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OD REDAKCJI 

 

 Idzie ku lepszemu? Ktoś, kiedyś w pewnym kabarecie powiedział, że 

„lepiej, to już było”. Ale my jesteśmy optymistami. Spotkaliśmy się! Po raz 

pierwszy od wielu miesięcy! I planujemy więcej spotkań, nawet w okresie 

wakacyjnym, który zawsze był wyłączony z kontaktów, przeznaczony na 

wypoczynek i przerwę od codzienności. Ale tęsknimy za sobą i chcemy się 

spotykać. Chcemy kontaktu. Tym bardziej, że nie wiadomo co przyniesie 

jesień…  

 

Teraz jedno zdanie dla niecierpliwych, pytających „co z następnym 

numerem GZN Junior?”: otóż odpowiedź jest krótka: tworzy się – będzie 

dostępny do końca bieżącego roku. 

 

Jak zwykle zachęcamy do publikowania na łamach GZN, oraz do 

nadsyłania uwag, sugestii lub polemik. 

  

 W niniejszym numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych 

zamieściliśmy artykuł kontynuujący wątek o twórczości Piotra Soleckiego, 

opowiemy o twórczości Maxa Buchholza, a także szeroko omówimy herby 

państwowe i ziemskie z pewnego drzeworytu… 

 

 Serdecznie zapraszam do lektury. 

Mariusz Habkowski 
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MAX BUCHHOLZ  

I JEGO TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA W GDAŃSKU 

Adam Kuźnicki 

Sydney, Australia  

 

Max Paul Julius Buchholz urodził się 13 lutego 1878 w Legnicy, zmarł              

11 października 1947 w Pegnitz (miasto w Bawarii nad rzeką Pegnitz). Był 

niemieckim malarzem i grafikiem, który pracował głównie w Gdańsku. 

 

Max Buchholz studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie 

(Kunstgewerbeschule Berlin) oraz we Wrocławiu (Breslau School of Art).              

W Gdańsku (Danzig) mieszkał od 1904 do 1945 roku.  

 

W 1908 roku został powołany do Miejskiej Szkoły Handlowo -

Rzemieślniczej (Städtische Handels - und Gewerbeschule), na stanowisko 

starszego nauczyciela na wydziale rzemiosła artystycznego. Ta Państwowa 

Rzemieślnicza Szkoła Dokształcająca mieściła się przy ulicy Wielkie Młyny, róg 

obecnej ulicy Rajskiej (An der Großen Mühle 11/13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Max Buchholz na fotografii z roku 1906 w Gdańsku, udostępnił wnuk artysty Dr Detlev Buchholz ˡ⁾ 
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Jego nazwisko istnieje na liście członkowskiej z 1927 roku Zrzeszenia 

Artystów Amatorów Gdańska Grupa Lokalna (Mitgliederverzeichnis 1927 des 

wirtschaftlichen Verbandes bildender Kuenstler, Ortsgruppe Danzig) obok takich 

znanych artystów jak: Chlebowski, Hildebrandt, Bahl, Lipcziński, Mokwa, 

Ziegler oraz wielu innych. 

 

Max Buchholz mieszkał w Gdańsku przy Fahrenheitstraße 10 (dzisiejsza 

ulica Fahrenheita). Po ślubie z Susanne Bechmeier, jaki odbył się we Wrocławiu 

4 lipca 1914 roku, zamieszkali razem na dawnej ulicy Große Allee 39, Danzig 

(dzisiejsza Aleja Zwycięstwa we Wrzeszczu) 

 

  
Wizytówka artysty, udostępnił wnuk Dr Detlev Buchholz ˡ⁾ 

 

 

Małżeństwo Susanne i Max Buchholz zaowocowało dwoma synami,                

którzy zginęli później w czasie II wojny światowej.  
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Max Buchholz z żoną w parku oliwskim, rok 1928, udostępnił wnuk artysty Dr Detlev Buchholz ˡ⁾ 

 

W roku 1923 jako grafik Max Buchholz zaprojektował większość 

powszechnie znanych znaczków pocztowych dla Poczty Wolnego Miasta 

Gdańska.  

 

Wiele z tych obiektów posiada widoczny inicjał wykonawcy, jakimi są 

charakterystyczne w jego twórczości artystycznej połączone inicjały MB.  

 

 
 

Inicjał artystyczny Maxa Buchholz widoczny przy dolnej części znaczka pocztowego,  

oraz jego powiększenie w celu lepszego ukazania tego ukrytego podpisu artysty 

 

Oto niektóre pozostałe gdańskie znaczki filatelistyczne zaprojektowane 

przez Maxa Buchholza. 
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Znaczki pocztowe zaprojektowane przez Maxa Buchholz dla poczty Wolnego Miasta Gdańska w latach 1921 -1937 

 

Podobne przykłady jego dyskretnie ukrytych podpisów można odnaleźć 

również na lokalnych gdańskich medalach, telegramach oraz banknotach. 

 

 
 

Inicjał Maxa Buchholz widoczny na dolnej części medalu nagrodowego z Wystawy Technicznej Wolnego Miasta Gdańska w 1929 roku 
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Inicjał artystyczny Maxa Buchholz widoczny na powiększonej części grafiki telegramu weselnego wydawanego od dnia 1-go marca 1927 roku 

na obszarze Wolnego Miasta Gdańska 

 

 

 
 

Inicjał artystyczny Maxa Buchholz widoczny na powiększonym fragmencie banknotu z Wolnego Miasta Gdańska 

 

 



S t r o n a  | 10 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 163 lipiec – wrzesień 2021 

 

 

Artysta czasami na ukończonych obiektach artystycznych podpisywał się 

swoim pełnym nazwiskiem. 

 

   
 

  
 

 

 
 

Podpis artystyczny Maxa Buchholz widoczny na powiększonym fragmencie banknotu z Wolnego Miasta Gdańska 

  

Poniżej znany przykład jego własnoręcznego podpisu artystycznego. 

 

 
 

 

Max Buchholz 22 lutego 1930 roku napisał do swojego znajomego                

w Królewcu (Königsberg) osobisty list ²⁾ zaadresowany z “Große Allee 39, 

Danzig” przedstawiając w nim wszystkie swoje symbole artystyczne:  
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Pieczątki i inicjał Maxa Buchholz z dodatku do literatury w ARGE Danzig. 

Detlev Buchholz, Literaturbeilage 184, ARGE Danzig e.v., 29.01.2021 ²⁾ 

 

“Szanowny Panie Hauptmann! 

 

Na pańskie życzenie przesyłam Panu powyższą próbkę mojej sygnatury do 

papieru listowego i odbicie gumowego stempla, którego używam do moich 

graficznych projektów.  

Moja sygnatura w projekcie jest prosta =MB bez brzegu/obramowania. 

Symbol był używany od 30 lat i nie był zmieniony. 

 

Z wielkim szacunkiem! 

Max Buchholz malarz i grafik ²⁾ 

 

Max Buchholz pracował również jako artysta komercyjny dla przemysłu    

i handlu w Gdańsku. Zaprojektował liczne nagrody honorowe, medale                         

i dyplomy dla Senatu Wolnego Miasta Gdańska, a także dwa banknoty w czasie 

inflacji. 

 

Powracając do tematu numizmatycznego teraz przedstawię państwu znane 

mi przykłady niektórych gdańskich obiektów jego projektu.  

 W roku 1923 Max Buchholz zaprojektował pierwsze wyemitowane 

banknoty dla Senatu Wolnego Miasta Gdańska.  

 

 
 

Fragment przygotowanej przez Maxa Buchholz listy dzieł sztuki jego autorstwa, udostępnił wnuk artysty Dr Detlev Buchholz ˡ⁾ 
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“10 000 Marek”. Banknot zaprojektowany przez Maxa Buchholz dla Senatu Wolnego Miasta Gdańska, wydany 26 czerwca 1923 roku 

 

 
 

Fragment przygotowanej przez Maxa Buchholz listy dzieł sztuki jego autorstwa, udostępnił wnuk artysty Dr Detlev Buchholz ˡ⁾ 

 

 

  



S t r o n a  | 13 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 163 lipiec – wrzesień 2021 

 
 

“1 Million Marek”. Banknot zaprojektowany przez Maxa Buchholz dla Senatu Wolnego Miasta Gdańska w 1923 roku,  

kolekcja własna autora  

 

  

 
 

Fragment przygotowanej przez Maxa Buchholz listy dzieł sztuki jego autorstwa, udostępnił wnuk artysty Dr Detlev Buchholz ˡ⁾ 

 

 
 

Srebrny medal “Für Rettung aus Lebensgefahr” Maxa Buchholz z widocznym inicjałem na dolnej części rewersu został zaprojektowano na 

zlecenie Senatu Wolnego Miasta Gdańska w 1927 roku 
 

 
 

Brązowy medal “Für Rettung aus Lebensgefahr” Maxa Buchholz został zaprojektowano na zlecenie Senatu Wolnego Miasta Gdańska w 1927 

roku 
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W 1928 roku Max Buchholz zaprojektował matrycę do wielkiego medalu 

państwowego dla Senatu Wolnego Miasta Gdańska „Für besondere Leistungen”. 

Dotarłem do szeregu przykładów tego właśnie obiektu nadawanego przez Senat 

w latach 1929 – 1933. 

 

 
 

Fragment przygotowanej przez Maxa Buchholz listy dzieł sztuki jego autorstwa, udostępnił wnuk artysty Dr Detlev Buchholz ˡ⁾ 

 

 
 

Medal „Für besondere Leistungen” w etui Moritz Stumpf and Sohn z 1929 roku 
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Medal „Für besondere Leistungen” oksydowany na złocisty kolor z Wystawy Technicznej Wolnego Miasta Gdańska 1929 roku. Inicjał 

artystyczny Maxa Buchholz widoczny na dolnej części medalu o średnica 62 mm , grubość 4 mm ,waga 99,21 grama 

 

  
 

Medal srebrzony „Für besondere Leistungen” Maxa Buchholz nadany dla Pana Mekelburger Freienhubenm za jego hodowlę świń na obszarze 

Wolnego Miasta Gdańska. Pierwsze tego typu medale zostały wybite przez firmę Moritz Stumpf and Sohn już w 1929 roku 

 Średnica 60 mm , grubość 4 mm ,waga 104,85 gramów. 

 

  
 

Medal „Für besondere Leistungen” Maxa Buchholz z 1932 roku 
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Medal „Für besondere Leistungen” Maxa Buchholz z 1933 roku 

 

  
 

Medal „Für besondere Leistungen” Maxa Buchholz z widocznym inicjałem artystycznym na dolnej części nie wypisanego rewersu  

 

  
 

Medal „Für besondere Leistungen” Maxa Buchholz z nie wypisanym rewersem  
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W kolejnych bardziej powszechnie spotykanych egzemplarzach tłoczonych 

od 1936 roku zmieniono technologię wytwarzania medalu „Für besondere 

Leistungen”. Medal jest od tego czasu zrobiony z dwóch cieńszych elementów 

połączonych pod naciskiem prasy razem, co umożliwiło dodanie dodatkowych 

symboli nazistowskich.  

 

 
 

Logo producenta widoczne na etui do medalu „Für besondere Leistungen” z 1936 roku 

 

Na obrzeżu tych medalu widać linie ich połączenia, a rewers medalu jest 

bardziej wklęsły od wypukłego kształtu awersu tego obiektu. Na przykładzie 

jednego z etui takiego medalu przypuszczam, że wszystkie późniejsze medale 

zostały wykonane w niemieckiej firmie DESCHLER & SOHN, MÜNCHEN. 

 

  
 

Medal „Für besondere Leistungen” Maxa Buchholz z 1936 roku 
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Medal „Für besondere Leistungen” Maxa Buchholz z 1936 roku, kolekcja Pana Dariusza Świsulskiego 

 

  
 

Medal w pewter „Für besondere Leistungen” Maxa Buchholz z 1936 roku, kolekcja własna autora. 

 Średnica 59,5 mm , grubość 3 mm,waga 44,0 gramy 

 

  
 

Medal w cynku „Für besondere Leistungen” Maxa Buchholz z 1936 roku, kolekcja własna autora. 

Średnica 60,5 mm , grubość 3 mm, waga 42,5 grama 
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 Jak widać powyżej, materiały użyte do produkcji tych oryginalnych medali 

przedwojennych można podzielić na trzy kategorie: wysokiej jakości, średniej 

jakości i niskiej jakości. 

 

- Wysokiej jakości materiały obejmują aluminium (używane prawie wyłącznie             

w niektórych wczesnych niemieckich odznakach), mosiądz, brąz, tombak (stop 

miedzi i cynku, które wyglądają jak brąz), „niemieckie" srebro (stop niklu, który 

w rzeczywistości nie zawiera srebra) i metale szlachetne, takie jak od czasu do 

czasu prawdziwe srebro i złoto. 

 

Przeciętny kolekcjoner prawdopodobnie nigdy nie zetknie się z medalami 

sporządzonymi w prawdziwym złocie, a jego użycie było zarezerwowane 

wyłącznie dla wyjątkowo wysokiej jakości wyrobów i prestiżowych nagród. 

 

Oryginalne srebro było rzadko stosowane w produkcji odznak i medali. 

Od końca XIX wieku próbę srebra mierzono w promilach i co za tym idzie 

stosowany był zapis tysięczny. Najczęściej spotykaną próbą oznaczającą 

zawartość srebra jest punca „800", co w tym przypadku oznacza, że w takim 

obiekcie jest 800 oryginalnych części srebra i 200 części innych składników 

stopowych (często niklu). Wyższe numery zawartości srebra można spotkać na 

przedmiotach o wyjątkowej jakości, ale każdy obiekt oznaczony 925 (srebro), 

powinien być traktowane jako podejrzany ze względu na ich miękkość.  

 

Średnią jakość materiałów obejmują różne białe metale i mieszanki stopów 

cynku. Materiały te są zazwyczaj lżejsze i tańsze niż ich lepszej jakości 

odpowiedniki. W przeciwieństwie do wysokiej jakości materiałów, materiały 

średniej jakości nie były zaprojektowane tak, aby wytrzymać próbę czasu. 

Medale i odznaki w tej kategorii mogą mieć często ciemne przebarwienia                   

i dodatkowe fragmenty metalu na swojej powierzchni. 

 

Materiał niskiej jakości składający się głównie ze słabych stopów 

ciemnego cynku, powszechnie określanego przez niemieckich kolekcjonerów 

jako tak zwany metal wojenny (Kriegsmetall) lub „metal małpowany”. O ile 

materiał ten nadaje się dobrze do robienia różnych wzorów, wytłaczania                    

i dodatkowych technik zdobienia, to nie nadaje się do procesu powlekania 

galwanicznego. W wyniku tego, czasami były one wykończone przez użycie 
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lakierów i farb. Te lakierowane szybko niszczały, a te nielakierowane miały 

najczęściej szorstką szarą tonację.  

 

Warto zwrócić uwagę, że chociaż wiele z tych stopów cynku zawierało 

ołów, to nigdy medale w tym czasie nie były robione tylko i wyłącznie                     

z ołowiu. W konsekwencji, oryginalnego medalu zrobionego z „Kriegsmetall" 

nigdy nie można zginać go pod naciskiem palca. 

 

W 1930 roku Max Buchholz zaprojektował na zamówienie urzędu reklamy 

Senatu Wolnego Miasta Gdańska grafikę do opakowania nowo wydanego 

„gdańskiego szczęśliwego grosza” (Danziger Glückspfennig).  

