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MEDALE Z JANEM HEWELIUSZEM 
 

W roku 2011 mija 400 lat od urodzin 
Jana Heweliusza. Z tej okazji Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z  
16 grudnia 2010 r. ogłosił rok 2011 
Rokiem Jana Heweliusza. Również Rada 
Miasta Gdańska uchwałą z 21.01.2010 
ogłosiła rok 2011 Rokiem Jana 
Heweliusza w Gdańsku.  

Rok Heweliusza to dobra okazja, 
by przypomnieć medale związane z tym 
wielkim Gdańszczaninem. 

Heweliusz znany jest głównie jako 
astronom. Na dachach swoich kamienic w 
Gdańsku, przy skrzyżowaniu dzisiejszych 
ulic Korzennej i Heweliusza, w roku 1639 
umieścił obserwatorium astronomiczne. 
Wykorzystał w nim wiele instrumentów, 
cześć z nich sam zbudował i ozdobił. To 

jedno z najlepiej wyposażonych w Europie obserwatoriów odwiedzali uczeni, 
ale również królowie: Jan Kazimierz i Jan III Sobieski. 

Właśnie z królem Sobieskim związany jest pierwszy medal (rys. 1). Wybity 
jeszcze za życia astronoma, poświęcony opisanej przez Heweliusza konstelacji 
gwiezdnej, nazwanej przez niego dla upamiętnienia zwycięstwa pod Wiedniem 
„Tarczą Sobieskiego” (Scutum Sobiecianum).  
 

    
 

Rys. 1. Medal upamiętniaj ący nazwanie przez Heweliusza gwiazdozbioru „Tarczą 
Sobieskiego” (ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej) 
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Na awersie medalu umieszczone jest popiersie Sobieskiego z wieńcem 
laurowym na głowie. W otoku napis: „IOANNES III D. G. REX POLON. M. D. 
L. R. P.” (czyli „IOANNES III DEI GRATIA REX POLONIAE MAGNUS 
DUX LITHUANIAE RUSSIAE PRUSSIAE”, tzn. „Jan III z bożej łaski król 
Polski, wielki książę Litwy, Rusi, Prus”). 

Medal przedstawiony w opracowaniu Raczyńskiego (rys. 2) [1] ma taki 
sam rewers, różni się natomiast awersem. Według [2] stempel uległ uszkodzeniu 
i dlatego został zmieniony. W drugiej wersji medalu inaczej jest przedstawiony 
Sobieski, a napis skrócony. 
 

 
 
Rys. 2. Awers medalu z popiersiem Sobieskiego, przedstawiony przez Raczyńskiego [1] 

 
Na rewersie medalu znajduje się widok oblężonego Chocimia, według 

ryciny, której autorem jest niderlandzki malarz Romeyn de Hooghe. W górnej 
części rewersu, wśród obłoków nad polem bitwy, umieszczona jest tarcza 
herbowa rodu Sobieskich. Na tarczy zaznaczono gwiazdy z gwiazdozbioru 
„Tarcza Sobieskiego”. W łuku medalu napis „INGENTIBUS AUSIS QUO VIS 
MONSTRAT ITER” („Gdzie chcesz, wskazuje drogę śmiałym 
przedsięwzięciom”). W dolnej części, pod panoramą Chocimia, skrzyżowane 
gałązki palmowa i oliwna, symbolizują pokój i zwycięstwo. 

Medal powstał około 1684 roku, a jego autorem jest Jan Höhn młodszy 
(nazywany tak dla odróżnienia od ojca, który był również medalierem), żyjący 
w Gdańsku w latach ok. 1642-1693. Średnica medalu wynosi 49 mm, znane 
egzemplarze wykonane są ze srebra.  

Jan Heweliusz zmarł w Gdańsku 28 stycznia 1687 roku, w dniu swoich 76 
urodzin. Według [1, 2] znane są dwa medale upamiętniające tego znamienitego 
Gdańszczanina, wybite bezpośrednio po jego śmierci. 

