
Wielka historia małego medalika 

Opis zbioru 

Ten mały przedmiot, któremu towarzyszą dwa certyfikaty 

naturalizacji, opowiada intymną historię dwójki ludzi, która rozegrała 

się na tle wielkich historycznych wydarzeń.  

Choć na fotografiach portretowych, dołączonych do dokumentów, 

oboje są już dość dojrzałymi ludźmi, to poznali się  długo wcześniej, 

jeszcze przed wojną, gdy żadne z nich nie myślało o emigracji, 

ani pewnie też o tym, że wojna naprawdę wybuchnie.  1938-1947 – 

daty wygrawerowane na medaliku, to dwa ważne punkty na osi czasu 

ich życia – moment rozstania i wyjazdu Henryka do USA i 1947, 

gdy Amalia dołącza do niego.  

Na odwrocie medalika wygrawerowany został wizerunek statku M/S 

„Batory, bo to na jego pokładzie właśnie, niezależnie od siebie, oboje 

opuścili Polskę.  

Audiodeskrypcja medalika 

Autor: nieznany 

Rok powstania: 1947 – 1950 

Technika: odlewnictwo 

Wymiary: szerokość 1 centymetr, wysokość 1,5 centymetra 



Owalny, metalowy medalion w złotym kolorze. Pośrodku górnej 

części mniejsze kółeczko pełniące funkcję zawieszki. 

Na awersie wizerunek statku pasażerskiego ręcznie wyryty w metalu. 

Statek widziany z boku. Zajmuje niemal całą szerokość medalu. Jego 

dziób jest zwrócony w lewą stronę. Pośrodku statku nadbudówka 

z dwoma kominami. Z kominów leci dym. Na rufie powiewa flaga. 

Poniżej statku fale, delikatnie wyryte w metalu. Zajmują około jedną 

trzecią jego wysokości.  

Na drugiej stronie ręcznie wyryty napis: M.S. Batory. Poniżej lata: 

1938-1947. 

Audiodeskrypcja certyfikatów 

Technika: druk urzędowy, czarno-biały 

Wymiary: szerokość 25,4 centymetra, wysokość 20,3 centymetra 

Dwa prostokątne, poziome dokumenty. Są lekko pożółkłe. Przy 

krawędziach ozdobna ramka z napisem The United States Of America 

u góry i Department of Justice u dołu.  

Wewnątrz ramki treść dokumentu.  

U góry napis: Cetrificate of Naturalization. Pośrodku Wielka Pieczęć 

Stanów Zjednoczonych: bielik amerykański z rozpostartymi 

skrzydłami i dziobem zwróconym w prawą stronę. Na piersi ma 

tarczę. Jej górna połowa jest w jednolitym kolorze, zaś dolna to 



pionowe pasy w dwóch kolorach. Ptak trzyma gałązki w szponach 

prawej dolnej kończyny, w lewej trzyma strzały.  

Poniżej: 

 numer dokumentu,  

 opis osoby będącej właścicielem dokumentu (data urodzenia, 

płeć, wzrost, kolor oczu, kolor włosów, waga, znaki szczególne, 

stan cywilny, narodowość, adres zamieszkania), 

 podstawa prawna i oświadczenie o naturalizacji, 

 podpis i zdjęcie posiadacza – sylwetka widoczna od ramion 

w górę 

 data wystawienia dokumentu i podpis urzędnika. 

Dokument wydrukowany jest trudnym do odczytania, bardzo 

ozdobnym krojem pisma.  

Henry otrzymał dokument w 1946 roku, w wieku 40 lat. Na zdjęciu 

ma na sobie ciemną marynarkę od garnituru, białą koszulę i krawat 

w nieregularne wzory. Ma rzadkie, krótkie włosy, według dokumentu 

w kolorze blond z przebłyskami siwizny. Patrzy wprost w obiektyw 

aparatu.  

Amalia otrzymała dokument w 1954 roku, w wieku 43 lat. Na zdjęciu 

ma na sobie białą bluzkę i upięte, zakręcone włosy. Według 

dokumentu ma blond włosy i niebieskie oczy. Uśmiecha się lekko.  


