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OSTATNI ŚLĄSCY PIASTOWIE-KSI ĄŻĘTA LEGNICKO, 
BRZESKO, WOŁOWSCY (MONETY, MEDALE) 

Andrzej Denis 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

 
 

 
 
Legnicko-brzeska linia Piastów należała do najstarszych gałęzi dynastii 

piastowskiej na Śląsku i wywodziła się od księcia Bolesława II Rogatki 
(+ 1278 r.). Ostatnie lata XV wieku przypadają na rządy trzech synów 
Fryderyka I (+ 1488 r.): Jana II, Fryderyka II i Jerzego II. Po śmierci 
najstarszego i najmłodszego brata - Fryderyk II władał od 1521 roku 
zjednoczonym księstwem legnicko-brzesko-wołowskim. Te trzy księstwa 
pozostają odtąd przy tej samej linii książęcej aż do wygaśnięcia jej w roku 1675 
z chwilą śmierci młodego księcia Jerzego Wilhelma. Fryderyk II był szwagrem 
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króla Polski Zygmunta I Starego. Około 1516 roku pojął za żonę najmłodszą 
siostrę Zygmunta, a córkę Kazimierza Jagiellończyka. Stąd te sympatie 
śląskiego Piasta do Polski manifestujące się między innymi w biciu monet na 
polską stopę. 

Książe Fryderyk II miał przywilej menniczy do bicia własnej monety. 
Otwiera więc w 1541 roku mennicę w Legnicy i bije w niej talary, półtalary, 
ćwierć talary, a także trojaki, grosze. Te ostatnie były bite na stopę polską, 
będące przeznaczone do obrotu handlowego z Polską. Trojaki legnickie ze 
swym rewersem były bardzo podobne do trojaków Zygmunta Starego bitych dla 
Prus Królewskich.  

 

    
 

    
Talary Fryderyka II 
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Talar Fryderyka II 

 
Takie mennictwo groszy legnickich nie podobało się Ferdynandowi I 

Habsburgowi królowi Czech, który wymusił na księciu Fryderyku II 
zaprzestanie bicia tych monet i zamknięcie mennicy w 1546 roku, na rok przed 
śmiercią księcia. Księstwo to podobnie jak cieszyńskie podporządkowane było 
od XIV wieku królom czeskim jako panom lennym. 

Legnickie monety talarowe Fryderyka II z 1541 roku należą do pierwszych 
monet tego gatunku na ziemiach polskich. W otoku na ich rewersie widzimy 
werset z psalmu, którym Fryderyk II podkreślał swoje wyznanie ewangelickie 
"VERBUM DOMINI MANET IN ETERNUM". Po śmierci Fryderyka II 
Piastowicza jego synowie Fryderyk III (1520-1570) i Jerzy II(1523-1586) nie 
odważyli się już bić własnych monet . Książęta ci dokonali podziału między 
siebie ojcowizny: Fryderyk III objął w posiadanie księstwo legnickie, a Jerzy II 
- wołowskie i brzeskie. Jerzy II panujący w księstwie brzeskim rozbudował 
w stylu renesansowym swój zamek w Brzegu zwany "Śląskim Wawelem" ze 
względu na podobny dziedziniec arkadowy z krużgankami i piękną, bogatą 
w rzeźby bramę wjazdową z postaciami panującego Jerzego II i jego żony 
Barbary, oraz poczet Piastów. 
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Postać księcia Jerzego II 

 

 
Brama wjazdowa do zamku w Brzegu 
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Medal Jerzego II i żony Barbary 

 

    
Medal Jerzego II z kartuszem herbowym 

 
Jerzy II mimo, że nie bił swej monety to wybił swoje medale portretowe 

zamówione u złotnika i medaliera z Wrocławia - Tobiasza Wolffa (1541-1606). 
Tobiasz Wolff specjalizował się w medalierstwie portretowym. Część medali 
była jednostronna, inne mają na rewersach kartusze herbowe, odlewał je 
w ołowiu, srebrze i złocie. 

Tobiasz Wolff jako medalier kontaktował się także z dworem książąt 
cieszyńskich, gdzie wykonał medale dla księcia Adama Wacława. Linia 
książęca - legnicka Fryderyka III wymarła, tak że starszy syn księcia Jerzego II 
po jego śmierci, Joachim Fryderyk, obecnie książę brzeski od roku 1586 roku 
mógł władać ponownie połączonym księstwem brzesko-legnicko-wołowskim . 
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Od 1596 roku przez cztery lata bije dobrą monetę w mennicy w Złotym 
Stoku. Bito talary, dwu talary, dukaty, grosze. Monety te były bite już wg stopy 
cesarskiej w latach 1601-1602, narzuconej przez cesarza Rudolfa II Habsburga. 

Po śmierci Joachima Fryderyka wdowa księżna Maria wybiła w mennicy 
w Złotym Stoku 1/2 talary pośmiertne z wizerunkiem zmarłego księcia. 
Prawnymi sukcesorami po zgonie księcia Joachima Fryderyka zostali dwaj jego 
synowie Jan Chrystian (1602-1639) i Jerzy Rudolf (1602-1653).  

Obaj książęta używali wspólnie tytulatury legnicko-brzeskiej, choć Jan 
Chrystian władał księstwem brzeskim, a młodszy legnickim i wołowskim. Przez 
20 lat bracia zgodnie bili monetę pod wspólnym stemplem, manifestując ten fakt 
inskrypcją na monecie D[ei]G[ratia]JOCHANN[es]CHRISTIAN[us] et 
Georg[ius]RUD[olphus] FRATRES DUC[es]SIL[esiae]LIG[nicensis]ET 
BREG[ensis]. Fratres tłumaczy się "bracia". Zakres produkcji menniczej był 
bardzo obszerny od 1/4 dukata do portugałów, po talary, grosze. Na awersach 
przedstawiane były dwa popiersia książąt zwrócone do siebie twarzą. 
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Książę Jan Chrystian przewodzi protestanckim książętom Stanom Śląskim, 
poparł powstanie w Pradze w 1618 roku - występując przeciwko Habsburgom. 
Z jego inicjatywy powstał rząd krajowy, na którego czele stanął wraz z Janem 
Jerzym Hohenzollernem, margrabią brandenburskim, który został naczelnym 
wodzem zorganizowanej armii. Jan Chrystian poparł detronizację cesarza 
Ferdynanda II Habsburga, uznając za króla Czech Fryderyka V, elektora 
Palatynatu Reńskiego, wybranego na tron praski przez Czechów. 

 

    
Medal Jana Chrystiana 

 
Po upadku powstania i po amnestii książę Jan Chrystian pozostawał 

opozycji do Habsburgów. Od 1621 roku książęta bracia emitowali już monety 
oddzielnie. Jan Chrystian w Oławie dukaty i jego wielokrotności, talary oraz 24 
i 3 krajcarówki. Natomiast w mennicy w Kluczborku wybija pół portugały, 
talary, 1/2 talary, 24 i 3 krajcary, trojaki wg wzoru polskiego. Opozycja wobec 
cesarza zmusza Jana Chrystiana do opuszczenia swego księstwa i spędzenia 
reszty życia na emigracji w Polsce w Toruniu i Ostródzie, tam umiera w 1639 
roku. 
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Talar trzech braci książąt Jerzego, Ludwika i Chrystiana 
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Talary trzech braci książąt Jerzego, Ludwika i Chrystiana 
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Talar trzech braci książąt Jerzego, Ludwika i Chrystiana 

 
Wojna trzydziestoletnia dała się odczuć na Śląsku dopiero od 1626 roku. 

