Temat numeru:
Maksymin Trak – wyobrażenia monet (str. 9)

A ponadto:
- Wywiad z Ewą Tyc – Karpińską
- Odmiany monet obiegowych PRL cz. 1
- Śląski orzeł na siedmiogrodzkiej monecie
- Boratynki koronne z mennicy krakowskiej 1660-1661
- Węgierskie złoto na terenach polskich ...
- Poszukiwanie skarbów, kilka słów o takiej działalności
- Wiadomości ze świata
- Wieści z Mennicy Polskiej
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Od redakcji
Szanowni czytelnicy, jak już zdążyliście zauważyć BI przeszedł dużą metamorfozę. Staramy się aby
pismo, pomimo że jest bezpłatne, spełniało oczekiwania naszych czytelników. Chcemy aby nasz kwartalnik stał się dla Państwa rzetelnym źródłem informacji o numizmatyce. W tym numerze wprowadziliśmy konkurs z nagrodami. Wielu czytelników oburzy zapewne fakt, iż nagrody w tym konkursie są
okupione reklamami na naszych stronach. Cóż, staraliśmy się wybrać mniejsze zło.
Kolegium redakcyjne to Mikołaj Ostrowski (Mikołaj), Marcin Machała (Prankster) oraz osoba piszącego te słowa. Mam nadzieję, iż będziecie zadowoleni z naszej pracy, oraz ze wszystkich poruszanych tematów w tym numerze.
Czekamy z niecierpliwością na wszelki Państwa
sugestie. Format czasopisma nie jest do końca ustalony, więc ... piszcie do nas, o czym chcecie przeczytać
w kolejnych numerach, co możemy jeszcze zmienić.
Redaktor naczelny - Karol Świerzbin (rara_avis)
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Z życia forum
O zmianach na forum
Przyszło mi napisać poniższy tekst, po tym jak podczas rozmów redakcyjnych nad nowym Biuletynem,
rzuciłem propozycję opisania tego, co się dzieje na naszym forum. Pech, chciał że skoro rzuciłem pomysł to
muszę osobiście go zrealizować. Nasz administrator forum (Prankster) zadał sobie ostatnio wiele trudu, aby
nam dogodzić. Na przełomie ostatnich miesięcy wiele się na stronie TPZN-u zmieniło.
Jedną z najważniejszych rzeczy jest przeniesienie forum na nowy, wydajniejszy serwer. Udało się to dzięki wielkiemu zaangażowaniu Marcina i od grudnia 2009 nasza strona „szybciej śmiga”. Dodatkowo została
uaktualniona wersja skryptu SMF strony do wersji 1.1.11. Na razie nie planujemy przejścia na wersję 2.x gdyż
jest ona jeszcze, nie w pełni dopracowana.
Na bieżąco dodawane są nowe funkcje. Na początku zostało wprowadzone połączenie forum z serwisami
społecznościowymi Twitter i Facebook Jest to dla nas niewątpliwa dodatkowa reklama, gdyż serwisy te są
bardzo wysoko notowane przez wyszukiwarki internetowe.
Kolej przyszła na zmianę w profilach użytkowników serwisu. Dodane zostały rozszerzenia w profilu. Teraz każdy zarejestrowany na naszej stronie może uzupełnić swój profil o „zainteresowania", w których możemy wpisać co konkretnie nas interesuje lub
co jest trzonem naszej kolekcji. Kolejnym
udogodnieniem jest dodanie opcji "Wybierz
państwo", po wyborze odpowiedniego kraju
w swoim profilu, przy nazwie użytkownika
pojawia się mała flaga odpowiedniego kraju.
Ostatnią zmianą w profilu jest dodanie swojej pinezki (znacznika) na mapie Google. Pozwoli to nam zobrazować na mapie jak jesteśmy rozsiani po świecie, a być może, gdy
zbierze się więcej osób z jednego rejonu, będzie można urządzić spotkanie regionalne
członków i sympatyków TPZN-u.
Od dawna na naszej stronie działała galeria, lecz była sporadycznie wykorzystywana
ze względu na to, iż każde zdjęcie wymagało akceptacji administratora strony. W obecnej chwili na forum został zainstalowany
skrypt galerii SMF Gallery. Nasza nowa
galerię jest ściśle powiązana z forum i stanowi jego dział. Sukcesywnie są tam przesuwane wszelkie monety zidentyfikowane na
forum. Każdy z użytkowników może oczywiście sam dodawać swoje zdjęcia wraz z ich opisem, do czego gorąco zachęcam.
Innym, nie w pełni wykorzystywanym, działem były „artykuły”, w chwili obecnej został zainstalowany
dodatek do forum SMF Articles, który pozwolił na zsynchronizowanie wszystkiego w ramach jednej bazy danych i jest to już część forum. Na razie mamy tylko kilka wpisów w dziale artykuły, ale liczymy na współpracę naszych użytkowników i sukcesywne zapełnianie tego działu.
Dodany został też Kalendarz, w którym można dodawać wydarzenia powiązane z numizmatyką. Wprowadzane są tam na bieżąco informacje o giełdach, spotkaniach, aukcjach i innych wydarzeniach, które uznajemy za mogące zaciekawić innych naszych użytkowników. Do każdego wydarzenia można napisać krótką
notatkę, jako post. Czasami nawet wywiązują się ciekawe dyskusje odnośnie poszczególnych imprez.
Ostatnim nowym działem, który pojawił się na naszej stronie jest dział „Linki” postanowiliśmy zebrać tam
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odnośniki do stron poświęconych numizmatyce. Nie wymagamy linków zwrotnych, to nie jest katalog promujący jakieś strony, tylko zbiór przydatnych informacji. Oczywiście jeżeli właściciel strony dodanej do tego
działu zechce umieścić link zwrotny do naszej strony, będziemy wdzięczni, gdyż każda reklama przyda się
Towarzystwu. to nie jest katalog promujący jakieś strony, tylko zbiór przydatnych informacji.
Nie można zapomnieć w tym miejscu o wkładzie naszego moderatora Grzybusia w uporządkowanie działu Identyfikacja monet i banknotów. Grzybuś wykonał syzyfową pracę i pozmieniał wszystkie tytuły wątków
na nazwy monet opisanych w danym wątku. W tym miejscu pojawia się prośba do wszystkich userów
o zmienianie tytułu wątku po zidentyfikowaniu monety.
Jak widzisz szanowny czytelniku zmian w ostatnim czasie było bardzo dużo. Zachęcam wszystkich do podzielenia się swoimi uwagami do powyższych zmian na forum TPZN-u, oraz do aktywnego korzystania
z nowych funkcji, zwłaszcza do uzupełnienia swojego profilu o pola kraj, zainteresowania, mapa.
Zmianie uległ też kolportaż BI, od tego numeru dystrybucja naszego kwartalnika będzie się odbywała z
adresu biuletyn@tpzn.pl Prosimy więc o dodanie tego adresu do bezpiecznych nadawców w swoich książkach adresowych, tak aby uniknąć sytuacji, że BI trafi do folderu spam. Biuletyn można też pobrać z adresu
http://chomikuj.pl/TPZN
Dzięki przyznaniu nam przez portal chomikuj.pl statusu edukacyjnego wszelkie pobrania Biuletynu z ich
strony nie zużywają transferu.

Autor: Karol Świerzbin (rara_avis)

Statystyki forum
O nas krótko w liczbach. Wszystkie statystyki za okres 1-01-2010 – 31-05-2010.
nowi użytkownicy na forum: 139 osób
posty na forum: 8245
nowe wątki: 862
odwiedzin strony: 997 861

Wybory do Triumwiratu
Dnia 1 kwietnia 2010 odbyły się kolejne wybory do Triumwiratu TPZN.
Z tej okazji chcielibyśmy podziękować ustępującym członkom władz, Darkowi „wrocek” i Markowi
„harpsycho”. Koledzy dzięki Wam nasze Towarzystwo rozwijało się prężnie przez ostatni rok.
Nowe wybory przeprowadził sprawnie kolega „harpsycho”. W skład Triumwiratu weszli następujący koledzy: prezes Maciej „nabializm”; v-ce prezes Mikołaj „Mikołaj”; sekretarz Piotr „Orpio”. Nowe władze powołały zgodnie ze statutem Radę 6, do której zaprosili kolegów: Roberta „bobi68”; Pawła „Scirus”; Karola
„rara_avis”.
Gratulujemy wybranym członkom, oraz jeszcze raz składamy podziękowania dla Marka i Darka za cieżką
pracę społeczną na rzecz TPZN podczas ostatniej kadencji.
W wyborach wzięło udział 28 członków uprawnionych do głosowania co daje nam frekwencję na poziomie ponad 60%.
(red.)

Prosimy wszystkich naszych czytelników o przesyłanie informacji o wydarzeniach związanych z
numizmatyką, które odbywają się w ich okolicach. Z przyjemnością opublikujemy wszelkie
zapowiedzi wystaw, wykładów, oraz recenzje wydawnicze.
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II Aukcja Literatury TPZN
Już po raz drugi na forum TPZN odbyła się aukcja literatury. W dniach
od 5 do 12 kwietnia 2010 roku można było kupić książkę, czasopismo lub monetę wystawioną przez kolegów
z forum. A cel był szczytny. Wszystkie zebrane środki zostały przeznaczone na opłacenie należności związanych z funkcjonowaniem forum.
Pierwsze oferty zaczęły pojawiać się nieśmiało zaraz po wystawieniu książek. Z czasem aukcja nabrała
szybkości i licytujący podbijali swoje oferty, chcąc kupić ciekawe publikacje. Największe emocje wzbudziła licytacja zestawu Wiadomości Numizmatycznych z roku 1980. Pięciu licytujących wywindowało cenę czterech
numerów czasopisma na 60 złotych. Nie mniej zażarte boje toczyły się o Magazyn Numizmatyczny z lat
1992/1993, Red Book’a – katalog zbierający wszystkie amerykańskie monety, czy Dzieje sztuki medalierskiej
w Polsce Więcka, które również uzyskały wysokie ceny na aukcji literatury.
Czternaście z piętnastu wystawionych przedmiotów znalazło nabywców, co pozwoliło zebrać kwotę 325
złotych na rzecz TPZN.

Katalog aukcyjny:
Literatura
1. Red Book 2009 Podstawowy katalog monet USA Wystawiający: Shiver
2. Katalog aukcyjny "Domu Aukcyjnego DESA" Katalog aukcyjny "Domu Aukcyjnego DESA" wraz z listą wynikową aukcja nr 80 z dnia 17.05.2008 r Wystawiający: bobi68
3. Wiadomości Numizmatyczne zeszyt 1,2,3,4 1980 rok Stan bdb, zeszyt trzeci bardzo ciekawe opracowanieMennica koronna we Lwowie w latach 1656 - 57. Wystawiający: Stanis53S
4. Przegląd Numizmatyczny 4/98 W środku mamy między innymi:"Tymfy Jana Kazimierza" - rozbicie na mennice tymfów pod względem cech rysunku; "Pogoń bez miecza" - kilka mało znanych odmian późnych trojaków krakowskich Zygmunta III; "Ekslibrisy T. Ortyla"; "Fałszywe orty gdańskie"; "Nieznany krajcar opolski"Wystawiający:
Sciurus
5. Denar w kalecie Stanisław Suchodolski Denar w kalecie Stanisława Suchodolskiego wyd. Ossolineum 1981
Wystawiający: petroniusz15
6. Jastrzębski Rocznik Numizmatyczno-historyczny 2009 Wystawiający: Wrocek
7. Magazyn Numizmatyczny + Człowiek i dokumenty "Człowiek i Dokumenty" styczeń - marzec 2010; "Magazyn Numizmatyczny" czerwiec 3/1992 Wystawiający: rara_avis
11. Magazyn Numizmatyczny - 1992/1993. Kompletne dwa roczniki Magazynu Numizmatycznego wydawanego
w latach 1992-1995 przez Centrum Numizmatyczne w Olkuszu (łącznie 12 zeszytów). Zeszyty zakupione na naszej
pierwszej aukcji w ubiegłym roku od kolegi Shivera. Wystawiający: tomboj7
12. Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce - A. Więcek Wydanie pierwsze! z 1972 roku. Piękna książka. Okładka
płócienna, na wierzchu obwoluta papierowa. Ponad 400 stron o medalierstwie, 500 lat historii! Wystawiający: Mikołaj
13. Wizerunek y szacunek Mynic Kaspra Rytkiera Reprint wykazu sporządzonego przez Kaspra Rytkiera. Wydawnictwo nieznane. Książeczka zawiera tylko tekst oryginalnego wykazu i rysunki monet. Wystawiający: Mikołaj
14. 50 książek numizmatycznych
Przedmiotem oferty jest zestaw dwóch płyt, na których znajduje się 50 książek dotyczących numizmatyki niemieckiej
(nie tylko) Licytujemy dwa zestawy, wygrywają dwie najlepsze oferty! Wystawiający: Mikołaj
15. Wojna powietrzna w Europie 1939-1945/ Cz. Krzemiński Wydanie z 1983 roku, 454 strony o lotnictwie II
wojny. Polecam. Stan dobry (lekkie naddarcie obwoluty z tyłu). Wystawiający: Mikołaj
Numizmatyka
Monety
8. Szóstak 1662, bez obwódek Szóstak 1662, bez obwódek. Moneta ma bardzo ładny połysk, barwę srebra. Wysta-
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wiający: Sciurus
9. Monety PRL W skład zestawu wchodzą monety Ignacy Łukasiewicz, Międzynarodowy Rok Dziecka, 50 lat portu
w Gdyni, 40 lat PRL, Wincenty Witos, 150 lat Teatru Wielkiego. Wystawiający: acidboy
Banknoty
10. Zestaw banknotów Facsimile, Kopia - $10 Konfederacja; Facsimile, Kopia - $5 Konfederacja; 2 szt. Azjatyckie
Wystawiający: rara_avis

Lista wynikowa:

Numer

Nazwa

Kwota

Kupujący

1.

Reed Book 2009

30,00 zł

wordlord

2.

Katalog aukcyjny „Domu Aukcyjnego DESSA”

5,00 zł

Wrocek

3.

Wiadomości Numizmatyczne zeszyt 1,2,3,4 1980 rok

60,00 zł

petroniusz15

4.

Przegląd Numizmatyczny 4/98

15,00 zł

rubionowakrew

5.

Denar w Kalecie

20,00 zł

acidboy

6.

Jastrzębski rocznik numizmatyczno – historyczny

10,00 zł

wordlord

7.

Magazyn Numizmatyczny + Człowiek i dokumenty

5,00 zł

Eothain

8.

Szóstak 1662

30,00 zł

Orpio

9.

Monety PRL

15,00 zł

mayro

10.

Zestaw banknotów

---

---

11.

Magazyn Numizmatyczny 92/93

35,00 zł

wordlord

12.

Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce A.Więcek

30,00 zł

Eothain

13.

Wizerunek y szacunek Mynic Kaspra Rytkiera

20,00 zł

Eothain

14.

50 książek numizmatycznych

20,00 zł
10,00 zł

marcin_sz_77
petroniusz15

15.

Wojna powietrzna w Europie 39-45 Cz. Kamiński

20,00 zł

wordlord

Autor: Michał Gazda (Eothain)

Niestety musieliśmy dokonać skrótów redakcyjnych w podsumowaniu nadesłanym przez Michała. Zachęcamy
jednak do zapoznania się z całym katalogiem aukcyjnym dostępnym na naszym forum.
(red.)
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Wywiad z ...
Postanowiliśmy na łamach Biuletynu Informacyjnego, prezentować wywiady z osobami których nazwiska
są znane wśród numizmatyków. Mam nadzieję, iż uda się w ten sposób zapoczątkować cały cykl wywiadów,
które publikować systematycznie w każdym numerze. W tym numerze wywiad z artystką, plastykiem Panią
Ewą Tyc-Karpińską, projektantką monet współpracującą między innymi z Mennicą Polską i NBP.

...projektantką monet Ewą Tyc - Karpińską
Biuletyn Informacyjny: Pani Ewo, skąd u Pani, bądź co bądź artystki po ASP (malarstwo, grafika) zainteresowanie monetami i medalami. W chwili obecnej jest Pani chyba projektantem największej ilości monet
emitowanych przez NBP.
Ewa Tyc-Karpińska: To czysty przypadek. W młodości byłam zafascynowana sztuką współczesną , odważną i nowatorską, oraz malarstwem wielkich mistrzów wszystkich epok. Działy numizmatyczne muzeów
omijałam szerokim łukiem. Ten rodzaj prac wydawał mi się czystym rzemiosłem, niejednokrotnie doskonałym , lecz pozbawionym polotu i zaskakującej ekspresji, które to atrybuty odnajdywałam w malarstwie
i rzeźbie. Oglądania monet i medali z lat po 1939 roku unikałam jak ognia. “Wartość numizmatyczna” eksponatów nie miała dla mnie żadnego znaczenia, tematyka wydawała mi się wyjątkowo nudna, a wykonanie
nieudolnie naśladujące dawnych mistrzów rzemiosła, pozbawione kompletnie współczesnej kompozycji.
To ,że zajęłam się monetami to czysty przypadek. W Łodzi, gdzie mieszkam, ogłoszono konkurs na projekt monety o tematyce łódzkiej, a rozwaga (brak pracowni do wykonywania wielkich prac rzeźbiarskich)
spowodowały, że wzięłam udział w tym konkursie.
Obecnie najwięcej i najpiękniejszych monet wykonał p. Robert Kotowicz. Tylko pozornie może wydawać
się, że i ja mam ich dużo. Strona z orłem, którą wykonałam kilka lat temu jest ciągle wykorzystywana do monet srebrnych i GN innych projektantów. Ale to nie są “moje monety”.
BI: Ile Pani monet już zaprojektowała dla Narodowego Banku Polskiego i Mennicy Polskiej ?
ETK: Nie liczyłam, ale projekty graficzne mogę liczyć w tysiącach.
BI: Czy uważa Pani, że projekty które wykonała Pani dla "mennic lokalnych" oraz dla MW z serii "dukaty
lokalne" są projektem wartości pieniężnych, czy może bardziej medali okolicznościowych?
ETK: Wykonałam ich mało. Nie ma dla mnie znaczenia co robię, bo operuję za każdym razem gipsem.
O wartości mogą powiedzieć zainteresowani numizmatycy i znawcy .
BI: Którą z monet uważa Pani za swój najlepszy projekt ?
ETK: Nie wiem. Nie można nazwać projektowania monet Sztuką przez duże S. Pomimo wielkiego zaangażowania w projekty i wykonanie modeli gipsowych jest to niestety rodzaj usługi rzemieślniczej, a nie mojej
osobistej wypowiedzi artystycznej. Wybór projektu do realizacji uzależniony jest od estetyki i wyobraźni zatwierdzającego i wszystkich osób , które mu doradzają. Ma to wielki wpływ na końcowy efekt w postaci monety. Ciągle odczuwam potrzebę zaskakiwania odbiorców nietypową kompozycją i innym, odważnym spojrzeniem na temat, ale... nie udaje mi się tego przeforsować.
BI: Jeżeli miałaby Pani możliwość zrealizowania na monecie swojej własnej kompozycji, bez narzuconej
z góry tematyki oraz kontroli zleceniodawcy, co to by było ?
ETK: Coś szalonego.
BI: Jak się Pani czuje wiedząc że Pani projekt został zrealizowany i to w milionowych nakładach. Nie mówię tu już o samych rewersach, ale o monetach bimetalicznych (2 zł i 5 zł)

7

Biuletyn informacyjny TPZN

Nr 2 / 2010 (6)

ETK: Nie myślę o tym, nie mają na mnie wpływu wartości materialne i zaszczyty. Dlatego nie mogłabym
być kolekcjonerem. Cenię monety za wygląd a nie za ich wartość rynkową , a ludzi oceniam po ich czynach,
a nie po stanowisku lub majątku.
BI: Czy z którymś z projektów monet jest Pani szczególnie związana emocjonalnie?
ETK: Największe emocje przeżywam podczas czynności przygotowawczych do wykonania projektu graficznego. Wchodzę z wielką zachłannością w każdy nowy temat. Szukanie i szczegółowe analizowanie każdego tematu, sprawia mi niebywałą przyjemność. Odkrywam i podróżuję wirtualnie po świecie, wkraczam
w historię, przeżywam niezwykłe zdarzenia wraz z obiektem, który ma znaleźć się na monecie, a co ciekawsze - mimo woli staję się mądrzejsza. Nie przypuszczałam, że może to być tak przyjemne .
BI: Jak jest z wymogami narzucanymi przez NBP i MW ? Czy mocno one Panią jako artystkę ograniczają ?
ETK: Prawdziwą Artystką mogłabym być, gdybym miała swoją prywatną mennicę, wybijałabym swoje
własne pomysły, a gotowych produktów bym nie sprzedawała. Wówczas nie ważny byłby zysk, nie ważny
byłby gust kupujących, a ważne byłoby moje indywidualne przesłanie i
moja estetyka. Niestety nie jestem tak silną osobowością, bym umiała
wybić się na taka skalę.
BI: Oprócz monet projektuje Pani medale. Czy proces projektowania
różni się w jakiś istotny sposób od projektowania monet?
ETK: Różnice są w dostosowaniu modeli gipsowych pod względem
technicznym do wybicia. Przy medalach lanych, gdy buduje się model
w skali 1:1 stosuje się inny sposób komponowania płaszczyzn, mniej szczegółowy. Zwraca się też uwagę na
potrzeby zleceniodawcy. Zdarza się, że są otwarci na zupełnie nowe spojrzenie na temat, wówczas przyjemnie się go “wymyśla”.
BI: Nie możemy zapomnieć, iż otrzymała Pani za swoje projekty znaczące nagrody, np. obiegowa 5 złotówka w 1996 roku, uzyskała tytuł „Najbardziej Technicznie Zaawansowana Moneta Obiegowa”, było to jednak bardziej wyróżnienie dla producenta czyli MW, a jakimi Pani osiągnięciami może się pochwalić?
ETK: Zdarza się, że moja moneta dostaje jakąś nagrodę, ale to nie ja
wysyłam ją na konkurs, a w przypadku wygranej nikt mnie o tym nie informuje. Czasem przypadkowo dowiaduję się o tym z internetu. A więc
oboje mamy taka samą wiedzę o moich sukcesach.
BI: Czy kolekcjonuje Pani monety które pani zaprojektowała, czy może pozostają one u pani, tylko jako
kopie projektów?
ETK: Nie kolekcjonuję monet. Przestają mnie interesować, gdy wykonam model gipsowy. Oddycham
z ulgą, gdy zostaje wybity. Ale teraz żałuję, że nie kupiłam zaraz po wybiciu kilku swoich monet “Szlak
Bursztynowy”, bo bym mogła je wymienić na samochód. Musiało upłynąć kilka lat, by ten fakt do mnie dotarł. Dotarł, ale nic nie zmienił w moim postępowaniu.
BI: Dziękuję za poświęcenie czasu, na niniejszy wywiad.

