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OD REDAKCJI 

 

 Nastał Nowy Rok 2021. Nie ma chyba nikogo, kto nie żywiłby nadziei, 

aby rok ten stanowił powrót do normalności a nieszczęsny rok 2020 był tylko 

złym wspomnieniem. Nowy rok, to nowe pomysły. Do takich zaliczać można 

bez wątpienia ukazanie się dodatku „GZN Junior” skierowanego do dzieci                      

i młodzieży. Planujemy opublikowanie dwóch lub trzech numerów tego 

dodatku, z których każdy przeznaczony byłby dla innej grupy wiekowej                      

a przybliżałby zagadnienia związane z pieniądzem i numizmatyką. Pierwszy 

numer przygotowany jest dla najmłodszych i zawiera podstawowe wiadomości 

o pieniądzu. Zachęcamy do wydrukowania naszego dodatku i wspólnej zabawy 

z dziećmi, wnukami, wychowankami… Naszym celem jest dotarcie do 

najmłodszych z wiedzą, która jest często nieobecna w szkołach. Mamy nadzieję, 

że nasz pomysł się Państwu spodoba. 

 

 Zapowiedziana w poprzednim numerze niespodzianka związana                  

z podjęciem współpracy z Mennicą Gdańską zrealizowała się tylko połowicznie, 

przedstawieniem publikacji na temat serii monet kolekcjonerskich. Druga część 

niespodzianki – wizyta przedstawicieli Mennicy na naszym comiesięcznym 

spotkaniu, z powodu zakazu organizowania spotkań, musiała zostać przełożona 

na najbliższy możliwy termin, o czym oczywiście poinformujemy na naszej 

stronie internetowej. 

 

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

nadsyłania uwag, sugestii lub polemik. 

  

 W najnowszym numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych 

opowiemy o gwieździe światowej pop-kultury w polskim wydaniu na monetach 

kolekcjonerskich, o medalach, znaczkach i pomnikach poświęconych 

Stanisławowi Żółkiewskiemu oraz przedstawimy publikację o twórczości 

gdańskiego medaliera Piotra Soleckiego stanowiącą po części polemikę                        

z artykułem zamieszczonym w poprzednim numerze GZN. 

 

 Serdecznie zapraszam do lektury. 

Mariusz Habkowski 
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NOWOCZESNA NUMIZMATYKA,                                 

INWESTYCJA W POP-KULTURĘ 
 

Izabela Lemańczyk 
Mennica Gdańska 

 

Inwestycja w monety kolekcjonerskie – czy to się opłaca? 

W dzisiejszych czasach świat numizmatyczny to już nie tylko obiegowe 

dwuzłotówki z wizerunkiem zamku, czy monety poświęcone papieżowi.                 

XXI wiek dotarł również do numizmatyki wraz ze swoimi nowoczesnymi 

technologiami i tematami. Jak obecnie wyglądają monety kolekcjonerskie? 

Co przedstawiają i ile kosztują? Dlaczego monety z wizerunkiem Wiedźmina są 

tak szybko wyprzedawane? 

 

Na czym polega inwestycja w monety kolekcjonerskie? 

Współcześnie tradycja kolekcjonowania monet wciąż jest bardzo 

popularna i łączona z inwestowaniem. Jest to połączenie interesującego tematu                      

z wartościowym kruszcem. 

Zysk na monetach kolekcjonerskich i jego wielkość zależą od kilku 

czynników:  rodzaju kruszcu, wielkości nakładu, tematu, designu, dodatków, lub 

historii, jaka się z nimi wiąże. Wartościowe współczesne monety 

kolekcjonerskie bite są zwykle ze srebra lub złota najwyższej próby, czyli 999.  

Takie też są najbardziej pożądane na rynku. Im niższy mają nakład, tym lepiej. 

Sytuacji, w których to temat decyduje o powodzeniu emisji jest bardzo 

wiele. Warto jednak pamiętać, że zazwyczaj popularny temat idzie w parze ze 

znakomitym designem. Złym wykonaniem lub projektem można bowiem 

pogrzebać nawet najbardziej chwytliwy temat. Obecnie jednymi                                 

z najpopularniejszych monet kolekcjonerskich w Polsce są monety                              

z Wiedźminem. Nie ma się czemu dziwić – świat stworzony przez Andrzeja 

Sapkowskiego podbił światowe rynki, za sprawą oczywiście książek, ale 

również gier i serialu. Fani na całym świecie oczekują kolejnego sezonu na 

Netfliksie. Nakład zeszłorocznej emisji monet z Wiedźminem wyprzedał się 

całkowicie. W tym roku jest okazja załapać się na kolejną emisję. 
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Jaka część monet drożeje? Ile można zyskać i w jakim czasie? 

Zdecydowana większość monet drożeje. Te, które nie drożeją, zwykle 

zostają na poziomie ceny emisyjnej. W związku z tym przy regularnym 

inwestowaniu w niskonakładowe monety kolekcjonerskie zyski będą 

zauważalne. Zdarzają się sytuacje, że wzrost ceny można przewidzieć jeszcze 

przed emisją – kolekcjonerzy zapoznając się z wizerunkiem i parametrami 

monety rezerwują egzemplarze w przedsprzedaży. Tak dzieje się w przypadku 

wspomnianego już Wiedźmina. 

Co również istotne – monety nie podlegają inflacji. To pomnażanie 

swojego majątku, myślenie o przyszłości, o zabezpieczeniu siebie, czy rodziny. 

Jednak każda inwestycja niesie ze sobą ryzyko. Jest to nieodłączny element 

lokowania pieniędzy, zwłaszcza gdy dotyczy to dzieł sztuki, a zaczynają 

zaliczać się do nich również monety kolekcjonerskie. Ryzyko polega na tym, że 

nie wiadomo czy i ile zyska się na zakupie. Monety kolekcjonerskie jeśli nie 

drożeją, to utrzymują swoją cenę emisyjną. W wyjątkowo rzadkich przypadkach 

zdarza się, aby monety straciły na wartości. Ma to miejsce jedynie przy 

ogromnych nakładach (np. 500 000 sztuk) w połączeniu z nieciekawym dla 

kolekcjonerów tematem. 

 

Gdzie kupić i gdzie sprzedać, żeby zyskać? 

Bardzo ważną kwestią w inwestowaniu w monety kolekcjonerskie jest 

stałe monitorowanie nowości numizmatycznych i szybkie działanie. Monety 

najlepiej kupować w specjalistycznych sklepach numizmatycznych, ale                      

z powodzeniem można szukać ich również na popularnych portalach 

aukcyjnych. Istotne jest, aby moneta zawierała oryginalny certyfikat 

autentyczności – wtedy mamy pewność, że kupiliśmy oryginalny produkt. 

Gdy kolekcjoner podejmie decyzję o sprzedaży części swojej kolekcji, 

powinien udać się z nią również do sklepu numizmatycznego. Tam,                            

w przeciwieństwie do lombardu czy skupów złomu, otrzyma cenę, która 

odpowiada aktualnej wartości kolekcjonerskiej monety. 
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Dlaczego monety kolekcjonerskie kosztują więcej, niż sam kruszec? 

Rynek kolekcjonerski rządzi się swoimi prawami. Zawartość kruszcu nie 

jest tu jedynym wyznacznikiem ceny. Monety kolekcjonerskie wybijane są                 

w małych ilościach i uruchomienie sprzętu do stworzenia tak niewielkiego 

nakładu kosztuje, tak samo jak stworzenie matryc do wybicia danego 

wizerunku, które używane są tylko do wybicia określonego nakładu monet. Po 

wybiciu wszystkich monet z serii, matryce są niszczone lub archiwizowane               

i plombowane. W ten sposób nie dopuszcza się do fałszerstwa i dorabiania 

monet. Żeby temu zapobiec, umieszcza się również dodatkowe zabezpieczenie 

w postaci numeracji na rancie monet. 

Monety wydawane są w pięknych drewnianych pudełkach wraz                   

z certyfikatem autentyczności i obwolutą - to również wpływa na cenę. Prawa 

autorskie do każdego tematu również wliczane są w koszt produkcji monety. 

 

Monety z Wiedźminem – o co tyle szumu? 

W 2019 roku, wraz z premierą serialu „Wiedźmin” na Netfliksie odbyła 

się premiera pierwszych na świecie monet kolekcjonerskich poświęconych 

właśnie Wiedźminowi. Mennica Gdańska we współpracy z Andrzejem 

Sapkowskim zapoczątkowała serię, która będzie składać się z 8 emisji – co roku 

ukazywać się będzie emisja odpowiadająca kolejnej książce z sagi. Każda 

edycja monet składa się z dwóch rodzajów: monety dwuuncjowej (62,2 g) 

wybitej ze srebra, w nakładzie 2000 sztuk oraz z monety 1 kilogramowej 

również wybitej ze srebra, w nakładzie 200 sztuk. 

„Ostatnie Życzenie”, czyli pierwsza emisja monet z serii „Wiedźmin” 

wyprzedała się błyskawicznie. Na rynku wtórnym jej cena już po kilku 

miesiącach od premiery zwiększyła się o ok. 500 zł! Wiedźmin jest obecnie 

bardzo popularnym tematem na ustach ludzi w wielu krajach. Nic więc 

dziwnego, że monety poświęcone Geraltowi z Rivii robią taką furorę. 

Fani z całego świata kolekcjonują najróżniejsze pamiątki i gadżety 

kolekcjonerskie związane z Wiedźminem. O wpływie Wiedźmina świadczą 

choćby popularne w serwisie YouTube filmiki, które instruują np. jak stworzyć 

własną kopię miecza Geralta. Zjawisk popkulturowych jest dużo więcej - linie 

ubrań inspirowanych Wiedźminem (niemiecka marka Musterbrand, kalifornijski 

Jynx), portfele, figurki, zegarki, ubranka dla dzieci i wiele innych. W maju 2015 
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roku wydano kolekcjonerską edycję gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” za 350 zł, 

które zawierała m.in. plastikową figurkę Wiedźmina. Edycja ta była limitowana 

i niewielu osobom udało się ją nabyć. Dzisiaj, sama figurka sprzedawana jest na 

aukcjach nawet za 800 zł. 

