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MEDALE Z PIERWSZYM PEŁNOMORSKIM STATKIEM 
ZBUDOWANYM W POLSCE 

Artykuł jest skrótem wystąpienia autora na zebraniu odczytowym Oddziału 
w Muzeum Miasta Gdyni  w dniu 1.02.2011. 

 Zgodnie z tytułem jest to prezentacja medali, na których przedstawiony jest 
rudowęglowiec typu B30 s/s SOŁDEK. Ale nie tylko prezentacja. Są medale, 
które mówią za siebie. Są też medale, na których znajdują się pewne symbole, 
skróty, liczby, wobec których można przejść obojętnie, ale kryją w sobie ukryte 
treści. Stąd wiele medali, nie tylko tu zaprezentowanych,  wymaga dodatkowego 
komentarza, gdyż na małej powierzchni nie sposób przekazać wystarczających 
informacji. Dlatego właściciel medalu nie tylko powinien się cieszyć 
przedmiotem, ale winien dążyć do zgłębienia możliwie głęboko zawartych w 
nim niewidocznych treści. Prócz pokazania zebranych medali, celem tego 
artykułu są dodatkowe objaśnienia, ale także przypomnienie, że polskie stocznie 
budowały statki nie tylko dla polskich armatorów, a armatorzy ci powiększali 
swój tonaż także o statki budowane w stoczniach zagranicznych, gdy warunki 
płatności były tam korzystniejsze. Jest też okazja, by zapoznać się z twórczością 
kilku medalierów i ocenić owoc ich pracy oraz porównać jak bardzo wizerunek 
na medalu przystaje do rzeczywistego statku. Stąd na wstępie pokazany jest 
rysunek techniczny statku oraz jego fotografie. 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                      Nr 94   marzec 2011 r 

4 

 
 

 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                      Nr 94   marzec 2011 r 

5 

 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                      Nr 94   marzec 2011 r 

6 

 

 
 
 Medale zostały podzielone na dwie grupy: 
1.- Medale poświęcone wyłącznie SOŁDKOWI, 
2.- Medale wydane z innej okazji, a statek B30 jest tylko dodatkiem. 
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Medale grupy 1. 

 
 

 
 

1948 Zjednoczenie Stoczni Polskich, Stocznia Gdańska, s/s Sołdek 
lany, ø 52 
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1.1. Jest to pierwszy medal przemysłu stoczniowego, lecz brak daty jego 
wydania.  Zawiera błąd, gdyż zamiast Zjednoczenie Stoczni Polskich 
winno być Zjednoczone Stocznie Polskie. Nazwa Zjednoczenie Stoczni 
Polskich, które powołane zostało 14.06.1945, obowiązywała do 
13.09.1948. Później nazwę instytucji centralnej zmieniono na 
Zjednoczone Stocznie Polskie (obowiązywała do 3.03.1950). Nazwa 
Stocznia Gdańska przyjęta została 19.10.1947, a nazwa statku dla 
pierwszego rudowęglowca ustalona została dopiero w październiku 1948, 
po zakończeniu w końcu września konkursu współzawodnictwa pracy.  
Medal więc musiał  ukazać się jesienią 1948 roku, może z okazji 
wodowania, gdy jeszcze nazwa Zjednoczenia nie zatarła się w pamięci. 

 

 
1972  1000 rejsów w służbie Polskiej Marynarki Handlowej, PŻM, Szczecin 

III 1972 – 
s/s Sołdek 26.X.1949, s/s Jedność Robotnicza 29.XII.1949 

lany, 66x68. 
 