Autor: Karol Świerzbin (rara_avis)
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Temat numeru
Maksymin Trak – wyobrażenia monet
Nie miejsce tu by przytoczyć dokładnie cały życiorys Maksymina, więc przybliżę jedynie fragmenty jak
doszło do objęcia władzy, poprzez stracenie Sewera Aleksandra. Każdy, kto interesuje się Cesarstwem Rzymskim, powinien posiadać w swojej biblioteczce książkę Herodiana, Historia Cesarstwa Rzymskiego, tak więc
może ominąć ten fragment przedstawiony poniżej, i przeczytać sobie całą księgę VI, VII i VIII. Kto nie posiada niech się postara o publikacje, a teraz tylko fragmenty z księgi VI. Siedemdziesięcioletni historyk, obecny
kronikarz swych czasów Herodian opisuje w swoim dziele Historia Cesarstwa Rzymskiego, bardzo dokładnie przybliżając nam losy Maksymina, oczywiście można też przeczytać Żywoty Cesarzy od Hadroana do
Numeriana (Scriptores Historiae Augusta). Powstał on jak szacują naukowcy około IV lub V w n.e. Obejmuje
swym zakresem żywoty cesarzy od Hadriana po Karusa i jego synów. Zaginiony pozostał jedynie okres 244
do 253 n.e. choć niektórzy znawcy tematu uważają na podstawie kilku przesłanek, iż istniała jeszcze część początkowa poprzedzająca żywot Hadriana. W jakim celu powstało to dzieło i kim byli jego autorzy to kolejna
niewiadoma. Znamy natomiast ich imiona: Eliusz Spartianus, Wulkacjusz Gallikan, Eliusz Lampridiusz, Juliusz Kapitolinus, Trebeliusz Polion i Flawiusz Wopiskus, prawdopodobnie są to fikcyjne postacie.
Maksymin fragmenty z Historia Cesarstwa Rzymskiego - Herodiana
[..] zaciągnięty został do konnicy; ponieważ sprzyjało mu szczęście, powoli przeszedł przez wszystkie stopnie wojskowe i namiestnictwa prowincji. Maksymina tego ze względu na jego doświadczenie wojskowe postawił Aleksander na czele wojsk nowozaciężnych, aby je ćwiczył w sztuce wojennej [wojskowej] i przygotowywał do wojny. Spełniał to zlecenie
z wielką starannością, ale równocześnie zdobywał sobie u żołnierzy wielką życzliwość, bo nie tylko uczył ich, co czynić
należy, ale i sam służył im we wszystkich pracach przykładem, tak że byli jego uczniami współzawodnikami oraz naśladowcami jego męstwa. Ponadto jednał ich sobie darami i wszelkiego rodzaju odznaczeniami.[..]
dalej autor opisuje przyczynę dlaczego zgładzono Aleksandra
[..]Stąd młodzi ci ludzie, między którymi największa część pochodziła z Pannonii, podziwiali męstwo Maksymina,
a szydzili z Aleksandra, że nad nim matka przewodzi, że sprawami państwa kieruje samowola i kaprys kobiety, podczas
gdy on w sposób gnuśny i niemęski prowadzi wojnę. Przypominali też sobie o klęskach na Wschodzie spowodowanych
przez jego opieszałość, podnosili, że nie dał żadnego dowodu męstwa ni młodzieńczej śmiałości, kiedy przybył na wojnę
z Germanami.[..]
Następnie historyk pokazuje jak doszło do tak zwanego „Wiek Anarchii”, punkt od którego zaczyna się
kryzys III wieku, tu osiąga swoje maksimum
[..] Zgromadzili się więc na równinie uzbrojeni jak na zwyczajne ćwiczenia, a kiedy Maksyminus wyszedł do nich
i objął dowództwo (nie wiadomo, czy nie wiedział wcale, co się przygotowuje czy też w tajemnicy przygotował to
uprzednio), narzucili mu na ramiona purpurowy płaszcz cesarski i obwołali imperatorem. Początkowo wzbraniał się
i odrzucił purpurę, kiedy jednak zaczęli nastawać na niego z wyciągniętymi mieczami i grozili mu śmiercią, przeniósł
niebezpieczeństwo w przyszłości nad bezpośrednio grożące i przyjął godność, bo często już poprzednio, jak powiedział,
wyrocznie i sny zapowiadały mu tak wielki los. W przemówieniu do żołnierzy oświadczył, że przyjmuje tę godność niechętnie i wbrew swej woli, ale ustępuje przed ich żądaniem. Wezwał ich zarazem, by swoją wolę czynem stwierdzili
i z bronią w ręku pospiesznie, uprzedzając wieść, ruszyli na Aleksandra, który nie wie jeszcze o niczym; w ten sposób bowiem zaskoczą otaczające go wojsko oraz jego gwardię przyboczną i albo skłonią ich do połączenia się z nimi, albo z największą łatwością złamią nie przygotowanych na taką niespodziankę. Aby sobie zapewnić ich życzliwość i podnieść ich
zapał, podwoił im żołd, przyobiecał rozdział pieniędzy i wspaniałych darów, odpuścił im wszelkie kary i przewinienia,
po czym ruszył w drogę; miejsce zaś, gdzie stał obozem Aleksander ze swoimi ludźmi, było niezbyt odległe.[..]
Teraz powoli odsuwają się od Aleksandra żołnierze, z początku obiecali mu pomoc, ale widząc co się
dzieje, zaczęli wypominać nieudolność Cesarza
[..]Żołnierze początkowo obiecywali, z wolna jednak poczęli się wycofywać i nie chcieli brać się do broni. Niektórzy
nawet domagali się od Aleksandra, by wydał na śmierć dowódcę wojska i swoich doradców, pod pozorem, że oni byli
winni tego buntu. Inni wymyślali na matkę jego za jej chciwość, mówili, że trzyma pieniądze pod kluczem, a przez swe
skąpstwo i sprzeciwianie się rozdawaniu ich ściągnęła nienawiść na Aleksandra.[..]
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Za chwilę dojdzie do dramatu
[..] okrzykiem poczęli nawoływać swych towarzyszów broni, by opuścili tę skąpą babę i tchórzliwego młokosa, który
jest niewolnikiem matki, a przeszli na stronę dzielnego i rozumnego męża, swego towarzysza broni, który spędził swe
życie w potrzebach wojennych, wówczas żołnierze Aleksandra dali się przekonać i opuścili go, a przeszli na stronę Maksymina, który przez wszystkich został obwołany imperatorem. [..]
Tak właśnie widzieli Aleksandra podekscytowani żołnierze. Koniec Aleksandra i jego matki wyglądał
tak, Maksymin
[..] wysyła trybuna i kilku centurionów, aby zgładzili Aleksandra wraz z matką oraz innymi ludźmi z jego otoczenia,
którzy by opór stawiali. Wysłańcy przybywszy na miejsce weszli do namiotu i zabili tak jego, jak i jego matkę, tudzież
innych, którzy uchodzili za jego przyjaciół i zaufanych [..]
Właśnie tak skończyło się panowanie Aleksandra po czternastu latach bez kar i rozlewu krwi.
Zachęcam wszystkich do czytania historii Cesarstwa Rzymskiego, dzięki tym lekturom spisywaną przez
świadków zdarzeń swojej epoki, możemy przybliżyć się i odczuć jak ciekawe były to czasy. Nie wyobrażam
sobie, by mógł być numizmatyk, nie zaznajomiony z klasyką literatury Cesarstwa, szczególnie, jeśli interesuje
go dany wiek, i jeśli jest kolekcjonerem monet ulubionego cesarza powinien przeczytać coś więcej niż notka
z encyklopedii.
Przypomnijmy epoka kryzysu III wieku następuje po ponad 40 letniej tradycji rządów dynastii seweriańskiej (193-235) rozpoczyna się jak już wiemy od Cesarza Maksymina (Gaius Iulius Verus Maximinus) urodzony prawdopodobnie pod koniec II wieku 172 bądź 173 roku. Cesarz rzymski od marca 235 do czerwca 238.
Był synem chłopa z Tracji. Prawdopodobnym miejscem jego urodzenia był obóz pierwszego legionu italskiego Novae (dziś Swisztow) na granicy obecnej Bułgarii i Rumunii. Maksymin jest uważany za pierwszego barbarzyńcę czyli człowieka z nizin społecznych, ale co ważne obcego etnicznie, który nosił cesarską purpurę;
był też pierwszym cesarzem, który nigdy nie pojawił się w Rzymie. Jest pierwszym z całego szeregu tzw. cesarzy-żołnierzy, zaś jego rządy uważa się za początek kryzysu cesarstwa rzymskiego w III wieku. Maksymin
został obwołany cesarzem przez pretorianów w 235 roku. Wybór został zatwierdzony przez senat rzymski.
Rządy Maksymina po pewnym czasie spotkały się z niezadowoleniem, był antysenatorski i sprzeciwiał się
rzymskim tradycjom. Dążył do przychylności różnych grup w społeczeństwie, lecz jedna sprawa była najważniejsza adorować wojsko. Organizował tak zwane rozdawnictwa na rzecz wojska. Naciski ze strony swojego legionu pociągnęły za sobą rabunki majątków miast i świątyń. Plądrował majątki Germanów ale to również nie wystarczało i posunął się na elitę bogaczy Rzymskich. Zdobyte łupy przetapiał i wykorzystał do bicia monet. Pojawiają się sesterce i asy z wyobrażeniami legionistów,

legenda typu (P.M.TR.P.P.P, RIC IV/2 nr 1),
RIC IV/2 nr 1 denar 2,92g awers:IMP MAXIMINVS PIVS AVG popiersie w płaszczu i zbroi, laur rewers:
P.M.TR.P.P.P żołnierz pomiędzy dwoma sztandarami.
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(P.M.TR.P.IICOS.P.P. RIC IV/2 nr 2-4)

RIC IV/2 nr 3 denar 3,09g awers:IMP MAXIMINVS PIVS AVG popiersie w płaszczu i zbroi, laur rewers:
P.M.TR.PIICOS.P.P żołnierz pomiędzy dwoma sztandarami.
(P.M.TR.P.III COS.P.P. RIC IV/2 nr 5)

RIC IV/2 nr 3 denar 2,83g awers:IMP MAXIMINVS PIVS AVG GERM popiersie w płaszczu i zbroi, laur
rewers: P.M.TR.P.III COS.P.P żołnierz pomiędzy dwoma sztandarami.
(P.M.TR.P.IIII COS.P.P. RIC IV/2 nr 6)

RIC IV/2 nr 6 denar 3,33g awers:IMP MAXIMINVS PIVS AVG GERM popiersie w płaszczu i zbroi, laur
rewers: P.M.TR.P.IIII COS.P.P żołnierz pomiędzy dwoma sztandarami.
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(FIDES MILITIVM RIC IV/2 7A) personifikacji wierności i lojalności

RIC IV/2 nr 7A denar 2,85g awers: IMP MAXIMINVS PIVS AVG popiersie w płaszczu i zbroi, laur rewers: FIDE-S MI-LITVM Fides Militum stoi w lewo trzymając po jednym sztandarze w każdej z rąk
Legendy monet zatwierdzone za jego panowania głównie niosą treści zwycięstwa. Tak więc mamy brązowe medaliony, aureusy, złote kwinary, srebrne denary i kwinary, jak również sesterce i dupondiusy typu VICOTRIA GERMANICA (jeszcze odmiany z AVGVSTORVM)
VICOTRIA GERMANICA (RIC IV/2 nr 23, 70-74, 90-94, 115-116, 121.) personifikacja zwycięstwa

RIC IV/2 nr 23 Denar 2,76 g awers: MAXIMINVS PIVS AVG GERM popiersie w płaszczu i zbroi, laur rewers: VICT-ORIA GERM
Wiktoria zwrócona w lewo z gałązką, przy jej stopach niewolnik.

RIC IV/2 nr 70 Sesterc ?g awers: MAXIMINVS PIVS AVG GERM popiersie w płaszczu i zbroi, laur rewers: VICTORIA GERMANICA / S.C.
Cesarz stojący w lewo przy jego stopach niewolnik Wiktoria nakłada wieniec Cesarzowi.
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RIC IV/2 nr 90 Sesterc 17,44g awers: MAXIMINVS PIVS AVG GERM popiersie w płaszczu i zbroi, laur
rewers: VICTORIA GERMANICA
tak jak w numerze 72 Wiktoria w lewo trzyma wieniec po bokach postaci litery senatu S|C przy stopach
niewolnik.
VICOTRIA GERMANICA AVGVSTORVM (RIC IV/2 nr 89, 120)
brak przykładów monet
VICTORIA AVG (RIC IV/2 nr 16, 22, 67-69, 88)

RIC IV/2 nr 16 Denar 3,00g awers: IMP MAXIMINVS PIVS AVG popiersie w płaszczu i zbroi, laur rewers:
VICTO-R-I-A AVG
Wiktora kroczy w prawo z wieńcem

RIC IV/2 nr 67 Sesterc 17,70g awers: IMP MAXIMINVS PIVS AVG popiersie w płaszczu i zbroi, laur rewers: VICTORI-A AVG
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Wiktora kroczy w prawo z wieńcem RIC IV/2 nr Dupondius 68 9,40g awers: IMP MAXIMINVS PIVS
AVG popiersie w płaszczu i zbroi, korona radialna rewers: VICTO-RI-A AVG /S C
Wiktora kroczy w prawo z wieńcem

RIC IV/2 nr 69 As 13,49g awers: IMP MAXIMINVS PIVS AVG popiersie w płaszczu i zbroi, laur
rewers: VICTO-RI-A AVG /S C
Wiktora kroczy w prawo z wieńcem
VICT AETERNI (RIC IV/2 nr 15) - brak przykładu monety
Jedynym nawiązaniem do religii w mennictwie Maksymina to grupa monet z inskrypcją MARTI PACIFERO (RIC IV/2 nr 11,55-57) personifikacja poświęcenia (oddania się). - brak przykładu monet
Monety z legendą LIBERALITAS AVGVSTI (AVG) (RIC IV/2 nr 111 ) znalazły się na medalionie z brązu,
monetach złotych, srebrnych i brązowych. Nie dysponuję wizerunkiem medalionu.
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RIC IV/2 nr 10 Denar 2,80g awers: IMP MAXIMINVS PIVS AVG popiersie w płaszczu i zbroi, laur rewers:
LIBERALITAS AVG Liberalitas stoi w lewo z abacusem* i rogiem obfitości
* deska z wyżłobionymi rowkami, które symbolizowały kolejne potęgi dziesięciu, prekursor liczydła i maszyn liczących. Obliczeń dokonywano poprzez wkładanie i przekładanie kamyków w rowkach. Zasada liczenia była taka sama jak na liczydle. Atrybut Liberalitas
Przyczyna wybicia monet z Liberalitas symbol hojności i łaskawości wiąże się z rozdawnictwem (150 denarów na rzecz mieszkańców miasta Rzymu), które towarzyszyło objętej władzy przez Maksymina Traka.
Wystarczy spojrzeć na postać w dłoni trzymająca abacus i róg obfitości.
INDVLGENTIA (RIC IV/2 nr 8) czyli pobłażliwość widnieje bardzo rzadko na monetach, tu mamy przykład bogini siedzącej na lewo, trzyma w ręku berło wyciąga przed siebie dłoń. Niestety nie dotarłem do wizerunku tej monety.
PAX AVGVSTI (RIC IV/2 nr 12, 19) żeńska personifikacja pokoju, poniżej Aureus i Denar.

RIC IV/2 nr 12 Aureus 5,77g awers: IMP MAXIMINVS PIVS AVG popiersie w płaszczu i zbroi, laur rewers: PAX AVGVSTI bogini w lewo z gałązką i poprzecznie ułożone berło.

RIC IV/2 nr 12 Denar 3,39g awers: IMP MAXIMINVS PIVS AVG popiersie w płaszczu i zbroi, laur rewers:
PAX AVGVSTI bogini w lewo z gałązką i poprzecznie ułożone berło.
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RIC IV/2 nr 19 Denar 3,67g awers: IMP MAXIMINVS PIVS AVG GERM popiersie w płaszczu i zbroi, laur
rewers: PAX AVGVSTI bogini w lewo z gałązką i poprzecznie ułożone berło.

PROVIDENTIA (RIC IV/2 nr 13, 20, 61-63) personifikacja przezorności i roztropności

RIC IV/2 nr 13 Aureus 5,71g awers: IMP MAXIMINVS PIVS AVG popiersie w płaszczu i zbroi, laur rewers: PROVIDENTIA AVG postać stojącą frontem z głową zwróconą w lewą stronę z pałeczką, którą trzyma
ponad kulą u swych stóp widzimy jeszcze Róg obfitości.

RIC IV/2 nr 13 Denar 2,85g awers: IMP MAXIMINVS PIVS AVG popiersie w płaszczu i zbroi, laur rewers:
PROVIDENTIA AVG postać stojącą frontem z głową zwróconą w lewą stronę z pałeczką, którą trzyma ponad kulą u swych stóp widzimy jeszcze Róg obfitości.
zasługi Maksymina to wygrywanie walk na granicy z Renem i Dunajem, które toczył wraz z synem.
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SALVS (RIC IV/2 nr 14,21,64-65) personifikacja zdrowia, pomyślności i ocalenia

RIC IV/2 nr 14 Aureus 6,03g awers: IMP MAXIMINVS PIVS AVG popiersie w płaszczu i zbroi, laur rewers: SALVS AVGVSTI
VOTIS DECENNALIBVS (RIC IV/2 nr 17 na denarach) w trzech liniach, w wieńcu.

