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EPIZOD POLSKI 1561-1562  
W TWÓRCZO ŚCI MEDALIERSKIEJ  

STEVENA VAN HERVIJCKA -  
MEDALE OSTATNICH JAGIELLONÓW 

Andrzej Denis 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

 

Portret Stephena van Hervijcka (mal. Anthony Mor) 
 
Najwcześniejsze polskie medale renesansowe tworzone w technice 

odlewniczej miały charakter elitarny, powstawały w niewielkiej liczbie 
egzemplarzy na zamówienie dworu królewskiego. Były to przede wszystkim 
portrety ostatnich władców dynastii Jagiellonów oraz dostojników królestwa. 
Medale te cechowały się powagą , harmonią i symetrią. W drugiej połowie 
XVI w. we wczesnej swej fazie powyższe cechy ulegają rozluźnieniu, odchodzą 
od idei odrodzenia. Stają się pełne ekspresji, dekoracyjności, ruchu i asymetrii 
(za Adamem Więckiem). Pod koniec XVI wieku na początku XVII zmienia się 
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tematyka medali, pojawia się zainteresowanie wydarzeniami jak koronacja, 
wojny, śluby. Medale stają się narzędziem propagandy, gloryfikacji władzy 
i dokumentem dziejących się wówczas wydarzeń historycznych. Jednym 
z pierwszych nieśmiałych prekursorów nowych prądów w medalierstwie był 
Steven Van Hervijck - medalier, malarz i rzeźbiarz gemm urodzony około 1530 
roku, zmarły w Londynie w 1567. Znane są jego medaliony portretowe, medale 
jak i obrazy. Niedawno historycy sztuki odkryli jego prace malarskie. 
Odnaleziono jego portrety, które malował angielskiej arystokracji jak i panującej 
królowej Elżbiecie I-wszej - sygnowane „Peynter Steven”, wymieniane w 
inwentarzach zbiorów, a pierwotnie identyfikowane jako „Steven van der 
Meulen”. Początkowo Steven van Hervijck pracował w 1557 roku jako artysta 
rzeźbiarz gemm i medali. Z Włoch powrócił do Utrechtu w Niderlandach 
w 1558 roku, gdzie został przyjęty jako mistrz do gildii artystów Św. Łukasza. 
Jego najwcześniejsze medale zachowane z tego okresu to medale wykonane dla 
biskupa Utrechtu Georga van Egmont. 

 

 

Medal biskupa Utrechtu Georga van Egmont z 1558r. 
 

 

Medal Engelken Tols 
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W 1559 artysta przenosi się do Antwerpii z tego okresu powstaje jego 
9 medali w tym medal Gillis Hooftman. 

 

 

Medal Gillis Hooftman 
 
Na skutek prześladowań religijnych ucieka z Antwerpii do Polski w 1561 

roku, gdzie przyjmuje zamówienie od polskiego króla  Zygmunta  Augusta na 
wykonanie medalionów rodziny królewskiej - ostatnich Jagiellonów. 

 

Pobyt Stevena van Hervijcka w Polsce 
Zatrzymał się na dworze królewskim w Wilnie. Jak dotąd znamy 7 medali 

z modelowanymi płasko wizerunkami pary królewskiej Zygmunta I Starego 
i królowej Bony, wzorowanych na miniaturach portretowych malarza Cranacha 
młodszego. 

 

 

Medal Zygmunt I Stary, 1561 r. 
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Medal królowa Bona Sforza, 1561 r. 
 

   

Miniatury Cranacha młodszego 
 
Następne medale ich syna króla Zygmunta Augusta i jego żony Katarzyny 

Austriackiej wzorowane na miniaturze Cranacha młodszego. 
 

 

Medal Zygmunta  Augusta 
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Medal Katarzyny Austriackiej 
 
Dalsze medale to medal córki Zygmunta I Starego i Bony-Izabeli 

Jagiellonki i jej męża Jana Zygmunta Zapolyi - króla  węgierskiego jak i drugiej 
córki Anny Jagiellonki. Poniżej medal Jana Zygmunta znajdujący się w zbiorach 
Biblioteki  Narodowej w Paryżu. 

 

 