Od tego okresu czasu toczyła się przez 22 lata do 1648 roku. W jej wyniku 
nastąpiło wojenne spustoszenie ziemi śląskiej, pożary, głód, morowe powietrze, 
plądrowanie i rabunki żołnierskie, kontrybucje. Zaludnienie spadło do 30% 
poprzedniego stanu. W mieście Lwówku z 6400 mieszkańców pozostało tylko 
40. Wsie były opuszczone lub pozostało po kilku mieszkańców. Życie 
gospodarcze na Śląsku było w ruinie. Po śmierci bezpotomnej Jerzego Rudolfa 
w 1653 roku pozostało bardzo liczne grono dzieci jego wcześniej zmarłego brata 
Jana Chrystiana (1639 rok), który zostawił trzem synom tylko księstwo brzeskie. 
Po stryju Jerzym Rudolfie w spadku braciom przypadł Wołów i Legnica. Aby 
zapobiec niesnaskom bracia postanowili losować księstwa między sobą co miało 
miejsce w 1654 roku. Najstarszy Jerzy III utrzymał księstwo brzeskie po ojcu, 
a po stryju Ludwikowi przypadło księstwo legnickie, najmłodszy Chrystian 
wziął księstwo wołowskie. Trzej książęta panowali wspólnie i zgodnie 
w trójksięstwie zapobiegliwie, krzątając się około odbudowy gospodarki po 
wojnie trzydziestoletniej. Niemniej mieli także na uwadze również rozrost starej 
dynastii piastowskiej. Wystarczyło zaledwie 21 lat aby ta dynastia 
niespodziewanie nagle wygasła w 1675 roku. W latach 1653-1663 książęta-
bracia wspólnie rządząc, bili wspólną monetę z trzema swymi popiersiami na 
awersach i odpowiednią inskrypcją na awersie 
"DG.GEORGIUS.LUDVICUS.ET CHRISTIANUS.FRAT(Res)/ bracia/. Na 
rewersie "DUCES SILLESI. LIGNICENS.BREGENSIS ET WOLAVI.1657: 
talary, 1/2 talary, dukaty. 

Okazałe talary bite z trzema popiersiami książąt były biletem wizytowym 
solidnej gospodarki i zamożności trzech księstw. Oprócz tej wspólnej monety 
każdy z trzech książąt bije w swoich księstwach własne monety ze swym już 
pojedynczym popiersiem na awersach, przykładem są talary: 
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Talar Ksi ęcia Ludwika IV Legnickiego 

 

    
Talar Ksi ęcia Jerzego III Brzeskiego 

 

    
Talar Ksi ęcia Chrystiana II Wołowskiego 
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W okresie wspólnego, zgodnego panowania trzech braci, obok pięknych 
monet powstają interesujące medale książąt, zamawiane u śląskich medalierów 
Daniela Vogta i Jana Buchheima. Na dworze Jerzego III w Brzegu działał 
utalentowany artysta z Wrocławia Jan Buchheim. Opracowywał on bardzo 
precyzyjnie rysunek stempli swoich medali. Udzielał się twórczo poza dworem 
książąt śląskich, także na dworze królów Polski - Jana Kazimierza Wazy 
(medale z Pokoju w Oliwie), jak i na dworze króla Michała Korybuta (medale 
koronacyjne i z zaślubin króla z ks. Eleonorą Habsburg). Do stałych jego 
odbiorców zaliczał się jednak dwór piastowski w Brzegu z Jerzym III. Książę 
zamawiał u artysty własne medale portretowe, albo to czynili jego bracia 
wiedząc o zamiłowaniach artystycznych brata. Wykorzystywano więc różne 
okazje - uroczystości rodzinne do bicia medali. 

 

    
Medal portretowy Księcia Ludwika IV  

bity z okazji zawodów strzeleckich w Legnicy w 1661 
 

    
Medal portretowy Księcia Jerzego III  

z okazji nominacji na Księcia zwierzchniego Śląska 
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Powiększony fragment awersu - portret księcia Jerzego III 

 
W 1656 roku Rada Miejska Brzegu ofiarowała księciu Jerzemu III z okazji 

nominacji na księcia zwierzchniego Śląska okazały medal z księciem Jerzym III 
na koniu, który jest idealnie wzorowany na medalu konnym króla Polski 
Władysława IV Wazy autorstwa Sebastiana Dadlera, medaliera z Gdańska. 

 

    
Medal księcia Jerzego III Jana Buchheima 
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Jan Buchheim chętnie i bez skrępowania wzorował się na wybitnych 
medalierach z Gdańska - Sebastianie Dadlerze i Janie Hoehnie, co w okresie 
baroku nie przynosiło ujmy artyście. Były nawet specjalne wzorniki - albumy 
rysunków znanych medali do ewentualnego kopiowania.  

 

    
Ks. Chrystian II - medal Daniela Vogta 

 

    
Medal ślubny ks. Doroty córki Jerzego III i jej narzeczonego  

- medal Daniela Vogta 
 

Jan Chrystian II zamówił u innego artysty Daniela Vogta swój portretowy 
medal oraz dla brata Jerzego III i jego córki księżniczki Doroty medal z okazji 
jej ślubu: 
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Chrystian II, od 1654 roku książę Wołowski, po śmierci brata Ludwika IV 
Legnickiego dziedziczy po nim księstwo legnickie, a po śmierci kolejnego brata 
Jerzego III Brzeskiego w 1664 roku księstwo brzeskie, zostając panem całego 
trójksięstwa. Bił monety do tej pory wspólnie z braćmi oraz pod własnym 
stemplem w mennicy brzeskiej w latach 1659-1672 - krajcary, 3, 6, 15 
krajcarów, 1/2 talary, talary dukaty. 

 

    
Piętnastokrucierzówka Chrystiana II księcia na Wołowie 1660 rok 

 
Jest to już przedostatni Piast śląski po bezpotomnej śmierci swoich dwu 

braci książąt Jerzego III i Ludwika IV, ostatni z trojga panujących umiera 
w 1672 roku, pozostawiając następcę, jedynaka, 12-letniego syna Jerzego 
Wilhelma jako spadkobiercę trójksięstwa, i córkę Karolinę. 

 

 
Portret ks. Chrystiana, ojca Jerzego Wilhelma 
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Ostatni Piast śląski Jerzy Wilhelm książę na Legnicy, Brzegu i Wołowie 
Po śmierci męża Chrystiana II rządy w trójksięstwie za małoletniego syna 

sprawowała jego matka regentka księżna Ludwika. Młody książę Jerzy Wilhelm 
przystojny, wszechstronnie wykształcony, znający cztery obce języki w tym 
polski, udaje się do Wiednia na dwór cesarski i jest przyjęty przez cesarza 
Leopolda I. Młody książę zrobił świetne wrażenie na zebranym cesarskim 
otoczeniu na spotkaniu z cesarzem, który przyznał 15-letniemu księciu 
pełnoletność i oddał mu księstwo Brzesko-Legnicko-Wołowskie w lenno po 
złożeniu przez niego hołdu lennego cesarzowi. 

Młody książę przez 9 miesięcy swego panowania zdołał wybić szereg 
monet z własnym popiersiem. W 1674 roku, przed objęciem tronu, ukazały się 
złote dukaty, srebrne 6 i 3 krajcary. Po 1675 roku wybito dukaty, 1/2 dukaty, 
talary, półtalary, 15 krucierzówki i 3 krajcary. 

 

 
Ostatni Piast Jerzy Wilhelm 
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Talar Jerzego Wilhelma z 1657 roku 

 
21 listopada 1675 roku młody książę Jerzy Wilhelm umiera po krótkiej, 

ostrej chorobie z wysoką temperaturą, będąc na polowaniu w dzień Św. Huberta, 
nie wyleczywszy do końca choroby zakaźnej ospy, którą przechodził. Zmarł na 
zamku w Brzegu. Po jego śmierci, jego trzy księstwa jako wygasłe lenno korony 
czeskiej przeszło pod panowanie Habsburgów. Teraz w mennicy brzeskiej 
wybijano monetę cesarską aż do1714 roku. 

Na uroczystość pogrzebową z inicjatywy księżnej matki wybito pośmiertne 
dwa dukaty bite stemplem ćwierć talara, półtora talary, pół talary medalowe, 
ćwierć talary z wizerunkiem zmarłego młodego księcia. Do ich wykonania 
zaangażowano złotnika z Brzegu - Samuela Kollera, który zaprojektował 
i wykonał stemple. 

 

    
Medal pośmiertny księcia Jerzego Wilhelma z krzewem aloesu 
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Medale pośmiertne Jerzego Wilhelma 

 

    
Półtora talara pośmiertne księcia Jerzego Wilhelma 
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Na rewersie półtora talara pośmiertnego księcia Jerzego Wilhelma ma 
miejsce inskrypcja 16-wierszowa: PIASTI ETNARHAE POLONIAE 
ULTIMUS NEPOS PRINCEPS XV. VIX ANNOS NAT[us] SED 
TAMENMAIORENNIS POST NOMIMESTRE DUCATUUM REGIMEN DIE 
XXI NOVEMB[ris]A[nno] MDCLXXV SIBI REGIAE FAMILIAE 
NOVEQ[UE] SAECULORUM  SENIO FATALEM TERMINUM 
AMBIGENTE SILESIA NUM PIAST NATALI[bus] PL[us] GRATIAE 
GEORGII GUILELMII FATO PL[us] LAHRYMARUM DEBEAT. Tłumacząc 
z łaciny: OSTATNI POTOMEK POLSKIEGO PIASTA ETNARCHY. KSIĄŻĘ 
PRZECIEŻ PEŁNOLETNI ACZKOLWIEK W 15 ROKU ŻYCIA, PO 
DZIEWIĘCIOMIESIĘCZNYM ZARZĄDZANIU W KSIĘSTWACH, 
POŁOŻYŁ NIESZCZĘSNY KRES DNA 21 LISTOPADA 1657 ROKU, 
SOBIE, DOMOWI KRÓLEWSKIEMU TRWAJĄCEMU DZIEWIĘĆ 
WIEKÓW. POZOSTAWIŁ ŚLĄSK W WĄTPLIWOŚCI, CZY JEST WIĘCEJ 
WINIEN RODOWI PIASTOWSKIEMU, CZY ŁEZ PO ŚMIERCI JERZEGO 
WILHELMA. 

