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OD REDAKCJI 

 

 Nadszedł dzień, do którego przygotowywaliśmy się już od wielu miesięcy 

- bieżący numer Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych został opublikowany               

w przeddzień II Pomorskiej Konferencji Numizmatycznej organizowanej 

wspólnie przez Muzeum Gdańska oraz Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego. Jak wspominaliśmy już w poprzednich numerach 

Konferencja będzie również okazją, by świętować 65. lecie naszego Oddziału, jak 

również 30. lecie Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych. Dziękujemy 

wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji Konferencji. W szczególności 

naszą wdzięczność chcielibyśmy okazać Panu mgr inż. Wiesławowi Kulejowi                 

z firmy „Odlewnictwo, Eksport – Import W. Kulej” za wykonanie medalu 

okolicznościowego, Pani mgr Justynie M. Kuropatwie za projekt zaproszenia na 

Konferencję oraz Pani Alicji Szczypińskiej z Mennicy Wrocławskiej Goldenmark 

za wsparcie i życzliwość dla naszego projektu. 

 

 W 152 numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych mogą Państwo 

zapoznać się z historią Oddziału Gdańskiego PTN, przeczytać o trzydziestu latach 

Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych, a także o propagandzie na polskich 

banknotach, medalu wydanym z okazji wodowania statku MS. Piłsudski oraz 

mariażach Jagiellonów i Habsburgów. W tym numerze znajdziecie Państwo także 

informacje o nowych wydawnictwach autorstwa członków naszego Oddziału – 

Dariusza Świsulskiego i Miłosza Frąckowiaka. 

 

 Serdecznie zapraszam do lektury. 

 

Mariusz Habkowski 
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JUBILEUSZ 65. LECIA ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO 

POSLKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO 

Małgorzata Gizińska 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Jubileusz 65. lecia Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego jest doskonałą okazją do podsumowania dorobku oraz 

przypomnienia pokrótce historii jego powstania. Początki działalności Oddziału 

Gdańskiego związane są - podobnie jak całego stowarzyszenia - z Polskim 

Towarzystwem Archeologicznym. Zebranie inauguracyjne oddziału, 

utworzonego z inicjatywy ówczesnego dyrektora Muzeum Archeologicznego              

w Gdańsku doc. dr Leona Jana Łuki (późniejszego prezesa w latach 1960 – 1962) 

odbyło się w dniu 9 listopada 1953 roku, w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk. 

Pierwszym prezesem został wybrany zasłużony badacz przeszłości Pomorza               

ks. dr Władysław Łęga. Po niecałym roku działalności oddział liczył już 62 

członków. Towarzystwo zrzeszało oprócz pracowników Muzeum także młodych 

naukowców i studentów oraz osoby spoza zawodowego kręgu archeologii, 

zainteresowane tą dziedziną nauki. Stopniowo dołączyli do nich naukowcy-

numizmatycy oraz kolekcjonerzy monet, medali, odznaczeń i innych walorów 

numizmatycznych. Efektem tego było utworzenie 3 października 1963 roku przy 

Oddziale PTA w Gdańsku Koła, liczącego początkowo 14 członków, a w 1965 

roku Sekcji Numizmatycznej. Pierwsze zebrania odbywały się w siedzibie 

Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz sali odczytowej Gdańskiego 

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, później w Muzeum Archeologicznym                   

w Gdańsku. Pierwszym prezesem Sekcji został inż. Antoni Domaradzki, autor 

wielu artykułów w „Biuletynie Numizmatycznym”, członek Rady Redakcyjnej 

(1954 -1955) i Komitetu Redakcyjnego (1957 – 1967) tego wydawnictwa. 

Zasługą inż. Domaradzkiego było przygotowanie do druku maszynopisu pracy 

prof. Mariana Gumowskiego „Mennica Gdańska”, która mogła ukazała się 

drukiem dopiero po wielu latach. Przyświecała mu także idea odtworzenia 

słynnego zbioru numizmatycznego Gimnazjum Gdańskiego. 

W latach 1966 – 1972 funkcję prezesa Sekcji Numizmatycznej pełnił           

prof. dr hab. Franciszek Otto – niezwykle ceniony numizmatyk, kolekcjoner 
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przede wszystkim monet gdańskich i polskich z okresu królewskiego. Po nim 

stanowisko piastowali kolejno: Kazimierz Sobczak (1972 – 1981), prof. dr hab. 

Jerzy Rogulski (1981 – 1987) oraz inż. Antoni Ziółkowski (1987 – 1991). 

Niezwykle ważną osobą dla Oddziału Gdańskiego PTN jest                                

mgr Aleksandra Szymańska - Bukowska, która pełniła funkcję prezesa Oddziału 

Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego (od 

1991 roku – Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego) przez trzydzieści dwa 

lata, od roku 1971 do marca 2003. Pani Szymańska, zawodowo związana                             

z archeologią, jest członkiem Towarzystwa od roku 1959 (wtedy jeszcze 

Polskiego Towarzystwa Archeologicznego) aż do dzisiaj. Jej zasługą jest 

zainicjowanie Sesji Pomorzoznawczych, organizowanych do dzisiaj w różnych 

ośrodkach tego regionu oraz Tygodnia Archeologii i Numizmatyki. Była także 

inicjatorem i głównym organizatorem sesji naukowej, poświęconej 60-leciu 

urodzin prof. Stanisława Suchodolskiego, która odbyła się w roku 2001                            

w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku.  

Następcą Aleksandry Szymańskiej został w 2003 roku mgr Aleksander 

Maria Kuźmin, który pełnił funkcję prezesa przez 10 lat - do 2013 roku, z kilku 

miesięczną przerwą w roku 2005. Wówczas prezesem był dr Jarosław Dutkowski, 

profesjonalny numizmatyk, wieloletni redaktor „Przeglądu Numizmatycznego” 

oraz autor szeregu pozycji wydawniczych o tematyce numizmatycznej. 

Działalność Aleksandra Kuźmina w Towarzystwie, mimo malejącej liczby 

członków (co jest chyba tendencją nie tylko oddziału gdańskiego i nie tylko               

PTN-u, ale także innych stowarzyszeń) była bardzo aktywna. Niezwykle ważnym 

przedsięwzięciem przez Niego zainicjowanym od roku 1988, było powołanie 

pisma oddziałowego „Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych”, wydawanego do 

dziś. 

Od momentu poprzedniego jubileuszu obchodzonego jesienią 2013 roku 

zmienił się częściowo skład Zarządu Oddziału. Nowym prezesem został wybrany 

mgr Mariusz Habkowski. Po pewnym czasie - po okresie intensywnej działalności 

- obowiązki zawodowe zmusiły go do rezygnacji z pełnionej funkcji. Zastąpił go 

wówczas ówczesny wiceprezes, od maja 2011 roku współredaktor GZN                             

a z czasem ich redaktor główny dr hab. Dariusz Świsulski. Jego zasługą jest 

stworzenie strony internetowej oddziału a przede wszystkim zdygitalizowanie 

wszystkich archiwalnych numerów naszego oddziałowego wydawnictwa. W roku 

2017 nowym prezesem Oddziału została wybrana mgr Małgorzata Gizińska, od 
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prawie czterdziestu lat kustosz zbiorów numizmatycznych Muzeum 

Archeologiczno – Historycznego w Elblągu, od wielu lat zaprzyjaźniona                        

z gdańskimi numizmatykami i kibicująca wszystkim ich działaniom. Wspiera ją 

Zarząd Oddziału w składzie: Mariusz Habkowski - viceprezes, jednocześnie 

redaktor GZN, Robert Aponowicz – sekretarz, Zbigniew Mikucki – skarbnik                   

i Andrzej Denis – członek Zarządu. 

Należy podkreślić, że mimo znacznego zmniejszenia się liczby członków 

Oddziału, nieprzerwanie prowadzona jest działalność wystawiennicza oraz 

odczytowa. Wystawy tematyczne przygotowywane z bogatych zbiorów 

numizmatycznych a także medalierskich i falerystycznych członków Oddziału 

(panów: Roberta Aponowicza, Andrzeja Denisa, Bogumiła Filipka, Miłosza 

Frąckowiaka, Mariusza Habkowskiego, Stefana Hetmańskiego, Aleksandra 

Kuźmina, Konstantego Siekierskiego, Romualda Sieradzkiego, Mirosława 

Skibniewskiego i Dariusza Świsulskiego) przez okres działalności Oddziału                  

w Gdyni były organizowane w znajdującej się w tym mieście Cafe Księgarni 

„Vademecum”.  

