "Wizerunki godła państwowego na monetach II RP oraz PRL" 
 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował 

przedstawiony w Sali Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 
w dniu 5 maja 2015 r. odczyt pana Roberta Aponowicza pt.: "Wojciechowski 
bez granic".  
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Referat przygotowany na podstawie materiałów zebranych w IPN 
i pochodzących z tzw. Zachodniej Białorusi dotyczył sprawozdania z 1940 roku 
dla sekretarza Ponomarienki, na temat historii pewnego fałszerstwa. 

 

 

Odczyt "Wojciechowski bez granic" 
 
5 maja 2015 roku w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się 

uroczyste otwarcie wystawy „Sport i turystyka na medalach Wojska 
Polskiego, Marynarki Wojennej i miasta Gdyni”. Prezentowane medale 
pochodzą z prywatnych zbiorów członka Oddziału Gdańskiego Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego, pana Bogumiła Filipka. W wernisażu 
uczestniczyli przedstawiciele OG PTN. 

 

 

Otwarcie wystawy (fot. http://www.muzeummw.pl/) 
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Zwiedzanie wystawy(fot. http://www.muzeummw.pl/) 
 
W czerwcu 2015 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 

im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Filia Naukowa, 
prezentowana jest wystawa przygotowana po patronatem Oddziału Gdańskiego 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego "Medale biegowe", na której 
pokazane są medale, których zdobywcą i właścicielem jest Janusz Skosolas.  

Wystawa prezentuje kilkadziesiąt medali zdobytych podczas biegów 
organizowanych na całym świecie, m.in. w Pradze, Wiedniu, Nowym Jorku, czy 
Tokio. Nie zabrakło też pamiątek po biegach organizowanych w Polsce, w tym 
tak znanych jak biegi gdyńskie, w których zdobywa się poszczególne elementy 
składające się ostatecznie na kompletne trofeum (np. słynny Medal - 
Żaglowiec), czy też Bieg Katorżnika, gdzie medale są olbrzymie i jedyne 
w swoim rodzaju.  
 

 

Fragment wystawy 
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Fragment wystawy 

 

 

Plakat z informacją o wystawie 
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Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował 
przedstawiony w Sali Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 
w dniu 2 czerwca 2015 r. odczyt Dariusza Świsulskiego pod tytułem: "Pamiątki 
z wakacji, czyli czego prawdziwi numizmatycy nie zbierają". Odczyt został 
uzupełniony prezentacją kilkuset tzw. dukatów lokalnych i żetonów. 
W bieżącym numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych prezentujemy 
artykuł przygotowany na podstawie tego referatu. 

 

 

Słuchacze w trakcie odczytu 
 
W drugiej części Dariusz Świsulski przedstawił sprawozdanie z XII 

Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego. Skróconą wersję sprawozdania zamieszczamy w tym 
numerze GZN. 

◙ 
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XII WALNY SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ZJAZD  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO 

Dariusz Świsulski 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
W dniach 29-31 maja 2015 r. w hotelu Krosno Nafta w Krośnie odbył się 

XII Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego. W Zjeździe uczestniczyło 69 delegatów z Oddziałów 
w całej Polsce.  

Pierwszego dnia, jedynym punktem programu była wymiana 
kolekcjonerska, będąca okazją do zaprezentowania lub uzupełnienia swoich 
zbiorów. 

 

 

Wymiana kolekcjonerska 
 
Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się sesją naukowa, w trakcie której 

wygłoszono dwa referaty: mgr Zdzisław Gil, kustosz Muzeum Podkarpackiego 
w Krośnie „Krosno odkryte na nowo” oraz dr hab. inż. Edward Czekaj, profesor 
nadzwyczajny Instytutu Odlewnictwa w Krakowie „Wybrane sposoby 
wykonywania monet i medali okolicznościowych metodami odlewniczymi”. 

