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OD REDAKCJI 

 

 Nadal w pandemicznej rzeczywistości, nadal bez spotkań… Członkowie      

i sympatycy naszego oddziału z tęsknotą wypatrują upragnionego końca 

obostrzeń i powrotu do bezpośredniego kontaktu, nieskrępowanych rozmów, 

możliwości pochwalenia się nowymi nabytkami do swoich kolekcji, dyskusjami  

a nawet sporami.  

Póki co pracujemy i kontaktujemy się zdalnie. Z przyjemnością możemy 

oznajmić, że opublikowany wraz z poprzednim numerem Gdańskich Zeszytów 

Numizmatycznych dodatek dla dzieci „GZN Junior” spotkał się z bardzo 

życzliwym przyjęciem, o czym świadczyły liczne telefony i maile do redakcji.            

Z tym większą ochotą zabierzemy się więc do stworzenia drugiego numeru 

skierowanego tym razem do młodzieży. Więcej będzie tam wiadomości                   

o pieniądzu a przede wszystkim o numizmatyce i kolekcjonerstwie, co z przyczyn 

oczywistych prawie nie było poruszane w numerze pierwszym, którego grupą 

odbiorczą miały być docelowo dzieci kilkuletnie. Prace nad drugim numerem 

GZN Junior ruszą już niebawem. 

 

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

nadsyłania uwag, sugestii lub polemik. 

  

 W najnowszym numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych 

zamieściliśmy krótki artykuł o fałszerstwach banknotów wykonywanych techniką 

rysunku ręcznego, znów wspomnimy fragment twórczości Piotra Soleckiego, 

opowiemy o mało znanej historii nie wprowadzonych nigdy do obiegu 

banknotów Białorusi, o medalach Kazimierza Białka upamiętniających gdańską 

Jednostkę Obrony Wybrzeża oraz o medalach Zakładów Wytwórczych 

Automatyki Rozdzielczej (ZWAR). 

 

 Serdecznie zapraszam do lektury. 

Mariusz Habkowski 
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FAŁSZERSTWA BANKNOTÓW WYKONANE TECHNIKĄ… 

RYSUNKU RĘCZNEGO 
 

Mariusz Habkowski 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Od początków europejskiej historii emisji banknotów, były one 

wytwarzane technikami drukarskimi, np. miedzioryt lub drzeworyt, jak choćby    

w przypadku polskich biletów skarbowych z 1794 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: domena publiczna 

Współcześnie wykorzystuje się najczęściej techniki stalorytnicze, 

typograficzne lub techniki offsetowe. Do niedawna, choć trudno nam to sobie 

obecnie wyobrazić, dostęp zwykłych ludzi do urządzeń małej poligrafii jak 

kserokopiarki, nie wspominając o bardziej zaawansowanych urządzeniach, był 

bardzo ograniczony, a często wręcz niemożliwy. Głównym powodem takiego 

stanu był rozwój technologiczny tego typu urządzeń, który na dobre zaczął się 

rozwijać w drugiej połowie ubiegłego wieku. Dodatkowo w Polsce i w innych 

krajach socjalistycznych, w ówczesnych realiach, gdy państwo reglamentowało 
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dostęp do urządzeń powielających, realnie powszechny dostęp zaczął się                     

z początkiem lat 90-tych. 

Do tego czasu jednak fałszerze musieli radzić sobie na inne sposoby, 

między innymi wykorzystując posiadane talenty plastyczne, czyli mówiąc inaczej 

stosując technikę rysunku ręcznego. Jednym z najbardziej znanych fałszerzy 

posługującym się tą techniką był Amerykanin Emanuel Nigger. Gdy został 

zatrzymany, uczestniczący w jego procesie sędzia powiedział: „człowiek ten jest 

najbardziej niebezpiecznym fałszerzem spośród tych, którzy kiedykolwiek wpadli 

w ręce amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Zwykle wystarcza, gdy tego 

rodzaju ludziom odbierze się klisze, prasę i inne urządzenia. Wtedy przestają być 

niebezpieczni dla społeczeństwa. W tym przypadku oskarżony ma te przyrządy 

stale przy sobie, w swojej głowie, w swoich rękach…”
1
 

W Polsce najsłynniejszym chyba fałszerzem jest Zdzisław Nelska
2
 ps. 

Matejko, który ręcznie wykonywał matryce do produkcji dolarów. Ręcznie 

domalowywał również poszczególne elementy protekcyjne jak np. foliogram, 

czyli złotą rozetę na banknocie stuzłotowym emisji 1994, czy znak wodny. 

„Matejko” fałszował również dokumenty. Jak przyznał podczas wywiadu do 

telewizyjnego cyklu dokumentalnego pod tytułem „Cela nr”, jedynie dwukrotnie 

otrzymał dowód osobisty z urzędu, łatwiej i szybciej było mu wykonać go 

samemu. Jako ciekawostkę o „Matejce” można jeszcze dodać, iż podczas pobytu 

w Areszcie Śledczym na Montelupich w Krakowie namalował freski                       

w tamtejszej kaplicy poświęconej przez kardynała Franciszka Macharskiego. 

 

 

 

 

 

 

Przykłady ręcznie malowanych imitacji foliogramu na fałszywych banknotach stuzłotowych /fot. autor/ 

 

                                                             
1 Gieorgij Polskoj, Fałszerze pieniędzy, Wydawnictwo prawnicze, Warszawa 1986, s. 30-31 
2 W niektórych źródłach pojawia się również inna forma nazwiska: „Nęcka”  
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Fałszywy banknot o nominale 100 marek zachodnioniemieckich: po lewej ręcznie malowana imitacja znaku 

wodnego (widok w świetle ukośnym), po prawej również ręcznie malowana imitacja nitki okienkowej wraz z 

powiększeniem jednego z elementów 

Kolejnym przykładem wykorzystania talentu plastycznego przy 

fałszowaniu banknotów jest przerobienie nominałów, by upodobnić banknot              

o niższej wartości do banknotu o wyższym nominale. Przykładem niech tu będzie 

banknot jednodolarowy przerobiony na studolarówkę. Trzeba pamiętać, iż 

nominał banknotu powtórzony jest wielokrotnie na obu jego stronach 

Jednodolarówka posiada aż szesnaście miejsc, w których powtórzone jest 

oznaczenie nominału, zarówno w formie cyfrowej jak i słownej. Największym 

wyzwaniem jest dla fałszerza prawdopodobnie ogromny nadruk „ONE” na tylnej 

stronie banknotu. Na podanym poniżej przykładzie widzimy, że napis ten 

przerobiony został na „100”, co dla osoby nie orientującej się zbyt dobrze                

w wyglądzie autentycznych dolarów może być wystarczające. Zdarzały się 

również przerobienia tego nadruku na „USA”. Problem może też stanowić portret 

Jerzego Waszyngtona znajdujący się na banknocie jednodolarowym, który nijak 

nie przypomina Benjamina Franklina ze studolarówki. Wprawdzie w przeszłości 

zdarzały się próby upodobnienia wizerunku Waszyngtona do Franklina, ale efekt 

był raczej marny. Zazwyczaj w takich przypadkach fałszerze ograniczają się do 

zmiany podpisu pod portretem. 

 



S t r o n a  | 8 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 162 kwiecień – czerwiec 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od góry: zestawienie tylnej strony oryginalnego banknotu jednodolarowego z tylną stroną banknotu 

przerobionego na 100 dolarów, a następnie zbliżenie detalu – usunięty nominał „1”                                                          

i ręcznie naniesiony nominał „100” 
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Znany jest zapewne wszystkim banknot stuzłotowy emisji z 1948 roku. 

Przedstawia na stronie przedniej głowę robotnika (w rzeczywistości do portretu 

pozował kierowca Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych Bronisław 

Tomaszewski), a na stronie tylnej widok fabryki z dymiącymi kominami. 

Banknot ten, projektu Wacława Borowskiego, pozostawał w obiegu od 1950 do 

1977 roku.
3
 

W latach 50-tych ubiegłego stulecia wyłapany został z obiegu przez Milicję 

Obywatelską fałszywy banknot stuzłotowy, który wykonano w całości techniką 

rysunku ręcznego. Sporządzony jest jednostronnie, co sugeruje, że miał być 

wykorzystany do szybkiej transakcji, gdzie nie przywiązuje się większej wagi do 

wyglądu wręczanych pieniędzy, zwłaszcza przy większej ich ilości. Fałszerz 

posłużył się jakąś farbą lub tuszem, którym nanosił linie obrazu banknotu na 

wcześniej wykonany szkic ołówkiem - widoczne są ślady grafitu. Jakość rysunku 

nie jest najwyższych lotów, ale i tak robi wrażenie, co można zobaczyć na 

przedstawionych ilustracjach. 

Ilustracje poniżej: 

1 i 2. Przednia i tylna strona ręcznie wykonanego falsyfikatu 

3, 4 i 5. Detale (na ostatnim zdjęciu widoczne są ślady grafitu ołówka) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Na podstawie „Katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794” Czesława Miłczaka, Warszawa 2002. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

  4. 

 

 

 

 

     5. 
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 Mając zawodowo, jako biegły sądowy, często do czynienia w wszelkiej 

maści fałszerstwami, zarówno znaków pieniężnych, jak i różnego rodzaju 

dokumentów, trudno oprzeć się konkluzji, że choć fałszerstwo jest ze wszech 

miar godnym potępienia procederem, to jednak ręcznie w całości rysowany 

banknot ma w sobie okruch duszy jego twórcy. Nie jest prymitywną kopią 

wykonaną przy użyciu urządzeń technicznych, lecz wynikiem godzin żmudnej 

pracy i włożonego weń talentu. Choć należy tu jeszcze raz podkreślić – talentu 

wykorzystywanego niewłaściwie i w złych celach. 

 Dziś spotkać można pasjonatów, którzy ręcznie tworzą kopie lub projektują 

nowe wzory banknotów, czy to współczesnych, czy nawiązujących do realiów 

wybranych epok historycznych. Robią to po to, by dzielić się swoją pasją                

i pomysłami, ale także by realizować się artystycznie. Nie mają nic wspólnego              

z opisanymi w niniejszym artykule fałszerzami, lecz wprowadzają nową, unikalną 

jakość w projektowaniu fantazyjnych banknotów, które swą urodą mogą 

przyćmić wiele stosowanych w przeszłości i obecnie rozwiązań graficznych                 

w banknotach obiegowych. 

 Być może uda się, w którymś z następnych numerów Zeszytów 

przedstawić sylwetkę przynajmniej jednego z takich twórców. 

  
◙ 
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MEDALIERSKIE CIEKAWOSTKI                                                             

Z GDAŃSKIM RODOWODEM 

Miłosz Wojciech Frąckowiak
 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Tytułem wstępu 

Przedstawię dziś kilka medali pochodzących z gdańskiej pracowni Piotra 

Soleckiego. Wybrałem je dlatego, że po przeglądzie wielu znaczących zbiorów 

medali, prywatnych jak i muzealnych, nie widziałem ich w tych kolekcjach. 

Uważam, że należą do grupy rzadkich, a więc do medali o ograniczonym 

nakładzie. Do rzadkich zaliczam też plakietki Festiwalu Polskich Filmów 

Fabularnych, które omówione zostały w poprzednich GZN nr 160 i 161.  

Teraz coś nowego. Warto te pozycje wyciągnąć na światło dzienne. 

Pokazuję je w kolejności w jakich mogły być wykonywane, o czym też świadczą 

zaznaczone daty. Wszystkie prace są sygnowane splecionymi literami PS, co daje 

pewność spod jakiej ręki wyszły. Wszystkie są lane. Tak się składa, że można je 

zaliczyć do artefaktów religijnych, dwa raczej w połowie są religijne. Ponieważ 

na niewielkiej powierzchni medalu znajduje się zwykle bogata, ale ukryta treść, 

pozwolę sobie opatrzyć je, na ile potrafię, stosownym komentarzem.  

Jest pięć medali, każdy z bardzo zróżnicowaną tematyką. Podany do nich 

komentarz, pozornie wydający się na obszerny, jest tylko zasygnalizowaniem 

wydarzenia. Dociekliwy czytelnik może podane tu wiadomości poszerzyć, gdyż 

literatura tych tematów jest obszerna i nie ogranicza się tylko do przywołanej 

poniżej. Dociekliwość zawsze zaspokoi ciekawość.  

