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OD REDAKCJI 

 

 Minęły wakacje a wraz z ich końcem do tej pory wracaliśmy do 

comiesięcznych spotkań naszego Oddziału. I wprawdzie spotkanie wrześniowe 

nie doszło do skutku, ale wszystko wskazuje na to, iż kilka dni po 

opublikowaniu niniejszego numeru Zeszytów, nastąpi długo oczekiwana przez 

naszych członków i sympatyków chwila. Stęskniliśmy się za sobą, za wymianą 

poglądów, prezentacją naszych zbiorów, comiesięcznymi odczytami… Dlatego 

też dzięki uprzejmości Muzeum Gdańska najprawdopodobniej spotkamy się 

wreszcie po wielu miesiącach przerwy.  

 Zauważyli Państwo zapewne, iż od jakiegoś czasu borykaliśmy się                       

z problemami technicznymi, powodującymi brak dostępu do naszej strony 

internetowej. Mam nadzieję, że to już przeszłość. Z dumą mogę ogłosić, iż od 

kilku dni nasza strona znów działa i znaleźć ją można pod nowym, łatwym do 

zapamiętania adresem: www.ptngdansk.pl. Zapraszamy do odwiedzin, tym 

bardziej, iż strona będzie się w najbliższej przyszłości zmieniała, czyniąc ją 

wizualnie łatwiejszą i przyjemniejszą w odbiorze. 

 Szykujemy też kolejną niespodziankę związaną z podjęciem współpracy     

z pewną gdańską Firmą o wielce szacownej nazwie… ale o tym w następnym 

numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych. 

 

Jak zwykle zachęcamy do publikowania na łamach GZN, jak również do 

nadsyłania uwag, sugestii lub polemik. 

  

 W najnowszym numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych nasz 

australijski kolega Adam Kuźnicki kontynuował będzie wcześniejsze 

opracowania dotyczące gdańskiego artysty Piotra Soleckiego, Pan Aleksander 

Kuźmin opowie o swych wrażeniach z wystawy o medalach z wizerunkami 

numizmatyków i kolekcjonerów a prof. Dariusz Świsulski tym razem zabierze 

nas do dalekiej Portugalii i przypomni barwną opowieść o Uniwersytecie                    

w Coimbrze. 

 

 Serdecznie zapraszam do lektury. 

Mariusz Habkowski 
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MEDALE PIOTRA SOLECKIEGO I NAGRODY DLA 

LAUREATÓW GDAŃSKICH FESTIWALI POLSKICH 

FILMÓW FABULARNYCH 
 

Adam Kuźnicki 
Sydney, Australia  

 

W moim artykule pragnę przede wszystkim nawiązać do wcześniejszego 

dwuczęściowego opracowania Pana Miłosza Frąckowiaka z 2002 roku „Medale 

Piotra Soleckiego”. Wszyscy zainteresowani mogą je pobrać ze strony 

internetowej naszego Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego.  

Ku mojemu miłemu zaskoczeniu w ostatnim kwartalniku GZN-159, Pan 

Miłosz Frąckowiak ponownie nawiązał do tego dawnego tematu. Autor bardzo 

dogłębnie przedstawił w obu opracowaniach dostępny i zarazem znany mu 

dorobek artystyczny rzeźbiarza Piotra Soleckiego, jednocześnie pytając o inne 

powstałe medale i plakietki Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.  

Celem mojego opracowania jest częściowe uzupełnienie tych opisów             

i przypomnienie kilku dodatkowych obiektów artystycznych naszego wybitnego 

gdańskiego artysty oraz jego dobrego kolegi, który również stworzył późniejsze 

obiekty na ten doroczny festiwal.  

Tematem zainteresowałem się bardziej dogłębnie, bo nie tak dawno udało 

mi się pozyskać jeden z takich obiektów nagrodowych, który trochę bardziej 

szczegółowo opiszę państwu w moim opracowaniu.  

Przedstawię państwu większość niepowtarzalnych nagród wykonanych 

dla laureatów Gdańskich Festiwali Polskich Filmów Fabularnych. 

Zacznę jednak od cytatu i historii powstania tego dorocznego festiwalu: 

 

„W 1970 roku Pan Lucjan Bokiniec (1935-2009) przedstawił władzom 

kinematografii pomysł zorganizowania imprezy „Polskie Debiuty Filmowe”. 

Pierwszy przegląd debiutów filmowych z roku 1970 miał miejsce w styczniu 

1971 r. pod nazwą Ogólnopolski Przegląd Filmów Fabularnych, Telewizyjnych 

i Krótkometrażowych „Polskie Debiuty Filmowe”.  
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Medal Festiwalu Polskie Debiuty Filmowe z 1971 roku 86mm x 88mm wykonał Piotr Solecki,                   

kolekcja Pana Dariusza Świsulskiego 

 

W roku 1972 odbyła się kolejna edycja tej imprezy.  

 

Medal Festiwalu Polskie Debiuty Filmowe z 1972 roku 73mm x 86mm wykonał Piotr Solecki,                           

kolekcja Pana Dariusza Świsulskiego 

 

Przy okazji przypomnę również niektóre planowane medale festiwalowe 

wykonane na kolejny festiwal. W 1973 roku impreza Polskie Debiuty Filmowe 

nie odbyła się ze względu na małą ilość debiutów filmowych. 
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Medal z brązu Festiwalu Polskie Debiuty Filmowe z 1973 roku 83mm x 67mm, wykonał Piotr Solecki 

 

Medal srebrny Festiwalu Polskie Debiuty Filmowe z 1973 roku 83mm x 67mm wykonał Piotr Solecki,               

kolekcja Pana Dariusza Świsulskiego 

 

Kolejna odmiana innego Medalu Festiwalu Polskie Debiuty Filmowe z 1973 roku 86mm x 68mm z otworem ø 23 

wykonał Piotr Solecki, kolekcja Pana Miłosza Frąckowiaka. Fotografia A. Klejna 
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Pomysł na zorganizowanie festiwalu w Gdańsku zrodził się po wizycie 

Lucjana Bokińca w Łagowie w 1972 r. na tamtejszym festiwalu filmowym, 

odbywającym się od 1969 r. Bokiniec był zdania, że taka impreza nie może 

odbywać się w miasteczku, do którego nie ma dobrego dojazdu, w którym jest 

jeden hotel i sala kinowa na 130 osób, a niektóre projekcje odbywają się „pod 

chmurką”.    

Siedzibą festiwalu miał być Sopot. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół 

Sztuki w osobie Tadeusza Rogowicza opiekowało się Biurem Organizacyjnym. 

Lucjan Bokiniec został dyrektorem festiwalu. Projekcje odbywały się w kilku 

kinach w całym Trójmieście, w dniach 7-14 września 1974 r.  

Grand Prix pierwszego festiwalu otrzymał film „Potop” Jerzego 

Hoffmana. Nagrody otrzymały także „Iluminacja” Zanussiego oraz „W pustyni         

i w puszczy” Władysława Ślesickiego. Ośmiokilogramową srebrną statuetkę 

„Złotych Lwów Gdańskich” wykonał rzeźbiarz Piotr Solecki. 

Na pierwsze pokazy konkursowe wytypowano sopockie kino „Bałtyk”, 

które najłatwiej można było przystosować do projekcji, w których uczestniczyła 

duża grupa gości zagranicznych. Tam też zasiadali jurorzy. Te same filmy 

powtarzane były w kinie „Polonia”. Ale inauguracja festiwalu odbyła się                    

w Gdańsku, w największym w kraju kinie „Leningrad” gdzie potem odbyła się 

ceremonia końcowa z rozdaniem nagród. ¹⁾ 

Od tego czasu impreza była organizowana corocznie, a rzeźbiarz Piotr 

Solecki wykonywał na nią wszystkie główne nagrody specjalne oraz wręczane 

dla laureatów stosowne medale okolicznościowe.  