Po przeniesieniu w 2015 roku spotkań i działalności odczytowej  Oddziału 

do Muzeum Historii Miasta Gdańska, wystawy zaczęto organizować                                

w gościnnych progach Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej             

im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. Swoje zbiory w minionym 

okresie członkowie Oddziału prezentowali także na kilkudziesięciu ekspozycjach, 

m.in. w Oddziale Gdańskim Narodowego Banku Polskiego,  Muzeum Marynarki 

Wojennej w Gdyni, Kolegium Miejskim – Centrum Kształcenia Ustawicznego             

w Gdyni, Miejskiej Informacji w Gdyni, Miejskiej Bibliotece Publicznej                          

w Redzie, oddziale Muzeum Archeologicznego „Grodzisko” w Sopocie, galerii 

Dworku Sierakowskich w Sopocie oraz w gmachu Politechniki Gdańskiej. Swoją 

wiedzą - na comiesięcznych odczytach, niejednokrotnie wykraczających 

poruszanymi zagadnieniami poza numizmatykę - dzielili się zarówno członkowie 

Oddziału, jak i zapraszani goście z Instytutu Historii i Historii Sztuki 

Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacji oświatowej im. gen. brygady pilota 

Stanisława Karpińskiego, Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Redzie, 

Towarzystwa Przyjaciół Sopotu i z Akademii Goldenmark a także z muzeów                

w Malborku, Elblągu, Gdańsku i Gdyni. Inną formę działalności Oddziału 

stanowiły edukacyjne wycieczki do okolicznych muzeów poza Trójmiastem (do 

Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum Archeologiczno – Historycznego 

w Elbląga i Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku).  
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Dzięki staraniom ówczesnego prezesa Pana Habkowskiego członkowie 

Oddziału mieli także okazję zapoznania się z interesującymi zbiorami Muzeum 

Kryminalistyki w Gdańsku oraz zwiedzenia meczetu prowadzonego przez  

Muzułmańską Gminę Wyznaniową w Gdańsku. Dla młodzieży szkolnej został 

zorganizowany konkurs pt. „Projektuję monetę”, na który wpłynęło wiele 

ciekawych prac plastycznych. W Gdyni oraz w Gdańsku odbywały się także 

zebrania kolekcjonerskie wymienne członków Oddziału. Możemy się także 

pochwalić ostatnimi interesującymi wydawnictwami naszych członków. Ukazało 

się już drugie, uzupełnione wydanie książki współautorstwa dr Bogumiła Filipka 

pt. „Medale Gdyni”. Pojawiła się także pozycja pt. „Zaszczytne i pamiątkowe 

symbole w polskim przemyśle okrętowym” współautorstwa doc. inż. Miłosza 

Frąckowiaka oraz w ostatnim czasie książka prof. Dariusza Świsulskiego pt. 

„Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce”.  

Godnym podkreślenia jest fakt, że gdańscy numizmatycy po kilku latach 

organizowania swoich spotkań w Muzeum Miasta Gdyni, powrócili do miasta,             

z którego się wywodzą i które od początku, nieprzerwanie znajduje się w nazwie 

ich oddziału. Od stycznia 2015 roku gościny udzieliło nam Muzeum Historii 

Miasta Gdańska (obecnie noszące nazwę Muzeum Gdańska). Comiesięczne 

spotkania odbywają się w sali edukacyjnej pięknego Ratusza Głównego Gdańska. 

Trzeba przy tym zaznaczyć, że chociaż Oddział ma w nazwie miasto Gdańsk, to 

działalność naszych członków od początku nie ograniczała się tylko do tego 

jednego miasta, ale obejmowała szerszy obszar, wykraczając nawet poza teren 

województwa pomorskiego.  

 

Opracowano na podstawie artykułów: 

Szymańska A., Z dziejów Oddziału Gdańskiego PTN, GZN nr 14, 1993 

Szymańska - Bukowska A., Sylwetki założycieli i kolejnych prezesów Oddziału 

Gdańskiego PTA, PTAiN, PTN, GZN, nr 120, 2013 

Frąckowiak M., Prezesi Oddziału Gdańskiego PTN po 1971 roku, GZN, nr 120, 

2013 

„Z Oddziału Gdańskiego PTN”, GZN, nr 122 -  151, l. 2013 – 2018. 

oraz sprawozdań z działalności OG PTN za lata 2013 – 2017  ◙ 
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30 – LECIE GDAŃSKICH ZESZYTÓW 

NUMIZMATYCZNYCH 

Małgorzata Gizińska 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

„Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne” – wydawnictwo Oddziału 

Gdańskiego PTN istnieje już na rynku wydawniczym blisko 30 lat. Pierwszy jego 

numer pojawił się na przełomie listopada i grudnia 1988 r. z inicjatywy 

Aleksandra M. Kuźmina. W skład komitetu redakcyjnego oprócz Aleksandra 

Kuźmina weszli: ówczesna prezes Oddziału - Aleksandra Szymańska oraz                 

doc. Miłosz Frąckowiak. 

Następny numer czasopisma pojawił się wprawdzie po prawie dwuletniej 

przerwie – w roku 1990 - ale od tego momentu kolejne numery były wydawane 

w miarę systematycznie (w roku 1991 – 3 numery, a od 1992 już regularnie co 

kwartał). Co jakiś czas pojawiały się także wydania specjalne poświęcone tylko 

jednemu tematowi. 

Wielką naszą satysfakcją jest fakt, że hasło opracowane przez Jarosława 

Dutkowskiego: pt. „Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne” znalazło się                                  

w „Encyklopedii Gdańska”, wydanej w listopadzie 2012 r. Pojawiło się ono przy 

opisie hasła „Pieniądz”, obok informacji omawiających dzieje mennictwa 

gdańskiego - od początku XIII wieku po monety okolicznościowe z okazji 

Tysiąclecia miasta w 1997 r. 

Czasopismo wydawane było przez wiele lat w technice powielaczowej.    

Pan Aleksander Kuźmin zajmował się redakcją, pisał wiele artykułów i osobiście 

zajmował się powielaniem oraz dystrybucją. Przez ten okres niewiele zmieniła się 

szata graficzna wydawnictwa. Pierwsze numery były może niepozorne, czarno – 

białe, ale na pewno interesujące w swej treści. Z czasem pojawiły się kolorowe 

okładki, do druku zastosowano papier lepszy gatunkowo i trwalszy. Od 2010 

zwiększyła się częstotliwość wydawania – numery zaczęły pojawiać się co dwa  

a nawet co miesiąc – jedynie z przerwą wakacyjną. 
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 Od numeru 96 z maja 2011 r. do redakcji dołączył dr Dariusz Świsulski – 

późniejszy wiceprezes Oddziału. „Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne” dzięki 

nowemu współredaktorowi przeniosły się z czasem do „sieci” - nie tylko nowo 

pojawiające się wydania, ale także pracowicie zdigitalizowane numery 

archiwalne. Jest to wielkie udogodnienie, ponieważ obecnie są one dostępne              

on-line na stronie internetowej Oddziału, praktycznie z dowolnego miejsca. Od 

numeru 124 z lutego 2014 r – wobec zwiększenia się możliwości technicznych 

druku - w tekście pojawiły się kolorowe zdjęcia. 

Kolejne zmiany w redakcji GZN nastąpiły na początku 2017 roku. Nowy 

redaktor naczelny Pan Mariusz Habkowski zdecydował się na unowocześnienie 

szaty graficznej wydawnictwa (od numeru 146 kwiecień – czerwiec 2017), 

zmieniła się także częstotliwość pojawiania się kolejnych numerów. Gdańskie 

Zeszyty Numizmatyczne, tak jak na początku, stały się znowu kwartalnikiem. 

Jego łamy są otwarte na różnorodne tematy, nie tylko stricte numizmatyczne. 

Chcielibyśmy przy tej okazji zaprosić kolegów ze środowiska numizmatycznego 

w całym kraju do publikowania w Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych 

swoich przemyśleń, wyników badań, opracowań, czy aktualności. Cieszymy się, 

że wydawnictwo miało i ma nadal licznych odbiorców nie tylko wśród członków 

Oddziału, ale także wśród osób spoza Trójmiasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewolucja szaty graficznej Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych.                                                                            

Od lewej: numer 1 z 1988 roku, numer 104 z 2012 roku oraz 148 z 2017 roku. 

 

  
◙ 
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PROPAGANDOWA ROLA PIENIĘDZY PAPIEROWYCH NA 

PRZYKŁADZIE BANKNOTÓW POLSKICH 

Mariusz Habkowski 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Według Słownika Języka Polskiego1 propaganda jest to „szerzenie jakichś 

poglądów, haseł politycznych itp. mające na celu pozyskanie zwolenników. 

Technika sterowania poglądami i zachowaniami ludzi polegająca na celowym, 

natarczywym, połączonym z manipulacją oddziaływaniu na zbiorowość”. Jest to 

więc słowo zabarwione wyraźnie w sposób pejoratywny. Negatywne znaczenie 

tego słowa, a raczej jego efektów, jest jednak względne, uwarunkowane aktualną 

sytuacją polityczną, właśnie obowiązującymi wzorcami moralnymi, społecznymi, 

czy religijnymi. To co w pewnej sytuacji politycznej jest czymś naturalnym                       

i oczywistym, po zmianie ustrojowej staje się czymś nagannym i nie jest już 

„przedstawieniem pewnych wartości”, a zyskuje miano „propagandy”. 

Przykładami mogą tu być treści związane z promowaniem w latach trzydziestych 

ubiegłego wieku obozu piłsudczykowskiego, nie do pomyślenia w powojennej 

Polsce lub eksponowanie idei komunistycznych w PRL, które dziś nie mogłoby 

mieć miejsca. 

Z uwagi na relatywizm pojęcia „propaganda” część przedstawionych                    

w dalszej części artykułu przykładów może wzbudzać w Czytelniku sprzeczne 

odczucia, czy np. banknoty wydane dla upamiętnienia Jana Pawła II można 

nazwać propagandą, choć przecież jest to z definicji pojęcie pejoratywne? 

Sytuacja zmieni się, gdy pomyślimy o propagandzie jako o narzędziu dla 

szerzenia pewnych poglądów, odrzucając jej funkcję manipulowania 

przekonaniami. I w tym właśnie duchu powstał niniejszy tekst. 

