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Propagandowa funkcja 
pieniądza w PRL
paweł niziołek

Propaganda – sztuka kształtowania 
poglądów zbiorowości –
posługiwała się w swej długiej 
historii wieloma narzędziami. 
Niezależnie od okresu historycznego 
celem propagandystów było 
dotarcie do jak największej liczby 
odbiorców w taki sposób, by 
z promowaną ideologią obcowali 
możliwie często i chętnie. Niewiele 
rzeczy ludzie biorą do ręki częściej 
i chętniej niż pieniądz.

Propagandowe,  a  więc  po-
zaekonomiczne znaczenie 
środków  płatniczych  do-
strzeżono  już  w  starożyt-

ności.  Chęć  podniesienia  własnego 
prestiżu  skłoniła  26  wieków  temu 
anonimowego dziś władcę lidyjskie-
go do odciśnięcia na krążkach elektrum 
swego znaku identyfi kacyjnego, który 
równocześnie stanowił gwarancję war-
tości powstałych w ten sposób pierw-
szych monet. Tak więc już od samego 
początku pieniądz został nierozerwal-
nie związany z propagandą. Także dziś 
emisja własnego pieniądza pozostaje 
jednym  z  najbardziej  tradycyjnych 
sposobów potwierdzania państwowej 
suwerenności.
Pieniądz ma wiele cech czyniących 

zeń narzędzie propagandy o ogrom-
nym potencjale. Bodajże najważniejszą 
z nich jest to, że bezpośredni i codzien-
ny kontakt z nim ma większość spo-
łeczeństwa. Znaczenie propagandowe 
ma także sama nazwa środka płatnicze-
go (waluty), jego siła nabywcza, kurs 
wymiany wobec walut obcych, rozmiar 
numizmatu, jego wartość nominalna, 
materiał, z którego został wykonany, 
i nakład (wielkość emisji) oraz umiesz-
czone nań treści w postaci rozmaitych 
przedstawień i inskrypcji.

Waluta bez banku, 
orzeł bez korony
Wszystkie wymienione powyżej pro-
pagandowe  aspekty  pieniądza  były 
skwapliwie  wykorzystywane  w  in-
doktrynacyjnej polityce PRL, która – 
jak na „suwerenne” państwo przysta-
ło – zachowała odrębną walutę. Złoty 

polski nawiązywał nazwą do tradycji 
II Rzeczypospolitej i czasów przedroz-
biorowych. Miał się w ten sposób stać 
jednym z argumentów dowodzących 
tezy o historycznej ciągłości państwa 
polskiego oraz politycznej niezależ-
ności jego współczesnej formy (PRL) 
od obcych mocarstw (ZSRS).
Pierwsze po 1939 roku polskie środ-

ki płatnicze wyemitowano na potrze-
by PKWN w Moskwie w roku 1944. 
Były to wyłącznie banknoty o nomi-
nałach od 50 gr do 500 zł, stylistyką 
nawiązujące do historyzującego eklek-
tyzmu sztuki przełomu wieków XIX 
i XX, w czym naśladowały bankno-
ty radzieckie i wcześniejsze rosyjskie. 
Ich poziom artystyczny był dość ni-
ski,  lecz źródłem największych kon-
trowersji okazały się zamieszczone na 
nich treści. Stosowny napis identyfi ko-
wał instytucję emisyjną jako Narodo-
wy Bank Polski, który – co znamien-
ne – w roku 1944 jeszcze nie istniał. 
Sprzeczna  z  dotychczasową  polską 
praktyką, enigmatyczna i niegrama-
tyczna była również umieszczona na 
banknotach klauzula prawna: „Przyj-
mowanie we wszystkich wypłatach jest 
obowiązkowym – Fałszowanie będzie 
karane zgodnie z prawem”. Nawet nie-
zaprawione w niuansach językowych 
i prawnych oko wychwytywało inny 
detal – na biletach  tej emisji po raz 
pierwszy  przedstawiono  godło  pol-
skie, które – choć w formie zbliżonej 
do przedwojennej – zostało pozbawio-
ne korony. Był to kolejny zabieg nie-
usankcjonowany prawnie – orzeł bez 
korony stał się formalnie godłem PRL 
dopiero w 1952 roku. Zapewne wielu 

