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P o l s k i

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

Awers: Z prawej strony u góry wizerunek or∏a ustalony dla
god∏a Rzeczypospolitej Polskiej. Poni˝ej or∏a z prawej strony
napis: 10 / Z¸ oraz oznaczenie roku emisji: 2004. U góry oraz
z prawej strony pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA.
Z lewej strony portret W∏adys∏awa Grabskiego oraz u do∏u
pó∏kolem napis: W¸ADYS¸AW GRABSKI. U do∏u w Êrodkowej
cz´Êci wizerunek awersu monety 1 z∏oty z 1924 roku. Pod lewà
m.
∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers:Wizerunek rewersu monety 1 z∏oty z 1924 roku. U góry
pó∏kolem napis: DZIEJE Z¸OTEGO na tle stylizowanych
pi´cioramiennych gwiazd.
Projektant monety: Andrzej Nowakowski

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

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

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-04, 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: Wizerunek rewersu monety 1 z∏oty z 1924 roku. U góry
pó∏kolem napis: DZIEJE Z¸OTEGO na tle stylizowanych
pi´cioramiennych gwiazd.
Na boku: oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Andrzej Nowakowski

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)
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W dniu 21 kwietnia 2004 r. Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu monety kolekcjonerskie z serii „Dzieje z∏otego”
o nomina∏ach:

oÊmiokrotnie. Próba waloryzacji podatków nie powiod∏a si´
i Grabski ustàpi∏. Wróci∏ jednak do rzàdu i ponownie objà∏ tek´
ministra skarbu w styczniu 1923 roku. Do lipca Skarb powi´kszy∏ swój d∏ug ponad czterokrotnie. W tym samym stopniu
wzrós∏ obieg pieni´˝ny, natomiast kurs dolara podskoczy∏
prawie szeÊciokrotnie. Program Grabskiego, zmierzajàcy
do pokonania rozszala∏ej inflacji, nie uzyska∏ poparcia, wi´c
znowu dosz∏o do dymisji. Zbli˝a∏a si´ ju˝ jednak katastrofa
hiperinflacji. W ciàgu drugiego pó∏rocza 1923 roku d∏ug Skarbu
wzrós∏ trzydziestosiedmiokrotnie, obieg pieni´˝ny trzydziestopi´ciokrotnie, a kurs dolara ponad szeÊçdziesi´ciokrotnie.
W po∏owie grudnia 1923 roku W∏adys∏aw Grabski znów zosta∏
premierem – szefem jedenastego ju˝ gabinetu Drugiej Rzeczypospolitej. Zatrzyma∏ te˝ tek´ ministra skarbu – jako trzynasty
ju˝ kierownik tego resortu w ciàgu troch´ wi´cej ni˝ pi´ciu lat.
Nieco zmieni∏ swój plan antyinflacyjny. Zamierza∏ dà˝yç
do równowagi bud˝etowej, zwi´kszyç opodatkowanie klas
posiadajàcych i uniknàç po˝yczek zagranicznych w obawie
przed koncesjami politycznymi. Hiperinflacja zmobilizowa∏a
do dzia∏aƒ. Sejm w dniu 11 stycznia 1924 roku uchwali∏ szybko
ustaw´ o naprawie skarbu paƒstwa i reformie walutowej.
W krótkim czasie rzàd kierowany przez Grabskiego, na podstawie
uzyskanych pe∏nomocnictw, przystàpi∏ do realizacji reformy.
Nowà jednostkà pieni´˝nà sta∏ si´ z∏oty z parytetem równym
frankowi z∏otemu (szwajcarskiemu). Nowy bank emisyjny,
poprzednik Narodowego Banku Polskiego – Bank Polski SA –
rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç w dniu 28 kwietnia 1924 roku. Wymieni∏
marki polskie na z∏ote w relacji 1 800 000 marek za 1 z∏otego.
Sukces reformy walutowej wydawa∏ si´ olbrzymi i nie do
podwa˝enia jako podr´cznikowy wr´cz przyk∏ad wygranej
z hiperinflacjà, która szala∏a po pierwszej wojnie Êwiatowej nie
tylko w Polsce, ale tak˝e w Niemczech, Rosji, Austrii i na
W´grzech.

zadania, bo by∏em uparty i jednostronny w swych dzia∏aniach,
a optymistà w swych sàdach”.

