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B a n k

P o l s k i

Monety
– DZIEJE Z¸OTEGO –
5 z∏ z 1928 r. (Nike)
nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

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

Awers: Z prawej strony wizerunek awersu monety 5 z∏ z 1928 r.,
z lewej strony stylizowany wizerunek popiersia Nike z k∏osami
zbo˝a. Poni˝ej wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej strony or∏a napis: 10 Z¸.
Powy˝ej or∏a oznaczenie roku emisji: 2007. U do∏u pó∏kolem
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewà ∏apà or∏a znak
m.
mennicy: ––
w
Rewers: Z prawej strony wizerunek rewersu monety 5 z∏ z 1928 r.
W tle stylizowane k∏osy zbo˝a. Z lewej strony pó∏kolem napis:
DZIEJE Z¸OTEGO.

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

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

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-07, 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 5 z∏ z 1928 r.
Z lewej strony stylizowany motyw roÊlinny. U do∏u pó∏kolem
napis: DZIEJE Z¸OTEGO.
Na boku: OÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Projektant monety: Andrzej Nowakowski

Informacje o sposobie nabycia monet na stronie:

www.nbp.pl
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 18 kwietnia 2007 r. Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu monety z serii „Dzieje Z∏otego”,
przedstawiajàce monet´ 5 z∏ z 1928 r., o nomina∏ach:

równà 13,5 grama. Takie parametry mia∏a moneta
o nominale 5 z∏otych, której próbne egzemplarze
pojawi∏y si´ w 1927 r. Ich masowa produkcja
rozpocz´∏a si´ rok póêniej. Z siedmiu projektów
wybrano jeden.

Warto zauwa˝yç, ˝e w Polsce mi´dzywojennej monety
by∏y wa˝nym elementem obiegu pieni´˝nego. W 1928 r.,
gdy „Nike” wchodzi∏a do obiegu, na monety
przypada∏o oko∏o 9% wartoÊci obiegu, z czego
na monety srebrne ponad 5%. W 1932 r., gdy „Nike”
zacz´∏a wychodziç z obiegu, monety stanowi∏y oko∏o
24% obiegu, z czego srebrne oko∏o 17%. W nast´pnych
latach, ju˝ bez udzia∏u „Nike”, wartoÊç monet
przekracza∏a nawet 29%, a samych monet srebrnych
zbli˝y∏a si´ do 24% ca∏oÊci obiegu pieni´˝nego.

• 10 z∏ – wykonanà stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ – wykonanà stemplem zwyk∏ym w stopie
Nordic Gold.
Seri´ „Dzieje Z∏otego” zapoczàtkowano w 2004 r.,
w osiemdziesiàtà rocznic´ reformy walutowej
W∏adys∏awa Grabskiego, powstania Banku Polskiego SA
i wprowadzenia z∏otego do obiegu pieni´˝nego
(w miejsce zniszczonej przez hiperinflacj´ marki
polskiej).
WÊród przepisów z 1924 r. porzàdkujàcych polski
system monetarny znalaz∏a si´ ordynacja mennicza,
która przewidywa∏a emisj´ monet o nominale
5 z∏otych. Mia∏y to byç monety srebrne o ci´˝arze
25 gramów i próbie „750”, czyli o zawartoÊci srebra
18,75 grama. W mennicy warszawskiej szybko podj´to
prace nad monetami próbnymi o takim nominale.
W 1925 r. monety pi´cioz∏otowe z wyobra˝eniem
Konstytucji by∏y gotowe. Niestety, okaza∏o si´, ˝e
zosta∏y wybite z wy˝szej próby srebra – „900” (zamiast
obowiàzujàcej „750”). Innymi s∏owy, pi´cioz∏otówka
mia∏a wartoÊç 6 z∏otych. Z tej niewielkiej (oko∏o
dwutysi´cznej) emisji wybrano 100 sztuk i nadano im
rang´ monet pamiàtkowych, dodajàc monogramy
„S. W. – W. G.” – prezydenta Stanis∏awa Wojciechowskiego
i premiera W∏adys∏awa Grabskiego oraz dat´ 3 maja 1925 r.
W ten sposób powsta∏y unikatowe, bardzo
poszukiwane przez kolekcjonerów, numizmaty Polski
mi´dzywojennej.
Z powy˝szego powodu w polskim obiegu pieni´˝nym
przez pewien czas brakowa∏o pi´cioz∏otówki. Z kolei
sytuacja ekonomiczna wymusi∏a obni˝enie parytetu
z∏otego w z∏ocie i jednoczesne zmniejszenie zawartoÊci
srebra w monetach. Nowa ordynacja mennicza z 1927 r.
dla monet pi´cioz∏otowych przewidywa∏a ci´˝ar
18 gramów i prób´ „750”, a wi´c zawartoÊç srebra

