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P o l s k i

Monety

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

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

Awers: Z lewej strony u góry wizerunek or∏a ustalony dla
god∏a Rzeczypospolitej Polskiej. Powy˝ej pó∏kolem napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Z prawej strony wizerunek awersu
monety 10 z∏ z 1932 r. Powy˝ej z prawej strony oznaczenie roku
emisji: 2006. W tle stylizowany wizerunek sali operacyjnej
Narodowego Banku Polskiego z siedziby przy ul. Bielaƒskiej.
m.
U do∏u napis: 10 Z¸. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Z prawej strony wizerunek rewersu monety 10 z∏
z 1932 r. U do∏u z lewej strony stylizowane wizerunki czterech
pawich piór. U góry z lewej strony napis: DZIEJE Z¸OTEGO.

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

– DZIEJE Z¸OTEGO –
10 z∏ z 1932 r.

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

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-06, 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: Z prawej strony wizerunek rewersu monety 10 z∏
z 1932 r. W tle stylizowany wizerunek ga∏àzki wierzby. U góry
pó∏kolem napis: DZIEJE Z¸OTEGO.
Na boku: OÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Projektant monety: Andrzej Nowakowski

Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Polskiej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Andrzej Nowakowski
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W dniu 29 marca 2006 r. Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu monety z serii „Dzieje Z∏otego”, przedstawiajàce
monet´ 10 z∏ z 1932 r. o nomina∏ach:

(szwajcarskiemu) budzi∏y zaufanie. Na wszelki wypadek
wyemitowano równie˝ monety srebrne, co by∏o namiastkà
kruszcowego blasku. Co prawda, w 1925 roku wybito te˝
troch´ monet z∏otych, ale nie wesz∏y one do obiegu.

7 obecnych z∏otych. Funkcjonowanie z∏otego od 1924 roku
do 1939 roku to niezwykle pasjonujàcy temat, zw∏aszcza dla
kolejnych pokoleƒ ekonomistów. Pozwala poznaç doÊç
skomplikowane, wzajemne zale˝noÊci mi´dzy gospodarkà
i pieniàdzem oraz wyciàgnàç wnioski, bardzo praktyczne
tak˝e z dzisiejszej (i przysz∏ej) perspektywy ekonomicznej.

• 10 z∏ – wykonana stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ – wykonana stemplem zwyk∏ym w stopie Nordic Gold
Emisja monet kolekcjonerskich z serii „Dzieje Z∏otego”,
która zosta∏a zapoczàtkowana w 2004 roku i by∏a
kontynuowana w 2005 roku, zainteresowa∏a bardzo wielu
zbieraczy. Teraz jest do nich adresowana kolejna oferta –
monety z wizerunkiem ciekawej dziesi´cioz∏otówki z okresu
mi´dzywojennego.
W ciàgu wielu stuleci u˝ytkownicy pieniàdza bardzo
przyzwyczaili si´ do tego, ˝e do ich ràk trafia moneta
kruszcowa, srebrna lub z∏ota. Wa˝ne by∏o dla nich te˝ to, ˝e
srebra lub z∏ota powinno byç tyle, ile trzeba, zgodnie
z nominalnà wartoÊcià monety. Gdy po potopie szwedzkim
obieg pieni´˝ny w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
wype∏ni∏y miedziane szelàgi i z∏ote polskie z niewielkà
zawartoÊcià srebra, oburzenie by∏o wielkie i powszechne.
Niewielu wówczas rozumia∏o, ˝e nasz paƒstwowy skarb by∏
pusty, a srebra po prostu brakowa∏o. Potem zawsze z du˝à
nieufnoÊcià przyjmowano coraz popularniejszy pieniàdz
papierowy, nieco uspokajajàc si´ dopiero po przeczytaniu
na banknocie, ˝e mo˝na wymieniç go bez ograniczeƒ
na z∏ote monety. W odrodzonym po zaborach paƒstwie
polskim do obiegu wesz∏y papierowe marki polskie.
Umieszczony na nich napis rodzi∏ jedynie nadziej´
na przysz∏oÊç: „Paƒstwo Polskie bierze na siebie
odpowiedzialnoÊç za wymian´ niniejszego biletu na przysz∏à
walut´ polskà...”.
Nadzieja nadziejà, a ˝ycie sz∏o swym wartkim nurtem.
Z powodu potrzeb paƒstwa i gospodarki konieczne okaza∏y
si´ olbrzymie emisje marek polskich. Ich skutkiem by∏
przybierajàcy na sile wzrost cen przekraczajàcy kilkadziesiàt
procent miesi´cznie, czyli hiperinflacja. Marki polskie, jako
obiegowy pieniàdz, stawa∏y si´ bezu˝yteczne. Zosta∏y one
wymienione w 1924 roku na z∏ote, zaÊ z∏otemu przypisano
wartoÊç 0,290322 grama czystego z∏ota. Sama nazwa waluty
i jego z∏oty parytet, równy frankowi z∏otemu

