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OD REDAKCJI

Powakacyjne wydanie Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych
zaczynamy od jednego z najważniejszych pomorskich wydarzeń
numizmatycznych: III Pomorskiej Konferencji Numizmatycznej pt.:
„Ekonomiczna, artystyczna i informacyjna rola środków płatniczych oraz
medali”. Bieżący numer GZN trafi do rąk uczestników Konferencji, która
odbędzie się 4 i 5 października 2019 roku w Ratuszu Głównego Miasta
w Gdańsku. Relację z Konferencji będzie można znaleźć w kolejnym 157
numerze GZN.

Letnie miesiące przyniosły niestety smutne wieści. Pożegnaliśmy dwóch
naszych kolegów: Michała Skąpskiego oraz Jarosława Dutkowskiego. Kilka
słów na temat zmarłych znajdziecie Państwo na stronie 64 bieżącego wydania
Zeszytów.

W 156 numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych mogą Państwo
przeczytać o rzadkiej gdańskiej odznace Straży Mieszkańców „Danziger
Einwohnerwehr”, o kolejnej Polce na tronach Europy - Marii Klementynie
Sobieskiej, wnuczce króla Polski Jana III Sobieskiego, królowej Anglii, Szkocji
i Irlandii. Odbędziemy wędrówkę po polskich miastach na banknotach po 1945
roku a także znajdziemy obszerny artykuł o katalogach polskich medali XX
wieku.

Serdecznie zapraszam do lektury.

Mariusz Habkowski
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GDAŃSKA ODZNAKA STRAŻY MIESZKAŃCÓW
„DANZIGER EINWOHNERWEHR” M.STUMPF & SOHN

Adam Kuźnicki
Sydney, Australia

Po zakończeniu I wojny światowej od 10 stycznia 1920 roku wszedł
w życie Traktat Wersalski. Rząd niemiecki dostał dwa miesiące, aby przekazać
państwom zwycięskim wszelkie uzbrojenie przekraczające wyznaczone limity
ustalone w tym porozumieniu. Ponadto zniesiono obowiązek powszechnej
służby wojskowej i pozbawiono Niemców możliwości utrzymywania
centralnego dowództwa oraz posiadania ciężkiego sprzętu wojskowego. Od
pierwszych dni tego nowego powojennego ładu próbowano masowo łamać te
postanowienia. Rolę rezerw armii niemieckiej zaczęły odgrywać mnożące się
różnorodnego typu organizacje cywilne i wojskowe.

Wszystkie jednostki wojskowe opuściły Gdańsk do 9 lutego 1920 roku,
pozostawiono jednak wiele formacji paramilitarno-policyjnych. Były to: Straż
Mieszkańców (Einwohnerwehr), Straż Bezpieczeństwa, oraz różne oddziały
policyjne, jak Policja Graniczna, Celna, Bezpieczeństwa, Miejska, Ochronna,
a nawet wiejska żandarmeria.

Celem mojego opracowania jest przedstawienie odznak jednej z tych
organizacji oraz przypomnienie paru stosownych dat z tego okresu naszej
historii. Zaprezentuję również kilka odmian bardzo rzadkiej gdańskiej odznaki
mundurowej oraz jej miniaturowego odpowiednika do ubrania cywilnego. Jest
to przypinka „Danziger Einwohnerwehr”, czyli Gdańskiej Straży Mieszkańców.

Zacznijmy jednak od kilku faktów. Na podstawie genewskiego
dokumentu (C.337.1935.VII) z 6 września 1935 roku, napisanego przez
Wysokiego Komisarza Seana Lestera do Sekretarza Rady Narodów 29 sierpnia
1935 roku, dowiadujemy się, że po raz pierwszy organizacja „Einwohnerwehr”
powstała w 1920 roku. Podstawą ustanowienia „Einwohnerwehr” była decyzja
Rady Ligi Narodów z 22 czerwca 1921 roku. Oddziały Einwohnerwehry miały
za zadanie strzec porządku publicznego, pokoju i bezpieczeństwa na terytorium
Wolnego Miasta Gdańska.
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Głównym jej celem była obrona mienia i bezpieczeństwa mieszkańców
w sytuacji powojennej. W tym zakresie nie wystarczały dotychczasowe
organizacje porządkowe, a straż miała stać się jednocześnie alternatywą dla
armii niemieckiej. W jej szeregi wstępowali powracający z frontu żołnierze, co
nadawało jej charakter wojskowy. Nawoływano, by wszyscy zasilali jej szeregi,
jednak szczególnie zwracano uwagę na to, by werbunek odbywał się na zasadzie
polecenia przez drugą osobę lub poręczenia za nią. Dawało to władzom
możliwość kontroli społeczeństwa, a w razie konfliktu międzynarodowego,
wykorzystania ich jako regularnej organizacji wojskowej.

Funkcjonariuszy Einwohnerwehry często przydzielano do wspólnych
patroli z policją. Za dobre wyniki w pracy jej członkowie otrzymywali nagrody.
Zadania patroli to: zamykanie ulic i placów publicznych, patrolowanie dworców
oraz wystawianie straży przy gmachach publicznych, pomoc oddziałom policji
przy rewizjach w domach, kontrolowanie ruchu przyjezdnych, ustawianie zapór
ulicznych i utrzymywanie ich, dostarczanie materiałów, organizowanie służby
meldunkowej i inspekcyjnej, tworzenie rezerw podczas wystąpień ulicznych
oraz rezerwy w przypadku organizacji regularnych oddziałów.

Działalność propagandową prowadził związek założony z inicjatywy
władz naczelnych Einwohnerwehry – Staatsbürgerliche Arbeitsgemeinschaft
(Stowarzyszenie Obywatelskie). Fundusze organizacji pochodziły ze składek
bogatszych właścicieli ziemskich, posiadaczy fabryk i wielkich przemysłowców.

Niestety oddziały „Einwohnerwehr” były również znane ze swej
aktywności jako bojówki w czasie plebiscytu. Rozwiązano tą działalność w dniu
2 lutego 1928 roku, po ujawnieniu w prasie komunistycznej planów zamachu
monarchistycznego w Prusach Wschodnich.

Wiadomo, że ponowne wskrzeszenie „Einwohnerwehr”, nastąpiło
22 stycznia 1931 roku. W listopadzie 1933 roku miała ona 1,500 członków.
W kolejnym prywatnym liście napisanym przez Seana Lestera z dnia 10 lipca
1935 do J. Avenola w Genewie, autor w Raporcie Generalnym cytuje
korespondencję swojego poprzednika Prezydenta Senatu Ziehma
(Doc.C.444.1931.I.) do Wysokiego Komisarza Rady Narodów z dnia 5 sierpnia
1931 roku. Na podstawie której postanowiono, że powstanie „Einwohnerwehr”
czyli Gdańskiej Straży Obywatelskiej jest uzasadnione potrzebą większej ilości
policji, oraz brakami budżetowymi nie pozwalającymi na powiększanie liczby
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regularnych funkcjonariuszy. Obie strony zgodziły się wtedy, że organizacja
nigdy nie zostanie przekształcona w regularną służbę wojskową.

Odznaka „Danziger Einwohnerwehr”, znana także pod nazwą „Danziger
Schild für Treue Dienste der Stadt Danzig” Gdańska Tarcza za Wierną Służbę
Wolnemu Miastu Gdańskowi, była zrobiona w dwóch wersjach, jako dwa
oddzielne zamówienia u gdańskiego jubilera Moritz Stumpf & Sohn. Dokładna
data powstania tego wyróżnienia w kształcie trójkątnej tarczy jest nieznana.

Odznaka „Danziger Einwohnerwehr” w wersji roboczej lub prototyp bez napisów i emalii na obwodzie

Powyżej przypuszczalny prototyp tarczy “Danziger Einwohnerwehr”
w wersji roboczej albo pierwotny obiekt z usuniętymi mechanicznie napisami
oraz niewidocznym pasem białej emalii. Mogła to być nawet wersja próbna tego
gdańskiego odznaczenia. Agrafka była prawdopodobnie odłamana i później
naprawiona domową metodą. Punca wygląda na oryginalną, ale jest
umieszczona dużo dalej od brzegu, niż we wszystkich pozostałych istniejących
obiektach.
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Oryginalna odznaka „Danziger Einwohnerwehr” w wersji pierwszej, kolekcja własna autora

Większość tarcz, które przetrwały do dzisiejszych czasów, jak to widać na
prezentowanym pierwszym obiekcie, nie posiada już agrafek do przyczepienia.
Niestety ze względu na użytą technikę lutowania tej przyczepki, jest to
najbardziej felerny element. Ta na pozór solidna część mocująca, po prostu się
odrywała od wklęsłego kształtu tylnej części tego obiektu.

Na podstawie znanych mi przykładów odznaki Gdańskiej Straży
Mieszkańców przypuszczam, że pierwsza wersja tego odznaczenia, jaka
powstała, miała dwuliniową puncę M.STUMPF & SOHN / DANZIG, wybitą
przy szczycie tylnej krawędzi wklęsłej części, po prawej stronie szpilki. Kolejna
wersja tej samej tarczy różni się troszeczkę od pierwotnego egzemplarza
i posiada między innymi widoczne prześwitujące fragmenty czerwonego tła
w koronie herbu gdańskiego. Wszystkie odznaki tego odmiennego drugiego
wykonania mają puncę M.STUMPF & SOHN / DANZIG umieszczoną po lewej
stronie szpilki.

Punca na oryginalnej wersji odznaki „Danziger Einwohnerwehr”
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Obie wersje z puncą po prawej i po lewej stronie wklęsłego odwrotu są
zazwyczaj odbite na różnych wysokościach, więc najprawdopodobniej zostały
wykonane ręcznie lub przy wyrobie maszynowym były trzymane do wybicia.

Odznaka „Danziger Einwohnerwehr” w wersji pierwszej, dzięki uprzejmości Pana Christophera Ailsby

Odznaka „Danziger Einwohnerwehr” w wersji drugiej, kolekcja autora

Odznaka była przeznaczona do noszenia na lewej piersi munduru po
środku kieszeni osoby wyróżnionej.

