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OD REDAKCJI 

 

 W ostatnim numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych pisaliśmy  

o wspaniałej inicjatywie Honorowego Prezesa Oddziału Gdańskiego Polskiego 

Towarzystwa Numizmatycznego Aleksandra Kuźmina stworzenia medalu 

MERENTIBUS, czyli ZASŁUŻONY, honorującego osoby, które w sposób 

szczególny zasłużyły się pracy na rzecz naszego Oddziału, a już podczas 

marcowego spotkania pierwsze medale zostały przyznane. Powołana Kapituła 

Medalu przyznała wspomniane medale Pani Aleksandrze Szymańskiej i Panu 

Aleksandrowi Kuźminowi – wieloletnim prezesom naszego Oddziału, a także 

Panu Stefanowi Hetmańskiemu, Panu Miłoszowi Frąckowiakowi oraz Panu 

Romualdowi Sieradzkiemu. W następnych latach medal MERENTIBUS 

przyznawany będzie w zaledwie kilku sztukach w ciągu roku. Serdecznie 

gratulujemy wszystkim odznaczonym. 

 

Jak zwykle zachęcamy do publikowania na łamach Gdańskich Zeszytów 

Numizmatycznych, jak również do nadsyłania uwag, sugestii lub polemik. 

 

 W najnowszym numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych mogą 

Państwo przeczytać o urodzonym w Gdańsku a związanym dalszym życiem           

z daleką Australią rzeźbiarzu, projektancie monet i medalierze Wojciechu 

Pietraniku, o Królewskiej Fabryce Karabinów w Gdańsku oraz o medalach 

polskich stoczni. 

 

Jednocześnie wszystkim Czytelnikom, sympatykom, jak również 

krytykom Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych życzę w tych trudnych 

chwilach zdrowia i wytrwałości. 

 

 Serdecznie zapraszam do lektury. 

Mariusz Habkowski 
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WOJCIECH PIETRANIK - AUSTRALIJSKI RZEŹBIARZ, 

PROJEKTANT MONET I MEDALIER 

Adam Kuźnicki 

Sydney, Australia  

 

W artykule przedstawiono dorobek artystyczny oraz szereg obiektów 

numizmatycznych, wykonanych przez urodzonego w Gdańsku projektanta 

monet, wybitnego polsko - australijskiego rzeźbiarza - medaliera Wojciecha 

Pietranika z Kanbery (ang. Canberra) w Australii.  

 

 

Rzeźbiarz - medalier Wojciech Pietranik 9 listopada 2016 roku Queanbeyan Performing Arts Centre.  

Zdjęcie: Pani Kasia Pietranik 

 

 

Rzeźba w kamieniu „Red Ned Kelly” z 2019 roku wykonana przez rzeźbiarza Wojciecha Pietranika 
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Wojciech Pietranik urodził się 25 marca 1950 roku w Gdańsku, mieszkał 

we Wrzeszczu przy ulicy Jesionowej 17. Od dwudziestego roku życia przez pięć 

lat studiował w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku pod okiem 

profesora Alfreda Gwidona Wiśniewskiego, uzyskując tam tytuł magistra sztuki 

na wydziale rzeźby. W latach 1976 - 1981 uczył rzeźby w Państwowym Liceum 

Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie. Od ukończenia uczelni brał udział              

w wielu wystawach w Polsce i za granicą, uczestniczył również w plenerach 

rzeźbiarskich organizowanych we Wdzydzach Kiszewskich.  

W roku 1985 wyemigrował na stałe do Australii. 

Początkowo osiedlił się na północy Australii w miejscowości Darwin. Po 

kilku latach przeniósł się z całą rodziną do chłodniejszego klimatu i zamieszkał 

na stałe w stolicy Australii, Kanberze. 

Kiedyś przy jednym z wywiadów powiedział:  

„Mam obywatelstwo tego kraju i Polski. Jeśli ktoś przyszedł na świat        

w Gdańsku, to będzie zawsze Polakiem, ale Australia jest moją drugą ojczyzną”. 

Za namową swojej żony Kasi w 1989 roku podjął pracę w Royal 

Australian Mint Canberra, czyli w Królewskiej Australijskiej Mennicy                     

w Kanberze na stanowisku projektanta monet i medali. Pracował tam pod 

kierunkiem starszego projektanta Horsta Hahne, który w początkowych latach 

był również jego mentorem. W tym samym czasie kontynuował swoją 

rzeźbiarską i medalierską pracę twórczą.  

W 1992 roku otrzymał stypendium Churchilla „Churchill Fellowship 

Award” i wyjechał do Rzymu na sześć miesięcy, aby studiować w znanej Szkole 

Sztuki Medalierskiej „Scuola dell’Arte della Medaglia”, która znajduje się przy 

Mennicy Zecca.  

Oto kilka ciekawszych medali wykonanych przez Pana Pietranika                   

w Australii. Należy nadmienić, że wszystkie te obiekty powstały w jego 

prywatnym studio i przy współpracy z Panem Stanisławem Tokarskim, który 

wybijał te obiekty tradycyjnymi metodami w swoim prywatnym warsztacie, na 

posiadanych przez niego urządzeniach metalurgicznych.  

 

W roku 1997 z inicjatywy Pana Witolda Łukasiaka, powstał pomysł 

utworzenia medalu z okazji dwusetnej rocznicy urodzin polskiego odkrywcy 

Pawła Edmunda Strzeleckiego. Wykonanie tego obiektu zlecono właśnie Panu 
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Wojtkowi Pietranikowi. Koszta produkcji pokryło całkowicie Muzeum                 

i Archiwum Polonii Australijskiej. 

 

Muzeum i Archiwum Polskie w Australii powstało w 1991 roku                    

z inicjatywy wielu osób, które dostrzegły znaczenie gromadzenia                           

i przechowywania materiałów historycznych, odzwierciedlających życie 

indywidualne i wspólnotowe polskich emigrantów mieszkających w Australii. 

Organizacja została zarejestrowana w 1992 roku. 

 

 

Medal z tombaku wybity przez Pana Stanisława Tokarskiego, na 200-lecie urodzin Pawła Edmunda 

Strzeleckiego z 1997 roku. Projektował Pan Wojciech Pietranik 

 

Aw: Portret Pawła Edmunda Strzeleckiego. W otoku przy krawędzi 

umieszczono napis: „200
th
 ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF Sir PAUL E. 

STRZELECKI”, poniżej niego w drugiej linii kolejny napis „FEDERAL 

COUNCIL OF POLISH ASSOCIATIONS IN AUSTRALIA”. Po bokach 

postaci odkrywcy dwie daty, pierwsza od lewej 1797 jako data urodzin, po 

prawej kolejna data 1997 jako rocznica jego urodzin. Na klapie podpis 

artystyczny autora i data wykonania „WPiet’07”. 

 

Rew: Emblemat Muzeum i Archiwum Polskiego w Australii. W górnej 

części otoku umieszczono napis: „POLISH MUSEUM & ARCHIVES IN 

AUSTRALIA INC.” 

 

Przedstawiony medal ma średnicę 50 mm, waży 62 gramy, wybity                 

w tombaku, został zaprojektowany przez artystę Wojciecha Pietranika i wydany 

w bardzo małym okolicznościowym nakładzie na rocznicę urodzin Pawła 

Edmunda Strzeleckiego. Medal został wybity przez Pana Stanisława 

Tokarskiego, który od wielu lat współpracował z Wojciechem przy realizacji 

jego projektów. 
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Przedstawiony okolicznościowy medal powstał również w miedzi                   

i srebrze. Medale miedziane i te wybite w tombaku były sprzedawane w cenie 

35 dolarów australijskich, a wykonane ze srebra po 100 dolarów australijskich. 

Dwa srebrne medale zostały pozłocone. Jeden z takich złoconych medali został 

przekazany ówczesnemu premierowi Stanu Victoria - Jeffowi Kennethowi.  

  

 

Medal ø 50 mm z miedzi wybity przez Pana Stanisława Tokarskiego, na 200-lecie urodzin Pawła 

Edmunda Strzeleckiego z 1997 roku. Projektował Pan Wojciech Pietranik 

 

W czasie prac nad projektem doszła jeszcze sprawa wzmiankowania na 

medalu Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii, ponieważ ówczesny 

prezes RNPOwA obiecał dołożenia się do kosztów produkcji, ale jak przyszło 

co do czego, to się niestety wycofał ze swoich zobowiązań.   

 

Inny medal został zaprojektowany w Australii, ale wykonano go w Polsce 

dla Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni. Był to medal na uroczyste 

obchody 80-lecia powstania tej instytucji. 

 

 

Medal ø 58 mm „80-lecie Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni 1927 – 2007” z 2007 roku. 

Projektował Pan Wojciech Pietranik 
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Wykonano go na zlecenie Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości                    

w Gdyni. Poprosił go o to Starszy Cechu w Gdyni Pan Adam Wika-Czarnowski. 

Artysta przesłał do Polski gotowy pięciokrotnie powiększony gipsowy model 

tego obiektu, który następnie został pomniejszony w produkcji, przy użyciu 

maszyny pantograficznej. Do produkcji medalu wybrano Polski zakład „Polmet”                  

w Częstochowie. Został on tam wykonany w mosiądzu o średnicy 58 mm                

i nakładzie 100 egzemplarzy. 

 

Aw: W wewnętrznym mniejszym obrębie medalu o średnicy 50 mm 

widoczny Basen Prezydenta z charakterystycznymi budynkami „Sea Towers”             

w Gdyni. Przy nabrzeżu stoi „Dar Pomorza” i „Iskra”. Powyżej umieszczono 

emblemat Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni. U dołu napis 

GDYNIA, a trochę poniżej od niego na prawo przy otoku podpis artystyczny 

autora projektu „WPiet’07”. 

 

Rew: W górnej części otoku napis: CECH RZEMIOSŁA                                  

I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GDYNI. Na tle konturu tej samej panoramy 

miasta, jaka jest widoczna na awersie, umieszczono następujące emblematy: 

 

Cech Rzemiosł Metalowych, 

Cech Malarsko - Lakierniczy,  

Cech Rzeźnicko - Wędliniarski, 

Cech Elektryków,  

Cech Piekarzy,  

Cech Kowalski, 

Cech Fryzjerów Damskich - Męskich i Perukarzy,  

Cech Mistrzów Stolarskich, 

Cech Ślusarski,  

Cech Drzewny, 

Cech Szewców i Cholewkarzy,  

Cech Krawiecki,  

Cech Zduńsko - Garncarski,  

Cech Instalatorów i Blacharzy,  

Cech Rzemiosł Budowlanych i Mineralnych,  

Cech Tapicersko - Rymarski,   

Cech Zegarmistrzowsko - Zdobniczy.  
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Ciekawostką jest fakt, że pięć lat po powstaniu pierwotnego obiektu, 

polski producent medalu zrobił jeszcze jeden okolicznościowy medal, tym 

razem na rocznicę 85-lecia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni. 

Wzorowano się przy tym na rewersie pierwotnego medalu wykonanego przez 

Pana Wojciecha Pietranika. Ze względu na znaczne podobieństwo tego obiektu 

do medalu 80. lecia, nowo powstały obiekt „Polmetu” jest czasami mylnie 

opisany w polskiej literaturze jako projekt artysty z Antypodów.  

 

Przykładem takiego błędnego opisu medalu z 2012 roku może być 

powszechnie znana książka Panów Bogumiła Filipka i Zbigniewa Otremby 

„Medale Gdyni 1926-2016”. 

 

 

Medal „85-lecie Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni 1927 - 2012” z 2012 roku. Wykonawstwo 

zakład „Polmet” w Częstochowie bez uzgodnienia z twórcą wcześniejszego medalu na obchody uroczystości            

80-lecia tej gdyńskiej organizacji. 

 

Przedstawiony powyżej medal został najprawdopodobniej 

wyprodukowany przez „Polmet” w Częstochowie bez jakiegokolwiek 

współudziału artysty Wojciecha Pietranika. Wybito go na zlecenie emitenta               

z Gdyni w mosiądzu o średnicy 58 mm i nakładzie 200 egzemplarzy. Proszę 

zwrócić uwagę, że ten medal nie jest podpisany, jak wszystkie inne obiekty tego 

artysty. 

 

Wojciech Pietranik jest wieloletnim członkiem FIDEM (Federation 

Internationale de la Medaille d’Art). Podczas kongresów FIDEM prezentowane 

są medale sztuki współczesnej z całego świata oraz publikowany jest katalog. 
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Medal 63 mm x 85mm „Between Sunset and Sunrise”, czyli Pomiędzy wschodem i zachodem Słońca z XXXI 

Kongresu FIDEM w Tampere, projekt Pana Wojciecha Pietranika z 2007 roku 

 

Od 1990 roku artysta brał czynny udział w corocznych wystawach                  

w różnych częściach świata. Jego medale znajdują się w kolekcjach British 

Museum i Royal Coin Cabinet w Sztokholmie w Szwecji, a także w wielu 

kolekcjach w Australii i za granicą. 

Dziesięć lat temu w 2010 roku, podczas swojego przemówienia na 

wystawie zorganizowanej z okazji jego 20-lecia pracy twórczej w Królewskiej 

Mennicy Australijskiej w Kanberze, rzeźbiarz zacytował słowa swojego 

profesora Alfreda Wiśniewskiego „Płaskorzeźba to nie jest bąbel na naleśniku” 

To, co mam nadzieję osiągnąłem we własnych projektach, to dobra forma 

rzeźbiarska, zawierająca myśl i znaczenie każdej monety lub medalu, nie tylko 

„bąbel na naleśniku”.   
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„Striking Art Lasting impressions” - przemowa Wojciecha Pietranika z 30 stycznia 2010 roku na wystawie                

w mennicy. 

Wystawę zorganizowaną przez dyrekcję mennicy otworzył ówczesny 

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej profesor Andrzej Jaroszyński wraz                   

z małżonką.  

Otwierając wystawę Ambasador Polski stwierdził, że Wojciech Pietranik 

uosabia wspaniałe tradycje polskiej sztuki. Wspomniał, że kiedy wyjeżdżał do 

Australii na placówkę, przyjaciel - kolekcjoner powiedział mu, że ma wielkie 

szczęście, ponieważ będzie mógł osobiście poznać Pana Wojciecha Pietranika 

oraz zapoznać się na miejscu z jego twórczością. Po oficjalnym otwarciu odbyło 

się bardzo miłe przyjęcie. Obecni byli przedstawiciele miejscowej Polonii, sfer 

kulturalno - artystycznych, akademickich, kolekcjonerów - numizmatyków, 

środków przekazu, przyjaciół i znajomych rzeźbiarza. Stołeczny dziennik „The 

Canberra Times” zamieścił dwie bardzo pozytywne relacje z tej ciekawej 

wystawy.   

