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Oddajemy do rąk naszych czytelników
kolejny już numer Biuletynu Informacyjnego
TPZN. Miło nam się spotkać z Wami po raz
siódmy. Mam nadzieję, iż numer ten będzie się
cieszył takim samym powodzeniem jak po
przednie wydanie.
Jako redaktor naczelny BI TPZN, bar
dzo cieszy mnie szeroki odzew naszych czy
telników na numer szósty. Dziękuję za
wszelkie przesłane uwagi. Te pozytywne za
chęcają nas do dalszej pracy nad BI, a te kon
struktywne pomagają nam dostosowywać
nasz kwartalnik do Państwa potrzeb. Biuletyn
jest cały czas w formie rozwojowej, cały czas
szukamy najbardziej optymalnej wersji, tak
aby zadowolić jak największą grupę czytelni
ków. Jak zauważyli Państwo, w BI pojawiają
się również teksty około numizmatyczne,
zmiana ta według nadsyłanych przez czytelni
ków opinii jest odbierana pozytywnie, ale pra
gnę zapewnić, iż mimo takiego urozmaicenia
artykułów, cały czas będziemy wzbraniać się
przed wprowadzeniem na nasze łamy monet
kolekcjonerskich, oraz wyrobów moneto po
dobnych.
Należy również zaznaczyć iż ostatni nu
mer BI TPZN, po umieszczeniu go na portalu
chomikuj.pl został pobrany ponad 400 razy.
A numery archiwalne (15) zostały pobrane
łącznie prawie 500 razy. Jak na czasopismo
wyraźnie specjalistyczne uważam że jest to
wynik wręcz rewelacyjny.
W tym numerze publikujemy rozstrzy
gnięcie konkursu z numeru 6 (na tekst o ulu
bionej monecie), oraz ogłaszamy nowy
konkurs.
Dziękujemy naszym sponsorom za
ufundowanie nagród dla naszych czytelników.
To dzięki ich pomocy, możemy zapewnić dla
Państwa trochę rozrywki związanej z numi
zmatyką. Mam nadzieję, iż nowy konkurs za
chęci naszych czytelników do poszukiwań
monet i ich identyfikacji.
Karol Świerzbin (rara_avis)
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Tadeusz KAŁKOWSKI (1899 – 1979)
nasz Patron

Urodził się 4 lipca 1899 w Kamionce
Strumiłowej – miejscowości położonej ok.
40 km na północnywschód od Lwowa. Naukę
odbywał w I Wyższej Szkole Realnej we Lwo
wie do 1915r. a edukację na tym poziomie
ukończył w Żywcu (gdzie rzuciła Go
zawierucha wojenna) w 1916 roku,
tam też zdając egzamin maturalny.
O początkach numizmatycznych pi
sze w pamiętniku, który zaczął pro
wadzić w czasie II wojny światowej,
wracając pamięcią do roku 1912,
kiedy zaczęła się Jego przygoda z tą
piękną pasją. Wspomina, że pierw
szą monetą był otrzymany od ojca
trojak z datą 1621. Trojak ten prze
trwał w Jego kolekcji do końca życia,
mając swoje honorowe miejsce poza
inwentarzem kolekcji, w odmiennej
kopertce z wiele mówiącym napi
sem: ”Mój pierwszy numizmat”. Ko
lejna moneta również została podarowana
naszemu Patronowi przez ojca. Był to ort gdań
ski Zygmunta III Wazy (niestety, w swoim pa
miętniku nie podaje daty wybicia, pisze
jedynie, że był niecentrycznie wybity na rewer
sie i „troszkę dziurawy”). Egzemplarz ten otrzy
mał w roku 1913 i jego również nigdy się nie
pozbył. Poza wymienionymi monetami posia
dał jeszcze wiele „skarbów”: kopiejki, fenigi,
„cwancygier” austriacki z Matką Boską, a na
wet, z czego był szczególnie dumny, „...cent
amerykański z głową Indianina...”
Właśnie w Żywcu zdobył swe pierwsze
„wielkie” numizmaty: talar niemiecki Karola VI
z roku 1727 (monetę tę wymienił później na tro
jaka elbląskiego Augusta III z 1763 r. z kusto
szem
zbiorów
Mennicy
Państwowej
w Warszawie) oraz 5złotówkę polsko – rosyj
ską z 1840 roku.
W tym czasie posiada już zbiór około
300 monet, jednak w dalszym ciągu najcenniej
sze są te, które otrzymał od Ojca.
Popełniał równiez błędy, jak każdy po
czątkujący posiadacz kolekcji. Otrzymane
w prezencie miedziaki czyścił pastą do metali
na “wysoki połysk”! Zaczynał więc jak wielu
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z nas...
W roku 1916 zapisuje się jako słuchacz
zwyczajny do c.k. Szkoły Politechncznej we
Lwowie na Wydział Inżynierii, a później na
Wydział Komunikacji, a w następnym, 1917,
podczas pobytu w Złoczowie przypadkowo
dokonuje swojego pierwszego
odkrycia
archeologicznego.
Znajduje tam, oprócz krze
miennych narzędzi... srebrne
go denara Decjusza i szeląg
inflancki Krystyny.
W latach 1919 – 1920
bierze udział w wojnie polsko
bolszewickiej, początkowo ja
ko podoficer łącznikowy grupy
lotniczej
w
sztabie
gen. Iwaszkiewicza, a następ
nie jako tłumacz sztabowy j.
francuskiego.
Swoją pierwszą książkę
poruszającą problem numizmatyki zakupił do
piero w roku 1921, a więc w 22 roku życia. Był
to “Podręcznik numizmatyki” Mariana Gumow
skiego.
Po odzyskaniu niepodległości i utwo
rzeniu Politechniki Lwowskiej uczęszczał na
Wydział Inżynierii Wodnej. Od 1923 roku był
asystentem w II Katedrze Miernictwa tejże
uczelni. Już wtedy należał do Towarzystw Nu
mizmatycznych w Polsce. Od 1 stycznia
1925r. był członkiem Towarzystwa Numizma
tycznego w Krakowie (w 1929 był członkiem
Zarządu) oraz do Związku Numizmatyków
Lwowskich (tam należał aż do wybuchu wojny
w 1939 r.)
Rok 1928 niesie za sobą zakończenie
pracy na Politechnice (na własną prośbę)
i podjęcie pracy w przemyśle, którą kontynu
uje w Katowicach, gdzie mieszka wraz z rodzi
ną w latach 1928 – 1939. W tym okresie
pracuje w Dyrekcji Okręgowej PKP, pisze arty
kuły i publikacje książkowe na tematy zawodo
we, zdobywa również dwa patenty R.P.
W czasie okupacji przerywa pracę na
kolei i zatrudnia się w prywatnej spółce „Wiro
beton” w Krzeszowicach. Całą okupację spę
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dza z rodziną w Krakowie, gdzie zostali przesie
dleni z Gónego Śląska.
Po zakończeniu wojny wraca do pracy
na kolei gdzie pracuje w Służbie Drogowej
PKP, a pod koniec 1946 roku organizuje Za
rząd Odbudowy Kolei Państwowych i zostaje je
go dyrektorem. Na różnych stanowiskach
kierowniczych i dyrektorskich w zakładach zaj
mujących się infrastrukturą kolejową pracuje do
1961 roku.
W latach 1961 – 1967 pracuje w Pracow
ni Konserwacji Zabytków, będąc dyrektorem
Oddziału w Krakowie. Równocześnie prowadzi
wykłady na Politechnice Krakowskiej, Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, Wyższej Szkole In
żynierskiej w tym samym mieście oraz na Poli
technice Śląskiej w Gliwicach.
W roku 1967 przechodzi na emeryturę
i może się bez reszty oddać swojej pasji – numi
zmatyce.
Praktycznie „od zawsze” starał się pozy
skiwać dla numizmatyki młodych adeptów, dla
których wygłaszał prelekcje i pogadanki, bedąc
znakomitym gawędziarzem. Z myślą o nich wy
dawał również (pod patronatem Młodzieżowe
go Domu Kultury w Krakowie) “Komunikat
Wewnętrzny” pod nazwą „Moneta polska i ob
ca” (w 1960 r. ukazały się 3 numery).
W roku 1948, podczas jednej z wielu po
dróży służbowych do Wrocławia i wizyt na Uni
wersytecie Wrocławskim, rodzi się myśl
utworzenia towarzystwa numizmatycznego.
W wyniku starań m. in. T.Kałkowskiego w roku
1949 przy Polskim Towarzystwie Archeologicz
nym we Wrocławiu konstytuuje się sekcja numi
zmatyczna. Tam również jest inicjatorem
i “duchem sprawczym” powstania “Zapisków
Numizmatycznych”, które swój pierwowzór mia
ły w przedwojennym Lwowie. W roku 1949 uka
zały się 3 zeszyty pisma, jednak w roku 1950
“Zapiski” przestały się ukazywać.
Był aktywnym organizatorem ruchu numi
zmatycznego w Krakowie i Katowicach.
W 1958 roku założył w Krakowie Sekcję Numi
zmatyczną przy Oddziale Polskiego Związku Fi
latelistów, natomiast w 1959 r. w Katowicach
współzałożył Koło Numizmatyczne. Uczestni
czył również w założeniu, w 1971 r., Koła Numi
zmatycznego w Gliwicach, gdzie wygłosił
odczyt inauguracyjny.
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Tadeusz Kałkowski był redaktorem pism
numizmatycznych: “Śląskie Zapiski Numizma
tyczne” oraz “Numizmatyk Krakowski”. Ten
ostatni był wydawany od 1958 r. aż do śmierci
T. Kałkowskiego w 1979 r. w formie “Komunika
tów Wewnętrznych”. Przez 21 lat ukazały się
252 numery, będące skarbnicą wiedzy o numi
zmatyce polskiej. Wydawanie “Numizmatyka
Krakowskiego” zostało wznowione w 1980 ro
ku pod redakcją Macieja Jasieckiego i Jerzego
Sowińskiego.
Z kolei “Śląskie Zapiski Numizmatycz
ne” były redagowane i wydawane przez T.Kał
kowskiego w latach 1969 – 1967. Poruszano
w nich tematykę mennictwa śląskiego, numi
zmatyki antycznej, nowoodkrytych skarbów
monet i wiele innych.
Poza wspomnianymi tytułami publiko
wał w “Wiadomościach Numizmatyczno – Ar
cheologicznych” i “Komunikatach” Warszaw
skiego Towarzystwa Numizmatycznego. Prace
wybitnie populatyzatorskie zamieszczał w cza
sopiśmie “Zwierciadło”  “Numizmatyka – zapo
mniana nauka” (1948), w dodatku do
“Dziennika Zachodniego”  “Świat i Życie” za
mieścił tekst “O monecie polskiej” (1949),
a w dodatku do “Ziemi” redagował “Skarbczyk
Numizmatyka” (Kraków, 1–9 z 58 r.)
Kilka publikacji T. Kałkowskiego było wy
nikiem badań ściśle naukowych: “Cztery żywo
ty mennicy malborskiej” wydane przez
Muzeum Zamkowe w Malborku (1969), “Dwa
skarby szklanych monet dominialnych z XVII
wieku znalezione w Bieczu”. Nie dane Mu było
ukończyć monografii: ”Moneta na Śląsku”
i “Pieniądz dominialny”
Przez Niego napisane dzieło “Tysiąc lat
monety polskiej” doczekało sie trzech wydań
i do dnia dzisiejszego stanowi fundamentalną
pracę dla wszystkich, chcących zająć się numi
zmatyką.
W latach 1976 – 1977 do Muzeum Zam
kowego w Malborku trafiło 469 monet piastow
skich
z
reorganizowanego
zbioru
T.
Kałkowskiego, zakupionych dzięki dotacjom
z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Po Jego śmier
ci, biblioteka muzealna wzbogaciła sie o 160
pozycji książkowych, których był właścicielem,
a które do dziś stanowią jej ozdobę.
Tadeusz Kałkowski zmarł 10 maja
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1979r. w Krakowie i został pochowany na “Długo nam przyjdzie czekać na równego Mu
Cmentarzu Rakowickim. Nekrolog zamieszczo znawcę. Cześć Jego pamięci!”
ny w “Numizmatyku Krakowskim” zakończono
wiele mówiącym zdaniem:
LITERATURA:
Juliusz Mękicki: Tadeusz Kałkowski (18991979) w setną rocznicę urodzin BN nr 2(314)/99
Wyjątki z pamiętnika Tadeusza Kałkowskiego BN nr 2(314)
Adam Więcek: Wrocławskie kontakty z inż. Tadeuszem Kałkowskim BN nr 2(314)
Romualda Włodarczak: Moje wspomnienie o Tadeuszu Kałkowskim BN nr 2(314)
Autor: Robert Kulig "bobi68"

Zastępczy pieniądz porcelanowy
Przed wybuchem I wojny światowej go
spodarka niemiecka zaczęła odczuwać skutki
panicznej tezauryzacji przez ludność pieniądza
kruszcowego. Najpierw z obrotu pieniężnego
z rynku zaczęły znikać złote 10 i 20 markówki,
później monety srebrne a na samym końcu za
częło brakować drobnego pieniądza miedziane
go, niklowego i żelaznego. Uzdrowieniem tej
sytuacji miało być rozpoczęcie prywatnych emi
sji różnego rodzaju bonów ułatwiających wza
jemne rozliczenia ludności. W 1914 roku
pojawiły się pierwsze bony (notgeldy) zawierają
ce na skrawku papieru najczęściej tylko nomi
nał, pieczęć i podpis, ewentualnie nazwę
miejscowości. Z czasem jednak ich produkcja
osiągnęła poziom techniczny normalnych bank
notów  jednak generalnie miały one odróżniać
się chociażby mniejszym rozmiarem, kształ
tem, bądź użytym tworzywem (kolorowy papier,
materiał tekstylny, karton itp). Znanych i skatalo
gowanych jest kikadziesiąt tysięcy takich bank
notów. Obok bonów równolegle wybijano
zastępcze monety z żelaza, cynku, aluminium,
mosiądzu, miedzi, niklu, tektury często o bar
dzo dziwnych kształtach  owalne, kwadrato
we, faliste, ośmiokątne, z powycinanymi
otworami etc. Bywało, że atrakcyjne pod
względem graficznym emisje trafiały bezpo
średnio po ich wydaniu do rąk zbieraczy.
W latach dwudziestych XX wieku jed
nym z nietypowych tworzyw do produkcji mo
net była porcelana. Monety porcelanowe
pomimo czasami dużych nakładów raczej nie
krążyły w normalnym obrocie pieniężnym  by
ły natomiast chętnie gromadzone przez lud

ność.
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Dzięki awanturnikowi  alchemikowi ja
kim był Johann Friedrich Böttger w 1709 roku
w pracowni Waltera von Tschirnhaus został zła
many chiński monopol na produkcję porcelany.
Zamiast złota Böttger  poddany Augusta II
Mocnego przysporzył swemu władcy wcale
niemałych dochodów z wynalezionej przez sie
bie technologii produkcji porcelany. W rok po
odkryciu zaczęła prężnie działać pierwsza ma
nufaktura produkcji porcelany w Miśni.
http://tramp.travel.pl/publikacja.php?p=id34stro
na1/
Rozróżnia się dwa rodzaje porcelany:
 twardą o składzie: 4060% kaolinu, 2030%
kwarcu, 2030% skalenia (część kaolinu moż
na zastąpić gliną wypalającą się na biało);
 miękką o składzie: 2540% kaolinu, 3045%
kwarcu , 2540% skalenia.
Porcelana nieszkliwiona tzw. biskwit  tempera
tura
wypału
920  980 stop
ni C
Porcelana
szkliwiona

temperatura
wypału 1280
1460 stopni C
Monety porce
lanowe wytwa
rzane były ze
stempli gipso
wych oraz sta
lowych.
Praktycznie
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wszystkie monety próbne i medale do 100 cie 10 markowej monety miasta Miśnia (fot.
sztuk nakładu pochodzą ze stempli gipsowych: powyżej).
Zakład w Miśni jako pierwszy rozpoczął
produkcję pieniędzy zastępczych na przełomie
1920 i 1921 roku, kończąc ją w 1922 roku.
Często również wykonywał projekty monet pro
dukowanych później w innych wytwórniach
porcelany. Głównym projektantem monet był
artysta malarz profesor Paul Börner natomiast
grawerem stempli Fritz Hörnlein.
Monety ze stempli gipsowych zazwyczaj
są dużo cieńsze od monet ze stempli stalo
Do większych nakładów grawerowano stemple wych. Posiadają również nieostre liternictwo
stalowe:
dochodzące często do samej krawędzi monety.
Oprócz porcelany produkowano również
monety z glinki (m.innymi Bolesławiec  Bun
zlau) oraz z majoliki  odpowiednika fajansu.

zdjęcia z "Medaillen aus Meissenner Porzellan"
19701974 VEB 1979  praca zbiorowa
Przygotowaną mieszankę glinek umiesz
cza się w gipsowych stemplach metodą wtry
skową, bądź wlewając ją w gipsowe formy.
Przez okres 2 tygodni w temperaturze 60 stop
ni uformowana moneta suszy się. Następnie
wysuszona już, wypalana jest w temperaturze
około 1200 stopni przez 24 godziny. Moneta
w ten sposób traci około 1/6 swojej objętości.
Po ostudzeniu jest szlifowana, polerowana. Brą
zowy biskwit jest lekko naoliwiany. Część mo
net i medali podlega dodatkowemu zdobieniu
w postaci złoceń, srebrzeń rantów i reliefu. Cza
sami stosowano barwienie rantów na czarno
lub zielono. Każda z monet malowana była
ręcznie. Takie zdobienia były poddawane dodat
kowej obróbce termicznej w temperaturze oko
ło 800 stopni.
Typowe monety porcelanowe z brązowej
i białej porcelany ze zdobieniami pokazuje zdję

Na monecie 100 markowej z miasta Waiblin
gen słynny "Rudobrody"  Fryderyk Barbarossa
a na monecie 100 markowej z Ravensburga
Książe Henryk Lew.
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4. Bunzlauer Keramische Werkstätten Rein
hold & Co.
5. Deutsche Ton & Steinwerzeuge A.G. in
Charlottenburg
6. Ziegelei III w Elmschenhagen
7. Freiberger Porzellanfabrik
8. Töpferzentrale in Höhr (Westerwald)
9. Wächtersbacher Steingutfabrik w Schlier
bach
10. Krister Porzellan Manufaktur AG in Wal
denburg
11. Porzellanfabriken in Ludwigsburg
12. Porzellanfabriken in Stadt Lengsfeld
13. Porzellanfabrik Pfeffer in Gotha
Ciekawym i nietypowym tworzywem do produk 14. Majolika Werke in Gaildorf
cji monet był również grafit:
Ciekawostką są
monety z miasta
Gotha o dużej za
wartości kwarcu
zwane popular
nie "kwarcowy
mi"

charakteryzują
się one dużą kru
chliwością i z te
go
względu
trudno zdobyć egzemplarze tych monet bez wy
kruszeń.

