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Szanowni Państwo!

W Ęm roku przypada piękny iubileusz 9)-lecia Polskiego Komitetu olimpijskie-
go' Z tej okazji należy się spodziewać wielu książek, artykułow i prac poświęco-
nych rożnym aspektom działania PK)I. Ale mamy przed sobą unikatowe vvydaw-
nictvvo ,,90 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego oczami kolekcionera". To piervvsza
w Polsce proba - dodajmy w pełni udana - spisania i opisania odznak oraz medali
z symboliką olimpiiską wydanych przez PKol lub za wiedzą i zgodą naszego Sto-
warzyszenia' Przypominają one przeprowadzone przez PKol lub organizacje człon-
kowskie zawody, imprezy, akcje, konkursy itd.

W prezentowanym wydawnictwie pokazana iest falerysĘka, medaliersfuvo, fila-
telistyka, numizmatyka _ związane tematycznie z polskim ruchem olimpijskim. Wy-
kozystując treści zawarte na tych odznakach i medalach przypomniano między
innymi niektóre fakĘ z historii finansowania PKol - od w pełni panstwowego do
programow sponsorsklch. Przypomniano także wszystkie firmy wspierająCe repre-
zentację Polski na lgrzyska olimpiiskie i Polski Komitet olimpiiski.

Autorom tej ciekawej i ważnej publikacji należą się słowa uznania i szacunku za
podjęcie trudnego wyzwania i za wspaniałą jego realizację. Wszystkim zaangażo-
Wanym w powstanie tego dzieła składam serdeczne podziękowania, a Czytelni-
kom życzę pasjonującej lektury. 
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Od autora
Większość publikacji na temat polskiego ruchu olimpijskiego opisuje bohate-

rów lgrzysk, ich biografie isukcesy, ale w cieniu pozostają akcje promu1ące czy
moze reklamujące ruch olimpijski w Polsce. Na tle kilkuset wydawnictw o tematy-
ce opisującej głównie wyniki wydało mi się, że powinno pojawió się jedno opraco-
wanie, w którym pokazano by (moze zinwentaryzowano) zbiorowe działanie ludzi
działĄących na rzecz upowszechniania ruchu olimpijskiego. Gdyby nie było tych
organizatorów, to czy ci młodzi ludzie staliby się póŹniej wielkimi wspaniałymi
mistrzami. To opracowanie ma przypomnieć poprzez odznaki, medale, znaczki
pocztowe czy monety - dawne zdarzenia, imprezy i akcje propagandowe. Dzięki
kolekcjonerstwu te działania na rzecz propagowania idei olimpijskiej pozostaną
zatrzymane w kadrze historii.

Drugim przesłaniem przy opracowywaniu tej ksiązki była mozliwość skorzy-
stania z niektórych pomysłów przez młodszych działaczy. Pomysłów, które były
juz realizowane, a moze są godne kontynuacji' Chrońmy te dobre ,,od zapomnie-
nia'', a równocześnie starajmy się unikaó wielokrotnego organizowania imprez
,,po raz pierwszy''' Dla ułatwienia kolekcjonerom poszukiwań, w kilku podrozdzia-
łach spisane zostały daty i miejsca odbywania tych imprez - światowe sejmiki
działaczy polonijnych czy sejmiki aktywu klubów olimpijczyka, centralne inaugu_
racje ,,Dni olimpijskich'' iIp. Z reguły przy okazji tych imprez były wydawane od_
znaki lub medale czy plakietki pamiątkowe. W niniejszym opracowaniu pokaza-
łem jedynie nieliczne przy}dady takich pamiątek. Mam nadzieję, ze w przyszłości
znĄdąsię kolekcjonerzy, kIórych zainteresują poszczególne tematy i będą je kon_
tynuowali.

Trzecim powodem podjęcia się tej pracy była mozliwie jak najszersza proba
skatalogowanie odznak i medali związanych z polskim ruchem olimpijskim. Zna-
ne są W historii przypadki, ze właśnie pierwszy katalog (czy spis) stawał się przy_
czynkiem do wywołania mody na zbieractwo o tej tematyce - i oby tak się stało'
Ta pierwsza próba spisania, a więc niekompletna, ale dająca w przyszłości mozli-
wośó uzupełniania i w konsekwencji stworzenia kompletnego katalogu - da ona
równiez szansę Usystematyzowania tego typu działu w Muzeum Spor1u i Turysty-
ki' Przygotowując opracowanie zdecydowaliśmy wraz z kolegami z Klubu Kolek-
cjonerów PKol, że nie będziemy katalogowac odznak wydawanych samowolnie
- bez zgody lub wiedzy PKol - tzw. radosnej twórczości grawerów.

obowiąujące w Polsce kolejne ustawy o prawie autorskim począWszy od 1952 r.

zwracały uwagę na sprawę plagiatu, a w znacznie mniejszym stopniu na Sprawę
ochrony praw własności (inaczej majątkowych). W ostatnich latach sytuacja ta po-
woli zmienia się, ale i tak dosyó często sądy nadal lekcewazą problematykę ze
względu na małą szkodliwość społeczną. Mimo ustawowej ochrony symboliki olim-
pijskiej wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wykozystując jąbez zgody PKol,
popełnia przestępstwo. Dla przypomnienia podaję, ze na terenie Polski podlegają
ochronie zgodnie zobowiązującymizastrzezeniami MKol, potwierdzonymimiędzy-
narodowymi traktatami następujące symbole olimpijskie:



WSTĘP

- kołkaolimpijskie
_ kółka olimpijskie w kolorach oficjalnych
_ słowo olympic lub olimpijski z odmianami
_ słowa citius, altius, fortius'

Powyższe symbole są chronione do roku 2013, z mozliwością przedłuzania na
kolejne okresy dziesięcioletnie.

W ponizszym opracowaniu w części dotyczącej odznak zastosowano podział
tematyczny. Pozwoliło to na pokazanie rozwoju poszczególnych akcji, a taki był
tez cel pokazanie ruchu kolekcjonerskiego na tle 90-letniej historii PKOI. Nato-
miast w międzynarodowym ruchu z reguły kolekcjonerzy stosują zasady bardziej
ogólne, klasyfikując odznaki olimpijskie według następujących kategorii :

olympic pins _ to odznaki kolekcjonerskie wydawane przez firmy, które po-
siadają stosowną licencję.

NOC (National Olympic Committees) - wydawane przez Narodowe Komitety
olimpijskie róznych krajów. Wśród tych odznak mozna wyrożnic następujące
podgrupy:
a. zwykłe (undated, generic) - przedstawiające herb danego komitetu,
b. datowane (dated) - wydawane przezkomiI'et na olimpiadę oprócz herbu ko-

mitetu, zawierĄą rok i nazwę miasta w którym odbyły się lgrzyska, atakŻe
motyw związany z konkretnymi lgrzyskami,

c. sponsors - odznaki wydawane przezfimy mające status oficjalnego sponso-
ra komitetu,

d' maskotki (mascot) _ odznaki przedstawiające maskotki komitetu danego kraju.
Bid - to odznaki wydawane przez komitety organizacyjne starające się o przy-

znanie prawa organizacji lgrzysk.
Countdown - odznaki informujące ile czasu zostało do rozpoczęcia lgrzysk

(w latach, w miesiącach, dniach czy nocach).
Sponsors - odznaki wydawane przeztimy mające status oficjalnego sponso-

ra lgrzysk.
Media - wydawane przez stacje telewizyjne i radiowe, redakcje gazet oraz

serwisów internetowych'
Maskotki (mascot) _ odznaki przedstawiające maskotki komitetu organizacyj-

nego lgrzysk.
Cytowanie określeń angielskich ma słuzyć ułatwieniu kontaktów niewielkiej na

razie grupie naszych krajowych kolekcjonerow zbardzo duzą grupą kolekcjone-
rów tej tematyki, szczególnie w USA i Australii.

Warto w tym miejscu podkreślić, Że odznaki olimpijskie nieco róznią się od
innych typów odznak sportowych. o ile odznaki klubów sportowych wykazują
,,cechy użytkowe'' tzn. nadają się do noszenia w klapie marynarki, to odznaki
olimpijskie są przeznaczone głównie na rynek kolekcjonerski.

Jeszcze kilka informacji o zasadach jakie zostały przyjęte przy klasyfikowaniu
do tej kolekcji:
- wszystkie odznaki wykonywane na zamówienie - zlecenie PKol,
- odznaki z symboliką olimpijską wykonywane na zlecenie organizacji człon-

kowskich PKOI,



* odznaki z symboliką olimpijską wykonywane na zlecenie terenowych organi-
zacji PKOI,

- odznaki z symboliką olimpijską wykonywane na zlecenie ogólnopolskich or-
ganizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Uwagi techniczne, o których warto pamiętaó:
1 . Jedna partia zamówienia moze być wykonana na kilku matrycach (ze względu

na wielkośó zamówienia, czteż, gdy matryca pęka wykonaniu po kilkuset sztuk),
ale także dwa odległe w czasie (nawet kilku lat) zamówienia mogą być wykony-
Wane na tej samej matrycy. Tak więc odznaki w jednej partii mogą się nieco róz-
nić, a w dwóch kolejnych partiach być identyczne. Ta sama partia moze byó rów-
niez wykonywana z dwoma rożnymi mocowaniami, bo takie było zamówienie'

2. W opracowaniu wprowadzono następujące określenia dla mocowań od-
znak: agrafka, motylek _ zapinka motylkowa (ang.: butteńly, butterfly-nut, tie tack)
popularnie zwana,,pinsem'' , nakrętka czyli śruba gwintowana z nakrętką' szpil-
ka, wąsy - szerokie paski blachy lub druty, wisiorek - odznaka z uchwytem do
zawieszenia (np. na łańcuszku).

Tyle o pamiątkach olimpijskich wydawanych przezPKol lub organizacje człon-
kowskie. W opracowaniu pokazujemy takze dwie dziedziny kolekcjonerskie ma-
jące wieloletnie tradycje i znacznie większy zasięg - filatelistykę i numizmatykę.
Na temat obu tych form opublikowano wiele ańykułów i wydawnictw w szczegól-
ności dotyczy to filatelistyki. Chciałbym serdecznie podziękować Kolegom dr
Romanowi Babutowi Sekretarzowi Generalnemu PZF (filatelistyka) i dr Zdzisławo-
wi Czaplickiemu Prezesowi oddziału PTN w olsztynie (numizmatyka), którzy opra-
cowali rozdziĄ dotyczące ich hobby * przybliżĄąc w skrócie wiedzę o wspiera-
niu i propagowaniu ruchu olimpijskiego przez Pocztę Polską i Narodowy Bank
Polski.

Przygotowanie opracowania w tak krótkim czasie byłoby praktycznie niemoz-
liwe bez pomocy wielu osób. Słowa podziękowania kieruję do kolegów z Klubu
Kolekcjonerów PKol: Piotra Dębskiego, Krzysztofa Malinowskiego, Zbigniewa
Pacelta, Zbigniewa Sikory; pracowników Muzeum Sportu iTurystykiz dyrektorem
Tomaszem Jagodzińskim na czele; działu Muzealiów kierowanego przez Agatę
Grabowską; działu Biblioteki i Czytelni kierowaneg o przez Hannę Jeznak ze wspoł_
pracownikami Barbarą Mikocką i Krzysztofem Włodarczykiem, a kolezance Ewie
Paczkowskiej dziękuję za pomoc w przekopywaniu dokumentów archiwum PKol.

Dziękuję równiez za życzliwość i współpracę pracownikom Gabinetu Numi-
zmatycznego Mennicy Państwowej Grazynie Laskowskiej i byłemu kustoszowi _
Tomaszowi Bylickiemu.

Andrzej Szalewicz



Wykaz skrótów

(l-Xll) _ oznaczenie miesiąca
A. - awers

art. - arlysta; artystyczna
AWF - Akademia Wychowania Fizycznego
BTS - Biuro Turystyki Sportowej
dyr. - dyrektor
FO - Fundusz Olimpijski

kom. - komisja
mat. - materiał

MKol - Międzynarodowy Komitet olimpijski
mm - milimetr/ów

oPo - ośrodek Przygotowań olimpijskich
phalerae, -arum - (łac.) oznacza ozdoby na piersiach, odznaczenia

dla Żołnierzy
PKIO - Polski Komitet lgrzysk Olimpijskich
PKOI - Polski Komitet Olimpijski
proj. - projekt

PU WF i PW _ Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego

PZPN _ Polski Związek Piłki Noznej
R. - rewers

Rzem. _ Rzemieślnicza
SZS _ Szkolny Związek Sportowy
szt. - sztuk
śr. - średnica

tombak - stop miedzi z cynkiem (imituje złoto)

tys' - tysięcy
wyk. - wykonanie (np. odlewu gipsowego)
wym. - wymiar

wyprod. _ wyprodukowała/ny
Zas. - Zasadnicza
ZG _ Zarząd Główny

zlec. - na zlecenie
znal * stop cynku z aluminium lub z aluminium i miedzią

ZPZ9 - Związek Polskich Związkow Sportowych



ODZNAKI

A. ,,Polacy na olimpiadę'' 1924-1940

odznaki wykonane przed 1940 rokiem zostały wydzielone i zgrupowane
w jednej części opracowania' Po pierwsze z szacunku dla wieku' po drugie rzad-
ko mamy pełną wiedzę o historii powstania czy Ież przeznaczenia tych odznak,
a więc i wielkosci serii.

Pierwszy start olimpijski w 1924 i pierwsza odznaka-zeton (A001) z napisem
Polacy na Vlll-ą olimpjadę''. Akcję rozpoczęto od ape|u prasowego Z 19 września
1923 r. o czynne włączenie się społeczeństwa do przygotowań olimpijskich. Apel
znalazł pozytywny oddźwięk i już w pażdzierniku tego roku nadano tej akcji formę
organlzacyjną powołując Komisję Funduszu olimpijskieg o przY PKlo (wtedy obo-
wiązywała jeszcze nazwa Polski Komitet lgrzysk olimpijskich), ktora zajęła się
zdobywaniem środkow finansowych. obok 15 tys. szt. zetonów wydano winietki
pocztowe (szczegółowo pisze o tym Roman Babut w części filatelistycznej), pla-
katy itp' Efektem było zebranie w latach 1923 i 1924 znacznych sum, które w du-
żej części pokryły wydatki związane z ekspedycją polskiej druzyny na lgrzyska
Vlll olimpiady. Podobna akcja miała miejsce przed lgrzyskami w 192B, kiedy to
wydano zeton (4003), winietki-nalepki, karty pocztowe itp. Nalezy jednak podkre-
ślic, że główny ciężar finansowania wyjazdu na lgrzyska, bo blisko 75%, poniósł
budzet państwa. Warto przypomnieć, że działĄąca w tym czasie struktura zPzs-
PKol była właścicielem parku Sobieskiego (dzisiaj Agrykola) i szkoda, ze tak nie
zostało. W kolejnych latach kasa państwowa nie była juŻtak hojna w finansowa-
niu wyjazdów na lgrzyska'

Nadszedł rok 1932 (A008), a WraZ z nim lgrzyska olimpijskie w Los Angeles
i nowe kłopoĘ dla PKol, który w żaden sposób nie mogł zdobyc koniecznych na
tak dalekąWprawę funduszy' Na szczęście jednak polscy emigranci w IJSA otwo-
rzyli przed naszymi sportowcami nie Ęlko serca, ale i kiesy, umożliwiając wysłanie
za ocean nie licznejwprawdzie, lecz doskonałej grupki 19 zawodniczek i zawodni'
kow' Do nich dołączyła w Stanach Stanisława Walasiewiczówna. Sytuacja finan-
sowa powtórzyła się takze w 1936 (A01 2) znow zbiorka, a niektórzy zawodnicy jadą
na koszt własny lub swoich związkow sportowych' l tak jak poprzednio, część do-
chodów pochodziła ze sprzedaży odznak-żetonÓw (A014), winietek-nalepek itp.

Ciekawą historię miały odznaki-blaszki (A01B) wyprodukowane na lgrzyska 194O
przeznieznanego grawera w Krakowie - Mały Rynek. odnalezione zostały dopiero
w trakcie stanu wojennego w Polsce w 1 982 roku i oddan e przez lednego z pracow-
ników tego zakładu grawerskiego rektorowi AWF Kraków, Adamowi Klimkowi. Rek-
tor wręczył te odznaki uczestnikom konferencji pt' ''LoGoS i ETOS PoLSKlEGo
oLlMPlZMU'' odbywającej się w Krakowie z okaĄi 75-lecia PKol w roku 1994. od-
znaki i plakietki typu 4002, A004, A006, A009-A01 1 miały charakter podziękowania
zawodnikom za udział lub były wykonywane przez związki sportowe na pamiątkę.
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4001

ffi
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4001
A' Kwadrat z zaokrągIonymi rogami, przedstawia młodzjeńca w wień-

cu na głowie trzymającego W rękU Wieniec zwycięzcy; obok napis:

Po|acy na V|||-ą 0|impjadę. Pod prawą ręką napis: Huguenin'

R. Mocowanie: agrafka; rok prod..1924: wym.: 29,0x29,0 mm; mat.:

mosiądz; proj. Huguenin'

4002
A'Znaczek 

',Po|acy 
na V|||-ą 0|impjadę'' na srebrnej b|aszce; ukoŚnie

na górze napis: Akademia Szermiercza; pod znaczkiem poziomy na-

pis: Warszawa 1 Vl 24 Wojskowy Klub Szerm.

R. Mocowanie: wisiorek; rok prod.: .1924; 
wym.: 56,0x37,0 mm; mat.:

b|aszka srebrna z nałoŻoną odznaką A001 '

4003
A. Kształt tarczy herbowej; u gÓry Zwycięski Apo||o trzymający za uzdę

konia w drugiej ręce gałązka |aurowa (tzw' 
',koń 

slawy''); pod spodem

napis: w ramce: P0LACY NA lX 0LlI,IJADE idata.l9-28.
R. Mocowanie: agrafka (szpilka); rok prod.: 1928; wym.: 25,0x22,0

mm; mat': tombak; proj' Zygmunt Kamiński.

4004
A. Kształt tarczy herbowe1 a'|a ryngraf; u góry Zwycięski Apol|o trzyma-
jący za uzdę konia; w drugiej ręce galązka laurowa (tzw. ,,koń sławy'');
pod spodem napis: w ramce: P0LACY NA lX 0LIIVIPJADE i data 1928.

R. Mocowanie: wisiorek dwa uchwyty; rok prod.: 1928; wym.:
145,0x125,0 mm; mat.: tombak.

4005
A. Kształt tarczy herbowej; u gÓry na czerwonym t|e zwycięski Apo||o

trzymający za uzdę konia; W drugiej ręce gałązka |aurowa (tzw' ,,koń

sławy''); pod spodem napis: W ramce: P0LA0Y NA IX 0Ll|!1PJADE
i data 19-28.
R. Mocowanie: nakrętka; rok prod.: ]92B; wym.: 25'0x20'0 mm; mat':

tombak.

A006
A' 0krągła; na czerwonym ile stylizowany srebrny orzeł; na otoku na-

pis: Zasłuzonemu olimpijczykowi ]92B.

R' Mocowanie: nakrętka; rok prod': ']92B; wym.: śr' 25,0 mm; mat.:

tombak; wyprod.: W. Gontarczyk - Warszawa Miodowa 19.

4007
A. Okrągły; na środku na skrzyzowanych florecie i szabli tarcza herbo-

Wa Z napisem: PZS, niżej skrzyzowane gałązki |aurowe i napis: SZER-
l\/lIERZE NA lX 0L|[/PJADĘ.
R. Mocowanie: nakrętka; rok prod.: 192B; wym': śr.25,0 mm; mat':

tombak srebrzony.

4008
A' Kształt tarczy herbowej; u gÓry dyskoboI i małe pięć kÓłek olimpij-
skich; poniŹej napis: POLACY NA X-TĄ OLlfulPJADĘ 1 932; po bokach

IiŚcie laurowe.
R' Mocowanie: nakrętka; rok prod': 1932; wym.: 25'0x1B'0 mm; mat.:

tombak.

4002

4004

4005

4006

4008
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4009

4009
A. Nieregu|arny; u gÓry W prostokącie dwaj walczący hokejści; poni-
Źej poziomo data 

-] 
932; na doIe dwa prostokąty.

R' Mocowanie: wisiorek; poziomy napis: PAM|ĄTKA P0BYTU P0L_
SKICH DRUZYN OLIMPIJSKICH WAMERYCE; rok prod.: lg32; wym,:
27,5x21 nm; mat,:tombak patynowany; nie emaljowany; pierwowzo-
rem był zaprojektowany plakat Mistrzostw Śwjata w hokeju na lodzie
Krynica 1931 - proj. Stefan Osiecki, Jerzy Skolimowski; sygnowany.

401 0

A. Na otoku napis: Pamiątka udziału polskiej druzyny w Xłej 0lim-
pjadzie _ Los Angeles, Ca|., 'l932; w środku skrzyzowane dwie cho-
rągwie USA i Polski W ko|orach orygina|nych.
R' Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1932; wym.; śr' 32'0 mm; mat.:
blacha z nadrukiem; wyprodukowany w USA; J. Daniach 1025 Mil-
waukee Ale CHICAG0, lll,

A011
A' Prostokątna p|akietka; napis: Wygrawerowany: P A PAPEE, niżej:
NA PAIVlĄTKĘ X OLlMP|ADY DYR. P'U' W.F. i PW (plakietki otrzyma-
li wszyscy członkowie ekipy)'
R. bez mocowania; rok prod.: 1932; wym.: 50,0x30,0 mm; mat.: sre-
bro.

401 2
A. Kształtarczy herbowej; u gÓry na białym pasku pięć kÓłek olimpij-
skich; poniŹej na t|e czerwonej tarczy orzeł polski.
R. Mocowanie: nakrętka; rok prod.: 'l936; wym.: 21 ,5x15,5 mm; mat.:
emalia transparentna (ciemna); Wyprod.: pracownia J' Chy|ińskl War-
szawa.

401 3

A' Kształt tarczy herbowej; u gÓry na białym pasku pięć kÓłek oIimpij-
skich; poniżej na tle czerwonej tarczy orzeł poIski.
R. Mocowanie: nakrętka; rok prod.; 1936; wym.: 2'1 ,5x'15,5 mm; mat.:
ema|ia transparentna; Wyprod.: pracownia J. Chyliński Warszawa.

4014
A. Kształt tarczy herbowej; u gÓry na pasku pięć kółek olimpijskich,
ponizej na tle tarczy orzeł poIski.

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1 936; wym.: 21 ,5x15,5 mm; mat.:
tombak patynowany, nie emaliowany.

4015
A. Dwie skrzyŹowane narty u góry powiązane pięcjoma olimpjjskimi
kołami; poŚrodku opona samochodowa; na niej napis: POLSKI T0-
URlNG KLUB i biała tarczka herbowa Z Iiterami PTK; niŹej poziomo
napis: 0LYMPIADA lV i data 6.11. 1936.
R. Mocowanie: 2 nakrętki; rok prod.: 1936; wym.: 123,0x44,0 mm; mat':
tombak złocony, emaIiowany.

oĘ.ą,
r&fi'F'
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@
A001

ffi
4007

4001
A. Kwadrat z zaokrąg|onymi rogami, przedstawia młodzieńca w wień-

cu na głowie trzymaiącego W ręku Wieniec zwycięzcy, obok napis:

Polacy na VIIl-ą 0limpjadę' Pod prawą ręką napis: Huguenin'

R. lvlocowanie: agrafka; rok prod.: 1924; wym.: 29,0x29,0 mm; mat.:

mosiądz; proj. Hu0uenin.

4002
A'7naczek,,Po|acy na V|||-ą 0limpjadę'' na srebrnej blaszce; ukośnie

na górze napis: Akademia Szermiercza; pod znaczkiem poziomy na-

pis: Warszawa 1 Vl 24 Wojskowy Klub Szerm.

R. Mocowanie: wisiorek; rok prod.: I924; wym.. 56,0x37,0 mm; mat.:

b|aszka srebrna z nałoŻoną odznaką A001 '

4003
A. Kształt tarczy herbowej; u góry zwycięski Apo||o trzymający za uzdę

konia w drugiej ręce gałązka laurowa (tzw' ,'koń sławy''); pod spodem
napis: w ramce: P0LACY NA lX 0LIIVJADE i data l9-28.
R. Mocowanie: agrafka (szpilka); rok prod.: 1928; wym.: 25,0x22,0

mm; mat': tombak; proj. ZygmUnt Kamiński.

A004
A' Kształt tarczy herbowej a'la ryngraf; U gÓry Zwycięski Apollo trzyma-
jący za uzdę konia; w druoiej ręce gałązka |aUrowa (tZW' ,,koń sławy'');
pod spodem napis: w ramce: P0LACY NA lX OLIIVIPJADE i data 1928.

R. Mocowanie: wisiorek dwa uchwyty; rok prod.: .l 
928; wym.:

145,0x125,0 mm; mat.: tombak.

A005
A. Kształt tarczy herbowej; u gÓry na czerwonym tle zwycięski Apollo
trzymający za uzdę konia; w drugiej ręce gałązka |aurowa (tzw. ,,koń
sławy"); pod spodem napis: W ramce: P0LACY NA lX 0LIl\i PJADE
i data 1 9-28
R' Mocowanie: nakrętka; rok prod': 192B; wym':25'0x20,0 mm; mat.:

tombak.

4006
A. 0krągła; na czerwonym tle sty|izowany srebrny orzeł; na otoku na-

pis: Zasłuzonemu oIimpijczykowi 192B'

R. Mocowanie: nakrętka; rok prod.: 192B; wym': śr.25,0 mm; mat':

tombak; wyprod.: W. Gontarczyk - Warszawa Miodowa 19.

4007
A' 0krągły; na środku na skrzyzowanych f|orecie i szab|i tarcza herbo_

wa z napisem: PZS; niŻej skrzyzowane gałązki |aurowe i napis: SZER-
|\'1|ERZE NA IX 0LIMPJADĘ'
R' Mocowanie: nakrętka; rok prod': 192B; wym.: Śr.25,0 mm; mat.:

tombak srebrzony.

4008
A. Ksztalt tarczy herbowej; u gÓry dyskoboI i małe pięć kÓłek oIimpij-

skich; poniŻej napis: P0LACY NA X-TĄ 0LlMPJADĘ 1932; po bokach

Iiścle Iaurowe.

R. Mocowanie: nakrętka; rok prod': 1932; wym':25'0x18'0 mm; mat.:

to m bak.

4002

4004
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A008
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4017

401 6

A' okrągły; na bordowym tle tors at|ety z wieńcem laurowym w ręku
w ramce herbowej; w otoku napis: FIRST POLISH 0LYMPIC PITTS-
BURGH 1 938 PENNSYLVANIA.
R. Mocowanie: szpilka; napis: Stat. Luis Button C0 Manufactures; rok
prod': 193B; wym.: śr' 38,0 mm; mat.: blacha z nadrukiem; wyprodu-
kowany w USA.

A017
A' Prostokąt; u gÓry na białym pasku pięć kÓł olimpijskich; poniżej na

t|e czerwonej Iarczy orzeł poIski i data 19-40.
R. Mocowanie: nakrętka; rok prod.: 1940; wym.: 20,5x15'5 mm; mat':
emalia transparentna; wyprod.: pracownia J' Chy|iński Warszawa.

401 8

A. Prostokąt, u gÓry na pasku pięĆ kół o|impijskich; poniŹej na tle
larczy orzeł polski data 1 9-40.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1940; wym.: 20,5x15,5 mm; mat.:

tombak patynowany, nie emaliowany.

óflfuu'
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4018



B. Odznaki organizacyjne

W dotychczasowych poszukiwaniach dotyczących początku obowiązywa-
nia znaku organizacyjnego PKol znalazłem jedynie informację, że zosIał przy-
jęty 26 października 1957, niestety nie wiemy - kto go zaprojektował i kiedy
wykonano pierwsze odznaki (8002). W dokumentach drukowanych typu biu-
letyny i na winietce Funduszu olimpijskiego pojawia się ten znak po raz pierw-
szy w roku 1960' Podobną datę zapisano dla znaczkow metalowych wykony-
wanych przez Mennicę Państwową tyle, Że książki inwentarzowe Gabinetu
Numizmatycznego były zakładane dopiero od 1976 roku, tak więc trudno tę
datę traktować jako aUtentyczną'

Natomiast na pewno wiemy, ze ten znak graficznY został zarejestrowany
jako znak towarowy w dniu 30 kwietnia 1985 roku w Urzędzie Patentowym pod
numerem 60183. Znaktowarowy zawierający godło Polski mogł być zareje-
strowany wyłącznie w szczególnie uzasadnionym przypadku, za zezwoleniem
Prezesa Urzędu Patentowego' Dodatkowo uzycie w znaku towarowym sym-
bolu olimpijskiego wymagało zgody Międzynarodowego Komitetu olimpijskie-
go (MKOI), bowiem symbol ten jest chroniony Traktatem Nairobijskim z dnia
25 września 1982 r' PKol uzyskał taką zgodę zezwoleniem MKol z dnia 12
czerwca 1981 r.

Koronę w godle przywrócono ustawą z 9 lutego 1990 roku, kiedy to ',go_
dłem Rzeczpospolitej Polskiej stał się wizerunek orła Białego ze złoIą koroną
na głowie zwróconej W prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szpona-
mi złotymi, umieszczony W czerwonym polu tarczy" . Godło Polski jest określo-
ne W art. 28 ust. 1 Konstytucji z 1997 roku. Warto przypomnieć młodszym
czytelnikom, Że orzeł stracił koronę po ll wojnie światowej w 'l948 roku _ na
ponad 40 lat.

Ustawa zroku 1990 zezwalała na wyko-
rzystywanie godła wyłącznie podmiotom
ustawowo uprawnionym do uzywania tego
symbolu, dodatkowo w 1985 r. weszła w zy-
cie ustawa o znakach towarowych wyklu-
czająca rejestrację znaku zawierającego
godło państwa, W |utym 1991 roku wystą-
piono do MKOIo zalwierdzenie zmodyfiko-
wanej wersji ,,starego" znaku i uzyskano
zgodę, ale na przeszkodzie stanął U rząd Pa-
tentowy nie zgadzĄąc się na modyfikację'
Zarząd Polskiego Komitetu olimpijskiego na
swym posiedzeniu wdniu 7 mĄa 1992 roku
podjął uchwałę o utrzymaniu dotychcza-
sowego, historycznego znaku PKOI jako
znaku oficjalnego, tyle że z koroną (Bo24)
i stworzeniu nowego - komercyjnego do

Znak organizacyjny PKOl - 0b0wiązujący
od 1992 r.
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działań gospodarczych' Zwróciliśmy
się do kilku zespołów projektantów
z prośbą o przygotowanie propozycji.
ostatecznie został wybrany znak za-
projektowany przez Studio agencji
Testardo Design z Warszawy przed-
stawiający impresję polskiej flagi na-
rodowej, połączoną z kołami olimpij-
skimi. Dalej pierwszym etapem w myśl
ustaleń Karty olimpijskiej było uzyska-
nie aprobaty Komitetu Wykonawcze-
go Międzynarodowego Komitetu olim-
pijskiego' a następnie w ciągu 6 miesięcy
mieliśmy obowiąek zgłoszenia do Urzę-
du Patentowego i uzyskania ochrony
prawnej na terytorium działania naro-
dowego komitetu olimpijskiego.

W dniu 22 lutego 1993 w Urzędzie
Patentowym został zasIrzeŻony,,ko-
mercyjny" polski znak olimpijski
(8064-8067) zgodnie z polskim pra-
Wem o ochronie znaków towarowych,
a w dniu 9 czerwca 1995 roku osta-

APfłoUvF lAn LE

{'tł .? . ll{ 
'

POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI

ą'Lł"ł

Pqdpis J.A. samarancha zatwierdzający znak
komercyiny PKol

tecznie zarejestrowany pod nr 85552 (obecnie rejestracja przedłuzona na ko-
lejne 10lat od 21 lutego 2005 r., czyli do 2015 roku).

Centrum Olimpijskie
Historia budowy Centrum olimpijskiego zaczęła się w marcu 1986 r., kiedy

to Biuro Projektów obiektów Sportowych i Rekreacyjnych ''PoLSPoRT'' opra-
cowało pierwszy projekt architektoniczny. Po wielu perturbacjach w 1994 pod-
pisaliśmy akt notarialny na Wieczyste uzytkowanie gruntu. Teraz konieczne
było znalezienie sposobu finansowania, wykonanie ostatecznego projektu i w
końcu dnia 17 grudnia 2002 roku koparka wybrała pierwszą ziemię - rozpo-
częliśmy budowę'

Przekazanie budynku do uzytku odbyło się dnia 27 maja2004, a dnia 31
ma1a 2004 uroczyście dokonano ceremonii otwarcia budynku, na której wrę-
czano odznakę (8084)' a firmom uczestniczącym W realizac1i przedsięwzięcia
pamiątkowe plakiety (M063). Dotychczas zorganizowaliśmy w budynku wiele
imprez, spotkań, konferencji, ślubowań olimpijczyków przed wyjazdem na lgrzy-
ska, spotkań noworocznych Rodziny olimpijskiej, a w bieżącym roku w maju
odbędą się w naszym Centrum _ 14 Światowe Targi Kolekcjonerow olimpij-
skich (8085- 8086).
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@-fl.
8001

B001
A'Znaczek organizacyjny PKOI; na uchwycie znicza u góry orzeł po|-

ski bez korony; pośrodku poziomo kółka olimpijskie; azurowy'
R. Mocowanie: nakrętka (napis: Panasiuk); rok prod': 1960; wym.:

20,2x15,B mm; mat.: tombak srebrzony; kÓłka błędnie splecione;
powstaje pytanie, czy faktycznie pierwsze odznaki powstały w pra-

cowni Panasiuka czy tez nastąpilo zamienjenie nakrętki.

B002
A.Znaczek organizacyjny PKO|; na uchwycie znicza u gÓry orzeł pol-

ski bez korony; pośrodku poziomo kółka o|impijskie w oficjalnych
barwach; ażurowy.
R. Mocowanie: nakrętka (napis: Mennica Państwowa); rok prod.: 'l960;

wym.: 25,2x20,2 m m ; mat. : tom bak sre brzony, częściowo emal iowa-
ny; kÓłka błędnie splecione; wyprod.: Mennica Państwowa.

8003
A'Znaczek organizacy1ny PK0|; na uchwycie znlczau gÓry orzeł pol-

ski bez korony; poŚrodku poziomo kółka olimpijskie, azurowy.
R. Mocowanie: nakrętka (napis: Mennica Państwowa); rok prod.: 1 960;
wym.: 20'2x15,8 mm; mat.: tombak srebrzony, nie ema|iowany; kół-

ka błędnie splecione; wyprod.: Mennica Państwowa.

B004
A. Znaczek organizacyjny PKO|; na uchwycie zniczau gÓry orzeł pol-

ski bez korony; pośrodku poziomo kÓłka o|impijskie; aŹurowy.

R' Mocowanie: nakrętka (napis: Mennica Państwowa); rok prod.: 1 962;

wym.: 20,2x15,8 mm; mat.: tombak srebrzony' nie emaliowany; kÓl-

ka błędnie splecione; wyprod': Mennica Państwowa'

8005
A.Znaczek organizacyjny PKO|; na uchwycie znicza u gÓry orzeł po|-

ski bez korony; pośrodku poziomo kÓłka o|impijskie; aŻurowy.
R. Mocowanie: szpilka; małe partie z nakrętką; rok prod.: 1964; wym.:

20'3x15,9 mm; mat.: tombak złocony; kółka błędnie splecione; wy-
prod': Mennica Państwowa.

8006
A.Znaczek organizacyjny PKO|; na uchwycie znicza u gÓry orzeł po|-

ski bez korony; pośrodku poziomo kÓłka o|impijskie|; aŹurowy.
R' Mocowanie: szpilka; małe partie z nakrętką; rok prod.: ]964 (Xl),

wym.: 20,3x'l5,9 mm; mat.: tombak złocony; kÓłka błędnie splecio'
ne; wyprod.: Mennica Państwowa'

8007
A.Znaczek organizacyjny PKO|; na uchwycie znicza u gÓry orzeł po|-

ski bez korony; pośrodku poziomo kółka olimpijskie; azurowy.

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1964 (Xl); wym.: 20,3x15,9 mm;

mat.: tombak srebrzony oksydowany; kÓłka błędnie spIecione; wy-
prod': Mennica Państwowa.

B008
A.Znaczek organizacyjny PKO|; na uchwycie znicza u gÓry orzeł po|-

ski bez korony; pośrodku poziomo kÓłka olimpijskie; azurowy.

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1964 (Xl); wym.: 20,3x15,8 mm,

mat': tombak patynowany, nie emaliowany; kólka błędnie sp|ecione;

wyprod.: Mennica Państwowa.
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B00s
A.7naczek organizacyjny PKO|; na Uchwycie znicza u góry orzeł pol-

ski bez korony; poŚrodku poziomo kÓłka o|impijskie; azurowy.

R. Mocowanie: moty|ek, rÓwniez szpilka; rok prod': 1976; wym.:

20,3x15,B mm; mat': tombak srebrzony, nie ema|iowany; kÓłka błęd-

nie sp|ecione; wyprod': Mennica Państwowa.

B01 0

A.Znaczek oroanizacyjny PK0|; na uchwycie znicza u gÓry orzeł pol-

ski bez korony; pośrodku poz]omo kÓłka olimpijskie; aŹurowy'

R. Mocowanie: szpilka; napis: MET iznak Mennicy; rok prod.: 1980;

wym.: 20,3x15,9 mm; mat':tombak złocony; kółka błędnie sp|ecione;

wyprod.: Mennica Państwowa'

801 1

A'Znaczek organizacyjny PKO|; na uchwycie zniczau gÓry orzeł pol-

ski bez korony; pośrodku poziomo kółka oIimpijskie; aZUrowy.

R. Mocowanie: szpilka; napis: MET i znak Mennicy; rok prod.:1980;

wym.: 20,3x15'9 mm; mat.: tombak srebrzony oksydowany; kÓłka

błędnie splecione; wyprod.: Mennica Państwowa.

801 2

A.Znaczek oroanizacyjny PKOl; na uchwycie znicza u gÓry orzeł pol-

ski bez korony; pośrodku poziomo kÓłka o|impijskie; aŹurowy'

R. Mocowanie: szpilka; napis: MET iznak Mennicy; rok prod.: 1980;

wym.: 20,3x15,8 mm; mat.: tombak patynowany, nie emaliowany;

kółka błędnie splecione; wyprod.: |Vlennica Państwowa.