Na rewersie medalu z gałązką aloesu napis "DUM FLORI MORIOR" - 
"WTEDY UMIERAM KIEDY KWITN Ę", inne tłumaczenie "UMIERAM W 
KWIECIE WIEKU". Matka przeżyła syna o 5 lat. Przez ten czas wystawiła mu 
piękne mauzoleum Piastów w kościele Św. Jana w Legnicy. Jej ciało zostało 
złożone obok prochów syna i męża. Księżnej Ludwice nie pozwolono rządzić 
księstwem, które zagarnął cesarz Leopold I Habsburg. 

 

 
Mauzoleum Piastów w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy zwiedzają 

uczestnicy XI Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego, 26 maja 2013 (fot. Dariusz Świsulski) 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                           Nr 127   maj 2014 r. 

24 

 
Sarkofag w Mauzoleum księcia Jerzego Wilhelma (fot. Dariusz Świsulski) 
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ORT GDAŃSKI Z LITERK Ą A ZAMIAST V 

Norbert Grendel 
Towarzystwo Przeciwników Złomu Numizmatycznego 

 
W numerze 80 Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych Pan Artur Jezioro 

zamieścił mały tekst na temat orta 1623 z błędem w słowie CIVIT, który 
w tamtym czasie został sprzedany na aukcji Allegro. Postanowiłem dokładniej 
zająć się tym wariantem. W najnowszej publikacji: "Orty Zygmunta III Wazy" – 
Igor Szatalin, której jestem współautorem, omawiany przypadek jest opisany 
jako: 
G23-7 końcówka napisu na awersu PR, stopień rzadkości R4, 
G23-9 końcówka napisu na awersie PRV, stopień rzadkości R4. 

Przy czym należy pamiętać, że użyta skala rzadkości trochę różni się od 
opracowanej przez Emeryka Hutten-Czapskiego i dla R4 ma wartość 101-300. 

W tym artykule zajmę się wariantem z końcówką PR. Jeśli chodzi o rewers 
to zawsze jest taki sam, ale występuje z innymi awersami. Okazuje się, że 
istnieją dwie odmiany stempli, które były użyte do wybicia takich ortów. Żeby 
je wyróżnić, pozwolę sobie na opisanie odmiennych cech po jakich można je 
poznać. 
A) – cyfra 6 oddalona, 
    - „ogonek” na dole litery G przed słowem REX, 
B) – cyfra 6 blisko położona, 
     - dół G bardziej płaski oraz dolna kropka to kreska. 

Powyższe wiadomości wskazują na to, że wcale nie jest to aż tak rzadki 
wariant i raczej zbyt szybko w mennicy nie został zauważony, a nie jak to 
napisał Pan Artur Jezioro. Na pewno całość jest interesująca też z tego względu, 
że w ostatnim czasie pojawiły się dwie aukcje takich monet. I w obu 
przypadkach sprzedający nie zauważyli, co wystawiają. Jedna to osoba 
prywatna, a druga to znana firma numizmatyka-pl: 
http://www.allegromat.pl/aukcja155190 
http://www.allegromat.pl/aukcja155191 
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Zdjęcia w tym tekście pochodzą z innych aukcji. Jedna moneta sprzedana 

na allegro przez domel103 Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak. Druga ze 
sklepu WCN. 

◙ 
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KATALOG - ORTY ZYGMUNTA III WAZY 

Norbert Grendel 
Towarzystwo Przeciwników Złomu Numizmatycznego 

 
Jak większość osób już wie, z pozycji czytelnika przeszedłem do pomocy, 

jako współautor książki orty gdańskie. Z tego powodu nie napiszę żadnej 
recenzji, a jedynie przedstawię opinię widzianą oczami pasjonata ortów.  

Dlaczego warto kupić katalog - Orty Zygmunta III Wazy? 
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że książka poświęcona jest wszystkim 

ortom, które pojawiły się w trakcie panowania pierwszego z Wazów. O ile orty 
toruńskie ze względu na swoją unikatową rzadkość zajmują raptem jedną stronę, 
to już orty gdańskie i głównie koronne są przedstawione w sposób do tej pory 
niespotykany. Oczywiście istnieją opracowania, w których dużo zostało 
napisane o tych monetach. Jednak zawsze po przeczytaniu czegoś mi brakowało. 
Czy to brak wizerunków omawianych ortów, czy też nie do końca dokładny 
podział itp. W nowym katalogu opisanych zostało ponad 750 wariantów ortów. 
Każda moneta jest uwzględniona w tabelkach oraz ma przypisane zdjęcia 
awersu i rewersu. Jedno zdjęcie może odpowiadać kilku monetom. 
Poszczególne różnice są bardzo dobrze zaznaczone w opisach legend, a także 
przy niektórych zdjęciach jest strzałka na co należy zwrócić uwagę. Tyle 
technicznych wyjaśnień.  

Dla mnie jako fana ortów, wielkim impulsem na pewno są zdjęcia rzadkich, 
by nie rzec unikatowych ortów. Po raz pierwszy w publikacji poświęconej tym 
monetom można zobaczyć orta 1608. Do tego dochodzą zdjęcia ortów 
toruńskich 1630! I uwaga na orta koronnego 1628!!! A przecież jeszcze sporo 
jest ortów koronnych, których rzadkość oszacowano na R8.  

Jeszcze zdanie o skali użytej do określenia rzadkości. Główna różnica to 
odmienne wartości przypisane poszczególnym numerom. Nie będę tu opisywał 
całości, a tylko nadmienię, że najniższe erki posiadają mniejszy przedział 
liczbowy. Uważam, że ogólnie znana skala opracowana przez Emeryka Hutten–
Czapskiego w przypadku ortów jest zawyżona. Dlatego przy przeglądaniu 
katalogu trzeba pamiętać żeby zaglądać do zamieszczonej skali rzadkości. 

Książka to nie tylko rozdziały zawierające krótkie opisy króla, historię 
ortów czy ścisły katalog, ale też rozdział o fałszerstwach/podróbkach i metodach 
ich wytwarzania. Warto dodać, że wydanie jest w kolorze, na bardzo dobrej 
jakości papierze. 

To tyle jeśli chodzi o moje uwagi, jako pasjonata, ale też współautora. 
Zapraszam do lektury.  
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WOJSKOWE EMISJE WARSZAWSKIEGO GRAWERA 1 

Wojciech Jakubowski 
Zgierz, e-mail: jakwoj@lodz.home.pl 

 
Monety zastępcze, w tym wojskowe nie były wytwarzane w Mennicy 

Państwowej, a w zakładach grawerskich. Dotychczas ujawniono i opisano tylko 
jednego wytwórcę monet wojskowych, tj. Zakłady Przemysłowe Bronisława 
Grabskiego w Łodzi ulica Zakątna 59/61. Na łamach niniejszego artykułu 
zamierzam podzielić się z Czytelnikami moimi wnioskami z badań trzech emisji 
zastępczych monet obiegających w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej. Celem 
przeprowadzonych porównań monet tych emisji było wykazanie, iż zostały one 
wykonane przez tego samego wytwórcę, następnie czasu i miejsca ich 
wytworzenia, a ostatecznie ustalenie nieznanego ich wytwórcy. W ramach 
wstępu muszę przybliżyć podstawowe informacje konieczne do wyjaśnienia 
tematu. 

Monety wojskowych emitentów były wykonywane przy użyciu stempli 
awersu i rewersu w procesie tłoczenia – wybicia na prasach balansowych lub 
w wyniku kontrmarkowania – wgłębnego wybicia napisów i oznaczeń na 
monetach innych wystawców monet wojskowych. 

