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ZIEM ODZYSKANYCH DO POLSKI

Dotychczasowe opracowania dotyczące zagadnień związanych z szeroko rozu-
mianą propagandą czy też umacnianiem poczucia przynależności Ziem Odzys-
kanych do Polski koncentrują się w znacznej mierze na latach 1945–19561, czyli 
okresie, w którym toczyła się największa polityczna oraz propagandowa walka 
o polską granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej. Wszechogarniająca propaganda 
w omawianym okresie koncentrowała się głównie na ukazaniu faktu, jakim miał 
być powrót dawnych ziem piastowskich do macierzy. Akcentu związanego z tym 
powrotem nie zabrakło również przy emisji monet PRL. Przykładem może być 
nieco późniejsza moneta obiegowo-pamiątkowa o nominale 10 zł, wybita w roku 
1970 przez Mennicę Państwową w Warszawie, która upamiętniała 25. rocznicę 
powrotu ziem północnych i zachodnich do Polski. W umieszczonej na monecie 
symbolice odwoływano się do dynastii Piastów i jej powiązań z omawianymi 
terenami. Na ten numizmatyczny „epizod” dotyczący Ziem Odzyskanych warto 
zwrócić uwagę ze względu na unikatowość poruszanego tematu w historii pie-

1  Z nowszych publikacji zob.: R. Domke, Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie 
lat 1945–1948, Zielona Góra 2010; G. Strauchold, Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludo-
wej w latach 1945–1957, Toruń 2003; M. Czyżniewski, Propaganda polityczna władzy ludowej 
w Polsce 1944–1956, Toruń 2005 – tu autor w bardzo skróconej formie wspomina o pojawieniu się 
motywów propagandowych na pieniądzu papierowym; J. Tyszkiewicz, Sto wielkich dni Wrocławia. 
Wystawa Ziem Odzyskanych we Wrocławiu a propaganda polityczna Ziem Zachodnich i Północ-
nych w latach 1945–1948, Wrocław 1997.
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niądza polskiego, a także, by pokazać wiedzę (a właściwie jej brak) o heraldyce 
miejskiej na ziemiach włączonych do Polski po 1945 r.2

Moneta Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy znajdowała się w obiegu od 9 maja 
1970 r. do 1 stycznia 1978 r. Jej nakład wynosił dwa miliony sztuk. Zaprojek-
towana została przez wybitnego medaliera Jerzego Jarnuszkiewicza3. Dziesię-
ciozłotówkę wybitą zwykłym stemplem, o ząbkowanym rancie, wykonano 
z miedzioniklu (NuCi). Jej masa wynosi 9,5 g, a średnica 28 mm. Awers monety 
przedstawia stylizowanego orła, na którego piersi znajduje się tarcza z orłem pia-
stowskim. Po bokach orła nominał 10 zł, pod jego łapą znak Mennicy Warszaw-
skiej, a dookoła centralnego motywu napis: • POLSKA • RZECZPOSPOLITA 
• LUDOWA • 1970 • Rewers przedstawia słup graniczny z orłem w tarczy, poni-
żej którego znajduje się napis PRL, pod słupem daty 1945–1970, a obok niego 
herby miast wojewódzkich: Koszalina, Gdańska, Szczecina, Olsztyna, Zielo-
nej Góry, Wrocławia i Opola. Dookoła wybito napis: BYLIŚMY • JESTEŚMY 
• BĘDZIEMY4.

Moneta Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy, 1970 
Źródło: http://monety.schafran.pl/SN0606_10_zl_1970_rok_Bylismy_Jestesmy_

Bedziemy-625.html (4.07.2011).

2  Wyjątkiem może być tu jeszcze moneta stuzłotowa wybita z okazji obchodów tysiąclecia 
państwa polskiego. Widnieją na niej herby miast polskich, w tym i tych leżących na Ziemiach 
Odzyskanych, co zapewne miało ukazywać odwieczność przynależności owych miast do Polski. 
Co ciekawe, również i na tej monecie występują nieścisłości heraldyczne, które zauważyć można 
na Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy, a które zostaną omówione w dalszej części artykułu.