Aw: Lico odznaki jest wykonane w kształcie nieznacznie wypukłej tarczy,
na czerwonym błyszczącym tle przedstawiającym podwójny biały krzyż
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i złocistą koronę Herbu Gdańska. U szczytu na tle obwiedzionym pasem białej
emalii widnieje złocista łacińska dewiza miasta „NEC TEMERE NEC TIMIDE”,
ANI ZUCHWALE ANI BOJAŹLIWIE. Po bokach tarczy równomiernie
podzielony napis od lewej do prawej „ • DANZIGER EIN WOHNERWEHR • ”
GDAŃSKA STRAŻ MIESZKAŃCÓW.

Rew: Odznaka jest lekko wklęsła, z pionowym wykręcanym zapięciem
koloru srebrnego typowego dla agrafki, które jest przymocowane za pomocą
płytki w kształcie rombu. W tej drugiej wersji wykonawca umieścił puncę
M.STUMPF & SOHN / DANZIG też na krawędzi, ale tym razem po lewej
stronie szpilki.

[Producent]: firma jubilersko złotnicza "Moritz Stumpf und Sohn, Danzig"

[Kształt]: wypukły

[Materiał]: stop miedzi, dwubarwna emalia opakowa

[Znaki]: w górnym narożniku wybita negatywowo dwuliniowa sygnatura
„M.STUMPF & SOHN / DANZIG”

[Wysokość]: 47,7 mm

[Szerokość]: 37,7 mm

[Grubość]: 1,7 mm

[Waga - ze szpilką]: 21 gramów

[Waga - bez szpilki]: 19 gramów

[Nakład]: nieznany, ale na pewno wyprodukowano przynajmniej 20 istniejących
sztuk tych obiektów, w tym 15 z puncą po prawej oraz 5 po lewej stronie
rewersu odznaki.

Co do nakładu i istniejących tarcz jestem przekonany, że firma M. Stumpf
& Sohn Danzig zrobiła dużo więcej tych odznak, wbrew mitowi, że wyróżnienie
zostało rzekomo przyznane tylko 15 razy. Praktyka wytwarzania tego typu
obiektów skłania mnie do przekonania, że taniej było wyprodukować w tym
czasie 100 egzemplarzy niż 15 lub 50 tego typu obiektów.

Trzeba brać też pod uwagę potencjalne dodatkowe nagrody, jakie
mogłyby być przyznawane później przez różne formacje mundurowe. Na
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dodatek ze względu na użycie częściowo technologii produkcji emalii istniała
możliwość licznych niedociągnięć oraz uszkodzeń w wyniku takiej produkcji,
szczególnie przy wypalaniu tego typu obiektu.

Tarcza „Danziger Einwohnerwehr" jest odznaczeniem niezmiernie
rzadkim i poszukiwana przez wielu kolekcjonerów, a jej miniaturowy
odpowiednik, jaki był przeznaczony do noszenia w klapie odzieży cywilnej
jeszcze mniej spotykany.

Oryginalna miniaturowa odznaka do noszenia przy odzieży cywilnej „Danziger Einwohnerwehr” dzięki
uprzejmości Pana Christophera Ailsby

Mała wersja odznaki „Danziger Einwohnerwehr” o wymiarach 21 mm
wysokości na 16 mm szerokości była płaska. Na rewersie, z pionową szpilką
koloru srebrnego, która jest przymocowana za pomocą okrągłej płytki. Na dole
wybita dwuliniowa punca M.STUMPF & SOHN / DANZIG, częściowo
przesłonięta przez szpilkę. Na jej końcu znajduje się nakładany cylindryczny
obiekt zabezpieczający odznaczenie przy zakładaniu do ubrania cywilnego.
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Dokładne kryteria przyznawania tego wyróżnienia są nieznane.
Prawdopodobnie nadawano ją jako wyróżnienie za szczególne zasługi w obronie
Wolnego Miasta Gdańska.

Zdjęcie weselne niemieckiego celnika służby „RSV Reichsfinanzverwaltung” Administracji Finansowej Rzeszy
w stopniu sierżanta, z widoczną na kieszeni odznaką „Danziger Einwohnerwehr”

Kształt wypukłości awersu odznaki „Danziger Einwohnerwehr”
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Mazursko-Warmińskie 2 (276), 269-287, 2012 rok
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MARIA KLEMENTYNA SOBIESKA, WNUCZKA KRÓLA
POLSKI JANA III SOBIESKIEGO, KRÓLOWĄ ANGLII,

SZKOCJI I IRLANDII

Andrzej Denis
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
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Kontynuując z Marią Klementyną Sobieską cykl o Polkach na tronach
Europy należy wspomnieć dzieje Polek: Maryny Mniszech, córki wojewody -
żony cara Rosji Dymitra Samozwańca /GZN 141/, Marię Leszczyńską córkę
króla Polski Stanisława Leszczyńskiego – żonę Ludwika XV króla Francji
/GZN 137/.

Także Martę Skowrońską, córkę chłopa z Wielkiego Księstwa
Litewskiego, zwykłą praczkę w pralni pułkowej - żonę cara Rosji Piotra
Wielkiego, a po jego śmierci carycę Rosji Katarzynę I /GZN 133/.



16

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne Nr 156 październik – grudzień 2019

Następną Polką jest wnuczka króla Polski Jana III Sobieskiego
i Marysieńki, córka ich najstarszego syna Jakuba Ludwika, księcia na Oławie na
Śląsku.

Portret Jana III Sobieskiego i jego Marysieńki
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Medal koronacyjny z Marią Kazimierą

Maria Klementyna Sobieska, wnuczka króla Polski Jana III Sobieskiego, królowa Anglii, Szkocji i Irlandii oraz
jej ojciec, książę na Oławie - Jakub Ludwik Sobieski
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Jakub ożenił się 5 lat przed śmiercią swego ojca Jana III w 1691 roku
z księżniczką Jadwigą Amalią von Pfalz-Neyburg córką Palatyna Reńskiego.
Jan III Sobieski i Maria Kazimiera jako małżeństwo byli partnerami nie tylko
w sprawach prywatnych ale i politycznych. Udało się im stworzyć ciepły
rodzinny dom dla czwórki żyjących dzieci, tak różny od usztywnionych etykietą
absolutystycznych dworów Europy. Maria Kazimiera zachodziła w ciążę
17 razy. Z pierwszym mężem wojewodą sandomierskim Janem Zamoyskim
miała czworo dzieci. Żadna z córek nie dożyła dorosłości. Natomiast potomstwo
z Janem Sobieskim bardzo liczne, chociaż z czternastu przeżyło tylko czworo
i osiągnęło pełnoletniość to: synowie Jakub Ludwik Henryk, Aleksander
Benedykt, Teresa Kunegunda, i Konstanty Władysław. Marzeniem pary
królewskiej było dobrze ożenić swego najstarszego syna Jakuba, ale Jakub
urodził się w 1667 roku, kiedy Jan Sobieski był tylko hetmanem polnym
koronnym. Jakub więc nie miał pochodzenia dziecka królewskiego jak pozostałe
rodzeństwo – był synem hetmańskim. Toteż jego niski status w oczach
ówczesnych monarchów miał swe odbicie w czasie prezentacji pierworodnego
syna Jakuba po bitwie zwycięskiej z Turkami pod Wiedniem w 1683
w Szwechat pod Wiedniem. Syn Jana III króla Polski złożył cesarzowi
Leopoldowi I Habsburgowi ceremonialny ukłon a cesarz zignorował go i „nie
zauważył” Jakuba co dokonało się na oczach defilujących przed cesarzem
zwycięskich polskich wojsk. Ten afront cesarza wobec syna wywołał z trudem
maskowane oburzenie jego ojca - polskiego króla. Opisałem to dokładnie we
wcześniejszym artykule GZN 129 o Odsieczy Wiedeńskiej. Cesarz Leopold I
nie dowodził obroną Wiednia, lecz zadekował się na dalekiej od teatru wojny
prowincji, aby przeczekać najgorsze. Ponosiła go zazdrość o sukcesy polskiego
króla a jego dwór rozpoczął pilnie akcję propagandową w postaci wybicia
medalu autorstwa Meybuscha z wizerunkiem cesarza Leopolda zwycięzcy
Turków /TURCARUM VICTOR/ Rozprowadzano ulotne pisma z rycinami
sławiącymi zwycięskiego wodza - cesarza w laurowym wieńcu. Na nich nasz
polski król - wiedeński zwycięzca znajdował się na szarym końcu obrazu
w grupie podrzędnych dowódców.
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Ostatnie lata panowania Jana III Sobieskiego przesłaniała troska
o zapewnienie tronu polskiego pierworodnemu synowi Jakubowi. Nie
przyniosły spodziewanych profitów wyprawy na Mołdawię, mające zapewnić
Jakubowi tron hospodarów. Miało to być głównym atutem wyboru Jakuba na
przyszłej elekcji na króla Polski po śmierci ojca. Obie wyprawy skończyły się
niepowodzeniem. Sam Jakub nie wzbudzał sympatii szlachty i magnatów. Jego
trudny charakter i posądzenia o homoseksualizm zaważyły na braku poparcia
podczas sejmu elekcyjnego w 1697r. i pozbawiły korony polskiej. Przypadła ona
elektorowi saskiemu Fryderykowi Augustowi I, który rozpoczął panowanie jako
August II. Jakub Sobieski miał jeszcze raz szansę na wybór na króla Polski
w czasie trwania wojny północnej (1700-1721). Król Szwecji Karol XII po
opanowaniu ziem Rzeczypospolitej zaproponował kandydaturę Jakuba
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Sobieskiego na miejsce Augusta II, który uciekł z kraju do swej rodzinnej
Saksonii. Zapobiegliwy król August II, aby to się nie stało, porwał przez swych
agentów dwóch młodszych braci Jakuba i osadził ich w saskiej twierdzy
Konigstein. Szantażem zapewnił sobie August II lojalność polityczną Jakuba
Sobieskiego. Ostatecznie królem Polski z poparcia Karola XII został Stanisław
Leszczyński. Księstwo Oławy na Śląsku, gdzie pędził swe życie książę Jakub
Sobieski otrzymał jako zastaw za 500000 florenów będących wianem
księżniczki Jadwigi Elżbiety Neuburskiej. W Oławie urodziła się latem 1701 r.
córka Maria Klementyna - ku wielkiemu rozczarowaniu jej ojca jako trzecia
dziewczynka…