  Banknot 500 zł wyemitowany 
w Polsce w 1944 roku

  Banknot 100 zł wyemitowany w 1946 roku; na rewersie przedstawiono orkę 
z wykorzystaniem ciągnika – symbolu postępu mającego nastąpić na wsi – z którym 
zresztą niewielu rolników miało wówczas styczność; zwraca uwagę kontrast pomiędzy 
przedstawieniem rewersu a tradycyjnymi narzędziami w rękach chłopów na awersie
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ówczesnych mieszkańców Polski po 
raz pierwszy oglądało tak zubożony 
kształt godła państwowego właśnie na 
banknotach, o których kształcie zde-
cydowano w Moskwie.  Pod  koniec 
1944 roku rozpoczęto druk pieniędzy 
według tego wzoru w Polsce – różnią 
się one od moskiewskich poprawioną 
klauzulą. 

Chłop, przekupka, górnik
Łatwość,  z  jaką  fałszerze  kopiowa-
li prosty wzór złotych z 1944 roku, 
była jedną z przyczyn rychłego wy-
cofania ich z obiegu. Kolejne emisje 
polskich banknotów z lat 1946–1947 
nosiły  już  wyraźne  piętno  nowego 
kierunku w  sztuce  –  socrealizmu  – 
odzwierciedlającego  społeczno-go-
spodarczy porządek komunistyczne-
go państwa. Pieniądze o najniższych 
nominałach (1–10 zł) wciąż prezento-
wały się skromnie pod względem tre-
ści propagandowych, nie wykraczając 
wyglądem poza niezbędne minimum 
(skrót NBP, godło państwowe, klauzu-
la prawna – na polskich banknotach do 
dziś nie umieszcza się formalnej nazwy 
państwa). Pięciu najwyższym nomina-
łom nadano wyjątkowy charakter. Dwa 
niższe: dwudziesto- i pięćdziesięcio-
złotowy z 1946 roku dedykowano – 
odpowiednio – transportowi lotnicze-
mu i morskiemu. Na biletach o trzech 
najwyższych nominałach zaprezento-
wano zwarty program przedstawień 
artystycznych, tworząc w ten sposób 
„tryptyk” dedykowany głównym ga-
łęziom polskiej gospodarki: banknot 
100 zł poświęcono rolnictwu, 500 zł 
– przemysłowi morskiemu i rybołów-
stwu, a 1000 zł – przemysłowi cięż-
kiemu i wydobywczemu. O wymowie 
biletów decydowały przedstawione na 
awersach postaci: chłop z kosą i sno-
pem zboża oraz chłopka z sierpem i na-
ręczem dzikich kwiatów, rybak i stocz-
niowiec, robotnik i górnik – wszyscy 
wyposażeni w odpowiednie  atrybu-
ty.  Przyporządkowanie  banknotów 
do poszczególnych gałęzi gospodarki 
podkreślały sceny w centralnym polu 
rewersu: orka z wykorzystaniem ciąg-

nika (100 zł), panorama stare-
go Gdańska (500 zł) i dzielni-
ca fabryczna (1000 zł).
Wzory banknotów kolejnej 

emisji z 1947 roku (20, 100, 
500 i 1000 zł) oparto na tej 
samej koncepcji, z tą jedynie 
różnicą, że na awersie pary 
postaci  zostały  zastąpione 
przez alegoryczne personi-
fi kacje  rolnictwa  (100  zł), 
przemysłu morskiego (500 
zł) i przemysłu fabrycznego 
(1000 zł) z odpowiednimi panorama-
mi na rewersie. Ciekawie prezentował 
się jedyny zdawkowy bilet tej emisji 
– 20 zł, którego centralnemu przedsta-
wieniu rewersu nadano głębokie zna-
czenie symboliczne.
Emisja nowych banknotów nastąpiła 