8013
A. Kształt tarczy herbowej; na czerwonym l|e złoty znaczek organiza-

cyjny PK0l - orzeł bez korony.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1980; wym.t 9,3x7,5 mm; mat.:

plastyk z nadrukiem.

801 4
A. Kształt tarczy herbowej; na czerwonym t|e srebrny znaczek organi-

zacyjny PK0| - orzeł bez korony.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1980; wym.: 9,3x7,5 mm; mat.:

plastyk z nadrukiem.

B01 5
A. Okrągły; na białym t|e amarantowy nadruk; w środku znaczek or-
ganizacyjny PKOI, dookoła napis: POLSK| K0lvl|TET 0LlMP|JSK|.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: -]9B0; wym.: śr. 1'1 ,4 mm; mat.:

plastyk z nadrukiem.

801 6

A' Okrągły; na białym t|e granatowy nadruk; w środku znaczek orga-

nizacyjny PKOI, dookoła napis: POLSKI K0M|TET 0LlMPlJSK|.
B. Mocowanie: moty|ek; rok prod.: 'l980; wym.: śr. ]],4 mm; mat.:

plastyk z nadrukiem.

8017
A. Okrągły: na białym tle niebieski nadruk; w środku znaczek organi-

zacyjny PKO|, dookoła napis: P0LsK| K0[/l|TET OLll\/lP|JSKI'

R. Mocowanie: motylek; rok prod': 19B0; wym.: śr. 11,4 mm; mat':
plastyk z nadrukiem.

'ffi
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B01 I
A. Okrąqły; na białym t|e niebieski nadruk; w środku znaczek organi-
zacyjny PKO|; dookoła napis: POLSKl KOM|TET OLlMP|JSKl; dooko-
ia margines niebieski.
R' Mocowante: motylek; rok prod': 19B0; wym.: Śr. ]]'2 mm; mat.:
plastyk z nadrukiem.

B01 I
A. OwaIny: w środku na t|e metaIU znaczek organizacyjny PK0|; na
gÓrze kompozycja z kwiatów W kolorŻe meta|u.

R' Mocowanie: nakrętka; rok prod.: 19B0; wym': 28,Bx21,1 mm; mat.:

tombak srebrzony.

8020
A.Znaczek organizacyjny PK0|, na uchwycie zniczau gÓry orzeł pol-

ski bez korony; pośrodkU poziomo kÓłka olimpijskie; aŹurowy; na łań-
cuszku.
R' Mocowanie: wisiorek; rok prod.: 1980; wym': orzełek 20,4x]5,9
mm; mat.: tombak złocony'

8021
A'Znaczek organizacyjny PKOl; na uchwycie ZniczaU gÓry orzeł pol-

ski bez korony; pośrodku poziomo kÓlka o|impijskie, ażurowy; na łań-
cuszku z uchwytem do krawata.
R. Mocowanje: wisiorek do krawala; rok prod.: 19B0; wym': orzełek
20,4x15,9 mm; mat.: tombak srebrzony.

8022
A' Owalny; biała masa_ na niejznaczekorganlzacyjny PKOI; na uchwy-
cie Znicza u 0Óry orzeł polski bez korony; pośrodku poziomo kÓłka

olimpijskie; azurowv
R. Mocowanie: Wisiorek; rok prod': 19B0; wym.: 28,6x23'1; orzełek
20,4x15,9 mm; mat.: tombak srebrzony, plastyk.

8023
A' Prostokątny jak tabIiczka; z Iewej znak organizacyjny PK0l obok
napis: PoLSKI K0M|TET 0Lll\/lPlJSKl.
R. Mocowanie; tabliczka; dwa wąsy; rok prod': ']9B2; wym.: 2'l'1x5'l,3 mm;
mat.: tombak patynowany, nie emaliowany.

8024
A'Znaczek organizacyjny PKO|; na Uchwycie zniczau gÓry orzeł po|-

ski bez korony; pośrodku poziomo kÓłka oIimpijskie; azurowy'
R' Mocowanie: szpiIka; małe partie z nakrętką; rok prod': 1 985-1 9BB;

wym.: 20,3x15,9 mm; mat': tombak Złocony; kółka błędnie sp|ecio-
ne; wyprod': lvlennica Państwowa'

B025
A.Znaczek organizacyjny PKOI; na uchwycie zniczau gÓry orzeł po|_

ski bez korony; pośrodku poziomo kÓłka oIimpijskie; azurowy'
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1985-1988; wym.: 20,3x15,9 mm;
mat.: tombak srebrzony oksydowany; kÓłka błędnie splecione; Wy-
prod.: [/ennica Państwowa'

ffi
8023

/\
*'"{}/ I\J\, ri"w5.1

YVY'

łp
8021

&*w
8025

Ę#

Gfu-4X4
i*il

łŁ*łgtt
8024

8019

8020

8022



'19
Odznaki organizacyjne

&
8026

&
8028

*fr

ffi
8030

*

w
8032

*
8027

'#
8029

*
8033

8026
A'Znaczek organizacyjny PKO|; na uchwycie znlcza u gÓry orzeł po|-

ski bez korony; pośrodku poziomo kÓłka o|impijskie, azurowy.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1 990; wym.: 20,5x15,8 mm; mat.:

tombak srebrzony, nie ema|iowany; kÓłka błędnie sp|ecione; wyprod.:

Mennica Państwowa'

8027
A.7naczek organizacyjny PKOi; na uchwycie znicza u gÓry orzeł po|-

ski z koroną; pośrodku poziomo kółka o|impijskie; aŻurowy.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1 992; wym.: 21 ,5x16,6 mm; mat.:

tombak brązowiony.

8028
A.Znaczek organizacyjny PK0l; na uchwycie znicza u gÓry orzeł po|-

ski z koroną; pośrodku poziomo kółka olimpijskie; azurowy'

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1994; wym.:20,1x16,3 mm; mat.:

tombak brąZowiony.

8029
A. Znaczek organizacyjny PKo|; na uchwycie znicza u góry orzeł pol-

ski z koroną; pośrodku poziomo kółka olimpijskie; azurowy.

R, Mocowanie: motylek; rok prod.: 1 996; wym.: 19,7X15,5 mm; mat.:

tombak brąZoWiony.

B030
A.Znaczek organizacyjny PKO|; na uchwycie znlczau góry orzeł pol-

ski z koroną; pośrodku poziomo kółka olimpijskie; koła pełne.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1999; wym.: 23,8x18,7 mm; mat.:

tombak srebrzony oksydowany; prÓba.

8031
A' Znaczek organizacyjny PK0|; na uchwycie znlcza u gÓry orzeł pol-

ski Z koroną; pośrodku poziomo kÓłka olimpijskie; po bokach Iiście

|aurowe; koła pełne.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1 999; wym.: 1 8,6x19,2 mm; mat.:

tombak srebrzony oksydowany; próba.

8032
A.Znaczek organizacyjny PK0|; na uchwycie zniczau góry orzeł pol-

ski z koroną; pośrodku poziomo kółka o|impijskie; azurowy.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1999; wym.: 17,3x13,7 mm; mat,:

tombak Srebrzony oksydowany; próba.

8033
A'Znaczek organizacyjny PKO|; na uchwycie znlczau gÓry orzeł pol-

ski z koroną; poŚrodku poziomo kÓłka o|impijskie; aŻUrowy'

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1999; wym.: 22,9xlB,B mm; mat,l

tombak srebrzony oksydowany; próba.

8034
A'Znaczek organizacyjny PKO|; na uchwycie znicza u gÓry orzeł po|-

ski z koroną; poŚrodku poziomo kÓłka o|impijskie; ażurowy.

R. Mocowanie: plakieta IistÓW gratuIacyjnych, dypIomÓw itp.; rok

prod': 1999; wym.: 163x122 mm; mat.: srebro grube; kółka błędnie

splecione.
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B035
A'Znaczek organizacyjny PK0|; na uchwycie zniczaugÓry orzeł po|-

ski Z koroną; pośrodku poziomo kółka o|impijskie; azurowy.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2000 (l); wym.: 24,5x19,5 mm;
mat': srebro, bardzo grube kÓłka _ rodkowane; wykonano: 300 szt.;
pracownia Sławomir 0|ecki Warszawa'

8036
A' Znaczek organizacyjny PKOI; na uchwycie znicza u gÓry orzeł po|-

ski Z koroną; pośrodku poziomo kółka o|impijskie; aZUrowy.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2000; wym.: 21 ,7x18 mm; mat.:
tombak złocony.

8037
A'Znaczek organizacy1ny PKO|; na uchwycie znicza u gÓry orzeł po|_

ski Z koroną; pośrodku poziomo kółka o|impijskie; ażurowy'
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2001 (Vl); wym.: 22,5x18,5 mm;
mat.: srebro; grube kółka; kÓłka błędnie splecione; wykonano:200
szt.; pracownja Mirosław Kurdycki' Tomasz Ostrowski _ Białystok.

B038
A' Znaczek organizacyjny PKOI; na uchwycie znicza U gÓry orzeł pol-
ski z koroną; pośrodku poziomo kÓłka olimpijskie; aZUrowy'
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2001 (Xll); wym.: 20,8x17,3 mm;
mat': Złoto 5B5; grube kółka; kÓłka błędnie splecione; wykonano:80 szt.;
pracownia Sławomir Olecki Warszawa.

8039
A' Znaczek organizacyjny PK0|; na uchwycie znicza u góry orzeł po|-

ski Z koroną; pośrodku poziomo kółka o|impi1skie; azurowy.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.:2002:wym.:21,4x17,6 mm; mat.:
srebro 925; grube kÓłka; kÓłka błędnie sp|ecione; wykonano: 1 20 szt.;
pracownia Sławomir 0lecki Warszawa'

8040
A' Znaczek organizacyjny PKO|; na uchwycie znicza U gÓry orzeł pol-
ski z koroną; pośrodku poziomo kÓłka olimpijskie; azurowy.
R. Mocowanie: motylek; rok prod,: 2002; wym.: 21,7x17,9 mm; mat.:
brąz; grube kÓłka; kÓłka błędnie splecione; wykonano: 500 szt'; pra-
cownia Sławomir 0lecki Warszawa.

B041
A'Znaczek organizacyjny PKO|; na uchwycie Znicza u góry orzeł po|-

ski z koroną; poŚrodku poziomo kÓłka o|impijskie; azurowy'
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2002 (lll); wym.: 20,0x15,5 mm;
mat': mosiądz; kÓłka błędnie spIecione; Wykonano:1000 szt.; pra-
cownia Mirosław Kurdycki, Tomasz 0strowski _ Białystok'

8042
A'Znaczek organizacyjny PKO|; na uchwycie znicza u gÓry orzeł pol-
ski Z koroną; pośrodku poziomo kółka o|impijskle; azurowy.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2002 (lll); wym.: 19,6x15,6 mm;
mat.: tombak złocony; wykonano: 6500 szt,; pracoWnia Mirosław
Kurdycki' Tomasz Ostrowski - Białystok.
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8043
A'Znaczek oroanizacyjny PKOI; na uchwycie znlczaugÓry orzeł pol_

ski z koroną; pośrodku poziomo kółka olimpijskie; azurowy'
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2003 (lll); wym,: 21,9x18,0 mm;

mat.: mosiądz; wykonano: 2500 szt.; pracownia Mirosław Kurdycki,
Tomasz 0strowski - Białystok.

8044
A'Znaczek oroanizacyjny PKOI; na uchwycie zniczaugóry orzeł pol_

ski z koroną; pośrodku poziomo kółka oIimpijskie; azurowy'
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2003 (lll); wym.: 21,9xlB,0 mm;

mat': Złoto 585; wykonano: 50 szt.; pracownia Mirosław Kurdycki,
Tomasz Ostrowski - Białystok.

8045
A. Znaczek organizacyjny PKOI; na uchwycie znlcza u gÓry orzeł pol_

ski z koroną; pośrodku poziomo kółka o|impijskie; azurowy.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2005 (X); wym.: 19,9x15,9 mm;

mat.: mosiądz; wykonano: 5000 szt.; pracownia Mirosław Kurdycki,
Tomasz Ostrowski - Białystok.

8046
A'Znaczek organizacyjny PKOI; na uchwycie zniczaugÓry orzeł pol-

ski z koroną; pośrodku poziomo kÓłka o|impijskie; azurowy.
R. Mocowanie: motylek; wygrawerowany nr 1;rok prod.: 2006 (Xll);
wym': 19,6x14,5 mm; mat.: Złoty numerowany; wykonano: 10 szt.;
pracownia Mirosław Kurdycki, Tomasz Ostrowski _ Białystok.

Bg47
A' Znaczek organizacyjny PKO|; na uchwycie znicza u gÓry orzeł pol-

ski z koroną; pośrodku poziomo kółka o|impijskie; azurowy.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2007 (ll); wym.: 19,6x14,5 mm;
mat': srebro; wykonano: '100 szt'; pracownia Mirosław Kurdycki, To-

masz Ostrowski _ Białystok.

8048
A'Znaczek organizacyjny PKO|; na uchwycie znlczaugÓry orzeł pol-

ski z koroną; pośrodku poziomo kÓłka o|impijskie; azurowy.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2007 (lV); wym.: 19,6x.14,8 mm;

mat.: odlew zna|, złocony; kÓłka błędnie splecione; wykonano: 500 szt';
wyprod. : Pinsource Warszawa.

B049
A'Znaczek organizacyjny PKO|; na uchwycie zniczau gÓry orzeł pol-

ski z koroną; pośrodku poziomo kÓłka o|impijskie; aŻurowy.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2007 (Vl); wym.: 20,2x16,4 mm;
mat.: od|ew zna|' złocony; wykonano: 1000 szt'; wyprod': Pinsource
Warszawa' (wyk. za 500 szt. błędnie splecionych).

8050
A' 7naczek organizacyjny PKO|; na uchwycie znicza u gÓry orzeł po|-

ski Z koroną; pośrodku poziomo kÓłka olimpijskie; aŹurowy.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2007 (Xll); wym.: 20,0x16,3 mm;

mat.: odlewany, znal złocony; wykonano:']000 szt.; wyprod': Pinso-
urce Warszawa.
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8051
A. Znaczek organizacyjny PKOI; na uchwycie znicza u góry orzeł po|_

ski z koroną; poŚrodku poziomo kÓłka o|impijskie; azurowy.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2007 (Xll); wym.: 20,0x16,3 mm;

mat.: odlewany, znal srebrzony; wykonano: 1000 szt.; wyprod.: Pin-

source warszawa.

8052
A'Znaczek organizacyJny PKOI; na uchwycle znlcza u gÓry orzeł pol-

ski z koroną; pośrodku poziomo kÓłka olimpijskie; azurowy.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2007 (Xll); wym.: 20,0x16,3 mm;

mat': odlewany, znal patynowany brązem; wykonano: 2000 szt.; wy-
prod.: Pinsource Warszawa.

B053
A'Znaczek organizacyjny PKO|; na uchwycie zniczau gÓry orzeł po|-

ski z koroną; pośrodku poziomo kÓłka o|impijskie; ażurowy.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2008 (Vll); wym.: 20,0x16,3 mm;

mat.: odlew zna| złocony; wykonano: 3000 szt.; wyprod.: Pinsource
Warszawa.

B054
A'Znaczek organizacyjny PK0l; na uchwycie znicza u gÓry orzeł po|-

ski z koroną; pośrodku poziomo kółka olimpijskie; azurowy'

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2008 (lll + Vll); wym.: 32,5x25,5 mm;

mat.: od|ewany, zna| złocony; wykonano: 2000 + 2000 szt'; wyprod.:

Pinsource Warszawa.

8055
A.Znaczek organizacyjny PKO|; na uchwycie znicza u gÓry orzeł pol-

ski z koroną; pośrodku poziomo kółka olimpijskie; ażurowy.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2008 (lll + Vll); wym.: 32,5x25,5 mm;

mat.: odlewany' zna| srebrzony; wykonano: 3000 + 3000 sŻt.; Wy-

prod.: Pinsource Warszawa.

B056
A'Łnaczek organizacyjny PKO|; na uchwycie zniczau gÓry orzeł po|-

ski z koroną; pośrodku poziomo kÓłka olimpijskie; azurowy.

R. Mocowanie: moVlek; rok prod.: 2008 (lll + Vll); wym.: 32,5x25,5 mm;

mat.: odlewany, Znal patynowany brązem; wykonano: 3000 + 3000 szt.;

wyprod.: Pinsou rce Warszawa.

B057
A. Znak organizacyjny PKOI; umieszczony na t|e flagi biało-czerwonej

ujętej od dołu w gałązki z liści laurowych.

R. Mocowanie: szpiIka; wym.: 20,0x25,0 mm; mat': tombak złocony,

ema|iowany; Wyprod.: Mennica Państwowa.

8058
A. Na tle srebrnego wklęsłego prostokąta Z gałązką |aurową orazlicz-
bą ',50'' nałożony złoIy znaczek organizacyjny PKOI.

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1968; wym.: 24,4x16,0 mm; mat.:

tombak srebrzony i oksydowany; znak PKOl w kolorze Żłotym, nie

emaliowany; wyprod.: Mennica Państwowa; proj. i Wyk. Jerzy Jar-

nuszkiewicz.
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B059
A. Na t|e bjało-czerwonego prostokąta Z Iiczbą 

''50'' 
na czerwonym tle

nałozony srebrny znaczek organizacyjny PKO|'
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: .1969; 

wym.: 20,5x15,5 mm; mat.:

tombak srebrzony i oksydowany, częściowo emaliowany; wyprod':
Mennica Państwowa'

B060
A' Biały znak organizacyjny PKO| na t|e gałązki |aurowej; w dole z

lewej strony na czerwonym tle napis: 70 lat.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1989; wym.: 10,0x9,5 mm; mat.:

tombak złocony, |akierowany; proj. Zbigniew Sikora.

B061
A. Prostokątny na srebrnym t|e oryginalny znak komercyjny PKol;
nad nim napis:80 LAT ]919-1999; na doIe na białym t|e napis: POL-
SKI KOMITET OLIMPIJSKI.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.; 1999; wym.: 30,0x17,5 mm; mat.:

tombak srebrzony, kolorowy nadruk i epoksydowany.

8062
A, Stylizowana flaga narodowa; na fladze druga warstwa znaczek or-
ganizacyjny PK0l; do flagi dołączona przywieszka na łańcuszkach, na

niej natle gałązek: 90 |at, ponizej: PKO|, z boku daty'19'19_2009.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2009 (V); wym.: 32,0x34,0, przy-

wieszka 10,5x34'0 mm; mat.: tombak złocony, emalia syntetyczna;
wykonano: 2000 szt.; wyprod.: Pinsource Waszawa.

8063
A. Sty|izowana, powjewająca f|aga biało-czerwona, pod nią pięć kÓł

o|impiiskich w oficja|nych barwach: u góry niebieskie, czarne, czer
wone i u dołu: zÓłte i zielone; koła pełne, Wypełnienie Złote.

R. Mocowanie: szpilka, motylek; rok prod.: 1992; wym.: 16,5x15,0 mm;

mat': tombak złocony, ema|iowany; prÓba.

8064
A' Stylizowana, powiewająca flaga biało-czerwona' pod nią pięć kÓł

olimpijskich w oficjaInych barwach, u gÓry: niebieskie czarne czer-
Wone i u dołu: żÓłte i Żielone; koła aŻurowe.
R. lVocowanie: motylek; rok prod.: 1992; wym.: 19,5x18,0 mm; mat.:

tombak złocony, emaliowany.

B065
A. Sty|izowana, powiewająca f|aga biało-czerwona, pod nją pięć kół

o|impijskich w oficjalnych barwach: u gÓry niebieskie, czarne, czer-
Wone i U dołu żÓłte i zielone; koła pełne, wypełnienie białe.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: .1992; 
wym.: 19,5x18,0 mm; mat.:

tombak złocony, emaliowany'

B066
A. Stylizowana' powiewająca flaga biało-czerwona' pod nią pięć kół
olimpijskich w oficja|nych barwach: u góry niebieskie, czarne, czer-
Wone i u dołu: zółte i Zielone' koła ażurowe.
R, Mocowanie: motylek; rok prod.: 1992; wym.: 15,0x13,5 mm; mat.:

tombak złocony, ema|iowany.
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B067
A. StyIizowana, powiewająca flaga biało-czerwona, pod nią pięć kÓł

o|impijskich W oficja|nych barwach, U góry: niebieskie, czarne, czer-
Wone i U dołu: zÓłte i zie|one; koła pełne' Wypełnienie białe'
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1992; wym.: 15,0x13,5 mm; mat.:

tombak złocony, emalioWany.

B068
A. Stylizowana, powiewająca f|aga biało-czerwona, pod nią pięć kół

olimpijskich W oficjalnych barwach, U góry: niebieskie, czarne, czer-
Wone i u dołu: ŹÓłte i Zielone (ciemne); koła pełne, wypełnienie biale'
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1994; wym.: 1 7,2x] 5,5 mm; mat.:

tombak złocony, ema|iowany i epoksydowany.

B069
A. Złote skrzyŹowane dwa trapezy; na nich czerwone eIementy f|agi

znaczka komercyjnego; pod nią pięć kÓł olimpijskich w oficja|nych

barwach; na dole czarny napis: P0LSKI KOMITET 0LlMPlJSKl.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1994;wym.: 24,0x26,0 mm; mat.:

tombak złocony, ema|iowany'

B070
A' Sty|izowana, powiewająca f|aga biało-czerwona; pod nią pięĆ kÓł

olimpijskich w oficjalnych barwach; u gÓry: niebieskie 
' 
czarne, czer-

wone i u dołu: zÓłte i zielone (jasne); koła pełne' wypełnienie białe.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1995; wym.: 16,0x14,3 mm; mat.:

tombak Złocony' ema|iowany i epoksydowany.

B07'l
A' Stylizowana, powiewająca flaga biało-czerwona, pod nią pięĆ kÓł

olimpi]skich w oficjalnych barwach, u góry: niebieskie, czarne, czer-
wone i u dołu: zółte i zielone (ciemne); koła pełne, wypełnienie białe.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.:1996; wym.: 15,0x13,5 mm; mat.:

tombak złocony, ema|iowany i epoksydowany.

8072
A. sty|izowana, powiewająca flaga biało-czerwona, pod nią pięć kół

o|impijskich w oficja|nych barwach, u góry: niebieskie, czarne, czer-
Wone i u dołu: zÓłte i zielone (jasne); koła pełne, wypełnienie białe'
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1998; wym.: 15,2x14,3 mm; mat.:

tombak złocony, ema|iowany i epoksydowany.

8073
A. Stylizowana, powiewająca f|aga biało-czerwona, pod nią pięć kÓł

o|impijskich w oficjalnych barwach u góry: niebieskie' czarne, czerwo-

ne i u dołu: zÓłte i zie|one (ciemne); koła pełne' wypełnienie białe.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2000; wym.: 15,2x14,3 mm; mat.:

tombak złocony, emaliowany i epoksydowany.

8074
A. Sty|izowana, powiewająca flaga biało-czerwona, pod nią pięć kÓł

olimpijskich złotych; koła azurowe.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2002 (lll); wym.: 14,7x12,7 mm;
mat.: tombak złocony' emaliowany i epoksydowany; wyprod.: pra-

cownia Mirosław Kurdycki, Tomasz Ostrowski _ Białystok'

B06S
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8075
A' Sty|izowana, powiewająca f|aga biało-czerwona, pod nią pięć kÓł

olimpijskich w oficjalnych barwach, u góry: niebieskie, czarne, czer
wone iu dołu: Źółte izielone (ciemne); koła pełne, wypełnienie białe.

R. Mocowanie: motylek; rok prod..2002 (V); wym.: 16,0x14,2 mm;
mat.: tombak złocony, emaliowany i epoksydowany'

8076
A. stylizowana, powiewająca flaga biało-czerwona, pod nią pięĆ kół
oIimpijskich w oficja|nych barwach, u gÓry: niebieskie' czarne, cŻer_

wone iu dołu: żółte izieIone (ciemne); kola pełne' wypełnienie białe'
R, Mocowanie: motylek; rok prod.: 2004; wym,:16,0x14,2 mm; mat.:

tombak złocony, emaliowany i epoksydowany; wyprod.: pracownia

Mirosław Kurdycki, Tomasz Ostrowski _ Białystok'

8077
A' Sty|izowana. powiewająca f|aga biało-czerwona, pod nią pięć kÓł

olimpijskich w oficja|nych barwach, u góry: niebieskie, czarne, czer-
wone i u dołu: ŹÓłte i ZieIone; koła azurowe'
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2007 (lV); wym.: 26,0x30,0 mm;

mat.:Że|azo niklowane, miękka emalia; wykonano: 1100 szt';wyprod.:
Pinsource Warszawa.

B078
A. Stylizowana. powiewająca flaga biało-czerwona, pod nią pięć kół
o|impijskich w oficjalnych barwach, u gÓry: niebieskie' czarne, czer-
wone i u dołu:zółte izie|one; koła pełne, Wypełnienie W kolorze meta-
lu - nikiel.
R. Mocowanie: otwór z kółeczkiem mocującym; rok prod.: 2007 (VIl);

wym.: 14,0x13,0 mm; mat'; żelazo nik|owane' miękka emalia; wyko-
nano: 2000 szt.; wyprod.: Pinsource Warszawa.

B079
A' Sty|izowana' powiewająca f|aga biało-czerwona, pod nią pięĆ kół
olimpijskich w oficja|nych barwach, u góry: niebieskie, czarne' czer-
wone i u dołu: zÓłte i zielone; koła pelne, Wypełnienie w ko|orze meta-
lu - nikiel.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2007 (Vll);wym.: 14,0x13,0 mm;

mat.: ZeIazo, niklowane, miękka ema|ła; wykonano: 5000 szt'; wy-
prod.: Pinsource Warszawa.

8080
A. Sty|izowana. powiewająca f|aga biało-czerwona' pod nią plęć kÓł

olimpijskich w oficjalnych barwach, u góry: niebieskie, czarne, Czer-

Wone i u dołu: zÓłte i zielone; koła azurowe.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2007 (Xll); wym.: 26,0x30,0 mm;
mat.: miedŹ, emalia syntetyczna, chrom;wykonano: 500 szt.; wyprod':

Pinsource Warszawa.

8081
A. Stylizowana. powiewająca f|aga biało-czerwona, pod nią pięć kÓł

o|impijskich w oficja|nych barwach, u gÓry: niebieskie, czarne' czer-
Wone i u dołu: żółte i ZieIone; koła azurowe.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2008 (ll); wym.: 26,0x30,0 mm;

mat.: zelazo niklowane' miękka emalia (ema|ia chemiczna); wykona-
no: 3000 szt.; wyprod.: Pinsource Warszawa.
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8082
A. Sty|izowana. powiewająca f|aga biało-czerwona' pod nią pięć kÓł

olimpijskich w oficja|nych barwach, u gÓry: niebieskie, czarne, czer-

wone i u dołu: żółte i Zielone; koła pełne, wypełnienie nik|owane.

R. Mocowanie: otwÓr z kÓłeczkiem mocującym; rok prod': 2007 _

2008; wym': 14,0x'l3,0 mm; mat': ze|azo nik|owane, miękka ema|ia;

wykonano: 2000 szt. - 2007 (Vll); 2600 szt. - 2008 (lV); 4000 szt. -
2008 (Vll); wyprod.: Pinsource Warszawa.

B083
A' Sty|izowana. powiewająca flaga biało-czerwona, pod nią pięć kÓł

o|impijskich w oficja|nych barwach, u góry: njebieskie, czarne, czer-

wone i u dołu: zÓłte i Zielone; koła azurowe'
R. Mocowanie: motylek; napis: P0LAND; rok prod.: 2008 (Vll);wym.:
26,0x30'0 mm; mat.: zelazo niklowane' miękka ema|ia; wykonano:

4000 szt.; wyprod.: Prnsource Warszawa.

B084
A' 0krągły złoty naobrzeŻu napis: CENTRUM 0Lll!1P|JSKlE PK0|; na

do|e pięć kół olimpijskich; pośrodku kontur budynku.
R' Mocowanie: motylek; rok prod.: 2004 (V|); wym': śr' 20,0 mm;

mat'; mosiądz złocony; wykonano 500 + 500 szt., wyprod': pracow-

nia Mirosław Kurdycki' TomaSZ Ostrowski _ Białystok'

8085
A. Prostokąt biało-czerwony; w Iewym górnym rogu duŻa cyira 14''

nad prostokątem pięć olimpijskich kÓł w oficjalnych barwach; na bia-

łym tIe poniŻej napis: 0.PN.M'C. 0|ympic Philate|y, Numismatic and

Memorabila Commission; na czerwonym tle napis: 14th World Olym-
pic C0llectors' Fair Olympic Centre Warsaw 29-31 May 2009.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2009 (V); wym.: 20,0x24,0 mm;

mat': tombak pozłacany, ema|ia syntetyczna; wyprod': Pinsource
Warszawa.

8086
A. Kontur mapy Po|ski; na nim biało-czerwona f|aga; na fladze pięć

kÓł olimpijskich W oficjalnych barwach oraz napis: WARSAW2009;
nad i pod f|agą paski w oficjalnych barwach MK0|; do mapy dołączo-

na przywieszka na łańcuszkach' na niej złoty napis: 14th World Olym-
pic Collectors' Fair.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2009 (V); wym.: 35,0x33,5, przy-

wieszka 4'0x2B,5 mm; mat.: tombak pozłacany, emalia syntetyczna;

wyprod.: Pinsource Warszawa.

glĘfix'Tj:.1'i1iit'*
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E. Polacy ,,N? Olimpijskim Szlaku"

Podrozdział potwierdzający uczestnictwo reprezentacji Polski w lgrzyskach
Olimpijskich od 1948 (E001) do Pekinu 2008 (E239). Takie odznaki nasizawodni-
cy wymieniali z reprezentantami innych nacji w trakcie lgrzysk. Do tego podroz-

działu zaliczone zostały odznaki wydane przez Ruch na lgrzyska 1976; mozna
byłoby je takze zaliczyc do sponsorskich, gdyz były sprzedawane w kioskach
(Eo1 5-E045). Większość kolekcjonerów w zbiorach trzyma je obok odznak uczest-
nictwa' Podobnie jest z odznakami związanymi z lgrzyskami w Moskwie '1980

wydawane w duzych ilościach i tak naprawdę nie wiemy, z ktorymi zawodnicy
jechali na lgrzyska' Do tego działały Sztaby Alertu olimpijskiego Młodziezy Mo-
skwa 80, które nadzorowały akcję zdobywania odznaki olimpijskiej Moskwa 80
posiadającej trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty - warunkiem zdobycia było
uczestnictwo w imprezach rekreacyjno-sportowych, czynach społecznych i pra-

cy społecznej itp. Tylko dzisiaj nie bardzo wiemy, które odznaki ze zbioru Eo49-
Eo62, a moze EO71-E076 do tej akcji naleŻy zaliczyc. Zbyt krótki okres przygoto-

wywania tego opracowania uniemozliwi ł znalezienie właściwych dokumentów
(regulaminów czy legitymacji).

Do tego podrozdziału zaliczono równiez naszą rodzimą inicjatywę goszczenia
Zimowych lgrzysk w Polsce.

List o rozpoczęciu starań o Zimowe lgrzyska 2006 w Polsce, który jako pierw-

szy wpłynął do PKol był datowany 16 listopada 1994 roku. Juz w kwietniu 1995 r.

zarejestrowany został Związek Międzygminny z udziałem Krakowa, Nowego Tar-

gu, Zakopanego i Szczyrku' Starania trwały do 2000 roku, kiedy to na sesji MKol
przyznano organizację Turynowi. Akcji towarzYszy! od początku odznaki (E182-
E199), butony (E200-E201), plakiety (M059), itd.

E00'l
A. Kształt tarczy herbowej; na czerwonym orzeł; u góry na pasku pięć

kÓłek oIimpijskich; po bokach napis: XlV lG RZYSK 0Ll|\4PIJsKlE 1948'

R. Mocowanie: nakrętka; rok prod.: 194B; wym.: 19'5x] 5'5 mm; mat.:

tombak złocony, lakierowany.

E002
A. Kształttarczy herbowej; na czerwonym t|e orzeł; u gÓry na białym

pasku pięć kÓłek o|impijskich; po bokach napis: XlV IGRZYSK 0L|M_
PIJSKIE 1948.
R' Mocowanie: nakrętka; rok prod.: 194B; wym.: 1 9,5x15'5 mm; mat.:

tombak Złocony, |akierowany; prÓba.

E003

A. Kształt tarczy herbowej; na czerwonym tle orzeł; u góry na pasku

pięć kÓłek olimpijskich; po bokach napis: XlV lGRZYSKA OLll\/lPlJ-

SKIE 1 948.
R. Mocowanier szpilka; rok prod.: 1948; wym.: 19,5x15,5 mm, mat.:

tombak złocony, lakierowany.
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E004

ffi
E008

W
E010

E004
A. Kształt trÓjkąta; u gÓry biały gołąbek pokoju; ponizej na bjało-czer
Wonym trÓjkącie pięĆ Złotych kÓłek olimpijskich'
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1952; wym.:29,0x17,5 mm; mat.:
tombak z}ocony, emaliowany; wykonany przez A' BrzeŹlckiego War-
szawa.

E005
A' Kształt trÓjkąta; u góry biały gołąbek pokoju; ponlzej na biało-czer-
Wonym trÓjkącie pięć złotych kÓłek olimpijskich.
R. Mocowanie: nakrętka; rok prod': 1952; wym.: 25,0x] 5'0 mm; mat.:
tombak złocony, ema|iowany.

E006
A. Kwadrat biało-czerwony; na białym napis: MEKSYK 1968; obok
cŻefwona tarcza herbowa z orłem polskim; w dole na czerwonym t|e
pięć złotych kÓł oIimpijskich'
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1968; wym.: 21 ,0x21 ,0 mm; mat.:
tombak złocony, emaliowany'

E007
A' Prostokąt; na obrzeŻach biały napis: na granatowym tle: między-
narodowy olimpijski obóz młodzieŻy 1972; środek biało-czerwony;
na części białej pięĆ oIimpijskich kół w kolorach ofyginalnych.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod..1972, wym.: 45,1x29,1 mm; mat.:
plastik z nadrukiem.

E008
A' Znaczek w kształcie konturu PoIski; tło białe; Iinia granic czerwo-
na; z lewej strony u góry biały orzeł na czerwonejlarczy', Z prawej

strony data 1 972; pod nią pięĆ złotych kół olimpijskich.
R. Mocowanie: agrafka; rok prod.: 1972; wym.: 25x25,5 mm; mat.:
tombak złocony, emaliowany; Wyprod': Mennica Państwowa.

E009

A'Znaczek w kształcie konturu Po|ski; tło Złoto-azurowe; Iinia granic
czerwona; Ż |ewej strony u gÓry biały oTZeł na czerwonejIarczy; z
pfawej strony data 1972, pod nią pięĆ złotych kół olimpijskich'
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1972; wym.: 25,0x25,5 mm; mat.: tom-
bak złocony' cZęściowo emaliowany; Wyprod.: lVennica Państwowa.

E01 0

A. Znaczek w kształcie konturu Polski; tlo złote; Iinia granic czerwo-
na; z lewej strony u gÓry biały orzeł na czerwonejtarczy; z prawej

strony dala 1972; pod nią pięć złotych kÓł o|impijskich'
R. Mocowanie: agrafka; rok prod.:1972; wym.: 23,0x23,5 mm; mat.:
tombak złocony, częściowo emaliowany; Wyprod.: |Vlennica Państwowa.

E01 1

A. Prostokąt; na białym u gÓry biały orzeł na tle czerwonej mapy Pol-
ski; pod tarczą pięć złotych kÓł oIimpijskich i napis: M0NACHlUM
1972
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.. 1972; wym.: 23,3x15 mm; mat.:
tombak złocony' emaliowany; Wyprod.: Mennica Państwowa; proj'
i wyk. Stanisława Wątróbska-Frindt'
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E019

Ei12
A.Znaczek w kształcje konturu Polski; tło białe; Iinia granic czerwo-

na; z lewej strony u gÓry biały orzeł na czerwonej tarczy; Z prawej

strony data 1976; pod nią pięć złotych kÓł olimpijskich i napis: POL-
SKA,
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1976; wym., 25x24,5 mm; mat,:

tombak złocony, ema|iowany; wyprod': Mennica Państwowa.

E013
A. Kwadrat biało-czerwony; na białym napis: MONTREAL lNNsBRUOK
1 976; obok czerwona tarcza herbowa z orłem po|skim; w do|e na czer-

Wonym tle pięć złotych kół olimpijskich'
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1976; wym.: 21,0x21 ,0 mm; mat.:

tombak złocony, ema|iowany; wyprod': Mennica Państwowa.

E01 4
A' Kwadrat biało-czerwony; na białym napis: M0NTREAL 1976; obok
czerwona tarcza herbowa z orłem polskim; w dole na czerwonym tle
pięć złotych kÓł oIimpijskich.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1976; wym.: 21 ,0x21 ,0 mm; mat.:

tombak złocony, emaliowany; wyprod.: Mennica Państwowa'

E01 5
A. Kwadrat; na gÓrze na niebieskim tle pięć srebrnych kÓł olimpij-
skich i napis: lNNSBRUcK'76, na dole na biało-czerwonym t|e gałąZ-

ka laurowa.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1976, wym.:20,7x20,7 mm; mat.:

tombak srebrzony, lakierowany; emitent RUCH; wyprod.: Sp. Pracy
PERFECTA Poznań.

E01 6

A. Okrągły; na białym tle pięć Żłotych kÓł o|impijskich i napis: lNNS-
BRUCK '76; dookoła pas imitujący koła zębate.

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1976; wym.: śr' 20,0 mm; mat':

tombakzłocony, Iakierowany; emitent RUcH;Wyprod': Sp. Pracy PER-
FECTA Poznań.

E01 7
A' 0krągły; na białym t|e pięć srebrnych kÓł oIimpijskich i napis: lNNs-
BRUCK'76; dookoła pas imitujący koła zębate'

R, Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1976; wym.

tombak srebrzony, lakierowany; emitent RUCH;

PERFECTA Poznań'

E01 I

śr. 20,0 mm; mat.:

wyprod.: Sp. Pracy

A. 0krągły; na białym tle pięĆ kÓł oIimpijskich w koIorach of icja|nych

i złoty napis: lNNSBRUcK'76.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1976; wym.: śr' 20,0 mm; mat':

tombak złocony, lakierowany; emitent RUCH;wyprod.: Sp' Pracy PER'
FECTA Poznań'

E01 I
A, Okrągły; na białym tle pięć kÓł olimpijskich w ko|orach oficjalnych

i srebrny napis: INNSBRUCK'76.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 'l976; wym.: śr.20,0 mm; mat.:

tombak srebrzony, lakierowany; emitent RUCH; wyprod.: Sp. Pracy
PERFECTA Poznań.

