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Herb miejski na polskiej powojennej monecie obiegowej

Numizmatyka to nauka pomocnicza historii, której przedmiotem są bada-
nia, opis, systematyzowanie monet, banknotów i innych środków pienięż-
nych, znaków pieniężnych pod względem ekonomicznym, historycznym, 
estetycznym, a  także technicznym. Numizmatyka wykorzystywana jest 
przez historyków jako narzędzie niezbędne do interpretacji badanych źró-
deł, datowania zabytków archeologicznych oraz poznawania i  określania 
warunków życia i  działalności ekonomicznej człowieka. Początki numi-
zmatyki sięgają XIV stulecia, w XVIII wieku została uznana za dziedzinę 
naukową, a  w  XIX wieku dopracowała się własnych metod badawczych 
i warsztatu naukowego. 

Główne zadania numizmatyki oscylują wokół kolekcjonowania i klasyfi-
kowania środków płatniczych, ich datowania, analizowania znaków menni-
czych, ikonografii, metrologii i epigrafiki, następnie ustalania kręgu użytkow-
ników danych środków płatniczych, określania dodatkowych funkcji monet, 
a  także wyjaśniania i  interpretowania faktów i procesów dziejowych. Jedną 
z dodatkowych funkcji środków płatniczych, w tym monet, jest funkcja poza-
ekonomiczna1. Powszechność stosowania monety, możliwość umieszczania na 
awersie i rewersie napisów, znaków i obrazów powodowała, że jej właściciele 
wykorzystywali monetę do różnorodnych celów, m.in. propagandowych, edu-
kacyjnych, poznawczych. Jednym z nich było umieszczenie herbu na monecie 
jako swoistego zamiennika nazwy miejscowości. Było to popularne zwłaszcza 
w przypadku środków płatniczych zastępczych; znacznie rzadziej herb miej-
ski występował na monecie obiegowej stosowanej w obiegu ogólnym2.

1 Por. Pozaekonomiczne funkcje monet, red. M. Gącarzewicz, Poznań 1995, passim.
2 W 1617 roku bito we Wrocławiu złotą monetę o nominale 2 dukatów, na awersie 

której widniał herb miasta. Zob. A. Mikołajczyk, Monety stare i nowe, Warszawa 
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W okresie powojennym ukazały się w Polsce cztery monety obiegowe, 
na których umieszczono łącznie 19 herbów miejskich3.

W 1966 roku Mennica Państwowa w  Warszawie wybiła srebrną 
monetę obiegową o  nominale 100 zł (zob. Il. 1)4. Awers przedstawiał 
godło państwowe okolone majuskułowym napisem POLSKA RZECZ-
POSPOLITA LUDOWA 1966 oraz wizerunkami herbów 17 miast woje-
wódzkich5. Na rewersie umieszczono wyobrażenie Mieszka I  (922/45–
992), władcy Polski od 960 roku, trzymającego w prawej ręce opuszczony 
miecz, a w lewej wspartą na ziemi tarczę z wizerunkiem orła oraz stojącą 
obok niego, po lewej (heraldycznie) stronie Dobrawę (Dąbrówkę, 930–
977) trzymającą w  lewej dłoni jakby zwój. Poniżej postaci umieszczono 
majuskułowy napis MIESZKO-DĄBRÓWKA, poniżej nominał z dwu-
krotnym symetrycznie powtórzeniem określenia waluty ZŁ, natomiast 
w otoku także majuskułowy napis TYSIĄCLECIE PAŃSTWA POL-

1988, s. 28 (ryc. V). Należy też pamiętać, że na monetach z okresu nowożytnego 
pojawiają się herby szlacheckie, które niesłusznie bywają utożsamiane z herbami 
miejskimi, a są właściwie znakami urzędników państwowych. 

3 W publikacji nie uwzględniono monet kolekcjonerskich i monet próbnych.
 Oprócz herbów miejskich na powojennych monetach obiegowych widnieje na 

rewersie m.in. Orzeł Biały umieszczony na elementach stroju królewskiego 
(Katalog monet polskich i  z  polską związanych. XX i  XIX wiek. Monety koronne 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, opr. A.  Fischer, A.  Łanowy, Bytom 2005 
[dalej: Fischer], OB 98–100), na rewersie monety upamiętniającej 200. rocznicę 
Konstytucji 3 Maja (zob. Fischer, OB 111) i 75 lat Związku Inwalidów Wojen-
nych RP (Fischer, OC 117), tzw. kurak na wojskowej czapce żołnierza I Dywi-
zji im.  T.  Kościuszki (Fischer, OB 104) oraz herby województw (Fischer, OB 
197–198, 200, 203, 205–206, 209, 211).