już w 1948 roku i wiązała się z reformą 
systemu pieniężnego. Starsze środki 
płatnicze  zastąpiono wówczas  bile-
tami o wysokim poziomie artystycz-
nym i bogatej ikonografi i, lecz marna 
była to pociecha wobec krzywdzącego 
kursu wymiany. Począwszy od 10 zł 
w górę, bilety te tworzyły jeden cykl 
tematyczny, będący rozwinięciem kon-
cepcji  „tryptyków  przemysłowych” 
z lat 1946–1947. Na awersie każde-
go banknotu przedstawiono, w myśl 
zasad realizmu socjalistycznego, po-
piersie postaci: chłopa (10 zł), prze-
kupki (20 zł), rybaka (50 zł), robotni-
ka (100 zł), górnika (500 zł), z którym 
korespondowała, również realistyczna, 
panorama lub scenka rodzajowa 
na rewersie: żniwa, krakowskie 
Sukiennice, statki w porcie mor-
skim, dzielnica fabryczna, pra-
ca w kopalni. Wzbogacono war-
stwę propagandową banknotów 
zdawkowych. Na rewersie dwu-
złotówki przedstawiono głów-
ną siedzibę NBP w Warszawie 
– monumentalny socrealistycz-
ny gmach miał symbolizować 
stabilność gospodarczą PRL; na 
pięciozłotówce zaś – podobnie 
jak w przypadku „setki” z 1946 
roku – wyobrażono orkę z wy-
korzystaniem ciągnika. 

  Rewers banknotu 20 zł wyemitowanego 
w 1947 roku, na którym przedstawiono martwą 
naturę skomponowaną z młota, koła zębatego, 
szyn kolejowych, trójkąta rysunkowego, 
obcęgów, książek i globusa; obraz dopełniono 
umieszczoną niżej gałązką oliwną lub laurową 
oraz murem ceglanym (w tle); współwystępująca 
tu symbolika robotnicza i inteligencka mogła 
wskazywać na sojusz między ludźmi pracy 
i inteligencją, a gałązka – symbol zwycięstwa 
– zwiastowała jego sukces; przedstawienie 
to można również odczytywać jako apel do 
jednostki, którego przesłanie zawiera się 
w słowach: „Ucz się i pracuj, a dojdziesz do 
celu”, natomiast ceglany mur – jako symbol 
powojennej odbudowy kraju połączonymi 
siłami całego narodu (ludzi pracy i inteligencji) 
lub konstruowania nowej, socjalistycznej 
rzeczywistości

  Banknot 500 zł wyemitowany 
w 1947 roku: gospodarka morska – 
środkowa część drugiego „tryptyku 
przemysłowego”
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Warto zwrócić uwagę na ko-
lejność, w której uwieczniano 
gałęzie  gospodarki  na  bank-
notach. Wszystkie  trzy  cykle 
otwiera rolnictwo, które w ten 
sposób zostało wyróżnione jako 
podstawa rozwoju państwa. Naj-
wyższe nominały emisji z 1946 
i 1947 roku poświęcono przemy-
słowi fabrycznemu i wydobywcze-
mu. W 1948 roku dokonano między 
nimi rozdziału, w wyniku którego 
wyższą rangę (nominał) przyznano 
górnictwu. Przemysł został jednak 
nieprzypadkowo wyróżniony jedy-
nym w serii biletem barwy czerwonej.
Optymistyczny przekaz propagan-

dowy wizji kraju entuzjastycznie 
dźwiganego z wojennej rui-
ny wspólnymi siłami całe-
go narodu, budowy socja-
lizmu  i  dobrobytu,  który 
docierał do społeczeństwa 
za pośrednictwem socrea-
listycznych banknotów emi-
towanych w latach 1946–1948, 
wpisywał się w szeroki program kon-
struowania obrazu nowej rzeczywisto-
ści. Co ciekawe, symbolika wykorzy-
stana do promowania socjalistycznego 
porządku  społeczno-gospodarczego 

nie była nowa – personifi kacje gałę-
zi przemysłu czy górnik przy pracy 
to motywy występujące na polskich 
banknotach okresu międzywojennego. 
Dotychczas uniwersalna sfera symbo-
liki związanej z pracą została tutaj za-
garnięta przez komunistyczną propa-
gandę i także dziś jest z nią nierzadko 
kojarzona. Analogiczne procesy prze-
wartościowania symboli są charakte-
rystyczne dla ustrojów totalitarnych.

