
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kwartalnik Oddziału Gdańskiego 

Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 Nr 155 

lipiec - wrzesień  2019 

 

ISSN 1505 - 1390 

Gdańskie Zeszyty 
Numizmatyczne 

 

W numerze: • Dolar Skonfederowanych Stanów Ameryki                               

• Medale Michała Kubiaka w zbiorach Muzeum Okręgowego im. 

Leona Wyczółkowskiego  w Bydgoszczy  • Niemieckie medale 

stowarzyszenia tradycji uczelni wschodnich   • Karol Adamiecki na 

medalach     •  Wieści  z Oddziału… 



 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 155 lipiec – wrzesień 2019 

2 

 

 

 

 

 

 

 

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE 
Pismo ukazuje się od 1988 roku 

 

 

 

 

 

 

Wydawca : 

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 

Oddział w Gdańsku 

 

Redakcja: 

Mariusz Habkowski 

 

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. 

 
  Na okładce wykorzystano grafikę ze strony: www.coinsnumismatics.com 



 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 155 lipiec – wrzesień 2019 

3 

 

W  NUMERZE: 

 

OD REDAKCJI s.      4 
 

Mariusz Habkowski 

Dolar Skonfederowanych Stanów Ameryki s.      5 
 

Irena Borowczak 

Medale Michała Kubiaka w zbiorach Muzeum               

Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego                               

w Bydgoszczy s.    14 
 

Adam Kuźnicki 

Niemieckie medale stowarzyszenia tradycji uczelni 

wschodnich s.    23 
 

Dariusz Świsulski 

Karol Adamiecki na medalach s.   37 
 

Komunikaty 

Wystawa „Dzieje złotego” s.   51 

Nagroda dla prof. Dariusza Świsulskiego s.   52 
 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 

Wieści z Oddziału Gdańskiego PTN s.   53 
 

 

 
 

  



 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 155 lipiec – wrzesień 2019 

4 

 

OD REDAKCJI 

 

Drugi kwartał 2019 roku obfitował w ważne wydarzenia numizmatyczne. 

Odbyły się liczne wernisaże, nasi członkowie otrzymali prestiżowe nagrody,                   

a spotkania Oddziału Gdańskiego PTN jak zwykle przyniosły wartościowe 

odczyty i spotkania z ciekawymi prelegentami. 

 Ustalony został także termin III Pomorskiej Konferencji Numizmatycznej. 

Tegoroczna edycja Konferencji pod tytułem: „Ekonomiczna, artystyczna                           

i informacyjna rola środków płatniczych i medali” odbędzie się 4 i 5 października 

2019 roku w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska. Organizatorem jak zwykle są 

Muzeum Gdańska oraz Oddział Gdański PTN. Obrady pierwszego dnia 

Konferencji będą miały miejsce w Wielkiej Sali Wety Ratusza 

Głównomiejskiego, natomiast na drugi dzień przeniesiemy się do sali edukacyjnej 

Ratusza. Szczegółowy program Konferencji podany zostanie po otrzymaniu 

wszystkich propozycji referatów. 

 W 155 numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych mogą Państwo 

poznać mało znaną walutę państwa, które na mapie politycznej świata istniało 

zaledwie pięć lat, chodzi mianowicie o dolara Skonfederowanych Stanów 

Ameryki, zapoznać się z medalami Michała Kubiaka w zbiorach Muzeum 

Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, medalami 

niemieckiego stowarzyszenia tradycji uczelni wschodnich, a także przeczytać            

o medalach upamiętniających postać Karola Adamieckiego. 

 

 Serdecznie zapraszam do lektury. 

 

Mariusz Habkowski 
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DOLAR SKONFEDEROWANYCH STANÓW AMERYKI* 

Mariusz Habkowski 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

W 1861 roku, w efekcie pogłębiającego się od kilkudziesięciu lat podziału 

natury ekonomicznej i społecznej pomiędzy uprzemysłowioną Północą                               

a rolniczymi stanami Południa, na mapie amerykańskiej obok Brytyjskiej 

Ameryki Północnej (dzisiejszej Kanady) oraz Meksyku, powstało w wyniku 

secesji od Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (ang. United States of 

America, USA) nowe państwo - Skonfederowane Stany Ameryki (ang. 

Confederate States of America, CSA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa USA/CSA z czasów Wojny Secesyjnej.                                                                                                           

Źródło: http://www.floryda.eu/przewodnik,wojna-secesyjna-w-usa,555.html 

http://www.floryda.eu/przewodnik,wojna-secesyjna-w-usa,555.html
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Jako pierwszy secesję (odłączenie) od USA ogłosił stan Karolina 

Południowa. Za nim kolejne stany opuściły Unię i 4 lutego 1861 roku na 

kongresie w Montgomery ogłosiły powstanie Konfederacji Stanów Ameryki. 

Pomimo wcześniejszych nadziei nowego rządu CSA na ścisłą współpracę 

z Wielką Brytanią i Francją, uznanie nowego państwa na arenie międzynarodowej 

nastąpiło jedynie przez księstwo Saksonii-Coburga-Gothy (niem. Sachsen-

Coburg-Gotha) – wówczas członka Związku Niemieckiego. Pierwszym, i jak się 

okazało jedynym, prezydentem nowopowstałego państwa został generał Jefferson 

Davis, a stolicą miasto Richmond w Wirginii1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefferson Davis. Fot. Library of Congress, www.loc.gov 

 Jefferson Davis był żołnierzem biorącym udział w działaniach przeciwko 

Indianom, a także w wojnie z Meksykiem. Odrzucił w 1847 roku propozycję 

awansu na stopień generała argumentując, iż według konstytucji to nie rząd 

federalny może mianować oficerów lecz poszczególne stany. Prowadził także 

działalność polityczną – był wybrany do Izby Reprezentantów i do Senatu, a także 

został powołany na stanowisko Sekretarza Wojny za prezydentury Franklina 

Pierce’a. Paradoksalnie, choć był przeciwny nastrojom secesjonistycznym                         

i rozpadowi federacji, to właśnie on ogłosił secesję stanu Mississipi, a następnie 

                                                           
1 Tymczasową stolicą CSA było Montgomery w Alabamie, skąd następnie przeniesiono ją do Richmond. Po 

zdobyciu Richmond 3 kwietnia 1865 roku przez wojska Unii stolicą przez tydzień było Danville w stanie Wirginia 
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został obrany na stanowisko tymczasowego prezydenta Skonfederowanych 

Stanów Ameryki, by później wygrać w wyborach prezydenckich utwierdzających 

go na tym stanowisku na sześcioletnią kadencję. Po zakończeniu działań 

wojennych i upadku Konfederacji został osadzony w areszcie, a następnie 

przedstawiono mu zarzut zdrady stanu. Ostatecznie jednak odstąpiono od 

oskarżenia i zwolniono go za poręczeniem szanowanych obywateli. Jefferson 

Davis zmarł 6 grudnia 1889 roku w Nowym Orleanie. 

 Naturalną konsekwencją powstania nowego państwa było utworzenie, na 

mocy nowej Konstytucji2 z 11 marca 1861 roku3, waluty państwowej w postaci 

Dolara Konfederacji (ang. The Confederate Dollar lub Confederate States of 

America Dollar) oznaczanej symbolem $ lub C$.  

 Konfederacki dolar występował w obiegu jedynie w postaci banknotów                  

o nominałach 50c, 1$, 2$, 5$, 10$, 20$, 50 $, 100$, 500$ oraz 1000$. Pierwszy 

banknot wyemitowano 1 sierpnia 1861 roku, natomiast zakończono emitowanie 

własnej waluty trzy lata później – w 1864 roku4. Pojawiały się one w trzech 

rozmiarach: banknoty pięćdziesięciocentowe około 2 ¼ cala wysokości i 4 ¼ cala 

długości, siedem banknotów o różnych nominałach mierzyło około 3 ⅛ cala 

wysokości i 7 ¼ cala długości a także banknoty z 1861 roku oraz jedno-                               

i dwudolarówki z 1862 roku (typy: 38, 42, 43, 44 i 45) posiadały rozmiary 2 ¾ 

cała wysokości i 6 cali długości.5 

 Z uwagi na trudną sytuację Skonfederowanych Stanów, pozostających                  

w stanie wojny z USA, pozbawionych surowców, siły fachowej oraz 

specjalistycznych zakładów produkcyjnych, a także objętych blokadą morską 

ograniczającą dostawy z zagranicy, produkcja banknotów odbywała się przy 

użyciu środków jakimi południowe stany były w stanie dysponować. Nic więc 

dziwnego, iż w obiegu pojawiło się ponad siedemdziesiąt różnych wzorów 

banknotów, na domiar złego wykonanych na papierze o różnej, często nie 

najlepszej jakości. Pięćdziesięciocentówki oraz kilka niższych nominałów 

wyprodukowano na papierze barwionym na kolor różowy, pozostałe nominały 

drukowano na papierze białym, jednak ze względu na zużycie oraz upływ czasu 

                                                           
2 Akt ten zastąpił Tymczasową Konstytucję Skonfederowanych Stanów obowiązującą przejściowo od 8 lutego 

1861roku 
3 Weszła w życie 22 lutego 1862 roku – w dzień 130 rocznicy urodzin Jerzego Waszyngtona 
4 Za: www.csanotes.com. Inne źródła (np. www. csacurrency.com) wskazują datę pierwszej emisji na 9 marca 

1861 roku. 
5 Za www.csacurrency.com 
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wszystkie one ciemniały. Papier niektórych banknotów zabezpieczony był 

znakiem wodnym (litery „CSA”) oraz barwnymi nitkami zabezpieczającymi. 