Oprócz popularnego tematu, ważne aspekty dotyczą oczywiście samej 

specyfikacji monet. Ich wykonawcą jest Mennica Polska. To kiedyś państwowe, 

a obecnie prywatne przedsiębiorstwo, należy do jednej z trzech najbardziej 

zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. 

Monety z Wiedźminem posiadają walutę wyrażoną w dolarach 

nowozelandzkich. W związku z tym są gwarantowane przez rząd w Nowej 

Zelandii, a także są legalnym środkiem płatniczym na wyspie Niue. Australia                

i Oceania (w tym oczywiście Nowa Zelandia) to numizmatyczni giganci. Mimo, 

iż monety z Wiedźminem są produktem polskim, to zgodnie z polskim prawem, 

monety z nominałem złotego może emitować jedynie Narodowy Bank Polski. 

Warto zwrócić tutaj uwagę na jakość wykonania. Do produkcji monet 

wykorzystano srebro najwyższej próby 999, z którego wybito monetę 

dwuuncjową (62,2 g) oraz 1 kilogramową. Do ich stworzenia wykorzystano 

najnowocześniejszą technologię, która pozwoliła uzyskać perfekcyjne 

odwzorowanie szczegółów. Ultra wysoki relief ukazuje każdy, najdrobniejszy 

detal wizerunku monety. Każda emisja charakteryzuje się również wyjątkowymi 

dodatkami. 

 

Miecz Przeznaczenia, czyli druga emisja Wiedźmińskich monet 

W listopadzie tego roku rozpoczęła się przedsprzedaż drugiej emisji 

monet, które odpowiadają książce „Miecz Przeznaczenia”. Tak jak w przypadku 

pierwszej emisji, wydano monety w wersji dwuuncjowej oraz 1 kilogramowej. 

Mniejsza moneta przedstawia scenę, która przez znawców tematu oraz 

fanów często opisywana jako jedna z najważniejszych w sadze o Wiedźminie. 

Ważną rolę odkrywa w niej kielich z wodą Brokilonu – właśnie dlatego został 

on umieszczony na samym środku rewersu. Aby podkreślić jego istotną rolę, 

wykonano go z ręcznie szlifowanego wielowarstwowego szkła 3D, w którym 

zatopiono płatki złota. Również miecz Geralta został poddany złoceniu, aby 

wyróżnić go ze srebrnego tła. 
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Moneta znajduje się w drewnianym pudełku, które również zawiera 

element związany z Geraltem – wizerunek wilka (Geralt nazywany jest też 

Białym Wilkiem). 

Wersja 1 kilogramowa imponuje swoją wagą i średnicą, która wynosi aż 

100 mm. Na rewersie znajduje się inna scena z książki autorstwa Sapkowskiego. 

Na większej monecie zastosowano technikę wysokiego reliefu na rewersie, jak              

i awersie monety. Sprawia to, że postacie wydają się wręcz wychodzić                       

z monety. Dodatkami w tej wersji są dwa agaty imitujące słońce. Ta moneta 

również umieszczona jest w eleganckim drewnianym pudełku z symbolem 

wilka. 

Każda z monet posiada certyfikat autentyczności, dzięki czemu nabywca 

ma pewność, że zakupił oryginalny produkt o odpowiedniej numeracji. 

 

Skąd się biorą pomysły na monety kolekcjonerskie? 

Pomysł jest zawsze pierwszym etapem tworzenia czegokolwiek. 

Niektórzy uważają, że to łatwe i przyjemne zadanie – nic bardziej mylnego. 

Pomysłodawca musi przewidzieć, jaki temat będzie interesujący dla 

kolekcjonerów nie tylko w danym momencie, ale również w przyszłości. Trzeba 
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tutaj wykazać się znajomością rynku numizmatycznego, obecnych trendów, czy 

kierunków popkultury. Na pomysł monet z Wiedźminem wpadł właściciel 

Mennicy Gdańskiej, Łukasz Rosanowski, który jest zafascynowany światem 

stworzonym przez Sapkowskiego. 

Kolejnym krokiem po wyborze tematu jest wybór konkretnych elementów 

monety. Pomysł musi być przemyślany również pod kątem specyfikacji                           

i szczegółów – monety zwykle nie są duże, dlatego należy przewidzieć, jaki 

projekt może zostać umieszczony na rewersie, jak i awersie monety; czy 

wszystkie szczegóły będą dobrze widoczne, czy projekt jest możliwy do 

przeniesienia na kruszec. 

W przypadku „Wiedźmina”, wraz z Panem Sapkowskim, wybieramy 

takie sceny, które są charakterystyczne dla danej książki, znane przez 

wszystkich fanów oraz po prostu ciekawe do pokazania. 

 

Projekt monety – jeden z najważniejszych etapów  

Kiedy pomysł jest już gotowy, następuje jego realizacja, czyli 

zaprojektowanie wizerunków. Na tym etapie rysownicy, graficy i animatorzy 

muszą przenieść pomysły zleceniodawcy na kartkę, a później do odpowiednich 

programów komputerowych. Etap ten jest pełen zmian, podczas których 

dopasowuje się kolejne elementy do siebie, sprawdza najlepszy możliwy układ.  
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Nasza mennica współpracuje ze świetną i uznaną projektantką monet – 

Beatą Kuleszą-Damaziak, która jest grafikiem i historykiem sztuki. Projektuje              

i realizuje wszystkie nasze pomysły, wykazując się przy tym dużym 

profesjonalizmem. Z uwagi na zaufanie, jakim ją darzymy, zleciliśmy jej 

również zaprojektowanie wizerunków do naszych monet z Wiedźminem.  

„Poza samą ikonografią trzeba cały czas pamiętać o technologii. Projekt 

monety powstaje w komputerze i jest dwuwymiarowy, ale musi dać się przełożyć 

na trójwymiar, a potem dać się wybić. Moneta to nie papier. Wszystkiego nie 

przyjmie. Zbyt małe detale nie wyjdą w procesie kucia.” Beata Kulesza-

Damaziak 

 

Model 3D  

Po wykonaniu projektu awersu i rewersu należy stworzyć model 3D 

niezbędny do wykonania narzędzi do wybicia monety. W dzisiejszych czasach 

model ten zastępowany jest obrazami 3D tworzonymi w specjalistycznym 

oprogramowaniu ArtCam, w skali 1:1. 
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Modelowanie 3D to twórcza i zarazem ciężka praca - cały model musi 

być odpowiedni technologicznie. Jest to jeden z najbardziej pracochłonnych 

etapów tworzenia monety. Podczas rzeźbienia trzeba uchwycić charakter, 

uzyskać z płaskiego projektu przestrzeń na dość małej wysokości 

nieprzekraczającej czasami 0,12mm. Na tym etapie ustala się wysokość reliefu, 

wielkość, szczegółowość i ostrość jego elementów. Monety z Wiedźminem 

posiadają wiele detali, a ich relief sięga 4 mm. W przypadku monet, jest to duża 

wartość. Nasze monety powierzyliśmy doskonałemu artcamiście, Pawłowi 

Pietrasowi, który potrafi przenieść projekt na model 3D. 

W początkowej fazie pracy każdy szczegół musi zostać dokładnie 

obrysowany wektorem, by uzyskać jak największe odwzorowanie projektu. 

Kolejnym etapem jest już rzeźba 3D, która jest tworzona na tabletach 

graficznych, za pomocą piórka graficznego w czasie rzeczywistym. Obraca się, 

powiększa i modyfikuje model, dzięki czemu jesteśmy wstanie dokładnie 

przewidzieć efekt końcowy jaki powstanie na monecie. Taki gotowy model 

zostaje przeniesiony na specjalną elektrodę.  

 

Jak wyglądają narzędzia numizmatyczne? 

Do ostatecznego bicia monet potrzeba prawidłowo skomponowanych 

narzędzi. Jednym z nich jest elektroda. Po przeniesieniu na nią modelu 3D jest 

ona wykończona przez grawera, który niweluje niedoskonałości maszyny, 

zaistniałe podczas grawerowania. Całość pracy odbywa się pod mikroskopem, 

ze względu na niewielkie rozmiary detali. Po zakończonej pracy elektroda trafia 

do dalszej obróbki, gdzie podczas procesu drążenia uzyskujemy stempel. 

Stempel to narzędzie, na którym widnieje obraz monety w negatywie. 

Musi charakteryzować się wysoką jakością i wytrzymałością na uderzenia; 

osiąga się to dzięki polerowaniu, pokrywaniu chromem i hartowaniu. Tak 

przygotowany stempel zostaje piaskowany i pokryty warstwą utwardzającą, 

która zapobiega również przyklejaniu się kruszcu do stempla podczas tłoczenia. 
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Do produkcji monety potrzebne są jeszcze krążki wykonane z czystego 

kruszcu. Poddaje się je ręcznemu lub automatycznemu myciu i polerowaniu, 

trwającemu kilka godzin. Skutkuje to usunięciem różnych wad i przebarwień, 

które mogłyby obniżyć wartość gotowej monety.  

 

Wybijanie monet – czy to już koniec? 

Jeszcze nie. Kiedy stemple i krążki są gotowe, można zacząć etap 

wybijania monet. Jest to proces automatyczny, który wymaga jednak dużej 

uwagi i kontroli. Monety kolekcjonerskie cechują się dużą szczegółowością           

i różnorodnością, dlatego każdy egzemplarz musi być wybity idealnie. Monety  

z Wiedźminem zostały wybite w najbardziej rozwiniętej technologicznie 

mennicy w Polsce, czyli Mennicy Polskiej, która znana jest ze swojej 

dokładności. Jest to marka rozpoznawalna na całym świecie, która bije monety 

dla Gruzji, Tajlandii, Gwatemali, Boliwii, Paragwaju, Albanii, Indonezji czy 

Dominikany. 