Pierwszy z nich (rys. 3) jest autorstwa wspomnianego już Jana Höhna 
młodszego. Awers medalu przedstawia popiersie Heweliusza.  
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Rys. 3. Medal Jana Höhna młodszego wybity po śmierci Heweliusza (kopia medalu 
ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej) 

 
Na rewersie umieszczono łaciński tekst, który znaczy: „Jan Heweliusz, 

gdańszczanin, rajca Starego Miasta, ceniony przez królów i książąt, sam 
pierwszy wśród astronomów ku chwale i podziwowi wieku, ojczyzny i świata, 
urodzony 28 stycznia 1611 roku, miasto wspierał radami, o wyborne dzieła 
powiększył naukę, wyjątkowymi zasługami w obydwóch przekazał potomnym 
chwałę swego imienia, zmarł w sam dzień urodzin w roku 1687”. Poniżej napisu 
sygnatura „I.H.”. Medal o średnicy 52 mm został wybity w srebrze i brązie.  

Drugi pośmiertny medal (rys. 4) został zaprojektowany przez medaliera 
szwedzkiego Arvida Karlsteena.  
 

    
 

Rys. 4. Medal Arvida Karlsteena (kopia medalu ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk 
Biblioteki Gdańskiej) 
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Na awersie znajduje się popiersie Heweliusza otoczone napisem w otoku: 
„IOHANNES. HEVELIVS. DANTISCA. CONSVL” - „Jan Heweliusz, 
gdańszczanin, rajca”. Poniżej, z lewej strony, sygnatura „AKarlsteen”. 

Przedstawiając postać Heweliusza, autor medalu wzorował się na portrecie 
autorstwa Daniela Schultza z 1677 roku (rys. 5).  
 

 
 

Rys. 5. Portret Jana Heweliusza autorstwa Daniela Schultza, olej na płótnie 
125 x 103 cm (w zbiorach Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej) 

 
Na rewersie umieszczono orła z rozłożonymi skrzydłami, unoszącego się 

nad drzewami. Poniżej rysunku napis oznaczający: „Urodzony 18 stycznia 1611, 
zmarł w dniu swoich urodzin w 1687 roku”. W łuku medalu napis „IN SUMMIS 
CERNIT ACCUTE” („Dosięga bystrym okiem najdalszych przestworzy”). 

Medal o średnicy 44 mm bity był w srebrze, brązie pozłacanym, brązie, 
cynie i ołowiu.  

Znanych jest również kilka współczesnych medali, wybitych w 1987 roku 
dla uczczenia 300-lecia śmierci astronoma.  

Na awersie pierwszego z tych medali (rys. 6) znajduje się widok Ratusza 
Staromiejskiego w Gdańsku. W otoku napis: KRAJOWA WYSTAWA 
FILATELISTYCZNA „HEWELIUSZ 300”.  
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Rys. 6. Medal wybity z okazji Krajowej Wystawy Filatelistycznej „Heweliusz 300” 
autorstwa Gertrudy Wilczopolskiej-Kuziemskiej (medal ze zbiorów autora) 

 
Ratusz Starego Miasta został zbudowany pod koniec XVI wieku, w stylu 

niderlandzkiego manieryzmu. W budynku tym urzędował Heweliusz będąc 
miejskim ławnikiem i rajcą. Obecnie znajduje się tutaj siedziba Nadbałtyckiego 
Centrum Kultury (rys. 7).  

Na skwerze przed Ratuszem Staromiejskim w 2006 roku został odsłonięty 
pomnik Jana Heweliusza, autorstwa gdańskiego artysty Jana Szczypki.  
 

 
 

Rys. 7. Pomnik Jana Heweliusza na tle Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku 
(fot. autora) 
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Na rewersie medalu znajduje się popiersie Heweliusza, z lewej strony lata 
„1611/1687”, a w otoku napis „JAN HEWELIUSZ ASTRONOM POLSKI”. 

Medal wyemitowany został przez Polski Związek Filatelistów, Oddział 
Gdańsk, a wybity przez Mennicę Państwową w 1987 roku w nakładzie 360 
sztuk srebrzony i oksydowany oraz 360 sztuk patynowany. Medal 
zaprojektowała i wykonała Gertruda Wilczopolska-Kuziemska. Jego średnica 
wynosi 60 mm.  

