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GDAŃSKI MEDAL FILATELISTYCZNY 

 
Wizerunek kogi na falach rzeki na tle panoramy miasta (Gdańska). Poniżej napis 

w dwóch wierszach: FREIE STADT / DANZIG 

 
W laurowym wieńcu półkolisty napis w trzech wierszach: FUR / 

VERDIENSTVOLLE / LEISTUNG, poniżej gwiazda 6-cio promienna a pod 
nią: =DANZIG= / 14 JULI 1929. Poniżej herby miast Nowy Dwór Gdański 
Tigenhof), Oliwa (Oliva), Gdańsk (Danzig), Sopot (Zoppot) i Nowy Staw 

(Neuteich). Górą w otoku: INTERNATIONALE BRIEFMARKEN – 
AUSSTELUNG 

Medal w srebrze (bez podania próby) o średnicy 50 mm.. 
Zwracamy się z prośba do PT Czytelników o ewentualne podanie projektanta 
medalu i miejsca jego wybicia.    Aleksander M. Kuźmin  
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NUMIZMATYCY POLSCY NA MEDALACH 
(cz. V) 

Kazimierz Stronczyński 1809 – 1896 
 Sfragistyk, paleograf, numizmatyk, badacz architektury, kolekcjoner, 
historyk, senator Królestwa Polskiego. Członek Akademii Umiejętności w 
Krakowie. Stworzył podstawy polskiej numizmatyki średniowiecza. Szczególne 
zasługi położył dla rozwoju średniowiecznej numizmatyki polskiej, wydając 
fundamentalne w tym zakresie dzieła: 

Pieniądze Piastów od czasów najdawniejszych do roku 1300: rozbiorem źródeł 
spółczesnych i wykopalisk, oraz porównaniem typów menniczych objaśnione, 
Warszawa, 1847 

Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów 
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(Kazimierz Stronczyński 1809 – 1896) i  
Ignacy Zagórski 1788 – 1854 

 Polski numizmatyk. Był członkiem Towarzystw Archeologicznych w 
Petersburgu i Berlinie. Wydał w 1845 roku pracę Monety dawnej Polski, jako 
też prowincji i miast do niej niegdyś należących, z trzech ostatnich wieków. 
Dwa lata później wydał również Skorowidz monet polskich z trzech ostatnich 
wieków. 
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Zygmunt Zakrzewski 1867 – 1951 
     Inżynier chemik, numizmatyk, filozof,  konserwator zabytków i kolekcjoner 
profesor numizmatyki wczesnośredniowiecznej na Uniwersytecie w Poznaniu i 
w Uniwersytecie Jagiellońskim. Pozostawił po sobie ok. 80 publikacji; 
przebadał kilkaset stanowisk archeologicznych w Polsce. Swoją kolekcję 
numizmatyczną przekazał do Muzeum Narodowego w Krakowie. 
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Uzupełnienia 
Lech Kokociński (1944 -          ) 

 Numizmatyk i bibliofil jeden z najwybitniejszych kolekcjonerów 
numizmatów w Polsce. Jego zainteresowania kolekcjonerskie koncentrują się 
przede wszystkim na monetach antycznych, pieniądzu papierowym oraz 
fałszerstwach monet i banknotów. Ważną grupę w kolekcji Kokocińskiego 
stanowią ponadto rękopisy, dokumenty oraz starodruki numizmatyczne.  
 Jest założycielem i pierwszym prezesem powstałego w 1991 roku 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Od 1999 r. przysługuje mu tytuł 
Honorowego Prezesa i Honorowego Członka PTN.  
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 Dzięki uprzejmości Pana Przemysława Zięby z Oddziału PTN w Radomiu 
przedstawiamy ilustracje medali z portretami polskich numizmatyków. 
 
Ignacy Zagórski 

 
 

Stanisław Niewitecki 
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Kazimierz Franke 
 

 
Marian Gumowski 

 
 
 
 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE             NR 89                     pazdziernik 2010 r. 