3  Krótki biogram artysty zob. J. Feduszka, Jerzy Jarnuszkiewicz (1919–2005) – rzeźby, medale, 
monety, exlibris, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2008, nr 1 (94), s. 112–113. Przegląd nie-
których prac oraz biogram artysty, w tym zdjęcie przedstawiające omawianą monetę, zob. Jerzy 
Jarnuszkiewicz 1919–2005, artysta rzeźbiarz, pedagog, medalier i grafi k, Łódź 2006.

4  10 zł POLSKA (1970) 25 lat na Ziemiach Odzyskanych, http://coinz.eu/pol/3_plz/44_zlotych_
10_1970_regained_lands_polish_coins.html (4.07.2011).
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Wydawałoby się, że symbolika monety w dość oczywisty sposób nawią-
zuje do środków propagandowych stosowanych przez władzę w odniesieniu do 
Ziem Odzyskanych. Na awersie znajduje się w tarczy orzeł piastowski, który 
zapewne w zamyśle miał nawiązywać do czasów, gdy omawiane ziemie przy-
należały do państwa polskiego lub były z nim politycznie związane. Ciekawym 
rozwiązaniem było umieszczenie wspomnianej tarczy na piersi stylizowanego 
godła PRL, co umacniało poczucie przynależności Ziem Odzyskanych do pań-
stwa polskiego. W omawianym wizerunku „orła piastowskiego” istnieją jednak 
pewne nieścisłości, a wręcz sprzeczności, pomiędzy doborem orła a jego zamie-
rzonym przekazem. Użyty na monecie wizerunek orła można znaleźć na pieczęci 
majestatycznej Kazimierza Wielkiego5, jednak z jedną zasadniczą różnicą – orzeł 
na monecie nie ma korony, którą opatrzone zostało godło Kazimierza Wielkiego. 
W XIV w. korona symbolizowała królestwo świeżo zjednoczone po okresie dziel-
nicowego rozbicia państwa polskiego. Władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej nie mogły oczywiście zachować korony na głowie orła, gdyż w umysłach lu-
dzi najprawdopodobniej kojarzyłaby się ona z państwem polskim sprzed 1939 r., 
a nie z ideą odwiecznej przynależności Ziem Odzyskanych do Polski. Poza tym 
korona oznaczała monarchię, a ta z kolei – podział stanowy społeczeństwa, czyli 
w przełożeniu na język władzy omawianego okresu – klasowy. Nie jest to jed-
nak koniec nieścisłości związanych z godłem okresu Kazimierza Wielkiego. Za 
czasów panowania tego króla omawiane Ziemie Odzyskane, do których odnosił 
się w zamyśle orzeł, nie przynależały do Królestwa Polskiego. Obecne Pomorze 
Zachodnie już w XII w. zerwało więzi polityczne z ziemiami polskimi poprzez 
złożenie w roku 1181 przez księcia Bogusława I hołdu lennego cesarzowi Fry-
derykowi Barbarossie. Rozdrobnione księstwa śląskie w latach dwudziestych 
XIV stulecia składały hołd lenny Janowi Luksemburczykowi, czego ukorono-
waniem było przejęcie Wrocławia przez Czechów w 1335 r. Warmia od 1243 r.
wchodziła w skład państwa krzyżackiego i dopiero w 1466 r., po zawarciu dru-
giego pokoju toruńskiego, weszła w skład Korony. Natomiast Pomorza Gdań-
skiego, zajętego przez Krzyżaków w 1308 r., zrzekł się sam Kazimierz Wielki 
w roku 13436. Umieszczenie na monecie wizerunku orła Kazimierza Wielkiego 
wydaje się więc pozornie pomysłem niezrozumiałym i w swojej wymowie sprzecz-

5  S. Russocki, Nad nami orzeł biały..., w: Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, 
red. S. Russocki, S.K. Kuczyński, J. Willaume, wyd. 2,  Warszawa 1970, s. 45. 

6  M. Biskup, Pokój kaliski 1343 roku, w: Historia Pomorza, t. I: Do roku 1466, cz. 2, red. 
G. Labuda, Poznań 1969, s. 680.
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nym z planowanym umocnieniem wśród ludzi poczucia przynależności Ziem 
Odzyskanych do Polski. W rzeczywistości jednak dobór orła z pieczęci Kazimie-
rza Wielkiego był najprawdopodobniej zabiegiem świadomym. Przede wszyst-
kim orzeł ten, jako wyjątkowo ładny i charakterystyczny, dobrze się prezentował, 
a ponadto w świadomości ogółu Kazimierz Wielki utożsamiany jest raczej z sil-
nym i dobrym władcą, który „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. 
Nie liczono się zatem z rzeczywistością historyczną, a stawiano zapewne na wy-
dźwięk odpowiedniego wizerunku, choć nie można stwierdzić, czy społeczeń-
stwo zdawało sobie sprawę z tych zabiegów. 

