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PLOMBY MENNICZE I BANKOWE 
ZAPOMNIANA GAŁ ĄŹ NUMIZMATYKI 

Zbigniew Kutrzeba 
Wrocław 

 

Nazwa „plomba” pochodzi od łacińskiego „plumbum”, z języka 
niemieckiego „Plombe” czy francuskiego „plomb” i oznacza ołów. Słowu 
plomba przypisuje się kilka znaczeń1, przy czym w numizmatyce rozumiemy 
przez nie ołowiany krążek z odbitą na nim pieczęcią,  umieszczany zwykle przy 
towarach  jako znak fabryczny, jako dowód zapłaty cła, zakładany także w celu 
zabezpieczenia towarów, pomieszczeń itp. przed otworzeniem czy naruszeniem. 

O pierwszych znanych plombach, występujących w formie zakładanych 
pieczęci możemy mówić już w odległej starożytności2. 

W czasach nam bliższych, na terenie Polski, spotykamy  plomby już od 
XVI wieku i wraz z postępem handlu, powstawaniem firm, przesyłkami 
pocztowymi i towarowymi  zwiększa się ich różnorodność. Odnotowujemy 
wcale liczne plomby gdańskie z odciśniętym herbem miasta z dwoma krzyżami 
i koroną. Pojawiają się plomby celne, fabryczne, kolejowe, jarmarczne, 
pocztowe i wreszcie wojskowe. 

W tym tekście chciałbym zaprezentować kilkanaście plomb menniczych 
oraz bankowych, używanych w Mennicy Warszawskiej oraz w Banku 
Polskim/Narodowym Banku Polskim. 

 
 

                                                           

1 z oczywistych względów pomijamy tutaj inne znaczenie słowa plomba jako zwartej masy 
z amalgamatu, cementu, porcelany, srebra itp. do wypełnienia ubytków w uzębieniu, czy 
w budownictwie budynek wzniesiony między dwoma już wcześniej wybudowanymi domami 
2 przytoczę tu krótki fragment wspomnień archeologa Howarda Cartera, który w dniu 
3 listopada 1922 r. odkrył grobowiec Tutanchamona, faraona XVIII dynastii, zmarłego ok. 
1349 p.n.e. „Zapieczętowane drzwi. A więc jednak mieliśmy rację!” Na zamkniętych 
drzwiach znajdowała się  nienaruszona pieczęć królewskiego nadzoru cmentarza, co dawało 
uzasadnioną nadzieję, że grób nie padł ofiarą rabusiów. Cytowane za Z. Kosidowskim „Gdy 
słońce było bogiem” Iskry Warszawa 1977, str.138 
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I. Plomby mennicze 
Prezentujemy poniżej pierwszą plombę menniczą, używaną w założonej 

w 1766 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Mennicy 
Warszawskiej. Plomba waży 6,07g, ma kształt zbliżony do owalu o średnicy 
ok. 20 mm, a z „przywieszką” ok. 24 mm. Jest oczywiście odciśnięta w ołowiu 
i przedstawia ukoronowany monogram Stanislaus Augustus Rex. Wizerunek 
plomby wzorowany jest na miedzianym groszu stanisławowskim, dlatego oba te 
numizmaty pokazujemy razem. 

 

 
 
W okresie Księstwa Warszawskiego (1807-1815) ołowiana plomba 

mennicza przedstawiała monogram FAR Fryderyka Augusta I z dynastii 
Wettinów, króla saskiego i księcia warszawskiego. Używano jej także jako 
plomby celnej uzupełnionej o odpowiedni napis. Przedstawiamy poniżej tę 
plombę, ważącą 5,64g o średnicy ok. 18 mm. Monogram jest nieco podobny do 
licznych plomb pruskich Fryderyka Wielkiego, te jednak mają monogram FR od 
Fridericus Rex.  
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W okresie Królestwa Kongresowego pojawiają się stosunkowo liczne 

plomby carskie: Aleksandra I i Mikołaja I. Okres działalności mennicy obejmuje 
lata 1815-1867, kiedy zostaje zamknięta aż do 1919 roku. Na plombach carskich 
pojawia się litera A lub M. Czy są to jednak plomby mennicy? Nie wiadomo, 
choć raczej nie3. Liczne są natomiast plomby  firm warszawskich. 

Odrodzona po I wojnie światowej  Mennica Państwowa w Warszawie 
posługuje się plombami ołowianymi z orłem ustawowym i napisem wokół 
„Mennica Państwowa”. Prezentujemy poniżej taką plombę – jej waga wynosi 
5,89g a średnica 12,5–12,7 mm. Na odwrotnej stronie widać literę No i cyfrę 1.  
                                                           

3 Przedstawione poniżej zdjęcie może przedstawiać plombę menniczą lub celną. Niemniej 
jednak sam wizerunek orła KK i napis wskazują, że może istnieć związek tego wizerunku 
z plomba menniczą. 
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Ale nie tylko w tej jednej jedynej formie zabezpieczano pomieszczenia, 
a przede wszystkim worki monetarne. Używano do tego celu także 
numerowanych „marek”. Prezentując taką markę poniżej zwrócić trzeba uwagę 
na dwa otworki, przez które przeciągano sznurek lub drut zabezpieczający. Na 
obiekcie, poza napisem „Mennica Państwowa” zamieszczono po jego bokach 
orła ustawowego w koronie oraz herb Kościesza, którym w okresie 
międzywojennym Mennica znaczyła swoje wyroby. „Marka” ma średnicę 
27,5 mm i waży 4,13 g. 
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W okresie po II wojnie światowej pojawiły się plomby ołowiane 
z odciśniętymi literami MW. Prezentujemy taką plombę z przeciągniętymi 
sznurkami, jej średnica wynosi 10,8 mm a waga 4,59g. 