Siła pras menniczych jest w stanie wybić wizerunek o reliefie wysokim 

nawet na 4 mm, jak ma to miejsce w przypadku Wiedźmina. 
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„Tutaj każdy krążek ustawiony jest ręcznie. Wszystko odbywa się w sterylnych 

warunkach i koniecznie w rękawiczkach, by w jak najmniejszym stopniu krążek 

miał styczność z otaczającym go środowiskiem." Paweł Pietras (pracownik 

Mennicy Polskiej) 

Przed włożeniem nowego krążka do prasy, każdorazowo matryca 

czyszczona jest sprężonym powietrzem, by omyłkowo nie dostało się pod prasę 

zanieczyszczenie, które może być przeniesione na monetę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coraz bliżej finału - wykończenie monet 

Monety wybite z czystego kruszcu charakteryzują się wyjątkowo mocnym 

połyskiem, tzw. stemplem lustrzanym. Jest on pożądany w przypadku monet 

bulionowych. Niestety, przez znaczne odbicie światła nie są widoczne szczegóły 

rewersu, dlatego monety kolekcjonerskie najczęściej poddaje się oksydowaniu. 

Jest to proces pokrywania powierzchni metali cienką warstwą ich 

tlenków, co zabezpiecza je przed korozją, a także nadaje im ciekawego efektu; 

w nomenklaturze numizmatycznej nazywanego „antycznym wykończeniem”. 
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Monety z Wiedźminem zostały poddane ręcznemu oksydowaniu; każdy 

egzemplarz trafił do rąk pracowników Mennicy Polskiej, którzy doskonale 

spełnili swoje zadanie - z uwagą i dokładnością pracowali tak, aby każda 

moneta wyglądała niemalże identycznie.  

 

Ostatni etap menniczy,  czyli dodatki  

Jednym z ciekawszych elementów, mających miejsce już na etapie 

wymyślania pomysłu a monetę, są dodatki. Monety kolekcjonerskie 

charakteryzują się różnorodnością – ich elementy mogą być platerowane złotem 

lub miedzią, zawierać kamienie szlachetne, czy meteoryty, szkło, drewno itp. 

Fantazja pomysłodawców czasami jest nieograniczona, jednak w finalnym 

efekcie ogranicza ją technologia. 

Wiedźmin jest fenomenem i niezwykłym zjawiskiem popkulturowym, 

zasługuje więc na różnie zjawiskowe dodatki. Moneta 2 uncjowa posiada dwa 

dodatki. Pierwszym z nich jest pozłacany miecz Geralta. Kolekcjonerzy cenią 

sobie złoto właśnie w postaci dodatków. W oryginale oczywiście miecz Geralta 

jest srebrny, ale z uwagi na monetę wykonaną ze srebra, musiał się on na jej tle 
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w jakiś sposób wyróżnić. W scenie wybranej do monety 2 oz „Miecz 

Przeznaczenia” ważną rolę odgrywa usytuowany na środku rewersu kielich, 

dlatego stworzono go z ręcznie szlifowanego wielowarstwowego szkła,                

w którym zatopiono płatki złota. 

 

W przypadku monety 1 kilogramowej postanowiliśmy podkreślić jej 

elegancki i wyjątkowy charakter. Właśnie dlatego dodatkiem do monety jest 

kamień szlachetny -agat-, który imituje słońce. 
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Finalny efekt  

Po wielu miesiącach wytężonych prac gotowy jest finalny efekt monety. 

To niezliczone godziny pracy projektantów, technologów, mincerzy i wielu 

innych osób zaangażowanych w nadzór i kontrolę nad zapewnieniem 

najwyższej jakości. 

Dzięki ich pracy możliwe jest m.in. wkomponowanie tylu elementów                

w tak mały krążek, jak moneta z Wiedźminem. Nasz Wiedźmin umieszczony 

został w drewnianym pudełku, stworzonym specjalnie dla tej monety. 

Dodatkowo, stworzyliśmy również projekt wilka, wygrawerowany na wieku. 

Całość ozdabia dedykowana obwoluta oraz certyfikat autentyczności. Każdy 

element musi ze sobą współgrać; pasować do siebie stylem, kolorem, 

dodatkami. Tutaj nie ma przypadków.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◙ 
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STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI -  

MEDALE, ZNACZKI, POMNIKI 

Dariusz Świsulski 
1
, Andrzej Wac-Włodarczyk 

2 

1
 Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

2
 Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki 

 

13 czerwca 2019 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę, 

w której w ostatnim akapicie możemy przeczytać: Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej, uznając wielkie zasługi Stanisława Żółkiewskiego, twórcy wiktorii 

kłuszyńskiej i zdobywcy Moskwy, wytrwałego obrońcy Ojczyzny, za którą oddał 

swoje życie, ustanawia rok 2020 w 400-lecie Jego śmierci Rokiem Hetmana 

Stanisława Żółkiewskiego [1]. 

Przez wiele lat hetman Stanisław Żółkiewski nie doczekał się godnego 

upamiętnienia swojej postaci. Obecnie podejmowane są działania, jak powyższa 

uchwała, by przywrócić pamięć tego bohatera. Miejsca zwycięskich bitew leżą 

poza granicami Polski, trudno oczekiwać, by tam jego czczono. Inicjatywę 

budowy pomnika ku chwale wielkiego Hetmana w Żółkiewce, skąd wywodzą 

się jego korzenie, zgłosiło Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki.  

Przypomnijmy największe osiągnięcia tego wybitnego Polaka i jego 

upamiętnienie - zarówno drobne, w medalach i znaczkach pocztowych, jak 

i przez planowaną budowę pomnika w Żółkiewce. 

Stanisław Żółkiewski był synem Stanisława i Zofii z Lipskich. Karierę 

polityczną rozpoczął u boku Jana Zamoyskiego [2] i od najmłodszych lat 

uczestniczył w najważniejszych politycznych wydarzeniach, jakie miały miejsce 

w tamtym okresie historycznym. U Zamoyskiego uczył się również rzemiosła 

wojennego uczestnicząc już od młodości w wielu kampaniach wojennych. 

Z  czasem został stałym doradcą wojskowym Jana Zamoyskiego i dzięki 

protekcji swojego „wychowawcy” otrzymał buławę hetmana polnego 

koronnego. W 1595 brał udział w wyprawie do Mołdawii, a rok później krwawo 

stłumił powstanie kozackie Semena Nalewajki. 
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Stanisław Żółkiewski, pocztówka Wydawnictwa Salonu Malarzy Polskich w Krakowie (zbiory autora) 

 

Przedstawiony portret pochodzi z pocztówki wydawnictwa Salon Malarzy 

Polskich w Krakowie. Wydawnictwo to znane jest z emisji pocztówek 

prezentujących na przełomie XIX i XX wieku prace malarskie [3]. 

Żółkiewski w roku 1600 wziął udział w wyprawie na Wołoszczyznę 

i przyczynił się do zwycięstwa. W kolejnych latach walczył ze Szwedami 

w Inflantach, gdzie odniósł swoje pierwsze samodzielne zwycięstwo pod 

Rewlem. W trakcie rokoszu Zebrzydowskiego opowiedział się po stronie króla 

i pokonał jego przeciwników pod Guzowem. W roku 1609 Hetman Żółkiewski 

stanął na czele wojsk polskich wyprawiających się na Rosję i tam 4 lipca 1610 

roku odniósł swoje najświetniejsze zwycięstwo w bitwie pod Kłuszynem nad 

kilkukrotnie silniejszym w liczbie nieprzyjacielem.  
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Bitwa pod Kłuszynem, pułki szwedzkie poddają się hetmanowi Żółkiewskiemu w 1610 roku, pocztówka 

Wydawnictwa Salonu Malarzy Polskich w Krakowie (zbiory autora) 

 

Stanisław Żółkiewski doprowadził do obwołania przez bojarów na tronie 

moskiewskim królewicza Władysława oraz był zwolennikiem unii między 

Polską a Moskwą. Następne lata na polu wojskowości nie były aż tak dobre dla 

starzejącego się wodza, uaktywniła się za to jego działalność polityczna. 

W 1618 roku został hetmanem wielkim i kanclerzem wielkim koronnym. 

W roku 1620 poprowadził swoją ostatnią wyprawę wojenną do Mołdawii, gdzie 

po przegranej bitwie pod Cecorą, zginął 7 października w trakcie odwrotu 

swoich wojsk. 

Pisarz Władysław Łoziński w głośnej przed stu laty książce „Prawem 

i lewem” napisał: „Żółkiewski był syntezą i krystalizacją wszystkiego, co było 

wzniosłe, świetne, dobre w naturze polskiej. Wojownik, dziejopis, orator, 

uczony, gospodarz na wszystkich polach swej działalności znakomity. 

W niektórych niezrównany. Zawarł w swoim charakterze całe bogactwo polskiej 

duszy, całą bujność polskiego geniuszu”. 
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Śmierć Stanisława Żółkiewskiego pod Cecorą, pocztówka Wydawnictwa Salonu Malarzy Polskich w Krakowie 

według obrazu Walerego Eljasza-Radzikowskiego [4] (zbiory autora) 

 

 

Sarkofag hetmana Stanisława Żółkiewskiego w krypcie kolegiaty św. Wawrzyńca w Żółkwi, obecnie na Ukrainie 

(fot. autora, wrzesień 2019) 

 

Hetman Stanisław Żółkiewski większą część swojego życia spędził na 

wojnach w obronie Ojczyzny. Największą sławę przyniosło mu wspomniane już 

zwycięstwo pod Kłuszynem 4 lipca 1610 roku, które uznawane jest za jedno 

z najświetniejszych osiągnięć oręża polskiego.  
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Jego następstwem było zdobycie Moskwy i obsadzenie Kremla polską 

załogą. 6 listopada 1612 roku, po długim oblężeniu polscy żołnierze zmuszeni 

byli opuścić Kreml. Rosjanie obecnie uznają tę datę za święto państwowe - 

Dzień Jedności, upamiętniający “wyzwolenie Moskwy spod polskich 

okupantów”. Na Placu Czerwonym postawili zaś pomnik przywódcom, którzy 

doprowadzili do wygnania Polaków.  