Medal Jana Zygmunta Zapolyi króla Węgier 
 
Te medaliony były wykonane pierwotnie w ołowiu miękkim, materiale 

nadającym się do precyzyjnego modelowania. Znajdujące się w muzeach 
odlewy tych medali brązowe bądź srebrne wydają się odlewami późniejszymi - 
wtórnymi, często zmienione i poprawiane cyzelowaniem. Początkowo seria 
medali jagiellońskich była znana w kraju i za granicą i monogramy artysty na 
ołowianych egzemplarzach STE.H.F i data 1561 były mylnie interpretowane 
jako Stephanus van Holland. Dalsze badania historyków sztuki w latach 
20-stych i odnalezione źródła w archiwach antwerpskich pozwoliło 
zidentyfikować artystę medaliera jako Stevena van Hervijcka. Artyście temu 
jako wzorce do wykonania szkiców do większości medali jagiellońskich 
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posłużyły miniatury Łukasza Cranacha młodszego (w zbiorach krakowskich 
Muzeum Czartoryskich). Studiując twarze królowej Katarzyny Austriaczki żony 
Zygmunta Augusta na dostępnych medalach zastanawia podobieństwo dwu 
pierwszych do portretu miniatury Łukasza Cranacha. Jest to egzemplarz opisany 
przez Mariana Gumowskiego w zbiorach Królewskiego Gabinetu monet 
i medali w Monachium jak i medal Katarzyny ze zbioru Muzeum Narodowego 
w Krakowie co ilustruję poniżej. 

 

 

Medal Katarzyny z Monachium 
 

 

Medal Katarzyny z MN Kraków 
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Portret Katarzyny - miniatura Cranacha 
 
Dwa pozostałe medale Katarzyny ze zbioru Czapskich w Krakowie 

i z aukcji, jak i trzeci z „Gabinetu Medali Polskich” Raczyńskiego są do siebie 
bardzo podobne, przedstawiają młodą piękną kobietę o nieskazitelnych rysach 
twarzy, wyraźnie odbiegającą od rysów zmęczonej matrony z dwu pierwszych 
co ilustruję poniżej. 

 

 

Medal  królowej Katarzyny ze zbioru Czapskich  
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Medal królowej (wg hr Raczyńskiego)  
 

 

Medal Katarzyny z aukcji, pozłacany 
 
Do tego dochodzą różnice w wyglądzie haftów na rękawie sukni królowej. 
 

   

Rękaw z haftem 
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Medal aukcyjny pozłacany o mniejszej średnicy 81 mm był oferowany za 
5000 zł. Posiadał awers z Zygmuntem Augustem i startował w aukcji jako 
„medal ślubny” z 1561 r., gdy ślub miał miejsce w 1553 r. Informacja podaje 
dalej iż wystawiany medal powstał w XVIII wieku, a nie XVI. Odlew starannie 
wycyzelowany i pozłocony, mniejszy od pozostałych. Reasumując ich 
podobieństwo do siebie - twarze pięknych młodych kobiet - i rysów twarzy 
można się zadumać czy nie wyszły z tego samego warsztatu medalierskiego 
i tego samego medaliera? Zachodzi pytanie, który egzemplarz był oryginałem 
medalu artysty Stevena van Hervijcka? A który późniejszym naśladownictwem 
trafiającym w gusta ówczesnych kolekcjonerów medali? Ciekawym także jest 
porównanie medalu obustronnego z „Gabinetu Medali Polskich Edwarda hr 
Raczyńskiego” ze „złoconym” medalem aukcyjnym z XVIII wieku - są prawie 
identyczne. W postaciach króla Zygmunta Augusta i królowej Katarzyny różnią 
się tylko rękawy sukni i elementy grzbietu pancerza. Wygląd z kolei popiersi 
króla tych ostatnich medali odbiega od wyglądu oryginału ze zbioru 
monachijskiego podanego w dziele M. Gumowskiego „Medale Jagiellonów”. 

 

 

Popiersie króla - medal zbiór monachijski 
 

 

Popiersie króla – Gabinet Medali (Raczyński) 
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Popiersie króla - medal złocony „aukcyjny”  
 
W/g Gumowskiego Steven van Hervijck wykonał dwa próbne egzemplarze 

medalu królowej Katarzyny, jeden z nich zamieścił w swej pracy „Medale 
Jagiellonów” co ilustruję poniżej. 

 

 

Próbny egzemplarz medalu Katarzyny 
 
Odbiega on wyglądem od pierwowzoru ale pewne szczegóły na obu 

medalach się powtarzają. Jest to jedyny egzemplarz lany w brązie 
(M. Gumowski „Medale Jagiellonów”), znajduje się w wiedeńskim gabinecie 
monet i medali.  

Inny przypisywany Hervijckowi próbny medal królowej Katarzyny 
w ujęciu prawie na wprost, jedyny egzemplarz lany w brązie znajduje się 
w gabinecie medali i monet w Monachium. W/g M. Gumowskiego, mimo że 
jest bardziej wypukły od innych, należy bez wątpienia do szeregu polskich 
medali Stevena van Hervijcka. Może to być studium artysty do trzeciej żony 
Zygmunta Augusta. Reprodukcja z „Medale Jagiellonów”- M. Gumowskiego. 
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Medal próbny (na wprost) Katarzyny 
 
Pobyt artysty w Polsce trwał prawdopodobnie kilka miesięcy. 