 

 
 
Kolejne dwa obiekty też są plombami, używanymi obecnie, ale … 

z ołowiem nie mają już nic wspólnego. Pierwsza z nich, malutka wykonana z 
barwnego tworzywa koloru wiśniowego o średnicy 11 mm i wadze 0,27 g 
z przeciągniętymi skręconymi drucikami i literami MW pochodzi z firmy 
należącej do Grupy Kapitałowej Mennicy – z Mennicy Metale Szlachetne. 
Są także plomby innych kolorów, a nawet ołowiane. Druga – wykonana 
w żółtego plastyku – wprost z Mennicy Polskiej S.A., powstałej na bazie 
Mennicy Państwowej w wyniku przekształceń kapitałowych. Waży 3,64 g 
i mierzy aż 304 mm. Obie prezentujemy. 
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II. Plomby bankowe 
Bankowość centralna w Polsce sięga 1828 roku. W tym roku właśnie 

6 maja z inicjatywy księcia Xawerego Lubeckiego i hrabiego Ludwika Jelskiego 
powstał w Królestwie Polskim Bank Polski. Działał w latach 1828-1885. Po 
jego likwidacji majątek został przejęty przez Bank Państwowy Rosji. W 1916 
roku władze niemieckie powołały Polską Krajową Kasę Pożyczkową, 
funkcjonującą do 1924 r. W latach 1924-1952 działał Bank Polski Spółka 
Akcyjna. Emitował polską walutę, a w czasie II wojny światowej działał na 
emigracji. W 1939 roku niemieckie władze okupacyjne powołały w Generalnym 
Gubernatorstwie Bank Emisyjny w Polsce. W 1945 roku rozpoczął działalność 
Narodowy Bank Polski. 

W okresie Królestwa Kongresowego na dwugłowym orle carskim 
umieszczono orła polskiego (wg wzoru z 1842 roku ). Czy tak lub podobnie 
wyglądała plomba Banku Polskiego? Być może, choć autor nie zetknął się z ani 
jednym egzemplarzem plomby z tego okresu, choć różne plomby carskie są 
wcale liczne. 

Z okresu działalności Banku Polskiego po I wojnie światowej stykamy się 
z dwoma podstawowymi rodzajami plomb, co wiązało się ze zmianą wyglądu 
orła ustawowego. 

W okresie  1919-1927 i 1927-1945  plomby bankowe  przedstawiały się jak 
niżej różniąc się przede wszystkim kształtem orła i korony. W okresie 
pierwszym wizerunek godła przypominał orła Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, orzeł z drugiego okresu powstał wg projektu Zygmunta 
Kamińskiego. 
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Przedstawiamy poniżej obydwa rodzaje tych plomb, a także odcisk lakowy 
zabezpieczenia korespondencji z pierwszego okresu działalności Banku. 
Równocześnie pokazujemy inne użytkowane plomby z okresu 
międzywojennego – Bank Polski Oddział Główny, Bank Polski Oddział Główny 
w Warszawie, Bank Polski Skarbiec Emisyjny. Oczywiście wszystkie wykonane 
są z ołowiu. 

 

 
 
Plomba z lewej strony waży 8,20g i ma średnicę 17-18 mm, odcisk lakowy 

zabezpieczający korespondencję, z napisem Bank Polski Oddział Główny ma 
średnicę ok. 48 mm. 
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Przedstawione plomby ważą odpowiednio 16,04g, 16,16g i 16,04g oraz 

mają średnicę  rzędu 22 mm. 
Plomby Narodowego Banku Polskiego, powołanego w 1945 roku, to przede 

wszystkim plomby z odciśniętym symbolem NBP, zwykle z dodatkowymi 
znaczkami formalnymi, cyframi itp. Pokazujemy kilka z nich łącznie z surówką 
plomby menniczej bankowej, ale wykonanej już z tworzywa sztucznego. 
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Powyższe plomby ważą odpowiednio 6,12g, 9,18g , 0,81g, 0,40g i mają 

średnice odpowiednio 15, 18 , 15 i 12 mm. 
 

Zakończenie 
Autor w pełni zdaje sobie sprawę, że przedstawiony tekst nie wyczerpuje 

tematu ani na pewno nie prezentuje pełni faktograficznej. Warto jednak zdawać 
sobie sprawę z tego, że te absolutnie najmniejsze zabytki numizmatyki, jakimi 
są plomby, nie cieszyły się nigdy ani większym zainteresowaniem 
kolekcjonerów, ani też – z uwagi na swoją postać i formę oraz wielkość, nie 
były tak szanowane i przechowywane jak np. monety czy medale, a nawet 
żetony. 
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Stąd też autor traktuje ten tekst jako sygnalny. Chrońmy te malutkie 
numizmatyczne zabytki przed całkowitym niszczeniem i rozproszeniem, którym 
i tak z natury rzeczy bardzo łatwo podlegają. 

Prezentowanych kilkanaście obiektów ma na celu przybliżyć czytelnikowi 
i zmieniający się wizerunek plomb menniczych i bankowych w naszej historii 
i zwrócić uwagę na tę zapomnianą i niedocenianą gałąź numizmatyki. Autor 
będzie wdzięczny za każdą  uwagę czy nowinkę czytelników. 

