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10 z∏
925/1000Ag
lustrzany
32,00 mm
14,14 g
30.000 szt.

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
620.000 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-02, pod
or∏em napis: Z¸ 10 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA
poprzedzony oraz zakoƒczony pi´cioma pere∏kami. Pod lewà
m.
∏apà or∏a znak mennicy: ––
w

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-02, pod
or∏em napis: Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA
poprzedzony oraz zakoƒczony szeÊcioma pere∏kami. Pod lewà
m.
∏apà or∏a znak mennicy: ––
w

Rewers: Popiersie króla Augusta II Mocnego. Z lewej strony
odznaka Orderu Or∏a Bia∏ego. U góry pó∏kolem napis: AUGUST
II MOCNY. U do∏u pó∏kolem daty: 1697-1706; 1709-1733.

Rewers: Popiersie króla Augusta II Mocnego. Wokó∏ napis:
AUGUST II MOCNY 1697-1706; 1709-1733.

W dniu 4 wrzeÊnia 2002 r. Narodowy
Bank Polski wprowadza do obiegu
monety kolekcjonerskie, przedstawiajàce popiersie króla Augusta II
Mocnego, o nomina∏ach:

Na boku oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

• 10 z∏ - wykonanà stemplem lustrzanym w srebrze;
• 2 z∏ - wykonanà stemplem zwyk∏ym w stopie CuAl5Zn5Sn1,
tzw. Nordic Gold.

Projektant monet: Ewa Tyc-Karpiƒska
Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Paƒstwowej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

Monety stanowià kontynuacj´ serii
„Poczet królów i ksià˝àt polskich”,
zapoczàtkowanej przez Narodowy
Bank Polski w 1979 r.
Elektor saski Fryderyk August
z dynastii Wettinów, zwany póêniej
Augustem II Mocnym, urodzi∏ si´
12 maja 1670 r. w Dreênie jako syn
elektora Jana Jerzego III i Anny Zofii,
ksi´˝niczki duƒskiej. Lata m∏odzieƒcze prze˝y∏ w okresie najwi´kszego
rozkwitu wp∏ywów króla Francji Ludwika XIV, podró˝ujàc po dworach

zachodniej Europy. Bra∏ udzia∏
w wojnie z Francjà (w latach 1689-92)
i Turcjà (w latach 1695-96). Postaç
Ludwika XIV i absolutyzm w duchu
francuskim stanowi∏y dla niego, jako
elektora saskiego i póêniejszego polskiego króla, wzór do naÊladowania.
W 1697 r. objà∏ tron saski. Realizujàc
plany polityczne ojca (uzyskania
przez Saksoni´ samodzielnoÊci
w Rzeszy i niezale˝noÊci od Austrii),
przeszed∏ na katolicyzm i podjà∏ starania o polskà koron´. Obj´cie w∏adzy
w rozleg∏ym paƒstwie, liczàcym si´
w Europie i opromienionym s∏awà
niedawnego zwyci´stwa nad Turkami
pod Wiedniem, pozwala∏o Augustowi
snuç marzenia o uniezale˝nieniu si´
od cesarzy Habsburgów drogà zdobycia
dziedzicznej korony poza Rzeszà, np.
w którymÊ z dawnych terytoriów
lennych Rzeczypospolitej.
Podczas elekcji, wi´kszoÊç szlachty
wypowiedzia∏a si´ za kandydatem

– Poczet królów i ksià˝àt polskich –
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Francji, ksi´ciem de Burbon Conti, natomiast przeciwnicy
Contiego zjednoczyli swe si∏y i przy poparciu Rosji i Austrii
27 czerwca 1697 r. og∏osili Fryderyka Augusta Wettina królem
polskim. Polska elekcja ujawni∏a g∏ównà pozytywnà cech´
Augusta II jako polityka – konsekwencj´ i szybkoÊç dzia∏ania.
Po elekcji – nie czekajàc na inicjatyw´ wybraƒca wi´kszoÊci,
ksi´cia Conti – 27 lipca August zaprzysiàg∏ pacta conventa (tj.
umow´ szlachty z nowo obranym królem, okreÊlajàcà g∏ówne
zobowiàzania polityczne i finansowe elekta), a 15 wrzeÊnia
koronowa∏ si´ na Wawelu jako August II.

sojuszniczy z Rosjà, w którym car Piotr I zapowiedzia∏ udzielenie
Augustowi II dalszej pomocy, a po wojnie zapewnia∏ oddanie
Inflant. W wyniku dalszych kl´sk Sasów i wkroczenia Szwedów
do Saksonii August II wycofa∏ si´ z wojny i abdykowa∏ na rzecz
Stanis∏awa Leszczyƒskiego, podpisujàc w 1706 r. traktat w Altranstädt. Dopiero zwyci´stwo rosyjskie pod Po∏tawà w 1709 r.
umo˝liwi∏o Augustowi – po odwo∏aniu swojej abdykacji jako
wymuszonej – powrót na tron polski. Traktat przymierza z carem
Piotrem Wielkim zawarty w 1709 r. w Toruniu, uzale˝ni∏ jednak
pozycj´ Augusta II od poparcia rosyjskiego.

