Notatki
(pagasts – jednostka administracyjna II rzędu) w skali
1:25 000 oraz z informacji tekstowych. Na mapach
miały znaleźć się nazwy wszystkich nazwanych
obiektów geograﬁcznych (dla obszarów bogatych
w mikrotoponimy przewidziano oddzielne mapy w
większej skali), a w informacjach tekstowych wszystkie nazwy danego obiektu (w tym nazwa główna, która
jako jedyna miała być podana na mapie), położenie
obiektu, jego charakterystyka geograﬁczna oraz inne
informacje. Pomimo opracowania próbnych map
i wykazów dla czterech gmin, projekt ten jednak zarzucono.
Do publikowania wykazów nazw dla poszczególnych gmin powrócono kilkanaście lat później. W 2003
roku Pracownia Toponimii wydała wykaz Sēlpils pagasts. Novadpētnieciska vietvārdu vārdnīca. Daba,
iedzīvotāji, apdzīvotās vietas, vēsture, który z racji bogactwa informacji można raczej zaliczyć do słowników
geograﬁcznych niż do typowych gazeterów (ryc. 3).
W publikacji tej zamieszczono mapę gminy w skali
1:25 000 oraz 10 map poszczególnych regionów
gminy w skalach 1:15 000, 1:10 000 i 1:5000. W części
opisowej podano szczegółowe informacje zarówno
o obiektach geograﬁcznych istniejących obecnie, jak
i istniejących w nieodległej przeszłości (np. nazwy
miejscowości i gospodarstw zlikwidowanych w ciągu
ostatnich 40 lat, nazwy obiektów zatopionych wodami
zbiornika na Dźwinie). Podano zarówno wielkość
każdego obiektu, jak i wszystkie jego nazwy, a dla
gospodarstw nazwiska właścicieli zarówno sprzed
II wojny światowej jak i z okresu po odzyskaniu przez
Łotwę niepodległości. W bieżącym roku ma ukazać się
analogiczny słownik dla sąsiedniej gminy Staburags.
Nieco odmienny charakter ma wydany w 2005 roku
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słownik nazw geograﬁcznych gminy
Zaube (Zaubes pagasts. Vietas un
vārdi). Jest to słownik krajoznawczo-historyczny z bogatym nazewnictwem
geograﬁcznym, opracowany wspólnie
przez Pracownię Toponimii i gminę Zaube. Poza wymienieniem wszystkich nazwanych obiektów
gminy znalazły się
tu obszerne informacje krajoznawcze i historyczne, a
Ryc. 3. Słownik geograﬁczny
większość obiektów
gminiy Sēlpils, 2003, 2005
zilustrowano fotograﬁami.
Publikowanie wykazów nazw w postaci słowników
z bogatą treścią nie tylko onomastyczną, lecz również
krajoznawczą i historyczną powoduje, że takie publikacje znajdują szerszy krąg odbiorców. Sięgną po nie
nie tylko osoby zainteresowane toponimią, lecz i czytelnicy zainteresowani geograﬁą i historią. Dzięki
większemu kręgowi odbiorców następuje szersze
rozpowszechnienie poprawnych form nazw geograﬁcznych. Takie wykazy-słowniki mogą stać się nieocenionym źródłem informacji dla następnych pokoleń.
Opracował Maciej Zych

KAMIL NIEŚCIORUK
Zakład Kartograﬁi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin

Motywy kartograﬁczne na okolicznościowych monetach dwuzłotowych
Tematyka wykorzystywania elementów kartograﬁcznych (konturów kontynentów, siatki, innych elementów map) na przedmiotach będących obiektem
kolekcjonerskich pasji, gościła już kilkakrotnie na łamach „Polskiego Przeglądu Kartograﬁcznego”. Większość notatek dotyczyła jednak zbiorów ﬁlatelistycznych, natomiast jedynym tekstem o związkach kartograﬁi i numizmatyki była publikacja A. Kasprzyka
(1993), w której omówione zostały polskie monety od
XVI wieku do początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.
Tematem niniejszej notatki są polskie dwuzłotowe
monety okolicznościowe, na których znalazły się elementy kartograﬁczne. Narodowy Bank Polski emituje
monety okolicznościowe o nominale 2 zł od roku 1995,
czyli od czasu denominacji. Początkowo były to mo-

nety miedzioniklowe, a od 1996 roku wszystkie monety
wykonywane są ze stopu określanego jako Nordic
Gold (w jego skład wchodzi miedź, aluminium, cynk
i cyna). Standardowa jest także ich wielkość i waga:
monety miedzioniklowe mają średnicę 29,5 mm i ważą
10,8 g, natomiast średnica monet wykonanych ze
stopu Nordic Gold wynosi 27 mm, a waga 8,15 g. Do
marca 2007 roku ukazało się 10 różnych monet z motywami kartograﬁcznymi, przy czym w jednym przypadku mapa umieszczona została na awersie monety,
jednakowym dla całej serii (tu potraktowanej jako
jedna moneta).
Przed przystąpieniem do omówienia poszczególnych monet warto zastanowić się nad relacją między
mapą – dziełem kartografa, a parakartograﬁcznym obrazem wychodzącym spod ręki projektanta monety.