KLASYFIKACJA MONET PORCELANOWYCH
WG Scheucha :
a  m = porcelana brązowa
n  y = porcelana biała
a  n = bez dekorowania
b  o = rant złocony
Grafitowa moneta bawarskiego miasta Röthen c  p = litery na obrzeżu złocone
d  q = złocenia I wg opisu
bach
e  r = złocenia II wg opisu
FIRMY PRODUKUJĄCE MONETY Z PORCE f  s = rant zielony
g  t = rant czerwony
LANY I GLINKI:
h  u = rant niebieski
i  v = kolorowe dekoracje wg opisu
1. Staatliche Porzellan Manufaktur Meissen
2. Meissner Ofen und Porzellanfabrik (C.Te k  w = extra dekoracje I wg opisu
l  x = extra dekoracje II wg opisu
ichert)
m  y = extra dekoracje III wg opisu
3. j.w. filia w Bitterfeld

Autor: Eugeniusz Grzywocz

Odmiany monet obiegowych – PRL część 2

1 złoty 1982
Odmiana A:
 cyfry i litery grube
 znak mennicy niżej oraz bliżej ogona
Odmiana B:
 cyfry i litery cienkie
 znak mennicy wyżej oraz bardziej oddalony
od ogona
 rzadka odmiana, stan I 100150 zł (Allegro,
2010 rok)
Odmiana ta występuje również w kilku warian
tach uszkodzenia stempla:
rewers: wykruszenie stempla na „1”
awers: zgrubienie na piersi orła; rewers: wykru
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szenie stempla na „1” + pęknięcie stempla po
między „Z” i „Ł”

Część zdjęć pochodzi z wątku
http://allgro.pl/phorum/read.php?f=274&i=1540
91&t=154091
1 złoty 1985

Odmiana A:
 litery i cyfry grubsze, jak na monetach z 1983
roku

Odmiana B:
 podwójne bicie „doubled die”
 widoczne zdwojone cyfry, litery oraz znak
mennicy

Odmiana C:
 awers jak w odmianie B: cyfry i litery cienkie
 rewers jak w odmianie A: listki stykają się

Odmiana D:
 awers i rewers jak w odmianie A tylko ze
zdwojonym rysunkiem „doubled die”

1 złoty 1990
Odmiana A:
 rewers jak w roczniku 1989
 odstęp między listkami
 cieńsze litery „ZŁ”
Odmiana B:
 brak odstępu między listkami
 grubsze litery „ZŁ”

8

BIULETYN INFORMACYJNY TPZN

2 złote 1975
Odmiana A:
 awers bez odbić rewersu
Odmiana B:
 na awersie odbity rewers

2 złote 1970
Odmiana A:
 daszek „1” zakończony „tępo” jak w roczni
kach 1958, 1959, 1960, 1971
 daszek „7” zaokrąglony
2 złote 1976

Odmiana B:
 daszek „1” zakończony „ostro” jak w roczni
kach 1972, 1973, 1974
 daszek „7” ostry

Odmiana A:
 awers bez odbić rewersu
Odmiana B:
 na awersie odbity rewer

9
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2 złote 1977
Odmiana A:
 awers bez odbić rewersu
Odmiana B:
 na awersie odbity rewers
 odmiana ta występuje z pęknięciem stempla
jak i bez (przechodzące przez „A” w słowie
RZECZPOSPOLITA)

nr 3/2010 (7)
Odmiana C:
 na awersie odbity rewers, typ 2
 odbicie przesunięte w prawo w stosunku do
odmiany B

2 złote 1981
Odmiana A:
 awers bez odbić rewersu
2 złote 1978 bez znaku mennicy
Odmiana A:
 awers bez odbić rewersu
Odmiana B:
 na awersie odbity rewers, typ 1

Odmiana B:
 na awersie odbity 2 razy rewers

10
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Odmiana C:
 odbicie awersu na rewersie oraz odbicie rewer
su na awersie!

 na awersie odbity rewers, widoczne odbicie
lustrzane „2”
1. słabe odbicie tylko „2
2. mocne wybicie „2” oraz „ZŁ” za orłem

2 złote 1983
Odmiana A:
 awers bez odbić rewersu

Odmiana B:
 na awersie odbity rewers oraz pęknięty stem
pel przechodzący przez „8” w dacie

2 złote 1988
Odmiana A:
 awers bez odbić rewersu
Odmiana B:
 na awersie odbity rewers, widoczne odbicie
lustrzane „2” za orłem

2 złote 1987
Odmiana A:
 awers bez odbić rewersu
Odmiana B:
11
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5 złotych 1958 Rybak
Odmiana A:
 szeroka ósemka
Odmiana B:
 wąska ósemka

Odmiana C:
 wąska ósemka, jak w odmianie B
 „słoneczko” pod ramieniem rybaka, na niektó
rych monetach występuje również „słoneczko”
po prawej stronie rybaka

Odmiana C:
 „słoneczko” pod ramieniem rybaka + odbicie
rewersu na awersie
Zdjęcia odmian A, B i C (1) pochodzą ze strony
www.wcn.pl, zdjęcie odmiany C (2) jest z aukcji
Allegro (domel103)

5 złotych 1959 Rybak
Odmiana A:
 bez odbić na awersie i rewersie
Odmiana B:
 „słoneczko” pod ramieniem rybaka
 występuje również z pełnym „słoneczkiem” jak
5 zł 1958 C2
12
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Zdjęcie odmiany B2 pochodzi z aukcji allegrowi
cza Monety_Kamil
Zdjęcia odmian A, B i C1 pochodzą ze strony
www.wcn.pl
5 złotych 1974 Rybak
Odmiana A:



bez odbić na awersie i rewersie
Odmiana B:
 „słoneczko” pod ramieniem rybaka
Zdjęcie odmiany B z aukcji allegrowiczki
ewelinaavon

Autor: Sławomir Kucia
W numerze 4 (8) 2010 opublikujemy kolejną
część zestawienia odmian monet PRL.

Errata do BI 2/2010
Mimo dołożenia wszelkiej staranności grafiki. Za co serdecznie przepraszamy autora
przy składzie, nie udało się nam uniknąć błę tekstu, oraz wszystkich czytelników.
dów w poprzednim numerze Biuletynu Informa
cyjnego TPZN.
Brakujący obrazek publikujemy poniżej.
W artykule Marka Wysockiego (harpsy Karol Świerzbin "rara_avis"
cho) "Węgierskie złoto na terenach polskich
w późnym średniowieczu cz.1" zabrakło jednej
"Zagadkową odmianę Pohl
B3; U408; H518 (nie notowa
ną w CNH) mogę zaprezen
tować tylko jako rysunek
zaczerpnięty
z
katalogu
Ungera"
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Niemczyk po raz pierwszy na aukcji

Antykwariat Numizmatyczny  Paweł
Niemczyk organizuje swoją pierwszą aukcję
stacjonarna. Firma ta działa na rynku numizma
tycznym od 1999 roku. Po 11 latach istnienia
zdecydowała się konkurować z innymi „wielki
mi” polskimi firmami numizmatycznymi na polu
aukcji stacjonarnych. Do dziś znaliśmy ten
sklep z Allegro oraz świetnego sklepu w War
szawie przy ul. Żelaznej, teraz możemy poznać
ich z nowej strony.
Dzięki uprzejmości firmy, możemy zapre
zentować dla naszych czytelników kilka cieka
wych monet które będą dostępne na tej aukcji.
Na aukcji dostępny będzie bardzo duży
wybór rzadkich półtalarów, talarów i dukatów
Polskich. Zapowiada się więc prawdziwa grat
ka dla miłośników mennictwa terenów polskich.

Polska, Stanisław August
Poniatowski, talar 1766 (tzw.
talar Morikofera) z napisem
TALERVS POLONICVS

Polska, Władysław IV Waza, talar elbląski
z 1636 r.
Katalog aukcyjny dostępny jest na stronie
www.aukcjamonet.pl oraz w sprzedaży wysył
kowej.
Aukcja odbędzie się dnia 23 październi
ka 2010 roku w hotelu Westin w Warszawie.

Rosja, Mikołaj II,
Półimperiał = 5 Rubli
złotem 1895

Wszystkie zdjęcia na tej stronie pochodzą z katalogu aukcyjnego firmy Antykwariat Numizma
tyczny Paweł Niemczyk
14
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Krzyżyki, medaliki, ikonki….
Symbole religijne towarzyszą człowieko
wi od zarania dziejów. Już z czasów prehisto
rycznych pochodzą pierwsze rysunki naskalne
świadczące o wierze w życie pośmiertne. Z cza
sem symbole religijne uległy uproszczeniu i sta
ły się powszechne. Każda religia zaczęła
posługiwać się swymi symbolami oznaczając ni
mi swe świątynie, miejsca kultu czy pochówku.
Wyznawcy zaczęli nosić je przy sobie w postaci
małych medalików, krzyżyków czy ikonek. Zapo
trzebowanie na te drobne przedmioty kultu reli
gijnego sprawiło, że powstało wiele wytwórni
produkujących je na skalę masową w różnych
formach i z różnych materiałów. Najczęściej by
ła to miedź, mosiądz, brąz, cynk, srebro, złoto,
a także od początku XX wieku aluminium. No
szone na szyi dość często urywały się i gubiły
podczas codziennych zajęć.

Medalik z XVIII wieku odlany z brązu. Na
pierwszej stronie medalika wizerunek św. Igna
cego Loyoli założyciela zakonu Jezuitów, wokół
napis S.Ign.D.Lo.S.I.co oznacza Sancti Igna
tius De Loyola Societatis Jesu. Na drugiej stro
nie wizerunek św. Franciszka Xawerego wokół
napis S.Fran.Xa Ver.S.I.czyli Sancti Francesco
Xavier Ver.Societatis Jesu.Societatis Jesu  To
warzystwo Jezusowe to nazwa zakonu Jezu
itów.

XVIII wieczny medalik odlany z brązu ze św.
Alojzym Gonzagą, zakonnikiem Jezuitą, kano
nizowanym w 1726 roku S.I. na medaliku ozna
cza Societatis Iesu  Towarzystwo Jezusowe 
nazwę zakonu Jezuitów.

W przeszłości Suwalszczyznę zamieszki
wali wyznawcy różnych religii. Wydarzenia hi
storyczne sprawiały, że ich udział procentowy
w społeczeństwie ulegał ciągłym zmianom. Za
wsze jednak religią dominującą był katolicyzm.
Były okresy, że w samych Suwałkach przeważa
li wyznawcy Judaizmu, jednak ogólnie można Mosiężny medalik z drugiej połowy XIX wieku
stwierdzić, iż to katolicy byli i są „solą” tej ziemi. z Matką Boską Gietrzwałdzką
Mosiężny medalik z XIX wieku ze Świę
Oto przykłady dewocjonaliów katolickich:
tym Benedyktem. Znaczenie liter na medaliku:
Litery CSPB umieszczone obustronnie na skos
krzyża  Crux Sancti Patris Benedicti, co ozna
cza Krzyż św. Ojca Benedykta. Litery CSSML
na pionowym ramieniu krzyża  Crux Sacra Sit
Mihi Lux, czyli Niech Św. Krzyż będzie moim
światłem. Litery NDSMD na poziomym ramie
niu krzyża  on Draco Sit Mihi Dux, co oznacza
15
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Medalik ze św. Krzysztofem wykonany ze sre
brzonego mosiądzu datowany na początek XX
wieku. Z tyłu grawerunek (od kogo, dla kogo)
świadczący o tym, iż był prezentem.

Niech smok nie będzie mym panem. Litery wo
kół medalika VRSNSMV – SMQLIVB, czyli Va
de Retro Satana, Nunauam Suade Mihi Vana:
Odejdź szatanie i nie skłaniaj mnie nigdy do
marności. Sunt Mała Quae Libras Ipse Yenena
Bibas: Napój, który wlewasz jest zatruty; wypij
Medalik wykonany ze srebrzonego mosiądzu.
sam swoją truciznę. Pierwsza część nawiązuje
Datowany na koniec XIX lub początek XX stu
do pokusy, którą Benedykt pokonał znakiem
lecia. Tzw. List św. Antoniego Padewskiego.
krzyża. Druga natomiast odnosi się do naczy
nia z trucizną, które święty Patriarcha rozbił
znakiem krzyża.

Medalik wykonany ze srebra datowany
na koniec XIX lub początek XX stulecia Straż
niczka miasta, Nasza Pani z Fourviere, sanktu
arium założonego w XII wieku we Francji koło
Lyonu. W XVIII w. zbudowano tam dzwonnicę
i ufundowano pozłacaną figurę Matki Boskiej
przedstawioną na medaliku. Obecna bazylika
jest wotum za ocalenie przed wojskami pru
skim.

Krzyżyk odlany z brązu pochodzący z XVII –
XVIII wieku.

Krzyżyk Bractwa Pięciu Ran Chrystusa.
Odlany z brązu pochodzący z XVII – XVIII wie
ku.
16
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Mosiężny krzyżyk tzw. "liściak". Pamiątka Krzyżyk z pierwszej połowy XX wieku wykona
ny z mosiądzu i grubo srebrzony.
z Częstochowy. Druga połowa XIX w.

Mosiężny krzyżyk Pamiątka z Częstochowy. Miniaturowy różaniec w formie wisiorka noszo
nego na szyi. Zgubiony prawdopodobnie przez
Druga połowa XIX w.
żołnierza niemieckiego podczas II Wojny Świa
towej.

Krzyżyki od różańców przełom XIX/XX w. Do
ich wykonania używano mosiądzu uzupełniając
go wstawkami z drewna symbolizującymi drew
Ikonka wykonana ze stopu cynku z początku
niany krzyż Chrystusa.
XX wieku
17
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Liczną grupę stanowili także wyznawcy
prawosławia. Byli to głównie urzędnicy admini
stracji rosyjskiej napływający na Suwalszczy
znę po rozbiorach, a także żołnierze armii
carskiej ulokowani w suwalskim garnizonie. Na
leży też wspomnieć o starowiercach lub ina
czej staroobrzędowcach odłamie prawosławia
którego wyznawcy chroniąc się przed prześla
dowaniami ze strony władz carskich i cerkiew
nych wyemigrowali pod koniec XVIII wieku na
Suwalszczyznę i Mazury.

Ikonka podróżna z motywem Maryjnym  XVII
XVIII wie

Część prawosławnych dewocjonaliów
jest pamiątkami po żołnierzach z głębi Rosji to
czących walki w Puszczy Augustowskiej pod
czas I Wojny Światowej. Najciekawszymi
Ikona podróżna ze Św. Mikołajem. Widoczne
z nich są ikony podróżne. Ikona jest nieodłącz
emaliowanie. Pochodzi z XIX wieku
ną częścią religii prawosławnej. Zajmują one
poczesne miejsca we wnętrzach cerkwi oraz
w domach wyznawców prawosławia. Ikona to
warzyszy wiernym w wielu czynnościach co
dziennych a także uroczystościach takich jak
poród, ślub, pogrzeb. Wybierając się w drogę
prawosławny chrześcijanin także zabiera ze so
bą, zgodnie z tradycją, małą, podróżną, składa
ną ikonę. Oto ich przykłady:
Ikonka
podróżna
przedstawiająca
chrzest
Jezusa
w Jordanie – XVII
XVIII wie
Miniaturowa ikonka podróżna w formie składa
nej „książeczki”  XIX wiek
18
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Popularne były też prawosławne krzyży dalik, który służył jako amulet dla małych dzieci
ki występujące w wielu odmianach wykonanych chroniąc je przed chorobami, urokami, demo
z różnych materiałów o zróżnicowanych kształ nami itp.
tach

Medalik wykonany ze stopu cynku, datowany
na koniec XIX lub początek XX wieku.
Tłumaczenie tekstu na medaliku brzmi :
Niech będzie wolą Twoją Panie, Boże nasz
i Boże naszych przodków, abyś uratował nie
mowlęta Twojego narodu Izraela od złego
spojrzenia i od wszelkiego rodzaju zła.

Dwa ostatnie krzyżyki wykonane są ze
srebra i emaliowane. Widoczne na nich sygna
tury to inicjały wytwórców oraz próby srebra.
Dużą grupą wyznaniową zamieszkującą
Suwalszczyznę byli wyznawcy Judaizmu. Za
mieszkiwali głównie miasta. Dla przykładu po
koniec XIX wieku stanowili 62% ogółu miesz
kańców Suwałk. Mimo tak licznego udziału
w społeczeństwie pamiątki związane z ich wia
rą są rzadko spotykane. Ciekawostką jest me

Medalik z Gwiazdą Dawida w wieńcu z lauro
wych liści. Na gwieździe jest hebrajski napis
"Syjon". Wykonany ze srebrzonego mosiądzu.
Pochodzi prawdopodobnie z okresu między
wojennego.
Symbolem religijnym związanym z Judaizmem
są też tablice z dekalogiem oznaczone znaka
mi hebrajskimi
Stare dewocjonalia są wyjątkowymi pa
miątkami po minionych pokoleniach. Należą do
najbardziej osobistych materialnych śladów po
ludziach, którzy nosili je przy sobie przez więk
szą część swego życia. Często były przekazy
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wane z pokolenia na pokolenie pozostając
w jednej rodzinie nawet przez kilkaset lat. Są
dziś świadectwem wiary i jej wpływu na życie
dawnych ludzi. Trzymając w ręce stary krzyżyk,
medalik czy ikonkę warto wspomnieć żołnierza,
który żegnał się i całował swój symbol wiary wy
ruszając do boju z nadzieją, że ocaleje. Wspo
mnijmy też żołnierzy Jego Wysokości Cara
rozkładających swe podróżne ikonki i modlą
cych się przed nimi wieczorem. Mimo że dzielą
nas dziesiątki czy setki lat. Choć dziś świat wy
gląda zupełnie inaczej, mamy ze sobą wiele
wspólnego. Są wartości niezmienne i najważ
niejsze w życiu naszym i dokładnie tymi samy
mi kierowali się nasi przodkowie i pewnie będą
też miały kluczowe znaczenie dla przyszłych
pokoleń. Stare monety już dawno wyszły z obie
gu. Odznaki i medale straciły swój blask i ran
gę. Na guzikach i klamrach żołnierskich
pozmieniały się godła, a krzyżyki, medaliki czy
ikonki nadal są żywe i spełniają swoją funkcję
mimo upływu lat. Wraz z nimi dziedziczymy
spuściznę niezłomnej wiary naszych ojców,
dziadów i pradziadów.