Od Kopernika 
po Świerczewskiego
Zmiany w systemach państw komuni-
stycznych w Europie zapoczątkowane 
śmiercią Stalina doprowadziły do prze-
modelowania propagandy pieniężnej 
PRL. Miejsce symboli socrealistycz-
nych kojarzonych ze stalinizmem zajęły 
ikony narodowe, czyniąc z pieniądza 
narzędzie „nacjonalistycznej legitymi-
zacji” władzy. Realizacja tej formy po-
lityki propagandowej opierała się na kil-
ku prostych założeniach. Należało czcić 
te wydarzenia i postaci z historii Polski, 
które można było uznać za postępowe, 
a przy tym co najmniej obojętne ideo-
logicznie. Pomiędzy daty historyczne 
i bohaterów narodowych wprowadzono 
elementy proweniencji komunistycz-
nej, tak aby stworzyć wrażenie ciągłości 
państwa polskiego od czasów piastow-
skich po jego „najwyższą” formę ewo-
lucyjną – PRL. Polscy komuniści nie 
mieli wszak być w narodzie elementem 
obcym, lecz – jak sami mówili – krwią 
z krwi i kością z kości Kazimierza Pu-
łaskiego, Tadeusza Kościuszki, Henry-

ka Dąbrowskiego, Romualda 
Traugutta i Jarosława Dą-
browskiego.
Pierwszymi  posta-

ciami uhonorowanymi 
osobnym  numizmatem 
byli  Mikołaj  Koper-
nik  i  Kościuszko  (10  zł 

z 1959 roku – obaj wymienie-
ni w odezwie programowej PPR 

z 1942 roku). 
W latach 1959–1979 poszczególne 

emisje poświęcono m.in. sześćsetleciu 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (10 zł, 

Komunistyczna „wymiana”

Reformę walutową władze komunistyczne przygotowały w wielkiej tajemnicy. Druk bank-
notów odbył się poza granicami państwa: w Czechosłowacji, Szwecji i na Węgrzech. Wy-
mianę pieniędzy rozpoczęto 30 października 1950 roku, zaledwie dwa dni po jej ogłoszeniu. 
Na jej dokonanie zaskoczonym obywatelom dano czas jedynie do 8 listopada. Pensje, ceny 
i oszczędności zdeponowane w bankach państwowych przeliczano w stosunku 100 sta-
rych złotych do 3 nowych. Kurs wymiany gotówki był jeszcze bardziej krzywdzący – 100:1. 
Władze usprawiedliwiały go, przedstawiając jako cios wymierzony w kapitalistów, ciułaczy 
i spekulantów. W rzeczywistości reforma uderzyła w ogromną rzeszę obywateli, którzy 
nie ufali państwowym instytucjom fi nansowym i trzymali swoje oszczędności w gotówce. 
Niewystarczająca liczba punktów wymiany – co również było zamierzone – utrudniła wy-
mianę banknotów przede wszystkim mieszkańcom wsi. Rząd osiągnął swój cel: zmniejszył 
ilość środków pieniężnych będących w dyspozycji społeczeństwa i przymusił do lokowania 
ich w bankach państwowych. 28 października prawnie zakazano obywatelom PRL posia-
dania walut obcych oraz lokat w postaci złota i platyny. Wszystkie te zasoby miały zostać 
odsprzedane państwu po urzędowych, nieprzyzwoicie niskich, cenach pod groźbą wielo-
letniego więzienia (zakaz zniesiono w roku 1956). Skarb państwa niewielkim nakładem sił 
pozyskał wówczas niemałe rezerwy. Negatywne, trwałe skutki reformy przerosły jednak 
wszystkie jej „plusy”, bo aż do upadku PRL Polacy nie odzyskali zaufania ani do instytucji 
fi nansowych państwa, ani do złotego, co przejawiało się okresowymi wybuchami paniki, 
motywowanymi strachem przed powtórką „wymiany” z 1952 roku, czarnym rynkiem oraz 
powszechną skłonnością do gromadzenia towarów. Reforma stała się więc pożywką dla 
zjawisk, które według ofi cjalnych deklaracji miała zwalczać.