 Przy uwzględnieniu danych technicznych ograniczono się jedynie do wykorzysta-
nia jednego, najpopularniejszego katalogu polskich monet (Pominięto katalogi: 
E. Kopicki, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem histo-
rycznie z Polską związanych, t. 1–9, Warszawa 1974–1989; C. Kamiński, Ilustro-
wany katalog monet polskich 1916–1987, Warszawa 1988; J. Parchimowicz, Katalog 
monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich XIX i XX wiek, Szczecin 1998; tenże, 
Monety polskie 2003, Szczecin 2003; tenże, Monety polskie 2006, Szczecin 2006). 
Podstawowe informacje o monetach bitych w Polsce po 1945 roku zawierają także 
liczne strony internetowe.

4 Średnica 35 mm, waga 20,2 g, srebro próby 900, nakład 196859 egz., rant gład-
ki. Zob. Fischer, OB 093. Moneta ukazała się także jako próbna. Zob. Fischer, 
P 186.

5 Podział administracyjny Polski ustalony w 1950 roku przetrwał do 1975 roku.
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SKIEGO. Monetę projektował Józef Gosławski6 – jego imię i nazwisko, 
co jest rzadkością, umieszczono na rewersie.

Powróćmy jednak do rewersu. Powyżej Orła Białego, w części central-
nej u  góry umieszczono herb Warszawy, a  następnie, zgodnie z  ruchem 
wskazówek zegara herby: Poznania, Łodzi, Opola, Kielc, Lublina, Rze-
szowa, Białegostoku, Olsztyna, Katowic, Zielonej Góry, Szczecina, Byd-
goszczy, Gdańska, Wrocławia, Koszalina oraz Krakowa. Powyższe roz-
mieszczenie herbów wydaje się zupełnie przypadkowe. Projektant nie do 
końca uwzględnił podstawowe prawidło heraldyczne – precedensję heral-
dyczną –  stosowane przy umieszczaniu w otoku herbów, a  znane już od 
czasów edycji tzw. Statutów Jana Łaskiego w 1505 roku7. Zgodnie z zasadą 
herby powinny być umieszczone parami, poczynając od najważniejszych; 
od nich stopniowo oddalają się herby zajmujące w poczcie miejsca mniej 
ważne. W przypadku umieszczenia 17 herbów miast wojewódzkich nale-
żało przyjąć zasadę umieszczenia herbu Warszawy powyżej Orła Białego 
(na awersie przedstawianej monety jest przesunięty nieco w prawo). Obok 
herbu Warszawy umieścił projektant herb Krakowa i Poznania jako daw-
nych stolic państwowych, jednak zgodnie z precedensją heraldyczną herb 
Poznania – jako starszej stolicy – powinien znajdować się po stronie prawej 
(heraldycznie), a więc w miejscu herbu Krakowa. 

Herb Warszawy przedstawia w polu czerwonym naturalnych kolorów 
postać kobiety ze złotymi włosami i z rybim ogonem, z wzniesioną złotą 
szablą w ręce prawej i złotą tarczą okrągłą w ręce lewej. Obecnie tarcza her-
bowa jest zwieńczona koroną zamkniętą kabłączkami z kulką i krzyżykiem 
w zwieńczeniu (korona przywrócona w 1990 roku). Herb wzorowany jest 
na pieczęciach z XIV–XV wieku8.

6 O artystycznej działalności J. Gosławskiego zob. A. Rudzka, Kopernik, rybak i łoś, 
czyli o monetach Józefa Gosławskiego, „Zabytki”, nr 7:2008, s. 10–13; taż, Józef Go-
sławski. Rzeźby, monety, medale, Warszawa 2009, passim.

7 O znaczeniu ideowym wyobrażenia króla, senatu, sejmu i herbów na drzeworycie 
zob. B. Miodońska, Przedstawienie państwa polskiego w statucie Łaskiego z r. 1506, 
„Folia Historiae Artium”, t.  5:1968, s.  19–69; T.  Jakimowicz, Temat historyczny 
w  sztuce ostatnich Jagiellonów, Warszawa-Poznań 1985, s.  46n; S. K.  Kuczyński, 
Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa, 1993, s. 135–138.