 

Oto kilka przykładów: 
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1983 - ŚW. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE, jednostronny, 92x82,                                        

z uszkiem 100 mm. 

 

 

Nie ma tu daty emisji, ale ponieważ jest w opisie „święty”, więc przyjąłem 

rok 1983. Kanonizacja odbyła się 10.10.1982 z nadania Jana Pawła II, więc 

przyjęta data jest bardzo prawdopodobna. Przypuszczam, że artysta wykonał tę 

pracę z własnej inicjatywy, nie na zamówienie, a po ogłoszeniu kanonizacji, 

szybko zabrał się do pracy. Na podkreślenie męczeńskiej śmierci twarz 

wyniesionego na ołtarze została umieszczona na krzyżu, a napis                                   

w otoczeniu głowy. W ten sposób powstał element kultu, gdyż w nieodłącznej 

górnej części krzyża jest wypustka z otworem, co wyraźnie wskazuje, że jego 

miejsce jest na ścianie. Trudno określić nakład tej pozycji, ale z uwagi na temat     

i formę chętnych nabywców byłoby wielu i artysta mógłby dobrze zarobić. Medal 

ten nie pojawia się w zbiorach często. 

Rajmund Kolbe urodził się 8.01.1894 w Zduńskiej Woli, a za datę śmierci 

przyjmuje się 14.08.1941. W wieku 16 lat wstąpił do zakonu franciszkanów we 

Lwowie i tu otrzymał imię Maksymilian. Śluby wieczyste złożył 1.11.1914 i do 

imienia zakonnego dodał Maria. Został wysłany do Rzymu na studia, które 

zakończyły się doktoratem z filozofii i teologii. 
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W Rzymie 28.04.1918 odbyły się śluby kapłańskie, a w roku 1919 wrócił 

do Polski. Zajął się wydawaniem czasopism. W styczniu 1922 w Krakowie 

ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Rycerz Niepokalanej” i przy 

stopniowym dodruku uzyskał nakład 5000 egzemplarzy. Od października 1922 

„Rycerz …” był drukowany w Grodnie, przy wciąż zwiększającym się nakładzie. 

W roku 1927 od księcia Jana Druckiego-Lubeckiego uzyskał teren                              

w Teresinie, między Warszawą i Sochaczewem, i tu powstaje Niepokalanów – 

kościół i klasztor i wielki koncern wydawniczy. Wydawano kilka  

miesięczników, kalendarze, a krótko przed wojną nakład „Rycerza Niepokalanej” 

wynosił ok. 800 tys. egzemplarzy. Od roku 1935 wydawano gazetę codzienną 

„Mały Dziennik” z nakładem 300 tys. egzemplarzy. W roku 1938 uruchomiono 

rozgłośnię radiową „Słowa Bożego”. Zaraz po zajęciu części Polski przez 

Niemców, bo już 19 września 1939 cały personel Niepokalanowa został osadzony 

w obozie w Amtlitz, przeniesiony później do Ostaszewa, ale o. M. Kolbe                     

8 grudnia 1939 został zwolniony. Wrócił do Niepokalanowa i tu zaczął 

organizować dla młodzieży różnego rodzaju warsztaty. Ponowne aresztowanie 

następuje 17 lutego 1941. Początkowo osadzony zostaje na Pawiaku, następnie 

przeniesiony do KL Auschwitz. Otrzymał numer 16670. W zastępstwie 

skazanego na śmierć współwięźnia (który przeżył obóz), poszedł dobrowolnie na 

śmierć. Przeznaczono mu śmierć głodową. 

Kanonizację poprzedziła beatyfikacja. Dekretem Pawła VI z dnia               

17 października 1971 został uznany za Błogosławionego. W Polsce jest kult 

świętego, kilka nowo zbudowanych kościołów jest pod jego wezwaniem m. in.            

w Gdańsku na Suchaninie. [1].     

1984 - 750 LAT OPACTWA CYSTERSÓW 1234 SZCZYRZYC 1984 – MATKA BOSKA 

SZCZYRZYCKA  Φ75 
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Szczyrzyc to niewielka miejscowość nad rzeką Stradomką, dopływ Raby,            

z dala od głównych dróg, leżąca w połowie drogi między Mszaną Dolną                       

i Limanową, ale w odległości 9 km na północ od tej drogi. W tej miejscowości 

znajduje się klasztor Cystersów, którego jubileusz 750-lecia istnienia zakonnicy 

postanowili uczcić w roku 1984. Z tej okazji braciszkowie, za zezwoleniem  

opata Huberta Kostrzańskiego na druk z dnia 4.03.1984, wydali skromną 

książeczkę o dziejach opactwa. Główne uroczystości przewidziano na dzień 

19.08.1984, podczas których dokonano koronacji wizerunku Matki Boskiej 

Szczyrzyckiej złotymi koronami, które Jan Paweł II poświęcił na Jasnej Górze 

19.06.1983. Koronacji dokonał kardynał Józef Glemp. W wydanej broszurce nie 

ma wzmianki o planowanym medalu jubileuszowym. Można się tylko 

zastanawiać, jak doszło do wykonania takiego medalu, bo gdzie Gdańsk, a gdzie 

Szczyrzyc.  

Początki swojej bytności w tych okolicach Cystersi zawdzięczają 

wojewodzie krakowskiemu Teodorowi z rodu Gryfitów Małopolskich, który 

postanowił zaludnić te górskie i podgórskie tereny. Na osadnictwo uzyskał zgodę 

księcia Henryka Brodatego. Mnichów sprowadził z najstarszego opactwa 

cysterskiego w Polsce, z Jędrzejowa. Najstarszy dokument wydany przez biskupa 

krakowskiego o zakonnikach w tych stronach pochodzi z roku 1234                              

i dotyczy Ludźmierza. Potwierdzeniem, że staraniem wojewody Teodora                 

w Ludźmierzu istnieje kościół i klasztor, jest zachowany dokument dwóch 

kanoników krakowskich z roku 1235. Z uwagi na częste napady zbójników 

tatrzańskich Cystersi ok. roku 1245 przenieśli się do Szczyrzyc na tereny 

należące do wojewody krakowskiego. Wkrótce zbudowano tu kościół i klasztor, 

który stał się silnym ośrodkiem religijno-gospodarczym. Istnieje tzw. „Dyplom 

Protekcyjny” z roku 1250 dotyczący klasztoru wystawiony przez Bolesława 

Wstydliwego. Po stu latach działalności, w czasach Kazimierza Wielkiego, 

klasztor szczyrzycki posiadał 33 wsie i miasteczko Nowy Targ. W ciągu lat 

opactwo dzieliło los kraju, miały tu miejsce różne wydarzenia, były też częste 

grabieże klasztoru. W czasach zaboru chrześcijańska monarchia Habsburgów nie 

była łaskawa i w tym czasie klasztor został pozbawiony godności opactwa.  
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Status ten został przywrócony w roku 1918 przez Benedykta XV mocą 

specjalnego breve „Constat sane”. Kościół w dzisiejszej postaci pw. św. 

Stanisława pochodzi z lat 1620-1642, a jego konsekracja odbyła się 4 maja 1642. 

W lewej bocznej nawie znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Szczyrzyckiej. 

Namalowany jest na desce lipowej farbami temperowymi i ma wymiary 131x93 

cm. Nieznany jest twórca obrazu, ale przyjmuje się, że powstał w latach 1500-

1600 w stylu włoskiego manieryzmu. Obraz doznaje szczególnego kultu                      

i klasztor stał się ważnym ośrodkiem kultu maryjnego. W pomieszczeniach 

klasztoru znajduje się muzeum diecezji tarnowskiej. Obecnie opactwa Cystersów 

w Polsce, oprócz w Szczyrzycu, zachowały się tylko w Mogile, Jędrzejowie                  

i Wąchocku oraz na placówkach tych opactw w Henrykowie, Oliwie, Jodłowniku, 

Krzeszowie i Trybszu. W przeszłości w Polsce były liczne opactwa Cystersów, 

szczególnie, w dzisiejszych granicach, na Dolnym Śląsku jako fundacje książąt 

piastowskich. W Oliwie opactwo zostało zlikwidowane przez władze pruskie               

z dniem 1 października 1831 r. W roku 1945 Cystersi wrócili do Oliwy, ale 

opactwa nie odzyskali. Ich dawny kościół p.w. św. Trójcy stał się katedrą biskupa 

gdańskiego. Symbolicznej rekompensaty dokonał biskup Carl Maria Splett           

i Cystersi objęli istniejący w pobliżu poewangelicki kościół przy ulicy Leśnej. Po 

długich formalnościach  z gminą ewangelicką w Gdańsku i Prezydium Miejskiej 

Rady Narodowej z dniem 6 września 1956 Cystersi stali się pełnoprawnymi 

właścicielami tego kościoła i budynku przy ulicy Polanki, który stanowi ich dom 

zakonny. Kościół, mimo że znajduje się w niewielkiej odległości od głównego 

ciągu pieszego wzdłuż parku i katedry jest mało widoczny i rzadko odwiedzany. 

A jego ciekawa architektura obszernego wnętrza jest warta obejrzenia. Od 1988 

jest to kościół parafialny pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej,                                

a zgromadzenie zakonne jest tzw. przeoratem, podległym opactwu….                        

w Szczyrzycu. I tu dochodzimy do rozwiązania zagadki powstania tego 

jubileuszowego medalu 750-lecia. To prawie pewność, że inicjatorami wydania 

medalu byli ojcowie z Oliwy, którzy chcieli mieć swój wkład                                

w uroczystościach, a w ich pobliżu w Oliwie była pracownia utalentowanego 

rzeźbiarza Piotra Soleckiego. Artysta z pewnością  otrzymał konieczne dane, jak 

zdjęcia kościoła i klasztoru oraz wizerunek Matki Boskiej. Wcale nie musiał być 

na miejscu, a Cystersi oliwscy nie jechali na uroczystości jubileuszowe do swoich 

przełożonych z pustymi rękoma. 
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A medal jest ładny. Na awersie w górnym i dolnym pół otoku są napisy,               

a w centrum widok na kościół i zabudowania klasztorne, a nad nimi gryf, jako 

upamiętnienie fundatora. Jest tu sygnatura PS. Na rewersie wizerunek Matki 

Boskiej Szczyrzyckiej z dzieciątkiem, po bokach napisy.     

W początku lat 90-tych w okresie letnim, w dzień powszedni byłem                

w Szczyrzycu. Cisza i spokój. Nikogo. Żadnych kramów. To nie Jasna Góra                 

i Licheń. Większy ruch jest w maju w okresie św. Stanisława i podczas odpustu 

klasztornego w oktawie Wniebowzięcia (15 sierpnia). Zwiedziłem też muzeum 

diecezjalne, ale nie widziałem tam tego medalu. A powinien tam być, nawet dwa, 

by pokazać awers i rewers. Może nie zauważyłem, bo wówczas jeszcze nie 

wiedziałem, że taki medal istnieje. [2], [3]. 

 

1984 – POLE PIOTROWE 1.X.1944, WINCENTY TOMASIK „POTOK”– PIERWSZY PUŁK 

A.K. ZIEMI IŁŻECKIEJ 1944-1984,    Φ70 

 

 

 

Medal upamiętnia 40-lecie bitwy stoczonej przez oddział Armii Krajowej  

z przeważającymi siłami niemieckimi. Na awersie w pełnym otoku jest 

przytoczony napis, a w centrum wizerunek Matki Boskiej z dzieciątkiem, której 

koronę podtrzymują aniołowie. Z lewej strony umieszczony jest znak Polski 

Walczącej, a z przeciwnej strony ruiny wieży, jaka pozostała po zamku w Iłży. 

Poniżej popiersie mężczyzny, które ma przedstawiać dowódcę oddziału. Na 
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awersie jest sygnatura PS. Na rewersie z kolei też w pełnym otoku jest podany 

powyżej napis, a w centrum orzeł, godło Polski, wzór z roku 1919. 

Przedstawiona na medalu postać, to kapitan Wincenty Tomasik urodzony 

31 marca 1910 we wsi Kolonia Wierzchowska, powiat Iłżecki w pobliżu Lipska. 