RIC IV/2 nr 17 denar 3,06g awers: IMP MAXIMINVS PIVS AVG popiersie w płaszczu i zbroi, laur rewers:
VOTIS DECENNALIBVS w trzech liniach, w wieńcu
To oczywiście nie wszystkie warianty, znalazłem co ładniejsze egzemplarze, zamieszczając je w tym artykule, po to byście mogli przyjrzeć się bliżej stylistyce. Zauważcie, wszystkie popiersia dla tego cesarza
są zwrócone w prawo.
Koniec panowania Maksymina zaczął się od buntu w Afryce gdzie wybuchło przeciw niemu powstanie,
które zostało poparte przez senat. Po pewnym czasie powstanie przeniosło się do Italii, tu w walkach zbrojnych zginęło wiele ludzi. Maksymin zginął właśnie podczas walki z powstańcami, zamordowany przez własnych żołnierzy. Oczywiście był uznany w pewnym momencie za uzurpatora. Najpełniej o tej sytuacji pisze
Herodian we wspomnianym już dziele Historia Cesarstwa Rzymskiego, tu dowiadujemy się jak doszło do
sojuszu wszystkich klas społecznych przeciw wyzyskowi, począwszy od wielkich posiadaczy ziem, kończąc
na niewolnikach. Powstanie Gordianów – ojca i syna – niestety nie ma szans przed III legionem, który był
wierny wodzowi Kapeliana który po 20 dniach rządów afrykańskich cesarzy osiąga zwycięstwo. Gordian II
ginie pod Kartaginą, a ojciec popełnia samobójstwo. Maksymin ginie pod Akwileą z powodu niepowodzenia
związanego ze nie zdobycia miasta, żołnierze wymęczeni, głodni i schorowani coraz bardziej niezadowoleni
podczas przerwy w walkach czerwcowego dnia zbliżyli się do namiotu z którego wyszli Maksymin i Werus
jego syn, próbowali powstrzymać, uspokoić żołnierzy, ale bardzo szybo cesarz wraz z synem zostali zabici
a ich ścięte głowy zostały zawiezione do Rzymu. Brak miejsca by wspomnieć jeszcze o senatorach Pupienusie
i Balbinusie wybranych przez senat na Cesarzy, zabici przez pretorianów starcy panowali 99 dni, zostali zabici jak tylko dowiedziano się, że Germanie śpieszą z pomocą . Była to trzecia para cesarzy, zamordowana
w roku 238.
W następnym artykule przedstawię Wam monety Gordianów I i II oraz Pupienusa i Balbinusa.

Autor: Maciej Nabiałek (nabializm)
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Artykuły
Odmiany monet obiegowych – PRL część 1
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949 – 1990, cz. 1

10 groszy 1949 miedzionikiel
Odmiana A:
–

Odmiana B:

na awersie brak odbicia rewersu

–

na awersie odbity rewers

20 groszy 1949 miedzionikiel
Odmiana A:
–

na awersie brak odbicia rewersu

Odmiana B:
–
na awersie odbity rewers, pofalowane tło wokół orła
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20 groszy 1957
Odmiana A:
Odmiana B:
- cyfry w dacie węższe, bardziej oddalone od kropek
- cyfry w dacie szersze, bliżej kropek
- jedynka w dacie z małym dzióbkiem
- jedynka w dacie z dłuższym dzióbkiem
- ogonek „9” okrągły, zakończony jak w „5”
- ogonek „9” zakończony prosto
- „brzuszek” w „5” krócej zakończony
- „brzuszek w „5” bardziej przedłużony
- w „7” daszek zakończony krócej i równolegle do trzonu - w „7” daszek zakończony dłużej, pod kątem ok. 80°

20 groszy 1976
Odmiana A:
- cyfry w dacie niskie
- większy odstęp pomiędzy małym pazurem a znakiem
mennicy

Odmiana B:
- cyfry w dacie wysokie
- mały odstęp pomiędzy małym pazurem a znakiem
mennicy
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50 groszy 1949 miedzionikiel
Odmiana A:
- na awersie brak odbicia rewersu

Odmiana B:
- na awersie odbity rewers

50 groszy 1978 ze znakiem mennicy
Odmiana A:
- jedynka bliżej kropki
- „9” jak w rocznikach 1982-1985
- znak mennicy blisko krótkiego pazura i bliżej ogona

Odmiana B:
- jedynka dalej od kropki
- „9” jak w rocznikach 1957-1977 oraz 1978 bez znaku
- znak mennicy niżej oraz dalej od ogona
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50 groszy 1986
Odmiana A:
Odmiana B:
- „O” okrągłe w napisie GROSZY, jak na monetach- „0” owalne w napisie GR0SZY, jak na monetach
z roku 1957-1985
z roku 1987

Autor: Sławomir Kucia

Celtyckie monety odkryto na Kujawach
Trzy typy monet celtyckich znaleźli archeolodzy na Kujawach. Napis na jednej z nich, datowany na
poł. I wieku p.n.e., jest najstarszym zapisem alfabetycznym dotąd znalezionym na ziemiach polskich. Odkrycie podważa dotychczasowe ustalenia dotyczące mennictwa i osadnictwa celtyckiego w Polsce.
Spektakularne wyniki odkrywcy ogłosili w czasie "XIX Konferencji
Sprawozdawczej. Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2008-2009", która odbyła się pod koniec kwietnia
w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
Monety celtyckie odkryto podczas badań elektromagnetycznych
powierzchni stanowisk archeologicznych, prowadzonych przez zespół
Małgorzaty i Mirosława Andrałojć. Badania są częścią projektu nieinwazyjnych badań osad kultury przeworskiej, realizowanego przez dr.
Józefa Bednarczyka z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicz w Poznaniu.

Jedna z odkrytych monet celtyckich
"Przeprowadzone w 2009 roku badania pozwalają ponownie i z nona Kujawach
wej perspektywy spojrzeć na problem monet celtyckich z tego regionu. Jak dotąd wśród badaczy panował pogląd, że znajdowane w północnej części Polski monety celtyckie
przybyły zapewne wraz z handlarzami z bojskich obszarów dzisiejszych Czech lub ewentualnie z terenów
Śląska" - wyjaśniają Małgorzata i Mirosław Andrałojć.

Badacze skupili się na uzyskaniu szerokopłaszczyznowego obrazu rozprzestrzenienia wyrobów metalowych zalegających w wierzchnich warstwach w obrębie osad.
Archeologom udało się odkryć 3 typy monet celtyckich, w tym staterów. Jak podkreślają odkrywcy, jedyne znane dotąd egzemplarze jednego z wydzielonych właśnie typów staterów celtyckich pochodzą wyłącznie
z Kujaw. Jedna z odkrytych obecnie monet jest najlżejszym i najmłodszym staterem celtyckim znanym z ziem
polskich. To stater srebrny, w którym zawartość złota wynosi zaledwie kilkanaście procent.
Jedną z najciekawszych monet odkrytych podczas badań jest 1/8 statera.
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"To moneta wywodząca się niewątpliwie z bojskiego systemu menniczego - wyjaśniają archeolodzy. - Na
jej obrzeżu znajduje się układ 6-7 niepowtarzających się znaków, które identyfikujemy jako litery alfabetu
greckiego. Choć poszczególne litery są w różnym stopniu zachowane, można jednak podjąć próbę ich odczytania".
Moneta jest datowana na poł. I wieku p.n.e. Najstarsze zachowane napisy z terenu Polski pochodzą z późniejszych mileniów, stąd inskrybowaną celtycką monetę należy uznać za najstarszy zabytek jak dotąd znaleziony na ziemiach Polski noszący zapis alfabetyczny.
Nowe odkrycia, w tym z terenów Małopolski, z rejonu Kalisza i ostatnie z Kujaw pokazują niespodziewany obraz. Świadczą nie tylko o istnieniu kilku ośrodków schyłkowego mennictwa celtyckiego na ziemiach
polskich, ale i o jego zróżnicowaniu. Silna tradycja bojska widoczna jest zwłaszcza w znaleziskach staterów
małopolskich tzw. typu krakowskiego i w odkryciach 1/8 staterów z rejonu Kalisza.
"Z Kujaw znamy obecnie monety, które trudno wiązać jednoznacznie z tym kręgiem. Mają one charakter
synkretyczny. Obok systemu metrologicznego i pewnych cech kompozycji nawiązujących do mennictwa Bojów, niosą wpływy stylistyczne i ikonograficzne mennictwa kręgu windelickiego, w tym przede wszystkim
jego późnej, północnej grupy z rejonu Renu i Mozeli" - wyjaśniają Andrałojciowie.
Zdaniem badaczy, na terenie Kujaw istniało odrębne centrum mennictwa Celtów, które datować należy na
trzecią ćwierć I wieku p.n.e.
"Potencjał informacji zawarty w prezentowanych tu odkryciach monet celtyckich z Kujaw trudny jest jeszcze do całościowego oszacowania. Wstępne ustalenia wskazują na bardziej złożone i lepiej politycznie i społecznie zorganizowane osadnictwo celtyckie w rejonie Inowrocławia niż sądzono. Odkryte monety nie są jedynymi, mogącymi się wiązać z osadnictwem celtyckim, zabytkami pozyskanymi podczas obecnych badań" ujawniają naukowcy.
Odkrywcy we współpracy z prof. dr hab. Aleksandrą Cofta-Broniewską przygotowują publikację na temat
monet celtyckich.

Autor: PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski, www.naukawpolsce.pap.pl

Śląski orzeł na siedmiogrodzkiej monecie
Gdy Jan II Zygmunt Zapoyla skończył 5 dni życia z tym światem pożegnał się jego ojciec Jan, król Węgier
i Chorwacji. Nowym królem szlachta węgierska obrała syna zmarłego króla, w imieniu którego rządy sprawować miała jego matka Izabela Jagiellońska. Młody król z matką zbyt długo by nie porządził, bowiem koroną węgierską zaplanowali zdobyć Habsburgowie, ale 25 maja 1541 roku sułtan Sulejman Wspaniały przekazał „swemu przybranemu synowi” Siedmiogród. Sytuacja polityczna wyglądała w tym momencie tak, że nagle powstały dwa królestwa węgierskie, jedno Habsburskie, a drugie będące lennem tureckim z obranym, ale
nie koronowanym na króla rocznym dzieckiem. 8 sierpnia 1551 roku za rezygnację z praw do korony węgierskiej i opuszczenie Węgier Izabela Jagiellonka z synem Janem Zygmuntem Zapoylą otrzymali od cesarza Ferdynanda w lenno księstwa opolskie i raciborskie. W 1556 szlachta wschodnio węgierska niezadowolona
z rządów habsburskich zażądała powrotu na tron Zapoyli. Powstańcy postarali się również o wsparcie dyplomatyczne swoich żądań, które poparły Turcja, Francja i Polska. 15 listopada 1559 zmarła królowa – wdowa Izabela Zapolya z Jagiellonów. Habsburgowie ponowie zapragnęli opanować całość Węgier. Wojna trwała do 1562 roku i potwierdziła prawa Zapoyli do Siedmiogrodu. W 1566 Jan Zygmunt otrzymał od sułtana
dokument pozwalający mieszkańcom Siedmiogrodu na swobodny wybór władcy, a w 1570 na mocy porozumienia z Habsburgami zrzekł się tytułu królewskiego, zadowalając
się tytułem księcia Siedmiogrodu. Jan Zygmunt zmarł 14 marca
1571 roku nie pozostawiając po sobie następcy.
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Przejdźmy teraz z opisu historii do numizmatyki.
W wydanym w 1807 roku Catalogus Nummorum Hungariae ac Transilvaniae znajdujemy taki wspólny opis
herbu zamieszczonego na dukatach siedmiogrodzkich Izabeli i Jana Zygmunta
Scutum coronatum quadripartium in 1-mo qudrante Lupus, fasciae, Crux patriarchalis et monoceros; in 2-do Aquila
Polonica; in 3-tio Boa Medionalentis; in 4-to tria capita coronata
Dalmatiae czyli: tarcza dzielona na cztery, w pierwszej części
herb Węgier, w drugiej polski orzeł, w trzeciej mediolański wąż i w
czwartej trzy dalmackie głowy.
Taki opis tego herbu na siedmiogrodzkich monetach
przewija się we wszystkich późniejszych opracowaniach –
czy to w języku węgierskim, niemieckim czy polskim. Ale
jeśli przyjrzeć się dokładniej to trudno orła znajdującego się
w drugim polu herbu uznać za polskiego. Żaden polski
orzeł nie miał wyraźnie zaznaczonej przepaski – ta występuje tylko w herbach Śląska i Krainy. Do Krainy Jan Zygmunt
nie mógł rościć sobie żadnych praw, natomiast dwa śląskie
księstwa były w jego władaniu jako lenna cesarskie. W literaturze do tej pory panował pogląd, że zarówno orzeł jak i
wąż to znaki matki Jana Zygmunta – królowej wdowy Izabeli Zapoyla. Ale orzeł ten pojawia się na monetach siedmiogrodzkich również po jej śmierci.
Księstwa opolskie i raciborskie ponownie stają się własnością książąt Siedmiogrodu za panowania Gabriela Bethlena. Jego monety bite w Siedmiogrodzie również posiadają
śląskie odnośniki, ale to już zupełnie inna i w miarę dobrze
udokumentowana historia.

Autor: Piotr Kalinowski

Boratynki koronne z mennicy krakowskiej 1660-1661
Kwestia odróżnienia szelągów ujazdowskich od krakowskich jest zagadnieniem, które nie doczekało się
licznych opracowań w literaturze przedmiotu, w większości przypadków uznając, że nie można w żaden
sposób rozróżnić boratynek krakowskich i ujazdowskich.
Dostępne wiadomości na temat oficjalnej wielkości emisji określają ilość wybitych szelągów w latach 16591661 w Krakowie na sumę 182 291 złp 10 gr[1] (16,4 mln. szt.), w stosunku do 817 808 złp i 20 gr (73,6 mln
szt.) wybitych w Ujazdowie. Wszystkie boratynki z tych lat noszą inicjały zarządcy mennicy Tytusa Liwiusza
Boratiniego – T.L.B. W dotychczasowych katalogach szelągów miedzianych Jana Kazimierza oraz innych katalogach monet Polski Królewskiej nie ma oznaczeń dotyczących emisji tychże w Krakowie i Ujazdowie. W
ten sposób literatura przedmiotu nadal powiela stwierdzenie o niemożliwości odróżnienia produkcji mennicy krakowskiej spośród masy boratynek z lat 1660-1661. Jednak, poszerzywszy nieco obraz mennictwa krakowskiego z tych lat, rzucają się w oczy duże podobieństwa cech stempli niektórych nominałów z cechami
stempli szelągów koronnych. Celem niniejszego artykułu jest wstępne określenie, które z odmian boratynek z
lat 1660-1661 należy uznać za produkt mennicy krakowskiej, jak również wskazanie na szczegóły elementów
stempli szelągów koronnych będących wskazówkami dla prawidłowej atrybucji do konkretnej mennicy.
Analizy porównawczej dokonano na podstawie porównania cech stempli szelągów koronnych z półdukatami i szóstakami koronnymi[2] z mennicy krakowskiej.
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Odmiany szelągów koronnych wykorzystane w analizie porównawczej stempli
ROK 1660

A

B

D

E

F

A

B

C

ROK 1661

Półdukaty[3] koronne z mennicy krakowskiej wykorzystane w analizie porównawczej stempli
ROK 1660

ROK 1661
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Szóstaki koronne z mennicy koronne wykorzystane w analizie porównawczej stempli (rewersy)
ROK 1660
ROK 1661

Pierwszym typem monety, na który należy zwrócić uwagę przyrównując cechy stempli do boratynek są
półdukaty koronne bite w tych latach 1660-1661 w mennicy krakowskiej, a które można uważać wręcz za złote wersje miedzianych szelągów. Oba typy monet, posiadające bardzo zbliżoną średnicę oraz identyczne elementy rysunku stempli awersu i rewersu, przykuwają uwagę swoim podobieństwem, co zostanie zobrazowane w poniższej analizie.
Analiza porównawcza cech stempli szelągów z półdukatami koronnymi z mennicy krakowskiej

Cechy awersu

Cechy rewersu

1. głowa Jana Kazimierza,

1. kształt Orła

2. kształt liter napisu otokowego oraz sposób
ich rozstawienia względem głowy króla

2. charakterystyczny znak w formie gwiazdki /
rozetki / kwiatka,
3. sposób ustawienia i kształt punc tworzących datę
1660
4. kształt liter napisu otokowego oraz sposób ich
rozstawienia względem Orła.

ROK 1660
Szeląg koronny

Półdukat koronny
Awers

1. Głowa Jana Kazimierza

A
•

F
Głowa króla na szelągach A i B identyczna z głową na półdukacie koronnym.
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Głowa króla na szelągu F wydaje się być wynikiem dalszego etapu opracowania stempla szelągów
A i B, na co wskazuje taki sam kształt szyi króla oraz pukli włosów odchodzących od poziomu
wieńca laurowego.

•

2. Kształt liter napisu otokowego oraz sposób ich rozstawienia względem głowy króla

A

B

•

taki sam układ napisu IOAN•/CAS•REX względem tylnej/przedniej części głowy króla dobrze
widoczny na przykładzie szelągów A i B w porównaniu z półdukatem.

•

bardzo zbliżony układ inicjałów T•L•B na obu typach monet z identycznym krojem czcionek liter
włącznie
Rewers

1. Kształt Orła;

•

elementy tworzące rysunek Orła na szelągu F identyczne z większością detali na półdukacie; wyjątek
stanowią nogi oraz dodatkowy element korony półdukatówki

2. Charakterystyczny znak w formie gwiazdki/rozetki/kwiatka[4]

B

C

E

F

3. Sposób ustawienia i kształt punc tworzących datę 1660
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B
C
D
E
F
charakterystyczna punca cyfry 0 w dacie i jej stosunek wielkości do reszty cyfr szczególnie widoczny
u szeląga F posiadającego wszystkie cechy tego samego elementu rysunku, co na półdukacie

4. Kształt liter napisu otokowego oraz sposób ich rozstawienia względem Orła.

B

C

Następnym typem monety, na którym można oprzeć badania nad cechami stempli emisji szelągów z
Krakowa są szóstaki. W przypadku tego typu monet charakterystycznym elementem jest forma daty 1660.

Szeląg koronny

Szóstak koronny

Rewers
1. Sposób ustawienia i kształt punc tworzących datę 1660

B

C

D

E

F

ROK 1981
Cechy awersu

Cechy rewersu

1. głowa Jana Kazimierza,

1. kształt Orła,

2. kształt liter napisu otokowego oraz sposób ich rozstawienia względem głowy
króla

2. Charakterystyczny kształt drugiej cyfry „1” w dacie 1661
3. kształt liter napisu otokowego oraz sposób ich
rozstawienia względem Orła
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Szeląg koronny

Półdukat koronny

Awers
1. Głowa Jana Kazimierza

•

A
B
C
D
Głowa króla na szelągach A, B, C, D identyczna z głową na półdukacie koronnym. Podobieństwo
szczególnie widoczne w szelągu A i D.