Wiadomo, że trzem córkom trzeba było zapewnić wysokie posagi, by
mogły odpowiednio wyjść za mąż. Matka Klementyny Jadwiga Elżbieta von
Pfalz-Neyburg była siostrą cesarzowej Eleonory, matki cesarza Karola VI
Habsburga. Marię Klementynę charakteryzowały uroda, empatia, otwartość
i wielka dobroć. Marzeniem ich babki, królowej wdowy Marii Kazimiery było,
aby wszystkie jej wnuczki od syna Jakuba zostały królowymi i wierzyła, że
znajdzie dla nich odpowiednie partie. Sobiescy niestety już wówczas nie
zajmowali wysokiej pozycji, a sama Maria Kazimiera, starsza córka Jakuba
mieszkała w Rzymie u babci. Maria Klementyna była zachwycona i pełna
euforii, gdy na jej dworze w Rzymie pojawili się wysłannicy Stuartów,
wygnanych władców Anglii, Szkocji i Irlandii. Ich prawa do tronu uznawał
zawsze król Jan III Sobieski. Jego żona Marysieńka wierzyła, że Jakub III Stuart
powróci w końcu na tron, dlatego gorąco popierała początkowo projekt mariażu
najstarszej wnuczki Marii Kazimiery, która przebywała z nią w Rzymie. Mariaż
ten popierała także matka Jakuba III Stuarta, królowa Maria Beatrycze
z Modeny. Po śmierci babci Marii Kazimiery i zaangażowaniu się Jakuba III
Stuarta w walce o odzyskanie tronu i klęsce poniesionej w 1716 r.
o małżeństwie przestano mówić. Powrócił do tego tematu jednak książę Jakub
Sobieski i ponownie nawiązał kontakt z matką Jakuba III Stuarta, królową Marią,
wysuwając teraz najmłodszą jego ukochaną córkę Klementynę jako kandydatkę
na królową Anglii. Obiecał duży posag, co miało bardzo duży wpływ na
przychylność królowej Marii Beatrycze, bo sytuacja materialna Stuartów się
pogorszyła, a sam Jakub III Stuart przeniósł się z Francji do Rzymu, gdzie miał
żyć z pensji papieskiej. Pieniądze posagu przyszłej jego małżonki były nie do
pogardzenia. W 1717 r. wysłannik Stuartów pojawił się w Oławie, gdzie poznał
trzy siostry - księżniczki Sobieskie. Szczególnie spodobała mu się Klementyna -
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doskonała pod każdym względem – urody i młodości oraz usposobienia. Za tym
małżeństwem opowiadał się szczególnie papież Klemens XI, opiekun Stuarta,
a zarazem ojciec chrzestny Marii Klementyny. Zapadła decyzja o zawarciu
małżeństwa. Wiadomość ta wzbudziła niepokój w Londynie i spowodowała
naciski rządu angielskiego na ich sojusznika cesarza Karola VI Habsburga, by
nie dopuścił do wyjazdu Marii Klementyny, by połączyć się z przyszłym mężem.
Przy okazji ukarać księcia Jakuba Sobieskiego, który cichaczem bez zgody
cesarza, jako jej krewnego i suwerena, wydaje córkę za Stuarta. Cesarz nie mógł
odmówić nowemu królowi Anglii, ale nie chciał też sprzeciwiać się swojej
matce, Eleonorze, która popierała ten związek. Mimo to aresztowano
w Insbrucku poczet Klementyny Sobieskiej i zatrzymano ich w mieście.
Spowodowało to interwencję samego papieża Klemensa XI u cesarza.

Postanowiono zorganizować ucieczkę z Insbrucku Klementyny przy
pomocy dworzanina Jakuba III - Irlandczyka Charlesa Wogana do Włoch – do
Bolonii. Kontakty między Jakubem III Stuartem, a Klementyną jego narzeczoną
opierały się jedynie na korespondencji i „płomiennych listach”, które mogły
zawrócić w głowie szesnastolatce. Gdy tymczasem Jakub III Stuart rozglądał się
za jeszcze bardziej korzystnym ożenkiem. W Bolonii 9 maja 1719 r. zostało
zawarte „per procura” małżeństwo i Maria Klementyna Sobieska została żoną
Stuarta, narzeczonego zastępował na tej podniosłej uroczystości James Murray
ze stronnictwa Jakobitów. Papież Klemens XI powitał w Rzymie Klementynę
wytwornym śniadaniem i przygotował jej apartamenty w klasztorze Urszulanek,
kazał wybić na jej cześć medal medalierowi Otto Hameraniemu, gdzie
Klementyna była przedstawiona jako bogini powożąca kwadrygą.

Medal Marii Klementyny ufundowany przez papieża Klemensa u medaliera Otto Hameraniego w czasie pobytu
Klementyny w Rzymie.
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Małżonkowie spotkali się dopiero po powrocie Jakuba III Stuarta
z Hiszpanii. Przebywając w Rzymie Klementyna otrzymała pilny list od
narzeczonego, aby szybko wyjechała do miejscowości Montfiascone nad
jeziorem Bolzano. Tutaj ponownie odbyła się ceremonia ślubna w pałacu
biskupim. Biskup Sebastiano Bonaventura połączył ich węzłem małżeńskim –
31-letniego Jakuba III Stuarta z siedemnastoletnią Marią Klementyną Sobieską,
wnuczką Jana III Sobieskiego. Ślub był bardzo huczny i para nowożeńców
wszędzie była przyjmowana z królewskimi honorami. Na okazję zaślubin
wybito medale.

Medal ślubny medaliera Otto Hameraniego Marii Klementyny i Jakuba III Stuarta.
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Dla Sobieskich małżeństwo z Jakubem Edwardem Stuartem stanowiło
świetną okazję do podniesienia swojej pozycji i splendoru rodu. Jakub Edward
Stuart był władcą na wygnaniu, ale miał tytuły królewskie uznawane przez tak
ważnych władców Europy jak król Ludwik XIV i papież, a wcześniej Jan III
Sobieski. Małżeństwo Stuarta i Klementyny okazało się bardzo nieszczęśliwe
przez wzajemne oskarżanie się o brak szacunku i miłości. Klementyna oskarżała
swojego męża o chęć wychowania ich pierworodnego syna Karola jako
protestanta, a nie w duchu katolickim, co miałoby pewien sens, o ile kiedyś
książę Karol zwany „pięknym Karolkiem” miał zająć trony Anglii, Irlandii
i Szkocji. Musiałby być wówczas protestantem. Zarzut Klementyny był całkiem
chybiony. Stuart był wiernym katolikiem. Na skutek narastającej depresji
Klementyny ojciec zdecydował się zabrać obydwu synów z Rzymu na stałe do
Bolonii. Pogrążona w depresji i smutku ich matka, opuściła męża i synów
i zamieszkała w klasztorze św. Cecylii w Rzymie. Tutaj poświęciła się ascezie
i modlitwie głodząc się i poszcząc. Jest przypuszczenie, że popadła w anoreksję
nic nie jedząc poza jedną filiżanką bulionu dziennie i zmarła z głodu. Została
bardzo uroczyście pochowana w podziemiach Bazyliki św. Piotra w Watykanie.
W samej Bazylice znajduje się monument poświęcony Marii Klementynie,
zamówiony u rzeźbiarza Canovy. Na nim jest inskrypcja „Maria Klementyna
królowa Anglii, Szkocji i Irlandii”. Papież Benedykt XIV wybił medal
z monumentem Klementyny.
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WĘDRÓWKA Z GOTÓWKĄ.
MIASTA POLSKIE NA BANKNOTACH PO 1945 ROKU

Paweł Powirski
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

.

W listopadzie 2018 roku Narodowy Bank Polski zaskoczył kolekcjonerów
wydając specjalny album z nieobiegowymi banknotami. Znajdujące się do tej
pory w magazynach bankowych banknoty, przygotowano w 1990 roku na
wypadek denominacji, umieszczono w nowym wydawnictwie, kontynuującym
jednolitość stylistyczną druków NBP. Seria banknotów, znana pod nazwą
Miasta Polskie, została zaprojektowana przez Waldemara Andrzejewskiego –
grafika, rysownika, autora plakatów oraz komiksów. Zestaw ten, wydrukowany
w Monachium, całkowicie odbiegał od dotychczasowych projektów Andrzeja
Heidricha. Seria ta miała być wprowadzona do obiegu w momencie
odpowiedniego zahamowania inflacji. Zanim do tego doszło okazało się, że
banknoty są za słabo zabezpieczone przed fałszowaniem. Zostały również
ujawnione inne mankamenty, np. brak nazwy państwa.

Temat miast pojawiał się na banknotach polskich kilkukrotnie. W tym
artykule omówione zostaną miasta pojawiające się na banknotach po 1945 roku,
a przewodnikiem będą miejscowości wykorzystane jako temat przez Waldemara
Andrzejewskiego.