W okresie panowania Augusta Mocnego nastàpi∏a kulminacja
konfliktów powsta∏ych w czasach Jana III Sobieskiego. Dalszy
upadek sejmu jako organu najwy˝szej w∏adzy, a tak˝e totalny
kryzys gospodarczy oraz kryzys wartoÊci wÊród szlachty sprawi∏y,
˝e wi´kszoÊç panowania Augusta cechowa∏ g∏´boki upadek
Rzeczypospolitej szlacheckiej we wszystkich dziedzinach.

Po obj´ciu rzàdów pragnà∏ przekszta∏ciç swoje paƒstwa na
wzór monarchii Ludwika XIV. Marzy∏ o polsko-saskiej unii, dziedzicznym tronie dla Wettinów w Rzeczypospolitej, wzmocnieniu
w∏adzy monarszej, a w konsekwencji o utworzeniu du˝ego,
silnego cesarstwa pod ber∏em swych nast´pców. Plany te zawiera∏y wiele elementów korzystnych dla Rzeczypospolitej,
m.in. zdobycie dla projektowanego cesarstwa Mo∏dawii, Âlàska, Inflant czy Kurlandii. Przy ca∏ej swej atrakcyjnoÊci nie
uwzgl´dnia∏y jednak realiów mi´dzynarodowych. Z jednej strony
w Polsce obawiano si´ przewagi ˝ywio∏u niemieckiego, z drugiej
zaÊ fanatyczni religijnie Sasi obawiali si´ wymuszania konwersji
religijnych (tj. zmiany wyznaƒ) przez Êwie˝o ochrzczonego
w obrzàdku rzymskim króla. Powodzenie tych zamys∏ów utrudnia∏ równie˝ brak bezpoÊredniej granicy mi´dzy obu paƒstwami.

Po 1710 r. August II Mocny wróci∏ do planów wzmocnienia w∏adzy,
podejmujàc program reform skarbowo-wojskowych oraz prób´
zniesienia liberum veto, a tak˝e kroki zmierzajàce do uwolnienia si´ od zale˝noÊci od Rosji, m.in. poprzez zbli˝enie do Francji.
Próbowa∏ zaszczepiç w Polsce niektóre wzory saskie, a tak˝e –
bez powodzenia – ograniczyç wszechw∏adz´ hetmanów; walczy∏
te˝ o zapewnienie sobie wp∏ywu na obsadzanie godnoÊci duchownych. Chcia∏ wzmocniç skarb królewski drogà racjonalnego
zagospodarowania królewszczyzn. èróde∏ wzrostu zamo˝noÊci
kraju upatrywa∏ w rozwoju handlu i rzemios∏a, stàd stara∏ si´
o rozszerzenie przywilejów miast, uzdrowienie polityki celnej,
inicjowa∏ rozwój górnictwa. Du˝o jego pomys∏ów by∏o ciekawych i s∏usznych. Szlachta jednak w wi´kszoÊci odczuwa∏a g∏´bokà obaw´ przed wprowadzeniem tyranii królewskiej. Zdawa∏a
sobie co prawda spraw´ z trudnej sytuacji kraju, ale nie akceptowa∏a w wi´kszoÊci reform z obawy, ˝e przyniosà one zag∏ad´
jej przywilejów.

W polityce zagranicznej August II kontynuowa∏ poczàtkowo
dzia∏ania Jana III Sobieskiego, w polityce wewn´trznej zaÊ
zmierza∏ do rozwini´cia handlu i przemys∏u, szkolnictwa i reorganizacji armii oraz do wzmocnienia pozycji monarchy. Plany te
z powodzeniem realizowa∏ w Saksonii, która pod jego rzàdami
prze˝ywa∏a okres rozkwitu gospodarczego i kulturalnego.
W Polsce natomiast jego projekty, szczególnie wprowadzenia
dziedzicznoÊci tronu i wzmocnienia w∏adzy królewskiej, wywo∏a∏y
ostry sprzeciw ze strony przywiàzanej do swych przywilejów
szlachty. Opór ten wzmóg∏ si´ po przystàpieniu Augusta II jako
elektora saskiego do sojuszu z Rosjà. Ostatecznie projekty króla
wplàta∏y Rzeczpospolità w d∏ugà i rujnujàcà wojn´ pó∏nocnà
(1700-21) ze Szwecjà, rozgrywajàcà si´ w latach 1701-09 na
terenie Polski, formalnie nie bioràcej udzia∏u w tej wojnie.
August II na czele wojsk saskich zaatakowa∏ z terytorium
Rzeczypospolitej szwedzkie Inflanty. Wojska saskie zosta∏y jednak
rozbite, a Szwedzi wtargn´li w g∏àb paƒstwa polskiego. Opozycj´
przeciwko zamierzeniom reformatorskim i opór przeciwko
udzia∏owi Polski w wojnie oraz sojuszowi z Rosjà wykorzysta∏
król szwedzki Karol XII do uzyskania poparcia cz´Êci szlachty,
skupionej w konfederacji warszawskiej. Wypowiedzia∏a ona
pos∏uszeƒstwo Augustowi II i przy poparciu szwedzkim dokona∏a
12 lipca 1704 r. elekcji Stanis∏awa Leszczyƒskiego. Leszczyƒski
zawar∏ ze Szwecjà przymierze uzale˝niajàce Rzeczpospolità od
Karola XII i odda∏ Szwecji Kurlandi´. Wi´kszoÊç szlachty, która
nie uzna∏a rzàdów szwedzkich, pozosta∏a wierna Augustowi jako
legalnemu w∏adcy i zawiàza∏a w jego obronie konfederacj´
w Sandomierzu. W 1704 r. jej przedstawiciele podpisali traktat