 Podpisy na banknotach Konfederacji wykonywano ręcznie. Wyjątek 

stanowiła pięćdziesięciocentówka, na której podpisy były drukowane. Podobnie 

było z numeracją występującą w jednym lub dwóch miejscach, przy czym w tym 

przypadku częściej można było spotkać banknot z drukowanym numerem. 

Charakterystyczne jest, iż z uwagi na stosowanie wówczas atramentu żelazowo-

galusowego, podpisy zaczęły korodować przybierając barwę brunatną, a także 

penetrować podłoże powodując przenikanie linii graficznych na drugą stronę 

banknotów.  

Pomimo wspomnianych wcześniej trudności szata graficzna banknotów 

Skonfederowanych Stanów Ameryki była bogato zdobiona oraz posiadała, 

charakterystyczne dla tamtego okresu, liczne przedstawienia alegoryczne, sceny 

rodzajowe, a także portrety polityków i dowódców wojskowych Południa.  

 

 

 

 

 

 

 

Niewolnicy podczas zbioru bawełny, portret Johna C. Calhouna oraz postać Columbii – personifikacji kontynenty 

północnoamerykańskiego. Banknot 100$. Ze zbiorów własnych. 

Bardzo często na banknotach CSA zauważyć można brak tylnych 

nadruków. Tak było na wszystkich banknotach z 1861 roku oraz większości                      

z 1862 roku. Dopiero w grudniu 1862 roku zaczęto pokrywać tylne strony 

niebieskimi nadrukami. Nadruków na tylnej stronie nie posiadały również 

pięćsetdolarówki z 1864 roku. Na banknotach 50$ z 1861 roku umieszczony był 

portret Jerzego Waszyngtona, jednego z Ojców Założycieli Stanów 

Zjednoczonych Ameryki, bowiem przywódcy skonfederowanych stanów uważali 
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się za moralnych kontynuatorów idei wolności. Znamienne, że na 

pięćdziesięciodolarówkach późniejszych emisji pojawiał się Jefferson Davis. 

 

 

 

 

 

 

 

Jerzy Waszyngton na banknocie pięćdziesięciodolarowym. Źródło: www.worldbanknotescoins.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefferson Davis na banknocie pięćdziesięciodolarowym. Źródło: portal Historic Bolivar 

 

Monet CSA nie było. Wprawdzie rozpoczęto prace projektowe (Robert 

Lovett) nad monetą o nominale 1c, jednak nigdy nie weszła ona do obiegu. 

Wyprodukowano wówczas 12 sztuk próbnej emisji. W roku 1874 odnaleziono 

matrycę oraz kilkadziesiąt wybitych monet (7 szt. w złocie, 12 szt. w srebrze i 55 

szt. w miedzi). Oryginalna, choć uszkodzona matryca tej monety została po 

Wojnie Secesyjnej (1861 – 1865) wykorzystana do produkcji kilkunastu tysięcy 

monet pamiątkowych.  



 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 155 lipiec – wrzesień 2019 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocentówka CSA projektu R. Lovetta. Poniżej jedna z kopii pochodząca z uszkodzonej matrycy.                      

Źródło: www.us-coin-values-advisor.com 

Podobnie rzecz miała się z monetą półdolarową, którą na próbę wybito                   

w czterech egzemplarzach, by później wyprodukować kilkaset sztuk jedynie                  

w celach kolekcjonerskich.  

 

 

 

 

 

 

 

Moneta półdolarowa. Kopia ze zbiorów własnych  
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Na współczesnym rynku spotkać można dwa rodzaje „monet 

konfederackich” o nominale 1/10 oraz 1/100 dolara. Nie są to jednak monety 

Skonfederowanych Stanów Ameryki, a jedynie monety okolicznościowe wybite 

w 1955 roku z okazji zbliżającej się rocznicy Wojny Secesyjnej. Do monet 

autentycznych, a konkretnie do jednocentówki, która jak już to wcześniej 

wspominano, nigdy nie weszła do obiegu, upodabnia je jedynie taki sam awers                 

z wizerunkiem głowy Wolności (Liberty Head). Niestety często monety te 

sprzedawane są jako autentyczne monety CSA. 

 

 

 

 

 

 

 

Monety okolicznościowe 1/10 i 1/100. Źródło: csacurrency.com 

 

Podobnie rzecz ma się z monetami o nominale 5 i 20 dolarów. Nietrudno 

znaleźć oferty sprzedaży takich właśnie monet. W tym przypadku jednak nie 

mamy do czynienia z monetami okolicznościowymi lecz fantazyjnymi. W 1861 

roku Sekretarz Skarbu CSA Christopher Memminger otrzymał list od Skarbnika 

Edwarda Elmore’a z projektem dwóch nowych monet. Później pojawił się 

również pomysł wysunięty przez Judah Benjamina, pełniącego w CSA kolejno 

funkcje Prokuratora Generalnego, Sekretarza Wojny oraz Sekretarza Stanu, aby 

wybić te monety w złocie.  

Monety te nigdy nie zostały wyprodukowane, a na rynku pojawiły się ich 

wyobrażenia stworzone na podstawie opisów. 
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Awers i rewers „dwudziestodolarówki” CSA. Zdjęcie pochodzi z jednego z dalekowschodnich portali aukcyjnych 

 

 Ciekawostką jest opowieść, jakoby w portfelu zamordowanego pięć dni po 

zakończeniu wojny prezydenta USA Abrahama Lincolna, odnaleziono wśród 

innych rzeczy banknot konfederacki o nominale 5 $ z 1864 roku.6 

 

 

 

 

 

 

 

Banknot o nominale 5$ z 1864 roku. Źródło: collectors.com 

Dolar konfederacki na początku chętnie przyjmowany w rozliczeniach 

handlowych, z biegiem działań wojennych, gdy po początkowych sukcesach 

armia Południa zaczęła ponosić porażki i widmo klęski stało się coraz bardziej 

realne, stawał się coraz słabszy. W ogarniętym wojną kraju rosła inflacja 

powodując wzrost cen. W końcowej fazie wojny, gdy krótka historia 

funkcjonowania nowego państwa amerykańskiego dobiegała końca, dolar CSA 

stał się już praktycznie bezwartościowy, a po zakończeniu wojny i powrocie 

skonfederowanych stanów do Unii, został formalnie zlikwidowany, stając się 

                                                           
6 Za www.csacurrency.com 
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jedynie pamiątką dla jednych a obiektem kolekcjonerskim dla innych. Dużą rolę 

w pogłębianiu inflacji, a co za tym idzie osłabianiu wartości waluty Południa, 

miała zakrojona na szeroką skalę akcja Unii polegająca na masowym fałszowaniu 

banknotów CSA i wprowadzaniu ich do obiegu. 

 

* Artykuł jest częścią powstającej właśnie książki – podręcznika, stanowiącej kompendium 

wiedzy o zabezpieczeniach znaków pieniężnych oraz podstawowych informacjach o głównych 

walutach świata. 

  

◙ 
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MEDALE MICHAŁA KUBIAKA W ZBIORACH MUZEUM 

OKRĘGOWEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO                   

W BYDGOSZCZY 

Irena Borowczak 

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 

 

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zbiera 

medale polskie i z Polską związane, powstałe od XVIII wieku aż do czasów 

współczesnych. Dużą wagę przywiązuje do gromadzenia prac medalierskich 

związanych tematycznie z Bydgoszczą i regionem, a także do kolekcjonowania 

dzieł artystów tworzących w grodzie nad Brdą. Jednym z takich artystów, którego 

zarówno życie, jak i działalność artystyczna związana jest z tym miastem, jest 

Michał Kubiak. Muzeum bydgoskie posiada w swoich zbiorach reprezentatywną 

kolekcję medali tego artysty. 

 Michał Kubiak urodził się 9 stycznia 1946 roku w Bydgoszczy. W latach 

1967-1972 studiował na wydziale Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 

Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny), otrzymując dyplom 

z wyróżnieniem w pracowni doc. Olgierda Truszyńskiego. Następnie przez rok 

był asystentem na tej uczelni. Po zakończeniu edukacji wrócił do Bydgoszczy,              

w której do dziś mieszka i tworzy. Oprócz działalności artystycznej prowadził 

również zajęcia dydaktyczne z rzeźby w Zakładzie Wzornictwa na Wydziale 

Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, a także 

był zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Bydgoszczy.            