8 Zob. M.  Gumowski, Herby i  pieczęcie warszawskie, „Miesięcznik Heraldyczny”, 
1935, nr 4, s. 49n; tenże, Herby…, s. 96, przypis 96; S. K. Kuczyński, Herb Warsza-
wy, Warszawa 1977.
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Po stronie lewej heraldycznie od herbu stolicy znajduje się herb Pozna-
nia, który przedstawia w  polu błękitnym srebrny (biały) mur ceglany 
z  trzema basztami, z  których środkowa jest wyższa i  szersza, zwień-
czona krenelażem, z okienkiem. Powyżej baszty środkowej czerwona tar-
cza z  Orłem Białym. Na bocznych apostołowie: św.  Piotr (po prawej) 
i św. Paweł (po lewej) z atrybutami oraz półksiężyce złote poziomo i nad 
nimi sześcioramienne gwiazdy. W  prześwicie bramy skrzyżowane złote 
klucze, nad którymi złoty krzyż równoramienny. Pierwszy zachowany 
wizerunek herbu pochodzi z  1344 roku. W  roku 1997 herb wzbogacono 
złotą koroną umieszczoną nad tarczą9.

Poniżej znajduje się herb Łodzi10 wyobrażający w polu czerwonym łódkę 
złotą z takimż wiosłem11. Najstarsze wizerunki herbu pochodzą z I połowy 
XVI wieku; wspomniana wersja herbu została ustalona w 1936 roku12. 

W dalszej kolejności zamieszczono herb Opola. W  polu błękitnym 
złoty półorzeł górnośląski złączony ze złotym półkrzyżem o  rozstrojo-
nych końcach. Najstarsze wizerunki herbu datuje się na XIV wiek13. Należy 
zaznaczyć, że krzyż nawiązuje do opolskiej kolegiaty św. Krzyża – w niej 
przechowywane są relikwie Świętego Krzyża.

Kolejnym z  herbów zamieszczonym w  otoku prezentowanej monety 
jest herb Kielc. Przedstawia w polu czerwonym złotą koronę nad takimiż 
inicjałami C[ivitas] K[ielcensis]. Nadał go miastu ordynariusz krakowski 
i prymas kard. Fryderyk Jagiellończyk (zm. 1503) w 1493 lub na przełomie 
XV i XVI wieku14.

9 Por. J. Marecki, Wyobrażenia hagiograficzne w polskich herbach miejskich, [w:] Cnoty 
i wady, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2007, s. 123–124.

10 Nie należy mylić herbu miejskiego z herbem Łodzia, który przedstawia w polu 
czerwonym łódkę złotą.

11 O legendzie herbowej Łodzi zob. Z. Konicki, Dziwy nad Łódką, czyli nowy bajarz 
łódzki, Zgierz 1992, s. 166. 

12 Więcej o herbie miejskim Łodzi zob. W. Raciborski, Godło i pieczęć Łodzi, „Rocz-
nik Łódzki”, 1933, s. 7; M. Budziarek, Herb i barwy miasta, http://www.uml.lodz.
pl/miasto/o_miescie/symbole_herb_statut/herb_i_barwy_miasta (20.03.2012).

13 Zob. M.  Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa 1960, s.  257; A.  Plewako, 
J. Wanag, Herbarz miast polskich, Warszawa 1994, s. 150.

14 Zob. J. Główka, Herb miasta Kielc – geneza i historia (stan badań). „Rocznik Mu-
zeum Narodowego w Kielcach”, t. 18:1995, s. 11–37; tenże, Kielce. Miasto z koroną 
w herbie, Kielce 2005.
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W herbie Lublina widnieje w polu czerwonym biały (srebrny) kozioł 
z rogami złotymi wsparty w prawo o krzew zielonej winorośli. Herb ten 
został wprowadzony w  1936 roku15. Znane są inne wyobrażenia herbu 
używane w przeszłości. Za najstarsze uważany jest wyobrażenie pocho-
dzące z pierwszych lat XV wieku. Należy dodać, że przez stulecia woje-
wództwo lubelskie i  ziemia lubelska używały herbu z  wyobrażeniem 
w polu czerwonym złotego jelenia gotowego do skoku w prawo z takąż 
koroną na szyi16. 

Poniżej projektant zamieścił herb Rzeszowa, który przedstawia w polu 
błękitnym krzyż srebrny maltański. Najstarsze wizerunki herbu pochodzą 
z XV wieku. Według A. Plewako i J. Wanaga herb miasta jest częścią herbu 
rodowego Śreniawa, którym pieczętował się właściciel miasta Piotr Lunak 
Kmita (ok. 1375–1430)17.

Zgoła nieczytelnym i  trudnym do zidentyfikowania jest kolejny herb 
umieszczony na monecie. To herb Białegostoku w wersji używanej w okre-
sie powojennym: w  polu czerwonym ozdobne złote inicjały K[lemens] 
B[ranicki]18 oraz srebrny gryf zwrócony w  prawo, nad którymi korona 
otwarta złota19. Braniccy w 1759 roku uzyskali przywilej lokacyjny miasta 
i  byli jego właścicielami do początków XIX wieku20. Obok powyższego 

15 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z  dnia 3  października 1936 roku 
w  sprawie zatwierdzenia herbu miasta Lublina, „Monitor Polski”, 1936, nr 241, 
poz. 422. 