Złote Lwy to Wielka Nagroda Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 

wręczana reżyserowi zwycięskiego polskiego filmu fabularnego. Oto taka 

właśnie statuetka wykonana przez Piotra Soleckiego w 1975 roku na II Festiwal 

Polskich Filmów Fabularnych. 

 



S t r o n a  | 9 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 160 październik – grudzień 2020 

 

Wielka Nagroda II Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych przyznana dla Andrzeja Wajdy w 1975 roku, 

wykonał rzeźbiarz Piotr Solecki 

 

Na Wielką Nagrodę zużyto 8,614 kilograma srebra. Wykonano dwie tego 

typu statuetki srebrne w postaci lwów gdańskich, trzymających herb z bursztynu 

i srebra. Nagroda została osadzona na marmurowym postumencie                                

z przymocowaną srebrną plakietką, na której umieszczono napis „Wielka 

Nagroda Festiwalu w Gdańsku za rok 1974". Waga każdej srebrnej statuetki ze 

srebra, przed obróbką i cyzelowaniem wyniosła 1,75 kg.  

 

W sumie wykonano również osiemnaście srebrnych medali nagrodowych 

z napisem „Nagroda Festiwalu w Gdańsku za rok 1974". Waga każdej 

indywidualnej plakietki przed końcową obróbką wyniosła 0,25 kg. Poniżej 

przedstawiam wizerunek jednego z tego typu obiektów nagrodowych. Medal jest 

wykonany ze srebra próby “800”, waga 206 gram. 
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Srebrna Nagroda Specjalna z I Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk 1974. Nagroda jest 

wygrawerowana na rewersie z dedykacją dla Henryka Czarneckiego za scenariusz do filmu “Profesor na 

drodze”, wykonał rzeźbiarz Piotr Solecki. Fotografia Pan Krzysztof Lasota 

 

 

Oto przykłady kilkunastu kolejnych obiektów, gdzie z czasem artysta 

połączył różne materiały artystyczne do nowo powstałych nagród. 

 

 

Nagroda Specjalna II Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk z 1975 roku 77mm x 97mm,                 

kolekcja Pana Dariusza Świsulskiego 

 



S t r o n a  | 11 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 160 październik – grudzień 2020 

 

Nagroda III Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk z 1976 roku 77mm x 96mm, przedstawiona przez 

Pana Miłosza Frąckowiaka w artykule z GZN-159 „Gdański rzeźbiarz i medalier.  Piotr Solecki (17.07.1935 – 

12.09.1993)”  

 

 

Nagroda IV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk z 1977 roku 77mm x 97mm, wykonał Piotr Solecki 

 

 

Nagroda Specjalna IV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk z 1977 roku 77mm x 97mm, wykonał 

Piotr Solecki, przedstawiona przez Pana Miłosza Frąckowiaka w artykule z GZN-159 „Gdański rzeźbiarz                    

i medalier.  Piotr Solecki (17.07.1935 – 12.09.1993)” 
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Nagroda V Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk z 1978 roku 77mm x 97mm, wykonał Piotr Solecki 

 

 

W latach 1974 do 1979 roku nagroda nosiła nazwę Lwy Gdańskie, a od 

roku 1979 do roku 1993 przemianowano ją na - Złote Lwy Gdańskie. 

 

 

Nagroda VII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk z 1980 roku 77mm x 97mm, wykonał Piotr Solecki 
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Nagroda VIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk z 1981 roku 77mm x 97mm, wykonał Piotr 

Solecki, przedstawiona przez Pana Miłosza Frąckowiaka w artykule z GZN-159 „Gdański rzeźbiarz i medalier.  

Piotr Solecki (17.07.1935 – 12.09.1993)” 

 

 

 

Nagroda IX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk z 1984 roku 77mm x 97mm, wykonał Piotr Solecki 

 

Gdański Festiwal Polskich Filmów Fabularnych od 1987 roku 

przeniesiono z Gdańska do Gdyni. Projekcje filmów odbywały się od tego czasu 

w gdyńskim kinie „Warszawa” przy ul. Świętojańskiej 36. 

Mniej więcej od tego czasu artysta postanowił wkomponować do swoich 

kolejnych obiektów nagrodowych dodatkowy bursztyn w tle herbu Gdańska, 

czyniąc je w ten sposób niepowtarzalnymi wyróżnieniami. Efekt tego 

eksperymentu był bardzo efektowny. Widać to na wszystkich jego odlewanych 

medalach nagrodowych wykonanych na kolejne festiwale.  
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Oto jeden z tego typu obiektów nagrodowych, jaki był wręczany podczas 

drugiego festiwalu odbywającego się w Gdyni, a nie jak pierwotnie w Gdańsku.  

 

 

Nagroda XIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk z 1988 roku, nagrodę wykonał Piotr Solecki 

 

 

Mam przy okazji przyjemność przedstawić państwu jeden z takich 

samych obiektów w mojej skromnej kolekcji, jaki został wykonany na tę 

okoliczność przez naszego gdańskiego artystę Piotra Soleckiego. Nagroda jest 

wykonana w nieco odmiennej kolorystyce odlewu metalu oraz innego rodzaju 

użytego bursztynu na tle herbu miasta Gdańska.  

 

 

 

 

 

 

 

Awers nagrody XIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk z 1988 roku, wykonał Piotr Solecki. 

Kolekcja własna autora 
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Aw: dwa lwy podtrzymujące centralną tarczę z wkomponowanym 

ozdobnym elementem, jakim jest bałtycki bursztyn z przymocowanym w środku 

herbem Gdańska. Pod spodem tarczy rzymska liczba XIII i podzielony dwu 

liniowy napis: „FESTIWAL POLSKICH” w drugiej linii „FILMÓW 

FABULAR.”, u dołu w trzeciej linii centralny napis „GDAŃSK 1988”.  

 

Po lewej przy brzegu pełny podpis artystyczny autora tego obiektu                  

„P. SOLECKI”. 

 

 

Rewers nagrody XIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk z 1988 roku, wykonał Piotr Solecki. 

Kolekcja własna autora 

 

Rew: na odwrocie umieszczony dodatkowo ukośny podpis: „Włodzimierz 

Sołtysiek”. Przypuszczam, że jest to najprawdopodobniej nazwisko 

poprzedniego właściciela tego obiektu lub osoby, jakiej ten obiekt ofiarował 

sam artysta, ponieważ to nazwisko nie figuruje na liście laureatów konkursu. 

 

Przedstawiona powyżej nagroda ma wymiary 75 mm x 95 mm, waży 277 

gramów, odlana w brązie, została zaprojektowana i wykonana przez artystę 

Piotra Soleckiego na XIII Gdański Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, 

odbywający się już drugi rok w Gdyni.  

 



S t r o n a  | 16 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 160 październik – grudzień 2020 

Oto kilka kolejnych podobnych nagród, jakie były przyznawane                       

w późniejszych latach na pozostałych dorocznych festiwalach Polskich Filmów 

Fabularnych, odbywających się w Gdyni. 

 

 

Plakietka XIV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk z 1989 roku, wykonał Piotr Solecki 

(prawdopodobnie bez podpisu)  

 

       

Plakietka XIV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk z 1989 roku 77mm x 96mm, wykonał Piotr 

Solecki, przedstawiona przez Pana Miłosza Frąckowiaka w artykule z GZN-159 „Gdański rzeźbiarz i medalier.  

Piotr Solecki (17.07.1935 – 12.09.1993)” 
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Nagroda Złotych Lwów Gdańskich XV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk z 1990 roku,                 

wykonał Piotr Solecki 

 

 

Nagroda Złote Lwy Gdańskie XV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk z 1990 roku bez herbu 

Gdańska, wykonał Piotr Solecki 

 

 

Nagroda Złote Lwy Gdańskie XVI Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk z 1991 roku,                        

wykonał Piotr Solecki 
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Piotr Solecki urodził się 17 lipca 1935 roku w Uluczu powiat Brzozów.  