Na rewersie wymownie ukazano słup graniczny, symbolizujący nową gra-
nicę Polską7, herby siedmiu miast, które w 1945 r. znalazły się w posiadaniu 
państwa polskiego, oraz często stosowane – ot, choćby na pomnikach z lat sześć-
dziesiątych XX w. czy w trakcie wcześniejszych rocznic i obchodów – hasło8. 
Ukazano herby następujących miast: Koszalina, Gdańska, Szczecina, Olsztyna, 
Zielonej Góry, Wrocławia i Opola. Również i w tym wypadku zachodzą pew-
ne nieścisłości w kwestii doboru wizerunków herbów. Trzy z nich są zgodne 
z ich przedstawieniami używanymi przed 1945 r. I tak, herb Gdańska przedstawia 
dwa srebrne krzyże w słup, zwieńczone koroną dodaną w 1457 r. przez Kazimie-
rza Jagiellończyka9. Problemu nie ma także z herbem Szczecina, na którym od 
XIV w. widnieje głowa gryfa pomorskiego w koronie10. Prawidłowy jest również 

7  Słup graniczny był częstym motywem pojawiającym się na plakatach propagandowych, na 
których widniał również Bolesław Chrobry, wiązany w omawianym okresie z wbijaniem słupów 
granicznych na Odrze. Zob. J. Bogutyn, J. Bohatkiewicz, Szlakami walki i męczeństwa po ziemi 
szczecińskiej w latach 1939–1945, Szczecin 1975, s. 3. Autorzy piszą m.in.: Z odległej przeszłości 
historycznej pochodzi tradycja mówiąca o wbijaniu słupów granicznych przez Bolesława Chrobre-
go na rzece Odrze, co jest oczywiście przekłamaniem zaczerpniętym z Kroniki polskiej Galla Ano-
nima, w której przeczytać można, owszem, o wbijaniu słupów, ale w rzekę Salę. Słup graniczny 
widniejący na monecie odnosił się więc zapewne do mitu Polski piastowskiej. 

8  Np. pomniki znajdujące się w Koszalinie i Łobzie. W odniesieniu do hasła wykorzystywanego 
w trakcie uroczystości i obchodów zob.: R. Domke, Ziemie Zachodnie i Północne Polski..., s. 112, 
132, 166; J. Wąsicki, Poznań a odzyskane ziemie zachodnie w Polsce Ludowej, „Przegląd Zachod-
ni” 1974, nr 5–6. Inne przykłady użycia tego hasła: Z. Mazur, Albumy o Ziemiach Północnych 
i Zachodnich, w: Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północ-
nych, red. Z. Mazur, Poznań 1997, s. 28; tenże, Między ratuszem kościołem i cmentarzem, w: tamże, 
s. 339. Por. E.J. Osmańczyk, Był rok 1945..., wyd. 3, Warszawa 1977, s. 56–58.

9  M. Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa 1960, s. 169.
10  T. Białecki, Herby miast Pomorza Zachodniego, Szczecin 1991, s. 126; M. Gumowski, Herby 

miast..., s. 315; O. Hupp, Wappen und Siegel der Deutschen Städte, H. 2: Pommern, Posen und 
Schlesien, Frankfurt a.M. 1898, s. 7.
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sięgający rodowodem XIV stulecia herb Opola11, na którym widnieje na tarczy 
dwudzielnej w słup połowa orła Piastów górnośląskich w polu prawym oraz po-
łowa krzyża w polu lewym.