Postać hetmana Stanisława Żółkiewskiego była przez lata przypominana, 

począwszy od małych form, jak plakiety, medale i znaczki pocztowe. 

W okresie zaborów ważną rolę pełniły medale o tematyce patriotycznej, 

pomagając utrwalić tożsamość narodową. Medale takie były wykonywane m.in. 

w zakładzie Mintera. Wytwórnia rodziny Minterów została założona 

w Warszawie w 1828 roku z inicjatywy pochodzącego ze Szczecina malarza 

i litografa Karola Fryderyka Mintera. W latach 40-tych XIX wieku, kiedy to 

zakładem kierował syn Karola Fryderyka - Karol Juliusz, był to największy 

producent w Królestwie Polskim i w Rosji sprzętów liturgicznych, jak latarnie 

i lichtarze. Firma wytwarzała cieszące się popularnością medaliony, plakiety 

i statuetki wybitnych zasłużonych dla historii Polski osobistości. Projektowane 

one były m.in. przez takich artystów jak Wojciech Święcki, Jakub Tatarkiewicz, 

Władysław Oleszczyński [2]. 

 

Medalion Stanisława Żółkiewskiego ze zbiorów Muzeum Chorzowskiego [5] 



S t r o n a  | 23 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 161 styczeń – marzec 2021 

W minterowskiej serii hetmanów polskich po 1858 roku wykonano 

medalion wzorowany na medalionie nieznanego artysty z drugiej połowy XVIII 

wieku. Przedstawiono na nim popiersie hetmana na wprost, u dołu półkolem 

wklęsły napis: ŻÓŁKIEWSKI. Owalny medalion o wymiarach 72 x 60 mm 

z uszkiem, został odlany w brązie [6].  

Postać hetmana Żółkiewskiego, jak na wielu innych wizerunkach, 

przedstawiona jest w noszonym przez szlachtę na żupanie płaszczu, zwanym 

delią. Na głowie futrzana czapka z piórkiem. 

Kolejny medalion pochodzi z serii medalionów z popiersiami hetmanów 

polskich, wykonanymi dla wytwórni ceramiki Josiah Wedgwood Sons około 

1869 roku przez rzeźbiarza i medaliera Edwarda J. Kuntze (1826-1870). Owalny 

medalion o wymiarach 70 x 55 mm został wykonany z kamionki jaspisowej. 

U dołu półkolem napis: ZOTKIEWSKI [7]. 

 

 

Medalion Stanisława Żółkiewskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie [7] 

 

Pierwszy znaczek pocztowy ze Stanisławem Żółkiewskim został 

wyemitowany 11 listopada 1938 roku w tzw. serii historycznej, ilustrującej 

najważniejsze wydarzenia w historii Polski, wydanej z okazji 20. rocznicy 

odzyskania niepodległości. Na znaczku o numerze katalogowym 316 i nominale 
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45 groszy przedstawiono dwóch hetmanów: Stanisława Żółkiewskiego 

i zwycięzcę spod Kircholmu Jana Karola Chodkiewicza. Znaczek wydano 

w nakładzie 3.000.000 sztuk. Autorem projektu jest W. Boratyński, ryt. 

H. Dutczyński [8]. 

 

 

Znaczek ze Stanisławem Żółkiewskim i Janem Chodkiewiczem z 1938 roku (zbiory autora) 

 

W 1943 roku Poczta niemieckiego obozu polskich jeńców wojennych II C 

w Woldenbergu (obecnie polski Dobiegniew) wydała serię znaczków z serii 

Hetmani. Wśród nich dwa znaczki ze Stanisławem Żółkiewskim o nominale 

10 f: w kolorze ciemnozielonym (20.12.1943, nakład 14.050) i kolorze 

jasnozielonym (3.08.1943, nakład 25.782) [9]. 
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Znaczek ze Stanisławem Żółkiewskim poczty niemieckiego obozu polskich jeńców wojennych II C 

w Woldenbergu z 1943 roku (zbiory autora) 

 

W 1989 roku Poczta Solidarność wydała serię znaczków Hetmani Polscy. 

Wśród nich znaczki ze Stanisławem Żółkiewskim o nominale 150 zł. Znaczki 

wydano w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i bordowej [10]. 

 

 

Znaczek ze Stanisławem Żółkiewskim Poczty Solidarność z 1989 roku (zbiory autora) 
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W 1995 roku Urząd Miasta Kraśnika wyemitował medal 24 Pułku Ułanów 

im. Stanisława Żółkiewskiego. Na awersie umieszczono odznakę wojskową 

z orłem w koronie, po bokach daty: 1920 1995. W otoku napis: 24 PUŁK 

UŁANÓW IM. H.W.K. STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO - KRAŚNIK. 

Na rewersie postać kawalerzysty z lancą na tle czołgu. W otoku napis: POLSKA 

W. BRYTANIA FRANCJA BELGIA HOLANDIA NIEMCY - 1920-1947. 

Medal zaprojektował Zbigniew Kotyłło, a w nakładzie 500 sztuk wybiła 

Mennica Państwowa. Średnica 70 mm, materiał - tombak srebrzony 

i oksydowany [11]. 

 

   

Medal z 1995 roku 24 Pułku Ułanów im. Stanisława Żółkiewskiego [11] 

 

Kolejny medal ze Stanisławem Żółkiewskim wyemitowało w 1996 roku 

Towarzystwo Wiedzy Obronnej w Warszawie. Na awersie znajduje się popiersie 

hetmana Żółkiewskiego z buławą. W otoku napis: HETMAN STANISŁAW 

ŻÓŁKIEWSKI / 1547 (1550) / 6/7 X 1620. Na rewersie husaria na tle twierdzy. 

Poniżej napis: KŁUSZYN CAROWOZAJMISZCZE, NOWODZIWICZE 

POLE oraz znak TWO i data 1996. Przy dolnej krawędzi napis: KAMPANIA 

MOSKIEWSKA - 1610. Medal zaprojektowali i wykonali Andrzej i Roussana 

Nowakowscy, a w nakładzie 1200 sztuk - tombak srebrzony i oksydowany oraz 

800 sztuk - patynowany wybiła Mennica Państwowa. Średnica 70 mm [12]. 
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Medal z 1996 roku na pamiątkę kampanii moskiewskiej Stanisława Żółkiewskiego (zbiory autora) 

 

W 2008 roku Skarbnica Narodowa Sp. z o.o. wyemitowała medal ze 

Stanisławem Żółkiewskim z serii Wielcy Polacy. Na awersie przedstawiono 

popiersie Żółkiewskiego, w tle postać jeźdźca husarii. Na rewersie tytuł serii 

i stylizowana kompozycja historycznych wizerunków godła polskiego. Medal 

o średnicy 38,61 mm został wykonany z mosiądzu platerowanego złotem [13]. 

 

   

Medal z 2008 roku ze Stanisławem Żółkiewskim z serii Wielcy Polacy (zbiory autora) 
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Narodowy Bank Polski 2 lipca 2010 r. wprowadził do obiegu monetę 

o nominale 10 zł z serii „Wielkie Bitwy”, upamiętniającą 400. rocznicę bitwy 

pod Kłuszynem. Na awersie przedstawiono wizerunek hetmana Stanisława 

Żółkiewskiego, w tle z lewej strony wojska polskie, z prawej strony wojska 

moskiewskie. Z lewej strony, na tle polskich wojsk orzeł z godłem 

Rzeczypospolitej Polskiej. Po prawej nominał 10 ZŁ. Przy dolnej krawędzi rok 

emisji 2010 oraz napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Na rewersie 

stylizowane wizerunki huzarzy na galopujących koniach, trzymających kopie 

z proporcami. Z prawej strony u dołu stylizowany napis Kłuszyn 1610.  

 

 

 

Moneta NBP z 2010 roku upamiętniająca 400. rocznicę bitwy pod Kłuszynem [14] 
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Autorem projektu monety jest Robert Kotowicz. Moneta została wybita 

w Mennicy Polskiej w nakładzie 60.000 sztuk w srebrze 925/1000 stemplem 

lustrzanym z wybłyszczanym fragmentem reliefu. Moneta posiada kształt elipsy 

o wymiarach 40 x 26 mm [15]. 

18 września 2020 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek 

pocztowy w bloku z okazji 400-lecia bitwy pod Cecorą (numer katalogowy 

5078, nominał 8,70 zł). Na znaczku przedstawiono hetmana Stanisława 

Żółkiewskiego w czasie bitwy pod Cecorą w 1620 roku, z fragmentu 

namalowanego ok.1877 roku przez Witolda Piwnickiego obrazu „Bitwa pod 

Cecorą”. Autorem projektu znaczka jest Jarosław Ochendzan. Nakład wynosi 

100.000 sztuk [16]. 

 

 

Znaczek 400-lecie bitwy pod Cecorą z 2020 roku (zbiory autora) 

 

Hetman Stanisław Żółkiewski, mimo olbrzymich zasług oddanych dla 

Polski, nie ma wielu pomników. Te, które były wybudowane dawniej, znajdują 

się za granicami kraju lub nie dotrwały do dzisiejszych czasów, a po 1945 roku 

nie był sprzyjający czas dla upamiętniania zdobywcy Moskwy. 
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Stanisław Żółkiewski w bitwie pod Cecorą z kilkukrotnie 

przewyższającymi liczebnie Turkami został ciężko ranny podczas odwrotu 

wojsk polskich. Zmarł w nocy z 6 na 7 października 1620 roku. Turcy odcięli 

hetmanowi głowę i po nadzianiu na pikę odesłali sułtanowi, u którego ponad 

dwa lata wisiała nad wejściem do pałacu. Syn hetmana Jan trafił do niewoli, 

gdzie podupadł na zdrowiu. Ostatecznie żona hetmana, Regina z Herburtów 

Żółkiewska wykupiła od sułtana chorego syna oraz ciało męża za 3 miliony 

złotych polskich. Ciało Stanisława Żółkiewskiego zostało pochowane w Żółkwi, 

a jego syn Jan na miejscu klęski postawił ufundowany przez żonę hetmana 

pomnik z tablicą z napisem „Quam dulce et decorum est pro patria mori” (pol. 