Ukończył Liceum Plastyczne im. Stanisława Kenara w Zakopanem. Od 

dwudziestego drugiego 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 siedemdziesiątych był członkiem grupy gdańskich rzeźbiarzy zwanej 

„Grupą Pięciu”, którą tworzyli tacy artyści jak Alfred Wiśniewski, Sławoj 

Ostrowski, Edward Sitek, Piotr Solecki, Albert Zalewski, a później także 

Stanisław Radwański. Wszyscy rzeźbiarze byli związani z Państwową Wyższą 

Szkołą Sztuk Plastycznych.  

Piotr Solecki był jednym z siedmiu rzeźbiarzy tworzących Pomnik 

Obrońców Wybrzeża na Westerplatte, pracując pod nadzorem profesora 

Franciszka Duszeńko. W tym zespole rzeźbiarskim byli również Zbigniew 

Erszkowski, Czesław Gajda, Józef Galica, Stanisław Radwański i Zbigniew 

Zabrocki. 

Zwrotem w owocnej twórczości rzeźbiarskiej Piotra Soleckiego okazał się 

wypadek kolejowy, w którym stracił prawą rękę. Rok po tej tragedii otworzył      

w swojej oliwskiej pracowni odlewnię medali kolorowych. Tym samym                 

w latach 1972 - 1990 rozpoczął okres projektowania i odlewania medali 

okolicznościowych na zamówienia indywidualne. Pracował tylko lewą dłonią.  

Piotr Solecki zmarł w Gdańsku 12 września 1993 roku, pozostawiając po 

sobie bardzo bogaty dorobek artystyczny, jako jeden z naszych 

najwybitniejszych gdańskich medalierów. 
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Nagrobek rzeźbiarza Piotra Soleckiego pochowanego na cmentarzu w Oliwie, kwatera 19, rząd 2, grób 6 

 

Po jego śmierci, adaptacji nowo powstałej nagrody dokonał jego kolega 

ze studiów rzeźbiarz Czesław Gajda.  

Nowa nagroda obowiązywała od XIX Festiwalu Polskich Filmów 

Fabularnych w 1994 roku, aż do XXXVIII Festiwalu w 2013 roku.  

Statuetka przedstawia postać lwów gdańskich, trzymających herb Gdyni 

umocowany na tle marmuru „Werde Guatemala” charakterystycznego dla fal 

morskich Bałtyku. Nagroda została osadzona na drewnianym postumencie           

z przymocowaną wygrawerowaną plakietką, na której umieszczono napis 

„WIELKA NAGRODA ZŁOTE LWY" albo „ZŁOTE LWY" poprzedzone 

nazwą festiwalu oraz filmu. 
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Wielka Nagroda Złote Lwy XXXVIII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 2013, wykonał Czesław Gajda. 

Fotografia Sławomir Pultyn 

 

Statuetki były wykonane z brązu i są pozłacane, zostały osadzone na 

drewnianej podstawie. Wykonano też mniejsze nagrody w formie plakietek. 

 

 

Plakietka XXX Festiwal Polskich Filmów Fabularnych z 2005 roku, wykonał Czesław Gajda. Fotografia Pan 

Andrzej Gojke. Kolekcja własna autora 
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Aw: dwa lwy podtrzymujące tarczę z herbem Gdyni. U szczytu tworzące 

inicjały nazwy festiwalu FPFF, czyli Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Po 

lewej widoczna liczba trzydzieści w formie rozwiniętej taśmy filmowej, jest 

dalej w prawo poprzedzona sześcioliniowym napisem „FESTIWAL / 

POLSKICH / FILMÓW / FABULARNYCH / GDYNIA / 2005”. U dołu przy 

brzegu z prawej strony inicjał artystyczny autora tego obiektu „Cz.G”. 

 

Przedstawiona nagroda jest osadzona w pleksiglasie i tak była 

ofiarowywana osobom wyróżnionym podczas uroczystości wręczenia nagród. 

Sama plakietka ma wymiary 80 mm x 105 mm, odlana w mosiądzu, została                

w tym przypadku wykonana na XXX Festiwal Polskich Filmów Fabularnych               

w Gdyni, podobnie jak główna wielka nagroda przez rzeźbiarza Czesława 

Gajdę.  

 

 

Czesław Gajda urodził się 2 maja 1936 roku w Czarnej Wsi.  

 

 

Rzeźbiarz Czesław Gajda 

 

Uczęszczał wpierw do szkoły plastycznej w Białymstoku, a potem 

przeniósł się do liceum plastycznego w Zamościu, gdzie obrał specjalizację 
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rzeźbiarską. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku, uzyskując tam dyplom w pracowni Franciszka Duszeńki. 

Współpracował razem z Mariuszem Kulpą przy budowie pomnika Jana 

Pawła II w Gdańsku, a także ze Zdzisławem Kosedą, przy budowie pomnika 

Józefa Konrada Korzeniowskiego w Gdyni. Razem z Piotrem Soleckim był 

jednym z 7 rzeźbiarzy tworzących Pomnik Obrońców Wybrzeża na 

Westerplatte. Czesław Gajda zmarł 3 czerwca 2019 w Gdańsku. 

Wielka nagroda główna festiwalu została ponownie zmieniona w 2014 

roku. Autorem najnowszych Złotych Lwów jest Pan Marcin Władyka. Jej kształt 

inspirowany jest lunetą teleskopową, zabawką przywiezioną znad morza, która 

do pewnego stopnia spełnia swoją funkcję – po spojrzeniu w okular można 

zobaczyć kalejdoskop z drobinkami bursztynu.  

 

Od 2014 roku impreza nosi nazwę: Festiwal Filmowy w Gdyni. 

 

 

 

Wielkie Nagroda XXXIX Festiwal Filmowy w Gdyni z 2014 roku, projektował Marcin Władyka. 

  

 



S t r o n a  | 23 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 160 październik – grudzień 2020 

Złote Lwy, do dzisiaj czasami nazywane „Gdańskimi”, pozostają 

najważniejszą i najbardziej prestiżową nagrodą dla fabularnych produkcji 

filmowych w Polsce. Wręczane są we wrześniu, podczas uroczystej ceremonii 

zamknięcia festiwalu. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Jury Konkursu 

Głównego festiwalu, którego przewodniczącego oraz członków powołuje 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Na zakończenie jeszcze jeden intrygujący medal Piotra Soleckiego, 

wykonany za zasługi w upowszechnianiu kultury filmowej dla Gdańskiego 

Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów. 

 

 

Medal Piotra Soleckiego z błędem na 40 - lecie Gdańskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania 

Filmów z 1985 roku, przyznawany za zasługi w rozpowszechnianiu kultury filmowej. Fotografia Pan Marcin 

Kocyga. Kolekcja własna autora 

 

 

Medal Piotra Soleckiego z drobną poprawką na 40 - lecie Gdańskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa 

Rozpowszechniania Filmów z 1985, przyznawany za zasługi w upowszechnianiu kultury filmowej.                   

Kolekcja Pana Dariusza Świsulskiego 
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Zapewne państwo się zastanawiają, czemu powyżej przedstawiłem dwie 

fotografie prawie identycznego obiektu. Chodzi mianowicie o to, że pierwsza 

seria tych medali została wykonana przez rzeźbiarza Piotra Soleckiego już                  

w 1985 roku z błędem ortograficznym, w ostatnim słowie na awersie tego 

obiektu.  

 

Wiadomo, że pierwsze takie medale zostały rozdane dostojnym 

osobistościom już 25 czerwca 1985 roku. Oto przykład takiego właśnie obiektu.  

 

 

Medal z błędem osadzony w etui przyznany Wojewodzie Gdańska Panu Mieczysławowi Cyganowi za 

zasługi w upowszechnianiu kultury filmowej, wykonał Piotr Solecki. Fotografia Pan Marcin Kocyga.               