 

 

 

                                                           
1 https://sjp.pwn.pl/szukaj/propaganda.html 
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Propagandowy plakat Józef Piłsudski, lata 30 XX wieku. Źródło: 

http://www.wikiwand.com/pl/Kult_Józefa_Piłsudskiego#/Sztuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socrealistyczny plakat propagandowy z 1951 roku.                                                                                                                     

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Propaganda_w_Polskiej_Rzeczypospolitej_Ludowej#/media/File:Mlodziez.jpg 
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Szata graficzna pierwszych polskich banknotów wyemitowanych w 1794 

roku podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, była nader skromna. Lwią jej część 

zajmował tekst nawiązujący do Uchwały Rady Najwyższej Narodowej                        

z 8 czerwca 1794 roku, jednak w górnej części banknotów pierwszej emisji 

znajdowało się przedstawienie Orła Białego z litewską Pogonią, a pod nimi 

panoplium z symbolami nawiązującymi do ideałów francuskiej rewolucji: czapka 

frygijska – symbol wolności, pod nią Uroboros – wąż zjadający swój ogon – 

symbol nieskończoności i odradzania, kajdany, którymi pętana jest Ojczyzna oraz 

uskrzydlona anielską pomocą twierdza. Uwagę zwracają zastosowane proporcje: 

godła Rzeczpospolitej i Litwy są zdecydowanie mniejsze od panoplium, co miało 

wzmocnić przekaz idei rewolucyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banknot o nominale 5 złotych. Po prawej panoplium z banknotów pierwszej emisji z 1794 roku.                                                

Obraz banknotu pochodzi z witryny: https://wcn.pl/auctions/39/browse?cat=80 

 

 Symbolika tego elementu miała podtrzymać na duchu Polaków                       

w rozerwanej rozbiorami Ojczyźnie, jednak nie wzbudziła w najmniejszym 
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stopniu zaufania do nowego typu pieniędzy – banknotu. Przyczyniło się do tego 

niewątpliwie niezbyt fortunne postanowienie Rady Najwyższej Narodowej, wg 

którego należności skarbowe należało uiszczać jedynie w połowie pieniądzem 

papierowym, druga połowa miała być uiszczana w pieniądzu kruszcowym. 

Kolejnym pieniądzem papierowym niosącym przesłanie patriotyczne był 

wyemitowany w 1831 roku, a więc w czasie trwania Powstania Listopadowego, 

banknot o nominale 1 złotego. Podwójny herb Rzeczpospolitej Obojga Narodów 

miał, w intencji organizatorów i zwolenników powstania, symbolizować 

odrodzenie Państwa Polskiego spod jarzma zaborców. Herb ten stał się przyczyną 

wycofania przedmiotowego banknotu z obiegu wkrótce po upadku polskiego 

zrywu niepodległościowego i choć czas ważności tego banknotu był bardzo 

krótki, gdyż pozostawał on w obiegu od stycznia do września 1831 roku, to wraz                

z wyemitowanymi równocześnie monetami stanowił pamiątkę po polskim 

powstaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herb Rzeczpospolitej Obojga Narodów na banknocie 1 zł z 1831 roku. 
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Pamiątka Powstania Listopadowego. Źródło: http://www.k-k.pl/fotki/marek-jura/421.htm 

 

Sztandarowym wręcz przykładem propagandy stało się umieszczenie 

pięknego, w formie nawiązującej do wzorców renesansowych, Orła Białego na 

banknotach emitowanych przez Zarząd Generalnego Gubernatorstwa 

Warszawskiego. Po wkroczeniu w 1915 roku wojsk niemieckich na tereny 

dotychczasowego zaboru rosyjskiego powołano odrębną jednostkę 

administracyjną o nazwie Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (GGW). 

Emisja quasi-polskich banknotów miała wzmocnić w Polakach wiarę                               

w zapewnienia niemieckie o utworzeniu autonomii polskiej na ziemiach, na które 

wkroczyły wojska niemieckie. W czasie trwania Wielkiej Wojny wszyscy trzej 

zaborcy wysunęli propozycje utworzenia państwa dla mieszkających na zajętych 

przez siebie terenach Polaków. Proponowane twory administracyjno-polityczne 

miały funkcjonować w ramach i pod ścisłą kontrolą zaborcy. Nie było mowy                  

o pełnej niepodległości. Działania te miały na celu zachęcenie Polaków do 

wstępowania w szeregi armii i pozyskania w ten sposób żołnierzy w toczącej się 

wojnie. Ciekawostką może być fakt, iż nowo powstałe Państwo Polskie utrzymało 

charakter prawnego środka płatniczego banknotów wyemitowanych przez 

http://www.k-k.pl/fotki/marek-jura/421.htm
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Generalne Gubernatorstwo Warszawskie aż do 30 listopada 1923 roku2, a banknot 

o nominale 500 złotych emisji 1919, szatą graficzna prawie nie różnił się od 

banknotów GGW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 marek polskich z 1916 roku..                                                                                                                                         

Źródło: Czesław Miłczak, Katalog polskich pieniędzy papierowych od 1794, Warszawa 2002, s. 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 marek polskich z 1919 roku..                                                                                                                                                 

Źródło: Czesław Miłczak, Katalog polskich pieniędzy papierowych od 1794, Warszawa 2002, s. 147 

                                                           
2 Czesław Miłczak, Katalog polskich pieniędzy papierowych od 1794, Warszawa 2002, s. 124 
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Aspekt propagandowy miały niewątpliwie przedstawienia w postaci scenek 

rodzajowych lub figur alegorycznych, rodzących w społeczeństwie przekonanie 

o potędze gospodarczej, kulturalnej i naukowej kraju. Ten rodzaj propagandy 

obecny był zarówno na banknotach okresu międzywojennego, jak i na banknotach 

Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I tak na przykład na banknocie 

dziesięciozłotowym z 1926 (1929) roku widoczne są postaci alegoryczne 

symbolizujące urodzaj i handel a także gospodarkę morską, przemysł oraz 

rolnictwo, a na banknocie pięciozłotowym z 1926 roku przedstawiona została 

postać górnika podczas pracy. Z kolei na banknocie dwudziestozłotowym z 1936 

roku znaleźć można symbole wychowania i opieki (figura „Matki Polki”), nauki 

technicznej i humanistycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banknot o nominale 10 złotych, emisja 1926. Ze zbiorów autora. Fot. Justyna Kuropatwa 
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5 złotych z 1926 roku..                                                                                                                                                                    

Źródło: Czesław Miłczak, Katalog polskich pieniędzy papierowych od 1794, Warszawa 2002, s. 209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banknot o nominale 20 złotych, emisja 1936. Ze zbiorów autora. Fot. Justyna Kuropatwa 
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Jednak w tej kategorii prym wiodły banknoty powojenne. Znaleźć na nich 

możemy mnóstwo odniesień do gospodarki morskiej i rybackiej, przemysłu 

(zwłaszcza przemysłu ciężkiego) a także rolnictwa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: banknotyonline.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: cndukat.pl 
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Na banknotach PRL nie mogło oczywiście zabraknąć propagandy ideowo-

politycznej, czego skrajnym przykładem było umieszczenie na banknocie 

pięćdziesięciozłotowym z 1975 roku (i lat późniejszych) wizerunku generała 

Karola Świerczewskiego, przedstawianego przez aparat państwowy jako 

odważnego żołnierza ,„człowieka, który się kulom nie kłaniał”3 i doskonałego 

dowódcę, a w rzeczywistości pijaka i nieudolnego wodza, przez którego śmierć 

poniosło dziesiątki tysięcy żołnierzy. Ciekawostką jest fakt, iż pierwotna wersja 

tego banknotu nie została zatwierdzona przez ówczesne organy władzy, gdyż 

wizerunek generała był niedostatecznie „godny”. Poszło mianowicie o…łysinę. 

Jednemu z decydentów nie spodobało się wierne przedstawienie wyglądu 

Świerczewskiego. W tej sytuacji projektant banknotu Andrzej Heidrich zmuszony 

został do „założenia” generałowi czapki. 

 

 

 

 

 

 

Banknot o nominale 50 złotych, emisja 1975. Ze zbiorów autora. Fot. Justyna Kuropatwa 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwotny projekt banknotu 50 złotych. Źródło: Narodowy Bank Polski 

                                                           
3 „O człowieku, który się kulom nie kłaniał” – zideologizowana książka biograficzna o Karolu Świerczewskim 

autorstwa Janiny Broniewskiej wydana w 1948 roku. 
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Na tym samym banknocie widoczny jest dowód, iż komuniści w swej 

propagandzie, chętnie odwoływali się do tradycji polskiego rycerstwa, na co 

wskazywać może przedstawienie orderu „Krzyża Grunwaldu” z dwoma słynnymi 

mieczami. Odznaczenie to ustanowione w 1943 roku przez Dowództwo Główne 

Armii Ludowej, a zatwierdzone w 1944 roku przez Polski Komitet Wyzwolenia 

Narodowego, nadawane było za czyny bohaterskie w walce zbrojnej z okupantem 

niemieckim o Wolność i Niepodległość Polski. W 1992 r. nadawanie orderu 

uznano za zakończone i nie przyjęto go do aktualnego systemu polskich 

odznaczeń.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banknot o nominale 50 złotych, emisja 1975. Ze zbiorów autora. Fot. Justyna Kuropatwa 

 

 Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku oficjalne 

banknoty stały się nośnikami treści opozycyjnych. Na banknotach pojawiły się 

odciski stempli propagandowych. Produkowane też były „banknoty” wzorujące 

się na obiegowych, a różniące się od nich szatą graficzną całkowicie zmieniającą 

ich pierwotny przekaz (np. ciemne okulary w miejsce twarzy Karola 

Świerczewskiego na „banknocie” pięćdziesięciozłotowym, symbolizujące 

generała Jaruzelskiego), lub „banknoty” wydrukowane na papierze toaletowym             

z wizerunkiem Jerzego Urbana – ówczesnego rzecznika prasowego rządu. 