16 Na temat herbu województwa lubelskiego zob. M. Gumowski, Herb miasta Lublina, 
„Zdrój Lubelski” 1947, nr 1, s. 2; tenże, Pieczęcie i herby miejscowości województwa 
lubelskiego, Lublin 1959, s. 9–12; T. Panfil, Jeleń w herbie województwa lubelskiego. 
Próba interpretacji najstarszych wyobrażeń napieczętnych [w:] Pieczęć w Polsce średnio-
wiecznej i nowożytnej, red. P. Dymmel, Lublin 1998, s. 217–225; por. M. Troja-
nowska, Pieczęcie miasta Lublina od roku 1317 do roku 1811, „Archeion”, t. 60:1974, 
s. 81–104. 

17 Zob. A.  Plewako, J.  Wanag, Herbarz…, s.  192. Więcej o  herbie Rzeszowa zob. 
F. Kotula, Herb miasta Rzeszowa, „Zew Rzeszowa”, 1936, nr 36; W. Budka, Herb 
miasta Rzeszowa, „Miesięcznik Heraldyczny” 1937, nr 1.

18 Wł. Jan Klemens Branicki (zm. 1771). Zob. W. Konopczyński, Branicki Jan Kle-
mens, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 2, Kraków 1936, s. 404–407.

19 Zob. J. Glinka, Herb miejski Białegostoku, „Miesięcznik Heraldyczny” 1938, nr 2, 
s. 17; M. Gumowski, Herby…, dz. cyt., s. 130; herb Białegostoku na pieczęci – por. 
Katalog wystawy pieczęci (tekst M. Kietliński), Białystok 2004.

20 Zob. A. Sztachelska-Kokoczka, Magnackie dobra Jana Klemensa Branickiego, Biały-
stok 2006, s. 34n.
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używano innej wersji herbu z przedstawieniem w polu czerwonym górnym 
Orła Białego, a w polu złotym dolnym Pogoni Litewskiej21.

Kolejnym jest herb Olsztyna. Od XIV wieku herby przedstawiały 
w  polu srebrnym (białym) patrona miasta św.  Jakuba w  niebieskiej 
sukni i czarnym kapeluszu z laską złotą w prawej ręce i głową okoloną 
złotą aureolą. W wieku XVIII herb wzbogacono wyobrażeniem krzyża 
i  wieży22. Współcześnie „herbem Miasta Olsztyna jest postać umiesz-
czona na tarczy ostro zakończonej u  dołu, przedstawiająca apostoła 
Jakuba Starszego. Postać apostoła jest ubrana w  długą do stóp szatę, 
z gotycka pofałdowaną, z laską w prawej i z muszlą w lewej ręce, w kape-
luszu i z aureolą wokół głowy. Tło [tarczy] w kolorze niebieskim, szaty 
i kapelusz białe zaznaczone szarą kreską, aureola, laska, muszla i ciżmy 
w kolorze złotym”23.

Naprzeciw herbu Warszawy w dolnej części monety projektant umie-
ścił herb Katowic, miasta, które prawa miejskie uzyskało w 1865 roku. Herb 
przedstawia w polu złotym czarny uniesiony młot kuźniczy z kowadłem 
i częścią koła zębatego na drewnianej belce nad wodą w podstawie tarczy. 
Jak ustalili A. Plewako i J. Wanag, „herb pochodzi z dawnego godła gmin-
nego, przedstawiającego młot Kuźnicy Boguckiej założonej w XIV wieku”. 
Herb używany jest od 1937 roku24. 

W dalszej kolejności, zgodnie z  ruchem wskazówek zegara umiesz-
czono herb Zielonej Góry. W okresie powojennym miasto używało dwóch 
wersji herbu. Na prezentowanej monecie widnieje prawdopodobnie herb 
używany od XIV wieku do 1960 roku. Przedstawia w polu zielonym srebrny 
(biały) mur ceglany z dwiema basztami, pomiędzy którymi niebieski hełm 
w prawo i poziomo złoty półksiężyc. W murze brama o błękitnych otwar-
tych podwojach, z podniesioną czarną broną i ukośną zaporą25. Od 1960 
roku w użyciu jest herb ponownie przyjęty przez Radę Miasta Zielona 
Góra 31 sierpnia 2004 roku. „Na tarczy typu hiszpańskiego w  zielonym 