Na awersach monet wytworzonych w wyniku bicia - tłoczenia znajdowała 
się nazwa wystawcy monet i na niektórych dodatkowo wizerunek. Rewersy były 
przeznaczone dla oznaczenia nominału. Awersy monet były wybite przy użyciu 
stempli sporządzonych specjalnie dla emisji konkretnego wystawcy, czyli dla 
jednej emisji. Natomiast stemple rewersów dla ciągu nominałów od 
najmniejszego do największego - wykonywane były w jednakowym stylu 
tworząc w ten sposób serię nominałów o charakterystycznym wizerunku 
i wspólnych cechach. Tak wytworzona seria nominałowa stempli rewersów była 
wykorzystywana do wykonywania szeregu kolejnych emisji, aż do zużycia, 
zniszczenia lub poważnego uszkodzenia stempli. Po zużyciu stempla danego 
nominału był wykonywany nowy, stylistycznie zbliżony stempel danego 
nominału, który zastępował zużyty lub była wykonywana nowa odmienna 
w swej stylistyce seria nominałowa stempli. Rewersy monet wykonane przy 
użyciu stempli serii nominałowej o jednakowej stylistyce i wspólnych cechach 
tworzą typ rewersów wspólny dla szeregu emisji, jak i nominałów. W literaturze 
tematu wyróżniono 11 typów - serii powtarzalnych rewersów i oznaczono je 
kolejno dużymi literami alfabetu od „ A ” do „ K”. 

                                                           

1 Artykuł pochodzi z numeru 117/2009 kwartalnika numizmatycznego Grosz 
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Rewersy określonego nominału danego typu były wykonywane w szeregu 
odmianach z uwagi na zastępowanie zniszczonych stempli nowymi kolejnymi 
stemplami o tej samej stylistyce i cechach oraz wyglądzie i układzie głównych 
elementów, jednak różniącymi się w detalach od poprzednich. Występujące 
w ramach typu nominału odmiany wynikłe z zastępowania zużytych stempli 
nowymi tworzą podtypy rewersu tego nominału w ramach typu. Zazwyczaj 
stempel rewersu wystarczał do wybicia monet określonego nominału dla kilku 
emisji i w związku z tym podtyp rewersu określonego nominału jest identyczny 
w kilku emisjach. 

W literaturze tematu jako materiał używany do wytworzenia monet emisji 
wojskowych podawano: cynk, aluminium, mosiądz, miedź, alpaka – mosiądz 
wysokoniklowy, błędnie brąz – CuSn, żelazo – w dwu emisjach i bakelit 
w jednej emisji oraz utwardzoną tekturę - fibrę dla prób technologicznych.  

Z zachowanych 243 emisji menniczych monet wojskowych i dwóch 
wątpliwych lwia część, tj. 230 emisji została wytworzona w Zakładach 
Bronisława Grabskiego. Zakłady w Łodzi były jednym z największych w Polsce 
producentów galanterii wojskowej, w tym guzików, orzełków, odznak 
pułkowych, w szczególności żołnierskich i innych. Z proporcji zachowanych 
emisji wynika, iż Zakłady B. Grabskiego stały się monopolistą w produkcji 
monet wojskowych. 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Wojskowych w 1927 roku, 
w kwietniowych numerach Wojskowego Przeglądu Spółdzielczego „Społem” 
opublikował warunki nabywania przez spółdzielnie w firmie B. Grabskiego 
„bilonu dla sprzedaży kredytowej”. Warunki te zostały ustalone w wyniku 
porozumienia Związku Rewizyjnego Spółdzielni Wojskowych z Zakładami 
B. Grabskiego. Porozumienie obejmowało: koszty nabycia cztero-nominałowej 
emisji, warunki i terminy zapłaty za zamówioną emisję oraz termin realizacji 
zamówienia. 

Zgodnie z porozumieniem zamówienie obejmujące: 
- 5000 złotówek o wartości obiegowej 5000 złotych w cenie po 65 złotych za 
1000 egzemplarzy, 
- 3000 monet 50 groszy o wartości obiegowej 1500 złotych w cenie po 50 
złotych za 1000 egzemplarzy, 
- 2500 monet 20 groszy o wartości obiegowej 500 złotych w cenie po 30 złotych 
za 1000 egzemplarzy, 
- 2500 monet 10 groszy o wartości obiegowej 250 złotych w cenie po 20 złotych 
za 1000 egzemplarzy 
kosztowało 600 złotych i obejmowało cztero-nominałową emisję o wartości 
nominalnej 7250 złotych, na którą składało się łącznie 13000 monet.  

Termin wykonania przez Zakłady zamówienia – emisji był krótki i wynosił 
12 dni, a warunki zapłaty były korzystne dla spółdzielni, w szczególności na 
możliwość dokonywania płatności w odroczonym terminie w trzech ratach. 
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Należy domniemywać, iż warunki na jakich zgodził się produkować emisje 
monet wojskowych B. Grabski były wysoce konkurencyjne w porównaniu 
z innymi potencjalnymi ich producentami i spowodowały, iż właściwie tylko 
w jego Zakładach były wykonywane od 1927 roku emisje monet wojskowych. 
Na taką sytuację miała z pewnością wpływ sama publikacja porozumienia 
z firmą B. Grabski w Wojskowym Przeglądzie Spółdzielczym, która 
powodowała zamawianie przez zarządy spółdzielni monet u wskazanego przez 
Związek Rewizyjny producenta. Również zarządom kasyn musiał być znany 
komunikat Związku Rewizyjnego Spółdzielni Wojskowych i zawarta w nim 
oferta B. Grabskiego. Drugim skutkiem opublikowania porozumienia było 
zamawianie przez spółdzielnie w Zakładach B. Grabskiego emisji monet 
o wartości obiegowej 7250 złotych i ilości 13000 monet w pierwszym okresie 
po publikacji. Emisje o takiej wartości i ilości monet okazały się w praktyce 
zbyt duże dla potrzeb jednej spółdzielni i już w niedługim czasie wartość 
i wielkość zamawianych emisji uległy znacznemu zmniejszeniu.  

 
Do naszych czasów zachowały się monety tylko z 13 emisji pieniądza 

wojskowego, których wytwórcą nie były Zakłady Przemysłowe B. Grabskiego 
w Łodzi, w tym trzy będące przedmiotem moich badań, a wyemitowane przez: 
1 - Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej w Gdyni, 
2 - Spółdzielnię Spożywców 7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmie Lubelskim, 
3 - Kasyno Podoficerów Zawodowych 30 Pułku Strzelców Kaniowskich 
w Warszawie. 

Do badań, w tym pomiarów, użyto monet w bardzo dobrych stanach 
zachowania. Pomiarów dokonano z dokładnością do 0,01mm.  

Emisja Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni składa się 
z czterech nominałów: 5 ZŁ., 2 ZŁ., 1 ZŁ. i 50 GR. . Każdy z nominałów został 
wykonany w dwu odmianach materiałowych oraz dwu odmianach rantów. 
Monety pierwszej odmiany posiadają ranty gładkie i prostopadłe do płaszczyzn 
awersu i rewersu monet, tworząc z nimi kąt prosty. Monety drugiej odmiany 
posiadają ranty obłe i schodzące półokrągło do płaszczyzn awersu i rewersu 
monet. Średnica wszystkich monet tej emisji wynosi 20,08 mm - dotychczas 
w literaturze podawano średnicę 20,00 mm. Rewersy emisji Warsztatów 
Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni w dotychczasowej literaturze 
oznaczano dużą literą I określając typ rewersu. 

Emisja Spółdzielni Spożywców 7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmie 
Lubelskim składa się z 6 nominałów: 2 ZŁ., 1 ZŁ., 50 GR., 20 GR., 10 GR. 
i 5 GR. . Monety tej emisji posiadają ranty gładkie i prostopadłe do płaszczyzn 
awersu i rewersu monet, tworząc z nimi kąt prosty. Średnica monet tej emisji, 
z wyjątkiem monety o nominale 2 ZŁ. wynosi 20,08 mm - dotychczas 
w literaturze podawano średnicę 20,00 mm. Średnica monety o nominale 2 ZŁ. 
wynosi 23,04 mm. Rewersy tej emisji w dotychczasowej literaturze również 
oznaczano dużą literą I określając typ rewersu. W klasyfikacji rewersów tej 
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emisji nie uwzględniono podtypów. Rewersy czterech nominałów emisji: 2 ZŁ., 
20 GR., 10 GR. i 5 GR. są wykonane w tym samym stylu o prostym kształcie 
liter - bez szeryfów nazw nominałów. Litery GR na nominałach 20, 10 i 5 
groszy są identyczne i wykonane przy użyciu przez grawera tych samych 
puncyn literowych przy sporządzaniu stempli rewersów tych nominałów. 
Rewersy dwóch nominałów emisji: 1 ZŁ i 50 GR wyraźnie odbiegają od 
pozostałych wyżej opisanych nominałów zarówno w kształcie liter, jak i cyfr. 