Głos zabrał również Naczelny Dyrektor mennicy, Pan Graham Smith, 

podkreślając artystyczny talent autora, jego fachowość, niezwykłe zdolności, 

sumienność oraz bardzo cenną zdolność do niezależnego twórczego myślenia, 

tworzenia śmiałych koncepcji artystycznych, a potem ich znakomitego 

realizowania.  

Dla każdego projektu powierzonego mu do zaprojektowania przez 

pracodawcę Pan Wojciech badał skrupulatnie wszystkie aspekty wymaganego 

tematu. Jeszcze przed erą Internetu chodził do bibliotek i czytał książki, 

przyglądając się historii, dziedzictwu, badając wydarzenia, australijskie 
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zwierzęta i kulturę. Dzięki tym dociekliwym badaniom wszystkie jego projekty 

podsumowują tematyczne wydarzenia za pomocą obrazów, a nie słów. W ten 

sposób przedstawia nam jego własny punkt widzenia widoczny z lica 

wytworzonej monety lub projektu swojego medalu. 

Dla przykładu, jednym z największych osiągnięć Pana Pietranika jest 

seria monet Kangur o zachodzie słońca. Inspiracja do stworzenia tego 

szczególnego projektu monety powstała w jego drodze powrotnej do domu, gdy 

kangury z boku drogi rzucały długie cienie w promieniach późnego 

popołudniowego słońca. 

 

 

Australijska złota moneta 25 Dolarowa, z projektem Rewersu wykonanym przez Pana Wojciecha Pietranika 

 

 

Złota 25 Dolarowa moneta w ozdobnym etui 

 

Złota, wydawana co roku moneta o wartości 25 dolarów australijskich, 

jest tradycją mennicy i została po raz pierwszy wybita w 2007 roku. Moneta, 

przedstawia samotnego kangura przecinającego pustynne równiny czerwonej 

ziemi na tle zachodzącego słońca, uchwycając piękno australijskiej prowincji. 

Moneta z ograniczonym nakładem stała się bardzo szybko jedną z flagowych 
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monet wyemitowanych przez Royal Australian Mint i jest stale poszukiwana 

przez kolekcjonerów i nabywców kruszców. 

 

Royal Australian Mint ogłosiła 6 sierpnia 2018 roku, że po 11-letnim 

corocznym okresie wydawania tej monety z „Kangurem o zachodzie słońca” jej 

produkcja została oficjalnie zatrzymana. 
 

 

Srebrna jednodolarowa moneta, w ozdobnym etui 

 

 

Australijska srebrna moneta jednodolarowa, z projektem Rewersu wykonanym przez Pana Wojciecha Pietranika 

 

Prawie dwie dekady temu australijscy projektanci chcieli, aby ich 

indywidualne projekty zostały rozpoznawalne poprzez umieszczanie na nich 

sygnatury projektanta (w przeszłości tylko sporadycznie mogli to robić). 

Dyskutowano o tym w mennicy przez szereg lat. Projektanci wygrali ten spór             

i ich stosowne inicjały są teraz uwzględnione na większości australijskich 
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monet. Widać to również na wszystkich ostatnich monetach artysty, gdy  

przedstawiają one od tamtego czasu sygnaturę Pana Wojciecha.  

Często uważał się za „zbuntowanego typa”, bo starał się wnieść swoje 

artystyczne pomysły i doświadczenie w rzeźbie do swoich projektów monet. 

Przy otrzymaniu nowego zadania w pracy brał pod uwagę różne możliwości, ale 

wartości artystyczne, które wnosił do projektu monet, zawsze miały 

pierwszeństwo. Walczył o cechy artystyczne swoich nowych wzorców, nawet 

jeśli nie były one w specyfikacji powstającego projektu.  

Do dzisiaj wszyscy zapewne pamiętamy pierwsze Igrzyska Olimpijskie 

XXI wieku w Sydney. Wojciech Pietranik był jednym z 18 artystów                    

i projektantów biżuterii, którzy zostali zaproszeni do przedstawienia w pierwszej 

turze projektu na medal olimpijski, który miał zostać przyznany na Letnich 

Igrzyskach Olimpijskich 2000 w Sydney. Rzeźbiarz pracował nad tymi 

medalami poza mennicą.  

 

Pan Wojciech przygotował projekty wykonane w gipsie, nad którymi 

pracował we własnym studio. 

 

 

Prototyp pierwszej próby gipsowej medalu Igrzysk Olimpijskich w Sydney, wykonał Pan Wojciech Pietranik 

Gotowy model gipsowy został wysłany do Komitetu Organizacyjnego 

Igrzysk Olimpijskich w Sydney (SOCOG). Do kolejnej tury wyboru medalu 
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miało przejść trzech wykonawców, ale projekt Pana Wojciecha tak przypadł do 

gustu komisji wyborczej, że powierzono mu bezpośrednio ostateczne zlecenie 

na wykonanie tego prestiżowego projektu. 

 

 

Druga wersja projektu medalu Igrzysk Olimpijskich w Sydney (zmiana liternictwa), wykonał Pan 

Wojciech Pietranik 

 

Komisja selekcyjna wybrała ten projekt medalu, mimo tego, że nie był 

zgodny ze zleceniem, ponieważ nie opierał się na wymaganym awersie projektu 

Trionfo autorstwa Giuseppe Cassioli, używanego dotychczas na każdym medalu 

Letnich Igrzyskach Olimpijskich od 1928 roku. 

 

 

Prototyp testowy pierwszej próby bicia medalu Igrzysk Olimpijskich w Sydney, projekt medalu wykonał Pan 

Wojciech Pietranik 
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Wersja Wojciecha Pietranika zawierała pierwotnie na awersie widoczny 

budynek Opery w Sydney, testowe wybicia próbne zostały zakończone. 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski zakwestionował jednak wizerunek Sydney 

Opera House na awersie medalu z rekomendacją na przedstawienie obiektu                

z medalu z roku 1928. Dokonano zmian i kiedy projekt został formalnie 

ujawniony, został skrytykowany przez grecką prasę za przedstawienie 

Koloseum zamiast greckiego Partenonu. Pomimo krytyki, SOCOG postanowił 

kontynuować projekt w obecnym kształcie, zauważając, że nie było czasu na 

ukończenie kolejnej wersji i że byłoby to zbyt kosztowne. Ostateczna wersja 

medalu mierzyła 68 mm średnicy, 5 mm grubości i ważyła 180 gramów.  

 

Medal Igrzysk Olimpijskich w Sydney z 2000 roku, projekt medalu wykonał Pan Wojciech Pietranik 

 

Jego projekt został konsekwentnie wybity i pojawia się na złotych, 

srebrnych i brązowych medalach przyznawanych sportowcom, zawierając 

tradycyjne symbole olimpijskie ze słynnymi symbolami Sydney. Na odwrocie 

medali znajduje się Sydney Opera House i pochodnia olimpijska z Sydney 2000.  

  

Ostatnią ikoną na rewersie jest pięć kół olimpijskich, nałożonych na 

środek wzoru. Z przodu znajduje się Nike, Bogini Zwycięstwa, z wieńcem 

laurowym nad głową, a jednocześnie trzymająca w rękach plik liści palmowych, 

siedząca obok greckiej urny. Poniżej Nike znajdują się gałązki akacji, narodowy 

kwiat Australii. Medal jest podpisany u dołu inicjałami projektanta „WP”. 
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Każdy medal ma wstążkę w kolorze błękitno - niebieskim, 

symbolizującym fale oceanu oraz wodę w Sydney Harbour.  

 

Medale oraz złoty medal osadzony w etui na Igrzyska Olimpijskie Sydney 2000 roku, projekt medali wykonał 

Pan Wojciech Pietranik 

 

Medale wykonane przez Royal Australian Mint w Canberze i Perth Mint 

w Zachodniej Australii, mają średnicę 68 milimetrów, a ich grubość waha się od 

trzech milimetrów na brzegu do pięciu milimetrów w najgrubszym miejscu. 

Złoty medal był powlekany co najmniej sześcioma gramami czystego 

złota na bazie czystego srebra, podczas gdy srebrny medal jest wykonany                  

z czystego srebra. Brąz zrobiono ze starych przetopionych monet o nominale 

jednego centa i dwóch centów, które obecnie nie są już w obiegu. 

Oczekiwano, że podczas igrzysk zostanie w sumie przyznanych około 650 

sztuk medali ze złota i srebra, oraz 670 wykonanych z brązu. Organizatorzy 

olimpijscy postanowili, że na wszelki wypadek zostanie wyprodukowanych 

1000 złotych, 1000 srebrnych i 1100 brązowych medali. Dodatkowy brąz był 

potrzebny do judo i boksu, gdzie trzecie miejsce ma dwóch oficjalnych 

zwycięzców. Pozostałe zrobiono na wypadek scenariuszy remisowych                     

w dyscyplinach drużynowych, oraz trochę zapasowych. 

Artysta zawsze wspominał, że „Udział w tym projekcie był dla niego 

wielką przyjemnością”. 
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Kolejne przedstawione medale mają również istotne polskie akcenty, oto 

niektóre z tych obiektów wykonanych w Australii.  

 

 

Medal ø 70 mm wybijany w warsztacie Pana Stanisława Tokarskiego, z Mikołajem Kopernikiem. Projektował 

Pan Wojciech Pietranik 

 

 

Medale ø 50 mm wybijane w warsztacie Pana Stanisława Tokarskiego, na 20-lecie i 25-lecie pontyfikatu Jana 

Pawła II.  Projektował Pan Wojciech Pietranik 

 

Medal ø 50 mm wybijany w warsztacie Pana Stanisława Tokarskiego, na 20 rocznicę śmierci Kardynała 

Augusta Hlonda.  Projektował Pan Wojciech Pietranik 

Pan Wojciech zawsze dąży, aby wszystkie jego monety i medale były 

dziełami sztuki i jest bardzo dumny ze swoich osiągnięć. Jego projekty                       
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z pewnością pozostawią trwałe wrażenia w historii projektowania monet                

w Australii.  

Oto ciekawsze przykłady jego bardziej znanych projektów, obejmujących 

monety obiegowe i okolicznościowe, jakie zastały wykonane w Royal 

Australian Mint w Kanberze.   

 

 

Australijskie obiegowe monety jednodolarowe, z projektem rewersu wykonanym przez Wojciecha Pietranika z lat 

1996 – 2010 

 

 

Australijska lustrzana moneta kolorowana, z projektem rewersu wykonanym przez Wojciecha Pietranika 

 

 

Australijskie obiegowe monety 50 centów, z projektem rewersu wykonanym przez Wojciecha Pietranika 

 

Ostatnia przedstawiona moneta została wybita przez Royal Australian 

Mint w celu przypomnienia 50. rocznicy nadania jednego wspólnego numeru 

alarmowego „Triple Zero”.  
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Australijska moneta kolorowa 50 centów na 50-tą rocznicę nadania jednego wspólnego numeru alarmowego 

„Triple Zero”, z projektem rewersu wykonanym przez Pana Wojciecha Pietranika 

 

Jest to tym samym moneta nie przeznaczona do obiegu jako prawny 

środek płatniczy. Została wydana w plastikowym blistrze ochronnym, który 

wpina się w kartę kolekcjonerską wielkości karty kredytowej. Zawiera oficjalną 

naklejkę jako dodatek potwierdzający producenta tego obiektu - Royal 

Australian Mint.  

Rzeźby autorstwa Wojciech Pietranika zdobią m.in. Ośrodek 

Duszpasterski św. Jana Pawła II w Narrabundah. Są to płaskorzeźby Drogi 

Krzyżowej, krzyż w ołtarzu głównym, a także pomnik z brązu Papieża Jana 

Pawła II.   

 

 

Pomnik z brązu Św. Jana Pawła II - Ośrodek Duszpasterski w Narrabundah, autor Wojciech Pietranik. 
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Krzyż z Chrystusem oraz widoczne na ścianie po prawej stronie płaskorzeźby Drogi Krzyżowej w Ośrodku 

Duszpasterskim Narrabundah, autor Wojciech Pietranik. 

 

Po przejściu na emeryturę, tak jak to wcześniej sam planował, Pan 

Wojciech Pietranik rzeźbi w kamieniu w swojej pracowni w Kanberze.  

 

Płaskorzeźba „Madonna” autor Wojciech Pietranik. 
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Rzeźba „Sorrowful”, czyli Smutek, autor Wojciech Pietranik. 
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- Dzięki uprzejmości rzeźbiarza Wojciecha Pietranika i jego małżonki Pani Kasi 

Pietranik 

 

 

Ilustracje: 

  

- Medal z tombaku Pawła Edmunda Strzeleckiego, kolekcja własna autora 

 

- Medale, modele gipsowe, rzeźby z własnej kolekcji rzeźbiarza Wojciecha 

Pietranika, któremu serdecznie dziękuję za ich udostępnienie.   

 

- Artmajeur, Wojciech Pietranik; Presentation, Artworks 

https://www.artmajeur.com/en/wpietranik/presentation 

 

- Medale Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni, Książka Bogumiła 

Filipka i Zbigniewa Otremby, „Medale Gdyni 1926-2016”, Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk w Gdyni, wydana w 2017 roku 

 

- Portal: Google images  
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CZY FABRYKA BRONI MOŻE BYĆ MENNICĄ? 

Piotr J. Bochyński 

 

 

Wstęp 

 

Mam nieco odmienne zainteresowania hobbistyczne zgoła 

nienumizmatyczne i wydawać by się mogło, że nie mają one  szans zetknąć się  

w żaden sposób z numizmatyką. Jednak jak się okazuje ich ścieżki czasem się 

krzyżują w dość nieoczekiwanych momentach. 

Nie jest to bowiem moje pierwsze spotkanie z tematami 

numizmatycznymi na gruncie moich zainteresowań. Kilka lat temu napisałem 

artykuł pod tytułem „Amunicja herbu Kościesza”, który ukazał się na łamach 

czasopisma „Odkrywca”. Traktował on o możliwościach i próbach 

przystosowania Mennicy Państwowej w Warszawie do produkcji zbrojeniowej 

w okresie poprzedzającym wybuch II Wojny Światowej w zakresie wytwarzania 

komponentów amunicji strzeleckiej. 