Szkołę średnią ukończył w Ostrowcu Świętokrzyskim, a podchorążówkę                   

w Ostrowi Mazowieckiej. Służył następnie w 58 pułku piechoty w Poznaniu,               

a później uczestniczył w kampanii wrześniowej. Uniknął niewoli i wrócił                  

w swoje rodzinne strony. Włączył się aktywnie w działalność konspiracyjną, 

początkowo w Związku Walki Zbrojnej, później w Armii Krajowej. Przyjął 

pseudonim „Potok”. Wobec zbliżenia się frontu do linii Wisły i uzyskania                

w lipcu 1944 r. przez Armię Czerwoną przyczółku od Puław do Chotczy otrzymał 

z dowództwa Obwodu Starachowickiego rozkaz zorganizowania oddziału 

partyzanckiego, aby w ramach akcji „Burza” działać na tyłach wojsk 

niemieckich. W ciągu czterech tygodni powstał oddział liczący 700 osób, głównie 

młodzieży, której obca była sztuka wojenna. Oddział ten otrzymał nazwę – 

Pierwszy pułk Armii Krajowej Ziemi Iłżeckiej i stacjonował w lasach Iłżeckich. 

Wykonał szereg akcji dywersyjnych. Aby zabezpieczyć swoje tyły Niemcy          

w dniu 1.10.1944 o godzinie 4 rano urządzili wielką obławę na tych terenach. Pod 

wsią Piotrowe Pole, która znajduje się wgłębi lasu wywiązała się bitwa trwająca 

cały dzień i noc. Poległo 57 polskich żołnierzy i 11 Rosjan, członków oddziału, 

przy znacznych stratach strony nacierającej. W tym czasie dowódca znajdował się 

poza swoim oddziałem z transportem broni. W wyniku starcia pułk nie został 

rozbity, ale wobec nadchodzącej zimy na przełomie października i listopada 

został rozwiązany, a kapitan „Potok” został ostatnim komendantem A.K. w tym 

obwodzie. Po zakończeniu wojny W. Tomasik nie uniknął aresztowania. Za 

przynależność do Armii Krajowej został skazany na 12 lat. Po zwolnieniu osiedlił 

się wraz z rodziną w Opaleniu, gmina Gniew. Podejmował różne prace, aby 

przeżyć lecz na poważnie zajął się pszczelarstwem. W okolicach Gdańska 

osiedliła się też duża grupa jego byłych żołnierzy. Musiał mieć z tymi osobami 

kontakt, gdyż wspólnie przeżyte niebezpieczeństwa utrwalają więzi. Dowodem 

na to jest nekrolog. W Dzienniku Bałtyckim z dnia 6 czerwca 1993 ukazały się 

dwa nekrologi – jeden od rodziny, drugi od towarzyszy broni. Informują, że dniu 

4 czerwca 1993 r. zmarł kapitan Wincenty Tomasik ps. „POTOK”, były dowódca 

Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej I Pułku Ziemi Iłżeckiej oraz że pogrzeb 

odbędzie się 7 czerwca na cmentarzu w Opaleniu k/ Tczewa. W rzeczywistości 

bliżej do Kwidzynia, bo Opalenie położone na lewym brzegu Wisły znajduje się 

przy dawnej przeprawie promowej, dzisiaj jest tam most. Podpisali się byli 
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żołnierze z oddziału „POTOKA”. Nekrolog rodzinny podaje jeszcze datę 

urodzenia 31.03.1910. I to jest wiadomość niepodważalna. A wycięte swego 

czasu nekrologi znajdują się  w teczce poświęconej P. Soleckiemu, bo taki medal 

był mi już wtedy znany.  Nie mam tu wątpliwości, kto był inicjatorem wydania          

9 lat wcześniej pokazanego medalu. Zmarły musiał się cieszyć sympatią wśród 

swych podkomendnych, o czym świadczy nekrolog i ufundowany medal. Spoczął 

na cmentarzu swego miejsca zamieszkania obok żony Anny Tomasik (1913-

1991) ps. „Róża”, która była intendentką I pułku AK. 

Iłża i jej okolice przeżyły tragedię podczas II wojny światowej, gdyż na 

tych terenach w dniach 8-9 września 1939 doszło do wielkiej bitwy. Te ciężkie 

walki wstrzymały na dwa dni parcie w kierunku Warszawy niemieckich sił 

pancernych, ale za cenę rozbicia polskich oddziałów i ogromnych ofiar. Obszar 

od Kielc i Końskich a następnie w głąb broniony był przez Południową  Grupę, 

wydzieloną z Armii „Prusy”, dowodzoną przez gen. Stanisława 

Skwarczyńskiego. W skład Grupy wchodziły: część 3 DP Legionów (dywizja 

piechoty), 12 DP tarnopolska, która jeszcze w chwili wybuchu wojny znajdowała 

się na Podolu i 36 DP, zmobilizowana na krótko przed wybuchem wojny. 

Ugrupowanie to miało przed sobą, a wkrótce i za sobą, XV korpus lekki gen. 

Hermana Hotha oraz Kampfgruppe „Ditfurth”, której dowódca płk. Wilhelm 

Dietrich von Ditfurth poległ podczas walk.  

A walki wkrótce przeniosły się wokół Iłży i okolic jak: Trębowiec Duży, 

Błaziny, Kotlarka, Piłatka, Prędocin, Pasztowa Wola, Rzechów. Walki były 

zacięte i wielokrotnie dochodziło do starć wręcz. Pułki strzelców kresowych           

z 12 DP (51 ppSK dowodził ppłk Emil Fieldorf) i inne próbowały bez 

powodzenia otworzyć drogę odwrotu za linię Wisły. Polskie oddziały były 

niszczone zmasowanym ogniem artyleryjskim i maszynowym. W dniu                 

9 września, wobec beznadziejnej sytuacji, dowództwo polskie rozwiązało 

oddziały, by oddzielne grupy przekraczały Wisłę i tam dołączyły do innych 

formacji. Zwartym oddziałem pozostał batalion 74 pp z 7 DP częstochowskiej, 

który przypadkowo znalazł się na tym terenie. Ogniem artylerii zatrzymał 

oddziały 15 zmotoryzowanego pułku piechoty, za co później dowódca tego pułku 

ppłk P. Wessel rozkazał, w lesie pod Dąbrową, salwami karabinów maszynowych 

rozstrzelać 150 jeńców z tego batalionu. Pozostałych 200 jeńców pognano szosą 

pod konwojem samochodu pancernego, który od czasu do czasu wypuszczał               

w kolumnę długie serie. Rannych dobijano. XV korpus gen. Hotha znaczył szlak 

swego pochodu krwią i pożogą. 45 jeńców rozstrzelano wcześniej w Opatowców, 
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12 we wsi Cukrówka koło Iłży, 6 rannych żołnierzy w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

20 w Lipsku, a poza polem walki zginęło z rąk Wehrmachtu około 700 osób 

cywilnych w 56 miejscach.  

Takich zdarzeń było więcej, nie mówiąc o spalonych wsiach. Strona 

niemiecka także poniosła tu  znaczne straty. Po zakończeniu bitwy, szybko 

pozbierali swoich rannych i zaczęto grzebać poległych, z dokładnym ich opisem  

i oznaczonym miejscem pochówku. Na pochowanie polskich żołnierzy  

zezwolono dopiero po 4 dniach, gdy ciała ulegały rozkładowi, bo dni były ciepłe. 

Zmuszono do tego miejscową ludność. Najczęściej pochówek był w miejscu 

śmierci, były groby pojedyncze i kilkuosobowe, rozsiane po polach i lasach, ale 

były też mogiły zbiorowe, jak np. w lesie rzechowskim, gdzie pochowano         

139 poległych, również duża mogiła zbiorowa była w Grabowcu. W roku 1940 

Niemcy ekshumowali swoich poległych i pochowali ich na przygotowanych 

kwaterach na nowym cmentarzu w Iłży. Niektóre rodziny zabrały swoich bliskich 

na miejscowe cmentarze. W latach 60-tych, gdy zaczęto w Iłży budować 

cmentarz-mauzoleum, kwatery niemieckie zostały zlikwidowane.          

Wydarzenia sprzed lat są ciągle żywe wśród mieszkańców Iłży i z okazji 

rocznic urządzane są tam manifestacje patriotyczne. W roku 1969 otwarto            

w Iłży cmentarz-mauzoleum, zaczęła się ekshumacja poległych we wrześniu 

1939 r. i uformowano groby na tej nekropolii. Pochowano tu też partyzantów              

z okresu okupacji. Pamięta się tam o oddziale „Potoka” i w roku 1994, po 

ekshumacji spoczęli tam Anna i Wincenty Tomasikowie. W miejscowości 

Piotrowe Pole stoi pomnik utrwalający czasy z okresu wojny.  

A odnośnie medalu, to brak mi informacji o wizerunku Matki Boskiej, bo 

przeglądając różne sanktuaria maryjne, trudno dopatrzeć się jakiegoś 

podobieństwa. Jestem przekonany, że zamawiający medal dostarczyli artyście 

rzetelne materiały i wizerunek ma realne pokrycie. Wszyscy wówczas młodzi 

ludzie znali dobrze te tereny, bo to były ich rodzinne strony. Może taki obraz jest 

u Cystersów w Wąchocku, bo to najbliżej do Piotrowego Pola? [4], [5].               
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1986 - 50 LAT MISYJNEGO SEMINARIUM DUCHOWEGO KSIĘŻY WERBISTÓW W POLSCE 

1936-1986 – CHLUDOWO, PIENIĘŻNO, NYSA, SVD,  Φ74 

 

 

 

Awers medalu, prócz napisów z lewej strony i sygnatury medaliera                     

u dołu, z prawej strony przedstawia postać św. Wojciecha, a na rewersie 

pokazane są trzy Domy Misyjne księży Werbistów w Polsce oraz inicjały zakonu: 

SVD, co oznacza Societas Verbi Divini – Zgromadzenie Słowa Bożego. Tylko 

trzy Domy zostały na medalu wyróżnione. Obecnie takich Domów Misyjnych w 

Polsce jest 17. Miejscowości podaję w porządku alfabetycznym oraz nazwy, pod 

jakimi te Domy występują: Bytom - Dom Misyjny św. Małgorzaty; Chludowo – 

św. Stanisława Kostki; Górna Grupa – św. Józefa; Kleosin – św. Kazimierza; 

Krynica Morska – Bursztyn; Laskowice – św. Arnolda Janssena; Lublin – Słowa 

Bożego; Michałowice – Błogosławionych Męczenników; Nysa – św. Krzyża; 

Nysa – Dobrego Pasterza; Olsztyn – św. Arnolda; Pieniężno - św. Wojciecha; 

Rybnik – Królowej Apostołów; Stary Sącz – św. Kingi; Warszawa – Ducha 

Świętego; Zakopane – św. Józefa Freinademetza; Zakopane – bł. Alojzego 

Ligudy.    

Zgromadzenie Słowa Bożego, w którym księża znani są jako Werbiści, 

zostało założone w Steyl, Holandia w roku 1875 przez Niemca Arnolda Janssena. 

W jego ojczystym kraju nie było wówczas sprzyjającej atmosfery na tego typu 

działalność. Celem Zgromadzenia jest kształcenie kapłanów i braci do 

działalności ewangelizacyjnej na całym świecie, do prowadzenia szkół i szpitali 

na misjach oraz do działalności oświatowej i wydawniczej. Do Polski, do 
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Poznania Werbiści zawitali w roku 1919, w 1921 w Rybniku zakupili na swoją 

działalność dom, gdzie 9 lutego 1923 uruchomiono niższe seminarium duchowne. 

Kolejną posiadłość nabyli w Górnej Grupie koło Grudziądza i też w roku 1923 

uruchomiono niższe seminarium duchowne.  

Następny Dom Misyjny Najświętszego Serca Pana Jezusa utworzono               

w Bruczkowie koło Borka Wielkopolskiego i tu powstało trzecie niższe 

seminarium. W 1935 roku utworzono Dom Misyjny w Chludowie koło Biedruska 

w pobliżu Poznania. W okresie międzywojennym największe znaczenie miała 

Górna Grupa, gdyż od roku 1927 była tu siedziba regionała, a od 1935 

prowincjała Polskiej Prowincji.  

W roku 1936 z Górnej Grupy wyjechało na misje 12 księży i 27 braci. 