 

                                                           
4 Art. 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, 

uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz.U. z 1992 r. Nr 90, poz. 451). 
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Banknot o nominale 10 złotych z odciskiem stempla: „SOLIDARNOŚĆ ŻYJE, WALCZY, ZWYCIĘŻA”.                                                 

Ze zbiorów autora. Fot. Justyna Kuropatwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Banknot” wyprodukowany na papierze toaletowym z wizerunkiem Jerzego Urbana.                                                               

Źródło: https://blog.gndm.pl/banknoty-solidarnosciowe/ 
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„Banknot” wyprodukowany na podobieństwo banknotu pięćdziesięciozłotowego.                                                               

Źródło: https://blog.gndm.pl/banknoty-solidarnosciowe/ 

 

Po zmianach ustrojowych Narodowy Bank Polski zdecydował się w 2006 

roku na wyemitowanie pierwszego w Polsce banknotu okolicznościowego. 

Banknot ten upamiętnia postać papieża Jana Pawła II. Odtąd co roku NBP emituje 

banknoty okolicznościowe upamiętniające znane postaci, jak np. Fryderyka 

Chopina, Józefa Piłsudskiego czy Juliusza Słowackiego lub wydarzenia:                    

100. rocznica przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie 

chemii, 1050 rocznica tzw. „chrztu Polski” oraz np. wyemitowany w tym roku 

banknot upamiętniający 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banknot „Niepodległość”. Źródło NBP 
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Ustawa z dnia 16 października 1992 r. Przepisy wprowadzające ustawę o orderach 
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Materiały edukacyjne Narodowego Banku Polskiego 

Słownik Języka Polskiego PWN – wersja online 
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PRZEZ MORZE DO ROZKWITU POLSKI MEDAL WYBITY 

NA WODOWANIE MS PIŁSUDSKI 

Adam Kuźnicki 

Sydney, Australia 

 

W artykule przedstawiono okolicznościowy medal związany                              

z wodowaniem pierwszego polskiego transatlantyku MS Piłsudski w 1934 roku. 

Temat samego powstania statku i późniejszych medali z nim związanych był już 

bardzo dokładnie omówiony w artykule pana Józefa Wąsowskiego w nr 90 

Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych, gdzie zostały dokładnie opisane 

wszystkie wybite okolicznościowe medale z polskimi statkami pasażerskimi.  

Po odzyskaniu niepodległości, w rocznicę bitwy pod Oliwą, przez 

Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego został wydany dekret, w wyniku którego  

rozpoczęto budowę polskiej marynarki wojennej, aby ta czuwała nad 

bezpieczeństwem naszych granic. Zrobił to swoim rozkazem: „Z dniem 28 

listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską, mianując 

jednocześnie pułkownika marynarki Bogumiła Nowotnego szefem Sekcji 

Marynarki Wojennej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych”.  

Po wcześniejszych rozbiorach Rzeczpospolita Polska powróciła oficjalnie 

do Bałtyku 10 lutego 1920 roku, stało się to w Pucku. Tego dnia tłum dostojników 

uczestniczył w symbolicznym akcie zaślubin Polski z morzem. Ceremonialnego 

rzucenia w wody Zatoki platynowego pierścienia, dokonał generał Józef Haller.  

 

 

 

 

 

Generał Józef Haller, zdjęcie Centralne Archiwum Wojskowe 
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Artysta malarz Henryk Uziembło upamiętnił to donośne wydarzenie                      

z zaślubin Bałtyku, poprzez zaprojektowanie ozdobnego dokumentu. Są na nim 

podpisy generała Hallera, Stanisława Wojciechowskiego, późniejszego 

prezydenta RP oraz admirała Kazimierza Porębskiego.  

 

Okolicznościowy formularz puckich zaślubin z 10 lutego 1920 roku, zdjęcie za zgodą dyrekcji Muzeum Marynarki Wojennej 

w Gdyni  

To wielkie historyczne wydarzenie położyło fundamenty pod budowę 

Polski morskiej i było jej oknem na świat. Powstały wkrótce zręby polskiej 

administracji morskiej, polskiego szkolnictwa morskiego, a pan Tadeusz Wenda 

wskazał na wieś Gdynia jako miejsce budowy nowego polskiego portu 

morskiego. 
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Rok 1920 to także pierwsze pojawienie się na wodach Bałtyku biało-

czerwonej, wojennej bandery, którą podniósł niewielki okręt hydrograficzny ORP 

"Pomorzanin". Puck był pierwszą bazą floty, a w Gdańsku podniesiono polskie 

bandery na pierwszych w historii okrętach bojowych zamówionych przez naszą 

Marynarkę Wojenną. Były to cztery monitory rzeczne zbudowane z myślą                       

o wzmocnieniu naszych sił zbrojnych w walce o wschodnie granice. Na wojnę 

polsko-bolszewicką nie zdążyły - przez całe międzywojenne dwudziestolecie 

stanowiły trzon sił Flotylli Pińskiej. 

Naszej ojczyźnie z odzyskanym dostępem do Morza Bałtyckiego, 

brakowało przez szereg lat transatlantyku, aby reprezentować polską banderę na 

akwenach międzynarodowych.  

29 listopada 1933 roku w Warszawie przedstawiciele Polskiego 

Transatlantyckiego Towarzystwa znanego później jako GAL (Gdynia - Ameryka 

Linie Żeglugowe) podpisali umowę na zbudowanie we włoskiej stoczni „Cantieri 

Riuniti dell' Adriatico” (Zjednoczone Stocznie Adriatyckie) Monfalcone                          

w Trieście dwóch polskich transatlantyckich statków pasażerskich Piłsudski                     

i Batory.  

 

Plakat włoskiej stoczni „Cantieri Riuniti dell' Adriatico” 



 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 152 październik – grudzień 2018 

29 

Wartość kontraktu wraz z odsetkami wynosiła około 1,9 mln dolarów. 

Polska, z powodu ograniczonych środków finansowych, zapłaciła rządowi 

włoskiemu za dwa pasażerskie 14-tysięczniki pięcioletnimi dostawami węgla.  

MS Piłsudski, podobnie jak bliźniaczy i budowany równolegle MS Batory, 

stanowił najnowszy wyraz zdobyczy technicznej w swoim tonażu, będąc tym 

samym dumą konstruktorów. 

19 grudnia 1934 roku został zwodowany pierwszy z dwóch nowych 

statków. Symboliczną matką chrzestną jednostki została wybrana pani Wanda 

Pałczyńska, nadając statkowi imię Piłsudski.  

  

 

Uroczystość po zwodowaniu statku pasażerskiego MS Piłsudski 

Przyjęcie z okazji wodowania MS Piłsudski, wydane zostało przez koło 

włosko-polskie im. Adama Mickiewicza w Trieście. Na przedstawionej fotografii 

są widoczni m.in.: wiceminister komunikacji Aleksander Bobkowski, jego żona 

Helena, wiceminister przemysłu i handlu Franciszek Doleżal, ambasador R.P. we 

Włoszech Alfred Wysocki, prezes stoczni w Trieście Giunta, komendant miasta 

Triestu generał Seinecca, konsul R.P. w Trieście Stanisław Dygat, profesor 

Wojciech Jastrzębowski, dyrektor gabinetu ministra przemysłu i handlu Konrad 

Patek. Razem w wydarzeniu uczestniczyły 82 osoby. Na ścianie wisiał portret 

marszałka Józefa Piłsudskiego oraz flaga polska z godłem. 
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Wśród ryku syren fabrycznych i przy dźwiękach hymnu narodowego MS 

Piłsudski spływał do morza. Uczestnicy tej wzruszającej uroczystości obdarzeni 

zostali przez armatorów medalem okolicznościowym, który był dziełem 

profesora Wojciecha Jastrzębowskiego i artysty rzeźbiarza Antoniego Kenara. 

Wykonał go zakład Wiktora Gontarczyka w Warszawie. Na medalu widniał 

przemawiający z głębi serca napis: "Przez morze do rozkwitu Polski". 

   

Okolicznościowy medal z brązu na wodowanie statku MS Piłsudski w 1934 roku 

Aw: Pośrodku sylwetka płynącego statku pasażerskiego od lewej burty na 

stylizowanych falach. Powyżej Orzeł w koronie - godło Rzeczpospolitej Polskiej, 

poniżej napis w trzech wierszach: M/S PIŁSUDSKI  19·XII 1934. W kole otoku 

napisy: u góry NA PAMIĄTKĘ WODOWANIA, na dole PRZEZ MORZE DO 

ROZKWITU POLSKI. 

Rew: Na gładkiej powierzchni znak armatorski GAL-u, poniżej                        

w obramowaniu siekierki ciesielskiej i steru z rumplem, tworzących wyjście z 

doku dwuliniowy emblemat CR DA (Cantieri Riuniti dell' Adriatico - CRDA) - 

nazwa stoczni. Pod nimi stylizowane fale. W kole otoku napisy: u góry GDYNIA 

AMERYKA LINJE ŻEGLUGOWE S·A·, na dole STOCZNIA MANFALCONE.  

Emitent: Linie Żeglugowe Gdynia-America Linie w Gdyni. Medal w brązie 

ma średnicę 60 mm, waga 110 gramów, nie był sygnowany na obrzeżu. 

Medal z 1934 roku został wybity nie tylko z brązu, ale również ze srebra. 
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Okolicznościowy srebrny medal na wodowanie statku MS Piłsudski z 1934 roku, zdjęcie aukcje WCN 

Medal w srebrze waga 122,95 gramów, ma średnicę 60 mm, posiada na 

swoim obrzeżu dodatkowo wybity monogram z liter WG, czyli sygnaturę zakładu 

Wiktora Gontarczyka w Warszawie.  

W Polsce wiedziano, że statek oceaniczny jest nie tylko czynnikiem 

ekspansji gospodarczej, ale także ogniskiem propagowania kultury i sztuki 

polskiego narodu, pod którego banderą będzie pływał przez kolejne lata. 