E012

E013

E015



54 ODZNAKI

r .r 'łi. :9

E020
A' Okrągły; na białym tle pięĆ kół olimpijskłch izłoty napis: INNS-
BRUCK' 76. poniŻej biały orzel na czerwonym t|e'

R' Mocowanie: szpi|ka; rok prod.: 1976; wym': śr.20,4 mm; mat':

tombak srebrzony, lakierowany; emitent RUCH; wyprod.: Sp. Pracy
PERFECTA Poznań.

E021
A. 0krągły; na białym tle pięć kół oIimpijskich isrebrny napis: INNS-
BRUCK' 76. poniŻe1 biały orzeł na czerwonym tle'
R. Mocowanie: szpilka; rok prod': 1976; wym': śr.20'4 mm; mat.:

tombak srebrŻony, lakierowany; emitent RUCH; wyprod': Sp. Pracy
PEBFECTA Poznań'

E022
A. Prostokąt z zaokrąglonymt rogami; na czarnym t|e u góry napis:

M0NTREAL; niżej w ramce pięć srebrnych kÓł oIimpijskich, obok
z prawej' 76.
R. lVocowanie: szpilka; rok prod.: 1976; wym.: mm; mat.: tombak
srebrzony, lakierowany; emitent RUCH.

E023
A' Kwadrat na górze na niebieskim t|e pięć srebrnych kÓł olimpijskich
i napis: MONTREAL'76. na do|e na biało-czerwonym tle galązka lau-
r0wa.
R Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1976; wym.:20,7x20,7 mm; mat.:

tombak srebrzony, lakierowany; emitent RUCH; wyprod.: Sp, Pracy
PERFECTA Poznań.

E024
A' Kwadrat; nagorze na biało-czerwonym t|e pięĆ złotych kÓł o|impij-
skich iniżej Złoty napis: lV0NTREAL'76; na do|e f|aga kanadyJska'

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1976; wyn..20,7x20,7 mm; mat.:

tombak złocony, Iakierowany; emitent RUcH; wyprod': Sp. Pracy
PERFECTA Poznań.

E025
A. Kwadrat; na gÓrze na biało-czerwonym tle pięĆ złotych kół oIimpij-
Skich i niŹej srebrny napis: lVONTREAL'76; na dole f|aga kanadyjska'

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1976; wyn..20,7x20,7 mm; mat.:

tombak złocony, Iakierowany; emitent RUCH; wyprod.: Sp. Pracy
PERFECTA Poznań'

E026
A. Okrągły na białym tle pięć kÓł o|impijskich w ko|orach oficja|nych
i Złoty napis: l\/l0NTREAL'76.
R' Mocowanie: szpilka; rok prod': 1976; wym.: śr. 20 mm; mat':tom-
bak złocony, lakierowany; emitent RUCH; wyprod.: Sp' Pracy PER-
FECTA Poznań'

E027
A' Okrągły na białym t|e pięć kÓł oIimpijskich w ko|orach oficja|nych
i srebrny napis: M0NTREAL'76.
R. lvlocowanie: szpilka; rok prod': 1976; wym.: śr.20 mm; mat.;tom-
bak srebrny, lakierowany; emitent RUCH; wyprod.: Sp. Pracy PER-
FECTA Poznań.
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E031

E028
A. Okrągły; na białym t|e pięć kÓł olimpijskich i Żłoty napis: MoNTRE-

AL 76; ponizej biały orzeł na czerwonym t|e'

R' Mocowanie: szpilka; rok prod.: ']976' wym': śr.20,4 mm; mat':

tombak pozłacany, lakierowany; emitent RUCH; wyprod.: Sp' Pracy

PERFEOTA Poznań..

E029
A' 0krągły; na białym tle pięĆ kÓł olimpijskich i srebrny napis: M0NT-

, REAf 76; poniżej biały orzeł na czerwonym i|e.

R. Mocowanie: szpiIka; rok prod': 1976; wym': śr' 20,4 mm; mat.:

tombak srebrzony' łakierowany; emitent RUCH; wyprod.: Sp. Pracy

PERFECTA Poznań'

E030
A' okrągły na białym t|e sprinter i Złoty napis. MoNTREAI 76' poniżej

na czerwonym t|e ztote pięć kół olimpijskich'
R' Mocowanie: szpi|ka; rok prod': '1976; wym': śr' 20'4 mm; mat.:

tombakZłocony, lakierowany; emitent RUCH; wyprod'; Sp. Pracy PER-

FECTA Poznań.

E031
A. 0krągły na białym t|e sprintor I srebrny napis: M0NTREAL'76' po-

nizej na czerwonym t|e srebrne pięć kół o|impijskich'

R' lvlocowanie: szpilka; rok prod.: ']976; wym.: śr.20'4 mm; mat':

tombak srebrzony, lakierowany; emitent RUCH; wyprod.: Sp. Pracy

PERFECTA Poznań..

E032
A. 0krągły na białym tle koIarz i Złoty napis. lvl0NTREAt 76' poniżej

na czerwonym tle złote pięć kÓł o|impijskich.

R. Mocowanie: szpiIka; rok prod.: 1976; wym.: Śr' 20,4 mm; mat.;

tombak złocony, |akierowany; emitent RUcH;Wyprod.: Sp' Pracy PER-

FECTA Poznań'

E033
A' Okrągły na białym t|e kolarz i srebrny napis: MONTREAL 76 poni-

Zej na czerwonym t|e srebrne pięć kÓł oIimpijskich.

R. Mocowanie: szpiIka; rok prod.: 1976, wym': śr' 20,4 mm; mat.:

tombak srebrzony, lakierowany; emitent BUCH; wyprod.: Sp. Pracy

PERFECTA Poznań'

E034
A' 0krągły na białym tIe piłkarz i złoty napis: l!10NTBEAL' 76; poniżej

na czerwonym t|e złote pięć kół o|impi1skich.

R. Mocowanie: szpi|ka; rok prod': 1976; wym': śr' 20'4 mm; mat.:

tombakZłocony' lakierowany; emitent RUCH;wyprod': Sp. Pracy PER-

FECTA Poznań.

E035
A' Okrągły na białym tle piłkarz i srebrny napis: M0NTREAf 76; poni-

Zej na czerwonym tle srebrne pięĆ kÓł o|impijskich'

R. Mocowanie: szpi|ka; rok prod': 1976; wym': śr' 20,4 mm; mat':

tombak srebrzony, lakierowany; emitent RUCH; wyprod.: Sp. Pracy

PERFECTA Poznań''
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E036

ffi
E042

E036
A. Okrągły na białym tle cięZarowiec i Złoty napis: M0NTREAf 76;
ponizej na czerwonym tle złote pięć kÓł o|impijskich.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: '1976; wym.: śr.20,4 mm; mat.:
tombak złocony, Iakierowany; emitent RUCH; wyprod.: Sp' Pracy
PERFECTA Poznań.

E037
A. Okrągły na białym tle cięŹarowiec i srebrny napjs: M0NTREA| 76;
ponizej na czerwonym tle srebrne pięć kÓł o|impijskich.
R. Mocowanie: szpi|ka; rok prod.: 1976; wym': śr. 20,4
tombak srebrzony, lakierowany; emitent RUCH; wyprod
PERFECTA Poznań.

E038

mm; mat.:

Sp. Pracy

A. Okrągły na białym t|e zapaśnicy i złoty napis: M0NTREAL 76; po-
niŹej na czerwonym tle złote pięć kół o|impijskich'
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 'l976; wym.: śr.20,4 mm; mat.:
tombak złocony, lakierowany; emitent RUcH; wyprod.: Sp' Pracy
PERFEOTA Poznań. wyprod.: Sp' Pracy PERFECTA Poznań.

E039
A' 0krągły na białym t|e zapaśnicy i srebrny napis: M0NTREAL 76;
poniżej na czerwonym t|e srebrne pięć kół o|impijskich.
R. Mocowanie: szpi|ka; rok prod': 1976; wym': śr.20,4 mm; mat.:
tombak srebrzony, lakierowany; emitent RUCH; wyprod.: Sp. Pracy
PERFECTA Poznań.

E040
A. Prostokąt pionowy, W jasnozielonej ramce na złotym t|e, u gÓry

biały napis: M0NTREAL '76 nlzej ko|orowy znaczek organizacyjny
PKO|; na dole na biało-czerwonej fladze napis: POLSKA.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1976; wym.:27,4x20,4 mm; mat.:
plastik z nadrukiem; emitent RUCH.

E041
A. Prostokąt pionowy; w czerwonej ramce na Złotym tle, u gÓry biały
napis: MONTREAL'76; nizej kolorowy znaczek organizacyjny PKOI;
na do|e na biało-czerwonej f|adze napis: POLSKA'
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1976; wym.:27,4x20,4 mm; mat.:
plastik z nadrukiem; emitent RUCH.

E042
A. Prostokąt pionowy, W ciemnozielonej ramce na złotym tle. u gÓry

biały napis: M0NTREAL'76 niŻe] kolorowy znaczek organizacyjny
PKO|; na dole na biało-czerwonej fladze napis: POLSKA'
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1976; wym..27,4x20,4 mm; mat.:
plastik z nadrukiem; emitent RUCH.

E043
A. Prostokąt pionowy, W białej ramce na złotym tle u gÓry bialy napis:
MONTREAL'76 njżej kolorowy znaczek organizacyjny PK0l; na dole
na biało-czerwonej fladze napis: P0LsKA.
R. Mocowanie: szpilka, rok prod.: 1976; wym.:27,4x20,4 mm; mat.:
plastik z nadrukiem; emitent RUCH.
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A. Prostokąt pionowy w niebieskiej ramce na Złotym tle u gÓry biały
napis: M0NTREAL '76' niŻej ko|orowy znaczek organizacyjny PK0l;
na do|e na biało-czerwonej fladze napis: P0LSKA'
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1976; wym.:27,4x20,4 mm; mat.:
plastik z nadrukiem; emitent RUCH.

E045
A' Prostokąt pionowy W szarej ramce na Złotym t|e u gÓry biały napis:
MONTREAL '76. niżej kolorowy znaczek organizacyjny PKO|; na do|e

na biało-czerwonej fladze napis: P0LSKA.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1976; wym.:27,4x20,4 mm; mat.:
plastik z nadrukiem; emitent RUCH.

E047
A' Okrągły na czerwonym t|e poziomo niebieskie pięć kÓł o|impijskich

i czerwona bieznia (logo CoS); niżej czarny napis: na czerwonym t|e

POLSKI KOIVIITET OLIMPIJSKI 1976 MONTREAL INNSBRUCK
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1976; wym': śr' 41,0 mm; mat.:
plastik z nadrukiem.

E048
A. Kwadrat biało-czerwony; na białym napis: LAKE PLACID 1 9B0' obok
złolalarcza herbowa z orłem polskim; w doIe na czerwonym tle pięć

złotych kól oIimpijskich'
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: l9B0; wym.: 21,3x21,5 mm; mat.:

tombak złocony, ema|iowany; wyprod.: lvlennica Państwowa.

E049
A. Kwadrat biało-czerwony; na białym napis: M0SKWA 1980' obok
Złota tarcza herbowa z orłem poIsklm; w doIe na czerwonym tle pięć

złotych kół oIimpijskich'
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1980; wym.: 21,3x21,5 mm; mat.:

tombak zlocony' ema|iowany; wyprod.: |Vlennica Państwowa.

E050
A'Znaczek w kształcie konturów Po|ski; tło białe, Iinia granic czerwo-
na; z lewe1 strony u gÓry biały orzeł na czerwonejtarczy'' z prawe1

strony data 1980, pod nią pięć złotych kół o|impijskich i napis: P0L-
SKA.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1980; wym..22,0x22,0 mm; mat.:

tombak złocony' emaliowany epoksydowany; Wyprod.: |Vennica Pań-

stwowa,

E051

A'Znaczek w ksztalcie konturÓw Po|ski; tło bia|o-czerwone' w Środku
poziomo pięĆ złotych kÓł olimpijskich.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1976; wym.: 23,0x24,0 mm; mat.:

tombak złocony, ema|iowany; wyprod.: |Vennica Państwowa,

Eu4o FR
A Okrągły na czerwonym tle poziomo niebieskie pięć kÓł o|impijskich ({ /Ę\. })

!if[t#ńif'Jll'JBn[iiJ*:'ejczarnynapis:ńabiałymtieP0L-W
R. Mocowanie: szpilka; rok prod': 1976; wym': śr' 41,0 mm' *^'' l'l'shrctjltroilMP|]s(l

ptastik z nadrukiem. 
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E052

E052
A' Znaczek w kształcie konturÓw Polski; tło biało-czerwone, w Środku
poziomo pięć złotych kÓł o|impijskich.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1976; wym.: 13,5x13,5 mm; mat.:

tombak złocony' emaliowany; wyprod.: Mennica Państwowa.

E053
A' Prostokąt w ktÓrym na czerwonym tle biały orzeł polski pod nim
pięć złoiych kół olimpijskich (cieńsze niż poprzedni).

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1976; wym.:22,9x14,9 mm; mat.:

tombak złocony, emaliowany; Mennica Państwowa.

E054
A. Znaczek w kształcie konturów Polski; tło biało-czerwone. w środku
nałozone poziomo pięĆ złotych kół olimpijskich.
R. Mocowanie: agrafka; rok prod.: 1980; wym.:25,7x27,8 mm; mat.:

tombak złocony _ modelina.

E055
A. Znaczek w kształcie konturÓw Po|ski; iło biało-czerwone. w środku
nałozone poziomo pięć srebrnych kÓł oIimpijskich.
R. Mocowanie: agrafka; rok prod.: 1980; wym.:25,7x27,8 mm; mat.:

tombak srebrnych - modelina.

E056
A' Prostokąt na biało-czerwonym t|e pięć złotych kÓł olimpijskich w
środkowym gÓrnym ko|e na białym t|e'l980 w dwóch do|nych kołach
na czerwonym tle MOSKWA i LAKE PLACID.
R. lvlocowanie: szpilka; rok prod.: 1980; wym.: 15,5x36,5 mm; mat.:

tombak złocony, emaliowany'

E057
A. Pięć pełnych złotych kół o|impijskich; na tle biało-czerwonym nad

nimi napis: P0LSKA -1980.

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1980; wym.: 15x23,8 mm; mat.:

tombak złocony, ema|iowany; wyprod': Mennica Państwowa.

E058
A. PięĆ pełnych złotych kÓł oIimpijskich; na t|e biało-czerwonym nad

nimi napis: MOSKWA 1980
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1980; wym.: 16,3x20,3 mm; mat.:

tombak złocony, częŚciowo emaliowany; wyprod.: |Vlennica Państwo-
wa.

E059
A' Pięć pełnych złotych kÓł oIimpijskich, nad nimi pasek biało-czer-
w0ny.
R. Mocowanie; szpilka; rok prod.: 1980; wym.: 13,7x20,7 mm, mat.:

tombak złocony, częściowo emaIiowany; wyprod.: Mennica Państwo'
wa.

E060
A. Pięć pełnych złotych kÓł oIimpijskich środkowe gÓrne koło biało-
czerw0ne.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1980; wym.: l7x32,B mm; mat.:

tombak brąZowiony, częściowo emaIiowany; wyprod.: Mennica Pań-
stwowa.
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E06'l
A' PięĆ pełnych złotych kół o|impijskich; z prawej strony fa|ująca f|aga

biało-czerwona.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1980; wym.: 9,8x37,6 mm; mat.:

tombak złocony, częściowo emaliowany; wyprod.: Mennica Państwo-
wa; proj. Zbigniew Sikora.

E062
A. 0krągły tło czerwone; w środkowym koIe gÓrze napis:'l9B0; pod

nim pasek biało-czerwony' niżei pięć kÓł olimpijskich'
R. Mocowanie: szpilka; rok prod': 1980; wym': śr.30,2 mm; mat.:

tombak złocony, emaliowany; wyprod.: Mennica Państwowa.

E063
A. Biały orzeł poIski trzymaiący w szponach pięć złotych kÓł olimpij-

skich wypełnionych czerwoną emalią.

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1980; wym.: 19,8x21 mm; mat.:

tombak złocony, emaliowany; Wyprod.: Mennica Państwowa.

E064
A. Biały orzeł poIski trzymający w szponach pięć zlotych kół olimpij_

skich wypełnionych czerwoną ema|ią"

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1983; wym.: 15,0x15,0 mm; mat.:

tombak złocony, emaliowany; wyprod.: Mennica Państwowa.

E065
A. Biały orzeł polski trzymający W szponach pięĆ kÓł o|impijskich Wy-

pełnionych, niebieską, czarno-granatową. czerwoną, żÓłtą i zieloną

emalią.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1980; wym.: 18,0x21,5 mm; mat.:

tombak złocony' emaliowany; wyprod.: |V]ennica Państwowa'

E066
A. Biały orzeł polski trzymający w szponach pięć złotych kÓł o|impij-

skich wypełnionych czerwoną emalią'

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1983; wym.: 14,4x15,2 mm; mat.:

tombak złocony, ema|iowany; wyprod.: Mennica Państwowa.

E067
A' Prostokąt W którym na czerwonym t|e biały orzeł polSki, pod nim

pięĆ złotych kół olimpiiskich.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1980; wym.:22,9x14,2 mm; mat.:

tombak złocony, ema|iowany; wyprod.: Mennica Państwowa.

E068
A. Prostokąt; na gÓrze na złotym tle czarny napis: M0SKWA 80, niŻej

biały pas na nim pięć zlotych kÓł olimpijskich, na dole duza litera M

złoŻona z czerwonych kresek.

R. Mocowanie: agrafka; rok prod.: 1980; wym.: 40,6x26,4 mm; mat.:

tombak złocony, emaliowany.

E069
A. Na tle biało-czerwonego prostokąta złoly znaczek organizacyjny

PKOI.

R. Mocowanie: aorafka; rok prod.: l9B0; wym.: 39,5x29,6 mm; mat.i

tombak zlocony' ema|iowany; wyprod.: Mennica Państwowa.
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&
E074

E07{t

A. Odznaka Reprezentanta Polski; prostokąt, na t|e metalu orzeł pol-
ski, nad nim pięć kÓł olimpijskich' pod orłem napis: P0LSKA; na dole
pionowo f laga biało-czerwona'
R. Mocowanie: agrafka, rok prod.: 1980, wym.: 31 ,6x14,6 mm; mat.:
tombak srebrzony i oksydowany; częŚciowo emaliowany; wyprod.:
Mennjca Państwowa; proj. Zbigniew Sikora.

E071

A. Prostokąt Z oficja|nym znakiem (logo) lgrzysk w Moskwie; ułozo-
ny z dwÓch paskÓW bjałego i jasnego czerwonego z gwiazdą na gÓ_

rze: niŻej pięć kół olimpijskich i napis: M0SKWA - 80'
R. Mocowanie: szpilka, rok prod.: 1980; wym.: 24,8x17,9 mm; mat.:
tombak złocony, Iakierowany.

E072
A. Oficjalny znak (logo) lgrzysk w Moskwie; UłoŻony z dwÓch pasków
białego i jasnego czerwonego z gwiazdąna gÓrze, pod spode napis:
M0sKWA' B0 i pięć kół olimpijskich (na złotym t|e)'
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1980; wym.. 24,6x17,0 mm; mat.:
tombak złocony, Iakierowany.

E073
A. Ofic1alny znak (logo) lgrzysk w Moskwie, ułożony z dwóch paskÓw
białego i 1asnego czerwonego z gwiazdą na gÓrze, pod spodem na-
pis: MOSKWA'B0 i pięć kÓł olimpijskich (na srebrnym t|e)'
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1980; wym.: 21,8x16,2 mm; mat.:
tombak złocony, lakierowany'

8074
A' 0ficjalny znak (|ogo) |grzysk w Moskwie, UłoŻony z dwÓch paskÓw
białego i jasnego czerwonego z gwiazdą na gÓrze, niŹej napis: M0-
SKWA 'B0 i pięć kÓł olimpijskich (na ciemnoczerwonym tle)'
R, Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1980; wym.: 23,8x17,1 mm; mat.:
tombak złocony, lakierowany.

E075
A. Oflcja|ny znak (logo) lgrzysk w Moskwie, ułoŻony z dwÓch paskÓw
białego i ciemnocŻerwonego z gwiazdą na gÓrze, niŹej napis: M0-
SKWA'80 i pięć kÓł olimpijskich (na ciemnoczerwonym tle).
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1980; wym.'.24,6x17,8 mm; mat.:
tombak złocony, lakierowany.

E076
A. Oficjalny znak (logo) lgrzysk w Moskwie, ułoŻony z dwÓch paskÓw
białego i jasnego czerwonego z gwiazdą na gÓrze, niŹej napis: M0-
sKWA '80 i pięć kÓł oIimpijskich (na ciemnoczerwonym t|e).

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1980; wym.: 23,8x17,1 mm; mat.:
tombak złocony, Iakierowany'

E077
A' Dwa skośne paski, na lewym gÓrnym f|aga czerwona z gwlazdą'
sierpem i młotem; niZ< prawej biało-czerwona; połączone pięcioma
złotymi kÓłkami olimpijskimi (lgrzyska Dobrej Woli rozgrywane W

krajach socjalistycznych w zamian za lgrzyska Los Angeles).
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1984; wym..25x10,2 mm; mat.:
tombak złocony' transparentna emalia; proj. Leszek Muszalski.
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E078
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|, u dołu
napis: CALGARY'88; z lewego boku wkomponowane czerwone koło:

Z Złotym napisem XV ZlMOWE IGRZYSKA OLlMPlJsKlE.
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet Olimpijski nr 4;

wym.: 24,5x1 1'0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowany; wyprod.:
ARECO CANADA; proj, Zbigniew Sikora,

E079
A' Na białym prostokącie nałożony znaczek organizacyjny PKOl, u dołu
napis: CALGARY'88; z lewego boku w okrągłym wycięciu płonący

znicz w kaganku (kaganek złoty wypukły)'
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr 4;

wym.: 36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowany; wyprod.:
ARECO CANADA; proj. Zbigniew Sikora.

E080

A' Na białym prostokącie nałoŹony znaczek organizacyjny PKO|' u dołu
napis: CALGARY '88; z lewego boku wkomponowane koło w białym
kolorze na nim zjazdowiec (narciarstwo alpejskie).
R. Mocowanie: motylek; napis: 

.1987 
Polski Komitet 0limpijski nr 4;

wym.: 36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; wyprod.:
ARECO CANADA; proj. Zbigniew Sikora.

E08'l
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0l, u dołu
napis: CALGARY 'BB; z |ewego boku wkomponowane koło w białym
koIorze na nim bobsIej moze prÓba'

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet Olimpijski nr 4;

wym.: 36'0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; wyprod.:
ARECO CANADA; proj. Zbigniew Sikora.

E082
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|' u dołu

napis: CALGARY 'BB; z |ewego boku wkomponowane koło w białym

koIorze na nim łyżwiarz figurowy.
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr 4;

wym.: 36,0x16,0 mm; mat': tombak złocony, emaliowany; wyprod':
ARECO CANADA; proj. Zbigniew Sikora.

E083
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0|' u dołu

napis: CA'LGARY '88; z |ewego boku wkomponowane koło w biatym
kolorze na nim hokeista na lodzie.

B. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0l mpijski nr 4;

wym.: 36,0x-16,0 mm; mat': tombak złocony, emaliowany; wyprod':

ARECO CANADA; proj. Zbigniew Sikora.

E084
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|, u dołu
napis: CALGARY 'BB; z |ewego boku wkomponowane koło w białym
kolorze na nim saneczkarz.
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr 4;;

wym.: 36,0x16,0 mm; mat.I tombak złocony, emaliowany; wyprod.l
ARECO CANADA; proj. Zbigniew Sikora.
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E091

E085
A. Na białym prostokącie nałożony znaczek organizacyjny PK0|'
u dołu napis: 0ALGARY'BB; z |ewego boku w komponowane koło

w białym kolorze na nim dwójka saneczkarzy.
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr 4;

wym.: 36,0x16,0 mm; mat': tombak złocony, emaliowany; wyprod.:

ARECO CANADA; proj. Zbigniew Sikora.

E086
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0|'
u dołu napis: CALGARY'BB; z lewego boku wkomponowane koło

w białym koIorze na nim biathlonista'
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr 4;

wym.: 36,0x16,0 mm; mat,: tombak złocony, ema|iowany; wyprod':

ARECO CANADA; proj. Zbigniew Sikora.

E087
A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organlzacyjny PKO|,

u dołu napis: CALGARY'8B; z lewego boku wkomponowane koło

w białym kolorze na nim skoczek narciarski (narciarstwo k|asyczne).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet Olimpijski nr 4;

wym.: 36,0x16,0 mm; mat': tombak złocony, ema|iowany; wyprod.:

AREC0 CANADA; proj. Zbigniew Sikora.

E088
A' Na białym prostokącie nałożony znaczek organizacyjny PK0|'
u dołu napis: OALGARY'BB; z |ewego boku wkomponowane koło w
białym koIorze na nim łyzwiarz szybki.

R. Mocowanie: motylek; napis: l9B7 Polski Komitet 0limpiiski nr 4;

wym.: 36,0x16,0 mm; mat,; tombak złocony, ema|iowany; wyprod.:

AREC0 CANADA; proj. Zbigniew Sikora.

E089
A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0|'
u dołu napis: CALGARY'8B; z |ewego boku wkomponowane koło;

w kółku na białym t|e hokeista na |odzie.

R. Mocowanie:2 x motylek; napis: ARECO CANADA 
.I9BT 

Polski Ko-

mitet 0limpijski nr 57211000, wym.: 57,5x36,5 mm, mat,: tombak
złocony' ema|iowany; wyprod': AREOO 0ANADA; proj' Zbigniew Si-
kora.

E090

A. Na czerwonym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|,

u dołu napis: CALGARY 'BB; z |ewego boku wkomponowane białe

koło: z złotym napisem XV ZlMOWE |GRZYSKA OLIMP|JSK|E (jak

odznaka E077\.
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski; wym.:

24,5x11'0 mm; mat': tombak złocony' ema|iowany; wyprod': ARECO
CANADA (prÓba); proj' Zbigniew Sikora'

E091

A. Na białym prostokąCie nałozony znaczek organizacyjny PKO|'

u dołu napis: OALGARY'88; z lewego boku wkomponowany azurowy

znicz (1ak odznaka E078).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet Olimpijski; wym.:

36,0x16'0 mm; mat': tombak złocony, ema|iowany; Wyprod.: ARECO
OANADA (prÓba 1); proj. Zbigniew Sikora'
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A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKOI, u dołu

napis: CALGARY'88; z lewego boku wkomponowany azurowy znicz
(jak odznaka E078).
R. Mocowanie: motylek; napis: I987 Polski Komitet 0limpiiski; wym.:

36,0x16,0 mm; mat': tombak złocony, emaliowany; wyprod.: ARECO
CANADA (prÓba 2); proj. Zbigniew Sikora'

E093
A' Na białym prostokącje nałozony znaczek orqanizacyjny PKO|, u dołu

napis: CALGARY'BB; Z |ewego boku wkomponowane ażurowy znicz
(jak odznaka E07B).
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpiiski; wym.:

36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; wyprod':ARECO
OANADA (prÓba 3); proj' Zbigniew Sikora.

E094
A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0|, u dołu

napis: CALGARY'BB; z |ewego boku wkomponowane koło czerwono-
białe na nim dwÓjka bobs|eistÓw (jak odznaka E0B0)'

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski; wym.:

36,0x16,0 mm; mat': tombak złocony, ema|iowany; wyprod.: AREC0
CANADA (prÓba 1 ); proj. Zbigniew Sikora'

E095
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|, u dołu

napis: CALGARY'88; z lewego boku wkomponowane koło czerwono-
białe na nim dwÓjka bobsleistÓw (jak odznaka E0B0).

R. Mocowanie: motylek; napisr 
.1987 

Polski Komitet 0limpijski; wym.:

36,0x]6,0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; wyprod': ARECO
CANADA (prÓba 2); proj' Zbigniew Sikora'

E096
A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|' u dołu

napis: CALGARY 'B8; z lewego boku wkomponowane białe koło na

nim dwójka bobs|eistÓw (jak odznaka E0B0).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet Olimpijski; wym.:

36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowany; wyprod': ARECO
CANADA (prÓba 3); proj' Zbioniew Sikora.

E097
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0l; u dołu

napis: SEUL'BB; z |ewego boku wkomponowane koło: Z Żłotym napi-

sem XXIV IGRZYSKA 0Lll\/lPlJSKlE na czerwonym tle.

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpiiski nr

K-006/1000; wym.: 24,5x1 1,0 mm; mat': tombak złocony, emaliowa-

ny; wyprod.: ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych (chy-

ba jednak 1000 szt' Każdego rodzajU - uwaga odnosi się do całej

serii); proj, Zbigniew Sikora,

E098

A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|, u dołu

napis: SEUL'BB; z Iewego boku w okrągłym Wycięciu płonący znicz

w kaganku (złoty wypukły).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet Olimpijski nr

K-006/1 000; wym.: 36,0x1 6,0 mm; mat.: tombak złocony, emaltowany; wy_

prod.: ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj. Z. Sikora.

ił:"Ł{g.ili.,
E092
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E099

E099
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organlzacyjny PKo|,
u dołu napis: SEUL'88; z lewego boku w okrągłym wycięciu na bia-
łym t|e napięty łuk i strzały (łucznictwo)'

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/1 000; wym.: 36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowa-
ny; wyprod.: AREC0 CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj.

Zbioniew Sikora.

E1 00
A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|,
u dołu napis: SEUL'BB; z Iewego boku w okrągłym wycięciu na bia-
łym tle fragment biezni Z czerwoną sy|Wetką biegacza (lekkoat|etyka).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/1 000; wym.: 36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowa-
ny; wyprod.: AREC0 CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora.

E1 01

A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|,
u dołu napis: SEUL'BB; z lewego boku w okrągłym wycięciu na bia-
łym t|e kosz z czelwoną piłką (koszykÓwka).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/1 000; wym.: 36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowa-
ny; wyprod,: AREC0 CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora.

E102
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0|'
u dołu napis: SEUL'BB; z lewego boku w okrągłym wycięciu rękawica
(boks).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/1000; wym.: 36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowa-
ny; wyprod,: ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora.

E1 03
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0|,
u dołu napis: SEUL'B8; z lewego boku w okrągłym WycięciU na bia-
łym tle czerwony kajak z wiosłem (kajakarstwo).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/1000; wym.: 36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowa-
ny; wyprod.: ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora.

E't 04
A. Na białym prostokącie nałoŹony znaczek organizacyjny PK0|,
u dołu napis: SEUL BB; z lewego boku w okrągłym wycięciu na bia-
łym tle czerwony ko|arz (kolarstwo)'

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/1000; wym.: 36,0x'16,0 mm; mat'] tombak złocony, emaliowa-
ny; wyprod.: ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj,

Zbigniew Sikora.

ElA0

El01
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E104
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E078
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|, u dołu
napis: CALGARY'BB; z |ewego boku wkomponowane czerwone koło:

z złotym napisem XV ZlMOWE lGRZYSKA OLlMPlJSKlE'
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr 4;

wym': 24,5x1 1'0 mm; mai.: tombak złocony, ema|iowany; wyprod.:
ARECO CANADA; proj. Zbigniew Sikora.

E079
A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO], u dołu
napis: CALGARY'BB; z lewego boku w okrągłym wycięciu płonący

znicz w kaganku (kaganek złoty wypukły).
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet Olimpijski nr 4;

wym.: 36,0x16,0 mm; mat': tombak złocony' emaliowany; wyprod':
ARECO CANADA; proj. Zbigniew Sikora.

E080
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|, u dołu
napis: CALGARY 'BB; z lewego boku wkomponowane koło w białym
kolorze na nim zjazdowiec (narciarstwo alpejskie).
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr 4;

wym.: 36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowany; wyprod.:

ARECO CANADA; proj. Zbigniew Sikora.

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet Olimpijski nr 4;

wym.: 36,0x16,0 mm; mat': tombak złocony' emaliowany; wyprod.:

ARECO CANADA; proj. Zbigniew Sikora.

E082
A. Na białym prostokącie nałoŻony znaczekorganizacyjny PK0l, u dołu

napis: CALGARY '8B; z lewego boku wkomponowane koło w białym
ko|orze na nim łyŹWiarz figurowy.
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr 4;

wym.: 36'0x16,0 mm; mat': tombak złocony' ema|iowany; wyprod.:
ARECO CANADA; proj. Zbigniew Sikora.

E083
A. Na białym prostokącie nałozony Znaczek organizacyjny PKol, u dołu

napis: CA'LGARY 'BB; Z lewego boku wkomponowane koło w białym
kolorze na nrm hokeista na lodzie.

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komilet 0limpijski nr 4;

wym.: 36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowany; wyprod.:

ARECO CANADA; proj. Zbigniew Sikora.

E084
A. Na białym prostokącie nałoŻony znaczekorganizacyjny PKO|, u dołu
napis: CALGARY'88; z lewego boku wkomponowane koło w białym

kolorze na nim saneczkarz.
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr 4;;

wym.: 36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; wyprod.:

ARECO CANADA; proj. Zbioniew Sikora.

*ff*I):

E081 r ffi. r. /

A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|, u dołu Y
napis: CALGARY 'BB; z lewego boku wkomponowane koło w białym

ko|orze na nim bobs|ej może prÓba'
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E091

E085
A. Na b ałym pfostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|'

u dołu napis: OALGARY'BB; z lewego boku w komponowane koło

w białym ko|orze na nim dwójka saneczkarzy.
R. Mocowanie: motylek; napisr 1987 Polski Komitet 0limpijski nr 4;

wym': 36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowany: wyprod':

ARECO CANADA; proj. Zbigniew Sikora.

E086
A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organlzacyjny PKol'
u dołu napis: CALGARY'BB; z |ewego boku wkomponowane koło

w białym koIorze na nim biathIonista.

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr 4;

wym.: 36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony' ema|iowany; wyprod':

ARECO CANADA; proj. Zbigniew Sikora.

E087
A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0|,
u dołu napis: OALGARY'BB; z |ewego boku wkomponowane koło

w białym ko|orze na nim skoczek narciarski (narciarstwo k|asyczne).

R. l\4ocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr 4;

wym.: 36,0x'16,0 mm; mat.: tombak złocony' ema|iowany; wyprod,:

ARECO CANADA; proj. Zbigniew Sikora.

E088
A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyJny PKO|'

u dołu napis: CALGARY'BB; z |ewego boku wkomponowane kolo w
białym koIorze na nim łyzwiarz szybki.
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr 4;

wym.: 36,0x16,0 mm; mat': tombak złocony, ema|iowany; wyprod.:

AREC0 CANADA; proj. Zbigniew Sikora.

E089
A. Na białym prostokącie nałoŹony znaczek organizacyjny PKO|,

u dołu napis: OALGARY'B8; z lewego boku wkomponowane kolo;

w kółku na białym tle hokeista na Iodzie.

R. Mocowanie:2 x motylek; napis: AREC0 CANADA 1987 Polski Ko-

mitet 0limpijski nr 57211000; wym.: 57,5x36,5 mm; mal.: tombak
Żłocony, emaliowany; wyprod.: ARECO CANADA; proj. Zb gniew Si-
kora.

E090
A' Na czerwonym prostokącie nałozony znaczekorganizacyjny PKO|'

u dołu napis: cALGARY 'BB; z Iewego boku wkomponowane białe

koło: z zlotym napisem XV ZIlvl0WE lGRZYSKA 0LlMPIJSKlE (jak

odznaka E077).
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski; wym.:

24,5x11 ,0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowany; wyprod.: ARECo
CANADA (próba); proj. Zbigniew Sikora.

E091
A' Na bialym prostokącie nalozony znaczek organlzacyjny PKO|,

u dołu napis: OALGARY'BB; z lewego boku wkomponowany azurowy

znicz (jak odznaka E078).

R. Mocowanie: motylek; napis; 1987 Polski Komitet 0limpijski;wym.:
36,0x16'0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; wyprod.: ARECO
CANADA (prÓba 1); proj. Zbigniew Sikora.
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E092
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0l, u dołu

napis: CALGARY'BB; z lewego boku wkomponowany azurowy znicz
(jak odznaka E07B).

B. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski; wym.:

36,0x16,0 mm; mat': tombak złocony, ema|iowany; wyprod': ARECO
0ANADA (prÓba 2)' proj' Zbigniew Sikora'

E093
A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0|, u dołu

napis: CALGARY 'BB; z lewego boku wkomponowane azurowy znicz
(jak odznaka E07B).
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski; wym.:

36'0x16,0 mm; mat': tombak złocony, ema|iowany; wyprod.: ARECO
CANADA (próba 3); proj. Zbigniew Sikora.

E094
A. Na białym prostokącie nałoŻony znaczek organizacyjny PKO|, u dołu

napis: CALGARY'88; z lewego boku wkomponowane koło czerwono-
białe na nim dwójka bobsleistów (jak odznaka E0B0).

R. Mocowanie: motylek; napisr 
.1987 

Polski Komitet 0limpijski; wym.:

36,0x]6,0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; wyprod.: ARECO
CANADA (prÓba 1); proj. Zbigniew Sikora'

E095
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|' u dołu

napis: CALGARY'BB; z |ewego boku wkomponowane koło czerwono-
białe na nim dwÓjka bobsleistów (jak odznaka E0B0).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski; wym.:

36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony' ema|iowany; wyprod': AREC0
OANADA (prÓba 2); proj' Zbigniew Sikora.

E096
A' Na białym prostokącie nałożony znaczek organizacyjny PKO|, u dołu

napis: CALGARY'BB; Z Iewego boku wkomponowane białe koło na

nim dwójka bobs|eistów (jak odznaka E0B0)'

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski; wym.:

36'0x16,0 mm; mat': tombak złocony, ema|iowany; wyprod.: ARECO
OANADA (prÓba 3); proj. Zbigniew Sikora.

E097
A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|; u dołu

napis: SEUL'BB; z |eweoo boku wkomponowane koło: z złotym napi-

sem XXIV IGRZYSKA 0LllvlPlJSKlE na czerwonym tle.

R. Mocowanie: motylek; napis: l987 Polski Komitet 0limpijski nr

K-006/']000; wym.: 24,5x1 1'0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowa-

ny; wyprod.: ABECO CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych (chy-

ba jednak ]000 szt. Kazdego rodzaju _ Uwaga odnosi się do całej

serii); proj. Zbigniew Sikora.