Jakże słodko i zaszczytnie jest umrzeć za Ojczyznę) [17].  

 

 

Pomnik Żółkiewskiego pod Cecorą, drzeworyt według Franciszka Kostrzewskiego [18] 
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Zniszczony w 1868 roku pomnik został odbudowany ok. 1912 roku, 

a w 2003 roku odrestaurowany [19]. 

 

 

Odnowiony pomnik Żółkiewskiego w Berezowce (Mołdawia) [19] 

 

W 1903 roku został postawiony pomnik Stanisława Żółkiewskiego 

w Żółkwi (obecnie na Ukrainie). Na cokole umieszczono popiersie hetmana, 

które wyrzeźbił Stanisław Emil Czapek (1874-1915), z pochodzenia Czech, syn 

dyrektora banku "Slavia" we Lwowie. Po wejściu do Żółkwi Rosjan w 1939 

roku pomnik został wysadzony w powietrze [20]. 
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Pomnik hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkwi [20] 

 

Jedyny pomnik Stanisława Żółkiewskiego, który obecnie znajduje się 

w Polsce, został odsłonięty ok. 1900 roku na okrągłym skwerze w środku parku 

im. Henryka Jordana w Krakowie. Na postumencie przedstawiono niewielkich 

rozmiarów popiersie hetmana.  

Park na terenie błoń czarnowiejskich utworzono w 1889 roku z inicjatywy 

dr. Henryka Jordana. Już na przełomie lat 80. i 90. XIX w. rozpoczęto 

ustawianie popiersi sławnych polskich poetów, uczonych i pisarzy. Do 1914 

roku umieszczono 46 pomników. Obecnie na terenie parku stoją 54 

popiersia [21].  
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Pomnik Stanisława Żółkiewskiego w Parku Jordana w Krakowie [22] 

 

W celu godnego upamiętnienia postaci i zasług hetmana Stanisława 

Żółkiewskiego w Polsce, z inicjatywy Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół 

Żółkiewki powstała idea budowy pomnika w Żółkiewce. W tym celu powołano 

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. 

Projekt pomnika wykonał prof. Stefan Dousa z Politechniki Krakowskiej. Po 

rozważeniu propozycji lokalizacji monumentu, zdecydowano, że zostanie on 

posadowiony na skwerze w centrum Żółkiewki. Koszt całego przedsięwzięcia 

szacowany jest na ok. 300 tys. zł [23]. 

Stefan Dousa urodził się w 1945 roku w Będzinie. W 1970 roku ukończył 

Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

Od  1971 roku pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej 

w  Pracowni Rzeźby. W 1997 roku otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk 

plastycznych. W swojej twórczości artystycznej zajmuje się rzeźbą 

monumentalną i kameralną, medalierstwem, malarstwem witrażowym oraz 

grafiką w technikach własnych [24]. 
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Projekt pomnika hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce autorstwa Stefana Dousy  

 

Budowę pomnika można wesprzeć wpłatami na konto Regionalnego 

Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie: 

55 8200 1050 2006 5000 0366 0003 (z dopiskiem "Na budowę pomnika 

Hetmana Stanisława Żółkiewskiego"). Zostały też wyemitowane cegiełki 

o różnych nominałach. 

Zachęcamy czytelników Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych do 

przekazania na ten cel nawet niewielkich kwot. 
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Cegiełki na budowę pomnika hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce  
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Z okazji 400. rocznicy śmierci Stanisława Żółkiewskiego w październiku 

2020 roku zostały wyemitowane znaczki personalizowane o nominale "a", 

przedstawiające projekt pomnika, portret Hetmana oraz logo Regionalnego 

Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki. Znaczki wydano w dziewięcioznaczkowym 

arkusiku, a autorem projektu jest Adam Szuler. 

 

 

Znaczki personalizowane Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki  

z okazji 400. rocznicy śmierci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 
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Z tej samej okazji została wyemitowana kartka pocztowa beznominałowa, 

a Urząd Pocztowy w Żółkiewce stosował datownik okolicznościowy. 

 

Kartka pocztowa beznominałowa ze znaczkiem personalizowanym i pamiątkowym datownikiem  

z okazji 400. rocznicy śmierci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego (zbiory autora) 
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O TWÓRCZOŚCI PIOTRA SOLECKIEGO RAZ JESZCZE 

Miłosz Frąckowiak 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Po zapoznaniu się z artykułem p. Adama Kuźnickiego zamieszczonym              

w ostatnim 160 numerze GZN pt. „Medale Piotra Soleckiego i nagrody dla 

laureatów Gdańskich Festiwali Polskich Filmów Fabularnych” pojawiła się 

myśl, aby zawartą tam treść uzupełnić. Zacznę jednak moją wypowiedź 

nietypowo, bo nie na zamierzony temat. Ale jak jest mowa o Piotrze Soleckim 

to chcę przy okazji wykorzystać starannie przechowywany we właściwej teczce 

wycinek z gazety pt. „Rzeźbiarz medali”.   

Nie będzie to z mojej strony wielkim przestępstwem, gdy wykorzystam  

w całości i bez żadnych zmian zapomniany już artykuł, zapomnianej gazety. Nie 

byłem przezorny i nie odnotowałem tytułu tej gazety i daty jej wydania.                       

Z pewnością, sądząc po druku, jest to dziennik Głos Wybrzeża. Notatka zawiera 

zdjęcie P. Soleckiego 

przy rzeźbieniu męskiej 

głowy nadnaturalnej 

wielkości, co załączam, 

oraz awers medalu na       

I Biennale Sztuki 

Gdańskiej nad którym 

aktualnie pracował.  

 

 

Piotr Solecki przy pracy.             

Fot. Witold Węgrzyn 

 

Znając przytoczone w tekście medale jest to rok 1975, raczej koniec roku. 

Dziennikarka wspomina, że na ścianie widzi kilkadziesiąt medali. Jak wynika            

z mojej wiedzy do końca 1975 rzeźbiarz wykonał nie mniej niż 34 medale, więc 

jest to kilkadziesiąt. Ale to też początkowy okres pracy nad medalami, a już 

cieszył się wielkim uznaniem i miał już niemały dorobek. Autorka tekstu nie 
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podała swego nazwiska, podpisała się tylko sygnaturą (ztm), ale podpisał się 

autor fotografii Witold Węgrzyn.   

A to treść notatki: 

„Medal. Niewielka rzecz –najczęściej krążek podobny do monety, wybijany lub 

odlewany z okazji jakiegoś wydarzenia. Medale znane już były w czasach 

rzymskich, zachwycano się nimi w renesansowej Italii, gdzie z wybijania słynęli 

tacy mistrzowie jak Pisanello. Podobnie jak monety zdobione są reliefami, 

przedstawiającymi portrety osób, symbole czy napisy. Są nie tylko wybijane ale i 

wyklepywane. Na technikę wybijania zwrócono baczniejszą uwagę dopiero              

w wieku XVII. Współcześnie medal traktowany jest jako dzieło sztuki. Stał się 

modny, poszukiwany, kolekcjonowany przez hobbistów. Najbardziej popularnym 

w Trójmieście artystą, który zajmuje się medalierstwem, jest znany także z prac 

rzeźbiarskich – Piotr Solecki. Jego dziełem są słynne „Gdańskie Lwy”, 

oczywiście nie te wyryte na gdańskich zabytkach, ale wręczone laureatom I i II 

Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku... Lwy są wykonane w 

srebrze w formie statuetki i plakietki. Stoją na kwadracie marmuru, opierają się 

na bryle bursztynu z przyczepionym do niego srebrnym herbem Gdańska. Jedna 

taka statuetka zawiera w sobie półtora kilograma srebra. 

Czy łatwo wykonać medal ? O tym właśnie myślałam idąc do pracowni 

Piotra Soleckiego w Oliwie. Wyobrażałam sobie niemalże hutniczy piec, różnej 

wielkości kociołki, worki gipsu, farb, flaszki i flasze z chemikaliami. Wizje 

jednak prysły, gdy weszłam do pracowni.  

W zasadzie nie różni się ona od innych rzeźbiarskich. Na półkach 

przymocowanych do ścian, stoją popiersia osób, mniej lub więcej znanych 

osobistości ze świata naukowego czy artystycznego, na niewysokim podium 

mieszczą się dwie olbrzymie rzeźby w gipsie. A sam warsztat medalierski ?   

To właśnie jeden długi stół, pod nim wanna z rzeźbiarskim proszkiem, 

sito, formy z  czterech desek, metalowa rurka i negatywy medali.  

Gdy weszłam do pracowni, artysta akurat wykonywał odlew nowego 

medalu – przeznaczonego na trwające obecnie I Biennale Sztuki Gdańskiej. 

Medale te wręczone zostały plastykom, którzy wykazali się wysokim poziomem 

swych prac.    

Ale zacznijmy od początku. Artysta wycina z pilśniowej płyty okrągły 

otwór, dostosowany do wielkości przyszłego medalu. Kształtuje formę medalu w 
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gipsie wkłada ją w otwór płyty, co pewien czas zwilża wodą i rzeźbi. Potem 

następuje skomplikowany proces odlewania.  

Przyrządów do rzeźbienia jest, jeśli nie przesadzam, około setki. Tzw. 

cyzelerka do wyrazistego wycinania liter, dłuta i dłutka, a nawet …wiertła 

dentystyczne.   

W domu państwa Soleckich, na jednej ze ścian z drewnianą, ciekawie 

zakomponowaną płytą stoją w rowkach medale autorstwa pana domu oraz jego 

przyjaciół. Jest to jakby małe muzeum pani Soleckiej, która chociaż w ten 

sposób chciała zachować niektóre z prac męża, skutecznie dotąd rozchwytywane 

przez znajomych.  

Medali jest kilkadziesiąt. Każdy jest niepowtarzalny w formie                           

i kompozycji. Widać, że ich autor dotarł do ostatecznego ich wyrazu drogą 

przemyśleń i poszukiwań. I nie są to często spotykane medale jednolite, ale             

i posiadające tzw. ażurek, czyli płaszczyznę z celowo wyciętymi otworami jak np. 

medal I Biennale Sztuki Gdańskiej, czy IV Ogólnopolskiej Wystawy Rzeźby w 

Sopocie z ubiegłego roku. 