Kolekcja własna autora 

 

 



S t r o n a  | 25 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 160 październik – grudzień 2020 

 

Dwa wizerunki prawej dolnej części medalu 40 - lecia Gdańskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa 

Rozpowszechniania Filmów 

 

Moja teoria jest taka. Myślę że pierwotny medal tak jak ten częściowo 

widoczny po lewej stronie, miał ostatnie słowo nazwy przedsiębiorstwa 

napisane z błędem ortograficznym. Chodzi o odlany oryginalnie w brązie wyraz 

“FILMUW”. Przypuszczalnie po wykryciu błędu zrobiono małe poprawki 

tworząc stosowną kreseczkę z dolnej części literki “S”, aby pierwotnie 

wykonana literka “U” wyglądała bardziej jak nie w pełni odlana literka “Ó”.  

 

Nasz wybitny gdański rzeźbiarz Piotr Solecki niezaprzeczalnie upiększył 

przyznawanie wszystkich przedstawionych dostojnych nagród festiwalowych, 

projektując i wykonując niepowtarzalne obiekty artystyczne dla laureatów 

konkursów z lat 1974 – 1992, za zasługi w upowszechnianiu polskiej kultury 

filmowej. 

 

 

 

Bibliografia: 

- ¹⁾ Tawerna Seahorse, “Lucjan Bokiniec, popularyzator dobrego kina”; 

https://tawernaseahorse.files.wordpress.com/2012/12/lucjan-bokiniec-

popularyzator-dobrego-kina.pdf 
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- Tadeusz Rogowicz, Gdański Rocznik Kulturalny nr 16, “Pierwszy Festiwal 

Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk 1974”, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół 

Sztuki, Gdańsk 1996; http://bibliotekacyfrowa.eu/Content/54766/60803.pdf 

- Magazyn MORZE nr 8/561 rok XXXIII/LIII, KMM, “50 lat Stoczni 

Remontowej w Gdyni; sierpień 1977 

- Miłosz Frąckowiak “Medale Piotra Soleckiego”, Polskie Towarzystwo 

Numizmatyczne Oddział w Gdańsku, 2002 

- Czas Pomorza, e-Panorama Pomorska, 3Miasto / Kultura / Panorama / Warto 

tam być, „Złote Lwy” w nowym „lunetowym” wydaniu na Festiwalu Filmowym 

w Gdyni; http://czaspomorza.pl/zlote-lwy-w-nowym-wydaniu-na-festiwalu-

filmowym-w-gdyni/ 

- Prof. Ludmiła Ostrogórska Rektor ASP w Gdańsku (2008 - 2016) “Przed, po i 

Pomiędzy”, Mariusz Kulpa rzeźbiarz, rysownik, grafik, poeta słowa, kolega, 

profesor…, Gdańsk 2016 

 

- Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański, Czesław Gajda, 

pożegnanie; http://www.zpap-

gdansk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=521:czeslaw-

gajda-pozegnanie&catid=11&Itemid=185 

 

- Miłosz Frąckowiak “Gdański rzeźbiarz i medalier. Piotr Solecki (17.07.1935 – 

12.09.1993)” Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne Nr 159; lipiec - wrzesień  2020 

 

 

Ilustracje: 

- Medalu Nagroda I Festiwalu w Gdańsku za rok 1974, dzięki uprzejmości Pana 

Andrzeja Gojke, któremu serdecznie dziękuję. Fotografia Pan Krzysztof Lasota. 

 

- Medal Nagroda II Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk 1975, 

dzięki uprzejmości Pana Dariusza Świsulskiego 



S t r o n a  | 27 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 160 październik – grudzień 2020 

 

- Medal Nagroda XIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk 1988, 

kolekcja własna autora 

  

- Medal Nagroda XV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk 1990, 

Złote Lwy Gdańskie; https://krystynajanda.pl/dorobek/zlote-lwy-gdanskie/ 

 

- Medal Nagroda XXX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk 2005, 

kolekcja własna autora 

 

- Medale Nagrodowe Festiwali Polskich Filmów Fabularnych, fotografie Pan 

Sławomir Pultyn; 

http://www.festiwalgdynia.pl/wirtualny_festiwal/archiwalia/17--1-283-

_archiwalia.html 

 

- Wielka Nagroda Złote Lwy, wykonał Czesław Gajda. Fotografia Sławomir 

Pultyn; http://www.festiwalgdynia.pl/wirtualny_festiwal/archiwalia/42---

_archiwalia.html 

 

- Zdjęcie przedstawiające gdańskiego artystę rzeźbiarza Czesława Gajdę; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czesław_Gajda 

 

- Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne Nr 159, Miłosz Frąckowiak z Oddziału 

Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego “Gdański rzeźbiarz        

i medalier. Piotr Solecki (17.07.1935 – 12.09.1993)”; lipiec - wrzesień 2020 

 

- Portal: Google images  

  

◙ 
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IMPRESJE PO WYSTAWIE: NUMIZMATYCY                                   

I KOLEKCJONERZY NA MEDALACH 

Aleksander Kuźmin 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Dnia 27-go lipca, w Bibliotece Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego w Warszawie, została otwarta wystawa z medalami 

portretowymi polskich numizmatyków i kolekcjonerów.  

Uwagę swoją tym razem nie skupiam na niewątpliwej urodzie medali, 

kunsztu ich pomysłodawców i wykonawców, rodzaju medali i technik 

wykonania. W notatce tej pragnę przybliżyć czytelnikom osoby portretowane               

i ich dzieła. Byli to i są ludzie tworzący zręby i podwaliny gmachu 

numizmatyki. Osoby będące niewątpliwie wielkimi autorytetami w dziedzinie 

numizmatyki, zarówno ludzie parający się naukowo tą dyscypliną, jak również 

kolekcjonerzy, ze zbiorów których obficie czerpali naukowcy. Tylko pobieżnie 

wymieniam ich dzieła i dokonania.  

Zacznijmy od medalu Tadeusza Czackiego (1765-1813) herbu Świnka, 

jednego z pierwszych ilustratorów monet polskich, w jego słynnym dziele                 

„O litewskich i polskich prawach”. W dziele tym zamieścił m.in. tablice 

drzeworytnicze zawierające ilustracje polskich monet od czasów 

najdawniejszych. 
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Kolejnym jest medal Kazimierza Stronczyńskiego (1809-1896), 

zwanego popularnie „Ojcem Numizmatyki Polskiej”, autora dzieł „Pieniądze 

Piastów od czasów najdawniejszych do roku 1300…” (Warszawa, 1847) oraz 

„Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów” (Piotrków, 1883-

1885), której reedycja ukazała się niedawno nakładem Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego.  

 

Obok leży medal wspólny Kazimierza Stronczyńskiego i Ignacego 

Zagórskiego (1788-1854), twórcy m.in. dzieła „Skorowidz monet polskich                  

z trzech ostatnich wieków” (1847). 

Następnym wystawionym jest medal Karola Beyera (1818-1877), 

założyciela Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Niestrudzony 

tropiciel fałszerstw numizmatycznych, których głównym twórcą był Józef 

Majnert.  
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Kolejną grupą są medale Joachima Lelewela (1786-1861), wielkiego 

patrioty, historyka, zasłużonego dla numizmatyki polskiej i europejskiej. Obok 

znajduje się medal hrabiego Emeryka Hutten Czapskiego (1828-1896),              

z piękną sentencją „Temu, który pamiątki ojczyste ocalił z burzy dziejowej…”. 

Twórca największego zbioru polskich i litewskich monet (przeszło 10 000 

sztuk), autor znakomitego dzieła katalogu monet polskich, pisanego w języku 

francuskim. Dzieło, do którego do dziś odwołują się numizmatycy                               

i kolekcjonerzy. 