Autor serdecznie dziękuje Panu dr Łukaszowi Koniarkowi z Gabinetu 
Numizmatyczno-Sfragistycznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Wrocławiu za skonsultowanie tematu pod kątem zbiorów Ossolineum. 
Dotyczyły one przede wszystkim sprawdzenia inwentarza w zakresie głównie 
sfragistycznego i variów. W zbiorach Ossolineum nie zidentyfikowano plomb 
menniczych czy bankowych i należy sądzić, że obiekty pojawić się mogą 
w zasobach całkowicie incydentalnie. 

Tym bardziej więc warto pamiętać o tym zapomnianym obszarze 
numizmatyki. 

 

◙ 
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TYTULATURA NA MONETACH ZYGMUNTA III WAZY. 
CZĘŚĆ 1 

Tomasz Poniewierka  
http://moja-numizmatyka.blogspot.com 

 
27 grudnia roku pańskiego 1587 roku w Krakowie nastąpiła koronacja 

Zygmunta III Wazy na króla Polski. W czasie swoich rządów przyjął on tytuł: 
Zygmunt III, z Bożej łaski król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, 
Mazowiecki, Żmudzki, Inflancki, oraz król Szwedów, Gotów i Wenedów co po 
łacinie brzmiało Sigismundus Tertius Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux 
Lithuaniæ, Russiæ, Prussiæ, Masoviæ, Samogitiæ, Livoniæque, nec non 
Svecorum, Gothorum Vandalorum que hæreditarius rex. Tytulatura była jak 
widać dosyć długa i nawet w skrócie zajmowała ogromną ilość miejsca. Stąd też 
na monetach Korony Królestwa Polskiego (bo na nich się głównie skupimy) 
tytulatura ta występowała w różnym stopniu i z różną dokładnością. 

Zacznijmy od najmniejszej monety najdrobniejszej, a więc od denara. Na 
monecie tej nigdy (!) przez cały okres panowania Zygmunta III nie wystąpił 
choćby zarys jego tytulatury.  

Zastanówmy się przez chwilę, z czego mogło to wynikać. W tym celu 
trzeba sobie w głównej mierze uświadomić, do czego tak naprawdę służył napis 
otokowy (w przypadku tytulatury królewskiej) na monetach tego okresu. 
Według mnie pełnił on głównie dwie role – informacyjną i propagandową. 
Informacyjną – bo informował jaki władca obecnie panuje, propagandową – bo 
moneta była wyznacznikiem potęgi władcy, a zamieszczona na niej legenda 
miała prawo pokazywać wielkość władcy poprzez jego bogatą tytulaturę.  

Jednak co z tego wynika dla naszych denarów? Otóż na podstawie takiej 
tezy można wysnuć najprostsze przypuszczenie – denar był monetą zdawkową 
i odgrywał na tyle marginalną rolę w systemie pieniężnym, że nie było potrzeby 
zadawania sobie trudu w zamieszczaniu na nim jakichkolwiek informacji. 

Przejdźmy więc dalej – następną monetą w systemie monetarnym Korony 
Królestwa Polskiego był ternar, zwany również trzeciakiem, czyli równowartość 
trzech denarów. I w ich przypadku sprawa już nieco się komplikuje. Bowiem 
gdy chodzi o monety koronne, to ternary są wyłącznie beznapisowe, ale… 
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inaczej sprawa się miewa w przypadku monet miejskich. Najbardziej 
rozpowszechnionymi ternarami miejskimi z tego czasu były ternary poznańskie 
i łobżenickie. Na monetach tych widnieje często tytulatura królewska. I tu 
również mamy podział. Na ternarach łobżenickich występuje bowiem forma: 
SIG(ismundus) III(3) D(ei) G(ratia) R(ex) P(oloniae) M(agnus) D(ux) 
L(ithuaniae), a więc skrócona forma tytulatury w pełni poprawna i zgodna 
z zasadami heraldyki – skrót dwóch pierwszych i najważniejszych w Polsce 
tytułów króla. Natomiast na ternarach poznańskich występuje legenda: 
SIG(ismundus) III D(ei) G(ratia) R(ex) PO(loniae) M(agnus) D(ux), a więc 
mamy do czynienia z niewłaściwym skróceniem legendy do słów Zygmunt III 
z bożej łaski król Polski, Wielki Książę, no właśnie – czego? 

I tu pojawia się podstawowe pytanie – niedopatrzenie mincerzy 
poznańskich, czy inna przyczyna? Według mnie raczej to drugie, a czemu? 
Ciężko przypuszczać, żeby niedopatrzenie trwało przez szereg lat. Z tego 
możemy wysnuć wniosek, iż również ternary nie miały większego znaczenia w 
systemie monetarnym. Jak zresztą wiadomo – była to moneta zdawkowa, a jej 
wartość była niewielka, jednak używano jej powszechnie przy małych 
transakcjach i tym można wytłumaczyć fakt umieszczenia na niej w XVII wieku 
legendy tytularnej. A skąd błąd? Cóż, według mnie do monety tej, jako do 
monety używanej głównie przez chłopów i biedotę, a więc ludzi przeważnie 
niepiśmiennych, nie przykładano wagi jeśli chodzi o dokładność napisu. 