 

 
 

Fragment przygotowanej przez Maxa Buchholz listy dzieł sztuki jego autorstwa, udostępnił wnuk artysty Dr Detlev Buchholz ˡ⁾ 

 

Poniżej przedstawiam takie właśnie opakowanie z charakterystycznym 

inicjałem artysty pod grafiką, jako jej wykonawcy. 

 

  
 

“Danziger Glückspfennig” w oryginalnym powiększonym papierowym opakowaniu. Projekt opakowania został zaprojektowany przez Maxa 

Buchholz dla Senatu Wolnego Miasta Gdańska w 1930 roku 
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Fragment przygotowanej przez Maxa Buchholz listy dzieł sztuki jego autorstwa, udostępnił wnuk artysty Dr Detlev Buchholz ˡ⁾ 

 

 
 

Pełny podpis artystyczny Maxa Buchholz widoczny na dolnej części srebrnego medalu na 450-lecie Bractwa Artusa - czterech bractw 

bankowych Dworu Artusa w Gdańsku “450 Jahriges Bestehen Der Artusbrüderschaften Danzig”.  

Medal został wybity przez firmę Moritz Stumpf and Sohn w 1931 roku. Średnica 60 mm , waga 81,40 grama 

 

 

 
 

Pełny podpis artystyczny Maxa Buchholz widoczny na dolnej części srebrnego medalu na 450-lecie Bractwa Artusa - czterech bractw 

bankowych Dworu Artusa w Gdańsku “450 Jahriges Bestehen Der Artusbrüderschaften Danzig”.  

 Medal został wybity przez firmę Moritz Stumpf and Sohn w 1931 roku. Średnica 60,3 mm , waga 73,52 grama 

 

Max Buchholz stworzył wszystkie ozdobne winiety do pierwszych 

luksusowych telegramów artystycznych, jakie wydawano w Wolnym Mieście 

Gdańsku.  

 

 
 

Fragment przygotowanej przez Maxa Buchholz listy dzieł sztuki jego autorstwa, udostępnił wnuk artysty Dr Detlev Buchholz ˡ⁾ 
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Telegram ozdobny Maxa Buchholz wystawiany na obszarze Wolnego Miasta Gdańska od dnia 1-go marca 1927 roku 
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Telegram weselny projektu Maxa Buchholz wysłany dnia 16-go października 1930 roku przez gdańskiego jubilera Ericha Alberta Moritza 

Stumpfa (1877 Gdańsk - 1943 Gdańsk-Wrzeszcz), do rodziny Paula Escherta (1865 - 1931) senatora Wolnego Miasta Gdańska,  

kolekcja własna autora  

 

 

 

 

 

Telegramy były wykonane ze złożonego papieru w formacie                           

268 mm x 183 mm. 

 

 
 

Fragment przygotowanej przez Maxa Buchholz listy dzieł sztuki jego autorstwa, udostępnił wnuk artysty Dr Detlev Buchholz ˡ⁾ 
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Telegram na szczęście “Glücksschiff” Maxa Buchholz używany na obszarze Wolnego Miasta Gdańska od 1928 roku 

 

 

 

 
 

Fragment przygotowanej przez Maxa Buchholz listy dzieł sztuki jego autorstwa, udostępnił wnuk artysty Dr Detlev Buchholz ˡ⁾ 

 

Oba telegramy poniżej były wykonane ze złożonego papieru w formacie 

210 mm x 297 mm.  

 

Przedstawiony telegram z widokiem Św. Grzegorza wydawano                  

w urzędzie pocztowym już od października 1937 roku. 
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Telegram ozdobny Maxa Buchholz wystawiany na obszarze Wolnego Miasta Gdańska od dnia 1-go października 1937 roku 

 

 
 

Fragment przygotowanej przez Maxa Buchholz listy dzieł sztuki jego autorstwa, udostępnił wnuk artysty Dr Detlev Buchholz ˡ⁾ 

 

  
 

Telegram ozdobny Maxa Buchholz używany na obszarze Wolnego Miasta Gdańska od 1938 roku 
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Artysta tworzył również rysunki z charakterystycznymi widokami 

Gdańska. Przykładem są jego ilustracje zawarte w książce "Danzig in Geschichte 

und Gegenwart", wydanej przez Danziger Verlags-Gesellschaft w 1940 roku. 
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Podpisane ilustracje z 1940 roku wykonane przez Maxa Buchholz do książki "Gdańsk przeszłość i teraźniejszość"  

(“Danzig in Geschichte und Gegenwart”) 

 

Max Buchholz był również autorem serii całostek pocztowych, czyli 

druków opatrzonych wydrukowanym na nich znakiem opłaty, upoważniającym 

do uzyskania usługi pocztowej określonej taryfą w Wolnym Mieście Gdańsku.  

 

Według chronologicznej listy jego prac powstały one już w 1929 roku. 

 

 
 

Fragment przygotowanej przez Maxa Buchholz listy dzieł sztuki jego autorstwa, udostępnił wnuk artysty Dr Detlev Buchholz ˡ⁾ 

 

Uwiecznił na nich wizerunki sławnych obywateli miasta Gdańska: Jana 

Heweliusza, Daniela Chodowieckiego i Arthura Schopenhauera. 
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Całostka z serii sławni gdańszczanie, przedstawiająca Jana Heweliusza, zaprojektowana w roku 1929 przez Maxa Buchholz.  

Rok emisji 1934 

 

 
 

Całostka z serii sławni gdańszczanie, przedstawiająca Daniela Chodowieckiego, zaprojektowana w roku 1929 przez Maxa Buchholz.  

Rok emisji 1934 
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Całostka z serii sławni gdańszczani,  przedstawiająca Arthura Schopenhauera, zaprojektowana w roku 1929 przez Maxa Buchholz.  

Rok emisji 1934 

 

Mam nadzieję, że w ten skromny sposób przypomniałem państwu tego 

troszeczkę zapomnianego w Polsce, ale wielce zasłużonego dla sztuki Gdańska, 

niemieckiego artystę Maxa Buchholz. 

 

Wiele jego prac z czasów wojny jest niestety nieznana lub zaginiona, ale             

z jego artystycznego manifestu wiadomo, że tego typu prace istniały, 

przedstawiając portrety, krajobrazy z Zalewu Wiślanego oraz Szwajcarii 

Kaszubskiej. 

 

 
 

Grafika Barki wiślane “Weichselkähne” Max Buchholz z 1939 Książki “Kunnstschaffen un Deutschen Danzig” 
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Fragment przygotowanej przez Maxa Buchholz listy dzieł sztuki jego autorstwa, udostępnił wnuk artysty Dr Detlev Buchholz ˡ⁾ 

 

Szereg prac artystycznych Maxa Buchholz znajdowało się w gdańskich 

instytucjach muzealnych.  

 

Poniżej przedstawiam skatalogowaną przez Maxa Buchholz dokładną listę 

wszystkich tych obiektów artystycznych. 

 

 
 

Fragment przygotowanej przez Maxa Buchholz listy dzieł sztuki jego autorstwa, udostępnił wnuk artysty Dr Detlev Buchholz ˡ⁾ 

 

Max Buchholz zawsze chętnie przekazywał swoją wiedzę artystyczną 

nowym pokoleniom, nie tylko w czasie swoich artystycznych wykładów, ale 

również podczas osobistych wyjazdów krajobrazowych, gdy szkicował swoje 

nowo powstające prace artystyczne. 
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Max Buchholz przy pracy w Kątach Rybackich nad Zalewem Wiślanym 1944 roku, udostępnił wnuk artysty Dr Detlev Buchholz ˡ⁾ 

 

Paul Julius Buchholz zmarł dwa lata po wysiedleniu z Polski w 1947 roku, 

w niemieckim Szpitalu Miejskim Pegnitz, mając 69 lat. Miejsce spoczynku 

znalazł na cmentarzu w Pegnitz.  

 

  
 

Drewniany nagrobek Maxa Buchholz na cmentarzu w Pegnitz 

 

Ponieważ jego śmierć przyszła niespodziewanie z braku środków 

finansowych na kamienny grób, drewniany nagrobek z godłem Gdańska został 

zamówiony u miejscowego stolarza, przez Susanne Buchholz (1895 - 1955) na 

podstawie rysunków graficznych męża. 
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Stoi tak tam do dzisiaj na „starym cmentarzu” w Pegnitz, z dala od jego 

umiłowanego Gdańska.  

 

Dla miłośników talentu jego sztuki pozostały jednak na zawsze wszystkie 

gdańskie obiekty artystyczne, jakie po sobie pozostawił dla przyszłych pokoleń. 

 

 
 

Max Buchholz w Pegnitz 1946 roku, udostępnił wnuk artysty Dr Detlev Buchholz ˡ⁾ 

 

 
 

Gdańsk Długi Targ “Long Market Danzig” jedna z ostatnich prac artystycznych wykonana przez Maxa Buchholz w Pegnitz 1947 roku,  

dzięki uprzejmości archiwisty miasta Pegnitz Pana Andreasa Bayerlein. “Stadtarchiv Pegnitz (Dauerleihgabe D. u. W. Buchholz)” ³⁾ 
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Na zakończenie serdeczne podziękowania dla wnuka artysty Dr Detleva 

Buchholz, za zaufanie i udostępnienie dodatkowych materiałów do mojego 

numizmatycznego opracowania dla Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych. 

 

 

Rysunek “Detlev Buchholz” wykonanny przez Maxa Buchholz w Gdańsku 6 kwietnia 1945 roku,  

dzięki uprzejmości archiwisty miasta Pegnitz Pana Andreasa Bayerlein. “Stadtarchiv Pegnitz (Dauerleihgabe D. u. W. Buchholz)” ³⁾ 
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- Medal z brązu “450-jährige Bestehen der Artus-Brüderschaft” z 1931 roku 
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◙ 

 



S t r o n a  | 36 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 163 lipiec – wrzesień 2021 

O MEDALACH PIOTRA SOLECKIEGO CIĄG DALSZY 

Miłosz Wojciech Frąckowiak
 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

Słowo wstępne 

W numerze GZN 162 przedstawione zostały medale Piotra Soleckiego, 

które, jak uznałem, należą do mało znanych w Jego twórczości. Tym razem do 

prezentacji wybrałem medale wyróżniające się urodą i pomysłowością 

wykonanego projektu. Zarówno pierwsza, jak i obecna selekcja jest bardzo 

subiektywna. To jest tylko mój wybór.  

Celem tych publikacji jest wyciągnięcie na widok publiczny kilku medali, 

wykonanych w gdańskiej pracowni i przypomnienie ich autora. Żałuję 

niezmiernie, że wizerunki te są pokazane w wersji elektronicznej, a nie                       

w papierowej, do której mam więcej sentymentu, i która miałaby większy odbiór. 

Ale takie są czasy i może to właśnie teraz odbiór jest większy.   

Dzisiaj czasy są inne. Najlepiej zachodzące zmiany oddają słowa poetki 

Julii Hartwig (1921-2017), które napisała krótko przed śmiercią: „Czasy naszej 

młodości naprawdę wyglądały inaczej. Mam wrażenie, że dziś nikt nie jest 

niczego ciekaw”. Zdaję sobie doskonale sprawę, że mało jest dziś osób, które 

wnikają w przydługie teksty i czytają jakieś nudziarstwa. Brak na to czasu, a nade 

wszystko zainteresowania. Cofamy się do czasów faraonów, gdzie w użyciu było 

pismo piktograficzne. Ważny jest obrazek. Tu też jest wielkością podstawową, 

ale odsłonięcie kryjących się w nim treści zawartych w  intencji emitenta i autora 

medalu też jest bardzo ważne, a może i ważniejsze. Każdy medal chce coś, mniej 

lub więcej powiedzieć, trzeba mu tylko pomóc. Poszukiwanie względnie 

niedawnej przeszłości i jej odkrycie daje satysfakcję i zaspokaja moją ciekawość, 

a jeśli i kogoś jeszcze, to warto było coś napisać. Tym razem jest więcej 

obrazków, a z opisami to różnie bywa.  

Przedstawiam teraz 7 medali, wszystkie są dwustronne i lane. Nie 

wszystkie są sygnowane, ale uważam, że wykonał je gdański artysta. Świadczą             

o tym m.in. zakupy Muzeum Sztuki Medalierskiej bezpośrednio od autora. 

Dołączyłem teraz jedną pozycję całkowicie niezależną – to odlew 

średniowiecznej pieczęci, tylko po to, aby wzmocnić tekst. Pięć pokazanych 

medali dotyczy bezpośrednio Gdańska, jeden Gdyni i jeden Kotliny Kłodzkiej. 

Skąd takie odległe miejsce? Przypominam, że Piotr Solecki urodził się na 

Podkarpaciu, w Uluczu, niewielkiej wsi położonej we wschodniej części powiatu 
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Brzozów na wschód od Sanu, znanej z zabytkowej cerkwi z połowy XVII wieku. 

Tereny te, po drugiej wielkiej wojnie, były bardzo niebezpieczne, więc rodzina 

Soleckich opuściła je i osiedliła się w Dusznikach Zdroju. Piotr miał wówczas 10 

lat. Tu uczęszczał do szkoły, a dalszą naukę podjął w Liceum Plastycznym im. 

Kenara w Zakopanem. Musiał mieć sentyment do urokliwych terenów z młodych 

lat. Tu zostawił rodzinę, kolegów szkolnych i przyjaciół. Pewnie niejednokrotnie 

odwiedzał te tereny. Do dzisiaj mieszkają osoby z lat szkolnych i potomkowie 

kolegów. Duszniki Zdrój są świadome, że stąd wyruszył w świat późniejszy 

wielki artysta i rzeźbiarz. Przewodnicy sudeccy nie musieli daleko szukać 

wykonawcy swojego medalu.  

Każdy przestawiony medal zawiera inny temat. Jest tu sport, muzyka, 

PTTK, impreza handlowa, jest aspekt polityczny w Solidarności, jest szkoła          

i przedsiębiorstwo. To okres czasu od roku 1975 do 1985. 

 

1.- 1975  Sportowiec Roku 

 

 
SPORTOWIEC ROKU 1975 – DZIENNIK BAŁTYCKI, WYDZIAŁ K.F.I T. URZĘDU 

WOJEWÓDZ., Φ 85, niesygn. 

 

W medalu tkwią dwa tematy. Tematem głównym jest sport, ale drugim jest 

prasa. Zaczynamy od sportu. Medal, prócz Dziennika Bałtyckiego, miał drugiego 

emitenta. Był nim podany w skrócie Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki 

Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. A codzienna gazeta nagłaśniała różne 

wydarzenia, także i sport. W roku 1953 redakcja ogłosiła plebiscyt wśród swoich 

czytelników na najlepszego sportowca naszego regionu. Od tego czasu akcja taka 

jest kontynuowana i w roku 2020 jest to już 68 edycja.  
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W roku 1975, była to 23 edycja plebiscytu, laureatem został Władysław 

Kozakiewicz (ur. 8.12.1953), lekkoatleta, tyczkarz. To w tym roku na VI 

Halowych Mistrzostwach Europy w Katowicach zdobył brązowy medal, 

reprezentując klub Bałtyk Gdynia. Już wcześniej dał się poznać jako wybitny 

zawodnik. W roku 1973 pobił rekord Polski wynikiem 5,32 m, w 1974 na 

Mistrzostwach Europy w Rzymie zdobył srebrny medal. Na Halowych 

Mistrzostwach Europy w 1977 w San Sebastian (Kraj Basków, Hiszpania) też 

zdobył medal, w 1979 złoty w Wiedniu i brąz w 1982 w Mediolanie. Ale 

największym sukcesem było olimpijskie złoto w 1980 w Moskwie wraz                    

z rekordem świata 5,72 m. To wynik plebiscytu lokalnego, ale wyszukiwanie 

Sportowca Roku w skali kraju zainicjował Przegląd Sportowy w roku 1926, 

kontynuując akcję do dnia dzisiejszego, z przerwą w latach 1939-1947 i w roku 

1953. Krajowym Sportowcem Roku 1975, ogłoszonym w dniu 10.01.1976 na 

Balu Mistrzów Sportu, został Zygmunt Smalcerz z klubu CWKS Legia 

Warszawa, który we wrześniu 1975 został Mistrzem Świata i Europy                              

w podnoszeniu ciężarów w wadze muszej do 52 kg na zawodach w Moskwie. 

