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Autorem opracowania na temat żetonów Mennicy Polskiej jest 
Zbigniew Kutrzeba z Wrocławia. 

Pan Zbigniew Kutrzeba jest magistrem ekonomii, urodzonym 
w rodzinie o tradycjach wojskowych: kuzyn dowodził armią Poznań 
w kampanii 1939 roku, ojciec był zawodowym wojskowym, dziadek 
ze strony Matki uczestniczył w wojnie z Rosją w 1920 roku. 

Interesuje się numizmatyką od ponad 50-ciu lat. Przedmiot 
zainteresowań obejmuje historię Mennicy Warszawskiej w monecie, 
medalu, żetonie, falerystyce i variach, ze szczególnym 
zainteresowaniem okresem Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
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PRÓBA SYSTEMATYKI ŻETONÓW  
MENNICY WARSZAWSKIEJ 

 
Słowo „żeton” pochodzi od francuskiego słowa „jeton” i ma trzy 

podstawowe znaczenia: 
-  metalowy znaczek na pamiątkę jakiegoś wydarzenia, 
-  oznakę stowarzyszenia, organizacji, klubu, 
-  krążek metalowy zastępujący pieniądz w grze w karty, ruletkę itp. 

Używa się też czasem zamiennie, choć zwykle niewłaściwie, słowa 
„szton”. Tak określa się (poza sztonami w kasynach gry) kwadratowe znaki 
metalowe z otworem umożliwiającym zawieszanie na szyi, wybite w 
stanisławowskiej mennicy jako „wejściówki” dla pracowników mennicy.  

W blisko 250-letniej historii Mennicy Warszawskiej, założonej przez króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1766 roku, pierwsze żetony wybito 
dopiero w latach 80-tych XVIII wieku. Były to żetony prowincji Połockiej 
i Nadźwineńskiej oraz Nadźwineńskiej i Witebskiej. Drugą grupę żetonów 
stanowiły żetony karciane Teresy Poniatowskiej i jej brata księcia Józefa oraz 
żeton z herbem Nałęcz Adama Rzewuskiego. 

Zwykle rozpoczęciu panowania władcy towarzyszyło wybicie 
pamiątkowego żetonu koronacyjnego – ponieważ w 1764 roku nie działała 
jeszcze Mennica Warszawska ani nawet krakowska, żeton taki wybity został w 
mennicy toruńskiej. 

Na kolejny żeton menniczy przyjdzie poczekać aż do… 1939 roku. Ani w 
okresie Księstwa Warszawskiego ani Królestwa Polskiego nie notujemy emisji 
pamiątkowych żetonów przez Mennicę Warszawską. Wybity w niklu w marcu 
1939 roku żeton, o identycznym awersie i rewersie, który poniżej pokazujemy, 
opatrzony napisem „Idą czasy wyścigu pracy; nowe automaty” powstał w 
okresie rosnącego zagrożenia wojennego. 
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Wybijane w 1928 i 1938 roku numizmaty Gabinetu Numizmatycznego 
z wizerunkiem grosza Kazimierza Wielkiego i orłem ustawowym zaliczane są 
do medali. 

Powojenna historia żetonu w Mennicy Warszawskiej rozpoczyna się w 
1991 roku.  

Ponieważ w miarę upływu lat historia ta bardzo się rozwijała i wzbogacał 
się zakres tematyczny wybijanych żetonów, spróbujmy usystematyzować 
obszary tej tematyki. 

 
1. Żetony monogramowe i upamiętniaj ące wydarzenia w Mennicy  

oraz pamiątkowe 
 

Żetony w tych obszarach są najściślej związane z historią Mennicy 
Warszawskiej. 

 
1.1. Żetony monogramowe 

 

Dziś już chyba niemożliwe jest rozstrzygnięcie, któremu żetonowi przyznać 
pierwszeństwo wybicia w 1991 roku.  

Mógł być nim żeton z literami MW i datą 1991 na awersie i monogramem 
SAR wraz z datą 1766 na rewersie. Żeton taki, wybity w kilku metalach (miedź, 
mosiądz, aluminium) jest niemal prymitywny, bicia są często niestaranne, 
zdarzają się okazy zbarbaryzowane. Trudno powiązać ten żeton z jakimś 
konkretnym wydarzeniem, choć w 1991 roku obchodzono 225-lecie Mennicy 
Warszawskiej i być może to jest proweniencją. 

Pokazujemy ten żeton wraz z okazem zbarbaryzowanym. Okaz z lewej 
odbito w aluminium i waży on 0,73 g przy średnicy 20,0 mm. Odbitka mosiężna 
o cechach destruktu waży 2,34g i ma średnicę 19,5-20 mm. 

Prawidłowo wybity żeton mosiężny waży 4,29 g i ma średnicę 22,5 mm. 
 