Niewykluczone, że poza zamówieniami króla Zygmunta Augusta miał 
zamówienia na medale portretowe i od innych osób - bogatej magnaterii. 
Wykonując dla króla zespół medali jego rodziny, wykonał prawdopodobnie jako 
wzięty portrecista szereg szkiców popiersia króla i po powrocie z Polski 
wykonał także dla niego w Utrechcie w 1562 r. medal lany w srebrze z pięknym 
popiersiem polskiego władcy. Okazją do wykonania tego medalu stała się 
wyprawa przeciw Tatarom pustoszącym Podole i Ukrainę. Na awersie popiersie 
króla Zygmunta Augusta bez korony, w profilu prawym. Dokoła napis: 
SIGISMUND[us] AUGUSTUS D[ei] G[ratia]REX POLONIAE. Na rewersie 
w hełmie, zbroi z mieczem, na pędzącym koniu w kierunku prawym (POGOŃ). 
Dokoła napis: DA MIHI VIRTUTEM CONTRA HOSTES TUOS (Użycz mi 
męstwa przeciw nieprzyjaciołom moim). Powyższy medal był lany także 
w brązie i jest znany w dwu odmianach co niżej prezentuję. 

 

   

Medal z monogramem artysty pod popiersiem 
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Powiększony fragment popiersia Zygmunta Augusta 
 

 

Powiększony fragment z monogramem 
 

   

Medal bez monogramu pod popiersiem ze zbiorów Muzeum Lubelskiego 
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Druga odmiana znajduje się jako lana replika w Muzeum Lubelskim. 
Innym medalem bardzo przypominającym (z rewersu) powyższe medale 
Zygmunta Augusta jest medal z 1571 roku, znany jako jedyny egzemplarz 
znajdujący się w zbiorze Ermitażu w Petersburgu. Jest lany w srebrze 
i cyzelowany, pochodzi jak wiele innych z gabinetu Uniwersytetu 
Warszawskiego (wg M. Gumowskiego). Medal ten przepysznej roboty jest 
zarazem wiernym portretem Zygmunta Augusta z przedostatniego roku jego 
życia, uwydatniającym szczupłą twarz, wydłużone rysy, podwójną długą brodę 
i małą łysinę króla w 51 roku życia (dalej za M. Gumowskim). Pogoń na 
rewersie przypomina wyżej opisane medale z 1562 r. Gumowski uważa ten 
medal za dzieło któregoś z włoskich artystów pracujących w Polsce, tym 
bardziej, że w 1571 roku Steven van Hervijck już nie żył. 

 

   

Medal Zygmunta Augusta z Ermitażu, 1571 r.  
 

Medal Stevena van Hervijcka o niespełnionej miłości Jana hrabiego  
na Tenczynie i Cecylii Wazówny 

Księżniczka Cecylia była córką króla Szwecji Gustawa Wazy ur. 
6 listopada 1540 roku w Sztokholmie,  zm. 27 stycznia 1627 r. w Brukseli. Od 
wczesnej młodości słynęła z niezwykłej urody, którą opisywali kronikarze. Była 
kobietą wykształconą, znała kilka języków, interesowała się tańcem, śpiewem 
i muzyką. Już od wczesnej młodości otrzymywała liczne propozycje małżeńskie 
od przedstawicieli możnych rodów. Kandydatami do jej ręki byli m.in. książę 
Wilhelm Orański, palatyn Jerzy Jan Valdenz i Jan hrabia Fryzji wschodniej. 
20 lipca 1561 roku na dwór szwedzki przybyło poselstwo polskie mające 
doprowadzić do skutku małżeństwo brata Cecylii - Jana III Wazy z Katarzyną 
Jagiellonką - siostrą króla Polski Zygmunta  Augusta. Na czele poselstwa stał 
młody hrabia Jan Baptysta Tęczyński, który podczas pobytu w Szwecji zakochał 
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się w pięknej Cecylii. Poprosił więc nowego króla Szwecji Eryka XIV o rękę 
jego siostry. Król nie odmówił ale poprosił o rozważenie decyzji. Jesienią do 
Szwecji przyjechał kolejny starający się o rękę Cecylii - margrabia Badeński 
Krzysztof II, a Tęczyński z poselstwem pilnie wzywany do Polski opuścił 
Sztokholm. Pod koniec roku doszło jednak do umowy przedślubnej Cecylii z hr 
Tęczyńskim. Cecylia miała otrzymać w posagu 100000 talarów, a przyszły 
małżonek miał wypłacać królewnie 6000 talarów rocznej renty. Termin ślubu 
wyznaczono na lato 1562 r., poczyniono przygotowania do ślubu, zamówiono 
medal z okazji zaręczyn z portretami Jana Tęczyńskiego i księżniczki Cecylii 
u holenderskiego artysty Stevena van Hervijcka.  