  

Plakat siedziby GAL w Warszawie przy placu Małachowskiego 4, oraz Morze Nr 10, październik 1935    

Dlatego minister przemysłu i handlu Henryk Floyar-Rajchman, jako 

czynnik nadrzędny budowy obu nowych transatlantyków, utworzył specjalny 
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organ doradczy przy Komisji Nadzorczej Budowy Statków Transatlantyckich - 

Podkomisję Artystyczną, powierzając jej tym samym pieczę nad ich artystyczną 

stroną wykończenia wszystkich wnętrz. Aby spotęgować jej autorytet, poprosił 

ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wacława Jędrzejewicza o 

objęcie przewodnictwa honorowego. Do utworzonej podkomisji weszli 

profesorowie Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, między innymi rektor 

profesor Tadeusz Pruszkowski oraz przedstawiciele Wydziału Architektury 

Politechniki Warszawskiej. Naczelnym zadaniem podkomisji było decydowanie 

o wykończeniu wszystkich wnętrz statku.  

Na liście wybranych artystów, których prace zdobiły wnętrza statku, 

znalazło się około 78 nazwisk, wielu z nich bardzo uznanych artystów, takich jak 

Julian Fałat, Stanisław Ostoja-Chrostowski, Antoni Kenar, Stanisław Kazimierz 

Ostrowski, Tadeusz Breyer, Franciszek Strynkiewicz, Aleksander Żurakowski - 

to tylko nieliczni z nich. Oba statki miały być pływającą ambasadą polskiej 

kultury. 

Wojciech Jastrzębowski (urodzony 25 lutego 1884 w Warszawie, zmarł 

9 marca 1963 też w Warszawie) był wszechstronnie uzdolnionym plastykiem, 

autorem obrazów, plakatów, afiszy, ilustracji czasopism i książek, polichromii, 

kilimów, medali, projektantem wnętrz, pomników i monet.  

 

Wojciech Jastrzębowski w 1935 roku  

Od 1904 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, był uczniem 

Józefa Mehoffera, Stanisława Wyspiańskiego oraz Jana Stanisławskiego.  

W 1923 otrzymał tytuł profesora Szkoły Sztuk Pięknych, a trzy lata później 

został współorganizatorem Spółdzielni Artystów Plastyków ŁAD. Od 1928 do 

1930 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Sztuki w Ministerstwie 
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Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Został wybrany prorektorem,                

a od 1936 roku do wybuchu II wojny światowej był rektorem Akademii Sztuk 

Pięknych. 

W latach 1934-1936 zaprojektował wnętrza obu naszych pierwszych 

polskich statków transatlantyckich MS Piłsudski i MS Batory. Jest autorem 

ryngrafu z emblematem Pierwszej Brygady Legionów, umieszczonego na dziobie 

statku. Wykonał też ten kolejny ryngraf na dziobie drugiego statku MS Batory. 

 

Ryngraf Wojciecha Jastrzębowskiego na dziobie MS Piłsudski podczas wodowania 

Należy wspomnieć także o dokonaniach Jastrzębowskiego w dziedzinie 

projektowania medali i ogólnie o metalurgii. Jego najbardziej znane projekty 

dotyczyły przedwojennych monet z 1, 2, 5, 10, 20 i 50 groszy. Profesor 
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Jastrzębowski był też autorem awersu znanej nam wszystkim 5-złotowej monety 

obiegowej z wizerunkiem rybaka wydanej w 1958 roku.  

W 1935 roku zaprojektował monumentalny wystrój katedry św. Jana                    

w Warszawie na pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Antoni Karol Kenar (urodzony 23 października 1906 w Iwoniczu, zmarł 

19 lutego 1959 w Zakopanem). Artysta uprawiał sztukę użytkową robiąc meble, 

ceramikę, klepał miedź, pracował woskiem batiku i „pisał” wielkanocne pisanki, 

malował na szkle, robił zabawki na choinkę, kolie, guziki i kolczyki.  

 

Antoni Kenar. Zdjęcie Konstanty Gordon 

Od 1928 roku jako student uczęszczał na wykłady w wydziale rzeźby 

Akademii warszawskiej. Profesorami Kenara byli głównie Tadeusz Breyer, Karol 

Stryjeński i Wojciech Jastrzębowski. Na akademii poznał koleżankę i córkę 

profesora Jastrzębowskiego Halinę, z którą się później ożenił. W latach 1932 - 

1936 profesor Jastrzębowski wciągał Antoniego Kenara do współpracy przy 

wielu swoich zamówieniach i realizacjach. Na statku MS Piłsudski była jego 

rzeźba Matki Boskiej Ostrobramskiej do ołtarza projektu Wojciecha 

Jastrzębowskiego. Zaangażowany przez Mariana Wimmera do zakopiańskiej 

Szkoły  Przemysłu Drzewnego, odkrył w sobie pasję pedagoga. Mówił do swoich 

uczniów: „Człowiek jest stworzony do działania, a rzeźba do wyrażania, człowiek 

kocha, a rzeźbę trzeba kochać. Rzeźbcie drewno, a nie ludzi”. 

Innym z owoców wzajemnej współpracy z Wojciechem Jastrzębowskim 

był przedstawiony powyżej medal „Przez morze do rozkwitu Polski” z 1934 roku 

na wodowanie naszego pierwszego transatlantyku MS Piłsudski. 
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MS Piłsudski był w ówczesnych czasach symbolem luksusu, ale zarazem 

dumą polskiej floty turystycznej. Prawie w każdym rejsie był komplet pasażerów 

zarówno polskich, jak i zagranicznych. Szkoda, że pozostały nam tylko medale.  

 

Portret marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z holu pokładu spacerowego statku MS Piłsudski, namalowany przez malarza 

Zygmunta Grabowskiego (1891-1939)  
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MARIAŻE JAGIELLONÓW I HABSBURGÓW. UPADEK 

DYNASTII JAGIELLOŃSKIEJ 

Andrzej Denis 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Mariaże zawsze stanowiły tradycyjny sposób wzmacniania potęgi domu 

habsburskiego. Cesarz Maksymilian I Habsburg stosował starą zasadę 

Habsburgów: „żenić młodych byle z zyskiem”. Polityce dynastycznej domu 

habsburskiego przyświecała maksyma: „BELLA GERANT ALLI , TU FELIX 

AUSTRIA NUBE” NIECH INNI WALCZĄ, TY SZCZĘŚLIWA AUSTRIO 

WSTĘPUJ W ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE” 

W rzeczywistości nie wojny, ale korzystne mariaże przynosiły u progu 

renesansu domowi Habsburgów największe zdobycze terytorialne. W ten sprytny 

sposób sięgano po trony Hiszpanii, Niderlandów i Neapolu... Najstarszy syn 

Maksymiliana I cesarz Karol V Habsburg władał imperium nad którym „nigdy 

nie zachodziło słońce” od Niemiec po Filipiny. Kombinacje dynastyczne 

Habsburgów w dalszym biegu wydarzeń miały także dotknąć dom Jagielloński, 

ale o tym w dalszym ciągu artykułu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portret cesarza Maksymiliana I Habsburga 
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Medal z cesarzem Karolem V Habsburgiem 

 

Ożenek króla Polski Kazimierza Jagiellończyka z Elżbietą Habsburżanką. 

W 1454 roku w Krakowie odbył się uroczysty ślub króla Polski Kazimierza 

Jagiellończyka z 18 letnią arcyksiężniczką Elżbietą z domu Habsburg zwaną 

Rakuszanką, a później „Matką Królów”. Małżeństwo to miało polityczne                            

i dynastyczne skutki i było jednym z najważniejszych ożenków królewskich                   

w dziejach dynastii Jagiellońskiej i historii Polski. Elżbieta była córką Albrechta 

II króla Niemiec, Czech i Węgier i Elżbiety Luksemburskiej córki cesarza 

Zygmunta Luksemburskiego, ostatniego władcy z tej dynastii. Albrecht II przez 

wiele lat sprzeciwiał się ożenkowi swej córki z królem Kazimierzem 

Jagiellończykiem. W końcu kontrakt ślubny został po długich negocjacjach 

podpisany we Wrocławiu i ogłoszony 20 sierpnia 1453 roku. Młodą narzeczoną 

króla polskiego powitała w Cieszynie liczna delegacja polskich dostojników                     

i towarzyszyła Elżbiecie w drodze do Krakowa, w którym oczekiwał na nią jej 

królewski narzeczony. Według kronikarzy król Kazimierz Jagiellończyk 

zniecierpliwiony pragnąc się wywiedzieć jak wygląda jego przyszła żona wysłał 

na „przeszpiegi” swego zaufanego dworzanina Marcina Bielskiego naprzeciw 

nadciągającej do Krakowa narzeczonej. Ten swemu władcy dyplomatycznie 

opisał jej wygląd: „że była niepodobna do nikogo... a i postać miała różną niż 
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wszyscy ludzie…” Jeszcze więcej mówi reakcja króla, który po powitaniu 

przybyłej narzeczonej uciekł do siebie i przez dwa dni nie chciał jej oglądać. 

Elżbieta po prostu ładna nie była. Król wezwał swą Radę i powiedział, że mu 

oblubienica się wcale nie podoba i oczekuje porady co ma robić, bo Elżbiety za 

małżonkę mieć nie chce. 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Domniemany portret  Elżbiety Rakuszanki z muzeum wiedeńskiego 

Po dwu dniach pertraktacji i narad udało się przekonać króla Kazimierza, 

że wygląd  wyglądem, a korzyści państwowe z tego mariażu bardziej się liczą niż 

gust. Po pewnym czasie okazało się, że małżeństwo królewskie prawidłowo 

funkcjonuje i jest udane. Wynikiem zgodnego pożycia było urodzenie przez 

Elżbietę trzynaściorga dzieci a małżonkowie rozstawali się ze sobą na bardzo 

krótko i w długie podróże po kraju wybierali się zawsze razem. Ciekawy jest opis 

szkieletu królowej po otwarciu w 1972 roku jej grobu przy remoncie katedry                   

w Krakowie. Szkielet zbadano w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie. 