 
 

Z tego samego roku pochodzi także znacznie większa odbitka tego żetonu 
na cienkim krążku srebrnym – o wadze 4,89 g i średnicy 28 mm. 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                              Nr 110   październik 2012 r. 

5 

W tym samym roku, prawdopodobnie w związku z przygotowywaną 
denominacją złotego, sprowadzane są z Niemiec nowe prasy monetarne 
Schulera. I właśnie na terenie Niemiec wybity zostaje piękny plastycznie żeton 
„próba pras monetarnych”, odbity w aluminium. 

Pokazujemy go poniżej – musi budzić podziw jego koncepcja plastyczna, 
pięknie wykonany monogram SAR i po raz pierwszy pełny napis Mennica 
Warszawska. 

 

 
 

W 1992 roku Mennica bierze udział w Międzynarodowych Targach 
Numizmatycznych w Veronie i upamiętnia ten fakt kolejnym żetonem 
monogramowym wybitym w mosiądzu. Poniżej pokazujemy ten żeton. 

 

 
 

Rok 1994 jest ostatnim rokiem1) bicia, nielicznych na razie, żetonów 
monogramowych. W mosiądzu wybito żeton Ogólnopolski Przegląd 
Kalendarzy, na którym zamieszczono dodatkowo małe litery mw. 

Rok 1994 przynosi zasadnicze zmiany. W miejsce monogramu pojawia się 
czteropolowa tarcza Mennicy z jej historycznymi znakami: monogramem SAR, 
herbem Kościesza, który używany był do znaczenia wyrobów Mennicy w 
okresie międzywojennym i literami MW, przyjętymi do oznaczania wyrobów 
Mennicy od 1965 roku. 
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1.2. Żetony upamiętniaj ące wydarzenia w Mennicy 
 

W 1994 roku powstaje nowy budynek Mennicy przy ulicy Żelaznej 56. 
Jego powstanie upamiętnione jest okolicznościową monetą obiegową o 
nominale 20.000 złotych2).  

Otwarcie 26 września nowego gmachu upamiętnione zostaje także 
żetonem, który zostaje wybity poza miedzią także w srebrze. 

W budynku otwarty zostaje 10 grudnia sklep firmowy, niedługo potem 10 
kwietnia 1995 roku w nowym gmachu otwarty zostaje gabinet numizmatyczny. 

Pokazujemy żetony wybite z tych okazji. 
 

 
 

W tym samym roku Mennica wybija „próby tłoczenia” dwuskładowych 
monet pięciozłotowych. Po raz pierwszy obiegowe monety dwu i pięciozłotowe 
wybijane są z wewnętrznym i zewnętrznym pierścieniem z dwóch różnych 
metali. Ten żeton wybito zarówno stemplem zwykłym jak i odwróconym, 
charakterystycznym dla mennic anglosaskich3). 

W 1995 roku ma miejsce we Francji transakcja, której pamiątką jest żeton 
przedstawiający na awersie u góry gwiazdkę, poniżej napis Engelhard-Clal 
(22-23.08.1995) Mennica Państwowa S.A. i litery MW, a na rewersie 
czteropolową tarczę Mennicy i napis Mennica Państwowa S.A. Żeton o średnicy 
18,5 mm wybito ręcznie w miedzi.  

Jest to bardzo rzadki okaz żetonu. Mennica Państwowa S.A. nabyła od 
ENGELHARD-CLAL S.A.S. z siedzibą we Francji 1.250 szt. akcji zwykłych na 
okaziciela spółki ENGELHARD-CLAL-Polish State Mint S.A. z siedzibą w 
Warszawie, o wartości nominalnej 100 zł każda. Cena nabycia wyniosła 57,69 zł 
za jedną akcję. Udział nabytych akcji w kapitale zakładowym spółki wynosi 
50%. W wyniku nabycia akcji Mennica Państwowa S.A. weszła w posiadanie 
łącznie 99% udziału w kapitale zakładowym spółki i 99% ogólnej liczby głosów 
na jej Walnym Zgromadzeniu. Nabyte akcje posłużyć miały do realizacji 
długoterminowej strategii restrukturyzacji kapitałowej Mennicy Państwowej 
S.A. 
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Przedmiotem działalności s-ki ENGELHARD-CLAL-Polish State Mint 
S.A. jest działalność handlowa w zakresie sprzedaży usług i wyrobów z metali 
szlachetnych (z zastrzeżeniami). Z dniem 1 stycznia 1999 roku spółka zawiesiła 
działalność operacyjną.  

Opisany żeton, rzadki i świetnie zachowany, pokazujemy poniżej. 
 

 
 

W tym samym roku pojawia się pierwszy żeton „firmowy” Mennicy, który 
pokazujemy wraz z próbą menniczą4). 