W 2010 roku na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku obronił pracę doktorską 

zatytułowaną Portret rzeźbiarski a osobowość.  

Ten znany i ceniony artysta jest autorem wielu realizacji rzeźbiarskich. 

Jego ważniejsze prace znajdujące się w Bydgoszczy to Drzwi Błogosławieństw            

w bazylice św. Wincentego á Paulo, powstałe z okazji 650-lecia Bydgoszczy,             

a także Drzwi Jubileuszowe w katedrze bydgoskiej św. Marcina i Mikołaja. Przy 

ul. Gdańskiej znajduje się ławeczka-pomnik Mariana Rejewskiego, a u zbiegu 

ulic Gdańskiej, Dworcowej i Pomorskiej – rzeźba plenerowa „Wędrowiec”. Przed 

Filharmonią Pomorską można podziwiać posąg Andrzeja Szwalbego autorstwa 

Kubiaka, a nad Brdą, od grudniu 2017 roku, rzeźbę „Flisak”. Kubiak jest też 
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autorem rzeźb portretowych m.in. Stefana Kisielewskiego, Czesława Miłosza, 

Jerzego Waldorfa i Artura Rubinsteina. W posiadaniu osób prywatnych znajdują 

się natomiast rzeźby m.in. Jerzego Dudy Gracza czy Carol Miłosz. W grodzie nad 

Brdą spotkać można też tablice pamiątkowe, m.in. na budynku Europejskiego 

Centrum Pieniądza na Wyspie Młyńskiej znajduje się tablica poświęcona 400-

leciu mennicy bydgoskiej. Dowodem uznania zasług artysty dla miasta jest to, że 

od 2016 roku jego podpis znajduje się w Alei Bydgoskich Autografów na                        

ul. Długiej. 

„Przygoda” Michała Kubiaka z medalem zaczęła się pod koniec lat 70.                           

i z przerwami trwa do dnia dzisiejszego. Najbardziej intensywny okres przypada 

na lata 80., kiedy to powstała największa ich liczba. Ówczesna sytuacja 

społeczno-polityczna całkowicie zmieniła sposób funkcjonowania artystów – 

rozwiązanie Związku Polskich Artystów Plastyków oraz zlikwidowanie 

zamówień publicznych pozbawiło twórców opieki i źródeł utrzymania. Nie jest 

więc przypadkiem, że właśnie w tym czasie powstało kilkadziesiąt prac 

medalierskich artysty. 

Bydgoskie muzeum zaczęło gromadzić prace medalierskie Michała 

Kubiaka już od 1980 roku, systematycznie dokonując zakupów od autora. Kilka 

prac zostało jednak przekazanych w darze od osób prywatnych i instytucji. 

Kolekcja medali powiększyła się szczególnie za sprawą zakupów w latach 1986, 

1988 i 1989 w Galerii Sztuki Współczesnej, mieszczącej się wówczas na Starym 

Rynku w Bydgoszczy. 

Poza jednym medalem z mosiądzu wszystkie inne odlewane były z brązu 

w Zakładzie Spomasz przy ul. Grunwaldzkiej i w prywatnej Odlewni Metali 

Kolorowych Robakowski-Wójcik na ul. Równej w Bydgoszczy. Większość prac 

medalierskich jest sygnowana – występuje monogram wiązany z liter „MK”, 

nieraz dodana jest data 80/81 lub pełne nazwisko twórcy.  

Pierwszym medalem Michała Kubiaka zakupionym przez Muzeum,                       

w sierpniu 1980 roku, był jednostronny medalion przedstawiający popiersie Jana 

Pawła II na wprost, z wyciągniętą ręką, z pastorałem, w tiarze na głowie i napisem 

w półkolu w górnej części: JOANNES PAULUS II GAUDE MATER POLONIA. 

Medalier wrócił do tematu w 1981 roku, tworząc tym razem medal dwustronny                

i ukazując na awersie popiersie papieża w piusce z profilu w lewo, z faksymile 

jego podpisu, a na rewersie z herbem papieskim z lit. M i wypukłym napisem: 

GAUDE MATER POLONIA. 
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Jan Paweł II, 1979,  brąz, lany, śr. 159 mm, MOB/DR 132, fot. Wojciech Woźniak 

Pomysłodawcą powstania kolejnego medalu był Rajmund Kuczma, ówczesny 

dyrektor Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, który zamówił u Michała Kubiaka 

plakietkę poświęconą Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji koło Żnina, które 

od 1978 roku było oddziałem bydgoskiego Muzeum. Ta niewielka (76 × 50 mm) 

jednostronna plakietka stała się  wizytówką pierwszego w Polsce muzeum tego 

rodzaju.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Muzeum Kolei Wąskotorowej k/ Żnina, 1980, brąz, lany, 50 x 70,6 mm,                                                                    

MOB/Me 2185, fot. Wojciech Woźniak 
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Forma prostokątnej plakietki została ponownie wykorzystana w kolejnych 

pięciu pracach artysty. Michał Kubiak, rodowity bydgoszczanin, okazał się 

piewcą bydgoskiej architektury. W 1980 roku powstał cykl niezwykle 

interesujących prac o takiej właśnie postaci. Przedstawiały one zabytkowe 

budowle grodu nad Brdą: secesyjne kamienice z ul. Cieszkowskiego, przy 

Alejach Mickiewicza i Placu Wolności, a także kościół pw. Wincentego á Paulo 

oraz urokliwą bydgoską Wenecję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bydgoszcz-Plac Wolności, 1980, brąz, lany, 120 x 70 mm,                                                                                   

MOB/Me 2556, fot. Wojciech Woźniak 

 

Cieszące się popularnością plakietki zapoczątkowały pojawienie się 

zamówień na medale od towarzystw i instytucji w Bydgoszczy i regionie. 

Rozwijająca się Akademia Techniczno-Rolnicza złożyła zamówienie na medal                  

z wizerunkiem swoich patronów. Na awersie medalier wkomponował podwójny 

portret braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Koronowskiej zwróciło się z prośbą o uwiecznienie na medalu znakomitego 

grafika pochodzącego z tego miasta, Stanisława Brzęczkowskiego.  
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Stanisław Brzęczkowski – Towarzystwo Miłośników Ziemi Koronowskiej, 1980. Brąz, lany, śr. 80 mm,              

MOB/Me 2174, fot. Wojciech Woźniak 

Na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego powstał 

natomiast medal z wizerunkiem Adama Grzymały-Siedleckiego, który został 

stworzony z myślą o Izbie Pamięci tego literata. 

Kolejnymi medalami, o których warto wspomnieć, są prace takie jak 

Czesław Miłosz – laureat Nagrody Nobla w 1980 roku, Prymas kardynał Stefan 

Wyszyński czy Tadeusz Kościuszko, Władysław Sikorski i Józef Piłsudski.  

 

Czesław Miłosz, 1981, brąz, lany, śr. 76 mm,                                                                                                          

MOB/Me 2210, Fot. Wojciech Woźniak 

W tym samym czasie Kubiak zaprojektował medal Basen Jachtowy. 

Charakterystyczna forma tego projektu wyraźnie wskazuje, że jego twórcą była 

osoba zajmująca się również rzeźbą. 
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W latach 80., na potrzeby Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Leona 

Barciszewskiego artysta opracował medal-cegiełkę. Idea wniesienia pomnika 

Leona Barciszewskiego narodziła się w 1981 roku z inicjatywy NSZZ 

„Solidarność”. Pomnik miał być hołdem oddanym przedwojennemu 

prezydentowi miasta Bydgoszczy, bestialsko zamordowanemu przez hitlerowców 

11 listopada 1939 roku. Uroczyste odsłonięcie pomnika, który stanął na skwerze 

przy ul. Mostowej, odbyło się 11 listopada 1989 roku w Święto Niepodległości               

i zarazem w 50. rocznicę zamordowania Leona Barciszewskiego. W 2007 roku 

władze Bydgoszczy zmieniły lokalizację pomnika, przenosząc go ze skweru przy 

ul. Mostowej na zmodernizowany Wełniany Rynek. 

  

Leon Barciszewski, 1981, brąz, lany, śr. 76 mm,                                                                                                    

MOB/Me 2567, fot. Wojciech Woźniak 

Interesująca jest również historia związana z medalem powstałym z okazji 

przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla w 1983 roku. Na pomysł 

uhonorowania Lecha Wałęsy specjalnym medalem wpadli Jan Perejczuk i Roman 

Kotzbach, w latach 80. działacze opozycji demokratycznej i członkowie 

bydgoskiej podziemnej „Solidarności”. W Gazecie Wyborczej z 1988 roku 

Roman Kotzbach wspomina:  

przygotowaniem projektu zajął się Michał Kubiak, artysta rzeźbiarz. Medale były 

odlewane w pełnej konspiracji. Kontakt z Lechem Wałęsą (w 1983 r. oficjalnie 

był osobą prywatną) miał Antoni Tokarczuk. Zabraliśmy kilkanaście medali                       

i pojechaliśmy do Gdańska. W pociągu udawaliśmy z Antonim, że się nie znamy. 