1.2. Emitentem medalu jest ówczesny armator, Polska Żegluga Morska. 
Uczczony został tysięczny, okrężny  rejs dwu pierwszych rudowęglowców. 
Stocznia Gdańska zdała swój pierwszy masowiec 21.10.1949, ale do 
eksploatacji statek wszedł  w Szczecinie 26.10. i popłynął z węglem do 
Gandawy. SOŁDEK eksploatowany był do 31.12.1980. Odbył 1379 rejsów i 
przewiózł 3,6 miliony ton ładunku. Ostatni rejs odbył do Gdańska i tu już 
pozostał. Po polską banderą pływały jeszcze cztery statki typu B30. Zostały one 
w latach 1978-79 zezłomowane w Glasgow. W sumie Stocznia Gdańska do 
końca 1954 roku zbudowała 29 takich statków, ale pozostałe statki otrzymał 
Związek Radziecki. 
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1973  Rocznica XXV wodowania s/s Sołdek 6.XI.1948 - 6.XI.1973 – Stocznia 

Gdańska im. Lenina Zygfryd Korpalski, bity, 53x70, miedź. 
 
1.3. Awers przedstawia uproszczoną sylwetkę rudowęglowca, zaś na rewersie 
statek na pochylni to semikontenerowiec B438 o nośności 12000 ton, mocy 
napędu 17400 KM i prędkości 21 węzłów. Prototypem był FRANCISZEK 
ZUBRZYCKI, zdany 23.10.1973. 
Podczas obchodów 25. rocznicy wodowania SOŁDKA statki tego typu były 
budowane w Stoczni Gdańskiej. W latach 1973-79  zbudowano 11 takich 
statków, z tego 7 otrzymało PLO, 2 Ekwador i 2 Brazylia. Typ statku na 
rewersie medalu ma wyrażać ogromny postęp techniczny jaki dokonał się w tym 
25.leciu. Stoczniowym medalom nagrodowym, a także i okolicznościowym, 
towarzyszyły dla zasłużonych osób dyplomy. Dla znaczniejszych osobistości 
dyplomy były okazałe, dla mniej ważnych, skromniejsze. 
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. 
1978 XXX rocznica wodowania s/s Sołdek pierwszego w Polsce  

pełnomorskiego statku  6.XI.1948 - 6.XI.1978 – Stocznia Gdańska im. Lenina 
Albert Zaleski, lany, ø 87 
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1.4 
Na awersie, prócz sylwetki SOŁDKA, podano stosowne napisy. Natomiast na 
rewersie, u góry przedstawiony jest  znak firmowy Zjednoczenia Przemysłu 
Okrętowego, u dołu zaś znak Stoczni Gdańskiej, której 15.04.1967 przypisany 
został patron, W. I. Lenin. Sylwetka statku to kontenerowiec komorowy B463, 
bardzo nowoczesny statek na owe czasy. Prototypem serii był CARIBIA 
EXPRESS o nośności 23400 ton, 22000 KM, 22 węzły i ładowności blisko 1400 
kontenerów. W Stoczni w latach 1976-1980 zbudowano 10 takich 
kontenerowców, z tego 4 dla armatorów niemieckich, 3 angielskich, 1 dla 
Holandii i 2 dla  Francji. Jeden statek dla Francji miał odmienny symbol 
budowy, lecz nie różnił się wiele od prototypu. Z kolei pierwszy statek dla 
angielskiego armatora został odkupiony w 1982 r. przez Brytyjskie Ministerstwo 
Obrony i po przebudowie brał  jako lotniskowiec pomocniczy udział w 
kampanii wojennej o Falklandy. 
 

 
 

1978  XXX rocznica wodowania s/s Sołdek pierwszego w Polsce pełnomorskiego statku 
6.XI.1948 - 6.XI.1978 – Stocznia Gdańska im. Lenina 

Albert Zaleski, bity w 1979 r. w Mennicy Państwowej w Warszawie, ø 70, tombak 
patynowany, nakład 1500 sztuk, sygn. A. 