21 Por. A. Plewako, J. Wanag, Herbarz…, dz. cyt., s. 9.
22 Zob. M. Gumowski, Herby…, dz. cyt., s. 255; J. Marecki, Wyobrażenia hagiograficz-

ne…, dz. cyt., s. 121–122.
23 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XIX/210/96 z 22 II 1996 roku.
24 Zob. A. Plewako, J. Wanag, Herbarz…, dz. cyt., s. 78; W. Janota, Katowice między 

wojnami. Miasto i jego sprawy 1922–1939, Łódź 2010, s. 15.
25 Por. M. Gumowski, Herby…, dz. cyt., s. 354.
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polu, z których środkowa niższa, zwieńczonymi krenelażem o trzech blan-
kach każda, z czarnymi okienkami. Boczne zwieńczone czerwonymi stoż-
kowymi dachami i złotą kulką, ponad środkową złota tarcza prawo w skos 
z Orłem Piastowskim i niebieski (niekiedy szary) hełm powyżej. Fragment 
białego muru obronnego z blankami, pośrodku brama wjazdowa z pod-
niesioną czarną broną (kratą). Ponad murem trzy wieże. Dwie skrajne bia-
łej barwy z pięcioma czarnymi otworami okiennymi w układzie 3–2, mię-
dzy nimi szary dach trapezowy, wieże zwieńczone blankami i przykryte 
szpiczastymi szarymi dachami. Środkowa, mniejsza wieża białej barwy 
zwieńczona blankami. Ponad nią trójkątna tarcza herbowa, w której żół-
tym polu widnieje czarny orzeł ze srebrną przepaską w kształcie półksię-
życa. Tarcza nakryta szarym hełmem kubłowym z orlim skrzydłem i bia-
łymi labrami”26.

Na kolejnej tarczy umieszczono herb Szczecina: w polu błękitnej tarczy 
głowa czerwonego koronowanego złotą koroną gryfa. Herb ten używany 
jest od XIV wieku27.

Herb Bydgoszczy przedstawia w  polu srebrnym (białym) czerwony 
mur z trzema basztami równej wysokości zwieńczonymi niebieskimi spi-
czastymi dachami i złotymi kulkami. Na wieży środkowej złoty propo-
rzec skierowany w prawo. W murze brama o niebieskich półotwartych 
podwojach z okuciami w kształcie lilii i z podniesioną złotą broną. Ist-
nieje kilka wersji herbów różniących się szczegółami. Został zatwier-
dzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 1936 roku28. W okre-
sie powojennym używano kilku różniących się szczegółami herbów. 
Najstarszy z  zachowanych wizerunków herbu pochodzi z  XIV wieku. 
Obecna wersja herbu została przyjęta przez Radę Miejską Bydgoszczy 
w 2005 roku29.

W dalszej kolejności umieszczono w  otoku herb Gdańska. W  polu 
czerwonym złota korona otwarta i  dwa równoramienne srebrne krzyże 

26 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 
31 VIII 2004 roku.

27 Zob. M. Gumowski, Herby…, dz. cyt., s. 315; A. Plewako, J. Wanag, Herbarz…, dz. 
cyt., s. 220.

28 Zob. M. Gumowski, Herby…, dz. cyt., s. 22; A. Plewako, J. Wanag, Herbarz…, dz. 
cyt., s. 143.

29 Zob. Uchwała Nr XLIV/951/2005 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 III 2005 
roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy.
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maltańskie w słup. Początkowo w herbie znajdowały się tylko dwa krzyże; 
koronę do herbu dodał król Kazimierz Jagiellończyk w 1457 roku30.

Powyżej herbu Gdańska znajduje się herb Wrocławia. Znanych jest 
kilka wersji herbu tegoż miasta. Za najstarszy uważa się herb, który nadał 
miastu cesarz Ferdynand I w 1530 roku31. Używany był w latach 1530–1938, 
1945–1948 i obecnie od 1990 roku32. Na tarczy podzielonej w krzyż w gór-
nym prawym polu na czerwonym tle srebrny lew z konturem czarnym, 
wspięty w  lewo z koroną złotą na głowie, pyskiem otwartym z podnie-
sionym i  rozwidlonym ogonem (dawny herb Czech). W  polu górnym 
lewym  –  złotym czarny orzeł o  skrzydłach symetrycznie rozłożonych, 
zwrócony głową w prawo z wyraźnie zaznaczoną półksiężycową przepa-
ską srebrną przez tułów i  skrzydła, z  krzyżem srebrnym równoramien-
nym pośrodku (herb Piastów)33. W polu dolnym prawym złotym czarna 
majuskułowa litera „W” ze ściętymi szeryfami (nawiązanie do legendar-
nego założyciela miasta Wratyslawa). W polu dolnym lewym czerwonym 
głowa srebrna (biała) św. Jana Ewangelisty z czarnym konturem skiero-
wana na wprost, o twarzy młodzieńca z lokami i ze złotym nimbem, osa-
dzona na odwróconej złotej koronie (patron rady miejskiej i kaplicy ratu-
szowej). Pośrodku czteropolowej tarczy srebrna (biała) głowa św.  Jana 
Chrzciciela skierowana skośnie w prawo, wewnątrz misy złotej z czarnym 
konturem (patron Wrocławia)34. W  1948 roku władze miejskie przyjęły 
herb zaprojektowany przez prof. Karola Maleczyńskiego (1897–1968) wzo-
rowany na średniowiecznej pieczęci wrocławskiego wójta. Herb przedsta-
wiał na tarczy dzielonej w słup w prawym polu czerwonym połowę pia-
stowskiego orła srebrnego (białego) z głową zwróconą w prawo, w polu 
lewym złotym połowę orła dolnośląskiego czarnego z  białą przepaską 
i głową zwróconą w lewo35.