Drugie miejsce w tym konkursie uzyskała Irena Szewińska za zdobycie 

brązowego medalu w biegu na 60 m w marcu 1975 na VI Halowych Mistrzostwa 

w Katowicach, a trzecie Władysław Kozakiewicz za brąz w skoku o tyczce na 

tych samych zawodach. Najczęściej krajowym Sportowcem Roku do tej pory 

była biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk, która w latach 2009-2013 

zdobywała ten tytuł pięciokrotnie. Natomiast jubileuszowa, lokalna edycja 50-

tego plebiscytu Dziennika Bałtyckiego, której wyniki ogłoszono 6.01.2003 

wyłoniła Sportowcem Roku 2002 Adrianę Dadci (judo), a Andrzeja Grubbę 

(1958-2005), tenisistę stołowego uznała za Sportowca Pomorza Wszechczasów, 

wcześniej uznając go pięć razy Sportowcem Roku.  

Piotr Solecki wykonał kilka medali dotyczących sportu. W roku 1975 jest 

jeszcze Piłkarz Roku i 30-lecie Sportu i Turystki Województwa Gdańskiego            

i następne –lecie w 1980, szkolna spartakiada w 1978, są Mistrzostwa Polski               

w Kulturystyce w roku 1979 i 1980, jest koszykówka i żeglarstwo i jeszcze by się 

coś znalazło. 

A teraz prasa na Wybrzeżu. Pierwszy numer Dziennika Bałtyckiego ukazał 

się w sobotę 19.05.1945 w nakładzie 3000 egzemplarzy. Zawierał 4 strony 

formatu A3. Pierwszym redaktorem przez niecałe dwa miesiące był Anatol 

Mikułko, następnie Bolesław Wit Święcicki (1901-1976). Redakcja mieściła się 

w Gdyni przy ulicy Mściwoja 6, a w sąsiednim budynku była drukarnia. Od roku 

1950 redakcja ma swoją siedzibę w Gdańsku przy Targu Drzewnym 9/11. Gazeta 
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ukazuje się do dnia dzisiejszego 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty, 

rejestrując aktualne wydarzenia z Pomorza, z kraju i ze świata. Także ogłaszając 

różne akcje wśród czytelników jak np. wyłonienie najlepszego sportowca naszego 

regionu.  

Kolejną, codzienną gdańską gazetą był Głos Wybrzeża, którego pierwszy 

numer ukazał się 16.11.1948, jako organ wojewódzkich organizacji partyjnych 

PPR i PPS. Od dnia 16.12.1948, dzień po zjednoczeniu partii, stał się 

dziennikiem KW PZPR. Dzień 4.03.2005 był ostatnim tej gazety.  

Popołudniowym wydaniem Głosu Wybrzeża był Wieczór Wybrzeża, którego 

pierwszy numer ukazał się 18.02.1957, a ostatni 4.02.2002. Piotr Solecki jest 

autorem medalu na XXV lat Głosu Wybrzeża 1948-1973. Jest to jeden                       

z pierwszych medali w Jego twórczości. Wykonał także medal z okazji 30-lecia 

Wieczoru Wybrzeża 1957-1987. Ten ostatni medal nie zachwyca urodą, ale 

podsumowuje dorobek gazety w tym okresie. Ma współautora, który utrwalił się 

na medalu sygnaturą WL. Ta wspólnota to  wyjątek w twórczości medalierskiej 

Soleckiego. [1], [2], [3].   

    

2.- 1977  Festiwal Młodych Muzyków 

 

 
V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MŁODYCH MUZYKÓW – LAUREAT FESTIWALU 

GDAŃSK 12-18.IX.77, Φ 70, gabaryty 98x94 mm, sygnowany dwustronnie. 

 

Mamy temat muzyczny. To drugi medal Piotra Soleckiego w tej dziedzinie. 

Pierwszym był z roku 1975 z okazji XXX lat Filharmonii Bałtyckiej i XXV lat 

Opery Bałtyckiej. Ten doczepiony do medalu ażurowy ornament w postaci 
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załamujących się fal świadczy, że festiwal odbywa się w pobliżu szumiącego 

morza.  

Pomysł zorganizowania ogólnopolskiego konkursu dla młodych muzyków  

był wynikiem dyskusji w biurze prezesa Klubu Studentów „Żak” Andrzeja 

Cybulskiego w początku lat 60-tych, który później bywał przewodniczącym 

komitetu organizacyjnego. Festiwal miał być publicznym przeglądem 

muzycznych talentów, odegrać rolę w wyszkoleniu i oswojeniu młodych  

wykonawców z estradą. Jednym z twórców i koordynatorów festiwali był 

Zbigniew Śliwiński, pianista, wieloletni później kierownik Katedry Fortepianu             

w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku, od roku 1975 jej profesor.  

I Festiwal odbył się w roku 1964 w dniach 14-20 listopada, w którym przyznano 

6 nagród I stopnia, 2 nagrody II stopnia, 4 III stopnia i 8 wyróżnień. 

Przesłuchania pianistów odbywały się w sali koncertowej Grand Hotelu                        

w Sopocie, skrzypków i wiolonczelistów w Ratuszu Głównomiejskim                       

w Gdańsku, a pozostałych w Szkole Muzycznej przy ulicy Partyzantów we 

Wrzeszczu. Koncert laureatów odbył się w sali  Filharmonii i Opery Bałtyckiej, 

którym towarzyszyła orkiestra symfoniczna pod batutą Jerzego Katlewicza.                

II Festiwal odbył się 20-26.11.1966. Jury wyróżniło 14 osób. III Festiwal miał 

miejsce 16-21.11.1970 i wyłoniono 24 laureatów. Przyznano 5 nagród I stopnia, 

10 II stopnia i 9 stopnia III. Aby nie deprecjonować nagród po konkursie podjęto 

decyzję o ograniczeniu liczby laureatów. Na kolejnym IV OFMM w dniach 14-

21.09.1973 przyznano jedną nagrodę I stopnia i 6 II stopnia. Jury nie dzieliło się 

na odrębne sekcje. Z uwagi na brak kandydatów V Festiwal odbył się dopiero           

w 1977 roku mając 44 uczestników. Przyznano wówczas  trzy nagrody I stopnia            

i jedną stopnia II. To Festiwal, który nas interesuje. Dalsza muzyczna kariera 

laureatów potwierdziła trafność werdyktu. Nagrodę I stopnia zdobyli: 

 

- Jan Górny – puzon. Jest absolwentem PWSM w Katowicach z klasy puzonu 

prof. Romana Siwca, a od roku 1980 pedagogiem w swej macierzystej Uczelni,  

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Jest profesorem dr hab.                   

i prowadzi klasę puzonu i tuby. Uzyskał wiele nagród i wyróżnień w konkursach 

w kraju i za granicą m.in. w Markneukirchen (Niemcy), w Tuluzie (Francja)              

i w Pradze (Czechy) i I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Puzonistów             

w Pabianicach. Od roku 1976 współpracuje z Wielką Orkiestrą Symfoniczną 

Polskiego Radia i Telewizji (obecnie NOSPR). 

- Elżbieta Karaś-Krasztel – fortepian. Jest absolwentką PWSM w Warszawie               

w klasie fortepianu prof. Reginy Smendzianki. Jest wybitną interpretatorką 
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utworów Chopina i Mozarta, znana z  koncertów w kraju i za granicą. Jest 

profesorem dr hab. i prowadzi klasę fortepianu w Uniwersytecie Muzycznym 

Fryderyka Chopina w Warszawie i w Akademii Sztuki w Szczecinie.  

- Waldemar Wojdal – fortepian (ur. 21.06.1951 w Chodzieży). Jest absolwentem 

Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdańsku, a w latach 1970-1975 był 

studentem PWSM w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Śliwińskiego. W roku 

1974 został laureatem „Estrady Młodych” VIII Festiwalu Pianistyki Polskiej           

w Słupsku i II Konkursu Pianistycznego w Warszawie. Od roku 1994 jest 

profesorem, w latach 1993-99 i 2004-05 rektorem Akademii Muzycznej, a od 

2000 kierownikiem Katedry Fortepianu.  

- Nagrodę II stopnia zdobył Piotr Techmański – klarnet. Znany jest z wielu 

występów w różnych zespołach muzycznych m.in. w dużym zespole w nagraniu 

albumu Marka Grechuty, musicalu – „Świecie nasz. Szalona Lokomotywa” wg 

Witkacego, grając na flecie, klarnecie i saksofonie.  

  V Festiwal zakończył się w siedzibie Filharmonii i Opery Bałtyckiej rozdaniem 

nagród i koncertem laureatów z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej pod 

batutą Zbigniewa Chwedczuka.  

W organizacji festiwali udział mieli: Zarząd Szkól Artystycznych                     

i Departament Teatru, Muzyki i Estrady Ministerstwa Kultury i Sztuki, Wydział 

Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Gdańskie Towarzystwo 

Przyjaciół Sztuki, PWSM, Filharmonia i Opera Bałtycka, Bałtycka Agencja 

Artystyczna, Wojewódzki Ośrodek Kultury.  

W czasie trwania V Festiwalu Wojewódzki Ośrodek Kultury i Oddział 

Szkolnictwa Artystycznego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku organizowały 

dla uczestników szereg koncertów w Domach Kultury i szkołach na terenie 

Trójmiasta i województwa, docierając do szerokich kręgów publiczności. 

Występowały osoby, które przeszły eliminację do II etapu konkursu, ale też które 

nie przeszły. Był to prawdziwy Festiwal Młodych w regionie gdańskim.   

Uczestnikami festiwali, z szansą na wyróżnienie, byli nie tylko pianiści            

i skrzypkowie, ale wiolonczeliści, kontrabasiści, puzoniści, tubiści, fagociści, 

waltorniści, klarneciści, trębacze, gitarzyści, akordeoniści i śpiewacy wywodzący 

się z odpowiednich klas PWSM. Od roku 1970 nagradzani byli też 

akompaniatorzy. Nie było nagród pieniężnych. Głównie były to stypendia, także  

staże zagraniczne i umożliwianie wykonania recitali i koncertów, także                       

z orkiestrami symfonicznymi, dyplomy, pewnie i medale, choć literatura                   

z tamtych lat o nich nie wspomina. Do udziału w V OFMM dopuszczono tylko 

obywateli polskich, absolwentów wyższych szkół muzycznych z lat 1973-1977                
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i studentów roku dyplomowego 1977/78. Później regulamin zmieniono                   

i w festiwalu mogli brać udział uczniowie szkól średnich, a wykonawców 

postanowiono ograniczyć tylko do fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli i śpiewu. 

Planowano przekształcić festiwal w imprezę międzynarodową. Sam Gdańsk miał 

zaplecze muzyczne. W roku 1977 w Gdańsku działały szkoły muzyczne: 

 

- stopnia I im. Grażyny Bacewicz, Wrzeszcz, aleja Zwycięstwa, 

- stopnia I im. Henryka Wieniawskiego, Orunia, ul. Gościnna, 

- stopnia II, Wrzeszcz, ul. Partyzantów, 

- Muzyczna Ogólnokształcąca stopnia I i II  im. Feliksa Nowowiejskiego, 

Gdańsk, ul Gnilna, 

- Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, Gdańsk, ul. Łagiewniki. 

Ważnymi datami dla tej szkoły są: 

- Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25.09.1947 powstaje Państwowa 

Wyższa 

   Szkoła Muzyczna w Sopocie, 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.09.1966 powstaje PWSM                        

w Gdańsku, 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1.12.1981 powstaje Akademia 

Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

 

W końcu lat 90-tych Akademia Muzyczna przenosi się do nowej siedziby 

po dawnych koszarach, przy Podwalu Przedmiejskim.   

W roku 1977 w Polsce działało łącznie 7 Państwowych Wyższych Szkól 

Muzycznych. Rok ten obfitował w imprezy muzyczne. W marcu  przypadały 

dwie ważne dla świata muzycznego rocznice śmierci – 150-lecie Ludwiga van 

Beethovena i 40-lecie Karola Szymanowskiego.  

 [2], [4], [5], [6].  
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3.- 1977  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

 

 
XXX LAT  KOŁA PRZEWODNIKÓW SUDECKICH, ODDZIAŁ PTTK  ZIEMI KŁODZKIEJ 

1947-1977 – KŁODZKO, DUSZNIKI ZDR., KUDOWA ZDRÓJ, MIĘDZYGÓRZE, 

POLANICA ZDRÓJ, KARŁÓW, Φ 70, sygnowany dwustronnie. 

 

Na awersie widać wieżę ratuszową Kłodzka i otaczające budynki, a na 

rewersie wymienione są miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej. Cała Kotlina 

opasana jest wstęgą, wyznaczając zarazem granice Państwa. Pokazana wieża to 

jedyna pozostałość po neorenesansowej budowli wzniesionej w XIX wieku wg 

projektu niemieckiego architekta Ewalda Bergena. Liternictwo na obu stronach 

medalu oraz wstęga są wyostrzone. Umieszczony na rewersie herb Kłodzka                

w postaci dwuogonowego lwa w pozycji stojącej jest herbem obowiązującym              

w okresie PRL. Herb został nadany miastu przez króla Czech Przemysła Ottokara 

II w latach jego panowania 1253-1278. Taki sam herb ma też Bystrzyca Kłodzka. 

Herb jest repliką królestwa Czech i lew ma na głowie koronę. Jest tu ten sam 

problem co z polskim orłem. Na medalu tu pokazanym lew jest bez korony. Nie 

ma co się dziwić artyście. Gdy nasz gdański oddział wydawał medale w tamtych 

czasach, ich projekty były zatwierdzane przez Wydział Kultury Urzędu 

Wojewódzkiego. Piotr Solecki też nie uniknął cenzury. Mam Czechosłowacką 

koronę z roku 1957. Na głowie lwa widać malutką koronę, ale na monetach            

z roku 1962 i dalszych nie ma śladu po koronie, a jako zamiennik nad głową lwa 

jest pięcioramienna gwiazda. P. Solecki wykonał jeszcze jeden medal dla 

przewodników sudeckich, na ich 40-lecie w 1987 r. Tu już lew ma koronę 

prawidłowej wielkości. Cenzura ograniczyła w tym czasie swoje wymagania. 



S t r o n a  | 44 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 163 lipiec – wrzesień 2021 

Jeśli chodzi o zorganizowany ruch turystyczny w Polsce, to jego początki 

sięgają 1906 roku, gdyż wówczas powstało w Warszawie Polskie Towarzystwo 

Krajoznawcze (PTK), początkowo w zasięgu zaboru rosyjskiego, po I wojnie 

światowej objęło cały kraj. Natomiast PTTK powstało w roku 1950 jako wynik 

połączenia PTK i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.   