 
1.5. Jest to ten sam projekt medalu, tego samego autora,  o mniejszej średnicy, 
lecz wybity w Mennicy w Warszawie, stąd medal jest bardziej wyrazisty.  
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1987  Centralne Muzeum Morskie Oddział Sołdek Gertruda Wilczopolska-

Kuziemska, bity w Mennicy Państwowej w Warszawie, ø 70, 
tombak patynowany, nakład 600 sztuk. 

 
1.6. s/s SOŁDEK od roku 1985, po przebudowach  w Stoczni Gdańskiej i 
Gdańskiej Stoczni Remontowej i adaptacjach do nowej roli,  jest statkiem 
muzeum i udostępniony został do zwiedzania. W tym też roku powstało 
Towarzystwo Przyjaciół SOŁDKA. Medal przez wiele lat był do nabycia w 
stoisku Centralnego Muzeum Morskiego. 

 
 

1988  W czterdziestolecie zbudowania w Stoczni Gdańskiej pierwszego 
pełnomorskiego statku s/s Sołdek – wbicie pierwszego nita 3.IV.1948, s/s 

Sołdek, wodowanie 6.XI.1948 
Kazimierz Białek, lany, ø 69, wykonany w Stoczni Gdańskiej, nakład 100 

sztuk, sygnowany KB. 
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1.7. Brak roku wydania medalu, a podanie „W czterdziestolecie zbudowania…” 
nie jest precyzyjne, bo może dotyczyć wodowania,  lub przekazania statku 
armatorowi. Medal dotyczy jednak rozpoczęcia budowy, bo w dniu 7.04.1988 
odbyło się w Stoczni Gdańskiej spotkanie weteranów, którzy brali udział w 
budowie statku.  W spotkaniu wzięło udział 98 stoczniowców, którzy zwiedzili 
Stocznię Gdańską i cumującego tam SOŁDKA. A medal ten był przygotowany 
na to spotkanie.  
 

 
Dyplom dla zasłużonego pracownika z okazji zakończenia budowy serii B-463  
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   Medale grupy 2. 
 

 
 

 
1975  XXV lat P.P. Polska Żegluga Morska w Szczecinie 1951-1975 

Wacław Kowalik, bity w Mennicy Państwowej w Warszawie, ø 70, tombak srebrzony i 
oksydowany, nakład 3000 sztuk, sygnowany W. Kowalik 

 
2.1. Medal wydała Polska Żegluga Morska w Szczecinie na swój srebrny  
jubileusz. Armator ten, podobnie jak Polskie Linie Oceaniczne, powołany został 
z dniem 2.01.1950 r. Rozpoczął swą działalność z 11 statkami przejętymi od 
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Żeglugi Polskiej S.A., w tym także SOŁDKA. Stąd na awersie medalu pokazana 
jest sylwetka rudowęglowca B30. Poniżej, drugim na medalu statkiem jest 
masowiec typu „Ziemia” o nośności 23350-26000 ton. W latach 1966-1969 
PŻM zakupiło statki zbudowane w stoczniach zagranicznych. Cztery statki 
zostały zbudowane w Trieście (ZIEMIA SZCZECIŃSKA, GDAŃSKA, 
LUBUSKA, WIELKOPOLSKA), dwa w Neapolu (KOSZALIŃSKA, 
KIELECKA), a dwa  w Middlesborough, Wielka Brytania  (BYDGOSKA, 
MAZOWIECKA). Sylwetki pokazane na medalu są bardzo wiernie odtworzone 
przez medaliera, nie ma więc problemu z przypisaniem im właściwego typu 
statku. Jedynie proporcje między nimi nie zostały zachowane, gdyż długość 
całkowita SOŁDKA wynosi 87 m,  statków włoskich ponad 190 m, a 
brytyjskich ponad 179 m. Sylwetki tych zagranicznych masowców są do siebie 
bardzo zbliżone. 
 