 

 

Kolejnym jest niepozorny medal profesora Zygmunta Zakrzewskiego 

(1867-1951), „Niestrudzonemu badaczowi numizmatyki Piastów”. 
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W dalszej kolejności widzimy grupę medali Władysława Terleckiego 

(1904-1967), autora słynnej monografii Mennicy Warszawskiej. 

 

 

Są też medale Teofila Rewolińskiego (1821-1899), słynnego 

kolekcjonera medali i medalików religijnych, autora katalogu tychże. 
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Tuż obok leżą medale Stanisława Niewiteckiego (1904-1969) i Leona 

Różdżyńskiego (1906-1978), założycieli w 1935 roku Bydgoskiego 

Towarzystwa Numizmatycznego.  

 

Jest tam także plakieta z wizerunkiem Stanisława Niewiteckiego i jego żony 

Wandy, działaczy towarzystw numizmatycznych w Bydgoszczy i Poznaniu. 

 Wśród eksponowanych znajdują się medale Rudolfa Mękickiego (1887-

1942), który był działaczem Lwowskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Po 

wojnie jego rodzina wyjechała do Polski w okolice Gliwic, gdzie jego żona i syn 

byli aktywnymi działaczami towarzystw numizmatycznych. Ich medale także 

zostały zamieszczone na tej wystawie. 

 W kolejnej gablocie wystawione są medale Anatola Gupieńca (1914-

1985), kustosza gabinetu numizmatycznego w Muzeum Archeologicznym                    

i Etnograficznym w Łodzi. Była to niezwykle barwna postać, autor licznych 

anegdot, a nade wszystko cenionego przez kolekcjonerów „Łódzkiego 

Numizmatyka”, którego był twórcą i redaktorem.  

 Dalej eksponowane są medale Józefa Litwina (1904-1966), kolekcjonera 

i znawcy pieniądza papierowego, a ściślej mówiąc banknotu. 

 Kolejnym jest medal Anny Szemiothowej (1897-1979), kustosza 

gabinetu numizmatycznego Muzeum Narodowego w Warszawie. Znawczyni 

monety greckiej, której rysunki monet greckich niewiele odbiegały od 

dzisiejszych fotografii. 
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 Kolejno eksponowana jest cała grupa medali Ryszarda Kiersnowskiego 

(1925-2006), „Silny był duchem, umysłem i wiarą w Dobro”. Był on autorem 

niezliczonej ilości artykułów dotyczących numizmatyki średniowiecznej, nie 

sposób tu wymienić wszystkich tytułów książek przezeń napisanych. Przytoczę 

tylko tytuł jednej, „Moneta w kulturze wieków średnich”, która wywarła na 

mnie olbrzymie wrażenie, zarówno treścią jak i stylem. 

 

 Następna grupa to medale Mariana Gumowskiego (1881-1974), 

człowieka o niezwykle renesansowych zainteresowaniach, interesował się 

bowiem numizmatyką, heraldyką, sfragistyką i medalierstwem. Autor m.in. 

podręcznika numizmatyki polskiej oraz nieocenionych monografii mennic 

polskich, że przytoczę tu tylko „Mennicę Gdańską” i „Mennicę Bydgoską”. 
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 Obok leży kilka medali Marka Przeniosło (1946-1991), kolekcjonera 

monet rzymskich oraz posiadacza znakomitej kolekcji artefaktów masońskich. 

 Eksponowany jest także piękny medal Mirosława Bartoszewickiego 

(1931-2011), wybitnego znawcy i kolekcjonera monety wojskowej, autora 

katalogu monet wojskowych. Swoje przemyślenia i wyniki badań publikował 

m.in. w „Groszu”, „Biuletynie Numizmatycznym” i w „Gdańskich Zeszytach 

Numizmatycznych”.  

 

 Tuż obok leży medal Lecha Kokocińskiego, twórcy i założyciela 

Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, jego pierwszego prezesa, autora 

licznych not i notatek w Biuletynie Numizmatycznym, kolekcjonera monet 
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fałszywych, które niejednokrotnie eksponował na wystawach, a nade wszystko 

najhojniejszego donatora Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego                         

w Krakowie.  

 

Na wystawie znajdujemy również niewielkich rozmiarów medal 

Tadeusza Daniela (1937-2007), działacza PTAiN i PTN w Częstochowie. 

Jednym z ostatnich medali, o którym wspominam to medal Tomasza 

Bylickiego, autora katalogów Mennicy Państwowej oraz wspaniałego katalogu 

„Skarb z Kijowa - Złoty poczet - Królewska kolekcja medali Stanisława 

Augusta”. 
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Nie są to oczywiście wszystkie medale wystawione, gdyż na wystawie 

eksponowano przeszło 150 medali. Wszystkie pochodzą z prywatnej kolekcji 

Przemysława Zięby, prezesa Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. 

Na koniec pragnę wyrazić słowa podziękowania panu Rafałowi 

Rogozińskiemu, studentowi historii sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego za nieocenioną pomoc w pisaniu tejże notatki. 

 

Tekst: Aleksander M. Kuźmin 

Zdjęcia: Rafał Rogoziński 

 

 

  

◙ 
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UNIWERSYTET W COIMBRZE 

Dariusz Świsulski 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Coimbra jest trzecim największym miastem w Portugalii. Położona jest nad 

rzeką Mondego w dystrykcie Coimbra, w regionie Centrum w podregionie 

Baixo Mondego. 

Na pięknym wzgórzu tego miasta znajduje się jedna z najstarszych uczelni 

na świecie. Założona jako studium generalne przez króla Dionizego I Rolnika 

w 1290 roku. Początkowo działała w Lizbonie, przeniesiona do Coimbry, 

pierwszej stolicy Portugalii. 

 

 

 

Coimbra [1] 

 

Obecnie na uniwersytecie funkcjonuje osiem fakultetów: nauk 

humanistycznych, prawa, medycyny, nauki i techniki, farmacji, ekonomii, 

psychologii i pedagogiki, nauk sportowych i wychowania fizycznego [2]. 
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W 2013 roku Uniwersytet w Coimbrze został wpisany na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. Z tej okazji w 2014 roku zostały wybite pamiątkowe 

monety o nominale 2,50 Euro. W nakładzie 75 000 sztuk w miedzioniklu i 2500 

sztuk w srebrze, średnica 28 mm [3]. Na awersie plan kampusu 

uniwersyteckiego, na rewersie widok najstarszych zabudowań uczelni. 

 

   

 

Moneta 2,50 Euro z 2014 roku (zbiory autora) 

 

5 maja 2020 roku została wyemitowana portugalska moneta 2 Euro. 

Początkowo planowano, że tematem monety będzie udział Portugalii 

w igrzyskach olimpijskich w Tokio [4]. Jednak po przełożeniu olimpiady na 

skutek panującej epidemii, tematem monety została rocznica 730-lecia 

Uniwersytetu w Coimbrze. 

 

https://podroze.onet.pl/unesco
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Moneta 2 Euro z 2020 roku 

 

Na awersie przedstawiono rysunek wieży znajdującej się w zabudowaniach 

uczelni oraz trójkąty, które reprezentują dachy historycznych budynków 

uniwersyteckich, z napisem UNIVERSIDADE Ð COIMBRA 730 ANOS. 

Moneta sygnowana "Esc. JJ BRITO", autorem projektantu jest José João de 

Brito. Nakład 360 000 egzemplarzy [5]. 

Uniwersytet w Coimbrze, jego historię i tradycje przedstawia szereg 

medali. Myślę, że warte są uwagi, dlatego przedstawiam je czytelnikom 

Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych.  

Pierwszy z prezentowanych medali pochodzi z 1990 roku i został 

wykonany z okazji 700-lecia uczelni. Na rewersie napis SABEDORIA E 

TRADIÇÃO ANCESTRAL NA CONSTRUÇÃO DO FUTURO (mądrość                

i tradycja przodków w budowaniu przyszłości). 