A teraz trochę dawnej historii i o władcach z tamtych lat. Ojcem Przemysła 

Ottokara II był Wacław I, ur. 1205, zm. 23.09.1253, król czeski od 1230. Po 

wygaśnięciu Babenbergów opanował Wiedeń. Jego starsza siostra Anna była 

żoną Henryka II Pobożnego. Synem Przemysła Ottokara II był Wacław II, ur. 

17.09.1271, zm. 21.06.1305, król Czech od 1278, w rzeczywistości po dojściu do 

pełnoletności. Poślubił Ryksę Elżbietę, córkę Przemysła II, króla polskiego. We 

wrześniu 1300 został ukoronowany w Gnieźnie przez abp Jakuba Świnkę na króla 

Polski. Miał syna Wacława III, ur. 6.10.1289, który został zamordowany 

4.08.1306 w Ołomuńcu. Na nim wygasła kilkusetletnia dynastia Przemyślidów. 

Rozpoczęły się walki po schedę między Luksemburgami, Habsburgami                          

i Henrykiem Karynckim, szwagrem Wacława III.   

A Przemysł Ottokar II urodził się ok. 1223, królem Czech został po śmierci 

ojca. Ożenił się z Małgorzatą, dziedziczką Babenbergów, co było pretekstem do  

zajęcia Austrii. Po śmierci Henryka III Białego, księcia wrocławskiego, 

sprawował opiekę nad jego małoletnim synem, późniejszym Henrykiem IV 

Probusem. Na wezwanie papieży Innocentego IV i Klemensa IV do uczestnictwa 

w krucjatach przeciwko Prusom,  za co krzyżowcy mogli liczyć na hojne odpusty 

swoich grzechów, Przemysł Ottokar II miał w nich dwukrotny udział: w latach 

1254-55 i 1267-68. Wzniesiony nad Pregołą zamek nazwano w roku 1255 na 

cześć króla Königsberg, później nazwa przeszła na całą osadę. Po utracie 

Malborka Zakon Krzyżacki w roku 1457 przeniósł tam swoją stolicę. W polskim 

języku jest to Królewiec, lecz od 4.07.1946 obowiązuje inna nazwa - Kaliningrad. 

W dążeniu do opanowania krajów austriackich i zdobycia korony 

niemieckiej zginął w starciu z Rudolfem Habsburgiem 26.08.1278 pod Suchymi 

Krutami (Dὒrnkrut).  

 Wspomniany Innocenty IV dał się też poznać  w Polsce. Dnia 8.09.1253 

ogłosił świętym  biskupa krakowskiego, Stanisława ze Szczepanowa. [2], [7], [8].   
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Pieczęć konna Przemysła Ottokara II (1253-1278), króla Czech, Styrii, Karyntii, 

obszarów patriarchatu akwilejskiego, margrabiego Moraw. 

  

4.- 1979  Jarmark Dominikański 

 

 
PRZEGLĄD NOWOŚCI RYNKOWYCH, GDAŃSK 1979 – JARMARK DOMINIKAŃSKI 

30.VII-12.VIII.70, Φ 70, sygnowany na rewersie 

 

Jest okazja, aby przypomnieć ważną imprezę handlową w Gdańsku, która 

w okresie letnim paraliżuje ruch samochodowy w obrębie Głównego Miasta. To 
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Jarmark Dominikański. Pokazuję na tę okazję jeden medal, też rzadki                          

i najładniejszy. A medali z tej okazji jest więcej. Ale po kolei: Jarmark 

Dominikański miał w Gdańsku wielowiekową tradycję. Na mocy przywileju  

nadanego Dominikanom przez księcia Świętopełka i bulli papieskiej Aleksandra 

IV od roku 1260 obchodzono 4 sierpnia odpust św. Dominika połączony                      

z jarmarkiem. Jarmark ten miał coraz większe znaczenie handlowe dla miasta. 

Kataklizmy wojenne przerywały tradycję. Z inicjatywy i pod patronatem 

Towarzystwa Przyjaciół Gdańska i redakcji Wieczoru Wybrzeża wznowiono ten 

tradycyjny handel. Pierwszy powojenny jarmark odbył się w dniach 5-13.08.1972 

i obejmował ulice Szeroką, św. Ducha, Mariacką i Grobla I, a towarzyszące 

imprezy artystyczne odbywały się na Szerokiej, na tle Żurawia. Jarmark z reguły 

zaczynał się w ostatnią sobotę lipca i trwał dwa tygodnie. W roku 2004 

przedłużono do trzech tygodni i od tego czasu zwie się Jarmark św. Dominika. 

Jarmark w roku 1972 nie został utrwalony medalem, ale już następne do 

roku 1979 włącznie opracowywał Piotr Solecki. W roku 1973 hasłem 

przewodnim był Festiwal Mody Gdańsk z numerem porządkowym I. Na awersie 

jest głowa Merkurego, a jak ktoś woli Grecję to Hermesa w czapce ze 

skrzydełkami, boga handlu, zysku i kupiectwa, także złodziei i celników. Na 

rewersie umieszczony jest symbol jarmarku stworzony przez P. Soleckiego – 

charakterystyczny kogutek na patyku z herbem Gdańska, poniżej taśma z nazwą 

imprezy. Rok 1977 jest ostatnim V Festiwalem Mody. Od następnego roku 

dewizą jest Przegląd Nowości Rynkowych z zachowaniem poprzedniej 

numeracji. Medale są wyraźnie nagrodami, gdyż mają zróżnicowaną patynę – są 

złote, posrebrzane i brązowe, jako stopień wyróżnienia. W roku 1979, na medalu 

tu pokazanym, twarz Merkurego została odmłodzona, w stosunku do 

poprzednich. Ale to jest ostatni wizerunek Merkurego w wykonaniu Soleckiego. 

W roku 1979 artysta wykonał drugi medal dla jarmarku, reklamując 

Ogólnopolskie Zrzeszenie Producentów Odzieży Dziecięcej z dołączeniem 

drugiego organizatora handlowej imprezy – WPHW Gdańsk (Wojewódzkie 

Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego) i trzeci medal z tym samym rewersem, 

ale z dewizą Dni Gdańska. To były ostatnie „jarmarkowe” medale naszego 

artysty. W roku 1980 ukazuje się inny medal na Dni Gdańska z symbolami 

jarmarku i w tym samym roku drugi na VIII Przegląd Nowości Rynkowych. 

Teraz są to medale bite. Wybijano je w Gdańskiej Stoczni Remontowej, a bite            

w większym nakładzie były tańsze od lanych medali Soleckiego. Wykorzystano 

w nich podstawowe elementy projektu P. Soleckiego. Teraz ich autorem jest 
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Zygmunt Przechowski. Były wykonywane też w trzech kolorach, a tzw. srebrne 

bite były z aluminium.          

I te emisje skończyły się w roku 1990 na XVI Przeglądzie Nowości 

Rynkowych. Numeracja nie uwzględnia roku 1982 i 1983, gdyż wówczas 

jarmarków nie było, bo był stan wojenny. W roku 1986 został wybity medal 

nieznanego autora o średnicy 69 mm z napisem XV Jarmark Dominikański, 

WPHW Gdańsk i Dni Gdańska. W numeracji medal ten uwzględnił rok 1972 oraz 

lata stanu wojennego. Istnieją jeszcze dwie małe pamiątki z tamtych lat. Są to 

breloczki, które na jednej stronie mają symbole Jarmarku Dominikańskiego,              

a z drugiej strony jest Żuraw Gdański, a na drugim Neptun z fontanny z przed 

Dworu Artusa. To są projekty Piotra Soleckiego, tylko wykonawca inny. 

Ale prócz handlu były imprezy. Np. w roku 1977 atrakcją był III Festiwal 

Zespołów Folklorystycznych organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury  

i Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Wzięło w nim udział 

13 Zespołów Pieśni i Tańca z województw gdańskiego, słupskiego, 

olsztyńskiego, włocławskiego i białostockiego. Odbył się w dniach 2-14 sierpnia 

na estradzie przy ul. Szerokiej i miał charakter konkursowy. Główną nagrodą był 

Bursztynowy Neptun, którą zdobył Zespól „Bazuna” z Leźna. W sumie było            

6 nagród zespołowych i 8 indywidualnych.         

To wszystko, co mogę powiedzieć o numizmatycznych aspektach 

gdańskiego Jarmarku. Jest tu papież Aleksander IV, Świętopełk (utrwalony na 

pierwszym medalu naszego oddziału, datowany na rok 1966, ale wybity                      

w Państwowej Mennicy w roku 1969). Zabrakło św. Jacka, Dominikanów                      

i kościoła św. Mikołaja, który jako jedyny ocalał w pożodze wojennej w marcu 

1945, a dziś jest zamknięty, bo grozi katastrofą budowlaną. Gdy Jacek z Krakowa 

zawędrował do Gdańska, to jego rodzony, świątobliwy brat bł. Czesław wybrał 

Wrocław i tam w kościele św. Wojciecha jest jego grób. A dla zbieracza medali 

te początkowe jarmarki stanowiły wielką okazję do zakupów u przypadkowych 

sprzedawców wystawiających swój towar na gazetach bezpośrednio na ziemi.  

[2], [4]. 
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5.- 1982  Solidarność 

 

 
SOLIDARNOŚĆ  -  POLSKA 82, 79x99, niesygnowany 

 

To tylko jeden wybrany medal dotyczący Solidarności, ale o największych 

gabarytach, największej masie, z najbardziej oszczędnym napisem, ale                 

z krwawiącym sercem. Podejrzewam, że większość medali z charakterystycznym 

napisem Solidarność, o szerokim liternictwie, z tłumem ludzi w pochodzie, Piotr 

Solecki wykonał z własnej inicjatywy i z własnej potrzeby. Wszystkie zostały 

wykonane w granicach czasowych 1980-1983. Ostatni związany jest z pobytem 

Jana Pawła II we Wrocławiu. Sześć medali poświęconych jest wyłącznie 

Solidarności, w tym i tu pokazany. Jeden jest krążkiem, cztery w postaci 

kwadratu z wybrzuszonymi bokami (różnią się tylko napisami). Jest jeszcze jeden 

o średnicy Φ 71 mm w nawiązaniu do imprezy Diakraj 80. Niektóre  sygnowane, 

ale większość bez sygnatury. To tylko pozycje, o którym wiem, że istnieją. 

Teraz trochę dat dla przypomnienia. Daty są ważne, bo dają sekwencje 

zdarzeń i porządkują historię. Zmiany w Polsce nabrzmiewały stopniowo. 

Wpierw był rok 1956. To Poznań i Wielki Październik. Potem grudzień w roku 

1970 na Wybrzeżu i rok 1976 – to Ursus i Radom. A potem przyszedł rok 1980            

i strajki, które objęły cały kraj. W dniu 14.08.1980 rozpoczął się strajk w Stoczni 

Gdańskiej zorganizowany przez Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Z dniem 

18.08.1980 zaczęła strajkować Stocznia Szczecińska i inne, liczne zakłady                  

w całej Polsce. Po podpisaniu porozumień 30.08.1980 z przedstawicielami rządu 

zakończył się strajk w Szczecinie, dzień później w Gdańsku, a 3.09.1980                    

w Jastrzębiu. Wskutek zawarcia tych porozumień, kończących falę strajków, 

powstał 17.09.1980 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. 
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Utworzony został w wyniku uzgodnień licznych komitetów strajkowych 

połączonych w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym. NSZZ Solidarność 

został zarejestrowany wraz ze statutem 10.11.1980 przez Sąd Najwyższy. 

Związek ten pełnił wówczas rolę masowego ruchu oporu przeciw władzom PRL. 

Różne były losy tego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego, różne losy 

poszczególnych ludzi i wiele morderstw przez niewykrytych sprawców. W nocy 

12/13.12.1981 został ogłoszony stan wojenny i władzę przejęła Wojskowa Rada 

Ocalenia Narodowego. Tysiące osób znalazło się w więzieniach i w obozach 

internowania. Z dniem 31.12.1982 WRON zawiesiła stan wojenny, a 22.07.1983 

stan wojenny został zlikwidowany. Od 6.02.1989 do 5.04.1989 trwały obrady 

okrągłego stołu, w wyniku których, w dniu 4.06.1989 odbyła się pierwsza tura 

wyborów do sejmu i senatu, a dwa tygodnie później druga tura. W wyniku tych 

wyborów 24.08.1989 premierem rządu został Tadeusz Mazowiecki, a 29.12.1989 

sejm uchwalił zmiany Konstytucji i od tego czasu zamiast PRL jest RP.  [2].          

 

6.- 1984  Szkoła Odzieżowa 

 
50-LECIE SZKÓL ODZIEŻOWYCH W GDYNI –  TECHNIKUM ODZIEŻOWE 1934-1984, 

Φ 72, niesygnowany 

 

Literatura dotycząca medali gdyńskich, wskazana na końcu tego opisu, 

podaje trzy pozycje na 50-lecie szkoły odzieżowej wykonane przez Piotra 

Soleckiego. Przedstawiony tu medal jest drugim w tym układzie. Wszystkie te  

medale stanowią jeden projekt, a różnice tkwią na rewersach w rozmieszczeniu 

napisów i w kokardach na główkach dziewczęcych lub ich braku. Brak też 

sygnatury autora, Piotra Soleckiego. Pozycja pierwsza odbiega od dwóch 

pozostałych i ma sygnaturę ZD. Napisy są tu mocno rozpłaszczone. Gdański 

artysta nie stosował takiego liternictwa. Wykonany odlew i jego ukończenie 

bardzo się różnią na niekorzyść medali opuszczających gdańską pracownię. 
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Wyraźnie widać, że jest to projekt Soleckiego, tylko wykonanie inne. Na 

zdjęciach to nie podpada, ale mając te odmiany w ręku widać znaczącą różnicę.  

A teraz coś o szkole. Zakończenie światowego kryzysu gospodarczego 

pociągnęło za sobą bujny rozwój miast i wzrost liczby ich mieszkańców. 

Szczególnie takich rozwojowych jak Gdynia. Wymusiło to  tworzenie nowych 

placówek m.in. oświatowych. Powstają nowe szkoły nie tylko ogólnokształcące, 

ale i zawodowe. W roku 1934 Towarzystwo Handlu Morskiego i Techniki 

Portowej w Gdyni, przy współudziale Kuratorium Okręgu Szkolnego 

Poznańskiego, utworzyło Żeńską Szkołę Przysposobienia w Gospodarstwie 

Rodzinnym z dwoma wydziałami: Gospodarstwa Domowego oraz Krawiecko-

Bieliźniarski i Robót Szydełkowych z siedzibą przy ulicy Morskiej 79. Naukę 

rozpoczęło 50 uczennic, a dyrektorką szkoły przez dwa pierwsze lata była Zofia 

Dowiatt. Następny rok szkolny rozpoczął się w budynku przy Morskiej 77.                 

W roku 1937 powstało Żeńskie Gimnazjum Krawieckie oraz jednoroczna Żeńska 

Szkoła Przysposobienia Krawiecko-Bieliźniarskiego. Podczas okupacji budynek 

zajął niemiecki szpital wojskowy. Po wojnie w roku 1945/46 Ministerstwo 

Oświaty uruchomiło tu Zespół Szkół w skład którego weszły: 

 

- Państwowe Gimnazjum Krawieckie, 

- Państwowa Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym, 

- Państwowa Szkoła Krawiecko-Bieliźniarska. 