Tekst i zdjęcia: Tasior Dariusz "Tasiek"
Suwalskie Stowarzyszenie Miłośników Historii

Skarb znaleziony w piwnicach Muzeum
Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego
Miasta

Podczas remontu zabytkowych piwnic
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy miesz
czącego się przy Rynku Starego Miasta 2842,
archeolodzy odkryli ponad trzystuletni skarb.
Pod posadzką piwnicy kamienicy nr 30 znajdo
wało się ok. 1200 srebrnych monet: orty, tymfy
i szóstaki koronne. Najstarsze pochodzą
z 1663 r., a najmłodsze z 1702 r. Całość znale
ziska waży 4,5 kg.
Znalezisko jest największym z dotych
czas odkrytych na terenie historycznej zabudo
wy Warszawy. Pierwszy skarb składający się
z zespołu kilkuset monet znaleziono podczas
odbudowy kamienic po II wojnie światowej (opi
sał go architekt i konserwator prowadzący od
budowę strony Dekerta – Stanisław Żaryn).
Od kwietnia 2010 r. pod jedenastoma ka
mienicami Muzeum Historycznego m.st. War
szawy, na obszarze 1142 mkw., trwają prace
remontowe piwnic w ramach projektu norwe

skiego, które prowadzi Stołeczny Zarząd Roz
budowy Miasta na zlecenie Stołecznego
Konserwatora Zabytków.
Kamienica nr 30 tzw. Kazubowska,
w której znaleziono skarb, jest jedną z ośmiu
kamienic Strony Dekerta zajmowanej przez
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy. Budy
nek ma trzy piętra. Fasadę zdobi sgraffitowa
dekoracja i kamienny portal z 1680 roku.
W 1427 r. wzmiankowany był jako dom rzeźni
ka Macieja Mamota, w 2 poł. XV wieku prze
szedł na własność patrycjuszowskiej rodziny
Kazubów, a od 1540 r.  Baryczków. W 1680 r.
ówczesny właściciel Piotr Korycki dokonał
gruntownej przebudowy. W 1703 r. kamienica
przeszła w ręce greckiego winiarza Krzysztofa
Kisza, a następnie jezuitów. W XIX wieku nale
żała m. in. do kupieckiej rodziny Wilczanów,
ostatnimi właścicielami byli Tadeusz Borowski,
Jan WieruszKowalski i Władysław Pachulski.
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Prace w piwnicach Muzeum wykonywa Dziękujemy Pani Ewie Rozwadowskiej z Mu
ne są przy udziale archeologów – m. in. Małgo zeum Historycznego m. st. Warszawy za prze
rzaty i Ryszarda Cędrowskich oraz pod opieką kazanie niniejszej informacji (red.)
konserwatorską prof. Wiesława Procyka.

Monety z oblężenia Zamościa

Monety bite podczas oblężenia Zamo
ścia w roku 1813 są drugim (po gdańskich mo
netach oblężniczych z roku 1577) i ostatnim
przypadkiem monet oblężniczych w numizmaty
ce polskiej. Są o tyle ciekawe, że znacznie od
biegają od gdańskich, uderzając prostotą,
wręcz prymitywizmem wzoru. Biorąc pod uwa
gę okoliczności i ograniczenia w jakich powsta
ły, stanowią bardzo ciekawy przykład monet
bitych podczas oblężenia.
Rys historyczny

Narodowej. Twierdza posiadała około 130 dział
i po niedawnej modernizacji stanowiła trudną
do pokonania przeszkodę na trasie wojsk ro
syjskich. Rosjanie zaczęli ściągać posiłki i ich
liczebność od około 4.000 w lutym wzrosła do
17.000 w sierpniu. Dowódcą wojsk rosyjskich
był generał Rath. Oblężenie twierdzy trwało
przez wiele miesięcy, jeszcze w lipcu nie dając
rozstrzygnięcia żadnej ze stron3, lecz przecią
gające się oblężenie wyczerpało siły i zapasy
obrońców. Zaczęły się szerzyć choroby (np.
szkorbut), panował ogromny głód (zjedzono
wszystkie zwierzęta), zaczęły się przypadki de
zercji. 22 października obrońców całkowicie
pognębiła wieść o klęsce wojsk Napoleona
w Bitwie Narodów rozegranej 1619 październi
ka 1813 r. 19 listopada Rada Obrony Twierdzy
podjęła decyzję o poddaniu się. 25 listopada
w kwaterze głównej Rosjan w Sitańcu podpisa
no umowę o honorowej kapitulacji4.
Monety oblężnicze

Plan twierdzy zamojskiej w latach 18131814
(Zbiory Muzeum Zamojskiego w Zamościu) 1
W wyniku klęski Napoleona pod Mo
skwą 10 października 1812 r. rozpoczął się od
wrót Wielkiej Armii. Wojska francuskie wycofały
się na swoje terytorium, natomiast trzon wojsk
polskich przemieścił się do Saksonii w celu za
silenia nowej armii Napoleona I. Na terenie Pol
ski zostawiono niezbyt liczne załogi do obrony
twierdz. W styczniu 1813 r. wojska rosyjskie
przekroczyły Bug i napotkały na swojej drodze
ufortyfikowaną twierdzę Zamość. Nie przystą
piono jednak do szturmu, lecz pod koniec lute
go rozpoczęto długotrwałe oblężenie. Twierdzę
Zamość broniła prawie czterotysięczna załoga
polska pod dowództwem generała Maurycego
Haukego2. Zasadniczy skład załogi stanowił 13
pułk piechoty pod dowództwem pułkownika
Franciszka Żymirskiego oraz oddziały Gwardii

Po wielu miesiącach oblężenia, we
wrześniu 1813 r. dowództwo twierdzy postano
wiło wybić pieniądz w oblężeniu, aby zapłacić
wojsku zaległy żołd, oraz pensje urzędników.
W czasach wojen napoleońskich wybijanie mo
net podczas oblężeń nie było wyjątkowym zja
wiskiem. Przykładem takich oblężniczych
emisji jest Luksemburg (17941795), Mantuia
w Lombardii (1796, 1799), Zara w Dalmacji
(1813), Cattaro i Palma Nowa (1814). 3 wrze
śnia w dzienniku generała Haukego widnieje
zapis: "Generał dowódca twierdzy, chcąc ko
rzystać ze znajdującej się w Zamościu starej
miedzi i sreber franciszkańskich złożonych
w kollegijacie, postanowił bić z nich pienią
dze"5. Do realizacji emisji zostali wyznaczeni:
major placu twierdzy zamojskiej kpt. Kazimierz
Machnicki, podinspektor popisów Stanisław
Kontecki i komisarz pełnomocny Ignacy Zaręb
ski6. Rozkaz nadzoru emisji monet miedzia
nych otrzymał major Machnicki, natomiast za
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monety srebrne odpowiedzialny został podin
spektor Kotecki, który otrzymał zwierzchnictwo
nad całą mennicą. Wykonanie stempli przypa
dło porucznikowi inżynierii Hińczowi. Ten jed
nak nie wywiązał się najlepiej z zadania7,
dlatego zastąpił go w pracy puszkarz zamojski
Karkowski, który wykonał cztery stemple dwu
złotówek. Karkowski wykonał również dwa
stemple dla monet miedzianych, czyli sześcio
groszówek8. Hińcz natomiast zajął się skonstru
owaniem kafara od wybijania monet. Z uwagi
na dość prymitywną konstrukcje kafara, jego
nierówne uderzenia powodowały, z jednej stro
ny liczne niedobicia z drugiej zaś pękania mo
net. Mennica zlokalizowana była w jednej
z kazamat, a obsługę kafara stanowili jeńcy ro
syjscy.

nr 3/2010 (7)

artystycznej. Zgromadzono srebro o wadze
159 funtów (wiedeńskich) i 26 łutów10. Suro
wiec ten posiadał różną próbę srebra, w więk
szości wcale nieoznaczoną. Miało to
bezpośrednie przełożenie na próbę monet 
stwierdzono później cztery próby srebra wybi
tych monet w przedziale od 0,573 do 0,62811.
W wielu źródłach podaje się, że część srebra
nie udało się przetopić, dlatego zwrócono je.
W swoim opracowaniu Monety z oblężenia Za
mościa w 1813 r. Janusz Kurpiewski podaje
jednak, iż chodziło o "okrajki, opiłki i drobne
kawałki", czyli odpady poprodukcyjne mennicy.
Autor podważa również koncepcje, iż pierw
szym źródłem informacji dotyczących szczegó
łów emisji monet podczas oblężenia Zamościa
było opracowanie Karola Plage "Monety bite
dla prowincji polskich" (1906)12. Kurpiewski za
uważa, że już w roku 1893 w Petersburgu wy
dano jeden z tomów dzieła w. ks. Jerzego
Michajłowicza Polskie monety 18151841.
Dzieło to zawiera szczegółowe opisy z repro
dukcjami poszczególnych stempli, jak i wszyst
kie dokumenty, o których pisze Plage 13 lat
później. Wracając do samych monet, różne też
są ich masy z uwagi na różnice poszczegól
nych egzemplarzy w wielkości i grubości. Jeśli
chodzi o surowiec miedziany pozyskano go
przez pobranie z kasy magistrackiej 1330
sztuk sześciokrajcarówek austriackich wycofa
nych z obiegu. Monet tych nie przetopiono,
lecz zaklepano młotem a brzegi spiłowano pil
nikiem. Komisję powołaną do protokolarnego
zajęcia sreber pofranciszkańskich z Kolegiaty
zamojskiej i monet austriackich z magistratu
stanowili: kanonik i proboszcz zamojski ks. Ka
jetan Dobedroszewicz, zastępca burmistrza
miasta Hilary Królikowski, ławnik sądowy Karol
Celiński oraz dwaj radcy, Józef Zamościcki
i Paweł Baczaliński13.

Jeśli chodzi ilość odmian miedzianych
Reprodukcje wyjątków z dziennika oblężenia sześciogroszówek to panuje zgodność, iż były
Zamościa9.
to trzy wersje14. Co do ilości odmian monet
srebrnych zdania są podzielone. W współcze
Na potrzeby bicia monet srebrnych 11 snych opracowaniach E. Kopicki wyróżnia 2,
września specjalna komisja wyznaczona przez Cz. Kamiński 4 a J. Kurpiewski 5 odmian.
dowódcę twierdzy przejęła srebra franciszkań Choć we wcześniejszej pracy K. Plage wyróż
skie zgromadzone w Kolegiacie Zamojskiej. nił 6 odmian dwuzłotówek to jak zauważa J.
Miały to być przedmioty o najmniejszej wartości Kurpiewski w swym opracowaniu dwie z nich
22
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są drobnymi różnicami jednej odmiany.
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Z uwagi na indywidualne różnice, niedo
bicia poszczególnych egzemplarzy tej samej
odmiany zamieszczam zarówno rysunki z kata
logów jak i wielokrotne fotografie w ramach da
nej odmiany.
Rys 3. Odmiana III, 6 groszy 1813, Zamość
SZÓSTAKI OBLĘŻNICZE ZAMOŚCIA
Kopicki poz. 8448 (R4); Kamiński poz. 575
średnica: 30 mm; waga: 11,50; metal: miedź15
(3 pozycje  poz. 844648 Kopicki16, poz. 573 R5); Kurpiewski poz. 3 (R4)
575 Kamiński/Kopicki17, poz. 13 Kurpiewski18)

Foto 2. Odmiana III, 6 groszy 1813, Zamość

Rys. 1. Odmiana I, 6 groszy 1813, Zamość19
Dr Jacek Feduszka w artykule 'Pieniądz
Kopicki poz. 8446 (R8); Kamiński poz. 573
emitowany
w oblężonym Zamościu' w 1813 ro
(R720); Kurpiewski poz. 1(R8)
ku podaje iż według ostatnich badań potwier
dzono próbę wybicia monety 6groszowe na
krążkach o większej średnicy niż monety 6
krajcarowe. Nie można jednoznacznie stwier
dzić, czy była to jednorazowa próba czy też
monety te miały stanowić uzupełnienie emisji
podstawowej. Jako przykład takiej monety słu
ży egzemplarz pochodzący ze zbiorów prywat
nych, monety 6groszowej z 1813 roku, wybity
Foto 1. Odmiana I, 6 groszy 1813, Zamość21
na krążku powstałym z austriackiej monety 30
krajcarowej emisji 1807 roku. Moneta ta wyko
nana jest stemplem odmiany III.

Rys. 2. Odmiana II, 6 groszy 1813, Zamość
Kopicki poz. 8447 (R5); Kamiński poz. 574
Foto 3. Moneta 6 groszowa z oblężenia Zamo
(R5); Kurpiewski poz. 2 (R5)
ścia w 1813 roku, wybita nietypowo z austriac
kiej monety 30 krajcarowej (z emisji 1807
roku). (Zbiory prywatne, Andrzej Marek Plata,
Warszawa)22
23
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DWUZŁOTÓWKI OBLĘŻNICZE ZAMO
ŚCIA
średnica: 30 i 29mm; waga: 10,70 i 8,60; metal:
srebro23 (2 pozycje  poz. 844950 Kopicki; 4
pozycje  poz. 576579 Kamiński/Kopicki; 5 po
zycji  poz 48 Kurpiewski)

Foto 5. Odmiana II, 2 złote 1813, Zamość

Rys. 6. Odmiana III, 2 złote 1813, Zamość (R.
Rys. 4. Odmiana I, 2 złote 1813, Zamość (A. cyfra 3 blisko pozostałych cyfr daty)
bez bomby, duże litery, "W" w osobnej linijce)
Kamiński poz. 578 (R3); Kurpiewski poz. 6
Kopicki poz. 8449 (R6); Kamiński poz. (R2)24
576(R6); Kurpiewski poz. 4 (R4R5)

Foto 6. Odmiana III, 2 złote 1813, Zamość
Rys. 5. Odmiana II, 2 złote 1813, Zamość (R.
"N" odwrócone w wyrazie "WIERNYM")
Kopicki poz. 8450 (R3); Kamiński poz. 577
(R3); Kurpiewski poz. 5 (R2)
Foto 7. Odmiana III, 2 złote 1813, Zamość

Foto 4. Odmiana II, 2 złote 1813, Zamość

Foto 8. Odmiana III, 2 złote 1813, Zamość
24
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wszelkie urządzenia użyte podczas pracy men
nicy. Następnego dnia komisyjnie zniszczono
urządzenia mennicze. 25 listopada twierdza
poddała się. Władze rosyjskie potraktowały
monety oblężnicze jako pieniądz nielegalny
i starały się w całości pozyskać go w celu
zniszczenia. Rosyjskie Ministerstwo Przycho
dów i Skarbu zarządziło przeprowadzenie
Rys. 7. Odmiana IV, 2 złote 1813, Zamość (R. przez Dyrekcję Skarbu śledztwa mającego na
odwrócone "D" w słowie "DOPOMÓZ")
celu ustalenie co stało się z urządzeniami
Kamiński poz. 579 (R4); Kurpiewski poz. 8 (R2) menniczymi. Prace Komisji Śledczej pod nad
zorem komendanta twierdzy zamojskiej płk W.
W. Bogosławskiego trwały przez styczeń i luty
1814 roku. Przejęto niewielkiej liczby monet,
które następnie przekazano do mennicy war
szawskiej, gdzie zostały zniszczone27. Prze
prowadzone śledztwo, potwierdziło całkowite
zniszczenia urządzeń menniczych. Oczywiście
Rosjanom nie udało się w pełni przejąć całego
Foto 9. Odmiana IV, 2 złote 1813, Zamość
nakładu wybitych monet, które natychmiast
stały się ważną pamiątką narodową i symbo
lem bohaterskiej obrony.
Można oczywiście zastanawiać się nad
celowością bicia monet pod koniec oblężenia
Zamościa, rozważać zasadność przetopienia
sreber franciszkańskich i strat związanych
z utratą ich jako przedmiotów sakralnych czy
zabytkowych. Można również podważać eko
Rys. 8. Odmiana V, 2 złote 1813, Zamość (R. nomikę tych działań (monety były faktycznie
oddalona cyfra 3 od pozostałych cyfr daty)25
w obiegu jeden dzień, opłacono nimi zaledwie
Kurpiewski poz. 7 (R2)
5dniowy żołd), lecz chyba nie tylko ekonomika
była tu jedynym celem działań dowództwa
twierdzy Zamość. Wydaje mi się że oprócz
prozaicznej przyczyny jaką była potrzeba wy
płacenia zaległego żołdu, twórcy tych oblężni
czych monet mieli świadomość iż monety te
już w chwili ich emisji stały się symbolem pa
triotycznym i pamiątką dla następnych poko
leń. Tak też monety te odbierane są
Foto 10. Odmiana V, 2 złote 1813, Zamość
współcześnie, a dodatkowo, mimo ich niedo
skonałości wzoru i wykonania, są również wy
Łącznie wybito: 7830 sztuk srebrnych miernymi (wartościowym) z racji swej
dwuzłotówek na sumę 15.660 złotych (bicie ich rzadkości numizmatami.
zakończono 22 listopada), oraz 1330 sztuk mie
dzianych szóstaków na sumę 266 złotych (ich
Obecnie w Muzeum Zamojskim można
bicie zakończono 15 listopada)26. Na mocy roz kupić kopię monety 2złotowej. Co roku pod
kazu dowódcy twierdzy Zamość z dnia 23 listo czas Jarmarku Hetmańskiego, dla upamiętnie
pada wypłacono wybitymi monetami zaległy nia obrony miasta z 1813 roku  organizowany
5dniowy żołd wojsku, urzędnikom, a nawet jeń jest również pokaz bicia monet oblężniczych.
com rosyjskim. Polecono również zniszczyć
25
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Foto 11. Dwa złote wybite w oblężeniu Zamo
ścia w 1813 roku  kopia wykonana w cynie
w 1999 r.  tak wykonana pamiątka dla turystów
nie zawiedzie nawet początkującego numizma
tyka28.
W drugiej części artykułu chciałbym po
dzielić się bardzo ciekawą teorią, z którą spo
tkałem
się
na
łamach
forum
www.poszukiwanieskarbow.com. Pan Wojciech
(POMORZANY) zasugerował iż I (najrzadsza)
odmiana miedzianej sześciogroszówki może
okazać się falsyfikatem z epoki. Różnice pomię
dzy typem I a II i III są wg Niego bardzo wyraź
ne. Z Jego ustaleń wynika z tego, że stemple
nie były wykonywane każdorazowo tylko były
punce do liter. W związku z tym zastanawia
fakt, że litery na typie "pierwszym" różnią się
od "drugiego" i "trzeciego". Wg porównania ani
jedna punca z typów 2 i 3 nie została użyta do
typu 1, lub odwrotnie. Nawet gdyby pierwszy
typ był nieudany to punce powinny być wykorzy
stane przy pozostałych odmianach. Do przebi
cia było przecież dokładnie 1330 6cio
krajcarówek. Najprawdopodobniej wg Pana
Wojciecha ze względu na wartość "patriotycz
ną" tej monety krótko po "emisji" oficjalnej dobi
to pewną ilość tej odmiany. Autor tej teorii
zauważył, iż z przesłuchania Mikołaja Karkow
skiego wynika, że były tylko dwa stemple do
sześciogroszówki, po jednym dla awersu i re
wersu. W zeznaniu z przesłuchania przed komi
sją carską, Karkowski pisze o poprawieniu
stempla rewersu przez dodanie "BOżE DOPO
Móż WIERNYM OICZYźNIE". Powołany przez
pana Wojciecha cytat z zeznania Karkowskie
go jest też bardzo ciekawy:

przed oddaniem Fortecy, popsute i zniszczone
zostały, prócz niektórych żelastw które tenże
JW.Generał Hauke rzemieślnikom w nagrodę
ich pracy jako niepłatnym kazał pozabierać,
lecz te do użytku żadnego to jest do fabrykacyi
pieniędzy żadnym sposobem nie są zdatne,
tylko użytemi bydź mogą do przerobienia na in
sze potrzeby domowe. Ja tylko mam u siebie
litery, którem wybijał na stęplach, lecz żadnego
stępla nie mam, lub żeby kto miał nie wiem, bo
te sam JW. Generał Hauke wziął do siebie i to
nie tylko całe, ale nawet popsute to jest poroz
bijane. O niczym więcej nie wiedząc; że po
wyższe moje zeznanie jest rzetelne, toż
poprzysiąc ofiaruję i po przeczytaniu własną
ręką podpisuję." Podpisano Mikołaj Karkowski,
puszkarz
Cytat ten pochodzi z dokumentu "Proto
kuł indygacyi" względnie pieniędzy, w czasie
oblężenia Zamościa robionych, stosownie do
Commissorium Wo Dyrektora Skarbu publicz
nego w Departamencie Lubelskim datto 16
Grudnia 1813 roku N. 260/32 X na mocy Re
skryptu Wysokiego Ministerium Skarbu datto 7
X N.113 wydanego, przez Grodzieckiego In
spektora Wydziałowego na gruncie w Zamo
ściu sporządzony.