10 

Kazimierz Szuda (1897 – 1983) 
Prawnik z zawodu numizmatyk z zamiłowania. Kierownik gabinetu 
numizmatycznego w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Współzałożyciel 
ówczesnego Petain w Poznaniu,  
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Stefan Grzybowski 

 
Aleksander M. Kuźmin    

 
 
 
 
 
 
                               

GRUNWALD W NARODOWYM BANKU POLSKIM  
  Upamiętniając 600. rocznicę zmagań orężnych na grunwaldzkich polach, 
znajdujących się wówczas w granicach państwa Zakonu Krzyżackiego, 
Narodowy Bank Polski wyemitował okolicznościowe monety. W dniu 1 lipca 
b.r. ukazała się moneta o nominale 2 zł, a w dniu następnym moneta srebrna 10 
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zł w kształcie elipsy. W tym samym też dniu ukazała się druga srebrna moneta 
10 zł z okazji 400. rocznicy bitwy pod Kłuszynem (4 lipiec 1610 w pobliżu 
Smoleńska, ale to już Stanisław Żółkiewski). Szczególnie nagłośnione było w 
Polsce zwycięstwo pod Grunwaldem. Do upamiętnienia tej rocznicy,  a także do 
wsparcia działalności wydawniczej NBP, włączyło się Polskie Towarzystwo 
Numizmatyczne Oddział w Gdańsku. Od dnia 6 lipca 2010 można  było oglądać 
w siedzibie Oddziału Okręgowego NBP w Gdańsku wystawę z okazji 600.  
zostały rozlokowane w czterech gablotach. Pierwsze dwie mają wspólny temat 
„Grunwald 15.07.1410”. Znalazły się tu dość liczne medale wydane w roku  
 

 
Litewska moneta upamiętniająca Bitwę Grunwaldzką 

Fot. Łukasz Romanowski 
rocznicy bitwy. Już tradycyjnie, z uwagi na szczupłość miejsca, eksponaty  
1910, także medale Wacława Kowalika  z roku 1960,   aktualne monety oraz 
monety zastępcze i żetony z roku 2010, oraz liczne medale z lat wcześniejszych 
poświęcone bitwie.  Jest tu także miniatura urny z ziemią z pola bitwy. 
Symbolem bitwy są trzy stopnie „Krzyża Grunwaldu”, odznaczenia 
państwowego z okresu PRL, odmiany odznaki „Braterstwo Broni” Ministra 
Obrony Narodowej, oraz różne wersje „Odznaki Grunwaldzkiej” z 1945 roku. 
Gabloty ożywiają kolorowe mapki z zamkami państwa krzyżackiego, trasą 
pochodu wojsk sprzymierzonych i wojsk przeciwnika, a także znaczki pocztowe 
dotyczące Grunwaldu z roku 1960. Największym eksponatem o wymiarach 
254x574 i grubości 12 mm jest płyta mosiężna, na której rzeźbiarz-amator w 
ciągu kilku lat wykonał ręcznie bardzo wiernie kopię obrazu Jana Matejki. 
Trzecia gablota pt. „Władysław Jagiełło 1348/52-1.06.1434, król polski od 
4.03.1386” poświęcona jest wyłącznie królowi. Są więc monety z podobizną 
króla, replika banknotu 100. złotowego oraz szereg medali, których zebrało się 
niemało. A w ostatniej gablocie zobaczyć można Zamek w Malborku. Są więc 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE             NR 89                     pazdziernik 2010 r. 

13 

 
wizerunki zamku lub jego fragmenty. Zobaczyć to można na monetach 2 zł i 20 
zł, na monetach wydanych przez Muzeum Zamkowe tzw. 4 Oblężników, na 
banknotach zastępczych oraz na licznych medalach, jakie Muzeum Zamkowe 
wydało z okazji organizowania od wielu już lat w swojej siedzibie Biennale 
Exlibrisu Współczesnego. 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE             NR 89                     pazdziernik 2010 r. 

14 

  Aby młodzież szkolna miała okazję zapoznać się z tym niewielkim 
fragmentem historii Polski, wystawa czynna będzie do końca września b.r. 