Zespołem tych szkół zainteresowane było Ministerstwo Przemysłu 

Drobnego i Rzemiosła, by prócz charakteru szkolnego stworzyć system 

produkcyjny wspierający przemysł odzieżowy. W roku 1956 były tu: 

 

- Technikum Odzieżowe, 

- Zasadnicza Szkoła Odzieżowa, 

- Zasadnicza Szkoła Skórzana, a warsztaty szkolne w dużym stopniu nastawione 

były na usługi. W latach 1957-1965 działała tu jeszcze Zasadnicza Szkoła 

Gospodarcza i Technikum Gospodarcze, w 1960-1962 Zasadnicza Szkoła dla 

Pracujących, w 1960-1965 Zasadnicza Szkoła Przyzakładowa „Arka”.    

W roku 1984 uczczono 50-lecie istnienia Szkoły. Dyrektorem był wówczas 

Tomasz Wróblewski. W roku 1986 Zespół Szkół Odzieżowych otrzymał 

sztandar, a patronem został Władysław Stanisław Reymont. Szkoła miała                    

7 pracowni specjalistycznych i warsztaty wyposażone w różnego typu 

nowoczesne maszyny do szycia. Istniała ścisła współpraca z odzieżowymi 

zakładami produkcyjnymi.  
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W roku 2003 nastąpiło połączenie z Zespołem Szkół Ekonomiczno-

Usługowymi i powstał Zespól Szkół Usługowych. Ten drugi człon jest młodszy, 

gdyż utworzony został  w roku 1947 jako Gimnazjum Przemysłowe Przetwórstwa 

Rybnego, powołane przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu, początkowo                

z siedzibą w Sopocie, a od 1955 w Gdyni, ale to już jest zupełnie inna historia                

i nie ma żadnego związku z pokazanym medalem.   

I jeszcze kilka słów na zakończenie. Pokazany tu medal naszego 

gdańskiego medaliera nie jest jedynym w dziedzinie produkcji odzieży. W jego 

dorobku istnieje medal Zasłużony dla ZPDZ „Fala” – Gdańsk, Φ 70 mm. 

Sygnowany na awersie. Wg historycznych dziś książek telefonicznych ten 

tajemniczy skrót to Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego przy ulicy Grunwaldzkiej 

303/305, a więc to już Oliwa. Medale nagrodowe z reguły nie mają daty ich 

emisji, dzięki czemu szefostwo firmy może nagradzać swoich pracowników 

takim medalem przez kilka lat, zmieniając jedynie datę dyplomu. Zapisałem ten 

medal pod datą 1984. Może ten medal był inspiracją dla Szkoły lub Szkoła dla 

Zakładów. Podejrzewam tę pierwszą myśl, bo pracownia artysty była w Oliwie. 

[6], [9], [10].     

 

7.- 1985  Studencka Spółdzielnia Pracy 

 

 
25 STUDENCKA SPÓŁDZIELNIA PRACY TECHNOSERVICE – GDAŃSK 1960-1985, 

73x77, sygn. na rewersie 

 

Na awersie pokazany jest znak firmowy, a na rewersie kadłub galeonu                

z XVII w. wiozący charakterystyczne budowle Gdańska, z których łatwo 
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rozpoznawalna jest wieża Ratusza Głównomiejskiego, wieża kościoła 

Mariackiego, wieża Jacek i kamieniczki gdańskie. 

Spółdzielnia została założona w roku 1960, lecz jej początki sięgają roku 

1957. Wówczas powstało z inicjatywy studentów Politechniki Gdańskiej i świeżo 

upieczonych absolwentów Studenckie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Wytwórcze. Początkowo siedzibą Przedsiębiorstwa były pomieszczenia na 

piętrze tzw. Bratniaka z adresem ul. Siedlicka 4. Cel był jeden – danie 

możliwości uzyskania zarobku studentom przez zdobywanie określonych usług            

i zlecanie ich wykonawcom. Początkowo prace ograniczały się do pomocy 

szkolnych, kół hula-hop, krawatów na gumce, prac domowych i biurowych. Pod 

patronatem Uczelnianego Parlamentu Zrzeszenia Studentów Polskich 

Przedsiębiorstwo przekształciło się w Studencką Spółdzielnię Pracy, a w roku 

1962 doszła nazwa TechnoService. Wykonywano w dalszym ciągu usługi niezbyt 

skomplikowane dostępne dla chętnych jak korepetycje, prace remontowo-

budowlane, kreślarskie. Stopniowo doszły usługi techniczne jak pomiary 

elektryczne i geodezyjne, tłumaczenia, prace antykorozyjne, następnie usługi 

specjalistyczne, instalacyjno-elektryczne, elektryczno-mechaniczne, 

inwentaryzacyjne dokumentacje techniczne, projekty architektoniczne, własne 

produkcje w branży elektronicznej, jak produkcja obwodów drukowanych                   

i montaż elektroniki. Wkrótce wykonawcami zleceń byli też studenci Akademii 

Medycznej, Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 

Szkoły Morskiej, później  Uniwersytetu Gdańskiego, co przyczyniło się do 

integracji studentów Wybrzeża. Dla wielu wykonawców były to pierwsze w życiu 

zarobione pieniądze. Spółdzielnia stała się kuźnią życiowej zaradności, wstępem 

do przyszłej pracy zawodowej i nauką przedsiębiorczości. Z uzyskanych 

dochodów TechnoService wspierał  kulturę, turystykę i sport studencki. W roku 

1991 nastąpiło przekształcenie części działalności i kontynuacja jej rozwoju               

w ramach powstałej spółki TECHNO-SERVICE dostosowując się do gospodarki 

rynkowej. P. Solecki będąc studentem i później musiał mieć kontakt ze 

Spółdzielnią i pewne prace plastyczne wykonał, m.in. w roku 1975 medal                    

z okazji 15-lecia TechnoService, a drugi 10 lat później tu pokazany. W miarę 

rozwoju i wzrostu dochodów Spółdzielnia obok Bratniaka wybudowała swój 

pawilon (ul. Siedlicka 6) i miała też pomieszczenia przy ul. Wyspiańskiego                    

w pobliżu Domów Studenckich. Obecnie w pawilonie ma siedzibę Centrum 

Biznesu Inicjatyw Akademickich P.G. Grupa TECHNO-SERVICE S.A.   

Budynek w którym rodziła się Studencka Spółdzielnia po wojnie zwał się 

Bratniakiem. Parter stanowiło jedno duże pomieszczenie, z którego łatwo dało się 
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rozdzielić na trzy oddzielne. Wydawano tu 7 dni w tygodniu obiady studentom 

Politechniki, po uprzednim ich zakupie na cały miesiąc. Duży dostępny kosz                  

z pokrojonym chlebem był uzupełnieniem posiłku. W suterenie była kuchnia.              

W sobotnie wieczory odbywały się tu zabawy taneczne przy prawdziwej 

orkiestrze, też studenckiej, a występy wokalne zapewniali studenci Akademii 

Medycznej. Pomieszczenia na piętrach zajmowały organizacje studenckie, 

związek zawodowy, działy techniczne Politechniki, a także były pokoje 

mieszkalne pracowników. Pod koniec lat 50-tych jedno z wydzielonych 

pomieszczeń zajął Klub Politechniki „Kwadratowa”, w drugim stołówka dla 

pracowników. Studenci przeszli do stołówek w wybudowanych Domach 

Studenckich. Dziś też jest jadłodajnia – Pasibrzuch. 

Tylko czy ktoś to pamięta i kogo to może zaciekawić. [2].      

 

Słowo na zakończenie 

Głównym celem tego opracowania, podobnie jak i z poprzedniego numeru 

GZN, jest pokazanie medalu, mniej uwagi zwracając na jego opis, bo jaki jest, to 

każdy widzi. Jednak kilka słów wyjaśnienia szczegółów na medalu jest 

konieczne. Nie mniej ważne  jest to, czego się nie widzi. Jeśli emitent wydał 

medal, to chce nim coś przekazać. I to jest ważne, a było to dawno, dla wielu 

bardzo dawno.    

Aby wspomnienia przeszłości miały skończoną objętość wybrałem tylko            

7 medali gdańskiego artysty. Na uwagę zasługuje ich znacznie więcej. W pozycji 

literatury przywołanej poniżej, a wspomnianej w GZN Nr 158 i dotyczącej 

polskiego przemysłu stoczniowego, wśród ponad 400 medali do twórczości Piotra 

Soleckiego należy 24. Wiele z nich zaliczyć można do grupy wyróżniających. 

Ponieważ już zostały pokazane, nie będę do nich wracać, co nie świadczy, że ten 

temat jest zamknięty. Zawsze może się jeszcze coś trafić godnego pokazania        

i opisania. 

Łatwo jest pokazać medal, gdy jest w zasięgu ręki, gorzej z opisem 

zawartej w nim treści. Stąd podane tu opisy może nie są wyczerpujące, ale są, jak 

również są obrazki. Zbiór, który służy do prezentacji, jest bezcenny dla 

właściciela, szczególnie jeśli pochodzi z pojedynczych nabytków gromadzonych 

w niemałym trudzie przez kilkadziesiąt lat. To co pokazuję dotyczy zbioru 

specjalistycznego, medali jednego autora, bez względu na zawarty w nich temat   

i urodę. Do powstania zbioru musi być wytrwały zbieracz. Takiego zbieracza 

najlepiej scharakteryzował Karel Capek (1890-1938). Muszę się przyznać, że ten 

aforyzm ulotnie wykorzystałem dwa razy na forum Towarzystwa 
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Numizmatycznego. Tym razem po raz pierwszy będzie utrwalony zapisanym 

tekstem: „Co tam cierpienia miłości! To nic w porównaniu z męką kolekcjonera. 

Ciekawe, że mimo to żaden kolekcjoner nie popełnił jeszcze samobójstwa, 

przeciwnie, na ogół dożywają późnego wieku. Widocznie jest to zdrowa 

namiętność”, czego jestem przykładem. [11], [12].      
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KILKA KAMYCZKÓW DO CUDZYCH ODRÓDKÓW                          

Z GZN NR 162 

Miłosz Wojciech Frąckowiak
 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
 

Po napisaniu powyższego tekstu o medalach Piotra Soleckiego ukazał się  

GZN nr 162.  

Po zapoznaniu się z jego treścią chciałbym coś dorzucić, muszę więc 

otworzyć nową kartę. Te „wrzutki” należy uznać za głos w dyskusji, ale 

ponieważ brak jest dyskutantów przy wspólnym stole, można to zrobić tylko na 

łamach GZN, wiedząc, że wymiana informacji trwa pół roku, może dłużej. Chcę 

coś dodać do artykułów p. Adama Kuźnickiego i pp. Dariusza Świsulskiego            

i Zbigniewa Filingera. Zacznę od drugiego artykułu, bo sprawa jest tu krótka. 

Autorzy w swoim artykule pt. „Medale ZWAR” przedstawili dzieje 

warszawskiej firmy produkującej aparaturę elektrotechniczną i wyjaśnili 

powstanie znaku rozpoznawczego. Treść artykułu podparta jest wizerunkami 

medali i walorami filatelistycznymi. Chcę dorzucić i zaprezentować w całej 

okazałości medal z wymienionym znakiem firmowym, który przystaje do tytułu 

artykułu. To medal z Pomorza: 

 

 
1985  Znak firmowy, a w pełnym otoku: ZAKŁADY WYTWÓRCZE 

APARATURY WYSOKIEGO NAPIĘCIA. ZAKŁAD 3  -  herb miasta, 1960 – 

LĘBORK – 1985, lany, Φ 72,5 mm, sygnowany 
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Nie będę rozwijać ukrytej w medalu treści, licząc że specjaliści elektryczni, 

o ile zechcą, zrobią to lepiej. Odpowiedni fachowy komentarz bardzo by mi się 

przydał, bo autorem medalu jest …..Piotr Solecki, podpisany na rewersie poniżej 

herbu. 

A w pierwszym artykule mam więcej skojarzeń. Autor artykułu przywołał 

Kazimierza Białka, którego twórczość udało się odtworzyć z pomocą medaliera, 

bo miałem z nim bezpośredni kontakt. A mimo to zawsze można coś pominąć. 

Gorzej jest ze zmarłymi. Kazimierz Białek pracował w Stoczni Gdańskiej na 

wydziale silników i zajmował się odlewnictwem. Wykonywanie medali było 

sprawą uboczną, może nawet poza działalnością służbową. I tu parę słów                      

o medalierach z tamtych lat. Byli medalierzy samodzielni i niesamodzielni. 

Samodzielny to osoba niezależna, mająca swoją pracownię, szuka zleceń i zarabia 

tylko wtedy, gdy zamawiający przyjmuje wykonaną pracę i płaci. Należy do 

związku artystów plastyków. Takim niezależnym był Piotr Solecki. Ale w okresie 

przeszłym była duża grupa plastyków zatrudniona na etacie w zakładzie pracy               

i mam wątpliwości czy ktoś z nich należał do związku artystów. A co miesiąc 

pensja była. Duży zakład, nie licząc się z nadmiarem etatów, chętnie zatrudniał 

plastyków. Zajęcie zawsze było, czy wystrój sali na uroczystość, czy ozdobne 

dyplomy, czy pamiątki z zakładu dla gości dyrektora, czy gazetka zakładowa                 

i medale. Takim plastykiem w Stoczni Gdańskiej pracując w biurze 

konstrukcyjnym był Bogdan Pietruszka, w Stoczni im. Komuny Paryskiej             

w Gdyni Henryk Fajlhauer, w Stoczni Marynarki Wojennej Ryszard Debis,                

w Stoczni Szczecińskiej Jan Kryśkiewicz, w Zarządzie Portu Gdynia Józef 

Kawecki, a w Gdańskiej Stoczni Remontowej Kazimierz Przechowski i Alojzy 

Michalak.  

W poprzednim opracowaniu, literatura poz. [11], przy pokazanych 

medalach są podani ich autorzy. Np. Zygmunt Przechowski jest wymieniony 35 

razy, ale prócz medali stoczniowych wykonywał też medale poza branżą.  

To odrębny temat, ale to medalier naszego regionu.  Zygmunt Przechowski 

był wieloletnim członkiem naszego Towarzystwa. Regularnie przychodził na 

zebrania odczytowe do Muzeum Archeologicznego, nie chwalił się swoim 

dorobkiem. Byłem u niego w mieszkaniu, by coś sobie wyjaśnić. Ale nagle zmarł.  

Wiadomość o śmierci doszła do Towarzystwa ze znacznym opóźnieniem. 

Zrobiłem spis jego medali, bo większość jest rozpoznawalna przez  sygnaturę. 

Wykaz obejmuje ponad 50 pozycji. Chciałem to puścić w GZN, ale choć                       

z krótkim uzupełnieniem życiorysu. Skontaktowałem się z żoną. Wówczas 

usłyszałem, że był taki skromny i na pewno nie chciałby żadnej publikacji na 
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swój temat i rodzina też sobie nie życzy. Było to dość dawno, może 15 lat temu, 

może więcej, może mniej. Sprawa została odłożona, ale wykaz nie został 

zlikwidowany, czeka, a przy okazji powiększa się. Należałoby  do sprawy wrócić.  

To o medalierach, a teraz o jednostce wojskowej, która ogłasza się pod 

mylącym pojęciem jako jednostka obrony wybrzeża. Nie ujawnia swego 

rzeczywistego, agresywnego przeznaczenia. Inaczej brzmi nienagłaśniana jej 

nazwa w nomenklaturze wojskowej. To 7 Łużycka Dywizja Desantowa. Prócz 

podanych w artykule p. Adama Kuźnickiego medali, chcę pokazać te, które nie są 

mi obce. Wydaje mi się, że przedstawiony poniżej medal miał upamiętnić 

powołanie jednostki.  