  Banknot 100 zł wyemitowany w 1948 roku; 
biletowi dedykowanemu przemysłowi 
fabrycznemu nieprzypadkowo nadano 
czerwoną kolorystykę
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1964), siedemsetleciu War-
szawy (10 zł, 1965–1966), 
setnej  rocznicy  urodzin 
Marii  Skłodowskiej-Curie 
(10  zł,  1967),  pięćdziesię-
cioleciu portu w Gdyni (10 zł, 
1972), Marii Konopnickiej (20 zł, 
1978). W myśl zasad polityki legity-
mizacyjnej między daty i postaci hi-
storyczne  wpleciono  te  związane 
z komunizmem w Polsce. Uczczono 
dwudziestolecie śmierci Karola Świer-
czewskiego (10 zł, 1967), dwudziesto-
pięciolecie ludowego Wojska Polskie-
go (10 zł, 1968), dwudziestopięciolecie 
PRL (10 zł, 1969), postać Marcelego 
Nowotki (20 zł, 1974).
Upamiętniano wybitniejsze osiąg-

nięcia krajowe, jak choćby pierwszy 
lot  Polaka w  kosmos  (20  zł,  1978) 
i niektóre wydarzenia międzynarodo-
we, szczególnie dotyczące państw 
bloku  wschodniego,  jak  dwu-
dziestopięciolecie RWPG (20 zł, 
1974), Międzynarodowy Rok Ko-
biet (20 zł, 1975) i Międzynarodo-
wy Rok Dziecka (20 zł, 1979).
Zaledwie  kilka  wyda-

rzeń, uznanych przez wła-
dze za szczególnie istotne, 
upamiętniono  srebrnymi 
monetami  obiegowymi. 
Pierwszym  powojennym 
numizmatem ze srebra była stu-
złotówka wyemitowana z oka-
zji obchodów tysiąclecia 
państwa  polskiego. 
Był  to  wówczas 
najwyższy  nomi-
nał  wśród  monet. 
Kolejne  monety 
srebrne, wybite nie-
mal  dekadę  później, 
nosiły już nominał 200 zł, 
ale metal, z którego zostały wykonane, 
był niższej próby (625 i 750 w porów-
naniu do wcześniejszych 900). W 1974 
roku upamiętniono w ten sposób trzy-
dziestolecie PRL, chociaż nazwę Pol-
ska Rzeczpospolita Ludowa wprowa-
dziła dopiero konstytucja z 1952 roku. 
To z pozoru niewinne uproszczenie 
było celowym zabiegiem propagan-

dowym, mającym nadać 
nazwie jak najdawniej-
szą metrykę oraz złączyć 
pod  jednym „logo”  ta-
kie kontrowersyjne two-

ry jak PKWN, Rząd Tym-
czasowy RP czy Tymczasowy 

Rząd Jedności Narodowej. Trzydzie-
stolecie zwycięstwa nad faszyzmem 
upamiętniono monetą  z  roku 1975, 
na której rewersie wyobrażono profi -
le żołnierzy: polskiego i radzieckiego. 
W ten sposób uczyniono ze zwycię-
stwa nad Niemcami święto „dwóch 
narodów” – polskiego i sowieckiego 
– oraz budowano obraz szczególnego 
braterstwa broni łączącego armie obu 
państw w sposób wyjątkowy w skali 
Układu Warszawskiego.
Stosunkowo  intensywne wykorzy-

stanie  monet  w  polity-
ce  indoktrynacyjnej 
PRL  nie  spowodo-
wało  bynajmniej 
spadku  zaintereso-
wania  propagan-
dystów banknotami. 

Pierwszym  krokiem 
w kierunku  „unarodowie-
nia”  pieniądza  papiero-
wego była emisja biletów 
tysiączłotowych  z  podo-
bizną Mikołaja  Kopernika 

w  roku  1965.  Dziesięć 
lat  później  wszystkie 
starsze  banknoty  za-
stąpiono  nową  serią 
zatytułowaną  „Wiel-
cy  Polacy”.  W  cyklu 

tym upamiętniono postaci 
uznane za zasłużone dla naro-

du polskiego: Tadeusza Kościuszkę 
(500 zł, 1974), Mikołaja Kopernika 

(1000 zł, 1975), Mieszka I i Bolesła-
wa I (2000 zł, 1977). Nie zabrakło oczy-
wiście antenatów (w tym „przyszywa-
nych”) polskiego komunizmu, a więc: 
Karola Świerczewskiego (50 zł, 1975), 
Ludwika Waryńskiego (100 zł, 1975) 
i  Jarosława  Dąbrowskiego  (200  zł, 
1976). Panorama postaci była więc bar-
dzo różnorodna – od piastowskich mo-
narchów, po bohaterów ludowego WP. 