 

 

Ternar poznański 
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Następną w kolejności monetą jest szeląg. Tu sprawa jest już nieco bardziej 
skomplikowana, a monety te można podzielić na 3 grupy napisowe: poprawne 
pełne, uzupełniające i niepełne. Do grupy szelągów poprawnych pełnych 
zaliczyć można większość szelągów, a konkretniej wszystkie te, na których 
widnieje w różnych kombinacjach napis SIG III D G REX P M D L. Napis ten 
bywa często rozszerzany, jednak nie ma to większego znaczenia dla całości 
legendy. Inną grupą są szelągi z legendą uzupełniającą. Zaliczają się tu 
zwłaszcza emisje olkuskie. Skąd nazwa? Gdyż na awersie widnieje tu tytulatura 
SIG III D G REX POLO lub jej pochodna, zaś dopiero na rewersie widzimy, iż 
pieniądz ten obiega również Litwę, a więc król Polski musi być również jej 
władcą. Trzecią grupą są szelągi niepełne. Są to te odmiany, w których 
zastosowano skrót tytulatury znany z ternarów poznańskich, tzn. bez 
sprecyzowania, czego Wielkim Księciem jest Zygmunt III. 

Widać tu, że monety te (mimo swej powszechności w obiegu) wybierały 
jedynie najważniejsze dla obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów tytuły 
królewskie, tj. króla Polski i Wielkiego Księcia Litewskiego. Wskazuje nam to, 
że mimo swej powszechności, spełniały jedynie funkcję informacyjną. 

 

 

Szeląg z grupy napisowej pełnej 
 
Następnym w kolejności nominałem jest półgrosz. Moneta ta była 

emitowana jedynie w 1620 roku i zawiera skrót tytularny identyczny z tym 
z szelągów z grupy napisowej pełnej, dlatego też i ze względu na jego niewielką 
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rację bytu pominiemy go w tym artykule. Tak więc następnymi monetami, 
którymi się zajmiemy są grosze. 

Monety te należy podzielić na dwie grupy – popiersiowe i napisowe. Do 
grup popiersiowych zaliczają się wszystkie grosze z popiersiem władcy, a więc 
każda emisja do roku 1613 z wyłączeniem lubelskiej z lat 1597-1598 
i krakowskiej z lat 1607-1613. W grupie tej mamy do czynienia z tytulaturą 
wokół popiersia władcy, a nie tak jak dotychczas jego monogramu. Tytulatura ta 
zalicza się do grupy napisowej pełnej i zawiera różne pochodne tytulatury SIG 
III D G REX P M D L. Nad groszami z grupy popiersiowej warto się jednak 
zatrzymać na dłużej. Jest to pierwszy nominał w kolejności, na którym 
występuje wizerunek władcy. Jakie ma to dla nas znaczenie? Tu można wziąć 
pod uwagę dwie tezy – nie ma żadnego znaczenia, lub ma propagandowe. I obie 
te tezy są słuszne. Otóż z jednej strony może mieć to wymiar propagandowy. 
Władca jest bowiem pokazany w zbroi, przeważnie bogatej w zdobienia 
i elementy, co mogło nasuwać ówczesnym myśl o jego potędze. Z drugiej 
jednak strony teza ta może upaść w obliczu emisji późniejszych, gdzie nie 
występuje już popiersie. Według mnie jednak jest to bardziej związane nie tyle 
ze zmniejszeniem się propagandowej roli pieniądza, ile z jego deprecjacją, 
a w konsekwencji spadkiem znaczenia grosza w systemie monetarnym. 

Drugą grupę groszy tworzą grosze napisowe, tj. z napisem i koroną na 
awersie. Monety te z reguły również należą do grupy napisowej pełnej 
z wyjątkiem jednej podawanej przez Kopickiego monety z Krakowa z 1614 r. 
z grupy napisowej niepełnej (Kopicki, Monety Zygmunta III Wazy, poz. 309). 

Kolejnymi w kolejności monetami są półtoraki, a więc monety o wartości 
1,5 grosza. Monety te powstały już w trakcie deprecjacji grosza, stąd nie dziwi 
brak na nich popiersia. Monety te były jednak równie dokładnie wykonywane 
jak grosze i prawie wszystkie (z jednym wyjątkiem, o którym za chwilę) należą 
do grupy napisowej pełnej i zawierają tytulaturę SIGI 3 D G REX P M D L. 
Nasz rodzynek to emisja z roku 1616 znana w kilku egzemplarzach według 
Kopickiego. Na monecie tej widnieje następujący napis tytularny 
SIGIS(mundus) III D(ei) G(ratia) REX P(oloniae) M(agnus) D(ux). Mamy tu 
więc do czynienia z próbą rozszerzenia skrótu imienia władcy, przez co zabrakło 
miejsca dla litery L na końcu legendy. Jest to o tyle znamienne, że jest to jedyny 
taki przypadek wśród tych monet, gdy mincerz z niewiadomych przyczyn 
ustanowił nową (jednorazową) tytulaturę królewską w formie innych niż ogólnie 
przyjęte skrótów. 
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Typowy półtorak bydgoski z pełnej grupy napisowej 
 

Bibliografia 
- Edmund Kopicki „Monety Zygmunta III Wazy, Wydawnictwo „Nefryt”, 

Szczecin 2007 
- Zbigniew Żabiński „Systemy pieniężne na ziemiach polskich”, Ossolineum 

1981 
- Henryk Samsonowicz „Historia Polski do roku 1795, WSiP, 1990 
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ORDER ORŁA BIAŁEGO NA MEDALACH I MONETACH 
RZECZYPOSPOLITEJ XVIII WIEKU.  