 

   

Medal Jana hr na Tenczynie i Cecylii Wazówny 
 

 

Powiększony fragment awersu 
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Portret Cecylii Wazówny 
 
Król Szwecji Eryk XIV zmienił jednak zdanie i zrezygnował  z planów 

małżeńskich swej siostry z hr Tęczyńskim na skutek groźnej sytuacji politycznej 
- zatarg z Polską o Inflanty. Eryk XIV uwięził swego brata Jana III Wazę i jego 
żonę Katarzynę Jagiellonkę. Flota duńska blokowała wybrzeże Szwecji, król 
Zygmunt August powstrzymywał Jana Tęczyńskiego przed powtórną 
niebezpieczną podróżą do Szwecji. Zakochany Tęczyński zignorował pisma 
swego króla. Aby zdobyć fundusze na wyprawę weselną zastawił miasto 
Kraśnik wraz z zamkiem i okolicznymi wsiami swoim stryjom i z imponującym 
orszakiem wyruszył statkiem do Szwecji, ale w bardzo złym momencie, gdyż 
flota duńska licząca 33 okręty staczała bitwę z flotą szwedzką koło Gotlandii. 
Statek Tęczyńskiego dostał się do niewoli Duńczyków. Młody Tęczyński 
przebywał u nich w niewoli w Kopenhadze, gdzie na skutek epidemii zmarł 
w grudniu 1563 r. Rok po śmierci polskiego narzeczonego 18 czerwca 1564 r. 
w Sztokholmie Cecylia została żoną margrabiego badeńskiego, któremu 
urodziła sześcioro synów. Jednak nie zapomniała o dawnej miłości. W 1592 r. 
bawiła w Krakowie na weselu swego bratanka Zygmunta III Wazy i Anny 
Habsburżanki.  
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Medal pary królewskiej Zygmunta III Wazy i Anny Hab sburg 
 
Jak głosi legenda miała przy okazji odwiedzić Kraśnik, gdzie pochowano 

Tęczyńskiego w kościele parafialnym. Podobno ufundowała ukochanemu 
nagrobek w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Znajdują 
się na nim dwie wyrzeźbione postacie młodzieńca i dziewczyny, obejmują się 
ramionami tworząc kształt serca.  

 

   

Nagrobek Tęczyńskiego 
 
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                    Nr 140   listopad 2015 r. 

20 

Dalsze prace artystyczne Stevena van Hervijcka w Anglii 

Po powrocie z Polski do Anglii artysta podejmuje zlecenia na prace 
medalierskie angielskiej arystokracji z kręgów dworskich oraz maluje wiele 
portretów, między innymi królowej Anglii panującej Elżbiecie I. Wiele z nich 
ukazywało się z podpisem „Peynter Steven”, wymieniane później 
w inwentarzach zbiorów, a pierwotnie identyfikowane jako „Steven van der 
Meulen”. 

 

 

Portret królowej Anglii El żbiety I 
 

 

Portret Henry Carey baron Husdon 
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Portret Roberta Dudley Earl of Leicester 
 

 

Portret Catherine Carey 
 
Oto niektóre medale Stevena van Hervijcka powstałe w Anglii na 

zamówienie arystokracji angielskiej  z kręgu dworskiego. 
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Elizabeth Broke markiza of Northampton 
 

 

Wiliam Herbert I Earl of Pembroke 
 

   

Richard Martin Lord Major Londynu i jego żona Dorcas Eglestone 
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Edmund Withipol  
 

   

Thomas Stanley skarbnik Mennicy Królewskiej w Londynie 
 
W 1564 roku artysta płynie do Holandii, gdzie jego przyjaciel malarz 

portrecista Antoni Mor maluje jego portret. On natomiast wykonuje jego 
medalion portretowy. Antoni Mor maluje także portret żony Stevena van 
Hervijcka - Janekyn. Po rocznym pobycie w Holandii artysta wraca do Anglii, 
gdzie tworzy medal dla królowej Elżbiety I. Znajduje się on obecnie w National 
Portrait Gallery w Londynie, lany w ołowiu. Ciekawostka - ten medal został 
znaleziony w zaoranym polu w Moulton w hrabstwie Norfolk w 1962 r. Jest 
jedynym znanym medalem, którego powstanie było przedmiotem 
korespondencji w 1565 r. pomiędzy flamandzkim uczonym Charlesem 
Utenhove a sekretarzem królowej Wiliamem Cecilem o pozwolenie jego 
produkcji. 

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                    Nr 140   listopad 2015 r. 

24 

 

Medal królowej Anglii El żbiety I 
 

Jedną z ostatnich prac Stevena van Hervijcka był medal wykonany 
w 1565 r. dla ambasadora Francji przy dworze angielskim  Michela de 
Castelnau. 

 

Medal ambasadora Francji  
 

Artysta umiera w Londynie w 1567 roku pozostawiając owdowiałą żonę 
Janekyn i trójkę dzieci. Większość medali Stevena van Hervijcka  znajduje się 
w zbiorach British Museum w Londynie. 