Porównując rewersy monet emisji Spółdzielni Spożywców 7 Pułku 
Piechoty Legionów w Chełmie Lubelskim z rewersami monet emisji 
Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni stwierdzono, iż do 
wybicia rewersów monet 1 ZŁ. i 50 GR. obu emisji użyto tych samych stempli. 

 

   
 

   
Fotografie porównawcze 

Spółdzielnia 7 PP                                       Warsztaty Portowe 
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Emisja Kasyna Podoficerów Zawodowych 30 Pułku Strzelców 
Kaniowskich w Warszawie składa się z czterech monet o nominałach 1 ZŁOTY, 
50, 20, 10 GROSZY. Monetą istotną tej emisji dla badań porównawczych 
opisywanych trzech emisji jest moneta o nominale 20 GROSZY. Średnica tej 
monety wynosi 20,08 mm - w dotychczasowych publikacjach podawano 
21,00 mm. Napis otokowy na awersie oraz napisy „GROSZY” na awersie 
i rewersie tej monety są identyczne w wielkości i kroju liter, jak napisy otokowe 
na awersach monet emisji Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej 
w Gdyni. Do wykonania stempli zarówno monety dwudziestogroszowej Kasyna, 
jak i monet Warsztatów Portowych użyto tych samych puncyn literowych. 

 

   
Fotografie porównawcze 

awers                                     awers                                     rewers 
20 GR KP 30 PSK        50 GR Warsztatów Portowych           20 GR KP 30 PSK 

 
Nadto cyfra 1 występująca na awersie i rewersie monety 1 złoty Kasyna 

Podoficerów Zawodowych 30 Pułku Strzelców Kaniowskich w Warszawie 
w kroju jest zbliżona do cyfry 1 na rewersach złotówek Warsztatów Portowych 
Marynarki Wojennej w Gdyni i identycznych rewersów złotówek Spółdzielni 
Spożywców 7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmie Lubelskim. Podkreślić 
należy, iż cyfry 1 na złotówkach wszystkich trzech emisji są elementem 
rżniętym od ręki w stemplach rewersów. Wskazuje to, iż zostały one wykonane 
przez tego samego grawera. Średnica monety 1 zł Kasyna Podoficerów 
Zawodowych 30 Pułku Strzelców Kaniowskich jest znacznie większa od 
złotówek Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni i Spółdzielni 
Spożywców 7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmie Lubelskim i wynosi 
24,92 mm. Dla celów porównawczych przedstawiono wszystkie monety złotowe 
w jednakowej wielkości. 
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Fotografie porównawcze 

awers                                    rewers                                     rewers 
1 ZŁ KP 30 PSK              1 ZŁ Spółdzielnia 7 PP              1 ZŁ KP 30 PSK 
 
Na awersach monet Kasyna Podoficerów Zawodowych 30 Pułku Strzelców 

Kaniowskich znajdują się ozdobniki w postaci gwiazdek pięcioramiennych 
identycznych, jak na awersach monet Spółdzielni Spożywców 7 Pułku Piechoty 
Legionów, wykonane przy użyciu tej samej puncyny. 

 

   
Fotografie porównawcze 

awers                                       awers                                      awers 
20 GR KP 30 PSK              1 ZŁ Spółdzielnia 7 PP        5 GR Spółdzielnia 7 PP 

 
Wszystkie monety Kasyna Podoficerów Zawodowych 30 Pułku Strzelców 

Kaniowskich w Warszawie oraz monet z obłym rantem od 5 złotych do 
50 groszy i 50 groszy z rantem prostym emisji Warsztatów Portowych 
Marynarki Wojennej w Gdyni oraz monety o nominałach 20, 10 i 5 groszy 
Spółdzielni Spożywców 7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmie Lubelskim 
zostały wykonane w stopie miedzi - tombaku. W żadnej innej emisji taki 
materiał do wybicia monet nie był użyty. Stop ten jest koloru jasnobrązowego, 
a po spatynowaniu czekoladowego brązu. Odbiega on wyglądem zarówno od 
miedzi, a tym bardziej od typowego mosiądzu. Wygląd tombaku jest 
spowodowany jego składem chemicznym. Tombak składa się w 72% z miedzi 
i tylko z 28% cynku, podczas gdy typowy mosiądz zawiera nawet powyżej 40% 
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cynku, co daje jego żółty kolor. W istniejących opracowaniach jako tworzywo 
tych monet błędnie podawano miedź lub brąz. 

Wszystkie wykazane powyżej elementy łączące opisane trzy emisje 
bezspornie wykazują, iż zostały one wytworzone w jednym i tym samym 
zakładzie grawerskim. Biorąc pod uwagę miejscowości, w których one obiegały, 
tj. Gdynia, Chełm Lubelski i Warszawa, należy przyjąć, iż zakład wytwórczy 
tych emisji znajdował się w Warszawie. Wniosek ten znajduje potwierdzenie 
w okoliczności, iż Gdynia pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku była 
jeszcze w powijakach. Nadto nie jest znany żaden większy zakład grawerski 
w Chełmie Lubelskim zajmujący się produkcją galanterii wojskowej i to taki, 
który mógłby się podjąć wykonania emisji monet wojskowych. W Warszawie 
natomiast było wiele dużych warsztatów grawerskich zajmujących się taką 
produkcją. Dziwnym byłoby, żeby Zarząd Kasyna Podoficerskiego 30 PSK 
poszukiwał dla swojej emisji wytwórcy poza Warszawą. Podkreślić należy, iż 
podoficerom i oficerom zarówno 30 PSK, jak i 7 PP Leg. świetnie znany był 
zakład grawerski Wiktora Gontarczyka w Warszawie. Właśnie ten zakład 
produkował odznaki pułkowe dla obu tych pułków, a co ważniejsze był ich 
jedynym producentem. Tak więc, z największą dozą prawdopodobieństwa 
można przyjąć, iż wytwórcą  monet Kasyna Podoficerów Zawodowych 
30 Pułku Strzelców Kaniowskich w Warszawie, Spółdzielni  Spożywców 
7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmie Lubelskim oraz emisji Warsztatów 
Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni był właśnie zakład Wiktora 
Gontarczyka w Warszawie przy ul. Miodowej 19. Wniosek ten ma również 
potwierdzenie w użyciu do produkcji monet tych emisji tombaku, tj. stopu na 
bazie miedzi używanego do produkcji odznak z uwagi na jego większą 
kowalność w porównaniu z typowym mosiądzem. 

 
Wszystkie trzy emisje, których wytwórcą najprawdopodobniej był Zakład 

Wiktora Gontarczyka, moim zdaniem zostały zamówione przez ich wystawców 
i wprowadzone do obiegu przed opublikowaniem oferty B. Grabskiego 
w Spółdzielczym Przeglądzie Wojskowym, tj. przed kwietniem 1927 roku 
i należą do grupy najstarszych monetarnych emisji pieniądza wojskowego. 
Wniosek ten wynika z poniższych rozważań. 