Z kolei w tym artykule mamy okazję przyjrzeć się i opisać sytuację 

odwrotną, kiedy zakład o profilu zbrojeniowym zostaję mennicą. 

Okazją ku temu jest zbliżająca się 100-tna rocznica tamtych wydarzeń, 

więc myślę, że warto odświeżyć nieco ten temat i napisać małe résumé. 

Przechodząc do meritum zagadnienia: Z czego wynika kolekcjonerski 

fenomen dotyczący gdańskiej monety 10 fenigowej z 1920 roku oraz mnogość 

jej wersji?  

 

Jest kilku aspektów w zależności od punktu spojrzenia: 

- dla historyka będzie to miejsce i czas wybicia tej monety, związane z faktem, 

że była to pierwsza moneta wybita w Gdańsku po IWŚ, 

- dla numizmatyka będzie budzić zainteresowanie ze względu na mnogość jej 

wariantów wykonania (wciąż nie ustalonych ostatecznie), 

- dla mnie okoliczności, w jakich fabryka broni stała się mennicą. 

 

Zatem zapraszam do lektury, mam nadzieję, że ciekawego opracowania. 
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a) b) c)  

 
Przykłady monet 10 fenigowych z Gdańska z 1920 r.  a) rewers monety wariant z małą wielkością liczby 

nominału (bez obwódki wokół perełek) b) rewers monety wariant z dużą wielkością liczby nominału c) awers 

monety wspólny dla obu typów nominałów (foto: Marcin Żmudzin) 

 

Tło historyczne 

 

Po zakończeniu I Wojny Światowej w zapisach Traktatu Wersalskiego 

pojawiła się koncepcja utworzenia z Gdańska i okolic w wyniku jego odłączenia 

od Niemiec, tworu o charakterze quasipaństwowym pod protektoratem Ligi 

Narodów i Polski. Fakt ten wynikał z tego głównie, że Wielka Brytania nie 

chciała się zgodzić na bezpośrednie przyznanie tego terytorium II 

Rzeczypospolitej. 

Zanim jednak utworzono oficjalnie Wolne Miasto Gdańsk (Freie Stadt 

Danzig), w połowie 1920 r. postanowiono wybić „gdańską” monetę o nominale 

10 fenigów. Zleceniodawcą i emitentem tej monety była w tym przypadku Rada 

Miejska Gdańska.  

Dlaczego akurat monetę? Skoro i tak posługiwano się w powszechnym 

obiegu markami niemieckimi. A jeśli już, to dlaczego nie wypuszczono jak                

w poprzednich (i późniejszych) przypadkach pieniądza zastępczego w postaci 

papierowego notgelda? Byłoby to zapewne tańsze i mniej kłopotliwe 

rozwiązanie.  

Skoro jednak już wybrano monetę, można było przecież zlecić jej wybicie 

przez Bank Rzeszy Niemieckiej (lub innej mennicy), gdzie na pewno były 

dostępne środki i co najważniejsze doświadczenie w tej materii. Dlaczego zatem 

więc zaangażowano w to działanie tak duże środki finansowe i zasoby 

personalne na miejscu? 

Otóż wybicie własnej monety przez Gdańsk w tamtym czasie było 

swojego rodzaju jawną demonstracją polityczną.  

Miało być niejako usankcjonowaniem aspiracji do niezależności 

politycznej oraz dać wyraźny sygnał o tym innym, stawiając ich przed polityką 

faktów dokonanych. Co zresztą głównie dotyczyło II Rzeczypospolitej i jej praw 
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na terenie Gdańska, nadanych w tym samym traktacie pokojowym. Miało być 

również swego rodzaju nobilitacją dla samego Miasta Gdańsk (Stadt Danzig) 

przed przedstawicielami obcych krajów. 

Nie liczył się tu zatem de facto nominał tej monety, tylko sam fakt tego 

czynu (wobec czego jej wartość była bezcenna). 

Moneta gdańska nie różniła się wielce od powszechnie używanych                  

w tamtym czasie notgeldów monetowych. Najważniejszym wyróżnikiem było 

umieszczenie na awersie herbu miasta Gdańska wraz z nazwą „Stadt Danzig”         

i datą „1920”. Natomiast na rewersie przy nominale było brak informacji, że jest 

to pieniądz zastępczy jak zazwyczaj powszechnie oznaczano taki pieniądz. 

Choć Gdańsk nie posiadał wtedy oficjalnie banku „państwowego”, ani 

jego status prawny nie był do końca jeszcze zbyt jasny w ( w połowie 1920 r.), 

to jednak możemy uznać to za pierwszy pieniądz „państwowy”, a zakład 

wytwarzający monety za mennicę. 

Być może wynikało to z myślenia, że jeśli ktoś wybija własną monetę         

i posiada własną mennice, to jest to pośrednio atrybut niezależności państwowej 

– tak w skrócie można chyba ująć tok rozumowania i działania ówczesnych elit 

rządzących Gdańskiem. Oczywiście te wszystkie działania były tylko 

pobożnymi życzeniami (mrzonkami) ze strony ówczesnych elit rządzących 

Gdańskiem. 

 

Fabryka broni „Gewehrfabrik Danzig” 

 

Jak wspominałem wcześniej produkcję monety postanowiono wykonać           

w Gdańsku, zlecając jej wykonanie miejscowej fabryce broni która działała 

wówczas pod nazwą „Gewehrfabrik Danzig” była to bezpośrednia 

spadkobierczyni Königliche Preußische Gewehrfabrik in Danzig (Królewsko 

Pruskiej Fabryki Karabinów w Gdańsku). 

 

 
Stempel tuszowy gdańskiej fabryki broni „Gewehrfabrik Danzig” z 1920 r. (fot. Piotr J. Bochyński) 
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Choć fabryka broni to nie to samo może co mennica (przynajmniej           

w teorii), niemniej jednak sam zakład był w mojej opinii do tego zadania 

doskonale przygotowany jako wykonawca. Choć nie posiadał typowych maszyn 

menniczych, a z posiadanych informacji wiadomo również, że nie zakupiono też 

takowych w tamtym czasie. 

 

Zatem jak to możliwe?  

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i wynika z przebiegu 

procesów technologicznych jakie występują przy produkcji zarówno amunicji 

strzeleckiej jak i monet w ich początkowym etapie. 

Fabryka zatem musiała dysponować zapewne maszynami do produkcji 

prefabrykatów amunicji strzeleckiej, zarówno łusek jak i pocisków. 

Najprawdopodobniej zarówno przed jak i w trakcie IWŚ wykonywano owe 

prefabrykaty amunicji na terenie Gdańska, na co wskazują pewne ślady 

materialne. Zatem nawet jeśli nie znajdowały się wtedy bezpośrednio na terenie 

fabryki broni, musiały one tam trafić tuż po zakończeniu IWŚ. Wynikało to 

zapewne z chęci ich ochrony i ukrycia przed konfiskatą przez alianckie siły 

okupacyjne i komisje demilitaryzacyjne, które działały wtedy na terenie 

Gdańska. Mogły również trafić tam z innego zakładu działającego na terenie 

Gdańska. Może chodzić tu o Arsenal Depot Danzig tudzież Artilleriewerkstatt 

Danzig albo też Munitionsfabrik Kokoschken bei Danzig (Fabryka Amunicji     

w Kokoszkach).  

Zresztą tak naprawdę produkcja samej amunicji strzeleckiej w Gdańsku 

nie była niczym nowym. Bowiem już w drugiej połowie XIX w. w latach 70/80-

dziesiątych, działała tutaj fabryka amunicji „Munitionsfabrik in Danzig”. 

Umiejscowiona zresztą w tym samym miejscu co ówczesna Królewsko Pruska 

Fabryka Karabinów. 

Oczywiście są to pewne założenia mające wytłumaczyć możliwość 

produkcji monet w fabryce Gewehrfabrik Danzig. Jednak w ten sam sposób 

zapewne można było modyfikować i usprawnić również maszyny używane do 

produkcji broni w zakresie wytwarzania jej drobnych elementów i części. 

Wracając jednak do wspomnianych wcześniej procesów 

technologicznych. Zarówno dla monet jak i dla prefabrykatów amunicji 

strzeleckiej początek procesu jest niemal identyczny. Oczywiście wynikają 

drobne różnice, polegają na przykład w użyciu materiałów, z których są one 



S t r o n a  | 29 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 158 kwiecień – czerwiec 2020 

wykonywane. Jednakże ogólnie proces ten składa się z takich samych czynności 

jak: 

- walcowanie blachy na odpowiednią grubość 

- wycinanie krążków na prasach 

- polerowanie krążków (w bębnach). 

 

Blacha cynkowa trafiała do zakładów prawdopodobnie w postaci 

gotowych arkuszy. Blacha ta była następnie cięta na paski o odpowiedniej 

szerokości i następnie walcowana do odpowiedniej grubości. Ułatwiło to 

bowiem proces i skracało go. Trochę wątpliwe jest z mojej strony, aby 

walcowano blachę z prętów lub sztab, choć nie wykluczam też takiej 

ewentualności, co by dodatkowo świadczyło na korzyść zakładów pod 

względem ich przygotowania technologicznego. 

Po wymienionych wcześniej wspólnych procesach, postępowanie zmienia 

się nieznacznie: 

Dla amunicji strzeleckiej mamy tu do czynienia z procesem sztancowanie 

miseczek przeznaczonych  do dalszej obróbki, natomiast dla monet następuje 

proces bicia gotowego wyrobu. Zamontowanie tłoków w celu wybijania monety 

nie powinno stanowić tu żadnego problemu technicznego w postaci 

odpowiedniej modernizacji tych urządzeń do tego celu. 

Fabryka miała posiadać trzy takie prasy, które dostosowano do produkcji 

monet. Ówczesne maszyny tego typu do produkcji elementów amunicji 

strzeleckiej dysponowały wydajnością rzędu około 20.000 szt./h, oczywiście     

w zależności od modelu i wykonywanych na niej czynności wydajności te 

mogły być różne. Ze względu na specyfikę produkcji w postaci monet 

uzyskiwały prawdopodobnie jednak znacznie niższe wydajności. 

Zorganizowanie natomiast po całym procesie produkcji sortowni monet, 

również nie nastręczało żadnych problemów. Zakład dysponował obszernymi 

halami produkcyjnymi dobrze oświetlonymi światłem naturalnym dużych okien, 

jak i zapewne oświetleniem sztucznym. Również dostępna była odpowiednia 

kadra osobowa w zakresie kontroli jakości, choć co prawda doświadczona        

w zakresie kontroli elementów amunicji lub broni.  
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Przykładowa tablica z poszczególnymi etapami wykonywania łusek i pocisków amunicji strzeleckiej. Z 

pierwszym etapem w postaci krążka.  (źródło: „America's Munitions 1917-1918”, domena publiczna) 

 

  
Rysunki schematyczne opisujące początkowy etap procesu produkcji amunicji strzeleckiej. (źródło: „Cartridge 

manufacture”, domena publiczna) 
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Przykładowe maszyny używane w początkowym etapie procesu produkcyjnego amunicji strzeleckiej. (źródło: 

„Cartridge manufacture”, domena publiczna) 

 

Firma jubilerska Moritz Stumps & Sons 

 

Przyjrzyjmy się teraz drugiemu podmiotowi w naszej historii jakim była 

gdańska pracownia jubilerska Moritz Stumps & Sons. 

Była to wtedy już firma z bogatą tradycją sięgającą ponad stu lat (od 1804 

r.). Jej wyroby złotnicze i jubilerskie cieszyły się wielką popularnością                         

i uznaniem w swoim czasie. Firma dzięki nim zdobyła wielki prestiż, do dziś jej 

wyroby można spotkać w wielu kolekcjach muzealnych i prywatnych. Miała 

również bogate doświadczenie w zakresie sztuki medalierskiej. 

Dzięki wystawie zorganizowanej w Muzeum Gdańska pod tytułem „Sre-

bra od pokoleń. Gdańscy złotnicy Stumpfowie 1804-1945” (13.12.2019-

30.04.2020), można było zapoznać się bliżej z ich wytwórstwem i sztuką 

jubilerską. 

Na początku lat dwudziestych była wówczas zakładem świetnie 

wyposażonym z dużym zapleczem technicznym, co wiemy dzięki opracowaniu 

okolicznościowemu wydanego z okazji 125-lecia działalności firmy. 
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Jak widać na załączonych zdjęciach firma była bardzo dobrze 

wyposażona pod względem technicznym. Posiadała piece do wytopu metali i ich 

stopów oraz ich wyżarzania. Dysponowała również odpowiednimi maszynami 

do dalszej obróbki metali w postaci walcarki, wycinarki(?) i co najmniej dwóch 

pras balansowych (śrubowych). 

 

 

 

 
Wyposażenie techniczne i warsztat pracy w firmie Moritz Stumps & Sons w latach 20-dziestych XX w. (źródło: 

„125 Jahre Stumpf-Danzig”, domena publiczna) 

 

Produkcja monety 

 

Skoro zatem fabryka i zakład jubilerski były tak dobrze przygotowane       

i wyposażone do produkcji, zatem co poszło nie tak? (Uwaga: Poniższe 

rozważania są po części teoretyczne, nie posiadające udokumentowania             

w źródłach). 

Zabrakło nie tyle doświadczenia, bo jak widać obie firmy były bardzo 

dobrze przygotowane do swoich zadań. Posiadały również świetnie wyszkoloną 

kadrę pracowników i fachowców, których raczej trudno posądzać o brak wiedzy 

i umiejętności w tym zakresie.  
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Bardziej prawdopodobną przyczyną jest to, że zaważył na tym raczej 

zbieg kilku niekorzystnych czynników i podjętych politycznych decyzji. 

Po pierwsze to był niewątpliwie czas, a zasadniczo jego brak. Czas                   

w jakim zakładano realizację całego projektu miał być jak najkrótszy,                       

w ostatecznym rozrachunku wyszło z tego około pół roku.  A jak wiadomo                 

z przysłowia pośpiech jest złym doradcą. 

Powstały zaakceptowane projekty monet wykonane przez tutejszego 

profesora Technische Hochschule in Danzig  (Wyższej Szkoły Technicznej, 

obecnie Politechniki Gdańskiej). Na ich bazie gdański medalier/rzeźbiarz Georg 

Böcker wykonał odpowiednie modele monet. Zatem wszystko przebiegało jak 

należy do tego momentu. 