Dla bezpieczeństwa. Z dworca udaliśmy się na osiedle Zaspa, gdzie Lechu 

mieszkał z rodziną. Pod blokiem dyżurowali milicjanci. Śmialiśmy się, że to 

najbezpieczniejsze miejsce w mieście. Pamiętam, że po mieszkaniu biegała 
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gromadka dzieciaków, a każde z nich akurat coś od ojca chciało. Było bardzo 

miło. Wypiliśmy herbatę, Lechu podpisał nam medale i wróciliśmy do Bydgoszczy. 

Medale trafiły do ludzi, którzy wyszli z internowania. Dochód ze sprzedaży zasilił 

konto Społecznego Komitetu Prymasowskiego, który działał w bazylice.  

Wspomniany medal na awersie przedstawia popiersie Lecha Wałęsy, na 

rewersie natomiast – pomnik Poległych Stoczniowców, upamiętniający ofiary 

wydarzeń grudnia 1970 roku.  

 

Lech Wałęsa-laureat Pokojowej Nagrody Nobla, 1983, brąz, lany, śr. 77 mm,                                                                     

MOB/Me 2805, fot. Wojciech Woźniak 

Kolejna osoba, która nie jest jednak tak znana jak postać uwieczniona na 

poprzednim medalu, to Jakub Wojciechowski z Barcina. Był on autorem 

pamiętnika wyróżnionego pierwszą nagrodą w konkursie na pamiętniki 

robotników ogłoszonym w 1922 roku przez Polski Instytut Socjologiczny                       

w Poznaniu. W 1935 roku został natomiast odznaczony przez Polską Akademię 

Literatury w Warszawie „Złotym Wawrzynem” za wybitne osiągnięcia                            

w dziedzinie literatury. Prezentowany medal powstał w 30. rocznicę śmierci 

ludowego pisarza i robotnika. Ustanowiono wówczas Społeczną Kapitułę dla 

nadawania medalu i dyplomu „Za zasługi dla Kultury Robotniczej”, działającą 

przy Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury w Bydgoszczy. Medalem 

tym do dziś honoruje się osoby zasłużone dla kultury robotniczej.  
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Jakub Wojciechowski - Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Bydgoszcz, 1988. Brąz, lany, śr. 80 mm, 

MOB/Me 2748, fot. Wojciech Woźniak 

 

Kolejne postacie ze świata literatury, które uwiecznione zostały na 

medalach Michała Kubiaka, to dwaj tragicznie zmarli w 1979 roku poeci 

„wyklęci”: Edward Stachura, pochodzący z okolic Aleksandrowa Kujawskiego,  

i Ryszard Milczewski-Bruno z Grudziądza. Warto zwrócić uwagę na nieregularną 

formę prac odbiegającą od klasycznej postaci medalu, która koresponduje ze 

stylem życia niepokornych artystów.  

 

Edward Stachura, 1979, brąz, lany, 70 x 68 mm,                                                                                         

MOB/Me 2565, fot. Wojciech Woźniak 

 

Na uwagę zasługują też medale, takie jak XXX-lecie Wojewódzkiego 

Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, Klub Miłośników Książki przy Księgarni 

Współczesnej w Bydgoszczy, X. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego 
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Popiełuszki, a także prace poświęcone biskupowi Tadeuszowi Majewskiemu                  

i znanemu bydgoskiemu numizmatykowi i kolekcjonerowi medali Leonowi 

Różdżyńskiemu. 

Odrębną kategorię wśród prac Michała Kubiaka stanowią medale 

upamiętniające różne wydarzenia rocznicowe. Wśród nich znajdują się prace, 

takie jak 600-lecie Więcborka, Siedem wieków Tucholi, 60 lat Towarzystwa 

Miłośników Miasta Bydgoszczy czy 650. rocznica nadania Bydgoszczy praw 

miejskich przez Kazimierza Wielkiego. Warto zwrócić uwagę na 

charakterystyczną formę medali, która zbliża ich wygląd do pieczęci. 

 

60 lat Towarzystwa Miłośników Bydgoszczy, 1983. Brąz, lany, śr. 60 mm,                                                         

MOB/Me 3264, Fot. Wojciech Woźniak 

Prace medalierskie Michała Kubiaka były prezentowane m.in. na 

wystawach: Michał Kubiak Rzeźby i medale w BWA Bydgoszczy w 1981 roku, 

na IV Ogólnopolskiej Wystawie Medalierstwa w 1991 roku w toruńskim BWA 

wśród zaszczytnego grona mistrzów medalierstwa polskiego, a także na 

przygotowywanych przez bydgoskie muzeum ekspozycjach. 

  

  

  

◙ 
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NIEMIECKIE MEDALE STOWARZYSZENIA TRADYCJI 

UCZELNI WSCHODNICH 

Adam Kuźnicki 

Sydney, Australia. 

 

W moim kolejnym artykule pragnę przedstawić dodatkowe uzupełnienie 

do tematu, jaki został bardzo szeroko i szczegółowo zaprezentowany prawie 

osiem lat temu w nr 100 Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych, przez Pana 

Dariusza Świsulskiego. W opracowaniu tym opisał on dokładnie wszystkie 

okolicznościowe medale naszej Politechniki Gdańskiej od momentu założenia 

Technische Hochschule Danzig w 1904 roku, aż do czasów współczesnych. 

Celem mojego opracowania jest przedstawienie kilku mniej znanych niemieckich 

medali. 

Zaraz po zakończeniu II wojny światowej z inicjatywy kilku uniwersytetów 

niemieckich w ramach powstałej w tym czasie Fundacji Uniwersytetów 

Wschodnich, znany niemiecki medalier Berthold Rungas wykonał medal                          

w kontekście ponownego ustanowienia tak zwanej „Uni Ost.”. Przeznaczenie tego 

medalu można znaleźć w podpisie na odwrocie. Miał on być nadawany                         

w podzięce za promowanie oraz podtrzymywanie tradycji niemieckich uczelni.  

  

Powojenny medal Uni Ost, niemieckiego artysty Bertholda Rungasa 
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Aw: Postać Ateny, która w mitologii greckiej jest boginią mądrości, 

odwagi, inspiracji, cywilizacji, prawa i sprawiedliwości, wojny strategicznej, 

matematyki, siły, strategii, sztuki, rzemiosła i umiejętności, a przede wszystkim 

sprawiedliwej wojny. Jej atrybutami są przedstawiona na medalu włócznia                           

i tarcza, a rośliną – wyrastająca z ziemi oliwka. Atena była również olimpijską 

boginią mądrości i dobrych rad, obrony miast, heroicznego wysiłku i różnych 

innych rzemiosł. Po prawej stronie medalu powyżej dwuliniowego napisu: UNI 

OST., widać wschodzące słońce, symbolizujące nadzieję. Medal ma dyskretną 

sygnaturę autora, która znajduje się po prawej stronie linii bazowej i jest tylko 

ledwo widoczna na tym obiekcie, odzwierciedlając charakterystyczny 

zminiaturyzowany odręczny podpis wykonawcy tego obiektu.  

 

Powiększenie podpis artysty Bertholda Rungasa na medalu Uni Ost. 

Rew: W centrum medalu sześcioliniowy napis: „DEM FÖRDERER ZUR 

ERRICHTUNG DER OSTDEUTSCHEN UNIVERSITÄT IN 

WESTDEUTSCHLAND” czyli PROMOTOROWI UTWORZENIA 

WSCHODNIO NIEMIECKIEGO UNIWERSYTETU W NIEMCZECH 

ZACHODNICH. Napis jest otoczony w kilku linijkach liśćmi oliwnymi. U dołu 

pod ostatnim napisem umieszczono herby trzech miast uniwersyteckich: Pragi, 

Królewca oraz Wrocławia.  

Z historycznego punktu widzenia zdumiewające jest dzisiaj, że 

Uniwersytet w Pradze został włączony do serii uniwersytetów 

„wschodnioniemieckich”. Taka klasyfikacja Pragi w tym czasie, była 

prawdopodobnie postrzegana przez stronę czeską jako prowokacja. Chociaż 

Praga była uniwersytetem o silnej tradycji niemieckiej, nie była na terenie dawnej 

ziemi niemieckiej. 

W dalszym ciągu obecnego artykułu przedstawię dwa inne ciekawe 

historycznie medale, które również dotyczą kultywowania tradycji omawianych 

„wschodnioniemieckich uniwersytetów”. Ten złożony temat do dnia dzisiejszego 

wzbudza wiele kontrowersji, ale warto go przedstawić troszeczkę szerzej przez 

zaprezentowanie kilku dodatkowych obiektów artystycznych, wykonanych po              
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II wojnie światowej. Omówię okoliczności powstania paru kolejnych medali oraz 

wykonawcę tych unikalnych walorów numizmatycznych.   