                                                                                                                     
Miłosz Frąckowiak 

 
KTOKOLWIEK WIDZIAŁ, KTOKOLWIEK WIE – GDA ŃSKI 

MEDAL LIGI MORSKIEJ DO ROZPOZNANIA 
     
Wprowadzenie 
   Czasem trzeba długo czekać, aby wypłynęła w określonym temacie rzecz   
ciekawa. Świadczy to o rzadkości takiej rzeczy. Można się też i nie doczekać. 
Już Rzymianie wiedzieli – Ars longa, vita brevis.  
  Przed wielu laty, gdy Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne zaczynały 
publikować Rejestr Medali Gdańskich, pierwszy znany wówczas medal 
powojenny datowany był na rok 1949. I tak pozostało do tej pory. Ale 
przedmiot, który pragnę zaprezentować cofa teraz tę datę. 
 

 
  Na tegorocznym Jarmarku w Gdańsku nabyłem, jak ktoś mógłby to ocenić, 
kawałek złomu. Ale ten kawałek metalu nie tak do końca przedstawia tylko 
wartość brązu. Jest to cenny zabytek świadczący o morskim wychowaniu 
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polskiej młodzieży bezpośrednio po zakończeniu drugiej wojny światowej.  
Przedmiot ten jest medalem, który swój obecny wygląd zawdzięcza wypadkowi 
przy jego wykonaniu. W tym swoim stanie nie został wykorzystany do 
rozpowszechnienia, został odrzucony, ale szczęśliwie nie został przetopiony i 
ocalał. Jest jednak w takim stanie, że można z niego odczytać intencje emitenta. 
Ale skoro jest medal ze znacznym defektem, muszą być też i medale w stanie 
nienagannym. Przez prawie pół wieku interesowania się medalierstwem, 
szczególnie w dziedzinie spraw morskich i gdańskich, nie spotkałem się z takim 
medalem, zarówno w literaturze jak i w różnych, znanych mi  kolekcjach 
medalierskich. Musi to być więc rzecz rzadka, co warto teraz odnotować.  Aby 
temat rozwinąć    konieczne są jednak dodatkowe informacje, które mam 
nadzieję otrzymać od uważnych, dociekliwych czytelników GZN i znawców 
tematu. Po wprowadzeniu, pytania podaję poniżej. 
   Medal przedstawiony jest na  fotografii. 
 

 

