ANDRZEJ KOTECKI

GOLGOTA WSCHODU W MEDALIERSTWIE.
MEDALE MARTYROLOGICZNE W ZBIORACH
MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE
Muzeum Niepodległości w Warszawie posiada zbiory, którego jednym
z elementów jest kolekcja medali. Tworzące ją prace powstawały od początku
XIX wieku po czasy współczesne. Kolekcja ta nie stanowi zbioru zamkniętego
i nadal jest uzupełniana.1 Zgodnie z misją Muzeum zakres tematyczny obejmuje
różne dotyczące walki narodu polskiego o niepodległość od końca XVIII wieku
po czasy najnowsze. W kolekcji znajdują się również medale dotyczące szeroko
rozumianej kultury, sztuki czy wydarzeń historycznych. Na zbiór składają się
prace zaprojektowane przez różnych autorów wykonane nie tylko w Polsce,
ale również na kontynencie europejskim, w Ameryce czy Azji.
Poniżej został zaprezentowany fragment zbioru medali dotyczący tematów
związanych z martyrologią narodu polskiego w czasie II wojny światowej na
Wschodzie. Temat ten do lat 80. XX w. nie istniał w oficjalnej historiografii polskiej. Jedyne informacje obecne były w kręgach rodzinnych byłych sybiraków.
Nic jednak nie mogło wyjść poza te grupy ludzi. Informacje na temat tej części
historii były znane i szeroko komentowane, opisywane w środowiskach polonijnych. Jednak nie mogły one trafiać do kraju, gdyż były obłożone ścisłą cenzurą
i jedynie nieliczne mogły „przedostać się” przez ten kordon. Trzeba było przełomu lat 80. ubiegłego wieku, upadku ZSRR, by prawda mogła ujrzeć światło
dzienne. Dopiero wówczas zagadnienia te mogły trafić do społeczeństwa poprzez
m. in. przekaz artystyczny w tym również za pośrednictwem medalierstwa.
Medale mieszczące się w temacie martyrologii narodu polskiego
na wschodzie w latach II wojny światowej powstawały z różnych inicjatyw.
Najwcześniejsze były inicjatywami prywatnymi autorów – artystów-medalierów
lub niezależnych środowisk opozycyjnych do oficjalnej władzy. W kolejnych
latach inspiratorami tych edycji stawały się organizacje społeczne. Prym w tym
zakresie wiodą dwie organizacje - Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne oraz Związek Sybiraków. Do realizacji tych przedsięwzięć artystycznych angażowali artystów – medalierów. Produkcję medali zlecano najczęściej
Mennicy Państwowej w Warszawie. W zbiorze znajdują się również medale
stworzone przez nieznanych na chwilę obecną projektantów i producentów.
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Autor tego tekstu aktualnie przygotowuje do wydania katalog całej kolekcji
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Jedną z prac owego zakamuflowanego przekazu historycznego znalazła
się w zbiorach Muzeum Niepodległości. Jest to jednostronnie odlana w mosiądzu patynowanym plakieta, której autorem jest Kazimierz Lipiński. Ma ona
kształt prostokąta o wymiarach 10,5 cm x 14 cm. Kompozycja została założona
na krótszym boku prostokąta. Całą powierzchnię stanowi fragment drewnianego
wagonu towarowego z zadrutowanym oknem. W jego otworze widnieją głowy
ludzi, którzy stanowili „ładunek” tych transportów.
Autor nadał swej pracy nazwę „Deportacja”. Oczywiście w ten sposób
byli również transportowani Żydzi do obozów zagłady. Jednakże w tym wypadku, odczytując tytuł nadany przez samego autora nasuwa się skojarzenie
bardzo oczywiste dla każdego Polaka – deportacja, czyli wywózka na wschód,
do łagrów, do miejsc przymusowego osiedlenia w Kazachstanie i Syberii.

Awers: Na gładkim tle znajduje się napis KATYŃ.
Rozdzielony pionowym ramieniem krzyża. Nad napisem po prawej stronie
znajduje się czaszka. U dołu pod napisem data roczna 1940.
Rewers: Napisy 10 XI/1985/ ŚW. BRYGIDA/ GDAŃSK/ KS. H. J.

Wszystkie kolejne prace znajdujące się w omawianej kolekcji powstały
już w latach, gdy temat ten przestał być zakazanym. Pierwszy pochodzi z 1985 r.
Sądząc po znajdujących się na medalu zapiskach, inicjatorem jego powstania
mogło być środowisko skupione wokół ks. Henryka Jankowskiego i kościoła
św. Brygidy w Gdańsku. Plakieta do zbiorów muzealnych trafiła wraz z innymi
pamiątkami przekazanymi przez Wojciecha Ziembińskiego z Warszawy.
Plakieta „Katyń 1940” została wykonana dwustronnie w brązie w kształcie prostokąta o wymiarach 8,3 cm x 6,5 cm. Jej autor znany jest jedynie z inicjałów
znajdujących się na plakiecie – M.T. Jej kształt jest o tyle charakterystyczny,
że na całej powierzchni wycięty został krzyż.
W powojennym medalierstwie polskim trudne i „niewygodne” tematy były
podejmowane także przez różne organizacje społeczne. Jedna z nich było Polskie
Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne.2 Również w zakresie tematów mar2

Od roku 1991 jako Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.
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tyrologicznych organizacja ta była emitentem jednego z medali. Jego wykonanie
zlecone zostało w 1989 r. Bohdanowi Chmielewskiemu, a wybicie Mennicy
w Warszawie. Medal został wybity dwustronnie w kształcie kwadratu o boku 7 cm.