Pierwszy z medali, jaki zaprezentuję został przedstawiony jako dodatek do 

niemieckiej publikacji książkowej „1904 -1954 Technische Hochschule Danzig” 

wydanej pod koniec 1954 roku. Wydawnictwo zostało opublikowane z okazji 

obchodów jubileuszu 50-lecia powstania gdańskiej uczelni, które odbyły się                           

w niemieckiej miejscowości Wuppertal 2 października 1954 roku.  

W tym dniu, z okazji obchodzonego jubileuszu założenia Technische 

Hochschule Danzig, w sali Ratusza Wuppertal-Elberfeld odbyła się uroczysta 

ceremonia inauguracji tych niemieckich uroczystości. Sala „Stadthalle 

Wuppertal” (oficjalna jej nazwa to: „Historische Stadthalle am Johannisberg”) 

położona na południe od Elberfeld jest jednym z najważniejszych przetrwałych 

zabytków w mieście i jednocześnie znana na całym świecie jako sala koncertowa, 

usytuowana niedaleko centrum miasta i dworca centralnego Wuppertal.  

Na uroczystościach otwarcia znany historyk gdański prof. dr Erich Keyser 

mówił o znaczeniu Technische Hochschule w historii Gdańska nadmieniając, że 

uczelnia została otwarta 6 października 1904 roku. 

Przypomniał wszystkim zebranym pierwotną przedmowę inauguracyjną 

ostatniego niemieckiego cesarza Wilhelma II, który powiedział, co odróżniało te 

uczelnie od wszystkich innych uniwersytetów, mówiąc: „Na ziemi zbudowano 

niemiecką potęgę kulturalną jako podporę całości instytucji w celu wpływania na 

niemiecką naukę, niemiecką pracowitość i niemieckiego ducha, aby się nimi 

inspirować, wspomagać i rozkwitać na cały kraj.”  

Zgodnie z jego przemówieniem TH Danzig rozwijał nie tylko technologię, 

ale także nauki ogólne i związane z nimi dyscypliny.  

W swoim referacie prof. Keyser próbował argumentować, że dzięki uczelni 

ludność miasta szybko się rozwinęła, a zatem wywarła ona trwały wpływ na 

każdego, kto kiedyś się tam uczył i czerpał z niej wiedzę.  

Następnego dnia uczestnicy przenieśli się na Zamek Schloss Burg nad 

rzeką Wupper. Jest to największy niemiecki zamek w Nadrenii Północnej-

Westfalii, któremu zaproponowano przyjęcie statusu sanktuarium Technische 

Hochschule Danzig (Gdańsk) i Breslau (Wrocław). 
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W Wieży Pamięci będącej częścią tego zamku odbyło się zaplanowane 

nabożeństwo żałobne. Jubileuszowe spotkanie w Wuppertal zakończono 

ślubowaniem, by nigdy nie zapomnieć o Technische Hochschule i jej domu 

akademickim. Na zakończenie wszystkich uroczystości, złożono symboliczny 

wieniec przy dźwięku starego gdańskiego dzwonka. 

Z okazji 50 rocznicy jubileuszu obchodzonego w Wuppertal wydano 

wielostronicową niemiecką książkę w miękkiej oprawie.  

 

Niemiecka książka „1904 -1954 Technische Hochschule Danzig” z 1954 roku wydana w Wuppertal, kolekcja Dariusza 

Świsulskiego 

Równorzędne uroczystości odbyły się również w Duisburgu. Największa 

liczba byłych studentów TH Danzig znajduje się obecnie w Zagłębiu Ruhry. 

Połączyli oni swoje siły z podobną organizacją w Duisburgu, tworząc stałą 

społeczność liczącą ponad 400 członków. Podobne grupy istniały też                                  

w Hamburgu i Berlinie. 

Przedstawiciele „Stowarzyszenia Tradycji Uczelni Technicznych Wrocław 

i Gdańsk” przez szereg lat gromadzili pamiątki i dokumentowali swoją 

kontynuację kultywowania tych utraconych „uniwersytetów wschodnich”.  
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Wracając do tematu numizmatycznego, po obchodach uroczystości                          

z Wuppertal w 1954 roku w nadmienionej książce „1904 -1954 Technische 

Hochschule Danzig”, został umieszczony jednostronny dodatek przedstawiający 

istniejący już od kilku lat medal honorowy tej organizacji.  

 

Wkładka załączona do książki „1904 -1954 Technische Hochschule Danzig” z 1954 roku, wydana z okazji uroczystości                  

w Wuppertal, kolekcja Dariusza Świsulskiego 

Przedstawię państwu kilka istniejących odmian tych pamiątkowych                        

i zarazem historycznych obiektów numizmatycznych. Medale służyły jako hołd 

dla ludzi, którzy na zachodzie nadal podtrzymali tradycję niemieckości byłych 

uczelni technicznych w Gdańsku i Wrocławiu. 
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Medal z brązu srebrzony w oryginalnej etui „Medaille der Traditionsgemeinschaft der Technischen Hochschulen Danzig und 

Breslau” z 1950 roku, autor Johannes Kiunka 

Aw: Biegnąca i trzymająca w prawym ręku ogień postać przedstawia 

Prometeusza, który w mitologii greckiej wykradł ogień od Boga Zeusa dla 

zniewolonego człowieka. Prometeusz jest bohaterem kultury, któremu przypisuje 

się stworzenie człowieka z gliny i który przeciwstawił się bogom, kradnąc ogień 

i przekazując go dla ludzkości. Był to czyn, który umożliwił postęp cywilizacji. 

Ten mityczny Tytan znany jest ze swojej inteligencji i jest często przedstawiany 

jako wzorzec do naśladowania dla ludzkości w dziedzinie sztuki oraz nauk 

ścisłych. 

Po obu stronach postaci umieszczono chronologiczne daty, z lewej rok 

1904 oraz rok 1945 po prawej stronie. W otoku medalu napisano u dołu: „ZUM 

GEDANKEN” czyli DLA UPAMIĘTNIENIA, oraz w górnej części kolejny, ale 

tym razem odwrócony w drugim kierunku napis: „DER TECHNISCHEN 

HOCHSCHULE DANZIG” czyli WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W 

GDAŃSKU.  

Ustaliłem, że istnieją dwie wersje tego medalu, i że artysta często 

wykonywał inne odmiany swoich prac artystycznych. Pierwsza wersja, jaka 
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powstała w 1950 roku, była już przedstawiona w zakładce książkowej jubileuszu 

50-lecia w Wuppertal. Oto oryginalny wizerunek rewersu tego niezwykłego 

obiektu. Trzeba przy nim zwrócić szczególną uwagę na znacznie wydłużone 

nieregularne krzyże, w herbie naszego Gdańska. 

 

Rewers oryginalnego medalu „Stowarzyszenia Tradycji Uczelni Technicznych w Gdańsku i Wrocławiu”, z 1950 roku autor 

Johannes Kiunka 

Rew: Górna centralna część obiektu przedstawia herb miasta Gdańska                     

z zamieszczonym poniżej dwuliniowym napisem: „FÜR VERDIENSTVOLLE 

MITARBEIT”, czyli ZA ZASŁUGI WE WSPÓŁPRACY. Wkoło otoku 

splecione od góry kokardą gałązki laurowe. Między tasiemkami kokardy znajdują 

się inicjały twórcy tego medalu J-K. Prezentowany obiekt ma charakterystyczną 

wadę minimalnego przesunięcia powstałą w czasie odlewu.  

Omawiany medal z 1950 rok ma średnicę 89,5 mm, waga 172 gramy, był 

zrobiony z brązu i jest srebrzony. Obiekt został najprawdopodobniej odlany                     

w tym samym miejscu jak jego poprzednik przez firmę Noack w Berlinie.  
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Powiększenia inicjałów artysty Johannesa Kiunka na dwóch różnych wersjach medali „Traditionsgemeinschaft der 

Technischen Hochschulen Danzig und Breslau” 

Medal wykonano na zamówienie niemieckiej organizacji o nazwie 

„Traditionsgemeinschaft der Technischen Hochschulen Danzig und Breslau”, 

czyli Stowarzyszenie Tradycji Uczelni Technicznych w Gdańsku i Wrocławiu. 

Celem działalności stowarzyszenia było podtrzymywanie ciągłości i dalsze 

kultywowanie tradycji „wschodnioniemieckich uniwersytetów”. Sam medal 

służył jako hołd dla ludzi, którzy nadal podtrzymali tę tradycję. 

Medale zostały przyznane po raz pierwszy w Wuppertal na „Übernahme 

der Traditionsgemeinschaft der Technischen Hochschulen Danzig und Breslau 

durch die Notgemeinschaft Bergisch Land” czyli inauguracyjnym przejęciu 

tradycyjnego stowarzyszenia uczelni technicznych Gdańsk i Wrocław, 

zorganizowanym przez „Notgemeinschaft Bergisch Land”, w dniach 21/22 

września 1950 roku. Do tego dobrowolnego stowarzyszenia władz lokalnych 

Bergische powstałego 10 stycznia 1949 roku, należały takie miasta jak 

Leverkusen, Remscheid, Solingen i Wuppertal, a także okręg Mettmann, 

Oberbergische i Rheinisch-Bergische. 