E098
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|, u dołu

napis: SEUL'88; z lewego boku w okrągłym wycięciu płonący znicz
w kaganku (złoty wypukły).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr

K-006/-] 000; Wym.: 36,0x1 6'0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowany; Wy-

prod.: ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj. Z. Sikora.
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E099

E099
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0I,
u dołu napis: SEUL'BB; z lewego boku w okrągłym wycięciu na bia-

łym t|e napięty łuk i strzały (łucznictwo).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K'006/1 000; wym.: 36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowa-
ny; wyprod.: AREC0 CANADA oficjalnie 50 kpl numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora.

E1 00
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|,
u dołu napis: SEUL'88; z Iewego boku w okrągłym wycięciu na bia-

łym tle fragment biezni z czerwoną sylwetką biegacza (Iekkoat|etyka)'

R. Mocowanie: motylek, napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/1 000; wym.: 36,0x16'0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowa-
ny; wyprod,: ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora.

E1 01

A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKol,
u dołu napis: SEUL'BB; z lewego boku w okrągłym wycięciu na bia-
łym t|e kosz Z czerwoną piłką (koszykÓwka).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/1 000; wym.: 36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowa-
ny; wyprod,: ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora.

E102
A' Na białym prostokącje nałożony znaczek organlzacy1ny PKO|'
u dołu napis: SEUL'BB; z lewego boku w okrągłym WycięciU rękawica
(boks).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/'] 000; wym.: 36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowa-
ny; wyprod.: ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl, numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora,

E1 03
A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacy1ny PKO|'
u dołu napis: SEUL'BB; z lewego boku w okrągłym wycięciu na bia-
łym tle czerwony kajak z wiosłem (kajakarstwo).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/1 000; wym.: 36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowa-
ny; wyprod,: AREC0 CANADA oficjalnie 50 kpl, numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora,

E1 04
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0|,
u dołu napis: SEUL'BB; z lewego boku w okrągłym Wycjęciu na bia-
łym tle czerwony ko|arz (kolarstwo).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/1000; wym.: 36,0x'l6,0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowa-
ny, wyprod.: ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj,

Zbigniew Sikora.

ElA0

El01

E102

El03

El04
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E't 05
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0|, u dołu
napis: SEUL 'BB; z lewego boku w okrągłym wycięciu biała głowa ko-
nia (1eŹdziectwo)'

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/1000; wym.: 36,0x16'0 mm; mat.: tombak złocony' ema|iowa-
ny; wyprod.: AREC0 CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora.

E1 06
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek oroanizacyjny PKOI, u dolu
napis: SEUL'88, z |ewego boku w okrągłym Wycięciu na czerwonym
t|e Złoty floret wąski kosz (szermierka),
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/1000; wym.: 36'0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowa-
ny; wyprod.: ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora.

E1 07
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|, u dołu
napis: SEUL'8B; z lewego boku w okrągłym wycięciu biało_czerwona
piłka (piłka nożna).
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K'006/1000; wym': 36,0x'l6,0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowa_

ny; wyprod.: AREC0 CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; prol.

Zbigniew Sikora.

E1 08
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0|, u dołu
napis: SEUL '8B; z lewego boku w okrągłym Wycięciu na białym tle
ćWiczenia na koniu (gimnastyka spońowa).
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/1000; wym.: 36,0x1 6,0 mm; mat.: tombak złocony' emaliowa-
ny; wyprod.: ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora.

E't09
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|, u dołu
napis: SEUL'88; z lewego boku w okrągłym wyclęciu na białym tle
ĆWicŻenia wolne (gimnastyka artystyczna)'
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/1000; wym.: 36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony' emaliowa-
ny; wyprod.: ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj

Zbigniew Sikora,

E1 10
A. Na białym prostokącie nałożony znaczek organizacyjny PK0l, u dołu
napis: SEUL '8B; z |ewego boku w okrągłym WycięciU czerwona piłka
i biała ręka (piłka ręczna)'
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/1000; wym': 36,0x16,0 mm; mat':tombak złocony, emaliowa-
ny; wyprod.: ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proi.

Zbigniew Sikora.

E105

E106

El07

E108

El10
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E1 11

A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0l,
u dołu napis: SEUL'BB; z |ewego boku w okrągłym WycięciU na bia-

łym t|e dwie czerwone skrzyzowane |aski + piłka (hokej na trawie)'

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr

K-006/] 000; wym': 36,0x16'0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowa-
ny; wyprod.: ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora.

Et12
A. Na białym prostokącie nałożony znaczek organizacyjny PK0|'
u dołu napis: SEUL'BB; z |ewego boku w okrągłym wycięciu biały
judoka na czerwonym tle (judo).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr

K-006/1000; wym.: 36,0x16'0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowa-

ny; wyprod.: AREC0 CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora.

E1 13
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0|,
u dołu napis: SEUL'BB; z |ewego boku w okrągłym wycięciu biała

tarcza i kwadrat Ż pięcioma czerwonymi punktami (pięciobÓj)'

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr

K-006/1000;; wym.: 36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, emalio-

wany; wyprod,. ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl, numerowanych;
proj. Zbigniew Sikora.

El 14
A. Na blałym prostokącie nałożony znaczek organizacyjny PK0|,
u dołu napis: SEUL'BB; z Iewego boku w okrągłym Wycięciu: na bia-

łym t|e czerwone wiosło (wioŚlarstwo)'

R, Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr

K-006/1 000; wym.: 36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowa-
ny; wyprod.: AREC0 CANADA oficialnie 50 kpl numerowanych; proj.

Zbioniew Sikora.

El15
A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0l,
u dołu napis: SEUL'88; z Iewego boku w okrągłym wycięciu zag|Ów-

ka czerwona łódka białe żagle (ŻegIarstwo)'

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr

K-006/1000' wym': 36,0x16,0 mm; mat': tombak złocony, emaliowa-

ny; wyprod.: ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora.

E11 6

A. Na białym prostokącle nałozony znaczek organizacyjny PKO|'

u dołu napis: SEUL'BB; z |ewego boku w okrągłym Wycięciu czerwo-

na tarcza (strzelectwo).

R. Mocowanie. motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr

K-006/1000; wym': 36,0x16,0 mm; mat': tombak złocony, emaliowa-

ny, wyprod.: ARECO CANADA ofic1alnie 50 kpl. numerowanych; pro;.

Zbigniew Sikora

E112

E113

E114

E11 5
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E117
A' Na białym prosiokącie nałoŻony znaczek organizacyjny PKO|, u dołu
napis: SEUL'BB; z lewego boku w okrągłym Wycięciu na białym t|e
czerwona głowa i ręka pływaka (pływanie)'

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/1000; wym': 36,0x16'0 mm; mat': tombak złocony' ema|iowa-
ny; wyprod.: ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora.

E11 I
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0|, u dołu
napis: SEUL'BB; z lewego boku w okrągłym wycięciu czerwona syl-
wetka skoczka do wody (skoki do wody).
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/l000; wym.: 36,0x16,0 mm; mat.: tombak zlocony, emaliowa-
ny, wyprod.: AREC0 CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora,

E1 19
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKOI' u dołu
napis: SEUL'BB; z Iewego boku w okrągłym wycięciu na białym t|e
pływan ie synchroniczne'
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/1000;; wym.: 36'0x16,0 mm; mat': tombak złocony, emaIiowa-
ny; wyprod.: ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora.

E120
A. Na biatym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0|, u dołu
napis: SEUL'BB; z lewego boku w okrągłym wycięciu biała piłka i
Woda biało-czerwona (WaterpoIo).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/] 000; wym.: 36'0x16,0 mm; mat.: tombak złocony' emaliowa-
ny; wyprod.: ARECO CANADA oficlalnie 50 kpl. numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora.

E121
A. Na białym prostokącie nałoŻony znaczek organizacyjny PKOI, u dołu
napis: SEUL'BB; z |ewego boku w okrągłym wycięciu czerwona ra-

kietka tenisa stołowego i piłeczka (tenis stołowy)'
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet Olimpijsk; nr
K-006/1000; wym.: 36,0x16,0 mm; mat':tombak złocony, emaliowa-
ny; wyprod': ARECO CANADA ofłcja|nie 50 kp|. numerowanych; pro].

Zbigniew Sikora.

E122
A. Na białym prostokącie nałozonyznaczekorganizacyjny PKO|, u dołu
napis: SEUL '88; z Iewego boku w okrągłym wycięciu: rakieta teniso-
wa i złota piłka (tenis).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/1000; wym.: 36'0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowa-
ny; wyprod.: AREC0 CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora.

El1 7

E118

E119
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El21

E122
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El29

El 23
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|'
u dołu napis: SEUL'BB; z |ewego boku w okrągłym wycięciu biała
piłka i czerwona siatka (piłka Siatkowa).
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0ljmpijski nr
K-006/1000; wym.: 36'0x16'0 mm; mat': tombak złocony, emaliowa-
ny; wyprod.: ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora.

E124
A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0l,
u dołu napis: SEUL'B8; z |ewego boku w okrągłym Wycięciu czerwo-
ny kawałek sztangi (podnoszenie ciężarÓW).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Pclski Komitet 0limpijski nr
K-006/1000; wym.: 36,0x'l6,0 mm; mat.: tombak Złocony, ema|iowa-
ny; wyprod.: AREC0 CANADA oficialnie 50 kpl. numerowanych; proj.

Zbigniew Sikora.

El 25
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0|'
u dołu napis: SEUL'8B; z lewego boku w okrągłym Wycięcju na bia-
łym t|e niebiesko-czerwoni zapaśnicy (zapasy).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski nr
K-006/1000; wym': 36,0x16,0 mm; mat'I tombak Złocony, emaliowa-
ny; wyprod.: ARECO CANADA oficjalnie 50 kpl. numerowanych (chy-

ba 1000); proj. Zbioniew Sikora.

El 26
A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0l'
u dołu napis: SEUL'8B; z |ewego boku w okrągłym Wycięciu płonący

znicz w kaganku,
R, Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski; wym.:
36'0x16'0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowany; wyprod.: ARECO
OANADA (prÓba 1); proj' Zbigniew Sikora.

E127 ;

A. Na białym prostokącie nałoŹony znaczek organizacyjny PKO|, E126

u dołu napts: SEUL'88; z lewego boku w okrągłym wycięciu płonący

znicz w kaganku.
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski; wym.:
36'0x16'0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; wyprod.: AREC0
0ANADA (próba 2); proj' Zbigniew Sikora.

E128
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organlzacy]ny PKo|,
u dołu napis: SEUL'BB; z lewego boku w okrągłym Wycięc u na bia-

łym t|e kosz z białą piłką (koszykówka).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski, wym.:
36'0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowany; wyprod': ARECO
CANADA (próba 1); proj. Zbigniew Sikora'

E129 t' ,.-
A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organlzacyjny PKO|, -r*
u dołu napis: SEUL'88; z lewego boku w okrągłym WycięciU na czer-
wonym t|e złoty f|oret szeroki kosz (szermierka)'

R. Mocowanie: motylek; napis: 
.1987 

Polski Komitet 0limpijski; wym.:
36'0x'l6'0 mm; mat': tombak złocony' emaliowany; wyprod.: ARECO
CANADA (prÓba 2); proj' Zbigniew Sikora.
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El35

El 30
A. Na białym prostokącie nałożony znaczek organizacyjny PK0l, u dołu

napis: SEUL '88; z lewego boku w okrągłym Wycięciu biała piłka i

czerwona ręka (piłka ręczna).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpiiski; wym.:

36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; wyprod.: ARECO

CANADA (prÓba); proj. Zbigniew sikora.

E131
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0l, u dołu

napis: SEUL'88; z lewego boku w okrągłym wycięciu: na złotym tle

czerwone wiosło (wioślarstwo).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet Olimpijski; wym.:

36,0x'16,0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; wyprod.: ARECo
CANADA (prÓba); proj. Zbigniew sikora.

E132
A. Na białym prostokącie nałożony znaczek organizacyjny PKOi, u dołu

napis: SEUL'88; z |ewego boku w okrągłym wycięciu złotałÓdka, zło-

te zagle (zeglarstwo).

R. Mocowanie: mołlek; napis: 
-1987 Polski Komitet Olimpijski, wym.:

36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; wyprod.: AREC0
OANADA (prÓba 1 ); proj. Zbigniew Sikora.

E1 33
A. Na białym prostokącie nałożony znaczek organizacyjny PKO|, u dołu

napis: SEUL'B8, z lewego boku w okrągłym Wycięciu czerwona łód-

ka, złote zagIe (żegIarstwo)'

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski; wym.:

36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; wyprod.: ARECO

OANADA (prÓba 2); proj. Zbigniew Sikora.

E1 34
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKOl, u dołu

napis: SEUL'B8, z lewego boku w okrągłym Wycięciu czerwona łÓd-

ka, białe żagle (żeglarstwo).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski;wym.:

36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; wyprod.: ARECO

CANADA (prÓba 3); proi. Zbigniew Sikora.

E1 35
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0|' u dołu

napis: SEUL '88; z |ewego boku w okrągłym Wycięciu złota łódka, czer-

wone żagle (Źeolarstwo).

R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpiiski; wym :

36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowany; wyprod.: ARECO

0ANADA (prÓba 4); proj. Zbigniew Sikora'

E136
A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKO|, u dołu

napis: SEUL'BB; z leweoo boku w okrągłym wycięciu złota łódka, zło-

te Żag|e (Źeglarstwo) - projekt z prostym fokiem.

R, Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski; wym :

36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; wyprod': ARECO

OANADA (prÓba 5); proj. Zbigniew Sikora'

ii''i}Ą' ęi
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El37

E1 37
A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0|,
u dołu napis: SEUL'8B; Z |ewego boku w okrągłym Wycięciu biała
tarcza (strzelectwo).

R, Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski; wym.:
36'0x16'0 mm; mat': tombak złocony, emaliowany; wyprod': ARECO
OANADA (prÓba); proj. Zbigniew Sikora.

E1 38
A' Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PKOI,
u dołu napis: SEUL'BB; z lewego boku w okrągłym wycięciu czerwo-
na glowa l ręka pływaka Woda Złota (pływanie)'
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski; wym.:
36'0x16'0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowany; ARECO CANADA
(prÓba); proj, Zbigniew Sikora.

E139
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organlzacyjny PK0l'
u dołu napts: SEUL'BB; z |ewego boku w okrągłym wycięciu czerwo-
na rakietka tenisa stołowego, Uchwyt i piłecŻka biała (tenis stołowy).
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet Olimpijski; wym.:
36,0x16,0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowany; wyprod.: ARECO
CANADA (próba); proj' Zbigniew Sikora.

E1 40
A. Na białym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0l,
u dołu napis. SEUL'BB; z lewego boku w okrągłym Wycięciu: rakieta
tenjsowa i biała piłka (tenis).
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski; wym.:
36'0x16'0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; wyprod.: ARECO
CANADA (prÓba); ptoj. Zbigniew Sikora.

E1 41

A' Na bialym prostokącie nałozony znaczek organizacyjny PK0l,
u dołu napis: SEUL'BB; Z |ewego boku w okrągłym wycięciu złoty
kawałek sztangi na białym t|e (podnoszenie cięŹarÓw).
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet 0limpijski; wym.:
36'0x16'0 mm; mat': tombak złocony, ema|iowany; wyprod.: ARECO
0ANADA (próba 1); proj' Zbigniew Sikora.

El42
A. Na białym prostokącie nałoŻony znaczek organizacyjny PK0|,
u dołu napis: SEUL'BB; z lewego boku w okrągłym wycięciu złoty
wypukły kawałek sŻtanoi na czerwonym t|e (podnoszenie cięŹarÓw).
R. Mocowanie: motylek; napis: 1987 Polski Komitet Olimpijski; wym.:
36'0x16'0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; wyprod': ARECO
CANADA (prÓba 2); proj. Zbigniew Sikora'

E't43
A. Prostokąt; u gÓry złoty Znaczek PK0|; nizej w czerwonym półkolU:
narciarstwo alpejskie -zjazd; napis pionowy: ALBERTVILLE i pozio-
mo data 

,]992.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1992; wym.: 2'1 ,Oxl 1 ,0 mm; mat.:
tombak złocony, emaliowany; wyprod.: ARTMEDAL Częstochowa; proj.

Zbigniew Sikora,
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E't44
A. Prostokąt, u gÓry złoty znaczek PK0|; niżej W cŻerwonym pÓłkolu:

bobs|eje (dwÓjka); napis pionowy: ALBERTV| LLE i poziomo data l 992.

R.Mocowanie: motylek; rokprod,: 1992; wym.: 21 ,Oxl 1,0mm;mat;
tombak Złocony, emaIiowany; wyprod.: ARTMEDAL Częstochowa; proj.

Zbigniew Sikora.

E1 45
A' Prostokąt, u gÓry złoty znaczek PK0l, nizej w czerwonym pÓłkoIu:

łyŹWiarstwo figurowe' napis pionowy: ALBERTV|LLE i poziomo data

1 992
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1992; wym.: 21 ,Oxl l'0 mm; mat.:

tombak złocony, emaIiowany; wyprod': ARTMEDAL Częstochowa; proj.

Zbigniew Sikora.

E1 46
A' Prostokąt, U gÓry Złoty znaczek PK0l, nizej w czerwonym pÓłkolu:

hokej na lodzie napjs pionowy: ALBEBTVILLE i poziomo data 1992

R.Mocowanie: motylek; rokprod.: 1992; wym.: 21,0x1 1'0mm; mat.:

tombak złocony, emaIiowany; wyprod': ARTMEDAL Częstochowa; proj.

Zbigniew Sikora.

E147
A' Prostokąt; u gÓry Złoty znaczek PK0l; nizej w czerwonym pÓłkoIu:

saneczkarstwo (jedynka); napis pionowy: ALBERTVILLE i pozlomo data

1992.
R. lvlocowanie: motylek; rok prod.: 1992; wym.: 2l,Oxl 1,0 mm; mat ;

tombak złocony, emaIiowany; Wyprod.: ARTMEDAL Częstochowa; proj.

Zbigniew Sikora.

E1 48
A' Prostokąt; u gÓry złoty znaczek PK0|, niZej W czerwonym pÓłkoIu

biathlon, napis pionowy: ALBERTVILLE i pozlomo data 1992.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.. 1992; wym.: 21,0x1 1,0 mm; mat.:

tombak złocony, emaliowany; wyprod': ARTMEDAL Częstochowa; proj.

Zbigniew Sikora.

E1 49
A' Prostokąt; u gÓry Złoty znaczek PK0l, nizej w czerwonym półkoIu

narciarstwo klasyczne -skoki, napis pionowy: ALBERTVILLE i pozio-

mo data 1992.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.; 1992; wym.: 21 ,0x1 1'0 mm; mat :

tombak złocony, emaIioWany; Wyprod': ARTMEDAL Częstochowa; proj.

Zbigniew Sikora.

E1 50
A' Prostokąt; u gÓry złoty znaczek PKO|; niZeJ W czerwonym pÓłko|u:

łyzwiarstwo szybkie; napis pionowy: ALBERTVILLE i poziomo data

1992.
R. lVocowanie: motylek; rok prod.:1992; wym.: 21 ,0x1 1,0 mm; mat l

tombak złocony, emaIiowany; wyprod': ARTMEDAL Częstochowa; proj.

Zbi0niew Sikora.
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A. Na białym prostokącie nałoŹony znaczek organizacyjny PK0l; z |e-

wego boku w komponowana czerwona tarcza herbowa z orłem pol-
skim; wzdłuż prawego boku napis: BARcEL0NA' na dole poziomo
data 1 992.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: lg92; wym.: 1 9,5x1 0,0 mm; mat.:
tombak złocony, emaliowany; próba; proj. Zbigniew Sikora.

E152
A. Na białym prostokącie nałozony znaczekorganizacyjny PK0|; z le-
wego boku wkomponowane półkole z czerwoną głową konia; wzdłuŹ
prawego boku napis: BARCELONA, na dole poziomo data 1 992,
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1992;wym.: 19,5x10,0 mm; mat.:
tombak zlocony, emaliowany; próba; proj. Zbigniew Sikora.

E1 53
A. Prostokąt na białym t|e komercyjny znak PKO|, poniżej napis: Po_
lish 0limpic Team Lillehammel94.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1994; wym.: 24,5x19 mm; mat.:
tombak srebrzony, emaliowany.

E154
A. Prostokąt na białym tle komercyjny znak PKOI, poniŻej napis. Po-
lish Olimpic Team Lil|ehammel94; na czerwonej części flagi ślady
białego metalu - nie udana próba odwzorowania śniezynek z oficjal-
nego plakatu lgrzysk.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: lg93; wym.: 24,5x1 8,5 mm; mat.:
tombak srebrzony, ema|iowany; prÓba.

E1 55
A. Stylizowana powiewająca flaga biało_czerwona, pod nią pięć kÓł
o|impijskich w oficjalnych barwach, na czerwonej części flagi napis:
Atlanta 1996.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym.: 
.16x13,5 

mm; mat.:
tombak złocony, emaliowany i epoksydowany; zIec. : Senar Warszawa.

E1 56
A. Prostokąt z zaokrąg|onymi rogami, na górze pięć kÓł olimpijskich
w oficjalnych barwach, niżej kibice Z unieslonymi rękami na do|e zło-
ty napis: Atlanta 1 996.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym.: 25x18 mm; mat.:
tombak złocony, nadruk, epoksydowany; z|ec': Senar Warszawa'

E1 57
A. Kształ okrągły' tło białe; u gÓry pÓłkoIisty Zielony napis: Atlanta
1996; niżej płomień; W doIe pięć kÓł oIimpijskich w oficja|nych bar-
wach.
R' Mocowanje: motylek; rok prod.: 1996; wym': Śr' 25 mm; mat.:
tombak złocony, nadruk, epoksydowany; zlec': Senar Warszawa.

E1 58
A. Kształt okrągły imitujący ku|ę ziemską; nagÓrze stylizowany Żnicz,
przez środek złota szarfa z zie|onym napisem: At|anta 1996.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: lg96; wym.: 20x14,5 mm; mat.:
tombak złocony, nadruk, epoksydowany; zlec.: Senar Warszawa.
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E1 59
A. Kształt prostokątny gÓrne rogi zaokrąglone; u góry z Iewej f|aga

oIimpijska' Z prawej poIska; niżej ZieIony napis' na niebieskim t|e:Atlan-

ta 1 996.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym.: 13x25 mm; mat.:

tombak złocony, nadruk, epoksydowany; z|ec': Senar Warszawa.

E't60
A. Prostokąt w gÓrze na biało-czerwonym t|e złoty zawodnik - łucz-
nictwa; nizej pięć kÓł oIimpijskich w oficja|nych barwach izłoty napis:

Atlanta I 996.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym.: 25,5x18,5 mm; mat.:

tombak złocony, chemigrafia, epoksydowany; z|ec': Senar Warszawa.

E1 61

A. Prostokąt w gÓrze na biało-czerwonym tle złoty zawodnik _ |ekkiej

at|etyki (biegacz); niŹej pięć kÓł oIimpijskich w oficjalnych barwach i

złoty napis: Atlanta 1996.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym.: 25,5x18,5 mm; mat.:

tombak złocony, chemigrafia, epoksydowany; z|ec': Senar Warszawa.

E1 62
A' Prostokąt w gÓrze na biało-czerwonym t|e złoty zawodnik _ bad-

mintonista; niżej pięć kół o|impijskich W oficja|nych barwach i Złoty

napis: Atlanta 1996.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym.: 25,5x18,5 mm; mat.:

tombak złocony, chemigrafia epoksydowany; zlec': Senar Warszawa.

E1 63
A' Prostokąt w gÓrze na biało-czerwonym t|e złoty zawodnik _ bok-

ser; nizej pięĆ kÓł oIimpijskich w oficja|nych barwach i złoty napis:
Atlanta 1 996.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym.: 25,5x18,5 mm; mat,:

tombak złocony' chemigrafia, epoksydowany; z|ec': Senar Warszawa.

E1 64
A. Prostokąt w górze na biało-czerwonym tIe złoty zawodnik * kaja-

karstwa k|asycznego; nizej pięĆ kÓł oIimpijskich W oficja nych bar-
wach i złoty napis: Atlanta 1996'
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym.: 25,5x18.5 mm; mat.:

tombak złocony' chemigrafia, epoksydowany; zIec': Senar Warszawa'

E1 65
A. Prostokąt W gÓrze na biało-czerwonym tIe złoty zawodnik _ kaja-

karstwa gÓrskiego; niŹej pięć kół oIimpijskich w oficjalnych barwach i

złoty napis: At|anta 1996.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym.: 25,5x18,5 mm; mat.:

tombak złocony, chemigraf ia epoksydowany; zlec': Senar Warszawa'

E1 66
A. Prostokąt w gÓrze na biało-czerwonym t|e złoty zawodntk _ koIar-

stwa, nizej pięĆ kÓł o|impijskich W oficja|nych barwach izłoty napis:

Atlanta 1 996.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym.: 25,5x18,5 mm; mat.:

tombak złocony, chemigrafia, epoksydowany; z|ec': Senar Warszawa'
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E't67
A. Prostokąt W gÓrŻe na biało-czerwonym t|e złoty zawodnik _ jez-

dziectwa; niŻej pięć kół oIimpijskich w oficja|nych barwach izłoty napis:

Atlanta 
.1996.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym:25,5x18,5 mm; mat.:

tombak złocony, chemigrafia, epoksydowany; Z|ec': Senar Warszawa.

E1 68
A' Prostokąt w górze na biało-czerwonym tle złoty zawodnik _ szer-
mierki; nize1 pięć koi oIimpijskich w oficjaInych barwach jzłoty napis:
Atlanta 1 996.
R. Mocowanie. motylek; rok prod.: 1996; wym.: 25.5x18,5 mm; mat.:

tombak złocony, chemigrafia, epoksydowany; zlec.: Senar Warszawa'

E1 69

A' Prostokąt w gÓrze na biało-czerwonym tle Złota Zawodnlczka _ E168

gimnastyki artystycznej; niŻej pięĆ kÓł olimpijskich w oficjalnych bar-

wach i złoty napis: Atlanta 1 996'
R. Mocolvanre: motylek; rok prod.. 1996; wym.: 25,5x-18,5 mm; mat.:

tombak złocony, chemigrafia, epoksydowany; Senar Warszawa'

E1 70
A' Prostokąt w górze na biało-czerwonym tle złocl zawodnicy _ judo;

niżej pięĆ kÓł olimpijskich w ofic1aInych barwach i złoty napis: Atlanta
1 996.
R. Mocolvanier motylek; rok prod.: 1996; wym.: 25,5x18,5 mm; mat.:

tombak złocony, chemigrafia, epoksydowany; zlec.: Senar Warszawa'

E171
A' Prostokąt w gÓrze na bialo-czerwonym t|e Złoty Zawodnik _ pięcio-

boju nowoczesnego (biegacz); nizej pięĆ kÓł oIlmpijskich w ofic1a|-

nych barwach i złoty napis: Atłanta ]996'
R. Mocolvanie: motylek; rok prod.: 1996; wym.: 25,5x18,5 mm; mat.:

tombak złocony, chemigrafia, epoksydowany, z|ec.: Senar Warsza-
wa.

E'.172

A' Prostokąt w gÓrze na biało-czerwonym t|e złoty zawodnik _ wio-
ś|arstwa: niżej pięć kÓł olimpijskich w ofic|a|nych barwach iZłoty na-
pis: Atlanta 1996.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym.: 25,5x18,5 mm; mat.:

tombak zlocony, chem grafia, epoksydowany; z|ec.: Senar WarSŻaWa'

E1 73
A' Prostokąt w gÓrze na biało-czerwonym t|e złoty zawodnik _ zeg|ar-

stwa; niZe] pięĆ kÓł olimpijskich w oficjalnych barwach i złoty napis:
Atlanta I 996.
R, Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym,: 25,5x18,5 mm; mat,:

tombak złocony, chemigrafia, epoksydowany; zlec.: Senar Warszawa'

E174
A. Prostokąt w gÓrze na biało-czerwonym tle złoty zawodnik _ strze-
Iectwa, niżej pięć koi oIimpijskich w oficjaInych barwach iZłoty napis:
Atlanta 1 996.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym.: 25,5x18,5 mm; mat.:

tombak złocony, chemigrafia, epoksydowany; z|ec.: Senar Warsza-
wa.

E170
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E1 75
A' Prostokąt W gÓrze na biało-czerwonym t|e złoty zawodnik _ pływa-

nia, nizej pięć kół o|impijskich w oficja|nych barwach i Złoty napis:

Atlanta 1996.

R. lvlocowanre. motylek; rok prod.: 1996; wym.: 25,5x18,5 mm; mat.:

tombak złocony, chemigrafia' epoksydowany; zIec.: Senar Warszawa.

E1 76

A' Prostokąt W gÓfze na biało-czerwonym tle złoty zawodnik _ sko-
ków do wody, niżej pięć kÓł o|impijskich W oficja|nych barwach i Złoty

napis: Atlanta 1996.

B. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym.:25,5x18,5 mm, mat..

tombak złocony, chemigrafia. epoksydowany, Senar Warszawa.

E177
A' Prostokąt w górze na biało-czerwonym t|e złoty zawodnik - tenisa

stołowego, niżej pięĆ koi o|impijskich w oficjalnych barwach i złoty

napis: Atlanta 1996.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym.: 25,5x18,5 mm; mat.:

tombak złocony, chemigrafia, epoksydowany; z|ec.: Senar Warszawa'

E1 78
A' Prostokąt w gÓrze na biało-czerwonym t|e złoty zawodnik _ tenisa;

nizej pięć koi oIimpijskich W oficja|nych barwach tzłoty napis: AtIanta

1 996
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym.: 25,5x18,5 mm; mat.:

tombak złocony' chemigrafia, epoksydowany; zlec': Senar Warszawa'

E1 79
A' Prostokąt w górze na blało-czerwonym t|e Złoty ZaWodnik _ piłki

siatkowej; niżej pięć kÓł olimpijskich w oficja|nych barwach i złoty

napis: Atlanta 1 996.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym :25,5x18,5 mm; mat.:

tombak złocony, chemigrafia, epoksydowany; z|ec.: Senar Warszawa'

E1 B()

A. Prostokąt w gÓrze na biało-czerwonym tle złoty zawodnik _ podno-

szenia cięzarÓw; niżej pięć kÓł oIimpijskich w oficja1nych barwach

i Złoty napiS: Atlanta 
-] 996'

R. Mocowanie: motylek, rok prod.: 1996; wym.: 25,5x18,5 rnm; mat.:

tombak Złocony' chemigrafia, epoksydowany: zIec': Senar Warszawa.

E1 81

A. Prostokąt w gÓrze na bialo-czerwonym tle złocl zalvodnicy 'lapa-
sÓw; niŻej pięć kół oIimpijskich w oficjalnych barwach izłoty napls:

Atlanta 1 996.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym.: 25,5x18,5 rnm; mat.:

tombak złocony, chemigrafia, epoksydowany; z|ec'' Senar Warszawa.

E1 82
A. Z |ewej strony herb Zakopanego tło nrebieskie, obok sty|izowana,
powiewająca f|aga biało-czerwona, pod nią pięĆ kół oI mpijskich zło-

tych ażurowych' Na bialej części f|agi złoty nap s: ZAKOPANE na czer-

wonej 2006.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym.: 15,5x20.8 mm; mat.:

tombak złoconV epoksydowany; wyprod': ARTl\,1EDAL cZęstochowa'
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El 83
A' Sty|izowana, powiewająca flaga biało-czerwona, pod nią pięĆ kÓł

o|impijskich W oficja|nych barwach u gÓry niebieskie, czarne, czer-
Wone j u dołu żÓłte i zie|one; koła pełne, Wypełnienie białe Na białej
częŚci flagi Żłoty napis: ZAKOPANE' na czerwonej 2006.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.:1996-2000; wym.: 17,5x15,5 mm;
mat.: tombak złocony, emaliowany i epoksydowany; wyprod': ART-
MEDAL Częstochowa.

E1 84
A' Stylizowana. powiewająca f|aga biało-czerwona. pod nią pięć kÓł
olimpijsklch w oficja|nych barwach u góry niebieskie, cłarne, czer-
Wone i u dołu żÓłte i zielone, koła pełne Wypełnienie białe Na białej
częŚci f|agi czarny napis: ZAKOPANE' na czerwonej 2006.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996-2000; wym.: 16,5x15,5 mm;
mat.: tombak oxydowany, emaliowany i epoksydowany; wyprod.: ART-
MEDAL Częstochowa'

E1 85
A. Prostokąt na białym tle kontury Giewontu z dwoma krzyżami; nad
Giewontem wie|okolorowe słońce, na do|e czarny napis: ZAKOPANE
2006.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996-2000; wym.: 30x21 mm;
mat.: alpaka |akier; Wyprod.I ARTl\ilEDAL Częstochowa'

E1 86
A' Prostokąt na białym t|e kontury Giewontu z dwoma krzyzami; nad

Giewontem wie|okolorowe słońce; na do|e czarny napis: ZAKOPANE
2006
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996-2000; wym.: 29,0x18,8 mm;
mat': a|paka |akier; wyprod': ARTlVlEDAL Częstochowa.

El 87
A' Prostokąt na białym t|e kontury Giewontu zkrzyŻem, wzdłuz |ewe-
g0 boku kontUrU flaga biało-czerwona; niŻej pięć kół oIimpijskich W

oficjalnych barwach, niebjeski napis: ZAKOPANE 2006, na dole na
niebieskim tle napis: CANDIDATE CITY - P0LAND.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996-2000; wym.: 29,0x17,5 mm;
mat.: alpaka lakier; wyprod': ARTI\IEDAL Częstochowa.

E1 88
A. Prostokąt na białym tle kontury Giewontu zkrzyŻem' wzdluz |ewe-
go boku konturu flaga biało-czerwona; niżej pięć kÓł oIimpijskich
w oficja|nych barwach, złote napisy ZAKOPANE 2006 cANDl DATE clTY
_ POLAND,
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996-2000; wym.: 28,5x20,2 mm;
mat.: tombak złocony epoksydowany; wyprod': ARTMEDAL Często_
chowa.

El 89
A' Prostokąt na białym t|e kontury Giewontu zkrzyżem, wzdłuż |ewe_

oo boku konturu f|aga biało-czerwona; niŻej pięć kÓł o|imp]jskjch W

oficja|nych barwach złoty napis: ZAKOPANE 2006 cANDIDATE ClTY
_ POLAND.
R. Mocowanie: motylek; rok prod,: 1996-2000; wym.: 29,0x18,8 mm;
mat.: aIpaka Iakier epoksydowany; wyprod.: ARTMEDAL Częstochowa.
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E1 90
A. Prostokąt na Zółtym t|e kontury Giewontu zkrzyŻem, wzdłuż |ewe-

go boku konturu f|aga biało-czerwona; niżej pięć kÓł oIimpijskich
w oficjaInych barwach; granatowy napis: ZAK0PANE 2006 niŹej na

pasku złoty napis, CANDlDATE C|TY -P0LAND.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1 996-2000; wym.: 28,9x19,6 mm;

mat.: aIpaka |akier epoksydowany; wyprod': ARTMEDAL Częstochowa.

E1 91

A' 0krągły, na białym t|e kontury Giewontu zkrzyŻem, wzdłuż |ewego

boku konturu flaga biało-czerwona, nizej pięć kÓł oIimpijskich w ofi-

cjalnych barwach, czarny na złotym tle napis: ZAKOPANE 2006 i złoty

napisr CANDIDATE CITY - POLAND.
R' Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996-2000; wt'm.:śr'24'0 mm; mat.:

tombak złocony epoksydowany; wyprod.: ARTMEDAL Częstochowa'

E1 92
A' 0krągły, na białym t|e kontury Giewontu zkrzyŻem' wzdłuz lewego

boku konturu flaga biało-czerwona, nizej pięć kÓł olimpijskich w ofi-

cjalnych barwach; niebieski na srebrnym tle napis: ZAKOPANE 2006

i srebrny napis: CANDIDATE CITY - P0LAND.
R' Mocowanie: moty|ek; rok prod': 1996-2000; wym.: Śr. 24,0 mm;

mat.: a|paka Iakier; Wyprod.: ARTNi EDAL Częstochowa.

E1 93
A. Okrągły, na białym tle kontury Giewontu zkrzyŻem, wzdłuż lewego

boku konturu f|aga biało-czerwona' niżej pięć kół olimpijskich W 01'-

cjalnych barwach; niebieski na srebrnym tle napis: ZAKOPANE 2006
i srebrny napis: CANDIDATE CITY - P0LAND.
R. Mocowanie: moty|ek; rok prod': 1996-2000; wym.: śr. 24,0 mm;
mat.: alpaka lakier epoksydowany; wyprod.: ARTMEDAL Częstochowa'

E1 94
A. Okrągły' na białym tle kontury Giewontu zkrzyŻem, wzdłuż |ewego

boku konturu f|aga biało-czerwona, nizej pięć kÓł oIimpijskich w ofi-

cja|nych barwach; czarny na złotym tle napis: ZAKOPANE 2006 i złoty

napis: CANDIDATE CITY - P0LAND.
R' Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996-2000; wym': Śr' 24'0 mm;

mat.; tombak zlocony lakierowany epoksydowany; wyprod.: ARTIVIE-

DAL Częstochowa'

El 95
A' Eliptyczny, na białym tle kontury Giewontu zkrzyŻem' wzdłuz |ewe-

go boku konturu flaga biało-czerwona. niżej pięĆ kÓł oIimpijskich
w oficja|nych barwach, czarny na złotym t|e napis: ZAKOPANE 2006

i Złoty napis: cANDIDATE ClTY _ P0LAND'
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996-2000; wym.: 26,8x]5,0 mm;

mat.: tombak złocony lakierowany epoksydowany; wyprod.: ARTME-
DAL cZęstochoWa.

E1 96
A. E|iptyczny' na białym t|e kontury Giewontu zkrzyŻem, wzdłuz lewe-
go boku konturu f|aga biało-czerwona, niżej pięĆ kÓł oIimpijskich
w oficjalnych barwach; Czarny na złotym tle napis: ZAKOPANE 2006
i Złoty napis: cANDlDATE c|TY - POLAND.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996-2000; wym.: 26,8x15 mm;

mat.: aIpaka lakier epoksydoWany; wyprod.: ARTMEDAL Częstochowa.
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E1 97
A' EIiptyczny, na białym tIe kontury Giewontu zkrzyŻem, wzdluz le-

Wego boku konturu f|aga biało-czerwona niżej pięć kÓł o|impijskich
w oficja|nych barwach; czarny na Żłotym t|e napis: ZAK0PANE 2006
i Złoty napis: cANDIDATE CITY o P0LAND.
R. Mocowanie: 2 x motylek; rok prod.: 1996-2000; wyn.:57,2x31 ,2
mm ; mat.: tombak złocony lakierowany epoksydowany; wyprod' : ART-
MEDAL Częstochowa'

E1 98
A' Owczarek podha|ański w kape|uszu (czarnym) gÓralskim' Z Zapa-

|onym zniczem w łapie, pod spodem złoty napis: ZAKOPANE 2006'
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996-2000; wym.: 35,0x33,0 mm;

mat.: tombak złocony; wyprod.: ARTMEDAL Częstochowa.