Stwierdzono asymetrię w budowie czaszki, olbrzymią wadę zgryzu . Górne zęby 

siekacze prawie płasko ustawione wystawały stale królowej z warg. Prawa 

połowa czaszki była słabiej rozwinięta niż lewa. Ponadto twarzoczaszka wąska                

i długa, kręgosłup ze znaczną skoliozą. /Za Medycyną Sądową 

www.kryminalistyka.fr.pl/. 
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Elżbieta Rakuszanka ze związku małżeńskiego z Kazimierzem 

Jagiellończykiem, który okazał się później szczęśliwym małżonkiem, urodziła 

czterech synów - królów: Władysława, króla Czech i Węgier, Jana Olbrachta, 

króla Polski, Aleksandra, króla Polski, Wielkiego Księcia Litwy, Zygmunta 

zwanego Starym oraz dwóch synów niekoronowanych: Św. Kazimierza, patrona 

Litwy i Fryderyka, kardynała. Oprócz synów miała siedem córek. Historycy 

uważają, że wszystkie panujące dzisiaj europejskie rody monarsze wywodzą się 

po kądzieli od Kazimierza Jagiellończyka, który swoje córki powydawał za mąż. 

Między innymi za księcia Szczecina - Bogusława X, księcia Legnicy oraz za 

książąt niemieckich. Najstarsza córka, królewna Jadwiga wyszła za mąż za 

księcia bawarskiego w Landshut w 1475 r. Na pamiątkę tego wydarzenia co cztery 

lata od 1903 roku w tej miejscowości odbywają się uroczyste festyny, barwne 

widowiska historyczne wspominające ten ożenek. 

Elżbieta Rakuszanka, zwana „Matką Królów” wywierała znaczny wpływ 

na politykę Kazimierza Jagiellończyka. Jej pozycja u jego boku znacznie wzrosła 

po śmierci jej brata - Władysława Pogrobowca, gdyż stała się spadkobierczynią 

tronu Czech i Węgier. Jako dziedziczka tych królestw podjęła starania o osadzenie 

tam Jagiellonów w osobie swego najstarszego syna Władysława. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medal Władysława Jagiellończyka 
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Synowie Kazimierza i Elżbiety Rakuszanki byli „po kądzieli” także 

Habsburgami, ale to powinowactwo nie dało im żadnych profitów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monety Jana Olbrachta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monety Aleksandra Jagiellończyka 
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Natomiast pokrewieństwo Habsburgów z Jagiellonami poprzez śluby 

dzieci Władysława Jagiellończyka z wnukami cesarza Maksymiliana I 

wykorzystano do zagarnięcia tronów Czech i Węgier, będących wcześniej              

w rękach Jagiellonów. 

 

Zjazd wiedeński monarchów - 1515r. 

Trójstronne rozmowy trzech władców: Maksymiliana I, Władysława 

Jagiellończyka i Zygmunta Starego przyniosły ze sobą wiekopomne 

postanowienia dla wszystkich układających się stron. Dla Zygmunta I Starego 

najważniejszym było porzucenie przez cesarza Maksymiliana I jego 

moskiewskiego sojusznika i zerwanie stosunków z Wielkim Mistrzem 

Krzyżackim - Albrechtem Hohenzollernem. W Wiedniu postanowiono zaręczyć 

dzieci króla Władysława z wnukami cesarza Maksymiliana I. 

Dwunastoletnia królewna Anna Jagiellonka, córka Władysława, została 

narzeczoną Ferdynanda I Habsburga (przyszłego cesarza i Króla Rzymskiego). 

Dziesięcioletniemu Ludwikowi, następcy tronu Czech i Węgier, przeznaczono 

Marię - arcyksiężniczkę, siostrę Ferdynanda. 
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Drzeworyt Dürera przedstawiających trzech władców na Zjeździe Wiedeńskim z dziećmi. Od lewej: Maksymilian I cesarz,              

w centrum Władysław Jagiellończyk, król Czech i Węgier, z prawej Zygmunt Stary. Dzieci od lewej: Arcyksiężniczka Maria i 

Ludwik, Syn Władysława, po prawej Anna, córka Władysława Jagiellończyka. Powiększone postacie narzeczonych, Marii 

Habsburg i Ludwika Jagiellończyka 

 

Sprytnie zaplanowano wychowanie młodego Ludwika na dworze 

cesarskim. Otoczono go niemieckimi wychowawcami przygotowując do 

ewentualnego w przyszłości pchnięcia do wojny z Turcją, jak wcześniej króla 

Polski - Władysława Warneńczyka, co dla obu skończyło się tragicznie. (Za 

Pawłem Jasienicą) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz z Ludwikiem na dworze cesarskim wśród wnuków Cesarza Maksymiliana. (Malował Bernhard Strigel) 
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W ten sposób Habsburgowie ujęli przyszłość Ludwika w swoje ręce,                     

a Jagiellonowie zostali wykwitowani. Otwierało to im drogę do sukcesji tronu 

Czech i Węgier w razie wygaśnięcia węgierskiej linii Jagiellonów - co się stało 

po bitwie z Turkami pod Mohaczem, podczas której zginął król Ludwik 

Jagiellończyk w 1526 roku. Cesarz Maksymilian I Habsburg był zręcznym 

politykiem i władcą oraz głównym motorem polityki dynastycznej Habsburgów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portret  cesarza Maksymiliana I Habsburga, inspiratora polityki dynastycznej Habsburgów 

 

Jego syn Filip zwany Pięknym pojął za żonę Joannę zwaną „Szaloną”, 

córkę pary królewskiej Ferdynanda i Izabeli panujących w Hiszpanii. Poprzez ten 

związek  Filip uzyskał prawo do korony hiszpańskiej. Jego dzieci po jego krótkim 

panowaniu już zasiadały na tronach niemal całej Europy, na co miał niewątpliwy 
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wpływ ich dziadek cesarz Maksymilian I. Z sześciorga ich dzieci dwoje 

poślubiono Jagiellonom w wyniku Zjazdu Wiedeńskiego w 1515 roku i zawartych 

tam umów dynastycznych. Ferdynand Habsburg został zaręczony z Anną 

Jagiellonką, córką Władysława Jagiellończyka króla Czech i Węgier, natomiast 

Maria Habsburg została zaręczona z Ludwikiem Jagiellończykiem, synem 

Władysława a brata Anny. Sidła habsburskie zostały zastawione… Na mocy tej 

umowy cesarz Maksymilian I „mianował” Ludwika Jagiellończyka swym synem, 

oraz nadał mu prawo do godności cesarskiej po swojej śmierci. Był to bardzo 

sprytny chwyt psychologiczny cesarza. Niemniej Jagiellonowie przez to mieli 

pewną szansę ubiegania się o koronę cesarską.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Medale (powyżej) Ludwika Jagiellończyka i  Marii Habsburg. Poniżej Ferdynanda I i Anny Jagiellonki 
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Medale: Anna Jagiellonka i Ferdynand I /kopie gipsowe/. 

 

Ale sprawy potoczyły się inaczej, małżeństwo bezdzietne  Ludwika i Marii  

nie trwało długo, zakończyło się w 1526 roku, kiedy to Ludwik ginie w bitwie               

z Turkami pod Mohaczem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludwik Jagiellończyk, król Węgier i Czech i Maria Habsburg 
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Medale pośmiertne z Ludwikiem i Marią „Bitwa pod Mohaczem” 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medal pośmiertny „Bitwa pod Mohaczem” z Marią żoną Ludwika 

 

Na awersie półpostać króla  Ludwika z orderem Złotego Runa i obok 

półpostać królowej  Marii z Habsburgów. Pod linią inskrypcja: LUDOVI [ci] 

UNGAR[iae] BOHE [miae] QUE REGIS ET MARIAE REGINAE DULCISS 

[ae] CO[n[JUGIS AC PROCES IN FLAND [dria ]. LUDWIK KRÓL 
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WĘGIERSKI I CZESKI ORAZ KRÓLOWA MARIA ,MAŁŻONKA 

KOCHANA I ZARZĄDCA WE FLANDRII). Na rewersie scena zbiorowa 

przedstawiająca fragment bitwy po Mohaczem. Pod linią  inskrypcja                                  

6 - wierszowa  w tłumaczeniu: Ludwik król Węgier i Czech itd. poległ 

uczestnicząc ze swoimi skromnymi siłami w zaszczytnej walce z Turkami pod 

Mohaczem mając lat 20, w roku 1526. Maria żona Ludwika po jego śmierci 

została mianowana namiestnikiem Niderlandów a tron Czech i Węgier  przypadł 

Ferdynandowi I i Annie Jagiellonce. Te państwa jako Austro-Węgry dotrwały 

końca I Wojny  Światowej do listopada 1918 roku.  

Ferdynand I cesarz  i Anna Jagiellonka byli bardzo zgodnym małżeństwem. 

Ferdynand nazywał swą  Annę „po Bogu najdroższym skarbem”. Dlatego 

zapewne nie tylko z poczucia dynastycznego obowiązku spowodował, że Anna 

Jagiellonka 15 razy zachodziła w ciążę.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medale pary cesarskiej 
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Portret Anny Jagiellonki 

 

Z tak licznego potomstwa przeżyło 3 synów i 10 córek, które przez cesarza 

witane były z wielką radością, bo uważał je za cenniejsze od chłopców, gdyż 

przynosiły poprzez małżeństwa pokój a nie wojny. 

 

HABSBURŻANKI - ŻONY OSTATNIEGO POLSKIEGO JAGIELLONA  

ZYGMUNTA AUGUSTA. 