CZĘŚĆ 1. CZASY SASKIE 

Andrzej Denis 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Pierwszą polską odznakę orderową Orła Białego utworzył wg historyków 

król Władysław Łokietek. Odznaka była rozdawana gościom weselnym - panom 
oraz dostojnikom królestwa podczas ślubu jego syna Kazimierza Wielkiego 
z księżniczką Aldoną, córką Gedymina. Odznaka ta miała potrójny złoty 
łańcuch z podwieszonym, białym orłem w koronie. Trzymał on w szponach 
zawieszoną na łańcuszkach złotą obrączkę. Nazwa Orła Białego nie była 
wówczas jeszcze używana, a ta ozdoba była nazywana przepasem rycerskim. Na 
portretach z XVI wieku składała się później z łańcucha i zawieszonego na nim 
orła. Za czasów panowania ostatnich Jagiellonów istniał zwyczaj noszenia na 
złotym łańcuchu, często kunsztownej roboty, medali z wizerunkiem władcy, 
którymi królowie w dowód szczególnej łaski, czy uznania, bądź zasług dla tronu 
obdarowywali panów, dygnitarzy. Nie było to odznaczenie państwowe. Na 
obrazie Paris-Bardone’a, malarza z Wenecji, przedstawiającym portret złotnika 
i medaliera króla Zygmunta Augusta- Giovanniego Caraglia - widać tego artystę 
jak trzyma na ozdobnym łańcuchu medalion z popiersiem Zygmunta Augusta. 
Jest to prawdopodobnie jego artystyczny wyrób, obok leżą narzędzia złotnicze.  

Polscy magnaci od dawna bardzo chętnie przyjmowali tytuły i ordery 
ofiarowywane im przez obcych monarchów m.in. Radziwiłłowie - tytuł Księcia 
Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Również królowie polscy byli posiadaczami 
świeckich odznaczeń wielkich monarchii europejskich. Jednym z nich jest Order 
Złotego Runa - Domu Habsburskiego, czy też duński Order Słonia dla 
Augusta II Mocnego, bądź francuski Order Świętego Ducha przyznany przez 
Ludwika XIV Janowi III Sobieskiemu. Ordery te jawią się na popiersiach 
władców na obrazach, medalach, czy awersach bądź rewersach monet. 
Obejmowały też godło Rzeczypospolitej oplatając go. 
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Obraz Paris Bardone’a, medalier Giovanni Caraglio i powiększenie ręki 
z łańcuchem oraz medalu 

 

 

Rewers 100 dukatów Zygmunta III Wazy -Samuela Ammona 
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Popiersie Zygmunta I Starego z Orderem Złotego Runa 
 

 

Zygmunt III Waza  z Orderem Złotego Runa 
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Władysław IV Waza 
 

 

Jan Kazimierz Waza 
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Medal francuski Ludwika XIV, na rewersie Order Świętego Ducha  
otacza godło Rzeczypospolitej 

 

    
 

 

Fragmenty powiększone talarów koronnych Augusta II Mocnego  
z Orderem Słonia 
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Talary koronne Augusta II Mocnego 
 
Władysław IV Waza idąc za namową swego kanclerza Jerzego 

Ossolińskiego, w 1634 roku pragnął ustanowić pierwszy order polski pod 
wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.  
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Medal ślubny Władysława IV Wazy Sebastiana Dadlera 
 

 

Rysunek Orderu Niepokalanego Poczęcia- projektu Władysława IV Wazy 
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Szlachta Rzeczypospolitej poprzez swoich posłów w sejmie przegłosowała 
jednak ustawę zabraniającą królowi stanowienie tego orderu. Nie pragnęła 
wyróżnień i wywyższeń kogoś ze swojego grona. Bardzo źle odbierała tytuły 
szlacheckie, oprócz dziedzicznych tytułów kniaziowskich na Litwie i Rusi. 
Uznawała, że „szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”. Mimo zatwierdzenia 
założeń do tego orderu przez papieża Urbana VIII i wystawnej, pełnej 
przepychu delegacji polskiej kanclerza Ossolińskiego do Rzymu w tej sprawie 
(konie „gubiły” ku uciesze gawiedzi złote i srebrne podkowy) projekt jednak 
upadł. Order Niepokalanego Poczęcia miał stworzyć dla króla Władysława IV 
silne stronnictwo magnackie wspierające jego politykę w sejmie. Należy 
wspomnieć, że rewers tego orderu mającego kształt krzyża kawalerskiego ze 
zbroi husarskiej, zdobił biały orzeł z podniesionymi skrzydłami powtórzony 
później w Orderze Orła Białego w XVIII wieku. Krzyż był czerwono 
emaliowany, mający na awersie wizerunek Najświętszej Maryi Panny 
z założonymi rękami, depczącej smoka. Napis dokoła „Vicisti- Vince” 
(„zwyciężyłaś- zwyciężaj”). 

 
Geneza Orderu Orła Białego 

Order o tej nazwie zawdzięcza swoje powstanie Wojnie Północnej 
1700-1721, jaka toczyła się między Saksonią, Rosją i Szwecją. W wojnie króla 
Augusta II Mocnego, wspieranego przez wojska cara Rosji Piotra Wielkiego, 
a koalicją Karola XII króla Szwecji i Stanisława Leszczyńskiego - nowo 
wybranego króla Polski (panował od 1706 do 1708 roku). Detronizacja 
Augusta II Mocnego nastąpiła po przegraniu wojny przez Saksonię 
i opanowaniu jej stolicy Drezna przez Szwedów oraz pokoju w Altränstad. 
W wyniku jego zawarcia August II zrzekł się korony polskiej na rzecz 
Stanisława Leszczyńskiego, zachowując tytuł króla. Po zawarciu tego pokoju, 
wojska sasko-rosyjskie i posiłkujące je oddziały polskie zdążyły jeszcze odnieść 
zwycięstwo nad Szwedami w bitwie pod Kaliszem. Car Piotr I wybił na tę 
okazję pamiątkowe medale wojskowe dla swych oficerów.  
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Bitwa pod Kaliszem (obraz) 
 

    
 

    

Medale dla oficerów rosyjskich za bitwę pod Kaliszem  



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 135   marzec 2015 r. 