Podczas okupacji wszystkie Domy zostały zamknięte i Werbiści podzielili los 

polskiego duchowieństwa. Wielu z nich zostało aresztowanych, wielu zginęło 

śmiercią męczeńską. Po wojnie życie zakonne wróciło do Bruczkowa, Chludowa, 

Górnej Grupy i Rybnika, a ponieważ granice kraju uległy zmianie Polska 

Prowincja wzięła pod swój zarząd Bytom, Głubczyce, Nysę, Pieniężno i Wałcz. 

Takie były początki księży Werbistów w Polsce. Ale okres powojenny nie był 

przyjazny dla Kościoła. W lipcu 1953 zlikwidowano trzy niższe seminaria 

duchowne, skonfiskowano niektóre Domy i zajęto majątki rolne. Później 

stopniowo życie zakonne odradzało się. Doszły Domy Misyjne w innych 

miejscowościach. Na rewersie w kolejności zostały utrwalone Domy Misyjne      

w Chludowie,  Pieniężnie i Nysie.  

W roku 1934 księża Werbiści, za zezwoleniem prymasa Augusta Hlonda, 

zakupili w Chludowie, gmina Suchy Las, resztówkę po większym majątku, 

należącą do Romana Dmowskiego. Zakupiona posiadłość składała się z pałacu, 

z 24 morgowego parku ze stawem rybnym i sadem, i z 26 morgami ziemi ornej. 

I tu powstał Dom Misyjny św. Stanisława Kostki. We wrześniu 1935 przyjęto tu 

22 maturzystów, którzy przywdziali habity zakonne. I to był zalążek Wyższego 

Seminarium Duchownego, które właściwą formę przybrało rok później. Na 

dalsze studia kleryków wysyłano do St. Gabriel k. Wiednia, gdzie Zgromadzenie 

Słowa Bożego posiadało centralną uczelnię teologiczną. Po wybuchu wojny,             

w styczniu 1940 roku osadzono w Chludowie ponad 60 księży z diecezji 

poznańskiej i gnieźnieńskiej oraz wielu zakonników z różnych, okolicznych 

klasztorów. W maju 1940 większość trafiła do obozu w Dachau, wielu zginęło 

od kul gestapowców. Dom zajął Wehrmacht. W roku 1945 kilku Werbistów, 

który przeżyli wojnę, wróciło do Chludowa i tu wznowiono działalność 
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wyższego seminarium duchownego oraz objęto parafię w Chludowie, której 

kościół był w pobliżu klasztoru. W roku 1948 seminarium zostało przeniesione 

do Pieniężna. W tym samym roku, później, znaczna część budynku została 

zniszczona przez pożar. W części niezupełnie zniszczonej pozostał przełożony 

Domu, który był proboszczem parafii i kilku braci. Nie było wówczas 

możliwości odbudowy budynku. Możliwość taka pojawiła się w 1957 r. po 

odwilży październikowej. Budynek odbudowano w bardziej nowoczesnej 

formie, tworząc różne warsztaty w celu kształcenia braci, zarówno teoretycznie 

jak i praktycznie, w różnych zawodach przydatnych na misjach.  

Od 1967 Dom Misyjny organizuje pomoc rzeczową dla placówek na 

misjach, działa wśród wiernych w swoim otoczeniu, przygotowuje wystawy 

objazdowe po parafiach, a także wspiera parafian w diecezji poznańskiej                 

i parafie na Ziemiach Zachodnich. Tworzy się tu muzeum misyjno-

etnograficzne. W 1978 powstaje nowicjat kleryków, a w 1979 nowicjat braci 

zakonnych. W roku 1984 odsłonięto w tutejszym parku popiersie Romana 

Dmowskiego, to jakby uczcić 50-lecie nabycia posiadłości od byłego 

właściciela. W dniu 17 września 1994 obchodzono tu 75 rocznicę Polskiej 

Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, a w kwietniu 2015 obchodzono 

uroczyście 80-lecie Domu Misyjnego św. Stanisława Kostki. W roku 2007 

utworzono tu izbę pamięci poświęconą współbraciom, męczennikom z okresu           

II wojny światowej.        

Drugi Dom to Pieniężno. Po pokoju w Toruniu w 1466 r. znalazło się          

w granicach królestwa polskiego i wchodziło w skład biskupstwa warmińskiego. 

Później znajdowało się w niemieckich Prusach Wschodnich z nazwą Mehlsack. 

Jeszcze w czasie trwania I wojny światowej, założyciel Zgromadzenia Arnold 

Janssen wysłał na tereny katolickiej Warmii swojego przedstawiciela w celu 

rozpoznania możliwości zakupu terenów pod budowę tu Domu Misyjnego. 

Możliwość taka pojawiła się w Pieniężnie, gdzie bezdzietne małżeństwo 

Krugerów było zdecydowane sprzedać swoje gospodarstwo, mające 75,5 ha ziemi 

uprawnej i 10,5 ha lasu w okolicy. Miejscowość ta miała tę zaletę, że były stąd 

dobre połączenia drogowe z Braniewem, Królewcem i Olsztynem. W listopadzie 

1918 r. biskup warmiński wyraził zgodę na osiedlenie się tu Zgromadzenia Słowa 

Bożego, a akt notarialny na przejęcie gruntów zawarto 14 lutego 1920 r. 

Rozpoczęto budowę, która do ukończenia całego zespołu trwała 10 lat i powstał 

tu Dom Misyjny św. Wojciecha.  
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Niższe seminarium duchowne uruchomiono 15 maja 1922. We wrześniu 

1939 utworzono tu szpital wojskowy, a w 1941 zlikwidowano Dom Misyjny                  

i zamknięto kościół, a cały kompleks zajął Wehrmacht. Później przez teren 

przeszła Armia Czerwona, co nie obyło się bez zniszczeń. W listopadzie 1945 

księża Werbiści objęli zespół klasztorny, rozpoczął się remont obiektu                        

i stopniowo pewne fragmenty oddawane były do użytku. W roku 1947 zaczęło 

działać niższe seminarium, a od 1948 wyższe, przeniesione z Chludowa. W roku 

1965 powstało muzeum misyjno-etnograficzne ciągle wzbogacane przez 

misjonarzy pracujących poza krajem. Pieniężno do roku 2012 dało ponad 600 

misjonarzy, pracujących w 56 krajach na wszystkich kontynentach.    

Założyciel Zgromadzenia postanowił zbudować Dom Misyjny na Śląsku      

z nadzieją na liczne tutaj powołania. Uzyskał poparcie biskupa wrocławskiego 

oraz zgodę rządu niemieckiego, ale z warunkiem na rozwijanie prócz wiary, także 

szkolnictwa i kultury. Z dniem 20 lipca 1892 Werbiści uzyskali zezwolenie na 

założenie Domu Misyjnego w Górnej Wsi (Ober-Neuland) koło Nysy. Zakupiony 

teren obejmował 25 ha ziemi i budynek gospodarczy byłą owczarnię. Wielu 

miejscowych dobrodziejów wsparło budowę klasztoru, a znaczącą darowiznę 

przekazali Emilia i Franz Huch. Szybko ruszyła budowa klasztoru, przy czynnym 

udziale zakonników. Już w następnym roku budynek gospodarczy był 

przystosowany dla wspólnoty zakonnej. Powstał Dom Misyjny św. Krzyża. 

Utworzono tu płatne gimnazjum z obowiązkowym internatem, nawet dla 

miejscowych uczniów.  

Stopniowo posiadłość ziemska ulegała powiększeniu i doszła do 63 ha, co 

dawało podstawę utrzymania 90 ojców i braci oraz 270 wychowanków. W roku 

1905 zaczęto budowę kościoła i powstała parafia Matki Boskiej Bolesnej, 

prowadzona przez Werbistów. W czasie I wojny światowej z pomieszczeń 

zrobiono szpital wojskowy, a wychowanków wcielono do wojska. W roku 1940 

zamknięto szkołę i internat, a w marcu 1941 utworzono seminarium 

nauczycielskie.  

Przejście frontu kończącego II wojnę światową spowodowało znaczną 

dewastację pomieszczeń klasztoru, ale obiekt został szybko przejęty przez Polską 

Prowincję Zgromadzenia Słowa Bożego. W 1946 reaktywowano niższe 

seminarium oraz uruchomiono gimnazjum ogólnokształcące. Władze państwowe 

zarządzeniem z dnia 2 lipca 1952 zlikwidowało w całej Polsce szkoły katolickie. 
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Miejsce gimnazjum zajął Zespół Szkół Rolniczych. Werbistom pozostawiono 

część pomieszczeń, kościół przyklasztorny i cmentarz. Aby zachować 

pomieszczenia utworzono tu dwuletnie studium filozofii. W roku 1950 do Nysy 

przyjechały misjonarki z rodziny zakonnej św. Arnolda Janssena – Siostry 

Służebnice Ducha Świętego. To siostry misyjne. W dniu 28 sierpnia 1981 oddano 

do użytku duży gmach, zbudowany na miejscu dawnego budynku gospodarczego. 

To Dom Dobrego Pasterza, który prócz pomieszczeń dla sióstr, pełni funkcję 

ośrodka rekolekcyjnego, a także znajduje się tu zakonna szkoła języków obcych. 

Do zasiedziałych tu już sióstr, w roku 1990 dołączyły Siostry Służebnice Ducha 

Świętego od Wieczystej Adoracji. To siostry klauzurowe. Natomiast na dawnych 

terenach klasztornych znajdują się obecnie osiedla mieszkaniowe.  

Księża Werbiści prowadzą nie tylko aktywną działalność na misjach poza 

krajem, ale i w kraju. Wspomagają swoich współbraci na misjach, prowadzą 

muzea misyjno-etnograficzne, wydają czasopisma m.in. miesięcznik „Misjonarz” 

i kalendarze, w okresie wakacyjnym dla młodzieży prowadzą tygodniowe 

spotkania biblijno-filozoficzne. Prócz własnych zabiegów gospodarczych 

działalność jest możliwa dzięki ofiarności ludzi dobrej woli.  

Teraz można wrócić do medalu. Dotyczy on głównie Pieniężna. Wskazuje 

na to postać świętego Wojciecha, a informacja o złotym jubileuszu seminarium, 

tj. wyższego seminarium, to też Pieniężno, bo tylko tu w Polsce kształci się 

księży Werbistów. Trzeba jednak pamiętać, że początki były w Chludowie. 

Medal odgrywa też rolę promocyjną, a nie tylko informacyjną. Przywołuje 

klasztory, często duże kompleksy architektoniczne, które można odwiedzić. 

Pieniężno nie leży zbyt daleko od Gdańska. Warto przypomnieć, że w Pieniężnie 

oddział nasz, wówczas PTAiN, przygotował w roku 1991 wielką wystawę                  

z bogatą oprawą plastyczną pt. „Tysiąclecie Polski chrześcijańskiej                             

w medalierstwie”. Reliktem tego wydarzenia jest folder opisujący treść 

ekspozycji, który księża Werbiści wydali w większym nakładzie,                               

a niewykorzystane wówczas egzemplarze pozostają u autora tego artykułu. [6]. 

 

 

 

 



S t r o n a  | 26 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 162 kwiecień – czerwiec 2021 

1988 -  BOROWICZE, SWIERDŁOWSK 1944-1947,  SPOTKANIE KOMBATANTÓW            

3-5.06.1988  – MATKA BOSKA KOZIELSKA, 110X91 

 

 

 

Na awersie u góry umieszczony jest znak Polski Walczącej, w środku 

podany napis, u dołu sygnatura medaliera, a całość otoczona drutem kolczastym. 

Na rewersie Matka Boska Kozielska. Medal, a właściwie plakietka upamiętnia 

zsyłki Polaków na Wschód. 