Problemy z poprawnością zaczynają się przy herbach Olsztyna i Zielonej 
Góry12. Herb Olsztyna widniejący na omawianej monecie również jest herbem 
o długiej historii. Widać na nim św. Jakuba Starszego13, patrona pielgrzymów, 
dzierżącego w lewej ręce muszlę będącą symbolem pątników do jego grobu 
w Santiago de Compostela. Nie jest to jednak w pełni poprawny wizerunek. Ka-
pelusz świętego wydaje się za duży i odpowiada barokowej wizji, pochodzącej 
dopiero z XVIII w.14 Herb pozbawiono również widniejących na nim od XV stu-
lecia symboli kapituły warmińskiej, czyli wieży i półkrzyża. Przedstawiony na 
monecie herb najbardziej odpowiada swoim wyglądem przedstawieniu św. Jaku-
ba z pieczęci większej miasta z końca XIV w.15 

Widniejący na omawianej monecie herb Zielonej Góry jest oparty na wize-
runku zamieszczonym w publikacji Miasta polskie w Tysiącleciu. Autorzy her-
bów pokierowali się wyobrażeniem zawartym na najstarszej znanej z przekazów 
pieczęci miejskiej, którą tak oto opisuje w swojej pracy Hugon Saurma: Najstar-
sza pieczęć miasta Zielona Góra (z roku 1421) przedstawia niski mur z blankami 
oraz z dwiema wieżami blankowymi o szpiczastych zakończeniach. Między ni-
mi unosi się pochylony znak orła z hełmem, osłoną oraz skrzydłami zamkniętymi 
w ozdobę hełmu16. Należy zwrócić uwagę, że herb na monecie pozbawiony został 

11  M. Gumowski, Herby miast..., s. 257. Wizerunek widniejący na herbie odpowiada wyobra-
żeniu, które można znaleźć na najstarszej znanej pieczęci miasta z 1298 r. Zob. W. Strzyżewski, 
Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca 
XVIII wieku, Zielona Góra 1999, s. 20, przyp. 29.

12  Herby obu miast odpowiadają herbom zamieszczonym w monumentalnej publikacji Miasta 
polskie w Tysiącleciu, red. S. Arnold [i in.], t. II, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966.

13  Postać z rysunku herbowego utożsamiano ze świętym Jakubem Starszym, był on bowiem pa-
tronem pierwszego kościoła parafi alnego (obecnej bazyliki katedralnej) – zob. http://www.olsztyn.
eu/pl,barwy-i-symbole,herb.html (10.08.2011); A.M. Wyrwa, „Ad Limina Apostolorum”. Patron 
pielgrzymów – św. Jakub Starszy, apostoł i pielgrzymki do „jego grobu” w Santiago de Composte-
la. Szkice do problemu, „Studia Periegetica” 1 (2007), s. 7–32. 

14  Odkryj Olsztyn: Symbole miasta,  http://www.olsztyn.eu/fi leadmin/katalogi_wydzialowe/kul-
tura/wydawnictwa/symbole_pl.pdf (14.08.2011).

15  Tamże. 
16  Der älteste Siegel Grünbergs (vom Jahre 1421) hat im Siegelfelde eine niedrige Zinnenmauer 

mit zwei hohen spitzbedachten Zinnenthürmen, zwischen denen der gelehnte Adlerschild schwebt 
mit Helm, Helmdecken und einem geschlossenen Fluge als Helmschmuck. H. Saurma, Wappenbuch 
der Schlesischen Städte und Städtel, Berlin 1870, s. 101. 
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połowy tarczy z orłem śląskim. Jak zauważa jednak prof. Strzyżewski, herb ten 
formalnie nigdy nie został przyjęty przez Miejską Radę Narodową w Zielonej Gó-
rze. W 1960 roku herb został ofi cjalnie zmieniony, ale w wersji, która obowiązuje 
do dnia dzisiejszego, czyli z murem i otwartą bramą17. Tak więc i autorzy herbów 
we wspomnianej publikacji dotyczącej miast polskich, i projektant herbów na 
omawianej dziesięciozłotówce oparli się w wypadku Zielonej Góry i Olsztyna na 
wizerunkach najstarszych pieczęci miejskich obu miast.