 

Bibliografia 
Marian Gumowski „Medale Jagiellonów” 
Wikipedia „Steven van Hervijck - medalier” 
Adam Więcek „Dzieje Sztuki Medalierskiej w Polsce” 
Edward hr Raczyński „Gabinet Medali Polskich” 
Oficjalny serwis miasta Kraśnik „Legenda o Janie i Cecylii” 
Wikipedia „Cecylia Wazówna” 
Ilustracje 
Własne repliki Autora, Grafika Google - Steven van Hervijck, Adam Więcek „Dzieje sztuki 
medalierskiej w Polsce”, Marian Gumowski „Medale Jagiellonów”, Katalogi aukcyjne. 

◙ 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                    Nr 140   listopad 2015 r. 

25 

 
 
 

WIZERUNKI GODŁA NA MONETACH II RP I PRL 

Mariusz Habkowski 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
I. Krótka historia Orła Białego 

 
"Nagle ptak nieznany pojawił się nad jego głową. Połyskiwał bielą 

rozpostartych skrzydeł. Potem zatoczył łuk nad wiekowym dębem, rosnącym na 
skraju puszczy, na niewielkim wzgórzu. Lech, zaciekawiony ptakiem i jego 
dziwnym lotem, zbliżył się do drzewa i ujrzał na nim gniazdo wielkie 
i wychylające się z niego główki białych piskląt. Otwarte dziobki prosiły się 
o pokarm. Białopióry ptak przysiadł na skraju gniazda i troskliwie je karmił. 
Ożywił się nagle Lech, rozchmurzyło się jego czoło i gromkim głosem wojów 
do siebie przywołał. A gdy przy nim stanęli, powiedział: 
- Tu zostaniemy. Tu będzie nasze gniazdo. A ten biały ptak, karmiący pisklęta -
naszym znakiem. A gród, który tu zbudujemy, Gniezdnem nazwiemy"1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lech i Biały Orzeł, dzieło autorstwa Walerego Eljasza-Radzikowskiego  
Fot. wikipedia.org 

 

                                                           

1 Marian Orłoń, Jan Tyszkiewicz, Legendy i podania polskie, wyd. PTTK „Kraj”, 1988 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                    Nr 140   listopad 2015 r. 

26 

Tak, według legendy, po raz pierwszy spisanej w trzynastowiecznej 
Chronica Poloniae maioris, czyli Kronice Wielkopolskiej, narodziło się polskie 
godło: Orzeł Biały „ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, 
z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi”2. Warto w tym 
miejscu zwrócić uwagę na błąd, którego nie ustrzegł się ustawodawca, 
mianowicie w przytoczonym fragmencie ustawy (a także niestety w Konstytucji 
RP) zawarto sformułowanie: „Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek 
orła białego (…) umieszczony w czerwonym polu tarczy”. Tymczasem zgodnie 
z zasadami heraldyki symbolem Rzeczpospolitej Polskiej jest tak naprawdę 
herb, który składa się z tarczy herbowej oraz godła, czyli wizerunku orła, na 
niej umieszczonym. 

Po raz pierwszy wizerunek ukoronowanego orła pojawił się na denarze 
Bolesława Chrobrego PRINCES POLONIE. Kwestia, czy jest to rzeczywiście 
orzeł pozostaje nierozstrzygnięta – wg. części badaczy (np. prof. Stanisława 
Suchodolskiego) jest to wizerunek pawia, natomiast według innych jest to kogut 
lub gołąb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia denara PRINCES POLONIE. Fot. Skarbnica Narodowa 
 

Najstarszy wizerunek Orła Białego użyty jako symbol państwa polskiego 
pojawił się w 1295 r. na pieczęci majestatycznej Przemysła II. Choć już Jan 
Długosz pisze: „Otto zdjął wspaniały diadem, który wtedy miał na głowie 
i ozdobił nim i uwieńczył skronie księcia Bolesława, ustanawiając go 

                                                           

2 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
o pieczęciach państwowych 
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(i wszystkich jego następców) królem Polski, sprzymierzeńcem i przyjacielem 
cesarstwa rzymskiego, podporządkowując mu wszystkie ziemie polskie i ludy, 
dając jemu i jego następcom – królom Polski – panowanie nad księstwami, 
ziemiami i okręgami zdobytymi w przyszłości na poganach i schizmatykach. 
Jako godło nadaje jemu i całemu Królestwu Polskiemu po wsze czasy białego 
orła. Podobnie jak cesarstwo rzymskie ma to samo godło koloru czarnego 
i podlegają mu wszystkie ludy niemieckie, tak samo on ma używać tego godła 
na czerwonym polu i nieustannie podporządkowywać sobie poszczególne ludy 
słowiańskie i pogańskie”.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć majestatyczna Przemysła II. Fot. wikipedia.org 
 