Awers kolejnego medalu (rys. 8) przedstawia siedzącego na tle biblioteki 
Heweliusza, trzymającego w prawej ręce pióro nad otwartą księgą, lewa ręka 
spoczywa na globusie. Autor medalu wzorował się na pokazanym wcześniej 
portrecie astronoma, autorstwa Daniela Schultza (rys. 5). W górnej części 
awersu znajduje się napis „28/januarius” (dzień urodzin i śmierci astronoma), 
a w otoku napis „1611. JOHANNES HEVELIUS + 1687 + …CIVIS ORBIS 
POLONI”.  
 

    
 

Rys. 8. Medal autorstwa Krystyny Jeż-Kr ępickiej wyemitowany w 1987 roku przez 
Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, Gdańsk  

(medal ze zbiorów autora) 
 

Na rewersie medalu znajduje się widok siedemnastowiecznego Gdańska, 
sporządzony na podstawie ryciny z jednego z największych dzieł Heweliusza 
„Machina Coelestis”, z widocznym obserwatorium astronoma (rys. 9). To 
dwutomowe opracowanie ukazało się drukiem w latach 1673 i 1679. Opisana 
jest w nim historia astronomii, wyniki wieloletnich obserwacji nieba 
prowadzonych przez Heweliusza oraz opis budowy przyrządów 
astronomicznych, z jakich korzystał. Dzieło ilustrowane jest rycinami 
pochodzącego z Holandii Isaaka Saala, według rysunków zaprzyjaźnionego 
z Heweliuszem Andrzeja Stecha. 
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Rys. 9. Panorama Gdańska i obserwatorium Heweliusza na rycinie w Machina Coelestis 
 

W górnej części rewersu medalu, nad tytułem dzieła „MACHINAE 
COELESTIS” umieszczono osiem gwiazd z literami w środku każdej z nich, 
układającymi się w napis „AUTOROWI”. W dolnej części napis 
„PTAiN/Gdańsk 1987”, podtrzymywany przez dwa lwy gdańskie.  

Medal wyemitowany został przez Polskie Towarzystwo Archeologiczne 
i Numizmatyczne, Oddział Gdańsk, a wybity przez Mennicę Państwową w 1987 
roku w nakładzie 260 sztuk srebrzony i oksydowany oraz 360 sztuk 
patynowany. Medal zaprojektowała i wykonała Krystyna Jeż-Krępicka, a jego 
średnica wynosi 70 mm.  

Na awersie następnego medalu (rys. 10) znajduje się popiersie Heweliusza, 
a  w otoku napis „Jan Heweliusz 1611-1687”. Na rewersie przedstawiono 
przyrząd astronomiczny, w jego wnętrzu z lewej strony herb Gdańska. Po 
prawej stronie napis „300 ROCZNICA ŚMIERCI 1687-1987”.  
 

    
 

Rys. 10. Medal autorstwa Urszuli Szmyt i Jana Szczypki poświęcony rocznicy śmierci 
Heweliusza (medal ze zbiorów autora) 
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Medal powstał jako efekt konkursu z okazji rocznicy śmierci Heweliusza. 
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostały połączone projekty dwojga 
studentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku 
(obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Autorem awersu jest Urszula Szmyt, 
natomiast rewersu Jan Szczypka (autor wspomnianego już pomnika Heweliusza 
w Gdańsku). 

Postać Heweliusza wzorowana jest na portrecie z księgi Selenographia 
(rys. 11) z 1647 roku, jednego z najważniejszych dzieł Heweliusza, 
zawierającego wyniki obserwacji Księżyca.  
 

 
 
Rys. 11. Portret Jana Heweliusza w dziele Selenographia (w zbiorach Polskiej Akademii 

Nauk Biblioteki Gdańskiej) 
 
Medal z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Gdańska wybiła Mennica 

Państwowa. Tombak patynowany, średnica 59 mm. 
Kolejny medal z Heweliuszem (rys. 12) jest autorstwa Józefa Kaweckiego. 

Awers przedstawia popiersie Heweliusza, poniżej napis „JAN HEWELIIUSZ”, 
z prawej strony daty „1611 1687”. Na rewersie znajduje się widok Gdańska od 
strony Motławy, w górnej części herb Gdańska.  

Jest to medal lany, występujący w dwóch odmianach: biały metal i brąz. 
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Rys. 12. Medal autorstwa Józefa Kaweckiego (ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk 
Biblioteki Gdańskiej) 

 
Ostatni znany autorowi medal został wybity w 2011 roku z okazji 400 

rocznicy urodzin Jana Heweliusza (rys. 13).  
 