Kolejne dwa herby – Koszalina i Wrocławia – są herbami utworzonymi po 
wojnie i nie mają nic wspólnego z tymi, które stosowane były przez oba mia-
sta na przestrzeni wieków. O pierwszym godle Koszalina z końca XIII w. dość 
powiedzieć, że przedstawiało budowlę (kościół, zamek, wieżę), a w jej bramie 
stała postać biskupa Hermana von Gleichena, który lokował miasto na prawie 
lubeckim w 1266 r.18 Herbem miasta przez 600 lat była jednak głowa św. Jana 
Chrzciciela na paterze lub misie, które to wyobrażenie pojawiło się na początku 
XIV w. na pieczęci sekretnej miasta, wypierając całkowicie poprzednie godło19. 
Święty ten, oprócz tego, że miał ogromne znaczenie w Kościele katolickim, był 
również patronem biskupstwa kamieńskiego. W roku 1938 władze niemieckie 
postanowiły zmienić herb miasta na literę „Z” z dwoma kółkami, która miała 
rzekomo być prastarym znakiem runicznym słońca pomiędzy dwoma pierście-
niami, aczkolwiek wielu powojennych polskich badaczy zakwestionowało tę 
interpretację jako bezzasadną20. Nowego herbu doczekało się miasto dopiero 
w roku 1959, kiedy to uchwałą numer 4/59 Miejskiej Rady Narodowej w Kosza-
linie zmieniono godło miasta na obowiązujące do dzisiaj. Nowe godło – wzo-
rowane na pieczęci księcia Bogusława II z 1214 r., przedstawiającej księcia na 
koniu, jadącego w lewo, trzymającego proporzec o trzech strefach oraz tarczę 
na ramieniu – miało w zamierzeniu twórców symbolizować zamierzchłe czasy 

17  Korespondencja z użyciem poczty elektronicznej z prof. Wojciechem Strzyżewskim, 
16 sierpnia 2011 r.

18  Zob. M. Czerner, Herby miast województwa koszalińskiego, Koszalin 1989; Godło i barwy 
miasta Koszalina, wyd. 2 uzup., Koszalin 1959.

19  M. Czerner, Herby miast..., s. 23; O. Hupp, Wappen und Siegel..., s. 16.
20  Spór o znaczenie owej litery „Z” zob. M. Czerner, Herby miast..., s. 26–34. Por. A. Gut, 

Wpływ ideologii narodowosocjalistycznej na niemiecką heraldykę samorządową na przykła-
dzie prowincji Pomorze, w: Heraldyka polska w okresie II wojny światowej (1939–1945), red. 
S.K. Kuczyński, Włocławek 2005, s. 27–29.
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władców słowiańskich21. Wizerunek napieczętny uzupełniono o orła piastow-
skiego umieszczonego na tarczy rycerskiej, a na proporcu gryfa pomorskiego 
celem podkreślenia związków rodowych i politycznych, jakie łączyły panującego 
w XIII wieku na Pomorzu księcia Bogusława II z Polską22. Nie zdecydowano 
się na powrót ani do godła z XIII w., ani do późniejszego czternastowiecznego, 
twierdząc, że oba wizerunki zawdzięczają swe powstanie niemieckim feudałom 
oraz wiążą się z osadnictwem kolonistów niemieckich23. Zgodzić się jednak nale-
ży z opinią prof. Tadeusza Białeckiego, który uważa, iż obecny herb Koszalina, 
pozbawiony jakichkolwiek związków z pieczęciami miasta, jest tworem sztucz-
nym24. Jednak właśnie herb ustanowiony w 1959 r. widnieje na omawianej mo-
necie.

Ostatni z herbów, należący do Wrocławia, tak jak uprzedni Koszalina, 
był herbem sztucznym, zaprojektowanym i utworzonym w kilka lat po wojnie. 
Wcześniej jednak miasto miało herb nadany 12 marca 1530 r. przez króla Czech 
Ferdynanda I25. Na tarczy pięciopolowej, tak jak obecnie, widnieje w polu ser-
cowym misa z głową św. Jana Chrzciciela, następnie, zachowując heraldyczną 
hierarchię wartości, lew czeski w koronie, czarny orzeł dolnośląski, litera „W” 
będąca inicjałem założyciela miasta, księcia Wrocisława, od którego imienia 
pochodzi nazwa Wrocław, oraz głowa św. Jana Ewangelisty na odwróconej ko-
ronie, patrona kaplicy ratuszowej i rady miejskiej26. Herb ten utrzymał się do 
roku 1938, kiedy to został zastąpiony przez herb [tarcza herbowa dzielona w pas 
– P.F.] z motywem urobionego na styl pruski orła piastowskiego i ustanowionego 
w 1813 r. we Wrocławiu żelaznego krzyża27. W 1948 r. miasto otrzymało nowy 

21  Godło i barwy..., s. 4. Por. S.Z. Kempisty, Dzieje herbu koszalińskiego w latach 1958–1991, 
„Przegląd Zachodniopomorski” 1999, z. 1, Szczecin, s. 167–181.