E1 99
A. Owczarek podha|ański W kapelusŻU (fioletowym) gÓralskim' z za-
pa|onym zniczem w lapie pod spodem złoty napis: ZAKOPANE 2006'
R. Mocowanie:_; rok prod.: 1996-2000;wym.: 35,0x33,0 mm; mat.:

tombak ZłoCony; wyprod.: ARTIV]EDAL Częstochowa'

E200
A. Okrągły na białym t|e logo komercyjne PK0| na białym ko|orze

flagi ZAKOPANE na czerwonej 2006.
R' Mocowanie: agrafka; rok prod': 1996-2000; wym.: Śr' 55,5 mm;

mat.: blacha z nadrukiem, ofoliowana.

E201
A. okrągły' na białym t|e kontury Giewontu zkrzyŻem, wzdłuz |ewego

boku konturu f|aga biało-czerwona, niZej pięć kÓł olimpijskich w ofi-
cja|nych barwach; czarny napis: ZAKOPANE 2006 i złoty napis: CAN-
DIDATE CITY _ POLAND.
R. Mocowanje: agrafka; rok prod.: 1996-2000; wym': śr' 55'5 mm;

mat.: blacha z nadrukiem, ofoliowana,

E202
A. Stylizowana powiewa]ąca f|aga btało-czerwona. pod nią pięĆ kÓł

oIimpijskich w oficjalnych barwach, na białej części f|agi napis: NA-
GANO na czerwonej 1 998.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1998; wym.: 15,5x14,5 mm; mat.:

tombak złocony, ema|iowany i epoksydowany.

E203
A. 0krągły; nad znaczkiem pozioma flaga biało-czerwona Z Złotym

napisem POLAND; w środku logo, napis: NAGAN0' data 1998 i pięc

kÓł o|impiiskich w oficia|nych barwach.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1998; wym.: 19,0x20,0 mm; mat.:

tombak złocony, nadruk epoksydowany; wyprod': Senar Warszawa'

E204
A. Prostokąt z lewej strony pionowy napis: POLAND, |ogo i napis

niebieski: NAGAN0; pod nimi pięĆ kół olimpijskich w of icjalnych bar-

wach wszystko na złotym tle; Z prawej strony na czerwonym t|e biały
piktogram - narciarstwo alpejskie (slalom).

R. Mocowanie: motylek; rok prod : 1998; wym.: 18,5x28,5 mm; mat.:

tombak złocony, nadruk' epoksydowany; wyprod': Senar Warszawa.
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E205
A. Prostokąt Z |ewej strony pionowy napis: POLAND' |ogo i napis nie-

bieski: NAGAN0; pod nimi pięć kÓł olimpijskich w oficjalnych bar-

wach wszystko na złotym t|e, z prawej strony na czerwonym t|e biały
piktogram - narciarstwo alpejskie (zjazd).

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1998; wym.: 18,5x28,5 mm; mat.:

tombak złocony, nadruk' epoksydowany; wyprod.: Senar Warszawa'

E206
A. Prostokąt Z lewej strony pionowy napis: P0LAND, logo i napis nie-

bieski: NAGAN0, pod nimi pięć kÓł olimpijskich w oficjalnych bar-

Wach Wszystko na złotym tle, Z prawej strony na czerwonym tle biały
piktogram -bobslej.

R. lvlocowanie: motylek; rok prod.: 1998; wym.: 18,5x28,5 mm; mat.:

tombak złocony, nadruk, epoksydowany; wyprod.: Senar Warszawa.

E207
A' Prostokąt Z lewej Strony pionowy napis: P0LAND' logo i napis:

niebieski NAGANO; pod nimi pięć kÓł o|impijskich w oficjalnych bar-

wach wszystko na złotym t|e, Z prawej strony na czerwonym tle biały
piktogram _ łyzwiarstwo figurowe.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1998; wym.: 18,5x28,5 mm; mat.:

tombak złocony, nadruk, epoksydowany; wyprod': Senar Warszawa.

E208
A. Prostokąt z lewej strony pionowy napis: P0LAND, logo i napis nie-

bieski: NAGAN0; pod nimi pięć kÓł olimpijskich w o{jcja|nych bar-

wach wszystko na złotym tle, Z prawej strony na czerwonym tle biały
piktogram -saneczkarstwo.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1998; wym.: 18,5x28,5 mm; mat.:

tombak złocony, nadruk, epoksydowany; wyprod': Senar Warszawa'

E209
A' Prostokąt Z lewej strony pionowy napis: POLAND |ogo i napis nie-

bieski; NAGAN0, pod nimi pięĆ kÓł olimpijskich W oficjalnych bar
wach wszystko na Złotym t|e, z prawej strony na czerwonym t|e biały
piktogram o narciarstwo klasyczne (bieg).

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1998; wym.: 18,5x28,5 mm; mat.:

tombak złocony, nadruk, epoksydowany; wyprod.: Senar Warszawa.

E21 0
A. Prostokąt Z |ewej sirony pionowy napis: P0LAND, logo i napis nie-

bieski: NAGAN0; pod nimi pięć kół oIimpijskich w oficjalnych bar-

wach' wszystko na złotym t|e; Z prawej strony na czerwonym tle biały
piktogram - biathlon.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1998; wym.: 1 8,5x28,5 mm; mat.:

tombak złocony, nadruk, epoksydowany; wyprod.: Senar Warszawa.

E211
A. Prostokąt z lewej strony pionowy napis: P0LAND Iogo i napis nie-

bieski: NAGAN0, pod nimi pięć kół olimpijskich w oficja|nych bar-

Wach Wszystko na złotym tle Z prawej strony na czerwonym tle biały
piktogram - narciarstwo klasyczne (kombinacja norweska).

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1998; wym.: 18,5x28,5 mm; mat.:

tombak złocony, nadruk epoksydowany, wyprod.: Senar Warszawa.
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E212
A. Prostokąt z lewej strony pionowy napis: P0LAND Iogo i napis:
niebieski NAGAN0; pod nimi pięć kÓł olimpijskich w oficja|nych bar-
Wach Wszystko na złotym tle. z prawej strony na czerwonym tle biały
piktogram - narciarstwo klasyczne (skok).

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1998; wym.: 1 8,5x28,5 mm; mat.:

tombak złocony, nadruk, epoksydowany; wyprod.: Senar Warszawa.

E213
A. Prostokąt Z IeWeJ strony pionowy napis: P0LAND, logo i napis
niebieski: NAGAN0, pod nimi pięć kół olimpijskich w oficjalnych bar-
Wach Wszystko na Złotym tle; Z prawej strony na czerwonym tle biały
piktogram - snowboard.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: l99B; wym.: 1 8,5x28,5 mm; mat.:

tombak złocony, nadruk, epoksydowany; wyprod.: Senar Warszawa.

E214
A. Prostokąt Z lewej strony pionowy napis: P0LAND logo i napiS nie-
bieski: NAGAN0; pod nimi pięć kół olimpijskich w oficjalnych bar-
Wach Wszystko na Złotym tle; z prawej strony na czerwonym tle biały
piktogram _ łyżwiarstwo szybkie.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: l99B; wym.: 1 8,5x28,5 mm; mat.:

tombak złocony, nadruk, epoksydowany; wyprod.; Senar Warszawa.

E215
A. Prostokąt Z Iewej strony pionowy napis: P0LAND, logo i napis:
niebieski NAGAN0; pod nimi pięć kół o|impi1skich w oficja|nych bar-
Wach Wszystko na Złotym tle. Z prawej strony na czerwonym tle biały
piKogram - shoft track.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1998; wym.: 18,5x28,5 mm; mat.:

tombak złocony, nadruk, epoksydowany; wyprod': Senar Warszawa.

E21 6
A. Sty|izowana, powiewająca flaga biało-czerwona, pod nią pięć kół
olimpijskich w oficja|nych barwach; na białej części flagi napis styli-
zowany: Sydney 2000.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1 999; wym.: 1 5,5x14,0 mm; mat.:

tombak złocony, emaliowany i epoksydowany; seria próbna; wyprod.:
Senar Warszawa.

E217
A. Sty|izowana, powlewająca flaga biało-czerwona, pod nią pięć kół
olimpijskich w oficjalnych barwach; na białej części flagi napis: SYD-
NEY 2000.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2000; wym.: 15,5x14,0 mm; mat.:

tombak złocony, ema|iowany i epoksydowany; wyprod.: ARTMEDAL
Częstochowa 600.

E218
A' Kształt owalny; u góry napis: czerwony POLSKA, pod nim znak
komercyjny PKOl kółka w kolorzezłoIym, na dole srebrny napis: SYD-
NEY 2000 przedłuzony bieznią.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2000; wym.: 21 ,5x31 ,0 mm; mat.:

tombak złocony i srebrzony, epoksydowany; 1500.

E216
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E21 I
A. Kształt owa|ny; u góry napis: czerwony POLSKA' pod nim znak
komercyjny PKO| kÓłka w ko|orze złotym, na dole srebrny stylizowany
napis: SYDNEY 2000 przedłuŻony bieżnią.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1999; wym.: 2l,5x31,0 mm; mat.:

tombak złocony i srebrzony, epoksydowany; wykonano 1 00 szt'

E220
A' 0pera Sydney. obok biało-czerwony komercyjny znak PK0|. pod

spodem napis: SYDNEY 2000.

R, Mocowanre: motylek; rok prod.: 2000; wym,: 9,0x17,0 mm; mat.:

tombak srebrzony, epoksydowany; wykonano 6000 szt. wyprod.: ART-
MEDAL Częstochowa; proj' Zbigniew Sikora'

E221
A. 0pera Sydney, obok bialo'czerwony komercyjny znak PK0l pod

spodem napis: SYDNEY 2000.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2000; wym,: 9,0x17,0 mm; mat.:

tombak złocony, epoksydowany; wyprod'l ARTIVEDAL Częstochowa
prÓba; proj. Zbigniew Sikora.

E222
A. Prostokąt u gÓry nałozony złoty znak komercyjny PKOI z biało czer-
woną flagą, pod spodem na białym t|e sty|iZowany napis: Sydney 2000
pasek biało-czerwony i Złoty napis: P0LSKA.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2000; wym.: 30,5x18,0 mm; mat.:

tombak złocony, epoksydowany; wyprod.: ARTMEDAL Częstochowa
projekt.

E223
A. Prostokąt u gÓry nalozony złoty znak komercyjny PKO| z biało czer-
woną f|agą, pod spodem na białym t|e sty|izowany napis: Sydney 2000;

na do|e pasek czerwony i złoty napis: P0LSKA oraz złote kółko
(z lewej strony).
R. Mocowanie: motylek; rok prod.:2000; wym.: 30,5x18,0 mm;mat.:
tombak złocony, epoksydowany; ARTMEDAL Częstochowa; seria
prÓbna.

E224
A. Prostokąt u góry nałozony Złoty znak komercyjny PK0| z biało czer-
woną f|agą, pod spodem na białym tle sty|izowany napis: Sydney 2000
pasek bialo-czerwony i Złoty napis: POLSKA.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2000; wym.:30,5x18,0 mm; mat.:

tombak srebrzony, epoksydowany; wyprod': ARTIV]EDAL Częstocho-
wa; seria próbna.

E225
A' Prostokąt u góry nałozony złoIy znak komercyjny PKO| z biało-

czerwoną flagą' pod spodem na białym t|e sty|izowany napis: Sydney

2000 pasek biało-czerwony i Złoty napis: P0LSKA.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2000; wym.: 30,5x18,0 mm; mat.:

tombak srebrzony' lakierowany; wyprod.: ARTIIIEDAL Częstochowa;

seria prÓbna'

E222
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E225
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E226

&
E230

E?26
A. Prostokąt Z prawej strony U góry |ogo Sydney' pod nim sty|izowa-
ne Sydney 2000 i pięć kół o|impijskich w oficja|nych barwach wszystko
na białym t|e; z |ewej na czerwonym t|e napis: P0L|sH 0LlMPlC TEAM.
R. lVocowanie: motylek; rok prod.: 2000; wym.:21 .5x27,0 mm; mat.:

tombak zlocony, epoksydowany; seria próbna; wyprod': Senar War-
sŻaWa.

E227
A' Kontur Austra|ii; w środku na białym tle sty|izowane Sydney 2000'
pięĆ kÓł oIimpijskich w oficjaInych barwach, nizej napis: l\/llLLEN-
NIUIV] GAMES.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2000; wym.: 21 ,0x27,0 mm; mat.:

tombak złocony, epoksydowany; seria próbna; wyprod.: Senar War-
SZAWA,

E228
A. Sy|wetka skoczka, orzełek w czerwonym stroju na lewym skrzydle
pięć kÓłek oIimpijskich; na piersi znak komercyjny PK0| w białym
kole; na spodzie lewej narty napis: SALT LAKE CITY 2002, na drugiej
POLAND.
R. lVocowanie: motylek; rok prod.: 2001 ; wym.: 28,4x21 ,6 mm; mat.:

tombak brązowiony' lakier; proj. Zbigniew Sikora; z|ec.: Estre||a.

E22g
A. Sy|wetka skoczka; orzełek W czerwonym stroju na |ewym skrzyd|e
pięć kÓłek o|impijskich; na piersi Znak komercyjny PKO| w białym ko|e,

na spodzie lewej nańy napis: SALT LAKE c|TY 2002' na drUgiej P0LAND'
R. lvlocowanie: motylek; rok prod.: 2001 ; wym.: 28,4x21 ,6 mm; mat.:

tombak srebrzony, lakier; proj. Zbigniew Sikora; zlec.: Estrella.

E230
A' Sylwetka skoczka, orzełek w czerwonym stroju na lewym skrzyd|e
pięĆ kÓłek olimpijskich, na piersi znak komercyjny PK0l w białym
ko|e; na spodzie |ewej narty napis: SALT LAKĘ c|TY 2002. na drugiej
P0LAND; narty W koIorze ŻÓłtym'

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2001;Wm.'.28,4x21,6 mm; mat.:

tombak brązowiony, lakier; proj. Zbigniew Sikora; zlec.: EstreIla; seria pr'

E231
A. Sty|izowana, powiewająca f|aga biało-czerwona, pod nią pięĆ kÓł

o|impijskich złotych _ azurowych. Na białej części f|agi złoty napls:

SALT LAKE, na czerwonej 2002.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2002; wym.: 13,9x12,0 mm;mat.:

tombak złocony, emaliowany i epoksydowany.

E232
A. Sty|izowana' powiewająca flaga biało-czerwona, pod nią pięĆ kÓł

o|impijskich złotych _ pełne. Na białej części f|agi złoty napis: SALT
LAKE, na czerwonej 2002.
R. Mocowanre: motylek; rok prod.: 2002; wym.: 13,9x12,0 mm; mat.:

tombak złocony, Iakierowany; prÓba.

E233
A' Stylizowana' powiewająca f|aga biało-czerwona, pod nią pięć kół
oIimpijskich złotych _ azurowych' Na białej części t|agi Złoty napis:
ATENY na czerwonej 2004.

E228
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R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2004 (Vl);wym: 16,0x14,5 mm;

mat.: tombak złocony, ema|iowany i epoksydowany; wykonano 1 000

szt.; wyprod': Mirosław Kurdycki' Tomasz Ostrowski - Bialystok.

E234
A' stylizowana, powiewająca flaga biało-czerwona, pod nią pięĆ kÓł

oIimpijskich w oficja|nych barwach u gÓry niebieskie, czarne, czer-

Wone i u dołu żÓłte i Zielone; koła pełne, Wypełnienie białe.. Na białej

części flagi złoty napis: ATENY na czerwonej 2004.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2004; wym.: 16x14,5 mm; mat,:

tombak złocony' emaliowany i epoksydowany; wykonano 5000 szt.,

wyprod': Mirosław Kurdycki, Tomasz Ostrowski _ Białystok.

E235
A. Sty|izowana, powiewająca f|aga biało-czerwona, pod nią pięć kÓł

olimpijskich w oficjalnych barwach u gÓry niebieskie, czarne' czer-

Wone i u dołu żÓłte i Zie|one; koła pełne, Wypełnienie białe. Na białej

części f|agi Złoty napis: ATENY na czerwonej 2004.

R. lVlocowanie: motylek; rok prod.: 2004; wym.: 19,8x15,7 mm; mat.:

tom bak złocony, epoksydowany'

E236
A. Sty|izowana' powiewająca f|aga biało-czerwona' pod nią pięć kÓł

olimpijskich białych, wypełnienie meta|. Na białe1 cZęści f|agi Złoty

napis: ATENY, na czerwonej 2004.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2004; wym.: 
,]6,0x14,5 

mm; mat.:

tombak Złocony; emalia miękka; wyprod': Mirosław Kurdycki, Tomasz

Ostrowski _ Białystok; próba 20 szt'

E231
A. StyliZowana, powiewająca f Iaoa biało-czerwona' pod nią pięć kół oIim_

pijskich złotych _ azurowych. Pod kołami poziomo napis TURYN '06.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.. 2006; wym.: 16,0x12,0 mm; mat.:

tombak złocony, ema|iowany i epoksydowany; wykonano '1500 szt.;

proj. Zbigniew Sikora; zlec.: Estrella.

E238
A' Pochy|ony prostokąt na niebieskim tle narciarz na biało-czerwonej

f|adze z boku Złoty napis: TURYN '06.

R, Mocowanie: motylek; rok prod.: 2006; wym.: 18,1x18,3 mm; mat.:

tombak złocony' epoksydowany; wykonano 2000 szt., proj' Zbigniew

Sikora; zlec.: Estrella.

E239
A. Stylizowana flaga narodowa na czerwonym kolorze napis: PEKIN

2008; na fladze druga warstwa znaczek organizacyjny PKO|,

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2008 (Vll); wym.: 32,0x33,0 mm;

mat.: miedŹ chromowana, ema|ia syntetyczna, dwuwarstwowy, wy-

konano 3000 szt.; zlec.: Pinsource Polska.

E240
A. Stylizowana flaga narodowa na czerwonym kolorze napis: PEKIN

2008; na fladze druga Warstwa znaczek organizacyjny PKOI (odwrÓ-

cony o l B0").

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2008 (Vl); wym.: 32,0x33,0 mm;

mat': miedŹ chromowana, ema|ia syntetyczna' dwuwarstwowy; od_

znaka E239 błędnie wykonana'

ffiŁ-
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F.,,Poloniki"; sponsorzy
(Polska Fundacja Olimpijska) i media

W tej części pokazane zostały odznaki tzw. ,,Poloniki'', które w większości wy-
konywane były przez Komitety organizacyjne poszczególnych lgrzysk na rzecz
uczestniczących reprezentacji, a więc i Polski. odznaki te z reguły tworzyły duze
kolekcje flag narodowych niesionych przez maskotki lgrzysk F006, F009, F013,
F016, F018, F023-F02a; czy też odznaki powitalne jak Fo14 albo informacyjne
F015' F021. Ciekawą historię ma odznaka F005 z napisem ,,Solidarnośó'',kIora
została wykonana na zlecenie Polonii amerykańskiej i była rozdawana na trybu-
nach w trakcie lgrzysk w Los Angeles. Druga grupa przedstawionych w tej części
odznak to wykonane przezfimy sponsorujące polski ruch olimpijski oraz odznaki
wykonane przez media współpracujące w ramach programów sponsorskich
zwykorzyslaniem znaku komercyjnego PKOI. Przy okazji nieco informacjio spon-
soringu w PKol po roku 1991' Jest to kontynuacja działalności Polskiego Fundu-
szu olimpijskiego pokazująca sposoby pozyskiwania środków finansowych na
działalność narzecz ruchu olimpijskiego w nowych uwarunkowaniach'

Sponsorzy Polskiego Ruchu Olimpijskiego
Przygotowania do wykorzystania sponsoringu w pozyskaniu środków finanso-

wych na działalność statutową PKol miały wieloletnią historię. Jednak dopiero
w bardzo trudnym 1992 roku (lgrzyska

odidoś* ̂ óx ],:]:?y]:Ł:^'i:::"ł:),P:1?Ż:::?ffi s #ił'!#gi;g*:1l#ffi
i*.*m*ił_v]ii' hmtrę.Gatrblg sytuacji wsparłdziałalność ruchu olim-

*** * pijskiego był Sobiesław Zasada i jego# * .# v'l vvvlvglqvv 4ąoqvq l Jgvv€ś}śffi fl^łE# lT\ iirma ófiarowując w trakcie lgrźyśł

,/p,,,r,r^,*.H* #;ffit1fu;#ij5fft:ii1ffil
P*L'SHA!ąL,NE. $obiesław Zasada Ltd. tysięcy dolarów była Coca Cola Poland,

, 

- 

kolejno dołączyĘ Procter&Gamble, Cola

E I YaB#* Cao i Selko. LoT przewiózł nas na bar-
dzo korzystnych warunkach, a TUiR

pieczyło, natomiast firmy Adidas i d'Amico #'T'ił*9ł9""ł'lĘ?,':3iłlf8łlBB1-
tville i Barcelonę na bardzo korzystnych warunkach.

Natychmiast po walnym ĄeŹdzie w 1992 roku przystąpiliśmy do kontynuowa-
nia prac nad stworzeniem podstawfinansowych PKol. W końcu l kwar1ału 1993
podpisaliśmy umowę sponsorską z PP ToTAL|ZATOR, następnie z firmą SUN-
SET SUITS; teraz pilnie musieliśmy powołać Polską Fundację olimpijską do ob-



c. Kołka oIimpijskie;
znicze ol i m pijskie SZS-PKOI

1 956-1 976

Autorem pomysłu akcji ,,pięciu kółek'' był Stanisław Szyszłło W roku 1956 zo-
stała wprowadzona akcja l kółka olimpijskiego dla młodzieży w lekkiej atletyce,
pływaniu, gimnastyce, boksie, szermierce, piłce noznej i koszykowce. W następ-
nym 1957 roku wprowadzono ll kołko przy równoczesnym kontynuowaniu akcji
l kółka i rozszerzeniu akcji na kolejne dyscypliny. Posiadacze kółek byli objęci
opieką lekarską, mieli prawo do udziału w obozach szkoleniowych, otrzymywali
pomoc w zakresie sportowego sprzętu specjalnego itd. W pierwszym kwańale
1956 roku zdobyto łącznie w siedmiu dyscyplinach 1277 odznak. Powyższe dane
pochodzą ze sprawozdania Komisji Sportowej PKol z lll kwartału 1957 roku,
w tym samym materiale przewidziano kontynuowanie akcji w kolejnych latach
i opracowanie do końca roku kryterióW norm na 3 kołko zdobywane od 'l958 roku
oraz Wprowadzenie 4kółka od 1959 roku' Niestety nie potrafimy w dniu dzisiej-
szym określić jak wyglądały odznaki Wręczane za uzyskanie tych norm _ jest bar-

dzo prawdopodobne, że zdobycie normy było tylko potwierdzane na piśmie lub
był wręczany tylko emblemat do przyszycia na ubraniu' Natomiast ze sprawozda-
nia działu sportu PKol za l kw. 1958 wiemy, że 1uŻw 1955 roku określono minima
dla lll i lV kółka na XVl lgrzyska olimpijskie (c001- c003). Zasadniczo obowiązy-
wało zakwalifikowanie się do finału mistrzostw świata lub Europy (natomiast
w sportach wymiernych określone były normy - np. dla dla 100 m męŻczyzn -
minimum czasowe 1O,5), te minima obowiązywały równiez w 1956 roku.

Historia nadawania kółek olimpijskich ma już ponad pięćdziesięcioletnią tra-

dycję w polskim ruchu olimpijskim, choć wielokrotnie zmieniały się zasady i regu-

laminy ich nadawania. Akcja zdobywania kółek olimpijskich w początkowych la-

tach cieszyła się wielką popularnością wśród młodzieży. Piękny znaczekizwiązany
z tym emblemat stały się marzeniem kazdego juniora. W roku 1957 roku akcji
zdobywania kółek olimpijskich na XVll lgrzyska olimpijskie w Rzymie, zgodnie
z regulaminem zdobytych zostało 679 drugich kółek olimpijskich
i754kołek pierwszych łącznie '1433 w'l3 dyscyplinach' We wstę_

pie do ,,Regulaminu zdobywania drugiego kółka olimpijskiego na
lgrzyska olimpijskie w roku 1964" wydanym w roku "1960 podano
zbliŻone, ale nieco róŻniące się liczby itak w roku'1956 i1957
zdobyto ogółem 2181 pierwszychi749 drugich kółek olimpijskich
na XVll Letnie i Vlll Zimowe lgrzyska Olimpijskie.

P i erwsze przykłady odzn ak al bo em bl ematów przygotowanych
dla akcji ,,pieciu kółek'' przedstawiono obok, niestety autor artyku-
łu (Sportowiec 1960) nie podał skąd i z jakiego czasu one pocho-
dzą' Mam nadzieję, że w dalszych poszukiwaniach znĄdziemy
regulaminy czy legitymacje, które nam na to pytanie odpowiedzą.
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W latach 1959-1961 we wszystkich 17 województwach zdobyto: 6830 _ l kó-
łek (na XVlll lgrzyska Tokio); 4444 - ll kółek; 2102- lll kółek młodziezowychw 24
dyscyplinach sportowych (dane pochodzą z Biuletynu Specjalnego Komisji Mło-
dziezowej PKol;). W kolejnych |atach kontynuowano akcję l i ll kółek i dodatkowo
opracowano szczegółowy regulamin zdobywania lll kółka, które dla 7 dyscyplin:
gimnastyki, kolarstwa torowego, lekkiej atletyki, łucznictwa, podnoszenia cięża-
rów, sportu pływackiego i strzelectwa były nadawane i ewidencjonowane przez
Wojewódzkie Komisje Współpracy z PKol działające przy Wojewódzkich Komite-
tach Kultury Fizycznej, a dla pozostałych dyscyplin olimpijskich: boks, hokej na
lodzie, hokej na trawie, jeŹdziectwo, kajakarstwo, kolarstwo szosowe, koszyków-
ka, łyżwiarstwo figurowe szybkie, narciarstwo, piłka nozna, ręcznai siatkowa, spo11
saneczkowy, szermierka, wioślarstwo, Zapasy i zeglarstwo były nadawane cen-
tralnie przezPKO|.

W następnym roku z walki o drugie kółko wyszĘ zwycięsko iuż tylko 492 osoby'
Kolejne trzecie kołko zdobyło _ 215, a Czwarte - 212 osob'

Analizując przebieg akcji w poszczególnych latach mozemy zaobserwować
spore róznice w podawaniu danych, przykład w albumie ,,Na olimpijskim szlaku''
z roku 1962 podano informację, że ,,pierwsze kółko w 1955 roku zdobyły 1334
osoby" , dla porównania w sprawozdaniu PKol z roku 1960 podan o, że ta liczba
Została osiągnięta rok póŹniej. Poniżej podano najbardziej prawdopodobne licz-
by zdobytych odznak W poszczególnych latach' które są cytowane ze sprawoz-
dań PKol:

1956 - l kółko (c004) w 7 dyscyplinach zdobyto 1334 odznak
'1957 _ l kołko (c004) w 10 dyscyplinach zdobyto 104'| odznak

1957/1958 _ ll kółko (c005) w 10 dyscyplinach zdobyto942 odznak
1958 - ll kołko (c007) zdobyło 250 zawodników kadry olimpijskiej (w tym

27 młodych z akcji l kółka 56157)
1959 _ lV kółko (c00B) Wręczono 218 zawodnikom kadry olimpijskiej w 1 7

dyscyplinach l kołko (c010) młodziezowe w 24 dyscyplinach na
'1964 * zdobyto 6830 odznak

'l960 _ V kołko (c009) Wręczono 201 zawodnikom kadry olimpijskiej ll kóŁ
ko (C013) młodziezowe w 25 dyscyp|inach na lgrzyska 1964; wg
stanu na 31.1.1961 r. zdobyto 4124 odznak w 25 dyscyptinach
(w hokeju na lodzie i koszykówce akcję przedłuŻono i przewidywa-
no dane w połowie lutego)

1961 - lll kółko (C014) młodziezowe zdobyto ogółem 1619
1962- lll kółko (C018) zdobyto 418 odznak dla kadry olimpijskiej l kółko

młodziezowe na 1968
1963 _ lV kółko (c019) zdobyło 209 zawodników kadry olimpijskiej l kółko

(Co24) młodziezowe na 1968 (2 rok akcji)
1964 - V kółko (C020) Wręczono 2o2 zawodnikom kadry olimpijskiej; wyje-

chało 166 ll kółko (c025) młodziezowe na 1968
Liczby zdobytych W poszczególnych dyscyplinach lll, lV i V kółek na prze-

strzeni lat 1963-1964 przedstawiały się następująco (od 1963 r' lV kółka były zdo-
bywane tylko na wniosek pzs, tylko zdobywcy kółek w kadrze):
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Dvscvplina ilt IV V
Boks

Gimnastyka

Hokej na trawie

JeŹdziectwo

Kajakarstwo

KoszykÓwka

Kolarstwo

Lekka atletyka

Pływanie - skoki do wody

Piłka nożna

Piłka siatkowa

Podnoszenie cięŻarÓw

Strzelectwo

Szermierka

WioŚlarstwo

Zapasy

Pieciobói nowocZeSnV

26

17

25
E

21

25

15

79

39

198

44

15

17

27

30

30

22

6

15

5

15

13

46

11

14

14

10

18
'15

2

'15

'15

'19

'13

14

10

41

la
'15

q

21

12

5

Razem 418 209 202

W latach 1962-1963 Kom. Młodziezowa PKol wraz zZG SZS rozpoczęły akcję
,,Zniczy olimpijskich'' były one Wstępem do uzyskania normy na l kółka olimpij-
skie. PKol w tym okresie przekazywał środki na rzecz SZS celem sfinansowania
tej akcji.

Do końca 1962 r. młodzi sportowcy SKS i MKS zdobyli ok. 4000 norm na ,,Znicz''
(c015-c017), w całym roku 1963 planowane było zdobycie 50000 odznak. osta-
tecznie Komisja Młodzieżowa PKoL na posiedzeniu w dniu 22lv 1964 podsumo-
wała akcję ,,Znicze olimpijskie'' prowadzoną w okresie 1 lX 'l962 do 31 Xll 1963,
w której młodzieŻ zdobyła 40 tysięcy 453 odznak (w tym 16366 dziewcząIi 24087
chłopców w wieku 15-16 lat) akcja zaktywizowała wiele środowisk i powiatów,
a dla sportu polskiego zyskano wielu nowych działaczy' Z regulaminu wydanego
przezZG SZS we wrześniu 1962 roku wynika, że odznaka,,Znicza olimpijskiego''
była jednostopniowa. Ciekawostką moze być takI, że posiadanie odznaki było
koniecznym warunkiem do startu w Mistrzostwach Polski Juniorów

Postanowiono wnioski z tej akcji wykorzystać jako wytyczne przy opracowy-
waniu założeń l kółka olimpijskiego w latach 1964/65' Medy akcję prowadziła
głównie Centralna Komisja Kółek olimpijskich przy ZG SZS poprzez swoje agen-
dy terenowe zdobyto w tych latach 11908 kołek. Tym razem akcja trwała od Wrze-
śnia 1964 do końca 1965 (c022-c023).

Do współpracy włączono Polskie Związki Spoftowe, które miały obowiązek
opracowania norm i prowadzenie akcji w swoich dyscyplinach. W tych latach
Mennica nie nadążała z wykonaniem zamówienia ze względu na jego wielkośó,
a Komisja Młodziezowa miała duze trudności z oszacowaniem liczby potrzeb-
nych odznak; przykładowo: w roku 1965 przewidziano zdobycie około 5000 szt. ll

kółka, a w rzeczywistości zdobyto 5764itrzeba było je dorabiać' Z punktu widzenia
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kolekcjonera jest to ciekawostka gdyż bardzo często dorabiane kolejne paftie
roŻniły się kolorem emalii, a czasem takze wymiarami. Warto pamiętać, że nawet
ta sama partia zamówienia mogła nieco się między sobą róznić, atoz powodu
pęknięcia matrycy po wykonaniu kilkuset sztuk albo po jej zuzyciu; inne też mo-
gło być mocowanie, bo część zamówienia mogła być realizowana ze szpilką,
częśc z motylkiem czy nakrętką (i nie są to niestety przesłanki do uznania ze jest
to inny typ odznaki).

W kwietniu 1966 roku Komisja Sportowa PKol zaopiniowała pozytywnie jeden
z projektów plastyka J. Dąbrowskiego odznak kółek olimpijskich na lgrzyska
w 1972 r. (te kółka były zdobywane według nowych zasad; przedłuzono cyklzdo-
bywania z4 do 7 lat - po dwa lata na l i ll kółko; kolejne kółka co rok).Ze sprawoz-
dania KomisjiSportowej zarok 1968 wiemy, ze w latach 1966-1967 młodzieŻzdo-
bywała l kółko olimpijskie na lgrzyska w Monachium i Sapporo - ogółem zdobyto
16888 odznak. W maju 1966 odbyła się ogólnopolska narada pzs, pionów i Woj.
Komisji PKol na której omawiano przebieg akcji zdobywania kółek olimpijskich.
W tym samym roku zatwierdzono zdobycie 5784 odznak ll kołka oraz761 odznak
lll kółka w 23 dyscyplinach.

Ponizej harmonogram zdobywania kółek olimpijskich wg nowych zasad (ter-

min _ kółko):
1e66 - r (C02e)
1967 - r (C029)
1e6B - il (C030)
're6e - il (c030)

1971 - rV (C032) i r (C034)
1972-V(C033) iil(C035)
1973 - il (C035)
1974- ilr (C037) ir(c040)

1e70 - ilr (c031) i r (c034) 1e75 - lv (c03e) i I (c040) itd.
W sprawozdaniu 'l967 roku znajdujemy stwierdzenie ',doświadczenia lat po-

przednich wykazują, że akcja zdobywania kółek olimpijskich nie obejmuje duzej
grupy utalentowanej młodzieŻy, szczególnie w mniejszych miejscowościach'' _

wniosek trzeba uaktywnić Woj. Kom. olimpijskie PKol i okręgowe Związki Spor-
towe. Wniosek ten aktualny jest nadal.

od 1972 kółkami zĄmowała się Kom. Sportowa PKol zatwierdza1ąc regula-
miny na lll i lV kółko. Sprawozdanie z działalności PKol w latach 1973-1977
oceniło, że akc1a zdobywania lill kółek naleŻała do,,akcji masowych". Nato-
miast słabiej przebiegało zdobywanie odznak lll i lV kołka ze względu na nie-
wielkie zainteresowanie ze strony związkow i klubów sportowych. V kółko uro-
czyście Wręczano wrazz dyplomem (nominacją na olimpijczyka) członkom ekipy
polskiej na igrzyska w lnnsbrucku i Montrealu. obok akcji zdobywania kółek na
lgrzyska 1976 prowadzono akcję 5 kółek na lgrzyska 1980. W 1975 r' zakończo-
no akcję zdobywania l kółka cieszącą się bardzo duzym zainteresowaniem, przy-
znano prawie 20 tys. kółek. Największą ilośó zdobyła młodzieŻ w wojewodztwie
bydgoskim _ 2064 odznak, gdańskim _ 1961 , warszawskim - 1892, katowickim

- 'l300, poznańskim _ 1227 , opolskim - 960, lubelskim _ 81 5, łódzkim - 698 itd'
Uznano, że wejście w życie z początkiem bieżącego roku nowej klasyfikacji spor-
towej ściśle z nią związanie akcji zdobywania kółek olimpijskich jest dobrym
prognosĘkiem'
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1977-1994
W grudniu 1976 uchwałąZarządu Polskiej Federacji Sportu w celu podnie-

sienia ,,ważności'' klasyfikacji dla przebiegu przygotowań olimpijskich łączy się
nadawanie odznak klasyfikacyjnych w konkurencjach olimpijskich z akcją nada-
wania kółek olimpijskich prowadzoną przezPKol. (dokument ,,Jednolita klasyfi-
kacja sportowa'' - rozdz' l Zasady nadawania kółek olimpijskich na lala 1977-
-1980). Regulamin przYznawania kółek olimpijskich powiązano z klasami spor-
towymi oraz systemem spartakiadowym itak klasa mistrzowska była odpowied-
nikiem lV kółka olimpijskiego. l klasa odpowiadała zdobyciu lll kołka. ll klasa to
odpowiednik ll kółka, a lll klasa i l klasa młodziezowa to pierwsze kółko. V kółko
było od tej chwili nadawane zawodnikom zakwalifikowanym do reprezentacji
Polski na lgrzyska Olimpijskie.

Z regulaminu na lata 1981-1984 dowiadujemy się, ze kołka mają byó nadawa-
ne przez Woj. Kom. PKol _ l i ll kołko na wniosek WFS' lll i lV kołko na wniosek
pzs. V kółko nadawał PKol. Wzory znaczków dla wszystkich stopni kołek olimpij-
skich oraz emblemaĘ dla ,,Znicza olimpijskiego" i l kółka olimpijskiego ustalał
PKol. Zdobywcy l kołka olimpijskiego otr4lmywali iedynie emblemat bez znaczka'
od drugiego kółkazawodnicy otrzymywali emblemat iznaczek. Ustalono, żew dyscy-
plinach olimpijskich klasa sportowa i kołka olimpijskie są połączone jednym znacz-
kiem sportowym.