166

Notatki

Ryc. 1. Monety okolicznościowe z motywami kartograﬁcznymi

Ryc. 2. Monety okolicznościowe z motywami kartograﬁcznymi
Określenie „parakartograﬁczny” nie ma na celu deprecjonowania dokonań graﬁków, a jedynie uzmysłowienie, że monet nie można traktować tak samo jak mapy.
Jak pisały T. Bogacz i B. Konopska (1995), „artyści-projektanci (...) korzystali z gotowych już wzorców
[map], przenosząc je albo wiernie, przy zastosowaniu
zabiegu miniaturyzacji, albo podporządkowując opracowania kartograﬁczne swojej artystycznej wizji...”.
Oczywiście nie znaczy to, że w ramach artystycznej
swobody możemy przymknąć oko na ewidentne nieścisłości lub błędy, które znaleźć można na „kartograﬁcznych” monetach. Zacytowane zdanie uzmysławia także, że w przypadku obrazów na monetach nie
zdają egzaminu kryteria klasyﬁkacji map. Przytoczone
powyżej autorki zaproponowały podział map na monetach na dwie kategorie – mapy realistyczne i mapy
symboliczne, przy czym granica między nimi jest
płynna.
Najstarszą z omawianych dwuzłotówek jest moneta „Paweł Edmund Strzelecki – 200-lecie urodzin”1
(ryc. 1a), wydana w serii „Polscy podróżnicy i badacze”.
Jej tło stanowi m.in. plastyczna mapa Australii wraz
z siatką południków i równoleżników. Do tego kontynentu i działalności P.E. Strzeleckiego nawiązują pozostałe elementy umieszczone na monecie, m.in. aborygeńskie rysunki.
Drugą monetą jest „80. rocznica odzyskania niepodległości”2 (ryc. 1b). Na jej rewersie widoczna jest
data 1918 na tle fragmentu mapy Polski i promieni.
Trzeba przyznać, że w przypadku tej monety artystyczna stylizacja posunięta jest bardzo daleko, gdyż
jedynym rozpoznawalnym na pierwszy rzut oka
kształtem jest Półwysep Helski i Zatoka Gdańska.
1
Projektant rewersu Roussanka Nowakowska, data emisji 17.11.1997,
nakład 420 tys.
2
Projektant Ewa Tyc-Karpińska, data emisji 09.11.1998, nakład
400 tys.

Kolejna moneta to „Wstąpienie Polski do NATO”3
(ryc. 1c). Interesującym nas elementem jest tu siatka
kartograﬁczna, trudno jednak mówić o konkretnym odwzorowaniu. Siatka najczęściej stanowi dla projektantów raczej inspirację artystyczną, a efektem jest
przeważnie obraz daleki od poprawności lub co najmniej trudny do identyﬁkacji (A. Kasprzyk 1993).
O wiele dalej idąca dowolność ma miejsce w przypadku czwartej monety – „20-lecie powstania Solidarności”4 (ryc. 1d). Tłem dla napisu „Solidarność”
i dwójki dzieci jest fragment kuli ziemskiej z widoczną
Europą oraz siatką geograﬁczną. Obraz kontynentu,
choć poprawny, jest niejako „zawieszony” – brak fragmentów Azji i Afryki, które zmieściłyby się na monecie.
Stylizację siatki posunięto natomiast bardzo daleko –
zasady kompozycji graﬁcznej wzięły zdecydowanie
górę nad poprawnością, czego efektem jest obraz
południków i równoleżników skośny do rzeczywistego
układu.
Piątą z omawianych monet jest „Szlak bursztynowy”5
(ryc. 1e). Zasadniczy motyw stanowi mapa części
Europy z oznaczonym gwiazdami szlakiem bursztynowym. Jeśli chodzi o linię brzegową, mapa jest
szczegółowa i poprawna. Wybiórczo potraktowana
została natomiast rzeźba i sieć wodna. Ta pierwsza
przedstawiona jest plastycznie, ale uwypuklone są
głównie Karpaty. Jedyną rzeką jest Wisła. Nastąpiła tu
swoista „regionalna generalizacja” treści – przedstawiono tylko elementy środowiska przyrodniczego
znajdujące się na trasie szlaku bursztynowego.

3
Projektant Ewa Tyc-Karpińska, data emisji 23.06.1999, nakład
450 tys.
4
Projektant rewersu Robert Kotowicz, data emisji 23.08.2000, nakład
750 tys.
5
Projektant Ewa Tyc-Karpińska, data emisji 21.02.2001, nakład
500 tys.