Zapisano że wszystkie urządzenia
a więc i stemple do bicia monet zostały proto
kolarnie zniszczone na rozkaz generała
24.11.1813 r. Z zeznania wynika jednak iż nie
które elementy urządzeń menniczych przeka
zano robotnikom. Nie wyklucza to więc
możliwości użycia ich do wybicia monet w póź
niejszym okresie. Z analizy wszystkich trzech
odmian wzorów w katalogach jak i fotografii
monet doszedłem również do wniosku, że róż
nice między I a II i III odmianą są znaczne.
Najbardziej zauważalną jest różnica litery y
w wyrazie GROSZY, oraz kształt cyfry 3 (bar
dziej zaokrąglona w odmianie I) w dacie 1813.
Pozostałe litery, choć nie tak wyraźnie też
wskazują drobne różnice między użytymi w od
mianie I a II i III. Ponieważ nie posiadam opra
cowania Karola Plage Monety bite dla prowincji
"Wszystkie instrumenta i machiny do wy polskich (1906), ani tym bardziej dzieła w.
bijania i robienia pieniędzy tak srybrnych jak ks. Jerzego Michajłowicza Polskie monety
i miedzianych, z rozkazu JW. Generała Hauke 18151841, zwróciłem się o pomoc do placó
26
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wek muzealnych. J. Kurpiewski w swoim opra
cowaniu opisując sporną monetę powołał się
na egzemplarz w Gabinecie Numizmatycznym
Muzeum Narodowego w Warszawie. Zwróci
łem się, więc o pomoc do Muzeum Narodowe
go w Warszawie. Pan Andrzej Romanowski
zajmujący się w Gabinecie Monet i Medali M.N.
monetami polskimi potwierdził posiadanie
w zbiorach muzeum egzemplarza sześciogro
szówki I odmiany. Potwierdził On również moją
uwagę zaczerpniętą z opracowania J. Kurpiew
skiego o widocznej a pominiętej w katalogach
(C. Kamiński, E. Kopicki 1976, nr. 573, a także
E. Kopicki 1995, nr 8446) literze Z występują
cej (choć bardzo słabo widocznej) na tej mone
cie w wyrazie PIENIADZ. Dodatkowo wyraził
zdziwienie, że dostrzeżono z kolej literę U w wy
razie OBLEZENIU ponieważ jest ona jeszcze
słabiej czytelna niż Z. Pan Andrzej Romanow
ski dostrzegł że część liter wygląda na przera
biane, a litera Y w wyrazie GROSZY wydaje się
być rosyjska literą "CZ", wyraził również przy
puszczenie iż stempel mógł być przerabiany
dla np. podreperowania starego. Po analizie
z kolei zeznania Karkowskiego (Plage K.
1906). znów potwierdziło się przygotowanie
dwóch typów stempli do monet miedzianych 
bez napisu: BOŻE DOPOMÓŻ WIERNYM
OICZYŻNIE i z takim napisem (oba z gałązka
mi na Rv., Av. taki sam). Karkowski w dalszej
kolejności zeznał, że w jego rękach zostały lite
ry, które wybijał na stemplach. Stemple, rów
nież te zniszczone miał wziąć gen. Hauke.
Urządzenia do produkcji monet miały wg Kar
kowskiego być zniszczone a tylko niektóre nie
potrzebne elementy w nagrodę dostali
rzemieślnicy, którzy pracowali wcześniej za dar
mo. Urządzenia te nie nadawały się jego zda
niem, do żadnej mincerskiej roboty. Jak widać,
punce z literami ocalały i mogły zostać użyte
później w celach fałszerskich. Plage przedsta
wił trzy typy sześciogroszówek, również ten
bez gałązek. Niestety nie wyjaśnił skąd ten eg
zemplarz zna. W pracy Mansfelda Brause,
Feld,Noth und Belagerungsmünzen z 1897 r.
pokazane są tylko dwa typy z gałązkami. Brau
se podaje literaturę do tematu: Zwierkowski,
Monnaies du siege de la forteresse de Zamość
en Pologne, Bruksela, 1842. Nie można sprecy
zować w którym momencie poznano egzem
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plarz bez gałązek. Plage go zna, ale nie podał
żródła. Co ciekawe jest to egzemplarz bez lite
ry Z na Av. Żeby było jeszcze ciekawiej Pan
Jacek Romanowski dodał, że moneta bez ga
łązek na ilustracji ma cały wyraz OBLEZENIU
natomiast w opisie nie ma literki U. Jednak na
wet ta ilustracja przedstawia charakterystyczne
cechy jak omawiany przez nas egzemplarz
(czcionki). Litery na typie bez gałązek różnią
się od tych z innych typów. Mógł to być jednak
efekt "podretuszowania" punc ze względu np.
na swoje zużycie. Nie wyklucza to również ich
użycia do ewentualnego fałszerstwa. Co do
moich uwag odnoście odmiennej wagi dowie
działem się iż egzemplarz bez gałązek, który
jest w zbiorach M.N. w Warszawie najwyraź
niej został wybity na takim samym krążku co
inne typy. Wydaje się zatem, że jego nieco
wyższa waga jest dziełem przypadku. Karkow
ski zeznawał także, że u niego i nikogo innego
srebro ani miedź i pieniądze nie zostały. Rodzi
się kolejne pytanie, czy byłoby (jeśli przyjmie
my, że jest to falsyfikat) to fałszerstwo dokony
wane w czasie oblężenia na niekorzyść
oblężonych, czy jest to fałszerstwo późniejsze
na niekorzyść kolekcjonerów. Bardziej prawdo
podobnym byłoby fałszerstwo drugiego rodza
ju. Mogłoby świadczyć o tym np. tak późne
pojawienie się tego typu w opracowaniach
i może jeszcze rosyjska litera w wyrazie GRO
SZY. Są to jednak tylko luźne hipotezy. W ra
mach mojego zapytania, przesłałem również
dla porównania fotografię monety I odmiany
z aukcji Kunkera. Jako dodatkowa ciekawostka
dowiedziałem się że widoczne na powierzchni
monety P i numer może świadczyć, że moneta
ta pochodzi z kolekcji Potockich. Wiele egzem
plarzy z takim oznaczeniem znajduje się
w zbiorach M.N. w Warszawie. Dowiedziałem
się również iż część stempli które ocalały znaj
dują się obecnie w Muzeum w Zamościu. Tam
też dalej zwróciłem się o pomoc. Stosownych
wyjaśnień udzielił mi dr Jacek Feduszka29.
Okazało się że w zbiorach Muzeum Zamojskie
go w Zamościu nie ma egzemplarza interesu
jącej nas odmiany monety sześciogroszowej,
natomiast wszystkie stemple będące w posia
daniu Muzeum są stemplami menniczymi mo
net 2złotowych. Eksponowane są na stałej
wystawie historycznej i stanowią depozyt Fun
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dacji Książąt Czartoryskich w Krakowie. Jest to
jedyne pięć stempli monet zamojskich jakie za
chowały się do dzisiaj. Pochodzą one z kolekcji
księżnej Izabeli Czartoryskiej, przechowywane
były w jej kolekcji pamiątek narodowych w Puła
wach. Jedyne zachowane stemple zamojskie
przekazał do jej zbiorów prawdopodobnie sam
gen. Maurycy Hauke po kapitulacji twierdzy za
mojskiej. Dowiedziałem się również iż prezento
wana w katalogach E. Kopickiego moneta
6groszowa (Kopicki 1995 poz. 8446) pochodzi
z kolekcji prywatnej Kazimierza Sobańskiego
z Guzowa (obecnie w zbiorach warszawskich)
i tak jest zarejestrowana w katalogu E. Kopic
kiego z 1995 roku. W kwestii fotografii monety
z aukcji Kunkera przesłanej dla porównania to
oczywiście trudno byłoby się jednoznacznie wy
powiedzieć lecz jej rysunek zarówno awersu
jak i rewersu wskazywał by na replikę XIX
wieczną lub egzemplarz próbny wykonany pod
czas rozpoczynania produkcji monet w twier
dzy zamojskiej. Pan Jacek Feduszka zauważył
iż podstawowym kryterium powinno być jednak
odnalezienie śladów austriackiej monety sze
ściokrajcarowej na tym egzemplarzu, wiadomo
bowiem że cały wybity nakład monet sześcio
groszowych w Zamościu pochodził z przebicia
monet austriackich sześciokrajcarowych emisji
1800 roku. Z samego zdjęcia to nie wynika. Co
do zeznań M. Karkowskiego są one niepełne
i przeznaczone tylko dla potrzeb śledczych ro
syjskich. Karkowskie miał bowiem pełną świa
domość, że tak jak do wybicia monet
dwuzłotowych potrzeba było kilku kompletów
stempli, tak i tym bardziej do przebijania monet
sześciokrajcarowych na sześciogroszowe po
trzeba było co najmniej kilku kompletów stem
pli. W związku z powyższym, nie można
wykluczyć więc istnienia więcej niż dwóch kom
pletów stempli do monet sześciogroszowych,
które być może po kapitulacji zostały zniszczo
ne lub trafiły do rąk prywatnych. Są to jednak
oczywiście nasze przypuszczenia. Trzecią pla
cówką do której się skierowałem to Gabinet Nu
mizmatyczny
Muzeum
Narodowego
w Krakowie. Według katalogu hrabiego Emery
ka HuttenCzapskiego30 znajduje się tam intere
sująca nas odmiana sześciogroszówki pod
poz. 9968. Pani Elżbieta Korczyńska z Gabine
tu Numizmatycznego potwierdziła posiadanie
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tej, jak i pozostałych odmian w zbiorach Czap
skiego, opisując to szczegółowo:
Pierwsza odmiana, najrzadsza (bez gałązek
i bez napisu otokowego)  Cz. 9968  trafiła do
Czapskiego najpóźniej, wraz ze zbiorem zaku
pionym od hrabiego Władysława Morsztyna
w Krakowie, w 1890 r. Odmiana ta nie budziła
wątpliwości Czapskiego i została opublikowana
w jego "Catalogue..." w tomie IV, który ukazał
się w 1891 r., również K.Plage (monety bite dla
prowincji polskich.... Kraków 1906), nie podwa
żał autentyczności omawianej odmiany. Od
miany tej nie uwzględnił natomiast w swej
pracy W.K.J. Michajłowicz.
Druga odmiana, bez napisu otokowego
na rewersie  Cz. 6032, przybyła do zbioru hra
biego Emeryka w roku 1877 (zakup od K. Bey
era)
i
została
opublikowana
w III t. "Catalogue...", który ukazał się w 1880 r.
Odmiana ta jest również odnotowana w pracy
W.K.J.Michałowicza.
Trzecia odmiana, z napisem na rewer
sie "Boże dopomóż..."  Cz. 3490  znalazła się
w zbiorze Czapskiego najwcześniej (przed
1871 r.) i została opublikowana w II t. jego "Ca
talogue ...", który ukazał się w latach 1871
1872. Odmiana ta została uwzględniona
w dziele W.K.Jerzego Michałowicza, "Russkija
moniety..." Petersburg 1893, z powołaniem się
na katalog Czapskiego.
Również i na egzemplarzu ze zbioru
Czapskiego w legendzie nie brakuje liter choć
"Z" i "U" są słabiej odbite i bardziej wytarte.
Z powodu mniejszego krążka rok widoczny jest
mniej więcej w połowie. Pani Elżbieta Korczyń
ska potwierdziła, iż liternictwo tej odmiany róż
ni się od dwóch pozostałych tak na awersie,
jak i rewersie. Natomiast porównanie egzem
plarza Czapskiego z przesłaną przeze mnie fo
tografią z aukcji u Künkera pozwala stwierdzić,
że monety były bite tym samym stemplem.
Jednakże ta z aukcji ma większą średnicę i rok
jest na niej w całości widoczny. Niewątpliwie
odmiana Cz. 9968 jest bardzo rzadka i praw
dopodobnie do 1891 nie była publikowana.
W każdym razie Czapski, który przy opisie
obiektów zawsze notował wcześniejszą litera
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turę, tutaj zostawił puste miejsce. Przy pozosta
łych odmianach powoływał się na Reichla
i W.K.J.M (jak wyżej). Oczywiście na tego ostat
niego tylko w rękopisie, a nie w swoim katalogu
drukowanym, gdy otrzymał do rąk egzemplarz
"Russkija moniety..." z dedykacją od Wielkiego
Księcia. Dopisek na kartce rękopisu, ponieważ
był dodany później, ma inny kolor atramentu.
Zarówno rękopiśmienny katalog kartkowy wyko
nany przez hrabiego, jak i dzieło podarowane
przez księcia, znajdują się w Gabinecie Numi
zmatycznym Muzeum Narodowego w Krako
wie. Z ciekawostek, dowiedziałem się, iż za
I odmianę hrabia zapłacił 12 rubli, a za pozosta
łe po 8 rubli. Analiza dokumentacji potwierdziła
wnioski Janusza Kurpiewskiego, iż zarówno
W.K.J. Michajłowicz, jak i K. Plage przytaczają
te same dokumenty związane z epizodem men
niczym w Zamościu. Niestety nie zawierają one
żadnej informacji o spornej, trzeciej odmianie
sześciogroszówek z 1813 r. Nie przesądza to
jednak o uznaniu tej odmiany za fałszerstwo.
Na koniec Pani Elżbieta Korczyńska wyraziła
pogląd, że gdyby to było fałszerstwo, to naj
prawdopodobniej byłoby ono zdemaskowane
jeszcze w XIX w. Sam M. Karkowski nie daje
odpowiedzi na wszystkie pytania zasłaniając
się niewiedzą. Podaje natomiast informację, co
prawda dotyczącą srebra, że istniały stemple
wykonane przez Hińcza, jednak niezbyt udane.
Może podobnie było z monetami miedzianymi?
Jeśli nawet mamy do czynienia z fałszerstwem
z epoki rzadkość tej sztuki jest niepodważalna.
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Nie mam takich aspiracji, ani wiedzy fachowej.
Nie taki też cel tej części artykułu. Pozwoliłem
sobie tylko trochę zbadać i rozwinąć bardzo
ciekawą moim zdaniem teorię Pana Wojcie
cha. Wiele wątków dotyczących tej odmiany
nie jest całkowicie zbadanych i wyjaśnionych.
Mam nadzieję iż artykuł ten sprowokuje dalsze
dyskusje i poszukiwania, a w efekcie przyczyni
się do rozstrzygnięcia poruszonej tu kwestii.
Zapraszam wszystkich do dyskusji i współpra
cy.
Podczas pisania tego artykułu zwróci
łem się o pomoc do trzech w/wym placówek
muzealnych. Za każdym razem spotkałem się
z życzliwością i pomocą. Dlatego pragnę ser
decznie podziękować w/wym pracownikom
muzeów za okazane zainteresowanie i pomoc.
Dziękuję również za pomoc w zgromadzeniu
materiałów, którą udzielił mi kolega Jack z fo
rum, oraz Pan red. Janek z czasopisma "Inne
Oblicza Historii". Na koniec dziękuje oczywi
ście Panu Wojtkowi za podzielenie się ze mną
swoją interesującą hipotezą.
Rysunki 18 pochodzą z Katalogu monet pol
skich 17641864 Czesława Kamińskiego i Ed
munda Kopickiego wydanego przez Krajową
Agencje Wydawniczą w Wwie w 1977 r.

Przedstawione w artykule fotografie monet
(z wyjątkiem gdzie podano inne źródło) pocho
dzą z aukcji Warszawskiego Centrum Numi
zmatycznego i są udostępnione za zgodą
To wszystko co udało mi się ustalić na i wiedzą WCN.
chwilę obecną. Jak widać wątpliwości jest du
żo, lecz nie można ich pochopnie interpreto Artykuł ten stanowi próbę ogólnego przybliże
wać.
Potrzebna
jest
dalsza
analiza, nia historii monet oblężniczych w numizmatyce
weryfikowanie opracowań i porównanie zacho polskiej.
wanych egzemplarzy monet. Dlatego nie je
stem
w
stanie
obecnie
zaryzykować
jednoznacznego stwierdzenia czy sześciogro
szówka odmiany I (bez gałązek i napisu otoko
wego) jest oryginalna czy też jest to falsyfikat.
Literatura:
E. HuttenCzapski Catalogue de la collection des médailles et monnaies polonaises, tom 1  5,
Kraków 18711916.
T. Kałkowski Tysiąc lat monety polskiej. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981.
Cz. Kamiński, Edmund Kopicki Katalog monet polskich 17641864. Krajowa Agencja Wydawni
cza, Wwa 1977.
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E. Kopicki Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych. Polskie Towarzystwo
Numizmatyczne Zarząd Główny, Wwa 1995.
J. Kurpiewski Zarys historii pieniądza polskiego. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Zarząd
Główny, Wwa 1993.
K. Plage Monety bite dla prowincji polskich przez Austrię i Prusy oraz monety Wolnego Miasta
Gdańska, Księstwa Warszawskiego i w oblężeniu Zamościa, Kraków 1906.
Artykuły:
J. Feduszka Pieniądz emitowany w oblężonym Zamościu w 1813 roku, artykuł zamieszczony
w czasopiśmie Inne Oblicza Historii nr 11 06/2006 listopadgrudzień.,
W. Głębowicz MONETA FALSA, czyli o monecie fałszywej, choć nie zawsze nieoryginalnej arty
kuł zamieszczony w czasopiśmie Inne Oblicza Historii nr 13  0203/2007,
J. Kurpiewski Monety z oblężenia Zamościa w 1813 r. opracowanie w Biuletynie Numizmatycz
nym Nr 56 z 1985r.