 

 
 

W 1996 roku odbywa się XIX Konferencja Dyrektorów Mennic – po raz 
pierwszy w Warszawie. Gospodarz – Mennica Państwowa S.A. upamiętnia to 
ważne wydarzenie medalem-plakietą, okolicznościową odznaką i żetonem, 
wybitym w miedzi i srebrze. Żeton ten pokazujemy poniżej. Powstała także 
hybryda srebrna tego żetonu z użyciem stempla z żetonu sklepu firmowego 
Mennicy. 
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Mennica nawiązuje bliższe kontakty z Mennicą Czeską w Jabloncu nad 
Nysą. Najpierw w Warszawie, a potem w Jabloncu reprezentacje obu mennic 
rozgrywają między sobą mecz piłki nożnej i obie mennice upamiętniają ten fakt 
w 1996 roku swoimi żetonami. Obydwa pokazujemy poniżej. 

 

 
 

W dniach 29.09-4.10.1997 Mennica bierze udział w 53 Międzynarodowych 
Targach w Plovdiv w Bułgarii, co upamiętnia bitym w miedzi żetonem, na 
którym po raz pierwszy pojawia się napis literami cyrylicy. 
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Niezwykle ważnym rokiem w historii Mennicy był rok 1998. Jako spółka 
Skarbu Państwa Mennica zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. 
Z tej okazji wybito szereg walorów numizmatycznych, a także żeton „ publiczna 
oferta akcji mennicy”. Żeton ten, wybijany tylko ręcznie, pokazujemy poniżej, 
celowo przedstawiając obok siebie dwa egzemplarze, aby łatwiej można było 
odczytać legendę, ponieważ jakość ręcznych odbitek pozostawała wiele do 
życzenia. 

 
 

Kończy się 1998 rok. Odchodzi z Mennicy na emeryturę wielce zasłużony 
dla firmy Prezes Wojciech Biernacki. 31 grudnia tegoż roku odbija On 
własnoręcznie swój pamiątkowy żeton – miedziany i srebrny. 

Z końcem roku na emeryturę odchodzi także sekretarka Prezesa – Pani 
Irmina Krysiak. A ponieważ Irmina jest tylko jedna, jedyna, niezastąpiona – 
więc w tym samym dniu powstaje w miedzi z czarnymi niellowanymi napisami 
w  j e d n y m  egzemplarzu żeton „Złota Irmina”, do którego wydano stosowny 
certyfikat. 

Żetony Prezesa Biernackiego i Irminy Krysiak pokazujemy poniżej. 
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Nowy Prezes Mennicy – Janusz Pilitowski – wybija w 1999 roku swój 
żeton „1 Pilit”. Żeton ten odbito maszynowo w miedzi i srebrze o średnicy 
18,5 mm, a także ręcznie w kilkunastu egzemplarzach w brązie na bardzo 
grubym i większym krążku jako tzw. piedfort. Wszystkie te żetony pokazujemy 
poniżej.  

 
 

W 2000 roku Prezes Pilitowski wybija także żeton „puchar prezesa”. 
Kończący się rok 1999 i zaczynający rok 2000 przynoszą ze sobą wiele 

ważnych dla Mennicy wydarzeń. 24 maja otwiera się nowy budynek Mennicy 
przy ulicy Waliców 11 – jest to Aurum – gdzie odbywać się będą liczne imprezy 
numizmatyczne, a w niedalekiej przyszłości znajdzie miejsce Gabinet 
Numizmatyczny, przeniesiony z ulicy Żelaznej, oraz sklep firmowy. 

Żeton Aurum prezentujemy poniżej. 
 

 
 

W latach 1999-2001 bardzo liczna jest emisja żetonów przez kustosza 
Gabinetu Numizmatycznego Mennicy w latach 1992-2002 – Tomasza 
Bylickiego. Są to żetony osobiste kustosza, żetony Gabinetu Numizmatycznego, 
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żetony „Nowy Wiek Nowe Tysiąclecie 2001”, „Tysiąclecie monety polskiej”. 
Często odbitki te są hybrydami, z różnymi kombinacjami stempli awersów 
i rewersów. Kilka z nich prezentujemy. 

 

 
 

Z roku 2000 pochodzi żeton upamiętniający udział Mennicy w European 
Coin Convention w Bazylei, która to impreza od 2001 roku zmienia nazwę na 
Word Money Fair, a od 2006 roku zaczyna odbywać się w Berlinie. Mennica 
Warszawska stale bierze udział w tej imprezie niemal zawsze upamiętniając to 
okolicznościowym żetonem. W 2011 roku pełni funkcję gościa honorowego. 