Papież i marszałek
Dotychczasowa  koncepcja  propa-
gandy pieniężnej załamała się około 
roku 1980, co wiązało się z narasta-
jącym  kryzysem  struktur  państwo-
wych. W 1981 roku, a więc w roku 
wprowadzenia stanu wojennego, wy-
emitowano monetę pięćdziesięciozło-
tową z okazji setnej rocznicy urodzin 
Władysława Sikorskiego. Był to tylko 
jeden z elementów szeroko zakrojo-
nej akcji propagandowej, której kul-
minacja nastąpiła 4 lipca, w rocznicę 
śmierci generała w katastrofi e gibral-
tarskiej. W  ten  sposób  zamierzano 
odwrócić uwagę opinii publicznej od 
wewnętrznych – politycznych i gospo-
darczych – problemów państwa. Nowe 
oblicze patriotyzmu władz, które do 
panteonu dopuściły postać wcześniej 
niepożądaną, miało służyć budowaniu 
obrazu jedności rządu i partii ze spo-
łeczeństwem. W ten sposób bunt prze-
ciw nim oznaczałby gwałt na jedności 
narodowej.

  Banknot 100 zł z Ludwikiem Waryńskim 
emitowany w latach 1975, 1979, 1982, 
1986 i 1988. Zwraca uwagę czerwono-
brunatna kolorystyka biletu poświęconego 
twórcy Proletariatu; na rewersie, na tle 
schematycznych czerwonych (robotniczych) 
sztandarów, napis stylizowany na winietę 
czasopisma „Proletaryat”; rok wydania 
numeru pierwszego pisma – 1883 – był 
zarazem rokiem aresztowania Waryńskiego
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Kolejnym znakiem zacho-
dzących przemian była emi-
sja  z  1982  roku,  w  stanie 
wojennym, srebrnej monety 
tysiączłotowej  (próby  625) 
z postacią Jana Pawła II. Nie-
przypadkowo nastąpiło to właśnie 
wtedy, po zamachu na pl. św. Piotra 
w maju 1981 roku, a przed drugą piel-
grzymką papieża do ojczyzny, plano-
waną na czerwiec 1983 roku. Chciano 
zapewne w ten sposób ostudzić dysku-
sje związane z podejrzeniami, że inspi-
ratorami zamachu były polskie i sowie-
ckie służby specjalne. Emisję monety 
ponowiono w roku następnym. Warto 

pamiętać, że jej tak wy-
soki  nominał wynikał 
z infl acji.
Wraz  ze  słabnięciem 

reżimu  coraz  swobod-
niej podchodzono do kwe-

stii  narodowego  panteonu. 
W  1984  roku  stuzłotówkę  dedy-

kowano  przedwojennemu  przywódcy 
ludowców Wincentemu Witosowi. 
W  tym  samym  roku  identycz-
nym  nominałem  uczczono 
czterdziestolecie PRL – mo-
neta  ze  „standardowego” 
miedzioniklu nie była już tak 
prestiżowym wyróżnieniem 
wydarzenia jak jej srebrna po-
przedniczka sprzed dziesięciu lat. 
Najwymowniejszym symbolem 
upadającej koncepcji legitymi-
zacji systemu było przywróce-
nie miana bohatera narodowego 
Józefowi  Piłsudskiemu,  którego 
w  1988  roku  uhonorowano  okazałą 
monetą  srebrną o nominale 50 000 zł 
(próby  750)  z  okazji  siedemdziesiątej 
rocznicy odzyskania niepodległości.
Chociaż pieniądz nie był jedynym 

i z pewnością nie najważniejszym na-
rzędziem propagandy PRL, to jednak 
jest ciekawym barometrem zmian jej 
założeń,  od  okresu  stalinowskiego, 
poprzez „nacjonalistyczną legitymiza-
cję”, po liberalizację charakterystyczną 
dla okresu schyłkowego.
Na obserwację  tych przemian po-

zwala nam sam nośnik w swym ma-
terialnym wymiarze. Trudna, jeśli nie 
niemożliwa, okazuje się jednak próba 
oszacowania  skuteczności  tego me-
dium propagandy. 