Jacek Feduszka Pieniądz emitowany w oblężonym Zamościu w 1813 roku, artykuł zamiesz
czony w czasopiśmie Inne Oblicza Historii nr 11 06/2006 listopadgrudzień., s. 74
2 Maurycy Hauke (ur. 26 października 1775, Seifersdorf, Saksonia  zm. 29 listopada 1830, War
szawa) generał broni armii Królestwa Polskiego. W armii polskiej od 1790. Uczestnik wojny
z Rosją w 1792 r., oraz powstania kościuszkowskiego, (uczestniczył między innymi w obronie
Warszawy). W 1798 r. wstąpił do Legionów Polskich we Włoszech. Potem służył w armii Księ
stwa Warszawskiego. Następnie pełnił funkcje: zastępcy dowódcy 3 legii (dywizji), dowódcy bry
gady w dywizji gen. Józefa Zajączka w kampanii 1809 r., komendanta Twierdzy Zamość
w kampanii 1813 r., gdzie wsławił się długotrwałą i bohaterską obroną i uzyskał honorowe wa
runki kapitulacji. Awansował na stopień pułkownika 20 grudnia 1806 r. Generał brygady od 27
grudnia 1807 r., generał dywizji od 3 lutego 1813  na stanowisku komendanta twierdzy Zamość.
Następnie służył w armii Królestwa Polskiego na stanowisku generalnego kwatermistrza (od 22
stycznia 1815 r.) Na tym stanowisku otrzymał 3 września 1826 r. awans do stopnia generała ar
tylerii (generała broni) oraz indygenat z herbem Bosak. Od 1829 r. hrabia i senator Królestwa
Polskiego. Awansowany za wierność i gorliwość w wykonywaniu rozkazów wlk. ks. Konstantego.
Zdecydowany przeciwnik powstania listopadowego. Zginął 29 listopada 1830 z rąk powstańców.
(źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Maurycy_Hauke).
3 Wojska polskie przeprowadziły nawet udany atak na redutę 10, w wyniku którego przeciwnik
wycofał się z redut i przesunął pół mili.
4 Warunki kapitulacji okazały się wyjątkowo honorowe, w ramach uznania oficerowie zatrzymali
swoje szpady, konie i wyposażenie, podoficerowie i żołnierze umundurowanie i wyposażenie.
5 Janusz Kurpiewski Monety z oblężenia Zamościa w 1813 r. artykuł w Biuletynie Numizmatycz
nym Nr 56 z 1985 r. s. 111
6 Jacek Feduszka Pieniądz emitowany w oblężonym Zamościu w 1813 roku, artykuł zamiesz
czony w czasopiśmie Inne Oblicza Historii nr 11 06/2006 listopadgrudzień., s. 75
7 Wykonany przez niego pierwszy stempel dwuzłotówki  odmiana "bez bomby" z dużymi litera
mi.( Janusz Kurpiewski Monety... op. cit. s. 112)
8 Tadeusz Kałkowski Tysiąc lat monety polskiej. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981. s. 368
9 Czesław Kamiński, Edmund Kopicki Katalog monet polskich 17641864. Krajowa Agencja Wy
dawnicza, Wwa 1977. s. 135138
10 Janusz Kurpiewski Monety... op. cit. s. 112
11 Ibid., s. 113
12 Taki pogląd wyraził np. Tadeusz Kałkowski w swoim Tysiąc lat monety polskiej.
13 Jacek Feduszka op. cit. s. 75
14 Choć nie jest to takie jednoznaczne w świetle uwag zamieszczonych na końcu artykułu.
15 Dane dotyczące średnicy i wagi podane za Katalogiem monet polskich 17641864 Czesława
Kamińskiego i Edmunda Kopickiego. J. Kurpiewski podaje w swoim opracowaniu średnicę 33
1
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34 mm i masę 12,012,5 g.
16 Edmund Kopicki Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych. Polskie To
warzystwo Numizmatyczne Zarząd Główny, Wwa 1995. Teksty cześć 2. s. 367
17 Czesław Kamiński, Edmund Kopicki op. cit. s. 139
18 Janusz Kurpiewski Monety ... op. cit. s. 113114
19 J. Kurpiewskiego w swoim opracowaniu wspomina o brakującej literze Z w wyrazie PIENIĽDZ.
Mimo jej braku w katalogach twierdzi iż jest ona, tylko bardzo płaska, a na potwierdzenie powo
łuje się na egzemplarz w Gabinecie Numizmatycznym Muzeum Narodowego w Warszawie.
20 W niektórych wydaniach tego katalogu brak jest określenia stopnia rzadkości.
21 Aukcja u Kunkera nr.84 z 18.06.2003 r., poz.2591.
22 Jacek Feduszka op. cit. s. 77
23 J. Kurpiewski podaje średnicę 2830 mm, i wagę 7,38,3 choć są też wyjątki poniżej 7 g lub
powyżej 10,7 g.
24 J. Kurpiewski na przykładzie egzemplarzy tej odmiany wskazuje jak widoczne są poszczegól
ne fazy niszczenia stempla rewersu: krawędzie stempla, zaniknie napisu otokowego,
25 Janusz Kurpiewski Monety op. cit. s. 115
26 Janusz Kurpiewski Zarys historii pieniądza polskiego. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Zarząd Główny, Wwa 1993. s. 101
27 Jacek Feduszka op. cit. s. 76
28 Witold Głębowicz MONETA FALSA, czyli o monecie fałszywej, choć nie zawsze nieoryginalnej
artykuł zamieszczony w czasopiśmie Inne Oblicza Historii nr 13  0203/2007, s. 131.
29 Dr Jacek Feduszka jest autorem artykułu Pieniądz emitowany w oblężonym Zamościu w 1813
roku, zamieszczonego w czasopiśmie Inne Oblicza Historii nr 06/2006 listopadgrudzień, s. 72
78.
30 Emeryk Zachariasz Mikołaj Seweryn HuttenCzapski h.Leliwa, hrabia (ur. 5 listopada 1828,
Stańków k. Mińska Litewskiego  zm. 23 lipca 1896 w Krakowie) kolekcjoner, numizmatyk, uczo
ny. Zgromadził bardzo bogatą kolekcję monet ruskich i polskich, medali i orderów, banknotów,
grafik rosyjskich i polskich, militariów, szkła, tkanin, obrazów i starodruków. Jest autorem pięcio
tomowego katalogu monet polskich, który do dziś jest bardzo ważnym źródłem numizmatycz
nym.
Autor: Marek Folwarniak www.poszukiwanieskarbow.com

Medal w 65 rocznicę obławy Augustowskiej 19452010
dzi, z czego w powiecie augustowskim od 10
do 25 lipca 1945 r.  1878 osób. Wśród zatrzy
Był lipiec 1945 r. Wojska sowieckie oto manych byli 15letni chłopcy i 70cioletni sta
czyły rejon Puszczy Augustowskiej oraz przyle ruszkowie, były też kobiety. Stawiano im zarzut
gające do niej tereny powiatu augustowskiego, przynależności do Armii Krajowej, bądź współ
suwalskiego i części sokólskiego. Przez ponad pracy z niepodległościową partyzantką. Po
dwa tygodnie wojska wewnętrzne NKWD oraz wstępnej selekcji, a następnie po brutalnych
powracające z frontu oddziały Armii Czerwonej przesłuchaniach część osób zwolniono, część
przeczesywały ten obszar, aresztując tysiące kierowano do dalszego śledztwa. Około 600
osób. „Szli tyralierą. Skrupulatnie przetrząsali aresztowanych, wyselekcjonowanych przez ra
zagajniki i zarośla. Zabierali ludzi z łąk, wyga dziecki kontrwywiad w ostatnich dniach lipca
niali z chałup. Jednych aresztowano, bo na li 1945 r. wywieziono w nieznanym kierunku i za
stach sporządzonych przez konfidentów ginęło bez śladu.
Pacyfikacja ta miała dwa cele równie
figurowali jako członkowie AK. O losie innych
decydował przypadek.(...) Gdy kogoś nie zasta ważne z punktu widzenia interesów sowietów
li w domu, brali innego. Żeby się zgadzała licz oraz zainstalowanych przez nich w Polsce
ba.” (cyt. za I. Sewastianowicz, S. Kulikowski, władz komunistycznych.
Była odpowiedzią na intensywną działal
Nie tylko Katyń.). Aresztowano kilka tysięcy lu
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ność Armii Krajowej Obywateli  powołanej
w miejsce rozwiązanej w styczniu 1945 r. Armii
Krajowej. Po odejściu wojsk frontowych, odpo
wiedzialność za utrzymanie kontroli nad tere
nem
spoczywała
na
formacjach
milicyjnowojskowych
PKWN.
Dysponując
szczupłymi siłami władze te znalazły się od po
czątku w defensywie. W Augustowie już w mar
cu
nie
potrafiły
wyegzekwować
wprowadzanych zarządzeń, a w kwietniu  na
skutek akcji dywersyjnych patroli i oddziałów sa
moobrony AKO  utraciły kontrolę nad powia
tem. Podobnie było w powiecie suwalskim.
Rozbite zostały posterunki milicji, prze
stały działać urzędy gminne. Intensywna działal
ność AKO
doprowadziła
do
rozkładu
powiatowej administracji i aparatu bezpieczeń
stwa. Zachowane dokumenty wykazują wyraź
nie, że „rodzime” władze komunistyczne nie
utrzymałyby się w terenie bez oparcia sił so
wieckich. Ich bezradność doprowadziła do prze
jęcia
przez
stronę
sowiecką
zadania
zlikwidowania konspiracji niepodległościowej
w powiecie augustowskim i suwalskim. Chodzi
ło też o zabezpieczenie drożności szlaków ko
munikacyjnych
pomiędzy
okupowanymi
ziemiami a Związkiem Sowieckim. Prawdopo
dobnie w maju 1945 r. zapadła decyzja o przy
gotowaniu jednej, zakrojonej na olbrzymią
skalę operacji pacyfikacyjnej przy użyciu armii
sowieckiej.
Drugim celem obławy było sterroryzowa
nie i zastraszenie miejscowej ludności. Znacz
ny procent zaginionych to osoby nie związane
z konspiracją  potęgować miało to przekona
nie o wszechmocy i bezkarności nowych władz
 panów życia i śmierci.
Lipcowa pacyfikacja była pokazem siły i bezpra
wia, jej cele nie zostały do końca osiągnięte.
Rozbite zostały struktury AKO, jednak ocaleli
dowódcy obu obwodów AKAKO: suwalskiego
i augustowskiego, którzy jednak jako zdekon
spirowani opuścili teren dotychczasowej działal
ności. Uratowali się żołnierze tych oddziałów
i patroli samoobrony, które  w obliczu obławy 
zostały rozwiązane, bądź wyprowadzone na te
ren pograniczny z Prusami Wschodnimi. Nie
znamy liczby zabitych w trakcie trwania obławy,
np. poległa większość z ponad 150 partyzan
tów ze zgrupowania AKO Władysława Stefa
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nowskiego „Groma”, którzy okrążeni przez
żołnierzy Armii Czerwonej stoczyli kilkudniową
bitwę, rozpoczętą 12 lipca 1945 r., nad jezio
rem Brożane. Wśród mieszkańców Sejneńsz
czyzny istnieje przekonanie, że podczas tej
bitwy rannych i jeńców Rosjanie zabijali strza
łem w tył głowy.
Rozstrzeliwano też w trakcie zatrzyma
nia i konwojowania – m.in. w drodze do Augu
stowa zabity został Wacław Sobolewski „Sęk”,
„Skała”, dowódca oddziału partyzanckiego.
W historii podziemia niepodległościowe
go na ziemi suwalskoaugustowskiej Obława
Augustowska 1945 r. stanowi wyraźną cezurę.
Rozbite zostały konspiracyjne struktury AK
AKO, a tropienie ocalałych ich członków trwało
nadal i stało się łatwiejsze. Dowódcy i aktywni
członkowie konspiracji, którym udało się prze
trwać obławę, w obliczu dekonspiracji opuścili
swój teren i osiedlili się w innych rejonach kra
ju. Tych, którzy będą nadal szukać schronienia
w lesie przed terrorem umacniającej się władzy
od jesieni 1945 r. będzie organizowało
w swych strukturach Zrzeszenie „Wolność
i Niezawisłość”.
Rodziny zaginionych w obławie augu
stowskiej od razy przystąpiły do poszukiwań
swoich bliskich. Dramat ich polegał nie tylko na
utracie najbliższych, pozostały one bez ojców,
dorosłych mężczyzn  często jedynych żywicie
li rodzin. Starania te nie przyniosły rezultatu ani
w latach 40., ani po 1956 r. gdy październiko
wa odwilż dodała energii nowej fali poszukiwań
osób zaginionych w obławie. Polski Czerwony
Krzyż w Augustowie przystąpił do tworzenia list
zaginionych. Po ustaleniu ponad tysiąca na
zwisk władze partyjne zakazały kontynuowania
starań – o tym wtedy nie wolno było mówić!
Temat obławy powrócił latem 1987 r.
z chwilą odkrycia grobów w okolicach Gib i po
wstaniem Obywatelskiego Komitetu Poszuki
wań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych
w Lipcu 1945 r.
Nie mogąc odnaleźć prawdziwych mogił
ludzie chcieli mieć miejsce, które choć symbo
licznie dawało poczucie łączności z zaginiony
mi w Obławie Augustowskiej  dlatego
w Gibach powstał w 1991 r. symboliczny po
mnik  miejsce pamięci o zaginionych.
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OPIS MEDALU
Awers przedstawia las Puszczy Augustowskiej,
odbite cienie ludzkich postaci, zarysowany kon
tur głowy oraz krzyż z napisem na pionowej bel
ce:
65
ROCZNICA
OBŁAWY
AUGUSTOWSKIEJ, zaś na belce poziomej na
pis: SEJNY/ DĄBROWA/ SUWAŁKI / AUGU
STÓW. W górnej części krzyża i zarysu głowy
znajduje się otwór.
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Rewers przedstawia głowę mężczyzny z otwo
rem po kuli sowieckiej na czole, sztabę zamy
kająca usta z napisami: z lewej LIPIEC 1945,
z prawej: NKWD / UB. Przy lewej krawędzi me
dalu napis: JEŻELI ZAPOMNĘ O NICH, TY
BOŻE … pochodzący ze znanej modlitwy
z Dziadów Adama Mickiewicza: Jeśli zapomnę
o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie.

Medal ma wymiary: 66 x 50 mm, przekątna 70 mm i wykonany jest w ograniczonej liczbie (310
szt.) w trzech wersjach: brązowy patynowany (150 szt.), srebrzony oksydowany (150 szt.) oraz
srebro Ag925 (10 szt.). Medale wykonane są przez Mennicę Polską. Autorem projektu jest Tade
usz Tchórzewski, znany artysta plastyk, rzeźbiarz. Data emisji: 4 lipca 2010 r.
Medale do nabycia w PTN Augustów w cenie 120 zł sztuka. Każdy medal jest w ozdobnym etui,
koszt wysyłki to 10 zł. Wszystkich zainteresowanych zakupem medali, prosimy o kontakt z od
działem ptn_augustow@fr.pl lub fax. +48 87 6430100

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Anuszkiewiczowi z oddziału PTN Augustów za przekazanie po
wyższych informacji.

Poszukiwacze skarbów powinni współpracować
z archeologami

W Polsce działa ok. 60 tysięcy poszuki watorskim. Ponadto wszystko, co leży w ziemi,
waczy  amatorów, którzy m. in. używają wykry stanowi własność skarbu państwa i znalazca
waczy metalu. Są tacy, którzy plądrują nie ma teoretycznie żadnych praw  ani do
stanowiska archeologiczne i nie zdają sobie znaleziska, ani do jakiejkolwiek rekompensaty"
sprawy, że każde znalezisko należy do skarbu  mówiła archeolog Izabela Piotrowska pod
czas niedawnej prezentacji w Muzeum Histo
państwa.
"Każdy odkryty przez amatora przedmiot rycznym m.st. Warszawy skarbu znalezionego
powinien zostać zgłoszony w urzędzie konser przy renowacji piwnic muzeum.
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Archeolog podkreślała, że tego typu
przedmioty mają podwójną wartość: własną
wartość praz wartość kontekstu, w jakim odna
leziono skarb. Dlatego poszukiwacz amator po
zbawia znalezisko części jego wartości  nawet
jeżeli odnaleziony przedmiot przyniesie do mu
zeum.
"To jest problem ogólnopolski. Czasami
dostajemy oferty od takich poszukiwaczyarche
ologów, ale trzeba również rozróżnić poszuki
waczy, którzy prowadzili takie prace od bardzo
dawna i w jakiś sposób byli związani z mu
zeum, od takich, którzy po prostu penetrują zna
leziska archeologicznie. To jest problem
złożony"  powiedział PAP zastępca dyrektora
Muzeum Zamojskiego dr Piotr Kondraciuk.
Wśród "poszukiwaczy skarbów" można
odnaleźć osoby, których cele działań w znacz
nym stopniu różnią się między sobą.
"Ci poszukiwacze dzielą się na trzy za
sadnicze grupy. Grupa pierwsza  to tzw. +ła
chudry i łachmyty+, które dla własnych korzyści
finansowych biegają po znanych stanowiskach
archeologicznych starając się uprzedzić arche
ologów. Ci są oczywiście naszymi wrogami" 
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mówi PAP prof. Andrzej Kokowski z Wydziału
Archeologii UMCS w Lublinie.
"Druga grupa to są ludzie niezoriento
wani, jeżeli chodzi o zasady obowiązujące
w polskim prawie, dotyczące ochrony zabyt
ków. Co więcej, najczęściej trafiają na arche
ologię pobocznie. Np. interesują się II wojną
światową, zagadnieniami związanymi z różny
mi bitwami i ci ludzie często nie wiedzą, co zro
bić. Puszczają znalezisko w obieg lub
wymieniają się. To są osoby, do których chce
my dotrzeć, a oni chętnie nawiązują z nami
współpracę.
Trzecia grupa  to są ludzie, którzy
w zakresie poszukiwań z wykrywaczami metali
doszli do ogromnego profesjonalizmu i są dla
archeologów użyteczni. Przy zawarciu z nimi
umowy i pokazaniu im celów  oni reagują
w sposób profesjonalny potrafiąc włączyć się
do naszych badań"  mówi prof. Kokowski.
"Niestety, ta trzecia grupa jest najmniej
liczna, ale powoli rośnie. Przekonują się, że
wyścig z archeologią nie ma sensu"  dodaje.
KAM PAP  Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl dki/ mhr/bsz