Kilka typów takich żetonów z Bazylei i Berlina wybitych przez Mennicę 
prezentujemy poniżej. Ten z mincerzem wg ryciny z 1600 roku i niedźwiadkiem 
przygotowano w mosiądzu i srebrze w 2011 roku, kiedy Mennica wystąpiła jako 
gość honorowy. 
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W roku 2001 Mennica wybija żeton z okazji Dnia Mincerza, obchodzonego 
10 lutego na pamiątkę założenia Mennicy przez króla Stanisława Augusta. 
Żetony z tej okazji są co prawda wybijane nierzadko w innych latach, niemniej 
prezentujemy tu żetony na 235 lat, 240 lat i 245 lat Mennicy. Dwa pierwsze 
wybite zostały w Dniu Mincerza, ten ostatni w dniu 11 maja 2011 roku na tzw. 
Noc Muzeów. Tradycję Nocy Muzeów zaczęto upamiętniać w Mennicy 
wybijaniem żetonu od 2009 roku, na którym pokazano słynną medalierkę 
Mennicy Stanisławę Wątróbską – Frindt. 

 

 
 

23 października 2002 roku Narodowy Bank Polski wprowadza monetę 
kolekcjonerską „Zamek w Malborku”. Wydarzeniu temu towarzyszy piękny 
komplet żetonów Mennicy. Dla Muzeum Zamkowego w Malborku Mennica 
wybija wspaniały zestaw żetonów Międzymuzealnego Kolegium 
Numizmatycznego w Malborku z licznymi wizerunkami Romy z rzymskich 
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denarów5), a w 2011 roku pamiątkowy żeton mosiężny w ramach akcji „bilet za 
złoto”. 

Żeton na wprowadzenie monety malborskiej, wybity z różnymi rewersami, 
pokazujemy poniżej. 

 

 
 

Niezwykle ważnym wydarzeniem w dziejach Mennicy był 
Munztechnikertagung – czyli konferencja technik menniczych – impreza 
międzynarodowa zorganizowana w Warszawie w 2003 roku. Z tej okazji 
wydano niezmiernie ciekawy medal w formie rozchylonego sześcianu, 
autorstwa Urszuli Walerzak. Wybito także okolicznościowy żeton, niżej 
zaprezentowany. 

 

 
 

Od 2006 roku w październiku w Warszawie odbywa się impreza Coin 
Expo, której początkowo Mennica była organizatorem, a później uczestnikiem. 
W pierwszym roku imprezy i kilku następnych wybijano dla upamiętnienia tego 
faktu okolicznościowe żetony. Żetony własne z okazji EXPO wybijało także 
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne i dwie duże firmy: Nefryt Janusza 
Parchimowicza w Szczecinie i e-hobby Ryszarda Jędrzejowskiego we 
Wrocławiu. 
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Pokazujemy srebrną i miedzianą odbitkę żetonu warszawskiego COIN 
EXPO. Srebrna wzorowana jest na dukacie Stanisława Augusta z 1766 roku ze 
stojącą postacią króla. 

 

 
 

W związku ze zmianą struktury akcji Mennica Państwowa przekształca się 
w Mennicę Polską od dnia 31 maja 2005 roku. Wybijane są nowe wizerunkowo 
żetony Gabinetu Numizmatycznego Mennicy. Późniejszy z nich, piękny 
wizerunkowo duży żeton mosiężny, pokazujemy poniżej. 

 

 
 

Ekspansywność rozwoju Mennicy w kraju osiąga swój obecny szczyt, 
kiedy 13 lipca 2011 roku otwiera ona swój pierwszy sklep firmowy na Wawelu 
w Krakowie. Podczas uroczystości z udziałem Prezesa Mennicy6), dyrektora 
Zamku Królewskiego na Wawelu i Prezydenta Krakowa wybijany jest dla 
licznie zebranych turystów pamiątkowy żeton. 
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1.3 Żetony upamiętniaj ące wizyty w Mennicy 
 

Pierwszy żeton wybity dla upamiętnienia wizyty w Mennicy Warszawskiej 
był z okazji wizyty prezydenta Kirgistanu w 1998 roku. W trakcie wizyty 
prezydent oraz towarzyszące mu osoby mogły odbijać ręcznie okolicznościowy 
żeton z przygotowanych z tej okazji stempli. Żeton odbijano w miedzi, 
przygotowano jednak do odbitek także 20 srebrnych krążków. Trzy z nich po 
uderzeniach młota okazały się kompletnymi destruktami7). Pokazujemy ten 
żeton w wersji miedzianej i srebrnej. 

 

 
 

W tym samym roku z okazji wizyty w Mennicy dyrektora Europejskiego 
Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem Guntera Coenena upamiętniono 
ten fakt wybiciem w miedzi żetonu 1 Coenen. 

 

 
 

W 1999 roku gościem Mennicy była Prezes Narodowego Banku Polskiego 
Hanna Gronkiewicz-Walz, co upamiętniono kompletem czterech żetonów: 
miedzianym i srebrnym z czteropolową tarczą oraz złoconym i srebrzonym 
z logiem kustosza Gabinetu Numizmatycznego Tomasza Bylickiego. 