Notatki
W 2004 roku jednego dnia ukazały się dwie „kartograﬁczne” monety. Pierwsza z nich to „Morświn”6
w serii „Zwierzęta świata” (ryc. 2b). Głównym elementem graﬁcznym są na niej dwa wizerunki bałtyckich
ssaków, pod którymi umieszczony jest dość szczegółowy i poprawny obraz polskiego wybrzeża od Pobrzeża Kaszubskiego po Mierzeję Wiślaną. Dodać
trzeba, że monety z serii „Zwierzęta świata” cieszą się
dużym zainteresowaniem kolekcjonerów, co znajduje
odzwierciedlenie w ich cenie rynkowej. Druga moneta,
która traﬁła do obiegu wraz z „Morświnem” tego
samego dnia, 28 stycznia, jest o tyle nietypowa, że
motyw mapy umieszczony został, w przeciwieństwie
do pozostałych omawianych monet, na awersie. Jest
nią moneta „Województwo Dolnośląskie”, pierwsza
z szesnastu monet serii7 „Herby Województw” (ryc.
2a). Na ich rewersach znajdują się herby województw
powstałych w 1999 roku, jednakowy jest natomiast
awers. Przedstawia on godło Polski na tle mapy
podziału administracyjnego kraju. Rysunek konturu
Polski i granic województw jest bardzo szczegółowy
i wyróżnia się wśród kartograﬁcznych motywów pozostałych monet. Pod tym względem całkowitym
przeciwieństwem jest moneta „Wstąpienie Polski do
Unii Europejskiej”8 (ryc. 2c). Główny motyw rewersu
stanowią gwiazdy i bardzo uproszczony rysunek konturu Polski z kilkukrotnym wewnętrznym obrysem.
Kolejna moneta – „60. rocznica zakończenia II
wojny światowej”9 (ryc. 2d) – jest drugą, na której
wykorzystano motyw siatki kartograﬁcznej. Podobnie
jak na monecie upamiętniającej wstąpienie Polski do
NATO, tak i tu siatka jest elementem uzupełniającym,
dodatkowym.
Bardzo ciekawa graﬁcznie jest ostatnia z monet –
„XVIII Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Niemcy
2006”10 (ryc. 2e). Jej rewers stanowi piłka, której
centralna łatka ma kształt Polski. Co prawda jest to
obraz bardzo mały i schematyczny, jednak bez trudu
rozpoznawalny. Czyni to tę monetę chyba najbardziej
oryginalną z dotychczas omawianych.
Emisji każdej monety towarzyszy publikacja
niewielkiego folderu, w którym podane są podstawowe informacje o monetach, gdyż zwykle wraz z dwu-

6
Projektant rewersu Urszula Walerzak, data emisji 28.01.2004,
nakład 800 tys.
7
Projektant awersu Urszula Walerzak, daty emisji 28.01.2004
(pierwsza moneta serii) – 11.04.2005 (ostatnia moneta serii), nakłady
od 700 do 900 tys.
8
Projektant Ewa Tyc-Karpińska, data emisji 26.04.2004, nakład 1
milion.
9
Projektant Ewa Tyc-Karpińska, data emisji 06.05.2005, nakład 1
milion.
10
Projektant Urszula Walerzak, data emisji 26.04.2006, nakład 1,2
miliona.
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Ryc. 3. Fragment jednego z folderów emisyjnych
złotówką emituje się, pod wspólną nazwą, monety
kolekcjonerskie o wyższych nominałach, wybite w złocie lub srebrze z użyciem innych stempli. Informację
uzupełnia krótki tekst dotyczący upamiętnianego
wydarzenia lub zjawiska (ryc. 3). Podnosi to edukacyjną rolę kolekcjonerskiej pasji, zwłaszcza że opisy opracowują osoby zawodowo związane z danym tematem
(np. informacje o morświnach pochodzą od Iwony
Kuklik ze Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego,
a tematykę piłkarskich mistrzostw świata przygotował
zajmujący się futbolem dziennikarz Dariusz Kurowski.
Na ponad 130 okolicznościowych dwuzłotówek
wydanych do marca 2007 roku, zaledwie 25 (licząc
poszczególne monety serii z województwami) zawiera
elementy kartograﬁczne. Zaledwie, gdyż wiele jest
monet, na których motywy takie z powodzeniem
mogłyby zostać umieszczone. Wiele z nich upamiętnia
wydarzenia „geograﬁczne”, co mogłaby podkreślić
właśnie mapa. Szczególnym przykładem jest tu seria
„Polscy podróżnicy i badacze”, w ramach której
ukazało się już sześć monet, a tylko na jednej z nich
znalazła się mapa.
Patrząc na monety okiem kartografa nie należy
zapominać, że elementy kartograﬁczne są na nich
bardzo często wynikiem twórczej działalności artysty-projektanta. Efekty tych prac są bardzo różne – od
obrazów szczegółowych do bardzo zgeneralizowanych, od poprawnego przedstawienia do wizerunków,
które wzbudzają nawet sprzeciw kartografa.
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