 



S t r o n a  | 40 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 160 październik – grudzień 2020 

    

 

Medal 700-lecia Uniwersytetu w Coimbrze 

 

Taki sam awers z dodatkowym otokiem przy krawędzi jest na kolejnym 

medalu. Na rewersie Żelazne Wrota (Porta Férrea) - brama prowadząca na 

teren Uniwersytetu oraz herb uczelni. 

 

   

 

Inny medal 700-lecia Uniwersytetu w Coimbrze 
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Żelazne Wrota w Coimbrze (fotografia autora) 

 

Na awersie kolejnego medalu znajduje się główny gmach uczelni i Kozia 

Wieża, z prawej strony herb Uniwersytetu. Na rewersie widok na wzgórze 

w Coimbrze, z prawej strony herb miasta.  
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Medal z budynkami uczelni i panoramą miasta Coimbra 

 

 

 

Herb Uniwersytetu w Coimbrze [6] 
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Herb Coimbry [7] 

 

Widok na wzgórze w Coimbrze jest też na kolejnych medalach. 

 

   

 

Medal z herbem miasta i panoramą Coimbry 
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Medal z herbem Uniwersytetu i panoramą Coimbry 

 

    

 

Inny medal z panoramą Coimbry 

 

Kozia Wieża (Torre de Cabra) jest symbolem Uniwersytetu w Coimbrze, 

widoczna na większości widokówek z budynkami uczelni. Znajdujący się 

w wieży dzwon, o dziwacznym dźwięku, podobnym do beczenia kozy, 

zwoływał studentów na wykłady. 
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Główny gmach uczelni i Kozia Wieża Uniwersytetu w Coimbrze (fotografia autora) 

 

Kozia Wieża będąc charakterystycznym elementem uczelni, przedstawiona 

jest na wielu medalach. 

 

   

Kozia Wieża na plakietce Uniwersytetu w Coimbrze, przypominającej opracowane w uczelni lekarstwo               

(zbiory autora) 
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Medal z herbem miasta i fragmentem zabudowań Uniwersytetu w Coimbrze 

 

 

 

Plakietka z głównym gmachem uczelni i Kozią Wieżą  
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Medal kongresu stowarzyszenia portugalskich inżynierów                                                                              

Ordem dos Engenheiros, zorganizowanego w Coimbrze;                                                                                             

na rewersie historyczne zabudowania uczelni:                                                                                                        

Żelazne Wrota i Kozia Wieża z głównym gmachem 

 

 

   

 

Medal z Kozią Wieżą z okazji 10-lecia zakończenia studiów prawniczych 
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Medal ze stylizowanymi wizerunkami wież zegarowych                                                                                                   

w miastach Figueira da Foz i Coimbra 

 

Kolejny medal z 1937 roku przedstawia dwie postacie ważne w historii 

Uniwersytetu. Pierwszy to Dionizy I, za czasów którego utworzono uczelnię 

w 1290 roku. Drugi to Jan III z dynastii Aviz, zw. Pobożnym, król Portugalii 

w latach 1521-1557, za czasów którego w 1537 roku uczelnię przeniesiono 

z Lizbony do Coimbry. 

 

   

 

Medal z królami Portugalii zasłużonymi                                                                                                                          

dla historii Uniwersytetu w Coimbrze 
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W 1772 roku Uniwersytet w Coimbrze został zreformowany. Zmiany 

zostały zapisane w nowym statucie. Rozbudowano budynki i przeformułowano 

struktury nauczanych przedmiotów. Działo się to za czasów panowania w latach 

1750-1777 króla Józefa I zwanego Reformatorem [8].  

Wprowadzony za czasów Józefa I statut przypomina kolejny medal.  

 

   

 

Medal poświęcony reformie Uniwersytetu w Coimbrze (zbiory autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Józef I Reformator [8] 
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Statut Uniwersytetu w Coimbrze z 1772 roku [9] 

 

Autorem reformy Uniwersytet w Coimbrze był Sebastião José de Carvalho 

e Melo, znany jako Markiz de Pombal (1699-1782), w latach 1750-1777 premier 

i pierwszy doradca króla Portugalii Józefa I. W tamtym czasie na uniwersytecie 

w Coimbrze założono wydziały matematyki i nauk przyrodniczych. 
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Portret Sebastião José de Carvalho e Melo [10] 

 

 

   

 

Medal z markizem de Pombal 
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Inny medal z markizem de Pombal 

 

Z działalnością Uniwersytetu w Coimbrze wiąże się wiele tradycji 

i zwyczajów, kultywowanych już setki lat, których reguły, zwane są po 

portugalsku Praxe académica [11]. Przedstawione są one na wielu medalach.  

Rozpoczynamy od inicjacji nowych studentów. Otrzęsiny rozciągnięte są 

na długi czas, ale ich kulminacja przypada w połowie września, na początku 

roku akademickiego. Wtedy to nowicjusze zmuszani są przez starszych 

studentów do wykonywania różnych, często upokarzających zadań [11]. 

Przedstawiony medal pokazuje przycinanie włosów pierwszoroczniakowi. 

Na rewersie używane narzędzia: pałka, nożyczki i drewniana łyżka. Autorem 

medalu jest Mestre Cabral Antunes [12]. 
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Medal tradycji inicjacji studentów (zbiory autora) 

 

Zgodnie z tradycją Uniwersytetu w Coimbrze, studenci zaopatrują się 

w stosowne stroje, składające się z sięgającej do ziemi peleryny (capa) oraz dla 

mężczyzn czarnej marynarki do kolan, kamizelki, krawata i białej koszuli. 

Kobiety noszą spódnicę i czarne rajstopy. Przywilej noszenia tradycyjnego 

stroju jest podkreśleniem pozycji danej osoby w hierarchii studenckiej. Strój ten 

używany jest w trakcie uroczystości, mszy, czy w obecności ważnych osób [11]. 

Tradycyjne stroje studentów możemy zobaczyć na kolejnym medalu. 

 

   

 

Tradycyjne stroje studentów w Coimbrze na medalu (zbiory autora) 
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Przez lata działalności uczelni, jego niezależność, chroniącą wykładowców 

i studentów bronili strażnicy O archeiro. Im poświęcono kolejny medal. 

 

   

Strażnicy Uniwersytetu w Coimbrze w początkach XX wieku                                                                                     

i współcześnie [13, 14] 

 

   

Strażnik Uniwersytetu Coimbrze "O archeiro" na medalu (zbiory autora) 
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W tradycji Uniwersytetu Coimbrze ważną rolę pełni muzyka. Studenckie 

zespoły muzyczne (tunas académicas) z członkami w czarnych strojach często 

koncertują na ulicach [11]. 

 

 

 

Studencki zespół muzyczny w Coimbrze                                                                                                               

(fotografia autora) 

 

Znanym elementem kultury portugalskiej jest fado - gatunek muzyczny 

pochodzący z XIX wieku. Fado to melancholijne pieśni, śpiewane przez jednego 

wokalistę, zwykle przy akompaniamencie dwóch gitar.  

Na medalu przedstawiono muzyka śpiewającego pieśń zasłuchanej 

kobiecie. W jego rękach tzw. gitara portugalska. Autorem medalu jest Mestre 

Cabral Antunes [12]. 
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Medal z muzykiem fado i fragmentem tekstu "Vira de Coimbra" 

 

Na rewersie fragment tekstu "Vira de Coimbra", autorstwa znanego 

portugalskiego muzyka ludowego i nauczyciela José Afonso (1929-1987) [15]. 

Coimbra pra ser Coimbra 

Três coisas há-de contar 

Guitarras, tricanas lindas, 

Capas negras a adejar. 