 
  Trudno mi jednoznacznie ustalić, czy wykonany jest w postaci odlewu czy 
bicia stemplem. W każdym razie podczas wykonywania forma czy stempel 
dolny musiał ulec skoszeniu w stosunku do góry i z dolnej części (rewersu) 
nadmiar materiału pokrył pewną część awersu. Świadczy to, że materiał musiał 
być w tym czasie bardzo plastyczny, a więc gorący, co przemawia za techniką 
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odlewniczą, choć medal  wygląda bardziej na bity.  Krążek nie stanowi 
płaszczyzny, jest zniekształcony, a na rewersie są ślady pęknięć. Napisy na 
powierzchniach nieuszkodzonych są wyraźne, zaś w części zdeformowanej, 
przy dobrym  wpatrzeniu się, niewidoczny pozornie napis lekko przebija i 
można go zrekonstruować. Na awersie, w otoku pełny napis jest następujący: 
MEDAL PAMIĄTKOWY S/Y GEN. ZARUSKI, a w centrum pokazana jest 
jednostka  dwu masztowa z ożaglowaniem gaflowym widziana skośnie od 
dziobu na lewą burtę.  Natomiast rewers przedstawia różę wiatrów, a w otoku: 
ZARZĄD OKRĘGU LIGI MORSKIEJ GDAŃSK. Medal ma ładną, brązową 
patynę, średnicę 72,5 mm, grubość przy rancie 4 mm. 
   Do osób, którym temat nie jest obcy, kieruję następujące pytania: 
- kiedy ten medal został wydany i z jakiej okazji, 
- ew. gdzie wykonany, autor, nakład, 
- jak mogło dojść do takiego błędu przy wykonywaniu medalu. 
    Trudno mi zakończyć temat. Medal ten stanowi bowiem okazję, aby 
wspomnieć o emitencie, jachcie i jego patronie. 
  Liga Morska                         
  Emitentem, jak widać z medalu, jest Liga Morska. O Lidze Morskiej z okresu 
przed drugą wojną światową, także o różnych jej nazwach, pisał obszernie p. 
Józef Wąsiewski w [1]. Ponieważ medal, co nie ulega wątpliwości,  jest 
powojenny, parę słów o tej organizacji po wojnie. Liga Morska,  bez dodatku 
kolonialnego, została reaktywowana już w roku 1944 na terenach objętych 
polską administracją. Organizacja ta, podobnie jak przed wojną,  rozwijała się 
niezwykle prężnie. O ile w 1939 r. liczyła prawie milion członków, to już 
wkrótce po wojnie członków było nie mniej. W Warszawie ma swą siedzibę 
Zarząd Główny, w miastach wojewódzkich powstają okręgi,  w innych miastach 
obwody. Niższy szczebel to oddziały i koła. W Gdańsku jest Zarząd Okręgu, w 
Gdyni Zarząd Obwodu. Wzdłuż polskiego wybrzeża oraz w głębi kraju, gdzie 
znajdują się wodne akweny, powstają żeglarskie ośrodki szkoleniowe. Już w 
1945 roku w Ustce zaczął działać Ośrodek Szkoleniowy Zarządu Głównego Ligi 
Morskiej. W roku 1945 w Ośrodku przebywało 80 kursantów, w 1946 400., a w 
1947 przeszkolono 1820 uczestników [2 -1/48]. Od września 1948 
przemianowany na Centralny Ośrodek Morski Ligi Morskiej [2 -9/48]. W 
Gdańsku działa Morski Ośrodek Szkoleniowy Ołowianka. Powstają pracownie 
modelarskie. Zarząd Główny wydaje czasopisma o tematyce morskiej, m.in. 
Morze, Młody Żeglarz, Młodzież Morska, Modelarz. Powstają warsztaty 
szkutnicze, które przystępują do remontów pozostawionych wzdłuż wybrzeża 
jachtów morskich. Liga Morska organizuje różne imprezy. Szczególnie okazale 
w całym kraju obchodzono Święto Morza wraz z puszczaniem wianków, które 
miały spłynąć do Bałtyku. W Kronice Ligi Morskiej [2-5/48] ukazuje się 
ogłoszenie: „Rejsy po morzu na trasie od Gdańska do Szczecina statkami 
pasażerskimi organizuje Liga Morska. Zapisy i informacje: Zarządy Ligi 
Morskiej w miastach wojewódzkich”.  
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  Sen o morzu nie trwa jednak długo. Po zjednoczeniu partii w grudniu 1948 r. 
sytuacja ulega radykalnej zmianie. Większą uwagę kładzie się teraz na 
kształcenie ideologiczne. Powstaje ruch współzawodnictwa. Przykładem może 
być hasło z jakim  pracownicy MOS Ołowianka i pracownicy Okręgu LM w 
Gdańsku wzywają do podobnych zobowiązań wszystkie ogniwa LM w kraju: -
dążyć do stałego rozwoju Ligi Morskiej przez zakładanie nowych kół; -dbać o 
należyty przekrój socjalny członków; -zwiększyć ilość prenumeratorów pism 
LM; -przekroczyć zaplanowaną ilość młodzieży szkolonej na kursach; -podnosić 
stale poziom ideologiczny [3 -3/51]. W kwietniu 1950 Liga Morska wchłania 
Polski Związek Zachodni [2 -4/50] zachowując swą nazwę, by z kolei w roku 
1953 utracić ją, stając się częścią Ligi Przyjaciół Żołnierza, która przejmuje cały 
majątek Ligi Morskiej [4]. Świadczy to o innym charakterze organizacji. Od 
listopada 1962 LPŻ z kolei wchodzi w skład powstałej wówczas Ligi Obrony 
Kraju. W dniu 22.04.1981 Liga Morska zostaje reaktywowana. Ale to już nie ta 
sama organizacja jaka była w przeszłości. Już nie ten entuzjazm, nie ci 
działacze,  nie ta młodzież i nie ta liczebność członków. 
   Statek szkolny 
   W roku 1938, z inicjatywy gen. Mariusza Zaruskiego, został zamówiony w 
Szwecji przez Ligę Morską i Kolonialną jacht, który jako jedna z 10. podobnych 
jednostek miał stanowić podstawę przyszłej morskiej flotylli harcerskiej z 
przeznaczeniem do szkolenia młodzieży na wyższe stopnie żeglarskie. Wybuch 
wojny uniemożliwił odebranie jachtu. Po zakończeniu budowy w 1940 r. jacht 
przejęła Szwedzka Szkoła Żeglarska i pod nazwą „Kryssaren” pływał w czasie 
wojny na szwedzkich wodach terytorialnych. Po wojnie Szwedzi zwrócili Polsce 