Pierwszym banknotem jest 1 złoty przedstawiający obiekty z Gdyni. Na
awersie znajduje się modernistyczny budynek Dworca Morskiego przy nabrzeżu
Francuskim, ukończonego w 1933 roku. To w tym miejscu tysiące Polaków
rozpoczynały swą podróż do Europy Zachodniej i za ocean. Z Dworcem
Morskim wiążą się również historie legendarnych polskich transatlantyków,
takich jak MS Piłsudski czy MS Stefan Batory - luksusowych środków
transportu, którymi można było dostać się do lepszego świata. Obecnie
w budynku Dworca Morskiego znajduje się Muzeum Emigracji. Na rewersie
banknotu umieszczono inny obiekt związany z Gdynią i jej morską tradycją –
fregatę „Dar Pomorza”. Statek ten został zbudowany w Hamburgu w latach
1908-1910. Zakupiony został przez Komitet Floty Narodowej głównie ze
składek ludności Pomorza. Od 1930 roku szkoliły się na nim pokolenia polskich
marynarzy. Od 1982 roku jest obiektem muzealnym - pływającym oddziałem
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Narodowego Muzeum Morskiego. Tematyka morska i portowa pojawiała się na
banknotach socrealistycznych jako jeden z elementów propagandy państwa
nastawionego na rozwój przemysłu i odbudowę po zniszczeniach wojennych
gospodarki morskiej. Na banknocie 500 złotych z 1947 roku umieszczono
fragment portu ze statkami i dźwigami. W podobnej stylistyce utrzymany jest
rewers 50 złotych z 1948 roku. Zastosowana tematyka miała utwierdzać
użytkowników w przekonaniu że dzięki socjalizmowi nastąpi rozwój państwa
jako potęgi morskiej.

Do gałęzi gospodarki jaką jest przemysł ciężki odwołuje się kolejny
banknot o nominale 2 złotych. Na awersie Waldemar Andrzejewski umieścił
szyb górniczy „Warszawa II” Kopalni Węgla Kamiennego Katowice. Szyb ten
został zbudowany w 1923 roku na terenie istniejącej już od stu lat kopalni.
Obecnie na miejscu zlikwidowanej w 1999 roku kopalni znajduje się Muzeum
Śląskie. Na rewersie znajduje się inny obiekt mocno odnoszący się do historii
Śląska – Pomnik Powstańców Śląskich. Monument ten, wzniesiony w 1967 roku,
upamiętnia trzy Powstania Śląskie. Wymowa zastosowanego zestawienia jest
prosta: po jednej stronie wyróżnienie trudu robotniczego, a po drugiej -
upamiętnienie walk o przyłączenie Śląska do Polski. Katowice to miasto mocno
związane z górnictwem i przemysłem ciężkim. Założenia socrealizmu
wymagały podkreślenia trudu pracy robotnika i efektów pracy. Elementy te,
w postaci dymiących kominów fabrycznych i krajobrazów przemysłowych,
znajdujemy na banknotach 1000 złotych z 1946 i 1947 oraz 100 złotych z 1948
roku. Warto wspomnieć, że banknoty te funkcjonowały podczas odbudowy
gospodarki i realizacji tzw. Planu Trzyletniego. Miały ideologicznie wspierać
robotników.
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Na banknocie 5 złotowym znalazł się Zamość. Awers został ozdobiony
jednym z piękniejszych dzieł renesansowo-manierystycznych w Polsce -
ratuszem zamojskim. Zamość był nowym miastem, wzniesionym
i ukształtowanym w epoce renesansu głównie przez jednego człowieka, Jana
Zamoyskiego - hetmana i kanclerza, najważniejszego człowieka
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów za czasów Stefana Batorego i Zygmunta
III Wazy. Zamość stał się stolicą ogromnych posiadłości ziemskich rodu
Zamoyskich, zaś symbolem miasta stał się jego ratusz, który zaczęto wznosić
w 1591 roku. Budowla ta, z wieżą wysoką na 52 metry, jest szczególnym
świadectwem przeszczepienia wzorców odrodzenia na ziemie polskie.
W kolejnych wiekach ratusz był przebudowywany. Obecną formę zyskał po
przekształceniach w latach 1639-1651. Rewers banknotu zdobi Krzyż
Grunwaldzki, najważniejsze odznaczenie wojenne PRL-u nadawane od 1943
roku, mające stanowić przeciwwagę dla Virtuti Militari. Pierwsza seria Krzyża
Grunwaldzkiego była nadana partyzantom Gwardii Ludowej walczącym na
terenie Zamojszczyzny. Krzyż Grunwaldzki pojawił się jako motyw na
banknocie 50- złotowym z 1975 roku z gen. Karolem Świerczewskim.

Na banknocie o nominale 10 złotych została umieszczona Warszawa.
Awers zdobi wyobrażenie Zamku Królewskiego w jego barokowo-
klasycystycznej formie jaką znamy dzisiaj po odbudowie w latach 1971-1984.
W miejscu dzisiejszego zamku znajdowała się pierwotnie siedziba książąt
mazowieckich. Po włączeniu Mazowsza do Rzeczypospolitej zamek stał się
jedną z siedzib monarszych oraz miejscem sejmików. Stołeczny charakter
zyskał od czasów Zygmunta III Wazy. Niszczony wielokrotnie przez wrogie
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armie został w 1944 roku wysadzony przez Niemców. Decyzja o jego
odbudowie została podjęta przez władze komunistyczne w 1971 roku w celu
zdobycia większego poparcia społeczeństwa po przetasowaniach, jakie miały
miejsce w 1970 roku. Rewers banknotu zdobi inny symbol Warszawy - Syrenka.
Pomnik ten powstał w 1855 roku w związku z uruchomieniem warszawskich
wodociągów i był elementem wodotrysku na rynku Starego Miasta. W swojej
historii obiekt ten był wielokrotnie przenoszony i poddawany konserwacji.
Obecnie na starówce warszawskiej można podziwiać kopię. Oryginał znajduje
się w Muzeum Warszawy. Obiekty związane z Warszawą kilkukrotnie
pojawiały się na banknotach. Były to zwykle poszczególne budynki związane
z konkretnymi postaciami. Wyjątkiem jest widok Warszawy od strony Wisły,
znajdujący się na rewersie banknotu o nominale 200 000 zł z 1989 roku.
Andrzej Heidrich wykonał panoramę miasta stylizowaną na przedstawienia
miast modne w XVI-XVIII wieku, umieszczając współczesne budynki jak Pałac
Kultury i Nauki czy Prudential obok Zamku Królewskiego, czy zabytkowych
kościołów. Wspomniany już Andrzej Heidrich w ramach serii banknotów
“Sławni Polacy” połączył w pary warszawskie zabytki z wybitnymi postaciami.
Na banknocie 50 000 złotych znajdował się Stanisław Staszic oraz fasada Pałacu
Staszica, siedziby Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Obecnie jest to
siedziba Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
Na banknocie 100 000 złotych znajdował się Stanisław Moniuszko i Teatr
Wielki. Budynek ten został wzniesiony w latach 1825 - 1833 jako siedziba
Teatru Narodowego. Ciekawostką warszawską było umieszczenie na banknocie
2 złote z 1948 roku budynku, który nigdy nie powstał. W pierwszym etapie
odbudowy Warszawy po II Wojnie Światowej w planach było wzniesienie
nowego budynku Narodowego Banku Polskiego. Projekt budynku w stylu
późnego modernizmu wykonał Bohdan Pniewski. Na podstawie tego projektu
wykonano wizualizację, którą umieszczono na banknocie. Jednak w 1949 roku
socrealizm został ogłoszony jako obowiązująca doktryna w kulturze, literaturze,
sztuce i architekturze. W związku z tym wstrzymano budowę budynku według
pierwotnego projektu Bohdana Pniewskiego. Architekt kilkukrotnie musiał
dostosowywać projekt do obowiązującej ideologii, ostatecznie powstał budynek
nie mający wiele wspólnego z pierwszym projektem i rysunkiem na banknocie.
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Tematem banknotu o nominale 20 złotych jest Gdańsk. Na awersie
projektant umieścił portową bramę do Gdańska - Żurawia. Ta nietypowa brama,
powstała w latach 1442-1444, była też dźwigiem, którym przeładowywano
polskie zboże na pełnomorskie okręty. Jak większość historycznego śródmieścia
Gdańska Żuraw został zniszczony w 1945 roku. Na odwrotnej stronie banknotu
znajduje się posąg Neptuna z fontanny z Długiego Targu. Figura ta została
ustawiona przed Dworem Artusa w 1633 roku na kamiennej czaszy wykonanej
przez Abrahama van dem Blocke. Posąg wykonano według projektu Petera
Hansena. Dzięki zdemontowaniu podczas wojny i wywiezieniu poza Gdańsk
oryginalny posąg przetrwał 1945 rok. Jako jeden z symboli powiązania Gdańska
z morzem posąg Neptuna pojawił się także na banknotach Wolnego Miasta
Gdańska. W 1946 roku, na rewersie banknotu 500 złotych, umieszczono
pobrzeże Gdańskie. Nowa władza w ten symboliczny sposób potwierdzała
swoje prawa do nowych nabytków terytorialnych. Zadziwiające jest to, że
umieszczono na banknocie fragment miasta, który w momencie wydrukowania
banknotu nie istniał. W 1945 roku historyczne pobrzeże Gdańskie zostało
zniszczone i prezentowało się jako morze ruin ze sterczącymi kikutami
najwyższych budynków.

Na banknocie 50 złotowym umieszczono Wrocław. Jako najważniejszy
budynek miejski na awersie znajduje się Ratusz. Ratusz wrocławski to
wyjątkowa budowla, która powstawała przez prawie 250 lat i stanowiła centrum
średniowiecznego kupieckiego miasta. Rewers banknotu zdobi pieczęć
samorządu miejskiego Wrocławia z 1292 roku, ze stojącym w obrębie
św. Janem Chrzcicielem, patronem katedry wrocławskiej. Jest to jedna z kilku
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średniowiecznych pieczęci z Wrocławia. W tym czasie ława miejska i wójt
używali pieczęci z orłem śląskim. W związku z wcześniejszą przynależnością
miasta do Państwa Pruskiego i Niemieckiego motywy wrocławskie nie
pojawiały się na banknotach polskich.

Większe nominały w serii otwiera Poznań na banknocie 100 złotowym.
Po raz trzeci w serii na awersie znajduje się ratusz. Poznański Ratusz to obecnie
renesansowa budowla, znajdująca się w miejscu wcześniejszej średniowiecznej.
Obecny kształt zyskał w latach 1550-1560 podczas przebudowy kierowanej
przez Giovanniego Batistę di Quadro. W powszechnej świadomości słynie
z koziołków będących częścią zegara na wieży. Pierwsze koziołki zainstalowano
już w 1551 roku. Na rewersie znajduje się pieczęć miejska Poznania w wersji
skróconej, tzw. sekretna. Znajdują się na niej klucze miejskie jako symbol
samorządności oraz orzeł na tarczy - jest to nawiązanie do czasu panowania
króla Przemysła II, kiedy to Poznań był stolicą Królestwa Polskiego. Pieczęć
w tej formie była użytkowana w latach 1344-1561. Miasto to nie miało
szczęścia i do tej pory nie znalazło się na banknotach, które weszły do obiegu.