 

Bogatą historię ma uniwersytecki zespół muzyczny Tuna Académica da 

Universidade de Coimbra, założony w 1888 roku.  
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Medal z 1988 roku z okazji 100-lecia                                                                                                                  

Tuna Académica da Universidade de Coimbra  

 

   

 

Medal upamiętniający działalność                                                                                                                              

Tuna Académica da Universidade de Coimbra  

 

Jednym ze studentów Uniwersytetu Coimbrze był António de Oliveira 

Salazar (1889-1970), portugalski polityk i profesor ekonomii. Był premierem 

(1932-1968), ministrem finansów (1928-1940), ministrem wojny (1936-1944). 

Utworzył tzw. Nowe Państwo (Estado Novo), w którym sprawował władzę 
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dyktatorską, zwalczając opozycję. Salazar na uniwersytecie w Coimbrze 

w latach 1910-1914 studiował ekonomię i prawo [16].  

 

 

António de Oliveira Salazar (1940) [16] 

 

   

 

Medal z okazji 70-tej rocznicy ukończenia przez Salazara                                                                                      

studiów prawniczych na Uniwersytecie w Coimbrze  
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Innym znanym absolwentem Uniwersytetu w Coimbrze jest portugalski 

poeta Camilo Pessanha (1867-1926) [17]. 

 

Camilo Pessanha [17] 

 

Jego pamięć przypomina medal z okazji 100-lecia urodzin.  

 

    

Medal z okazji 100-lecia urodzin Camilo Pessanha 
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W maju odbywa się święto studentów, tzw. tydzień akademicki (semana 

académica). W jego trakcie ma miejsce tzw. palenie wstążek (queima das fitas). 

Wstęgi służyły studentom jako zakładki, jednocześnie kolor wstążki przypiętej 

do ubrania symbolizuje przynależność do poszczególnych wydziałów (np. 

medycyna - kolor żółty, prawo - czerwony itd.). Święto kończy się paradą 

(cortejo da queima), w której studenci przechodzą z Uniwersytetu do dolnej 

części miasta [11]. 

 

   

 

Plakaty z informacją o "queima das fitas" z 2009 i 2011 roku [18] 
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Parada kończąca święto studentów [19] 

 

Uroczystości "queima das fitas" poświęcono kilka medali. Autorem 

pierwszego jest Mestre Cabral Antunes [12]. 

 

   

 

Medal poświęcony tradycji "queima das fitas" (zbiory autora) 
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Plakietka święta "queima das fitas"  

 

   

 

Kolejny medal święta "queima das fitas"  
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Jeszcze inny medal święta "queima das fitas"  

 

 

   

Książka ze wstążkami jako zakładki na medalu poświęconemu                                                                        

portugalskiemu lekarzowi Elysio de Moura  

 

Po latach spędzonych nad książkami i zdanych egzaminach, przychodzi 

chwila opuszczenia uczelni. W tym uroczystym dniu absolwent otrzymuje od 

rodziny kwiaty, natomiast przyjaciele rozrywają mu ubranie. Taka postać, 

z dyplomem i kwiatami, ale pozbawiona fragmentów tradycyjnego stroju, 
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przedstawiona jest na kolejnym medalu, którego autorem jest Mestre Cabral 

Antunes [12]. 

 

   

Medal poświęcony tradycji pożegnania uczelni (zbiory autora) 

 

 

 

 

 

 

 

Nie wszyscy opuszczają mury uczelni na zawsze. Niektórzy pracując 

naukowo mają szansę otrzymania na Uniwersytecie w Coimbrze tytułu doktora. 

Wydarzenie to jest bardzo uroczyste, uczestnicy występują w specjalnych 

strojach. 
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Xanana Gusmão odbiera tytuł doktora honoris causa                                                                                        

Uniwersytetu w Coimbrze [20] 

 

Wręczenie tytułu doktora jest przedstawione na kolejnym medalu, którego 

autorem jest Mestre Cabral Antunes [12]. 

 

   

 

Medal poświęcony tradycji wręczenia tytułu doktora (zbiory autora) 

Na rewersie przedstawiono główną salę Uniwersytetu Sala dos Capelos, 

miejsce oficjalnych uroczystości. Autorem obecnego wystroju z 1639 roku jest 

architekt António Tavares [21].  
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Sala dos Capelos Uniwersytetu w Coimbrze [21] 

 

Po latach pracy na uczelni najzdolniejsi i najbardziej pracowici mogą 

zostać profesorami.  

 

 

 

Medal z profesorem Uniwersytetu w Coimbrze 
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Kilka medali przedstawia inną, poza najstarszą częścią, infrastrukturę 

uczelni. Na medalu z 1969 budynek Wydziału Matematyki. 

 

   

 

Medal z budynkiem Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Coimbrze 

 

Na kolejnej plakietce Palácio de São Marcos, od 1980 roku należący do 

Uniwersytetu w Coimbrze. 

 

   

Palácio de São Marcos na plakietce 
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Na rewersie przedstawiono historię pałacu: 

Sobre as ruínas dummosteiro quatrocentista de frades jerónimos, que um 

incêndio destruíra quase completamente em 1860, surge em meados do século 

XX o palácio de São Marcos. Destinavase o edificio, projectado pele 

arcquitecto Leonardo Castro Freire, a servir de residência aos duques de 

Bragança. Pertença da Universidade de Coimbra desde 1980, o palácio vem 

acolhendo os participantes nas diversas realizações culturais e cientificas 

patrocinadas pela cecular "alma mater" coimbrã. A igreja monástica, panteão 

dos Silvas, constitui um dos mais notáveis repositórios de escultura dos séculos 

XV e XVI existentes em Portugal.  

 

W tłumaczeniu: 

Na ruinach XIV-wiecznego klasztoru zakonu Hieronimitów, który w 1860 roku 

prawie całkowicie zniszczył pożar, w połowie XX wieku wybudowano pałac 

São Marcos. Budynek zaprojektowany przez architekta Leonardo Castro Freire 

miał służyć jako rezydencja książąt Bragança. Pałac będący własnością 

Uniwersytetu w Coimbrze od 1980 roku, gościł uczestników różnych wydarzeń 

kulturalnych i naukowych sponsorowanych przez „alma mater” Coimbrã. 

Kościół klasztorny, Pantheon of Silvas, jest jednym z najbardziej znanych 

zbiorów rzeźb z XV i XVI wieku w Portugalii. 

 

Działalność szpitala w Coimbrze sięga XVI wieku, w 1836 roku 

przekazany został Uniwersytetowi.  

Obecnie główne centrum szpitala działa w otwartym w 1987 roku budynku 

w rejonie Celas w Coimbrze [22]. O tym wydarzeniu przypomina kolejny 

medal. 
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Medal z okazji otwarcia szpitala uniwersyteckiego w Coimbrze 

 

W 1988 roku szpital uniwersytecki był gospodarzem XI Narodowego 

Kongresu Ortopedii i Traumatologii. O wydarzeniu tym przypomina następny 

medal. 

 

 

   

 

Medal z okazji kongresu w szpitalu uniwersyteckim w Coimbrze 
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Kolejny medal szpitala uniwersyteckiego w Coimbrze związany jest 

z usługami anestezjologicznymi. Na awersie Kozia Wieża i logo szpitala. Na 

rewersie Ogród Botaniczny Uniwersytetu w Coimbrze (Jardim Botânico da 

Universidade de Coimbra). Ogród został utworzony w wyniku reformy studiów 

uniwersyteckich w 1772 roku przez markiza de Pombal [23]. 