Po zajęciu przez Armię Czerwoną terenów, na których mieszkała ludność 

polska, zaczęły się aresztowania byłych żołnierzy z AK, BCH i NSZ, a przy 

okazji i innych osób. Po przesłuchaniach zaczęły się transporty w głąb Związku 

Radzieckiego. Pierwszy transport miał miejsce 12 listopada 1944 z Sokołowa 

Podlaskiego i obejmował 1253 osoby. Następny 18 listopada 1944 z bocznicy 

kolejowej przy ul. Nowy Świat w Lublinie, z którego na miejsce przeznaczenia 

dojechało 896 osób. Trzecia wywózka z Przemyśla miała miejsce 23 listopada 

1944 z 1236 osobami. Ostatnia, czwarta ponownie z Sokołowa Podlaskiego               

z 1509 osobami wyjechała 30 listopada 1944, a na miejsce dotarła 11 grudnia 

1944. Podróż zawsze trwała ok. 11 dni. Wszystkie transporty kierowane były do 

Borowicz i Swierdłowska. To nie Sybir. Miejscowości te znajdują się                       

w europejskiej części Rosji, ok. 200 km na południowy wschód od Nowogrodu, 

nad rzeką Mstą, w niedalekiej odległości od linii kolejowej łączącej Moskwę               
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z Sankt Petersburgiem. Obecnie Borowicze liczą ok. 50 tys. mieszkańców. Obozy 

w tych miejscowościach miały już długą tradycję. Tu przebywali jeńcy z I wojny 

światowej, później ludzie radzieccy i innych narodowości, a od 1942  głównie 

jeńcy niemieccy, ale nie brakowało i przypadkowych osób. W 1944 roku 

Polaków rozmieszczono w pięciu podobozach, obóz główny Borowicze 270                  

i Swierdłowsk 531. Praca obowiązkowa na budowach i w kopalniach, przy 

wyrębie lasów, spławianiu drewna, wydobywaniu torfu i w zakładach miejskich. 

Wyczerpująca praca, brak odpowiedniego wyżywienia, odzieży i opieki 

medycznej powodowały wysoką śmiertelność. Po dokonanych dochodzeniach 

wiosną 1946 część łagierników odesłano do Polski, większość powróciła              

w listopadzie 1947, a niektórzy dopiero w roku 1949. Po opróżnieniu obozów 

trafiła tam następna fala z Polski. Do lat 80-tych temat obozów NKWD był 

zakazany. Dopiero czasy Solidarności zaczęły odsłaniać tajemnice. Osoby, które 

tam przebywały, zaczęły odnawiać dawne koleżeńskie więzi. 

Największe skupiska byłych zesłańców są w Lublinie, Sopocie                           

i Warszawie. We wrześniu 1987 doszło w Łodzi do ich pierwszego spotkania.  

Następne odbyło się we Wdzydzach Kiszewskich w 1988 roku, co utrwalił na 

pokazanej pięknej plakietce-ryngrafie Piotr Solecki. Kolejne w 1989 miało 

miejsce w Białej Podlaskiej. W czerwcu 1992 w Gdyni zorganizowano 

Kombatanckie Seminarium  Żołnierzy AK - Więźniów Łagrów Borowicze-

Swierdłowsk, przy licznym udziale osób, które przeżyły tam te ponure czasy. Na 

Zjeździe w Kazimierzu Dolnym 14 września 1992 powołano formalnie 

Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan, stawiając za główny cel upamiętnienie 

zmarłych represjonowanych osób. Prezesem został Roman Bar, więzień tych 

obozów, który pełnił później tę funkcję przez 20 lat. Nawiązano współpracę ze 

Związkiem Sybiraków. Kolejne spotkanie, w formie Międzynarodowego 

Seminarium, odbyło się na terenie Rosji w Borowiczach w 1993 r. Z pomocą 

władz miasta utworzono symboliczny cmentarz w Jogle koło Borowicz                    

i upamiętniono miejsca pochowków w sąsiednich miejscowościach. W roku 1995 

na murze kościoła garnizonowego św. Jerzego w Sopocie odsłonięto tablicę 

pamiątkową. Z okazji X-lecia Stowarzyszenia odbyły się 7 listopada 2002               

w Sopocie obchody tego jubileuszu. Zaczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą 

przy kościele św. Jerzego. Potem rozpoczęła się sesja naukowa przygotowana 

przez gdański oddział IPN, na której m.in. Roman Bar wygłosił referat o łagrach 

NKWD w tych rejonach. Po sesji w Urzędzie Miejskim otwarto wystawę 

„Borowicze – Borowiczanie”. We wrześniu 2011 Środowisko Borowiczan 

uzyskało własną osobowość prawną i przyjęto nazwę „Stowarzyszenie 
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Środowisko Borowiczan-Sybiraków”. Za przesłanie programowe przyjęto: „Dla 

pamięci…Ku przestrodze”. Siedzibę Stowarzyszenia z Sopotu przeniesiono do 

Lublina. Kolejny jubileuszowy zjazd odbył się 27-31 maja 2012 w Szymbarku, 

ponownie na Ziemi Kaszubskiej. Utworzono tam wówczas skansen                            

z odtworzeniem warunków bytowych wraz z wagonami kolejowymi, w jakich 

odbywały się transporty zesłańców. Środowisko sopockie było aktywne.     

Na rewersie medalu Matka Boska Kozielska przedstawiona jest wg 

wizerunku, jaki został wykonany w postaci płaskorzeźby przez Tadeusza 

Zielińskiego, jednego z więźniów sowieckiego obozu polskich oficerów                   

w Kozielsku w pobliżu Katynia. Płaskorzeźba została wykonana na lipowej desce 

pochodzącej z rozebranego ikonostasu. W dolnej części wizerunku na deseczce 

wykonawca umieścił swoje imię i nazwisko, a na odwrocie sentencję Adama 

Mickiewicza – „Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono”. Od 3 kwietnia 

1940 zaczęto stopniowo wywozić oficerów z Kozielska. Ostatni transport na 

miejsce straceń miał miejsce 12 maja 1940.  Wywiezieni wówczas  z Kozielska 

zostali zamordowani w lesie katyńskim. Pozostałych więźniów wywieziono do 

obozów w Juchniowach, następnie w Graziowcu pod Wołogdą, a wraz z jeńcami, 

w ukryciu, przemieszczała się płaskorzeźba. Tu w Griazowcu rzeźba została 

pokryta polichromią. W dniu 30 lipca 1941 premier rządu polskiego Władysław 

Sikorski i ambasador ZSRR w Londynie Iwan Majski podpisali układ                         

o wznowieniu stosunków dyplomatycznych między dwoma krajami. Wcześniej 

12 lipca 1941 Wielka Brytania i ZSRR podpisały układ sojuszniczy. Było to 

możliwe tylko na skutek agresji Niemiec na ZSRR i szybkich sukcesów 

Wehrmachtu. Układ Sikorski – Majski umożliwił zwolnienia z sowieckich łagrów 

i obozów kilkuset tysięcy Polaków, a następnie utworzenie Armii Polskiej na 

Wschodzie. Obozy jenieckie opustoszały. Ostatni jeńcy opuścili obóz                           

w Griazowcu 2 września 1941. Od tego czasu los wizerunku Matki Boskiej 

Kozielskiej związany był z 2 Korpusem gen. Władysława Andersa i jego 

szlakiem wojennym przez Morze Kaspijskie, Iran, Irak, Transjordanię do 

Palestyny, a następnie na Półwysep Apeniński i Monte Cassino. W 1946 roku 

obraz został przewieziony do Anglii, w 1949 umieszczony w londyńskim kościele 

katolickim w Brompton Oratory. Od roku 1963 wizerunek Matki Boskiej 

znajduje się w polskim kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie, w dzielnicy 

Hammersmith. Na krakowskich Błoniach w dniu 8 czerwca 1997 wizerunek ten 

został ukoronowany koronami papieskimi przez Jana Pawła II podczas VI 

pielgrzymki do Ojczyzny. 
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Matka Boska Kozielska pojawia się ponownie w polskim medalierstwie              

z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego 

Oddział w Szczecinie na medalach wybitych w Mennicy Państwowej w roku 

1991. Prostokąt wizerunku wpisany jest w okrąg medalu. Po bokach jest 

przedzielony rok 19-39, a w otoku napis: Ostaszków  Kozielsk  Starobielsk  

Łagry, a na rewersie krzyż, na nim czapka generalska, poniżej związane ręce, po 

bokach przedzielona data 19-40 oraz PTAiN Szczecin 1990. Projektantem jest 

Franciszek Łuczko, członek szczecińskiego oddziału, a wykonawcą Alfred 

Kózka. Średnica medalu 70 mm, a nakład przy dwóch wersjach patyny 

przekracza tysiąc sztuk. Druga pozycja przedstawiona w katalogu Mennicy 

posiada awers podobny, lecz bez daty 1939 i zamiast słowa Łagry jest Katyń,       

a u dołu wizerunku małymi literkami dodano: Tadeusz Zieliński. Natomiast na 

rewersie umieszczony jest orzeł, zaś na tarczy wygrawerowana data 1940, lecz 

średnica wynosi 40 mm. Nakład przy dwóch wersjach patyny 5325 sztuk, z tego 

25 w srebrze. Autorzy ci sami, a emitent podpisał się jako PTAiN Szczecin 1988. 

To tyle katalog. W rzeczywistości istnieją też medale w drugiej wersji                          

o średnicy 70 mm, ale bez wygrawerowanej daty 1940 i medale małe bez daty. 

Natomiast istnieje oddzielny wizerunek Matki Boskiej, tak jakby opuścił krążek 

małego medalu, posiada te same wymiary 30x20, ale dodatkowo ma uszko            

i nałożone na nim kółeczko. Na odwrocie są napisy w oddzielnych wierszach: 

Kozielsk -3.V.1941- Londyn- Szczecin- Kraków- 8.VI.1997 i jakby odręcznym 

pismem wygrawerowany napis: Koronatka i w samym dole inicjały AK i IŁ.            

A koronatka to medal lub medalik bity w znacznych ilościach z okazji koronacji. 

Nie ma tu znaku mennicy. Ale znane są identyczne koronatki, o których 

wiadomo, że wyszły z mennicy, na których dodano Ag925, a drugie inicjały 

występują jako FŁ, co pokrywa się z inicjałami twórców medali z poprzednich 

lat. [3], [7], [8], [9].    

 

I słowo na zakończenie 

Zamysł pierwotny, jakim było wyciągnięcie z szuflady pięciu, wg mojego 

uznania, rzadkich okazów medalierskich i przypomnienie ich twórcy, przerodził 

się w dość obfitą notatkę, która nie wyczerpuje w pełni poruszonych tematów.            

A tematy są ogólnopolskie, tylko medalier gdański. Podstawą przywołania 

przeszłości w określonym zakresie jest własny zbiór, własna biblioteka                 

i skrzętnie zbierane przypadkowe pozycje, nie wyłączając drobnych informacji 

prasowych, co w odpowiednim momencie jest w zasięgu ręki. Człowiek 
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współczesny zawsze odniesie się do internetu. Będę zawsze twierdził, że nie 

wszystko jest w internecie, a wśród informacji rzetelnych, niejednokrotnie są tam 

informacje błędne. Bardziej wierzę wydawnictwom papierowym.    

Oddział nasz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego obejmuje 

Pomorze, gdzie tradycje medalierskie są długie i bogate. Nie licząc czasów 

zamierzchłych, mieliśmy wielu znanych medalierów urodzonych w okresie 

międzywojennym i dochodzą nowe pokolenia. Jest to wpływ obecności szkół 

plastycznych, zarówno szczebla licealnego jak i wyższego. Medalierstwo było 

popularne i takim pozostanie, a każdy medal to odrębny temat. Celem PTN jest 

też popularyzacja emisji medalierskich i ich twórców, szczególnie miejscowych. 

Pandemia nie przeszkadza, a wręcz pomaga. W tym Zeszycie przedstawiam 

medale Piotra Soleckiego rzadko występujące w zbiorach. Do przedstawienia 

dorobku artysty można przyjąć inne kryterium. W następnym numerze pokażę 

kilka jego medali, które uważam za wyróżniające się urodą i pomysłowością                   

w przedstawianiu pewnych szczegółów. W upowszechnianiu sztuki medalierskiej 

winna towarzyszyć myśl sformułowana przez prof. Tadeusza Kotarbińskiego - 

hasło dobrej roboty. To wymaga dwóch rzeczy: żeby to robić sprawnie i żeby 

czyny nasze służyły celom godziwym. Pierwsza z tych rzeczy ma charakter 

metodologiczny, druga zaś etyczny, wychowawczy i obywatelski.  