Wraz z biegiem lat i kolejnymi władcami zmieniały się wizerunki 
polskiego godła. Ich przedstawienia znaleźć można m.in. na zachowanych 
monetach. Poniżej prezentowane są monety emitowane w czasach Kazimierza 
Wielkiego (1310-1370), Władysława Jagiełły (ok.1351-1434), Zygmunta 
Starego (1467-1548) czy Zygmunta Augusta (1520-1572). 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Roczniki, czyli kroniki słynnego Królestwa Polskiego, autorstwa Jana Długosza, księga II 
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                      Grosz krakowski                                  Półgrosz koronny  
                Kazimierza Wielkiego                             Władysława Jagiełły 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Półgrosz koronny Zygmunta Starego       Półgrosz Zygmunta Augusta 
 
W herbie Rzeczpospolitej Obojga Narodów obok polskiego orła pojawiła 

się litewska Pogoń. Z kolei na herbie państwowym z czasów króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego znaleźć można w polu sercowym prywatny herb króla 
– Ciołek. 
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   Szóstak koronny Jana II Sobieskiego        Talar Stanisława Augusta  
                                                                                    Poniatowskiego 

 
Okres rozbiorów nie oznaczał, że Polacy zapomnieli o swym Znaku. Już na 

początku XIX wieku w herbie Księstwa Warszawskiego, utworzonego przez 
cesarza Francuzów Napoleona I oraz cesarza Rosji Aleksandra I w 1807 roku na 
mocy traktatów w Tylży, znalazł się Orzeł Biały w czerwonym polu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 grosze Księstwa Warszawskiego  Wielki herb Księstwa Warszawskiego 
 
Po likwidacji w 1815 roku Księstwa Warszawskiego decyzją kongresu 

wiedeńskiego, powstało połączone unią realną z Imperium Rosyjskim, 
Królestwo Polskie. Herbem Królestwa Polskiego był czarny dwugłowy rosyjski 
orzeł, na którego piersi umieszczony został Orzeł Biały. 
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50 złotych Królestwa Polskiego                 Herb Królestwa Polskiego 
 
Podobnie w herbie Wielkiego Księstwa Poznańskiego, wchodzącego w 

latach 1815-1848 w skład Prus, na piersi czarnego pruskiego orła widnieje biały 
ukoronowany orzeł na czerwonej tarczy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Grosz Wielkiego Księstwa Poznańskiego        Herb Wielkiego Księstwa  
                                                                                          Poznańskiego 

 
Do polskiego herbu w okresie powstań narodowych powróciła litewska 

Pogoń, będąca efektem tęsknoty za odrodzeniem Rzeczpospolitej. W 1863 roku 
obradujący w Warszawie Komitet Centralny Narodowy przekształcony w Rząd 
Narodowy, wydał dekret o nowym herbie państwa, w którym obok Orła Białego 
i Pogoni pojawił się Michał Archanioł – symbol Rusi. 
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Strona wspólna dla monet z okresu  Medal pamiątkowy wybity w 1863 r. 
      Powstania Listopadowego 

 
Warto jeszcze wspomnieć o dwóch herbach, w których pojawia się polski 

orzeł: herbie Cesarstwa Rosyjskiego, gdzie na prawym skrzydle czarnego 
dwugłowego rosyjskiego orła umieszczono wśród innych także herb Polski oraz 
o herbie Królestwa Polskiego zależnego od Niemiec i Austro-Węgier, 
powstałego w 1917 roku. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

3 ruble/20 złotych Królestwa Polskiego 1834  1 Fenig Królestwa Polskiego 1917 
 

II. Wizerunki orła na monetach II RP 
 
Po odzyskaniu niepodległości, po 123 latach niewoli, pierwszym aktem 

normatywnym określającym symbole narodowe, była ustawa Sejmu z 1 sierpnia 
1919 roku. Stwierdzała ona wprowadzenie przejściowego, do czasu ustalenia 
granic i określenia godła przez konstytucję, wizerunku herbu, pieczęci, flag, 
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bander i sztandarów Rzeczpospolitej. Projekt nowego herbu był dziełem 
zbiorowym, w którego powstaniu brali udział prof. Jan Skotnicki, znany malarz 
Józef Mehoffer i historyk Stanisław Łoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herb Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie Ustawy z 1 sierpnia 1919r. 
 
W okresie obowiązywania tymczasowego herbu, na monetach 

emitowanych przez odrodzone państwo, Orzeł Biały przyjmował różne formy – 
od silnie nawiązujących stylistyką do oficjalnego wizerunku, do skrajnie od 
niego odmiennych.  