W ramach tego samego 30 Pułku Strzelców Kaniowskich obiegały dwie 
emisje zastępczych monet wojskowych, pierwsza Kasyna Podoficerskiego 
wykonana w Zakładzie W. Gontarczyka w Warszawie i druga Spółdzielni 
Żołnierskiej wykonana w Zakładach B. Grabskiego w Łodzi. Wystawcy tych 
emisji przy wyborze wykonawcy swoich monet kierowali się z pewnością ceną 
ich wykonania. Skoro Spółdzielnia jako wykonawcę swoich znaków 
pieniężnych wybrała Zakłady B. Grabskiego, to cena wybicia monet w tych 
Zakładach musiała być niższa niż w innych zakładach, w tym W. Gontarczyka. 
Gdyby tak nie było, to Spółdzielnia zleciłaby wykonanie monet swojej emisji 
Zakładowi W. Gontarczyka. Przy zamawianiu monet organy Spółdzielni 
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z pewnością kierowały się porozumieniem Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
z Zakładami B. Grabskiego w przedmiocie warunków zamówień emisji 
pieniądza zastępczego, które zostało opublikowane w numerze 7-8 z kwietnia 
1927 roku Wojskowego Przeglądu Spółdzielczego. Podoficerom będącym 
członkami spółdzielni, a równocześnie tworzącymi Kasyno Podoficerskie 
musiało być znane porozumienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
z Zakładami B. Grabskiego, zawierające ofertę cenową tych Zakładów od daty 
jego opublikowania, tj. od kwietnia 1927 roku lub niewiele później. W tej 
sytuacji wniosek nasuwa się sam, iż podoficerowie będący w Zarządzie Kasyna 
emisję kasynową musieli zamówić przed opublikowaniem komunikatu 
o warunkach zamawiania emisji znaków pieniężnych w Zakładach 
B. Grabskiego, tj. przed kwietniem 1927 roku. Tezę tę potwierdza także emisja 
spółdzielcza stacjonującego również w Warszawskiej Cytadeli 
21 Warszawskiego Pułku Piechoty. Emisja tej zlikwidowanej w 1928 roku 
Spółdzielni została wykonana przez Zakłady B. Grabskiego w Łodzi 
najprawdopodobniej już w 1927 roku lub najpóźniej na początku 1928 roku. 

 
Z uwagi, iż do wykonania stempli monet Warsztatów Portowych Marynarki 

Wojennej w Gdyni i Kasyna Podoficerów Zawodowych 30 Pułku Strzelców 
Kaniowskich w Warszawie użyto tych samych puncyn literowych, bezspornym 
jest, iż obie emisje wykonano nie tylko w tym samym zakładzie, ale i w 
zbliżonym czasie. Mając na uwadze, iż Warsztaty Portowe w Gdyni powstały 
w 1927 roku, to ich emisja została wprowadzona najprawdopodobniej do obiegu 
również w tym roku. Monety Spółdzielni Spożywców 7 Pułku Piechoty 
Legionów w Chełmie Lubelskim o nominałach 5, 10 i 20 groszy wykonane przy 
użyciu nowych stempli rewersów mają taką samą, jednakową średnicę, jak 
monety o nominale 50 groszy i 1 złoty, które zostały wybite stemplami 
rewersów wcześniej użytymi do wybicia emisji Warsztatów Portowych. Tak 
więc, jednakowa średnica monet o nominałach od 5 groszy do 1 złoty nie była 
przeszkodą do wybicia monet o nominałach 5, 10 i 20 groszy Spółdzielni 
Spożywców 7 Pułku Piechoty również stemplami rewersów użytych do wybicia 
takich nominałów emisji Warsztatów Portowych. Wykonanie nowych stempli 
rewersów tych nominałów oznacza, iż nie posiadano wcześniej stempli 
rewersów o takich nominałach. Wypływa z tego wniosek, iż emisja monetarna 
Warsztatów Portowych w Gdyni była wyłącznie emisją cztero-nominałową od 
5 złotych do 50 groszy i nie posiadała monet o nominałach 20, 10 i 5 groszy. 
Można przypuszczać, iż niezbędne w obiegu drobne nominały były 
papierowymi bonami, a emisja miała charakter mieszany monetarno–bonowy.  

Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej w Gdyni były również emitentem 
drugiej emisji monet wykonanych przez Zakłady B. Grabskiego w Łodzi. 
Emisja składała się z pięciu nominałów: 1 złoty, 50, 20, 10 i 5 groszy. Na 
awersach monet tej emisji znajduje się napis: WARSZTATY MARYNARKI 
WOJENNEJ W GDYNI. 
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W dotychczasowych opracowaniach autorzy błędnie przyjmowali odwrotną 
kolejność emisji monetarnych Warsztatów przyjmując, iż emisja wykonana 
w Zakładach Przemysłowych Bronisława Grabskiego była emisją pierwszą - 
starszą.  

Analiza podtypów rewersów monet tej emisji pozwoliła na jej datowanie na 
lata 1931 – 1932. Monetę 1 złoty wytworzono przy użyciu stempla rewersu 
dużej złotówki typu A, który to stempel był wykorzystywany do wykonania 
emisji datowanych na lata 1931–1932, w tym złotówki pierwszej emisji 
Spółdzielni Morskiego Dywizjonu Lotniczego bezspornie wytworzonej w 1931 
roku. Również monety 20 i 10 groszy tej emisji Warsztatów zostały wykonane 
przy użyciu stempli wykorzystanych także przy wytworzeniu monet pierwszej 
emisji Spółdzielni Morskiego Dywizjonu Lotniczego oraz innych emisji 
datowanych na lata 1931–1932. Natomiast monetę 50 groszy wykonano przy 
użyciu innego stempla rewersu typu A niż moneta 50 groszy Spółdzielni 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego, a który był wykorzystany przy wytworzeniu 
monet pięćdziesięciogroszowych emisji z lat 1931–1932, w tym Spółdzielni 
68 Pułku Piechoty z 1932 rok i Spółdzielni 10 Pułku Strzelców Konnych 
również wytworzonej w 1932 roku. Powyższe ustalenia wskazują, iż druga 
emisja Warsztatów została wykonana pod koniec 1931 roku lub w 1932 roku. 

Wysoce prawdopodobną przyczyną wyemitowania przez Warsztaty drugiej 
emisji był znaczny wzrost zatrudnienia i niewystarczająca ilość znaków 
pieniężnych I emisji dla obsłużenia zwiększonej ilości pracowników 
Warsztatów. Warsztaty u swego początku w 1927 roku zatrudniały około 150 
pracowników. Rozwój Warsztatów spowodował zwiększenie zatrudnienia 
w latach 1929-1930 do około 300, w roku 1932 do 468, w roku 1939 do 895 
osób, co miało również związek z realizacją planów budowy Stoczni Marynarki 
Wojennej. 

Emisja Spółdzielni  Spożywców 7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmie 
Lubelskim została wykonana później niż monety Warsztatów Portowych 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Do wykonania bowiem emisji Spółdzielni 
Spożywców 7 Pułku Piechoty Legionów użyto tylko dwóch stempli rewersów 
monet o nominale 1 złoty i 50 gorszy, które posłużyły do wybicia takich 
nominałów emisji Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Wykonano natomiast nowy, inny stempel rewersu dwuzłotówki o większej 
średnicy oraz nowe, inne stemple rewersów nominałów 20, 10 i 5 groszy, ale 
o identycznej średnicy jak monety Warsztatów Portowych. Wykonanie nowego 
rewersu dwuzłotówki oraz dorobienie do kompletu emisji stempli rewersów 20, 
10 i 5 groszy i użycie tylko dwóch stempli rewersów nominałów będących „na 
składzie” świadczy właśnie, iż emisja Spółdzielni Spożywców 7 Pułku Piechoty 
Legionów w Chełmie Lubelskim była emisją późniejszą niż emisja Warsztatów 
Portowych. Trudno byłoby uznać, iż spółdzielcy 7 Pułku Piechoty nie znali 
oferty Zakładów B. Grabskiego opublikowanej w komunikacie Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Wojskowych i która to oferta została uznana od 1927 
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roku za najkorzystniejszą przez wszystkich wystawców pieniądza wojskowego, 
co potwierdza skala emisji monet wojskowych wykonanych w tych Zakładach, 
zarówno emisji spółdzielczych, jak i kasynowych. W związku z tym emisja 
Spółdzielni Spożywców 7 Pułku Piechoty została zamówiona i wykonana przed 
zaznajomieniem się spółdzielców 7 Pułku Piechoty z ofertą Zakładów 
B. Grabskiego zawartą w komunikacie ZRSW , tj. przed kwietniem 1927 roku. 
Dodać do tego należy, iż w bilansach Spółdzielni kredyt za towary w wysokości 
9.564 złote po raz pierwszy został wykazany właśnie w 1927 roku. Wysokość 
wykazanego kredytu za towary może w przybliżeniu odpowiadać wielkości 
emisji. Powyższe wnioski znajdują potwierdzenie w emisjach dwu innych 
spółdzielni z Chełma Lubelskiego, tj. Spółdzielni Szpitala Wojskowego 
i Spółdzielni 2 Pułku Artylerii Ciężkiej, które zostały wprowadzone do obiegu 
w 1927 roku lub najpóźniej w 1928 roku, a zostały w wykonane w Zakładach 
B. Grabskiego w Łodzi.  