Banknot o nominale 200 złotych zdobi Kraków. Na awersie znajduje się
wzgórze wawelskie z fragmentu widoku Krakowa z dzieła Civitas orbis
tettarum z 1617 roku. Wawel w historii Polski ma szczególne znaczenie. Tutaj
znajdował się główny ośrodek władzy monarszej od czasów piastowskich do
Zygmunta III Wazy. To tutaj dokonywały się koronacje królewskie od czasów
Władysława Łokietka (z wyjątkiem Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława
Augusta Poniatowskiego). W katedrze wawelskiej znajduje się nekropolia
królewska. Wawel w artystycznym przestawieniu znalazł się też na banknocie
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o nominale 10 000 złotych ze Stanisławem Wyspiańskim. Przedstawienie to
było wzorowane na obrazie Stanisława Wyspiańskiego Planty o poranku z 1894
roku. Na rewersie znajduje się grosz Kazimierza Wielkiego z orłem. Grosz ten
był jednym z elementów reformy walutowej wprowadzającej w Polsce grosze na
wzór czeski. Orzeł z monety Kazimierza Wielkiego został wykorzystany jako
znak wodny w całej serii “Miasta Polskie”. Krakowskie elementy pojawiły się
banknotach kilkukrotnie. W 1948 roku na 20-złotówce umieszczono Sukiennice,
miejsce, gdzie nie tylko zajmowano się handlem, ale też gdzie od XIX wieku
znajdowała się Galeria Sztuki Polskiej. Sukiennice pojawiły się wcześniej na
okupacyjnym banknocie o wartości 50 złotych.

Seria kończy się nominałem 500 złotowym z Gnieznem. Na awersie
znajduje się Katedra Gnieźnieńska - siedziba pierwszego i najważniejszego
arcybiskupstwa. Tutaj przy relikwiach św. Wojciecha odbywały się koronacje
pierwszych królów Polskich. Do dnia dzisiejszego we wnętrzu świątyni znajdują
się ważne zabytki, jak np. Drzwi Gnieźnieńskie. Katedra znalazła się w 2015
roku na banknocie kolekcjonerskim wydanym z okazji 1050 chrztu Polski. Na
rewersie znajduje się pieczęć Gniezna z XIV wieku. Podobnie jak w przypadku
Poznania nawiązuje ona do czasów, gdy miasto było stolicą, poprzez
umieszczenie na niej orła w koronie na tarczy oraz powyżej głowy królewskiej
w koronie. Oryginał tej pieczęci do dzisiaj nie zachował się.

W internecie można znaleźć informacje o dwóch banknotach
uzupełniających serię: 1000 złotych z Kaliszem i 2000 złotych z Biskupinem.
W związku z tym, że nie znalazły się w albumie NBP, nie będą szerzej
omawiane.
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Seria “Miasta Polskie” powstała w chwili przechodzenia Polski do
gospodarki rynkowej i odchodzenia od socjalizmu. Miała być elementem
nowego ładu ekonomicznego i nowej rzeczywistości. Jednak dobór tematów
i wyróżnienie pewnych elementów sprawia wrażenie, że projektant nie był
w stanie uwolnić się od skojarzeń wywodzących się z mijającej epoki, takich jak
postawienie punktu ciężkości w mniejszych nominałach na przemysł ciężki,
górnictwo czy gospodarkę morską. Odwołanie do walki Gwardii Ludowej
w II Wojnie Światowej wyraźnie odnosi się do haseł socjalistycznych. Dopiero
wyższe nominały nawiązują do elementów związanych z miastem tematycznym
i są bardziej związane z tożsamością lokalną. Seria została graficznie bardzo
dobrze przygotowana i świadczy o wysokich umiejętnościach Waldemara
Andrzejewskiego. Tak dobre dzieła grafiki użytkowej nie powinny zalegać
w magazynach bankowych i bardzo dobrze, że dzięki wydaniu przez NBP
albumu mogą cieszyć oczy kolekcjonerów.

◙
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KATALOGI POLSKICH MEDALI XX WIEKU

Dariusz Świsulski
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

Wstęp

Każdy kolekcjoner medali poszukuje informacji na temat posiadanych
eksponatów. Ich źródłem mogą być doświadczeni koledzy i specjalistyczne fora
internetowe. Z czasem sięgamy do specjalistycznych katalogów.

Katalogi medali i plakiet zawierają wyroby danego emitenta, określonego
artysty, poświęcone są danej miejscowości, osobie, czy tematowi. Książki takie
są źródłem wiedzy, ale traktowane jako albumy dostarczają przyjemności
estetycznych w trakcie ich przeglądania.

Zajmując się kolekcjonowaniem medali już wiele lat, w swojej biblioteczce
zgromadziłem szereg pozycji na ten temat. Przedstawię je w niniejszym artykule,
mając nadzieję, że wskazanie źródeł informacji pomoże początkującym
kolekcjonerom. Z pewnością takich wydawnictw jest więcej, zachęcam do
poszukiwań katalogów dotyczących interesującej nas tematyki.

Przedstawiając fotografie okładek, w artykule zachowano proporcje
wymiarów rzeczywistych książek.

1. Historia medalierstwa

Historia medalierstwa na ziemiach polskich ma początki w XVI wieku,
kiedy sztuka ta przybyła do nas z Włoch. Zainteresowani medalami z tego
okresu mogą sięgnąć do katalogu zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu
"Medale polskie i z Polską związane od XVI do XVIII wieku".

Dla każdej osoby zajmującej się medalierstwem obowiązkową lekturą jest
książka Adama Więcka "Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce". Przedstawia ona
rozwój medalierstwa z punktu widzenia historii sztuki od XVI wieku po czasy
współczesne. W książce omówiono twórczość ok. czterystu artystów,
zamieszczono ponad 500 ilustracji.

W artykule ograniczyłem się do przedstawienia literatury na temat
medalierstwa XX wieku. W książce Adama Więcka okres ten obejmują ostatnie
rozdziały.
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Adam Więcek "Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce", Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989, wydanie II, 327 s.,
ISBN 83-08-01489-5

2. Katalogi wykonawców

Każdy, kto zajmuje się kolekcjonowaniem polskich medali XX wieku,
powinien posiadać przygotowany przez Jacka Strzałkowskiego katalog "Medale
polskie 1901-1944".

Jacek Strzałkowski "Medale polskie 1901-1944",
Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, Komisja Numizmatyczna, Warszawa 1981, 280 s.
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Jest to jedyne, tak kompleksowe opracowanie zawierające opisy medali
z podanego okresu. Opisano w nim w kolejności chronologicznej 928 medali,
a na dodatkowych tablicach zamieszczono fotografie 617 medali.

Ciekawym uzupełnieniem powyższego katalogu jest broszurka tego samego
autora "Plakiety Mennicy w Warszawie 1926-1939". Zawiera ona opis
61 plakiet wykonanych w okresie międzywojennym w Mennicy Państwowej
w Warszawie. Na dwunastu stronach wkładki przedstawiono fotografie
wybranych plakiet.

Jacek Strzałkowski "Plakiety Mennicy w Warszawie 1926-1939", Polskie Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki,
Warszawa 1983, 50 s.

"Medale Mennicy Państwowej", Mennica Państwowa, Warszawa 1974, 156 s.
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Wśród katalogów wydawanych przez wykonawców medali na szczególną
uwagę zasługują przez wiele lat regularnie wydawane katalogi Mennicy
Państwowej. Obejmują one w 10 tomach opis medali wykonanych od 1946 do
1998 roku. W każdym z tomów zamieszczono indeks autorów.

Pierwszy z katalogów "Medale Mennicy Państwowej" zawiera opis 573
medali wyemitowanych w latach 1946-1973. Niektóre z nich zostały
przedstawione na fotografiach.

W drugim tomie tej serii "Medale Mennicy Państwowej 1974-1978"
przedstawiono opisy 653 medali wyemitowanych w kolejnych 5 latach. Część
z nich przedstawiono na fotografiach. Podano również wykaz wznowionych
emisji.

"Medale Mennicy Państwowej 1974-1978", Mennica Państwowa,
Warszawa 1979, 184 s.

W trzecim tomie "Medale Mennicy Państwowej 1979-1983" przedstawiono
opisy 760 medali wyemitowanych w latach 1979-1983. Również tutaj część
medali przedstawiono na fotografiach. Dodatkowo załączono wykaz
wznowionych emisji.
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"Medale Mennicy Państwowej 1979-1983", Arkady,
Warszawa 1985, 192 s., ISBN 83-213-3341-9

W czwartym tomie tej serii "Medale Mennicy Państwowej 1984-1988"
przedstawiono opisy 971 medali wyemitowanych w kolejnych 5 latach. Od tego
tomu zamieszczane są fotografie wszystkich opisanych medali. Podobnie jak
w poprzednich tomach podano również wykaz wznowionych emisji.

"Medale Mennicy Państwowej 1984-1988", Mennica Państwowa,
Warszawa 1990, 500 s.
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Od piątego tomu zwiększyła się częstotliwość emisji katalogów. Tom
"Medale Mennicy Państwowej 1989-1990" zawiera opisy 324 medali
wyemitowanych w latach 1989-1990. Również tutaj załączono wykaz
wznowionych emisji.

"Medale Mennicy Państwowej 1989-1990", Spółka Wydawnicza Heliodor,
Warszawa 1991, 176 s.

Następny tom serii "Medale Mennicy Państwowej 1991-1993" zawiera
opisy 332 medali wyemitowanych w kolejnych dwóch latach.