Najistotniejszy problem pojawił się na kolejnym etapie projektu. Był nim 

mianowicie brak dostępu do kluczowego elementu tej układanki. W tym 

przypadku była to maszyna redukcyjna (pantograf), która pozwoliłaby na 

wykonanie z modeli monet patrycy, a z niej dalej matrycy a w następnym kroku 

powtarzalnych stempli które służyłyby do bicia monet.  

 

 
Przykładowa maszyna redukcyjna (pantograf) w Mennicy Państwowej w Warszawie w okresie międzywojennym. 

Produkcja patrycy (Sygnatura: 1-G-1751-6, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego). 

 

 

Szybki zakup takiej maszyny prawdopodobnie nie wchodził w rachubę ze 

względu na zawirowania jakie panowały wówczas w okresie powojennym, 

związane z terminami dostaw i płatnościami (niestabilność ówczesnego rynku). 

Kwestia wypożyczenia takiego urządzenia i ściągnięcia go do Gdańska również 

nie była prawdopodobnie możliwa. Ponadto nie chciano mimo wszystko, zlecać 
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wykonania tego zadania (wykonanie stempli, bicie samych monet) na zewnątrz, 

choć niewątpliwie takie możliwości istniały wówczas na terenie samych 

Niemiec. 

Podjęto zatem wtedy brzemienną w dalsze skutki, jednak w pełni 

świadomą decyzję o wykonywaniu kompletów stempli metodą ręcznego 

grawerunku. 

W mojej ocenie raczej na pewno nie wykonywał tych wszystkich stempli 

jeden rytownik, bowiem łącznie miało ich powstać 86 sztuk (43 komplety)? 

Według przekazu miał nim być grawer Reinhard Anders z firmy M.Stumpf & 

Sons. Bardziej jednak prawdopodobne jest to, że odpowiadał on równocześnie 

za nadzór nad grupą innych grawerów przy wykonywaniu tego projektu (według 

mnie zespół 3-4 osób).  

 

 
Grawer i jego warsztat pracy w firmie M.Stumpf & Sons. Być może na zdjęciu przedstawiony jest Reinhard 

Anders (źródło: „125 Jahre Stumpf-Danzig”, domena publiczna) 

 

Dodatkowo w miarę prowadzenia prac nad wykonaniem stempli                 

i dodatkowo ponaglającego wykonawców czasu, rezygnowano z kolejnych 

elementów i detali w stosunku do pierwowzoru, upraszczając jego wykonanie. 

Także na rewersie pierwsza zniknęła obwódka wokół perełek, a następnie 

prawdopodobnie redukowano również samą ilość perełek. Chociaż w tym 

wypadku mogłoby się wydawać, że nie każdy z grawerów przykładał uwagę do 

ich dokładniej ilość, przyczyna tego może leżeć po prostu po stronie 

posiadanych umiejętności lub użytych narzędzi o różnej gradacji i stopniu ich 
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zużycia do wykonania tych grawerunków. A w końcowym rozrachunku 

zmieniając cały rewers na jego prostszą wersję nominału. 

Nie uważam przy tym, że część stempli (bez obwódki przy perełkach) 

mogło zostać wykonywane w fabryce „Gewehrfabrik Danzig”, jak to jest 

niekiedy przedstawiane. W tym zakresie fabryka nie miała raczej takiej 

możliwości (chyba że skorzystała wtedy z pomocy innych gdańskich 

grawerów), aby wykonywać stemple we własnym zakresie. Według mnie, 

jednak wszystkie stemple powstały w jednym miejscu a mianowicie w firmie 

jubilerskiej M.Stumpf & Son, a powstałe znaczne różnice w ich wykonaniu 

można wytłumaczyć właśnie wspomnianymi wyżej czynnikami. 

Czy firma M.Stumps & Son produkowała monety? Odpowiedź brzmi i tak 

i nie. Na pewno nie brała udziału w produkcji wielkoseryjnej zamówienia, gdyż 

nie dysponowała ona taką maszyną, która by pozwalała na produkcję                   

z sensowną wydajnością. Z zachowanych informacji wiadomo, że dysponowała 

tylko ręcznymi prasami mimośrodowymi. Niewątpliwie cała zasadnicza 

produkcja odbywała się bowiem w fabryce broni. 

Za to, na pewno wykonywała pierwsze próby i testy bicia monet. Jest 

wielce prawdopodobne, że przed rozpoczęciem produkcji poddawano testom 

różnego rodzaju materiały i stopy z jakich zamierzano wykonywać monety oraz 

starano się określić inne parametry technologiczne w procesie, jak grubość 

blachy na krążki mennicze oraz ich średnicę. Wiadomo bowiem na podstawie 

zachowanych egzemplarzy, że  monety wykonano ze srebra, miedzi, brązu no                

i cynku rzecz jasna. Być może lista tych testowanych materiałów jest znacznie 

szersza i gdzieś pojedyncze egzemplarze z tych prób spoczywają w kolekcjach, 

nierozpoznane do tej pory. Te wszystkie informacje musiały być ustalone            

i opisane przed rozpoczęciem zasadniczej produkcji. 

Firma zapewne odpowiada za partię (27 szt.?) srebrnych monet 

wykonanych właśnie na pamiątkę uruchomienia produkcji gdańskiej 10 

fenigówki (z 1920 r.).  Jak również jej dziełem jest srebrna odbitka jednostronna 

awersu monety. To spod tej prasy zapewne wyszła moneta(y) miedziana, być 

może z pierwszego odrzuconego projektu z odmiennym awersem (być może to 

był autorski firmowy projekt). 

Na firmowej prasie mimośrodowej sprawdzano również zapewne jakość 

wykonanych w zakładzie stempli w ramach ich swoistego odbioru jakościowo-

technicznego, przed przekazaniem ich dalej do produkcji w fabryce karabinów, 

tak aby móc skorygować ewentualnie niedopatrzenia i błędy. 
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Surowe stemple przeznaczone do grawerunku trafiały do zakładu 

jubilerskiego prawdopodobnie z fabryki „Gewehrfabrik Danzig”. Tutaj właśnie 

w fabryce broni musiano je wytoczyć, obrobić i sprawdzić czy pasują 

wymiarowo do pras. Były wykonane zapewne z miękkiej stali, aby ułatwić 

obróbkę ich powierzchni podczas rytowania. Po wykonaniu grawerunku trafiały 

z powrotem do fabryki broni, gdzie poddawano je prawdopodobnie dalszej 

dodatkowej obróbce w postaci hartowania (częściowego – tylko głowica lub 

całościowego). W tym zakresie fabryka posiadała niewątpliwie doświadczenie 

oraz dysponowała odpowiednim warsztatem jako zakład zbrojeniowy. 

Po tym procesie stemple mogły być dzięki temu twardsze i mniej podatne na 

szybkie zużycie, mogły wytrzymywać znacznie dłuższe użytkowanie w procesie 

produkcyjnym. 

Jednym z problemów technicznym do rozwiązania po uruchomieniu 

produkcji była też zapewne sama głębokość grawerunku na stemplach. To co na 

próbach i z zastosowaniem metali szlachetnych (miękkich) wychodziło bardzo 

dobrze na prasie ręcznej w zakładzie jubilerskim, stwarzało zapewne problemy 

przy produkcji maszynowej w fabryce broni. Jest prawdopodobne, że po 

uruchomieniu pierwszej produkcji, już na początku zdecydowano się na 

dokonanie korekty stempli w postaci spłycenia na nich wzoru, aby uniknąć 

uszkodzeń na stemplu odbijanego motywu lub nawet pękania samych stempli. 

Jednak pomimo tych zabiegów stemple z czasem ulegały zużyciu lub 

zwykłemu uszkodzeniu. Wykonywane monety z biegiem czasu traciły bowiem 

coraz bardziej głębokość motywu i ostrość krawędzi. Zatem po pewnym czasie, 

prawdopodobnie ograniczonym ilością wykonanych odbitek monet, 

wycofywano je z użytku, zastępując kolejnymi. 

I tu moja mała uwaga: jeśli po czasie skończyły się wszystkie dostępne stemple, 

mogło dojść do sytuacji gdzie aby nie dorabiać nowych stempli, zawracano do 

użytku te wycofane już z obiegu, które po powtórnej weryfikacji jakościowej 

uważano za najmniej zniszczone (w ten sposób tworzyły się dodatkowe 

kombinacje awersu z rewersem). 

 

 

Mam nadzieję że przedstawione wywody nie zanudziły czytelników i 

doczytali do końca ten artykuł. 
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MEDALE POLSKICH STOCZNI 

Miłosz Frąckowiak 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Mamy w tytule dwie rzeczy – medale i stocznie. Polskie stocznie. Medal 

jest elementem pamiątkowym, utrwala pewne zdarzenie lub osobę, ale taki 

pamiątkowy medal też często stanowi nagrodę. Są medale z wyraźnym 

zaznaczeniem, że jest to nagroda – „Za Zasługi”. I druga część tytułu to polskie 

stocznie. Stocznie są tylko częścią przemysłu okrętowego, ważnym 

składnikiem, może najważniejszym, ale nie jedynym. To ze stoczni wypływa 

końcowy produkt i stocznia ponosi odpowiedzialność za jakość tego produktu. 

W stoczni buduje się skorupę, ale by ją wyposażyć są potrzebne różne 

urządzenia wyprodukowane poza stocznią. Na to pracuje wiele zakładów, 

pracuje cały kraj, a nawet i firmy zagraniczne. Ponieważ w tytule są stocznie, 

więc temat w zakresie budowy statków i okrętów jest zawężony. Medale niosą 

w sobie wiele treści, lecz na małej powierzchni niewiele można pokazać. 

Chciałbym odsłonić te ukryte treści, odsłonić polskie stocznie.   

Jubileusze stoczni.  

Wprowadziłem pewien podział tematyczny. Przedstawiam kilka stoczni 

na podstawie ich medali jubileuszowych: 

30-lecie Stoczni Gdańskiej 1945-1975. Jubileusz obchodzony był 14 

kwietnia 1975 r. Wówczas Edward Gierek udekorował sztandar Stoczni 

Orderem Sztandaru Pracy I klasy. Na awersie medalu jest znak firmowy Stoczni 

stosowany od drugiej połowy 1959 roku i godło Polski, podobne do orła                    

I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, a który wzorowany był na orle z sarkofagu 

Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego w katedrze w Płocku. Na 

rewersie medalu umieszczony jest pojazdowiec Ro-Ro typu B481, którego 

prototyp SKULPTOR KONENKOW wodowany był 28 marca 1975 r. na 

zmodernizowanej pochylni. Dane statku: Lc- 181,60 m; B- 28,26 m; 18400 

DWT, 3 pokłady, jeden dodatkowy podwieszany, więc 5 poziomów 

ładunkowych. Zbudowano 10 takich statków, wszystkie dla ZSRR. Szósty 

B481/6 AGOSTINO NETO był 800. statkiem Stoczni przekazanym armatorom 

31.03.1980 r. Pochylnia wyposażona była w 4 żurawie typu Kone o udźwigu 

150 ton. Zakupione były w Finlandii i na pontonie przyholowane przez 
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holowniki PRO do stoczni na przygotowane już tory. Mogły od razu pracować. 

Są zdjęcia w miesięczniku „Morze” jak na holowanym pontonie stoi 5 takich 

dźwigów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX LAT - STOCZNIA GDAŃSKA IM. LENINA, Albert Zalewski, bity,   69 i   36, brąz 

 

50-lecie Stoczni Gdańskiej 1945-1995. Na rewersie medalu napis:        

„W LATACH 1945-1995 ZWODOWANO 962 JEDNOSTKI O TONAŻU 

6422864 DWT DLA 88 ARMATORÓW Z 33 KRAJÓW”. Na awersie jest 

sylwetka promu  pasażersko-samochodowego typu B501. Czwarty statek tego 

typu B501/4 FINNTRADER dla Finlandii spłynął na wodę 7 kwietnia 1995 r.    

i to było 962 wodowanie w Stoczni i wówczas miał być obchodzony jubileusz. 

Ale 50-lecie stoczni tym razem obchodzone było 29.09.1995 r. i wówczas 

wodowano masowiec uniwersalny dla Danii B681/1, który otrzymał nazwę 

SELANDIA; Lc-199,98 m; B-30,80 m; 48700 DWT. To podczas tego 

wodowania matka chrzestna pani Bente Nielson 5 razy ciskała butelką, która nie 

chciała się rozbić. Dopiero męska ręka pomogła w rozbiciu. W uroczystościach 

uczestniczył prezydent Lech Wałęsa, arcb. Tadeusz Gocłowski, wojewoda 

Maciej Płażyński i inni. I to były 52 urodziny Lecha Wałęsy. Prezydent 

otrzymał medal nr 1, a nr 2 pani Helena Sołdek. 

Medal jubileuszowy został precyzyjnie przygotowany na dzień              

7.04.1995 r. A że z ważniejszych przyczyn uroczystości przesunięto na 

29.09.1995 r., to dane na medalu nie były już aktualne. Aktualne byłyby: 
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„ZWODOWANO 966 JEDNOSTEK O NOŚNOŚCI 6526164 DWT”, gdyż                

w międzyczasie, prócz Selandii zwodowano 2 kontenerowce o nośności 22800 

DWT i jeden chłodniowiec 9000 DWT. Od 21.10.1949 r., gdy przekazano 

pierwszy statek B30 SOŁDEK do dnia 18.04.2008 r., gdy przekazano 

kontenerowiec 6686/1, 2732 TEU CSAV TOTOROL budowany jako  Penelope, 

w Stoczni Gdańskiej zbudowano 1006 w pełni wyposażonych statków, w tym 

98 prototypów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK ZAŁ. 1844, STOCZNIA GDAŃSKA S.A., 1995 - W LATACH 1945-1995 ZWODOWANO 962 

JEDNOSTKI O TONAŻU 6422864 DWT DLA 88 ARMATORÓW Z 33 KRAJÓW, 50 LAT, Bogdan 

Pietruszka i Andrzej Bartoszewicz, bity   60, mosiądz 

 

25-lecie Gdańskiej Stoczni Remontowej 1952-1977. Obchodzone było 

5.07.1977 r. Ukoronowaniem uroczystości był koncert estradowy w Operze 

Leśnej w Sopocie, który prowadziła Krystyna Loska. Na rewersie medalu 

pokazana jest część dziobowa statku w doku pływającym. Był to dok                   

o nośności 25000 t, największy wówczas dok w Gdańskiej Stoczni Remontowej. 