 

 
LUDOWE WOJSKO POLSKIE  GDAŃSK  JEDNOSTKA OBRONY 

WYBRZEŻA -  7 DP-LUBLIN/ SIERPIEŃ 1944/ CYTADELA POZNAŃSKA/ 

MARZEC 1945/ OPERACJA ŁUŻYCKO/- PRASKA KWIECIEŃ MAJ/ 1945/ 

BIESZCZADY 1946-47/ JEDNOSTKA OBRONY/ WYBRZEŻA/ 1963. 

Medal bity, Φ 59,3 mm, mosiądz, niesygnowany. 

 

Autor jest nieznany. Medal podaje rodowód jednostki. Formacja powstaje 

w roku 1963 i na wszystkich późniejszych swoich medalach konsekwentnie ten 

rok wykazuje. Tu przywołuje  swoją historię i nawiązuje do działań bojowych               

7 dywizji piechoty. Stąd ta siódemka. Z dniem 8 sierpnia 1944 roku zaczyna się 

tworzyć II Armia Wojska Polskiego (dowódca gen. dyw. Karol Świerczewski)              

i w ramach niej poszczególne oddziały i dywizje, w tym 7 dywizja piechoty. Los 

tej dywizji związany jest z II Armią. Lublin to miejsce postoju sztabów, a sztaby 

dywizji  stopniowo przenoszą się w rejony formowania oddziałów. Od września 

do października 1944 7 dywizję formowano w rejonie Krasnegostawu, a od 
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października do stycznia 1945 w rejonie Radzynia Podlaskiego. Od 7.01.1945 

część oddziałów II Armii jest już w rejonie działań bojowych podlegając 

dowództwu 1 Frontu Białoruskiego (marszałek Konstanty Rokossowski),                 

a w marcu cała Armia stanowi odwód 1 Frontu Białoruskiego w rejonie Gorzowa 

Wlkp i dalszych okolic. Z dniem 19 marca II Armia zostaje podporządkowana 

dowództwu 1 Frontu Ukraińskiego (marszałek Iwan Koniew) i skoncentrowana   

w rejonie Wrocławia, później przesunięta bardziej na południe. 11 kwietnia 

luzując 13 Armię Czerwoną zajmuje pozycje na kierunku Nysa Łużycka,             

16 kwietnia w rejonie Rothenburga i Neundorf forsuje rzekę i kieruje się na 

Niesky i Bautzen (Budziszyn) bez odpowiedniego rozpoznania. K. Świerczewski 

widzi się już w Dreźnie. 21 kwietnia pod Budziszynem następuje silne uderzenie 

dywizji pancernych Grupy „Armii Środek” feldmarszałka Ferdinanda Schörnera 

zmierzającej w kierunku Berlina. Walki pod Budziszynem trwają do 28 kwietnia. 

II Armia ponosi ogromne straty sięgające ponad 20% stanu osobowego, utraciła 

większość czołgów, 9 DP została całkowicie rozbita, poległ d-ca 5 dywizji gen. 

Aleksander Waszkiewicz. 4 maja Armia zostaje skierowana na południe, kierunek 

Praga. Wojna dobiega końca. K. Świerczewski dostaje awans na gen. broni. 

Dowódcą 7 DP w okresie 15.10.1944 - 1.06.1945 był płk. Mikołaj Prus-

Więckowski, a więc przez cały okres walk. Z dniem 17.05.1945 II Armia zostaje 

wyłączona spod zwierzchnictwa sowieckiego, a 22.08.1945  zostaje rozwiązana. 

Wielu żołnierzy zostaje zdemobilizowanych, poszczególne oddziały zostają 

rozlokowane w kraju, a niektóre pododdziały biorą później udział w akcji 

„Wisła” w Bieszczadach.               

Zgodnie z wytycznymi dowództwa Układu Warszawskiego w roku 1963 

zaczęto w Gdańsku formować 7 Łużycką Dywizję Desantową znaną tu jako 

Niebieskie Berety. W tamtych czasach sprawy te były więcej niż ściśle tajne, 

dzisiaj to rzeczy jawne i nie brakuje publikacji. Przeznaczeniem dywizji miał być 

udział w operacjach otwarcia cieśnin duńskich w celu wyprowadzenia floty na 

Morze Północne. Stąd desant na wybrzeża duńskie. Aby dobrze przygotować 

żołnierzy do przyszłych zadań, należy ich zachęcać do szkolenia, a najlepszych 

nagradzać. Dlatego dowództwo dywizji wydało kolejny medal przedstawiony 

poniżej. 

 



S t r o n a  | 59 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 163 lipiec – wrzesień 2021 

 
WOJSKO POLSKIE  JEDNOSTKA OBRONY WYBRZEŻA  -  SŁUŻYMY 

LUDOWEJ OJCZYŹNIE, bity, Φ 59,3 mm, mosiądz i brąz, niesygnowany. 

 

Jest to medal nagrodowy, bez daty, więc mógł być nadawany przez wiele 

lat. Ten medal prawdopodobnie został wykonany w Gdańskiej Stoczni 

Remontowej i poprzedni też. Awersy niby te same, a jednak inne. W tym tu 

medalu zniknął Gdańsk, więc nadawał się dla żołnierzy w jednostkach 

rozlokowanych w innych miejscowościach. Nie wiem, kiedy się ukazał, ale                

w latach 70-tych był popularny wśród naszych członków. Jest wykonany                    

w dwóch kolorach, co może być potraktowane jako stopień nagrody.  

Rozkazem ministra Obrony Narodowej z dnia 19.07.1986 7 Łużycka 

Dywizja Desantowa została przeformowana na 7 Łużycką Brygadę Obrony 

Wybrzeża, w roku 1989 przeszła  na strukturę batalionową. Zmniejszono stan 

osobowy, rozwiązano batalion czołgów i dywizjon artylerii. Samodzielne 

kompanie łączności i regulacji ruchu połączono w batalion dowodzenia. 

Szkolenie żołnierzy ukierunkowano na prowadzenie obrony własnego wybrzeża. 

Na swoje 30-lecie jednostka, w nawiązaniu do roku 1963, wydała medal 

pamiątkowy. 
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1963  7 BRYGADA OBRONY WYBRZEŻA 1993  -  XXX LAT SŁUPSK  

LĘBORK  GDAŃSK, lany, 80x79, sygnowany. 

 

Autorem medalu jest Bogdan Pietruszka. Nazwy miejscowości świadczą               

o rozlokowaniu oddziałów. Brygada za patrona przyjęła gen. Stanisława Grzmot-

Skotnickiego. W roku 1939 gen. bryg. Stanisław Grzmot-Skotnicki był dowódcą 

Pomorskiej Brygady Kawalerii, podczas kampanii wrześniowej obejmował 

dowództwo nad grupami operacyjnymi, poległ w bitwie nad Bzurą pod 

Tułowicami 18.09.1939 prowadząc żołnierzy do natarcia. Był legionistą. Przed 

wymarszem 1 kompanii kadrowej z Oleandrów w 1914 r. był uczestnikiem 

siedmioosobowego zwiadu kawaleryjskiego Beliny-Prażmowskiego, który 

wyruszył z Krakowa w dniu 2 sierpnia w bryczce, ale wrócił na koniach. 

W roku 1995 brygadę rozformowano tworząc na jej bazie 1 Gdańską 

Brygadę Obrony Terytorialnej.        

Zanim zaczęto formować oddziały desantowe już wcześniej zapadły 

decyzje o budowie odpowiednich okrętów do wykonania planowanych zadań. 

Marynarka Wojenna dysponowała w tamtym czasie różnej wielkości barkami              

i kutrami desantowymi m.in. z demobilu amerykańskiego, Stocznia Marynarki 

Wojennej w latach 1961-64 zbudowała 15 kutrów desantowych o wyporności              

28 t, w roku 1974 3 małe okręty desantowe 60 t. Teraz celem było zajęcie 

Europy, więc potrzebny był sprzęt większy. Na przełomie lat 50. I 60. Sztab 

Generalny zlecił Zjednoczeniu Przemysłu Okrętowego budowę odpowiednich 

jednostek, a Zjednoczenie wykonanie projektów przekazało do Centralnego Biura 

Konstrukcji Okrętowych Nr 2 (CBKO-2) znajdujące się we Wrzeszczu przy             

ul. Matejki. Było to Biuro do realizacji tajnych projektów. Prace projektowe 

ruszyły i po wykonaniu projektu wstępnego pod kryptonimem 770D Katedra 
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Hydromechaniki Okrętu Politechniki Gdańskiej dostała zlecenie na dopracowanie 

kształtu kadłuba, by zapewnić założoną prędkość przy przyjętych wymiarach 

głównych i przewidzianych silnikach. Byłem zatrudniony w tej Katedrze. Do 

wykonania zadania powstał zespół, w którym brałem udział. Katedra 

dysponowała basenem, gdzie mniejsze modele były holowane oraz bazą na 

jeziorze Jeziorak,  z możliwością  prowadzenia badań oporowych i napędowych. 

W wyniku tych prac nastąpiła zmiana kształtu rufy polepszając dopływ wody do 

śrub i zmiana kształtu dziobu z uwagi na charakterystykę oporu oraz wejścia                

i zejścia z plaży. Po zakończeniu badań  wykonałem projekt śrub napędowych. 

Śruby, prawa i lewa,  zostały wykonane w stoczni na Oksywiu. Do ich odbioru 

zostałem zawieziony z  projektantami z CBKO-2. Sprawdzanie odbywało się wg 

moich rysunków, tylko jak zauważyłem w tabliczce w dolnym prawym rogu 

arkuszy nie było Politechniki Gdańskiej, tylko CBKO-2 i inne były nazwiska  

projektanta i kreślarza.  Sprawa tajności została zachowana. Podczas prób 

morskich na mili pomiarowej okręt  przekroczył wymaganą prędkość. Na 

wniosek Biura zespół uczestniczący w pracach dostał nagrodę Rektora PG.  

Okręty zbudowała Stocznia Północna. Prototyp został przekazany polskiej 

marynarce wojennej 30.11.1963, a podniesienie bandery i włączenie do służby 

nastąpiło 14.01.1964 z nazwą ORP „OKA” i numerem burtowym 891. Do końca 

roku 1966 polska marynarka wojenna otrzymała 9 takich jednostek. Stocznia 

Północna w tamtym czasie zbudowała 46  okrętów 770, potem 36 typu 771 na 

bazie tego samego kadłuba, a później inne typy. Okręt 770 był uznany za średni 

okręt desantowy o długości ok.  81 m i pełnej wyporności 1190 t. Zabierał                    

5 czołgów i 20 żołnierzy, lub 3 haubice 122 mm, lub 200 żołnierzy desantu. 

Okręty takie budowała też Stocznia Marynarki Wojennej. Można się tylko wczuć 

w odczucia żołnierzy w oparach spalin po uruchomieniu silników czołgowych 

przed ich desantem, nie mówiąc już o czekającym przeciwniku.  

Okręty desantowe wchodziły w skład 2 Brygady Okrętów Desantowych              

8 Floty Obrony Wybrzeża. Do roku 1991 wycofano 22 okręty tego typu. Wiele             

z nich sprzedano zagranicę, gdzie przebudowano je do celów cywilnych.   

Jest jeszcze epilog. Dowiedziałem się, że 13 czerwca 2013 r. w Centralnym 

Muzeum Morskim (od 11.12.2013 Narodowe) była kadra „Niebieskich Beretów” 

organizuje spotkanie wspominkowe w celu upamiętnienia powołania w roku 1963 

jednostki, przez którą przewinęło się tysiące żołnierzy. Z uwagi na pamięć             

o okrętach desantowych poszedłem na to spotkanie. Dostałem plakietkę metalową 

na agrafce ze znakiem jednostki i stosownym jubileuszowym napisem, ale 

stosunkowo niedawno przekazałem ją zbieraczowi pamiątek wojskowych. 
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Przydałaby się teraz. Ciekawe było spotkanie i ciekawe wspomnienia. Po 

pewnym okresie wejścia Polski do NATO oficerowie duńscy zaprosili grupę 

oficerów polskich. 

Strona duńska była doskonale poinformowana gdzie i jakie oddziały i pod 

czyim dowództwem miały lądować na ich wybrzeżu. Duńczycy zaprowadzili 

swych gości na jedną z plaż. Było lato, a plaża zapełniona naturystami. Koło 

historii obróciło się w dobrą stronę. 

Nie bardzo te informacje nadają się do pisma numizmatycznego, ale są 

medale, a w nich są ukryte różne treści.  

Z jednostką wojskową z ulicy Słowackiego we Wrzeszczu zetknąłem się 

wcześniej. W roku 1952 cały lipiec spędziłem w korpuśnym batalionie łączności 

na poligonie w Drawsku. 
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OPIS I POCHODZENIE HERBÓW PAŃSTWOWYCH                          

I ZIEMSKICH PRZEDSTAWIONYCH W WIEŃCU HERBÓW 

NA DRZEWORYCIE Z 1561 ROKU, OPUBLIKOWANYM PO 

RAZ PIERWSZY W BIBLII LEOPOLITY (1561), A NASTĘPNIE 

W ŁACIŃSKIM I POLSKIM WYDANIU STATUTÓW JANA 

HERBURTA (1563 I 1570) ORAZ W KOLEJNYCH 

WYDANIACH TYCH DZIEŁ 

Aleksander Maria Kuźmin
 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
 

Odwiedzając swego czasu liczne oddziały Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego, trafiłem do oddziału w Augustowie, którego prezesem był śp. 

Eugeniusz Simson. Eugeniusz w środowisku kolekcjonerów Polskiego 

Towarzystwa Numizmatycznego znany był z gromadzenia wszelkich 

przedmiotów dotyczących Zygmunta Augusta. W kolekcji tej, którą zwiedzałem  

z zapartym tchem, oprócz licznych monet Zygmunta Augusta, znajdowały się 

także medale, plakiety, portrety, rzeźby i płaskorzeźby, książki i liczne artykuły 

poświęcone temu królowi. 

Przedmiotem, którym szczególnie się zainteresowałem, był drzeworyt                   

z portretem Zygmunta Augusta, otoczony wieńcem herbów ziemskich. Opis tego 

drzeworytu będzie przedmiotem niniejszego opracowania, ale nim to uczynię, 

chciałbym napisać kilka słów o proweniencji tegoż drzeworytu. Pierwszym 

śladem imiennym, w zbiorach którego znajdował się owy drzeworyt, jest 

Władysław Bartynowski. Z jego zbioru przeszedł on do zbiorów Mariana 

Gumowskiego, a od Gumowskiego do Lecha Kokocińskiego. Nie będę tu 

przypominał tych znakomitych numizmatyków kolekcjonerów, którzy położyli 

olbrzymie zasługi dla rozwoju numizmatyki polskiej. Informacje o tej 

proweniencji zamieszczone zostały na odwrocie drzeworytu na karteczce                    

z odręcznym pismem Lecha Kokocińskiego. Lech Kokociński znany jest                     

w naszym środowisku z hojnych darowizn na rzecz różnych muzeów,                         

a w szczególności muzeum Hutten Czapskiego w Krakowie oraz dużej ilości 

prywatnych kolekcjonerów. Przechodząc do opisu drzeworytu, chciałbym tytułem 

wstępu opisać ówczesną „modę” na tworzenie tego rodzaju drzeworytów 

władców otoczonych wieńcem herbów miejskich, ziemskich lub innych.  