    
 

Rys. 13. Medal wyemitowany w 2011 roku przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 
(fot. Tomasz Olkowski) 

 
Na awersie medalu znajduje się widok na powierzchnię księżyca. U góry 

napis 400 / ROCZNICA URODZIN / TWÓRCY NOWOŻYTNEJ / 
SELENOGRAFII (liczba 400 umieszczona na ozdobnej tarczy). W dolnej części 
herb Gdańska i wstęga z napisem: GDAŃSK 2011 / MUZEUM 
HISTORYCZNE MIASTA GDAŃSKA. W otoku wieniec i symbol księżyca. 

Na rewersie półpostać w prawo na tle fragmentu mapy nieba według karty 
Scutum Sobiescianum (Tarcza Sobieskiego) z wydanego w 1690 roku, już po 
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śmierci Heweliusza atlasu „Firmamentum Sobiescianum sive Uranographia” 
(rys. 14). W dolnej części napis „28 I 1611 – 28 I 1687 / JAN HEWELIUSZ”. 
W otoku wieniec. Medal sygnowany „W.SAMP” oraz „T.O.”. Medal ozdobiony 
jest 7 cyrkoniami, które symbolizują gwiazdy z układu „Tarcza Sobieskiego”. 

 

 
 

Rys. 14. Scutum Sobiescianum z atlasu nieba Heweliusza „Firmamentum Sobiescianum 
sive Uranographia” 

 
Emitentem medalu jest Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Autorem 

projektu jest Tomasz Olkowski, natomiast modele gipsowe wykonał 
Wawrzyniec Samp. Medal wybity w tombaku patynowanym w Mennicy 
Polskiej S.A. w Warszawie. 

Przy okazji medali z Heweliuszem można również wspomnieć też o innych 
wydawnictwach numizmatycznych. 

W 2009 roku Skarbnica Narodowa wyprodukowała serię złotych 
„numizmatów” Polskie osobistości świata nauki, na których umieszczono 
Mikołaja Kopernika, Marię Skłodowską-Curie oraz Jana Heweliusza (rys. 15). 
Kraj emisji Samoa, nominał 10 $, średnica 13,92 mm. 
 

 
 

Rys. 15. Polskie osobistości świata nauki (Skarbnica Narodowa) 
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Skarbiec Mennicy Polskiej wznowił w 2011 roku serię Systema Solare, tym 
razem z wizerunkiem Jana Heweliusza na awersie (rys. 16). Na rewersach 
przedstawione są wielobarwne ciała niebieskie.  
 

 
 

Rys. 16. Systema Solare - awers (Skarbiec Mennicy Polskiej) 
 

Seria obejmuje 14 „numizmatów” o średnicy 38,61 mm (Droga Mleczna 
i Układ Słoneczny) i 32 mm (Ziemia, Księżyc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, 
Saturn, Uran, Neptun, Słońce, Pluton, Kometa Halleya), wykonanych 
z mosiądzu platerowanego srebrem (Księżyc) i mosiądzu platerowanego złotem 
(pozostałe). Projektantem jest Urszula Walerzak.  
 

 
 

Rys. 17. Sztabka Rok Jana Heweliusza (Srebrna Mennica) 
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Również w 2011 roku została wyprodukowana przez Srebrną Mennicę 
plakietka - sztabka „Rok Jana Heweliusza” (rys. 17). Wymiary ok. 50 x 30 mm, 
materiał srebro oksydowane. Autorem projektu jest Grzegorz Lassota. 

Srebrna Mennica jest też producentem dukata okolicznościowego 
1 Heweliusz z 2011 roku (rys. 18). Średnica 32 mm, materiał: mosiądz, mosiądz 
oksydowany i srebro.  
 

