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Polskie pieniądze papierowe 1944–1995. 

Ikonografia, ideologia, projekty, projektanci, okoliczności powstania 

[Streszczenie] 

 

Podjęty w niniejszej dysertacji temat jest pierwszą próbą całościowego opracowania 

zagadnienia ikonografii i ideologii, które znalazły się w szacie graficznej banknotów polskich 

oraz na ich projektach w latach 1944–1995. Zostały w niej uwzględnione okoliczności 

powstania poszczególnych serii pieniędzy papierowych oraz pokazano wpływ władz 

państwowych na wybór tematów. Na przykładzie banknotów polskich pokazano sposoby 

kreowania ekonomicznej, społecznej oraz historycznej wizji państwa, która odpowiadała 

ówczesnej władzy. Dysertacja pokazała, że ówcześni projektanci jak i władza brała pod 

uwagę jedynie trzy tematy: człowiek przy pracy, architektura miejska oraz postacie 

historyczne.  

Banknoty polskie emitowane w latach 1944–1995 niosły pewne treści ideowe. 

W pierwszych trzech dekadach na pieniądzach obiegowych „bohaterami” byli anonimowi 

ludzie pracy, którzy symbolizowali poszczególne działy gospodarki krajowej. W tym czasie, 

gdy w powszechnym obiegu funkcjonowały banknoty nasycone socrealistycznymi treściami 

(I połowa lat 60.) ściśle wytypowana grupa grafików pracowała nad nową szatą graficzną 

polskich pieniędzy papierowych. Artyści ci „proponowali” zamienić anonimowych bohaterów 

na postacie historyczne. Prace nad projektami były zaawansowane, lecz po wprowadzeniu do 

obiegu nowatorskiego pod względem stylistyki i kolorystyki nominału (1000 złotych projektu 

Tomaszewskiego i Pałki), wycofano się z tego pomysłu. Na początku lat 70. XX wieku 

zrodził się pomysł by swego rodzaju „bohaterem” stały się osiągnięcia społeczne 

i ekonomiczne PRL. Jednak i ta koncepcja nie uzyskała aprobaty władz. Ostatecznie 

zdecydowano się na zastąpienie „bohaterów” zbiorowych postaciami historycznymi. W ten 

sposób, od grudnia 1974 roku, Narodowy Bank Polski zaczął zastępować obiegowe banknoty 

nowymi nominałami poświęconymi sławnym Polakom. Natomiast od drugiej połowy lat 70. 

po początek lat 90. dominującym tematem projektów stały się polskie miasta pokazywane za 

pośrednictwem charakterystycznych elementów architektonicznych jak i herbów. 

Po zakończeniu II wojny światowej kontynuowano przedwojenną stylistykę 

kompozycji banknotów, która charakteryzowała się pozostawieniem białego marginesu na 

znak wodny. Dopiero w połowie lat 60. „odważono” się zmienić ten schemat. Jednak 
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diametralna zmiana polegająca na użyciu intensywnego koloru (w porównaniu z okresem 

poprzednim) oraz operowaniem w układzie graficznym całą płaszczyzną nominału nie 

zyskała aprobaty społecznej (według oficjalnych źródeł). Dopiero w połowie następnej 

dekady przystąpiono do modernizacji wyglądu szaty graficznej polskich pieniędzy 

papierowych. Wówczas zmieniono kojarzące się z czasami stalinowskimi, przedstawienia 

anonimowych ludzi pracy na popiersia konkretnych bohaterów narodowych. Poza zmianą 

stylistyki wprowadzono również zmianę formatu (ujednolicono wymiary).  

Pieniądze papierowe i ukazywana na nich ikonografia służyły celom propagandowym. 

Motywy robotniczo-chłopskie, które odnajdujemy w szacie graficznej polskich pieniędzy 

papierowych z lat 1945–1974 wpasowywały się w nurt propagowania idei socjalistycznych. 

Przedstawienia, które znajdują się na ówczesnych banknotach zapowiadały oficjalny nurt, 

który zdominował sztukę polską w latach 1949–1954. W drugiej połowie lat 40. portrety 

anonimowych chłopów, robotników, rybaków i górników zastąpiły podobizny postaci 

historycznych. W ten sposób na piedestał „trafili” bohaterowie nowych czasów, którzy 

wzorowo wykonując swoją pracę odbudowywali kraj z ruin i budowali nowy ustrój.  