Drzeworyt, któremu poświęcony jest niniejszy artykuł jest doskonałą 

ilustracją kompozycji heraldycznej polskiej grafiki książkowej. 
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Omawiając drzeworyt przedstawiający portret króla Zygmunta II Augusta 

otoczony wieńcem herbów państwowych, ziemskich i rodowych, wypada 

wspomnieć, iż taka kompozycja herbów miała swój początek w wielkim wieńcu 

herbów ziemskich w drzeworycie sejmowym Statutu Łaskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieniec herbów ziemskich na ręcznie kolorowanym drzeworycie w Statucie Jana Łaskiego, 

Kraków 1506 rok 
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W nieco zmodyfikowanej formie widzimy ten sam zestaw herbów na 

drzeworycie ozdabiającym kartę tytułową dzieła Josta Ludwika Decjusza „De 

Sigismundi Regis temporibus liber” Kraków, 1521. Widzimy tu portret króla 

Zygmunta I Starego (ojca Zygmunta II Augusta) w zbroi płytowej, otoczony ramą 

herbową, w skład której wchodzi także 25 takich samych herbów państwa, 

dynastycznych, ziemskich i lenn Rzeczypospolitej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Portret Zygmunta I w ramie herbowej. Drzeworyt w dziele J.L. Decjusza, 

De Sigismundi regis temporibus liber, druk H. Wietor, Kraków 1521 



S t r o n a  | 66 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 163 lipiec – wrzesień 2021 

Podobny drzeworyt tym razem z portretem króla Zygmunta II Augusta 

zdobi kartę tytułową dzieła S. Hozjusza „Confessio catholicae fidei christiana” 

Wiedeń, 1560. Rama herbowa zdobiąca portret królewski składa się także                

z 25 herbów, ale już inaczej skomponowanych. Pewnym novum jest 

umieszczenie podpisów przy herbach objaśniających do jakich ziem się odnoszą. 

Uważny obserwator zauważy błąd w herbie ziemi sandomierskiej, a także 

zapewne dostrzeże przesunięcie herbu przedstawiającego podwójny krzyż. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portret Zygmunta Augusta w ramie herbowej. Drzeworyt w dziele S. Hozjusza, Confessio catholicae 

fidei christiana, druk M. Zimmerman, Wiedeń 1560. 
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Interpretacja herbu z podwójnym krzyżem jest odmienna u różnych 

heraldyków. Jedni uważają go za jeden z trzech herbów jagiellońskich, a więc 

herb osobisty, niewątpliwie słusznie w odniesieniu do dwóch pierwszych 

zaprezentowanych tu drzeworytów, drudzy natomiast interpretują go jako herb 

ziemi spiskiej (Spiszu), a jeszcze inni, w czym pomaga im podpis na powyższym 

drzeworycie, jako herb ziemi goniądzkiej. Nie miejsce tu na dywagowanie i próbę 

przedstawienia własnych przemyśleń. Należy jedynie wspomnieć, że podpis na 

powyższym drzeworycie „T. GOINTZA” to być może pomyłka rytownika, autora 

drzeworytu, a podpis miał mieć brzmienie „T. GONITZA”, co miałoby oznaczać 

ziemię goniądzką. A oto co pisze na ten temat Zenon Piech w „Monety, pieczęcie 

i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów”, DiG, Warszawa, 2003: 

„... związek Podwójnego Krzyża z tą „ziemią” staje się niezwykle czytelny. ... 

Ów kompleks dóbr rozciągał się wokół Knyszyna, Tykocina i Goniądza. ... Dobra 

powyższe miały charakter osobisty. Potwierdzają to akty darowizny, w których 

podkreśla się, że najpierw Knyszyn, a następnie Goniądz i Rajgród, zostały 

darowane przez Radziwiłłów Zygmuntowi Augustowi nie jako królowi 

polskiemu i wielkiemu księciu litewskiemu, lecz jako osobie prywatnej (własnej 

osobie i personie). Pewnym miernikiem poczucia, że są to dobra związane           

z osobą władcy, a nie jego urzędem, jest tamtejsza toponomastyka, chętnie 

nawiązująca do imion królewskich. Powstały tam, nieistniejące już obecnie, 

miasto Zygmuntowo oraz, istniejący do dnia dzisiejszego Augustów. W Prużanie, 

Łosicach i Kleszczelach powstały kościoły pod wezwaniem św. Zygmunta, który 

cieszył się szczególnym kultem króla Zygmunta Starego, zdecydowanie 

wykraczającym poza konwencjonalne związki łączące właściciela imienia i jego 

patrona. Istniały też wsie Augustowo i Bonowo pod Bielskiem Podlaskim, staw 

August pod Knyszynem oraz folwark Zygmuntowo. W tej sytuacji wydaje się 

prawdopodobne, że w poszukiwaniu herbu dla domeny królewskiej, sięgnięto do 

godła, które miało charakter osobistego herbu władcy”. 

Dopełnieniem ilustrującym ówczesne kompozycje heraldyczne niech będą 

dwa kolejne drzeworyty zamieszczone w „Kronika świata” Marcina Bielskiego, 

Kraków 1564. 
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Portret Zygmunta I w ramie herbowej. Drzeworyt z Kroniki świata Marcina Bielskiego, druk 

M. Siebeneycher, Kraków 1564. 
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Portret Zygmunta Augusta w Ramie herbowej. Drzeworyt z Kroniki świata Marcina Bielskiego, 

druk M. Siebeneycher, Kraków 1564. 
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Portret Zygmunta Augusta w otoczeniu herbów państwowych i ziemskich. Forntispis Statutów          

y Przywileiów Koronnych... Jana Herburta, w Drukarni Łazarzowej, Kraków 1570, Drzeworyt 

monogramisty C.S. 
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Omawiany drzeworyt z portretem króla Zygmunta II Augusta w futrzanej 

czapie, zamieszczony tym razem nie w ramie, lecz w owalnym medalionie 

okolonym wieńcem herbów (ilość herbów została zredukowana do 12), 

prezentuje się znacznie dostojniej. Dostojności i świetności przydaje mu 

dodatkowa symbolika pomieszczona na drzeworycie. Widzimy tu personifikacje 

Wiary i Miłosierdzia, wyposażone w odpowiednie atrybuty a putta po obu 

stronach portretu władcy trzymają insygnia królewskie. Całość podtrzymywana 

jest przez dwa lwy. 
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HERB WIELKIEGO 

KSIĘSTWA LITEWSKIEGO 
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OPIS WIEŃCA HERBÓW ZYGMUNTA AUGUSTA                

Z 1561 ROKU 
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1. Herb Korony Polskiej - Orzeł Biały 

 

 

Opis: 

        W czerwonym polu tarczy orzeł biały w złotej 

koronie na głowie i ze złotą przepaską na 

rozchylonych skrzydłach. Tarcza podtrzymywana 

przez anioła. Korona, dziób i szpony bardzo 

wyraziste, postać orła majestatyczna. 

 

Pochodzenie: 

         Już w starożytności orzeł był postrzegany jako król przestworzy, najszybszy 

i najśmielszy ze wszystkich ptaków. Tylko orła nie mogło oślepić słońce, ku 

któremu wzlatywał.  

A wtedy na Środkowym Wschodzie słońce było bogiem. Przedstawiano 

więc boga w kształcie okrągłej tarczy ze skrzydłami orła. Starożytni uważali orła 

za uosobienie wyżyn duchowych i boskiego majestatu, symbol zwycięstwa ducha 

nad materią, dobra nad złem, światła nad ciemnością. 

          W Grecji i potem w Rzymie orzeł był towarzyszem najwyższych bogów – 

Zeusa i Jowisza, nosicielem ich piorunów. Trzymający w szponach pęk piorunów 

orzeł stał się godłem cesarstwa rzymskiego. Głównym insygnium władzy cesarza 

było berło z kości słoniowej zwieńczone złotym orłem. 

Wraz z koroną cesarską Karol Wielki przejął od Rzymu w 800 roku znak 

orła. Ponad trzysta lat później ptak ów stał się godłem cesarstwa. W ciągu kilku 

wieków orzeł stał się godłem herbowym wielu księstw i królestw, od Modeny na 

południe od Alp, po Czechy i Polskę na północy.  

Znak orła był znany w Polsce głównie ze zdobnictwa celtyckiego i z rzy-

mskich monet. Nie wiadomo, kiedy zaczęto go używać u nas jako znaku lub 

motywu dekoracyjnego, ale musiało to być jeszcze w czasach pogańskich, o czym 

świadczy znalezienie na Wolinie plakietki z wizerunkiem orła. Najwcześniejszą 

monetą, na której widnieje prawdopodobnie znak orła, był srebrny denar 

Bolesława Chrobrego, wybity w 1000 roku po symbolicznej koronacji                     

w Gnieźnie. 

          Pierwszą wzmiankę o znaku orła znajdujemy w kronice Wincentego 

Kadłubka. Na pewno znak heraldyczny orła był w Polsce znany i popularny                

w czasie rozbicia dzielnicowego. Używali go niemal wszyscy książęta piastowscy 
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– na Śląsku, w Małopolsce i Wielkopolsce, a później na Kujawach i Mazowszu. 

Heraldyczne orły znalazły się już na dwóch monetach i na zworniku sklepienia 

kościoła cysterskiego w Koprzywnicy z początku XIII wieku. Tak więc 

zrozumiałe jest, że kiedy pod koniec XIII wieku trzej książęta podjęli próbę 

zjednoczenia ziem polskich i odbudowy królestwa, sięgnęli po znak orła, który 

stał się zewnętrznym wyrazicielem ich dążeń. Znamienne jest, że zarówno książę 

wrocławski Henryk IV Probus, zwany też Prawym, jak i książę wielkopolski 

Przemysł II oraz książę kujawski Władysław Łokietek udostojnili orła koroną 

królewską. 

Do końca XV wieku zmieniała się stylizacja orła. Pod panowaniem 

Zygmunta I Starego wprowadzono zmianę merytoryczną. Pierś orła opleciono 

złotym inicjałem łacińskiego imienia króla (S – Sigismundus). Od tego czasu aż 

do rozbiorów każdy król umieszczał na piersi Orła Białego swój inicjał lub herb 

rodowy. Inicjałów używali: Anna Jagiellonka (A- Anna), Zygmunt August (SA – 

Sigismundus Augustus), a także, przemiennie z herbem rodowym: Henryk 

Walezy (H - Henricus), Stefan Batory (S – Stephanus) i Zygmunt III Waza                

( S – Sigismundus).  

Pod panowaniem Jagiellonów pojawia się pełniejsza wersja herbu 

państwowego – tarcza z godłem, trzymana przez jednego lub dwa anioły. 

Najwcześniejszy wizerunek herbu z jednym aniołem trzymającym tarczę widnieje 

na pieczęci majestatowej Władysława Jagiełły z 1388 roku. Dwa anioły trzymają 

tarczę z Orłem Białym na ołtarzu w kaplicy św. Krzyża w katedrze wawelskiej. 

Dwa anioły lub putta podtrzymują tarczę herbu Korony Królestwa Polskiego na 

wielkich pieczęciach koronnych od czasów panowania Zygmunta Augusta do 

końca rządów Władysława IV Wazy. 

 

Przykładowe inne wersje herbu: 
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2. Herb Wielkiego Księstwa Litewskiego – Pogoń 

 

 

Opis: 

Na tarczy w czerwonym polu, na wspiętym 

srebrnym koniu jeździec w zbroi, w prawym ręku 

trzyma wzniesiony miecz, w lewym – tarczę ze 

złotym krzyżem litewskim. (W „wersji” litewskiej 

tarcza, uprząż, siodło i pasy przedstawiane są w 

kolorze niebieskim). 

 

Pochodzenie: 

Po raz pierwszy Pogoń została przedstawiona (przypuszczalnie) w 1366r. 

jako znak wielkiego księcia litewskiego – Olgierda. W 1384r. Pogoń stała się 

herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nazwa Pogoń po raz pierwszy                     

w dokumentach pojawiła się w XVI w. jako jeden z herbów dynastii Jagiellonów 

(herb ojca Zygmunta Augusta – Zygmunta Starego 

 i Rzeczypospolitej Obojga Narodów). 

W latach 1919 – 1940 i od 1991 Pogoń stała się godłem państwowym Litwy. 
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Przykładowe inne wersje herbu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Herb Sforzów 

 

 

Opis:  

W polu bezbarwnym na tarczy zielony wąż w złotej 

koronie, trzymający w paszczy dziecko koloru 

czerwonego (połykający Saracena – w średniowieczu 

było to określenie Arabów i wszystkich wyznawców 

mahometanizmu, uważanych za pogan). 

 

Pochodzenie: 

Herb włoskiego rodu Sforzów, z którego wywodziła się królowa Bona 

(matka Zygmunta Augusta). 

 

 

 

 

 

 

Herb Wielkiego Księstwa Litewskiego             

w dziele Aleksandra Gwagnina, 

Kronika Sarmacyey 

Herb Litwy na nagrobku Władysława 

Jagiełły 

w katedrze na Wawelu 
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4. Herb Rusi 

 

 

Opis:  

W polu błękitnym złoty lew wspięty. 

 

 

 

Pochodzenie: 

Herb Rusi Czerwonej znany od pierwszej połowy XIV wieku. Był to herb 

książąt halickich, a do polskich herbów ziemskich włączył go Kazimierz Wielki, 

który od 1346 roku używał tytułu pana i dziedzica Rusi, a od 1349 roku 

przyłączył większą część Rusi Halicko-Włodzimierskiej do Polski. 

 

Przykładowe inne wersje herbu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herb Rusi w herbarzu Stemmata 

Polonica z połowy XVI w. 

Herb województwa ruskiego                     

w herbarzu Kaspra 

Niesieckiego,Korona Polska t. I  
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5. Herb Prus Królewskich 

 

 

Opis: 

W polu srebrnym orzeł czarny, z koroną złotą na 

szyi, z której wychyla się prawe ramię zbrojne 

dzierżące wzniesiony miecz. 

 

Pochodzenie: 

Na mocy aktu inkorporacji Prus do Królestwa Polskiego z 1454 roku 

zachodnia część państwa krzyżackiego została poddana bezpośredniej władzy 

króla polskiego. Ta nowa prowincja polska, obejmująca Pomorze Gdańskie, 

ziemię chełmińską i część Warmii, otrzymała za herb w polu srebrnym czarnego 

orła ze złotą koroną na szyi i ręką zbrojną, pochodzącymi z herbu Polski i Litwy, 

co miało symbolicznie wyrazić zwierzchnictwo Rzeczypospolitej nad tą 

prowincją. 

 Nowy herb nadał tej ziemi król Zygmunt I Stary w 1525 roku, kiedy Prusy, 

odtąd zwane książęcymi, stały się lennem Polski. Orzeł był czarny, na szyi miał 

złotą koronę, na skrzydłach złotą przepaskę, a na piersi duży srebrny inicjał 

imienia króla (S – Sigismundus). 

 

 

6. Herb Mołdawii 

 

 

Opis: 

W polu czerwonym srebrna głowa wołu, górą nad 

głową sześcioramienna gwiazda złota, dołem przy 

pysku wołu, z prawej strony – ośmiopłatkowa rozeta 

złota, a po lewej – księżyc złoty rogami w lewo. 