Awers: Tło stanowi orzeł w koronie z rozpostartymi skrzydłami.
Na jego tle widnieje grupa ludzi zmierzająca
w kierunku drewnianego baraku nad którym widnieje napis SYBIR.
Za nimi widoczna jest sylwetka radzieckiego żołnierza.
Poniżej rysunku, przy dolnej krawędzi znajduje się napis:
PAMIECI POLAKÓW/ OFIAR STALINOWSKICH REPRESJI.
Rewers: Cała powierzchnia to ściana celi więziennej z zakratowanym oknem.
Na niej został wyryty napis JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA…
jakby wyryty ręka więźnia.

Awers: Grupa siedmiu oficerów ze związanymi do tyłu rękami.
Za nimi widoczne lufy karabinów. U dołu napis KATYŃ.
Cała kompozycja została uformowana na kształt krzyża.
4
z chmur.
Powinno Rewers:
być: „O Orzeł
grób w
dlakoronie
kości wyłaniający
naszych...”; się
cytat
z Litanii Pielgrzymstwa
Pod nim napis: PAMIĘCI POLSKICH OFICERÓW ZAMODROWANYCH
A. Mickiewicza
W KATYNIU. Poniżej ułamana szabla z widocznym napisem na głowni HONOR.
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Awers: W prostokątnym polu Matka Boska Katyńska. Przy dolnej krawędzi napis
Tadeusz Zieliński. Dookolnie zostały rozmieszczone nazwy obozów dla jeńców
polskich na terenie ZSRR – OSTASZKÓW KOZIELSK STAROBIELSK KATYŃ.
Rewers: Na środku Orzeł wojskowy w koronie z widocznymi śladami przestrzeleń.
Napis dookolny: O GROBY DLA KOŚCI WASZYCH W ZIEMII OJCZYSTEJ
PROSIMY CIĘ PANIE A. MICKIEWICZ4.

Ta sama organizacja w 1988 roku zainspirowała wydanie kolejnego
medalu mieszczący się w interesującym nas temacie. Wykonanie i wybicie tego
powierzyła również temu samemu autorowi i mennicy. Również i ta praca ma
kształt kwadratu o boku 7 cm.

Awers: Na całej powierzchni znajduje się symbol Polski walczącej
a na jego tle widnieje emblemat Związku Sybiraków.
Jest tracza z monogramem złożonym z liter SZ umieszczoną na dwóch
skrzyżowanych mieczach o sztychach skierowanych w dół
i rozerwanym łańcuchem. Nad tarczą widnieje orzeł w koronie
z rozpostartymi skrzydłami.
Rewers: Na fakturowanym tle, w części dolnej znajduje się napis SYBIRACY/
ŚRODOWISKO/ BOROWICZAN.
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Inicjatywy w zakresie emisji medali upamiętniających represje stalinowskie rodziły się również poza warszawskim środowiskiem numizmatycznym.
Jako przykład może tutaj posłużyć oddział szczeciński PTAiN. W roku 1989
tamtejsze środowisko numizmatyków zainicjowało wydanie kolejnego medalu
katyńskiego. Autorem jego projektu jest Franciszek Łuczko a wykonawcą
Alfred Kózka. Medal został wybity dwustronnie w tombaku srebrzonym
i oksydowanym w średnicy 7 cm przez Mennicę warszawską.
Dwa kolejne medale powstały z inicjatywy organizacji kombatanckich.
W 1990 r. Sybirackie Środowisko Borowiczan przygotowało swój medal.
Niestety nie znamy ani autora projektu, ani miejsca jego wytworzenia. Medal
został odlany dwustronnie w średnicy 7 cm.
Związek Sybiraków w 2004 r. zainicjował odlanie jednostronnej plakiety.
Jej projekt został przygotowany przez Juliusza Marię Karwackiego. Jej odlanie
powierzono opolskiej firmie ART.-ODLEW.

Na powierzchni znajduje się
konturowa mapa Polski z nałożonym symbolem Związku.
Po lewej grupa ludzi, po prawej wieża strażnicza obozu i tory kolejowe.
Powyżej po lewej wizerunek
Matki Boskiej, od której rozchodzą się promienie a obok napis:
DZIĘKUJEMY ZA OCALENIE TOBIE/
CO W OSTREJ ŚWIECISZ BRAMIE.
Ponad całością krzyż równoramienny z orłem w koronie u zbiegu ramion,
który został obwiedziony łańcuchem.
Krzyż znajduje się na dwóch skrzyżowanych mieczach skierowanych
sztychem ku dołowi.
U dołu pod mapą 1928/17/ IX/ 1939/ DZIEŃ SYBIRAKA.
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Kazimierz Lipiński, Deportacja.

Zaprezentowany powyżej fragment kolekcji ukazuje upamiętnienie
martyrologii Polaków na Wschodzie. Medale pokazują różne formy graficzne,
różne techniki wykonywania medali i plakiet. Stanowią również przegląd
instytucji, które w swojej działalności postanowiły upamiętnić tragiczny los tej
części narodu polskiego.