Po pierwsze, nie sposób wyizo-
lować go spośród innych rodzajów 
broni arsenału propagandowego. 
Po drugie, rezultaty indoktrynacji 
mają wymiar niematerialny. Są 
to bowiem zmiany w światopo-
glądzie, których rozmiarów nie 

sposób zaobserwować. Poznać można je 
dopiero „po owocach” obserwowanych 
w większej już skali: po nastrojach spo-
łecznych i działaniach podejmowanych 
przez obywateli. 

Celem  propagandy  jest  sterowanie 
społeczeństwem. Jeśli więc rząd robi to 
skutecznie, można przyjąć, że i jego pro-
paganda jest skuteczna. Czy można więc 
przypisać upadek PRL nieskuteczności 
państwowej propagandy? Odpowiedź 
twierdząca na to pytanie byłaby niepeł-
na, ponieważ propaganda nie funkcjonu-
je w próżni. Propaganda komunistyczna 

funkcjonowała w niesprzyjają-
cych warunkach. Grunt, na 
który padała, był w dużej 
mierze  nieprzychylny, 
co było  trudne do sko-
rygowania  najtrafniej-
szą nawet argumentacją. 
Nie  zawiodła  jednak 
na wszystkich polach, 
niektóre jej hasła cie-
szyły  się  popular-
nością.  Szczególnie 
strach  przed  zachod-

nioniemieckim rewizjo-
nizmem stwarzał sprzyjające 

warunki dla indoktrynacji eksploatują-
cej to zjawisko. Wydaje się, że również 
osiągnięcia państwa w rozmaitych dzie-
dzinach – o czym informowano skwapli-
wie – były powodem do dumy niejed-
nego obywatela. Fiaskiem zakończyła 
się z pewnością polityka legitymizacji 
systemu. Być może Polakom zbyt trud-
no było uwierzyć, że Mikołaj Kopernik 
mógłby być, na jakiejkolwiek płaszczyź-
nie ideowej, antenatem Marcelego No-
wotki. Swoje zrobiła też niekonsekwen-
cja z lat osiemdziesiątych.
Pieniądz w  swej  formie fi zycznej 

nadal spełnia pozaekonomiczne, pro-
pagandowe funkcje. Przedstawiane na 
nim wyobrażenia świadczą o wartoś-
ciach i tradycjach, do których odwo-
łuje się emitent, i służą kształtowaniu 
wizerunku państwa nie tylko w oczach 
własnych obywateli. To nie przypadek, 
że każdy nowy banknot  lub monetę 
oglądamy z zaciekawieniem.  

Wykorzystane ilustracje pochodzą ze zbiorów 
autora.

Paweł Niziołek – historyk, pracownik Referatu 
Badań Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych OBEP IPN 
w Białymstoku

PAN OD BANKNOTÓW

Od pół wieku projektowaniem banknotów dla 
Narodowego Banku Polskiego zajmuje się Andrzej 
Heidrich (ur. 1928), absolwent warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Zaprojektował wszystkie 
banknoty, które od połowy lat siedemdziesiątych 
były w Polsce w obiegu, w tym obowiązującą 
dziś serię z władcami Polski. Został odznaczony 
m.in. Krzyżem Ofi cerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (1999) i  Złotym Medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” (2006). Nie wszystkie 
projekty weszły do obiegu. Poniżej prezentujemy 
dwa z tych, które z różnych powodów nie trafi ły 
do portfeli Polaków. Pierwszy, z  roku 1975, 
przedstawia Karola Świerczewskiego, generała 
Wojska Polskiego i Armii Czerwonej. Ostatecznie 
pięćdziesiątka ze Świerczewskim emitowana była 
w nieco innej wersji – z generalską czapką. Czy 
Świerczewski bez czapki wydał się władzom zbyt 
mało dostojny? – Nie wiem, w tamtych czasach 
nie było dyskusji. Projektowałem, ale nie miałem 
wpływu na decyzję – mówi nam Andrzej Heidrich. 
Drugi projekt pochodzi z roku 1989 i przedstawia 
Władysława Gomułkę, długoletniego I sekretarza 
KC PZPR. – Zmiany polityczne sprawiły, że 
banknot z Gomułką nie został skierowany do emisji 
– tłumaczy Heidrich.
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