22  Godło i barwy..., s. 6. Na temat wywodzenia się dynastii Gryfi tów od Piastów zob. E. Rymar, 
Rodowód książąt pomorskich, wyd. 2, Szczecin 2005, s. 31–64.

23  Godło i barwy..., s. 4.
24  T. Białecki, Herby miast..., s. 71.
25  Herb ten nadał następnie 10 lipca 1530 r. cesarz rzymski Karol V, a 54 lata później potwier-

dził książę legnicki Jerzy II. R. Żerelik, W sprawie genezy herbu Wrocławia z 1530 roku, „An-
nales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 21, „Studia Historica” 3 (2004), s. 165. Por. 
K. Maleczyński Herb miasta Wrocławia, „Sobótka” 1 (1946), s. 22.

26  R. Żerelik, W sprawie genezy..., s. 166; O. Hupp, Wappen und Siegel..., s. 54; H. Saurma, 
Wappenbuch..., s. 29. Marian Gumowski w cytowanej już pracy Herby miast polskich zamiast 
o św. Janie Ewangeliście pisze o relikwiarzu na głowę świętej Doroty, jednak przeczy tej tezie 
choćby opis herbu zamieszczony już w herbarzach Huppa czy też Saurmy.

27  R. Żerelik, W sprawie genezy..., s. 165.
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herb, który przedstawiał dwa półorły, po prawej heraldycznej stronie biały pol-
ski, a po lewej czarny z przepaską – dolnośląski. Zdaniem autora projektu prof. 
Karola Maleczyńskiego było to „nawiązanie do dobrej, polskich czasów jeszcze 
sięgającej tradycji, która by, łącząc Śląsk i Wrocław z resztą Polski, splatała 
zarazem w harmonijną jedność przeszłość z teraźniejszością, polskość XIII w. 
z obecną”28. I choć, jak trafnie pisze Rościsław Żerelik, że herb ten poprzez swoją 
symbolikę spajał stolicę Ziem Odzyskanych z Macierzą, to jednak był on tworem, 
który przekreślał kilkuwiekową austriacko-niemiecką historię miasta29. Jednakże 
zapewne taki właśnie był cel nowych władz. Należało usunąć symbole kojarzące 
się z Niemcami i wzmocnić poczucie przynależności nowych nabytków teryto-
rialnych do Polski.

Warto również pobieżnie zwrócić uwagę na kontekst historyczny. 7 grudnia 
1970 r., już po emisji omawianej monety, podpisano układ między PRL a RFN, 
w którym obie strony uznały przebieg ustalonej na konferencji poczdamskiej 
granicy polskiej oraz jej nienaruszalność. Przygotowania do podpisania układu 
i negocjacje rozpoczęły się jednak w roku 1969, kiedy to 17 maja Władysław 
Gomułka wystąpił z propozycją podpisania z RFN takiego samego układu, jaki 
podpisały Polska i NRD w roku 1950 w Zgorzelcu, o uznaniu ustalonej w Pocz-
damie zachodniej granicy polskiej na Odrze i Nysie30. Jakkolwiek dziesięcio-
złotówka nie mogła przeszkodzić w rozmowach międzynarodowych, toczonych 
na najwyższym szczeblu, to jednak jej wymowa, mimo przyjaznych kroków ze 
strony władz PRL w kierunku RFN, była jasna: Ziemie Odzyskane przynależą 
do Polski, a jej granice są nienaruszalne. Powszechna dostępność oraz efekt wi-
zualny wzmacniały mniej lub bardziej zamierzony przekaz propagandowy, choć 
pamiętać należy, że moneta Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy miała na celu przede 
wszystkim upamiętnienie dwudziestopięciolecia przyłączenia ziem północnych 
i zachodnich do państwa polskiego.