"Medale Mennicy Państwowej 1991-1993", Mennica Państwowa SA,
Warszawa 1994, 183 s., ISBN 83-86338-10-5
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W siódmym tomie "Medale Mennicy Państwowej 1994-1995"
przedstawiono opisy 361 medali wyemitowanych w następnych dwóch latach.
Od tego tomu wprowadzono numerację na grzbiecie, oznaczając go jako 8. Nie
wiem, czy numeracja ta wynika z uwzględnienia jako nr 1 katalogu Jacka
Strzałkowskiego.

"Medale Mennicy Państwowej 1994-1995", Mennica Państwowa SA,
Warszawa 1996, 232 s.

"Medale Mennicy Państwowej 1996", Mennica Państwowa SA,
Warszawa 1998, 248 s., ISBN 83-910488-0-2
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Ostatnie trzy tomy zawierają opisy medali wydanych w jednym roku.
W tomie "Medale Mennicy Państwowej 1996" (oznaczonym numerem 9)
przedstawiono opisy 184 medali wyemitowanych w 1996 roku.

Tom "Medale Mennicy Państwowej 1997" (oznaczony numerem 10)
zawiera opisy 167 medali wyemitowanych w 1997 roku.

"Medale Mennicy Państwowej 1997", Mennica Państwowa S.A.,
Warszawa 2000, 152 s., ISBN 83-910488-1-0

"Medale Mennicy Państwowej 1998", Mennica Państwowa S.A.,
Warszawa 2002, 183 s., ISBN 83-910488-2-9
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Ostatni wydrukowany tom "Medale Mennicy Państwowej 1998"
(oznaczonym numerem 11) zawiera opisy 177 medali wyemitowanych w 1998
roku.

Łącznie w 10 tomach wyemitowanych w latach 1974-2002 opisano łącznie
4502 medale wykonane w latach 1946-1998.

Niestety katalog medali z 1998 roku był ostatnim z drukowanych
katalogów wydanych przez Mennicę Państwową. Pewną namiastką katalogów
z lat następnych są zamieszczone na stronie internetowej Mennicy Polskiej
https://www.mennica.com.pl/o-nas/gabinet-numizmatyczny/katalog-medali
(nazwa Mennicy została zmieniona w 2005 roku) pliki w formacie pdf
z katalogami rocznikowymi (niestety niekompletne), obejmujące lata 1999-2016.

Podsumowaniem emisji medali Mennicy Państwowej jest katalog Oresta
Paszkowycza "Medale Mennicy Państwowej 1946-2010" z 2011 roku. Zawiera
on wykaz medali wyemitowanych w 6 seriach: medale ZG PTN projektu
Witolda Korskiego (45 sztuk), medale PTTK w Chełmie projektu Jerzego
Jarnuszkiewicza (21 sztuk), medale Oddziału Koszalińskiego PTN projektu Ewy
Olszewskiej-Borys (44 sztuki), medale TWO (74 sztuki), medale poświęcone
Bohaterom II Wojny Światowej (17 sztuk) i medale zjazdów PTNiA oraz PTN
(16 sztuk). Następnie wymieniono medale srebrne i złote (595 sztuk). Kolejne
rozdziały to opisy medali różnych (4030 sztuk) i medali sportowych (1475
sztuk). Katalog kończy się fotografiami medali wybitych w niewielkich lub
pojedynczych nakładach oraz medali z oznaczeniem "NUMIZMAT".

Orest Paszkowycz "Medale Mennicy Państwowej 1946-2010", Łódź 2011, 548 s., ISBN 978-83-913361-1-3
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Przedstawione w katalogu opisy są bardzo krótkie, zawierające tytuł,
projektanta, metal, wielkość emisji, odwołanie do katalogu Mennicy
Państwowej, cenę oraz emitenta. Odwołanie do katalogu MP umożliwia
sięgnięcie do odpowiedniego tomu i szybkie wyszukanie odpowiedniego
numeru w celu uzyskania bardziej szczegółowego opisu. Podane ceny należy
traktować jako orientacyjne, każdy kolekcjoner wie, że cena medali jest często
sprawą umowną.

Wygodnym uzupełnienie katalogu jest zestawienie medali w postaci pliku
pdf na płycie CD, zawierające rok emisji, tytuł, nazwisko projektanta. Jeżeli
mamy medal, o którym nic nie wiemy, można wpisać wyszukiwarce fragment
tekstu z medalu, otrzymując wykaz wszystkich medali z tym tekstem. Znając ich
numery, w katalogu odczytamy pozostałe informacje.

Oczywiście Mennica Państwowa nie jest jedynym wykonawcą medali.
Niestety dotarcie do informacji o produkcji innych mennic nie jest już takie
łatwe. Niektóre firmy zamieszczają przykładowe zdjęcia medali w portfolio na
stronie internetowej (np. http://www.celstan.pl/medale/). Nie jest to jednak
uporządkowane i opisane.

Zakładem, który wydał katalog wybitych medali są ZZG - Częstochowskie
Zakłady Produkcyjne w Częstochowie. Katalog zawiera opisy i zdjęcia 84
medali.

"Medale 1979-1987", ZZG Sp. z o.o. Częstochowskie Zakłady Produkcyjne, Częstochowa 1990, 83 s.
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3. Katalogi projektantów

Wśród katalogów medali wiele jest takich, które przedstawiają twórczość
danego autora. Katalogi takie często powstały przy okazji organizowanych
wystaw.

Katalog "Współcześni polscy medalierzy" powstał w związku z wystawą
stałą Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu. Zawiera krótkie biogramy
28 polskich medalierów oraz wykaz ich prac prezentowanych na wystawie. Dla
każdego artysty pokazano fotografię jednego wybranego medalu.

"Współcześni polscy medalierzy", Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, Wrocław 1993, 60 s.

"Edward Gorol. Medale" Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1982, 120 s.,
ISBN 83-11-06662-0
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Edward Gorol był rzeźbiarzem, medalierem, autorem wielu polskich
odznaczeń państwowych i wojskowych. Z jego twórczością, ale również
twórczością syna Piotra Gorola można zapoznać się w internecie:
http://www.pgorol-medalierstwo.pl/.

Twórczości medalierskiej Edwarda Gorola poświęcono wydany w 1982
roku katalog. Zawiera on biografię artysty, wykaz prawie 200 zaprojektowanych
przez niego medali, 80 medalionów i plakiet, 55 orderów i odznak. W katalogu
zamieszczono też fotografie blisko stu medali.

Józef Stasiński jest artystą związanym z Poznaniem, autorem rzeźb, tablic
i pomników, ale głównie charakterystycznych medali i plakiet, których ma
w dorobku ponad 1000. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy z okazji wystawy twórczości Józefa Stasińskiego wydało
poświęcony jej katalog. Zamieszczono w nim wykaz 166 medali
prezentowanych na wystawie oraz ok. 30 ich fotografii.

Irena Borowczak "Józef Stasiński. Medale i rzeźby",
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, 71 s., ISBN 978-83-63572-36-5

Kolejny katalog został przygotowany w związku z wystawą "Wiesław
Müldner-Nieckowski 1915-1982" zorganizowaną w Muzeum Ziemi Lubuskiej
w 80 rocznicę urodzin artysty. Książka zawiera biografię tego malarza,
rzeźbiarza, architekta wnętrz, ale przede wszystkim medaliera. W dalszej części
zamieszczono fotografie wybranych prac oraz wykaz medali i innych dzieł
w zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej.
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"Wiesław Müldner-Nieckowski 1915-1982", Muzeum w Zielonej Górze,
Zielona Góra 1995, 44 s., ISBN 83-901379-4-1

Jerzy Nowakowski jest znanym rzeźbiarzem związanym z Krakowem.
Katalog „Jerzy Nowakowski. Rzeźby i medale” przygotowano z okazji wystawy
jego twórczości w Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu. Katalog
zawiera biografię i kalendarium artysty oraz fotografie 43 dzieł, w tym szeregu
medali.

"Jerzy Nowakowski. Rzeźby i medale", Muzeum Sztuki Medalierskiej
we Wrocławiu, Wrocław 1996, 72 s., ISBN 83-901964-3-3

Kolejny katalog "Antoni Kostrzewa. Medale", również związany jest
z wystawą prezentowaną w Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu.
W książce zamieszczono wykaz 129 medali Antoniego Kostrzewy z lat
1946-1979 oraz zdjęcia wybranych eksponatów.
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"Antoni Kostrzewa. Medale", Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, Wrocław 1981, 48 s.

Muzeum Regionalne w Człuchowie, wydało katalog związany z wystawą
twórczości Henryka Feilhauera, zorganizowaną po śmierci artysty. W katalogu
zamieszczono biografię oraz wykaz exlibrisów, grafik i pasteli jego autorstwa.
Katalog zawiera również wykaz 25 medali ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni
oraz fotografie kilku z nich.

"In memoriam Henryk Feilhauer (Fajlhauer) 1942-1999.
Exlibris, grafika, medale", Muzeum Regionalne w Człuchowie,

Człuchów 1999, 39 s., ISBN 83-912814-0-X
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Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu przygotowało też katalog
poświęcony twórczości Jana Raszki, związany z wystawą dzieł tego artysty
z okazji 100-lecia urodzin. W katalogu przedstawiono biografię rzeźbiarza,
opisy 145 medali i plakiet jego autorstwa, głównie z pierwszych 30 lat XX
wieku, a także fotografie wielu medali.

"Jan Raszka. Medale i plakiety", Muzeum Sztuki Medalierskiej Wrocław, Wrocław 1972, 124 s.

Z okazji zorganizowanego w Krośnie w 2015 roku XII Walnego Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
prezentowana była wystawa mieszkańca Krosna, grawera - samouka Krzysztofa
Chwaleby. Wystawie towarzyszył katalog przedstawiający na 11 tablicach
wykaz ok. 250 medali, łącznie z ich fotografiami.

"Katalog wystawy medali, plakiet, odznak, herbów i innych wyrobów
Krzysztofa Chwaleby grawera z Krosna", Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Krośnie,

Krosno 2015, 23 s.
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Większość numizmatyków kojarzy nazwisko Józefa Gosławskiego
z monetami 5 zł z rybakiem i 10 zł z Kopernikiem. Gosławski był nie tylko
wybitnym medalierem, ale też rzeźbiarzem i rysownikiem. Jego bogatą,
różnorodną twórczość przypomina pięknie wydany w 2009 roku album.
Zamieszczono w nim fotografie i opisy około 50 zaprojektowanych przez Józefa
Gosławskiego medali.