    
 

Rys. 18. Dukat okolicznościowy 1 Heweliusz ze Srebrnej Mennicy (ze zbiorów autora) 
 

 
Literatura: 
1. Raczyński E.: Gabinet medalów polskich oraz tych które dziejów Polski 
dotyczą. Tom II. Wrocław 1838 
2. Dzienis H.: Jan Heweliusz w medalierstwe Gdańskim XVII wieku. Rocznik 
Gdański, tom XLV, zeszyt 1, str. 121-128 
3. Medale Mennicy Państwowej 1984-1988. Mennica Państwowa, Warszawa 
1989 
 
Autor dziękuje osobom, które pomogły w zebraniu materiałów do artykułu: Ewie 
Ogonowskiej, Helenie Dzienis i Marcie Pawlik z Polskiej Akademii Nauk Biblioteki 
Gdańskiej, Janowi Szczypce z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Urszuli Szmyt 
z Liceum Plastycznego w Olsztynie, Tomaszowi Olkowskiemu z Muzeum 
Historycznego Miasta Gdańska, Leszkowi Zienkiewiczowi ze Srebrnej Mennicy oraz 
Aleksandrowi Kuźminowi i Miłoszowi Frąckowiakowi z Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego.  
 

Dariusz Świsulski 
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HERB JANA  HEWELIUSZA 
 Poniżej podajemy dwie odmiany (wersje) herbu Heweliusza, za 
Mariuszem Gizowskim „Gerby Patrycjatu Gdańskiego”.  
W literaturze spotykamy kolka wersji nazwiska tego wielkiego astronoma. 

Hevelius, Hewelt, Hewelcke, Hewel, Hewelius, Heweliusz, Hōvel 
A oto opisy czyli blazonowanie dwóch odmian herbu: 

1. Na tarczy, w polu barwy niewiadomej - żuraw w prawo, stojący na jednej 
nodze, drugą prawą zgiętą uniesioną ściskający kamień. W klejnocie, nad 
hełmem czasami w koronie - stojący na jednej nodze żuraw w prawo, 
trzymający drugą nogą kamień, jak na tarczy. Labry. Wszystko barwy 
niewiadomej. 

  
Odmiana I     Odmiana II 

 
II. Na tarczy, w polu barwy niewiadomej - żuraw w prawo, stojący jedną 
nogą na niewielkim pagórku, trzymający drugą prawą zgiętą okrągły 
kamień. W klcjnocie, nad hełmem w koronie - żuraw z kamieniem w 
prawo jak na tarczy. Labry. Wszystko barwy niewiadomej. 

Aleksander M. Kuźmin 
 

LEKKIE TALARY ZYGMUNTA III 
Warto przypomnieć, co profesor Marian Gumowski w Podręczniku 

numizmatyki polskiej wydanym w 1914 roku w Krakowie pisał o potrzebie 
wybicia lekkich talarów Zygmunta III. Przyczyną pojawienia się tych monet 
była potrzeba wykupienia przez wdowę po hetmanie Stanisławie Żółkiewskim, 
poległym pod Cecorą w 1620 roku, jego zwłok, za które Turcy kazali sobie 
zapłacić 300 tysięcy talarów. Wdowa, nie posiadając takiej sumy, poleciła 
przekuć srebra stołowe ze swoich zasobów na talary. Gumowski wspomina, że 
lekkie talary mogły też być wybijane w mennicy w Żółkwi, na co hetmanowa 
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uzyskała zgodę królewską. Gdyby wtedy wybijano talary „ciężkie”, o 
przepisowej wadze 28,83 g., nie starczyłoby srebra na wykonanie potrzebnej 
liczby talarów. Także mennica w Bydgoszczy, od 1621 roku, oprócz 
przepisowych talarów wybijała talary lekkie o wadze 20,18 g. Takie wagi 
podaje autor ofiarowanego mi przez siebie Katalogu monet polskich 1587 – 
1632 Zygmunta III Wazy z miłą dedykacją: „Drogiemu koledze Wojciechowi 
Niemiryczowi z wyrazami przyjaźni – Janusz Kurpiewski, W-wa, dn. 3 stycznia 
1991 r.”.  