Omawiana dziesięciozłotówka w czasach, gdy szukano w historii uza-
sadnienia dla stanu powstałego po drugiej wojnie światowej, była jedną z prób 
wzmocnienia poczucia przynależności Ziem Odzyskanych do Polski. Czy była to 
jednak próba udana? Na to pytanie trudno jest udzielić jednoznacznej odpowie-
dzi. Z jednej strony moneta miała dość jasny przekaz: upamiętnić dwudziestopię-

28  Tamże.
29  Tamże, s. 165–166.
30  Układ PRL–RFN z grudnia 1970 roku a proces normalizacji – aspekty prawne i polityczne, 

red. H. Trentowska, Warszawa 1985, s. 6.
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ciolecie Ziem Odzyskanych i wzmocnić wśród ludności poczucie przynależności 
tych Ziem do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jej duży nakład pozwalał na 
rozprowadzenie monety wśród znacznej części społeczeństwa. Wykorzystanie 
chwytliwego i popularnego w tym okresie hasła również przemawia za sukce-
sem monety. Problemy zaczynają się przy wykorzystanym przy projektowaniu 
materiale ikonografi cznym odnoszącym się zarówno do herbów, jak i do godła 
państwa polskiego. Wśród zawartych na rewersie herbów miast wojewódzkich 
panuje nieporządek. Niektóre herby odnoszą się do wizerunków z najstarszych 
pieczęci miejskich, jak w wypadku Olsztyna, Opola czy Zielonej Góry, jed-
nak i tu zdarzało się popełnić większe czy mniejsze błędy. Herby innych miast, 
np. Szczecina czy Gdańska, pozostały niezmienione, najprawdopodobniej ze 
względu na ich symbolikę niekojarzącą się w żaden ewidentny sposób z Niem-
cami. Natomiast już herby Wrocławia i Koszalina, które przecież były „odwiecz-
nymi grodami słowiańskimi”, zaprojektowano na nowo, przekreślając dorobek 
kulturalny i historię obu ośrodków miejskich. W wypadku tych miast starano się 
sztucznie wykreować godła, które podkreślałyby prawowitą przynależność obu 
ośrodków do państwa polskiego. 

Dziwi również użycie na awersie godła państwa polskiego z okresu pano-
wania Kazimierza Wielkiego. Polska w XIV w. albo utraciła większość z ziem 
reprezentowanych przez herby miast wojewódzkich zamieszczone na rewersie, 
albo łączyły ją z nimi więzi polityczno-gospodarcze, lecz – co należy podkreślić 
– ani Śląsk, ani Pomorze, ani Warmia czy też same Prusy nie wchodziły w skład 
państwa Kazimierza Wielkiego. W celu osiągnięcia zamierzonego efektu nale-
żało się raczej posłużyć którymś z wcześniejszych orłów piastowskich. Trudno 
także odpowiedzieć na pytanie, czy przeciętny obywatel PRL był w stanie zro-
zumieć wszystkie nieścisłości pojawiające się na Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy, 
ale założyć można, że właśnie błędy w – sztucznym zresztą – kreowaniu historii 
przeważyć mogą szalę na korzyść pozytywnej realizacji celów monety.

Samą monetę można do dziś bez problemu zakupić przez Internet lub na 
wszelkiego rodzaju targach staroci. Choć obecnie nie jest ona wiele warta, to 
pomimo błędnej symboliki jest to jedna z ciekawszych spośród trzynastu monet 
obiegowo-pamiątkowych wybitych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w la-
tach 1964–197331. 

31  J. Kurpiewski, Zarys historii pieniądza polskiego, Warszawa 1988, s. 123.
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BYLIŚMY, JESTEŚMY, BĘDZIEMY: THE MONETARY ATTEMPT 
OF REINFORCING THE SENSE OF BELONGING 

OF THE ZIEMIE ODZYSKANE TO POLAND

SUMMARY

The article describes a monetary attempt of reinforcing the sense of belonging of the 
Ziemie Odzyskane to Poland by issuing of a commemorative coin Byliśmy, Jesteśmy, 
Będziemy in the year 1970.  The presented ten-zloty coin refers, in its symbolism, to the 
Piast dynasty and its connections with the above mentioned lands. The choice of the coats 
of arms of seven voivodship towns: Koszalin, Gdańsk, Szczecin, Olsztyn, Zielona Góra, 
Wrocław and Opole on the reverse is often outwardly inexplicable. Heraldic inaccura-
cies were the coin’s strength and showed that historic reality is not as important as the 
overtone of a precisely chosen image. Also the eagle on the obverse taken from Casimir’s 
III the Great seal does not fi t the discussed lands incorporated by Poland after the Sec-
ond World War but thanks to its characteristics and beauty it must have been associated 
through the king with a strong and independent country.
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