Reasumując przeprowadzone badania należy postawić następujące wnioski 
dotyczące trzech przedmiotowych emisji: 
- monety tych emisji zostały wykonane w jednym zakładzie grawerskim 

i najprawdopodobniej przez jednego grawera, 
- zakład, który je wykonał mieścił się w Warszawie, 
- zostały one wykonane najprawdopodobniej w pierwszej połowie 1927 roku 

i w tym roku wprowadzone do obiegu, 
- najprawdopodobniej ich wytwórcą był znany warszawski grawer Wiktor 

Gontarczyk, którego zakład mieścił się przy ul. Miodowej nr 19 w Warszawie.  
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JESZCZE O MONETACH WARSZTATÓW PORTOWYCH 
MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI 2 

Wojciech Jakubowski 
Zgierz, e-mail: jakwoj@lodz.home.pl 

 
W artykule opublikowanym w numerze 117/2009 Grosza3 przedstawiłem 

wyniki moich badań nad emisjami trzech wystawców zastępczego pieniądza 
wojskowego wykonanymi przez nieznanego wytwórcę. Głównym zadaniem 
badań przedstawionych w artykule było wykazanie, iż te trzy emisje zostały 
wykonane w jednym zakładzie grawerskim oraz przez który to zakład 
grawerski. Jedną z emisji poddanych badaniom była emisja Warsztatów 
Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni. Siłą rzeczy musiałem się zająć drugą 
emisją Warsztatów, ale wykonaną w Zakładach Przemysłowych Bronisława 
Grabskiego w Łodzi. Z uwagi na zakres badań opisanych w wskazanym artykule 
informacje dotyczące obu emisji Warsztatów nie zostały ujęte systematycznie, 
a problemowo pod kątem założeń przyjętych do badań obejmujących jeszcze 
emisje dwóch innych wystawców pieniądza wojskowego. Powyższa okoliczność 
uzasadnia ponowne zajęcie się emisjami Warsztatów Marynarki Wojennej 
w Gdyni i przedstawienia usystematyzowanej wiedzy o tych emisjach, 
zwłaszcza z uwagi na nowe ustalenia dotyczące pierwszej emisji Warsztatów. 

W okresie tworzenia floty wojennej port w Pucku po jego przejęciu 
w lutym 1920 został pierwszym tymczasowym portem morskim Marynarki 
Wojennej, gdzie również utworzono bazę remontową. W 1927 roku 
równocześnie z powstaniem portu wojennego w Gdyni Oksywiu została 
przeniesiona tam tymczasowa baza remontowa z Pucka i zostały utworzone 
Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu. Kierownictwo 
Marynarki Wojennej w 1934 roku przystąpiło do budowy stoczni przy 
Warsztatach, które po jej ukończeniu miały się przekształcić w Stocznię 
Marynarki Wojennej. Stoczni nie zdążono ukończyć do września 1939 roku. 
Bezpośrednie kierownictwo Warsztatów stanowili oficerowie Marynarki 
Wojennej, którzy służbowo podlegali Kierownictwu Marynarki Wojennej. 
Warsztaty u swego początku w 1927 roku zatrudniały około 150 pracowników, 
dla których urządzono mały hotel robotniczy. Rozwój Warsztatów spowodował 
zwiększenie zatrudnienia w latach 1929-1930 do około 300, w roku 1932 

                                                           

2 Artykuł pochodzi z numeru 136/2014 kwartalnika numizmatycznego Grosz 
3 Artykuł ten jest zamieszczony również w tym numerze Gdańskich Zeszytów 
Numizmatycznych 
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do 468, w roku 1939 do 895 osób, co miało również związek z realizacją planów 
budowy Stoczni Marynarki Wojennej. 

Pod koniec 1924 roku jeszcze w Pucku powstało Kulturalno - Oświatowe 
Towarzystwo "Bałtyk". W ramach Towarzystwa funkcjonowały sekcje; 
imprezowo-odczytowa, biblioteczna, szkoleniowa, sportowa, wycieczkowo-
turystyczna, muzyczna oraz kasa pożyczkowo-oszczędnościowa i stołówka 
zwana wówczas gospodą. 

Wypuszczone przez kierownictwo Warsztatów Portowych Marynarki 
Wojennej emisje zastępczego pieniądza służyły do wypłat zaliczek uposażeń 
pracownikom cywilnym i najprawdopodobniej w głównej mierze były 
realizowane w stołówce KOT "Bałtyk". Warsztaty wypuściły dwie emisje 
znaków pieniężnych. 

Monety pierwszej emisji zostały wyemitowane w 1927 roku i wykonane 
w Zakładzie Wiktora Gontarczyka przy ul. Miodowej 19 w Warszawie. Wyniki 
badań nad ustaleniem wykonawcy monet tej emisji Warsztatów i jej datowania 
przedstawiłem szczegółowo w artykule: "Wojskowe emisje warszawskiego 
grawera" opublikowanym w Groszu Nr 117/20093. Była to emisja składająca się 
z monet o nominałach: 5 złotych, 2 złote, 1 złoty i 50 groszy oraz 
najprawdopodobniej bonów papierowych niższych nominałów, które nie 
zachowały się do naszych czasów. Na monetach tej emisji znajduje się napis 
otokowy o treści: WARSZT. PORT. MAR. WOJ. W GDYNI, a w środku 
wizerunek kotwicy. Rewersy emisji Warsztatów Portowych Marynarki 
Wojennej w Gdyni w dotychczasowej literaturze oznaczano dużą literą I 
określając typ rewersu. Średnica wszystkich monet tej emisji wynosi 20,08 mm 
- dotychczas w literaturze podawano średnicę 20,00 mm. Każdy z nominałów tej 
emisji został wykonany w dwu odmianach rantów i materiałowych. 

Wszystkie monety pierwszej odmiany zostały wybite bez użycia pierścienia 
ograniczającego i posiadają ranty obłe, schodzące półokrągło do płaszczyzn 
awersu i rewersu monet. Zostały one wytłoczone w tombaku. Tombak jest 
koloru jasnobrązowego, a po spatynowaniu czekoladowego brązu. Odbiega on 
wyglądem zarówno od miedzi, a tym bardziej od typowego mosiądzu. Wygląd 
tombaku jest spowodowany jego składem chemicznym. Tombak składa się 
w 72% z miedzi i tylko z 28% cynku, podczas gdy typowy mosiądz zawiera 
nawet powyżej 40% cynku, co daje jego żółty kolor. Monety tej odmiany były 
najprawdopodobniej próbnymi odbitkami, może okazowymi dla emitenta. 
Znajduje to potwierdzenie w okoliczności, iż odnalezione egzemplarze tych 
monet nie noszą śladów obiegu i są w wyjątkowo dobrych stanach zachowania. 

Monety drugiej odmiany zostały wybite przy użyciu pierścienia 
ograniczającego i posiadają ranty gładkie i prostopadłe do płaszczyzn awersu 
i rewersu monet, tworząc z nimi kąt prosty. Monety tej odmiany zostały 
wytłoczone w różnych metalach: 5 złotych i 2 złote w mosiądzu, 1 złoty 
w aluminium, 50 groszy w tombaku. Rewersy monet tej odmiany zostały wybite 
tymi samymi stemplami co monety pierwszej odmiany. Awersy wszystkich 
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monet zostały wybite tym samym stemplem z wyjątkiem monety o nominale 
5 zł drugiej odmiany - bitej w mosiądzu - w pierścieniach ograniczających, która 
została wytłoczona innym od pozostałych stemplem. Dotychczas nikt nie 
zauważył i nie opisał odmian awersów i stempli służących do ich wybicia.  

Na awersach monet z wyjątkiem 5 złotych wybitej w pierścieniu 
(w mosiądzu) napis otokowy znajduje się dalej od obrzeża, kropki rozdzielające 
napis są odległe od siebie o 7 mm, łuki liny kotwicy okrągłe, łapy kotwicy 
mniejsze, trzon kotwicy węższy. 

Na awersie monet 5 złotych wybitej w pierścieniu (w mosiądzu) napis 
otokowy znajduje się bliżej obrzeża, kropki rozdzielające napis są odległe od 
siebie o 8 mm, łuki liny kotwicy ostre, łapy kotwicy większe, trzon kotwicy 
szerszy. 

Nadto występują dalsze drobne różnice w rozmieszczeniu względem siebie 
poszczególnych elementów rysunku awersów, zwłaszcza liter. Awers monety 
pięciozłotowej drugiej odmiany został wybity znacznie głębszym stemplem. 