"Józef Gosławski. Rzeźby, monety, medale", Wydawnictwo Alegoria,
Warszawa 2009, 216 s., ISBN 978-83-62248-00-1

Kolejna książka nie jest katalogiem, ale monografią na temat rzeźbiarza
Wiktora Tołkina. Autorka Magdalena Howorus-Czajka jeden z rozdziałów
poświęciła opisowi medali autorstwa tego artysty, zamieściła też tabelę
z zestawieniem wykonanych przez niego medali.

Warto też pamiętać, że katalogi medali różnych projektantów były
publikowane w Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych, m.in. Józefa i Teodora
Kaweckich, Dobrochny Surajewskiej, Doroty Barańskiej, Gertrudy
Kuziemskiej-Wilczopolskiej. Wszystkie numery GZN dostępne są w postaci
plików pdf na stronach Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego. OG PTN wydał też dostępny na swoich stronach katalog
medali Piotra Soleckiego.
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Magdalena Howorus-Czajka "Wiktor Tołkin - rzeźbiarz.
Monografia twórczości", Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012, 218 s.,

ISBN 978-83-7543-239-8

4. Katalogi miejscowości

Wśród katalogów medali, ciekawymi wydawnictwami są poświęcone
medalom danego miasta. Zwykle powstają w związku z działalnością lokalnego
muzeum lub pasji kolekcjonerskiej jednego z mieszkańców. Pozwalają na
zapoznanie z historią "małej ojczyzny".

"Odznaki i Medale Miast Polskich 1944-1984",
Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, Wrocław 1985, 128 s.
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Pierwszy z katalogów prezentowanych w tym rozdziale zawiera medale
i odznaki wyemitowane przez lokalne władze miast i ich organy wykonawcze
w latach 1944-1984, zebrane przez Muzeum Sztuki Medalierskiej we
Wrocławiu. Katalog zawiera opisy 275 obiektów, w kolejności alfabetycznej
miejscowości i chronologicznie w ich obrębie. Niektóre opisy są ilustrowane
fotografiami.

Kolejne opracowanie, przygotowane przez Muzeum Sztuki Medalierskiej
we Wrocławiu oraz Towarzystwo Miłośników Wrocławia, poświęcone jest
medalom wrocławskim, wykonanym w latach 1945-1980, pochodzącym ze
zbiorów Muzeum oraz zbiorów prywatnych. W pierwszej części katalogu
zamieszczono opis 334 medali, w drugiej fotografie wybranych eksponatów.

"Medale Wrocławskie 1945-1980", Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, Towarzystwo Miłośników
Wrocławia, Wrocław 1982, 147 s.

W kolejnym katalogu, wydanym w 1981 roku przez Muzeum Historii
Miasta Łodzi w związku z prezentowaną wystawą, zamieszczono opisy 336
medali związanych z Łodzią. 21 z nich przedstawiono na fotografiach.
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Jacek Strzałkowski "Medale Miasta Łodzi 1866-1980",
Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź 1981, 48 s.

Wśród katalogów poświęconych medalom danego miasta, ciekawym
wydawnictwem jest opracowanie Bogumiła Filipka na temat medali Gdyni. Ten
znany kolekcjoner zgromadził wiele eksponatów, prezentując je na wielu
wystawach i przedstawiając w przygotowanych książkach. Pierwsze wydanie
"Medali Gdyni" zawiera zdjęcia i opisy 1113 medali wykonanych przez 311
ustalonych autorów (autorów wielu medali nie udało się ustalić).

Bogumił Filipek, Zbigniew Otremba "Medale Gdyni i z Gdynią związane
1920-2006", Gdynia 2007, 589 s., ISBN 978-83-902589-2-8
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Sukces pierwszego wydania i odzew czytelników zgłaszających brakujące
emisje skłonił autorów do przygotowania drugiego wydania, które ukazało się
w 2017 roku. Zamieszczono w nim zdjęcia i szczegółowe opisy 1329 medali
związanych, czasami dość luźno z Gdynią.

Bogumił Filipek, Zbigniew Otremba "Medale Gdyni 1926-2016",
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Gdyni, wydanie drugie uzupełnione, 615 s., ISBN 978-83-9025-893-5

Położony na wschodzie Polski Chełm, znany jest kolekcjonerom medali
z emisji Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Wydany w 1983 roku katalog zawiera szczegółowe opisy i fotografie 66 medali
związanych z Chełmem, w tym wyemitowanych przez Oddział PTTK.

W 1997 roku wydany został drugi tom katalogu medali z Chełma. Zawiera
on szczegółowe opisy i fotografie jedenastu medali stanowiących uzupełnienie
poprzedniego tomu, 56 medali wyemitowanych w latach 1983-1996, trzech
medali, które nie zostały wybite oraz jedenastu medali związanych
z Chełmskiem. W obu tomach zamieszczono krótkie biografie autorów
prezentowanych medali.
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Konstanty Prożogo "Medale chełmskie 1765-1982", Muzeum Okręgowe w Chełmie, Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Wojewódzki w Chełmie, Chełm 1983, 152 s.

Konstanty Prożogo "Medale chełmskie 1983-1996", tom 2, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Muzeum
Okręgowe, Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Chełmie, Chełm 1997, 208 s.,

ISBN 83-905303-1-7

Katalogi medali z różnych miast dostępne są również w internecie. Rejestr
medali gdańskich autorstwa Miłosza Frąckowiaka był publikowany
w Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych. Numery te są one dostępne na
stronie internetowej Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego.

Bardzo szczegółowy, z dokładnymi opisami poszczególnych emisji jest
dostępny w internecie, przygotowany przez Wł. Gębczyka katalog medali
Gliwickich: http://www.vladekg.pl/numizmatyka/pl_medale.htm.
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5. Katalogi tematyczne

Informacje o katalogach tematycznych, poświęconych konkretnemu
tematowi rozpocznę od opracowania przygotowanego przez autora tego artykułu.
Książka "Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce" nie jest typowym
katalogiem, bo oprócz fotografii i opisu medali zawiera informacje na temat
historii polskiego szkolnictwa technicznego, biogramy wybitnych polskich
elektryków, historię polskiej elektroenergetyki, przemysłu elektrotechnicznego
oraz rozwoju trakcji elektrycznej w polskich miastach. Zamieszczono fotografie
450 medali, wszystkie pochodzące z prywatnych zbiorów autora. Decyzją Jury
Konkursu TECHNICUS, organizowanego przez Federację Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT, książka została nagrodzona Pucharem
TECHNICUS 2019 jako najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną.

Dariusz Świsulski "Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce", Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, Warszawa 2018, 622 s., ISBN 978-83-61163-73-2

Książka "Medale, monety, odznaki uniwersyteckie" zawiera opisy
i fotografie 133 medali uniwersyteckich ze zbiorów profesora Witolda
Broniewicza".
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"Medale, monety, odznaki uniwersyteckie. Kolekcja profesora
Witolda Broniewicza", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,

Łódź 2002, 126 s., ISBN 83-7171-590-0

"Nauka polska w medalierstwie. Katalog wystawy zorganizowanej w 50-lecie Polskiej Akademii Nauk",
Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Muzeum Woli - oddział Muzeum

Historycznego m.st. Warszawy, Warszawa 2002, 96 s., ISBN 83-88477-09-9



57

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne Nr 156 październik – grudzień 2019

W 2002 roku, z okazji 50-lecia Polskiej Akademii Nauk zorganizowana
została wystawa "Nauka polska w medalierstwie", przedstawiająca medale
i plakiety dotyczące historii polskiej nauki i techniki, wydane ku czci uczonych
i instytucji naukowych, związane z rocznicami wydarzeń naukowych,
kongresów i zjazdów. W towarzyszącemu wystawie katalogowi podano wykaz
404 medali i zamieszczono fotografie 32 z nich.

Kolejna broszura jest katalogiem medali prezentowanych na wystawie
"Morze w medalierstwie polskim 1945-1975", zorganizowanej przez Morski
Instytut Rybacki - Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie w Gdyni.
Zawiera wykaz 234 medali.

Edgar Milewski "Morze w medalierstwie polskim 1945-1975",
Morski Instytut Rybacki, Gdynia 1977, 20 s.

Bogumił Filipek, Zbigniew Otremba "Medale Marynarki Wojennej 1918-2008", Gdynia 2009, 296 s.,
ISBN 978-83-88698-06-4
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„Medale Marynarki Wojennej 1918-2008” jest katalogiem opracowanym
przez autorów wspomnianego wcześniej wydawnictwa zawierającego medale
Gdyni. Wprawdzie w tytule podany jest rok 1918, w listopadzie którego Józef
Piłsudski powołał Marynarkę Wojenną, ale pierwsze medale pochodzą
z późniejszego okresu.

Historię polskiego szkolnictwa morskiego, od powołania Szkoły Morskiej
w Tczewie w 1920 do czasów współczesnych prezentuje katalog 116 medali
wyemitowanych przez instytucje szkolnictwa morskiego oraz stowarzyszenia
pracowników morza i związane z wydarzeniami, w których szkolnictwo morskie
miało udział.

Bogumił Filipek, Józef Lisowski, Zbigniew Otremba "Polskie szkolnictwo morskie w medalierstwie, Marynarka
handlowa", Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, 8 grudnia 2015, 133 s., ISBN 978-83-7421-256-4

Ciekawym wydawnictwem jest obszerna (690 stron) książka Miłosza
Frąckowiaka i Michała Kowalewskiego "Zaszczytne i pamiątkowe symbole
w polskim przemyśle okrętowym". Wbrew tytułowi, obejmuje głównie
szczegółowo opisane medale, będąc jednocześnie kopalnią wiedzy na temat
polskiego przemysłu stoczniowego.