Herb Koszalina przedstawia w polu błękitnym srebrnego (białego) ryce-
rza na takimże koniu, trzymającego w lewej ręce czerwoną tarczę rycerską 

30 Por. M. Gumowski, Herby…, dz. cyt., s. 92 (przypis 58: tamże bogata literatura), 169.
31 Należy zaznaczyć, że miasto zostało założone prawdopodobnie w 1225 roku; przez 

trzy stulecia nie posiadało herbu. Zob. M. Gumowski, Herby…, dz. cyt., s. 345.
32 Do użytku przywróciła go Rada Miasta Wrocławia uchwałą z 19 VI 1990 roku.
33 Niektóre wersje nie posiadały krzyża zaćwieczonego w przepasce.
34 Zob. [Herb Wrocławia], http://www.wroclaw.pl/herb_logo_barwy_wroclawia.

dhtml (03.03.2012); por. M. Gumowski, Herby…, s. 345.
35 Zob. A. Plewako, J. Wanag, Herbarz…, dz. cyt., s. 255.
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ze srebrnym orłem piastowskim o złotym dziobie i szponach, w prawej pro-
porzec srebrny z czerwonym gryfem pomorskim. Herb ten, wzorowany na 
pieczęci Bogusława II zachowanej przy dokumencie z 1214 roku, jest w uży-
ciu od 1959 roku36. Wcześniej od XIV wieku używano herbu z wyobraże-
niem głowy św. Jana Chrzciciela na misie37.

Po prawej (heraldycznie) stronie herbu Warszawy projektant umieścił 
herb Krakowa, który prawa miejskie uzyskał w 1257 roku. Obecnie używany 
herb przedstawia w polu błękitnym czerwony mur ceglany z trzema basz-
tami, z których środkowa jest wyższa i szersza, zwieńczonymi krenelażem 
o trzech blankach każda, z czarnymi strzelnicami i okienkami. W murze 
brama o złotych otwartych podwojach, z okuciami w kształcie lilii i z pod-
niesioną złotą broną. W  prześwicie bramy ukoronowany Orzeł Biały38 
ze złotym dziobem i  szponami. Tarcza herbowa jest zwieńczona koroną 
o kwiatonach w kształcie lilii, zamkniętą kabłączkiem z kulką i krzyżykiem 
w zwieńczeniu. Wyobrażenie herbu znane od XIII wieku często przecho-
dziło drobne modyfikacje39.

W 1970 roku Narodowy Bank Polski wyemitował monetę40 obiegową 
o nominale 10 zł (zob. Il. 2) upamiętniającą „powrót ziem zachodnich i północ-
nych do macierzy”. Monetę zaprojektował artysta rzeźbiarz i medalier, profesor 

36 Por. Uchwała Nr 4/59 Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 10 lutego 
1959 roku (uchwała uzupełniająca uzasadnienie w sprawie zmiany godła); Załącz-
nik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/169/96 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 lu-
tego 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Koszalina; por. Godło i bar-
wy miasta Koszalina, Toruń 1958; M. Gumowski, Koszalin -  jego herb i pieczęcie, 
[w:] Z dziejów Koszalina, seria „Biblioteka Słupska”, t. 7, Poznań 1960; A. Plewako, 
J. Wanag, Herbarz…, dz. cyt., s. 91.