   
 
POLSKA, Zygmunt III Waza 1587-1632, talar tzw. „lekki” 1622, Bydgoszcz, 19.62 g, Aw: 
Popiersie króla i napis wokoło, Rw: Tarcza wielopolowa, niżej nominał 3-0 (groszy) i napis 
wokoło, H-Cz. 1433 (R6), T. 250, Dav. 4313, moneta z końcówki blachy, bardzo rzadka 
 

Fotografia i opis – Warszawskie Centrum Numizmatyczne 
 

Opisane we wspomnianym katalogu talary lekkie z lat 1621 – 1624 
oznaczono symbolem rzadkości R8. Talary lekkie bardzo rzadko pojawiały się 
na aukcjach. Talar taki z 1622 roku o wadze 19,62 g., z adnotacją: „bardzo 
rzadki”, pojawił się w 2005 roku na 32. aukcji Warszawskiego Centrum 
Numizmatycznego, a egzemplarz z 1624 roku, ważący 18,89 g., wystawiono 15 
maja 2011 roku na aukcji 2 Antykwariatu Numizmatycznego Pawła Niemczyka. 

 Można sądzić, ze talary takie, przekazane Turkom przy wykupie ciała 
Żółkiewskiego zostały przetopione na srebro, a ocalałe nieliczne egzemplarze 
należą dziś do rzadkości.  

Rzadkie są także talary „ciężkie” z lat 1621 – 1626, o czym świadczą 
ceny katalogowe oraz ceny uzyskiwane na aukcjach. W 2010 roku na aukcji 1 
Pawła Niemczyka talar mennicy bydgoskiej z 1626 roku o wadze 28,43 g., w 
dobrym stanie, wystawiony za 50 tysięcy złotych, po licytacji sprzedano za 92 
tysiące złotych. 

Wojciech Niemirycz, Warszawa, 9. Kwietnia 2011      
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MEDAL 50.LECIA CENTRALNEGO MUZEUM MORSKIEGO 
 

 
 

  50 lat Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku 1960-2010 – Centralne 
Muzeum   Morskie w Gdańsku i Oddziały: Muzeum Rybołówstwa, Dar Pomorza, 
Spichlerze,   Sołdek, Żuraw, Muzeum Wisły, Muzeum Zalewu Wiślanego.   Medal 
wybity w Mennicy Polskiej S.A. w Warszawie w roku 2010, projekt i wykonanie   
Dobrochna Surajewska, ø 70 mm, tombak patynowany, nakład 400 sztuk. 
 

 Swój złoty jubileusz Centralne Muzeum Morskie uczciło pamiątkowym 
medalem. Medal należy uznać za nagrodowy, gdyż był wręczany  jako 
wyróżnienie w etui z odpowiednim adresem i nie znalazł się w ogólnodostępnej 
sprzedaży. Na awersie medalu, prócz napisów, przedstawiony jest fragment 
Motławy, z lewej   strony Żuraw, a z prawej   Spichlerze i cumujący SOŁDEK, 
a przed nim mniejszy statek. Na rewersie z kolei, na tle mapy Wybrzeża 
Gdańskiego podane są wszystkie obecne Oddziały CMM wraz z zaznaczeniem 
ich lokalizacji w terenie. 
  Utrwalony na awersie medalu SOŁDEK nie wymaga komentarza, doczekał się 
bowiem licznych publikacji, natomiast  mniejszy statek to KASZUBSKI 
BRZEG. Też ma bogatą przeszłość i ciekawy rodowód. Powszechnie uważa się, 
że  był to „ptaszek”. Statek należy do rodziny „ptaszków”, bo   to seryjny 
lugrotrawler B11 ze Stoczni Północnej w Gdańsku, ale nigdy ptaszkiem nie był. 
Od 30.04.1949 (to data położenia stępki pod pierwszy B11 o nazwie KULIK) 
Stocznia Północna zaczęła budować ten typ statku rybackiego i do końca 1954 
zbudowano ich 31. Wypływały one ze Stoczni z imieniem ptaszka. Cztery 
kolejne były jeszcze w budowie, gdy  Stocznia przygotowywała się do budowy  
następnej wersji lugrotrawlerów, wersji przedłużonej o niecałe dwa metry, 
obdarzonej symbolem B17 ( w latach 1955-57 zbudowano 28  takich statków i 
to też były ptaszki), gdy tymi czterema ostatnimi B11 zainteresowała się 
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Marynarka Wojenna. Zmieniono ich przeznaczenie. Zostały przystosowane do 
nowych zadań, do zadań awaryjno-ratowniczych i wchodziły do służby z 
nazwami AR-21 do AR-24, które później zmieniono na R-21 do -24. Jednostka 
R-22 w roku 1982 została przekazana do służby cywilnej pod nazwą 
PODWODNIK, a od roku 1984 armatorem tego statku jest Centralne Muzeum 
Morskie. Jednostka została ponownie przebudowana i dostosowana do potrzeb 
archeologii podmorskiej jako  baza dla płetwonurków i nurków. W roku 2007 
statek został wycofany z eksploatacji i wystawiony na sprzedaż. Ostatnio udało 
się go sprzedać. Wysłużony statek zniknie wkrótce z Motławy, ale o jego 
wieloletnim tam pobycie będzie świadczyć medal 50.lecia CMM. 
  Wydawnictwem tym CMM wzbogaciło swą medalierską kolekcję. Pomijając 
różne wersje patyny, według mojej wiedzy, jest to 14. kolejny medal tego 
emitenta. Większość medali jest bitych w Mennicy w Warszawie.  Wyróżniają 
się wysoką jakością projektu jak i wykonania. Aby nie było dociekań skąd ta 
liczba wymieniam medale w skróconym zapisie i w przybliżeniu 
chronologicznie. Może coś pominąłem i jest ich więcej. Rok to rok emisji. 
1.-  1980 XX lat 1960-1980, ø 70, dwie wersje 
2.-  Musei Maritimi Poloniae Amico – Przyjacielowi… ø 70 
3.-  1983 Inauguracja nowego etapu historii Daru Pomorza, ø 69, bity w GSR 
4.-  1986 Oddział Dar Pomorza, ø 70 
5.-  1986 Oddział Dar Pomorza, ø 50 
6.-  1987 XXV lat CMM 1960-1985, ø 70 
7.-  1987 Oddział Sołdek, ø 70 
8.-  Współtwórcy doku – Tow. Przyjaciół Daru Pomorza Gdynia, CMM Gdańsk, 