Forma ich jest i realistyczna i bardziej atrakcyjna. Można powiedzieć, że 

konkretna wtedy, gdy chodzi o tematy nie dające się ująć w sferze wieloznacznej, 

a fantazyjna, gdy wiąże się z definicjami ogólnymi. 

Znany jest na pewno czytelnikom znak Festiwalu Mody Jarmarku 

Dominikańskiego. Hermes z jarmarkowych plakatów jest na medalu nieco 

stylizowany. Na stronie awersu istnieje natomiast popularny kogucik. Te medale 

wręczane są co roku przedstawicielom zwycięskich firm.  

Medale dla uczczenia 15-lecia studenckiej spółdzielni „Techno-Service”, 

dla PLO z okazji pierwszego rejsu „Batorego”, plakietki dla szkół, 

wyróżniających się uczniów, przedsiębiorstw, instytucji, na wystawy i z okazji 

rocznic. W sumie różna treść i forma. 

Kiedyś artysta zajmował się inną dziedziną, współpracował w realizacji 

modeli i przy przekuwaniu wielkich pomników na Westerplatte, w Treblince, 

pomnika Powstańców Wielkopolskich i Rzezi Gdańskiej. Po wypadku jakiemu 

uległ, podczas realizacji jednego z pomników, zaczął projektować formy 

mniejsze, co wcale nie znaczy, że nie powróci do wielkich form rzeźbiarskich.  
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W tej chwili pasją artysty są medale, ale już w projekcie ma następne 

gipsowe popiersie.  

Piotr Solecki kończył Liceum im. Kenara w Zakopanem, dyplom uzyskał w 

gdańskiej PWSSP, w pracowni doc. Alfreda Wiśniewskiego, ze specjalności 

projektowania architektoniczno-rzeźbiarskiego. Przez pewien czas rzeźbiarz był 

wykładowcą na tej uczelni. Teraz też nie zerwał kontaktu ze studentami,                    

a ponieważ jest zawsze chętny do udzielania rad i pomocy, nieraz przychodzą do 

jego pracowni przyszli adepci sztuk pięknych.  

Właściwie o samej pracy rzeźbiarza może dużo powiedzieć jego rodzina. 

Nikt się nie dziwi, że często idąc do pracowni o 16 po południu, wychodzi z niej 

dopiero o 5 rano. Cóż, natchnienie nie przychodzi na zawołanie, a gdy już jest, 

nie liczą się minuty i godziny.   

 - Jest ciągle niezadowolony – mówi o mężu pani Solecka – chociaż ma masę 

wpisów do pamiątkowych zeszytów, gratulacji. Kiedyś, gdy zaproponowano mu 

zrobienie wystawy, był oburzony, że „przecież nie ma czego wystawiać, że to co 

zrobił, jest jeszcze nie wykończone”. A gdy wystawa doszła do skutku, posypały 

się słowa uznania.   

Koledzy mówią o Piotrze Soleckim żartobliwie „mały człowiek do 

wielkich czynów”. Rzeczywiście pasja z jaką tworzy artysta i ogromna ilość 

zamówień, z których nie wszystkie z braku czasu mogą być zrealizowane, 

świadczą o tym, że artysta jest cenionym rzeźbiarzem. Jeżeli dodamy do tego 

jeszcze jedną cechę osobistą artysty – skromność – wyłoni się cały jego obraz”.   

Zanim podejmę główne zamierzenie, tj. komentarz dotyczący artykułu              

w GZN nr 160,  to jeszcze w tym szczególnym czasie, gdy rzadko wychodzi się 

z domu, garść refleksji osobistych. Z wiekiem bardzo często wraca się do  

przeżytego czasu, chciałoby się coś przekazać, tylko nie ma komu. Będąc od 

wielu lat członkiem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego (wcześniej PTAiN) nie stroniłem od czynnego w nim 

udziału. Była więc działalność w zarządzie, były liczne wystawy medali, 

niektóre bardzo duże i nie tylko w Gdańsku, ale i poza Pomorzem, były odczyty 

i publikacje, nie tylko w GZN. A w Gdańskich Zeszytach była próba 

skatalogowania gdańskich powojennych medali doprowadzona do roku 1995               

i podsumowanie dorobku kilku trójmiejskich  medalierów. Był czynny udział w 

organizacji corocznych wycieczek, udział w wydaniu kilku medali 

pamiątkowych, było uczestnictwo w Walnych Zjazdach Towarzystwa i krótki 
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epizod w zarządzie głównym, a nade wszystko żywy kontakt z prawdziwymi 

kolekcjonerami i życzliwymi osobami przy realizacji określonych zadań.                       

A Oddział, mając oparcie w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, tętnił 

życiem, bo i członków było wielu o zdecydowanych zainteresowaniach. Sala             

w MAG podczas odczytów, sygnalizowanych całorocznymi plakatami                       

i informacją podawaną w Dzienniku Bałtyckim, bywała pełna, czasem 

przepełniona. W początku lat 90. zacząłem wydawać opracowania o medalach 

polskich stoczni ze stroną tytułową PTN Oddział Gdański. Później doszły 

opracowania z medalami Piotra Soleckiego. Wg zachowanej strony tytułowej 

było opracowanie „Gdańsk marzec 2001”, „Gdańsk lipiec 2001” i „Gdańsk 

2002”. Były to skromne, kserograficzne, numerowane opracowania o nakładach 

nie przekraczających 10 egzemplarzy, a ilustracje pochodziły ze zdjęć 

fotograficznych. Opracowania te były rozprowadzane wśród członków 

Towarzystwa, ale nie tylko. Te stoczniowe otrzymały też stocznie, a Piotr 

Solecki powędrował m.in. do Biblioteki PAN w Gdańsku, Muzeum Zamkowego 

w Malborku, Muzeum w Bydgoszczy i Muzeum Sztuki Medalierskiej we 

Wrocławiu. Z zainteresowania medalami stoczniowymi powstało opasłe dzieło, 

wydane w roku 2018, które utrwala w szczególny sposób cały rodzimy przemysł 

okrętowy. Po zakończeniu tego tematu powróciłem pod koniec roku 2017 do 

twórczości Piotra Soleckiego, a ściślej do Jego medali, które są mi od wielu lat 

szczególnie bliskie. Chciałem na 25-lecie Jego śmierci przygotować bardziej 

profesjonalne wydawnictwo przedstawiające wykonane medale. Nie udało mi 

się uzyskać brakujących pozycji, a wiem, może nie wszystko, co mi brakuje.  

Skończyło się więc tylko na prezentacji części dorobku Artysty na II Pomorskiej 

Konferencji Numizmatycznej w Gdańsku we wrześniu 2018 roku. I tkwię nadal 

w tym temacie. A ten obecny tekst niech będzie takim dziwnym, nieskromnym  

wprowadzeniem do tego co chcę napisać w związku z artykułem p. Adama 

Kuźnickiego.  

Tytuł artykułu oddaje treść, ale mogę uściślić, że artykuł omawia medale  

i plakietki ograniczając się tylko do sztuki filmowej na Wybrzeżu w wykonaniu 

gdańskiego artysty rzeźbiarza Piotra Soleckiego. Napisałem gdańskiego artysty, 

gdyż tu zaczął się zajmować małą rzeźbą i tu swą twórczość zakończył. A do 

Niego przyznają się też Duszniki Zdrój i Zakopane.   

A teraz do rzeczy. Artykuł p. Adama Kuźnickiego rozwiał moje pewne 

wątpliwości, wiele rzeczy wyjaśnił i utwierdził w domysłach, ale i jeszcze jakieś 

wątpliwości pozostawił. Należę do pokolenia, które nie buszuje w internecie, 
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gdzie szuka się, znajduje i wyciąga na wierzch interesujące rzeczy, choć 

doceniam treści ze szklanego ekranu. Przedkładam ponad wszystko mozolną 

wędrówkę po różnych rynkach, jarmarkach, sklepach numizmatycznych               

i targach staroci w poszukiwaniu odpowiednich medali, zarówno co do tematu, 

jak i ich projektantów i wykonawców. Lubię poszukiwany eksponat dotknąć          

i obejrzeć dokładnie ze wszystkich stron. Minęły czasy, gdy na zebraniach 

kolekcjonerskich numizmatyków stoły były pełne oferowanych medali i monet. 

Była tylko kwestia ceny i możliwości nabywcy. Ale nie kupowało się kota               

w worku i potargować można było. Ten świat wszedł w podziemia                          

i prawdziwych kolekcjonerów coraz mniej. Kolekcje też się ukryły.                      

A w Trójmieście ładne były zbiory. Nie zgubmy głównego wątku z Piotrem 

Soleckim na czele, więc po kolei.  

Dwa pierwsze medale pokazane we wspomnianym artykule wydane                

z okazji Debiutów Filmowych z lat 1971/72 i 1972/73 nie są medalami Piotra  

Soleckiego. Autora artykułu zasugerował pewnie p. Dariusz Świsulski, 

właściciel tych przedmiotów, który z kolei za dobrą monetę przyjął moje 

opracowanie z roku 2002, gdzie tam są spisane medale, podane są napisy, ale 

nie ma wizerunków. Ale są tam podane wymiary. A wymiary tam i tu teraz są 

inne, choć napisy tu i tam są dokładnie takie same. Stwierdzenie to uzasadnię. 

Pierwszy medal początkowo uważałem za pracę P. Soleckiego, ale w miarę 

zwiększania nabytków wydawał mi się dziwny. Już kwiat róży z listkami nigdy 

nie był ozdobą u Soleckiego. U Soleckiego motywem roślinnym zawsze był  ten 

sam pąk kwiatu. Ponadto metal jest inny, bardziej miękki, a dźwięk ma bardzo 

słabiutki. Medal z pracowni Soleckiego położony na dwóch palcach i uderzony 

łyżeczką od herbaty dźwięczy jak dzwon Zygmunta. A w drugim medalu na 

debiuty filmowe 1972/73 takie ostre cięcie nie jest w stylu Soleckiego.  