Następnie powołano przewodniczącego obrad i protokolantów. Sekretarz 
generalny Adam Zając odczytał listę zmarłych członków PTN, ich pamięć 
obecni uczcili chwilą ciszy. Powołano Komisje Zjazdowe: Mandatową, Do 
przyjęcia protokołu z poprzedniego Zjazdu, Uchwał i wniosków, Wyborczo-
skrutacyjną. 
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Sala obrad 
 

 

Prezydium Zjazdu 
 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego przedstawił sekretarz 

generalny Adam Zając, sprawozdanie dotyczące finansów skarbnik Jan Milner, 
sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przewodnicząca Maria Suślik-
Idczak, sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego sekretarz Jan Bartniak. 

Na delegatach największe wrażenie zrobiło sprawozdanie przedstawione 
przez skarbnika, z którego można było się dowiedzieć o trudnej sytuacji 
finansowej Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, szczególnie w ostatnim 
czasie, oraz sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, w którym podano 
informację o szeregu nieprawidłowościach w działaniu Zarządu Głównego. 
W tej sytuacji może budzić zdziwienie, że nie było żadnych głosów w dyskusji 
nad sprawozdaniami. 

W dalszej części obrad swoje przemówienie wygłosił Prezes ZG PTN – 
Zbigniew Nestorowicz. 

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 138   czerwiec 2015 r. 

50 

 

Wystąpienie Prezesa Zbigniewa Nestorowicza 
 
W kolejnym punkcie obrad zostały wręczone wyróżnienia. Tytuł Członka 

Honorowego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego otrzymał prof. Mariusz 
Mielczarek. Zostały też wręczone medale PTN, a kilkadziesiąt osób odebrało 
nowe odznaczenie PTN. 

 

 

Tytuł Członka Honorowego PTN odbiera prof. Mariusz Mielczarek 
 
W dalszej części obrad Komisje Zjazdowe: Mandatowa, Do przyjęcia 

protokołu z poprzedniego Zjazdu, Uchwał i wniosków i Wyborczo-skrutacyjna 
przedstawiły swoje sprawozdania. Do Komisji Uchwał i wniosków delegaci 
zgłosili 7 wniosków. Nie bardzo wiadomo, jaki był cel działania tej Komisji, 
skoro zgłoszone wnioski nie były dalej procedowane, a jedyną reakcją było 
wystąpienie Zbigniewa Nestorowicza, który wskazał bezzasadność niektórych 
propozycji zgłoszonych przez delegatów. 
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Przedobiednia część obrad zakończyła się uroczystym otwarciem wystawy 
dorobku artystycznego Krzysztofa Chwaleby. Pan Chwaleba jest autorem setek 
pięknych medali, z których większość można było zobaczyć na wystawie 
w hotelu Krosno Nafta. Z okazji wystawy Oddział Krośnieński PTN wydał 
specjalny katalog, w którym zamieszczono zdjęcia pokazywanych na wystawie 
medali, plakiet, odznak, herbów i innych wyrobów. 

 

 

Otwarcie wystawy dorobku artystycznego Krzysztofa Chwaleby 
 

 

Okładka katalogu wystawy 
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Po przerwie obiadowej wznowiono obrady i przystąpiono do głosowania 
uchwał w sprawie udzielenia absolutorium. Ponieważ w trakcie kończącej się 
kadencji z funkcji prezesa zrezygnował Mariusz Mielczarek, a w pozostałej 
części kadencji funkcję tę pełnił Zbigniew Nestorowicz, delegaci głosowali 
oddzielnie za absolutorium obu prezesów i Zarządu Głównego. W wyniku 
głosowania (w sposób jawny) Mariuszowi Mielczarkowi udzielono 
absolutorium jednomyślnie, a Zbigniewowi Nestorowiczowi i Zarządowi 
Głównemu większością głosów.  

Wiele emocji przyniosły wybory prezesa PTN na kolejną kadencję. Obok 
dotychczasowego prezesa Zbigniewa Nestorowicza, zgłoszono kandydaturę 
prezesa Oddziału PTN w Radomiu, Przemysława Ziemby. W wyniku 
głosowania przeprowadzonego w sposób tajny, Zbigniew Nestorowicz otrzymał 
25 głosów, a Przemysław Ziemba 43 głosy. W ten sposób prezesem Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego został Przemysław Ziemba.  