37 Zob. M. Gumowski, Herby…, dz. cyt., s. 205.
38 Więcej na temat Orła Białego zob. S. Russocki, S. K. Kuczyński, J. Willaume, Go-

dło, barwy i  hymn Rzeczypospolitej, Warszawa 1970; Z.  Piech, Wokół genezy Orła 
Białego jako herbu Królestwa Polskiego, [w:]  Orzeł Biały  –  700 lat herbu państwa 
polskiego, red. P.  Mrozowski, M.  Makowski, Warszawa 1995, s.  18 Herby…, dz. 
cyt., 31; Orzeł Biały – herb państwa polskiego, red. S. K. Kuczyński, Warszawa 1996; 
A. Jaworska, Orzeł Biały. Herb państwa polskiego, Warszawa 2003. 

39 Zob. M. Friedberg, Herb miasta Krakowa, „Rocznik Krakowski”, t. 28:1937, s. 97 
Herby…, dz. cyt., 138.  Współcześnie używany herb został przyjęty Uchwałą 
Nr CXXIII/1150/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 X 2002 roku – zob. Dziennik 
Urzędowy Województwa Małopolskiego, nr 236, poz. 3198.

40 Średnica 28 mm, waga 9,5 g, miedzionikiel, rant ząbkowany, nakład 2 mln egz., 
stempel zwykły. Zob. Fischer, OB 062. Moneta ukazała się także jako próbna. Zob. 
Fischer, P 114.
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ASP w Warszawie Jerzy Mieczysław Jarnuszkiewicz (1919–1925). Na rewersie 
przedstawiono słup graniczny, na nim tarcza z orłem, niżej napis PRL, pod słu-
pem daty 1945–1970, z prawej siedem herbów miast wojewódzkich tzw. Ziem 
Odzyskanych: Koszalina, Gdańska, Szczecina, Olsztyna, Zielonej Góry, Wro-
cławia i Opola (opisy herbów zamieszczono powyżej). W legendzie umiesz-
czono napis BYLIŚMY · JESTEŚMY · BĘDZIEMY. 

W 1972 roku Mennica Państwowa wybiła monetę obiegową o nominale 
10 zł z okazji 50 rocznicy działalności portu w Gdyni (Il. 3)41. Zaprojekto-
wał ją Wacław Kowalik (1913–1983), którego inicjały widoczne są na mone-
cie. Na rewersie umieszczono herb Gdyni, która prawa miejskie otrzy-
mała w 1926 roku. Herb przedstawia w polu czerwonym złote dwie ryby42 
ułożone w  pas, odwrócone względem siebie i  przeszyte srebrnym mie-
czem ostrzem w dół. Na niektórych wersjach herbu widnieje błękitne tło 
oraz miecz ze złotą rękojeścią43. Herb nawiązuje do położenia Gdyni nad 
morzem i  tradycji walk miejscowości o  swą niezależność. Warto w  tym 
miejscu zaznaczyć, że w 1946 roku władze miasta ogłosiły konkurs na herb 
Gdyni44. Zwyciężył projekt wykonany przez miejscowego nauczyciela 
rysunku i  plastyki Leona Staniszewskiego (1904–1979), opatrzony tytu-
łem Waleczne ryby45. Stał się nieoficjalnym herbem miasta; rada miejska 
zatwierdziła go dopiero 12 grudnia 1979 roku.

Warto zwrócić uwagę na awers powyższej monety, na którym godło 
państwowe przedstawiono w  konturach granicy państwowej utworzo-
nych przez odpowiednie ułożenie wzdłuż granic napisu „POLSKA 
RZECZPOSPOLITA LUDOWA”. To jedyny przypadek takiej kon-
cepcji zastosowanej zarówno w  monecie próbnej, kolekcjonerskiej, jak 
i  obiegowej w omawianym okresie. Przełom lat 60. i  70. to szczególny 

41 Średnica 28 mm, waga 9,5 g, rant ząbkowany, nakład 2 mln egz., stempel zwykły. 
Zob. Fischer, OB 065. Moneta ukazała się także jako próbna. Zob. Fischer, P 121.

42 Dotychczas nie podjęto próby identyfikacji ryb występujących w herbie.
43 Zob. M. Gumowski, Herby…, dz. cyt., s. 169; A. Plewako, J. Wanag, Herbarz…, dz. 

cyt., s. 49.
44 Pierwsze konkursy o wyłonienie herbu miasta Gdyni miały już miejsce w 1927 

roku. Nie doszło wówczas do definitywnego wyłonienia zwycięzcy. Por. S. Kitow-
ski, Gdynia. Miasto z morza i marzeń, Gdynia 1997, s. 97.