Do monet zawierających wizerunki polskiego godła w formie zbliżonej 
(choć jednak różnej) do oficjalnego wzorca, należą projekty takich twórców jak 
Antoni Madeyski, Tadeusz Breyer czy Stanisław Roman Lewandowski. 
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proj. Antoni Madeyski   proj. Stanisław R.Lewandowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
proj. Tadeusz Breyer  

 
Nieco odmienną koncepcję wizerunku godła państwowego zaproponowali 

projektanci: Konstanty Laszczka, T. Załuski oraz W. Wasilewicz, których orły 
nawiązywały do wizerunków z czasów Zygmunta III Wazy. 
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Kartusz z czasów Zygmunta III Wazy 
 

 

 

 

 

 

 

 

proj. Konstanty Laszczka    proj. T. Załuski  
 

 

 

 

 

 

 

 

proj. W. Wasilewicz 
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Skrajnie odmiennymi projektami były dzieła Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, 
Wojciecha Jastrzębowskiego oraz zaskakująca w swej nieortodoksyjności 
propozycja Stanisława Szukalskiego. Należy tu nadmienić, iż S. Szukalski jest 
autorem płaskorzeźby orła piastowskiego na frontonie gmachu Urzędów 
Niezespolonych (obecnie w budynku tym mieści się Wydział Filologii 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) oraz symbolu „Toporzeł” stworzonym 
jako godło odrodzonej Polski, a używanym przez różne organizacje 
nacjonalistyczno-neopogańskie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   „Toporzeł” 
 

 

Orzeł piastowski na frontonie gmachu 
Urzędów Niezespolonych 

 
proj. Stanisław Szukalski 
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proj. Zofia Trzci ńska-Kamińska  proj. Wojciech Jastrzębowski  
 
Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej o godłach i barwach 

państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach w dniu 13 grudnia 
1927 roku, zatwierdzony został nowy wzór herbu Rzeczpospolitej autorstwa 
Zygmunta Kamińskiego. Wzór ten z kilkoma zmianami obowiązuje do dziś.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herb Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczpospolitej o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach 

i pieczęciach z dnia 13 grudnia 1927 roku; po lewej projekt niezatwierdzony 
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Po zmianie herbu, na emitowanych wówczas monetach pojawiły się 
wizerunki godła ściśle odpowiadające wzorcowi oficjalnie obowiązującemu. 
Myliłby się jednak ten, kto uważałby, że stan ten był zjawiskiem powszechnym. 
Dość spojrzeć na projekty takich twórców jak Wojciech Jastrzębowski, 
Stanisław Ostrowski czy Walery Cyryl Amrogowicz. Na szczególną uwagę 
zasługuje moneta zaprojektowana przez Stanisława Ostrowskiego, na której 
zamiast orła państwowego umieszczony został orzeł nawiązujący do 
zaprojektowanego przez Czesława Jarnuszkiewicza, a noszonego na czapkach 
przez członków Związków Strzeleckich. 
 

 

 

 

 

 

 

 

proj. Mieczysław Kotarbiński   proj. Wojciech Jastrzębowski 
projekt zgodny z oficjalnym wzorem godła 
 

 

 

 

 

 

 

 

 proj. Stanisław Ostrowski Orzeł strzelecki proj. Czesława Jarnuszkiewicza 
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proj. Walery Cyryl Amrogowicz (emisja prywatna) 
 

III. Wizerunki orła na monetach PRL 
 
Okres tzw. „Polski Ludowej” (1944-1989) obfitował w projekty monet, na 

których wizerunek polskiego godła odbiegał od wizerunku wprowadzonego 
oficjalnie dekretem Rady Państwa o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej oraz o pieczęciach urzędów państwowych z 7 grudnia 1955 roku (choć 
już wcześniej używano zmodyfikowanego wzoru z 1927 roku). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herb PRL na podstawie dekretu Rady Państwa o godle i barwach Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach urzędów państwowych z 7 grudnia 

1955 roku 
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I tak jak w okresie międzywojennym, tak i w Polsce Ludowej wizerunki 
orła na monetach modyfikowano zarówno w sposób nieznaczny, zmieniając 
jedynie proporcje niektórych elementów, jak i w formie w niczym wzorca 
oficjalnego nie przypominającej. 

Najpłodniejszym chyba twórcą tamtego okresu był Jerzy Jarnuszkiewicz, 
którego orły przybierały często zdumiewające kształty. Nie sposób także nie 
wspomnieć o takich projektantach jak Stanisław Sikora, Wacław Kowalik, Józef 
Gosławski czy Józef Markiewicz-Nieszcz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proj. Jerzy Jarnuszkiewicz 
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proj. Jerzy Jarnuszkiewicz 
 

 

 

 

 

 

 

proj. Stanisław Sikora 
 

 

 

 

 

 

 

proj. Wacław Kowalik 
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proj. Wacław Kowalik 
 

 

 

 

 

 

 

Niezrealizowany projekt. Fot. Mennica Polska 
proj. Józef Gosławski 

 
Z kolejnym projektem Józefa Gosławskiego wiąże się ciekawa historia. 