spłacony jacht. Przyholowany został do kraju w styczniu 1946 i nadano mu 
nazwę „Generał Zaruski”. Dane techniczne jachtu: długość całkowita z wraz z 
bukszprytem 28,0 m; długość kadłuba 25,3 m; szerokość 5,8 m; zanurzenie 3,5 
m; powierzchnia żagli 310 m2 ; typ ożaglowania kecz gaflowy (trzon steru za 
bezanmasztem); kadłub drewniany; załoga 30 osób. W tym samym roku jacht 
wziął udział w akcji letniej i w lipcu odwiedził Ośrodek LM w Ustce [2 -1/48]. 
Prócz Ligi Morskiej wykorzystywany był przez Główny Urząd Wychowania 
Fizycznego oraz przez Powszechną Organizację  „Służba Polsce” (rozwiązana w 
1955). W dniu 20.09.1950 jednostka szkolna LM, ze zmienioną w tym roku 
nazwą s/y Młoda Gwardia, odbija od nabrzeża MOS Gdańsk-Ołowianka i 
rozpoczyna tzw. rejs pokoju do NRD, kończąc go w tym samym miejscu 
15.10.1950. Jacht odwiedza Warnemuende, Rostock i Stralsund. Załoga witana 
jest w tych portach entuzjastycznie. Często słyszy okrzyki: Freundschaft. Es 
lebe Stalin, Bierut, Wilhelm Pieck. [3 -10/50, 11/50]. Po likwidacji Ligi 
Morskiej jacht dwukrotnie zmienia armatora. Pływał głównie po Bałtyku, ale w 
roku 1975 odbył najdłuższy rejs na Spitsbergen i Wyspę Niedźwiedzią i dotarł 
do 80034’ szerokości północnej, co było polskim rekordem żaglowym [5]. W 
roku 1957 zmieniono znów nazwę na „Mariusz Zaruski”, by w roku 1969 
przywrócić nazwę pierwotną „Generał Zaruski” [6]. Pływał, głównie z 
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młodzieżą, aż do roku 2002. Na wiosnę 2003, wskutek braku remontów, utracił 
klasę Polskiego Rejestru Statków i został wyłączony z eksploatacji. Stał i 
niszczał w Jastarni [6]. Powstała Fundacja Polskie Żagle im. gen. Zaruskiego 
podjęła się w sierpniu 2003 opieki nad jachtem. W maju 2005 rozpoczął się 
remont w stoczni we Władysławowie, został jednak przerwany pod koniec 2006 
na skutek wycofania się głównego sponsora – Poczty Polskiej [6]. W listopadzie 
2008 władze miasta Gdańska zakupiły od Ligi Obrony Kraju niszczejący kadłub 
za 150 tys. zł, czyniąc armatorem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Gdańsku.  Po rewitalizacji, wzorem innych miast hanzeatyckich, jacht będzie 
promować Gdańsk na różnych imprezach i realizować Program Edukacji 
Morskiej. W dniu 4.04.2009 holownik „Atlas II” przeholował kadłub „Generała 
Zaruskiego” z Władysławowa do Gdańskiej Stoczni Remontowej. Prowadzona 
tu będzie odbudowa, doprowadzająca jacht do stanu pierwotnego. Termin 
zakończenia prac – wiosna 2012, koszt oceniono na 3 miliony zł. Zadanie jest 
ułatwione, gdyż ostatnio w Szwecji odnalezione zostały oryginalne rysunki i 
plany budowy „Generała Zaruskiego”, które we wrześniu 2009 otrzymał nowy 
armator, M.O.S.i R. w Gdańsku.  [6], [7 -5/09, 6/10]. 
   Generał 
  A patronem jachtu jest postać niezwykła, wszechstronna, zasłużona. Mariusz 
Zaruski urodził się 31.01.1867 w Dumanowie, na Podolu. Po ukończeniu 
gimnazjum w Kamieńcu Podolskim, od 1885 studiuje w Odessie, skąd odbył 
rejsy do Egiptu, Indii, Chin i Japonii. Za działalność w Sokole i Lidze 
Narodowej oraz za udział w sprzysiężeniu przeciw carowi skazany w 1892 na 
półtora roku więzienia, a następnie zesłany na 5 lat do Archangielska. Tu 
ukończył Szkołę Morską. Pływał głównie w obszarze Arktyki. W rosyjskiej 
marynarce handlowej doszedł do stopnia kapitana. W roku 1901 wraca do kraju 
i w tym samym roku rozpoczyna w Krakowie studia w Akademii Sztuk 
Pięknych, które kończy w 1906. Od roku 1904 mieszka w Zakopanem. W roku 
1909 zakłada Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, którym kieruje do 
roku 1914. Jest jednym z pionierów polskiego narciarstwa. W okresie 1914-
1917 w Legionach, jako dowódca kompanii zakopiańskiej, a następnie w 
Wojsku Polskim. W roku 1920 jest dowódcą 11 pułku ułanów, a w latach 1923-
1924 adiutantem prezydenta RP (Stanisława Wojciechowskiego). W roku 1924 
awansowany do stopnia generała brygady, a od 1926 w stanie spoczynku. Zajął 
się wówczas organizacją żeglarstwa morskiego i morskim wychowaniem 
polskiej młodzieży. W latach 1934-1939 był kapitanem harcerskiego jachtu 
„Zawisza Czarny”. Jest komandorem Yacht Klubu Polski i przewodniczącym 
Komitetu Floty Narodowej. W październiku 1939 aresztowany we Lwowie, 
wywieziony w głąb Rosji, zmarł  w kwietniu 1941 r. w więzieniu w Chersoniu. 
Zostawił bogatą spuściznę literacką, w tym wiersze oraz podręczniki żeglarskie. 
[4], [5]. 
   Podsumowanie 
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  To tyle wspomnień z dawnych lat. Czasy teraz już inne, przepełnione komercją 
i tanim rozgłosem. A odrodzony jacht będzie służyć innej idei - lokalnym 
interesom. I oznakowanie będzie inne. Nie będzie s/y (sailing/yacht), a będzie 
STS Generał Zaruski (sail training ship). To nie będzie idea inicjatora budowy 
jachtu, Mariusza Zaruskiego, którego marzeniem była powszechna, morska 
edukacja polskiej młodzieży.   
  Medal, który stał się przyczyną tych wspomnień należy uznać za pierwszy, 
powojenny medal gdański. Wykonany został może już w roku 1946, lecz z 
pewnością nie później niż w 1948. Mam nadzieję, że głosy czytelników uściślą 
tę datę i uzupełnią historię opisanego tu medalu. 
    