TrudnoÊci gospodarcze, które wystàpi∏y po reformie
walutowej 1924 roku, spowodowa∏y zmian´ ambitnego
parytetu. Od jesieni 1927 roku, respektujàc rynkowe realia,
obni˝ono wartoÊç z∏otego do 0,1687914 grama czystego
z∏ota, czyli o 42%. Zwiàzek z∏otego ze z∏otem mia∏ ciàgle
du˝e znaczenie psychologiczne. Doskonale rozumia∏ to Bank
Polski, emitujàcy z∏ote, gdy pisa∏ w swym sprawozdaniu
rocznym za rok 1929: „Misjà z∏ota w Banku Emisyjnym jest
przede wszystkim wpajaç i utrzymywaç w spo∏eczeƒstwie
przekonanie, ˝e pieniàdz narodowy jest dobry, ˝e mo˝na
i nale˝y w niego wierzyç”.
Z∏oto, stanowiàce pokrycie cz´Êci obiegu pieni´˝nego, by∏o
wi´c gromadzone w bankowych skarbcach. Na co dzieƒ oko
u˝ytkownika móg∏ cieszyç srebrny blask monet. W 1924 roku,
gdy z∏oty wchodzi∏ do obiegu, przyj´to, ˝e jego
odpowiednikiem jest 3,75 grama czystego srebra.W 1927 roku,
gdy obni˝ano z∏oty parytet, obni˝ono równie˝ zawartoÊç
srebra do 2,7 grama czystego srebra na 1 z∏otego. W koƒcu
w 1932 roku raz jeszcze dokonano zmniejszenia iloÊci srebra
przypadajàcego na 1 z∏otego do 1,65 grama czystego srebra.
Zatem w ciàgu oÊmiu lat moneta srebrna straci∏a 56%
swojej kruszcowej zawartoÊci. Równie˝ si∏a nabywcza
monety – zwa˝ywszy na niespokojne czasy, w których
gospodarka polska prze˝ywa∏a ró˝ne fazy rozwoju – ulega∏a
dramatycznym zmianom. Oto w 1924 roku za 1 ówczesnego
z∏otego mo˝na by∏o kupiç to, co dzisiaj kosztuje oko∏o 5 z∏otych.
Potem by∏a kolejna inflacja. Ceny ros∏y i w 1928 roku si∏a
nabywcza 1 z∏otego obni˝y∏a si´, liczàc w dzisiejszych
z∏otych, do oko∏o 3,50 z∏. Od 1929 roku, w okresie wielkiego
kryzysu, spada∏a produkcja, konsumpcja i inwestycje. Dosz∏o
do g∏´bokiej deflacji. Ceny spada∏y; nawet o kilkadziesiàt
procent. Najbardziej dramatyczny by∏ pod tym wzgl´dem rok
1933, ale spadek cen trwa∏ jeszcze d∏u˝ej, a˝ do roku 1936.
Wówczas 1 ówczesny z∏oty mia∏ si∏´ nabywczà równà
w dzisiejszych z∏otych 7,50 z∏. Do wybuchu drugiej wojny
Êwiatowej zmiany cen nie by∏y ju˝ du˝e. Niska, nast´pna
inflacja sprowadzi∏a si∏´ nabywczà 1 z∏otego do oko∏o

Wydaje si´, ˝e ten szczególny okres w dziejach z∏otego
cieszy si´ ju˝ niema∏à popularnoÊcià wÊród coraz
liczniejszych kolekcjonerów. DoÊç ciekawy zbiór tworzà
monety srebrne – 43 obiegowe i 45 okolicznoÊciowych.
Jednà z bardziej interesujàcych monet jest przypomniana
teraz moneta wed∏ug projektu Antoniego Madeyskiego
(nagrodzonego w konkursie jeszcze w 1925 roku)
z wizerunkiem profilu g∏owy kobiety, w chuÊcie i z wieƒcem,
umiejscowionym na tle k∏osów u∏o˝onych promieniÊcie.
Monet´ t´, o nominale 10 z∏otych i zawartoÊci 16,5 grama
czystego srebra, wybito w iloÊci 12,5 mln sztuk. Poczàtkowo,
w 1932 roku, w mennicy londyƒskiej wyprodukowano 6 mln
sztuk (wówczas gdy w krótkim terminie trzeba by∏o
zapewniç odpowiednià iloÊç okreÊlonych monet w obiegu,
zlecanie produkcji mennicom zagranicznym by∏o cz´sto
praktykowane). Natomiast reszta nak∏adu powsta∏a ju˝
w mennicy warszawskiej, z czego 3,1 mln sztuk tak˝e
w 1932 roku, zaÊ 3,4 mln sztuk w roku nast´pnym. Moneta
mia∏a du˝à si∏´ nabywczà. W 1932 roku stanowi∏a równowartoÊç dzisiejszych 54 z∏. Potem, wskutek pog∏´biajàcej
si´ deflacji, zdolnoÊç nabywcza dziesi´cioz∏otówki ros∏a,
dochodzàc do 75 obecnych z∏otych w 1936 roku. Moneta
pozostawa∏a w obiegu do wybuchu drugiej wojny Êwiatowej.

dr Grzegorz Wójtowicz
Narodowy Bank Polski

Wszystkie monety emitowane przez NBP sà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym w Polsce.