Nowa najdroższa moneta świata

Chyba każdy zna złote 20 dolarów i wycofanych. Wprowadzonych do obiegu zo
z 1933 roku, najdroższą monetę świata. Ale stało 1758 sztuk, a do naszych czasów prze
czy na pewno najdroższą? Otóż, już nie. Zosta trwało ok. 150. Wydaje się, że taka rzadkość
ła zepchnięta na drugie miejsce przez 1 dolara wyklucza osiągnięcie takiej ceny. Wszystko
z 1794 roku. Został on niedawno sprzedany za zmienia jednak stan rekordzistki, który po po
7,85 milionów dolarów! Suma, która przyprawi nad 250 latach jest wyśmienity i prawdopodob
łaby niejednemu zawrót głowy. Monetę kupiła nie najlepszy z zachowanych egzemplarzy.
fundacja Cardinal Collection Educational Foun
Autor: Tajniak www.numidia.pl
dation, która zamierza wystawić ją na ekspozy
cji tak jak robił to jej
poprzedni właściciel.
Wysoka cena spowo
dowana jest historią
tej monety, ponieważ
jest to pierwszy wybity
amerykański dolar. Zo
stał on wyprodukowa
ny w październiku
1794 w nakładzie ok.
2000 sztuk. Jakość
pierwszych egzempla
rzy nie była doskona
ła.
Wiele
monet
zostało uszkodzonych
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Daithy Ó hÓgáin "Celtowie. Dzieje"
Daithy Ó hÓ
gáin
"Celtowie.
Dzieje"  to pierw
sza na polskim ryn
ku
księgarskim
publikacja komplek
sowo
traktująca
o losach Celtów 
jednej z głównych
grup ludów indoeu
ropejskich kształtu
jących
kulturowy
i etniczny obraz sta
rożytnej
Europy.
Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa
Akademickiego DIALOG i jest jednocześnie
podręcznikiem akademickim, dotowanym przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
przez Ireland Literature Exchange.
Autor prześledził historię tego ludu od je
go początków po świt średniowiecza. Posiłko
wał się przy tym przede wszystkim tekstami
źródłowymi pochodzącymi ze starożytności au
torstwa m.in. Strabona, Juliusza Cezara, Pliniu
sza Starszego, które obszernie zacytował na
kartach książki. Niestety, jak zaznacza historyk
 źródła ukazują Celtów często w złym świetle,
gdyż pochodzą od dziejopisów greckich i rzym
skich, skonfliktowanych z nimi. Natomiast sami
Celtowie dostarczyli własnych źródeł pisanych
dopiero w VI wieku, dlatego ich obraz na za
wsze pozostanie dla nas niejasny.
Jeszcze dzisiaj na świecie językami cel
tyckimi posługuje się ponad milion osób  w Ir
landii i na Wyspach Brytyjskich. Jednak ponad
2 tysiące lat temu Celtowie docierali w tak odle
głe miejsca jak zachodnie krańce Europy  np.
Półwysep Iberyjski oraz do Azji Mniejszej. Celto
wie przez prawie dwa tysiąclecia kształtowali
kulturowe, etniczne i polityczne oblicze Europy.
Daithy Ó hÓgáin już we wstępie podkre
śla, że ukazane przez niego dzieje Celtów są
w istocie przeglądem toczonych przez nich
walk i pasm podbojów. "Przez większość spo
śród owych 2000 lat wędrówka, jaką są dzieje
Celtów (...) stanowi jednak zasadniczy składnik
ogólnej historii Europy oraz ukazuje nam pano

ramę tej części europejskiego dziedzictwa, któ
ra nie jest szeroko znana"  pisze autor. Jak
dodaje, "termin +Celtowie+ w swym podstawo
wym rozumieniu oznaczał: +wojownicy+,
i prawdopodobnie był używany przez samych
Celtów dla wychwalania ich sukcesów, czyli
podbojów i rozszerzania panowania nad inny
mi ludami."
Oprócz szczegółowych losów wojowni
czych Celtów  tras migracji, opisów walk i so
juszy autor wprowadza czytelnika w arkana
kultury, religii i obyczajów tego nadal intrygują
cego ludu.
W pierwszej części książki autor odnosi
się do wyników badań archeologów i wśród
kultur archeologicznych próbuje wytropić po
czątki ludu celtyckiego. W pozostałych czę
ściach bazuje na źródłach pisanych.
Polski wydawca rzetelnie podszedł do
przygotowania tekstu. Tłumaczem był historyk
 Mariusz Zwoliński, a za redakcję odpowiadała
z wykształcenia archeolożka  Margarita Kar
dasz. Ciekawostką jest także polski akcent
w postaci zdjęcia na okładce, które przedsta
wia rewers monety celtyckiej z III/II wieku
p.n.e. znalezionej podczas prac wykopalisko
wych w Nowej Cerekwi w woj. opolskim. Cało
ści
dopełnia
wkładka
z
fotografiami
ukazującymi ciekawsze stanowiska archeolo
giczne i zabytki łączone z Celtami, a także kil
ka map prezentujących ekspansję plemion
celtyckich. Atutem publikacji jest szczegółowy
spis bibliograficzny podzielony ze względu na
rozdziały oraz indeksy imion, nazw geograficz
nych i etnicznych, które tworzą doskonały apa
rat naukowy do dalszych dociekań.
Autor książki  Daithy Ó hÓgáin jest
uznanym autorytetem w dziedzinie historii kul
tury, literatury i folkloru Irlandii. Wykłada na
University College w Dublinie. Znany jest z pu
blikacji na temat pradziejów i wierzeń Irlandii,
np. "The Sacred Isle. Belief and Religion in
PreChristian Ireland (1999), Historic Ireland.
5000 Years of Ireland's Heritage (2001). SZZ
PAP  Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl
agt/kap/
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Koniec zakazu fotografowania
Ileż to razy spotkaliśmy
się z wielkim krzykiem Pa
ni/Pana w muzeum, po tym
jak wyjęliśmy aparat z torby.
Ja przynajmniej odczuwałem
jakbym chciał fotografować
ściśle tajny obiekt o znaczeniu
militarnym. Na szczęście ko
niec już tego.
Idąc na wystawę
możemy robić zdjęcia dowoli, jedynie zarząd
muzeum może nam zabronić używania staty
wów oraz lamp błyskowych.
Od dnia 25 maja 2010 roku, możemy fo
tografować muzea, tak w środku jak i na ze
wnątrz. Umożliwił nam to wyrok Sądu, który
takowy zakaz wpisał na listę klauzul niedozwo
lonych.
O wypowiedź poprosiłem Pana Macieja Chmie
lowskiego z Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon
sumentów.
„ Muzea nie mogą stosować zakwestionowane
go postanowienia. Jeżeli mimo to będą pobiera
ło opłaty za wykonywanie fotografii, konsument
będzie mógł dochodzić swoich praw indywidual
nie przed sądem. Może żądać zwrotu nienależ
nie pobranych pieniędzy.
Zdjęcia powszechnie udostępnionych
zbiorów można robić bez opłat i nie uzależniać
od uzyskania zgody dyrektora, jeżeli zdjęcie
jest wykonywane w trakcie zwiedzania, na do
zwolony użytek prywatny i publiczny oraz nie

narusza autorskich praw ma
jątkowych. Ponadto muzea
dla ochrony zbiorów mogą
ograniczyć używanie apara
tów z lampą błyskową. Zgod
nie z ustawą o muzeach
muzea mogą również pobie
rać opłaty za przygotowanie
i udostępnienie swoich zbio
rów do celów innych niż

zwiedzanie.
W przypadku ewentualnego sporu konsumenta
z muzeum o tym czy istniała podstawa do po
brania opłaty za fotografowanie będzie decy
dował sąd po indywidualnym rozpatrzeniu
każdego przypadku.
Treść klauzuli: „§ 8. Zabrania się fotografowa
nia i filmowania eksponatów oraz sal ekspozy
cyjnych bez uzyskania pozwolenia dyrektora
Muzeum. Fotografowanie możliwe jest po uzy
skaniu zgody i uiszczeniu opłaty”. ”
Nie wszystkie jeszcze muzea dostoso
wały swoje regulaminy do wyroku i próbują
jeszcze zabraniać wykonywania zdjęć swoich
eksponatów. Z doświadczenia mogę doradzić,
aby w przypadku interwencji służb ochrony
w muzeum, powoływać się na powyższą klau
zulę, pomaga też krótka wypowiedź o możliwo
ści zawiadomienia UOKiK.
Autor: Karol Świerzbin "rara_avis"
Foto: z zasobów www.commons.wikimedia.org

Jedność w różnorodności Unity in Diversity
“Są już gotowe” – powiedział prezydent
Rosji na szczycie G8 pokazując projekt mone
ty jednej, wspólnej, globalnej waluty
Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew,
podczas spotkania na szczycie krajów G8 we
włoskiej miejscowości L’Aquila, przedstawił
zgromadzonym przywódcom państw projekt
nowej, globalnej waluty. Prezydent Miedwie
diew wyciągnął z kieszeni przykładową monetę
“jednej, wspólnej globalnej waluty”, o wartości
“1″ i z napisem “Jedność w różnorodności”
(“Unity in Diversity“).
“Oto ona. Możecie ją obejrzeć i dotknąć
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jej” – powiedział później Miedwiediew reporte
rom. Według Miedwiediewa, jedna, wspólna wa
luta “interesuje teraz wszystkich, nawet
mennice”. Przygotowana moneta wskazuje we
dług Miedwiediewa, że “są one już gotowe. Wy
daje mi się, że jest to dobry znak wskazujący

jak niezależni jesteśmy.”
Propozycja Rosji wysunięta podczas
spotkania G20 w Londynie w kwietniu 2009
roku dotyczyła stworzenia jednej, wspólnej,
globalnej waluty.
Za Serwisem Informacyjnym BIBUŁA

Monety z okresu bitwy grunwaldzkiej
Wystawa
"Monety
z okresu bitwy grunwaldz
kiej"
zrealizowana
dla
uczczenia 600lecia jednej
z największych bitew śre
dniowiecznej Europy.
Ekspozycję rozpoczy
na prezentacja monet pol
skich  w tym najstarszych
Kazimierza Wielkiego (1333
 1370) i królowej Jadwigi
(1384  1386). Pokazane zo
stały litewskie monety króla
Władysława Jagiełły (1386 
1434) i Wielkiego Księcia
Witolda (1392  1430) oraz
grzywny z XIII  XIV wieku.
Najliczniej
przedstawiono
monety krzyżackie, m.in. za
prezentowano cztery skarby
szelągów. Pokaz uzupełnia
ją monety z państw europej
skich, które były w obiegu
od XIII do XV wieku. Wśród
nich najcenniejszy jest skarb
złotych
florenów
znaleziony
w Zalewie. Osobno przedstawione są monety
odnalezione na Polach Grunwaldzkich, pozo
stawione przez piel
grzymów,
odwiedzających
przez stulecia miej
sce bitwy. Monetom
towarzyszą medale,
medaliony i plakiety
o tematyce grun
waldzkiej. Łącznie
pokazano
1900
obiektów
Wystawa zo
stała zrealizowana

przez Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie oraz Muzeum Histo
ryczne w Trokach. Prezentowa
ne numizmaty pochodzą ze
zbiorów: Muzeum Warmii i Ma
zur w Olsztynie, Muzeum Histo
rycznego w Trokach oraz
zbiorów prywatnych z Litwy, Mu
zeum Narodowego w Warsza
wie,
Muzeum
Okręgowego
w Toruniu, Muzeum Okręgowe
go im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy, Muzeum Zamko
wego w Malborku, Muzeum
w Chorzowie.
Wystawa została otwarta 6
maja 2010 roku, będzie ekspo
nowana do 20 września, a na
stępnie zostanie przewieziona
do Trok (Litwa), gdzie będzie
eksponowana do końca listopa
da 2010 roku.
Otwarcie wystawy było po
łączone z sesją o programie:
prof. dr hab. Mariusz Mielcza
rek: Wojna i pieniądz
Zofia Januszkiewicz: Monety w dobie bitwy
grunwaldzkiej, ich funkcje i zadania
Romuald Odoj: Monety z pól grunwaldzkich
dr Jan Gancewski: Rozliczenia w państwie
krzyżackim w Prusach w XV wieku
Virgilijus PoviliUnas – Litwa: Skarby monet
w zbiorach Muzeum Historycznego w Trokach
Anatolij Wałujew – Rosja: Monety okresu bitwy
grunwaldzkiej w zbiorach Muzeum Historyczno
 Artystycznego w Kaliningradzie
W organizacji sesji uczestniczyło Polskie To
warzystwo Numizmatyczne.
tekst: Zofia Januszkiewicz
fot.: Grzegorz Kumorowicz
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Spektakularne odkrycie polskich archeologów
w Czarnogórze
Naczynie z 5 tys. monet ze srebra i brą
zu, ważących ponad 15 kg, znaleźli archeolo
dzy z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy
PołudniowoWschodniej Uniwersytetu War
szawskiego podczas wykopalisk w nadmorskim
Risan, w Czarnogórze. To jeden z najwięk
szych odkrytych dotychczas skarbów antycz
nych monet na świecie. Monety znaleziono pod
podłogą badanego domostwa o rozbudowa
nym planie greckim. Znajdowały się w dwuusz
nym dzbanie, wyprodukowanym w lokalnym
warsztacie. Część z numizmatów jest zlepiona,
dlatego przed procesem konserwacji trudno jed
noznacznie je rozpoznać.

żo monet różnych serii, wcześniej nieznanych
numizmatykom i dotyczących nieznanego
wcześniej króla iliryjskiego. Ma ono istotne
znaczenie dla poznania historii Ilirii"  tłumaczy
Dyczek.
Odkrycie skarbu i jego datowanie na III
wiek p.n.e. ostatecznie przerwało dyskusje na
temat okresu, w którym panować miał Ballaios.
Dotychczas przeważał pogląd, że władca spra
wował swoje rządy w II wieku p.n.e. Archeolo
dzy ustalili, że dzban ukryto trochę przed lub
w 229 roku p.n.e., co zarazem umożliwiło spre
cyzowanie czasów władania Ballaiosa i umiej
scowienie ich o wiek wcześniej.

"Bardzo klarowny układ warstw archeolo
gicznych pozwala na stwierdzenie, że naczynie
zostało przykryte rumowiskiem powstałym po
pożarze. Materiał ceramiczny, w tym charakte
rystyczne fragmenty tzw. naczyń gnathia produ
kowanych w południowej Italii umożliwia
datowanie złożenia naczynia na III wiek p.n.e."
 wyjaśnia kierujący badaniami prof. Piotr Dy
Antyczne miasto Rhizon, współczesne
czek.
Risan w Czarnogórze powstało w VI wieku
p.n.e. Było miejscem wymiany handlowej
i prawdopodobnie nieznaną wcześniej kolonią
grecką leżącą nad głęboką zatoką adriatycką 
Boka Kotorska.
Miasto stanowiło ważny ekonomiczny
i polityczny ośrodek królestwa Iliryjskiego. Wpi
sało się trwale w historie starożytnego Rzymu,
Jego zdaniem, niektóre z monet pocho gdyż tutaj ustanowiła swoją stolicę iliryjska kró
dzą zapewne z Grecji.
lowa Teuta. To za jej przyczyną wybuchła
w 229 r. p.n.e. tzw. pierwsza wojna iliryjska. Po
"Natomiast już z całą pewnością wiado jej przegraniu miasto zostało zniszczone i cały
mo, że w dzbanie jest wiele serii monet tajemni obszar przeszedł we władanie Rzymu.
czego iliryjskiego króla Ballaiosa  rozpoznaje
się je po wizerunku władcy"  dodaje nauko
Polacy pod auspicjami Ośrodka Badań
wiec.
nad Antykiem Europy PołudniowoWschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęli wyko
Według niego, oprócz wielkiej wartości paliska na stanowisku w Risan w 2000 roku.
muzealnej i niezaprzeczalnych walorów este
tycznych, odkrycie ma wielkie znaczenie nauko PAP  Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski
we.
www.naukawpolsce.pap.pl
agt/ jbr/bsz Fot. Janusz Recław.
"Po raz pierwszy odkryto bowiem tak du
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Złote monety z XIII wieku w Bułgarii

Zespół archeologów odkrył na stanowi
sku w dawnej stolicy Bułgarii 7 złotych monet
z XIII wieku  informuje serwis internetowy Novi
nite.
Odkrycia złotego skarbu dokonano na
stanowisku w Wielkim Tyrnowie nad rzeką Jan
trą, dawnej stolicy kraju, mieście położonym
w odległości 240 kilometrów na północny
wschód od Sofii.
Zespół naukowców pod kierunkiem
prof. Mikołaja Owczarowa i prof. Hitko Wacze
wa prowadzi prace wykopaliskowe w okolicach
XIVwiecznej cerkwi św. Piotra i Pawła na wzgó
rzu Carewec, gdzie mieściły się królewskie sie
dziby władców Bułgarii w XIIIXIV w.
Archeolodzy odnaleźli złote monety
w odległości 10 metrów od murów cerkwi, na
głębokości około 40 centymetrów pod po
wierzchnią ziemi.
Na każdej z odnalezionych złotych mo
net po jednej stronie widnieje wizerunek Jezu
sa Chrystusa, a po drugiej Najświętszej Marii
Panny.
Początkowo naukowcy przypuszczali, że

monety pochodzą z okresu panowania cara
Iwana Arsena II (12181241 r.), który był pierw
szym bułgarskim władcą bijącym złote monety,
ale okazało się, że znalezisko nie pochodzi
z Bułgarii.
Odkryte monety pochodzą z mennicy
Jana III Dukasa Watatzesa, władcy Cesarstwa
Nicejskiego w latach 12211254. Cesarstwo
Nicejskie było greckim państwem istniejącym
w latach 12041261 na zachodnich terenach
Azji Mniejszej, po rozpadzie Cesarstwa Bizan
tyjskiego na mniejsze państwa w wyniku zdo
bycia Konstantynopola w 1204 r. przez wojska
IV wyprawy krzyżowej.
Znalezisko jest największym złotym
skarbem odnalezionym w Wielkim Tyrnowie,
które było stolicą państwa w okresie drugiego
carstwa bułgarskiego (11851396 r.). Wcze
śniej dwukrotnie odnaleziono na stanowiskach
archeologicznych w tym mieście po trzy złote
monety.
PAP  Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl

Insygnia Rzeczypospolitej na zamku w Starej
Lubowni

Replika polskich klejnotów koronacyj
nych jest od 3 lipca na stałe prezentowana
w muzeum zamku w Starej Lubowni na Słowa
cji. Insygnia władzy Polskich królów były ukryte
na zamku Lubownia podczas Potopu szwedz
kiego w latach 16551661.
Replika polskich klejnotów koronacyj
nych wystawiona będzie w Kaplicy św. Michała
na zamku Lubownia. Kopie regaliów królów pol
skich zostały wykonane w 2010 roku przez me
taloplastyka Józefa Walczyka z Nowego
Sącza.
Przy ich wykonaniu oparto się na mate
riałach archiwalnych z XVIII wieku  zachowa
nych szkicach autorstwa Jana Krzysztofa
Wernera i dwudziestu dwóch portretach królów
polskich autorstwa Marcella Bacciarellego.
Rekonstrukcja była też możliwa dzięki
dokładnemu opisowi regaliów, który zlecił król
Stanisław August Poniatowski po swojej koro
nacji.