2. Kształt liter napisu otokowego oraz sposób ich rozstawienia względem głowy króla

•

A
B
D
taki sam układ napisu IOAN•/CAS•REX względem tylnej/przedniej części głowy króla dobrze
widoczny na przykładzie szelągówA i D w porównaniu z półdukatem
Rewers

1. Kształt elementów składających się na rysunek Orła

•

A
B
C
D
elementy tworzące rysunek Orła na szelągach A, B, C, D niemal identyczne z elementami
półdukatówki. Występują bardzo drobne różnice w kształcie tarczy na piersi Orła

2. Charakterystyczny kształt drugiej cyfry „1” w dacie 1661
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A

B
D
• ostatnia cyfra daty przypominająca literę "I"
3. Kształt liter napisu otokowego oraz sposób ich rozstawienia względem Orła

A
Szeląg koronny

Półdukat koronny

Rewers
Charakterystyczny kształt drugiej cyfry „1” w dacie 1661

A

B

D

Na podstawie przedstawionych zestawień poszczególnych elementów rysunku, można wysunąć twierdzenie, że największym znakiem rozpoznawczym emisji krakowskich w szelągach jest głowa króla, która
musiała zostać wykonana w jednym warsztacie mincerskim razem z półdukatówkami. Także inne wskazane
cechy rysunku stempla wskazują jednoznacznie na ten sam warsztat.
Drugim tropem dla udowodnienia prawidłowego kierunku badań nad omawianą w niniejszym artykule
kwestią jest analiza porównawcza częstotliwości występowania danych odmian boratynek w 1660 i 1661
roku. Autor artykułu przeprowadził badania nad 121 odmianami boratynek koronnych z 1660 roku i 61 odmianami z 1661 cechującymi się identycznymi z przytoczonymi w analizie porównawczej elementami stempli. Wskutek badań otrzymano podobny stosunek występowania wspomnianych odmian wśród boratynek
uważanych za produkty ujazdowskie (25/121 dla 1660 i 11/61) do ogólnego stosunku tych monet podanym
w oficjalnych źródłach (≈20/80%).
Należy stwierdzić, że prócz przytoczonych wyżej przykładów monet, istnieje także grupa szelągów koronnych z roku 1660 posiadająca wspólne cechy stempli. Jednakże dla celów jak najrzetelniejszej analizy
stempli krakowskich nie wykorzystano ich dla celów badawczych zważywszy na posiadanie przez nie cech
stempli ujazdowskich. Oddzielnym tematem są natomiast badania nad krakowskimi cecha emisji szelągów
koronnych z 1659, które ze względu na trudność w dotarciu do odpowiedniej jakości materiału badawczego
są znacznie utrudnione i nie zostały uwzględnione w niniejszej pracy.
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Na zakończenie trzeba wspomnieć o konieczności uzupełnienia opublikowanych jak dotąd katalogów monet Jana Kazimierza obejmujących lata 1660-1661 o nowe spostrzeżenia dotyczące miedzianej produkcji mennicy krakowskiej w tych latach.

Autor: Cezary Wolski
[1] Żuławski P., Boratynki, [w:] „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” nr 1 1912, s. 1.
[2] Za cenną wskazówkę dotyczącą zwrócenia uwagi na cechy stempli szóstaków koronnych z 1661 roku z
mennicy krakowskiej autor artykułu składa podziękowanie p. M. Kordysiowi.
[3] Zdjęcia półdukatów i szóstaków koronnych pochodzą z archiwum WCN.
[4] Oznaczenie w formie gwiazdki nad korona Orła prawdopodobnie może być znakiem wardajna Jana Tamme, który działał w mennicy krakowskiej na przełomie lat 50 i 60-ch XVIII w. posługując się gwiazdką - *. Zauważenie takie pojawiło sie juz na początku XX w. w "Wiadomościach Numizmatyczno-Archeologicznych" i
wspominane było w następujących artykułach: Kostrzębski J., Jan Thamm probierz, [w:] WNA, t. III, s. 41; Hniłko A., Mennica krakowska w rękach Szwedów 1655-57, [w:] WNA, 1911, s. 117; Żuławski P., Boratynki, [w:] WNA,
1912, s. 1.

Węgierskie złoto na terenach polskich w późnym średniowieczu cz.1.
"Polak, Węgier – dwa bratanki..." – to znane przysłowie znalazło potwierdzenie również w numizmatyce,
zwłaszcza tej dotyczacej późnego średniowiecza – przy szczególnym uwzględnieniu monet złotych.
Miłośnik złota nie znajduje dla siebie we wczesnym średniowieczu, w obliczu powszechnej dominacji
srebra, atrakcyjnego materiału. W okresie groszowym sytuacja ta ulega diametralnej zmianie – od połowy
XIII wieku coraz większe znaczenie w obiegu płatniczym Europy zdobywają monety złote – początkowo
włoskie, później ich naśladownictwa z innych krajów.
Odnośnie polskiego rynku szczególną rolę odegrały tu złote monety węgierskie. Klasyczny "aranyforint"
– czyli "złoty floren" – pojawił się na rynku na początku XIV w. i bity był mniej więcej do połowy wieku XVI.
Wkrótce zdobył on zasłużoną popularność w skali międzynarodowej. W kwestii powiązań z numizmatyką
polską podkreślić należałoby, że w omawianym okresie dwukrotnie doszło do "obsadzenia" obu tronów –
polskiego i węgierskiego – przez jednego władcę; przy czym szczególną ciekawostkę stanowi fakt, że byli to
dwaj królowie z różnych dynastii: andegaweńskiej i jagiellońskiej!
Nazewnictwo złotych monet węgierskich tego okresu jest w pewnym stopniu tematem samym w sobie,
wartym krótkiego poszerzenia. Obserwujemy tu ciekawy, często spotykany w historii proces rozszerzania się
bazy znaczeniowej określonych słów – występujących na początku jako imiona własne, a następnie
awansujących do roli określenia mniej lub bardziej szerokiej grupy obiektów. Pierwszymi złotymi monetami
europejskiego średniowiecza były monety włoskie: bity od 1252 we Florencji floren (Fiorino d'oro) oraz bity w
Wenecji od 1282 dukat (zwany czasowo również cekinem). Obie monety stworzyły utrzymujący się przez
stulecia standard monety o wadze ok 3,5 grama, bitej z prawie czystego złota.

Floren z roku 1347, mincmajster Nerio Lippo; 20 mm / 3,49 g
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Dukat wenecki doży Michele Steno, 1400-1413; 21 mm / 3,50 g
Obie monety włoskie cechował niezmienny przez lata, charakterystyczny design. Dukaty miały na awersie
postać doży w klęczącej pozycji, odbierającego od św. Marka (patrona Wenecji) chorągiew
miejską; na rewersie znajdował się Chrystus w owalnej obwódce (tzw. mandorla) z gwiazdkami po
bokach, trzymający Ewangelię i udzielający błogosławieństwa. Ostatniemu słowu napisu otokowego rewersu
moneta zawdzięcza swoją nazwę: SIT T[ibi] XPE (Christe) DAT[us] Q[uem]T[u] REGIS ISTE DVCAT[us];
(początkowo stosowane określenie "cekin" pochodziło od wł. zecca – mennica; albo może też od arabskiego
sikka – stempel menniczy). Nie dukaty jednak, a floreny – z charakterystyczną lilią na awersie (łac. flos –
symbol heraldyczny Florencji) i kompletną postacią św. Jana Chrzciciela (patrona Florencji) na rewersie –
stały się pierwowzorem dla licznych złotych monet europejskich. Odnośnie nazewnictwa monet
naśladujących złote monety włoskie obserwujemy pewną ciekawą metamorfozę. Jeszcze przed ok. 50 laty
(por. choćby nasz patron, T. Kałkowski) opisywano je zwykle jako "dukaty".
A. Szwagrzyk w pracy "Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w." stwiedza, że monety złote tego okresu
"występowały w dokumentach pod rozmaitymi nazwami: florenus aureus, moneta aurea, nummus aureus,
rzadziej ducatus." Tenże autor sam jednak posługuje się w klasyfikacji złotych monet na rynku polskim
późnego średniowiecza pojęciem "dukatów węgierskich lub reńskich". W ostatnich latach - nie
wiem dokładnie kiedy - pojawiła się konsekwentna tendencja do określania złotych węgierskich monet
średniowiecznych mianem goldguldenów (prześledźmy choćby opisy różnych domów aukcyjnych!).
Praktyka ta zdaje się wiązać z pewnym niezupełnie uzasadnionym uogólnieniem. Pojęcie guldenów (a
później goldguldenów – gdy pojawiły się też adekwatne co do wartości monety bite w srebrze)
wprowadzono na oznaczenie naśladownictw florena, przede wszystkim tych bitych na terenach ziem
niemieckich. Ponad 150 mennic zajęło się taką praktyką; a ponieważ przeważnie nie dysponowały one
zasobami własnego kruszcu, następowało obniżanie się jakości danych monet (i malejące zaufanie odbiorców
w stosunku do nich). Niewątpliwie należą do takich monet np. wspomniane przez Szwagrzyka "dukaty
reńskie"; zaznacza on wyraźnie ich niższą wartość w stosunku do "dukatów węgierskich" (op. Cit). Ponadto
(zgodnie z danymi Wikipedii) jedyną dopuszczalną domieszką włoskiego "złota dukatowego" była miedź;
przy produkcji goldguldenów posługiwano się również srebrem – oryginalne dukaty miały zatem bardziej
atrakcyjny kolor (i być może bardziej zasługiwały na tradycyjne polskie miano "czerwonych złotych"...)
Na terenie Węgier raczej można było śmiać się z tego typu problematyki – odkryte tu w XIV w. złoża złota
okazały się najbogatsze w Europie. (A. Pohl w pracy "Münzzeichen und Meisterzeichen auf
ungarischen Münzen des Mittelalters 1300-1540" utrzymuje, że złotodajne żyły znano już od XI w. – i tylko
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brak zainteresowania złotem w owym okresie spowodowany dominacją srebra w obiegu monetarnym
opóźnił rozpoczęcie ich eksploatacji). Węgrzy nie musieli zatem szukać źródła zysków w pogarszaniu jakości
monety; wręcz przeciwnie: wg. węgierskiej Wikipedii próba złota aranyforint utrzymywała się przez stulecia
konsekwentnie na poziomie 0,9896, podczas gdy włoski standard złota dukatowego wynosił "zaledwie" 0,986
Nie jest w tym kontekście żadnym przypadkiem, że Ludwik I (zwany u nas "Węgierskim", a przez
Węgrów – "Wielkim") już niecałe 30 lat po zaistnieniu aranyforint na rynku postanawia "znacjonalizować" ich
design; zrywa z naśladownictwem 1:1 florenckiego wzoru i zastępuje go własnym, węgierskim – manifestuje
w ten sposób niezmienną i godną zaufania jakość węgierskiej monety w kontraście do licznych spodlonych
europejskich kopii florena.
Jeśli zatem decydujemy się tutaj akceptować aktualnie rozpowszechnione przy określeniu węgierskich
monet złotych danego okresu pojęcie goldguldena, to czynimy to wyłącznie przez konformizm, aby nie
wprowadzać niepotrzebnego zamieszania w ustabilizowanym w ostatnich latach systemie terminologii
numizmatycznej. Węgierskie "klasyczne" goldguldeny bito masowo między 1325 a
połową XVI w. (tzn. ostatecznym przejęciem władzy na Węgrzech przez Habsburgów). Bardzo szybko
zdobyły one sobie znakomitą renomę międzynarodową, przejmując w licznych krajach – w tym również w
Polsce – rolę najważniejszej złotej monety obiegowej.
W odróżnieniu od pierwszych rdzennie polskich prób mennictwa złotego danego okresu, mogących co
najwyżej zapładniać wyobraźnie kolekcjonerów – pozbawionych najmniejszej szansy nawet na dotknięcie
danych obiektów, nie mówiąc już o wejściu w ich posiadanie (jak prawie unikatowy floren Łokietka,
zaginiony dukat Aleksandra, czy zagadkowa złota moneta gdańska Kazimierza Jagiellończyka), goldguldeny
węgierskie stanowiły monetę naprawdę obiegową – i jak najbardziej stać się mogą przedmiotem zbieractwa
(oczywiście z zastrzeżeniem, że jest to wciąż dosyć drogie hobby...) Z tego też względu uznałem za
praktyczne przedstawienie klasyfikacji podstawowych odmian tych monet. W opracowaniu niniejszym
posługiwałem się standartowymi katalogami monet węgierskich: H = Lajos Huszár – "Münzkatalog
Ungarn" (wyd.1979); U = Dr. Emil Unger – "Magyar Éremhatározó" (wyd. 1997); C,CNH = Dr. Ladislaus
Réthy – "Corpus Nummorum Hungariae" (wyd.1958) – i wreszcie jako najistotniejsza pozycja: Pohl = Artur
Pohl –"Ungarische Goldgulden des Mittelalters 1325-1540" (wyd. 1974).
Jeśli klasyfikacja goldguldenów zdaje się być tematem dosyć dokładnie opracowanym, to ich wycena –
zwłaszcza w aktualnych uwarunkowaniach rynkowych – jest raczej trudna. Dostępne katalogi są już dosyć
stare; tylko wydanie Ungera dokonuje tu próby wyceny monet w standartowym stanie III – ale jest to wycena
w DM na rok 1997! (dla cen monet w stanie II Ungar notabene mnoży tak określoną "standardową cenę"
przez faktor 2; a dla tych w stanie I – nawet przez 2,4-3). Pohl posługuje się tutaj systemem punktowej oceny
rzadkości danych monet; system ten, jak się okazuje, niekoniecznie musi przystawać do aktualnych notowań
aukcyjnych. Huszár przedrukowuje wg. własnego oświadczenia system Pohla (ale nie zawsze dokładnie...),
redukując jednak w dużej mierze zróżnicowania odnośnie odmian znaków menniczych; redukcję tę
praktykuje jeszcze w większej mierze CNH Réthyego.
Węgierski goldgulden przechodził liczne metamorfozy ze względu na design: stanowiąc początkowo 1:1
odwzorowanie florenckiego pierwowzoru z lilią i św. Janem Chrzcicielem, doczekał się już za Ludwika I
"nacjonalizacji" – najpierw florencką lilię na awersie zastąpiła węgiersko - andegaweńska tarcza herbowa
(układ tarczy podlegał w dalszym biegu historii licznym zmianom), a po ok. 4 latach zmianie uległ także
rewers: na miejscu św. Jana Chrzciciela pojawił się węgierski patron – św. Ładysław. W roku 1470 Maciej
Korwin wprowadził na awersie goldguldena wizerunek Matki Boskiej – patronki Węgier na miejsce tarczy
herbowej. Przedstawiano ją początkowo w chustce na głowie; później (po roku 1486) – jako wizerunek
ukoronowany. Za panowania ostatniego króla bijącego "klasyczne" goldguldeny węgierskie – Jana Zápolyi –
powraca czasowo (między 1537 i 1540) także awers z tarczą herbową.
W omawianym "klasycznym" okresie goldguldenów odpowiedzialnych za ich bicie było w sumie 12
węgierskich władców. Ten właśnie okres jest z punktu widzenia numizmatyki polskiej szczególnie
interesujący, a to z uwagi na fakt, że w połowie XVI w. już własna polska moneta złota powoli przejmuje na
rynku rolę monety obiegowej. W pierwszej części niniejszego artykułu poddam analizie emisje 3
pierwszych władców bijących węgierskie goldguldeny.
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Karol Robert (1307 – 1342)
Po wymarciu węgierskiej dynastii Arpadów na tronie Węgier pojawił się pierwszy król z rodu
Andegawenów (Anjou), którego babka Maria była siostrą przedostatniego Arpada, Ładysława IV. Karol
Robert przeprowadził m.in. obszerną reformę pieniądza, w wyniku której w 1325 po raz pierwszy w historii
doprowadził do wybicia węgierskich goldguldenów.

Goldgulden Karola Roberta (1325-42); Pohl A1a; U349; H440; CII.1
Reprodukowany aktualnie goldgulden Karola Roberta stanowi jedyny w praktyce spotykany typ złotych
monet tego władcy. Był on, jak łatwo zauważymy, bezpośrednim odwzorowaniem oryginału florenckiego.
Napis otokowy na awersie: "+KAROLV.REX"; na rewersie: "S.JOHANNES.B" ze znakiem korony. Pohl
wydziela pod względem rzadkości egemplarze "z długą brodą" (A1a) – z przeciętnym wskaźnikiem 7, jak też
te rzadsze "z krótką brodą" (A1b), z wskaźnikiem 10. Unger podaje
tu standardową wycenę 700 DM. Pomimo tych pozornie skromnych danych, goldguldeny Karola Roberta
osiągają bardzo wysokie ceny: np. 2300 € na 86. aukcji H. D. Raucha w maju 2010 (stan II-). Aktualnie
Pannonia Terra Numizmatika wystawia (jako RR!) egzemplarz w stanie III+ za cenę wywoławczą 2500 €.
Egzemplarz reprodukowany powyżej w znakomitym stanie II uzyskał wręcz cenę 6500 € na 6. aukcji
Nudelman Numismatica - CIP Invest Ltd. w październiku 2009.
Inna odmiana goldguldena Karola Roberta (Pohl A2; U350; H441;CII.2) egzystuje tylko w teorii.
Przedstawiać miała ona króla na tronie na awersie oraz tarczę herbową węgiersko-andegaweńską na
rewersie. Odmiana znana jest tylko na podstawie
rysunku i uważana jest od 1750 za zaginioną. Ungar i
Pohl twierdzą, że miała ona być bita ok. roku 1331.

Tak podobno wyglądał zaginiony goldgulden Karola
Roberta - Pohl A2
(rysunek z katalogu Ungera)
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Ludwik I. Wielki (Węgierski) (1342 – 1382)
Syn Karola Roberta i jego trzeciej żony Elżbiety, córki Władysława Łokietka (i siostry Kazimierza
Wielkiego). Po śmierci ojca obejmuje tron węgierski. Na mocy testamentu wuja Kazimierza (nie mającego
męskich potomków) przejmuje po jego śmierci w 1370 również i tron polski. Jak przystało na króla o
przydomku "Wielki", Ludwik pozostawił po sobie bardzo dużą ilość odmian monet złotych. Zarówno Pohl,
jak i Huszár wyróżniają 7 podstawowych typów goldguldenów Ludwika.

Pohl B1; U405; H512; CII.62
Odmiana najstarsza, zbliżona do goldguldena Karola Roberta, tylko z innym napisem otokowym na
awersie: ""+LODOV.ICI REX". Bita w latach 1342 – 53. Pohl i Huszár przyznają jej stopień rzadkości 7; Unger
podaje standartową wycenę 500 DM. Powyższy egzemplarz w stanie Iwystawiony jest na aktualnej aukcji
online Pannonia Terra Numizmatika za cenę wywoławczą 800 €. Statystyczne notowania aukcyjne tej
odmiany oscylowały przeważnie ostatnio (w zależności od stanu) pomiędzy 600 a 800 €; na 42. aukcji WCN
w lutym 2010 sprzedano egzemplarz w stanie III+ za 2860 PLN (726 €).
Pierwszy krok do "nacjonalizacji" goldguldena uczyniono w 1353, kiedy to miejsce lilii na awersie zajęła
węgiersko-andegaweńska tarcza herbowa w ozdobnej sześciolistnej rozetce. W otoku znajdujemy
zmienioniony napis pomiędzy obwódkami z perełek: "+LODOVICVS:DEI:GRACIA :REX". Rewers ze św.
Janem pozostaje podobny, jak w poprzednim typie, tylko przy lewej stopie świętego pojawia się znak
menniczy: głowa saracena. Odmiana ta była bita do 1357 r.