Nowa pi´cioz∏otówka mia∏a na rewersie postaç Nike,
bogini zwyci´stwa, kroczàcej w prawo. Doszukiwano
si´ w tym symbolicznego upami´tnienia rzàdów
sanacji, rozpocz´tych po przewrocie majowym Józefa
Pi∏sudskiego w 1926 r. Zwracano te˝ uwag´ na zwiàzki
monety z jej prawdopodobnym pierwowzorem, którym
mia∏y byç amerykaƒskie monety pó∏dolarowe
i dolarowe, okreÊlane mianem „Walking Liberty”.
Awers monety z Nike uznano za wzorcowy. Widnia∏o
na nim god∏o paƒstwowe w kszta∏cie ustawowym.
Wyró˝nia∏o to monet´ spoÊród innych wyst´pujàcych
w ówczesnym obiegu pieni´˝nym.
Zwracano te˝ uwag´ na wznios∏à treÊç umieszczonà
na boku monety z Nike. Umieszczono tam ∏aciƒski
napis: SALVS REIPVBLICAE SVPREMA LEX (dobro
Rzeczypospolitej najwy˝szym prawem).
D∏ugotrwa∏y brak pi´cioz∏otówek w obiegu
pieni´˝nym spowodowa∏, ˝e ich emisja by∏a dla
mennicy warszawskiej zadaniem naglàcym.
W zwiàzku z ograniczonymi mo˝liwoÊciami
produkcyjnymi konieczne okaza∏o si´ skorzystanie
z pomocy mennic zagranicznych. Przez ca∏y okres
emisji monet z Nike (lata 1928–1932) wybito
niespe∏na 24 miliony sztuk, z czego oko∏o 40%
w mennicy warszawskiej i oko∏o 60% w mennicach
angielskiej, belgijskiej oraz wiedeƒskiej. ˚ywot
„Nike” formalnie koƒczy∏a kolejna ordynacja
mennicza z 1932 r. Ponownie zmniejszono zawartoÊç
kruszcowà, co w przypadku pi´cioz∏otówki oznacza∏o
obni˝enie ci´˝aru do 11 gramów oraz,
przy utrzymaniu próby „750”, zmniejszenie
zawartoÊci srebra do 8,25 grama. „Nike” zdarza∏o si´
spotkaç w obiegu pieni´˝nym jeszcze w 1934 r.

Obieg pieni´˝ny obs∏ugiwa∏ gospodark´, która by∏a
bardzo podatna na wahania koniunktury. Od po∏owy lat
dwudziestych widaç by∏o wyraêne o˝ywienie. Wzrost
popytu krajowego, a tak˝e zagranicznego, dost´pnoÊç
kredytu i przyp∏yw kapita∏u zagranicznego przyczyni∏y
si´ do wzrostu produkcji i inwestycji. Jednak ju˝
od 1929 r. sytuacja ulega∏a zmianie – zmniejsza∏y si´
zamówienia, zwi´ksza∏o bezrobocie. Spadek aktywnoÊci
gospodarczej post´powa∏ szybko. To by∏ poczàtek
najwi´kszego kryzysu. Popyt spada∏, wi´c spada∏y te˝
ceny i rozkr´ca∏a si´ spirala deflacyjna. W 1932 r. kryzys
osiàgnà∏ dno. Pieniàdz zosta∏ poddany zawirowaniom
cyklu koniunkturalnego. Gdy pi´cioz∏otówka z „Nike”
wchodzi∏a do obiegu pieni´˝nego, jej si∏a nabywcza
wynosi∏a oko∏o 18 dzisiejszych z∏otych. Potem
minimalnie obni˝y∏a si´ wobec niewielkiego wzrostu
cen. Wraz z pog∏´biajàcym si´ kryzysem i szybkim
spadkiem cen si∏a nabywcza monety ros∏a. Gdy w 1932 r.
„Nike” zacz´∏a wychodziç z obiegu pieni´˝nego, jej si∏a
nabywcza przekracza∏a 27 dzisiejszych z∏otych. Jednak
podczas kryzysu zapewne niewielu by∏o w posiadaniu
choçby jednej „Nike”.

dr Grzegorz Wójtowicz
Narodowy Bank Polski

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