Polskie klejnoty koronacyjne prezentowane na
zamku to złote jabłko królewskie, berło i bogato
inkrustowana kamieniami korona zwana "koro
ną Chrobrego" oraz płaszcz koronacyjny ostat
niego króla polskiego.
Do wykonania repliki regaliów użyto zło
ta, srebra, miedzi, mosiądzu i brązu. W koronie
umieszczono 280 większych i mniejszych ka
mieni półszlachetnych i syntetycznych oraz 80
pereł. Sama replika korony Chrobrego waży
1,5 kilograma.
Miejsce ekspozycji polskich klejnotów
koronacyjnych nie jest przypadkowe. Zamek
w Starej Lubowni w latach 14121772 wchodził
w skład Rzeczypospolitej jako tzw. zastaw spi
ski. Klejnoty koronacyjne i cały skarb królewski
zostały przewiezione na zamek Lubownia po
najeździe Szwedów na Polskę w 1655 roku.
Przewóz klejnotów organizował ówcze
sny starosta zastawionego Spisza urzędujący
na zamku Lubownia, Jerzy Lubomirski. Praw
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dopodobnie wywiózł ze skarbca królewskiego
szkatuły z klejnotami i najcenniejsze dokumen
ty archiwalne królestwa polskiego. Cały skarb
królewski był ukryty na zamku Lubownia do
1661, kiedy to został przewieziony z powrotem
do Krakowa, na zamek królewski na Wawelu.
Korony Chrobrego używano podczas koronacji
królów polskich w latach 13201764. Powstała
ona nie jak wskazuje nazwa na koronację
pierwszego króla Polski, lecz na koronację kró
lewską Władysława I Łokietka. Zwana była jed
nak Koroną Chrobrego, aby podkreślić tradycję
państwa polskiego i znaczenie ciągłości wła
dzy. Korona Władysława I Łokietka była najważ
niejszą i najcenniejszą koroną przechowywaną
w Skarbcu Koronnym na Wawelu.

nr 3/2010 (7)

Oryginał tego symbolu polskiej władzy
został wywieziony z wawelskiego skarbca
w 1795 roku przez wycofujących się z Krakowa
żołnierzy armii pruskiej. Rozkazem Fryderyka
Wilhelma III, drogocenne kamienie: rubiny,
szafiry, szmaragdy i perły zostały usunięte
z korony i sprzedane, a sama korona została
przetopiona na monety.
Razem z nią zostały zapewne zniszczone ko
lejne cztery korony, cztery berła, pięć jabłek,
sześć mieczy i wiele innych drogocennych pol
skich precjozów królewskich. SZB
PAP  Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl woj/bsz

Konstelacja Monet 2010
W Sankt Petersburgu, 10 czerwca odby
ła się czwarta edycja międzynarodowego kon
kursu monet Konstelacja Monet. O głosy jury
rywalizowało 209 monet z 24 krajów. Narodowy
Bank Polski zgłosił do udziału 18 monet kolek
cjonerskich, z czego jedna moneta wygrała

w jednej z sześciu kategorii. Jest to moneta 10
zł Czesław Niemen w kształcie klipy. Monetą
roku zostało 50 hrywien z Ukrainy o temacie
"Wieczory na chutorze w pobliżu Dikańki"
(opowiadanie Mikołaja Gogola).
Autor: Tajniak www.numidia.pl

Aukcje Künker 169173 zakończone

Dnia 25 czerwca zakończyła się ostatnia
aukcja Künker.
Pod młotek poszło niecałe 7500 przed
miotów, w tym oszałamiająca ilość literatury
2149 pozycji. Na tej renomowanej aukcji
oprócz dużej ilości monet niemieckich znalazły
się również zagraniczne numizmaty oraz pol
skie, około 300 sztuk, w tym 21 złotych. Bogaty

zbiór trojaków i monet okresu Polski Królew
skiej zachwycił niejedno oko.
Najdroższymi monetami polskimi okaza
ły się Półtalar Zygmunta III z Torunia sprzeda
ny za 36 tys. euro, oraz 2 Dukaty Jana
Kazimierza z Poznania sprzedane za 55 tys.
euro.
Autor: Tajniak www.numidia.pl

Świdnicka dwunastogroszówka

Z fałszowania pieniądza Świdnica była
kojarzona już od początku XVI wieku. Za pano
wania króla Ludwika Jagiellończyka miasto
Świdnica wybijało własne monety pół groszo
we, których zadaniem nie było zaspokojenie po
trzeb miejscowych, a z powodu zastosowania
identycznego rysunku jak na polskiej monecie
(i około 10% mniejszej wagi) przeznaczone by
ły na eksport do sąsiedniego kraju.
Kolejne fałszowane monety miasto wybi
jało w okresie inflacji kipperowej. W latach
1621 – 1622 wybito jako monety miejskie nastę
pujące nominały: 3 halerze (greszel), krajcar, 3

krajcary (grosz), 12 krajcarów i 24 krajcary –
przynajmniej tak wynikało do niedawna z naj
lepszych katalogów śląskiego mennictwa.
Dlatego dwie wielkie firmy numizma
tyczne: Westfallische Auktion Geselschaft
w 2004 i Leipziger Münzhalndung w 2007 mia
ły problem z opisaniem monet, które trafiły do
nich do sprzedaży.
Pierwsza z nich, kierując się wagą wy
noszącą 7,38 g określiła tę monetę jako ćwierć
talara. Waga drugiej monety była znacznie niż
sza, bo 3,33 g, więc w Lipsku monetę tę okre
ślono jako „24krajcarówkę bez nominału”.
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Faktycznie, prócz cyfry „(24)” od opisa
nych przez Friedensburga pod pozycją 3604 ni
czym się nie różnią. Ale każda ze świdnickich
24krajcarówek posiada jeszcze jedne określe
nie nominału. Słownie w otoku rewersu monety
napisano GROS.DVODECVPL.CIVI.SWIDNI,
co należy tłumaczyć z łaciny jako „12 groszy
miasta Świdnica”.
Byłaby to więc być moneta odpowiadają
ca nominałem połowie śląskiego talara obra
chunkowego (który wynosił niezmiennie 24
grosze).
Na przykładzie tej monety można więc
określić jak bardzo na Śląsku szalała inflacja
w tamtym okresie. Jedyna znana dziś moneta
talarowa odpowiadająca talarowi obrachunko
wemu z naniesionym nominałem w groszach
pochodzi z 1650 roku i waży 24,3 g. Nasza 12
groszówka świdnicka powinna więc mieć wagę
około 12 g, a faktycznie większość ma wagę
około 4,5  5 g. Aby jakoś usprawiedliwić obni
żenie wagi zastosowano również inny niż zna
ny nam z dekretów cesarskich i historii
MVTVA
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pieniądza przelicznik groszy na krajcary (za
miast 1 grosz = 3 krajcary zastosowano 1
grosz = 2 krajcary).

Ile na całym zamieszaniu przy przelicza
niu pieniędzy zarobiło miasto Świdnica nie je
stem w stanie dziś odpowiedzieć. Wiem
natomiast za ile poszły monety świdnickie bez
nominału w krajcarach (więc powinny mieć
opis, że są to monety 12 groszowe). W obu
wyżej opisanych przypadkach nabywcy zapła
cili za nie po 170 euro.
Autor: Piotr Kalinowski

Balbin i Pupien

Najczęściej
spotykanym
motywem
w mennictwie Balbinusa i Pupienusa, są mone
ty z wizerunkiem uściśniętych dłoni konsulów.
Ten gest ma niewątpliwie symbolizować wza
jemne zaufanie jak również współdziałanie.
W tej diarchi jaką tworzyli nielubiący się, co
trzeba zaznaczyć, Panowie wyróżniają się typy
FIDES MVTVA AVG, PIETAS MVTVA AVGG
(Balbin), AMOR MVTVVS AVGG i CARITAS
MVTVA AVGG (Pupien).
Jak wiemy z poprzedniego artykułu wro
giem Cesarstwa stał się Maksymin Trak. Wie
my o buncie jaki zawiązał się w Afryce
Prokonsularnej przeciw Maksyminowi Trakowi.
W ten czas wyniesiony został do godności ce
sarskiej namiestnik prowincji Gordian I, przy
którym dzielnie stanął jego syn Gordian II o rów
nej władzy Augusta (połowa marca  koniec
kwietnia 238r.). Oczywiście dostali poparcie se
natu a część prowincji uznała władzę Gordia
nów. Herodian wspomina, gdy Gordian
otrzymał purpurę cesarską był człowiekiem
w zaawansowanym wieku i od dawna posiadał

zaszczytne odpowiedzialne miejsce w admini
stracji imperium (Herod. VII 5, 2). Wiadomo
nam ze źródeł, że Gordian I wzbraniał się
przed otrzymaniem godności (Herod. VII 5, 3
7) w sumie po przemyśleniu sprawy i wiszą
cych obowiązków wziął do siebie, gdyż wyma
gały tego okoliczności młodego augusta
Gordiana II, który przejmuje władzę nad armią
i walczy przeciw Kapelianowi fanatykowi,
stronnikowi Maksymina Traka (Herod. VII 9, 2).
Krótki czas ich rządów skończył się tragicznie.
Gordian II zginął pod Kartaginą w bitwie z Ka
pelianem a ojciec popełnił samobójstwo (He
rod. VII 9, 2) czas ich rządów zawęża się do
około 20 dni. Świadomi niebezpieczeństwa
grożącego z jego strony nakazywało by trzy
mać się razem i wspólnie zmagać się z groź
nym przeciwnikiem. Balbin pozostał w stolicy
i zarządzał sprawami lokalnymi, podczas gdy
Pupien zebrał wojsko i prowadził je przeciwko
Maksyminowi. W końcu Pupien nie zdążył
schwytać wrogiego Cesarstwu Maksymina.
Trak został zamordowany przez własnych żoł
nierzy podczas oblężania Akwilei.
Ciekawostką jest to, że w emisjach mo
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net jedynym motywem miltarnym jest tylko emi
sja monet z legendą VICTORIA AVGG, wybita
na aureusach, srebrnych denarach i kwinarach
jak również brązowych sestercach i dupondiu
sach (RIC IV/2 (Balbinus nr 89, 25, Pupienus
nr 88a, 2324) Możemy domyślać się, że mo
nety te zostały wybite kiedy pokonano Maksymi
na Traka, co równie ważne aurusy
Awers: IMP CAES PVPIEN MAXIMVS AVG
przedstawiają li tylko ten typ monety.
Rewers: AMOR MVTVVS AVGG
antoninian RIC IV vol.II 9b
Znane są również pierścienie z III wieku z wi
zerunkiem uściśniętych dłoni

Awers: IMP C D CAEL BALBINVS AVG
Rewers: VICTORIA AVG
średnica 21mm waga 3,10gr
Denar RIC IV vol.II 8
MVTVA AVG

Przykłady wotywne:

Awers: IMP CAES D CAE BALBINVS AVG
Rewers: FIDES MVTVA AVGG
Denar RIC IV vol.II 11

Awers: IMP C D CAEL BALBINVS AVG
Rewers: VOTIS DECENNA LIBVS
RIC – nienotowana.

Awers: IMP CAES D CAEL BALBINVS
Rewers: PIETAS MVTVA AVGG
denar RIC IV vol.II 12

Awers: IMP CAES D CAEL BALBINVS AVG
Rewers: VOTIS DECENNA LIBVS S C
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na rewersie postać Zeusa, w literaturze odno
towana, Koln 2608, Savio 12392

Sestercia RIC IV vol.II 20
Awers: IMP CAES M CLOD PVPIENVS AVG
Rewers: VOTIS DECENNA LIBVS S C
dupondius 10,75g RIC IV vol.II 19

na rewersie klasyczny motyw dla tetradrachm
Orzeł. Średnica 22mm waga 11,96gr. Odnoto
Bardzo ciekawa moneta Sesterc, widać wana, Koln 2606, Milne 3318, Emmet 3363
postacie Balbinusa, Pupiena i Gordiana III sie
dzą na platformie po lewej stronie Liberalitas
Na zakończenie przytoczę podsumowa
z liczydłem i rogiem obfitości, po prawej żoł nie dla lat 235238 posługując się skrótami za
nierz z włócznią, poniżej obywatel / mieszcza W. Kaczanowiczem
nin w geście powitalnym
1. Za panowania Maksymina Traka:

 antysenatorski i przeciwny rzymskim trady
cjom charakter reżimu;
 militarne podstawy i aspekty panowania.
2. Za panowania obu starszych Gordianów ak
centowano rzymski, patriotyczny pierwiastek
nowych rządów.
3. Za panowania Balbina i Pupiena:
 manifestacje łaskawości i szczodrości wład
ców nadających beneficja ludowi i wojsku;
Awers: IMP CAES D CAEL BALBINVS AVG
 pamięć o senatorskim rodowodzie ich rzą
Rewers: LIBERALITAS AVGVSTORVM S C
dów;
RIC IV vol.II 14
 akcentowanie wzajemnego zaufania obu
władców;
Znane są również monety z Bithyni, Aleksan  brak eksponowania roli wojska, które nie było
drii, Cicia (Tarsus)
traktowane jako oparcie dla panujących.
Tetradrachmy:

Autor Maciej Nabiałek "nabializm"
Jest to dalsza część artykułu, opublikowanego
w BI TPZN 2/2010 (7)

Wydarzy się ...

Jesień zapowiada się nam ciekawie. wej Konferencji Naukowej organizowanej przez
W „światku” numizmatycznym dużo się zdarzy. PTN.
Na wstępie wspomnijmy o seminariach,
Temat przewodni tegorocznego spotka
zacznie się w Augustowie, od IX Międzynarodo nia to: Pieniądz – Symbol – Władza – Wojna
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wspólne dziedzictwo Europy. (Białoruś – Litwa
– Łotwa – Polska – Rosja – Słowacja – Ukra
ina). Konferencja ta odbędzie się w Augustowie
w dniach 811 września 2010 roku, w Oficer
skim Yacht Clubie „Pacyfik”.
Kilka dni później 18 września, spotkanie
w Praszce. Będzie to już szóste seminarium
którego współorganizatorem jest zaprzyjaźnio
ne z nami czasopismo „Grosz”. Tym razem te
matem
przewodnim
będzie
fałszerstwo
pieniądza. Seminarium odbędzie się w Mu
zeum w Praszce przy placu Grunwaldzkim 15.
Na zakończenie roku przewidziane jest
spotkanie w Nowej Soli. Muzeum Miejskie wraz
z Komisją Numizmatyczną Komitetu Nauk Hi
storycznych PAN organizują XIV Ogólnopolską
Sesję Numizmatyczną „Upieniężnienie – kiedy
moneta staje się pieniądzem”. Sesja ta odbę
dzie się w dniach 2526 listopada w Muzeum
Miejskim w Nowej Soli. Informacje dla zaintere
sowanych muzeum.his@nowasol.net
Na ostatni kwartał tego roku firmy numi
zmatyczne zapowiedziały też interesujące au
kcje. Zapowiedź pierwszej aukcji Antykwariatu
Numizmatycznego Niemczyka, mogliście już
Państwo przeczytać na poprzednich stronach.
Warto jeszcze dodać, iż Warszawskie Centrum
Numizmatyczne również organizuje kolejną au
kcję. Odbędzie się ona 13 października w Hote
lu Holiday Inn w Warszawie od godziny 9:30.
Katalog bedzie dostępny około połowy wrze
śnia.
2 października odbędzie się XII Śląska
Giełda Kolekcjonerów, jedna z największych im
prez kolekcjonerskich w Polsce. Co roku spo
tkanie to, przyciąga wiele kolekcjonerów,
w zeszłym roku giełdę odwiedziło blisko 5000
osób. To wspaniała okazja do wymiany, kupna
lub sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich.
Tym bardziej, że wciąż można się zarejestro
wać i wystawić własną kolekcję. Rok temu pod
czas tej imprezy odbyły się premiery katalogów
monet polskich Fischera 2010 i Parchimowicza
2010. Szczegółowe informacje na stronie
www.sgj.ztw.pl
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W dniach 1416 października odbędzie się VI
edycja Międzynarodo
wych Targów Numi
zmatycznych
Coin
Expo w Warszawie.
Dodatkowo 16 paź
dziernika, podczas trwania targów, odbędzie
się III Warszawska Giełda Kolekcjonerów, na
której będzie można nie tylko wymieniać i han
dlować monetami, ale również innymi przed
miotami
kolekcjonerskimi:
znaczkami,
banknotami, kartami pocztowymi. Szczegóły
na stronie www.coinexpo.pl
Pan Jerzy Chałupski zapowiedział wy
danie trzeciej części „Specjalizowanego katalo
gu monet polskich XX i XXI w.“. Pierwsza
części katalogu poświęcona została monetom
Królestwa Polskiego z lat 1917  1918. Nato
miast druga część zawiera monety II Rzeczy
pospolitej i Generalnego Gubernatorstwa 1918
 1945. Najbliższy tom będzie poświęcony mo
netom z legendą awersu "Polska Rzeczpospo
lita Ludowa". Książki do nabycia będą
u autora, kontakt poprzez nasze forum, lub po
przez allegro, nick „monety“. Mam nadzieję iż
przy okazji wydania trzeciego tomu, uda się
dokonać dodruku dwóch pierwszych części,
gdyż w chwili obecnej są one już praktycznie
pozycjami nieosiągalnymi.
Pan Andrzej Fischer potwierdził datę
wydania katalogu monet. Katalog trafi do
sprzedaży na początkuk października. Nato
miast na przełomie stycznia i lutego przyszłego
roku ukaże się nowy album rocznikowy do mo
net obiegowych na lata 200820010.
Ogólnopolskiej
Giełdzie
Rzeczy
Dawnych i Osobliwości w Łodzi. Odbędzie się
1112 września w Hali Sportowej przy ul. ks.
Skorupki 21. Jest to chyba największa impreza
tego typu w tej części kraju. Na giełdzie
znajdziemy monety, medale, znaczki i
wszystko co określa się mianem „staroci”.
materiały zebrał i opracował: Karol Świerzbin
"rara_avis"

Archeolodzy odkryli w Bułgarii srebrny skarb
z XIVwieku

Zespół bułgarskich archeologów odkrył Kastritsi na wybrzezu Morza Czarnego  dono
skarb srebrnych monet podczas wykopalisk pro si serwis internetowy Novinite.
wadzonych w ruinach średniowiecznej fortecy
Naukowcy pracujący pod kierunkiem
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Walentina Płetniowa, dyrektora Regionalnego
Muzeum Historycznego w Warnie, odnaleźli
dzban zawierający 166 srebrnych monet z XIV
wieku, ukryty w posadzce jednego ze średnio
wiecznych domostw w obrębie fortecy.
Monety pochodzą z czasów Drugiego
Carstwa Bułgarskiego (11861396 r. n.e.),
z okresu panowania Iwana Aleksandra, cara
Bułgarii w latach 13311371, oraz jego syna Mi
chała Asena, który współrządził z ojcem aż do
swojej śmierci w 1355 roku w bitwie z Turkami
Osmańskimi koło dzisiejszej Sofii.
Archeolodzy odnaleźli podczas prac wy
kopaliskowych w ruinach Kastritsi także śre
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dniowieczne wyroby ceramiczne oraz części
uzbrojenia.
Forteca Kastritsi znajdowała się na
czarnomorskim wybrzeżu, w odległości około 8
kilometrów na północ od Warny, a we wcze
snym średniowieczu stała się kwitnącym
ośrodkiem handlowym. Forteca została zbu
rzona po jej zdobyciu przez Turków, a jej
mieszkańcy zabici.
Naukowcy prowadzący nadal prace wy
kopaliskowe w ruinach fortecy mają nadzieję
na kolejne odkrycia. JOT PAP  Nauka w Pol
sce
www.naukawpolsce.pap.pl yy/bsz

Z życia forum

Nasze forum rozwija się coraz dynamicz
niej. Po ostatnich opublikowanych zmianach
kol. Prankster dokonał szeregu innych udogod
nień na naszej stronie www.
Do najważniejszej zmiany zaliczyłbym zmianę
nazw grup użytkowników. Została usunięta gru
pa ekspert, a w jej miejsce dodana grupa gadu
ła.
Zmianie podległo też oznaczenie graficz
ne przynależności do poszczególnych grup. Za
miast gwiazdek, opartych na ilości wypowiedzi.
Członkowie grup: członkowie TPZN, RIC Erra
ta, administrator, Rada 6, Triumwirat, mają gra
Krótko w liczach o naszym forum.

ficzne belki z oznaczeniem przynależności do
poszczególnych grup
Doszła też nam grupa RIC Errata, którą
edytują koledzy Lech Stępniewski, nabializm,
Orpio, Tomanek. Ich praca jest uzupełnieniem
strony Pana Lecha Stępniewskiego, który to
prezentuje monety nienotowane w RIC.
Mamy nadzieję, iż wszystkie zmiany
wpłynął na jeszcze lepsze funkcjonowanie na
szego forum.
Karol Świerzbin "rara_avis"

Statystyki TPZN

Nowe wątki: 1248
odwiedzin strony: 1.536.044
Statystyki od poczatku strony tpzn.pl, czyli od
maja 2008 roku:
Aktywnych użytkowników: 555
Posty: 22128
Wątki: 2359
odwiedzin strony: 2.691.423

Statystyki za okres 1062010 do 31082010
Nowi użytkownicy: 89
Nowe posty: 3356
Nowe wątki: 386
odwiedzin strony: 538.183
Statystyki od poczatku roku:
Nowi użytkownicy: 228
Nowe posty: 11601

Google pozycjonuje nas na 6 i 7 miejscu dla
hasła "numizmatyka forum".