Pohl B2; U406a; H513; CII.63
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Ten przepiękny egzemplarz sprzedano na aukcji internetowej Heritage w kwietniu 2010 za 1610 $ - w
stanie MS63 wg. PGCS. Pohl i Huszár przyznają tej odmianie stopień rzadkości 7; Unger podaje wycenę 350
DM; jako jedyny opisuje on wariant (U406b) bez głowy saracena na rewersie, oceniając go jako nieco rzadszy
od podstawowej odmiany.
Inne znane mi notowania aukcyjne oscylowały ostatnio między ok. 400 € (za stan III) a 600 € (za stan II).
Na 40. aukcji WCN w maju 2009 sprzedano nawet egzemplarz w stanie III+ za 2585 PLN (589 €).
Zagadkową odmianę Pohl B3; U408; H518 (nie notowaną w CNH) mogę zaprezentować tylko jako rysunek
zaczerpnięty z katalogu Ungera. Na awersie ponownie zmieniony napis otokowy: "+LODOVICI . D . G . R .
VNGARIE", który towarzyszył nam też będzie przy wszystkich kolejnych odmianach. Ale za to godło
znajdujemy tu w formie nie spotykanej w żadnym innym wariancie: zamiast tarczy herbowej tradycyjnego
kształtu pojawia się romb! Na rewersie wreszcie miejsce św. Jana zajmuje rodzimy patron węgierski, św.
Ładysław, przedstawiony z atrybutami królewskimi – koroną i jabłkiem – i trzymający w prawej dłoni
halabardę. Po obu stronach postaci znaki mennicze: P G. Także napis otokowy rewersu zachowany zostanie
we wszystkich przyszłych odmianach: "SANTVS LA-DISLAVS R" pomiędzy dwiema obwódkami z perełek.
Mylnym byłoby jednak stwierdzenie, że aktualnie omawiana odmiana wprowadziła postać św. Ładysława na
rewers goldguldena po raz pierwszy; czas pojawienia się tej emisji oceniają autorzy dostępnych katalogów
różnie, ale nigdzie nie znajdujemy daty sprzed 1365, podczas gdy inne odmiany z św. Ładysławem datowane
są już na 1358, albo wręcz na 1352. Pohl przyznaje tej odmianie stopień rzadkości 50; Huszár (nie wiedzieć
czemu) – tylko 25... Wycena wg. Ungera to "500+" DM – co w praktyce oznacza, że nie miał on do dyspozycji
żadnych notowań aukcyjnych i wycenił "na oko". Wg. Huszára odmianę tę opisano w nr. 76 "Archeológiai
Értesítö" z roku 1949. Pohl określa ją z kolei jako "znalezisko z Prijepolie".
Dochodzimy teraz do dwu typów goldguldenów Ludwika charakteryzujących się największą mnogością
odmian. Są to typy Pohl B4 i Pohl B5 odpowiadające pozycjom 64A i 64B w CNH II, albo pozycjom 514 i 515 u
Huszára. Dostrzegam w przypadku danych typów goldguldenów pewną niekonsekwencję w zakresie
klasyfikacji, którą postanowiłem pokrótce omówić. Oba typy mają na awersie tarczę herbową jak w Pohl B2,
ale z napisem otokowym jak w Pohl B3. Rewers obu odmian pokrywa się z Pohl B3 (choć wg. Pohla zdarza
się przy jego odmianie B4 wariant napisu otokowego: "* SANTHS : LA . DISLAVS . R*"; natomiast w napisie
otokowym B5 brakuje końcowego "R", na co np. Dr. Réthy już nie zwraca uwagi). Inne są też znaki mennicze
(nigdy więcej PG) – i notujemy wśród nich bardzo wiele odmian. Na czym zatem polega zasadnicza różnica
pomiędzy typami B4 i B5 i skąd się bierze wspomniana przeze mnie niekonsekwencja klasyfikacji? Różnicę
opisuje CNH bardzo lakonicznie: typ 64B (Pohl B5) ma w przeciwieństwie do 64A (Pohl B4) punkty
pomiędzy rozetką i tarczą herbową na awersie:

Awers typu Pohl B4; H514; CII.64A Awers typu Pohl B5; H515; CII.64B
Jeśli w tym momencie autor CNH nie interesuje się dalszym bogactwem rodzajów znaków menniczych
obu typów, to Pohl próbuje klasyfikować je dokładnie, wymieniając 15 podstawowych odmian dla typu B4,
ale już tylko dwie dla typu B5 (drugą z dwoma pomniejszymi wariantami). Jak łatwo można się będzie
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przekonać na podstawie dalszych przykładów fotograficznych, zdarzają się również okazy z punktami na
awersie i ze znakami menniczymi uwzględnionymi przez Pohla wyłącznie w typie B4! Czyli klasyfikacja
Pohla wykazuje luki i być może oba podstawowe, przedstawione powyżej typy awersu występowały z
większą różnorodnością znaków menniczych na rewersie, aniżeli Pohl przypuszczał. Huszár wymienia tu
zaledwie listę możliwych elementów na znakach menniczych (listę – podobnie zresztą jak u Pohla –
niekompletną odnośnie typu z punktami). Podobnie też i Unger pod numerem 407 swojego katalogu wylicza
tylko 7 podstawowych elementów występujących na znakach menniczych w kombinacji z liliami; nie
opisując bliżej ostatecznych kształtów tych kombinacji. Kwestię istnienia punktów na awersie, bądź ich
braku, pomija Unger całkowicie, sprowadzając ją najwyraźniej do kategorii mniej istotnych odmian stempla...
Zasadniczymi elementami znaków menniczych, wyodrębniających odmiany monet obu omawianych
typów, były przede wszystkim lilie andegaweńskie w różnej ilości, kombinowane z innymi elementami
graficznymi, takimi jak: gwiazdka, korona, literka "p", głowa Saracena itp. Odnośnie wskaźnika rzadkości tak
zróżnicowanych odmian Unger np. sprawy nie komplikuje: wszystkie typy otrzymują standardową wycenę
450 DM – i tylko małe plusiki przy niektórych odmianach świadczą o ich nieco większej atrakcyjności.
Podobnie i Huszár ocenia stopień rzadkości typu 514 (bez punktów) na 15, a typu 515 (z punktami) – na 10.
Bardziej dokładną klasyfikację wprowadza tutaj Pohl – oto tabela publikowanych przez niego odmian
znaków menniczych w obrębie typów B4 i B5 – z podanymi w nawiasach wskaźnikami ich rzadkości:

Na ile klasyfikacja Pohla odnośnie rzadkości odmian znajduje odzwierciedlenie w aktualnych tendencjach
rynkowych, jest naturalnie sprawą względną. Zasadniczo przyjąć ponadto możemy, że monety ze znakiem
głowy Saracena (podskarbi Jacobus Saracenus) bite były w Pécs, podczas gdy miejscem bicia pozostałych
była Buda. Wg. Pohla te bite w Pécs były najwcześniejszymi z wizerunkiem św. Ładysława (jak twierdzi, bite
już od 1352); datowanie monet z Budy rozpoczyna on od 1364 r.
Omówienie aktualnych dwu typów goldguldenów Ludwika pragnę zakończyć kilkoma przykładami z
aukcji:

36

Biuletyn informacyjny TPZN

Nr 2 / 2010 (6)

Typowy przykład: Pohl B4-1 w stanie III+, sprzedany na 40. aukcji WCN w maju 2009 za 2750 PLN (626 €).

Pohl B4-3 w stanie II-, sprzedany na 6. aukcji Nudelman Numismatica - CIP Invest Ltd. w październiku
2009 za 1300 €. Uwaga: na awersie widzimy wyraźnie punkty wokół tarczy herbowej – których wg. Pohla nie
powinno być!

Poniżej:

Pohl B4-8 w stanie prawie I, sprzedany również na 6. aukcji Nudelman Numismatica - CIP Invest Ltd.
w październiku 2009 za 1800 €. Także i tu nie powinniśmy widzieć punktów wokół tarczy herbowej na
awersie!
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Pohl B4-10 w stanie II-, sprzedany na 35. aukcji WCN w grudniu 2006 za 6710 PLN (1770 €). Również i
tutaj punkty wokół tarczy herbowej nie miałyby w zasadzie nic do szukania.

Poniżej:
Pohl B4-12 w stanie II+, sprzedany na 6. aukcji Nudelman Numismatica - CIP Invest Ltd. w październiku
2009 za 2300 €. Też nie powinniśmy wg. Pohla widzieć tu punktów wokół tarczy herbowej...
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I wreszcie "uwierzytelniony" przedstawiciel grupy B5: Pohl B5-1, sprzedany w stanie III na 86. aukcji H. D.
Raucha w maju 2010 za 950 €. (Tym niemniej proszę zauważyć, że końcowa literka "R" napisu
otokowego na rewersie, której wg. zapewnień katalogowych w tej odmianie nie powinno być, tu jednak
wyraźnie istnieje...)
Ostatnie dwie odmiany goldguldenów Ludwika uważane są aktualnie za dosyć rzadkie (czego nie
odzwierciedla ich stopień rzadkości notowany u Pohla i Huszára – 16). Dotyczy to zwłaszcza następującej
monety:

Pohl B6; U409; H516; CII.65
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Zauważmy nowe elementy, jak zmieniona pozycja dłoni króla trzymającej jabłko, pierścień miedzy jego
stopami, czy pierścienie wokół rozetki na awersie, zastępujące znajdujące się tam zazwyczaj lilie. Również
znak menniczy głowy saracena skierowany jest wbrew dotychczasowej konwencji na prawo. Ungar wycenia
tę odmianę znanym już nam konwencjonalnym "500+" DM. Powyższy egzemplarz sprzedano w stanie II+ na
6. aukcji Nudelman Numismatica - CIP Invest Ltd. w październiku
2009 za 2400 €.

Pohl B7; U410; H517; CII.66
Ostatni typ stempla goldguldena Ludwika Wielkiego przynosi kolejne interesujące innowacje. Oprócz
elementów znanych już z Pohl B6 (pozycja ręki z jabłkiem, głowa saracena w prawo), zadziwia tu brak
wewnętrznej obwódki z pereł oraz jakichkolwiek elementów ozdobnych wokół rozetki i tarczy herbowej na
awersie. Pionowo trzymaną przez św. Ładysława halabardę zastępuje tutaj oparty o prawe ramię króla topór
bojowy.
Unger w odniesieniu do tego typu podaje standartową wycenę 400 DM. Egzemplarz reprodukowany
powyżej pochodzi również z 6. aukcji Nudelman Numismatica - CIP Invest Ltd. – sprzedany został w stanie
II+ za 2200 €.
Oba ostatnie typy goldguldenów Ludwika bite były w schyłkowym okresie panowania tego króla; na
pewno nie przed 1370 r. Nie ma pewności co do tego, czy były bite w Budzie, czy w Pécs.

Maria Anjou (1382 – 1387)
Trzecia córka Ludwika I i Elżbiety Bośniaczki (pierwsze dwie zmarły w dzieciństwie). Po śmierci ojca
objęła tron węgierski będąc dwunastoletnią dziewczynką; rzeczywistą władzę sprawowała jej matka.
Pretensje do tronu węgierskiego zgłosił wtedy najstarszy z żyjących Andegawenów, Karol III z Durazzo,
który w grudniu 1385 odsunął Marię od władzy i koronował się na króla Węgier jako Karol II. W wyniku
spisku zorganizowanego przez Elżbietę nowy król został niebawem zamordowany i władzę ponownie objęły
Elżbieta z córką. Obawiając się chorwackich zwolenników Karola schroniły się one na południu Węgier;
zostały mimo to napadnięte i uwięzione w zamku Nowy Gród, gdzie Elżbietę zamordowano na oczach córki
w styczniu 1387. Marię wkrótce oswobodził z niewoli jej mąż, Zygmunt Luksemburski. Ceną tego
wyzwolenia była zgoda na koronację Zygmunta na króla Węgier, po której Maria, formalnie wciąż królowa,
nie miała już żadnych wpływów politycznych. Przypuszcza się jednak (Huszár), że monety z wizerunkiem
Marii bito na Węgrzech aż do jej śmierci w 1395 r.
Próba objęcia przez Marię również i tronu polskiego spełzła na niczym w obliczu oporu szlachty polskiej,
domagającej się, aby przyszła królowa na stałe przebywała w Polsce. W ten sposób królową Polski została
młodsza siostra Marii, Jadwiga Andegaweńska.
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Goldguldeny Marii Anjou dzielimy na dwa zasadnicze typy, z których każdy ma 3 odmiany. W typie
pierwszym, bitym w latach 1383 – 84 (Pohl C1; U439; H563; CII.112) św. Ładysław na rewersie trzyma swój
topór bojowy na skos, oparty o prawe ramię (w stylu zbliżonym do Pohl B7). W typie drugim (Pohl C2;
U440; H564; CII.111), bitym od 1385, topór trzymany jest pionowo, jak niegdyś halabarda (ma on naturalnie
krótszy trzonek). Napisy otokowe: "+MARIE . DEI . G. R. VNGARIE" na awersie i "S . LADISLAVS . REX" (w
typie drugim tylko "RE") wykazują liczne odmiany interpunkcji (Huszár zwraca ponadto przy typie
pierwszym uwagę na istnienie wariantów stempla z "spiczastą" albo "niespiczastą" brodą króla). Oprócz
CNH wszyscy cytowani autorzy podają przy każdym z typów trzy odmiany znawców menniczych. Są też
zgodni co do tego, że typ drugi występuje rzadziej, niż pierwszy; Unger wycenia typ I na 800 DM, II – na
1000+ DM, jak zwykle nie różnicując tu odmian znaków menniczych. Podobnie czyni Huszár, klasyfikując
oba typy odpowiednio jako 16 i 18 stopień rzadkości. Pohl podejmuje tu oczywiście próbę nieco
dokładniejszego zróżnicowania:

Pohl przypuszcza też, że odmiana C1-1 bita była w Budzie, odmiany C1-3 i C2-1 – w Kremnicy, zaś C2-2 i
C2-3 w Koszycach (pewność pod tym względem wyraża tylko odnośnie odmiany C2-2).

Na zakończenie parę przykładów goldguldenów Marii z ostatnich aukcji:

Pohl C1-1; U439c; H563; CII.112
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W stanie II+ sprzedany na 6. aukcji Nudelman Numismatica - CIP Invest Ltd. w październiku 2009 za 2000
€ (zwróćmy uwagę na rzadziej pojawiające się formy napisów otokowych; w tym np. "MARIA").

Pohl C1-3; U439a; H563; CII.112
Egzemplarz w stanie I, sprzedany na 6. aukcji Nudelman Numismatica - CIP Invest Ltd. w październiku
2009 za 1800 €.

Pohl C2-1; U440a; H564; CII.111
Egzemplarz w stanie II, sprzedany w marcu 2010 na 166. aukcji R. Künkera za 1900 €.
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Pohl C2-2; U440b; H564; CII.111
Egzemplarz w stanie II+, wystawiony na aktualnej aukcji online Pannonia Terra Numizmatika za cenę
wywoławczą 1000 €.

Autor:

Marek „harpsycho” Wysocki

Poszukiwanie skarbów, kilka słów o takiej działalności
Do napisania tego artykułu natchnęła mnie dyskusja na naszym forum poświęcona odzyskaniu przez
Policję, „wielkiej wartości” numizmatów pochodzących z nielegalnych poszukiwań. Co do numizmatów,
to były to kopiejki z przełomu XIX i XX wieku, w stanach ogólnie mówiąc słabych. Podejrzewam, że minimum kilkanaście osób z naszego grona posiada w swoich kolekcjach takie monety w o wiele lepszych stanach
zachowania.
Poszukiwanie z wykrywaczami metalu, kojarzy się nam głównie z ludźmi, którzy zbierają militaria. Wiele
się słyszy, że przedmioty tak znalezione trafiają od razu na Allegro czy eBay i nikną w kolekcjach różnych
osób, bezpowrotnie tracone są dla historii i nauki. Owszem, często tak się zdarza; jest wielu „poszukiwaczy”
którzy działają w ten sposób. Ze szkodą dla nauki, wykopując wszystko co się da. Ile to razy było słychać,
że gdzieś wypłynęły jakieś monet, ze skarbu, który nigdy nie został opisany i skatalogowany, bo komuś
po prostu zapiszczał wykrywacz i postanowił „coś” sobie wykopać? Nie chciałbym się tu skupiać na ciemnej
stronie „wykopków”, wolę przedstawić tą legalną stronę dzisiejszych poszukiwaczy skarbów.
Za przykład takiej działalności posłuży mi tu Suwalskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Penetrator”.
Stowarzyszenie to działa pod nadzorem suwalskiej delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Białymstoku oraz Muzeum Okręgowego w Suwałkach.
Jak widać jeżeli się chce, to można.
Wiele osób chce zliberalizowania polskiego prawa w dziedzinie poszukiwań, na wzór przepisów z Wielkiej Brytanii. Tylko czy chcemy, aby każdy szukał i robił z tym co chce ? Nas interesuje numizmatyka, a więc
również opracowywanie znalezisk monet, tzw. skarbów czy znalezisk luźnych. Czy przy zliberalizowaniu
prawa coś się zmieni ? Najpierw chyba musiałaby się zmienić mentalność naszych rodaków. Nie możemy
tego traktować w kategoriach: „znalazłem, to moje, nie powiem gdzie i kiedy”. Jeżeli chcemy liberalizować
przepisy prawne, to powinniśmy dążyć do tego, aby owszem, można było szukać, ale pod wieloma nakazami
prawnymi, takimi jak obowiązek zgłoszenia każdego znalezionego przedmiotu oraz podanie dokładnego
miejsca znaleziska. Prawo w obecnej chwili może nie jest idealne, ale jak podałem na wcześniejszym przykładzie stowarzyszenia Penetrator, jest możliwe działanie zgodnie z obowiązującym dziś normami.
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Zachęcam wszystkich czytelników do rozejrzenia się w swojej okolicy, popytania w muzeum, wśród znajomych, może też gdzieś działa inne stowarzyszenie „miłośników historii”, które jeździ na „wykopki”, „wykrywki” czy jak to inaczej zwał, ale robi to legalnie za zgodą Konserwatora i pod nadzorem archeologa.
W tym miejscu chciałbym przypomnieć o ryzyku z takich nielegalnych „wykrywek” już nie prawnym, ale dla
życia i zdrowia. W naszych lasach i na polach do tej pory znajdowane są pozostałości po działaniach wojennych, różne miny i niewybuchy. Na uwagę zasługują miny szklane i porcelitowe, które mogą również zapiszczeć w słuchawkach wykrywacza (metalowy zapalnik), a z powodu czasu, który przeleżały w ziemi są bardzo nietrwałe i materiał wybuchowy oraz zapalnik są w rozmaitym stanie. Mam nadzieję, że ostatnie zdania
uświadomiły osobom, które zapaliły się do „wykopów”, że istnieje też szansa, iż być może z takich nielegalnych poszukiwań nie wrócimy do domu cali.
Do ilustracji posłużyły mi zdjęcia kolegi darioushz , który zrobił je podczas legalnych poszukiwań w Wielkiej Brytanii. Opisał nam też ciekawe poszukiwania i swoje zdobycze w wątku:
http://forum.tpzn.pl/index.php/topic,1992.0.html

Autor: Karol Świerzbin (rara_avis), fot. Darioushz

Dla wszystkich zainteresowanych poszukiwaniem skarbów, polecam książkę "Z wykrywaczem po skarby", która jest do wygrania w konkursie który znajdziecie poniżej.
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Konkurs - Moja ulubiona moneta.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego zaprasza wszystkich czytelników do wzięcia
udziału w konkursie „Moja ulubiona moneta”
Zasady są proste, nagradzamy teksty poświęcone numizmatyce, wystarczy opisać
swoją ulubioną monetę. Prosimy o nadsyłanie prac na adres e-mail redakcji
biuletyn@tpzn.pl. Prosimy o dołączanie w oddzielnych plikach zdjęć obrazujących opisywane monety. Na prace czekamy do dnia 31 lipca 2010.
Redakcja wybierze 3 najlepsze prace, które zostaną nagrodzone:
1 miejsce – książki "Z wykrywaczem po skarby" oraz "Numizmatyka bez tajemnic"
2 miejsce – książka "Z wykrywaczem po skarby"
3 miejsce – książka "Numizmatyka bez tajemnic"
Wszystkie nagrody ufundował wydawca tych pozycji Tomasz Witkiewicz.
Nadesłanie prac, wiąże się ze zgodą na ich publikacje na ogólnych zasadach w Biuletynie Informacyjnym, oraz stronach TPZN.
Prosimy o nadsyłanie prac w formatach plików .doc .docx .odt .txt

CHCESZ ZOSTAĆ SPONSOREM NASZYCH KONKURSÓW ???

UFUNDOWAĆ NAGRODY DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW ???