 

 

Prezes PTN - Przemysław Ziemba 
 
Do Zarządu Głównego, w głosowaniu jawnym na całą listę zostali wybrani: 

- Dariusz Budzelewski, 
- Piotr Chabrzyk, 
- Dariusz Frączek, 
- Krzysztof Lorek, 
- Wojciech Łonak, 
- Jacek Osiewała, 
- Jerzy Piniński, 
- Jan Radkowski, 
- Eliza Walczak, 
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- Mateusz Woźniak. 
Do Głównej Komisji Rewizyjnej weszli: 

- Tadeusz Bocheński, 
- Witold Bykowski, 
- Maria Suślik-Idczak, 
- Grzegorz Wichrowski, 
- Andrzej Ziobrowski. 

Do Sądu Koleżeńskiego weszli: 
- Jan Bartniak, 
- Henryk Kopaczel, 
- Stanisław Łobacz, 
- Zbigniew Szczerbik, 
- Krzysztof Wróblewski. 

Dużo zamieszania wniosły kolejne punkty obrad: zmiana statutu 
i wysokości składek. W obu sprawach zgłaszano kolejne, sprzeczne wnioski. 
Ostatecznie zdecydowano zmianę statutu pozostawić do czasu uchwalenia przez 
Sejm zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, a wysokość składek została 
podniesiona do kwoty 90 zł rocznie.  

Po pełnym emocji dniu uczestnicy Zjazdu autokarem pojechali na kolację 
do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bórce. 

Ostatni dzień Zjazdu przeznaczony był na zwiedzanie Krosna.  
 

 

Początek spaceru po Krośnie 
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Przy pomniku Ignacego Łukasiewicza 
 
Była też możliwość odwiedzenia Centrum Dziedzictwa Szkła, gdzie 

zobaczyliśmy kolejne etapy wytwarzania wyrobów szklanych oraz odwiedzenia 
Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. 

 

 

Piec hutniczy w Centrum Dziedzictwa Szkła 
 
Zjazd już się zakończył, natomiast dla nowego Prezesa i Zarządu Głównego 

to dopiero początek ciężkiej pracy. Najpilniejsze zadanie to uporządkowanie 
spraw finansowych. Zwiększenie wysokości składek nie jest wystarczającym 
rozwiązaniem, należy zwiększyć dochody z innych źródeł oraz ograniczyć 
wydatki. Ważne zadanie, jakie nas czeka to przygotowanie propozycji zmian 
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w statucie. Zmiany te muszą być dokładnie przemyślane i przekazane do 
Oddziałów do dyskusji przed kolejnym Walnym Zebraniem Delegatów 
odpowiednio wcześniej. Zmiana statutu jest sprawą zbyt poważną, by pozwolić 
sobie na improwizację.  

Oddział Gdański PTN udzielił nowym władzom kredytu zaufania. 
W trakcie Zjazdu swoje poparcie nowemu Prezesowi przekazał delegat 
OG PTN, Dariusz Świsulski. Przekazał również, jako prezent od Oddziału, 
kopie medali z Zygmuntem Starym i Zygmuntem Augustem. 

 

 

Prezes Przemysław Ziemba i Dariusz Świsulski z Oddziału Gdańskiego PTN  
 

    

Żeton zjazdowy 
 

Tekst zawiera subiektywne wrażenia ze Zjazdu delegata Oddziału Gdańskiego 
PTN i nie musi być zgodny z wrażeniami innych uczestników. Prezentowane 
fotografie zostały wykonane przez autora. 

◙ 
 



 
KOMUNIKATY 

 
 
Spotkania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Gdańsku: 
 

- każdy pierwszy wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) godz. 17:00 w Sali 
Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska znajdującej się w Ratuszu 
Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) - 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 