• 10 z∏ – wykonana stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ – wykonana stemplem zwyk∏ym w stopie CuAl5Zn5Sn1,
zwanym Nordic Gold.
Monety te zapoczàtkowujà nowà seri´, której celem jest przedstawienie kolejnych etapów historii monetarnej Polski
i funkcjonowania z∏otego.
W 2004 roku mija osiemdziesiàt lat od uchwalenia przez Sejm
s∏ynnej reformy walutowej W∏adys∏awa Grabskiego, rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci przez Bank Polski SA i wprowadzenia z∏otego
do obiegu.
Korzenie z∏otego si´gajà g∏´boko w przesz∏oÊç. W drugiej
po∏owie XV wieku zacz´to stosowaç w Polsce nowà jednostk´
rachunkowà. By∏ nià z∏oty polski jako równowartoÊç trzydziestu
groszy. Z∏otego polskiego u˝ywano w transakcjach handlowych,
operacjach finansowych i codziennych rachunkach. Z czasem
z∏oty polski sta∏ si´ monetà. By∏o to w 1663 roku, gdy wybito
monety trzydziestogroszowe, a wi´c z∏ote polskie, nazwane
tymfami od nazwiska dzier˝awcy mennic. W czasie insurekcji
koÊciuszkowskiej, w 1794 roku, wydrukowano po raz pierwszy pieniàdze papierowe z nomina∏ami w z∏otych polskich.
Od 1828 roku emisjà z∏otych polskich zajà∏ si´ pierwszy bank
emisyjny – Bank Polski. Przywiàzanie do tradycji powodowa∏o,
˝e w∏aÊciwie do koƒca czasów porozbiorowych Polacy pos∏ugiwali si´ swojà jednostkà monetarnà. Z∏oty polski by∏ dla nich
odpowiednikiem pi´tnastu carskich kopiejek.
Paƒstwo polskie, odrodzone w listopadzie 1918 roku, przej´∏o
od okupacyjnych w∏adz niemieckich Polskà Krajowà Kas´
Po˝yczkowà, a emitowane przez nià marki polskie zosta∏y uznane
za obowiàzujàcy Êrodek p∏atniczy. Jednak ju˝ w grudniu 1918 roku
zapowiedziano powo∏anie do ˝ycia nowego Banku Polskiego.
Sytuacja z nazwà nowej jednostki monetarnej troch´ si´
skomplikowa∏a. Znaleêli si´ zwolennicy nowoÊci, proponujàcy
wprowadzenie do obiegu piasta, szczerbca, polona lub lecha.
W lutym 1919 roku w drodze ustawy zdecydowano, ˝e przysz∏ym
pieniàdzem b´dzie z∏oty. Tradycji mia∏o staç si´ zadoÊç.
Marka polska, która tymczasem by∏a w obiegu, odczu∏a
wszelkie trudnoÊci finansowe i k∏opoty gospodarcze m∏odego
paƒstwa. W paêdzierniku 1919 roku ministrem skarbu zosta∏
W∏adys∏aw Grabski. Funkcj´ t´ pe∏ni∏ do listopada 1920 roku,
przy czym przez jeden miesiàc – w lecie 1920 roku – by∏ jednoczeÊnie premierem. Grabski doÊwiadczy∏ wszelkich s∏aboÊci
ówczesnego paƒstwa i gospodarki. W ciàgu kilkunastu miesi´cy
d∏ug Skarbu podskoczy∏ trzynastokrotnie, obieg pieni´˝ny
powi´kszy∏ si´ jedenastokrotnie, kurs dolara wzrós∏ zaÊ

˚ycie okaza∏o si´ jednak wyjàtkowo ostrym egzaminatorem dla
W∏adys∏awa Grabskiego, jego reformy walutowej i z∏otego.
Nieurodzaj w rolnictwie (zbiory zbó˝ spad∏y o jednà trzecià)
i kryzys w gospodarce (produkcja stali spad∏a o 40%) fatalnie
wp∏yn´∏y na sytuacj´ w 1924 roku. W po∏owie 1925 roku
konflikt polityczny z Niemcami na tle wzajemnej wymiany
handlowej pogorszy∏ bilans handlowy i bilans p∏atniczy. Wszystko
to oddzia∏ywa∏o na bud˝et, który ratowa∏ si´ emisjà paƒstwowych znaków pieni´˝nych, w tym bilonu, co wywo∏a∏o nawrót
inflacji. Perturbacje w bilansie p∏atniczym, bud˝ecie i obiegu
pieni´˝nym zachwia∏y kursem z∏otego w po∏owie 1925 roku.
Z∏oty szybko straci∏ do dolara amerykaƒskiego oko∏o 20%. Gdy
interwencje walutowe okaza∏y si´ nieskuteczne, Bank Polski,
bojàc si´ spadku rezerw dewizowych, zaprzesta∏ obrony z∏otego.
Ró˝nica zdaƒ mi´dzy Bankiem a rzàdem, domagajàcym si´
dalszych interwencji, skoƒczy∏a si´ dymisjà premiera Grabskiego
w listopadzie 1925 roku. Póêniej „ojciec z∏otego” napisa∏, ˝e
Bankowi „zabrak∏o ducha, by stawaç do walki z przeciwnoÊciami”.
Samokrytycznie doda∏ jednak: „nie mog∏em spe∏niç swego

W∏adys∏aw Grabski – wybitny polityk, ekonomista, zwolennik
zdrowej i silnej waluty, „ojciec z∏otego” – odszed∏. Z∏oty s∏u˝y∏
dalej Drugiej Rzeczypospolitej. Na pe∏nà kolekcj´ waluty
z∏otowej okresu mi´dzywojennego sk∏ada si´ 271 biletów
i monet, przy czym do obiegu wesz∏y 34 bilety i 92 monety.
Obecnie wybite monety prezentujà wizerunek srebrnego z∏otego
z 1924 roku. Moneta ta przesz∏a do historii jako „g∏owa
dziewczyny”. W wersji obiegowej wa˝y∏a 5 gramów i zawiera∏a
3,75 grama czystego srebra. Jej si∏a nabywcza w dzisiejszych
z∏otych wynosi∏aby oko∏o 5 z∏. To dobry symbol narodzin
wspó∏czesnego z∏otego, który ma za sobà ju˝ osiemdziesiàt lat
burzliwej historii.

dr Grzegorz Wójtowicz

Wszystkie monety kolekcjonerskie sà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym w Polsce.