Pierwszymi laureatkami tego wyróżnienia zostały wtedy wdowy siedmiu 

profesorów z Gdańska oraz czterech z Wrocławia. Ponadto uhonorowano też 

czterech byłych profesorów z Gdańska i sześciu z Wrocławia. Kolejne spotkanie 

organizacji odbyło się w 1951 roku pod szyldem „Jahrestagung 1951 der 

Traditionsgemeinschaft der Technischen Hochschulen Breslau und Danzig”. Od 

tego czasu przedstawiciele stowarzyszenia spotykali się corocznie i przy okazji 

tych spotkań wręczano medale wybranym osobistościom związanym historycznie 

z uczelniami technicznymi Wrocławia i Gdańska.  
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Lista osób nagrodzonych w latach 1950-1951, za zgodą dr Andreasa Freitäger z Uniwersytetu w Kolonii, inwentarz 

„Cologne University Archives, Zugang 846 [Verein der Freunde der TH Breslau e.V.] nr 83” 

Po roku 1951 data przyznanych nagród nie może być dokładnie ustalona, 

bo nie podawano na liście osób nagrodzonych, ani dnia nadania tych medali.                     

Z dokumentu organizacji wynika, że na ósmej sesji „Senatu” wytypowano listę 

potencjalnych odbiorców na rok 1959 i 1960. Niestety nie zostało to jednak tam 

udokumentowane, więc nie wiadomo, jakie osoby otrzymały w tamtym okresie 

omawiane medale.  



 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 155 lipiec – wrzesień 2019 

32 

 

Lista osób nagrodzonych w roku 1955, za zgodą dr Andreasa Freitäger z Uniwersytetu w Kolonii, inwentarz „Cologne 

University Archives, Zugang 846 [Verein der Freunde der TH Breslau e.V.] nr 83” 

Oto podstawowe dane numeryczne wszystkich przyznanych medali 

nominowanym osobom z wymienionych uczelni technicznych przez 

„Stowarzyszenie Tradycji Uczelni Technicznych w Gdańsku i Wrocławiu”:  
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1950: 10 laureatów z Wrocławia, 11 laureatów z Gdańska 

1951: 8 laureatów z Wrocławia, 6 laureatów z Gdańska 

1952: 7 laureatów z Wrocławia, (2 kolejne nazwiska zostały wykreślone);                         

9 laureatów z Gdańska (jedno nazwisko zostało wykreślone) 

1953: 9 laureatów z Wrocławia, 8 laureatów z Gdańska 

1954: brak informacji, że medal został w ogóle przyznany w tym roku 

1955: (jest to 5 spotkanie, które mogło by wskazywać, że w 1954 roku nie                           

było żadnego nadania tych wyróżnień, najprawdopodobniej w związku                               

z odbywającymi się wtedy uroczystościami 50 lecia powstania Gdańskiej uczelni 

w miejscowości Wuppertal), 9 laureatów z Wrocławia, 9 laureatów z Gdańska 

1956 (jest to 6 spotkanie): 6 laureatów z Wrocławia, 6 laureatów z Gdańska 

1957: brak dostępnych danych 

1958 (jest to 8 spotkanie): 5 laureatów z Wrocławia, 5 laureatów z Gdańska 

1959: brak dostępnych ilości nagród. Jest tylko podana lista możliwych 

odbiorców tego wyróżnienia 

Ciekawostką jest fakt, że odnaleziona literatura niemiecka nadmienia, iż 

jeden z takich właśnie medali został wykonany dopiero w 1955 roku, a nie w 1950 

roku. Zaprzecza temu przedstawiona wcześniej lista laureatów tego wyróżnienia 

z lat 1950 – 1960, jaka znajduje się w archiwum na niemieckim Uniwersytecie                  

w Kolonii. Wiadomo na pewno, że kolejne wyprodukowane medale zostały 

zrobione przez firmę Noack w Berlinie na zamówienie biura prasowego                                

i reklamowego miasta Wuppertal w 1955 roku. Domyślam się, że chodziło w tym 

przypadku o drugą wersje tego obiektu, jaka była zrobiona po uroczystościach                

50 lecia powstania gdańskiej uczelni technicznej przypadającej w Wuppertal 1954 

roku. 

Mogło to być związane z zapotrzebowaniem na dodatkowe medale, co 

doprowadziło do produkcji dodatkowego wtórnego odlewu z oryginału. 

Umożliwiło by to wtedy zmianę rewersu tego nowo powstającego obiektu                       

w procesie wytwórczym i odlewania. Tak wykonana kopia jest wtedy zazwyczaj 

mniejsza. Spowodowane jest to tym, że odbitka oryginalnego obiektu po odlewie 

jest nieznacznie mniejsza na skutek kurczenia się metalu przy procesie zastygania. 
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Druga zmodyfikowana przez artystę lub producenta wersja rewersu medalu „Stowarzyszenia Tradycji Uczelni Technicznych 

w Gdańsku i Wrocławiu” z 1955 roku, autor Johannes Kiunka 

Jeśli tak było naprawdę to przypuszczalny nakład pierwszej edycji                           

z bardziej wydłużonymi krzyżami w Herbie Gdańska to około 70 medali, 

poprzedzonych przez zmodyfikowaną wersję późniejszego medalu 

cyzelowanego, o nakładzie nie mniejszym jak 40 dodatkowych obiektów.  

Podsumowując, przedstawiony medal ze zmienionym rewersem jest 

najprawdopodobniej późniejszą wersją pierwotnego obiektu, wykonaną w roku 

1955. Według nie do końca potwierdzonego źródła z aukcji internetowej 

NumisBids, medal miał znacznie mniejszą średnicę - około 86 mm, co 

wskazywałoby na wtórną kopię z jakiegoś pierwotnego obiektu, o potwierdzonej 

średnicy 89,5 mm, jaką ma oryginalny medal srebrzony z brązu. Nie zmieniano 

wtedy awersu i tylko dokonano częściową zmianę rewersu tego odtworzonego 

medalu. Proszę zwrócić tutaj uwagę na odmieniony wygląd i kształty obu krzyży 

w herbie Gdańska na przedstawionych obiektach, mają one bardziej 

proporcjonalne rozmiary w drugiej wersji.  

Co do samego artysty to Johannes Kiunka (urodzony w 1896 roku we 

Wrocławiu, zmarł 1977 roku w Wuppertal), niemiecki rzeźbiarz, uczeń innego 

słynnego wrocławskiego artysty, o którym już wcześniej pisałem w nr 148 

Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych - Theodora von Gosen.  

Johannes Kiunka pracował we Wrocławiu do 1944 roku i w jego pracach 

widać do pewnego stopnia wzorowanie się na medalach jego nauczyciela. Przed 

wyjazdem do Niemiec mieszkał przy ulicy Reiherweg 1, czyli dzisiejsza ulica 
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Marcina Borelowskiego 1. Ten urodzony we Wrocławiu wybitny artysta 

zajmował się wyłącznie medalierstwem, był rodzinnie spokrewniony z innym 

dosyć sławnym rzeźbiarzem o takim samym imieniu i nazwisku. Oboje tworzyli 

i mieszkali w tym samym czasie, we Wrocławiu.  

Ten drugi robił głównie pomniki i miał dom w dzielnicy Oporów. 

 

Pomnik "Para sportowców" przed Stadionem Olimpijskim podczas Święta Sportu i Gimnastyki w dniach 21-31 lipca 1938 

roku. Przy cokole stoi wrocławski rzeźbiarz Johannes Kiunka - ten z dzielnicy Oporów 

Bibliografia:  

- Universität zu Köln, Vorschlags - und Verleihungslisten zur 

Erinnerungsmedaille an die Technischen Hochschulen Breslau und Danzig, 

1950 - 1959 

- Cologne University Archives, Zugang 846 [Verein der Freunde der TH Breslau 

e.V.] number 83 

- Stadtarchiv Wuppertal, Alt-Akten-Archiv Einzelaktenaufnahme, Wuppertal 

1920-1974, Strona 791, 29.07.2008, www.wuppertal.de/stadtarchiv; 

https://propertibazar.com/article/stadtarchiv-wuppertal-stadt-

wuppertal_5a13bb1cd64ab2bece17ed01.html 
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- Volker Breme, Medailleur „Berthold Rungas Medailleur des Sports” (s.317 - s. 