28 

 

Portret cara Piotra I Wielkiego  
 
Z okazji Wojny Północnej zostały wybite medale upamiętniające 

zwycięstwa Karola XII na ziemiach polskich (opanowana Warszawa, Kraków, 
Toruń, Ryga, Narwa) z wizerunkiem króla Szwecji oraz medal podkreślający 
sojusz szwedzko-polski Karola XII i Stanisława Leszczyńskiego.  
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Medal Stanisława Leszczyńskiego i Karola XII  
 
Wojna domowa jaka rozgrywała się w Polsce znalazła swój wyraz 

w interesującej monecie wybitej nieoficjalnie w mennicy w Grodnie dla 
opłacenia żołdu wojskom stronnictwa saskiego operującym na Litwie. Ciekawą 
sprawą jest pełna bezprawna tytulatura Augusta II Mocnego jako panującego 
króla Rzeczypospolitej – kiedy on już nim nie był, panował wówczas wybrany 
jako król Polski Stanisław Leszczyński (1706–1708). Jest to szóstak Augusta II 
bity z lichego srebra w latach 1706–1707 przez Podskarbiego Wielkiego 
Litewskiego Ludwika Pocieja – stronnika Augusta II.  
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Portret Ludwika Pocieja z gwiazdą Orderu Orła Białego 
 

    

Szóstak LP (Ludu płacz) 
 
Pieniądz został wywołany (usunięty z obiegu) przez stronników Stanisława 

Leszczyńskiego, co naraziło właścicieli tych monet na straty. Poszkodowani 
stronnicy zdetronizowanego Sasa tłumaczyli inicjały podskarbiego Ludwika 
Pocieja L-P na rewersie monety szóstaka jako „Ludu płacz”. Po klęsce 
Szwedów pod Połtawą w bitwie z armią cara Piotra I Wielkiego w 1709 roku 
August II powrócił na tron, a z nim szóstaki Pocieja odzyskały swoją wartość 
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i wróciły do pieniężnego obiegu. Bitwa pod Połtawą i klęska zadana armii 
szwedzkiej Karola XII była decydującą w wojnie północnej. Karol XII po bitwie 
uszedł do Turcji. Car Piotr I Wielki z okazji zwycięstwa pod Połtawą wybił 
medale upamiętniające połtawską wiktorię. 

 

 

Rycina współczesna z widokiem bitwy i cara Piotra I na koniu 
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Medale wybite z okazji zwycięstwa pod Połtawą 27 czerwiec 1709 rok 
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Nawracając do okresu wcześniejszego wydarzeń wojny północnej 
August II Mocny tracąc większe obszary Rzeczypospolitej opanowane przez 
wojska szwedzkie i posiłkujących je stronników Stanisława Leszczyńskiego 
schronił się na Litwę. Tam w dniu 1 listopada 1705 roku podczas zjazdu 
z Piotrem Wielkim w Tykocinie, już jako zdetronizowany władca Polski, szukał 
pomocy rosyjskiej przeciw Stanisławowi Leszczyńskiemu, który 4 października 
1705 roku został koronowany w Warszawie przez arcybiskupa Konstantego 
Zielińskiego na króla Rzeczypospolitej.  

 

 

Portret Augusta II Mocnego 
 

 

Portret cara Piotra Wielkiego 
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Portret Stanisława Leszczyńskiego 
 

 

Portret Karola XII króla Szwecji 
 
Naród Polski był podzielony, dlatego August II Mocny chciał szczególną 

odznaką nagrodzić kilku przychylnych sobie magnatów i skaptować innych. 
Panom zebranym w Tykocinie rozdał medale na czerwono emaliowane, owalne, 
mające po jednej stronie wizerunek orła białego i napis „Pro Fide Rege et Lege” 
(Za Wiarę, Króla i Prawo), po drugiej stronie monogram A.R (Augustus Rex). 
Medal był zawieszony do lewego boku na wąskiej, błękitnej wstążce. 
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Pierwotna wersja owalna Orderu Orła Białego zachowana  
w nielicznych egzemplarzach 

 
Wkrótce król August II Mocny pragnąc ustanowioną odznakę „wi ęcej 

uświetnić” zmienił medal owalny na krzyż ośmiorożny, podobny do 
francuskiego orderu Świętego Ducha. Krzyż był czerwono emaliowany 
z białymi brzegami, na których był rozpostarty Orzeł Biały z koroną. Z kątów 
ramion krzyża wychodziły cztery promienie wysadzane brylantami, u góry 
królewska korona złota. Kawalerowie początkowo nosili order na szyi na 
wstędze białej z czerwonymi szlakami. W 1713 roku August II wprowadził 
nową zmianę polegającą na tym, że oznakę orderową stanowiła wstęga błękitna 
morowa z lewego ramienia do prawego boku przepasana u dołu na wiązaniu 
tejże wstęgi krzyż złoty bez korony królewskiej na czerwono emaliowany 
i wysadzany brylantami, na nim zaś Orzeł Biały emaliowany z rozpostartymi 
skrzydłami. 
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Na stronie odwrotnej krzyżyk wsparty saskimi mieczami i cyfrą królewską 

A.R (Augustus Rex) oraz napis Pro Fide Rege et Lege. Oprócz orderu 
kawalerowie na lewej piersi nosili złotą, ozdobioną brylantami gwiazdę, na 
której był krzyż srebrny z napisem rozłożonym na cztery ramiona Pro Fide Rege 
et Lege. Na gwieździe noszonej przez monarchę zamiast wyrazu Lege było 
Grege co oznaczało „za naród”. Osoby duchowne nosiły order na wstędze nie 
przez ramię lecz na krzyż założonej na szyi, a na lewej piersi zaś gwiazdę, jak 
inni kawalerowie. 