Na basztach doku operowały dźwigi o udźwigu 20 t. 

Po wojnie początkowo w stoczniach budowano i remontowano statki.     

W roku 1952 rozdzielono budowę i remonty, były więc stocznie produkcyjne               

i stocznie remontowe. Budową zarządzało Zjednoczenie Przemysłu 

Okrętowego, a remontami Zjednoczenie Morskich Stoczni Remontowych.   
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XXV 195201977 - GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA, (statek w doku), Zygmunt Przechowski, Tadeusz 

Gajor, bity,   64, stop brązowy bez dźwięku 

 

40-lecie Stoczni Północnej 1945-1985. Na awersie przedstawiona jest 

sylwetka trawlera przetwórni typu B407, prototyp AQUILA, 2100 DWT 

mogący przerobić 160 ton ryb na dobę. Zbudowano 3 statki dla polskiego 

armatora. Budowano tu statki rybackie, statki pożarnicze, a jako produkcja tajna 

- okręty hydrograficzne i desantowe. W latach 1972-1977 zbudowano dla ZSRR 

27 trawlerów (800 DWT) myśliwsko-łowczych. Każdy statek wyposażony był 

w 6 łodzi dla 3 osób, w tym strzelec, który miał zabijać zwierzęta futerkowe na 

lądzie lub lodzie na morzach dalekiej Północy. W dniu 3.11.1983 r. przekazano 

700. jednostkę zbudowana w stoczni. Był to okręt hydrograficzny 

MANGISHALAK dla ZSRR. W latach 1979-1981 zbudowano 10 

supersejnerów B406, 1800 DWT, prototyp RODINA.  

Na B406/6 YEVGENIY PREOBRAZHENSKIY na krótko przed 

oddaniem statku podczas czyszczenia zęz w dniu 18.06.1980 nastąpił wybuch             

i 18 pracowników, głównie z Malmoru, poniosło śmierć, a 16 odniosło ciężkie 

obrażenia. 
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40-LECIE 1945-1985 - STOCZNIA PÓŁNOCNA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE,                             

bity, 80x80, mosiądz 

 

35-lecie Stoczni jachtowej 1945-1980. Początkowo na terenie stoczni 

przeprowadzano remonty łodzi i kutrów rybackich, od 1948 działa w ramach  

Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu budując łodzie sportowe, a od 

1971 jako szóstą Stocznię (Stocznia Stogi) przejęło Zjednoczenie Przemysłu 

Okrętowego. Od września 1976 jest to Stocznia Jachtowa im. J. Conrada 

Korzeniowskiego. Tu zaprojektowano i zbudowano MAZURKA (proj. Wacław 

Liskiewicz) na którym Krystyna Chojnowska w latach 1976-1978 opłynęła 

świat (start z Las Palmas, jacht dostarczony na m/s Brodnica) oraz zbudowano 

jacht Conrad 45 (L-14,7 m) na którym w latach 1979-1980) opłynął świat 

Henryk Jaskuła zaczynając rejs w Gdyni. Jacht „Dar Przemyśla” został 

sfinansowany przez miasto Przemyśl. 

 

 

 

 

 

 

 

REJS SOLO NON STOP 1979-1980 DOOKOŁA ŚWIATA KPT. H. JASKUŁY - XXXV LAT STOCZNI IM. 

J. CONRADA KORZENIOWSKIEGO GDAŃSK 1945-1980, Piotr Solecki, lany,   75 
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50 lat Stoczni Gdynia 1922-1972. Początki Stoczni Gdynia dotyczą 

terenu, na którym później przez wiele lat, przy ulicy Waszyngtona, działała 

Gdyńska Stocznia Remontowa. Za datę powstania stoczni przyjęto 3 listopada 

1922 r. Krótko przed wojną zaczęto budowę stoczni, przy późniejszej ulicy 

Czechosłowackiej. Była to wtedy Stocznia Nowa, po wojnie nr 13, później 

Stocznia Gdyńska Przedsiębiorstwo Państwowe, a od 30.03.1951 r. Stocznia 

imienia Komuny Paryskiej, aż do 29.11.1991 r. Od tego czasu Stocznia Gdynia 

SA. Mimo zmiany nazwy przez wiele lat na wielkiej suwnicy bramowej (udźwig 

900 t, wysokość 105,5 m, rozpiętość 153 m) górującej nad miastem był napis: 

Stocznia imienia Komuny Paryskiej. W godzinach rannych 4.12.1999 r. podczas 

wichury suwnica przewróciła się. Od grudnia 2001 r. jest nowa suwnica               

o udźwigu 1000 t z napisem Stocznia Gdynia S.A. Ostatnie wodowanie w II 

suchym doku odbyło się 25.04.2009 r. i dotyczyło samochodowca 8168/25 

CSCC EUROPE dla 6000 samochodów i kontenerowca 8184/22 SATTA 

BHUM na 2700 TEU. Był to 18. statek serii. 

Od dnia 29.11.1952 r. w którym przekazano pierwszy statek B53 

MELITOPOL do dnia 25.06.2009 r., gdy przekazano ostatni samochodowiec               

w Gdyni zbudowano 614 statków i okrętów, 2 pontony dla dźwigów 

pływających i 4 doki pływające w tym 99 prototypów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 LAT STOCZNI KOMUNY PARYSKIEJ W GDYNI - 1922 STOCZNIA W GDYNI TOW. ZOP - 1927 

STOCZNIA “NAUTA” W GDYNI - 1928 STOCZNIA GDYŃSKA S.A. - 1945 STOCZNIA GDYŃSKA P.P. - 1951 

STOCZNIA IM.KOMUNY PARYSKIEJ W GDYNI 1972, Henryk Fajlhauer, bity w Mennicy Państwowej w roku 

1973,   70, srebro 50 sztuk, tombak patynowany 800 sztuk, tombak srebrzony i oksydowany 200 sztuk, oraz 

miniatury medalu o średnicy 32 w formie breloczka, brąz patynowany i brąz srebrzony. Nakład medalu 

wznawiany był w roku 1974 i 1975. W sumie wykonano w wersji patynowanej 1000 sztuk, a w wersji srebrzonej 

1200 
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50 lat Gdyńskiej Stoczni Remontowej Nauta 1927-1977. Stocznia 

remontowa ma wspólny rodowód ze Stocznią Gdynia sięgając roku 1922. Na 

tym terenie pojawiały się w tamtych czasach różne zakłady okrętowe, ale też 

szybko padały. Po wojnie oznaczona była numerem 12 jako Stocznia Stara. Za 

datę jej powstania początkowo przyjęto rok 1927, bo w starych dokumentach             

z dnia 9 maja 1927 r. pojawiła się „Stocznia Nauta”, później odkryto dokument 

uchwały Rady Miejskiej z dnia 7 października 1926 r. w sprawie budowy 

przedsiębiorstwa stoczniowego, więc rok 1926 uznano za początek stoczni.      

W dniu 1 czerwca 1976 r. do nazwy Gdyńskiej Stoczni Remontowej dodano 

Nauta, nawiązując do dokumentu z 1927 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 LAT STOCZNI REMONTOWEJ W GDYNI - SR GDYNIA, “NAUTA” 1927-1977, GDYŃSKA STOCZNIA 

REMONTOWA, Piotr Solecki, bity,   72, miedź, oraz miniatury   38 srebro i   37 brąz z uszkiem                       

w postaci breloczka 
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90 lat Stoczni Marynarki Wojennej 1922-2012. Początek Stoczni to 

Warsztaty Marynarki Wojennej w Pucku, działające od 10.05.1922 r., gdy 

przypłynął z Modlina transport z wyposażeniem tamtej stoczni. Warsztaty 

przeniesiono do Gdyni w roku 1927 i ulokowane zostały na północ od portu 

wojennego. Przed wojną w 1934 roku zaczęto budować stocznię w miejscu, 

gdzie się dziś znajduje. Po wojnie miała różne nazwy, a od 10.10.1966 r. była 

Stocznią Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków. Od 1947 r. ze Stocznią 

związane były Warsztaty Remontowe Mar. Woj. w Gdyni, a od 1958 Stocznia 

Mar. Woj. Westerplatte. Na awersie medalu przedstawiony jest trałowiec 

małomagnetyczny z włókien poliestrowo-szklanych do budowy których 

przyczyniła się Politechnika Gdańska. W roku 1986 zespół 11 osób otrzymał za 

ten okręt Nagrodę Państwową II stopnia zespołową. W latach 1981-1994 

zbudowano w stoczni 17 takich okrętów, prototyp GOPŁO, ostatni WDZYDZE 

(Lc- 38,48 m, wyporność 217 t) wszystkie dla polskiej Marynarki Wojennej. 

Uroczystości 90-lecia odbyły się 22.06.2012 r., ale nikt z osób z najwyższej 

półki nie przyjechał, bo Stocznia miała kłopoty finansowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 LAT SŁUŻBY DLA OBRONNOŚCI KRAJU 1922-2012 - STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ S.A. 

GDYNIA; NAVAL SHIPYARD GDYNIA, medal bity,   69, mosiądz wykonany w firmie Celstan Stanisława Śliwy 

w Gdyni-Kosakowie 

 

50 lat Stoczni Ustka w Ustce 1945-1995. Na awersie przedstawiony jest 

statek rybacki, łódź ratunkowa zamknięta i motorówka. W stoczni budowano 

kutry rybackie i łodzie ratunkowe. W roku 1987 zbudowano 200. statek.             

Z początku lat 90. zamówienia na statki rybackie skończyły się, ale Stocznia 
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weszła do holdingu Stoczni Szczecińskiej. Produkowano wtedy pokrywy 

lukowe na statki i konstrukcje stalowe, także dla stoczni niemieckiej. Na 

rewersie pokazano łódź ratunkową zrzutową. Budowano różne typy takich łodzi, 

dla  10 do 40 osób, L -7,20 – 9,95 m. Ludzie siedzieli w fotelach tyłem do 

kierunku jazdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 LAT STOCZNIA USTKA 4 S.A. W USTCE - 1945-1995, Jan Kryśkiewicz, bity w Państwowej Mennicy,   70, 

tombak patynowany 300 sztuk,   40 Ag 999, 50 sztuk 

 

50 lat Stoczni Szczecińskiej 1948-1998. Przed wojną w Szczecinie były 

dwie stocznie: Stettiner Oderwerke i Stettiner Vulcanwerft. Po zakończeniu 

wojny na tereny stoczni władze polskie weszły pod koniec 1946 roku. Decyzja       

o uruchomieniu stoczni w Szczecinie zapadła we wrześniu 1947 r. i wówczas w 

Gdańsku zlikwidowano małą stocznię (stocznia Wojan nr 4) i sprzęt wraz z 45 

pracownikami przewieziono do Szczecina. W Stoczni na pochylni stał kadłub 

statku. Po usunięciu uszkodzeń w dniu 24 kwietnia 1948 r. odbyło się 

wodowanie kadłuba o nazwie OLIWA. I to było pierwsze po wojnie wodowanie 

w Polsce. Kadłub został przeholowany do Stoczni Gdańskiej, tu ukończony                 

i eksploatowany był przez wiele lat przez PLO jako MARCHLEWSKI. Za 

początek istnienia Stoczni przyjmuje się datę 11.06.1948 r., gdyż w tym dniu 

minister żeglugi Adam Rapacki utworzył państwowe przedsiębiorstwo 

Zjednoczone Stocznie Polskie w którego skład, po raz pierwszy wymieniona, 

wchodzi Stocznia Szczecińska. Produkcja zaczęła się od budowy kutrów 

rybackich. Pierwszym pełnomorskim statkiem był  CHULYM, 3200 DWT,                

z maszyną parową 1650 KM + 400 KM z turbiną na parę odlotową. Przekazanie 
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statku dla ZSRR nastąpiło 31.12.1953 r. Zbudowano 41 takich statków: 22 dla 

ZSRR, 15 dla Polski, 2 dla Zjednoczonej Republiki Arabskiej i 2 dla Albanii.                

A ostatnim statkiem przekazanym w dniu 29.05.2009 r. był kontenerowiec 

B170, 1728 TEU, FESCO VLADIMIR. Zbudowano 50 takich kontenerowców. 

I ten ostatni, tak jak i pierwszy, popłynął do Rosji. Od przekazania pierwszego 

statku  do dnia przekazania ostatniego  w Stoczni Szczecińskiej zbudowano 677 

statków i okrętów oraz 4 promy drogowe i jeden dźwig pływający w tym 75 

prototypów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 LAT STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ 1948-1998, Jan Kryśkiewycz, wybity w Państwowej Mennicy,   38,5 srebro 

(Ag 925) 5000 sztuk i   32 złoto (Au 999) 450 sztuk 

 

35 lat Szczecińskiej Stoczni Remontowej 1952-1987. Po raz pierwszy 

na medalu Stoczni pojawia się nazwa Gryfia, a wcześniej były medale na 25.      

i 30. lecie Stoczni. Prócz remontów wykonywano przebudowy i przedłużenia 

statków, budowano kutry rybackie i mniejsze trawlery. Tu zbudowano 

MAZURKA na bazie kadłuba lugrotrawlera B17/11 JARZĄBEK. Był to statek 

badawczy, ożaglowany, dla John Seward Johnson’a z inspiracji Barbary 

Piaseckiej. Zbudowano trawler rybacki dla Islandii, który w 1987 r. na 

Międzynarodowych Targach Poznańskich uzyskał tytuł Juniora Eksportu. Na 

bazie CIETRZEWIA zbudowano ZAWISZĘ CZARNEGO, szkuner dla 
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harcerzy. Był budowany w Stoczni Marynarki Wojennej, później w Gdańskiej 

Stoczni Remontowej, ale gruntowna przebudowa nastąpiła w ZSSR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 LAT SSR “GRYFIA” - 1952-1987 SZCZECIŃSKA STOCZNIA REMONTOWA, bity w Mennicy 

Państwowej,   70, tombak srebrzony i oksydowany. Nie występuje w katalogu Mennicy 

 

5 lat Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu. Po dojściu 

Edwarda Gierka do władzy zaczęła się wielka rozbudowa przemysłu 

stoczniowego i żeglugi. W styczniu 1971 r. na terenie warsztatów PPDiUR 

„Odra” utworzono stocznię. Warsztaty już posiadały dok pływający 3500 t, 

później doszedł dok 4500 t, w planie był dok 25000 t, ale do tego nie doszło. 

„Odra” miała wówczas 34 trawlery przetwórnie, „Gryf” Szczeciński nawet 

więcej, a obok był Świnoport, więc zleceń nie brakowało. 