 

 
Fotografie porównawcze 

 
Katalogi monet wojskowych przy rozróżnieniu odmian monet emisji z 1927 

roku nie wskazują podstawowej różnicy wynikłej z technologii ich tłoczenia 
i nie rozróżniają odmian monet bitych bez pierścieni lub w pierścieniach 
ograniczających. Rozróżnienia odmian monet tej emisji autorzy katalogów 
oparli o materiał z jakiego monety zostały wykonane i to w wielu przypadkach 
podając go błędnie.  

Druga późniejsza emisja została wykonana w Zakładach Przemysłowych 
Bronisława Grabskiego w Łodzi. Składa się ona z pięciu monet o nominałach: 
1 złoty, 50 groszy, 20 groszy, 10 groszy i 5 groszy. Na monetach tej emisji 
znajdują się napisy otokowe o treści: 1 zł - WARSZTATY MARYNARKI 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                           Nr 127   maj 2014 r. 

42 

WOJENNEJ w GDYNI, 50, 20, 10, 5 groszy WARSZT. MARYN. WOJENNEJ 
w GDYNI, a w środku wizerunek kotwicy. 

W dotychczasowych opracowaniach autorzy przyjmowali odwrotną 
kolejność emisji monetarnych Warsztatów przyjmując, iż emisja wykonana 
w Zakładach B. Grabskiego była emisją pierwszą - starszą. Analiza podtypów 
rewersów monet tej emisji pozwoliły na jej datowanie na lata 1931–1932. 
Monetę 1 złoty wytworzono przy użyciu stempla rewersu dużej złotówki 
typu A, który to stempel był wykorzystywany do wykonania emisji datowanych 
na lata 1931–1932, w tym złotówki pierwszej emisji Spółdzielni Morskiego 
Dywizjonu Lotniczego bezspornie wytworzonej w 1931 roku. Również monety 
20 i 10 groszy drugiej emisji Warsztatów zostały wykonane przy użyciu stempli 
wykorzystanych także przy wytworzeniu monet pierwszej emisji Spółdzielni 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego oraz innych emisji datowanych na lata 1931–
1932. Natomiast monetę 50 groszy wykonano przy użyciu innego stempla 
rewersu typu A niż moneta 50 groszy Spółdzielni Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego, a który był wykorzystany przy wytworzeniu monet 
pięćdziesięciogroszowych emisji z lat 1931–1932, w tym Spółdzielni 68 Pułku 
Piechoty z 1932 rok i Spółdzielni 10 Pułku Strzelców Konnych również 
wytworzonej w 1932 roku. Powyższe ustalenia wskazują, iż druga emisja 
Warsztatów została wykonana w latach 1931–1932. 

Wysoce prawdopodobną przyczyną wyemitowania przez Warsztaty drugiej 
emisji był znaczny wzrost zatrudnienia niewystarczająca ilość znaków 
pieniężnych I emisji dla obsłużenia zwiększonej ilości pracowników 
Warsztatów. 
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WYSTAWA DENARÓW BOLESŁAWA CHROBREGO 
W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W POZNANIU 4 

Aleksander M. Kuźmin 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
W cyklu niewielkich wystaw organizowanych w Muzeum 

Archeologicznym w Poznaniu pod wspólnym tytułem Bliskie spotkania z... 
otwarto 25 marca wystawę Srebra Chrobrego, na którą składa się pięć monet 
tego władcy. Wystawa potrwa do końca maja 2014 roku. 

Zbiór numizmatyczny Muzeum Archeologicznego w Poznaniu liczy ponad 
30.000 zabytków, a w jego skład wchodzą monety, biżuteria i lane srebro, tak 
całe jak i we fragmentach. Największą grupę stanowią skarby z przełomu X i XI 
wieku, a więc z czasów kiedy tu powstawała Polska. Historia tych zbiorów sięga 
XIX wieku, odkąd Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu zaczęło 
organizować zbiory archeologiczne, gromadząc także skarby monet 
otrzymywane od wielkopolskich ziemian. Z biegiem czasu zbiory PTPN 
zmieniały właścicieli, tworzono nowe muzea, ale nikt nie podejmował się ich 
opracowania. W takim stanie trafiły do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, 
a ich naukowemu opracowaniu przeszkodziła w 1968 roku śmierć numizmatyka 
A. Wierzchowieckiego. 

Prace nad inwentaryzacją posiadanych numizmatów podjęto niedawno, 
udostępniając przy tym zbiory do opracowań naukowych, odkrywając wiele 
interesujących i rzadkich monet. Do nich można zaliczyć denary Bolesława 
Chrobrego zaprezentowane na wystawie. 

Najstarszy egzemplarz wśród prezentowanych tu monet, został wybity 
najprawdopodobniej w latach 995-997 i on rozpoczyna ekspozycję denarów 
księcia Bolesława. Na tym niewielkim kawałku monety (około 1/6 całości) 
znajdujemy na jednej stronie imię Bolesława na drugiej św. Wacława. 

Emisję niektórych typów monet łączy się ze Zjazdem Gnieźnieńskim. 
Jedną z nich może być denar, od zamieszczonej na nim legendy nazwany DVX 
INCLITVS. Jest prawdopodobne, że tytuł ten został Chrobremu nadany w czasie 
realizowania przez cesarza niemieckiego Ottona III koncepcji odbudowy 
imperium rzymskiego. Zdaniem kuratora wystawy Zbigniewa Bartkowiaka, jest 
to najładniejsza moneta prezentowana na wystawie. Urzeka na niej portret 
księcia Bolesława wykonany przez nieznanego mincerza z początku XI wieku. 

Najbardziej znany denar Chrobrego powielony jest w milionach 
egzemplarzy. Znamy go wszyscy, gdyż znajduje się na wydanym przez 
Narodowy Bank Polski banknocie dwudziestozłotowym. Jest to moneta 
                                                           

4 Na podstawie informacji prasowej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu 
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o wysokiej randze - to właśnie na tym denarze zapisano po raz pierwszy nazwę 
naszego państwa. Książę Bolesław określony jest w napisie na monecie jako 
PRINCES POLONIE. Na wystawie możemy zapoznać się tylko z połową 
monety, ze słabo widoczną legendą i głową pawia. 

 

 
Foto: zbb (MAP) 

 

Dzisiaj wiele państw naśladuje wygląd banknotów dolarowych USA, jako 
powszechnie znanych i darzonych powszechnym zaufaniem. Ale i tysiąc lat 
temu istniała praktyka upodabniania wyglądu monet do emisji uważanych za 
solidne i powszechnie znanych. Do klasy monet naśladowczych należy denar 
typu VIDV, do projektowania którego użyto denarów ratyzbońskich, 
powszechnie używanych nie tylko w Bawarii ale i na naszych ziemiach. 

Ostatni egzemplarz jest równie ciekawy co poprzednie. Jest to 
zbarbaryzowane naśladownictwo denara typu GNEZDVN CIVITAS. Te rzadkie 
denary znane są tylko w jednym egzemplarzu, a do tego poznański egzemplarz 
wybito go jednostronnie. Z pewnością i na ten pieniążek warto zwrócić uwagę. 

 

 
Foto: zbb (MAP) 

 

Monety wyeksponowane są w estetycznych gablotach, pod szkłem 
powiększającym z nowoczesnym oświetleniem typu LED, co znacznie podnosi 

komfort zwiedzania.                                                      ◙ 



 
 

KOMUNIKATY 
 
 
Spotkania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Gdańsku: 
 

- każdy pierwszy wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) - otwarte spotkania 
połączone z odczytami w Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 
godz. 17:00, 
 

- w każdą środę - spotkania kolekcjonerskie wymienne, Urząd Pocztowy 
Gdynia 1, wejście od ul. Władysława IV, godz. 15:00-17:00, 
 

- w poniedziałki - spotkania kolekcjonerskie wymienne w Domu Filatelisty 
w Gdańsku, godz. 15:00. 
 
 
 
Strona internetowa PTN Oddział w Gdańsku: 

http://www.ptn-gdansk.za.pl 
 
Na stronie internetowej: 
- zapowiedzi bieżących wydarzeń (odczyty, wystawy), 
- informacja o wcześniejszych wydarzeniach numizmatycznych, 
- informacja o wszystkich wydanych do tej pory Gdańskich Zeszytach 

Numizmatycznych łącznie z pełnymi tekstami w wersji elektronicznej, 
- informacja o medalach wydanych przez OG PTN, 
- informacja o publikacjach na tematy numizmatyczne członków OG PTN, 
- informacja o władzach OG PTN, 
- linki do ciekawych stron numizmatycznych. 
 
 
 
Profil Oddziału Gdańskiego PTN na Facebooku: 

https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-
Numizmatyczne-Oddział-w-Gdańsku/604906942928047 
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