Są w artykule wizerunki medali, i nie tylko w tym, i nie tylko tu. Wizerunki 

są wynikiem pracy moich wnuków, którzy mając własne obowiązki, nie 

odmawiają pomocy dziadkowi, za co im serdecznie dziękuję. [10].     
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CIEKAWOSTKI MEDALIERSKIE                                                            

Z OSTATNIEJ CHWILI 

Miłosz Wojciech Frąckowiak
 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
 

Upłynęło trochę czasu od przesłania do redakcji Gdańskich Zeszytów 

Numizmatycznych mojego tekstu dla nr 162. W tych dniach znana mi szanowna 

osoba, również gorliwie śledząca twórczy dorobek naszego gdańskiego 

rzeźbiarza, przesłała mi informację wraz ze zdjęciami medali, jakich nie 

widziałem w oglądanych zbiorach. Pokazuję je zatem, gdyż pierwsza tu pokazana 

pozycja będzie cennym uzupełnieniem mojego przesłanego już artykułu, a druga 

będzie nową ciekawostką. Obie pozycje powiększą też wykaz medali Piotra 

Soleckiego przestawiony w GZN Nr 159, który już wcześniej został nieco 

zwiększony.  

 

  

 

MARYJO OTUL SWYM MATCZYNYM SERCEM DUSZE POLEGŁYCH POMORDOWANYCH                

I ZAGINIONYCH ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 3- 5 VI – 1988  SPOTKANIE  - MATKA 

BOSKA KOZIELSKA, 110x91, niesygnowany 
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To druga wersja wykonana z okazji spotkania kombatantów. Napis 

„spotkanie” jest umieszczony w dolnej części awersu w układzie pionowym 

wzdłuż krawędzi tarczy i jest słabo widoczny. Mimo braku sygnatury nie mam 

wątpliwości, kto jest autorem. Wersja pierwsza jest podpisana, a druga tu 

pokazana jest identyczna, różnią się tylko napisami.    

I drugi medal z Janem Pawłem II.    

 

 

A.D. 1987 CZERWIEC 8 – 14, w kole popiersie papieża, w dole jego podpis – 

WARSZAWA, LUBLIN, TARNÓW, KRAKÓW, SZCZECIN, GDAŃSK, GDYNIA, 

CZĘSTOCHOWA, JASNA GÓRA, ŁÓDŹ,110X75, waga  254 g, sygnowany na rewersie, 

u góry uszko do zawieszenia na ścianie. 

Według mojego rozeznania nie jest to popularny medal w wykonaniu 

Piotra Soleckiego. Poświęcony jest III pielgrzymce Ojca św. do Ojczyzny. Okazją 

do wizyty był II Krajowy Kongres Eucharystyczny. Na rewersie podane są 

miejscowości, które odwiedził papież w czasie tej pielgrzymki, m.in. Majdanek             

i Westerplatte.    

 

  

◙ 
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PIERWSZE BANKNOTY NIEPODLEGŁEJ BIAŁORUSI 
 

Oleh Zaitsev   

Łódź 

 

Prawdopodobnie wszyscy Państwo znają białoruskie pieniądze i są 

przyzwyczajeni do tego, że nie stanowią one atrakcyjnego obiektu 

kolekcjonerskiego. Zające, wiewiórki, wilki, czy druga emisja w postaci 

konstrukcji architektonicznych wykonane są w bardzo prosty sposób i wcale nie 

są atrakcyjne. 

Mało kto wie, że pierwsze białoruskie pieniądze były bardzo piękne,                

z bogatą kolorystyką, ogromną liczbą narodowych białoruskich symboli, 

obiektów kultury, a także znanych białoruskich osobistości. Niestety, wraz ze 

zmianą rządu w kraju, pieniądze te nigdy nie weszły do użytku, ale na szczęście 

dla kolekcjonerów zostały one wydrukowane i czasami pojawiają się na aukcjach 

w postaci zestawu wzorów wszystkich nominałów. 

Cóż, opiszę teraz, o jakich banknotach mówimy. 

Po rozpadzie ZSRR Białoruś potrzebowała własnych pieniędzy, trzeba było 

stworzyć banknoty z narodowymi symbolami Białorusi. Szkice pierwszych 

białoruskich pieniędzy należą do artysty i rzeźbiarza Aleksandra Zimenki.  

 

"O mój Boże! Nigdy tego nie zrobię!" - pomyślał białoruski artysta 

Aleksander Zimenko, gdy Bank Narodowy zaprosił go do opracowania projektu 

pierwszego narodowego pieniądza (1993). Ale po szoku przyszła też inspiracja: 

szkic banknotu stu rublowego z portretem Francyska Skaryny był gotowy w dwa 

dni. 

 

Przez długi czas wszelkie informacje dotyczące pierwszych znaków 

pieniężnych Białorusi objęte były ścisłą tajemnicą. Każdemu, kto miał z nimi do 

czynienia, nie wolno było w ogóle nic mówić. Teraz, gdy na aukcji ktoś wyjawił 

tajemnicę 23-letniego pieniądza, artysta chętnie opowiada o pracy, która była dla 

niego wówczas nowa, ale bardzo interesująca. 
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- Ja nie byłem pierwszym, który je pokazał - uśmiecha się Aleksander 

Zimenko, przeglądając teczkę ze szkicami banknotów.  

- Początkowo zamierzali wydrukować zupełnie inne pieniądze - talary. 

Cały zespół artystów pracował nad tym projektem przez około sześć miesięcy. 

Przedstawiono tam braci Łuckiewiczów, żubry, jakieś bitwy ... Twórcy wykonali 

wtedy kolosalne prace graficzne, ale nie wzięli pod uwagę specyfiki. Pieniądze 

nie są graficznym obrazem, ale superchronionym dokumentem. Kiedy patrzysz na 

banknot, widzisz tylko wierzchołek góry lodowej tej ochrony. A zawierają 

przecież o wiele więcej ukrytych zabezpieczeń. Nawet sam papier jest tutaj 

wyjątkowy. Wydrukowanie tych talarów było po prostu niemożliwe. 
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Przykłady niezrealizowanych projektów białoruskiego „talara”. 

 

Gdy trzeba było już wydrukować pieniądze, okazało się, że nie ma 

odpowiednich szkiców. Narodowy Bank Białorusi zaczął szukać kogoś, kto 

mógłby stworzyć nowe projekty w bardzo krótkim czasie - równie piękne, 

bezpieczne i łatwe do wydrukowania. 

Aleksander Zimenko, udając się do głównego banku kraju, był pewien, że 

zaproponowano mu zaprojektowanie monet. 

 

- Przecież wszyscy wiedzieli, że zajmuję się rzeźbieniem. I ot - i każą mi 

rysować papierowe pieniądze - wspomina artysta. „Na początku pomyślałem: „O 

mój Boże! Nigdy tego nie zrobię!". A potem usiadłem, sporządziłem plan tego, co 

powinno być przedstawione na banknocie - herb, flaga, nominał i tak dalej. 

Widziałem, że elementów na taki obszar jest nawet za dużo - co ja tu mogę zrobić! 

Uspokoiwszy się, zabrałem się do pracy. 

 

Artysta dwa dni później przyniósł pierwszy szkic do Narodowego Banku 

Białorusi. Było to sto rubli z Francyskiem Skoryną. 
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„Eksperci przejrzeli je i przesłali Niemcom faksem. Powiedzieli, że można z 

tego zrobić banknoty. Kazali, żebym jak najszybciej zrobił wszystkie inne 

nominały. Tył strony pozostawili całkowicie mojemu uznaniu. Jednak wygląd 

przedniej strony wszystkich banknotów został zatwierdzony przez Radę 

Najwyższą. Narodowy Bank zaproponował wtedy przedstawienie poetów - zostało 

to zatwierdzone. Ale wybór był trudny. 

- Zawsze bardzo trudno jest określić, co lub kogo przedstawić na 

pieniądzach. 

Odpowiedzialność za wybór potwierdza ówczesny Prezes Zarządu 

Narodowego Banku Stanislav Bogdankevich: 

- Decyzja o tym, kogo wcielić w postać, zapadła zbiorowo. 

Zdecydowaliśmy, że na banknotach powinny znaleźć się wielkie postaci 

historyczne. 

Szef Narodowego Banku został przekonany, aby umieścić swój podpis na 

pierwszych pieniądzach dla celów bezpieczeństwa: „Dało to dodatkową ochronę 

przed fałszerstwami”. 

 

Narodowy Bank Białorusi postawił przed Aleksandrem Zimenko zadanie – 

sprawić, by pierwsze narodowe pieniądze pełniły funkcję edukacyjną, były 

piękne, funkcjonalne i wypełnione symbolami narodowymi Białorusi. 

 

- Podczas tworzenia banknotów w pewnym sensie je podzieliłem je na pół. 

Istnieje zasada, że w przypadku złamania banknotu, numeracja i nominał 

powinny pozostać w każdej połowie. Zrozumiałem też, że nie da się zrobić 

portretu w centralnej części banknotu. Postanowiłem umieścić portrety na 

krawędzi, a nie na środku (jak w dolarach), aby z czasem, podczas składania na 

pół, mniej się zużywały. 

 

Artysta bardzo dokładnie przeanalizował symbolikę każdego banknotu. 

Kolor banknotów został wybrany na podstawie przedstawionej osoby.  
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Na przykład dziesięć rubli z Jakubem Kołasem jest tak żółte jak kłos 

pszenicy. 

Jakub Kołas (prawdziwe imię i nazwisko Konstantin Michajłowicz 

Mitskewicz) - białoruski radziecki pisarz, dramaturg, poeta i tłumacz, osoba 

publiczna. Jeden z klasyków i twórców nowej literatury białoruskiej. Twórczość 

Kołasa charakteryzuje się mistrzowskim przedstawieniem rodzimej natury, 

głęboką znajomością psychologii białoruskiego chłopstwa. Dlatego artysta 

przedstawił go z kłosami pszenicy. A cały banknot wygląda jak jeden wielki                

i bardzo piękny złoty kłos pszenicy.  

Z tyłu – ornament z regionu Witebskiego. 
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20 rubli z Janką Kupałą (narodowy poeta Białorusi) są czerwone, ponieważ 

to jest kolor Kupalii, kolor ognia. Kupalia albo Kupała - Święto ludowe Słowian 

Wschodnich, poświęcone przesileniu letniemu i największemu rozkwitowi 

przyrody. Obowiązkowym atrybutem jest paproć i ogień. Dlatego kolor banknotu 

jest tak ognisty. A na całej przedniej stronie przedstawiono liście paproci. 

 

 

Na odwrocie banknotu znajduje się ozdoba białoruskich „postsilek” - 

lekkiego, tkanego koca lub prześcieradła, które rozkłada się na łóżku. 
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Maksym Bogdanowicz (narodowy poeta Białorusi) był romantykiem                

i dlatego banknot 50-rublowy jest niebieski, a na odwrocie artysta umieścił pas 

słucki (element stroju męskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego). Uznano go za 

znak szlachetnego urodzenia, a jego obecność wskazywała na zamożnego 

właściciela. 
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Sto rubli z Francyskiem Skoryną (był pierwszym białoruskim drukarzem 

książek, jako pierwszy przetłumaczył Biblię na język białoruski), jest brązowe, 

jak stare strony książki. Tło przedniej strony jest pokryte fragmentami tekstu               

z jego Biblii. 

Na odwrocie iluminacja starodruku. 
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Interesujący jest również ornament na „bezosobowych” banknotach                  

o nominale 5 i 1 rubla. Na piątce znajduje się kościół Zbawiciela Eufrozyny. 
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Na banknocie jednorublowym z wieżą Kamieńca artysta przedstawił 

ornament związany z tkactwem ludowym. 

 

 

 

Znak wodny na banknotach wykonany był w formie głowy Pawliny 

Myadelka. To pierwsza odtwórczyni roli Pawlinki (utwór Janki Kupały) i jego 

miłość. Chociaż na początku był pomysł, aby znakiem wodnym była „Pogoń”, ale 

rysunek ten chroniłby banknot gorzej niż wielotonalny obraz twarzy. 
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Dla niedowidzących banknoty miały również specjalne oznaczenia                    

i wypukłe cyfry – można było wyczuć nominał. I oczywiście na każdym 

banknocie był pasek ochronny - widać go tylko w świetle przechodzącym. 

Jak już Państwo zauważyli, każdy banknot przedstawia flagę narodową 

Białorusi, a także symbol narodowy i dziedzictwo narodowe ziem białoruskich – 

„Pogoń”. Pogoń - narodowy symbol ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Od 

1988 r. „Pogoń” stała się symbolem ruchu narodowego na Białorusi i Litwie.            

A w 1991 roku został uznany za godło Republiki Białorusi. Ale niestety 

Aleksander Łukaszenko, który doszedł do władzy, zastąpił go godłem sowieckim, 

całkowicie niszcząc historię, kulturę i tradycje Białorusi. 