 lany 85x85 
9.-  Dar Pomorza, żeton aluminiowy, ø 35 
10.- 2003 European Championship Naviga Gdańsk, ø 60, trzy wersje 
11.- 2003 Musei Maritimi Poloniae Amico – Przyjacielowi…45 lat Tow. 1958- 

2003,  ø 70, dwie wersje 
12.- 2008  50 lat Towarzystwa Przyjaciół CMM 1958-2008, ø 70, dwie wersje 
13.- 2009  100.lecie wodowania Daru Pomorza, ø 70, dwie wersje 
14.- 2010  50.lecie CMM, ø 70. 
 
       Fragment tej notatki może być uzupełnieniem artykułu z GZN nr 94, gdyż 
zaprezentowany teraz medal należy do omówionego tam zbioru „s/s SOŁDEK na medalach  

Miłosz Frąckowiak 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 
 

5 kwietnia br. na comiesięcznym zebraniu odczytowym Pan Henryk 
Karpiński z Fundacji Oświatowej im. gen. pilota  Stanisława Karpińskiego   
Wygłosił odczyt „Odznaki i odznaczenia z okresu wojny domowej w 
Hiszpanii”. Odczyt był bogato ilustrowany. Atrakcją był pokaz oryginalnych, 
niektórych odznaczeń hiszpańskich. Prelegent w niezwykle interesujący i 
barwny sposób przedstawił historię odznaczeń hiszpańskich poczynając od 
Orderu Złotego Runa poprzez  Order Karola III, Order Izabeli Katolickiej, czym 
wzbudził wielkie zainteresowanie zebranych. 
  
 

Także 3 kwietnia, zaraz po odczycie, nowo wybrany prezes Oddziału 
Gdańskiego PTN Aleksander M. Kuźmin przedstawił skład Zarządu Oddziału i 
tak: wiceprezesem i skarbnikiem został Romuald L. Sieradzki, sekretarzem – 
Robert Aponowicz, członkiem – Dariusz Świsulski 

ALEMKA 
 
Uwagi do notatki „Nierozpoznany medal” z 95/2011 numeru GZN 
Dzięki uprzejmości i dociekliwości naszych Czytelników Możemy podać kilka 
szczegółów umożliwiających całkowitą identyfikacje tego medalu. A oto 
fragment listu naszego Czytelnika 
 
„…medal z ostatniego numeru GZN pochodzi z Portugalii. 25 kwietnia (port. 
abril) 1974 roku zamach stanu obalił reżim rządzący od 1926 roku  (rewolucja 
goździków)… - na poziomej kresce siódemki jest chyba napis PORTUGAL, 
ale przy tej rozdzielczości zdjęcia słabo to widać. 
Nie wiem co znaczą litery nad piątką. To chyba MEA ?” 