Przeglądając ,,Zbior sprawozdań z działalności Wojewódzkich Komisji PKol
za lata 1981-1984'' obserwujemy, Że na 25 komisji działających od 1976 roku
tylko kilka uznało, że naleŻy się tą działalnością pochwalió: Woj. Kom. Byd-
goszcz na podstawie dokumentów okręgowych Związków Sportowych przy
współpracy z WFS wydała w 1981 _ 233 szt' kółek l, 197 szt' kółek ll; w 1982 _

624 szt. kółek l, 449 szt. kółek ll i w 1983 _ 516 szt' kółek l, 549 szt. kółek
ll łącznie 2668 szt.; Woj. Kom. Biała Podlaska w okresie 1981-1984 wykazała
w sprawozdaniu 274 szt. kółek l, 206 szt. kółek ll, 25 szI. kółek lll, 2 kółka lV -
dane z okręgowych ZW. Sportowych; Woj. Kom. Lublin podała, ze na jej tere-
nie zdobyto 2653 szt. kółek, więcej o 1255 szI' niŻ w poprzednim czteroleciu;
Woj. Kom. Szczecin podała, że na jej terenie zdobyto 615 kółek l i 855 kółek ll;
Woj. Kom. olsztyn wykazała 283 kółka li 264 kółka ll; Woj. Kom. Płock infor-
mował o zdobyciu ponad 500 szt. kółek; Woj' Kom. Sieradz dała informację
o zdobyciu 471 szt' kółek; Woj. Kom. Warszawa w sprawozdaniu napisano
o zdobyciu w roku 19B1 - 982 szt' kółek l oraz UWagę ze W następnych latach
zainteresowanie zmalało. Pozostałe Komisje nie podały zadnych informacji
o tym czy brały udziału w akcji lub tylko przY UroczYstym Wręczaniu kółek. Na
brak informacji o akcji kółek olimpijskich w sprawozdaniach pisanych w roku
1984 duzy wpływ miało znaczne zmniejszenie zainteresowania akcjązwiązane
z brakiem naszej reprezentacji na Olimpiadzie w Los Angeles.

Walne Zgromadzenie PKol W marcu 1985 przedstawiło koncepcję zmodyfiko-
Wanego Systemu ,,kółek olimpijskich'' jako zasadniczego instrumentu selekcji
wykorzystywanej w szkoleniu olimpijskim, który w swoich podstawach oparty był
o cykl zawodów spańakiadowych i ściśle powiązany z wprowadzaną aktualnie
znowelizowaną klasyfikacją sportową i tak:
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l kołko olimpijskie - będą otrzymywali zawodnicy w kategoriijuniora młod-
szego, ktorzy uzyskają normę lll klasy sportowej w zawodach spartakiadowych
(na wniosek WFS przyznaje Woj. Kom. PKOI)

ll kołko olimpijskie - zawodnicy w kategorii juniora, kIórzy uzyskają normę
ll klasy sportowej w zawodach spar1akiadowych oraz przejdą z wynikiem pozy-
tywnym badania selekcyjne

lII kołko olimpijskie - zawodnicy w wieku 20-21 zależnie od dyscypliny, któ-
rzy uzyskĄą l klasę sportową i zakwalifikują się do reprezentacji makroregionu na
zawody o ,,Puchar PKOI"

lV i V kołko olimpijskie - zawodnicy uzyskujący klasę mistrzowską i mistrzow-
ską międzynarodową.

Przepisy powyzsze były tym razem długofalowe na lata '1985-'|992, jako, że
cykle przygotowania zawodników do lgrzysk, są z reguły dłuzsze niz czteroletnie.
Dla lll kółek były wyznaczone limity ilościowe dla pzs W poszczególnych dyscy-
plinach. Kadrę olimpijską tworzyli zdobywcy kółek lll-V natomiast zdobywcy l i ll
kółka olimpijskiego mieli tworzyć tzw. grupę ,,nadziei olimpijskich'' ' Regulamin
zdobywania kółek olimpijskich był przedstawiony przedstawicielom WK PKol na
specjalnej naradzie 8 listopada 1985 r., aprzed tym rozesłany został do WK PKol,
WFS, Wydz. KF|T Urzędów Wojewódzkich.

Pienusze odznaki nowych ,,kółek" Wręczono podczas obchodów Dni olimpij-
czyka w 1986. ogołem W cyklu 1985-1988 WK PKol wręczyły g635 odznak
l i 5282ll kółek, PKol nadał 2094 odznak lll kółka,295 - lV i 193 _\ te ostatnie
doĘczyły kandydatow na lgrzyska 7988. Mimo moich usilnych starań nie jeste_
śmy w stanie zidentyfikowac 1ak wyglądały kółka (w tym lV i V) na lgrzyska
w Sarajewie i Seulu, zawodnicy reprezentujący nas na tych lgrzyskach pamięta-
ją moment i miejsce wręczania nominacji, ale nikt nie potrafił pokazac wręcza-
nel przy tym odznaki.

W roku 19BB do realizacji tej tematyki w strukturach PKOI zaproponowano
powołanie Kom. ds' Przygotowań olimpijskich. Tyle ze na Walnym Zgromadzeniu
w roku 1989 juz niewiele lub nic nie wspominano o kółkach, a tę tematykę przytłu-
mił dynamiczny rozwoj sytuacji politycznej w kraju. l tak na kilka lat ta wspaniała
tradycja została zawieszona, walczyliśmy wtedy o przetrwanie, o zdobycie spon-
sorów, na pewno nie były Wręczane kółka przed lgrzyskami w Albertville, Barcelo-
nie i Lillehammer.

1 994-2009

obowiązujące obecnie,,Zasady zdobywania Kółek olimpijskich'' przewidują
od kilku 1użlat, ze podstawowym celem zdobywania kółek olimpijskich jest zwięk-
szenie zainteresowania młodzieży systematycznym uprawianiem spoftu, promo-
wanie wśrod młodzieży zasad idei olimpijskiej. System zdobywania odznak tzw.
kółek olimpijskich jest ściśle związany z aktualnie funkcjonującym systemem wspoł-
zawodnictwa sportowego, cyklem i programem olimpijskim. l-lll kółko mozna zdo-
bywać w dyscyplinach olimpijskich, natomiast lV i V jedynie w konkurencjach
olimpijskich.
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obecne warunki zdobywania odznak są następujące:
1. kółko olimpijskie - otrzymują zdobywcy miejsc 1-3 w Międzywojewódzkich

M istrzostwach Młodzi ków, zwy cięzcy l g rzysk Młodziezy Szkol nej, zwy cięzcy
całorocznych cyklów zawodów o zasięgu ogólnopolskim.

2. kołko olimpijskie - otrzymują zdobywcy miejsc '|-8 w ogólnopolskiej olimpia-
dzie Młodziezy - Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych,

3. kołko olimpijskie - otrzymują zdobywcy miejsc 1-3 w Mistrzostwach Polski
Juniorów, reprezentanci Polskijuniorów na mistrzostwach świata i Europy, re-
prezentanci Polski na światowe i europejskie igrzyska młodzieży'

4. kołko olimpijskie - otrzymuje kadra olimpijska - grupa ''A' i ''B' '

5. kółko olimpijskie - otrzymują zawodnicy zatwierdzeni przez PKOI do składu
reprezentacji olimpijskiej.
Wszystkie stopnie kółek olimpijskich nadaje Polski Komitet olimpijski. o nada-

nie l-lll kółek olimpijskich występują: Szkolny Związek Sportowy, Polskie Związki
Spońowe, organizaiorzy zawodów wymienionych w pkt.2 - ooM' MPJM. Wrę-
czanie odznak i legitymacji powinno odbywać się na imprezach spońowych lub
oko l i czn ości owych spotkan iach młodzieŻy z o l i m pijczykam i.

W sprawozdaniu PKOI za lala 2005-2006 z kwietnia 2007 w ramach zakresu
działania Komisji Młodziezy i Nadziei olimpijskich stwierdzono, że akcja zdoby-
wania kółek olimpijskich jest prowadzona w dyscyplinach i konkurencjach olim-
pijskich. Akcja ta jest realizowana przy współpracy zwojewodzkimi interdyscypli-
narnymistowarzyszeniamisportowymi. Dziękitym stowarzyszeniom mozliwe było
wręczanie ',Kółek olimpijskich'' podczas zawodów ogólnopolskiej olimpiady Mło-
dzieŻy. Wg sprawozdań PKol liczba zdobytych l-lV kółek w roku 2000 - B50 szt.,
2oo1 _ 3513 szt., 2002 _ 2300 szt.; za2007 r' wydano '195 szt._ l kółek, 113 szt. _

ll kołek i 53 szt. - lll kółek.
V kółek Wręczono w: 1996 r. (C067) _ 267 szl.; 1998 r. (c068) _ 41 szl';2000 r.

(C069) - 271 szt.;2002 r. (C070) - 100 szt.; 2004 r. (C072) - 320 szt.; 2006 r.

(C074) - 105 szt.; 2008 r. (C076) - 500 szt.

c00'l
A. Dwie gałązki laurowe tworzące wieniec, połączone paskiem z datą

1956, na nich prostokąt bialo-czerwony ztrzema splecionymi kÓlka-

mi (||l kÓłko).

R. Mocowanie: nakrętka (napis: ZPS); rok prod.: 1955; wym.:
1B'0x17,0 mm; mat.: tombak patynowany brązem, częściowo ema-

liowany; wyprod.: Mennica Państwowa.

c002
A. Dwie gałązki laurowe tworzące Wieniec, połączone paskiem Z datą

1956, na nich prostokąt biało-czerwony zczIerema splecionymi kÓł-

kami (lV kÓłko).

R. Mocowanie: nakrętka; rok prod.: 1 955; wym.: 1B'0x17'0 mm; mat.:

tombak srebrzony, częściowo ema|iowany; wyprod.: lVennica Pań-

stwowa.
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c007

c003
A' Dwie gałązki |aurowe tworzące wieniec połączone paskiem z datą
1956 na nich prostokąt biało-czerwony Z pięcioma splecionymi kÓł-

kami (V kółko).
R. Mocowanie: nakrętka; rok prod.: 1956 (|V); wym.: 1B,0x17'0 mm;

mat.: tombak złocony, częściowo emaliowany; wyprod.: Mennica
Państwowa'

c004
A. Sp|ecione azurowe pięĆ kÓłek o|impljskich, środkowe górne kółko
podwÓjne wypełnione granatową ema|ią, niżej ażurowa tarcza ułożo-
na z dwóch flag biało-czerwonych; pod kÓłkami złoty napjs: na gra-

natowym t|e RZYM -1960 (l kÓłko).

R. Mocowanie: nakrętka; produkowany w 1956 i 1957; wym.:
25,0x20,0 mm; mat.] tombak złocony, częściowo emaliowany; wrę_

czono W 1956 _ 1329 szt', w ]957 - 754 (inne Źródło 1041) szt.;

wyprod.: Mennica PańStWoWa.

c005
A' Splecione azurowe pięć ko|ek o|impijskich' dwa boczne gÓrne kÓł-

ka podwÓjne wypełnione niebieską i czerwoną ema|ią; nizej pośrodku
pas granatowy z złotym napisem RZYM - 1960 ujęty Z boku Złotymi
Iiśćmi |aurowymi; nizej pionowo trapezowy pas biało-czerwony (ll
kÓłko) '

R. Mocowanie: nakrętka; produkowany W 1957 i 195B; wym.:
25'0x21'0 mm; mat.: tombak złocony' częściowo emaliowany; wrę-
czono W 1957 _ 679 (inne Źródło 749) szt., w 195B _ 942 szt'; wy-
prod': Mennica Państwowa.

c006
A. Splecione azurowe pięć ko|ek o|impijskich, dwa boczne gÓrne kół-
ka podwÓjne wypełnione niebieską i czerwoną ema|ią; niŹej pośrodku
pas granatowo-biały zzłolym napisem RZYM, na białym tle data 1960'
ujęty z boku złotymi liśćmi |aurowymi; niżej pionowo trapezowy pas

biało-czerwony (ll kÓłko)

R. Mocowanie: nakrętka; produkowany w 'l957 i '] 95B; wym.:
25'0x21,0 m m ; mat. : tom bak złocony, częŚciowo emaliowany; prÓba.

c007
A. Splecione azurowe pięĆ kÓłek olimpijskich; trzy gÓrne kÓłka po-

dwÓjne wypełnione niebieską, czarną i czerwoną ema|ią' niŹej sko-
Śnie Zwisające dwie f|agi biało-czerwone przecinające półko|isty pas
granatowy z złotym napisem RZYM _ 1960 (lll kÓłko)'

R. Mocowanie: nakrętka (napis: Mennica Państwowa); rok prod.: 1 958;
wym.: 25,0x22'0 mm; mat.: tombak złocony, częściowo ema|iowany;
Wręczono 250 szt.' wyprod': Mennica Państwowa.

c008
A. Splecione azurowe pięć kÓłek olimpijskich, po dwa boczne gÓrne

kÓłka podwÓjne wypełnione niebieską, żÓłtą, Zie|oną i czerwoną ema_

lią, środkowe Złote pojedyncze; pod nimi pośrodku pas granatowy Ze

złotym napisem RZYM _ 1960' niŹej pionowo dwie zwisające prze-

wiązane llagi biało-czerwone (lV kÓłko)'

R. Mocowanie: nakrętka (napis: WZPS W-wa); rok prod.: 1959; wym.:
23'5x1B'0 mm; mat': tombak złocony, częściowo emaliowany; wrę-
czono: 21B szt.; wyprod': Mennica Państwowa'
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c013

w
c010

ry
c012

ry
c014

c009
A. Splecione aŹurowe podwójne kółka olimpijskie: granatowe, Żółte,

czarne, zielone i czerwone wypełnione ema|ią; niżej tło azurowe ujęte

z boku Iiśćmi laurowymi, w górze pośrodku; poziomy pas granatowy

Z Złotym napisem RZYM - 1 960' nizej pionowo trapezowy pas biało-

czerwony (V kÓłko).

R' Mocowanie: nakrętka (napis: WZPS W-wa); rok prod.: 1960; wym':

29,0x23,0 mm; mat': tombak złocony, częściowo emaliowany; wy-
prod.: Mennica Państwowa.

c01 0

A' Splecione aŻurowe podwójne pięć kółek olimpijskich: niebieskie,

czarne, czerwone, żÓłte i zie|one, niżej 2 flagi biało_czerwone, pod

nimi na czerwonym tle złoty napis: 1964, nizej na zielonej tabliczce
złota cyfra 1.

R. Mocowanie: nakrętka; rok prod.: 1959; wym.: 'l B'Ox'lB,0 mm; mat':

tombak złocony, ema|iowany; seria l W roku 
-]959 planowano wyko-

nanie 3000 szt.

c01'l
A. Splecione azurowe podwÓjne 5 kÓłek o|impijskich: niebieskie' czar-

ne, czerwone, zÓłte i zielone; niŹej 2 flagi biało-czerwone pod nimi na

czerwonym tle Żłoty napis: 1 964, niżej na Zielonej tabliczce złota cyfra 1 .

R. Mocowanie: nakrętka (napis: WZPS W-wa); rok prod.: 'l960; wym':

21,5x21,0 mm; mat.: tombak złocony, lakierowany; seria ll w latach

1959-61 
' 
Wręczono: 6830 szt'

c012
A. Splecione aŹurowe podwÓjne pięć kÓłek olimpijskich: niebieskie,

czarne, czerwone, ŹÓłte i zielone; niżej 2 f|agi biało-czerwone pod nimi

na niebieskim t|e Złoty napis: 1964. niŹej na ciemnogranatowej ta-

bliczce złota cyfra 1.

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1960; wym.: 19,0x19,0 mm; mat.:

tombak złocony, lakierowany.

c013
A. Sp|ecione ażurowe podwójne pięć kÓłek olimpijskich niebieskie,

czarne, czerwone, Źółte i zielone niżej2Ilag| biało_czerwone pod nimi

na czerwonym tle Złoty napis:'1964. niżej na zieIonej tabIiczce złota

cylra 2.

R. Mocowanie: nakrętka; rokprod.: 1960;wym.: 21'0x21,0 mm; mat.:

tombak Złocony' |akierowany; produkowany W latach 1960-61' wrę-

czono:4444 szl.

c014
A' Sp|ecione aŻurowe podwójne pięć kołek olimpijskich niebieskie
czarne, czerwone zÓłte i zie|one niżej 2 flagi biało-czerwone pod nimi

na czerwonym tle Zloty napis: 'l 964. niŻej na granatowej tab|icŻce Zło_

ta cyfra 3.

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1961 ; wym.: 21,5x21,0 mm; mat.:

tombak złocony, lakierowany; produkowany w latach 1961-62, wrę-

czono:2102 szL

c009
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ffi

c015

#
c017

c01 5

A. Na t|e płonącego Znicza oIimpijskiego pięć kółek olimpijskich _
pełnych '

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1962; wym.: 20,0x16,0 mm; mat.:
tombak złocony; Akcja ,Znicze olimpijskie''; wydano we Wszystkich
trzech stopniach w latach 1962-63 40453 szt., a w latach 1964-
-1965 1190B szt.; Wyprod.: Mennica Państwowa.

c01 6
A' Na tle płonącego znicza olimpijskiego pięĆ kÓłek olimpijskich _
pełnych.

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1962; wym.: 20,0x16,0 mm; mat.:
tombak srebrzony; wyprod.: Mennica Państwowa.

c0't7
A' Na tle płonącego znicza olimpijskiego pięĆ kółek olimpijskich _
azurowych.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.; 1962; wym.: 20,0x16,0 mm; mat.:
tombak patynowany brązem; wyprod.: Mennica Państwowa'

c01 I
A. Dwie gałązki |aUrowe tworzące wieniec połączone paskiem z datą
1964; na nich prostokąt biało-czerwony Z trzema spIecionymi kÓłkami.

R. Mocowanie: nakrętka (napis: Mennica Państwowa); rok prod.: 1962;
wym': 1B'0x17,0 mm; mat.: tombak patynowany brązem, częściowo
ema|iowany; WręcŻono: '1550 szt.; wyprod.: Mennica Państwowa.

c01 I
A. Dwie gałązki Iaurowe tworzące wieniec połączone paskiem z datą
1964; na nich prostokąt biało-czerwony zczIerema splecionymi kół-
kami.
R. Mocowanie: nakrętka (napis: Mennjca Państwowa); rok prod.: 1 963;
wym.: 18,0x17,0 mm; mat.: tombak srebrzony' częściowo emaliowa_
ny; Wręczono: 209 szt.; wyprod': l\/]ennica Państwowa.

c020
A. Dwie gałązki laurowe tworzące wieniec połączone paskiem Z datą
']964; na nich prostokąt biało-czerwony zczterema sp|ecionymi kÓł-
kami.
R. Mocowanie: nakrętka (napis: Mennica Państwowa); rok prod.: 1 963;
wym.: 18'0x1 7,0 mm; mai.: tombak złocony' częściowo emaliowany;
wyprod.: Mennica Państwowa'

c021
A. Dwie gałązki laurowe tworzące wieniec połączone paskiem z datą 1964;

na nich prostokąt biało-czerwony Z pięcioma splecionymi kółkami'
R. Mocowanie: nakrętka (napis: Mennica Państwowa); rok prod': 1 964;
wym.: 1B'0x1 7,0 mm; mat.: tombak złocony, częściowo emaliowany;
Wręczono: 202 sz|'; wyprod.: lvlennica Państwowa.

c022
A' W górze na białym pasie pięć kÓł o|impjjskich. Ponizej na czerwo-
nym tle srebrny Znicz o|impjjski w dole data 1968 Do|na część tarczy
wyokrągIona. Akcja ,,Znicze 0|impijskie'' przed lgrzyskami 1968.
R. Mocowanie: nakrętka; rok prod.: 1 963-'1964; wym.: 17,0x14,0 mm;
mat.: tombak srebrzony emaliowany; łącznie z kolejną odznaką wy-
dano ponad 40000 szt.; wvprod.: Zas' Szkoła Rzem. Ań' W-wa'
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w
c024

c023
A. W gÓrze na bialym pasie pięć kÓł olimpijskich. Poniżej na czerwo-

nym tle brąz patynowany ZnicZ oIimpijski w dole data 1968 DoIna

część Iarczy wyokrąglona. Akcja,,Znicze 0l i mpijskie'' p rzed l g rzyska-

mi 1968.
R. Mocowanie: nakrętka; rok prod': 1963-'1964; wym : 17,0x14,0 mm;

mat.: tombak brąZ patynowany emaliowany; wyprod': Zas. Szkoła
Rzem. Art. W-wa.

c024
A' SpIecione azurowe kÓłka oIimpijskie, środkowe gÓrne kÓłko po-

dwójne wypełnione czarną emalią; niżej azurowa larcza ułoŻona z

dwÓch flag biało-czerwonych; pod kÓłkami złoty napis: na czarnym
t|e 1968 (| kółko).
R. Mocowanie: szpilka; produkowany w 1 964 i 1 965; wym.: 25,0x20,0

mm; mat.: tombak złocony, częściowo ema|iowany; wręczono w |a-

tach 1964-65 1190B szt.; wyprod.: Mennica Państwowa'

c025
A. Sp|ecione azurowe kÓłka o|impijskie, dwa boczne górne kÓłka po-

dwÓjne wypełnione niebieską i czerwoną emalią; niŻej aŻurowałarcza
ułozona z dwóch flag biało-czerwonych; pod kółkami Złoty napis: na

czarnym tle 1968 (ll kółko).

R. Mocowanie: szpilka; produkowany w 1965 i 1966; wym.: 22,5x21,0

mm; mat.: tombak złocony, częściowo emaliowany; wręczono w la-

tach 1965-66 5764 szt.; wyprod.: Mennica Pańsiwowa.

c026
A. Splecione azurowe kÓłka olimpijskie, trzy górne kółka podwÓjne

wypełnione niebieską, czarną i czerwoną emalią; niżej tło Złote ujęte Z

boku |iśĆmi w górze pośrodku pas czarny zzłoIym napisem 1968,

niżej pionowo trapezowy pas biało-czerwony (lll kółko).

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1966; wym.:25,0x24,5 mm; mat.:

tombak złocony, częściowo emaliowany; WręcŻono: 761 szt.; wyprod.:

Mennica Państwowa.

c027
A' Sp|ecione azurowe kółka olimpijskie, po dwa boczne gÓrne kółka
podwÓjne Wypełnione niebieską' żÓłtą, zieIoną i czerwoną ema|ią' środ-
kowe złote pojedyncze; nizej tło brązowane ujęte z boku liśćmi w gÓ-

rze pośrodku pas czarny Z Złotym napisem 1968' niżej pionowo tra-
pezowy pas biało-czerwony ażurowa (lV kÓłko).

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1967;wym.: 25,5x25,5 mm; mat.: tom-

bak złocony, częŚciowo emaliowany; Wyprod.: Mennica Państwowa.

c028
A. Sp|ecione ażurowe podwÓjne kółka o|impijskie granatowe' ŹÓłte,

czarne, zielone i czerwone wypełnione ema|ią, niżej tło złote ujęte Z

boku liśĆmi w gÓrze pośrodkU pas czarny z złolym napisem 'l968,

nizej pionowo trapezowy pas biało-czerwony (V kółko)'

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1968; wym.: 27,0x23,5 mm; mat.: tom-

bak złocony, częŚciowo emaliowany; Wypfod.: |Vlennica Państwowa.

0##
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c029

c029
A. Na białym tle u gÓry Złota data 1972,niŻej pięć kółek olimpijskich
wypełnionych emalią - białe, czarne i 3 białe, wzdłuż dolnei krawędzi
pas biało-czerwony (l kÓłko).

R. Mocowanie: szpilka; produkowany w 1 966 i 1967; wym.: 13,0x 13,0

mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; Wręczono w latach 'l966-67

16888 szt.; wyprod.: Mennica Państwowa; proj. J. Dąbrowski; wyk.
Stan isława WątrÓbska-Fri ndt.

c030
A' Na białym tle u gÓry złota data 1972, niŻe] pięć kÓłek olimpijskich
wypełnionych ema|ią _niebieskie, białe' czerwone i 2 białe, wzdłuz
dolnej krawędzi pas biało-czerwony (ll kÓłko).

R. Mocowanie: szpilka; produkowanyw 1968 i 1969; wym.: 13,0x13,0
mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; wyprod.: Mennica Państwo-
Wa; proj. J. Dąbrowski; wyk. Stanisława Wątróbska-Frindt.

c031
A. Na białym tle u gÓry Złota data 1972, nize1pięć kółek olimpijskich
wypełnionych ema|ią -niebieskie, czarne, czerwone i 2 białe; wzdłuŻ
dolnej krawędzi pas biało-czerwony; całość Z trŻech stron ujęta brą-
zowymi liŚćmi laurowymi (lll kÓłko).

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1970; wym.: 15,5x18,0 mm; mat.:

tombak złocony, emaliowany; wyprod.: Mennica Państwowa; proj. J.
Dąbrowski; wyk. Stanisława WątrÓbska-Frindt.

c032
A. Na białym tle u góry srebrna data 1972,nlzej pięć kÓłek olimpij-
skich wypełnionych emalią - niebieskie, białe, czerwone, ŻÓłIe,zlelo-
ne; wzdłuz do|nej krawędzi pas biało-czerwony; całość z trzech stron
ujęta srebrnymi liśćmi laurowymi (lV kÓłko).

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1971;wym.: 15,5x18,0 mm; mat.:

tombak srebrzony, ema|iowany; wyprod.: Mennica Państwowa; proj.

J' Dąbrowski; wyk. Stanisława WątrÓbska-Frindt.

c033
A. Na białym tle u góry złota data 1972, n|zej pięĆ kółek olimpijskich
wypełnionych ema|ią - niebieskie, czarne, czerwone, żółte, zielone;
wzdłuz dolnej krawędzi pas biało-czerwony; całośĆ z trzech stron uję-

ta Złotymi liśĆmi laurowymi (V kÓłko).

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.:1972; wym.: 15,5x18,0 mm; mat.:

tombak złocony, emaliowany; wyprod.: Mennica Państwowa; proj. J.
Dąbrowski; Wyk' stanisława Wątróbska-Frindt

c034
A. Na tle biało-czerwonego prostokąta, granatowe kółko i wycinek
zÓłtego; w białym środku oranatowego kółka pięć drobnych złotych
kÓłek oIimpijskich; w dolnych narozach prostokąta cyfry złote 'l9 -
76 na czerwonym tle.
R. Mocowanie: szpilka; produkowany w 1 970 i 1971 ; wym.: 16,5x20,0
mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; wyprod.: Mennica Państwo_
wa; wyk' Stanisława WątrÓbska-Frindt.
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c035
A. Na tle biało-czerwonego prostokąta; niebieskie i żółte kÓłko + wy'
cinek czarnego, w białym środku niebieskiego kółka pięć drobnych

złotych kÓłek olimpijskich; W czerwonym środku żÓłtego kÓłka złota

data 1 976.
R. Mocowanie: szpilka; produkowany w 1972 i 1973; wym.: 17 ,5x24,5
mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; wyprod.: Mennica Państwo-
wa; wyk. Stanisława WątrÓbska-Frindt.

c036
A. Na t|e biało-czerwonego prostokąta; niebieskie, żÓłte i czarne kÓł-

ko + wycinek zielonego; w białym środku njebieskiego kółka złota

data 1 976; W cŻerwonym środku zÓłtego kółka pięć drobnych złotych

kółek olimpijskich (lll kÓłko).

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1974; wym.: 15,0x25,5 mm; mat.:

tombak złocony' ema|iowany; wyprod.: Mennica Państwowa; wyk'
Stanisława Wątróbska-Frindt.

c037
A. Na t|e biało-czerwonego prostokąta, niebieskje, ŻÓłte, czarne' zle-

lone i kawałek czerwonego kółka; w białym środku niebieskiego złota

data 1976, a W czarnym pięć złotych kÓłek olimpijskich; w kółkach

wypełnienie białe (lV kółko).
R. Mocowanie: nakrętka; rok prod.: 1976; wym.: mm; mat.: tombak
złocony, emaliowany.

c038
A. Na t|e biało-czerwonego prostokąta, czerwone, czarne, żÓfte, niebie-

skie i kawałek zielonego kółka; w środku niebieskiego kółka na białym

tle Złota data 1976, a w Źółtym kÓłku pięć ko|orowych kÓłek olimpij-

skich, w kółkach wypełnienie Złote (niezbyt udana prÓba lV kÓłka).

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1975; wym.: 18,0x37,0 mm; mat.:

tombak złocony, ema|iowany; wyprod.: Mennica Państwowa; wyk.

stanisława Wątróbska-Frindt.

c039
A. Na tle biało-czerwonego prostokąta; pięć kółek olimpijskich nie-

bieskie' ŻÓłte, czarne, zielone i czerwone, w białym Środku czarnego

Złota data 1976 (V kÓłko).

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1976; wym.: 15,0x34,5 mm; mat.:

tombak złocony, emaliowany; wyprod.: lvlennica Państwowa; wyk.

stan isława WątrÓbska-Frindt'

c040
A. Nad bjało-czerwonym prostokątem, data 1980' dołem na ciemnym

t|e pięć złotych kÓłek olimpijskich; środkowe górne kÓłko podwójne

wypełnione czarną emalią (| kółko).

R. Mocowanie: szpilka; produkowany w 1 974 i 1 975; wym.: 13,5x 17,0

mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; Wręczono w |atach 1974-75
ponad 20000 szt.; wyprod.: Mennica Państwowa.

c041
A' Nad biało-czerwonym prostokątem' data'l980, dołem na ciemnym

tle pięć złotych kÓłek olimpijskich; dwa boczne gÓrne kÓlka podwÓjne

wypełnione niebieską i czerwoną emalią (ll kÓłko).

R. Mocowanie: szpilka; produkowany w 1976 i 1977; wym.: 13,5x17,0

mm; mat.: tombak złocony, emaliowany; Wyprod.: Mennica Państwowa.
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c042

wwY
c048

c042
A. Nad biało-czerwonym prostokątem, data 1980; dołem na ciem-
nym t|e pięć złotych kÓłek olimpijskich, trŻy górne kółka podwójne

wypełnione niebieską czarną i czerwoną emalią (lll kółko).
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1978; wym.: 13,5x17,0 mm; mat.;

tombak złocony, emaliowany; wyprod.: Mennica Państwowa.

c043
A' Nad biało'czerwonym prostokątem, data '1980; dołem na ciem-
nym t|e pięć złotych kółek o|impijskich; środkowe górne kółko poje-

dyncze, pozostałe podwÓjne Wypełnione niebieską, czerwoną, Zółtą i

zieloną emalią (lV kółko).
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1979, wym.: 13,5x17,0 mm; mat,:

tombak złocony, emaliowany; wyprod.: Mennica Państwowa'

c044
A' Nad biało-czerwonym prostokątem, data 1980; dołem na ciem-
nym tle pięć złotych podwójnych kółek o|impijskich; Wypełnione nie-
bieską, czarną, czerwoną, żółtą i zieloną ema|ią (V kÓłko).

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1980; wym.: 13,5x17,0 mm; mat.:

tombak złocony, ema|iowany; wyprod.: Mennica Państwowa.

c045
A. Na t|e płonącego Znicza olimpijskiego pięć kółek olimpijskich -
azurowych.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1979; wym.: 20,0x16,0 mm; mat.:

tombak Złocony; wyprod': Mennica Państwowa; emitent; C0S.

c046
A' Na tle płonącego znicza oIimpijskiego pięć kÓtek oIimpijskich -
azurowych.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1979 (Xll); wym.: 20,0x16,0 mm;
mat.:tombak srebrzony; wyprod.: |Vlennica Państwowa; emitent: c0S.

c047
A' Na tIe płonącego Znicza olimpijskiego pięć kÓłek olimpijskich -
aŹurowych.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1979 (Xll); wym.: 20,0x16,0 mm;

mat.:tombak patynowany brązem ('l); wyprod': Mennica Państwowa.

c048
A. Na tle płonącego znicza olimpijskiego pięć kółek olimpijskich -
aŻurowych.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1979; wym.: 20,0x16,0 mm; mat.:

tombak patynowany brązem (2); wyprod.: Mennica Państwowa.

c049
A. Znicz olimpijski z orłem (bez korony) u góry i poziomyml pięcioma
kÓłkami olimpijskim _trzema aŻurowymi; górne lewe iśrodkowe kÓłka
pełne (lI kółko)'
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1981 ; wym.: 20,3x15,9 mm; mat.:

tombak srebrzony.
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€
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ff
c057

c050
A. Znicz o|impijski z orłem (bez korony) u gÓry i poziomymi pięcioma
kÓłkami olimpijskim _trzema ażurowymi; gÓrne |ewe i Środkowe kól
ka pełne (|| kÓłko).

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1981 ;wym.: 20,3x15,9 mm, mat.:

tombak złocony.

c051
A. Znicz olimpijski z orłem (bez korony) u góry i poziomymi pięcioma
kÓłkami olimpijskim _ dwoma azurowymi; dolne i środkowe kółka
pełne (lll kÓłko).

R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1981;wym.: 20,3x15,9 mm; mat.:

tombak złoconv
c051

c052
Kółka wydane W latach: 1 9B5 1 9B8. Niestety nie znamy wzorÓw.
I kÓłek 9635 szt.; ll kÓłek 5282 szt', l|| kÓłek 2094 szt.; |V kółek 295
szi.; V kÓłek 'l93 szt.

c053
A. Na tle płonącego Znicza oIimpijskiego pięć kółek olimpijskich -
aŹu rowych.
R. Mocowanie: nakrętka; rok prod.: 198'1; wymiar: 20,0x16,0 mm;
materiał: tombak złocony.

c054
A. Na t|e płonącego znicza olimpijskiego pięĆ kÓłek olimpijskich -
azurowych.
B. Mocowanie: nakrętka; rok prod.: 198]; wymiar: 20,0x16,0 mm;
materiał: tombak srebrzony.

c055
A. Na tle płonącego znicza pięć kÓłek olimpijskich _ pełnych, dwa
boczne pokryte ema|ią: lewe białą, prawe czerwoną.
R, Mocowanie: szpilka; rok prod.: 198 l ; wym.: 20,0x16,0 mm; mat.:tom-
bak zlocony, częściowo emaliowany; wyprod.: Mennica Państwowa.

c056
A' Na tIe płonącego Znicza pięĆ kółek oIimpijskich - pełnych, dwa
boczne pokryte emalią: lewe białą, prawe czerwoną.
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 1981 ; wym.: 20,0x16,0 mm; mat.:

tombak srebrzony i oksydowany, częściowo emaliowany; wyprod':
Mennica Państwowa.

c057
A. Na tle płonącego Znicza oIimpijskiego pięć kÓłek oIimpijskich _

pełnych, dwa boczne pokryte emalią: |ewe białą, prawe czerwoną'
R. Mocowanie: szpilka; rok prod.: 198l;wym.: 20,0x16,0 mm; mat.:

tombak patynowany brązem, częściowo emaliowany; wyprod': Men-
njca PaństwoWa'

c058
A. Pięć kółek olimpijskich na Złotym tle; prawe gÓrne czerwone, pozo-

stałe Złote (| kółko), w |ewym do|nym kÓłku mała f|aga biało-czerwona.
R. Mocowanie: motylek; przyznawane od 1994; wym.: 1 0,0x21 ,0 mm;

mat.: tombak złocony' ema|iowany i epoksydowany; wykonano 3000
szt., proj. Zbigniew Sikora; zlecenie Estrella.
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WffiB
c060

W
c062

qtr
c064

W
c059

WB
c061

W
c063

c059
A' Pięć kółek o|impijskich na Złotym t|e, prawe górne ko|oru czerwo-
nego pozostałe złote (l kÓłko)' w Iewym doInym kÓłku mała flaga bia-
ło-czerwona (kÓłka mają bardzie1 łagodne brzegi).
R. Mocowanie: motylek; wznawiane w 2000 i 2002 roku; wym.:
10'0x2'l 

'0 
mm; mat.: tombak złocony' emaliowany i epoksydowany;

wydano |-lll kÓłka w latach 2000-20a4 łącznie 8970 szt.; proj' Zbi-
gniew Sikora; zlecenie Estrella.

c060
A. Pięć kółek o|impijskich na złotym t|e; dwa prawe górne koloru czar-
nego i czerwonego pozostałe złote (ll kÓłko), w Iewym dolnym kÓłku

mała f laga biało-czerwona.
R, Mocowanie: motylek; przyznawane od 1994; wym.: 1 0,0x21 ,0 mm;

mat.: tombak złocony, emaliowany i epoksydowany; wykonano 3000
szt.; proj. Zbigniew Sikora; zlecenie Estrella.

c061
A. Pięć kÓłek olimpijskich na złotym tle, dwa prawe gÓrne ko|oru czar-
nego i czerwonego pozostałe złote (|| kÓłko)' w lewym doInym kółku
mała flaga biało-czerwona (kÓłka mają bardziej łagodne brzegi).
R. Mocowanie: motylek; wznawiane w 2000 i 2002 roku; wym.:
10'0x21 '0 mm; mat.: tombak złocony, ema|iowany i epoksydowany;
proj. Zbigniew Sikora; zlecenie Estrella.

c062
A. Pięć kółek o|impijskich na złotym tle, trzy górne w kolorach niebie-

skim, czarnym i czerwonym pozostałe złote (||| kółko), w Iewym dol-
nym kÓłku mała flaga biało-czerwona.
R. Mocowanie: motylek; przyznawane od 1994; wym.: 1 0,0x21 ,0 mm;
mat': tombak złocony, emaIiowany i epoksydowany; wykonano 3000
szt.; proj. Zbigniew Sikora; zlecenie Estrella.

c063
A. Pięć kółek o|impijskich na Złotym t|e; trzy gÓrne w kolorach niebie-

skim, czarnym i czerwonym pozostałe złote (lll kółko) w Iewym dol-
nym kółku mała f|aga biało-czerwona (kÓłka mają bardziej łagodne

b rzegi).
R. Mocowanie: motylek; wznawiane w 2000, 2002 i2004 roku;wym.:
10'0x2-] '0 mm; mat.: tombak złocony, emaliowany i epoksydowany;
wyprod.: 3000 szt.; proj. Zbigniew Sikora; zlecenie Estrella; wyprod.
pracownia grawerska MT Mirosław Kurdycki, Tomasz 0strowski _

Białystok wykonano 31 1 0 szt.

c064
A. Duza, rzymska cyfra lV na t|e azurowych pięciu kÓł o|impijskich.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: od 

.1994; 
wym.: 10,0x20,0 mm;

mat.: srebro 925; proj. Sławomir Olecki; wyk.: Mistrz Michał Karwac-
ki.

f ff&& ilBurza, 'u'.* cyfra lV na t|e aŹUrowych pięciu kÓłolimpijskich.