45 Działalność L. Staniszewskiego jako pedagoga, artysty i twórcy herbu miasta Gdy-
ni upamiętniono nadaniem jego imienia jednej z  ulic gdyńskich. Zob. Uchwała 
Nr XXX/729/05 Rady Miasta Gdyni z 27 IV 2005 roku.
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okres intensyfikacji starań o uznanie polskiej granicy przez RFN (do 1970 
roku w  PRL używano nazwy NRF) zwieńczony podpisaniem 7  grud-
nia 1970 roku układu pomiędzy PRL a RFN o normalizacji stosunków. 
RFN uznała w sposób jednoznaczny zachodnią granicę Polski na Odrze 
i Nysie Łużyckiej oraz zobowiązała się do niekwestionowania istnieją-
cego wtedy stanu prawnego. 

Już po denominacji (1995), w 1996 roku Narodowy Bank Polski wpro-
wadził do obiegu wybitą w  Mennicy Państwowej w  Warszawie monetę 
o  nominale 2  zł (zob. Il. 4)46, na rewersie której umieszczono zamek 
w  Lidzbarku Warmińskim47. Poniżej umieszczono herb księstwa war-
mińskiego, które było de facto dominium biskupów warmińskich i dlatego 
biskupstwo używało tego samego herbu. Herb przedstawia w polu czer-
wonym białego Baranka Bożego krwawiącego do kielicha, w złotej aureoli, 
z  chorągiewką, którą podtrzymuje uniesioną przednią nogą. Najstarsze 
wyobrażenia herbu pochodzą z  XIV wieku48. Ponad tarczą umieszczono 
biskupią infułę, a  poza tarczą skrzyżowane złoty pastorał i  złoty krzyż. 
Godło powyższego herbu zostało po zmodyfikowaniu przyjęte jako herb 
biskupiego miasta Lidzbarka Warmińskiego. Przedstawia w polu błękit-
nym na zielonej murawie49 Baranka Bożego z głową skierowaną w prawo, 
trzymającego w prawej ugiętej nodze złoty pastorał50.

* * *
Wybite w latach 1966–1996 cztery obiegowe monety z herbami miast pol-
skich na rewersach nie były znaczące zarówno co do ilości wprowadzonych 
do obiegu przez Narodowy Bank Polski walorów płatniczych, jak i co do 
znaczenia na polu upowszechniania wiedzy heraldycznej. To zaledwie 

46 Średnica 27 mm, waga 8,15 g, stop Golden Nordic, rant gładki, nakład 300 tys. 
egz., stempel zwykły. Zob. Fischer, OB 140.

47 Więcej o zamku lidzbarskim zob. A. Rzempołuch, Lidzbark Warmiński, Warszawa 
1989; L.  Kajzer, S.  Kołodziejski, J.  Salm, Leksykon zamków w  Polsce, Warszawa 
2001, s. 268.

48 Więcej na temat herbu zob. A. Kopiczko, Warmiński baranek, [w:] Posłaniec War-
miński czyli Kalendarz Maryjny na Rok Pański 2000, Olsztyn 1999, s.143.

49 Na wyobrażeniach z okresu międzywojennego i wcześniejszych murawa nie wy-
stępuje. 

50 Zob. M. Gumowski, Herby…, dz. cyt., s. 218.
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17 herbów miast wojewódzkich – z herbami tak małymi, że trudno było 
nawet o ich identyfikację oraz 2 herby upamiętniające Gdynię i Lidzbark 
Warmiński.

Nie znamy ideowych założeń ani projektantów monet z herbami miej-
skimi, ani członków komisji dopuszczających projekty graficzne do dal-
szych etapów prac przygotowania stopu menniczego, projektów tłoków, 
pras itd. Czy herby miały być tylko ozdobnikami rewersów, czy spełniać 
miały funkcje poznawcze, historyczne i  edukacyjne? Na te pytania nie 
można na obecnym etapie badań i dociekań naukowych dać jednoznacznej 
odpowiedzi. Zasadniczo herb został przez władzę komunistyczną odrzu-
cony jako relikt kapitalistycznej i  burżuazyjnej przeszłości; co najwyżej 
tolerowano go jako „znak”, „logo”, „symbol”. W przypadku zaprezentowa-
nych monet był – poza monetą upamiętniającą zamek biskupów warmiń-
skich w  Lidzbarku Warmińskim  –  jedynie symbolem i  znakiem zastęp-
czym dla nazwy miejscowości, którą upamiętniono na monecie. To swoisty 
signum temporis dla minionego, przeszłego już okresu.



Il. 1. Mieszko i Dąbrówka – 100 zł (moneta próbna).

Il. 4. Zamek w Lidzbarku Warmińskim – 2 zł (moneta obiegowa).

Il. 2. Byliśmy · jesteśmy · będziemy – 10 zł (moneta obiegowa).

Il. 3. 50 lat portu w Gdyni – 10 zł (moneta próbna).