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU OMÓWIENIA WARUNKÓW WSPÓŁPRACY
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Ze świata …
Najstarsza rzymska moneta w W. Brytanii
Po dokładnym zbadaniu monet ze skarbu odnalezionego 10 lat temu naukowcy ustalili, że jedna z nich
jest najstarszą rzymską monetą odkrytą w Wielkiej Brytanii i pochodzi sprzed 2221 lat - donosi serwis internetowy Daily Mail.
Srebrna moneta z 211 r. p.n.e. została odnaleziona w 2000 roku wraz z 5000 innych monet, hełmem i zdobionym pucharem koło wioski Hallaton, w hrabstwie Leicestershire w środkowej Anglii.
Dopiero teraz naukowcy z Muzeum Harborough - gdzie zdeponowano odkryty skarb - ustalili, że wśród
monet znajduje się srebrny denar, najstarsza rzymska moneta odkryta jak dotąd na terenie Wielkiej Brytanii.
Na awersie monety widnieje głowa znanej z mitologii rzymskiej bogini Romy - przedstawiona w jej charakterystycznym hełmie - a na rewersie mitologiczni bracia Kastor i Polluks na galopujących koniach. Srebrne
denary tego typu były wybite w Rzymie w 211 r. p.n.e.
Zdaniem archeologów, skarb odnaleziony na stanowisku z późnej epoki żelaza, będącym miejscem kultu
lokalnego plemienia Corieltavi z I w. n.e., mógł zostać zakopany w ziemi jako ofiara dla bogów, gdyż oprócz
monet, hełmu rzymskiego kawalerzysty i unikalnego srebrnego pucharu odnaleziono na miejscu również
szczątki ponad 300 zwierząt, głównie świń.
Według ekspertów, moneta dotarła do Anglii prawdopodobnie w sakiewce jednego z rzymskich żołnierzy, którzy najechali Brytanię w 43 r. n.e. Nie można jednak wykluczyć, że moneta została przywieziona jeszcze przed rzymską inwazją przez kupców lub posłów.

W Syrii odkryto srebrne monety sprzed ponad 2300 lat
Ponad 200 srebrnych monet z czasów Aleksandra Macedońskiego odnaleziono przypadkowo w północnej
Syrii - informuje serwis internetowy Global Arab Network.
Odkrycia dokonano na prywatnym terenie podczas przygotowań do prac budowlanych. Miejsce znajduje
się w pobliżu pozostałości starożytnego pałacu Najm, koło miasta Manbej w północnej części kraju, przy granicy z Turcją.
Właściciel terenu odkrył skrzynkę z brązu, zawierająca około 250 srebrnych starożytnych monet, która została przekazana do Biura Archeologii i Muzeów w Aleppo.
Jak poinformował Yousef Kanjo, kierujący zespołem naukowców w Biurze, skrzynka zawierała dwa rodzaje wybitych w srebrze monet z czasów hellenistycznych - 137 tetradrachm, które w starożytności miały
wartość czterech drachm, oraz 115 monet o wartości jednej drachmy.
Na jednej stornie tetradrachm znajduje się podobizna głowy Aleksandra Macedońskiego, a na drugiej postać siedzącego na tronie Zeusa z orłem na wyciągniętej prawej ręce. Na 34 monetach tego typu widnieje
grecka inskrypcja "Król Aleksander", na 81 monetach - "Aleksander", a na 22 monetach - "Król Filip".
Monety o wartości jednej drachmy mają takie same obrazy, jak tetradrachmy. Inskrypcja "Aleksander"
widnieje na 100 z nich, a "Filip" - na 15 monetach.
Aleksander Wielki, syn Filipa II Macedońskiego, po wyparciu Persów z Anatolii dotarł na tereny dzisiejszej Syrii i zdobył Aleppo w 333 r. p.n.e.

Autor: JOT

Cenne znaleziska sprzed około 3000 lat w północnych Indiach
Bogaty zbiór artefaktów, m. in. miedziane monety, pieczęcie i koraliki z terakoty, znaleźli archeolodzy
w stanie Uttar Pradesh w północnych Indiach. Najstarsze przedmioty pochodzą sprzed 3000 lat.
O odkryciu informuje serwis internetowy Indian Express.
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Naukowcy ze Stanowego Biura Archeologii Uttar Pradesh odponad dwóch lat prowadzą badania na stanowisku przy starożytnym kopcu Jajmau nad brzegiem Gangesu, na wschodnich obrzeżach Kanpuru, największego miasta stanu Uttar Pradesh.
Prace są związane z budową mostu, wymagającą zniwelowania części terenu zajmowanego przez kopiec.
Na stanowisku o powierzchni 1700 metrów kwadratowych archeolodzy odsłonili pozostałości starożytnego miasta, w tym ulice z rynsztokami, spichlerze, skupiska domów mieszkalnych oraz inne budowle z suszonych i palonych cegieł.
Wśród znalezisk znajdują się miedziane monety, pieczęcie, koraliki z terakoty, narzędzia i skorupy naczyń, kościane groty strzał, kamienie półszlachetne oraz szkliwione wyroby ceramiczne z różnych okresów.
Zdaniem ekspertów, większość artefaktów posiada cechy charakterystyczne dla okresu Dynastii Maurjów,
panującej w latach 322-185 p.n.e. w królestwie Maghada - zajmującym północną część Półwyspu Indyjskiego
w okresie ok. 1700-183 r. p.n.e.
Część znalezisk pochodzi z okresu królestwa Kuszanów w północno-zachodnich Indiach, które istniało
w latach 130 r. p.n.e. - 185 r. n.e.
Według archeologów, najstarsze znaleziska na stanowisku pochodzą sprzed 3000 lat. Badacze mają nadzieję, że dalsze prace wykopaliskowe doprowadzą do odkrycia pozostałości cywilizacji, która istniała w tym
miejscu 4000 lat temu.
Odkryte artefakty zostały przewiezione do laboratorium w Lucknow - stolicy stanu. Naukowcy chcą dokładnie ustalić ich wiek, wykorzystując metodę węgla aktywnego C-14.

Autor: JOT

Monety sprzed ponad 2300 lat odkryto w Macedonii
Starożytne monety z wizerunkiem króla Filipa II Macedońskiego oraz innych władców Macedonii zostały
odkryte na stanowisku w Macedonii - informuje serwis internetowy Balkan Travellers.
Odkrycia dokonano na stanowisku koło miasta Ochryda, podczas prac wykopaliskowych prowadzonych
obok drogi łączącej Ochrydę z miastem Struga nad Jeziorem Ochrydzkim w południowo-zachodniej Macedonii.
Zespół archeologów odnalazł na stanowisku 20 starożytnych monet z wizerunkami władców Macedonii
oraz pozostałości około 1000 strzał, z których zachowały się głównie groty.
Jak poinformował Pasko Kuzman, dyrektor Biura Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego, badane stanowisko
znajduje się w sąsiedztwie pozostałości Fortecy Cyklopów - pochodzącej z ok. 358 r. p.n.e., kiedy Filip II Macedoński na czele swojej armii stacjonował w tej okolicy.
Filip II Macedoński (382-336 r. p.n.e.), król Macedonii od 357 r. p.n.e., był wielkim wodzem, strategiem
i reformatorem armii macedońskiej, który dzięki sukcesom w wojnach z sąsiadami powiększył znacznie terytorium swojego królestwa, tworząc z Macedonii silne i gotowe do dalszych podbojów państwo.
Dzieło Filipa II kontynuował jego syn Aleksander Wielki, który po podboju Anatolii, Fenicji Egiptu, Mezopotamii i Persji stworzył imperium macedońskie.

Autor: JOT
Dział ze świata powstaje
www.naukawpolsce.pap.pl
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Literatura i wydarzenia
Przeczytane...
Dariusz Ejzenhart „Trojaki ceny aukcyjne 2009-1010”
Wyd. Numizmatyka Zabrze Sebastian Znamierowski.
ISBN 978-83-926876-8-9
Ostatnio trafiła do mnie książka, a właściwie katalog naszego kolegi
Wrocka. Darek podjął się sporego wysiłku, aby skonstruować cennik
Trojaków. Dotychczasowe katalogi podawały tylko suche opisy, ewentualnie dołączając stopnie rzadkości monet, nie było jednak opracowania które prezentowałoby ceny rynkowe tej grupy monet. Na ponad
130 stronach zaprezentowano wiele monet, duża część wraz ze zdjęciami, które były w obrocie przez 16 miesięcy, nie tylko na aukcjach stacjonarnych, czy w ofercie największych sklepów numizmatycznych, ale
też były oferowane przez portal aukcyjny Allegro.
Wadą katalogu, ale nie z winy autora jest niewątpliwie określenie
przy niektórych walorach „cena minimalna nie została osiągnięta” Niestety ceny te są ukryte przez Allegro i autor nie mógł mieć do nich dostępu.
Dużym ułatwieniem dla osób posługujących się tym cennikiem, byłyby tabele z numeracją według katalogów umieszczone np. na końcu cennika. Tak aby można było szybko
odnaleźć daną monetę znając np. tylko jej numer katalogowy według podstawowych autorów.
Mam nadzieję, że pozycja ta wzbogaci niejedną biblioteczkę numizmatyczną, gdyż na pewno jest godna
polecenia. Cennik ten nie dotyczy tak popularnych okresów jak corocznie wydawane katalogi Parchimowicza, czy Fischera, ale też jest bodajże pierwszą próbą określenia tendencji cenowych w tak popularnej grupie
monet jakimi są trojaki. Niewątpliwie będzie to doskonałe uzupełnienie dzieła jakim jest „Katalog trojaków
polskich” św. pamięci Tadeusza Igera.
Książkę można nabyć u wydawcy www.numizmatykazabrze.pl w cenie 29 zł + koszty wysyłki.
(red.)

Ukazały się …
Biuletyn Numizmatyczny nr 1 (357) 2010
W numerze:
•

E. Soczewiński, Kilka rzadkich monet orientalnych;

•

D. Ejzenhart, M. Nabiałek, Siła nabywcza pieniądza na Śląsku w okresie średniowiecza;

•

P. L. Czarnecki, Szóstaki krakowskie emisji 1659 roku. Analiza stylistyczna wraz z próbą zestawienia odmian (fragment opracowania);

•

T. Struk, Moneta zastępcza Paula Selera;

•

E. Kępiński, Chrzanów - bon Rubina Schnitzera;

•

J. Waluś, K. Waluś, Bony towarowe PSS "Zgoda" w Płocku;

•

K. Waluś, J. Waluś, Tatarski pułk ułanów im. płk. Mustafy Achmatowicza i jego pamiątkowe odznaki;

•

Cz. Chmielecki, Pamiątkowy medal Bolonii nadawany żołnierzom polskim w roku 1945;

•

H. Młodecka, Wybrane problemy konserwacji srebrnych numizmatów pochodzących ze zbiorów
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi;
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•

Książki uzyskane przez bibliotekę ZG PTN w 2009 roku;

•

Z życia Towarzystwa;

•

Wydawnictwa ZG PTN

Bydgoskie wiadomości numizmatyczne nr 42
W numerze:
•

M. Grochowski, Historia i mennictwo dynastii Sewerów;

•

A. Wrzesiński, Medal „90 rocznica powrotu Bydgoszczy do macierzy”;

•

A. Nowaczyński, Monety złote – rynek kolekcjonerski w roku 2009;

•

W. Ślusarczyk, Pieniądz w kulturze. Między sacrum a profanum;

•

J. Świetlik, Waga do wykrywania fałszywych monet z okresu międzywojennego;

•

A. Wrzesiński, Z żałobnej karty – Tadeusz Pietrzak;

•

J. J. Kołecki, Złote monety Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego z mennicy
bydgoskiej – cennik;

•

A. Wrzesiński, Tematy referatów wygłoszonych na zebraniach ogólnych Oddziału Bydgoskiego
PTN w 2009 r.;

•

A. Wrzesiński, Wiadomości Oddziału Bydgoskiego PTN za rok 2009.

Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne 2(28) 2010
W numerze:
•

J. Maciaszek, Klipa czy to moneta?;

•

M. Ostrowski, Obol Zygmunta III Wazy;

•

M. Bartoszewicki, Znaleziska monet spółdzielni 1.PAC i szpitala z Modlina.
Cz. II;

•

Z miasta… „Nowa gwiazda” Numizmatyczny węzeł gordyjski;

•

M. Ostrowski, Wystawa monet w Toruniu;

•

Aukcje numizmatyczne w Europie cz II;

•

O. P. Rzadkość – plakieta z Janem III Sobieskim

Jastrzębski rocznik numizmatyczno-historyczny zeszyt 6
W numerze:
•

W. Stelmaszczyk, Z historii pieniądza na świecie;

•

Z. Włodarczyk, Z dziejów relacji transgranicznych nad górą Prosną w wieku XIX;

•

D. Janiszewski, Spostrzeżenia z walki z przemytem na odcinku inspektoratu granicznego Straży
Granicznej w Częstochowie w roku 1934;

•

M. Sołtysiak, Monety antycznego Efezu;

•

Z. Szczerbik, Źródła do dziejów numizmatyki polskiej;

•

D. Ejzenhart, Orzeł Polski pod zaborem rosyjskim;

•

J. Adamek, Złoty skarb;

•

K. Grabiński, Rok Wojciecha Korfantego;

•

St. Łastówka, Bon kwestarski komitetu plebiscytowego w Kielcach;

•

St. Łastówka, 90 rocznica pierwszego powstania śląskiego;

•

Z. Szczerbik, Matka Boska Ostrobramska;

•

K. Grabiński, Medale z sanktuarium maryjnego w Pszowie;
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•

St. Łastówka, Medal „Uczestnikowi wojny obronnej 1939”;

•

P. Sosnowski, Żetony komunikacji miejskiej w Anglii

Przegląd Numizmatyczny nr 2 (69) 2010
W numerze:
•

Z. Galus, R. Kondrat, Pamięci Tadeusza Igera;

•

J. Dutkowski, Donatywy medalowe z okazji Pokoju w Oliwie;

•

Katalog monet polskich;

•

Cennik monet kolekcjonerskich;

•

Denary miasta Wschowy w zbiorach CGN w Wiedniu;

•

P. Bohdanowicz, H. Krause, Kolekcjonowanie monet keszowych cz.2;

•

W. Jękot, Zupełnie nowe spojrzenie na dwie odmiany talara
toruńskiego z płonącym miastem i datą;

•

Pamięci St. Kamińskiego;

•

Aukcje i giełdy;

•

Medale Muzeum Historycznego Miasta Gdańska;

•

T. Jaźwiński, Bony inflacyjne Bystrzycy Kłodzkiej;

•

Sopocki Dom Aukcyjny – XX lat;

•

J. Dutkowski, Rzadkości w europejskich zbiorach muzealnych;

•

Aktualności;

•

S. Biełopolsky, Tajemniczy denar poznański z literami;

Odbędzie się ...
Letnie warsztaty numizmatyki antycznej
Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Fundacja "Traditio Europae" w dniach
31 sierpnia - 4 września 2010 roku organizują "Letnie warsztaty numizmatyki antycznej" skierowane do kolekcjonerów monet starożytnej Grecji i Rzymu (wraz z monetami wschodnimi, prowincjonalnymi, celtyckimi
i naśladownictwami z obszaru północnego Barbaricum), studentów archeologii i historii oraz wszelkich miłośników kultury antycznej.
Proponowany plan warsztatów:
31 sierpnia:
–

"Wprowadzenie do mennictwa świata greckiego" - 2 godz. wykładu + 2 godz. Ćwiczeń

–

"Wprowadzenie do mennictwa rzymskiego" - 2 godz. wykładu + 2 godz. ćwiczeń

1 września:
–

"Najważniejsze skarby monet greckich i rzymskich na świecie" - 2. godz. wykładu + 1 godz. Ćwiczeń

–

"Największe znaleziska monet rzymskich w Polsce" - 3 godz. wykładu + 1 godz. ćwiczeń

2 września:
–

"Co można wyczytać z monet greckich i rzymskich?" - 2 godz. wykładu + 2 godz. Ćwiczeń
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"Charakterystyka i odczytywanie monet prowincjonalnych okresu cesarstwa" - 1 godz. wykładu + 2
godz. ćwiczeń

3 września:
–

"Mennictwo greckie wybrzeży Morza Czarnego" - 2 godz. wykładu + 2 godz. Ćwiczeń

–

"Moneta jako źródło archeologiczne" - 2 godz. wykładu + 1 godz. ćwiczeń

4 września:
–

"Pieniądz i literatura antyczna: różne źródła - wspólne przesłanie" - 2 godz. wykładu + 1 godz. Ćwiczeń.

Zajęcia poprowadzą: dr Bartosz Awianowicz - filolog klasyczny, adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej
UMK, prezes Toruńskiego Oddziału PTN, mgr Krzysztof Jarzęcki - archeolog, członek Toruńskiego Oddziału
PTN i mgr Jacek Rakoczy - archeolog, asystent w Zakładzie Archeologii Antycznej UMK, członek Toruńskiego Oddziału PTN.
Warsztaty zostały objęte patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz
Institut fur Numismatik und Geldgeschichte Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Autor: Bartosz Awianowicz
W następnym numerze będziecie Państwo mogli przeczytać reportaż z tych warsztatów. Zainteresowanych tymi warsztatami prosimy o kontakt poprzez forum TPZN z użytkownikiem Hermogenes
(red.)

Pierwsza aukcja antykwariatu Pawła Niemczyka
Dnia 23 października 2010 firma Antykwariat Numizmatyczny Paweł Niemczyk organizuje swoją pierwszą aukcję. Odbędzie się ona w hotelu WESTIN (sala: Copernicus, piętro 1) w Warszawie przy Al. J. P. II 21
Walory na aukcję przyjmowane są do końca sierpnia 2010 roku, w siedzibie firmy.
Pan Paweł zdradził nam że jedną z atrakcji aukcji będą piękne, unikalne talary.
(red.)

Wystawy ...
Przyroda na banknotach, monetach i nie tylko
Przyroda na banknotach, monetach i nie tylko to tytuł wystawy udostępnionej w dniu 25 maja 2010 roku
w sali wystaw czasowych Muzeum Leśnictwa Ośrodka Kultury Leśnej. Na wystawę składają się dwa zespoły
obiektów – banknoty i monety pochodzące z prywatnych zbiorów. Ekspozycja banknotów składa się z 15
plansz na których umieszczonych jest nieomal 300 obiektów. Każda z plansz poświęcona jest odmiennym
prezentacjom form przyrody. Znajdujemy tu krajobrazy i elementy przyrody nieożywionej, rośliny dzikie i
uprawiane na plantacjach, a przede wszystkim zwierzęta. Dominują zwierzęta krajów tropikalnych słonie,
wielbłądy lwy, nosorożce, hipopotamy, ale również spotkać możemy przykłady ryb, gadów i bezkręgowców.
Do elementu przyrody zaliczony został również człowiek w przewrotnym porównaniu z panem wszelkiego
stworzenia.
Drugi zespół obiektów to monety. W zasadzie zdecydowana większość monet bitych na świecie zdobiona
jest motywami przyrodniczymi. Gałązki oliwne, girlandy, wiązki ziół, wizerunki ssaków, ptaków (zwłaszcza
orłów) są powszechnie spotykanymi symbolami ilustrującymi najważniejsze aspekty życia społeczeństw bijących monety. Społeczeństw, bo na ekspozycji znajduje się dość duża reprezentacja tak dziś modnych żetonów
zastępczych: dukatów, florenów, groszy itp. wydawanych zarówno przez organizacje samorządowe jak i pojedyncze instytucje. Te właśnie niby środki płatnicze często zawierają wizerunki charakterystycznych dla danego miejsca form przyrodniczych.
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Wystawa w Gołuchowie będzie prezentowana do końca sierpnia 2010 roku.
Zgodnie z wolą właściciela kolekcji banknotów część wystawy będzie mogła być prezentowana w innych
salach wystawowych.

Autor: Konrad Bul
Wystawę można oglądać w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów
(red.)