Absolutyzm nie cieszy∏ si´ poparciem starych rodów magnackich, dlatego te˝ August II tworzy∏ nowà magnateri´. To on
podniós∏ rang´ starego rodu Czartoryskich, on te˝ wprowadzi∏
na scen´ politycznà bardzo utalentowanego szlachcica Stanis∏awa Poniatowskiego.

Tragedia rzàdów Augusta II wynika∏a z wielu niekorzystnych
splotów polityki mi´dzynarodowej, niweczy∏a plany monarchy
lub zgo∏a obraca∏a je przeciw niemu. Wielbiciel absolutyzmu
musia∏ w haniebny sposób zrzec si´ korony. Planujàc poczàtkowo
wykorzystaç Piotra I jako narz´dzie w∏asnej polityki, sta∏ si´
w koƒcu w∏adcà formalnie i faktycznie zale˝nym od Rosji.
August Mocny nie tylko nie potrafi∏ realizowaç swych niejednokrotnie ciekawych zamys∏ów, ale wiele z nich przynosi∏o skutki
wr´cz odwrotne do zamierzonych. Próby reform wzmocni∏y
nastroje konserwatywne i niech´ç do wszelkich reform na
d∏ugo zakorzeni∏a si´ w sercach i umys∏ach szlachty.
August II odegra∏ du˝à rol´ jako mecenas sztuki, zw∏aszcza
architektury; Drezno zawdzi´cza mu wiele pi´knych budowli,
zw∏aszcza pa∏ac Zwinger, Warszawa zaÊ m.in. tzw. OÊ Saskà,
pa∏ac i Ogród Saski oraz Pa∏ac Brühla. W∏adca udzieli∏ zgody
pijarom na za∏o˝enie w Warszawie pierwszego czasopisma
ogólnokrajowego „Kuriera Polskiego”.
W 1705 r. August II ustanowi∏ pierwsze polskie odznaczenie –
Order Or∏a Bia∏ego.
August II Mocny odznacza∏ si´ niezwyk∏à si∏à fizycznà (stàd jego przydomek) i ognistym temperamentem, ˝y∏ z rozmachem
i fantazjà.
Zmar∏ w nocy z 31 stycznia na 1 lutego 1733 r. w Warszawie.

Kryzys gospodarczy i polityczny, zaogniony ekscesami wprowadzonych do Polski wojsk saskich, a tak˝e obawa szlachty
przed zamachem absolutystycznym, doprowadzi∏y do zawiàzania przez szlacht´ w 1715 r. nowego ruchu antykrólewskiego –
konfederacji w Tarnogrodzie na Lubelszczyênie. W celu
unikni´cia rozlewu krwi w walkach domowych obie strony
zgodzi∏y si´ na poÊrednictwo cara Piotra I i wkroczenie wojsk
rosyjskich. Warunki porozumienia mi´dzy Augustem II i jego
poddanymi zatwierdzi∏ w 1717 r. tzw. Sejm Niemy (w obawie
przed zerwaniem obrad pozwolono na nim zabraç g∏os tylko
marsza∏kowi i pos∏owi odczytujàcemu tekst konstytucji),
utrwalajàcy protekcj´ rosyjskà nad Polskà. Car sta∏ si´
wtedy arbitrem w sporach mi´dzy polskim królem a jego
poddanymi. Umowa uregulowa∏a stosunki mi´dzy Rzeczàpospolità a Saksonià. Oba paƒstwa mia∏a ∏àczyç jedynie osoba
panujàcego.
S∏aboÊç Rzeczypospolitej i k∏opoty króla spowodowa∏y kilkakrotne wysuni´cie przez Prusy propozycji rozbioru Polski,
jednak nie zosta∏y one przyj´te przez Augusta II.

Opracowano w NBP na podstawie:
1. „Poczet królów i ksià˝àt polskich", Czytelnik 1978
2. „Ksi´ga królów i ksià˝àt polskich" pod red. naukowà
Stefana K. Kuczyƒsiego, Âwiat Ksià˝ki 1999
3. „Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do wspó∏czesnoÊci"
Alicji Dybkowskiej, Jana ˚aryna, Ma∏gorzaty ˚aryn, PWN 1994
oraz êróde∏ encyklopedycznych

Wszystkie monety kolekcjonerskie
Êrodkiem p∏atniczym w Polsce.
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