Liczne córki Ferdynanda I i Anny Jagiellonki były wychowane wśród 

surowych zasad, uniemożliwiających osobisty rozwój, nie były w stanie 

podejmować samodzielnych decyzji. Taka była wówczas metoda wychowawcza. 

Król Zygmunt August spełniając swe obowiązki dynastyczne poślubił w 1543 

roku w Krakowie arcyksiężniczkę Elżbietę Habsburg, córkę cesarza Ferdynanda      

i Anny. Panna młoda miała 17 lat, pełna pobożności, uosobienie wszelkich cnót 

chrześcijańskich, ładna, skromna i delikatna. Jej młody małżonek Zygmunt 

August był jej przeciwieństwem, wychowany na pełnym zepsucia dworze wśród 

włoskich dwórek swej matki Bony pobierając od nich wcześnie „życiowe nauki”, 
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nabawił się wg historyków „brzydkiej, francuskiej choroby”. Był przyzwyczajony 

do kobiet gorącego temperamentu. Nieśmiałość charakteru, a wręcz aseksualność 

jego młodej żony wręcz odstręczała pełnego włoskiego /po matce/ temperamentu 

młodego króla od pożycia z nią… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portret królowej Elżbiety Habsburg (z pracowni Cranacha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medal młodego Zygmunta Augusta medaliera Dominika z Wenecji, 1548 
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Tym bardziej odstręczały młodego małżonka od pożycia małżeńskiego 

częste ataki epilepsji żony. Skorzystał z okazji zarazy, która zaatakowała Kraków 

i wyjechał w sierpniu w 1543 roku ze swym dworem na Litwę, pozostawiając          

w Krakowie żonę Elżbietę, z dworem swych rodziców. Tu na Litwie rozpoczął 

się romans Zygmunta Augusta z Barbara Radziwiłłówną - wdową po wojewodzie 

wileńskim - Gasztołdzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Król Zygmunt August, medal portretowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portret Barbary Radziwiłłówny 
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W 1543 Elżbieta zmarła w wyniku swojej choroby - padaczki, a Zygmunt 

August jako wdowiec, w czasie kontynuacji romansu z Barbarą Radziwiłłówną 

został przyłapany przez jej dwóch braci - książąt Radziwiłłów i zmuszony do 

szybkiego ślubu kościelnego, danego mu przez przyprowadzonego wcześniej 

księdza plebana przez zapobiegliwych braci Barbary. Ślub króla udzielony              

w tak nieoczekiwanych okolicznościach był ślubem kościelnym, ważnym 

kanonicznie. Drugi ożenek króla nie był akceptowany przez matkę królową Bonę, 

ale Barbara była jedyną miłością młodego króla. Została koronowana na królową 

Polski w Krakowie, mimo sprzeciwu Bony. Zygmunt August przeżył z nią kilka 

szczęśliwych lat. Jednak z tego związku nie było potomka. Barbara zmarła na 

chorobę nowotworową w 1551r. Zrozpaczony król Zygmunt August odprowadzał 

ją idąc pieszo, na zmianę z jazdą konną, za jej trumną znajdującą się na wozie na 

długiej trasie z Krakowa do Wilna. Tu Barbara została pochowana obok jego 

pierwszej żony Elżbiety w Katedrze Wileńskiej. Jednak obowiązki wobec 

dynastii przynaglały owdowiałego króla do ponownego ożenku. 

A Habsburgowie tylko czekali na okazję bezpotomnej śmierci ostatniego 

Jagiellona z linii polskiej. Wszak potomni cesarza Ferdynanda I Habsburga                        

i Anny Jagiellonki byli „Jagiellonami po kądzieli” i mieli prawo do sukcesji 

Polski. Już w czasie pierwszego ślubu Zygmunta Augusta z Elżbietą 

Habsburżanką postanowiono, że w razie bezpotomnej śmierci ostatniego                           

z Jagiellonów otwiera się Habsburgom droga do polskiej sukcesji. Toteż Zygmunt 

August, jako władca, mając obowiązek zawierać nowe związki, aby zapewnić 

ciągłość dynastii Jagiellonów nadał bieg sprawie trzeciego ożenku z młodszą 

siostrą zmarłej wcześniej pierwszej żony Elżbiety - Katarzyną Habsburżanką, 

córką cesarza Ferdynanda I i Anny Jagiellonki. Zygmunt August wysłał do 

Wiednia delegację do przeprowadzenia ostatecznych rokowań w osobach 

wojewody wileńskiego - Mikołaja Czarnego Radziwiłła oraz biskupa - Jana 

Przerębskiego, podkanclerzego koronnego. Dyplomacja austriacka i cesarz 

Ferdynand, ojciec Katarzyny, postarali się szybko u papieża o dyspensę od 

pokrewieństwa i powinowactwa łączącego jego córkę z królem Polski. Wszak 

Zygmunt August był jej szwagrem, poślubiał siostrę swej żony i był bratem 

ciotecznym jej matki - Anny Jagiellonki, a zarazem dla obu jej córek wypadał 

ciotecznym wujkiem. Układ o zaślubinach został szybko podpisany 23 czerwca 

1553 roku. Ślub „per procura” odbył się kilka dni później w Wiedniu. W tym 

obrzędzie w imieniu króla w tzw. symbolicznych „pokładzinach” miał wziąć 
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udział ubrany „i położony w łożu” obok narzeczonej Katarzyny, Mikołaj 

Radziwiłł. Młoda Katarzyna wzbraniała się zawstydzona, więc jej ojciec, 

Ferdynand I i brat Maksymilian chwycili ją za nogi i ręce i wśród śmiechu ułożyli 

ją obok wojewody. Chwile potem spłoniona arcyksiężniczka uciekła spłoszona 

do swej komnaty. Przed polską delegacją w Wiedniu ukryto fakt choroby drugiej 

siostry na tą samą chorobę, co Elżbieta - epilepsję, co bardzo źle skutkowało 

później w pożyciu małżeńskim małżonków. Prawdziwe wesele i koronacja 

Katarzyny na królową Polski odbyła się w Krakowie 30 lipca 1553 roku. Jednak 

Katarzyna nie potrafiła sobie zaskarbić uczuć i względów męża. Król nie liczył 

się z jej zdaniem. Małżeńskie obowiązki spełniał bardzo niechętnie. 

Nieatrakcyjna Katarzyna i jej ataki epilepsji wzbudzały w Zygmuncie Auguście 

wstręt, którego król nie ukrywał przed dworem i Habsburgami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portret Katarzyny z pracowni Cranacha oraz medal Katarzyny, autorstwa Stevena van Hervijcka 
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Medal Zygmunta Augusta, medalier nieznany (Cini?) 

 

Odtrącona przez króla Katarzyna wyjechała z Polski do Austrii do Linzu, 

gdzie w klasztorze pędziła samotną egzystencję. Zmarła 28 lutego 1572 roku. 

Zygmunt August nigdy nie uzyskał, mimo starań, rozwodu u papieża z Katarzyną. 

Katarzyna należała do rodu Habsburgów, którego interesom wygaśnięcie 

polskiej dynastii Jagiellonów jak najbardziej odpowiadało i ułatwiało drogę na 

Wawel. Bezpotomny Zygmunt August, ostatni z Jagiellonów, po jej śmierci 

prowadził rujnujący tryb życia (wg Jasienicy, Polska Jagiellonów). Zmieniał 

kochanki, jedną po drugiej. Najsprytniejsza i najsłynniejsza z nich - Barbara 

Giżanka, mieszczka, urodziła córkę 29 lutego 1572 roku, ale nikt w Polsce nie 

uwierzył w ojcostwo bezpłodnego króla. Król postanowił wyjechać na Litwę                    

z Giżanką, był już ciężko chory. Umiera po drodze na zamku w Knyszynie 7 lipca 

1572 roku. Nastąpił koniec najpotężniejszej dynastii w Europie. Habsburgowie 

upomnieli się o polską sukcesję jako potomni Anny Jagiellonki i Ferdynanda I. 

Ich syn, cesarz Maksymilian II, po ucieczce Henryka Walezjusza został 

ogłoszony przez księdza prymasa Jakuba Uchańskiego królem Polski, przy 

poparciu magnaterii, zwłaszcza litewskiej. Poparło ten wybór mieszczaństwo 

niemieckie w Gdańsku, opowiadając się za Maksymilianem przeciw wybranemu 
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przez szlachtę królowi Polski - Stefanowi Batoremu, mężowi Anny Jagiellonki, 

siostry Zygmunta Augusta. Ale to już inna historia opisana w 109 numerze GZN 

przez autora… 

 

Bibliografia: 

-”Polska Jagiellonów”, Paweł Jasienica 

-Wikipedia- Zygmunt August 

-”Monarchia Jagiellonów”, praca zbiorowa 

 

Ilustracje: zdjęcia medali z posiadanych replik autora, kopie gipsowe, Google 

grafika- Habsburgowie i Jagiellonowie, medale i obrazy 

 

 

 

 

 

  

◙ 
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INFORMACJA O WYDAWNICTWIE: „POLSKA 

ELEKTRYKA W MEDALIERSTWIE I FILATELISTYCE” 

Dariusz Świsulski 

Centralna Komisja Historyczna SEP.  

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Osobom, które są zainteresowane historią techniki, ale również 

medalierstwem i filatelistyką polecam moją nową książkę.  

Książka „Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce” jest obszerną 

(ponad 600 stron) monografią na temat historii polskiej elektryki, ilustrowaną 

ponad tysiącem zdjęć medali i walorów filatelistycznych. Wszystkie ilustracje 

przedstawiają eksponaty z prywatnych, gromadzonych przez wiele lat zbiorów 

autora. Opracowanie zawiera prezentację szeroko pojętej elektrotechniki, 

pokazanej oczami artystów: rzeźbiarzy, medalierów, grafików, rytowników. 