 

Pochodzenie: 

Rozwojowi terytorialnemu państwa polskiego i wiążącym się z nim 

zmianom podziału terytorialnego, towarzyszyło stopniowe zwiększanie liczby 

herbów ziemskich. Były wśród nich herby krajów, które z Polską łączył stosunek 

lenny (Mołdawia, Prusy Książęce) oraz herby województw Wielkiego Księstwa 

Litewskiego. 
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Od czasów panowania Władysława Jagiełły herby ziemskie zawsze były 

umieszczane na pieczęciach królewskich. Pieczęcie kancelaryjne pierwszych 

trzech Jagiellonów mają tarczę czwórdzielną w krzyż z herbami Polski, Litwy, 

Wielkopolski i Kujaw. Władysław Jagiełło zapoczątkował umieszczanie na 

pieczęciach majestatowych wieńca z herbami Polski, Litwy oraz herbami 

ziemskimi wokół siedzącego na tronie władcy.  

Herb Mołdawii do wieńca herbów polskich dodał Aleksander Jagiellończyk. 

 

Przykładowe inne wersje herbu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Herb Pomorza  

 

 

Opis: 

W polu srebrnym czerwony gryf wspięty. 

 

 

 

Pochodzenie: 

Gryf znany jest od XII wieku jako jeden z najstarszych herbów ziemskich 

książąt pomorskich. Spotykamy go na pieczęci księcia Bogusława II z dynastii 

Gryfitów. 

Jako herb terytorialny funkcjonuje dopiero od II połowy XIV wieku. Zasięg 

herbu gryfa obejmował początkowo tylko środkowe Pomorze, czyli księstwo 

słupskie; później objął także księstwo szczecińskie oraz wołogoskie, a po roku 

1466 także Pomorze Gdańskie, czyli woj. pomorskie (na zachód od Wisły). Gryf 

do dziś jest identyfikowany z Pomorzem, występuje też w herbach wielu 

tamtejszych miast. 

Herb Hospodarstwa Mołdawii 1359-1859. 
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Gryf czerwony w srebrze oznacza Pomorze Gdańskie i dawne księstwo 

słupskie; dla Pomorza Zachodniego przyjął się gryf czerwony w błękicie. Istnieje 

też trzecia odmiana, gryf kaszubski: w srebrze, ale czarny.  

Pomorskie gryfy nie noszą korony. Gryf w koronie oznaczał od XV wieku 

woj. bełskie, a od XVI wieku (dodatkowo z mieczem w łapie i literami „SA” na 

piersi) księstwo inflanckie. 

 

Przykładowe inne wersje herbu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Herb Kujaw  

 

 

Opis:  

W polu złotym, dwudzielnym w słup, połulew 

czarny i połulew czerwony, zwieńczone wspólną 

złotą koroną. 

 

Pochodzenie: 

Jest to jeden z najstarszych i najdostojniejszych herbów terytorialnych 

Polski. Powstał w II połowie XIII wieku jako herb rodowy książąt kujawskich.  

W tej roli widnieje u stóp tronu królewskiego na pieczęciach majestatowych 

ostatnich Piastów. Od połowy XIV wieku połulew z połuorłem stał się herbem 

Kujaw, czyli dwóch księstw (później województw): brzesko – kujawskiego             

i inowrocławskiego, a ponadto ziem sąsiednich: łęczyckiej i sieradzkiej. Królowa 

Jadwiga używała pieczęci majestatowej, na której jej tron otaczały herby Ziemi 

Krakowskiej, Wielkopolski i Kujaw, jako trzech najważniejszych prowincji 

Królestwa. Jagiełło poszerzył ten zestaw do siedmiu, dodając Pogoń, herb Rusi 

Herb Pomorza z chorągwi ziemskiej z czasów bitwy pod 

Grunwaldem, według Banderia Prutenorum Jana 

Długosza, XV wiek. 
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oraz ziem: sandomierskiej i dobrzyńskiej. Pod chorągwiami ze znakiem połulwa 

– połuorła rycerstwo kujawskie walczyło pod Płowcami i pod Grunwaldem. Znak 

ten widniał też na pieczęciach ziemskich. W heraldyce występuje on do dziś               

w kilku herbach miast regionu (Brześć Kujawski, Gniewkowo i Rypin). 

Pierwotne znaczenie oryginalnej hybrydy, która stała się godłem Kujaw, nie 

jest pewne. Najszerzej przyjęta hipoteza wiąże ją z położeniem geograficznym 

Kujaw pomiędzy Wielkopolską, gdzie tutejszy książę, a późniejszy polski król 

Przemysł II używał herbu z lwem, a Małopolską, względnie – Mazowszem, gdzie 

używano herbu z orłem. Przemysł II w 1290 zmienił swój herb na herb 

przedstawiający orła. 

 Barwy godła Kujaw zmieniały się wielokrotnie. Okresowo były odmienne 

dla Kujaw inowrocławskich i brzeskich, a przy tym mylono je z barwami – 

identycznymi w formie – herbów Łęczycy i Sieradza. Ostatecznie dla całych 

Kujaw ustaliły się barwy opisane powyżej. 

 

Przykładowe inne wersje herbu: 
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9. Herb Ziemi Sandomierskiej 

 

Opis:  

Herb ten jest jednym z wyjątków w polskiej 

heraldyce ziemskiej. Ma dzieloną tarczę i figurę 

zaszczytną – pasy, w Polsce prawie niestosowaną. W 

drugim polu herbu występuje dziewięć gwiazd, 

czasem liczba ich jest zmniejszona do siedmiu, a na 

późniejszych wizerunkach zwiększona do 

kilkunastu. 

  

Pochodzenie: 

Ze względu na dwudzielność tarczy, przyjmuje się, że wzór herbu mógł być 

zainspirowany przez herb Andegawenów. Spotyka się go już na pieczęci 

majestatowej Władysława III Warneńczyka.  

 

 

 

 

 



S t r o n a  | 83 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 163 lipiec – wrzesień 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Herb Ziemi Lubelskiej 

 

 

Opis: 

W polu czerwonym srebrny jeleń ze złotymi 

rogami i kopytami oraz złotą koroną na szyi. 

 

Pochodzenie: 

Herb ten pojawił się około połowy XIV wieku. W Rocznikach Jana 

Długosza, wśród chorągwi rycerstwa biorącego udział w bitwie pod Grunwaldem, 

wymieniona jest także chorągiew ziemi lubelskiej. Po utworzeniu województwa 

lubelskiego w 1474 roku herb stał się herbem wojewódzkim. 

 

Herb ziemi sandomierskiej na 

zwornikach Sali Hetmańskiej w 

Krakowie, XIV w. 

Herb ziemi sandomierskiej w herbarzu 

Stemmata Polonica z połowy XVI w. 
Herb województwa sandomierskiego 
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11. Herb Spisza 

 

 

Opis: 

Pod koniec XII wieku herb przedstawiano: w polu 

czerwonym srebrny krzyż podwójny. Później w polu 

błękitnym krzyż umieszczono na zielonym 

trójwzgórzu. Był to herb Górnych Węgier, który tu 

symbolizuje Spisz. 

Województwo lubelskie w herbarzu 

Joachima Bielskiego, Kronika Polska, 

Kraków 1597 

Herb województwa lubelskiego w 

dziele Aleksandra Gwagnina,Kronika 

Sarmacyey 

Herb województwa lubelskiego w 

dziele Bartosza Paprockiego,Herby 

Rycerstwa Polskiego 

Herb województwa lubelskiego w 

herbarzu Stemmata Polonica 
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Herb stosowany jako herb ziemski, ale częściej był używany jako jeden                

z trzech dynastycznych herbów Jagiellonów (obok Pogoni i Kolumn Giedymina) 

– podwójny krzyż (łac. crux geminata) zwany Krzyżem Jagiellońskim. 

 

Pochodzenie: 

Część Spisza, jaką Władysław Jagiełło dostał w 1412 roku w zastaw od 

króla Węgier Zygmunta Luksemburczyka, należała do Polski do czasu rozbiorów. 

W 1920 roku w granice Polski powróciło 14 spiskich wsi. 

 

 

 

12. Herb Ziemi Dobrzyńskiej 

 

 

Opis: 

Głowa ludzka z bujnymi włosami i zarostem, w koronie 

i z rogami. Pod brodą widać ozdobną lamówkę, która z 

czasem przybrała kształt drugiej, odwróconej korony.  

Symboliczne przesłanie herbu nie jest jednoznaczne. Niektórzy uważają, że 

jest to portret Kazimierza Wielkiego, lecz może to być również głowa 

babilońskiego króla Nabuchodonozora z biblijnym przesłaniem, że król przez 

przemianę w wołu (o czym mogą świadczyć rogi w koronie) może być ukarany 

za pychę. 

 

 

Pochodzenie: 

Herb wprowadzono w połowie XIV wieku pod rządami króla Kazimierza 

Wielkiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



S t r o n a  | 86 

 

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne  Nr 163 lipiec – wrzesień 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia: 

 

1. Alfred Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003 

2. A. Znamierowski, Wielka księga heraldyki, Warszawa 2008 

3. Andrzej Kulikowski, Wielki herbarz rodów polskich, Warszawa 2005 

4. Stefan K. Kuczyński, Polskie Herby Ziemskie, PWN, Warszawa 1993 

5. Zenon Piech, Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy 

Jagiellonów, DIG, Warszawa 2003 

6. Borys Paszkiewicz, Rogi Króla Kazimierza [w] Imagines Potestatis – 

rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej, Polska X–XV 

w., Instytut Historii PAN. Warszawa 1994 

7. http://akromer.republika.pl/polska.html 

 

  ◙ 

 

Herb ziemi dobrzyńskiej na 

zwornikach Sali Hetmańskiej w 

Krakowie, XIV w. 

Herb ziemi dobrzyńskiej w dziele 

Bartosza Paprockiego,Herby 

Rycerstwa Polskiego 

Herb ziemi dobrzyńskiej rzeźbiony przez 

Wita Stwosza na nagrobku Kazimierza 

Jagiellończyka w katedrze na Wawelu 

Herb ziemi dobrzyńskiej w herbarzu 

Stemmata Polonica 
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WIEŚCI Z ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

W drugim kwartale br. przedłużające się obostrzenia związane z trwającą 

ciągle pandemią COVID -19 w dalszym ciągu skutecznie ograniczyły spotkania 

członków i sympatyków naszego stowarzyszenia. W związku z tym zdecydowano 

się na zorganizowanie dnia 11 maja wideokonferencji na platformie Teams. Miała 

ona charakter głównie organizacyjny, omówiono sprawy bieżące: rozesłane 

wcześniej członkom oddziału sprawozdanie z działalności merytorycznej, 

sprawozdanie finansowe oraz Komisji Rewizyjnej. Zastanawiano się także nad 

możliwością organizowania bezpośrednich już spotkań w okresie letnim, aby 

wykorzystać, przewidywane prawdopodobnie na ten czas, poluzowanie 

obostrzeń. Uczestnicy rozmawiali również o swoich nowych nabytkach 

kolekcjonerskich, a także o planowanych na przyszłość wspólnych 

przedsięwzięciach. 

 

 

 

W czerwcu udało się wreszcie zorganizować w sali edukacyjnej Muzeum 

Gdańska zebranie w większym gronie, prezentując również tradycyjny odczyt. 

Wygłosił go członek oddziału Paweł Powirski, przedstawiając dzieje muzealnej 

kolekcji numizmatycznej -powołanego w 1927 r. Państwowego Muzeum 

Regionalnego Historii Gdańska - liczącej około 30 tys. monet i medali. Skupił się 
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przy tym głównie na dwóch elementach tej kolekcji, odnalezionych w Ratuszu 

Głównego Miasta w XIX wieku a zaginionych ponownie w 1945 roku. Wśród 

omawianych obiektów szczególnie interesujący był zbiór narzędzi do produkcji 

monet gdańskich, największy spośród tego typu przedmiotów na terenie dawnej 

Rzeczypospolitej. 

Na zebraniu powrócono jeszcze do sprawozdań oddziału oraz głosowano 

nad wyborem delegata na Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów 

Towarzystwa w Kielcach (przeniesiony z maja na październik 2021 r.). 

Delegatem oddziału gdańskiego wybrano prezes Małgorzatę Gizińską. 

Charakterystycznym zjawiskiem czasów pandemii stało się częste 

organizowanie różnego rodzaju spotkań on-line. W I Międzykontynentalnym 

Spotkaniu trzech towarzystw numizmatycznych: PANS – Polish American 

Numismatic Society, TROYAK CLUB - Polish Canadian Coin & Stamp Club 

"Troyak" oraz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego na platformie Zoom             

w dniu 28 marca br. wziął udział nasz nowy członek Krzysztof Knap,                         

w II (dn.2 maja ) i III (dn. 13 czerwca) Spotkaniu uczestniczyła prezes 

Małgorzata Gizińska. 

Kolejnym spotkaniom on-line towarzyszą interesujące wykłady 

prezentowane zarówno przez przedstawicieli naszego towarzystwa, jak i gości            

z Kanady i Stanów Zjednoczonych. 
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Gościem III Międzykontynentalnego Spotkania był prof. dr 

hab. Aleksander Bursche, który przedstawił prezentację dotyczącą XVI 

Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego. Kongres w Polsce 

zaplanowany pierwotnie na wrzesień bieżącego roku ma się odbyć w dniach 11-

16 września 2022 roku. Więcej o warunkach uczestnictwa w kongresie dla 

członków PTN znaleźć można na stronie: 

 http://ptn.pl/xvi-miedzynarodowy-kongres-numizmatyczny/ 

                       

 

          

 

http://ptn.pl/xvi-miedzynarodowy-kongres-numizmatyczny/
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O samym zaś kongresie na stronie: 

https://www.skarbnicanarodowa.pl/aktualnosci/290-kongres-

numizmatyczny-w-warszawie 

 

 

 

 

 

  

◙ 

 

https://www.skarbnicanarodowa.pl/aktualnosci/290-kongres-numizmatyczny-w-warszawie
https://www.skarbnicanarodowa.pl/aktualnosci/290-kongres-numizmatyczny-w-warszawie
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MMEEDDAALLEE  DDLLAA  NNUUMMIIZZMMAATTYYKKÓÓWW                                                                      

II  KKOOLLEEKKCCJJOONNEERRÓÓWW  WWYYKKOONNUUJJEE  FFIIRRMMAA  

OODDLLEEWWNNIICCTTWWOO  EEXXPPOORRTT--IIMMPPOORRTT    

MMGGRR  IINNŻŻ..  WWIIEESSŁŁAAWW  KKUULLEEJJ    

4422--110000  KKŁŁOOBBUUCCKK,,  UULL..  KKOORRCCZZAAKKAA  4400    

tteell..  3344  331177  1133  1188    

mmaaiill::  mmeeddaallee@@kkuulleejj..ppll,,  wwwwww..kkuulleejj..ppll    

MMeeddaallee  llaannee  ww  ccyynnkkuu,,  eettuuii,,  ppookkrryycciiaa  mmeeddaallii  

ggaallwwaanniicczznnee::  ssrreebbrroo,,  bbrrąązz,,  mmiieeddźź  

GGAALLEERRIIAA::  mmeeddaallee  wwyykkoonnaannee  ww  FFiirrmmiiee  ddllaa  

OOddddzziiaałłuu  GGddaańńsskkiieeggoo  PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  

NNuummiizzmmaattyycczznneeggoo  zz  iicchh  pprroojjeekkttóóww  ggrraaffiicczznnyycchh  

PPoolleeccaammyy!!!!!!  
 

11998855  
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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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