Dość specyficzną, ale ciekawą grupą są medale związane z górnictwem
miedzi w Polsce. W katalogu "50 lat polskiej miedzi w medalierstwie"
zamieszczono zdjęcia i opisy 61 medali, będących pewnego rodzaju kroniką
przemysłu miedziowego od odkrycia złóż miedzi w 1957 roku i utworzenia
Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie w 1961 roku.
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Miłosz Frąckowiak, Michał Kowalewski "Zaszczytne i pamiątkowe symbole
w polskim przemyśle okrętowym", MFMK, Gdańsk 2018, 690 s.,

ISBN 978-83-950132-1-8

Marcin Makuch "50 lat polskiej miedzi w medalierstwie", Muzeum Miedzi
w Legnicy, Legnica 2007, 84 s., ISBN 25-978-83-88155-24-6



60

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne Nr 156 październik – grudzień 2019

Wśród katalogów tematycznych można znaleźć książki poświęcone
medalom związanym z postaciami historycznymi. Najwięcej medali tego
rodzaju związanych jest z papieżem Janem Pawłem II. Chyba najobszerniejszym
wydawnictwem jest książka Zbigniewa Nestorowicza "Jan Paweł II
w medalierstwie polskim", na 687 stronach zawierająca opis i zdjęcia ponad
1500 eksponatów poświęconych pontyfikatowi tego wielkiego Papieża Polaka.

Zbigniew Nestorowicz "Jan Paweł II w medalierstwie polskim",
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział w Lublinie, Lubelski Klub Kolekcjonerów przy Wojewódzkim

Ośrodku Kultury w Lublinie, Lublin 2012, 687 s., ISBN 978-83-896164-9-4

Innym przykładem katalogu poświęconego tematyce dotyczącej
działalności jednej osoby jest książka „Stanisław Staszic w sztuce
medalierskiej”. Opracowanie zostało przygotowane przez Muzeum Stanisława
Staszica w Pile i zawiera zdjęcia i opisy 71 medali, medalionów i plakiet
z wizerunkami Staszica wykonanych od pierwszej połowy XIX wieku do końca
lat 80. XX wieku.

Wydane zostały również monografie poświęcone medalom innych osób,
m.in. Mikołaja Kopernika i Tadeusza Kościuszki.
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"Stanisław Staszic w sztuce medalierskiej", Muzeum Stanisława Staszica w Pile, Piła 1990, 96 s.

6. Katalogi zbiorów

Wśród katalogów medali można spotkać wydawnictwa przedstawiające
eksponaty znajdujące się w zbiorach danego muzeum, galerii, rzadziej
w zbiorach prywatnych.

Igor Chomyn "Katalog plakiet, medalionów i medali polskich i z Polską związanych w Lwowskiej Narodowej
Galerii Sztuki", tom 1,

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Kulturowego, Warszawa 2015,
608 s., ISBN 978-83-64206-23-8, ISBN 978-83-64206-22-1 (całość)
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Bardzo ciekawym wydawnictwem, niezwykle starannie przygotowanym
jest "Katalog plakiet, medalionów i medali polskich i z Polską związanych
w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki", autorstwa Igora Chomyna.
W dwutomowym katalogu przedstawiono szczegółowe opisy i fotografie 1245
eksponatów. Pokazane medale i plakiety podano w porządku alfabetycznym ich
autorów, co pozwala szybko odnaleźć dzieła wybranego artysty.

Igor Chomyn "Katalog plakiet, medalionów i medali polskich i z Polską związanych w Lwowskiej Narodowej
Galerii Sztuki", tom 2,

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Kulturowego, Warszawa 2015,
559 s., ISBN 978-83-64206-24-5, ISBN 978-83-64206-22-1 (całość)

Kolejny katalog zawiera opisy eksponatów gromadzonych przez dwa
pokolenia rodziny Kałkowskich i dzięki dotacji Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego zakupione do zbiorów Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa. W książce zamieszczono fotografie i przygotowane przez
kustosza Muzeum Danutę Radwan noty katalogowe 428 medalionów, plakiet
i medali.
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Danuta Radwan "Kolekcja Kałkowskich. Medaliony, plakiety, medale", Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
Kraków 2008, 496 s., ISBN 978-83-89599-54-4

Jak napisano we wstępie, przedstawione katalogi są jedynie przykładami
publikacji dotyczących historii medalierstwa.

Wszystkie przedstawione w artykule publikacje pochodzą z prywatnej
biblioteczki autora.

◙
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IN MEMORIAM

5 lipca 2019 r. zmarł nasz serdeczny kolega komandor Marynarki
Wojennej w stanie spoczynku Michał Skąpski.

Kmdr Michał Skąpski urodził się 9 sierpnia 1929 roku, wkrótce
obchodziłby więc piękny jubileusz 90 – lecia. Historyk z wykształcenia,
magisterium z tego kierunku uzyskał na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Po ukończeniu Szkoły Oficerskiej Marynarki Wojennej w latach
1964 - 1986 r. służył w Ośrodku Szkolenia Specjalistów Ratownictwa
Marynarki Wojennej, przeformowanym w 1968 r. w Ośrodek Szkolenia
Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego - pełniąc tam funkcje kierownicze.
Jednocześnie prowadził zajęcia teoretyczne z kadrą i uczestniczył we
wszystkich eksperymentalnych nurkowaniach. Kierował różnego rodzaju
specjalistycznymi badaniami, był także współautorem podręczników (skryptów)
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dla płetwonurków. Zawsze serdeczny, przyjacielski i życzliwy a jednocześnie
niezwykle skromny, zainteresowany wieloma dziedzinami wiedzy od astronomii
po filozofię. Jako pasjonat historii i zamiłowany kolekcjoner medali od
czterdziestu lat był członkiem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Przez
długi okres pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Gdańskiego
PTN.

Pogrzeb komandora Michała Skąpskiego odbył się dnia 11 lipca br.
z asystą wojskową na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu.
Poprzedziła go msza Św. w Kościele Garnizonowym. W ostatniej drodze
kolegi i przyjaciela uczestniczyli członkowie naszego oddziału, panowie:
Andrzej Denis, Aleksander Kuźmin, Bogumił Filipek, Stefan Hetmański,
Zbigniew Mikucki i Janusz Mazurkiewicz.
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Tego samego dnia na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko w Gdańsku
odbył się pogrzeb znanego numizmatyka gdańskiego Jarosława Dutkowskiego.
Jako delegat Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego uczestniczył w nim
sekretarz naszego Oddziału pan Robert Aponowicz, który w imieniu Zarządu
Głównego oraz wszystkich członków Towarzystwa złożył kwiaty na grobie.

Jarosław Dutkowski zmarł 5 lipca 2019 r. w wieku 64 lat.
Z wykształcenia historyk – ukończył ten kierunek na Uniwersytecie Gdańskim,
doktor nauk historycznych i numizmatyk.

Był prezesem oraz ekspertem Stowarzyszenia Numizmatyków
Profesjonalnych, przez pewien okres tajże prezesem Oddziału Gdańskiego PTN.
Był także współzałożycielem i redaktorem naczelnym „Przeglądu
Numizmatycznego”, autorem wielu artykułów i publikacji książkowych
z zakresu numizmatyki średniowiecznej i nowożytnej. Poza „Przeglądem
Numizmatycznym” publikował m.in. w Wiadomościach Numizmatycznych,
Biuletynie Numizmatycznym a także w Gdańskich Zeszytach
Numizmatycznych oraz wielu innych Wielokrotnie czynnie uczestniczył
w polskich i zagranicznych konferencjach numizmatycznych, m.in. w Nowej
Soli, Supraślu, Augustowie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Lwowie, Kijowie,
Wilnie, Mińsku i Braszowie.

Autor książek:
– Ceny złotych monet polskich z Polską związanych na aukcjach z lat 1960-
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1998 (1998)
– Srebrne i miedziane monety polskie i z polską związane na aukcjach w latach
1995-1999 (1999)
– Złoto czasów dynastii Jagiellonów (2010)
– Talary Jana Kazimierza (2012)
– Złoto czasów dynastii Wazów, Tomy 1-4 (2015, 2016, 2017, 2018)

Swoje publikacje przekazywał nieodpłatnie do Biblioteki Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego

Współautor książek:
– Corpus Nummorum Gedanensis (1998)
– Corpus Nummorum Civitatatis Elbingensis (2003)
– Corpus Nummorum Civitatatis Thorunensis (2010)

(MG) ◙
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WIEŚCI Z ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO PTN

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

Po przerwie wakacyjnej w dniu 3 września 2019 r. w Sali Edukacyjnej
Muzeum Gdańska odczyt pt. „Maria Klementyna Sobieska, wnuczka króla
Polski Jana III Sobieskiego, królową Anglii, Szkocji i Irlandii” wygłosił dr
Andrzej Denis – członek naszego oddziału, autor licznych wystąpień oraz
artykułów o tematyce medalierskiej, publikowanych w Gdańskich Zeszytach
Numizmatycznych. Wystąpienia Pana dra Denisa z wielkim zainteresowaniem
wysłuchali nie tylko członkowie naszego oddziału. Obecni mieli także
możliwość obejrzenia z bliska kopii omawianych medali, wykonywanych
własnoręcznie przez autora.

Dr Andrzej Denis podczas wykładu
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Uczestnicy wrześniowego spotkania
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W trakcie wrześniowego spotkania odbyła się także bardzo miła
uroczystość. Pan Aleksander Kuźmin – wieloletni prezes a obecnie prezes
honorowy naszego oddziału a także członek honorowy Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego i przez pewien czas prezes całego stowarzyszenia -
obchodził swój jubileusz 80 – lecia. Z tej okazji, w imieniu Zarządu Oddziału
oraz wszystkich jego członków pani prezes Małgorzata Gizińska wręczyła
Szanownemu Jubilatowi ozdobny dyplom wraz z życzeniami zdrowia
i wszelkiej pomyślności oraz pamiątkę w postaci kompozycji kopii medali
w ozdobnym obramowaniu. Tu składamy serdeczne podziękowania
pomysłodawcy i wykonawcy obydwu pamiątek – panu Andrzejowi Denisowi.

Członkowie Zarządu Oddziału w trakcie składania życzeń Jubilatowi.

◙
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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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