Wielu z nich to artyści o międzynarodowej sławie.  

W pierwszym rozdziale opisano historię polskiego szkolnictwa 

technicznego. Łącznie zaprezentowano historię 28 uczelni i kilku szkół średnich.  

Drugi rozdział zawiera 26 biogramów wybitnych polskich elektryków, 

wśród nich prezydentów Gabriela Narutowicza i Ignacego Mościckiego.  

W trzecim rozdziale przedstawiono działalność organizacyjną elektryków, 

w tym genezę i historię obchodzonego w przyszłym roku 100-lecie 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich.  

Czwarty rozdział zawiera opis historii polskiej elektroenergetyki oraz 

najważniejszych elektrowni w poszczególnych województwach.  

Piąty rozdział obejmuje historię polskiego przemysłu elektrotechnicznego 

oraz historię wybranych przedsiębiorstw w poszczególnych branżach. Omówiono 

również ważne dla rozwoju polskiego przemysłu wydobycie i przetwórstwo 

miedzi i aluminium.  

Ostatni rozdział poświęcono trakcji elektrycznej. Opisano rozwój w 

poszczególnych miastach tramwajów i trolejbusów, elektryfikację linii 

kolejowych oraz wykorzystywany na kolei tabor elektryczny.  
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Książka jest obszernie udokumentowana, występuje w niej ponad 1000 

przypisów do bibliografii obejmującej ponad 500 pozycji. Uzupełnieniem jest 

indeks ponad 200 autorów przedstawionych medali i projektantów znaczków.  

Opracowanie jest poprzedzone słowem wstępnym czterech autorów: prof. 

dr hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego (Przewodniczący Zarządu Głównego 

PTETiS), prof. dr hab. Bolesława Orłowskiego (Instytut Historii Nauki Polskiej 

Akademii Nauk), Przemysława Ziemby (Prezesa Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Numizmatycznego), Henryka Monkosa (Prezes Zarządu Głównego 

Polskiego Związku Filatelistów).  

Książkę można zamówić bezpośrednio u Wydawcy 

http://www.sklep.cosiw.pl/inne-c-26.html. 

  
◙ 

 

http://www.sklep.cosiw.pl/inne-c-26.html
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INFORMACJA O WYDAWNICTWIE: „ZASZCZYTNE                       

I PAMIĄTKOWE SYMBOLE W POLSKIM PRZEMYŚLE 

OKRĘTOWYM” 

Miłosz Frąckowiak 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

W roku 2018 ukazała się opasła księga p.t. „Zaszczytne i pamiątkowe 

symbole w polskim przemyśle okrętowym”, w której m.in. przedstawione są 

medale dotyczące naszych stoczni. Autorami są: Miłosz Frąckowiak, członek 

naszego Oddziału oraz jego wnuk, Michał Kowalewski. Jest to wydawnictwo 

rodzinne, wydane własnym sumptem, bez wsparcia finansowego instytucji, 

których to opracowanie dotyczy. Stąd nakład ogranicza się do 100 egzemplarzy.  
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Przedstawiono nie tylko medale, choć jest ich tu ponad 400, lecz także inne 

nagrodowe pamiątki, jak młoteczki, symbol położenia stępki, toporki, symbol 

wodowania, dyplomy, czy pół modele budowanych statków. Są to nagrody dla 

zasłużonych pracowników, ale też upominki dla znaczących osób, zapraszanych 

na ważne wydarzenia w stoczni jak np. wodowanie czy przekazanie statku 

armatorowi.  

Podstawą opracowania są tylko te rzeczy, które udało się zdobyć, 

penetrując przez wiele lat różnego rodzaju targi staroci lub poprzez kontakty 

osobiste. Każdy taki przedmiot został opatrzony odpowiednim komentarzem, stąd 

na podstawie tych drobnych przedmiotów powstała w specyficzny sposób 

przedstawiona historia budownictwa okrętowego w naszym kraju.  

Oddzielnie potraktowano każdą stocznię, jeden rozdział poświęcono 

zakładom i instytucjom wspomagającym stocznie, jeden dotyczy sportu                             

i rekreacji w przemyśle okrętowym. Jako uzupełnienie niektórych stron dodano, 

już bez komentarza, ponad 200 ozdobników w postaci oznak, odznak, medali                   

i proporczyków. Księga formatu A4 zawiera blisko 700 stron, a także wykaz 

ponad 1500 zbudowanych statków. 

 

 

  

◙ 
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WIEŚCI Z ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

5 czerwca 2018 r. Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego zaprosił swoich członków oraz sympatyków do Sali 

Edukacyjnej Muzeum Gdańska na ostatni już przed przerwą wakacyjną odczyt  

honorowego prezesa oddziału oraz członka honorowego PTN Aleksandra 

Kuźmina. Odczyt nosił tytuł: „Kilka uwag o 10 – fenigówce Wolnego Miasta 

Gdańska z 1920 roku.” Aleksander Kuźmin przez długi czas sprawował funkcję 

prezesa oddziału. Jest twórcą „Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych, autorem 

wielu artykułów publikowanych w tym wydawnictwie, a także w innych 

czasopismach numizmatycznych. Na spotkaniu opowiedział o ciekawej monecie 

zastępczej, wybitej przed oficjalnym powołaniem do życia Wolnego Miasta 

Gdańska, tj. przed 15 listopada 1920 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Kuźmin - autor wykładu, fot. M. Gizińska 
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W bieżącym roku przypada 65 rocznica powstania Gdańskiego Oddziału 

Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Uroczystości związane z rocznicą 

obchodzone będą w dniach 27 – 28 września  w Muzeum Gdańska, gdzie Oddział 

PTN znajduje co miesiąc życzliwą gościnę dla swoich spotkań i odczytów. 

Obchody połączone będą z II Pomorską Konferencją Numizmatyczną pt. 

„Ekonomiczna, artystyczna i informacyjna rola środków płatniczych i medali” , 

organizowaną kolejny już raz przez dra Tomasza Olkowskiego z Muzeum 

Gdańska oraz Oddział Gdański PTN. 

◙ 
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MEDAL JUBILEUSZOWY PTN ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO 

NA 65. LECIE DZIAŁALNOŚCI. 

W roku 2018 Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

obchodzi 65. lecie swojej działalności. Rocznica została upamiętnione tradycyjnie 

pamiątkowym medalem jubileuszowym, powstałym z inicjatywy i wielkim 

staraniem członka Zarządu Oddziału doktora Andrzeja Denisa. Medal 

okolicznościowy według jego pomysłu powierzono firmie odlewniczej                               

z Kłobucka „Odlewnictwo, Eksport – Import W. Kulej”. Firma jest odlewnią 

metali nieżelaznych, specjalizującą się w produkcji medali dla wielu branż. 

Zamówić w niej można medale wg własnego projektu, w dowolnym kształcie                     

i kolorze, odlewane w cynku, w pokryciach galwanicznych: złotym, srebrnym, 

miedzianym lub brązowym. Firma oferuje również różnokolorowe malowanie 

medali syntetycznymi emaliami jubilerskimi. Poza medalami wykonywane są 

także odlewy okolicznościowe, statuetki i płaskorzeźby ze stopu mosiądzu lub 

cynku. Ciekawe efekty działalności odlewni z Kłobucka zobaczyć można na 

stronie internetowej http://www.medale.kulej.pl. W tym miejscu chcielibyśmy 

serdecznie podziękować właścicielowi firmy mgr inż. Wiesławowi Kulejowi za 

wyjątkowo życzliwe podejście do zamówienia złożonego przez PTN O/Gdańsk. 

Na awersie medalu jubileuszowego PTN O/ Gdańsk znalazł się wizerunek 

króla polskiego Władysława IV, wielce zasłużonego dla powstania polskiej floty 

morskiej – wg rysunku Jana Matejki. Przedstawieniu króla towarzyszy                                 

w wypukłym otoku wypukły napis:  

. WŁADYSŁAW IV WAZA . KRÓL POLSKI . 1632 – 1648 . ORGANIZATOR 

POLSKIEJ FLOTY WOJENNEJ. Na rewersie medalu przedstawiono widok 

nabrzeża Motławy ze słynnym Żurawiem wg szkicu rysunkowego Leona 

Wyczółkowskiego oraz po lewej stronie fragment żaglowca, wg starej 

niemieckiej ryciny. Powyżej umieszczono godło Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego. W wypukłym otoku znajduje się napis: . 65 LAT 

DZIAŁALNOŚCI NA POMORZU . 1953 - 2018 . POLSKIE TOWARZYSTWO 

NUMIZMATYCZNE ODDZIAŁ W GDAŃSKU. Średnica medalu wynosi 70 

mm. Medal wykonany został w cynku, galwanizowanym na brąz, w nakładzie 50 

sztuk.  

Chociaż Oddział Gdański ma w swojej nazwie miasto Gdańsk, lecz 

działalność jego członków już od samego początku nie ograniczała się tylko do 

http://www.medale.kulej.pl/
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jednego miasta, ale obejmowała znacznie większy obszar. Medal wydany z okazji 

jubileuszu podkreśla zatem działalność numizmatyków na całym Pomorzu.  

 

Medal jubileuszowy Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego O/Gdańsk, 2018,  

zdjęcie P. Wlizło 
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INFORMACJE 

Spotkania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Gdańsku 

odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia)                   

o godz. 17:00 w Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska znajdującej się w Ratuszu 

Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) - otwarte spotkania połączone                  

z odczytami. 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do opłacania składek członkowskich przelewem na konto Oddziału 

Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Nr konta: 

04 2030 0045 1110 0000 0363 7630 

 

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  

http://www.ptn-gdansk.za.pl/
https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Numizmatyczne-Oddział-w-Gdańsku/604906942928047
https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Numizmatyczne-Oddział-w-Gdańsku/604906942928047
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