      Literatura 
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STATUETKA ZIDENTYFIKOWANA PRZEZ CZYTELNIKÓW 

 

 
Kolejnej informacji udzielił nam Pan Rafał Detyniecki z Warszawy znany 
kolekcjoner medali: 

 W 87/2010 numerze GZN zwróciliśmy się do 
Czytelników z prośba o pomoc w identyfikacji statuetki, 
której fotografia widnieje obok. Nie trzeba było długo 
czekac. 
Pierwszą informacje otrzymaliśmy od Pani Ireny 
Borowczak kustosza Muzeum Okregowego im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy : 
„…Jest to rzeźba "Milion" w brązie autorstwa Stanisława 
Sikory (1911- 2000), warszawskiego medaliera i 
rzeźbiarza, z 1975 roku. Rzeźbę tę posiada Muzeum 
Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu ( nr inw. MSM 
Mp10925). Była ona wypożyczona na wystawę 
"Stanisław Sikora „Medale i rzeźby", organizowaną przez 
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w 
Bydgoszczy w 1997 roku. W katalogu wystawy 
wymieniona jest ta rzeźba pod poz. 21 s. 18 ( 17 x 6,5 4,1 
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„…"Nagrodę Sześcianu" medal wielokrotnie wydawany w latach 
siedemdziesiątych, projektowany przez różnych artystów. Wiem tylko tyle, że 
tym medalem Urząd m.st. Warszawy honorował architektów. Próbowałem coś 
na ten temat się dowiedzieć i w efekcie wystąpiłem do Archiwum tegoż Urzędu. 
Uzyskaną odpowiedź przekazuję… W odpowiedzi na email z dnia 16.08.2010 r. 
uprzejmie informuję, że w zbiorach Archiwum Urzędu m.st. Warszawy nie 
stwierdzono przechowywania dokumentacji projektowej dotyczącej odznaki 
„Nagroda Sześcianu – Milioner”. 