Cały taki komplet pokazujemy poniżej. 
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Rok 2004, kwiecień… tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. 
Mennicę w dniu 14-go odwiedza Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander 
Kwaśniewski. Menniczą pamiątką tej wizyty jest miedziany żeton o średnicy 
22,5 mm, który poniżej pokazujemy. Prezentowany egzemplarz wybił 
własnoręcznie Dyrektor Operacyjny Mennicy, członek zarządu Leszek Kula. 

 

 
 

Wiele wizyt w Mennicy różnych oficjeli krajowych i zagranicznych nie 
upamiętniono wybiciem żetonów. Na szczególną jednak uwagę zasługują 
wizyty dwóch światowej klasy sportowców-piłkarzy. 

W roku 2008 Mennica gości Euzebio – piłkarza legendę reprezentacji 
Portugalii, a 14 maja 2009 roku Zbigniewa Bońka – reprezentacyjnego 
polskiego napastnika. Obie te wizyty związane są z uruchomieniem produkcji 
monet kolekcjonerskich dla Banku Armenii, na których przy pomocy 
tamponodruku umieszczono wizerunki piłkarzy. Każdy z nich uruchamiał 
symbolicznie bicie „swojej” monety. 

W obu przypadkach odbito pamiątkowe żetony z wizerunkami piłkarzy. 
Przy okazji wizyty Zbigniewa Bońka wydano dodatkowo okolicznościowy 
blister zawierający srebrną monetę kolekcjonerską dla Banku Armenii i duży 
mosiężny żeton z rewersem nie z czteropolową tarczą, ale z orłem ustawowym, 
balansówką i napisem „Mennica Polska”. 

Te „piłkarskie” żetony pokazujemy poniżej. 
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Pamiątką wizyt w Mennicy są także okolicznościowe żetony wybite przez 
Oddział Warszawski i Oddział w Mrągowie Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego. Nie znaczy to oczywiście, że inne Oddziały PTN, 
zwiedzające Mennicę, nie wydały innych pamiątek tego wydarzenia. Znane są 
przypadki banknotów z okolicznościowym nadrukiem lub pięknych kopert 
z nadrukami8). 

Warszawskie żetony z 1998 i 2002 roku9) oraz mrągowskie z 2004 roku 
pokazujemy poniżej. 
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2. Żetony wybijane z okazji imprez innych podmiotów, w których 
uczestniczyła Mennica 

 

Mennica Państwowa S.A., a od 2005 roku Mennica Polska S.A. 
występowała wielokrotnie jako uczestnik lub/i sponsor różnych imprez. 
Dotyczyło to imprez krajowych oraz ponadkrajowych – na przykład dla 
organizacji UNICEF, czy pomocy polskim dzieciom na Białorusi.  

W tej części artykułu zwrócimy uwagę na kilka większych imprez 
krajowych, w których udział Mennicy trwał wiele lat albo trwa nadal. 

 
2.1 Żetony Festynu Archeologicznego w Biskupinie 

 

Coroczny Festyn Archeologiczny w Biskupinie, odbywający się w miesiącu 
wrześniu, był od początku tj. 1995 roku sponsorowany przez Mennicę, dzięki 
której wybijano tam żetony. Godne podkreślenia jest, że w latach 1999-2005 
wybijane były duże żetony miedziane o średnicy 27 mm i w małej ilości 
aluminiowe, wszystkie z logo Mennicy w postaci czteropolowej tarczy.  

Ostatni żeton dla Biskupina, mały o średnicy 18,5 mm wybito w 2006 roku. 
Poniżej zamieszczamy kilka przykładowych dużych żetonów biskupińskich. 
Wszystkie są logowane czteropolową tarczą Mennicy. 

 

 
 

2.2. Żetony Jarmarku Dominikańskiego 
 

Jarmark Dominikański w Gdańsku ma swoją tradycję sięgającą XIII wieku. 
Obecność Mennicy na tej imprezie wakacyjnej podkreślały wybijane w Gdańsku 
żetony: 
- w 2004 roku mały o średnicy 18,5 mm z herbem Gdańska, 
- w latach 2005-2009 żetony z kogucikiem i datą roczną, przy czym w 2009 
roku wybito także piękny żeton „Mennica w Gdańsku”, na którą to imprezę po 
raz pierwszy w historii budynek Aurum opuściła prasa kolankowa z XIX wieku 
do wybijania żetonów, 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                              Nr 110   październik 2012 r. 

19 

- w 2010 roku wybito w mosiądzu, z otworem pośrodku, żeton 750 lat Jarmarku. 
Pokazujemy tylko awersy żetonów – wszystkie logowane były 

czteropolową tarczą Mennicy. 
 