Banknoty zostały wydrukowane w Niemczech (Monachium)                            

i dostarczone na Białoruś drogą lotniczą. W sumie wydrukowano około 400 ton 

banknotów. Wydrukowane pieniądze trafiły do podziemnego skarbca w tajnej 

bazie wojskowej. Żołnierzom, którzy jej pilnowali, nie wolno było nic mówić, 

nawet swoim żonom. Ale kiedy banknoty zostały dostarczane do kraju, zmienił 

się rząd, a nowo wybrany Łukaszenko zakazał stosowania jakichkolwiek symboli, 

które przypominałyby ludziom o ich historii, kulturze i tradycjach. 

Według legendy cały nakład został zniszczony. Ale latem 2016 roku te 

pieniądze nagle pojawiły się na amerykańskiej aukcji Stack's Bowers Galleries. 

Oryginalne wzory z liczbami od samych zer. 

W tej chwili na aukcjach pojawiają się tylko wzory, nikt jeszcze nie widział 

pieniędzy obiegowych, chociaż kilka sztuk jest przechowywanych                              

w muzeum Banku Białorusi. A to oznacza, że nie wszystkie zostały zniszczone. 

Źródła: 

Cytaty oraz zdjęcia: http://imperiaduhu.by/gistoryia/gist-novychas/novy%20-20-

2-RB/dengi-c-pogonej.html 

Остались без гроша: в Минске показали, какие деньги могли бы быть у 

белорусов (sputnik.by) 

 

  ◙ 

 

https://m.sputnik.by/live/20191001/1042877198/Ostalis-bez-grosha-v-Minske-pokazali-kakie-dengi-mogli-by-byt-u-belorusov.html
https://m.sputnik.by/live/20191001/1042877198/Ostalis-bez-grosha-v-Minske-pokazali-kakie-dengi-mogli-by-byt-u-belorusov.html
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MEDALE KAZIMIERZA BIAŁKA WYKONANE DLA 

GDAŃSKIEJ JEDNOSTKI OBRONY WYBRZEŻA 
 

Adam Kuźnicki 

Sydney, Australia  

 

W moim skromnym artykule pragnę nawiązać do wcześniejszego Zeszytu 

dodatkowego nr 75/2008 z czerwca 2008 roku, opracowanego przez Pana 

Miłosza Frąckowiaka „Medale Kazimierza Białka”.  

Wszyscy zainteresowani mogą je pobrać ze strony internetowej naszego 

Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.  

Przy okazji gratuluję Panu Frąckowiakowi wielkiej dociekliwości                   

w uwiecznianiu twórczości naszych znanych gdańskich medalierów. Serdecznie 

polecam wszystkim zainteresowanym czytelnikom to wcześniejsze opracowanie. 

Autor nadmienia, że Kazimierz Białek w swoim folderze reklamowym 

osobiście potwierdza wykonanie 65 medali i tym samym przedstawia nam 

chronologicznie wizerunki 61 z tych obiektów. Jest również lista czterech 

niepełnych opisów pozostałych medali. Wygląda na to, że jest komplet, ale jak to 

sam nadmienia, jest też pole do popisu, aby znaleźć te brakujące i uzupełnić 

przedstawiony przez niego wykaz. 

Muszę przyznać, że lubię tego typu wyzwania i pragnę przedstawić 

państwu wcześniej nieprezentowany obiekt Kazimierza Białka. 

Jestem troszeczkę sentymentalnym kolekcjonerem, więc zacznę od 

początku. Wychowałem się w Gdyni, co pewno widać po moich wcześniejszych 

opracowaniach związanych z tym miastem. Po ukończeniu Gdańskiego Liceum 

Elektrycznego od października 1986 roku rozpocząłem dwuletnią służbę 

wojskową w 23 Samodzielnej Kompanii Łączności, będącą batalionem 

„Niebieskich Beretów” w Gdańsku-Wrzeszczu. 

 

Nasza 7 Dywizja Desantowa powstała 1-go lipca 1963 roku i była 

powszechnie znana jako Jednostka Obrony Wybrzeża. 

Przez dwa lata dumnie nosiłem mundur „Niebieskich Beretów”                        

z symbolem naszej jednostki wojskowej na ramieniu. 
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Emblemat Jednostki Obrony Wybrzeża 

Mój pierwszy medal jaki przedstawię jest skatalogowany w obszernym 

opracowaniu Pana Frąckowiaka pod pozycją 39, jako Jubileusz Jednostki 

Wojskowej w 1988 roku.  

 

Medal “XXV-lecie Jednostki Obrony Wybrzeża 1963 - 1988” z 1988 roku Ø 67mm, wykonał Kazimierz Białek. 

Kolekcja własna autora 

 

Medal jest sygnowany na rewersie inicjałami artysty KB. Ne awersie 

symbol Jednostki Obrony Wybrzeża. W otoku widnieje napis „XXV-LECIE 

JEDNOSTKI OBRONY WYBRZEŻA 1963 - 1988”. Medal wykonała Stocznia 

Gdańska w nakładzie 800 egzemplarzy. 

Kolejny wcześniej nie opisywany medal pominięty w wykazie wszystkich 

medali Kazimierza Białka został wykonany w tym samym roku. Był nadawany 
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wyróżnionym osobom za specjalne zasługi dla naszej jednostki wojskowej. Ne 

awersie symbol Jednostki Obrony Wybrzeża. W otoku ma umieszczony inny 

napis „ZA ZASŁUGI DLA JEDNOSTKI OBRONY WYBRZEŻA”. 

Medal jest również sygnowany na rewersie inicjałami artysty KB, ale               

w tym przypadku posiada złocistą ozdobną patynę. Wykonała Stocznia Gdańska. 

Niestety nie mam informacji na temat nakładu tego unikalnego obiektu. 

  

 

Medal “Za Zasługi dla Jednostki Obrony Wybrzeża” z 1988 roku Ø 67mm, wykonał Kazimierz Białek.            

Kolekcja własna autora 

 

 Należę do pokolenia, które buszuje w internecie, gdzie szukam, znajduję     

i jak szczęście dopisze kupuję interesujące mnie obiekty. 

Oto przykład takiego medalu, który uświetnił moją skromną kolekcję            

i przy okazji przypomniał wcześniej nieskatalogową odmianę medalu Kazimierza 

Białka. 

Moja przygoda z „Niebieskimi Beretami” zakończyła się wyjściem do 

cywila na jesień w 1988 roku. 
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Chusta rezerwisty autora artykułu. 

 

Jednostki Obrony Wybrzeża w Gdańsku-Wrzeszczu już nie ma, ale 

gdańskie medale Kazimierza Białka pozostaną w wielu kolekcjach na stałe. 

 

Bibliografia: 

 

- Zeszyt dodatkowy do Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych nr 75/2008, 

Miłosz Frąckowiak z Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego, „Medale Kazimierza Białka”; Data wydania: czerwiec 2008 

Gdynia 

http://ptngdansk.pl/gzn/GZN_dod_75.pdf 

 

Ilustracje: 

  

- Medale Jednostki Obrony Wybrzeża z 1988 roku, kolekcja własna autora 

  

- Portal: Google images  

  ◙ 
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MEDALE ZWAR 

Dariusz Świsulski
1
, Zbigniew Filinger

2 

 
1
 Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
2 
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Rozdzielczej (ZWAR) zostały utworzone po 

II wojnie światowej, ale w celu przedstawienia historii tego przedsiębiorstwa 

trzeba sięgnąć do osoby Kazimierza Szpotańskiego (1887-1966) i założonej przez 

niego fabryki produkującej aparaty elektryczne, powszechnie znanej pod nazwą 

„Fabryka Aparatów Elektrycznych K. Szpotański i Spółka, SA”. 

Kazimierz Szpotański urodził się 16 grudnia 1887 roku we Włocławku. Po 

ukończeniu szkoły średniej w Warszawie studiował w Niemczech w Wyższej 

Szkole Technicznej w Mittweid (1905-1907) oraz na Politechnice w Berlinie 

Charlottenburg (1910-1911). W latach 1907-1910 zdobywał praktykę inżynierską 

w kilku fabrykach AEG w Niemczech. Po uzyskaniu dyplomu w 1911 roku 

pracował w AEG w Berlinie, później w jej oddziałach w Charkowie i Rydze.  

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1918 roku wrócił do 

Warszawy i założył warsztat w dwóch pokojach mieszkania. Mimo, że zatrudnił 

tylko trzy osoby, nadał mu oficjalną nazwę „Fabryka Aparatów Elektrycznych”. 

Rozpoczynając od produkcji wyłączników światła, szybko zwiększał asortyment  

i produkcję. Dlatego już w 1921 roku fabryka została przeniesiona do budynku 

produkcyjnego na Kamionku na warszawskiej Pradze. 

Szybki rozwój Fabryki Aparatów Elektrycznych i konieczność zwiększenia 

ilości aparatów na napięcie 150 kV zmusiła Szpotańskiego do uruchomienia 

produkcji w adaptowanych halach w Międzylesiu k. Warszawy w sierpniu 1938 

roku, choć uroczystość oficjalnego otwarcia oddziału fabryki odbyła się dopiero 

w kwietniu 1939 roku (Międzylesie zostało przyłączone do Warszawy w 1951 

roku). Przed wybuchem II wojny światowej fabryka (na Kamionku 

i w Międzylesiu) zatrudniała ponad 1500 pracowników, w tym ok. 120 

inżynierów. Był to największy producent aparatów elektrycznych 

w przedwojennej Polsce [1, 2].  

W czasie niemieckiej okupacji Fabryka Aparatów Elektrycznych dalej 

funkcjonowała, stanowiąc również oparcie dla pracowników, okolicznych 

mieszkańców i ruchu oporu. 
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Po zakończeniu II wojny światowej fabryka została upaństwowiona, 

a Kazimierz Szpotański objął funkcję dyrektora. Niestety w 1947 roku został 

zmuszony do jej opuszczenia [1, 3].  

W 1988 roku w Mennicy Państwowej został wybity medal Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich upamiętniający Kazimierza Szpotańskiego. Medal wybito w 

nakładzie 310 sztuk [4], a w 2004 roku wznowiono w nakładzie 200 sztuk [5]. Na 

awersie przedstawiono popiersie Kazimierza Szpotańskiego. W otoku napis: 

KAZIMIERZ SZPOTAŃSKI 1887-1966. Na rewersie na tle kwadratu znajduje 

się napis: WSPÓŁTWÓRCA / POLSKIEGO / PRZEMYSŁU / 

ELEKTROTECHNICZNEGO / WSPÓŁZAŁOŻYCIEL / PREZES / CZŁONEK 

HONOROWY / STOWARZYSZENIA / ELEKTRYKÓW / POLSKICH. Poniżej 

logo SEP. Projektantem i wykonawcą medalu jest Marek Sarełło. Medal ma 

średnicę 70 mm i wykonany jest z tombaku patynowanego [2]. 

 

  
 

Medal Kazimierza Szpotańskiego (zbiory autora) 

 

10 września 1987 roku, w setną rocznicę urodzin Kazimierza Szpotańskiego 

została wyemitowana przez Pocztę Polską karta pocztowa z napisem "XXIV 

Walny Zjazd / Delegatów / Stowarzyszenia Elektryków / Polskich / w Gdańsku"  

i znaczkiem o nominale 10 zł z napisem "100-lecie / urodzin / inż. Kazimierza / 

Szpotańskiego / 1887-1966". W części ilustracyjnej przedstawiono fragment 

zestawu aparatów na napięcie 150 kV: wyłącznik i odłącznik (produkowane na 
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licencji francuskiej) oraz przekładniki prądowe i napięciowe (konstrukcji dra inż. 

Stanisława Szpora) [6]. Numer katalogowy kartki Cp 965. Autorem jej projektu 

jest J. Konarzewski, nakład wynosił 210 000 sztuk [2, 7].  

 

 
 

Kartka pocztowa z okazji XXIV Walnego Zjazdu Delegatów SEP (zbiory autora) 

 

20 października 1944 roku fabryka została przejęta przez władze państwowe 

i nazwana „Fabryka Aparatów Elektrycznych K. Szpotański i S-ka S.A. – Zarząd 

Państwowy, Warszawa”. 