 

 

 

 

 

 

 

5 LAT MORSKIEJ STOCZNI REMOTOWEJ - ŚWINOUJŚCIE 1971-1975, Tadeusz Gajor, bity,   59,         

brąz pozłacany i brąz 
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To tylko wybrane medale i wybrane stocznie. Były też stocznie utrwalone 

medalem jak np. Morska Stocznia Jachtowa im. Teligi, Stocznia Radunia, 

Rzeczna Stocznia w Tczewie, a wiele stoczni nie utrwaliło się medalem. 

W publikacjach stoczniowych, przy podawanym wykazie zbudowanych 

statków, za rozpoczęcie budowy różne stocznie podają różne daty. Najczęściej 

podaje się położenie stępki, czyli rozpoczęcie prac na pochylni, co nawiązuje do 

tradycji. Dzisiaj, ze względu na posiadane dźwigi, czasem na pochylni kładzie 

się wielką sekcję kadłuba zbudowaną w hali, lub nawet i pół kadłuba. Inne 

stocznie podają rozpoczęcie obróbki blach dla danego statku, co jest zgodne              

z rzeczywistością. 

Pokazany medal podaje datę wbicia pierwszego nita, co wykonał 

minister żeglugi Adam Rapacki, a więc położenie stępki. Jest też podana data 

wodowania statku. Medal ten upamiętnia 40. rocznicę rozpoczęcia budowy 

rudowęglowca typu B30, który przy wodowaniu otrzymał nazwę SOŁDEK.             

W dniu 7 kwietnia 1988 do Stoczni Gdańskiej zostało zaproszonych 98 

stoczniowców, którzy 40 lat temu budowali ten statek. Weterani stoczniowi 

zwiedzili swój zakład pracy i SOŁDKA, który w tym czasie przebywał              

w stoczni. Stocznia Gdańska w swoich wykazach za rozpoczęcie budowy 

podawała położenie stępki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W CZTERDZIESTOLECIE ZBUDOWANIA W STOCZNI GDAŃSKIEJ PIERWSZEGO 

PEŁNOMORSKIEGO STATKU S/S “SOŁDEK” - WBICIE PIERWSZEGO NITA 3.IV.1948, S/S “SOŁDEK”, 

WODOWANIE 6.XI.1948, Kazimierz Białek, lany,   69, nakład 100 sztuk 
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Wycinek blachy. Tym razem w Stoczni Gdańskiej utrwalono rozpoczęcie 

obróbki blach dla fregaty dla szkoły morskiej. Zorganizowano uroczystość 

cięcia pierwszej blachy na wydziale K-1 w dniu 4.03.1981 r. o godzinie 13
00

. 

Pozostałość z arkusza blachy pocięto na 65 kawałków i rozdano uczestnikom. 

Statek budowany był na wydziale C-1 w cyklu: stępka 30.06.1981 – wodowanie 

12.11.1981 – podniesienie bandery 4.07.1982. Lc- 108,60 m; B- 14,00 m; 

powierzchnia żagli 3000 m
2
. Podczas wodowania poświęcenia dokonał ks. 

Henryk Jankowski. 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOCZĘCIE BUD. DARU MŁODZIEŻY 4.03.1981, 40x60, gr. 12, stal, nakład 65 sztuk 

 

Młotek. Zamiast medalu jest młoteczek, symbol wbicia pierwszego nita, 

czyli położenie stępki pod pierwszy prom pasażersko-samochodowy. Polskie 

Linie Oceaniczne zamówiły w Stoczni Szczecińskiej 7 promów dla 1000 

pasażerów i 277 samochodów osobowych lub 26 ciężarowych z naczepami – 

typ B490. Późniejszy armator Polska Żegluga Bałtycka ograniczył zamówienie 

do 4 promów. Pierwszy prom POMERANIĘ zbudowano w cyklu: stępka 

4.10.1976 – wodowanie 31.05.1977 – przekazanie 30.06.1978. Zbudowano 

drugi prom SILESIĘ i zaczęto budowę trzeciego, który został zwodowany jako 

MASOVIA. Matką chrzestną w dniu 12.12.1981 r. podczas śnieżnej zamieci 

była Irena Santor. W następnym dniu nastał w Polsce stan wojenny. Ruch 

pasażerski został zawieszony, armator poniósł straty i po  ukończeniu z braku 

funduszu prom został sprzedany tureckiemu armatorowi, podobnie jak                 

i czwarty. 

Przedstawiony młoteczek miał także uhonorować kapitana, który               

z ramienia armatora sprawował nadzór nad budową promu. Na mosiężnym 
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pasku wygrawerowano nazwisko – Alfred Chlebowski, ale kapitan nazywał się 

Chlebionek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiątkowy młotek: na trzonku mosiężna płytka z wygrawerowanym napisem w trzech wierszach: STOCZNIA 

SZCZECIŃSKA Im. A. WARSKIEGO W DNIU 4.10.1976 r. NA POCHYLNI O-IV POŁOŻONO STĘPKĘ 

POD PIERWSZY PROM PASAŻERSKO-SAMOCHODOWY TYPU B-490. Po przeciwnej stronie trzonka 

druga płytka i napis w dwu wierszach: ALFRED CHLEBOWSKI KAPITAN - STAŁY NADZÓR. Młotek 

chromowany 65 mm, średnica   18 mm, długość drewnianego trzonka 180 mm 

 

Na zamówienie ZSRR zbudowano trochę dłuższy prom tzw. olimpijski, 

który miał obsługiwać Skandynawów na regaty żeglarskie w pobliżu Tallina      

w ramach Olimpiady 1980. Posiadał bardziej rozbudowaną część rekreacyjno-

rozrywkową. Przekazany do eksploatacji jako GEORG OTS. Za prom ten Polski 

Komitet Olimpijski nagrodził projektanta statku Andrzeja Śliwczyńskiego  

srebrnym Wawrzynem Olimpijskim. W dniach 11- 12. 10.1986 r. na statku tym 

kwaterował Michaił Gorbaczow w Reykjaviku, gdy prowadził rozmowy                     

z Reaganem na temat redukcji zbrojeń. W Stoczni Szczecińskiej zbudowano na 

bazie kadłuba B493 dla ZSRR jeszcze 6 podobnych promów B492. 

Wyjątkowo zdarzają się nieudane położenia stępki. W dniu 23 czerwca 

2017 r. na pochylni Wulkan Nowy w Szczecinie odbyła się właśnie taka 

uroczystość, która miała stanowić odrodzenie przemysłu okrętowego i polskiej 

żeglugi promowej. W uroczystości brał udział minister Marek Gróbarczyk,          

a wicepremier Mateusz Morawiecki poświęcił temu wydarzeniu odpowiednią 

wypowiedź. Nie było tylko projektu promu i pochylnia nie była przygotowana. 

Użyta do ceremonii sekcja kadłuba powędrowała z powrotem na swoje miejsce. 
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Wodowania i towarzyszący im ceremoniał jest różny. Są wodowania            

z pochylni wzdłużnej, z płaskiego terenu z użyciem doku pływającego,                    

z pochylni bocznej z zeskokiem i bez zeskoku oraz w suchym doku. Wodowanie 

wzdłużne grozi przełamaniem kadłuba, nie ruszeniem z miejsca, uderzeniem              

w przeciwległy brzeg lub przewróceniem statku. Wodowanie boczne                  

z zeskokiem jest najbardziej spektakularne, ale grozi przewróceniem statku lub 

nierównym opuszczaniem dziobu i rufy z pochylni. Najbezpieczniejsze 

wodowanie jest w suchym doku, ale trwa bardzo długo. W zimie 1956 r. 

BOLESŁAW BIERUT, B54/2 10000 DWT, nie chciał ruszyć z pochylni           

w Stoczni Gdańskiej. Dopiero po przebudowie torów wodowanie udało się 

19.04.1956 r. W dniu 31.03.1987 r. miało miejsce wodowanie żaglowca B810/2 

MIR w Stoczni Gdańskiej. Rufa ruszyła, dziób został. Zrozpaczony cieśla 

odpowiedzialny za zwolnienie stoperów popełnił samobójstwo. Udane 

wodowanie odbyło się 30.04.1987 r. Przy wodowaniu jest pewien ceremoniał, 

bo najczęściej wiąże się z nadaniem imienia, czasem nadanie imienia jest przy 

przekazaniu statku. Matką chrzestną z reguły jest kobieta, ale zdarzało się, że 

chrzcił statek  mężczyzna. Statki budowane dla Indonezji, Egiptu, Syrii i Iraku 

miały ojców chrzestnych. Chrzczono je wodą lub mlekiem kokosowym.  

Najczęściej matka chrzestna odczytuje swój tekst i ciska umocowaną na lince 

butelkę szampana. Czasem dostaje w prezencie oprawioną szyjkę tej butelki       

z odpowiednim napisem na tabliczce lub symboliczny toporek. Czasem 

proszony jest ksiądz lub pastor. Przy wodowanych w Gdyni samochodowcach 

dla izraelskiego armatora Rami Ungera obecny był rabin i ksiądz, a jak statek 

był czarterowany japońskiemu operatorowi był jeszcze duchowny 

reprezentujący religię shinto. Stocznia Gdańska w latach 1979-80 zbudowała             

6 drobnicowców B343, 15800 DWT dla Shipping Corporation of India Ltd. 

Przy pierwszym statku „Ravidas” w dniu 19.05.1979 r. użyto butelki szampana, 

a następnie Hinduska pani Savitri Kanadi powtórzyła chrzest w sposób 

praktykowany w Indiach. Dziób statku namaściła wonnymi olejkami, sypała ryż, 

polewała wodą, dziób został przybrany kwiatami i rozbito orzech kokosowy. 

Przy wodowaniu w dniu 12.04.1990 r. statku pasażersko-towarowego 

NICOBAR dla Indii rolę matki spełniał ambasador Indii w Polsce i chrzcił 

statek mlekiem kokosowym, a Hinduska wszystkim obecnym na czole dawała  

tilaka, czerwoną plamkę. (zbudowano dwa statki 1991-1992). Przy 

wodowaniach dla Indii zawsze był poczęstunek słodkościami. Przy wodowaniu 

w Szczecinie czwartego promu dla Turcji w dniu 31.08.1984 r. dzień wcześniej 

przedstawiciele armatora zakupili w pobliskim gospodarstwie barana. Niestety 
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w nocy baran zdechł. Krótko przed wodowaniem przywieziono kolejną ofiarę. 

Baran został zarznięty przy rufie, rufa i burty zostały wymazane krwią i wtedy 

prom z nazwą „Samsun” spłynął na wodę. W Stoczni Szczecińskiej  budowano 

kontenerowiec B178-III/2, 2785 TEU, Lc- 207,3 m na pochylni Odra dla 

włoskiego armatora. Ponieważ nie mieścił się na pochylni wodowano go w dniu 

15.12.2007 r. jako CALA PIGAFETTA bez dziobu. Dopiero po wodowaniu 

dospawano 17 metrową część dziobową w specjalnym kesonie. O wyborze 

matki chrzestnej decydował armator. Gdy polskie statki, a także kadłuby 

budowane były poza granicami kraju, to PLO organizowało podróż matce 

chrzestnej. Pierwszą matką w Polsce była Maria Gutowska, żona Mikołaja 

Gutowskiego, naczelnego dyrektora Zjednoczenia Stoczni Polskich podczas 

wodowania w dniu 24.04.1948 r. „OLIWY” w Szczecinie. Kolejną, drugą matką 

była Helena Sołdek w dniu 6.11.1948 r. w Stoczni Gdańskiej. Matkami były: 

Jolanta Kwaśniewska, żona prezydenta RP w GSR w dniu 24.05.1997 r. przy 

„Nawigator XXI” dla WSM w Szczecinie; Hanna Gronkiewicz-Walc w dniu 

22.06.1999 r. w GSR dla WSM w Gdyni przy „HORYZONT II”; Ludgarda 

Buzek, żona premiera, w Stoczni Gdańskiej przy wodowaniu z pochylni B1       

w dniu 30.04.1999 r. kontenerowca 8138/10, 1600 TEU „POSEIDON” dla 

armatora niemieckiego. Gdy wodowano w Gdyni „Skoczów” matka chrzestna 

przywiozła ze swojego zakładu kapelusze dla całej załogi. Przy wodowaniu w 

dniu 8.06.1967 r. dla Norwegów paragrafowca B459/3 „GEISZA” matką była 

17-letnia Ewa Piasecka, córka dyrektora Stoczni Gdańskiej. Najmłodszą matką 

w Gdyni w dniu 26.11.2001 r. była 7-letnia Liwia Patjens, córka armatora 

kontenerowca „LIWIA” 1222 TEU, L- 211 m, 8184/6. A statek tej serii 8184/22 

„Satta Bhum” był ostatnim statkiem wodowanym w Gdyni w dniu 25.04.2009 r. 

W Polsce zdarzały się szczególne przypadki. W Stoczni Gdynia w dniu 

30.06.1973 wodowano masowiec B521/4, 55000 DWT POLITECHNIKA 

GDAŃSKA, a matką była Karolina Stalińska, żona rektora PG. Gdy statek 

został ukończony przekazany został armatorowi z Panamy już z inną nazwą. 

Następne wodowanie „Politechniki Gdańskiej”, statek tego samego typu 

B521/IV/8, odbyło się 15.08.1974 r. z tą samą matką i stojącym u jej boku 

rektorem PG. Ale gdy ukończono statek, popłynął do Holandii. 