Twórca ten wziął udział w konkursie na monetę upamiętniającą 600-lecie 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedstawił na nim wierne odwzorowanie orła 
z czasów Kazimierza Wielkiego, a więc orła z koroną. Komisja konkursowa 
z przyczyn politycznych odrzuciła projekt w przedłożonej formie i skierowała 
go do poprawki. J. Gosławski zmarł przed rozstrzygnięciem konkursu, jednakże 
koronę z projektu usunięto, a obie wersje zostały wybite w próbach niklowych. 
Tym samym moneta zaprojektowana przez Józefa Gosławskiego była jedyną 
monetą, na której znajdował się wizerunek ukoronowanego orła, bitą oficjalnie 
w Polsce Ludowej. Projekt Gosławskiego, choć poprawiony zgodnie 
z wymogami politycznymi, konkursu nie wygrał… 
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Projekt konkursowy z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego,  
Józef Gosławski 

 

 

 

 

 

 

 

proj. Józef Markiewicz-Nieszcz 
 

Moneta okolicznościowa, której projektantem był Józef Markiewicz-
Nieszcz, wyemitowana z okazji XXV-lecia Ludowego Wojska Polskiego, 
podobnie jak na przedwojennej monecie Stanisława Ostrowskiego, zamiast orła 
państwowego zawiera w swej szacie orła wojskowego, stosowanego w wojskach 
lądowych Sił Zbrojnych PRL. 
 

 

 

 

 

 

proj. Józef Markiewicz-Nieszcz Orzeł używany w ludowym Wojsku Polskim 
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* * * 
 
Po transformacji ustrojowej w 1989 roku jedną z pierwszych decyzji 

podjętych przez nowe władze był powrót do nazwy Rzeczpospolita Polska oraz 
przywrócenie herbu z 1927 roku. Formalnie nowy wzór herbu wprowadzono 
ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie 
Rzeczypospolitej Polskiej. Według załącznika nr 1 do wymienionej ustawy, 
herbem (wciąż mylnie nazywanym godłem) jest zmodyfikowany przez Andrzeja 
Heidricha, wzór z 1927 roku autorstwa Zygmunta Kamińskiego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herb Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 9 lutego 1990 r. 
o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Projektanci w III RP, przy tworzeniu nowych monet, trzymają się wiernie 

oficjalnego wizerunku Orła Białego. Zdarzają się wprawdzie przypadki, gdy na 
monetach znaleźć można wizerunki orłów historycznych, jak na przykład na 
monecie „90. rocznica Bitwy Warszawskiej” projektu Ewy Tyc Karpińskiej 
i Grzegorza Pfeifera, gdzie na rewersie widnieje herb RP z 1919 roku, jednak 
nigdy nie jest to wizerunek ZAMIAST orła oficjalnego lecz OBOK niego. 
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Awers proj. Ewa Tyc-Karpińska   Rewers proj. Grzegorz Pfeifer 
 

 

◙ 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                    Nr 140   listopad 2015 r. 

45 

 
 

Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował 

przedstawiony w Sali Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 
w dniu w dniu 1 września 2015 r. odczyt pana Andrzeja Denisa pt.: "Reforma 
groszowa w średniowiecznej Europie XIII-XIV wieku. Grosze turońskie, 
praskie i krakowskie". Zainteresowanych tematem, którzy nie mogli 
uczestniczyć w odczycie, zapraszamy do lektury Gdańskich Zeszytów 
Numizmatycznych nr 139 z września 2015 roku. 

 
12 września 2015 w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu 

odbyła się uroczystość otwarcia wystawy darów i zakupów muzeum za okres 
ostatnich 5 lat. Członkowie Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego otrzymali dyplomy za złożone dary: Aleksander Kuźmin (dar 
książek) i Andrzej Denis (zestaw replik rzadkich gdańskich i jagiellońskich 
medali XVII wiecznych Sebastiana Dadlera). Uroczystość prowadziła 
st. kustosz muzeum mgr Małgorzata Gizińska i dyrektor dr Maria Kasprzycka. 

 

 

O lewej: Romualda Włodarczak, Małgorzata Gizińska, Aleksander Kuźmin, 
Andrzej Denis 
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Wystawę w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu  
ogląda Aleksander Kuźmin 

 
Od 1 do 19 października w holu Gmachu Głównego Politechniki 

Gdańskiej, przed wejściem do Biblioteki Głównej można było oglądać wystawę 
poświęconą Janowi Heweliuszowi. Na wystawie przedstawiono szereg 
eksponatów ze zbiorów Dariusza Świsulskiego, takich jak monety, medale, 
banknoty, karty telefoniczne, książki, znaczki pocztowe, stemple, koperty, 
pocztówki, podkładki pod piwo itd. 

 

 

Fragment wystawy na temat Jana Heweliusza 
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Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował 
przedstawiony w Sali Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 
w dniu 6 października 2015 r. odczyt pana Tomasza Olkowskiego 
pt.: "Mennictwo gdańskie w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum 
Historycznego Miasta Gdańska". 

 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował 

przedstawiony w Sali Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 
w dniu 3 listopada 2015 r. odczyt pana Mariusza Habkowskiego pt.: "Motywy 
chrześcijańskie na banknotach świata". 

 

 

Fragment przykładowego banknotu zaprezentowanego podczas odczytu 
 

◙ 



 
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 