W drugiej połowie lat 50. gdy w polskim życiu politycznym i artystycznym nastąpił 

czas „odwilży” postanowiono zmienić ikonografię środków płatniczych. Wówczas 

zorganizowano konkurs na projekt nominału 1000 złotych, do którego zaproszono dziesięciu 

ściśle wytypowanych grafików. Od tego momentu powstało wiele projektów, wykonanych 

przez kilkunastu artystów. Jednak dominującym tematem była postać historyczna – bohater 

narodowy.  

Za pomocą serii pokazującej społeczne i ekonomiczne osiągnięcia PRL chciano 

pokazać społeczeństwu „Polskę Ludową” jako kraj nowoczesny i uprzemysłowiony, którego 

gospodarka nie opiera się jedynie na rolnictwie. Seria ta miała być uwspółcześnioną wersją 

banknotów zaprojektowanych pod koniec lat 40. XX wieku.  

W latach 70. za pośrednictwem odpowiednio dobranych bohaterów pokazywano 

postaci ważne dla partyjnej ideologii (Karol Świerczewski, Ludwik Waryński, Jarosław 

Dąbrowski). Natomiast lata 80. i rosnąca od czasu stanu wojennego inflacja nie pozwoliły na 

przemyślane kreowanie partyjnej myśli ideologicznej za pośrednictwem doboru 

odpowiednich bohaterów. W związku z tym na pieniądzach papierowych znaleźli się ludzie 

kultury.  

Zaznajomienie się z materiałem archiwalnym pozwoliło pokazać w jaki sposób były 

wybierane projekty pieniędzy papierowych: od narzuconych z góry (emisja z 1944 roku), 

przez przedstawiane do wyboru Bankowi dwa warianty (serie z lat 1945–1950), konkurs 
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z 1959 roku o tematyce dowolnej, po zlecane artystom zadania wykonania projektów na 

zadany temat.  

Rozmowy z Andrzejem Heidrichem (projektującym dla Narodowego Banku Polskiego 

banknoty od 1960 roku) pozwoliły pokazać jak dużą swobodę miał artysta. Jego wieloletnia 

współpraca z polskim bankiem centralnym powoduje, że jest on nieocenionym źródłem 

wiedzy o zasadach pracy projektanta. Dzięki niemu wiemy jak rozwój technik drukarskich 

wpływał na pracę artysty oraz jak dużą swobodą dysponował projektant. Rozmowy te 

pozwoliły również na pokazanie wpływu premiera Piotra Jaroszewicza na ideowy dobór 

postaci do serii „Wielcy Polacy” (lata 70.). 

Dysertacja przybliża projekty pieniędzy papierowych jak i te wprowadzone do obiegu 

w kontekście zmian historycznych i artystycznych jakie następowały w Polsce w drugiej 

połowie XX wieku. Banknoty oraz ich projekty zostały pokazane w kontekście pieniędzy 

papierowych emitowanych w tym samym czasie w pozostałych państwach bloku 

wschodniego. W przypadku banknotów polskich nie było żadnych odwołań do komunizmu 

radzieckiego czy przyjaźni polsko-radzieckiej. Nawiązań takich nie znajdziemy ani na 

banknotach obiegowych, ani na niezrealizowanych projektach. Niekiedy jako materiał 

porównawczy zostały użyte znaczki pocztowe. W kilku przypadkach udało się pokazać 

wykorzystanie przedstawień ze znaczków pocztowych. 

Na banknotach polskich z lat 1944–1995 widać, że jedynie realizm socjalistyczny 

znalazł swe odzwierciedlenie w twórczości artystów-grafików. Na projektach generalnie nie 

znajdziemy przejawów sztuki awangardowej wystawianej od drugiej połowy lat 

pięćdziesiątych. Pomimo zmian jakie miały miejsce na polu sztuki w latach 60. i 70. 

w dalszym ciągu w tematach banknotów polskich (projekty) widać echa socrealizmu. Jednak 

przedstawienia te nie są już tak toporne. Graficy dalej przedstawiali ludzi pracy jednak 

postaci te zostały przedstawione w jaśniejszej tonacji kolorystycznej.  

 