 

   

 

Medal szpitala uniwersyteckiego w Coimbrze i Ogrodu Botanicznego 

 

Stadion Uniwersytecki w Coimbrze (Estádio Universitário de Coimbra) 

zapewnia zajęcia sportowe i rekreacyjne studentom i mieszkańcom miasta od 

1963 roku [24]. Ostatni z przedstawionych medali został wydany w 1961 roku 

przez komisję ds. budowy stadionu.  
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Medal komisji ds. budowy stadionu uniwersyteckiego w Coimbrze 
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KOMUNIKAT 

Robert Aponowicz 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

W drugą niedzielę miesiąca przed południem 13 września 2020 roku                

w Gdyńskiej siedzibie Kaszubskiego Forum Kultury i Zrzeszenia Kaszubsko -

Pomorskiego O/Gdańsk w Al. Marszałka J. Piłsudskiego odbyło się spotkanie 

gdyńskich Kolekcjonerów. Wydarzenie to miało miejsce po dłuższej przerwie 

spowodowanej COVID-19. W związku z tym podjęte zostały specjalne środki 

bezpieczeństwa z minimalną liczbą uczestników. Warto zaznaczyć iż we 

wspomnianym wydarzeniu oprócz gdyńskich Kolekcjonerów większą ilość 

uczestników stanowili członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego O/Gdańsk w osobach:  

Romualda L. Sieradzkiego (byłego sekretarza i skarbnika PTN O/Gdańsk), który 

eksponował między innymi swoje medale. Zaszczycił nas również swoją 

obecnością prezes senior PTN O/Gdańsk Aleksander Kuźmin i pan Bogumił 

Filipek oraz moja skromna osoba - Robert Aponowicz sekretarz PTN O/Gdańsk 

wraz z żoną Agatą i Maxem. Wyeksponowane były przeze mnie elementy 

patriotyczne w postaci zbioru książek, monet, znaczków – wpinek i innych 

przedmiotów, na przykład związanych z Solidarnością. Warto wspomnieć iż 

zaszczycił nas swoją  obecnością wiceprezydent Gdyni pan Michał Guć. 

  

 

 

 

 

 

 

Następne spotkania, jeśli pozwoli na to sytuacja, odbywać się będą                    

w każdą druga niedzielę miesiąca.  

◙ 

 



S t r o n a  | 75 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 160 październik – grudzień 2020 

 

WIEŚCI Z ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

 Lipiec i sierpień to tradycyjnie już przerwa wakacyjna w działalności 

Oddziału Gdańskiego PTN. Mieliśmy wprawdzie nadzieję, że może uda się 

zorganizować niezobowiązujące spotkanie towarzyskie w plenerze, jednak                  

w ostateczności - ze względu na ciągle trwające zagrożenie koronawirusem 

Covid 19 - zrezygnowano z tego pomysłu.  

Nie znaczy to jednak, że w oddziale nic się w tym czasie nie działo.                

W czerwcu z prośbą o odbycie w naszym Oddziale praktyki studenckiej zwrócił 

się student II roku Wydziału Nauk Historycznych / kierunku Historii Sztuki na 

Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – pan Rafał 

Rogoziński. Troskliwie zajął się nim honorowy prezes oddziału Pan Aleksander 

Kuźmin. Praktyka w wymiarze 90 godzin trwała od 15 lipca do 14 sierpnia. 

Miłym akcentem praktyki była możliwość uczestniczenia obydwu Panów                  

w dniu 27 lipca w otwarciu wystawy „Numizmatycy i kolekcjonerzy na 

medalach” w Bibliotece Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w siedzibie 

Zarządu Głównego PTN w Warszawie. Impresje z tego wydarzenia znaleźć 

można w bieżącym numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych. 

 

 
Otwarcie wystawy numizmatycznej w Warszawie 

(źródło: https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoNumizmatyczne) 
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Ważnym wydarzeniem minionego okresu było uczestnictwo prezes 

Oddziału Małgorzaty Gizińskiej oraz Pana Romualda Sieradzkiego                     

w obchodach 50 – lecia Muzeum Gdańska. Uroczystość odbyła się w środę              

23 września w Dworze Artusa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się  

prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz inni przedstawiciele władz 

miasta, a także wielu instytucji  i organizacji społecznych z kraju i z zagranicy. 

Uroczystość zapoczątkowało wystąpienie dyrektora Waldemara Ossowskiego, 

który przedstawił zebranym początki działalności muzeum oraz podziękował 

współpracownikom i przyjaciołom instytucji za jej współtworzenie.  

 

 
 

Wystąpienie dyr. dra Waldemara Ossowskiego 

 

Uzupełnieniem wystąpienia był krótki film prezentujący historię muzeum 

oraz tematykę poszczególnych działów. 

 Jako pierwsza życzenia z okazji jubileuszu złożyła instytucji, jej 

dyrektorowi oraz obecnym i  pracownikom prezydent Gdańska Aleksandra 

Dulkiewicz, przekazując do kolekcji muzeum grafikę Dominika Włodarka, 

artysty związanego z Gdańskiem. Inspiracją do stworzenia przekazanej pracy 
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był miejski pejzaż widoczny przez okna hali stoczniowej. Interesujący wykład 

poświęcony roli muzeów w Polsce i na świecie pt. „Trochę o mieście, trochę            

o muzeum, a najwięcej o człowieku” wygłosił prezes Stowarzyszenia 

Muzealników Polskich dr Michał Niezabitowski. 

 Obchody 50 – lecia Muzeum Gdańska uświetnił uroczysty salut z feluki 

oraz koncert pianisty jazzowego Sławka Jaskułke na odrestaurowanym 

najstarszym gdańskim fortepianie, pochodzącym z połowy XIX wieku, 

wyprodukowanym przez królewskiego, nadwornego budowniczego i dostawcę 

instrumentów Jacoba Bernhardta Wiszniewskiego. 

 

 
 

Koncert w wykonaniu Sławka Jaskułke 

 

Dokonano również uroczystego odsłonięcia repliki jelenia nad Ławą św. 

Rajnolda w Dworze Artusa, autorstwa znanego rzeźbiarza Stanisława Wyrostka. 

Replika została wykonana na zlecenie Bractw Ław Gdańskiego Dworu Artusa  

w Lubece. Z tej okazji Gerda-Dietriecha Ewerta, członka Bractw i jego 

archiwisty, który opracował i wydał kronikę Bractw, uhonorowano Komandorią 

Orderu „Missio Reconciliationis”.  
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Odsłonięcie repliki jelenia 

 

Podczas uroczystości przekazano dyr. Waldemarowi Ossowskiemu oraz 

jego współpracownikom wiele serdecznych życzeń i gratulacji oraz wręczono 

upominki. List gratulacyjny wraz z upominkiem w imieniu członków                         

i sympatyków naszego stowarzyszenia przekazała prezes Małgorzata Gizińska. 

 Z okazji jubileuszu przygotowano specjalną ekspozycję pt. „Co się 

nadaje do muzeum? Co daje muzeum?” pokazującą historie kilkudziesięciu 

starannie wybranych przedmiotów z wszystkich działów Muzeum Gdańska. 

Można ją obejrzeć do 25 października w Ratuszu Głównym Miasta Gdańska               

w Sali Morskiej. Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog wydany           

w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). 

 

◙ 
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INFORMACJE 

Spotkania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Gdańsku 

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

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

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

z odczytami. 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do opłacania składek członkowskich przelewem na konto Oddziału 

Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Nr konta: 

04 2030 0045 1110 0000 0363 7630 

 

Strona internetowa PTN Oddział w Gdańsku: 

http://ptngdansk.pl 

Na stronie internetowej: 

- zapowiedzi bieżących wydarzeń (odczyty, wystawy), 

- informacja o wcześniejszych wydarzeniach numizmatycznych, 

- informacja o wszystkich wydanych do tej pory Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych łącznie z pełnymi 

tekstami w wersji elektronicznej, 

- informacja o medalach wydanych przez OG PTN, 

- informacja o publikacjach na tematy numizmatyczne członków OG PTN, 

- informacja o władzach OG PTN, 

- linki do ciekawych stron numizmatycznych. 

 

Profil Oddziału Gdańskiego PTN na Facebooku: 

https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Numizmatyczne-

Oddział-w-Gdańsku/604906942928047 

 

ZAPRASZAMY  

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