            Według ustaleń pracownika Archiwum Urzędu m.st. 
Warszawy odznaka „Milionera” była przyznawana za zaprojektowanie 
zrealizowanego w Warszawie 1 miliona metrów sześciennych kubatury. 
Odznaka została ustanowiona z okazji XXX-lecia wyzwolenia Warszawy. 
Odznaka miała dwie formy: statuetki i odznaki wpinanej. Statuetka była 
wykonana z brązu srebrzonego i oksydowanego w formie plastycznego 
pionowego zestawu liter MILION z wkomponowaną syrenką ze srebra lub 
brązu. Wymiary statuetki: 17*5*4 cm. Odznaka była wykonana ze srebra w 
formie płaskorzeźby z frontowej ściany statuetki. Wymiary odznaki 3*1 cm….” 
 
 
Redakcja GZN serdecznie dziękuje za powyższe informacje 

Aleksander M. Kuźmin 
 

MEDAL GDA ŃSKI Z ROKU 1988 O TRZECH ODMIENNYCH 
REWERSACH. 

   Nie jest to medal zbyt popularny, więc warto go rozpowszechnić, tym bardziej 
że istnieją jego trzy odmiany. Medal upamiętnia rocznicę inicjacji 
organizowania związku zawodowego załóg pływających i pracowników obsługi 
portowej.   Jest to główny temat medalu, więc przedstawiony jest na awersie. A 
awers przedstawia: w centrum koło sterowe, wewnątrz niego kotwica i litery 
ZZZ jako Związek Zawodowy Żeglugowców. W niepełnym zewnętrznym otoku 
napis: 70 lat ruchu zawodowego żeglugowców, a w otoku wewnętrznym miasta, 
gdzie związki zawodowe polskich pracowników miały miejsce: Warszawa, 
Gdynia, Londyn -  1918-1988 - Wrocław, Szczecin, Gdańsk.   Te dwa otokowe 
napisy zamyka u dołu herb Gdańska wspiętymi lwami. Nie ma więc 
wątpliwości, że to medal gdański i że jest to awers. Druga strona medalu, 
rewers, uzupełnia temat główny, a tu są wątki dodatkowe.  Medal jest bity, 
niesygnowany, ma średnicę 70 mm i ładną brązową patynę. Niektóre 
egzemplarze są jaśniejsze, niektóre ciemniejsze. 
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  Związkom Zawodowym Żeglugowców poświęcono trzy medale, które mają 
wspólny awers, lecz  trzy różne rewersy.  
1.- Na tle symbolicznych fal trójząb Neptuna i złączone litery MR (marynarze i 
rybacy). W otoku napis: Federacja Z.Z. Marynarzy i Rybaków Dalekomorskich. 
2.- W centrum kotwica jako symbol marynarzy i dźwig z uniesionym 
ładunkiem, symbol portowców. W górnej części pierwsze litery: F.Z.Z.P.M. 
(Federacja Związku Zawodowego Portowców i Marynarzy). Słowa są 
oszczędne, jest natomiast uzupełnienie rysunkowe.  
3.- Linie faliste, w centrum na tle kotwicy okrąg, wokół którego napis: 
Federacja Zakładowych Organizacji Związkowych Żeglugi Śródlądowej. 
Wewnątrz koła na opasce duża litera Ż.  
  Te trzy rewersy wyjaśniają podane na awersie nazwy miast. Warszawa i 
Wrocław obejmują  żeglugę śródlądową.  Londyn to siedziba władz związku 
zawodowego marynarzy polskiej marynarki handlowej w okresie wojny, 
działającej na rzecz aliantów. A pozostałe miasta portowe dotyczą i marynarzy i 
rybaków morskich i portowców.   
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  A teraz trochę wspomnień. Litera Ż na kominie jednostki pływającej 
przedstawia armatora. Po wojnie działała w Warszawie P.P. (przedsiębiorstwo 
państwowe) „Żegluga na Wiśle”, następnie „Żegluga Warszawska”, będąc 
właścicielem m.in. bocznokołowca z napędem parowym TRAUGUTT. Na 
wysokim, piszczałkowatym kominie miał wymalowaną dużą literę Ż, taką jaka 
jest na medalu.  Do połowy lat 60. utrzymywał ten statek regularną linię 
pasażerską na trasie Warszawa – Gdańsk. Od połowy lat 60. statek czarterowany 
był przez FWP i „Orbis”. Rejsy trwały 9 dni, w tym dwudniowy postój w 
Gdańsku. Eksploatowany był do roku 1976, do roku 1980 stał w Warszawie i 
pełnił rolę koszarki, poczym został wycofany. Były ambitne plany co do 
dalszych losów tego zabytkowego już wówczas statku, ale skończyło się na 
niczym. 
  Każdy medal ma w sobie jakąś cząstkę historii, którą warto zapisać.  Trzeba się 
tylko w medal dobrze wpatrzeć i najlepiej jeszcze coś poczytać. Gorzej, gdy 
brak jest odpowiednich materiałów, lub gdzieś istnieją, lecz nie wiadomo gdzie.  
Stąd apel do dociekliwych czytelników – kto był inicjatorem wydania tego 
medalu, kto medal  projektował i  gdzie został wykonany. Z całą pewnością 
można tylko powiedzieć, że te trzy odmiany projektowała ta sama osoba i 
zostały wykonane w tym samym zakładzie. 
           