 
1975  breloczek o identycznej treści, ø 35, brąz 
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2.2. Zawieszka do breloczka, prócz wielkości,  jest prawie identyczna z 
medalem oryginalnym. Nieznacznie różni się tylko sylwetka SOŁDKA i brak 
jest tu sygnatury medaliera, pełnego nazwiska W. Kowalika. Z pewnością 
breloczek został wykonany bez wiedzy projektanta medalu, omijając w ten 
sposób należne autorskie wynagrodzenie. 
 

 
 

1976  3 miliony DWT  Polskiej Żeglugi Morskiej m/s Huta Katowice 
Szczecin lipiec 

1976 – s/s Sołdek 1951, 1000000 m/s Obrońcy Poczty 1971, 2000000 m/s 
Mirosławiec 1975 

Kazimierz Janikowski, ø 80, miedź, sygnowany KJ. 
 
2.3. To też medal szczecińskiego armatora, którym utrwala posiadanie 3 
milionów ton nośności w swoich statkach. Ta jubileuszowa tona zawarta była w 
masowcu HUTA KATOWICE (tzw. panamax 64485 DWT) zakupionym w 
Japonii. Polska załoga przejęła statek w Kobe dnia 1.07.1976. Medal pokazuje 
jak armator powiększał swój tonaż. Na rozpoczęcie swojej działalności wyróżnił 
SOŁDKA. Pierwszy milion to 27.05.1971 OBROŃCY POCZTY B447-II/4, 
drugi milion to MIROSŁAWIEC B447-III/22. Masowce B447 o nośności 32200 
DWT budowane były w latach 1970-1975 w Stoczni Szczecińskiej. Prototypem 
serii był POWSTANIEC ŚLĄSKI. W Stoczni Szczecińskiej zbudowano 23 
masowce tego typu w trzech wersjach, z których 11 otrzymał PŻM, 3 
Portugalia, 1 Anglia, 3 Czechosłowacja i 5 ZSRR. PŻM planowało do 1980 r. 
przekroczyć 4 miliony, nastąpiło jednak  załamanie gospodarcze i zamiast 
wzrostu tonażu zaczęły się ubytki. 
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1978  Dzień Odlewnika – XXX rocznica wodowania s/s Sołdek, Stocznia 
Gdańska im. Lenina 

Kazimierz Białek, ø 67, lany, wykonany w Stoczni Gdańskiej, nakład 150 
sztuk, sygn. KB. 

 
2.4.  Medal upamiętnia Dzień Odlewnika, który od połowy lat 70. obchodzony 
był w Polsce w zakładach, gdzie były odlewnie. Dzień Odlewnika obchodzony 
był w pierwszych dniach grudnia.  W listopadzie 1978 w Stoczni Gdańskiej 
obchodzono 30. lecie wodowania SOŁDKA, medalier uzupełnił więc medal 
rudowęglowcem. 

 
 

1981 5000000 DWT -1948-1981 – Stocznia Gdańska im. Lenina 
Albert Zaleski, ø 70, bity w Mennicy Państwowej w Warszawie, tombak 

patynowany, 
nakład 2000 sztuk, sygn. A. 
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2.5. Medal utrwala 5 milionów ton nośności w zbudowanych w Stoczni 
Gdańskiej statkach. Ta jubileuszowa tona zawarta była w wodowanym w dniu 
5.05.1981 prototypowym drobnicowcu B348 PARANDOWSKI, 16200 DWT. 
Statek ten budowany był dla Chipolbroku i przekazany został w dniu 
12.02.1982. Dla tego chińsko-polskiego armatora Stocznia do roku 1984 
zbudowała jeszcze trzy statki tego typu (KARŁOWICZ, CEYNOWA i JAN 
DŁUGOSZ). Na awersie medalu przedstawiona jest niezbyt wiernie sylwetka 
SOŁDKA dziobem w lewo. Aby nie było wątpliwości podana jest jego nazwa i 
rok 1948. Poniżej, dziobem w prawo, umieszczona została sylwetka 
kontenerowca B463 i rok 1981. Na 5 milionów ton nośności złożyło się 835 
statków, 74 typów, w tym 321 różnych jednostek rybackich. 