Banknoty w Gabinecie Numizmatycznym NBP
W centrali NBP w Gabinecie Numizmatycznym możemy obejrzeć wystawę przedstawiającą dzieje banknotów Polskich. Zaprezentowane zostały na niej banknoty od 1 lipca 1948 roku.
Oprócz banknotów, możemy również zapoznać się z: arkuszami, matrycami oraz płytami stalorytniczymi.
W gablotach prezentowane są oprócz tego projekty, próbne odbicia i wzory banknotów.
Wystawa prezentuje prace takich artystów jak: Andrzej Heinrich, Waldemar Andrzejewski, Stanisław Töpfer, Jerzy Miller, Ryszard Dudzicki, Tadeusz Michaluk, Stefan Małecki, Julian Pałka, Henryk Tomaszewski,
Zbigniew Kaja, Wacław Borkowski, Grzegorz Pfeifer, Katarzyna Januszkiewicz, Maciej Kopacki.
Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Gabinet można zwiedzać w każdy powszedni dzień w godzinach: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 10.00 - 15.30, środy 8.30 - 16.00. W Warszawie ul. Świętokrzyska 11/21
(red.)

Monety Mennicy Malborskiej i ...
W Muzeum Zamkowym w Malborku odbywa się ciekawa wystawa "MONETY MENNICY MALBORSKIEJ I .... ze zbiorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Zamkowego w Malborku"
Wystawę znajdziemy w Pałacu Wielkich Mistrzów. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tej wystawy.
Zbiory prezentowane są od marca 2009. Okazją do otwarcia wystawy był „VII Zlot Allegro”.

Dziękujemy Pani Romualdzie Włodarczak z Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Zamkowego w Malborku za przekazanie informacji o wystawie.
(red.)

Wystawa "Skarby Średniowieczne Wielkopolski" w Muzeum na Lednicy
Blisko 2 tys. zabytków pochodzących z 58 skarbów i 5 stanowisk
archeologicznych o charakterze cmentarzysk można obejrzeć na wystawie "Skarby Średniowieczne Wielkopolski", w głównej siedzibie
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w Dziekanowicach. To jedyna okazja, by zobaczyć bogaty, nigdy w takiej liczbie nie pokazywany, zbiór cennych artefaktów z niemal 20 instytucji z całego kraju.
Wystawa przybliża zjawisko średniowiecznych srebrnych skarbów deponowanych w ziemi, a zawierających przede wszystkim monety i biżuterię nadzwyczajnej urody, powstałą przy użyciu skomplikowanych technik złotniczych, takich jak filigran czy granulacja.
Skarby są prezentowane w ciągu chronologicznym, dzięki czemu łatwo można zauważyć zmiany, jakim pod-
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legały w miarę upływu czasu.
Najdawniejsze depozyty na terytorium szeroko pojętej Wielkopolski schowano w ziemi najprawdopodobniej w pierwszej połowie X wieku, w trakcie
formowania się zrębów polskiej państwowości. W najwcześniejszych skarbach,
obok biżuterii, znajdowano jedynie monety pochodzące ze Wschodu - arabskie
dirhemy oraz nieliczne monety bizantyńskie.
Wraz z przyjęciem chrztu przez Mieszka I (966 r.) nastąpił napływ monet
zachodnioeuropejskich, głównie denarów niemieckich, co znajduje w krótkim
czasie odzwierciedlenie w składzie skarbów, a po dzień dzisiejszy jest dowodem tysiącletnich związków Polski z kulturą materialną Europy Zachodniej.
Pieniądz rodzimy stał się znaczącym składnikiem depozytów w XII wieku, Dukat węgierski Zygmunta I ze
by dopiero w wieku XV zapewnić sobie przewagę liczebną. Były to już monety skarbu z Plęs, XIV wiek, awers,
fot. M. Jóźwikowska
groszowe, powstałe w wyniku reformy przeprowadzonej przez króla Kazimierza Wielkiego.
W skarbach doby wczesnego średniowiecza ukrywano prawie zawsze również biżuterię. Niekiedy jest odnajdywana w całości i wtedy można domniemywać, że należała precjozów żony właściciela skarbu. Z reguły
jednak biżuteria deponowana była w postaci uszkodzonych ozdób
lub srebrnego złomu. Nadzwyczaj rzadko znajdowana jest biżuteria i
monety wykonane ze złota.
Do dzisiaj naukowcy nie rozstrzygnęli przyczyn powierzania ziemi depozytów kruszcowych. Prawdopodobne są względy ekonomiczne - ziemia spełniała rolę banku, jak i te związane z praktykami
magicznymi.
Obok kilkudziesięciu znalezisk gromadnych, odkrytych na terenie Wielkopolski, a sprowadzonych na wystawę niemal z całego kraju, pokazane są także skarby w znaczeniu unikalnych przedmiotów
Garnek z monetą ze skarbu ze Ślesina, XV o najwyższej wartości. Za takie uważa się - odkryte przede wszystwiek, fot. Mariola Jóźwikowska
kim w grobach - kompletne naszyjniki, kolie, pierścionki, kaptorgi schowki na amulety czy wyjątkowo rzadkie monety pochodzące z
różnego rodzaju znalezisk - jak denar z imieniem Mieszka, grosz krakowski Kazimierza Wielkiego.
Ekspozycję wzbogaca 15 plansz ilustrujących prace mincerza i rolę pieniądza w życiu ówczesnych ludzi
oraz projekcja multimedialna z przeszło 100 fotografiami, która umożliwia szczegółowe zapoznanie się z zabytkami wielkości ziaren grochu.
Poza tym zwiedzający mogą zobaczyć manekiny ubrane w stroje z epoki, na których zaprezentowano kopie biżuterii srebrnej występującej masowo w skarbach wczesnego średniowiecza.
Kuratorem wystawy jest Agnieszka Murawska, pracownik Gabinetu Numizmatycznego w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Ekspozycja potrwa do końca października 2010 roku.

Autor:

agt/kap/ PAP – Nauka w Polsce

Wydarzyło się …
25 lecie kwartalnika Grosz
Praszka to małe miasteczko na północy obecnego województwa opolskiego, leżące pomiędzy Wieluniem a
Kluczborkiem. W dwudziestoleciu międzywojennym było miastem granicznym. 17 kwietnia 2010 roku w
tamtejszym muzeum odbyły się obchody 25-lecia kwartalnika numizmatycznego „Grosz”. Wśród wielu gości, zaproszonych przez Redaktora Naczelnego „Grosza” - Pana Andrzeja Musiała, znalazło się wielu zna-
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nych numizmatyków, którzy dzielili się swoją wiedzą na łamach kwartalnika, osoby związane z „Groszem”
oraz wspierające go. Wśród tych osób znalazłem się również i ja, jako przedstawiciel Towarzystwa Przeciwników Złomu Numizmatycznego im. T.Kałkowskiego.
Z racji trwającej żałoby narodowej obchody 25-lecia rozpoczęły się
minutą ciszy. Następnie Pani Irena Szczepańska, Dyrektor Muzeum
w Praszce, wręczyła dyplom gratulacyjny Panu Andrzejowi Musiałowi. Po tym krótkim zaburzeniu zaplanowanego porządku Redaktor
Naczelny „Grosza” przywitał
serdecznie wszystkich obecnych i rozpoczęły się odczyty.
Pierwszy referat, zatytułowany „Związki numizmatyki
z heraldyką”, zaprezentował
Pan Aleksander Kuźmin, były
Redaktor Naczelny „Grosza” Andrzej
prezes Polskiego TowarzyMusiał z Dyrektor Muzeum w Praszstwa Numizmatycznego. W
ce Ireną Szczepańską
referacie omówiona została historia herbów oraz zamieszczania ich na monetach polskich. Odczytowi towarzyszyła multimedialna prezentacja
ze zdjęciami ilustrującymi
omawiane zagadnienia.
Jako kolejny referat „O pieniądzu wojskowym słów kilka” wygłosił Pan Mirosław
Mirosław Bartoszewicki
Bartoszewicki. Omawiał między innymi historię utworzenia swojego katalogu pieniędzy wojskowych oraz trudności, jakie
temu towarzyszyły. Omówił również inne pozycje literatury dotyczące tych numizmatów.

Aleksander Kuźmin

Andrzej Musiał

Ostatni referat „25-lecie Kwartalnika Numizmatycznego GROSZ” wygłosił Pan Andrzej Musiał. Opowiedział historię kwartalnika „Grosz”, skąd wziął się pomysł stworzenia takiego czasopisma, kto wszedł w skład
pierwszej redakcji, w jaki sposób odbywał się druk i skład, jak na przestrzeni lat zmieniał się „Grosz” i sama
redakcja.
Po zakończeniu odczytów obecni goście wręczali Redaktorowi Naczelnemu listy gratulacyjne, dyplomy
uznania oraz pamiątki. Następnie Pan Andrzej Musiał uhonorował osoby współpracujące z „Groszem”, autorów oraz osoby, które miały duży wkład w rozwój kwartalnika. Podziękowania za współpracę dostali między innymi Wiesław Zawadzki, Walerian Piotrowski (autor, prezes Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego), Józef Kęsik, Irena Szczepańska (dyrektor Muzeum w Praszce).
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Kolejnym punktem obchodów było otworzenie wystawy poświęconej historii grosza, grosza zarówno w
sensie czasopisma, jak i w znaczeniu numizmatycznym. Wstęgę, zrobioną z banknotów PRL z pamiątkowymi nadrukami, przeciął Pan Musiał wraz z Panią Szczepańską. Całą wstęgę pocięto na kawałki i rozdano
uczestnikom obchodów na pamiątkę.
Całą jedną gablotę zajęły wszystkie wydania „Grosza”, w tym takie ciekawostki jak wyrysowany długopisem projekt okładki „Grosza”, pierwszy numer z roku 1985, czy numer 48 wydrukowany w całości na zielono z powodu braku innego koloru. Kolejną gablotę zajęły różne grosze praskie, w śród nich grosze Wacława
II (1278 – 1305), Jana I Luksemburskiego (1311 – 1346), Karola I (1346 – 1378), Wacława IV (1378 – 1419), Władysława II (1479 – 1516), Ferdynanda I (1526 - 1564) oraz grosze kutnohorskie oraz kopie. W następnych
dwóch gablotach znalazły się polskie grosze od XVI wieku po będące aktualnie w obiegu. Wśród nich grosze
koronne, litewskie, pomorskie, śląskie, gdańskie, liczne fałszerstwa z epoki, grosze z Wolnego Miasta Gdańska, Księstwa Poznańskiego, Królestwa Polskiego, bilet zdawkowy 1 grosz z 1924 roku, grosze II Rzeczypospolitej, Generalnej Guberni oraz jednogroszówki z roku 1949 oraz 2000. Ciekawostką była moneta jednogroszowa z pogrzebu znanego numizmatyka Janusza Kurpiewskiego. Ówczesny prezes PTN rzucił podczas pogrzebu garść obiegowych groszy na trumnę, kilka z nich się odbiło i jedną złapał Pan Andrzej Musiał i zachował na pamiątkę. Monetka niby małowartościowa, a z ciekawą historią.
Oficjalna część obchodów zakończyła się zjedzeniem tortu, własnoręcznie zrobionego przez Panią Dyrektor Muzeum. Odbyło się to przy akompaniamencie alarmu przeciwpożarowego, który uruchomiły świeczki
w torcie. Później rozpoczęła się część nieoficjalna, gdzie przy suto zastawionym stole wspominano dawne
lata, opowiadano różnego rodzaju anegdoty, ciekawe historie związane z naszą pasją, dyskutowano o numizmatyce i historii oraz toczono inne, nienumizmatyczne rozmowy.
Dziękuję za zaproszenie na obchody 25-lecia „Grosza” i w imieniu całego TPZN i użytkowników naszego
forum życzę Redakcji „Grosza” dalszych sukcesów i wielu, wielu kolejnych lat działalności.
Autor:

Marcin Machała (Prankster)

WCN aukcja nr 43
5 czerwca odbyła się kolejna aukcja Warszawskiego Centrum Numizmatycznego. Po raz pierwszy WCN
udostępnił możliwość licytacji on-line za pośrednictwem serwisu aukcyjnego www.NUMIA.PL Licytacja w
pre-aukcji była możliwa w dniach 24.05.2010 – 3.06.2010, natomiast licytacja na żywo odbywała się w dniu
aukcji stacjonarnej. Kolejny raz hotel Holiday Inn był miejscem zaciętych walk o piękne monety.
Aukcja to nie tylko możliwość uzupełnienia swojej kolekcji, to także szereg ciekawych spotkań z ludźmi
„z branży”. To właśnie na aukcji spotyka się cały światek numizmatyczny. Na korytarzach widać przemykających ludzi, rozmawiających przy kawie. To tu można spotkać autorów książek i katalogów numizmatycznych, ludzi zrzeszonych w różnych towarzystwach numizmatycznych. Tu nie ma podziału na różne stowarzyszenia, jest za to pełno ludzi z wielką pasją.
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Lubię jeździć na tego typu aukcje, nie po to aby coś kupić, ale po to żeby się spotkać z ludźmi z taką samą
pasją jak moja. Prowadzić te rozmowy na korytarzach. Obserwować gorączkę zakupową co u niektórych,
oraz obejrzeć piękne monety, które czasami po zakupie lądują zamknięte w skrytce bankowej lub sejfie.

Na zdjęciach udostępnionych przez www.wcn.pl prezentujemy:
numer pozycji: 182
opis pozycji: POLSKA - Zygmunt I Stary 1506-1548, dukat 1532, Kraków, Aw: Popiersie króla w czepcu i w
koronie, w otoku napis SIG I REX PO DO PRVSS 153Z, Rw: Tarcza herbowa, po jej bokach litery C-S, napis
wokoło IVSTVS VT PALMA FLOREBIT, H-Cz. -, Kaleniecki s. 12, T. 1500, złoto 3,51 g, lekko pogięty i nieznacznie uszkodzony w tle, niezmiernie rzadka moneta znana jest ze zbiorów: Gabinetu Numizmatycznego
we Wiedniu, kolekcji Potockich i Antoniego Czerwińskiego. Po wojnie dukaty takie dwukrotnie były w
sprzedaży pierwszy w 1962 roku w Coins Galleries w Nowym Yorku, drugi w 2000 roku w Warszawskim
Centrum Numizmatycznym. Oferowany egzemplarz pochodzi z 21. aukcji WCN
stan zachowania: III
cena szacunkowa: 200 000 zł
cena wylicytowana: 300 000 zł
Jako ciekawostkę podamy, iż na 21 aukcji talar ten został sprzedany za 55 000 zł
(red.)

II Spotkanie Towarzystwa w 2010 roku
Po aukcji WCN, już po raz drugi odbyło się spotkanie zapoznawcze miłośników monet. Za miejsce naszego spotkania obraliśmy po raz kolejny uroczy lokal na Warszawskim Mariensztacie o wymownej nazwie Baryłka.
Niestety ostatnie wydarzenia pogodowe, uniemożliwiły niektórym kolegom dotarcie na spotkanie.
Przy różnych napojach posiedzieliśmy kilka godzin, dyskutując nad sytuacją w numizmatyce, minionej
aukcji WCN, oraz tym co będzie się działo w najbliższym czasie.
Mam nadzieję iż uda nam się spotkać kolejny raz przy najbliższej okazji. Do uczestnictwa w spotkaniu zachęcam nie tylko członków TPZN-u, ale wszystkich zainteresowanych numizmatyką, oraz spędzeniem kilku
godzin w miłym towarzystwie.
(red.)
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Monetarium po raz XIX
W dniu 6 czerwca 2010 roku w godzinach 8-14 w patio budynku
Aurum Mennicy Polskiej przy ul. Waliców 11, odbyła się XIX Giełda
Monet MONETARIUM.
Dla odwiedzających była to doskonała okazja do uzupełnienia
swych zbiorów. Wielu znanych np. z portali aukcyjnych sprzedawców prezentowało swoje walory. Niestety większość cen nie była
zbyt atrakcyjna, a czasami wręcz przekraczała zdrowy rozsądek, np.
książka "Mennica Łobżenicka" najtaniej była dostępna za 75 zł, gdy
w tym samym czasie na Allegro to wydanie jest sprzedawane po 35
zł. Pomimo takich wyjątków, można było upolować ciekawe okazy
do wzbogacenia swojej kolekcji, i to za przyzwoite pieniądze.
Dużą wadą i zaskoczeniem dla przybyłych gości był fakt, iż Gabinet Numizmatyczny w Mennicy był przy okazji tej giełdy zamknięty. Zdecydowanie Monetarium warte jest polecenia, nie tylko
ze względu na wielkość tej imprezy, ale głównie na możliwość toczenia ciekawych dyskusji w kuluarach.
(red.)

VIII Warszawska Kolekcjonerska Aukcja Numizmatyczna
Pod tym przydługim tytułem kryje się VIII aukcja organizowana przez Warszawskie Towarzystwo Numizmatyczne (WTN). Katalog aukcyjny można przejrzeć na stronie http://www.wtn.org.pl/events/a8/
Na tej aukcji będzie można nabyć wiele pozycji z literatury numizmatycznej, zaskoczeniem było co prawda pojawienie się w dziale „Monety zastępcze” dukatów lokalnych. Ceny początkowe większości oferowanych przedmiotów są bardzo przystępne, lecz brakuje też jakichś rarytasów, które przyciągnęłyby rzesze kupujących.
Niestety w momencie składu tego numeru, nie była dostępna jeszcze lista wynikowa tej aukcji.
(red.)

Szanowni czytelnicy, prosimy o nadsyłanie do redakcji Biuletynu Informacyjnego TPZN, informacji o imprezach związanych z numizmatyką, które odbywają się w Państwa regionie.
Bardzo żałujemy że nie możemy odwiedzić wszystkich ciekawych wystaw oraz spotkań numizmatycznych, które się odbywają w całym kraju. Liczymy na naszych czytelników, że pomogą redagować nam ten dział.
Każdy przesłany tekst zostanie umieszczony w tym dziale.
(red.)
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Wieści z Mennicy Polskiej
Mam nadzieję, iż tym tekstem uda się nam zapoczątkować nowy dział w naszym Biuletynie. Chcielibyśmy tu przedstawiać ciekawostki z Mennicy Polskiej. Dziś prezentujemy wywiad z Panem Mariuszem Przybylskim, kierownikiem działu komunikacji społecznej oraz rzecznikiem prasowym Mennicy Polskiej
Większość pytań które padły w tym wywiadzie przewijała się przez nasze forum.
Cieszę się, że Pan Mariusz zechciał nawiązać z nami współpracę i zobowiązał się do przesyłania nam ciekawostek z mennicy.
Prosimy o przesyłanie do redakcji kwestii które chcielibyście, aby były poruszone w kolejnych wydaniach
Wieści z Mennicy Polskiej