324) http://www.kunstmedaillen.net/wp-content/uploads/2017/08/Breme-
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- Portal: Google images 

  ◙ 

 



 
 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 155 lipiec – wrzesień 2019 

37 

 

KAROL ADAMIECKI NA MEDALACH 

Dariusz Świsulski 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Nazwisko Karola Adamieckiego pewnie niewiele mówi naszym 

czytelnikom. Warto je jednak przypomnieć, bo bez jego pracy trudno sobie 

wyobrazić funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa. Był jednym 

z twórców nauki o organizacji i kierowaniu. Sformułował prawa harmonii 

doboru, harmonii działania organów pracy zbiorowej, optymalnej produkcji, 

stanowiące podstawy nauki organizacji i kierownictwa [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karol Adamiecki [1] 

 

Karol Adamiecki urodził się w 1866 roku w Koloni Reden (dzisiejsza 

Dąbrowa Górnicza) jako syn inżyniera górnika. Ukończył Wyższą Szkołę 

Rzemieślniczą w Łodzi i petersburski Instytut Technologiczny. W 1891 roku 

podjął pracę w Hucie Bankowej jako pracownik biura fabrykacji, później jako 

asystent szefa walcowni. Zajmował się m.in. opracowaniem innowacyjnej 

metody kontroli jakości blach kotłowych oraz pomiarami deformacji walców. 

Krytyczne opinie dotyczące niskiej produktywności polskich robotników 

zdopingowały go do przygotowania harmonogramów, wskazujących jako 

przyczynę brak koordynacji następujących po sobie operacji. 
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W 1898 roku objął stanowisko szefa działu walcowni ługańskich Zakładów 

Hutniczych Hartmana, gdzie przyczynił się do redukcji kosztów produkcji. 

Od 1901 roku był dyrektorem technicznym w Walcowni Rur i Żelaza 

w Jekaterynosławiu (obecnie Diepropietrowsk). Przygotował tam opracowanie 

przedstawiające teorię harmonizacji "Zasady organizacji pracy zespołowej 

w Stowarzyszeniu Technicznym w Jekaterynosławiu" [2].  

Od 1919 roku Karol Adamiecki był profesorem Politechniki Warszawskiej. 

Zmarł w 1933 roku w Warszawie [3].  

 

Tablica na budynku przy ul. Mokotowskiej 51/53 w Warszawie, gdzie w latach 1927-1933                                         

działał prof. Karol Adamiecki [1] 

 

Z 1974 roku pochodzi seria medali przedstawiająca postacie zasłużone dla 

Śląska. Wśród nich jest medal Karola Adamieckiego [4]. Na awersie 

przedstawiono portret profesora trzy czwarte w lewo, w dolnym półotoku napis: 

1866 KAROL ADAMIECKI 1933. Na rewersie napis: WYBITNY / UCZONY / 

WSPÓŁTWÓRCA / NAUKI / ORGANIZACJI / I KIEROWNI- / -CTWA. 
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Medal Karola Adamieckiego z serii medali postaci zasłużonych dla Śląska (zbiory autora) 

 

W 1983 roku, z okazji "Roku Karola Adamieckiego" pamiątkowy medal 

wybiła Mennica Państwowa. Na awersie przedstawiona jest głowa Adamieckiego 

trzy czwarte w lewo. Obok napis: UCZONY / PEDAGOG / DZIAŁACZ / 

WSPÓŁTWÓR- / CA / NAUKOWEJ / ORGANI / -ZACJI. Z lewej strony przy 

krawędzi napis: KAROL ADAMIECKI 1866-1933. Na rewersie napis między 

poziomymi liniami: 1903 / METODA / HARMONIZACJI ROBÓT / 

ZŁOŻONYCH / 1922 / KATEDRA ZASAD ORGANIZACJI / PRACY I 

PRZEDSIĘBIORSTW / PRZEMYSŁOWYCH / POLITECHNIKI 

WARSZAWSKIEJ / 1925 / INSTYTUT NAUKOWEJ / ORGANIZACJI / 

DZISIEJSZY (w znaku organizacji) INOiK. Medal zaprojektował i wykonał 

Mirosław Kiciński. Nakład 1000 sztuk srebrzony i oksydowany oraz 1000 sztuk 

patynowany [5]. 
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Medal Adamieckiego z 1983 roku, srebrzony i oksydowany (zbiory autora) 

 

    

 

Medal Karola Adamieckiego z 1983 roku, patynowany (zbiory autora) 

W 1925 roku profesor Karol Adamiecki założył Instytut Naukowej 

Organizacji. Od 1933 roku organizacja funkcjonowała jako Instytut Naukowy 

Organizacji i Kierownictwa. Po zakończeniu II wojny światowej Instytut 

kontynuował swoją działalność. W 1948 roku została zmieniona nazwa na 

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. W 1949 roku, pod naciskiem 

władz państwowych zawieszono działalność. Wznowiono ją w 1957 roku. 
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Działające do dzisiaj stowarzyszenie zajmuje się głównie popularyzacją wiedzy   

i praktyki profesjonalnego zarządzania [6]. 

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa wyemitowało medal 

w kształcie kwadratu z wyokrąglonymi bokami. Na awersie popiersie Karola 

Adamieckiego z głową podpartą prawą ręką. Przy lewej i dolnej krawędzi napis: 

KAROL 1866-1933 / ADAMIECKI. Na rewersie napis: PRINCIPI / INTER / 

VICTORES. Przy krawędziach: TOWARZYSTWO / NAUKOWE / 

ORGANIZACJI / I KIEROWNICTWA. 

 

    

 

Medal Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (zbiory autora) 

 

Kwadratową plakietkę z tym samym portretem prof. Adamieckiego na 

awersie wyemitował Oddział TNOiK w Katowicach. Przy krawędzi napisy: 

TOWARZYSTWO / NAUKOWE / ORGANIZACJI / I KIEROWNICTWA / 

W KATOWICACH / KAROL ADAMIECKI / 1866 / 1933. Na rewersie napis: 

DO / PRZEZ / POSTĘPU / ORGANIZACJE. 
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Medal Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Katowicach [7] 

 

Kolejny medal został wyemitowany z okazji jubileuszu 30-lecia 

Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa            

w 1979 roku. Na rewersie znajduje się portret Karola Adamieckiego, poniżej daty: 

*1866 / +1933. Przy krawędzi napis: ZA KRZEWIENIE ZASAD DOBREJ 

ORGANIZACJI. Na rewersie fragment herbu Poznania, powyżej logo TNOiK. 

W otoku napis: TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI                                       

I KIEROWNICTWA W POZNANIU. Autorem medalu jest Józef Stasiński, 

medal oznaczony puncą OP 839.  
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Medal Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (zbiory autora) 

 

Z inicjatywy prezydenta Dąbrowy Górniczej organizowany jest Konkurs 

o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego. Pierwsza edycja Konkursu 

odbyła się w 2016 roku z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Adamieckiego [8]. 

Na medalu I edycji Konkursu o nagrodę im. Karola Adamieckiego 

Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza przedstawiono portret Karola 

Adamieckiego trzy czwarte w lewo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medal I edycji Konkursu o nagrodę im. Karola Adamieckiego [9] 
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W 1936 roku zostało utworzone w Katowicach prywatne Wyższe Studium 

Nauk Społeczno-Gospodarczych. W 1949 roku Studium zostało upaństwowione, 

z jednoczesną zmianą nazwy na Państwową Wyższą Szkołę Administracji 

Gospodarczej. W 1950 roku uczelnię przekształcono w Wyższą Szkołę 

Ekonomiczną. W 1972 roku nadano Szkole imię Karola Adamieckiego. W 1974 

roku WSE została przemianowana na Akademię Ekonomiczną, a w 2010 roku na 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [10]. 

Uczelnia wyemitowała szereg medali, na których umieszczone jest nazwisko 

patrona, prof. Karola Adamieckiego.  

Na awersie medalu Zasłużonemu w rozwoju Wyższej Szkoły Ekonomicznej 

w Katowicach przedstawiono popiersie Karola Adamieckiego trzy czwarte w 

lewo, przy krawędzi napis: KAROL ADAMIECKI 1866-1933. W centrum 

rewersu znajduje się napis: ZASŁUŻONEMU W ROZWOJU UCZELNI.                    

W otoku: WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA - W KATOWICACH. 

 

    

Medal Zasłużonemu w rozwoju Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach [9] 

 

W 1976 roku Mennica Państwowa wybiła medal 40-lecia Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach. Na awersie na tle nałożonych na siebie wieloboków 

o falistej linii umieszczono napis: 40 / LAT. W otoku: AKADEMIA 

EKONOMICZNA - IM. K. ADAMIECKIEGO W KATOWICACH. W centrum 

rewersu litery AE otoczone motywem geometrycznym. W otoku półowale                         
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z herbem Katowic przedzielone okręgami. Medal zaprojektowała Krystyna 

Bojańska, a wykonała Stanisława Wątróbska. Nakład 200 sztuk tombak srebrzony 

i oksydowany, 300 sztuk patynowany [11].  

 

 

Medal 40-lecia Akademii Ekonomicznej w Katowicach (zbiory autora) 

 

Kolejny medal różni się tylko tym, że w centrum awersu ma kaganek oświaty 

na tle książki oraz rok uruchomienia uczelni 1937. 