 
 

1985  40 lat Stoczni Gdańskiej im. Lenina  - SG 1945-1985 
ø 70, bity w Mennicy Państwowej w Warszawie, tombak patynowany. 

 
2.6. Obchodząc swoje 40.lecie Stocznia Gdańska wydała pamiątkowy medal. 
Pierwsze jego wręczanie miało miejsce w dniu 29.06.1985, w ramach obchodów 
Dnia Stoczniowca. Na medalu zaznaczona jest dziobowa część promu 
pasażersko-samochodowego typu B494/2 STENA SCANDINAVICA.  Prom 
ten, podobnie jak i prototyp STENA GERMANICA  budowany był w Stoczni 
Komuny Paryskiej w Gdyni. Z powodu problemów wykonawczych, po 
zwodowaniu 28.10.1984 przekazany został Stoczni Gdańskiej do wyposażenia. 
Oddany został armatorowi, Stena Line A/B, dopiero w sierpniu 1987. Ponieważ 
w roku 1985 prom znajdował się w Stoczni, jego fragment znalazł się na 
medalu. Jest tylko fragment, bo Stocznia zbudowała go w nie pełnym wymiarze. 
Na tle promu został też przedstawiony w uproszczony sposób SOŁDEK. Tym 
razem w pełnym wymiarze. Na części nakładu wygrawerowane są na awersie 
nazwiska wyróżnionych osób. 
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1985  XXV lat Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku 1960-1985 – Gdańsk, 
Gdynia Hel, Tczew 

Gertruda Wilczopolska-Kuziemska, ø 70, bity w 1987 w Mennicy Państwowej w 
Warszawie, tombak patynowany, nakład 600 sztuk 

 
2.7. Tym medalem Centralne Muzeum Morskie uczciło swoje 25.lecie. 
Utworzone zostało 1.10.1960 jako Oddział Muzeum Pomorskiego (obecnie 
Narodowe). Pierwotną siedzibą był tylko  Żuraw. Z wyprzedzeniem na awersie 
przedstawiono spichlerze, ale otwarcie tam siedziby nastąpiło dopiero w roku 
1989. Na rewersie podane są miejscowości wszystkich ówczesnych  Oddziałów 
CMM i ich symbole jak np. galar wiślany, SOŁDEK i DAR POMORZA. 

 
1986  900 statków 1947-1986 – Stocznia Gdańska im. Lenina 

Kazimierz Białek, ø 69, lany, wykonany w Stoczni Gdańskiej, nakład 200 sztuk, sygn. B 
 

2.8. Medal utrwala 900 statków Stoczni Gdańskiej. Tym 900. statkiem był 
wodowany w dniu 30.10.1986  prototypowy drewnowiec na morza arktyczne 
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typu B352 PAVLIN VINOGRADOV,  7700 DWT, dla ZSRR.    Początkowe 
zamówienie obejmowało 14 drewnowców, wskutek jednak trudności w 
płatności liczbę statków ograniczono do ośmiu. Ostatni drewnowiec B352/8 
AKADEMIK GLUSHKO  został przekazany armatorowi w roku 1991.  Na 
medalu przedstawiono dość symbolicznie sylwetki następujących typów 
statków: rudowęglowiec B30, baza-konserwiarnia B670 i statek dźwigowy B99. 
W latach 1979-1981 Stocznia Gdańska zbudowała sześć takich baz. Prototypem 
była KONSTITUTSYA SSSR przekazana 29.09.1979, nośność 11500 DWT, 
załoga 392 osoby. Warsztaty przetwórstwa rybnego były zdolne w ciągu doby 
przerobić 380 ton surowca, dając dziennie ok. 300 tys. puszek konserw. Były to 
statki najbardziej skomplikowane w dotychczasowej produkcji Stoczni 
Gdańskiej. Za opracowanie konstrukcji oraz linii przetwórczych zespół 
pracowników Stoczni Gdańskiej otrzymał Nagrodę Państwową II stopnia 
(zespołową). W poprzednich latach w Stoczni Gdańskiej zbudowano już 62 
bazy rybackie czterech typów, w tym dwie bazy dla polskiego armatora (GRYF 
POMORSKI i POMORZE), pozostałe dla ZSRR. Natomiast statek dźwigowy 
budowany był w latach 1985-1986 i zbudowano 9 takich statków, o nazwach 
ATLET-1 i z kolejnym  numerem. Były to jednostki do obsługi wież 
wiertniczych i przewozu ciężkich konstrukcji. Podnośnik miał udźwig 40 ton 
przy wysięgu 15,5 m. Długość statku 64 m. Z uwagi na zasadnicze różnice w 
wielkości przywołanych statków i mało precyzyjnych sylwetek, są one tylko 
echem osiągnięć Stoczni Gdańskiej. 
   