Wątpliwości zostały rozstrzygnięte. Czesław Gajda będąc u mnie stwierdził, że 

ten drugi medal jest jego dziełem, ale go sobie nie zachował. Otrzymał więc ten 

medal ode mnie w prezencie w oryginalnym etui, co odnotowałem w swojej  

inwentarzowej medalowej księdze, sierpień 2000. Więc to pewne.  

Co do pierwszego medalu z lat 1971/72, a był już od dawna w moim 

posiadaniu, mam 80% pewności, a czas robi swoje, że też go określił jako swoją 

pracę. Widocznie go sobie zachował, więc pozostał u mnie. Medal ten nigdy nie 

znalazł się później w towarzystwie wydzielonych u mnie medali P. Soleckiego.  

Byłem też w pracowni p. Czesława Gajdy w okresie, gdy wykuwał w 

kamieniu  popiersie dr Stefana Michalaka, które od wielu już lat stoi na 

postumencie przed gmachem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.                     
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W pracowni był też wówczas pomniejszony model gipsowy pomnika marszałka 

Piłsudskiego. Projekt był bardziej bogaty w stosunku do zrealizowanego, a który 

znajduje się we Wrzeszczu w pobliżu Alei Wojska Polskiego. Wg projektu 

marszałek stoi między kolumnami, które u góry połączone były belką, a na niej  

siedzi orzeł w rysunku podobny do orła z czołówki dziennika Rzeczpospolita.  

Wynikiem tych spotkań był w dniu 3.04.2001 w sali Muzeum 

Archeologicznego w Gdańsku na zebraniu numizmatyków odczyt p. Cz. Gajdy  

pt. „Medale artysty rzeźbiarza Piotra Soleckiego”. (Miłosz Frąckowiak – 60 lat 

działalności odczytowej w Oddziale Gdańskim, Gdańskie Zeszyty 

Numizmatyczne nr 123/2014. To ostatni zeszyt w wersji papierowej                          

i  wytłumaczenie dlaczego pamiętam datę). Odczytowi towarzyszyła wystawa  

w Muzeum Archeologicznym w czterech gablotach, bo tylko cztery posiadał 

PTN. Medale zostały przedstawione w zależności od czasu ich wykonania:               

w latach 1972-1975;   1976-1977;  1978-1980;  1981-1990. Pokazano ok. 120 

medali, w tym wiele podwójnych. Wystawa czynna była przez 3 miesiące. 

Przygotowana została przez wyżej podpisanego. Piszę tak ze szczegółami, gdyż 

zachowały się karteczki, opisujące każdy wystawiony medal i tytuły gablot. 

Potwierdza się rzymska maksyma: „verba volant, scripta manent”. Teraz, po 

latach, trzeba by było przygotować więcej karteczek i użyć więcej gablot.  

Piotr Solecki, wg mojej wiedzy opartej na posiadanych medalach, zajął 

się medalierstwem w roku 1971, po wypadku jakiemu uległ w roku 1968. 

Musiał się pozbierać, a przygotowanie sobie pracowni i odlewni metali 

kolorowych zajęło trochę czasu. Za pierwszą Jego pracę medalierską uważam 

(zawsze mogę się mylić) pokazany teraz medal na Debiuty Filmowe 1971/1972. 

Sądzę, że medal ten, podobnie jak i medal p. Czesława Gajdy, był gotowy                  

w lutym 1972, więc pracę nad nim musiał zacząć wcześniej.  
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POLSKIE DEBIUTY FILMOWE  1971 – GDAŃSK 16-20 LUTY 1972, 86x88.                                                        

To pierwszy medal Piotra Soleckiego 

Wracam do pierwszych dwóch medali i przypisanie im autora. Te dwa 

medale nabyłem w  latach 90-tych. Nie pamiętam kto mi określił autora medalu 

71/72, ale dokładnie pamiętam, że ten drugi z lat 72/73 nabył członek naszego 

Oddziału (wówczas PTAiN) w latach 70. bezpośrednio od Autora. Motyw 

dwóch zbliżonych twarzy z profilu na obu medalach jest przekonywającym 

argumentem. 

  

POLSKIE DEBIUTY FILMOWE 1972 – GDAŃSK 14-18 LUTY 1973, 73x86 

Pierwsze Jego medale nie były sygnowane, stąd te rozterki.  Za pierwszy 

sygnowany medal uważam (choć mogę się mylić) medal wydany z okazji XXV 

lat Głosu Wybrzeża. Jest nawet sygnowany podwójnie, na awersie i rewersie. To 

może na inaugurację tak bogato, lecz i później też zdarzają się podwójne 
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sygnatury. Za swój znak rozpoznawczy artysta przyjął splecione swoje inicjały 

PS i tej sygnaturze pozostał wierny do ostatniego swojego dzieła. Zdarzają się 

jednak  medale niesygnowane, ale znam przypadki, mając w ręku garść takich 

samych medali, że niektóre mają sygnaturę, a niektóre jej nie mają. Są nieliczne 

pozycje zaznaczone jako P. SOLECKI. Wg mojego wykazu w GZN Nr 159 są 

to: poz. 59 i 75, oraz plakietki Festiwali Filmowych  poz. 118, 140 i 160, a także 

na XIII Festiwal z roku 1988. W roku 1989 artysta na plakietkach wraca do 

popularnej sygnatury PS.   

A teraz chcę połączyć te dwa artykuły w GZN nr 159 i 160. Wynika                 

z nich¸ że biuro Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zwróciło się do 

naszego artysty o wykonanie symbolu nagrody już na pierwszy festiwal. 

Widocznie talent wykonawcy zyskał uznanie, więc  zlecenie to przenosiło się na 

kolejne imprezy filmowe, a Autor statuetek i plakietek nagrodowych pozostał 

wierny sztuce filmowej i tworzył je aż do końca swojej artystycznej 

działalności.  Statuetek nie będę tu wymieniać. 

Od I Festiwalu  w roku 1974 do VII w roku 1980 plakietki były ażurowe.  

Dwa lwy siedzą sobie obok siebie trzymając przed sobą tarczę z herbem 

Gdańska. Pierwsza plakietka nieznacznie  odbiega od następnych i napisy 

inaczej są rozmieszczone. Wszystkie kolejne plakietki są jednakowe, mają te 

same wymiary, tak samo rozmieszczone napisy, zmienia się tylko rok i numer 

festiwalu. W prawym dolnym rogu jest  sygnatura PS. Nie jestem pewny co do 

pierwszej plakietki, ale twierdzę, że sześć pozostałych miały dwa przeznaczenia. 

Były plakietki z napisem NAGRODA w jej górnej części i NAGRODA 

SPECJALNA.  Z uwagi na wielu laureatów w różnych kategoriach plakietek 

było więcej, ale nie było ich zbyt wiele.  

Następne plakietki od roku 1981 czyli od VIII Festiwalu były pełne, 

zachowując w przybliżeniu te same gabaryty. Należy tylko pamiętać, by nie 

zgubić się w numeracji, że w roku 1982 i 1983, z uwagi na stan wojenny, 

festiwali nie było. Rysunek jest teraz inny, lwy są dynamiczne, widziane z boku 

wspinają się z dwóch stron na tarczę herbową, ogony uniesione. Medal poz. 118 

z GZN nr 159 ma wyraźną patynę brązową, wiem, że Muzeum Sztuki 

Medalierskiej we Wrocławiu jest w posiadaniu plakietki z tego roku w wersji 

posrebrzanej z herbem Gdańska na bursztynie. Poz. 118 jest bez bursztynu. 

Także poz. 140, to IX Festiwal nie ma bursztynu. Można więc wyciągnąć 

wniosek, że dla gradacji nagrody były plakietki brązowe, srebrzone i złocone,              

a także z bursztynem i bez. W górnej części plakietki jest  napis: NAGRODA. 
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Nie spotkałem pełnej plakietki NAGRODA SPECJALNA. Widocznie ważność  

nagrody zastąpiono rodzajem patyny. W wykazie medali Artysty nie 

uwzględniałem rodzaju patyny, uwzględniałem tylko zmiany na rysunku, choć 

zmiany mogły być niewielkie, traktując takie pozycje jako odmiany, co 

powiększa Jego ilościowy dorobek. Ale cenię sobie posiadanie medalu                    

o zróżnicowanych kolorach patyny.   

Ponieważ w wykazie medali w GZN nr 159 nie została z ilustrowana 

pozycja 160, aby wzbogacić artykuł, załączam teraz plakietkę z X F.P.F.F.                 

z roku 1985.  

 

NAGRODA – X FESTIWAL POLSKICH FILMÓW FABULAR. – GDAŃSK 1985 

Ale jest jeszcze inna ciekawostka. Pozycja 187 (GZN nr 159) pokazuje 

plakietkę złocistą na XIV Festiwal w roku 1989. A miejsce, gdzie na 

poprzednich figuruje napis NAGRODA, tu jest puste. Nie jest to więc plakietka 

nagrodowa, ale jest to plakietka pamiątkowa. Widocznie organizatorzy dużej, 

nagłośnionej imprezy filmowej, która gromadziła prócz filmowców, aktorów              

i zwykłych widzów także wielu notabli i sponsorów, byli dobrymi psychologami 

i uznali za celowe wręczać niektórym osobom plakietki pamiątkowe. 

Podejrzewam, że takie „puste” plakietki w innych latach też bywały. Do roku 

1988, czyli do XIII Festiwalu plakietki nagrodowe miały napis NAGRODA. Nie 

wiem jaki napis występował w roku 1989, bo znane nam puste miejsce na 

pewno zostało zapełnione, ale już w roku 1990 były ZŁOTE LWY GDAŃSKIE. 
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I od roku 1989 pojawia się sygnatura PS. Twierdzę, że ostatnią plakietkę Piotr 

Solecki wykonał w roku 1991. Twierdzę nawet, że może to być ostatnia praca 

medalierska w Jego życiu. Nie chciał zawieść organizatorów słynnej imprezy 

filmowej. Twierdzę tak dlatego, że już od 1988 roku Jego działalność zamierała. 