POLETECHNIKA GDAŃSKA nigdy po morzach nie pływała. Pieniądze były 

potrzebne na spłatę szybkiego kredytu, nie licząc się z interesem armatora.     
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30.rocznica wodowania s/s Sołdek. Na uroczystość 30. rocznicy 

wodowania Sołdka został przygotowany medal lany, o średnicy 87 mm wg 

projektu Alberta Zaleskiego. Nie był to ładny medal. Dlatego rok później został 

wykonany wg tego samego projektu medal wybity w Mennicy Państwowej         

w Warszawie w nakładzie 1500 sztuk. Pokazany jest medal menniczy. Na 

awersie przedstawiony jest rudowęglowiec B30/1 SOŁDEK, który został 

przekazany do eksploatacji 21.10.1949 r. W Stoczni zbudowano 5 takich 

statków dla polskiego armatora, ostatni WIECZOREK, i 24 statki dla ZSRR,           

w sumie 29 rudowęglowców. Ostatni w serii B30/29 Pierejesław Chmielnicki 

przekazany został 21.12.1954 r. Na rewersie natomiast pokazano kontenerowiec 

komorowy B463, którego prototyp CARIBIA EXPRESS  zbudowano dla Hapag 

Lloyd z Hamburga. Dane statku: 1388 TEU, 23400 DWT, L- 203 m; 23200 

KM; prędkość 21,5 węzła. W sumie w latach 1976-1980 zbudowano 10 takich 

statków dla RFN, Anglii, Holandii i Francji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX ROCZNICA WODOWANIA S/S “SOŁDEK” PIERWSZEGO W POLSCE PEŁNOMORSKIEGO STATKU 

6.XI.1948-6.XI.1978, STOCZNIA GDAŃSKA im. LENINA, Albert Zalewski, bity w Państwowej Mennicy,   70, 

tombak patynowany 1500 sztuk 

 

200. wodowanie w IV Wydziale C-1. W Stoczni Gdańskiej były m.in. 

wydziały kadłubowe. Był Wydział Obróbki Kadłubów K-1, Wydziały Montażu 

Kadłubów K-2 i K-3, a na wyspie IV Wydział C-1 i ten Wydział wydał medal    

z okazji wodowania dwusetnego statku. Na awersie medalu pokazana jest 

sylwetka wodowanego statku. Jest to statek dźwigowy typu B99 na którym jest 

zamontowany żuraw o udźwigu 40 ton przy wysięgu 15,5 m. Żuraw został 
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wykonany w Toruniu przez Towimor. Dane statku: 300 DWT; L- 66 m;           

B- 15 m. Wodowany był prototyp statku ATLET-1, ale nie w październiku, lecz 

9 listopada 1984 r. W Stoczni Gdańskiej zbudowano w latach 1985-1986 

dziewięć takich statków z nazwami ATLET-1 do ATLET-9 i dodatkowo wg 

tego projektu w Stoczni Szczecińskiej 4 statki ATLET-21 do -24. Statki 

przeznaczone były do obsługi wież wiertniczych i przeładunków na morzu. 

Wszystkie dla ZSRR. Główny projektant Janusz Ostrowski za projekt otrzymał 

nagrodę Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego I stopnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 WODOWANIE 1984 PAŹDZIERNIK - WYDZIAŁ MONTAŻU KADŁUBÓW “C 1”, Kazimierz Białek, lany, 

  69, nakład 100 sztuk 

 

Wodowanie 3-milionowej tony nośności w Gdyni. Obrzeże awersu 

medalu stanowi wielka suwnica bramowa, a na jej górnej belce wygrawerowana 

jest data: 30. lipca 1977 r. Tym razem wydawca medalu był ostrożny. Medal bez 

daty został przygotowany i gdy data wodowania była pewna, napis został 

wykonany. Ten medal dotyczy wodowania masowca B524/4, największego 

wówczas statku Stoczni imienia Komuny Paryskiej. Statek należał do serii tzw. 

marszałkowskiej. Nośność tych statków to 105000 DWT, L- 245 m. Nośność 

czwartego kolejnego i ostatniego statku serii, którym był MARSHAL  

ZHUKOV, uzupełniała wodowany tonaż Stoczni do 3 milionów DWT.  

Poprzednie statki to: MARSHAL BUDYONNYY, MARSHAL 

ROKOSSOVSKIY i MARSHAL KONEV. 
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3 MIL. DWT 30 lipca 1977,  STOCZNIA IM. KOMUNY PARYSKIEJ, Henryk Fajlhauer, lany 73x85 

 

SYN PUŁKU, wodowanie. Ten medal dotyczy masowca o nośności 

32200 DWT, L- 202,2 m; B- 24,4 m, B447-III/19. Był to 19. statek serii. 

Stocznia Szczecińska w latach 1970-1975 zbudowała 23 takie statki – 11 dla 

PŻM, 5 dla ZSRR, 3 dla Portugalii, 3 dla Czechosłowacji i 1 dla W. Brytanii.            

A SYN PUŁKU wodowany był 22.03.1974 r. Matką chrzestną była pani Halina 

Rozmarynowska z Poznania, inicjatorka powołania Stowarzyszenia Synów 

Pułku. Prototypem tej serii był B447-II/1 POWSTANIEC ŚLĄSKI. Wodowanie 

tego statku odbyło się 11.04.1970 r., a matką chrzestną była Gertruda Ziętek, 

żona Jerzego Ziętka. Na tę uroczystość wojewoda śląski przywiózł specjalnym 

pociągiem 700 swoich współziomków, w tym 200-osobową orkiestrę.  

 

 

 

 

 

 

 

WODOWANIE STATKU SYN PUŁKU - DLA UCZCZENIA POLEGŁYCH NAJMŁODSZYCH 

UCZESTNIKÓW WALKI NARODOWO-WYZWOLEŃCZEJ 1939-1945 WODOWANO STATEK „SYN 

PUŁKU” W STOCZNI IM. A. WARSKIEGO, SZCZECIN, MARZEC 1974, ROK XXX-LECIA PRL,         

lany 99x68 
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FELIKS DZIERŻYŃSKI, wodowanie. To był największy statek 

budowany wówczas w Stoczni Szczecińskiej, nośność 33500 DWT. Był to 

statek prototypowy, B517/1. W Stoczni zbudowano 6 takich statków, 5 dla PŻM 

i jeden dla Panamy. Na medalu podana jest data zgodna z rzeczywistością 

30.09.1977 r. Podniesienie bandery odbyło się 30.12.1977 r. Matką chrzestną 

była Anna Kowalska, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Śliwinie,                      

w Wielkopolsce, wnuczka Mieczysława, brata Feliksa. 

 

 

 

 

WODOWANIE M/S “FELIKS DZIERŻYŃSKI” - STOCZNIA SZCZECIŃSKA IM. A. WARSKIEGO,           

30 WRZESIEŃ 1977, Jan Kryśkiewicz, lany 58x125 

 

600. wodowanie w Stoczni Szczecińskiej. Medal pięknie pokazuje, że 

100. wodowanie było w roku 1964, dwusetne w 1971 itd., a sześćsetne wypadło           

w 1999, a konkretnie 3 lipca 1999 r. Wodowano wtedy chemikaliowiec B579-

I/4, BOW MATE, 6000 DWT, L-103,6 m, czwarty kolejny statek serii. 

Poprzednie statki to: BOW MASTER, BOW SAILOR, BOW PILOT, wszystkie 

dla armatora norweskiego. Prototypowy chemikaliowiec został wyróżniony 

przez RINA (Royal Institution of Naval Architects) jako „znaczący statek roku 

1998”. 

 

 

 

 

 

 

600 STATKÓW ZWODOWANYCH, SHIPS LAUNCHED, 100-1964, 200-1971, 300-1977, 400-1985, 500-

1994, 600-1999, STOCZNIA SZCZECIŃSKA S.A., SZCZECIN SHIPYARD, ESTABLISHED 1948 ROK 

ZAŁOŻENIA, wybity w Państwowej Mennicy,   38,5, Ag 925 
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Budowa, remonty, przekazanie statku 

500. statek Stoczni Gdańskiej dla ZSRR. Tym pięćsetnym statkiem dla 

Sudoimportu był chłodniowiec B437/12, dwunasty statek serii, PROFESSOR 

POPOV, 5580 DWT. Przekazanie statku odbyło się 1 kwietnia 1977 r. W latach 

1974-1981 w Stoczni Gdańskiej zbudowano 20 takich chłodniowców: 14 dla 

ZSRR, 3 dla armatora z Nowego Yorku i 3 dla PLO, ale dla PLO kadłuby 

zbudowano w stoczni portugalskiej. Pierwszym statkiem dla ZSRR był 

rudowęglowiec B30/4, przekazany 29.06.1950. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĘĆSETNY STATEK DLA ARMATORA RADZIECKIEGO 1950-1977 - STOCZNIA GDAŃSKA im. 

LENINA, Iwona Urbaniak-Zalewska, bity w Państwowej Mennicy, 67x67, tombak patynowany 600 sztuk, 

tombak srebrzony i oksydowany 600 sztuk 

 

5 milionów ton nośności Stoczni Gdańskiej. Na awersie medalu 

pokazany jest pierwszy pełnomorski statek zbudowany w Stoczni Gdańskiej     

s/s SOŁDEK, a poniżej najnowocześniejszy wówczas kontenerowiec komorowy 

B463/1 CARIBIA EXPESS wspomniany przy medalu na 30-lecie wodowania 

Sołdka. A ta 5-cio milionowa tona zawarta była w kadłubie prototypowego 

uniwersalnego drobnicowca B348/1, 16200 DWT, PARANDOWSKI, 

wodowanego 30.05.1981. W Stoczni Gdańskiej w latach 1982-1984 zbudowano 

3 takie statki, KARŁOWICZ, CEYNOWA i JAN DŁUGOSZ, wszystkie dla 

Chipolbroku.  
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5000000 DWT - 1948-1981 - STOCZNIA GDAŃSKA im. LENINA, Albert Zalewski, bity w Państwowej 

Mennicy w Warszawie,   70, tombak patynowany 2000 sztuk 

 

500. remont w GSR dla ZSRR. Na awersie i rewersie medalu są napisy 

w podwójnym otoku, na awersie po polsku, na rewersie po rosyjsku. Tak jak 

stocznia produkcyjna budowała statki, tak stocznia remontowa dokonywała 

remontów, najczęściej tych statków, które zbudowała stocznia polska. Na 

rewersie medalu pokazana jest sylwetka statku, którego dotyczy ten 

jubileuszowy remont. Był to trawler-przetwórnia B26/34 LENINGRAD, 

którego remont ukończono 25.09.1985 r. Pierwowzorem tego statku był trawler-

przetwórnia B15, prototyp LESKOV.  

W Stoczni Gdańskiej w latach 1960-1967 zbudowano 30 statków B15,      

z tego 21 dla polskich armatorów i 9 dla Sudoimportu. Na bazie tego kadłuba    

w Stoczni Gdańskiej zbudowano z modernizowaną wersję jako typ B26 w 

liczbie 45 statków w latach 1962-1970, z których 3 wyposażono w Gdyni, 

wszystkie dla ZSRR. Prototypem był KOSMOS. Załoga liczyła 100 osób. 500. 

setne wodowanie w Stoczni Gdańskiej dotyczyło trawlera-przetwórni B26/24 

GRIGORIY POLUYANOW w dniu 3.04.1968 r. 
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PIĘĆSETNY REMONT STATKU RADZIECKIEGO W GDAŃSKIEJ STOCZNI REMONTOWEJ 1957-1985 

- napis cyrylicą: 500-NYJ REMONT SUDNA CCCP NA GDANSKOJ SUDOREMONTNOJ WIERFI BMRT 

(bolszoj morskoj rybołownyj trauler), Zygmunt Przechowski, Tadeusz Gajor, bity,   69,                            

mosiądz i stop brązowy bez dźwięku 

 

Eksport 400 statków. Tym 400. statkiem eksportowym Stoczni 

Północnej był sejner tuńczykowy B406/4 UZHOGORSK przekazany 

31.12.1979 r. Wspomniano te statki przy medalu 40-lecia Stoczni. Medal 

przedstawia sylwetkę tego statku. Statki zbudowane w Stoczni Północnej 

otrzymali armatorzy z Anglii, Jugosławii, ZSRR, Bułgarii i Francji. Pierwszym 

statkiem sprzedanym zagranicę był lugrotrawler B17 AUTUMN SUN dnia 

18.03.1957 r. do Anglii i następny AUTUMN STAR.  

 

400 STATKÓW NA EKSPORT, ANGLIA, JUGOSŁAWIA, ZSRR, BUŁGARIA, NRD, FRANCJA, 1956-

1979 - STOCZNIA PÓŁNOCNA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE ODZN. ORDEREM SZTANDARU 

PRACY I KLASY, Piotr Solecki, lany,   70 
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1000 jednostek w Stoczni Wisła. W dniu 30.12.1984 odbyła się 

uroczystość przekazania tysięcznej jednostki w Stoczni Wisła. Jednostką tą był 

kuter szkolny UK-3/7, L- 39 m, siódmy kolejny okręt serii dla ZSRR. W sumie 

w Stoczni zbudowano w trzech wersjach 35 kutrów szkolnych i 3 dla Polskiej 

Marynarki Wojennej - Podchorąży, Kadet i Elew. Zbudowano także 40 kutrów 

sanitarnych SK-620, L- 33 m, blisko 100 małych trawlerów rybackich TR-13, 

głównie dla Nigerii, ponad 500 kutrów holowniczych dla wojska, 65 statków 

pasażerskich na wody śródlądowe, 9 katamaranów pasażerskich, 4 badawcze 

„Iskatiel”, łodzie i kutry rybackie dla Libii, statki ratownicze dla PRO, statki 

pożarnicze, motorówki, samobieżne pontony, w które wyposażane były okręty 

hydrograficzne budowane w Stoczni Północnej. Tu zbudowano jedyny w Polsce 

wodolot ZRYW. Stocznia Wisła podlegała Zjednoczeniu Morskich Stoczni 

Remontowych, a wspierana była przez BKTM (Biuro Konstrukcyjne Taboru 

Morskiego), późniejszy PROREM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 ZBUDOWANYCH JEDNOSTEK, GRUDZIEŃ 84 - 40 LAT PRL, STOCZNIA „WISŁA” GDAŃSK, 

lany,   73 

 

Gazowce ze Stoczni Gdynia. Medal ten ma swoją niechlubną przeszłość. 

W roku 1976 dyrekcja Stoczni zamawiała równocześnie w mennicy dwa medale 

– dla gazowców i na zbudowanie II suchego doku. Pomylono rewersy, więc 

później wznowiono nakłady w wersjach poprawnych. Ale są też i błędy. Podano 

na medalu budowę gazowców w latach 1976-1980, ale ostatni gazowiec 

przekazano w roku 1978. Zbudowano dwie wersje gazowców – 3 statki dla 

armatora norweskiego i 2 dla amerykańskiego. Były to pierwsze statki, 
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pomijając jachty, eksportowane do USA. Na awersie medalu pokazane są dwie 

sylwetki statków – gazowiec ze zbiornikami kulistymi i poniżej ze zbiornikami 

pryzmatycznymi. W Stoczni zbudowano tylko gazowce z 4 zbiornikami 

pryzmatycznymi, które nie wystają zbyt wysoko ponad pokład. Dane:                

L- 229,3 m; B-32,2 m, 49000 DWT; 75000 m
3 

. Mogły przewozić skroplone 

gazy w temperaturach: ropopochodne -48
0 

C, butan -50
0 

C i amoniak -33
0 

C. Na 

trzecim kolejnym statku dla Norwegii przy kładzeniu izolacji w dniu     

17.08.1978 r. zapaliła się pianka poliuretanowa. Trzech pracowników poniosło 

śmierć, a 6 poważne obrażenia. W roku 2000 zbudowano jeszcze dwa gazowce 

dla Norwegii. Na rewersie medalu przedstawione są zbiorniki kuliste, gdyż 

projektowano budowę gazowców LNG o pojemności 125000 m
3 
z 5 zbiornikami 

do transportu skroplonego gazu ziemnego w temperaturze -163
0
 C. Do budowy 

takich statków nie doszło.      