 

 

Sposób noszenia orderu przez duchownych 
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August II Mocny należał do władców oświeconych, sam był 
kolekcjonerem. W Dreźnie w jego pałacu był urządzony Kunstkabinett, 
w którym gromadził dzieła sztuki i zbiory monet. Zainteresowany był 
wybijaniem monet i medali o charakterze pamiątkowym oraz kolekcjonerskim, 
między innymi talary medalowe. Poniżej pokazuję taki talar wybity z okazji 
ustanowienia Orderu Orła Białego 1 września 1705 roku. Na talarze 
przedstawiono króla jako wskrzesiciela orderu. Monetę tą wybito 
prawdopodobnie około 1713 roku. 

 

    

Talar medalowy Augusta II Mocnego, wskrzesiciela Orderu Orła Białego; 
na rewersie tego talara znajduje się napis okalający wstęgę orderową: 

Restaurator Ordinis Aqvilae Polonicae (Wskrzesiciel Orderu Orła Białego) 
 
Na krzyżu na gwieździe orderowej znajduje się łacińska dewiza Pro Fide, 

Lege et Rege, co przybliża powiększony fragment rewersu. 
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W mennicy w Dreźnie zatrudniano znakomitych medalierów. Zarówno 
August II Mocny, jak i jego syn August III doceniali propagandową rolę 
medalierstwa jako środka uwieczniania panującego na dworze saskim przepychu 
i hucznych uroczystości. Pracowali dla nich głównie artyści osiadli w Dreźnie 
lub Niemczech. Jednym z nich był Henryk Paweł Groskurt – medalier oraz 
rytownik stempli monet na dworze drezdeńskim. Jego dziełem jest medal 
upamiętniający ustanowienie Orderu Orła Białego. 

 

    

Medal Henryka Pawła Groskurta (tron z orderem Orła Białego) 
 

 

Portret Augusta II Mocnego malarza Silvestra 
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Czasy Augusta III Sasa 1733 – 1763 i order Orła Białego 
 

 

Popiersie Augusta III fragment awersu medalu H. P. Groskurta 
 
Za czasów Augusta III Sasa order stracił nieco renomę, jawi się już jako 

przedmiot sprzedaży, gdyż pierwszy minister króla Henryk von Bruhl masowo 
sprzedaje go magnatom, dla wypełnienia pustego skarbu pobierał za order 
10000 dukatów. 

 

 

Portret Henryka Bruhla 
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Później cena spadła do 1000. W końcu dawano go za darmo urzędnikom 
koronnym i faworytom dworu, czy też ministrom Bruhla. Ci płacili tylko taksę 
wartości orderu - chociaż jego wykonanie kosztowało tylko 60 dukatów. 
Zwyczajowo „nowo upieczony” kawaler orderu rozdzielał między służbę 
królewską sto dukatów, która z tym orderem przychodziła, czy też nadania 
gratulowała. Po śmierci kawalera order oddawano do garderoby królewskiej, 
przy uroczystej przemowie krewnego do króla. Kogo nie zadawalał order 
garderobiowy, sprawiał sobie okazalszy.  

 

    

Portrety króla Augusta III Sasa z Orderem Orła Białego malarza de Silwestra 
 
W roku 1738 został ustanowiony przez króla Augusta III medal „Bene 

Merentibus” („Dobrze Zasłużonym”). Jest to drugie obok Orderu Orła Białego 
odznaczenie Rzeczypospolitej za zasługi. W odróżnieniu od Orła Białego, który 
przysługiwał wyłącznie osobom wysoko postawionym, medalem Bene 
Merentibus mogły być odznaczone osoby o niższym statusie społecznym. Medal 
był bity w srebrze, miał 52 mm średnicy. Na awersie było popiersie króla 
Augusta III, z napisem w otoku: Augustus III DG Rex Polonorum (August III 
z Bożej łaski, Król Polaków). Na rewersie widniał stół z położonym na nim 
Orderem Orła Białego na łańcuchu orderowym.  
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Powiększony fragment rewersu 
 

 

Medal Bene Merentibus, medalier Christian Zygmunt Wermuth  
 

    

1748 rok 
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1754 rok 
 

    

1763 rok 
 
Na rewersie medalu w otoku był napis „De Rege et Republica Bene 

Merentibus” („Dobrze zasłużony dla Króla i Rzeczypospolitej”). U dołu data 
wręczenia medalu. Dekoracji tym medalem dokonywano zawsze w dniu imienin 
króla - 3 sierpnia każdego roku. Order Orła Białego pojawia się na medalach 
w fundacji Biblioteki Załuskich. Fundacja ta, była pierwszą publiczną biblioteką 
narodową w Polsce. Powstała z inicjatywy współzałożycieli tego zbioru - braci 
biskupów Załuskich. Na pierwszym medalu widnieje biskup chełmiński tj. 
Andrzej Załuski. Na rewersie siedziba biblioteki. Twórca medalu Daniel 
Fehrman - medalier ze Sztokholmu.  
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Kilkanaście lat później po śmierci biskupa Andrzeja, jego brat Józef 

Andrzej Załuski, biskup kijowski zlecił wykonanie nowego medalu włoskiemu 
medalierowi Giovanniemu Battiście Tonellemu. 