" ffi R. Mocowanie: moty|ek; rok prod.:200a; wyń : 10,0x20'0 mm; mat.:*- l* srebro 925; wykonano 200 szt.; wyprod. pracownia grawerska MTc065 Mirosław Kurdycki, Tomasz Ostrowski _ Białystok'
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gffi
c066

ffi
c068

w"
c070

w
c072

rc
c067

{ffi
c069

#Ęilffi
,&#{Mffi

c071

c066
A' Duza rzymska cyfra V na t|e azurowych pięciu kół olimpijskich pod

spodem napis: ATLANTA96.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1995; wym.: 1 0,0x.1 5,0 mm; mat.:

srebro 925 (prÓba); proj. Sławomir 0lecki; wyk. mistrz Michał Kar-

wacki.

c067
A. Duza rzymska cyfra V na t|e azurowych pięciu kół olimpijskich'
pod spodem napis: ATLANTA'96.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1996; wym.: 10,0x15,0 mm; mat.:

złoto 5B5; proj. Sławomir 0|ecki; wyk' mistrz Michał Karwacki.

c068
A. Duża rzymska cyfra V na t|e aŹurowych pięciu kół o|impijskich'
pod spodem napis: NAGAN0'98.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 1997; wym.: 10,5x15,5 mm; mat.:

złoto 585; proj. Slawomir 0|ecki; tym razem wykonywała inna firma i

chyba się nie popisała.

c069
A. Duza stylizowana' rzymska cyfra V na t|e aŹurowych pięciu kÓł

olimpijskich, wzdłuz lewego boku napis: SYDNEY 2000.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2000 (lV); wym.: 11,0x16,0 mm;

mat.: złoto 5B5; wykonano 300 szt'; proj' sławomir Olecki; wyk. mistrz
Michał Karwacki.

c070
A. Duza sty|izowana, rzymska cyfra V na t|e azurowych pięclu kÓł

olimpijskich, wzdłuz lewego boku napis: SALT LAKE 2002.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2002 (l); wym.: 11,5x16,0 mm;

mat.: złoto 5B5; wykonano 100 szt'; proj' Sławomir 0|ecki; Wyk' mistrz
Michał Karwacki.

c071
A. Duża sty|izowana' rzymska cyfra V na t|e azurowych pięciu kół

o|impijskich, osadzona na głowicy ko|umny greckiej napis: ATENY
2004.
R. Mocowanie; motylek; rok prod.: 2004; wym.:20,0x16,0 mm; mat.:

zloto 585; wykonano I0 szt.; wyprod. pracownia grawerska MT Miro-
sław Kurdycki' Tomasz Ostrowski _ Białystok.

cgl2
A. Duża sty|izowana, rzymska cyfra V (rodowana) na tle aŹurowych

pięciu kołach olimpijskich, osadzona na głowicy kolumny greckiej

napis: ATENY 2004.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2004 (Vlll); wym.: 20,0x16,0 mm;

mat.: złoto 585; wykonano 320 szt'; wyprod. pracownia grawerska

MT lV]irosław Kurdycki, Tomasz Ostrowski - Białystok'

c073
A. DuŹa sty|izowana, rzymska cyfra V prawe ramie dłuzsze na tle azu-

rowych pięciu kołach olimpijskich, pod spodem napis: TURYN' 06.

R. Mocowanie: motylek; rok prod.: 2006, wym.: 1 6,5x17,0 mm; mat.:

mosiądz (próba), Wyprod.: prac. jubi|ersko-grawerska OFiR Warsza-

wa _ Jędrzej Majewski, Jarosław Dytkowski.c073
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ffi
c075

c074
A. Duża sty|izowana, rzymska cyfra V prawe ramie dłuzsze na tle ażu-
rowych pięciu kołach olimpijskich' pod spodem napis: TURYN' 06.
R. Mocowanie: motylek; rok prod,:2006; wym.: 16,5x17,0 mm; mat.:
złoto 585; wyprod.: prac' jubilersko-grawerska OFiR Warszawa - Ję-
drzej Majewski, Jarosław Dytkowski.

c075
A. DUŹa sty|izowana, rzymska cyfra V na tle ażurowych pięciu kołach
olimpijskich, pod spodem biało-czerwony pasek z napisem PEKlN
2008.
R. Mocowanie: motylek; rok prod.:2008; wym.: 25,0x16,5 mm; mat.:
tombak pozłacany; wyprod':10 szt.; z|ec.: Pinsource Warszawa.

c076
A. Duza stylizowana, rzymska cyfra V na tle azurowych pięciu kołach
o|impijskich, pod spodem biało-czerwony pasek z napisem PEK|N
2008.
R. Mocowanie: napis: P0LAND; motylek; rok prod.: 2008; wym.:
25'0x16'5 mm; mat.: tombak pozłacany (cyfra V i pięć kÓł wybłysz-
czane); wyprod.: 500 szt.; zlec. Pinsource Warszawa.

ffi.WA
c076

c074



D. Fundusz Olimpijski -
Polski Fundusz Olimpijski

PodąŻĄąc tropem emitowania przez PKol odznak, mozna także doskonale
prześledzió historię i sposoby pozyskiwanie środków finansowych na działalność
statutową naszej organizacji.

W pierwszych latach powojennych 1946-1954 PKol był finansowany głównie
z budzetu państwa, dopiero od 1955 roku rozpoczyna się proces przechodzenia
na różne formy samofinansowania' Głównym źrodłem dochodu przez wiele lat
były dopłaty do biletów wstępu na imprezy spot1owe (okresowo stanowiły 90%
budzetu PKol po stronie dochodów), były tez niewielkie dochody z konkursów
i imprez artystycznych organizowanych przez PKol oraz wpłaty z Toto-lotka. Hi-
storia ToTo-LoTKA zaczęła się w roku 1948, kiedy to z Londynu wrócił Andrzej
Przeworski, który przywiózł pomysł wprowadzenia tej gry. Pierwszy ToTo-LoTEK
zrobił plajtę _ w zakładach brano pod uwagę wyniki spotkań piłkarskich i koszy-
kówki. Drugie podejście jużbezzakładów koszykówki było udane, a przezwiele
lat w pomieszczeniach PKol na Wilczej wielu urzędników powaznych przedsię-
biorstw państwowych segregowało bony ToTo-LoTKA i to w godzinach noc-
nych, bo w dzień nie było miejsca. Trzeba było szybko ogłosić wyniki.

Bezpośrednio po lgrzyskach w Melbourne z kręgów ,,Sokoła'' amerykańskie-
go i ,,Polonii'' australijskiej wyszła inicjatywa powołania Funduszu olimpijskiego'
która spotkała się równieŻzpoparciem społeczeństwa polskiego, wielu organiza-
cji i instytucji krajowych. Jednak dopiero za dwa lata przyjmie ona formę organi-
zacyjną. Zanim to nastąpiło, w dniu 29 grudnia 1957 utworzono wyodrębnione
z PKol biuro tUrystyki spor1owej, którego całkowity zysk stanowił dochód Komitetu.

Dopiero w 1958 r. na podstawie uchwały i regulaminu zatwierdzonego przez
Prezydium PKol, powstał specjalny Komitet Funduszu olimpijskiego. Jużw kolej-
nym roku 1959 przygotowując szeroką akcję Funduszu poniesione zostały nakła-
dy: na wydrukowanie albumów propagujących osiągnięcia sportowców polskich,
pamiątkowe medale, odznaki, prospekty, plakaty, filmy np. Lekkoatletyczny me;z
IJSA-Polska itp. PKol organizował wysyłanie do klubów Polonijnych piłkarzy, co
zaowocowało lepszymi wynikami tych klubów w rozgrywkach w ich krajach,
a nam przyniosło pomoc finansową' W tym okresie PKol otrzymał zgodę Mini-
sterstwa Finansów na sprzedaż za dewizy: albumów, odznak i medali; wypłaca-
nie prowizji i otworzenie rachunku specjalnego w Banku Handlowym w oddziale
w Londynie i Banku Nacionalle del Lavoro w Rzymie. Z akcji sprzedazy tych pa-
miątek zebrano w r. 1 95B - 744lys. zł dewizowych. W tym samym roku powołano
Biuro organizacjilmprez iWycieczek Globtroter, które następnie przekształcono
w BTS Sports-Tourist.

W kolejnym 1960 roku kontynuowano akcję zbiórki na Polski Fundusz olimpij-
ski przed lgrzyskamiw Rzymie:
1) przewidziano rozprowadzenie posiadanego zapasu odznak Funduszu Olim-

pijskiego przy utrzymaniu ustalonych cen na odznaki- brązowe za 1 $, srebrne
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za 3 $ i złote za 5 $ (były one juz w tym czasie w depozytach działaczy organi-
zacji polonijnych poza granicami kraju. Wykonanie odznak (D001-D003) zle-
cono Mennicy Państwowej w łącznej ilości 25000 sztuk (na początku 1960
pozostawał zapas 12 300 szt. w kraju i zagranicą).

2) wydano ceramiczny medal pamiątkowy, który Wręczano wrazz dyplomem ho-
norowym PFo osobom, organizacjom, instytucjom, przedsiębiorstwom, które
wpłacą w kraju kwotę od 500 zł wzwyż, względnie zagranicą od 15 $ wzwyż.
W latach 1959-1960 wykonanol201 medali (M002).
Przed lgrzyskami w Rzymie zapoczątkowano akcję indywidualnych patrona-

tów nad czołowymi olimpijczykami. Akcja Funduszu olimpijskiego miała wielkie
znaczenie nie tylko z powodu uzyskiwania tą drogą środków finansowych dla
przygotowań i udziału narodowej reprezentacjiw igrzyskach olimpijskich, ale głów_
nie z racji odegrania wielkiej roli w nawiązywaniu łączności i cementowaniu śro-
dowisk polonijnych, w krzewieniu na obczyŹnie polskości, polskiej kultury i pol-
skiego sportu. W czteroleciu przed Rzymem zebrano 32 tys. $, w kolejnym przed
Tokio juz około 60 tys $ - pozwoliło to na pokrycie kosztów przĄazdu i pobytu 144_
osobowej druzyny polskiej na lgrzyska w Tokio, przed lgrzyskami w Meksyku
1965-1968 - '106000 $, a przed Monachium 1972 - 120000 $. lnformacja dla
młodszych czytelników - wtedy 1$ : 24 zł.

Przykładowy budzet PKol w tamtym okresie w części dochodów statutowych
na rok 1959 w układzie procentowym: z dopłat do biletów _ 57y", z BTS ,,Spor1s-
Tourist'' - 38%; z akcji Fo _ 3,6%. Na tę pozycję składała się głównie sprzedaŻ
znaczków i medali.

Trzeba pamiętać, ze w tym okresie tzn. od 1958 r' przy PKol w ramach, jak dziś
nazwalibyśmy, działalnościgospodarczej prowadzone były ośrodki Przygotowań
olimpijskich w Warszawie WzY AWF i Wałczu (przejęty od Sparty Wałcz), a w roku
1964także oPo oliwa i Bydgoszcz' Myślę' że w tej sytuacji nieco bardziej scen-
tralizowane było szkolenie w pzs-ach, tym bardziej' że dostęp do dewiz był duzo
trudniejszy niz obecnie. Nalezy pamiętać, że aż do roku 1973 PKol w pełni kiero-
wał przygotowaniami reprezentacji do lgrzysk.

Kontynuując akcję sprzedaży na początku kolejnej kadencjiw roku 1961 Komi-
tet Fo ustalił, że zawpłatę 1 $ wpłacający olrzymĄą srebrną odznakę (D005), za
wpłatę 5 $ - złotą (D006)' a medal pamiątkowy (M003) wrazz dyplomem za kwoty
powyżej 20 $ _ odebrano pierwsze paftie odznak 5800 szt' srebrnych, 1955 szt.
złotych i31 medali pamiątkowych Fo. PoczIa Polska wyemitowałaznaczki poczto-
we przekazując częśó uzyskanej kwoty ze sprzedaŻy na rzecz ruchu olimpijskiego.

Przeglądając budzety PKol z dekady 1960-1970 widać, ze w dalszym ciągu
podstawowymi pozycjamiw dochodach były dopłaty do biletów na imprezy spor-
towe, dopłaty do kuponów Totalizatora Sportowego oraz podział zysku z BTS
,,Sports_Tourist'' , ale takze zysk z usług ośrodków (coPo Warszawa i oPo Wałcz),
w dalszym ciągu prowadzona byłazbiorkawśród Polonii, jak odnotowano w spra-
wozdaniu,,,ofiary polonii zagranicznej w dewizach kapitalisĘczny;h"'

W 1963 r. wprowadzono patronaty nad startem zawodników w Tokio, które
wyceniono: 300 $ pobyt, 1000 $ przejazd z pobytem; w trakcie podrózy do Tokio
na M/S Batorym przeprowadzono loterię fantową. W roku 1966 opracowano nowe
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inne graficznie par1ie odznak, medali i plakietkisamochodowej (10 $ _ D008)' był
również komplet medal (M0005) z dyplomem przy kwotach powyzej 20 $.

W latach 1966-1967 działalność propagandową na rzecz funduszu olimpij-
skiego rozpoczYnano w ,,Dniu olimpijczyka'' m.in. podwójnymi zakładami ,,Toto-

Lotka'' ' Przed tym odezwę (w pełni popierającą Apel olimpijski) do instytucji wy-
stosowywała Centralna Rada Związków Zawodowych, to samo robiła Naczelna
Rada Spółdzielczości Pracy'

W okresie przed olimpiadą w Meksyku zebrano na Fundusz 120 mln zł
(w tym z dopłat do biletów wstępu na imprezy sportowe 25 mln zł; z roŻnych
instytucji 7,5 mln zł; dopłat do kuponów Totolotka blisko 55 mln ż; specjalna
emisja znaczka olimpijskiego z dopłatą 8 mln zł; zwiększyły się tez wpłaty z Polo-
nii o 15 tys' $ więcej niz na Rzym.

W 1968 z inicjatywy Kom. Młodz' PKol wrazz SZS iinnymi organizacjami
młodziezowymi rozpoczęto akcję pod nazwą ,,Alert olimpijski'' w celu rozbudze-
nia inicjatyw młodzieży w zakresie propagowania idei olimpijskich oraz rozwi1ania
zainteresowań sportowych. Akcja ta była kontynuowana w następnych latach,
czego dowodem są pokazane ponizej odznaki z 1980 roku (D014-D016).

Sprawozdanie zalala 1969-1972 przedstawia wpłaty na Polski Fundusz olim-
pijski w gotówce, dary rzeczowe: aparatura, urządzenia, lekarstwa, odżywki; łącz-
nie przychody 148 270 $ + 5 008 987 zł' Zbieranie środków finansowych nalezało
do pierwszoplanowych zadań Woj. Kom. PKol.

W ramach akcji ,,Popieraj Polski Fundusz olimpijski'' RUCH był emitentem se-
rii na lgrzyska 1976, która była sprzedawana w kioskach Ruchu (E015-E045).
Według statutu zroku 1985 PKol powinien realizować swoje cele poprzez propa-
gowanie polskiego sportu i akcji Polskiego Funduszu olimpijskiego wśród orga-
nizacji i działaczy polonijnych oraz prowadzenie na podstawie zezwoleń właści-
wych organów administracji panstwowej działalności gospodarczej oraz
gromadzenie funduszow pochodzących z ofiarności społeczeńsfuva przeznaczo-
nych na finansowanie działalności ruchu olimpijskiego w Polsce oraz przygotowa-
nie reprezentacji olimpiiskiei.

Wpłaty na Fundusz olimpijski jako wymierny efekt działalności Wojewódzkich
Komisji PKol. W czteroleciu 1985-1988 zebrano: w 1985 _ 4672 tys' zł; 1986 -
8420 tys. zł; 1987 - 9500 tys. zł; 1988 _ BO42 tys. zł' Ze zbiorki dewizowej Polonii
uzyskano w tym Samym okresie 106 tys. $ oraz 11 tys. $ darów rzeczowych oraz
ufundowane zostały staze dla pływaków za kwotę 20 tys. $.

Najpowazniejszym źrodłem dochodów PKol w latach 1982-1988 była Loteria
olimpijska organizowana w ścisłym współdziałaniu z PP Totalizator Sportowy:

Nie znam wyników finansowych l i ll Loterii
lll Loteria PKol _ 1984 - zysk netto 56 700 tys. zł
lV Loteria PKol - 1985 - zysk netto 57 40o tys. zł
V Loteria PKol - 1986 - zysk netto 90 000 tys. zł
Vl Loteria PKol _ 1987 _ zysk netto 114 000 tys. zł
Vll Loteria PKol _ 1988 _ zysk netto 161 000 tys. zł

Przy dochodzie 1200 000 zł w roku 1989 - loteria (540 000)' procent, odsetki,
roŻnice kursowe (600 tys. zł) przy zupełnym braku dochodów od sponsorów i z
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marketingu (20 tys' zł). Kolejny rok 1990 zmiany przepisów, inf|acja i sztywny kurs
walutowy spowodował wynik w zakresie dochodów 1 1586 tys' zł, z czego róznice
kursowe 6243 tys. zł zaś odsetki 1 'l56 tys. zł; Wpływy z loterii przyniosły 1729 tys'
zł, nie wpłynęły zadne środki z działalności marketingowej podobnie było w kolej_
nym 1991 roku. Podstawą finansową w tym czasie była kwota 170 tys. $ na kon-
cie w Londynie, wpłaty z MKol i loteria. Planowano X loterię, powołano w styczniu
1991 pion marketingowy, podpisano umowy z kilkoma firmami i spółkami w tym
z D'Amico, zlikwidowano spółki POLSTAR l PoLoLlMP

Nalezy pamiętać, że w kadencji 1989-1991 istniejące w tym okresie władze
UKFiT wycofują stypendia dla zawodników kadry olimpijskiej, pogorszyła się sy-
tuacja finansowa polskich związkow sportowych, następuje załamanie systemu
szkolenia makroregionalnego i przerwanie funkcjonowania systemu sparlakiado-
wego.

0001
A. Pionowo biało-czerwona chorągiewka zwęŻająca się ku dołowi; na
jej t|e pięĆ częściowo azurowych kół olimpijskich w oficjalnych bar-
wach; u góry pasek z napisem: 1960 POLSKI; z boku ujęcie napisami:
FUNDUSZ OLIMPIJSKI.
R. Mocowanie: nakrętka; produkowany w 1958/59; wym.: 26,0x23,0 mm;
mat': tombak złocony, emaliowany; Wręczono 3000 szt'; wyprod.:
Mennica Państwowa; proj. art. rzeŹbiarz Stefan KoŹbielawski.

0002
A. Pionowo biało-czerwona chorągiewka zwęZająca się ku dołowi; na
jej t|e plęć częściowo aŹurowych kół olimpijskich w oficjalnych bar-
wach; u góry pasek z napisem: 1 960 POLSK|; z boku ujęcie napisami:
FUNDUSZ OLIMPIJSKI.
R' Mocowanie: nakrętka; produkowany w l g58/59; Wm': 26,0x23,0 mm;
mat.: tombak srebrzony, ema|iowany; Wręczono 3500 szt.; wyprod.
|Vlennica Państwowa; proj. ań. rzeŹbiarz Stefan KoŹbielawski.

0003
A. Pionowo biało-czerwona chorągiewka zwężająca Się ku dołowi, na
jej tle pięć częściowo aŻurowych kÓł o|impijskich w oficjalnych bar-
wach; u góry pasek z napisem: 1 960 P0LSK|, Z boku ujęcle napisami:
FUNDUSZ OLIMPIJSKI.
R. Mocowanie: nakrętka (napis: Mennica Państwowa); produkowany
w 1958/59; wym.: 26,0x23,0 mm; mat.: iombak patynowany, emalio-
Wany; Wręczono 8144 szt'; wyprod.: Mennica Państwowa; proj. ar1.

rzeŹbiarz Stefan KoŹbieIawski.

0004
A. Poziomo pięć kółek olimpijskich' nad nimi napis: T0Kl0; nizej wy-
gięta Wstęga biało-czerwona z czarnym prostokątem pośrodku i datą
1964,zIrzech stron ujęty Złotymi gałązkami laurowymi (złota odzna_
ka P0LSKIEGO FUNDUSZU 0LIMPIJSKIEG0).
R. Mocowanie: szpilka; produkowany w 1961, wym.: 16,2x23 mm;
mat.:tombak srebrzony i oksydowany ze złoceniami; częściowo ema-
Iiowany; wręczono 5800 szt.; wyprod.: |\4ennjca Państwowa.

es
0004
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0005
A. Poziomo pięć kółek olimpijskich, nad nimi napjs: TOKI0; niżej Wy-

oięta Wstęga biało-czerwona z czarnym prostokątem pośrodku i datą
1964 (srebrna odznaka P0LSKIEG0 FUNDUSZU OLIMPIJSKIEGO).
R, Mocowanie: szpilka; produkowany w 1961; wym.: 11,0x17,0 mm;

mat.: tombak srebrzony i oksydowany; częściowo ema|iowany; wrę-
czono '1955 szt.; wyprod.: Mennica Państwowa.

D006
A. Znaczek aŹurowy, przedstawiający płonący znicz, na dole na uchwy-
cie pięć złotych kÓł o|impijskich; nad nimi mały biało-czerwony pasek

Na zniczu czarny napis: MEKSYK 1968 (złota odznaka POLSKIEGO
FUNDUSZU 0LTMPTJSKTEG0).
R. Mocowanie: szpilka; produkowany w 1968; wym.: 24,0x17,7 mm;
mat.:tombak Żłocony, częściowo emaliowany; wyprod. Mennica Pań-
stwowa; proj. i wyk. Jerzy Jarnuszkiewicz.

0007
A. Prostokąt biało-czerwony przez środek poziomo 5 srebrnych kÓł

olimpijskich częŚciowo ażurowych' w górze na srebrnym t|e napls:
P0LSKI FUNDUSZ 0LllvlPlJSKl, w dole napis: na tle srebrnym: MEK-
SYK 1968 (srebrna odznaka PFO).
R. Mocowanie: szpilka; produkowany w 1 966; wym.: 22,0x21 ,5 mm;

mat.: tombak srebrzony i oksydowany; częściowo emaliowany; wy-
prod. Mennica Państwowa; proj. Jerzy JarnuszkiewicŻ Wyk. stanisła-
wa WątrÓbska-Frindt.

D008
A. Prostokąt biaIo-czerwony przez środek poziomo 5 srebrnych kół
olimpijskich częściowo azurowych' w gÓrze na srebrnym tle napis:
P0LSKI FUNDUSZ OLIMPIJSKI; w dole napis: na tle srebrnym: MEK-
SYK 1 968.
R. Mocowanie: plakieta samochodowa; produkowany w 1966; wym.:

B0'0x77'0 mm; mat.: tombak srebrzony i oksydowany; częściowo
emaliowany; wyprod' Mennica Państwowa; proj. i Wyk' Jerzy Jarnu-
kiewicz.

D00s
A. Kwadrat biało-czerwony, na białym napis: P0LSK| FUNDUsZ 0L|M-
P|JSKl, po prawej stronie czerwona tarcŻa hefbowa z orłem po|skim;

W do|e na czerwonym t|e pięć złotych kÓł o|impjjskich'
R. Mocowanie: motylek; produkowanyw l969; wym.: 17,0x17,0 mm;

mat': tombak srebrzony epoksydowany; wyprod' Mennica Państwo-
wa; wyk. Stanisława Wątróbska'Frindt.

D01 0

A. Kwadrat biało-czerwony; na białym napis: FUNDUSZ 0L1MPlJSK|
1 972, obok czerwona tarcza herbowa z orłem polskim; w dole na czer-
wonym t|e pjęć Złotych kół olimpijskich'
R. Mocowanie: szpilka; produkowany w I 969; wym.: 16,5x16,5 mm;
mat.: tombak złocony, ema|iowany; wyprod. Mennica Państwowa'

0006

0007

D009

D010
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ffi
0011

001 1

A' Okrągła; w srebrnym kolorze; na środku pionowo totem indiański,
z lewej strony pięĆ pełnych kÓł olimpijskich i napis: M0NTREAL DE-
NVER; z prawej strony napis: P0LSKI FUNDUSZ OLllVPlJSKl 1976
R. Mocowanie: szpilka; produkowany w 1972; wym': śr' 23,5 mm;

mat.: tombak srebrzony i oksydowany; wyprod. Mennica Państwo_
Wa; proj. i wyk. Stanisława Wątróbska-Frindt'

D01 2

A' PięĆ pełnych kÓł olimpijskich; środkowe biało-czerwone; poŻosta-

łe pÓłkoliŚcie połączone napisem: P0LsKl FUNDUSZ 0LIMP|JSK|'
R. Mocowanie: szpilka; produkowany w 1980; wym.: 13,0x22,5 mm;

mat.: tombak srebrzony i oksydowany; częściowo emaliowany; wy-
prod.: Mennica Państwowa'

D01 3
A. PięĆ pełnych kół o|impijskich; środkowe biało-czerwone; pozosta-

łe pÓłkoliście połączone napisem: P0LSK| FUNDUSZ OLlVlP|JSKl
R. Mocowanie: szpilka; produkowany w 1980; wym.: 13,0x22,5 mm;

mat': tombak srebrzony i oksydowany; częściowo ema|iowany; wy-
prod.: Mennica Państwowa.

0014
A. Okrągły; na złotym t|e w otoku napis: 0|impijski Alert Młodzieży _

Moskwa'BO _ Zarząd Wojewódzki ZSMP; w Środku maskotka lgrzysk:
niedŹwiadek Misza opasany szarfą biało-czerwoną, jako k|amerka pięć

oIimpijskich kół.

R' Mocowanie: agrafka; produkowany przed 1980; wym.: śr. 33,3 mm;
mat.: plastik z nadrukiem.

001 5
A. Kwadrat z zaokrągIonymi bokami; tło niebieskie W otokU napis:
0LIlVPlJsKl ALERT lvlŁODZlEZY M0SKWA'B0; w środku maskotka
Igrzysk niedŹwiadek Misza i |ogo lgrzysk.
R. Mocowanie: szpilka; produkowany w lgB0; wym.: 47 ,2x47 ,2 mm;
mat.: plastik z nadrukiem.

D0't6
A. Okrągły; W otoku napis] ALERT 0L|MP|JSKI FSZMP-CRZZ-GKKFiS;
poŚrodku maskotka lgrzysk niedŹwiadek Misza opasany szańą biało-
czerwoną, jako k|amerka pięć o|impijskich kÓł'

R' Mocowanie: agrafka; produkowany w 19B0; wym.: Śr' 56'5 mm;
mat.: plastik z nadrukiem.

W
D012

@
D014

D013

D015

D016



Medale

omawiając we wstępie do części D koleje losu Polskiego Funduszu olimpij_
skiego wymienione zostały medale pamiątkowe począWszy od 1960 roku i plakie-
ta samochodowa (D008). Jednakze dla ułatwienia korzystania z niniejszego opra-
cowania wizerunki wszystkich medali zostały zgrupowane w ponizszej części'
Równocześnie takie rozwiązanie zwalnia autora od konieczności powtarzania
wyjaśnień, dla kogo i na jakich warunkach były one przeznaczone.

Uchwałą Zarządu PKol z dnia 14 kwietnia 1986 r. ustanowiony został medal
,,Zazasługi dla PKol''. Pierwsze medale w 1986 r' przyznano działaczom WK PKol
z Częstochowy, Bydgoszczy, Białegostoku, Zielonej Gory i ostrołęki oraz kilku
organ izacjom i wybitnym działaczom polon i j nym.

Wawrzyn olimpijski

Nawiązując do chlubnych kart historii polskiego ruchu olimpijskiego oraz pięk-
nej tradycji umacniania więzi między ideą spońu olimpijskiego a twórczością arty-
styczną i intelektualną, Polski Komitet olimpijski ustanowił w 1967 roku nagrodę
pod nazwą ''WAWRZYN oLlMPlJSKl''. Medal len przyznawany był przez Polski
Komitet Olimpijski pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go jako wyraz uznania i szacunku dla polskich twórców kształtujących humani-
styczne waftości spoftU ijego wizerunek w społeczeństwie. Jest nagrodą specjal-
ną ijednorazową, przYznawaną za wybitne osiągnięcia twórcze w zakresie: literatury
(poezji, prozy, eseistyki filozoficznej i reportazu literackiego); muzyki; sztuk pla-
stycznych; architektury zrealizowanych obiektów sportowych; dzieł naukowych
i publikacji poświęconych ruchowi olimpijskiemu; filmu; fotografiki; teatru i estra-
dy. Przyznawany jest autorom poszczególnych dzieł, powstałych lub opubliko-
wanych w okresie ostatniego czterolecia, atakże twórcom za całokształt ich wy-
rózniającego się dorobku.

Zgodnie z regulaminem z 24 stycznia 1967 pierwsze ,,Wawrzyny PKol'' miały
być wręczone z okaĄi SO-lecia PKol (czyli w 1969 roku), następne co cztery lata
w ,,Dniu olimpijczyka". Przewidziano dwa stopnie złoty i srebrny - Wawrzyn złoty
miał być przYznawany w postaci dwóch odznak (o wymiarach 10x'| 0 cm oraz2xL
cm)wykonanych z metalu pozłacanego, natomiast wawrzyn srebrny duŻaodzna-
ka z metalu posrebrzonego, a mała ze srebra. Wydaje się, ze na etapie oceny
projektów kształt tych medali zmieniono bo znamy z 1969 roku tylko wzory okrą-
głe projektu Stanisława Sikory: mały jednostronny (M007) o wymiarze 30 mm
i duży dwustronny (M008) o wymiarze 120 mm. Wzór ten przetrwał próbę czasu
i obowiązuje do dzisiaj.

Wśród wielu laureatów wyróznionych tym medalem byli znakomici rzeŹbiarze
i medalierzy, których projekty były wykorzystane przy odznakach i medalach opi-
sywanych w niniejszym opracowaniu: Jerzy Jarnuszkiewlcz _ za medale i rzeż-
bę przestrzenną o tematyce sportowej Srebrny Wawrzyn w r. '1969; Stanisław
Sikora - za medale o tematyce spor1owej Srebrny Wawrzyn w r' 1972 (twórca
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101 3
A. 0krągły; u gÓry na niebieskim t|e granatowy napis: XX SZTAFETA;

nizej emb|emat LZS, foto J. Kusocińskiego i Iogo K|ubu 0|impi1czyk

Wysocko Wielkie; na dole napis: PALMIRY data: 23-25.041999.
R. MocowanieI agrafka; rok prod.: 1999; wym.: śr.39,9 mm; mat':

blacha z nadrukiem, ofoliowana.

Ltl't4
A. Okrągły; na niebieskim tle granatowy napis: Ill lVlAŁY MElVlORlAŁTEO-

D0RA AN|0ŁY 22 MAJA 1999; na do|e czerwony napis: WYS0CK0 WIEL-

K|E; w środku foto T' Anioły i logo K|ubu Olimpijczyk Wysocko Wieikie'

R. Mocowaniei agrafka; rok prod.: 1999; wym': śr.36,9 mm; mat':

blacha z nadrukiem, ofoliowana.

101 5
A' Okrągły; na tIe piłki nożnej czerwony napis: Vl MEM0RlAŁ TE0-
D0RA AN|0ŁY; na dole fioIetowy napis: SZCZURAWICE i data: 26-

27.06'1999; z Iewej niebieskie foto T' Anioły; pośrodku emblemat LZS;

z prawej granatowe logo Klubu 0limpiiczyk Wysocko Wielkie.

R. Mocowanie: agrafka; rok prod.: 1999; wym.: śr.39,9 mm; mat':

plastlk z nadrukiem.

101 6
A. Okrągły; u gÓry półkoIiście czerwony napis: XXll SZTAFETA; po-

środku na tle grupy biegaczy foto J' Kusocińskiego, emblemat LZS
i logo Klubu 0limpijczyk Wysocko Wielkie; na dole napis: PALNIlRY
dala 21 -22.04.200 1 WYSOC K0 Wl E LKI E - OSTRZESZOW
R' Mocowanie: agrafka; rok prod.: 2001;wym': Śr.53,3 mm; mat':

blacha z nadrukiem, ofoliowana.

101 7

A' 0krągły; u góry pÓłkoliście czerwony napis: XXllI SZTAFETA; po

lewej foto J' Kusocińskiego, |ogo K|ubu 0limpijczyk Wysocko Wie|-

kie iemblemat LZS; z prawej grupa biegaczy; na dole napis: PALMI-
RY data: 06-07.04 2002 WYSOCKO WIELKIE - OSTRZESZOW.

R. Mocowanie: agrafka; rok prod.: 2002; wym.: śr.55,3 mm; mat':

blacha z nadrukiem, o{oliowana.

101 I
A' Okrągły; w otoku na białym t|e granatowy napis: X|l B|EG 0 PU-

CHAR TERENOWEG0 KLUBU OLIMPIJCZYKA Wysocko Wielkie 15

wrzeŚnia 2002 r' i czerwony napis: V|l MElll0RlAŁ JOZEFA RUSSKA;

w środku na tle fotografii J. Russka trzech bjegaczy; z Iewej embIe-

mat LZS, pod nim logo Klubu 0limpijczyk Wysocko Wielkie (od 1996

dalej od 2002 Bieg 0limpiiski).
R. Mocowanie: agrafka; rok prod': 2002; wym.; Śr' 55'5 mm; mat.:

blacha z nadrukiem, ofoliowana.

101 I
A. 0krągły; u gÓry na zielonym t|e półkoIisty napis: PoIska Sztafeta

0|impijska; w środku biegaczz f|agą po|ską i napis poziomy: Palmj-

ry-Ateny 2004 P0LSKA SZTAFETA 0LIMP|JSKA; niżej pięĆ olimpij-
skich kÓł w orygina|nych ko|orach; po |ewej |ogo K|ubu 0limpijczyk
Wysocko Wielkie; po prawej emblemat LZS; na dole logo ASS0 Filter

i napis: GŁOWNY SP0Ns0R
R' Mocowanie: agrafka; rok prod.: 2004; wym.: śr.50,0 mm; mat':

blacha z nadrukiem, ofoliowana.
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medalu Wawrzynu olimpijskiego); Edward Łagowski _ za całoksztah rzeżbiar-
stwa o tematyce sportowej Złoty \Nawrzyn W r. 19BB; Edward Gorol - za medal
,,Pierre de Coubertain'' wyrózniony w 1988 r.

W tym podrozdziale pokazano medale - plakiety towarzyszące imprezom or-
ganizowanym we współpracy z PZMoI. Były to: l Samochodowy Rajd Folkloru
Polskiego lato'l969 Polska Południowa' ll Rajd Folkloru Polskiego lato 1970,
lll Rajd Folkloru Polskiego - 1971, lV Samochodowy Rajd Folkloru Polskiego -
1972. i dalej w kolejnych latach.

Wyjątkiem odbiegającym od reguły Zastosowanej w niniejszym opracowa-
niu jest medal M067. Na medalu nie ma symboliki olimpijskiej. Natomiast jest
on poświęcony pamięcijednego: pierwszych Prezesów PKol generałowi Kazi-
mierzowi Glabiszowi, który przewodniczył Komitetowi w latach 1929-1939. Me-
dal został wyemitowany z okazji przeniesienia w roku 2008 zwłok generała-pre-
zesa z Londynu do miejsca urodzenia Odolanowa, PKOI bardzo aktywnie
uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych. Na kamieniu nad urną jest ta-
blica ufundowana przez PKol z inskrypcją upamiętniającą działalność w na-
szym stowarzyszeniu.

129

M001
A. W otoku napis: OLIMPIADA 0B0ZU 0P-llD; data 1944 przedzielo-

na pięcioma kÓłkami olimpijskimi; w Środku profiI głowy zawodnika

rzymskiego z wieńcem laurowym; wym': 100x100 mm; mat': meda|

wyciskany w kańonie; rok prod': 1 944.

M002
A. W otoku Wieniec Iaurowy; w środku Ztote pięĆ kÓłek oIimpijskich;

na gÓrze SOUAW VALLEY na dole RZYM 1960; dookoła P0LSK| -

KOI\,IITET 
- OLIIVPIJSKI,

R. W otoku P0LsK| FUNDUsZ 0LlMPIJSKI; w Środku krąg z napi-

sem: ClTIUS/ALTIUS/ F0RT US; wym': 95'2 mm; mat': biała porceIa-

na; rok prod' : 1 960; proj. aft ' rzeŹbiarz Stefan KoŹbie|ewski ; wyprod':

Zakłady Ceramiki Radiowe1 Warszawa.

M003
A' Postać sportowca' biegnącego ze Zniczem olimpijskim W prawo'

W otoku napis: FUNDUSZ 0LIl\/lPIJSK|' Między wyrazami ozdobne

ornamenty.
R' Napis: w trzech wierszach: TOK|0-|NNSBRUCK, pięć kÓłek o|impij-

skich i data 1964; dookoła wieniec z Iiści Iaurowych; W otoku napis:

P0LSKI K0MITET 0LIMPIJSKI; niesygnowany; wykonano 
.1000 

szt. na

z|ecenie PK0l; proj' iWyk': Stefan Koźbielewski;wym.:śr' 70 mm; mat.:

brąz _ bity stemp|em; rok prod.: 1962; wyprod': |Vlennica Państwowa' ffiffi

M001
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ffiffi
M005

M004
A. Postać sportowca, biegnącego 7e zniczem olimpijskim W prawo.

W otoku napis: FUNDUSZ OLlMP|JSKI. Między wyrazami ozdobne
ornamenty.
R. Napis: W trzech Wierszach: TOK|0-lNNSBRUCK' pięć kÓłek o|impij-
skjch i data 1964; dookoła Wienlec Z liści |aurowych; W otoku napis:
P0LSKI K0MITET 0LIMPIJSKI; niesygnowany; proj. i wyk.: Stefan
KoŹbie|ewski; wym': śr' 70 mm; mat': miedŹ; rok prod.: 1962; wyprod.:
Mennica Państwowa.

M005
A. Biegacze o|impijscy na t|e głowy Kon-Tiki lvlEKSYK _ GREN0BLE/
1 968.
R. Pięć kÓłek olimpijskich w ko|e; pod nimi poziomo napis: POLSKI
K0l/ITET 0LlMPlJSKl. Sygnowany: j.j. - sygnatura slabo widoczna;
proj. iWyk': Jerzy Jarnuszkiewicz; wym.: śr' 55 mm; mat.: tombak

srebrzony i oksydowany; rok prod.: 1966; wyprod.: Mennica Pań-
stwowa.

M006
A. U gÓry z lewej napis: P0LOGNE; pośrodku sy|wetka biegaczki, na

tle sylwetek biegaczy starogreckich; na dole z prawej data 1 968.
R. Poziomo napisy U góry: Xll OONCOURs lNTERNAT|0NAUX DE

fAMITlE; pośrodku pięĆ kółek olimpijskich; niżej D'ATHf ETlSME
LEGER TETRATHLON; wym.: śr. 45 mm, do zawieszania na taśmie;
mat.: tombak srebrzony; rok prod.: 1968.

M007
A. U gÓry data 1 96B; pośrodku orzeł bez korony na piersi pięć kÓłek

olimpijskich; nizej napis: R0K 0LIMPIJSKI MEXlC0.
R' W otoku napis: ZEGLARSK|E MISTRZOSTWA P0LsKl 1 968; w środ-
kuznakPZZ; wym.: śr. 42mm.Zawieszka; mat': tombak patynowa-

ny; rok prod.: 1 968.