Niespełna rok później, 23 sierpnia 1945 roku, FAE została znacjonalizowana 

i przekształcona w Pierwszą Państwową Fabrykę Aparatów Elektrycznych 

dawniej Fabryka Aparatów Elektrycznych K. Szpotański i Spółka S.A., w skrócie 

PPFAE. Z dniem 1 stycznia 1951 roku nastąpił podział PPFAE na dwie fabryki: 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia (ZWAWN) ozn. A-1, czyli 

dawny zakład macierzysty na Kamionku oraz Zakłady Wytwórcze Wyłączników 

Wysokiego Napięcia (ZWWWN) ozn. A-10, - dotychczasowy Oddział                 

w Międzylesiu. ZWWWN otrzymywał od Państwa kolejne przyległe tereny            

i budował nowe obiekty produkcyjne. 

W 1953 roku zakładowi na Kamionku nadano imię bułgarskiego komunisty 

Georgi Dymitrowa. 
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1 lipca 1968 roku powołano wielozakładowe przedsiębiorstwo państwowe 

pod nazwą Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia („ZWAR”)             

im. Georgi Dymitrowa z siedzibą dyrekcji w Międzylesiu. Imię bułgarskiego 

patrona w nazwie przedsiębiorstwa obowiązywało do 1989 roku.  

W 1977 roku Mennica Państwowa wybiła medal Zasłużony pracownik 

ZWAR im. Dymitrowa. Na awersie w wydzielonym nieregularnym polu napis: 

ZWAR. W poprzek napis: IM. DYMITROWA. W otoku promienie i napis: 

ZASŁUŻONY PRACOWNIK. Na rewersie po przeciwległych stronach po cztery 

rzędy izolatorów. W pozostałej części otoku promienie. Medal zaprojektował           

i wykonał Kazimierz Zieliński. Średnica 60 mm, nakład po 200 sztuk złocony, 

srebrzony i oksydowany oraz patynowany [2, 9].  

 

  
 

Medal Zasłużony pracownik ZWAR (zbiory autora) 

 

W 1978 roku został wykonany medal z okazji 60-lecia zakładów ZWAR im. 

Dymitrowa. W centrum awersu logo - napis ZWAR z dwoma strzałkami 

stanowiącymi przedłużenie liter W i A. Dookoła napis: 1918-1978 / IM. 

DYMITROWA. Na rewersie na gładkim kole napis POLSKA. Dookoła w dwóch 

wierszach napisy: ZAKŁADY WYTWÓRCZE APARATURY WYSOKIEGO 

NAPIĘCIA ∙ ZWAR / H. V. APPARATUS AND SWITCHGEARS FACTORIES 

GROUP ∙ POLAND. Medal zaprojektował Zdzisław Rędaska, wykonała 

Stanisława Wątróbska. Średnica wynosi 70 mm. W nakładzie 600 sztuk wybiła 
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Mennica Państwowa. W 1979 roku medal wznowiony w nakładzie 600 sztuk [2, 

9]. 

 

  
 

Medal 60-lecia ZWAR (zbiory autora) 

 

Z okazji 60-lecia zakładów ZWAR w dniach 12-19 marca 1978 roku została 

zorganizowana w Warszawie Wystawa Filatelistyczna "Przemysł Energetyka".       

Z tej okazji został wydany medal okolicznościowy. W centrum awersu, na 

fakturowanej powierzchni znajduje się logo zakładów ZWAR. Z lewej i prawej 

strony napis: 60 LAT. U góry i u dołu lata: 1918 1978. Na rewersie infrastruktura 

fabryczna, przy krawędzi napis: WYSTAWA FILATELISTYCZNA - 

PRZEMYSŁ - ENERGETYKA / 12-19III78. Średnica medalu wynosi 75 mm. 
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Medal 60-lecia ZWAR i Wystawy Filatelistycznej (zbiory autora) 

 

Z tej samej okazji została wykonana ozdobna patera. W środkowej części 

logo ZWAR otoczone napisem, zewnętrzna część podzielona na 10 pól, na 

których przedstawiono aparaturę elektryczną. Średnica patery wynosi 260 mm, 

wysokość 25 mm.  

 
 

Patera 60-lecia ZWAR i Wystawy Filatelistycznej (zbiory autora) 
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60-lecie zakładów ZWAR i Wystawa Filatelistyczna "Przemysł Energetyka" 

były też okazją do wydania przez Polski Związek Filatelistyczny specjalnej 

koperty i stosowania przez Urząd Pocztowy Warszawa 4 datownika 

okolicznościowego.  

 

 
 

Koperta i datownik 60-lecia ZWAR i Wystawy Filatelistycznej (zbiory autora) 

 

Kolejny medal zakładów ZWAR im. Dymitrowa pochodzi z 1987 roku. Na 

awersie logo zakładów, dookoła napis: IM. DYMITROWA / ROK ZAŁOŻENIA 

1918. Rewers z gładkim środkiem, dookoła w dwóch wierszach napisy: 

ZAKŁADY WYTWÓRCZE APARATURY WYSOKIEGO NAPIĘCIA ∙ ZWAR 

/ H. V. APPARATUS AND SWITCHGEARS FACTORIES GROUP ∙ 

POLAND. Medal zaprojektował i wykonał Alfred Kózka. Średnica wynosi 

70 mm. W nakładzie 1000 sztuk wybiła Mennica Państwowa, tombak srebrzony 

i oksydowany [2, 4]. 

Gładkie pole na rewersie wykorzystywane jest do wykonania 

grawerowanych napisów. Jeden z wariantów zawiera tekst przypominający 

rocznicę zakładów: JUBILEUSZ / 70-lecia / 16·09·1988 r. 
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Medal ZWAR z 1987 roku z wygrawerowanym napisem z okazji 70-lecia zakładów (zbiory autora) 

 

Inny egzemplarz zawiera wygrawerowany napis z okazji 100-lecia urodzin 

K. Szpotańskiego: Założyciel / inż. Kazimierz / SZPOTAŃSKI / 1887-1966 / 

1987. 

 

  
 

Medal ZWAR z 1987 roku z wygrawerowanym napisem z okazji 100-lecia urodzin K. Szpotańskiego [1] 
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Przypominając numizmatyczne pamiątki zakładów ZWAR można też 

pokazać metalowe odznaki. Pierwsza z nich przeznaczona była dla zasłużonych 

pracowników. Kolejne dwie zawierają logo ZWAR, pod nim rok 1918. Mimo, że 

są bardzo podobne, inny kształt liter i cyfr oraz dodatkowa obwódka roku na 

drugiej odznace wskazują, że wykonane zostały w różnym czasie. 

 

     
 

Odznaki ZWAR: Zasłużony Pracownik oraz dwie z datą 1918 (zbiory autora) 

 

Kolejna odznaka przeznaczona była dla pracowników, którzy przepracowali 

w ZWAR 10 lat. Dwie następne dla honorowych dawców krwi (srebrna i złota). 

Na trzeciej, okrągłej, logo ZWAR umieszczone jest na niebieskim tle. 

 

       
 

Odznaka za 10 lat pracy i odznaki Honorowy Dawca Krwi 

 

2 listopada 1995 roku dotychczasowe przedsiębiorstwo państwowe „ZWAR” 

zostało przekształcone w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod 

nazwą ZWAR S.A., przy zachowaniu dotychczasowej struktury organizacyjnej. 
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11 sierpnia 1997 roku podpisano umowę o sprzedaży przez Skarb Państwa 

większościowego pakietu akcji „ZWAR” S.A. Grupie Asea Brown Boveri 

(ABB). 8 czerwca 1998 roku została zarejestrowana nowa firma o nazwie: ABB 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia Spółka Akcyjna, w skrócie 

ABB Zwar S.A., pod adresem Warszawa, ul. Żegańska 1.  

W 1999 roku całą nieruchomość po byłej Fabryce Szpotańskiego na 

Warszawskiej Pradze (na Kamionku) zakupiła Szkoła Wyższa Psychologii 

Społecznej (SWPS), obecnie SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.  

W roku 2002 z firmy ABB ZWAR odłączyła się część konstruktorów, którzy 

utworzyli firmę F.A.E. Zwarpol Sp. z o. o. Produkuje ona m.in. aparaturę 

probierczą średniego i wysokiego napięcia, aparaturę laboratoryjną wysokiego 

napięcia, układy wielkoprądowe, stanowiska probiercze sprzętu ochrony 

osobistej, sprzęt elektroizolacyjny oraz specjalne przekładniki prądowe 

i napięciowe [10]. W kolejnych latach w Międzylesiu część dawnych 

pomieszczeń ZWAR przejęły polskie prywatne spółki (np. Awas, Tobzamer, 

itd.), które przez pewien okres wykonywały różne usługi dla ABB, a obecnie 

prowadzą samodzielną działalność produkcyjną i wynajem magazynów. 

W 2015 roku w byłych halach O. Międzylesie została utworzona galeria 

handlowa „Ferio”. 

 

 
 

Wnętrze dawnej hali zakładów ZWAR, czerwiec 2018 (fot. autora) 
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Obecnie w pozostałych budynkach po byłych zakładach ZWAR mieści się 

szereg działów biznesowych ABB, jak również związanych z produktami 

i systemami energetyki oraz robotyki. 
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III POMORSKA KONFRENCJA NUMIZMATYCZNA                      

W GDAŃSKU 2019 R. MEDAL PAMIĄTKOWY 
 

Andrzej Denis 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

 Uprzejmie informuję, że ukazał się pamiątkowy medal z III Pomorskiej 

Konferencji Numizmatycznej zorganizowanej przez Muzeum Gdańska i Oddział 

Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w 2019 roku. Z przyczyn 

technicznych nie ukazał się na czas zastąpiony innym medalem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medal ten był rozdany gościom – prelegentom konferencji i naszym 

członkom Oddziału Gdańskiego. Oba medale zostały zaprojektowane przez 

Andrzeja Denisa członka zarządu Oddziału. Na obu medalach są identyczne 

awersy przedstawiające popiersie króla Zygmunta III Wazy w koronie, za to są 

różne rewersy. Na rewersie pierwszego przedstawiona jest alegoria Bitwy pod 

Oliwą 1627. Żaglowce otaczają herb Rzeczpospolitej, w dole panorama Gdańska 

z jego herbem, z prawej inicjały projektanta medalu AD. Na medalu 

pamiątkowym, jego rewersie, jawi się poziomy napis „III Pomorska Konferencja 

Numizmatyczna 2019 w Gdańsku. Muzeum Gdańska”. Niżej duża panorama 

Głównego Miasta z Bazyliką Mariacką i Ratuszem gdańskim oraz herbem 

Gdańska. Napis otokowy rewersu identyczny jak w medalu pierwszym: 

„POLSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE ODDZIAŁ W GDAŃSKU 

.66 ROCZNICA DZIAŁALNOŚCI NA POMORZU. 1953-2019”. Po obu 
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stronach herbu Gdańska inicjały WK (odlewnia metali Wiesław Kulej) i AD 

(projektant medalu Andrzej Denis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest to już piąty jego projekt medalu wykonany i zrealizowany dla 

Oddziału. Opisywany wyżej medal pamiątkowy zostanie udostępniony Kolegom 

na najbliższym zebraniu PTN po pandemii. Medal został wykonany w liczbie 

dwudziestu sztuk, odlew w cynku, posrebrzony. Więcej o medalach 

wyemitowanych w ostatnim dziesięcioleciu w numerze GZN nr 157 z 2020 roku, 

 

  
◙ 
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WIEŚCI Z ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

 

Trwająca już od roku pandemia COVID -19 oraz związane z nią 

obostrzenia i ograniczenia spowodowały, że w pierwszym kwartale br. nie udało 

się ani razu zorganizować spotkania w Muzeum Gdańska dla członków                         

i sympatyków Oddziału Gdańskiego PTN. 

Pozostały nam jedynie kontakty mailowe i telefoniczne oraz prywatne w 

niewielkim gronie. Na szczęście nikogo z nas nie dopadł ten groźny wirus. 

Pojawiła się także nadzieja, że trwające już szczepienia umożliwią wkrótce 

powrót do normalności i bezpośrednich spotkań. Można będzie wreszcie 

powrócić do organizowania tradycyjnych odczytów, zwiedzania interesujących 

miejsc i ekspozycji oraz do rozmów w większym gronie o swoich 

zainteresowaniach i kolekcjach. 

Wszyscy czekają na to z wielką niecierpliwością. 

 

 

 

  

◙ 
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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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GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE 

Kwartalnik Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 