 
 

2.3. Żetony Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
 

W styczniu 2012 roku przypadł jubileuszowy koncert Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Był to XX finał tej imprezy. Nieprzerwanie od 1999 roku 
uczestnicząca w Warszawie w tej imprezie Mennica wybija okolicznościowe 
żetony, corocznie ze zmienionym wizerunkiem. Jest szczególną ciekawostką, że 
na jednym z nich widnieje twarz dziecka – synka wybitnej medalierki Mennicy 
Urszuli Walerzak. Żeton ten oraz pierwszy i ostatni żeton WOŚP pokazujemy 
poniżej, wszystkie są z czteropolową tarczą. 
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2.4. Żetony dla Polsko-Kanadyjskiego Klubu „TROYAK” w Tor onto 
 

Od 2008 roku Mennica Polska współpracuje z Polish-Canadian Coins and 
Stamps Club „TROYAK” w Toronto. Ta polonijna organizacja corocznie 
wybija żetony ze stempli menniczych. Są one zawsze z wizerunkiem grosza 
Stanisława Augusta Poniatowskiego i datą 1766, którego stempel organizacja 
posiada. 

Pokazujemy kilka z tych żetonów: ostatni z nich wybito w marcu 2012 roku 
przy okazji obchodów 10-lecia Klubu. 

 

 
 

Są także odbitki logowane czteropolową tarczą Mennicy. 
 

3. Żetony dla Oddziałów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego  
 

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne i jego Oddziały wybijają liczne 
żetony z różnych okazji we własnym zakresie. Często jednak uczestniczy w tym 
Mennica i wiele produktów żetonowych zostało wybitych w Mennicy 
z oznaczeniami czteropolowej menniczej tarczy lub ostatnio z orłem 
ustawowym, balansówką i napisem Mennica Polska. 

Mennica Warszawska wybijała w 1996 roku żeton 1 Czerski z okazji 
jubileuszu Prezesa PTN Oddziału w Warszawie Mieczysława Czerskiego, 
10 stycznia 2002 roku. 1 Walorek dla Prezesa PTN Oddział w Kielcach, bardzo 
liczne żetony z okazji narad prezesów oddziałów i kół PTN oraz Zjazdów.  

Pokazujemy poniżej mosiężną odbitkę żetonu z jubileuszu Mieczysława 
Czerskiego, wybitego, (poza biciem tradycyjnym na krążku o średnicy 
18,5 mm) także w formie klipy kwadratowej. 
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Okolicznościowe żetony swoich Oddziałów wybijały Oddziały w Krośnie, 
Jaśle, Radomsku, Mrągowie, Kaliszu, Gorzowie, Gnieźnie. 

PTN Oddział w Gdańsku wybił żeton z okazji jubileuszu wydawanych 
przez Oddział Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych. 

 
4. Żetony dla Narodowego Banku Polskiego 

 

W 2004 roku Narodowy Bank Polski zainaugurował imprezę pod nazwą 
„Dni Otwarte NBP”. Impreza o charakterze poznawczo – edukacyjnym, 
w czasie której młodzi i starsi uczestnicy mogli przybliżyć sobie 
funkcjonowanie banku, szybko nabrała rozmachu i na trwałe wpisała się już w 
coroczny krajobraz imprez. 

Mennica Państwowa, a od 2005 roku Mennica Polska przygotowuje 
stemple dla NBP. Pokazujemy tu wybrane żetony z okresu 2004-2012. Warto 
zwrócić uwagę na pierwszy żeton z podobizną twórcy reformy walutowej 
w Polsce międzywojennej Władysława Grabskiego, czy żetony przypominające 
rocznicę utworzenia Banku Polskiego w 1828 roku. 
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Szczególny charakter ma duży mosiężny żeton z tamponodrukiem, wybity 
w Warszawie, upamiętniający inaugurację polskiej prezydencji w Unii 
Europejskiej. 

 
5. Żetony pozostałe 
 

Ogromna większość żetonów Mennicy, bez względu na to, czy i dla kogo, 
albo z jakiej okazji była wybijana, posiadała rewers w postaci czteropolowej 
tarczy Mennicy. Oczywiście wybijano także żetony nie mające tej cechy np. 
żeton Kredyt Banku, żeton no Cash value etc. Tą kategorią żetonów 
opracowanie nie zajmuje się, jest to tylko produkcja nie mająca nawet 
wizualnego nawiązania do Mennicy. 

W grupie żetonów pozostałych, tzw. „tarczowych” znajdziemy wiele np. 
kopalnia soli Wieliczka, Machinery, PKO, BZ Suwałki, Gdańskie Zeszyty 
Numizmatyczne, O L S Z T Y N, Dzień Kotana, czyli przypomnienie śp. Marka 
Kotańskiego, Ogólnopolski Przegląd Kalendarzy w Muzeum Plakatu 
w Wilanowie etc. z rewersem w postaci czteropolowej tarczy Mennicy.  