Autor: Karol Świerzbin (rara_avis)
Biuletyn informacyjny: Na wstępie chciałbym się dowiedzieć czym dla Pana jest numizmatyka ?
Mariusz Przybylski: Cudowną pasją, w której można połączyć piękno z historią oraz czasami z żyłką inwestora. Bo piękne polskie monety najczęściej poświęcone są tematyce historycznej, która opisana jest w folderach do monet, a zdarza się, że ich wartość rynkowa rośnie.
BI: Czy Pan jako pracownik Mennicy, zajmuje się także hobbystycznie numizmatyką ? Jeżeli tak, to co Pan
zbiera ?
MP: Zbieram polskie i zagraniczne monety, ale tylko te, które produkowane są w Mennicy Polskiej. Mennica jest producentem wszystkich polskich monet emitowanych przez Narodowy Bank Polski, ale także wybija monety kolekcjonerskie dla innych krajów.
BI: Mennica Polska w ostatnich latach wypuszcza bardzo duże ilości produktów dla kolekcjonerów. Czy
nie sądzi Pan że tak duże ilości są szkodliwe dla kolekcjonerów ?
MP: Niekoniecznie, bo różnych kolekcjonerów interesuje różna tematyka. Ja lubię historię, ale nie przepadam za monetami poświęconymi zwierzętom. A właśnie zwierzęta są najpopularniejszą tematyką monet w
Polsce. Różnorodność tematów i produktów nie
szkodzi, wręcz przeciwnie, zachęca do dokonywania wyborów.
BI: Media obiegła informacja o sprzedaży
przez skarb państwa, udziałów w Mennicy Polskiej. Czy w związku z tym nastąpią jakieś zmiany w mennicy ?
MP: Mennica Polska jest od wielu lat mennicą
narodową, czyli mennicą produkującą monety
narodowe (w przypadku Polski złotówki). Od
wielu lat spółka jest w czołówce europejskich
mennic pod względem technologii i mocy produkcyjnych. A jak będzie się zmieniać spółka to
zależy od właścicieli i nie mi to komentować.
Chciałbym tu dodać, że taka forma własności nie
jest niczym nowym w świecie menniczym. Od
dawna istnieją mennice całkowicie prywatne,
skomercjalizowane, królewskie i państwowe. Nie
będziemy wiec tu żadnym wyjątkiem.
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BI: Czy teraz jak Mennica jest przedsiębiorstwem prywatnym, dalej mają zastosowania przepisy o tym że
wszelkie pieczęcie urzędowe mają być wytwarzane w mennicy ? Czy nie jest to faworyzowanie prywatnego
przedsiębiorstwa?
MP: Mennica daje gwarancję, że pieczęcie urzędowe będą produkowane i przekazywane zamawiającym
przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa. Nie ma więc obaw, że pieczęcie trafią w niepowołane ręce. Myślę,
że nie można tu mówić o faworyzowaniu, a o względach bezpieczeństwa. Może nie wszyscy wiedzą, że pieczęcie produkuje się w Mennicy od 1926 roku, bo tego wymagało ujednolicenie całego systemu. Godło w tych
pieczęciach wykonuje się techniką monetarną zapewniającą identyczność odcisku we wszystkich egzemplarzach. Posiadają one tez specjalne cechy umożliwiające wykrywanie fałszerstw. Tu znajduje się centralny rejestr wykonanych pieczęci, tu też niszczy się wszystkie pieczęcie wycofane z użycia.
BI: Dlaczego dostęp do Gabinetu Numizmatycznego w Mennicy jest tak ograniczony ? Można go zwiedzać tylko w piątki i tylko o 11.00 lub 13.00.
MP: Gabinet Numizmatyczny jest czynny przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku od godz. 9.30 do
godz. 14. Proszę zadzwonić i umówić wizytę (więcej szczegółów pod adresem
http://www.mennica.com.pl/historia/gabinet-numizmatyczny/informacje-ogolne.html).
BI: Mennica wydaje też bardzo dużo medali. Około dwudziestu lat temu były wydawane na bieżąco katalogi tych wyrobów, dlaczego teraz nic takiego nie ma ? Przecież ułatwiłoby to budowanie kolekcji dla wszystkich zainteresowanych medalierstwem.
MP: Informacje o medalach, które są jednymi z najpiękniejszych obiektów sztuki mincerskiej, znajdują się
na
naszej
stronie
internetowej
(http://www.mennica.com.pl/produkty-i-uslugi/produktymennicze/medale/browse/0.html). Stronę internetową kilka tygodni temu przebudowaliśmy i stopniowo
będziemy zasilać ją kolejnymi informacjami o medalach.
BI: W Polsce pojawiło się dużo firm ze słowem „mennica” w nazwie, czy MW, odczuwa z ich strony jakąś
konkurencję lub zagrożenie?
MP: Jesteśmy jedną prawdziwą mennicą w Polsce, bo mennica to firma, w której produkowane są pieniądze. Inne firmy, które uważają się za mennice, nie są nimi bo pieniędzy nie produkują. Wytwarzają natomiast
żetony.
BI: Mennica wybija „dukaty lokalne”, czy uważa Pan że są to monety, czy może medale, albo po prostu
produkty reklamowe poszczególnych miast ?
MP: Dukat Lokalny to przede wszystkim narzędzie promocji samorządów, które służy zachęceniu turystów do odwiedzenia miast i miasteczek oraz integracji lokalnych społeczności. Mennica Polska otrzymała w
tym roku za Dukaty Lokalne godło „Teraz Polska”, co jest dowodem że to bardzo udany projekt. Dukaty nie
są monetami, a numizmatami, bo nie mają oznaczenia waluty narodowej i godła państwowego.
BI: Cześć osób zbiera żetony okolicznościowe, nie mówię tu o dukatach lokalnych. Czy możemy spodziewać się jakiegoś opracowania katalogowego tych produktów ?
MP: Takie katalogi powstawały w ostatnich latach. Informacje o dukatach są również dostępne na stronie www.dukatlokalny.pl.
BI: Wielu numizmatyków irytuje fakt wypuszczania przez Mennicę wielu produktów tylko na rynek inwestycyjny takich jak np. monety Niue Island. Mennica
wypuszcza spore ilość monet dla tego Państwa. Same Niue Island liczą sobie około 2
tysięcy mieszkańców. Nakłady monet są kilkakrotnie większe niż liczba mieszkańców. Czyżby to był raj dla numizmatyka, gdyż każdy mieszkaniec zbiera monety ?
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MP: Niue Island jest emitentem monet w systemie „Royalty”. W tym systemie dzięki uprzejmości emitenta produkujemy monety o uniwersalnej tematyce przeznaczone dla kolekcjonerów na całym świecie. Monety
te są monetami kolekcjonerskimi, a nie inwestycyjnymi. Można je kupić w wielu krajach, nie tylko w państwie emitenta.
BI: Mennica Polska, słynie z zaawansowanego procesu
technologicznego, skąd zatem pojawiają się takie ilości
destruktów monet obiegowych? Końcówki blachy, niecentralne bicia, przesunięcia stempla i inne. Wielu kolekcjonerów twierdzi że są to celowe produkty Mennicy, aby
podnosić zainteresowanie Państwa produktami. Zwłaszcza chodzi o monety bimetaliczne, które pojawiają się z
różnie umieszczonymi rdzeniami.
MP: Od denominacji w Mennicy Polskiej wyprodukowano około 10 miliardów monet obiegowych. Liczba monet, o których wspomina Pan, to ułamek promila całej
produkcji. W czasie jednej sekundy, kiedy pracują wszystkie prasy wybijamy 150 monet. Ze względu na takie ilości
nie możemy skontrolować produkcji w 100%. Część tych
operacji wykonują automatycznie maszyny, ale prędkości są tak zawrotne, że i one rzadko, bo rzadko ale „puszczają” brak. Sam bardzo chętnie widziałbym w swojej kolekcji monetę, która jest nietypowa, ale nigdy na nią nie
trafiłem.
BI: Którą z monet produkowanych przez mennicę, Pan
uznaje za najbardziej udaną, która się Panu najbardziej
podoba ?
MP: Bardzo lubię monety II RP. Ze współczesnych niezwykle cenię sobie monetę poświęconą K. I. Gałczyńskiemu-jest bardzo prosta, a jednocześnie przedstawia istotę
tematyki, czyli Teatrzyk Zieloną Gęś.
BI: Na rynku kolekcjonerskim pojawiają się co jakiś czas różne próby tłoczenia, czy może Pan przedstawić
oryginalne próby wykonywane w Mennicy ? Tak aby rozwiać wątpliwości kolekcjonerów które z nich są oryginalne, a które to domorosła produkcja.

Zdjęcie z archiwum www.wda.net.pl
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MP: Fałszowanie monet
jest prawnie zakazane. W czasach PRL próby kierowano do
wybranych numizmatyków.
Obecnie są one własnością
NBP. Wystrzegałbym się kupowania prób od postronnych
osób. Na podstawie pokazanych zdjęć trudno ocenić, czy
coś jest naszym produktem a
co nie, ale w tym przypadku
można definitywnie stwierdzić, że jeden z nich jest zdecydowanie dziełem „majsterkowicza”, żeby nie powiedzieć
oszusta.
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Zdjęcie z archiwum www.numizmatyka.waw.pl
BI: W internecie, na forach i stronach numizmatycznych można znaleźć przeróżne informacje o tzw. próbach technologicznych. Czy może Pan podać jakieś szczegóły dotyczące tych prób, gdyż spotyka się różne
metale, masy, itp. ?
MP: Moneta próbna to taka, która ma wszystkie atrybuty monety i umieszczony na którejś ze stron wykonany do góry napis „próba”. Żadnych innych monet próbnych Mennica nie wykonuje. Może się natomiast
zdarzyć - co też jest nadzwyczaj rzadkie, że na którąś z pras tłoczących konkretną monetę trafi przypadkowo
inny krążek, który nie zostanie wychwycony przez systemy kontrolno-podające. Nie jest to jednak żadna moneta próbna, ani próba tłoczenia.
BI: W monetach obiegowych (po denominacji) spotyka się również różne odmiany. Chodzi o położenie
znaku MW, szczegóły dotyczące czcionki itp. Czym to jest spowodowane ?
MP: Znak MW nabijało się każdego roku emisyjnego ręcznie, stąd te różnice.
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BI: Słychać sygnały iż dla Mennicy jako producenta, zależy bardziej na rynku inwestycyjnym, niż numizmatycznym. Monety bite stemplem lustrzanym zakwalifikowałbym do inwestycji, niż do prawdziwej numizmatyki. Czy ustosunkuje się Pan do tego zarzutu ?
MP: Mennica realizuje zamówienia Narodowego Banku Polskiego, który zgodnie z obowiązującym prawem ma wyłączność na decydowanie co, kiedy, ile będzie emitowane. Jest to wyłącznie polityka emisyjna
Banku. Mennica jednak zgadza się z taką polityką, gdyż wg nas monety kolekcjonerskie powinny być dostępne w takiej ilości, na jaką jest zapotrzebowanie. Monety propagują i utrwalają tyle zjawisk i osób, ze trudno
przecenić ich rolę utrwalaniu pamięci narodowej, czy też roli edukacyjnej.
BI: Mennica to nie tylko monety, medale i żetony. Czy może Pan powiedzieć coś o innych produktach oferowanych przez Mennicę Polską ?
MP: Od kilku lat Mennica Polska jest także liderem na rynku pieniądza elektronicznego. W wielu polskich
miastach, w tym m.in. Warszawie, Wrocławiu czy Lublinie, działamy jako operator systemu kart miejskich.
Na kartach miejskich kodowane są bilety okresowe komunikacji miejskiej oraz inne usługi. Sprzedaż tego
segmentu to setki milionów złotych rocznie. Nasza spółka córka Mennica Metale Szlachetne zajmuje się rafinacja złomów z metali szlachetnych i produkcją dla przemysłu wyrobów z platyny, złota, rodu i palladu. Są
to katalizatory, farby dla przemysłu ceramicznego i wyposażenie laboratoriów. Mamy też w ofercie złoto inwestycyjne w sztabkach.
BI: Co sądzi Pan o gradingu monet, zamykaniu ich w szczelne pudełka z opisem ?
MP: Jeśli komuś nie wystarcza certyfikat banku, czy Mennicy Polskiej albo chce się upewnić co do autentyczności posiadanego przez siebie obiektu, to czemu nie.
BI: Od początku tego roku NBP, wprowadziło sprzedaż polskich monet srebrnych i złotych za pośrednictwem serwisu Kolekcjoner. Co Pan sądzi o tym przedsięwzięciu ?
MP: Nie komentujemy tego, swoje opinie przekazaliśmy Narodowemu Bankowi Polskiemu.
BI: Skąd wziął się pomysł na dodawanie do monet różnego rodzaju dodatków, takich jak szkło, bursztyn
i inne?
MP: Większość nowych technologii powstała w Mennicy. Chcieliśmy zaoferować pasjonatom numizmatyki nowe jeszcze piękniejsze monety. Cały czas szukamy nowych technologii. Tu dodajmy, ze w wielu przypadkach byliśmy w tym zakresie prekursorami. Nasze rozwiązanie są naśladowane, co nie jest częste z innymi polskimi produktami.
BI: Czy może Pan powiedzieć coś o spotykanych fałszerstwach monet obiegowych? Podobno monety bimetalowe 2 i 5 zł, są bardzo trudne do podrobienia, a jednak zdarzają się bardzo udane podróbki ?
MP: Skala tego procederu, na szczęście nie jest wielka, ale szczegółowymi danymi dysponuje NBP.
Nie ma fałszerstwa doskonałego i monety te są łatwe do zidentyfikowania, chociaż nie jest to możliwe
w szybkich transakcjach z ręki do ręki. Trzeba na nie uważnie popatrzeć. Fałszowanie monet to nie tylko
proceder trudny i kosztowny, co czyni go mało opłacalnym ze względu na relatywnie niską wartość nominalną monet, ale również dość łatwy do wykrycia poprzez trudności wprowadzenia monet do obiegu. Osoba,
która chce dokonać poważnego zakupu i przychodzi do sklepu z workiem monet musi wzbudzać podejrzenia.
BI: Czy oprócz monet bimetalowych, można spotkać inne monety wyprodukowane przez Mennicę, które
są podrabiane ? Jak je rozróżnić od oryginałów ?
MP: Nie dysponujemy takimi danymi, ale nie sądzimy, chociażby z uwagi na uwarunkowania o których
mówiłem wcześniej.
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BI: Niektóre monety obiegowe i GN uzyskały uznanie na świecie, czego dowodem mogą być nagrody im
przyznawane. Czy zechce Pan udzielić nam szerszych informacji na ten temat ?
MP: Decyzja Narodowego Banku Polskiego o uzupełnieniu oferty monet złotych i srebrnych o dwuzłotówki ze stopu Nordic Gold była strzałem w dziesiątkę. Rozbudowała rynek o kolekcjonerów, którzy kochają
monety, ale nie zawsze mogą pozwolić sobie na monety kruszcowe. Wielokrotnie byłem świadkiem emocji,
jakie budzą dwuzłotówki, w sklepach numizmatycznych czy na targach. Kolekcjonerzy chcą się wymieniać
nimi, szukają brakujących w ich kolekcjach egzemplarzy czy trafnie zainwestowali w przeszłości w takie
dwuzłotówki. Warto pamiętać, że wiele z tych monet zostało nagrodzonych na międzynarodowych konkursach menniczych. Na przykład 2 zł z okazji Expo w Japonii zaprojektowane przez Pana Roberta Kotowicza,
medaliera Mennicy Polskiej, a następnie wybite w Mennicy Polskiej, zdobyło tytuł najpiękniejszej monety
obiegowej świata w 2006 roku.
BI: Dlaczego monety kolekcjonerskie są takie drogie, większość numizmatyków jakich znam, wolałaby za
te pieniądze kupić ładną monetkę z okresu Polski Królewskiej, czy też z antyku?
MP: Ceny monet ustala nie Mennica, ale NBP, a po wprowadzeniu systemu Kolekcjoner sami jego uczestnicy.
BI: Czy nie można produkować monet kolekcjonerskich, o normalnych wartościach pieniężnych. Chodzi
mi o to, że moneta 10 – 20 złotowa opuszczając mennicę, ma wartość 80-100 zł, a de facto jej nominał pozostaje na niższym poziomie. Czemu nie są produkowane monety z nominałami odpowiadającymi ich wartości?
MP: To nie Mennica o tym decyduje, ale takie rozwiązanie, czyli nie wiązanie nominału z ceną monety kolekcjonerskiej, jest moim zdaniem słuszne i stosowane w całym świecie. Szczególnie jest to istotne tam, gdzie
monety wykonane są z metali szlachetnych, których ceny zmieniają się w sposób nieprzewidywalny zależnie
od notowań na giełdach metali (LME) i od kursów walut narodowych. Inna spraw są monety okolicznościowe wykonane ze stopów metali kolorowych, Tu najczęściej ceną jest równoważna nominałowi. W Polsce też.
BI: Czy wszystkie monety i medale produkowane przez mennicę można nabyć w Państwa sklepie firmowym? Na stronie internetowej, można obejrzeć tylko monety kolekcjonerskie, oraz niektóre numizmaty.
MP: Większość produktów, które obecnie powstaje w Mennicy Polskiej, znajduje się w ofercie naszego
sklepu stacjonarnego. Dodatkowo na stronie naszej spółki zależnej Skarbiec Mennicy Polskiej
(www.skarbiecmennicy.pl) może Pan kupić monety i numizmaty przez Internet.
BI: Czy czytelnicy Biuletynu Informacyjnego, mogą liczyć na przesyłanie najnowszych wiadomości z życia
Mennicy? Na przykład, jakie nowe medale pojawiają się w produkcji, lub inne ciekawostki?
MP: Oczywiście, będę przesyłał informacje na ten temat.
BI: Niedawno odbyła się kolejna Noc Muzeów. Gabinet Numizmatyczny przy Mennicy brał w niej również udział, jak ocenia Pan to wydarzenie?
MP: Gabinet Numizmatyczny bierze udział w Nocy Muzeów co roku. W tym roku odwiedziło go 3000
osób, co jest rekordem. Największą atrakcją było bez wątpienia wybijanie okolicznościowego żetonu na zabytkowej prasie kolanowej. Każdy gość Gabinetu otrzymał tą wyjątkową pamiątkę. Noc Muzeów to wspaniała impreza i chcemy uczestniczyć w niej w kolejnych latach.
BI: Czy jest możliwość przeprowadzenia reportażu z procesu produkcyjnego w mennicy? Chętnie zaprezentowałbym proces produkcji monet „od kuchni”, dla naszych czytelników.
MP: Służę pomocą, ale hala produkcji monet to strefa zamknięta ze względów bezpieczeństwa. Jeśli Czytelnicy życzą sobie mogę przekazać informacje o procesie produkcyjnym w kolejnej publikacji.
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"Z wykrywaczem po skarby"

W pozycji tej każdy znajdzie coś dla siebie. I ten,
kto dopiero zaczyna przygodę z numizmatyką, jak
i osoba zbierająca monety kolekcjonerskie emitowane przez NBP a także pasjonaci starszych monet
o większej wartości historycznej.

czyli wszystko o poszukiwaniach
ABSOLUTNA NOWOŚĆ !!!
Zawiera 182 stron tekstu, zdjęć i tabel.

„Z wykrywaczem po skarby” ma na celu odmitologizowanie poszukiwań jako dziedziny ekstremalnie trudnej, niebezpiecznej i wymagającej olbrzymiego doświadczenia czy bardzo drogiego sprzętu, niedostępnego laikom. Propaguje również rozsądne
i przemyślane poszukiwania, a także ma stanowić
pomoc dla początkujących eksploratorów, wskazując
im zasady, jakimi powinni się kierować w lesie czy
na polu. Znajdziecie tu szereg praktycznych i sprawdzonych rad dotyczących wyboru sprzętu a także
miejsc i technik szukania. W książce tej każdy odnajdzie coś dla siebie, zarówno ten, kto dopiero zaczyna
przygodę zwaną Poszukiwaniami, jak i osoba kultywująca owo hobby od lat. Poza kwestiami oczywistymi dla doświadczonych eksploratorów, Z wykrywaczem po skarby zawiera szereg szczegółów, które
być może umknęły Waszej uwadze.

„Numizmatyka bez tajemnic” ma na celu propagowanie kolekcjonerstwa, ułatwianie go, odczarowanie w oczach laików jako dziedziny ekstremalnie
trudnej i wymagającej akademickiej wiedzy. Książka
ta ma służyć pomocą i odpowiedzieć na pytania rodzące się w miarę zdobywania doświadczenia. Oczywiście przedstawienie wszystkich aspektów numizmatyki toczącej się równolegle do historii zajęłoby
zbyt wiele stron, dlatego przedstawiono tu wiedzę
podstawową, przydatną dla osób rozpoczynających
swoją przygodę z monetami. Omówiono tu kwestie
najważniejsze i użyteczne, urozmaicając je ciekawostkami związanymi z monetami. Być może pozycja nie tylko wciągnie Państwa w tą pasję, ale także
w jakimś stopniu spowoduje, że to piękne hobby będzie dla Państwa źródłem satysfakcji i samorealizacji
przez wiele lat.

Jest to książka napisana dla ludzi, których pomimo zimna, deszczu, a czasem nawet śniegu coś ciągnie do lasu, w ruiny czy na pola – i nie jest to bynajmniej chęć zysku! Niestraszna im niesprzyjająca pogoda, zdziwione spojrzenia innych a nawet skostniałe prawo, często stawiające poszukiwaczy na równi
z groźnymi przestępcami. Chęć wyjścia poza zunifikowane społeczeństwo, przeżycia ciekawych przygód, odkrycia i zrozumienia dawnych historii, ludzi
i miejsc jest w nich olbrzymia i godna podziwu.

Książki do nabycia u na stronie wydawcy oraz
poprzez
portal
allegro,
sprzedający
tomaszwitkiewicz.
Książki w cenie 39 zł
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