    

Medal Akademii Ekonomicznej w Katowicach (zbiory autora) 
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Kolejny medal zawiera w centrum awersu stylizowane litery AE, dookoła, 

na czterech półkolach napis: AKADEMIA / EKONOMICZNA / IM. K. 

ADAMIECKIEGO / W KATOWICACH. W centrum rewersu herb Katowic, 

dookoła wypukłe półkola, z dwukrotnie powtórzonym napisem KATOWICE. 

 

    

 

Medal Akademii Ekonomicznej w Katowicach (zbiory autora) 

 

Następny medal jest medalem nagrodowym dla wyróżnionych za naukę 

i pracę społeczną dla Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Na awersie z lewej 

strony logo w postaci stylizowanych liter AE, otoczone niecentrycznymi 

okręgami. Z prawej strony u dołu herb Katowic. W otoku napis: AKADEMIA 

EKONOMICZNA / IM. K. ADAMIECKIEGO W KATOWICACH. W środku 

rewersu napis: ZA NAUKĘ / I PRACĘ / SPOŁECZNĄ, powyżej w półkolu: 

WYRÓŻNIONYM. W górnym półotoku kreski, w dolnym koła i prostokąty. 
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Medal Wyróżnionym za naukę i pracę społeczną Akademii Ekonomicznej w Katowicach [9] 

 

Medal z takim samym, jak poprzedni awersem posiada rewers z odsłoniętym 

w 1967 roku w Katowicach pomnikiem upamiętniającym trzy wystąpienia 

zbrojne ludności śląskiej, których celem było przyłączenia Górnego Śląska do 

Polski. Projekt pomnika przygotowali rzeźbiarz prof. Gustaw Zemła i architekt 

Wojciech Zabłocki. Przy krawędzi rewersu medalu znajduje się napis: POMNIK 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KATOWICACH.  

    

Medal Akademii Ekonomicznej w Katowicach z Pomnikiem Powstańców Śląskich [9] 
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W 2002 roku został ustanowiony Medal Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach, przyznawany osobom fizycznym lub prawnym 

szczególnie zasłużonym dla rozwoju Uniwersytetu [12].  

Na awersie medalu umieszczono rysunek budynku rektoratu uczelni. Przy 

krawędzi, 3/4 obwodu górnej części znajduje się łacińska nazwa uczelni: 

ACADEMIA OECONOMICA CATOVICIENSIS NOMINI CAROLI 

ADAMIECKI DICATA. W górnej części rewersu logo Akademii, poniżej napis: 

Nomisma / Academiae Oeconomicae Catoviciensis / nomini Caroli Adamiecki / 

dicatae. W dolnej części pole na wygrawerowanie dedykacji. 

    

Medal Akademii Ekonomicznej przyznawany w latach 2002-2012 [9] 

 

Wzór medalu został zmieniony w 2012 roku po zmianie nazwy uczelni na 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.  

Kolejny zmieniony wzór medalu obowiązuje od 2014 roku, po zmianie 

Statutu Uczelni [12]. W lewej części awersu przedstawiono portret Karola 

Adamieckiego, w prawej części napis: Carolus / Adamiecki / 1866-1933. 

W prawym półotoku: Universitas Oeconomicae Catoviciensis. U góry po prawej 

stronie rewersu logo Uniwersytetu, poniżej napis: Nomisma / nomini Caroli 

Adamiecki / Universitatis Oeconomicae / Catoviciensis dicatae. Poniżej pole na 

wygrawerowanie dedykacji. 
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Wzór Medalu im. Karola Adamieckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach                                     

obowiązujący od 2014 r. [12] 
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KOMUNIKATY 

Wystawa „Dzieje złotego” 

 

23 maja w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta odbył się 

wernisaż wystawy „Dzieje złotego” organizowanej przez Oddział Okręgowy 

Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku oraz Muzeum Gdańska. Wystawa 

prezentuje zawiłe losy naszej narodowej waluty, zestawiając najważniejsze 

wydarzenia polityczne i gospodarcze wpływające w danym okresie na pieniądz                 

i jego wygląd. Ze zbiorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Gdańska 

zaprezentowane zostały monety oraz banknoty obiegowe z okresu II 

Rzeczpospolitej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na uroczystym otwarciu wystawy obecna była dyrektor Oddziału 

Okręgowego NBP w Gdańsku Pani Marzena Tymoszuk, dyrektor Muzeum 

Gdańska Pan Waldemar Ossowski oraz m.in. przedstawiciele Oddziału 

Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. 
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Nagroda dla prof. Dariusza Świsulskiego 

 

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja 

Techniczna, organizator Konkursu TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną 

uhonorował Pucharem TECHNIKUS 2019 za najlepszą książkę szerzącą wiedzę 

techniczną naszego kolegę z Oddziału Gdańskiego PTN prof. Dariusza 

Świsulskiego za publikację pt. „Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce”. 

Na tegoroczną edycję Konkursu napłynęło 50 pozycji z 17 wydawnictw.  

Warto przypomnieć, iż o książce prof. Świsulskiego pisaliśmy w 152 

numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych. 

Wręczenie nagród odbyło się 14 czerwca w Krakowie w ramach Gali 

„Polacy Razem” kończącej IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zwołany 

wspólnie z XXVI Kongresem Techników Polskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◙ 
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WIEŚCI Z ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

 2 kwietnia 2019 r. w Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska odczyt pt. 

„Kultura i sztuka na szwedzkich banknotach i monetach od 1971 roku” wygłosił 

pan Robert Aponowicz, członek naszego oddziału. Prelegent, z wykształcenia 

historyk - archiwista, jest z zamiłowania kolekcjonerem oraz pasjonatem 

numizmatyki i filatelistyki a także historii motoryzacji.  

Na spotkaniu zaprezentował system walutowy funkcjonujący w Szwecji od 

roku 1971, ze szczególnym uwzględnieniem elementów zdobniczych 

znajdujących się na banknotach tego kraju. 

 

 
Pan Robert Aponowicz podczas wygłaszania odczytu. 

 

 

W dniu 7 maja 2019 r. oddział nasz gościł panią Irenę Borowczak – 

wieloletniego kierownika Działu Numizmatycznego w Muzeum Okręgowym                

w Bydgoszczy, autorkę licznych wystaw oraz wydawnictw o tematyce 

numizmatycznej i medalierskiej. Podczas swojego wystąpienia przedstawiła 
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słuchaczom sylwetkę bydgoskiego rzeźbiarza i medaliera Michała Kubiaka oraz 

zaprezentowała jego medale, znajdujące się w zbiorach bydgoskiego muzeum. 

Michał Kubiak jest laureatem wielu konkursów rzeźbiarskich a swoje prace 

prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz 

za granicą. 

  

 

 
Podczas spotkania z panią Ireną Borowczak. 

 

  

 W dniach 31 maja – 2 czerwca w Zamku Czocha odbył się XV Zwyczajny 

Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego, na którym zostały wybrane władze stowarzyszenia na kolejną 

kadencję. Uczestniczyli w nim Romuald Sieradzki - jako delegat naszego 

Oddziału oraz prezes Małgorzata Gizińska. Atrakcyjnym urozmaiceniem                         

w trakcie pobytu w malowniczym zamku Czocha było jego nocne zwiedzanie. 
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Pan Romuald Sieradzki w trakcie przerwy w obradach Zjazdu. 

  

W zamian za ostatni już przed wakacjami wykład w siedzibie Muzeum 

Gdańska członkowie naszego oddziału wzięli udział 8 czerwca (w sobotę)                       

w wycieczce do Tczewa. Zaprosił nas tam pan Radosław Wiecki, pracownik 

Fabryki Sztuk, z którym nasz oddział nawiązał ostatnio współpracę. Fabryka 

Sztuk to interesująca instytucja kulturalna w Tczewie, działająca od 2007 r.                        

i mieszcząca się w pofabrycznych przedwojennych budynkach – obok Muzeum 

Wisły. Placówka ta prowadzi działalność wystawienniczą oraz edukacyjną, 

propagując historię i tradycję Tczewa oraz regionu kociewskiego. Dzięki 

naszemu miłemu gospodarzowi mogliśmy obejrzeć nie tylko ciekawą wystawę 

prezentującą miasto w okresie dwudziestolecia międzywojennego pt. „20 lat 

wolności. Tczew 1920 – 1939”, ale także posłuchać w trakcie spaceru                                 

o najciekawszych obiektach zabytkowych tego regionu, m.in. o słynnych mostach 

tczewskich. 
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W jednym z tczewskich zabytków. 

  

  

 
Zwiedzanie ekspozycji w Fabryce Sztuk. 
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Wspólne zdjęcie na zakończenie wycieczki. 

 

Na zakończenie wycieczki odwiedziliśmy jeszcze Centrum Konserwacji 

Wraków Statków, oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Jest to 

obiekt, gdzie można poznać historię oraz budowę dawnych łodzi i statków oraz 

zobaczyć na czym polega praca muzealnych konserwatorów. 

  

 ◙ 
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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://ptngdansk.000webhostapp.com/index.html 

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  

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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