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERWSZE GAZOWCE 1976-1980 - STOCZNIA IM. KOMUNY PARYSKIEJ W GDYNI, (rewers 

poprawny), Henryk Fajlhauer, medal bity w Mennicy Państwowej,   70, tombak patynowany i tombak 

srebrzony i oksydowany, łącznie 1000 sztuk 

 

200. remont w Stoczni Nauta. Medal informuje, że w Gdyńskiej Stoczni 

Remontowej ukończono 200. remont jednostki hydrograficznej dla GTU 

(gławnoje techniczeskije uprawlenie), instytucja, która zajmowała się 

uzbrojeniem. To rok 1987. Jest medal o podobnym napisie na ukończenie 100. 

remontu w roku 1979 i 150. remontu w roku 1983. Literatura podaje, że w roku 

1993 ukończono 250. remont, lecz medalu już nie ma. Okręty hydrograficzne 

budowała w Polsce tylko Stocznia Północna. W okresie 1962-1983 zbudowano 
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tam 118 takich okrętów w 6 rodzajach, z tego 1 dla Polskiej Marynarki 

Wojennej, 1 dla Jugosłowiańskiej, 1 dla Bułgarskiej i 2 dla NRD. Pozostałe dla 

ZSRR. W Stoczni Szczecińskiej dla ZSRR budowano okręty warsztatowe, które 

też były remontowane w Gdyni, na co jest dowód w medalach. Niezależnie od 

remontów dla GTU w Naucie remontowano trawlery-przetwórnie budowane     

w stoczniach Gdańskiej, Północnej i w Gdyni, nie tylko dla ZSRR, ale i dla 

polskich armatorów. 

 

 

 

 

 

 

200 REMONT JEDNOSTKI HYDROGRAFICZNEJ, NAUTA, GTU 1987 - SR NAUTA GDYNIA, 

lany, 59x82 

 

Desantowiec ATIKA. ATIKA to arabskie imię żeńskie. Takie imię 

przyjął okręt desantowy wodowany w Stoczni Marynarki Wojennej                 

3.05.1975 r., a przekazany irackiej marynarce wojennej 14.02.1976 r. i na tę 

okoliczność został wykonany medal, zamówiony przez kadrę okrętu. Był to 

średni okręt desantowy, wyporność 1200 ton, L- 81,3 m; B- 9,3 m. Dla Iraku                  

w latach 1976-1979 w Stoczni zbudowano 4 takie okręty: ATIKA, JENADA, 

GANDA i NOAH. Trzy okręty zostały upamiętnione medalem, jedynie 

GANDA nie posiada medalu. Ale budowa dla Iraku poprzedzona była 

zamówieniem przez marynarkę Indii na ten sam typ okrętu. Dla Indii w latach 

1974-1976 zbudowano podobne 4 okręty i ponownie 4 w latach 1984-1986.                

W latach 1977-1979 dla Libii też zbudowano 4 takie okręty i jeden w roku 2002 

dla Jemenu. Ale stocznia budowała też małe okręty desantowe: 3 dla PMW                

w okresie 1973-1974 i 1988-1991 i dla Jemenu 3 w roku 2001. Trzy okręty 

irackie zostały zniszczone podczas wojny „Pustynna Burza”, a GANDA została 

wcześniej zatopiona podczas ćwiczeń przez własne lotnictwo. 
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IRQ.N.S. ATIKA, Piotr Solecki, lany   69. Emitent: oficerowie iraccy przebywający w Polsce 

 

Zasłużonym 

Zasłużonym Stoczni Gdańskiej. Na awersie coś jakby przekrój 

stylizowanego statku, a na rewersie żuraw o udźwigu 150 ton i statek Ro-Ro 

B481, wspomniany SKULPTOR KONENKOV widziany od strony rufy               

z podniesionym pomostem. 

 

ZASŁUŻONYM STOCZNI GDAŃSKIEJ im. LENINA, bity,   70, brąz i   60, miedź. Istnieją owalne 

miniatury jednostronne z agrafką na baretce, 17x21, brąz oraz imitacja srebra i złota 
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Zasłużonemu pracownikowi Zakład C. Medal ten przypomina, że 

31.10.1983 na wydziale C został  przekazany 200. statek, więc była okazja 

nagradzania pracowników. Data jest prawidłowa, w tym dniu przekazano statek. 

Podniesienie bandery nastąpiło 2.11.1983 r. Tym przekazanym statkiem był tzw. 

supply vessel, Neftegaz-28, statek zaopatrzeniowy platform wiertniczych, 

czwarty w serii. W Stoczni Gdańskiej zbudowano 9 takich statków, a w Stoczni 

Szczecińskiej 46, wszystkie dla ZSRR. A smaku dodaje to, że na rewersie nie 

umieszczono sylwetki tego statku. Jest utrwalony trawler-przetwórnia typu 

B408, 1800 DWT, który to typ statku budowano w latach 1978-1988. 

Zbudowano 35 takich trawlerów, z tego 2 dla Dalmoru, pozostałe dla ZSRR. 

 

 

 

 

 

 

 

ZASŁUŻONEMU PRACOWNIKOWI ZAKŁAD “C” - 200 STATEK ZAKŁADU “C” 31.10.83, STOCZNIA 

GDAŃSKA im. LENINA, Kazimierz Białek, lany,   66, nakład 100 sztuk 

 

Medal nagrodowy Gdańskiej Stoczni Remontowej. Jest to typowy 

medal nagrodowy bez daty wydania. Nadawany był przez wiele lat, 

prawdopodobnie od roku 1974 i przynajmniej do roku 1990. 

Zasłużony pracownik Stoczni Północnej. Stocznia swą produkcję 

okrętową zaczęła od budowy drewnianych kutrów rybackich. Przyjęła znak 

firmowy jak na medalu, który używany był do roku 1975. W dniu 28.06.1975 r. 

do nazwy stoczni dodano Bohaterów Westerplatte.     

Zasłużony Pracownik. Stocznia Północna ma najwięcej medali 

nagrodowych. I ten medal nie ma daty wydania, ale należy przypuszczać, że 

ukazał się w roku 1980. W roku 1978 Stocznia została odznaczona Orderem 

Sztandaru Pracy I klasy i od tego czasu na wydawanych medalach jest 

informacja o tym wyróżnieniu. 
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ZA WIELOLETNIĄ I OFIARNĄ PRACĘ ZAWODOWĄ - GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA, 

Zygmunt Przechowski, bity   69, mosiądz i stop brązowy bez dźwięku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASŁUŻONY PRACOWNIK - STOCZNIA PÓŁNOCNA, lany,   64, w odcieniu złocistym i stalowym 

 

 

 

 

 

 

 

ZASŁUŻONY PRACOWNIK (dwa dźwigi i statek) - STOCZNIA PÓŁNOCNA IM. BOH. WESTERPLATTE 

ODZN. ORDEREM SZTANDARU I KLASY, Piotr Solecki, lany,   70 
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To szkoły zawodowe. 

XXX lecie Szkół Budownictwa Okrętowego to bardzo ogólny napis. 

Początkiem Szkolnictwa Zawodowego Stoczni Gdańskiej była Dokształcająca 

Szkoła Zawodowa nr 2 powstała 11.09.1946 r., która później przekształciła się 

w Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego Stoczni Gdańskiej. Siedzibą szkoły 

był budynek we Wrzeszczu przy ulicy która miała różne nazwy. Początkowo 

była to ulica Roosevelta, później Karola Marksa, a od wielu lat gen. Józefa 

Hallera. Na rewersie jest pokazany statek Ro-Ro B481, prototyp SKULPTOR 

KONENKOV, bardzo nowoczesny na ówczesne czasy. Trzeba pamiętać, że od 

października 1945 działało we Wrzeszczu przy ulicy Piramowicza 3-letnie 

Liceum Budownictwa Okrętowego Conradinum, przekształcone później                    

w Technikum Budowy Okrętów, oraz w tym samym czasie czynny był Wydział 

Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX LAT SZKÓŁ BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO, bity,   68, brąz 

 

Każda stocznia miała swoją szkołę zawodową, która stopniowo 

obejmowała różne specjalności. Przyzakładową Szkołę Zawodową GSR               

o kierunku ślusarskim uruchomiono w roku 1961, w 1970 uruchomiono 

Technikum dla Pracujących, a od 1.09.1975 r. jest już Zespół Szkół 

Zawodowych przy GSR, mający różne specjalności potrzebne w stoczni. 
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XXV LAT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH 1961-1986 GDAŃSKIEJ STOCZNI REMONTOWEJ - GSR 

GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA, bity,   69, mosiądz i stop brązowy bez dźwięku 

 

To medal wydany prawdopodobnie w roku 1983. Jest nagrodą dla 

nauczycieli Szkoły Zawodowej Stoczni Północnej. Został wydany z inicjatywy 

Zarządu Zakładowego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, 

działającego pod nadzorem PZPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISTRZ WYCHOWAWCA MŁODZIEŻY - ZSMP STOCZNIA PÓŁNOCNA IM. BOH. WESTERPLATTE, 

lany, niesygnowany,   67 
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Gdy w roku 1976 uczniowie kończyli naukę w Zasadniczej Szkole 

Budowy Okrętów Stoczni Szczecińskiej to najlepsi absolwenci otrzymali medal 

z napisem: „Pasowanie na Stoczniowca” i wygrawerowanym nazwiskiem. 

Medal waży 1150 gramów. Medale dla najlepszych były też nadawane w roku 

1977, trochę lżejsze i według innego projektu. W następnych latach stocznia nie 

nagradzała już swoich absolwentów medalami, ograniczała się do proporczyka   

z tekstem ślubowania.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASOWANIE NA STOCZNIOWCA - ZBIGNIEW JOŃCZYK, CZERWIEC 1976, lany jednostronny, 122x121 

 

Omówiono tu tylko 36 medali i dwa artefakty. W pokazanej tu książce, 

prócz obecnej prezentacji, znajduje się ponad 400 medali i około 90 artefaktów, 

wszystkie z odpowiednim komentarzem. Jako uzupełnienie stron dodano już bez 

komentarza liczne odznaki, oznaki i proporczyki. Dane te dotyczą nie tylko 

stoczni, ale całego polskiego przemysłu okrętowego. Prezentacja obecna jest 

więc tylko bardzo skromnym wycinkiem przemysłu stoczniowego w Polsce                

w przeszłości.     
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◙ 
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WIEŚCI Z ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

W dniu 7 stycznia 2020 r. odbyło się tradycyjne świąteczno - noworoczne 

spotkanie członków i sympatyków Gdańskiego Oddziału Polskiego 

Towarzystwa Numizmatycznego. Spotkanie było okazją do wzajemnego 

złożenia sobie serdecznych życzeń, podsumowania działań statutowych                   

w minionym roku oraz omówienia planów na przyszłość. 

 

Członkowie i sympatycy Oddziału Gdańskiego PTN prawie w komplecie 

W dniu 4 lutego doc. dr inż. Miłosz Frąckowiak wygłosił interesujący 

odczyt pt. „Medale polskich stoczni”. Prelegent, członek naszego oddziału, jest 

autorem wielu artykułów o tematyce medalierskiej publikowanych                     

w „Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych, m.in. twórcą zamieszczonego tam 

katalogu medali gdańskich. Jest również współautorem książki pt. „Zaszczytne  

i pamiątkowe symbole w polskim przemyśle okrętowym”. Wykład wzbudził 

wielkie zainteresowanie zebranych, wywołując ożywioną dyskusję. 



S t r o n a  | 73 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 158 kwiecień – czerwiec 2020 

 

Doc. dr inż. Miłosz Frąckowiak w trakcie swojego wystąpienia 

 

 

W trakcie lutowego wykładu 
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W dniu 3 marca 2020 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze 

członków Oddziału Gdańskiego PTN. Przed zebraniem doc. dr inż. Miłosz 

Frąckowiaka wygłosił kolejny już odczyt p.t. „Stoczniowe cienie i blaski”. Jego 

wystąpienie stanowiło kontynuację tematu rozpoczętego na poprzednim 

spotkaniu, a poświęconego szeroko pojętej problematyce polskich stoczni. Po 

odczycie sekretarz oddziału Robert Aponowicz przedstawił zebranym 

sprawozdanie z działalności merytorycznej a skarbnik Zbigniew Mikucki 

sprawozdanie finansowe oddziału. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

zaprezentował jej członek Paweł Powirski. Na zakończenie zebrania odbyła się 

miła uroczystość wręczenia medali „Merentibus – Zasłużony” pierwszym                     

z najbardziej zasłużonych członków oddziału. W uroczystej atmosferze – przy 

krótkiej prezentacji każdej z wyróżnionych osób - medale wręczyli członkowie 

Kapituły odznaczenia: Aleksander Kuźmin, Małgorzata Gizińska, Andrzej 

Denis oraz Paweł Powirski. Pierwszymi medalami nagrodzeni zostali: 

Aleksandra Szymańska – Bukowska, Aleksander Kużmin, Stefan Hetmański, 

Miłosz Frąckowiak i Romuald Sieradzki. 

 

 
Kolejne wystąpienie Pana doc. Miłosz Frąckowiaka 
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Pan Robert Aponowicz czyta sprawozdanie z działalności merytorycznej Oddziału 

 

’ 

Prezentacja sprawozdania finansowego przez Pana Zbigniewa Mikuckiego 
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Czytanie protokołu Komisji Rewizyjnej przez Pana Pawła Powirskiego 

 

Nagrodzeni medalem „Merentibus - Zasłużony” wraz z członkami Kapituły nowego odznaczenia 

  ◙ 
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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://ptn-gdansk.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  

http://ptn-gdansk.000webhostapp.com/index.html
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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