Wyjątkowym zjawiskiem jest niedawno zakończona seria uzupełniająca 
wielką emisję monetarną „Poczet królów polskich” o żetony i medalożetony 
władców, którzy zostali w tej serii pominięci 

Od 2009 roku pojawiły się żetony mennicze jako dukaty na szczęście, 
względnie dukaty na zdrowie. Są one emitowane w mosiądzu, bimetaliczne, w 
srebrze, a nawet złocie. Coraz częściej pojawia się na rewersie centralny motyw 
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orła ustawowego w koronie, balansówka z literami MW dołem i napis Mennica 
Polska. Szczególne miejsce zajmuje wśród nich zestaw żetonów Warszawskiej 
Karty Miejskiej: legendy Warszawy i legendy komunikacji warszawskiej10). 

Żetony o podobnym charakterze (nazywane „numizmatami”) wybijane są 
także w Skarbcu Mennicy Polskiej, spółce ze 100% kapitałem Mennicy Polskiej 
S.A. 

Pokazujemy tu żetony na szczęście i na zdrowie. 
 

 
 

W ostatnich dwóch latach znacznie zredukowano w Mennicy wybijanie 
żetonów. Nie bito ich w 2012 roku ani w Berlinie, ani na Dzień Mincerza. 
Tradycyjnie wykonano stempel dla Klubu „TROYAK”, przywieziony przez 
delegację Mennicy do Kanady na obchody 10-rocznicy Klubu. Także bardzo 
ładny żeton przygotowano na Noc Muzeów w dniu 19 maja. 

W 2011 roku w Radomiu tamtejszy Oddział PTN zorganizował, przy 
współpracy z Mennicą Polską, I Giełdę Numizmatyczną „Monatarium”, na 
której wybito także w miedzi okolicznościowy żeton z czteropolową tarczą 
Mennicy. Bardzo udana impreza zachęciła do zorganizowania 2 czerwca 2012 
roku kolejnej giełdy, także z wybiciem żetonu pamiątkowego. 

 
Zakończenie 
 

Autor nie spotkał się dotychczas z jakimkolwiek opracowaniem nt. 
żetonów Mennicy Warszawskiej. Pierwsze i chyba jedyne podjął w swoim 
katalogu na początku lat 2000 Janusz Parchimowicz, było to jednak zestawienie 
z krótszego znacznie wówczas okresu o charakterze katalogowym. 

Niniejsze opracowanie jest pierwszą próbą usystematyzowania tematyki 
wybitych przez Mennicę żetonów11). Nie nosi ono w żadnym stopniu znamion 
katalogu, który tylko w zakresie żetonów logowanych tarczą czteropolową lub 
monogramem SAR lub innym jednoznacznym wyróżnikiem Mennicy liczyłby 
znacznie powyżej tysiąca obiektów. Stąd prezentacja o charakterze 
selektywnym, mająca na celu przybliżenie tematyki i jej wizualizację. 
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Przypisy 
1) Żetony monogramowe pojawią się jeszcze w późniejszych latach. Takimi w 
szczególności będą żetony Mennicy, które wypadałoby chyba nazwać 
„firmowymi”. Przedstawiamy tutaj dwa rodzaje takich żetonów: z monogramem 
SAR i wizerunkiem XVIII Mennicy oraz z monogramem SAR i czteropolową 
tarczą Mennicy. Są także żetony z obustronnie czteropolową tarczą.  

 

 
 

2) Przed denominacją złotego, co odpowiada obecnym 2 złotym. 
 

3) Pokazujemy te próby tłoczenia wraz z elementem środkowym. Ponadto 
pokazujemy próbę tłoczenia wybitą w Niemczech w 2010 roku, obustronnie 
jednakową. Jest to niezmiernie rzadka odbitka, ponieważ praktycznie całość 
tych wykonywanych na miejscu prób zniszczono. 
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4) Żetony „firmowe” wybijano jeszcze kilka razy. Pokazujemy tutaj zarówno 
dotyczące całej firmy jak i Działu Handlu i Marketingu jako Centrum Obsługi 
Klienta oraz Gabinetu Numizmatycznego. W górnym rzędzie centralnie 
pokazano na żetonie logo Skarbca Mennicy Polskiej spółki córki Mennicy. 

 

 
 

5) Był to piękny gest Tomasza Bylickiego, kustosza Gabinetu Numizmatycz-
nego, pod adresem Romualdy Włodarczak „Romy” - kustosza Gabinetu 
Numizmatycznego w Muzeum w Malborku na zamku. Autor wyraża 
podziękowanie dla Pana Tomasza Bylickiego za wieloletnią pomoc udzielaną 
przy tworzeniu kolekcji. 