 

    
 
Na portretach medalowych obu biskupów widoczne jest typowe noszenie 

Orderu Orła Białego przez dostojników kościoła, zawieszonego na wstędze na 
szyi.  

 
Zakończenie 

August II Mocny w 1709 r zamienił początkowo konspiracyjny medal 
Order Orła Białego w odznaczenie honorowe, jako prywatny order monarchy 
i domu saskiego. Nigdy nie nastąpiło oficjalne zatwierdzenie tego orderu przez 
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Sejm. Jednak order ten ozdobiony brylantami zdobył uznanie na dworach 
zagranicznych, miał bowiem atrakcyjny kształt, symbol oraz wygląd. Szlachta 
polska nie przejawiała specjalnego zainteresowania tym orderem. W czasach 
Augusta III propaganda dworska starała się zainteresować atrakcyjnym orderem 
magnaterię. Aby zapełnić pusty skarb - sprzedawano order za 10.000 dukatów 
za pośrednictwem I ministra Bruhla. Okres panowania w Rzeczypospolitej obu 
władców Sasów nie licząc krótkich rządów Stanisława Leszczyńskiego 
przyniosło krajowi smutny bilans - wewnętrzne rozprzężenie, u którego podstaw 
leżały "złota wolność szlachty i źrenica tej wolności sejmowe "Liberum Veto". 
Długotrwała wojna domowa i rabunkowa gospodarka plądrujących kraj obcych 
wojsk spowodowały regres gospodarczy, upadek miast, handlu i coraz gorszy 
pieniądz. Miedzianą bezwartościową drobną monetą bitą masowo w Saksonii 
płacono zwożąc ją konnym zaprzęgiem w beczkach lub skórzanych worach. 
Sytuację miał uzdrowić po śmierci Augusta III Sasa w 1763 r. dopiero nowo 
wybrany ostatni król polski - Stanisław August Poniatowski, poprzez 
uporządkowanie gospodarki monetarnej i otwarcie mennicy koronnej 
w Warszawie i Krakowie, oraz bicie dobrej monety o czym w części II artykułu. 

 
Bibliografia 
Zygmunt Gloger „Encyklopedia Staropolska”, ordery polskie 
Aleksander Brückler „Encyklopedia Staropolska”, ordery 
Paweł Jasienica „Rzeczypospolita Obojga Narodów. Dzieje agonii” 
Tadeusz Kałkowski „1000 lat monety polskiej” 
Andrzej Link-Lenczowski „Rzeczypospolita na rozdrożu 1696-1736” 
Jan Pruszyński „Order Orła Białego w Rzeczypospolitej” 
 
Ilustracje 
Adam Więcek „Dzieje medalierstwa w Polsce” 
Tadeusz Kałkowski „1000 lat monety polskiej” 
Wikipedia: medale Augusta II Mocnego, Order Orła Białego 
Ilustracje talarów i medali z własnego zbioru replik autora 
Fotografie wykonał autor Andrzej Denis 
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MEDALE JÓZEFA I TEODORA KAWECKICH 
CZĘŚĆ 3. PLAKIETY JÓZEFA KAWECKIEGO  

Teodor Kawecki 1, Dariusz Świsulski 2 

 
1 Konserwacja Zabytków i Rzemiosło Artystyczne 

2 Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
 

W poprzednich numerach Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych 
opublikowaliśmy dwie pierwsze części katalogu medali zaprojektowanych przez 
gdyńskiego artystę Józefa Kaweckiego oraz jego syna Teodora Kaweckiego. 
Pokazaliśmy tam medale Józefa Kaweckiego - wybite w Mennicy Państwowej 
oraz odlewane.  

W części trzeciej przedstawiamy plakiety, na których znajdują się 
wizerunki znanych żeglarzy, osób związanych z Marynarką Wojenną 
i z gospodarką morską. Autorem projektu i modelu plakiet jest Józef Kawecki, 
odlewy w brązie wykonał Teodor Kawecki. 

Plakiety udostępnił i udzielił na ich temat informacji Teodor Kawecki, do 
publikacji przygotował Dariusz Świsulski. 

W kolejnym numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych 
przedstawimy medale zaprojektowane przez Teodora Kaweckiego. 
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Wiceadm. Kazimierz Porębski 
13,5 x 20,0 cm 
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mgr inż. Jerzy Szopa 
13,8 x 21,5 cm 
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Kmd. Bolesław Romanowski 
13,3 x 20,0 cm 
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Kpt. Karol Borchardt 
12,5 x 19,2 cm 
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Prof. inż. Eugeniusz Kwiatkowski 
13,5 x 19,5 cm 
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Gen. Mariusz Zaruski 
13,2 x 20,0 cm 
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Prof. Michał Siedlecki 
13,5 x 20,5 cm 
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Marszałek Józef Piłsudski 
13,8 x 19,8 cm 
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Kmd. Antoni Garnuszewski 
13,5 x 20,0 cm 
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Kpt. Konstanty Maciejewicz 
13,7 x 18,8 cm 
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Kpt. Kazimierz Jurkiewicz 
13,0 x 19,5 cm 

 

 

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 135   marzec 2015 r. 

57 

 

 

Prof. Kazimierz Demel 
13.0 x 19,3 cm 

 

◙ 
 



 
KOMUNIKATY 

 
 
Spotkania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Gdańsku: 
 

- każdy pierwszy wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) godz. 17:00 w Sali 
Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska znajdującej się w Ratuszu 
Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) - otwarte spotkania połączone 
z odczytami, 
 

- 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 

 
 
 

ZAPRASZAMY 