   
ALEMKA 
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MEDAL  Z WIZERUNKIEM NUMIZMATYKA POLSKIEGO 
W kilku poprzednich numerach GZN publikowaliśmy medale z 

wizerunkami numizmatyków polskich. Poniżej prezentujemy medal z 
wizerunkiem Józefa  Raburskiego znakomitego numizmatyka, założyeiela koła 
numizmatycznego w Gnieźnie.  
 
 

 
 
 

 
 
Medal bez daty, odlany dla uczczenia działalności znakomitego numizmacyka, zafożyeiela 
koła numizmatycznego w Gnieźnie, Józefa Raburskiego, Av.: Popiersie Józefa Raburskiego, 
napis otokowy: JÓZEF RABURSKI / ZAŁOŻYCIEL KOŁA NUMIZMATYCZNEGO W 
GNIEZNU-;, Rv.: Kilka wojskowych monet zastępczych, napis otokowy: WYBITNY 
KOLEKCJONER MONET ZASTĘPCZYCH NAUCZYCIEL NUMIZMATYKÓW, odlew, 
srebro sygnowane 800, na obrzeżu sygnatury wykonawcy i urzędu probierczego, ST 76,14 
mm, waga 244,20 g. 1- 
 
Zdj ęcie i opis medalu pochodzą z katalogu aukcyjnego z 14 Aukcji Poznańskieg Domu 

Aukcyjnego 
 

Aleksander M. Kuźmin 
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KOMUNIKATY:  
 
Spotkania członków PTN Oddziału w Gdańsku 

- Każdy pierwszy wtorek miesiąca (oprócz miesięcy lipiec, sierpień) 
zebranie odczytowe w Muzeum Miasta Gdyni godz. 17:00. 
 
- W każdą środę na zapleczu Poczty Głównej w Gdyni spotkania 
kolekcjonerskie wymienne godz. 15:00 do 17:00. 
- W poniedziałki Dom Filatelisty w Gdańsku godz. 15:00 

 
 

ADRES INTERNETOWY STRONY ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 

 

http://www.ptn-gdansk.za.pl 
 

ZAPRASZAMY 
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Rzecz warta przestudiowania, zwłaszcza dla tych, których interesują zawiłości 
skarbowości Prus Królewskich. A oto maleńki fragment opracowania: 
Podskarbi pruski i szafarz malborski, 
Za czasów panowania krzyżackiego w Prusach skarbników (thesaurarios) 
nazywano: ,,die Triesorers", albo „Tresslers", skarb zaś (thesaurus) ,,der 
Trisore", a miejsce, w którym przechowywano skarb ,,der Tressel"1), W w. XVI 
skarbnik pruski nosił nazwę „Thesaurarius Prussiae", po niemiecku „Der Lande 
Preussen Schatzmeister", a polski jego tytuł brzmiał; ,,Podskarbi pruski". 
Tytułem ,,podskarbiego" opatrzył swe nazwisko Jan Kostka de Stenberg, 
ipodpisując w r. 1569 akt unii lubelskiej2). Tytuł ,.podskarbiego" podobnie jak w 
Koronie nie oznaczał stosunku zależności od jakiegoś innego urzędu, na co 
wyraźnie wskazują terminy obce (thesaurarius, Schatzmeister), Nomenklatura 
powyższa jest tylko odbiciem polskiej nomenklatury, której podobnie nie 
rozumiemy dosłownie3), Na tle tytułu podskarbiego pruskiego powstał późno, 
bo aż w 1563 r., spór między nim a podskarbim-koronnym Walentym 
Dembińskim, Ten ostatni wystąpił ze skargą, że pott^ 
skaTbT^ruskrprzywłaszczył sobie tytuł podskarbiego (Schatz-meisters), gdy 
tymczasem tytuł ten tylko jemu, t. j, Dembiii-skiemu, przysługuje,  