                                                                                           Miłosz Frąckowiak 
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VI   OGOLNOPOLSK1E   SEMINARIUM   
NUMIZMATYCZNE 

,,Falszerstwa   numizmatyczne na   łamach   regionalnych   
czasopism numizmatycznych" 

 18 wrzesnia 2010 roku w Muzeum w Praszce odbyło się VI seminarium 
pt: ”Fałszerstwa numizmatyczne na łamach czasopism numizmatycznych”.  
Organizatorami seminarium byli tak jak wszystkich poprzednich Muzeum w 
Praszce, redakcja „Grosza” oraz Praszkowskie Towarzystwo Numizmatyczne. 
Wygłoszono szereg bardzo interesujących referatów. W czasie trwania 
seminarium czynne były wystawy „Fałszerstwa monet i banknotów” ze zbiorów 
Andrzeja Musiała i Aleksandra M. Kuźmina. Ponadto można było zwiedzi 
wystawę „Jan III Sobieski w medalach i precjozach” autorstwa Zdzisława Piwko 
z oddziału wrocławskiego PTN.   
 Wszyscy uczestnicy seminarium, a było ich przeszło 50 osób, otrzymali 
wydrukowane materiały z poprzedniego seminarium, które odbyło się przed 
rokiem a zatytułowane było „Ludzie numizmatyki na łamach regionalnych 
czasopism numizmatycznych”.  
Ponadto uczestnicy otrzymali żeton imitujący półgrosza Władysława Jagiełły: 
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Tekst i oprawę przygotował i wykonał Andrzej Musiał. 

 
Muzeum w Praszce przygotowało dla uczestników foldery z wystaw: „Skarby z 
muzealnych magazynów” z tekstem Zbigniewa Szczerbika, oraz „Historia 
grosza polskiego” pióra Andrzeja Musiała. 
Po obradach uczestnicy zwiedzili Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, 
drewniany kościół w Wierzbiu oraz zabytkowy wiatrak . Spotkanie zakończyła 
kolacja przy grilu i szklaneczce piwa. 
Miło stwierdzic, że spotkania w Muzeum w Praszce nabierają coraz większego 
znaczenia i uczestniczy w tych spotkaniach coraz więcej ludzi, a jest to 
wynikiem doskonałej wręcz organizacji spotkania co zawdzięczamy 
Organizatorom a więc Muzeum w Praszce z jego dyrektorem Panią Ireną 
Szczepańską oraz Andrzejowi Musiałowiniestrudzonemu inicjatorowi wszelkich 
imprez numizmatyczno – kolekcjonerskich. 
 

Aleksander M. Kuźmin 
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