 

6) Tadeusz Steckiewicz był prezesem Mennicy od 26 czerwca 2003 roku do 
17 czerwca 2012 roku. Prezentujemy poniżej żeton pamiątkowy (wybity w 
1 egz. srebrnym i nielicznych mosiężnych), z okazji imienin prezesa. 
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7) Zdecydowana większość odbitek srebrnych pozostała w rękach delegacji 
Kirgistanu. W poszukiwaniu odbitki srebrnej autor artykułu napisał pismo do 
Prezydenta Kirgistanu, skąd z sekretariatu nadeszła po dłuższym czasie 
odpowiedź, iż wszystkie podarunki otrzymane przez Prezydenta Kirgistanu 
przechowywane są w Państwowym Muzeum Kirgistanu. Srebrną odbitkę autor 
pozyskał w kraju w 2002 roku. 

 

8) Piękne banknoty z nadrukami i okolicznościowe koperty wydały Oddziały 
PTN w Krośnie i Jaśle. 

 

9) Liczne są żetony wybijane we własnym zakresie przez Polskie Towarzystwo 
Numizmatyczne Oddział Warszawski, dokumentujące także działalność 
i imprezy tego Oddziału. Taki charakter ma żeton z 2002 roku i żeton 
mrągowski. Powstały one głównie z inicjatywy Pana Kazimierza Drożdża, 
któremu autor składa serdeczne podziękowanie za wielokrotnie okazywane 
dowody życzliwości. 

 

10) Składam serdeczne podziękowanie Panu dyrektorowi Michałowi 
Czmielewskiemu z Mennicy Polskiej S.A. za wszelką pomoc w zakresie 
tematyki żetonów Warszawskiej Karty Miejskiej i wiele empatii dla autora. 

 

11) Autor zetknął się z zestawieniem wizerunków żetonów, sporządzonym do 
2007 roku przez jednego z byłych pracowników Mennicy. Poza samymi 
wizerunkami nie prezentuje ono innych aspektów poznawczych i zostało 
przerwane na 2007 roku, przy czym nie wszystkie odmiany żetonów wybite do 
tego czasu w nim ujęto. 

 

Dedykuję mojemu synowi Michałowi, bez którego wielokrotnej pomocy 
i zaangażowania nie mógłbym przygotować tego tekstu do druku.  

Zbigniew Kutrzeba 
Wrocław 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 
 
23 września 1922 Sejm RP przyjął ustawę o budowie portu w Gdyni. 

Wprawdzie przygotowania do budowy rozpoczęto wcześniej, data ta traktowana 
jest jako formalny początek portu. Z okazji 90-lecia gdyńskiego portu w Cafe 
Księgarni Vademecum w Gdyni, ul. Świętojańska 5-7, we wrześniu 2012 roku 
prezentowana była wystawa medali ze zbiorów Romualda Sieradzkiego, 
przygotowana przez Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego. 

 

 
 
Na wystawie przedstawiono 39 medali. Są to medale wybite z okazji 

kolejnych rocznic gdyńskiego portu, z okazji wydarzeń związanych z portem 
oraz poświęcone osobom, które przyczyniły się do powstania portu: ministrowi 
Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu i inż. Tadeuszowi Wendzie. Pokazano również 
pamiątkową monetę wybitą w 1972 roku z inicjatywy znanego gdyńskiego 
kolekcjonera Jerzego Pieniążka z okazji 50-lecia portu w Gdyni. Przedstawiony 
egzemplarz umieszczony jest w specjalnym etui z imienną dedykacją dla 
Romualda Sieradzkiego. Wystawę uzupełnia książka o gdyńskim porcie z 1936 
roku. 

Aby poczuć atmosferę pierwszych lat budowy portu w Gdynia można 
wybrać się do Muzeum Miasta Gdyni. Warto też zobaczyć film „Miasto z 
morza”, a jeszcze lepiej przeczytać powieść Stanisławy Fleszarowej-Muskat 
„Tak trzymać”. Na podstawie fragmentów tej trylogii powstał scenariusz filmu.  
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4 września 2012 roku w Muzeum Miasta Gdyni odbyło się otwarte 
spotkanie Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, 
którego tematem był odczyt kmdr Józefa Wąsiewskiego „Guziki Marynarki 
Wojennej’. Prelegent w interesujący sposób przedstawił historię guzików 
i charakterystyczne cechy guzików używanych w Marynarce Wojennej.  

 

 
 
Ciekawym uzupełnieniem odczytu była wystawa guzików ze zbiorów pana 

Konstantego Siekierskiego. Można było obejrzeć guziki używane w armii 
polskiej, niemieckiej, brytyjskiej, francuskiej. Zainteresowanie wzbudziły też 
guziki z wizerunkami kobiet. 

 

 

REDAKCJA 
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Jacek Sarosiek, "Banknoty getta łódzkiego 1940-1944",  
Białystok 2012 