 
1980  Setny silnik okrętowy Zakładu Budowy Silników B&W B670/6 – Stocznia 

Gdańska im. Lenina, Kazimierz Białek, ø 69, lany, wykonany w Stoczni Gdańskiej, 
nakład 100 sztuk. 

 
2.9. Zamiast statku na medalu przedstawiony jest silnik głównego napędu. Jest 
okazja, by przypomnieć, że 1.01.1960 w Stoczni Gdańskiej został utworzony 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                      Nr 94   marzec 2011 r 

21 

Zakład Budowy Silników, w którym rozpoczęto produkcję silników okrętowych 
na duńskiej licencji Burmeister&Wain. Tym setnym silnikiem, przestawionym 
na medalu, był silnik sześciocylindrowy, dwusuwowy o mocy 8900 KM (6543 
kW).  Na silniku podane są litery B&W, to symbol firmy licencyjnej, a poniżej 
sylwetka statku i na burcie wybity symbol B670/6. Symbol ten dotyczy 
ostatniej, szóstej bazy-konserwiarni, co wiąże się z poprzednim medalem. A  
ostatnia baza rybacka B670/6 o nazwie PISHCHEVAYA INDUSTRIYA 
opuściła Stocznię Gdańską 30.11.1981, mając w swym wnętrzu zamontowany 
setny silnik zbudowany w Gdańsku. W roku 1990 przerwano produkcję 
silników, kończąc na 122. silniku. 
  Można by powiedzieć, że temat został wyczerpany. Okazuje się, że po 22 
latach SOŁDEK pojawił się na nowych medalach, ale to będzie okazja na 
oddzielną notatkę. 
  Mówi się dużo o statku, mało o patronie. Patron nie doczekał się medalu. 
Stanisław Sołdek urodził się 12.05.1916 w niewielkiej kieleckiej wsi Oleksów, 
zmarł w Gdańsku 15.06.1970.  
Przed wojną pracował w stoczni w Modlinie, w czasie okupacji w stoczni w 
Płocku, a od roku 1946 w Stoczni Gdańskiej. Gdy stał się postacią znaną, został 
w roku 1949 skierowany na kursy w celu uzupełnienia wiedzy z zakresu szkoły 
średniej, a w roku 1950 na studia w Politechnice Gdańskiej, na Wydział 
Budowy Okrętów. W roku 1953 uzyskał dyplom inżyniera, a w roku 1956 
magistra inżyniera budownictwa okrętowego. Będąc na studiach był 
równocześnie posłem Ziemi Gdańskiej na sejm PRL. Pracuje w Stoczni 
Gdańskiej, następnie przez trzy lata pełni funkcję dyrektora technicznego w 
Polskim Rejestrze Statków, od połowy 1963 r. jest dyrektorem Stoczni „Wisła”. 
Na krótko przed śmiercią przechodzi do pracy w Zjednoczeniu Morskich 
Stoczni Remontowych. 
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