W roku 1988 odnotowałem dwa wykonane medale, w roku 1989 jeden, w roku 

1990 jeden + plakietka, a w 1991 tylko plakietka. 

 

ZŁOTE LWY GDAŃSKE – XVI FESTIWAL POLSKICH FILMÓW FABULAR. - GDAŃSK 1991, 77x97. 

Ostatnia praca słynnego artysty rzeźbiarza Piotra Soleckiego 

W sieci krążą czasem zdjęcia festiwalowych plakietek. Niektóre są  

zaśniedziałe, zaczernione, pewnie brudne, bez połysku. Takie nie były wręczane 

laureatom. Wykonawca bardzo by się wstydził. A tak niewiele potrzeba, by te  

mosiężne plakietki udające złoto doprowadzić do pełnego blasku. Plakietki były 

wręczane w ładnym, dobrze dopasowanym etui.  

I ostatnia kwestia poruszona w GZN nr 160. Mam oba te medale, choć 

dobrze się trzeba przyjrzeć, by dostrzec różnicę. Jeden z medali został nabyty            

w kartonowym, skromnym etui z przylepioną karteczką. Tak jak na zdjęciu              

w GZN nr 160. I też jest ta sama data: Gdańsk, 85.06.25. i podpis: DYREKTOR 

mgr Jerzy Martyś. Wyróżniony został Marian Czepułkowski. Podaję nazwisko, 

bo porzucona przez rodzinę pamiątka nie była widocznie wysoko ceniona. Ten 

medal ma nieznacznie U zamknięte. Dostrzeżono pomyłkę i od razu 
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postanowiono błąd naprawić. Jeśli z tą datą nagrodzono również wojewodę 

gdańskiego, to znaczy, że były to pierwsze nadania. Okręgowe Przedsiębiorstwo 

Rozpowszechniania Filmów wykazało się w porę refleksem.   

Aby zakończyć temat filmowy pokazuję jeszcze jeden medal (poz. 141            

w GZN nr 159). Dotyczy konkursu filmowego, głównie pewnie dla młodych 

twórców, który stanowił przeciwwagę dla filmowych zawodowców z wielkim 

budżetem. 

  

 

2 BAŁTYCKI KONKURS FILMÓW NIEPROFESJONALNYCH – GDAŃSK 1984 POLSKA, ø70, sygn.. PS 

 

Jak mamy medal na drugi konkurs, to może pierwszy też został utrwalony 

medalem. Może też i następne. Wątpliwości zawsze będą. Wynika z tego, że             

P. Solecki doceniał sztukę filmową i wspierał ich twórców. Na medalu 

przedstawiony jest w ażurowym ornamencie herb Gdańska, co bardzo kojarzy 

się z taką ażurową, metalową ozdobą herbu, zawieszoną na ścianie Domu 

Rzemiosła, u wlotu na ulicę Piwną. Medal jest jednostronny, lecz na rewersie  

ma nalepkę z pokazanym obrazkiem. Ten medal  na nieszczęście powtarza błąd 

z poprzedniego medalu. Z uwagi na datę, to ten jest pierwszy, a tamten powiela 

ten sam błąd. W słowie „filmów” U jest otwarte i nakryte tylko kropką. 

Pomyłka jest widoczna. W tym krótkim opisie O występuje cztery razy i zawsze 

jest literą O. Tu jest inaczej. Szczęśliwie prestiżowe plakietki F.P.F.F. mają 

napisy bez błędu.  
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W latach 70. i 80. w zastępstwie kameralnych projekcji filmowych, 

modne były spotkania w różnych środowiskach, ale głównie w Polskim 

Towarzystwie Turystyczno - Krajoznawczym, na których wyświetlano 

przeźrocza wraz z odpowiednim komentarzem. W ten sposób można się było 

zapoznać z krajem ojczystym, a także z ciekawostkami przyrodniczymi                  

i architektonicznymi ze świata, jeśli prezenterowi i fotografowi udało się 

wyjechać zagranicę. Te spotkania przyjęły nazwę DIA KRAJ. Piotr Solecki 

musiał uczestniczyć w takich wydarzeniach, bo wykonał kilka medali na 

utrwalenie takiej imprezy. I tu otwiera się nam następny wątek – PTTK, które 

zaistniało na kilku wykonanych medalach. Na tym podjęte tematy nie kończą 

się. Artysta ma na swoim koncie i inne wątki z wielokrotnymi medalami jak np. 

SOLIDARNOŚĆ z lat 80., medale religijne, sport i rekreacja, jubileusze 

instytucji, zakładów produkcyjnych i dla zasłużonych pracowników, czy inne 

nagrodowe m.in. na Festiwal Mody podczas Jarmarków Dominikańskich                      

w Gdańsku (o różnych patynach) itp. Za tą dużą liczbą emisji medali stoi 

zamawiający, lecz jestem przekonany, że wiele z nich zostało wykonanych bez 

zamówienia, z własnej potrzeby.               

Zacząłem ten tekst, pomijając przydługi wstęp, od pierwszego medalu 

Piotra Soleckiego z roku 1972 i wspominam ostatnią pracę z roku 1991. I ta 

ostatnia, piękna, błyszcząca plakietka stanowi klamrę, która spina cały dorobek 

naszego Artysty. Austriacki filozof Ludwig Wittgenstein (1889-1951) autor 

traktatu „Tractatus logico-philosophicus” wyraził szczególną refleksję o swojej 

książce: -„Otóż chciałem napisać, że moja praca składa się z dwóch części:            

z tego co napisałem, oraz ze wszystkiego, czego nie napisałem. I właśnie ta 

druga część jest ważna …”. Przytaczam słowa filozofa nie bez powodu, bo 

wielu rzeczy nie napisałem. Numizmatyków interesują medale, ale poza 

medalami jest rzeźba większych rozmiarów, jak chociażby głowa przedstawiona 

na załączonym zdjęciu. Są też statuetki nagrodowe. A podsumowując tylko 

rzeźbę małych rozmiarów, jakim jest medal, a do tego wykonaną nie tylko                

w gipsie, ale jeszcze w postaci odlewu, trudno pojąć, jak można w tak krótkim 

czasie, bo zaledwie w ciągu 19 lat, pozostawić po sobie taki ogromny dorobek. 

W dodatku pracując tylko lewą ręką. To wynik niezwykłej pracowitości, ale               

i talentu. Pomysł przychodził szybko i szybka była jego realizacja. W GZN nr 

159 starałem się określić liczbę wykonanych medali. Spisałem 190 pozycji. 

Uwzględniając teraz tylko prace na rzecz festiwali filmowych ten dorobek 

znacznie się powiększył i przekroczył dwie setki. Jestem przekonany, że                   

w niedalekiej przyszłości twórczość Piotra Soleckiego doczeka się solidnej, 
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pełnej monografii. A ten podany tu tekst niech będzie kolejnym 

przypomnieniem, że w naszym Gdańsku żył i pracował wielki Artysta-

Rzeźbiarz Piotr Solecki.         

Ponieważ w kilku przypadkach podaję niektóre sprawy z dużą pewnością 

siebie, kierując się tylko intuicją, na zakończenie załączam motto, jakie użył 

Czesław Miłosz w swoim „Zniewolonym Umyśle”: 

„Jeśli dwóch kłóci się, a jeden ma rzetelnych 55% racji, to bardzo dobrze i  nie 

ma się co szarpać. A kto ma 60% racji? To ślicznie, to wielkie szczęście i niech 

Panu Bogu dziękuje! A co by powiedzieć o 75 procent racji? Mądrzy ludzie 

powiadają, że to bardzo podejrzane. No, a co o 100 procent? Taki, co mówi, że 

ma 100 procent racji, to paskudny gwałtownik, straszny rabuśnik, największy 

łajdak. 

                                                                                                                                   

Stary Żyd z Podkarpacia” 

Słowa starego chasyda Czesław Miłosz zaczerpnął z eposu gór karpackich 

Stanisława Vincenza „Na wysokiej połoninie”.  

 

 

  

◙ 
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WIEŚCI Z ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Jesień tego roku z powodu trwającej już od dłuższego czasu pandemii 

COVID -19 nie należała do zbyt aktywnych okresów w działalności naszego 

oddziału. Udało nam się spotkać jedynie w miesiącu październiku. Zaplanowany 

na to spotkanie odczyt Pawła Powirskiego p.t. „Odnalezione i zaginione. 

Numizmatyczne odkrycia z Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku” musiał 

niestety zostać odwołany z powodu zarządzonej w macierzystej placówce 

prelegenta kwarantanny. Nie odwołano jednak zaplanowanego spotkania 

członków oddziału ze względu na nagromadzenie się pilnych spraw 

organizacyjnych. Spotkanie odbyło się w mniejszym niż zazwyczaj gronie, 

oczywiście z zachowaniem środków ostrożności. W Muzeum Gdańska miło 

nam było powitać zarówno najwytrwalszych naszych członków i sympatyków, 

jak i nowe osoby zainteresowane wstąpieniem do oddziału gdańskiego PTN. 

Niezmiernie cieszymy się, że mimo istniejących trudności nasze grono 

powiększyło się o kolejnych aktywnych członków zainteresowanych tematyką 

numizmatyczną i kolekcjonerstwem monet. Mamy nadzieję, że trudne czasy 

wkrótce miną i niedługo będziemy mogli wspólnie wznowić naszą działalność 

naukową i popularyzatorską.  

Na spotkaniu prezes Małgorzata Gizińska przedstawiła pokrótce przebieg 

wrześniowych uroczystości jubileuszowych Muzeum Gdańska – instytucji,                

w której oddział gdański PTN ma swoją oficjalną siedzibę. Więcej na ten temat 

znaleźć można w poprzednim numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych. 

Omówiono także bieżące sprawy organizacyjne oddziału oraz ogólnopolskie 

działania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego – poruszając przy tym 

sygnalizowany z innych oddziałów problem z dystrybucją monet 

okolicznościowych.  
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◙  
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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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