M008
A. Prawy profiI greckiej twarzy, dłoń z gałązkąWawrzynu' Napis: pÓł-

koliście w gÓrze WAWRZYN 0LlMPlJsKl Sygnowany St. Sikora.
R' Jednostronny' Proj' iwyk': Stanisław Sikora; wym': śr.30 mm;
mat.: tombak patynowany; rok prod,: 1969; wykonano 20 szi.; wy-
prod.: Mennica Państwowa'

M009
A. Herb Warszawy na jego tle napis: 68-eme SESSION/ ClO/ WAR-
SZAWA 1969.
R. Pięć kÓłek oIimpijskich niZej W poziomym wąskim prostokącie:

LXXV/ ANN IVERSAI RE DU COM ITE INTERNATIONAL OLYI\,IPIOUE/,

w dolnej części: C|T|US/ALTIUS/ F0RT|US; sygnowany: jj; proj. i wyk':
Jerzy Jarnuszkiewicz; Wym.: śr' 60 mm; mat.: tombak patynowany;

rok prod.:1969; wykonano 200 szt.; wyprod': l\iennica Państwowa'

M006

.i

ffiffi
M007
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M010
A. Herb Warszawy na jego tle napis: 68-eme SESSION/ Cl0/ WAR'
SZAWA I 969; niesygnowany.

R' Jednostronny' Proj. i wyk.: Jerzy Jarnuszkiewicz; Wym.: Śr. 5] mm;

mat.: tombak srebrzony i oksydowany; rok prod.: 1969; wykonano

220 szt.: wyprod.: lvlennica Państwowa.

M011
A. W otoku napis: P0LSK| ZWIĄZEK B0KSERSK|, na do|e PZB w środ-
ku rękawica bokserska'
R' W otoku napis: V TURNlEJ NADZIEl OLlMP|JSKICH; w środku
pięć kółek olimpijskich pod nimi napis: ŁÓDŹ 1969; wym.: śr. 40 mm;

mat': 3 rodzaje _ tombak pozłocony, tombak posrebrzany, tombak
patynowany; rok prod.: 1969.

M012
A. Plakjeta, w Środku kogut; pod spodem na tarczkach herbowych

loga PZMot i PKOI; w otoku napis: SAMOCHODOWY I RAJD FOLK-

L0RU P0LSKIEG0 3-12 Vlll 1970; niesygnowany.

R. Jednostronny; proj. Krystian Jarnuszkiewicz; wym.: 67x81 mm;

mat.: tombak patynowany; rok prod.: '1970; wyprod.: Mennica Pań-

stwowa.

M013
A' P|akieta, w środku kogut; pod spodem na tarczkach herbowych

loga PZMot i PKO|; w otoku napis: SAMOCH0DOWY RAJD F0LKL0-
RU P0LSKIEG0 5-11 Vll 1971: niesygnowany.

R, Jednostronny; proj. Krystian Jarnuszkiewicz; wym.: 61x48 mm;

mat.: tombak patynowany; rok prod,:197]; wykonano lT5 szt.

M014
A. RoZdWojona gałązka |aurowa, w do|e pięć kÓłek o|impijskich; na-

pis: w dole i z bokÓw, wzdłuŹ krawędzi: lGRZYSKA 0LIMP|JSK|E.
R. 0rzeł trzymający w szponach mapę Po|ski Z napisem: P0LsKl FU N-

DUSZ 0LllVPlJSKl, w dole dala 1972, sygnowany: jj; proj. i wyk.:

Jerzy Jarnuszkiewicz; wym.: 56x56 mm; mat.: tombak patynowany;

rok prod': 1 972; wykonano ] 1 00 szt'; wyprod': Mennica Państwowa'

M015
A. Skrzydlaty, wie|ogłowy totem indiański; po |ewej pięĆ kÓłek oIim-
pijskich niżej data 1976; po prawej napis: M0NTREAL DENVER.

R' Po lewej - znicz o|impijski z orłem w gÓrze i pięcioma kołami o|im-
pijskimi; po prawej napis: 50 LAT/ P0LSKIEG0/ FUNDUSZU/ OLlM
PlJSKlEG0; proj' i wyk.: Jerzy Jarnuszkiewicz; wym.: Śr' 60 mm; mat.:

tombak patynowany; rok prod.: 1972; wykonano 4000 szt.; wyprod.:

Mennica Państwowa.
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M016
A. Na t|e sjatki bramkowej j boiska _ dwÓch piłkarzy W akcji; W gÓrze
piłka' w dole napis: 1972 lvl0NACHlUM; całość we wgłębionym kwa-
dracie o wyokrąglonych naroŹach.
R' Wyokrąglony kwadrat Z napisem: REPREZENTACJA P0LsKl M|'
STRZEM OLlMP|JSKIM; pośrodku zapalony znicz na tle pięć kÓł olim-
pijskich' w do|e Iitery PZPN j dwie Wygięte gałązki |aurowe; sygnowa-
ny: W.KowaIik 1973; proj' i wyk.: Wacław Kowa|ik; wym.: Śr' 70 mm;
mat.: tombak patynowany; rok prod.t 1973; wykonano 600 szt.; wy-
prod.: Mennica Państwowa.

M0't7
A' SkrzydIaty, wieIogłowy totem indiański; po Iewej pięć kÓłek olim-
pijskich niŻej data 1976; po prawej napis; M0NTREAL lNNsBRUCK'
R. Po lewe] * Znicz olimpijski z orłem w górze i pięcioma kołami o|im-
pijskimi; po prawej napis: 50 LAT/ P0LSKIEG0/ FUNDUSZU/ OLlM-
P|JSKl EG0 Proj. i wyk.: Jerzy Jarnuszkiewicz; wym.: śr. 60 mm; mat.:
tombak patynowany; rok prod.: .l 

974 - wznowienie; wykonano 2000
sŻ1.; Wyprod.: Mennica Państwowa.

M018
A. W centrum wypukły krąg z orłem' Reszta powierzchni pokryta na-
pisem: ZA /ZASŁUG I DLA /P0L-SK| EG0 SPOR/IU 0L| M/PUSK| E/G0.
R' Duza cyfra XXX w niej na dole litery PRL; w centrum wypukły krąg
Z pięcioma kÓłkami olimpijskimi; niesygnowany; proj. i Wyk': Jerzy
Jarnuszkiewicz; wym': śr' 70 mm; mat.:tombak patynowany; rok prod':
1974; wykonano'1000 szt'; Wyprod.: lvlennica Państwowa'

M019
A. W otoku napis: M|STRZOSTWA ARM|| ZAPRZYJAŹN|oNYCH W
STRZELECTW|E SRUTOWYM; w środku napis: WROCŁAW; pod nim
herb Wrocławia'
R' Pionowo łuska naboju Z pięcioma kÓłkami o|Jmpijskimi' nizej na-
pis: Olympic; w tIe prostokąt z napisem: SKEET-TRAP i data 1 .V||'] 975;
sygnowany splecronym monogramem EG; proj. i wyk.: Edward Go-
ro|; wym.: śr. 60 mm; mat': tombak złocony; rok prod.: 1975; wyko-
nano 30 szt'; Wyprod.: MenniCa Państwowa; był też seria do Żawie-
szania tombak srebrzony i oksydowany.

M020
A' PłaskorzeŹba torsu cięzarowca podnoszącego sztangę.
R. W Środku wypukłe pięć kÓłek olimpijskich' na nich napis: M0NT-
REAL' INNsBRUcK data 1976; wym.: śr. B],3 mm; mat': tombak pa-

tynowany; rok prod.: 1976'; wyprod.: lMennica Państwowa'

M021
A. W otoku napis: TURNIEJ NADZIEI 0LIMPIJSKICH M0SKWA 1980;
pionowo pośrodku orzełbez korony i pod nim odwrÓcone pięć kÓłek
olimpijskich.
R. W otoku napls: WK.S. >W|SŁ0KA< DĘBlCA; pośrodkU W trójkącie
dwie sylwetki ZapaśnikÓW; poniżej TARNÓW 30'V1976 i Iooo Stomi-
|u; wym.: śr' 5B,4 mm; mat': miedŹ; rok prod': ]976'
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M022
A. Stojący frontalnie nagi młodzieniec z głowąlrzy czwarte W prawo.

W ugiętej ręce gałązka Iaurowa. Na nierÓwnym, sfa|owanym t|e na_

pis: IGRZYSKA/ 0LIMPIJSKIE l\/lOSKWA/ - LAKE/1980/ PLACID.

R' Fakturowane cieniowane tło; w do|e duże kÓłka olimpijskie i orze-

łek polski; napis: duŹy W otokU: P0LsKI K0lV|TET 0LIMPlJSK|; sy-
gnowany wklęsłym ,,jj''; proj. i wyk': Jerzy Jarnuszkiewicz; wym.: śr.

69,8 mm; mat.: tombak patynowany; rok prod.: 1977; wykonano
1000szt.; wyprod.: Mennica PańStWoWa'

M023
A' W środku na tle gałązek o|iwnych znak PKOI, W otoku napis: 60

LAT POLSKIEGO KOMITETU OLIIVIPIJSKIEGO.

R' Na gładkim t|e napis: ZA lZAsŁUGll DLA/ P0LSK|EGOiRUCHU/
0LlMP|J-SKlEG0; niesygnowany; proj. Bernaciński; wym.: śr' 70 mm;

mat.: tombak patynowany; rok prod.:1979; wyprod': Mennica Pań-

stwowa.

M024
A. PoŚrodku duza cyfra 25 natle pionowej biezni; na cyfrze daty 1953
_ 197B; w otoku napis: W UZNANIU ZASŁUG SKS ,START'' ŁÓDŹ.

R. Na fakturowanym tle dyskobol; pod nim pięć kółek olimpijskich;
niesygnowany; wy.: 75,9x75,8 mm; mat.: tombak; rok prod.: 1978.

M025
A. Stojący frontalnie nagi młodzieniec z głową trzy czwarte W prawo;

W ugjętej ręce gałązka |aurowa; na nieróWnym, sfalowanym tle napisI

IGRZYSKA/ OLIIVIPIJSKIE I\,IOSKWA/. LAKE/] 9BO/ PLACID

R. Fakturowane cieniowane tło; w doIe małe kÓłka oIimpijskie i orze-

łek po|ski; napis: drobny sty|izowany w otoku: POLSK| K0M |TET 0L| M-

P|JSKl; sygnowany wypukłym ,,jj''; Wym.: śr' 71 ,7 mm; mat.: tombak
patynowany; rok prod.: 1980; wykonano 3000 szt.; wyprod.: Mennica
Państwowa.

M026
A. W otoku MISTRZOSTWA ARlvlll ZAPRZYJAZNIONYCH W K0LAR-
STW|E W ROKU 0L|MP|JSK|M; w środku Syrenka na tarczy napis:

WARSZAWA; z lewej strony logo lgrzysk w Moskwie, z prawej data

1 980
R. PłaskorzeŹba sy|wetki pochylonego ko|arza jadącego W |ewo; otok

fakturowany; sygnowany splecionym monogramem EG; proj. i wyk.:

Edward Gorol; wym.: śr 70 mm; mat.: 3 x B0 szt' - tombak złocony,

tombak srebrzony i oksydowany, tombak patynowany; rok prod.: 1 980;

wyprod.: Mennica Państwowa'

M027
A. Pośrodku maskotka Igrzysk niedŹwiadek Misza; W otoku napis:

OLll\/lP|ADA MOSKWA i data 1980.

R. Na płatkach kwiatu Wiśni dwaj walczący zawodnicy; dookoła napis:

POLSKl ZW|ĄZEK JUD0; medal z podstawką; wym.: śr. 81 ,6 mm;

mat': brąZ patynowany; rok prod.:1980.

ffiffi
.*{tfu.*,* ..dffis

ffiffi
ffiffi

M025

ffiffi
M026

#==
M027



134 MEDALE

M028
A. Znicz olimpijski i znak graltczny 0limpiady data 19-80. W dole
Moskwa W 2 bocznych kręgach lG/RZYS/KA -0LlM/PlJ/sKlE.
R. Piłka z cyframi 1x2 na tle siatki; poziomo napis: PP TOTAL|ZATOR/
SP0RTOWY niżej 1956-19B0 i WARSZAWA; niesygnowany; proj'

i wyk.: JÓzef Markiewicz-Nieszcz; Wym.: śr. 70 mm; mat.: tombak
patynowany; rok prod.: 1980;wykonano 3000 szt,; wyprod.: Mennica
Państwowa.

M029
A. Pośrodku krąg ze złotym podziałem anatomicznym wg Leonarda
da Vincj; z boku z prawej ukośny napis: Główny Komitet Kultury Fi-
zycznej i Spońu.
R. Tarcza strze|nicza w środku pięĆ kÓłek o|impijskich; pod spodem
napis: ZA ZASŁUGl DLA KULTURY F|ZYCZNEJ l SP0RTU. Sygnowa-
ny połączone litery J i R. ;wym.: Śr.']40 mm; mat.: brąz; rok prod.:

przed 19B0; wyprod.: Mennica Państwowa.

M030
A. centra|nie wytrawiony pońret B. Ma|inowskiego; poniżej pięĆ kÓ_

łek o|impijskich W trzech górnych daly 1972' 1 976' 1 9B0; u góry pÓł-

koliŚcie napisl GRUNWALDZKI KLUB SP0RTOWY na do|e ,,0|impia"
i szarfa flagi narodowej.
R' Centra|nie stylizowana wieza wydobywcza w środku pięć kÓłek olim-
pijskich i napis: pamięci; z boku 195] 1 981 ; na doIe pÓłkoIiŚcie napis:
XV ROCZN|cA BRON|SŁAWA MAL|NOWSK|EGO; wym.: śr' 70 mm;
mat': mosiądz trawiony; rok prod': 1981 '

M031
A' W środku płaskorzeŹba profiIu J' Kusocińskiego; z boku napis:
JANUsZ KUS0clŃsK|; w doIe pięć kółek olimpijskich i napis: LOS
ANGELES 1 932.
R' W otoku napis: SPÓŁDZlELOZY KLUB SPORToWY,,WARSZAWIAN-
KA"; na stylizowanej tarczy herbowej znak klubowy Warszawianki; na
gÓrze data 1 92] -19B1 ; na do|e 60 LAT' ; wym.: śr. 70 mm; mat.: tom-
bak patynowany; rok prod.: 1 9B1; wyprod': lVennica Państwowa'

M032
A. PłaskorzeŹba popiersia na Wprost; z boku pÓłkoliście napis: BR0_
NlsŁAW / IVALlNOWsKl i daty ur' 1951 zm. 198'] ; na dole centraInie
pięć kółek olimpijskich w trzech górnych daty 1972' 1976' 1 9B0; syo-
nowany splecionym monogramem EG.

R. W Środku na nierÓwnym t|e Znicz, centralnie tarcza znaku klubo-
wego 0L|MPlA; pod spodem gałązka o|iwna, po bokach daty 1923-
19B3; wszystko otoczone napisem: GRUDZ|ĄDZKI KLUB SPORTO-
WY; proj' i wyk': Edward Goro|; wym.: śr. 70 mm; mat.: tombak
srebrzony i oksydowany; rok prod.: 1983; wykonano 500 szt.; wy-
prod.: Mennica Państwowa.
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M033
A. PłaskorzeŹba popiersia na Wprost; z boku pÓłko|iście napis: BR0-
NISŁAW/ MALINOWSK| idaty ur. 1951 zm' 198'l ; na dole centralnie
pięć kółek o|impijskich W trzech gÓrnych daty 1s72,1976' l980; sy-
gnowany splecionym monogramem EG.

R. W środku na nierÓwnym t|e znicz, centralnie tarcza znaku klubo-

wego 0LlMPlA; pod spodem gałązka oIiwna, po bokach daty 1923'
-1983; wszystko otoczone napisem: GRUDZ|ĄDZK| KLUB sPORTO-
WY; proj' iwyk': Edward Goro|; wym': Śr' 70 mm; mat.: tombak paty-

nowany; rok prod.: l9B3; wykonano 1500 szt.; wyprod,: Mennica
Państwowa'

M034
A. PłaskorzeŹba popiersia na Wprost; z boku półkoliście napis: BR0-
NISŁAW/ lVlAL|NOWsKl i daty ur. 1951 zm. l9B1; na do|e centra|nie
pięć kółek o|impijskich W trzech gÓrnych daty 1972, 1976' 1 9B0; sy-
gnowany splecionym monogramem EG.

R' W środku na nierównym tle znicz, centra|nielarczaznakT k|ubowego

0LIMPlA na niej wklęsły napis: 75 lat; pod spodem gałązka oliwna, po

bokach daty ]923-19B3; wszystko otoczone napisem: GRUDZ|ĄDZKI
KLUB SP0RTOWY; proj. i wyk.: Edward Goro|; wym.: śr. 70 mm; mat.:

tombak patynowany; rok prod': 'l983; wyprod': Mennica Państwowa.

M035
A. Z |ewej sy|wetka biegacza; z prawej znak PKO|; poniżej piÓro gęsie

Ż napisem: PRZEGLĄD SP0RTOWY
R. Poziome napisy: M/S JANUSZ KUSoClŃSKl LIPlEC 1983 r';Wym.:

śr.60 mm; mat.:tombak patynowany; rok prod': 19B3;wyprod.: Men-

nica Państwowa.

M036
A' Napis: półkoIiŚcie w gÓrze: WAWRZYN 0L|MP|JSK|; prawy profiI

greckiej twarzy, dłoń z gałązką WaWrZynu; z prawej strony dloni wy-

raŹne lrzy znaki nutek; pod nimi sygnatura St' Sikora.

R' 0rzeł bez korony, pod nim pięĆ kÓłek oIimpijskich; pÓłokrągły na-

pis: P0LSKI K0lvllTET 0LIMPlJSK|; proj. i wyk.: Stanisław Sikora;

wym.: śr. 120 mm; mat.: 3 rodzaje - tombak złocony, tombak sre-

brzony i oksydowany, tombak patynowany; rok prod.: 1984.

M037
A. Dookoła napis: IGRZYSKA 0LIMP|JSK|E LOS ANGELES/ SARAJE-
W0 w Środku data 1984 otoczona dwoma f ragmentami biezni, Wszyst-

ko na nierÓwnym t|e.

R' Na nierÓwnym, sfalowanym t|e dookoła napis: POLSK| K0|Vl|TET

0L|fulPlJSKl w środku znak PK0|; sygnowany KS. Proj. i wyk': Jerzy
Jarnuszkiewicz; wym': śr. 70 mm; mat.:tombak patynowany; rok prod.:

19B4; wykonano'10000 szt'; wyprod.: Mennica Państwowa'
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M038
A. W otoku napis: XXI I IGRZYSKA OLIMPIJSKIE LOS ANGELES 1 984;
w środku finiszujący biegacz'
R. W otoku napis: POLSK| KOMITET 0LlMP|JSKl; w środku |ogo PKO|;

wym.: 30,1 mm; mat.: tombak srebrzony; rok prod.: 1984; wyprod.:

Mennica Państwowa.

M039
A' W otoku napis: P0LSK| FUNDUSZ 0L|MP|JSKI; w środku biegacz
z pochodnią ręku, zwrÓcony w lewo'

R' W otoku napis: POLSK| KOMITET OLlMPIJSK|;w środku |ogo PKOI;

wym': 30,1 mm; mat': miedŹ; wyprod.: lV]ennica Państwowa.

M040
A. Pióra wiosel ulozone w kształcie pięciu kÓł olimpijskich; pod nimi
pięć kÓłek olimpijskich; W otoku napis: REGATY 0 PUcHAR PK0L
KALISZ 19B5; proj' i wyk. awersu: Andrzej Łopiński.
R.1nakPZK; W otoku napis: P0LSK| ZWIĄZEK KAJAKOWY; sygno-
wany: splecionym mono0ramem E0; emitent: Centra|ny 0środek
Spońu, Warszawa; proj. iwyk. rewersu: Ewa 0|szewska-Borys; Wym.:

śr 60 mm; mat.: 3 x 50 szt'- tombak złocony' tombak srebrzony
i oksydowany; tombak patynowany; rok prod.: 1985; wyprod.: Men-

nica Państwowa'

M041
A. W otoku napis: lX ŚWIAToWY SEJlV]lK DZ|AŁACZY PoLONlJNYCH
PKoL _ CZĘSToCHoWA - 19B5; w środku |ogo PKO|; pod nim herb

częstochowy na t|e stylizowanej flagi.

R. Jednostronny; wym.:79,2 mm; mat': miedŹ; rok prod.: 19B5; 500 sń'_
wykonały Zakłady ,'Polmo'' w Praszce k/Częstochowy.

M042
A' U gÓry napis: Vlll TURNlEJ im' FELIKSA STAMMA; z |ewej płasko-

rzeźba profilu Ę Stamma; z prawej ]ogo PK0l; w środku poziome na-

pisy: L0ND0N, HELSINKI, MELBOURNE, RZYM, T0Kl0, IVEKSYK,

MONACHIUM; na dole WARSZAWA I986.

R' Jednostrony; mat': miedŹ; rok prod.: 1 986; wyprod': Mennica Pań-

stwowa.

M043
A. Prawy profiI greckiej twarzy (wystająca gÓrna warga), dłoń z ga-

łązką wawrzynu. Napis: pÓłkoliście w gÓrze napis: WAWRZYN OLlM-
PIJSKI.
R. 0rzeł bez korony, pod nim pięć kółek olimpijskich; pÓłokrągły na-

pis: P0LSKI K0l\/l|TET 0LlMPIJSK|; proj': Stanisław Sikora; wym.:

śr. 1 
'] 6 mm; mat.: tombak srebrzony patynowany; rok prod.: 1986'

M041

M042
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M044
A. W otoku napis: XV - Zll\10WE - XXIV - LETNIE IGRZYSKA OLIM-
P|JSKIE'19BB; w Środku Znicz oIimpijski, pod nim napis: OALGARY_
SEUL.
R' Na całym rewersie stylizowane symbole dyscypIin olimpijskich; na

ich tle logo PKOl; proj.: Zbigniew Sikora; wym.: 59,7 mm; mat.:tom-
bak srebrzony patynowany; rok prod.: 1 9BB; wyprod.: Mennica Pań-

stwowa.

M045
A. W środku na tIe gałązek oljWnych znak PK0| (orzeł bez korony),

w otoku napisr P0LSKI K0IVITET 0LlMPlJSKl,
R' Na rytowanym t|e napis: ZA lZAsŁlJG|l DLp/ P0LSKlEG0/RUCHU/
0LilvlPIJ-SKIEG0; niesygnowany; wym.: Śr' 70 mm; mat.: 3 rodzaje -
tombak złocony; tombak srebrzony i oksydowany; tombak patyno-

wany; rok prod.: przed 1988; wyprod.: Mennica Państwowa'

M046
A. Prawy profil 0reckiej twarzy, dłoń zgałązkąWaWrZynU; napis: pót
kol ście w gÓrze WAWRZYN OLl|VlPiJSK|.
R. 0rzeł bez korony, pod nim pięĆ kÓłek oIimpijskich; pÓłokrągły na-

pis: P0LSKI K0|VlITET 0LIMPlJSK|; proj': Stanisław Sikora; wym':

Śr. 116 mm; mat.: 3 rodza1e _ tombak złocony; tombak srebrzony
i oksydowany; tombak patynowany; rok prod.:1988.

M047
A. Płonący znicz, gałązka |aurowa i fragment bieżni; wyżej napis: P0L'
SKA 2 zł' niŻej: XVIl IGRZYSKA 0LIMPlJSKIE; W otoku napis' KRA-
JOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA PZF WARSZAWA 1989.

R. Znak Polskiego Komitetu Olimpijskiego i napis: na szarfie 70 LAT

PKo|; niesygnowany; emitent: Komitet 0rganiŻacyjny Krajowej Wy'
stawy Filatelistycznej, Warszawa; proj. i wyk.: Zbig niew Stasiak; wym. :

śr. 70 mm; mat.: tombak patynowany; rok prod': 19B9; wykonano

200 szt'; wyprod.: Mennica Państwowa.

M04B
A' Wieniec oraz wiosło W pionie; niŻej napis: lvlt0DZIEZOWE lvl|-

STRZOSTWP/ POLSKI BYDGOSZCZI 13-1 VIII ]989
R. Znak PZTW; nad nim znak Polskieoo Komitetu 0limpijskiego; nie-

sygnowany; emitent: Centra|ny 0środek Sportu, Warszawa: proj.

iwyk.: Janusz Laudański; wym.: śr.60 mm; mat.: 3 x40 szt' -tom-
bak złocony; tombak srebrzony i oksydowany; tombak patynowany;

rok prod.: '1989; wyprod.: Mennica Państwowa'

M049
A. Zawodnik w kajaku na torze; u gÓry napis: V lvlŁ0DZIEZ0WE l\/l|-

STRZOSTWA POLSKI O PUCHAR PKOL BYDGOSZCZ 1989.

R' Znak PZK; w otoku napis: P0LSKl ZW|ĄZEK KAJAKOWY; emitent:

CentraIny 0środek Spot1u, Polski Związek Kajakowy, Warszawa; wym.:

Śr. 60 mm; mat.: 3 rodzaje _ tombak złocony; tombak srebrzony
i oksydowany; tombak patynowany; rok prod.: 1989.
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M050
A. Na t|e szachownicy fragment herbu wojewÓdztwa ka|iskiego; po
prawej napis: ZA ZASŁUG|/ W UPOWSZEOHNlANIU/ KULTURY/ Fl-
ZY CZNEJ l l TU RYSTYK|/ WoJ EWÓ DZTWp/ KAL I SKl EG 0; n iżej kÓłka
olimpijskie; w jednym z nich strzałki kompasu'
R' Zawodnik rzuca1ący dyskiem i gałązki Iaurowe; niesygnowany;
emitent: Wojewoda ka|iski' Ka|isz; proj. i wyk.: Wiesław A. 0Źmina;
wym.: Śr' 70 mm; mat.: tombak patynowany; rok prod.: 19B9; wyko-
nano 200 szt.; wyprod': Mennica Państwowa.

M051
A. W centrum herb Słupska oraz piÓro i karta papierU rozdzieIone
napisem: SPORTU; W otoku napis] XV SŁUPSK|E DN|' WRZESlEŃ
B9

R. Płonący znicz, nad nim napis: ClTIUS/ ALTlUS/ F0RTIUS; niesy-
gnowany, emitent: Urząd WojewÓdzki, Słupsk; wyk.: Janusz Kraw_

czyk.; wym': śr.60 mm; mat': tombak patynowany; rok prod.: 19B9;

wykonano 100 szt.; wyprod.: Mennica Państwowa'

M052
A. W środku na t|e gałązek oliwnych znak PKO| (orzeł Z koroną),
w otoku napis: P0LSKI K0lvl|TET 0LlMPlJSKl.
R' Na rytowanym tle napis: Z^lZAsLUcll DLł P0LsKlEGO/RUOHU/
0LIl\i PlJ-SKlEG0; niesygnowany; wym': Śr. 70 mm; mat':3 rodzaje _

tombak złocony' tombak srebrzony i oksydowany, tombak patynowa-

ny; rok prod.: ]992; wyprod': Mennica Państwowa.

M053
A' Pionowo wiosło z wieńcem; nizej napis' l\,1Ł0DZlEZOWE MlSTRZO_
sTWł POLSK| PoZNAŃ/ 6 _ 7 X 1990.
R. Znak PZTW; nad nim znak Polskiego Komitetu 0limpijskiego; nie-
sygnowany; emitent: Centralny 0Środek Sportu, Warszawa; proj.

i wyk.: Janusz Laudański; wym': śr' 60 mm; mat': 3 x 22 szt. _ tom-
bak złocony; tombak srebrzony i oksydowany; tombak patynowany;

rok prod.: '1990; wyprod': Mennica Państwowa'

M054
A' Napis: pÓłkoIiście w gÓrze: WAWRZYN 0LIMPlJSKl; prawy profil
g reckiej twarzy, dłoń z gałązką WaWrZyn u'
R' 0rzeł w koronie, pod nim pięĆ kÓłek olimpijskich; półokrągły na-
pis: P0LSKl K0IVITET 0LIMPlJSKl; proj.: Stanisław Sikora; wym.:
śr. 120 mm; mal''' 2 rodzaje _ brąz pozłocony; brąz srebrzony i oksy-
dowany; rok prod.: 1 993.

M055
A. W otoku napis: MKOL; 0LIlvlPIC DAY RUN _ PUCK; w środku Iogo

PKOI: z boku daty 1919 - 1994.
R. W otoku c|TIUS - ALT|US - F0RT|US 1919 _ ]994; w środku pięć

kółek o|impijskich i napis: lOC; wym.: śr. 60 mm; medal zawieszany;
mat.: tombak złocony; rok prod.: 1 994'
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M056
A. Na tle dłoni pięĆ kÓłek o|impijskich i napis: OLl|\1P|ADA 2012l w
WARSZAW|E. Wzdłuz krawędzi napis: MlĘDZYNARODOWY ZLOT
sP0RToWY KAToLlcKI EG0 SToWARZYSZEN IA lVŁ0DZI EZY
R. Tarcza herbowa, w otoku napts: ]995 _ WYSZKÓW; niesygnowa-

ny; emitent: Międzynarodowy Z|ot Sportowy Katolickiego Stowarzy-

szenia Młodziezy Fundacja,,0|impiada 2012"' Wyszków; proj. i wyk':

Anna Beata WątrÓbska-Wdowiarska; wym': Śr' 60 mm; mat.: 3 x 110

szt' _ tombak złocony; tombak srebrzony i oksydowany; tombak pa-

tynowany; rok prod..1995; wyprod.: Mennica Państwowa'

M057
A' Sty|izowany fysunek Giewontu z boku ponizej poziomo pięć kÓłek

olimpijskich i napis: ZAKOPANE/ 2006 /CANDIDATE CITY - P0LAND.
R' U góry Z lewej śniezynka, na tle fragmentu znaczka fi|atelistyczne-
go poziomy napis: ZAKOPANE/ li'lIAST0 KANDYDAT/ D0/ 0RGANI-
ZACJ\Zl0 w 2006 ROKU pod kreską: WYSTAWA F|LATEL|STYCZNA

27-31 '03'1999 r.:znaczek mennicy MW; wym': śr. 70 mm; mat': tom-
bak srebrzony i oksydowany; rok prod.: 1 999; wyprod': lVennica Pań-

stwowa.

M05B
A. W otoku napisy: IGRZYSKA XXVII 0LlN/PIADY SYDNEY 2000 AU-
STRALlA; pośrodkU biegaczz pochodnią na tIe konturu AustraIii
z zaznaczony m m iastem Syd ney.

R. W otoku napis: KRAJOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA; na dole:

GDAŃSK; pośrociku znaczek pocztowy' w owalu zawodniczka skoku

w da| _ wynik 6,35 m; na nim u góry napis; W |ewym rogu: 1'55,

W prawym rogu napis: zł, na dole poziomo napisy; P0CZTA P0LSKA
pośrodku pięĆ kółek o|impijskich; wym.: Śr. 70 mm; mat.: tombak
srebrzony i oksydowany; rok prod.:2000; wyprod.: Mennica Pań-

stwowa.

M059
A' PIakietka Iogo kandydata; nizej poziomo pięć kółek oIimpijskich

i napisy: ZAKOPANE 2006; CANDIDATE CITY - P0LAND.
R' Jednostronny; wym': 106'5x65'2 mm; mat.: blacha mos ęŻna
z nadrukiem oprawiona w drewno; rok prod.: 2000.

M060
A. W otoku napis: CENTRALNA INAUGURACJA DNI 0LIMPIJCZYKA

- |LAWA; w środku w kole hala sportowa'
R. W otoku napis: KRAJOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA; na dole

daIa21-27'04'200]; pośrodku znaczek pocztowy z dwoma zawodni-

kami piłki ręcznej; na nim u gÓry napis: P0LSKA pod nim znak PK0l;
W prawym rogu napis: zł 5; na doIe poziomo napisy: IGRZYSKA XX|||

0L|MP|ADY 1984 LOS ANGELES; niżej: J' BRODOWSK| PWPW 84;

wym.: śr.70 mm; mat.: tombak srebrzony i oksydowany; rok prod.:

2001; wyprod.: Mennica Państwowa.
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M061
A. W ko|e poziomo napis: PoŻnań data21-26.07.2003; pod napisem
Iogo PK0l i herb miasta Poznania; z prawej pÓłkoIiście czarno-biała
f|aga PoIski, pod nią napis: XV|| Światowy Sejmik Działaczy PoIonij-
nych PK0l; pod kołem z Iewej gałązka Iaurowa.

R. Jednostronny; wym.: śr' 70 mm; mat': znal; rok prod.: 2003'

M061
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M063
A. P|akieta' Skrzyzowane dwa prostokąty - u gÓry napis: CENTRUM
0LlMPlJsKIE PK0l, ujęty po bokach znakami organizacyjnym i ko-
mercyjnym PKO|; na środkowej części - kontur budynku; na do|e na-
pis: echo INVESTIVIENT.

R' Jednostronny; wym.: 193x212 mm; mat': odIew mosiężny opra-
wiony w drewno; rok prod.: 2004.

M064
A. Prawy profiI greckiej twarzy, dłoń z gałązkąWawrzynu. Napis: pół-
koliście w gÓrze: WAWRZYN OLlMP|JSKI'
R. 0rzeł w koronie, pod nim pigĆ kÓłek oIimpijskich; półokrągły na-
pis: P0LSKI K0MITET 0LIMPlJSK|; proj.: Stanisław Sikora; wym':
śr. 105 mm; mat': 3 rodzaje _ tombak Złocony; tombak srebrzony
i oksydowany; tombak patynowany; rok prod,: 2005.

M065
A. Pośrodku profil Marszałka J' Piłsudskiego, nad nim napis: |V BIEG
NIEP0DLEGŁoŚcl, pod nim data:05']1'2005 i napis: SZToKHoLM.
R. U gÓry pÓłkoIiście napis: SZTOKH0LMSK| KLUB P0LONlJN! po-
Środku sy|wetka biegacza zzapaloną pochodnią, nad nią pięć kÓłek
o|impijskjch' nizej napis: OBYWATEL P0LSK| ;wym':śr' 70 mm; mat.:
tombak złocony; rok prod.: 2005.

M063
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M066
A. W ozdobny meda| wmontowane okrągłe logo: w środku na biało-

czerwonym Ileznaczek organizacyjny PKO| _ pięć kółek olimpijskich
w kolorach oficjalnych, na czerwonym tle flagi daty 1975 i 2005 oraz

XXX |at; na białym otoku napis: KLUB OLlMPljcZYKA WYSOOKO
WIELKIE.

R. Jednostronny do zawieszania; wym.: 69,8 mm; mat.: tombak zło-

cony; rok prod.: 2005.

M067
A. Pośrodku podobizna popiersia, niżej napis: GEN. BRYG. KAZ|MIERZ

GLAB|SZ i daty'l893 - 19B1' po bokach dwaj klęczący w pokłonie

husarze. Prezes PKO| w latach 1929-1939.

R. PoŚrodku maszt z Orłem Wojsk Lądowych, po bokach wieze koŚ-

ciołów nad lewą napis: LONDYN, 1ad o11wą św. !1tci1q naois: 0D0-
LANÓW; na dole poziomy napis: ODSZEDŁ ALE POWROOlŁ 0DOLA-
NÓW 2008; wym.: 97'B mm; mat.: tombak złocony; rok prod.: 2008.
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dr Zdzisław Czaplicki

lgrzyska olimpijskie na polskich
monetach

,,O monecie mozna rozmaicie,
powaznie, dociekliwie, namiętnie,

przekornie."(1988)

Ryszard Kiersnowski

olimpizm i numizmatyka to określona orientacja humanistyczna i nauka histo-
rii zajmująca się badaniem, opisem i systematyzowaniem monet. olimpizm pro-
ponuje aktywność sportową jako wazny element życia człowieka, ale nie jedyny
stanowiący o sensie jego zycia. Numizmatyka poza badaniem i opisem monet
zajmuje się równiez rozpoznawaniem przyczyn iwarunków ich powstawania, uzyt-
kowania, konserwacji i przechowywania. Jest tez pomocna przy datowaniu za-
bytków archeologicznych, badaniu historii sztuki, w tym równiez monet olimpij-
skich. W grupie ludzkich wytworów cywilizacji mało jest przedmiotów podobnych
do monety o powszechnym i długotrwałym uzytku, które budzą tak powszechne
zainteresowanie. Te metalowe okrągłe krąŻki, bite często z drogocennych krusz-
ców, powołane do zycia przed ponad dwa i pół tysiącem lat pełnią nie zmienioną
do dziś funkcję w zyciu narodów, kultu1 cywilizacji i kontynentów.

Termin numizmaĘka wywodzi się od słowa grec. nomisma _ moneta i nomos -
prawo, zvlyczĄ orazłac. numisma _ rzecz. Początki numizmaĘki sięgają XlV wieku'
rozwinęła się w okresie renesansu - kolekcjonerstwo, gromadzenie, identyfikowa-
nie monet (starozytnych a następnie średniowiecznych). Numizmatyka olimpijska
obejmuje monety, ktore ukazują na rewersie motywy nalezące do kręgu kultury
społecznej' Na podstawie występujących na nich wizerunkach sportowców - za-
wodniczek i zawodników można określiÓ jakie dyscypliny spottu reprezentują. Mo-
nety olimpijskie upamiętniają najwyzszej rangi zawody spot1owe, letnie i zimowe
igrzyska, rozgrywane w róznych miejscach na kuli ziemskiej. Rozwinięciem monet
olimpijskich są monety przedstawiające inne zawody sportowe, ktore wzbudzĄą
duŻe zainteresowanie kibiców na wszystkich kontynentach. Na monetach polskich
przedstawiono dotychczas turnieje w piłce noznej o Mistrzostwo Swiata i Europy'

od czasów Pierre'a de Coubertina istnieją silne związki olimpizmu ze sztuką,
która stała się nieodłącznym składnikiem idei olimpijskiej. Jej oddziaływanie po-
przezmuzykę, poezję' grafikę, malarstwo, rzeŹbę, film, filatelistykę i numizmatykę
stale się rozszerza. Polskie monety wybite z okaĄi letnich i zimowych igrzysk
olimpijskich są tego przykładem. Historia numizmatyki olimpijskiej w Polsce do-
piero się rozpoczęła' od emisji pierwszych monet minęły zaledwie 33 lata. Numi-
zmatyka olimpijska oczekuje, iz w planie emisji Narodowego Banku Polskiego
pojawią się monety zwizerunkami spońowców reprezentujących nowe dyscypli-
ny sportu i konkurencje rozgrywane na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich.