Prawne i etyczne aspekty obrotu replikami monet
ZARYS PROBLEMU

Polska numizmatyka przeżywa obecnie
niewątpliwie bardzo dynamiczny rozwój. Kolek
cjonowanie monet pochodzących z różnych
okresów oraz w oparciu o różne kryteria (a cza
sami w ogóle bez jakiegokolwiek założenia) już

dawno wykroczyło poza obszar hermetycznych
kół i środowisk osób ogarniętych pasją i zrze
szonych przede wszystkim w Polskim Towarzy
stwie Numizmatycznym. Obecnie, w dużej
mierze dzięki rozwojowi globalnej sieci infor
matycznej i dostępności towarów za pośrednic
twem internetu, kupowanie i sprzedaż monet
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o charakterze kolekcjonerskim stała się zjawi cych polski rynek numizmatyczny szeroką falą
skiem niemalże powszechnym, często z udzia wymusiły na ustawodawcy wprowadzenie do
łem osób bardzo młodych, które zaczynają ww. ustawy w dniu 28 kwietnia 2006 r. dwóch
swoją przygodę z szeroko pojętą numizmatyką nowych przepisów (art. 109a i 109b) penalizu
od bezrefleksyjnego kupowania na popular jących ten szczególny rodzaj szkodliwej dzia
nych portalach aukcyjnych zamiast od szeroko łalności. Zgodnie z pierwszym z nich osoba,
dostępnej (również za pośrednictwem Interne która podrabia lub przerabia zabytek w celu
tu) literatury, katalogów, opisów, czyli…. od pod użycia go w obrocie zabytkami, podlega grzyw
stawowej wiedzy, która powinna stanowić bazę nie, karze ograniczenia wolności albo pozba
do jakichkolwiek rozsądnych decyzji o nabywa wienia wolności do lat 2. Natomiast z treści
niu monet. Uwagi te odnoszą się w szczególno drugiego wynika, że ktoś kto rzecz ruchomą
ści
do
kupowania
monet
starszych, zbywa jako zabytek ruchomy albo zbywa zaby
pochodzących z odległych okresów, niejedno tek jako inny zabytek, wiedząc, że są one pod
krotnie ze starożytnej Grecji lub Rzymu. Sytu robione lub przerobione, podlega grzywnie,
acja, w której praktycznie każdy może nabyć karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
teoretycznie oryginalną monetę z czasów póź wolności do lat 2.
norzymskich na portalu aukcyjnym za kilkana
Z powyższego jasno wynika, że wpro
ście, a nawet kilka złotych jest z pewnością wadzanie w obieg fałszerstw jest w oczywisty
korzystna dla numizmatyków poszukujących sposób karalne i może być podstawą do podję
brakujących okazów do kolekcji. Jednocześnie cia odpowiedniego postępowania przez organy
jednak niesie ze sobą wiele zagrożeń dla ścigania.
wszystkich tych osób, które bez zastanowienia
Zupełnie inaczej rzecz przedstawia się
kupują „stare i cenne” monety znalezione na z drugim problemem, a mianowicie wprowa
przysłowiowym już „strychu dziadka”. Niestety, dzaniem do obrotu kopii monet oryginalnych.
życie nie znosi próżni, a ludzi nieuczciwych, kie
Co do zasady produkcja i sprzedaż re
rujących się wyłącznie chęcią zysku kosztem plik monet oryginalnych nie jest zjawiskiem ne
naiwnych nie brakuje. W tym miejscu pojawiają gatywnym. Co więcej może być przejawem
się dwa podstawowe problemy: wprowadzanie pożytecznej działalności propagującej sztukę
do obrotu monet fałszywych oraz produkcja menniczą, walory historyczne, medalierstwo
i sprzedaż kopii (replik) monet.
i wreszcie numizmatykę jako taką. Produkcja
W pierwszym przypadku mamy do czy kopii jest zjawiskiem powszechnym chociażby
nienia z celowym, umyślnym wprowadzaniem w znanych i szanujących się muzeach świata,
nabywcy w błąd i działaniem na jego szkodę które wykorzystują je w celach wystawienni
oraz całej numizmatyki i polskiej kultury (zresz czych, chroniąc jednocześnie unikalne orygina
tą nie tylko polskiej). W przypadku monet star ły w bardziej bezpiecznych magazynach.
szych wprowadzanie ich fałszerstw w obieg Wykorzystanie replik monet oryginalnych jest
zostało objęte sankcjami przewidzianymi rów bardzo szerokie, począwszy od konieczności
nież w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro uzupełniania brakujących miejsc w kolekcjach
nie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr monet oryginalnych, skończywszy na nietuzin
162, po. 1568 ze zm.). Zgodnie z art. 3 pkt 3 kowych prezentach. Trudno w tym miejscu wy
w zw. z pkt 1 moneta „stara” jest tzw. zabyt mienić wszystkie możliwości wykorzystania
kiem ruchomym tj. dziełem człowieka stanowią kopii. Jest wszakże jeden podstawowy waru
cym świadectwo minionej epoki bądź nek – kopie muszą być legalne i wykorzysty
zdarzenia, którego zachowanie leży w interesie wane w celach zgodnych z prawem.
społecznym ze względu na posiadaną wartość
Podstawowym i niezbędnym (choć nie
historyczną, artystyczną lub naukową. Taki za jedynym) warunkiem legalności kopii monety
bytek ruchomy, bez względu na stan zachowa oryginalnej jest zawarte na niej, widoczne i nie
nia podlega ochronie i opiece (art. 6 ust. 1 pkt usuwalne oznaczenie wskazujące jednoznacz
2 lit „c” cyt. ustawy).
nie, że mamy do czynienia jedynie z kopią.
Powtarzające się przypadki fałszerstw, Niestety nie wszystkie kopie spełniają ten wa
wykonanych coraz lepszą techniką i zalewają runek, a niektórzy producenci zupełnie nie
46

BIULETYN INFORMACYJNY TPZN

przejmują się oznaczaniem replik, ograniczając
się wyłącznie do odpowiedniego handlowego
opisu wskazującego, że oferowana moneta jest
kopią oryginału. Niestety, odpowiedni opis jest
dalece niewystarczający. Abstrahując od rze
czywistych zamiarów wytwórców i sprzedaw
ców kopii, w momencie wprowadzenie takiego
przedmiotu w obieg handlowy następuje całko
wita utrata jakiejkolwiek kontroli nad taką kopią.
Posługując się obrazowym i nieco metaforycz
nym językiem taka kopia zaczyna wieść własne
życie, przy czym nie zawsze jest to życie uczci
we. O ile bowiem pierwszy nabywca jest w peł
ni
świadomy
dokonywanego
wyboru
i charakteru nabywanego przedmiotu, o tyle
świadomość każdego następnego nabywcy za
leży już tylko i wyłącznie od dobrej woli sprze
dawcy – człowieka ze swej natury ułomnego
i podatnego na pokusy łatwego i nie zawsze
uczciwego zarobku. A stąd już tylko jeden krok
do karalnej sprzedaży ordynarnego fałszer
stwa. Nierzadko zdarza się, że w późniejszym
czasie takie „kopie” trafiają na internetowe por
tale aukcyjne jako oryginały (np. jakiś oszukany
kolekcjoner próbuje odzyskać stracone pienią
dze), albo po prostu na pchli targ ku wątpliwej
– jak się potem okazuje  „uciesze” początkują
cych i niedoświadczonych, naiwnych zbieraczy.
Jakikolwiek przykład nie zostałby przedstawio
ny wniosek jest jeden – wprowadzanie kopii nu
mizmatów
pozbawionych
jakichkolwiek
trwałych oznaczeń jest działaniem na szkodę
rynku numizmatycznego i wielu kolekcjonerów.
Jest także działaniem wysoce nieetycznym, nie
wspominając o rażącym braku profesjonalizmu
takich wytwórców. W wielu cywilizowanych, roz
winiętych krajach świata kopie monet są produ
kowane i wprowadzane w obieg zgodnie
z odpowiednimi zasadami chronionymi obowią
zującym prawem.
JAK TO BYWA NA ŚWIECIE?
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i kosztownych okazów, których brakuje w ko
lekcji. W ten sposób legalne odlewy lub bite
kopie monet zaspokajają część potrzeb rynku
numizmatycznego.
Po drugie kopie rzadkich i cennych mo
net mają zastosowanie w celach szkolenio
wych dla uczniów szkół oraz studentów
kierunków artystycznych i historycznych uczel
ni wyższych. W istocie nie wymaga szczegól
nego rozwinięcia teza o pozytywnym wpływie
na proces kształcenia o historii i sztuce fizycz
nego kontaktu z „denarem który zabił Cezara”,
czy biblijnym „wdowim groszem” – nawet w po
staci dobrze wykonanych kopii. Powszechne
używanie autentycznych monet w przedstawio
nych wyżej celach jest bardzo ryzykowne, gdyż
grozi zniszczeniem, zagubieniem, czy wreszcie
kradzieżą cennych oryginałów.
Po trzecie legalne kopie są używane
w produkcjach filmowych, programach telewi
zyjnych (Discovery Channel, History Channel,
BBC etc) i przedstawieniach teatralnych jako
rekwizyty. Mało kto wie, że legalne reprodukcje
monet historycznych są używane jako prezenty
dla członków zespołów aktorskich występują
cych w przedstawieniach wystawianych na
Brodway’u.
Po czwarte wreszcie nie bez znaczenia
ma wykorzystanie legalnych kopii w celach
marketingowych, promocyjnych i komercyjnych
przez biznesmenów, stowarzyszenia, agencje
rządowe, czy organizacje nonprofit. Kopia
słynnej angielskiej sześciopensówki jest dołą
czana do bożonarodzeniowej angielskiej konfi
tury ze śliwek.
Jest tylko jeden warunek. Mowa o ko
piach legalnych. Wyprodukowanych w legal
nych
manufakturach
i
z
legalnymi
oznaczeniami odróżniającymi kopie od orygi
nałów.
Przykładowe kopie monet Warren D. Smith’a:

Jeden z najbardziej znanych producen
tów kopii (dla muzeów, galerii, teatrów, nabyw
ców prywatnych), kolekcjoner monet z ponad
30letnim stażem, Amerykanin Warren D.
Smith znajduje cztery podstawowe powody pro
dukcji legalnych replik monet.
Po pierwsze wielu poważnych kolekcjo 1. wyraźne oznaczenie kopii na godzinie ósmej
nerów używa replik jako substytutów rzadkich rewersu monety Trajana
47

BIULETYN INFORMACYJNY TPZN

2. oznaczenie kopii na prawo od liter S.C. (se
sterc Pupienia)

3. wyraźna punca wyrazu „copy” na początku
legendy rewersu (sesterc Balbina)

4. oznaczenie w dole rewersu kopii denara upa
miętniającego boskiego Juliusza Cezara
Przepisy prawne zarówno poszczegól
nych krajów na świecie, jak też zawarte w kon
wencjach
międzynarodowych
zakazują
wprowadzania do obiegu fałszerstw numizma
tów oraz obrotu monetami kradzionymi (za tako
we uchodzą również monety pochodzące
z nielegalnych wykopalisk). Regulują także
w różnym stopniu kwestię obrotu kopiami mo
net. Często można zaobserwować tendencję,
że im bardziej rozwinięty i dojrzały rynek numi
zmatyczny tym lepsze i bardziej wszechstronne
regulacje, co jest szczególnie widoczne w kra
jach zachodniej Europy.
Jedna z najlepszych regulacji chronią
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cych kolekcjonerów i rynek numizmatyczny
obowiązuje w Stanach Zjednoczonych. Kodeks
Stanów Zjednoczonych (skodyfikowany zbiór
prawa federalnego, obowiązującego w USA),
w Tytule 15 (Handel) zawiera Rozdział 48 pod
wielce wymowną nazwą: „Ochrona hobby”
(HOBBY PROTECTION). Podstawowy przepis
brzmi: „Produkcja lub import do Stanów Zjed
noczonych w celu wprowadzenia do obrotu
handlowego jakichkolwiek imitacji numizmatów
bez wyraźnych, widocznych i nieusuwalnych
oznaczeń wyrazem ‘kopia’ jest bezprawne oraz
stanowi wyraz nieuczciwej praktyki w handlu
w rozumieniu Ustawy o Komisarzu Handlu Fe
deralnego” (tłumaczenie własne). W dalszej
kolejności przepisy Rozdziału 48 przewidują,
że jakiekolwiek pogwałcenie wspomnianej re
guły może być podstawą do wystąpienia z od
powiednim powództwem o zaprzestanie tego
rodzaju nielegalnych praktyk, pokrycia szkód
z tego wynikłych i wreszcie zasądzenie od
szkodowania obejmującego także koszty ad
wokackie. Rzecz jasna obywatel może liczyć
na wsparcie właściwych instytucji federalnych.
Przepisy cytowanego Rozdziału 48 zawierają
nawet definicje numizmatu oryginalnego („Każ
dy numizmat będący częścią okresu monetar
nego lub określonej emisji, używany w celach
wymiany handlowej lub jako upamiętnienie
osoby lub wydarzenia. Definicja obejmuje mo
nety, żetony, banknoty i medale pamiątkowe”.
– tłumaczenie własne) oraz kopii numizmatu.
Legalne kopie amerykańskich dolarów
ma prawo wybijać państwowa mennica Stanów
Zjednoczonych. Kopie te są nie tylko odpo
wiednio oznaczone, ale dodatkowo prezento
wane
przez
mennicę
w
zestawieniu
z oryginałami w celu wykazania cech charakte
rystycznych pozwalających na właściwą iden
tyfikację przez ewentualnych nabywców.
Mennica publikuje odpowiednie materiały po
równawcze w specjalnym dziale „Porady doty
czące identyfikowania autentycznych monet
USA”. Część z tych działań została wymuszo
na masową produkcją nieoznakowanych kopii
dolarów sprzed 1950 r. przez niektóre przed
siębiorstwa w Chinach.
Na straży uczciwości w obrocie numi
zmatami, w tym także kopiami i replikami orygi
nalnych numizmatów stoją nie tylko przepisy
48
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prawa, ale także różnego rodzaju kodeksy
etyczne obowiązujące w handlu oraz ogólnokra
jowe stowarzyszenia numizmatyczne i między
narodowe federacje organizacji zrzeszających
miłośników numizmatyki, do których celów sta
tutowych należy m.in. zwalczanie negatywnych
zjawisk w obrocie monetami i kopiami monet.
POLSKA RZECZYWISTOŚĆ

W Polsce produkcję legalnych kopii rzad
kich i pięknych monet polskich rozpoczęto
w 1965 r. z inicjatywy Komisji Numizmatycznej
Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Nu
mizmatycznego. Jak podaje Jerzy Chałupski ko
pie
produkowano
metodą
odlewu
z wykorzystaniem bizmutu jako materiału. Na
stępnie monety srebrzono i patynowano,
a wszystkie były znakowane wklęsłą literą f .
Niestety, stosunkowo szybko sytuację wykorzy
stali fałszerze. Powstały kopie kopii, już z orygi
nalnych materiałów i oczywiście bez oznaczeń,
co spowodowało napływ bardzo niebezpiecz
nych fałszerstw, groźnych szczególnie dla po
czątkujących numizmatyków. W rezultacie,
w 1975 r. zaprzestano produkcji wspomnianych
kopii (wykaz kopii wyprodukowanych w latach
19651975 opublikowano w Biuletynie Numi
zmatycznym Nr 6/1976).
Niestety obecnie sytuacja wcale nie
przedstawia się lepiej. Intensywny rozwój rynku
internetowego i masowy już charakter kolekcjo
nowania numizmatów często przez osoby nie
posiadające
elementarnej
wiedzy
o nabywanych przedmiotach spowodowały po
wstanie prawdziwej dżungli, gdzie wśród wielu
stosunkowo tanich oryginalnych monet np. po
budzających wyobraźnię drobnych brązów póź
norzymskich, można tak samo łatwo nabyć
lepiej lub gorzej wytworzone fałszerstwa monet
pochodzących z różnych okresów. Poziom fał
szerstw jest bardzo zróżnicowany –począwszy
od banalnych i oczywistych, skończywszy na
doskonałych i trudnych do identyfikacji (często
niemożliwej wyłącznie na podstawie zdjęcia
i opisu przedstawionych w ofercie internetowej)
 obie kategorie równie groźne dla początkują
cych lub przypadkowych nabywców. W tym
miejscu należy zdecydowanie podkreślić, że
wyjściu z tej dżungli nie sprzyjają sprzedawcy
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kopii pozbawionych wyraźnych oznaczeń.
W jednym z popularnych portali aukcyjnych
funkcjonuje z powodzeniem kilku wytwór
ców/sprzedawców kopii monet pozbawionych
jakichkolwiek oznaczeń odróżniających je od
oryginałów. Kopie te produkowane są masowo
i przedstawiają monety z różnych okresów. Co
gorsza są one wytwarzane różną techniką (od
odlewu po bicie i pokrywanie powierzchni)
i prezentują bardzo zróżnicowany poziom wy
konania. Jak nietrudno się domyślić istnieje
bardzo poważne niebezpieczeństwo, że tego
rodzaju „monety” mogą po jakimś czasie po
większyć rynek fałszerstw i tak już nasycony
tysiącami mniej lub bardziej groźnych podró
bek. Czy zatem produkcja i sprzedaż nieozna
czonych kopii monet jest w Polsce legalna?
W polskim prawodawstwie nie istnieją
przepisy chroniące kolekcjonerów i regulujące
rynek kopii numizmatów analogiczne do tych
obowiązujących chociażby w Stanach Zjedno
czonych. Jednoznacznie zakazane jest jedynie
podrabianie i przerabianie monety w celu uży
cia jej jako oryginalnej i jej sprzedaż. Z obowią
zujących przepisów wynika jednoznacznie, że
polskie prawo ściga tych, którzy celowo wpro
wadzają sfałszowane monety do obrotu han
dlowego jako oryginały. Odpowiedzialność
karna takich osób jest zatem uzależniona od
wystąpienia kilku elementów. Przede wszyst
kim osoba sprzedająca musi mieć świado
mość, że oferowana przez nią moneta jest
fałszerstwem, a ponadto musi wprowadzać ce
lowo nabywców w błąd twierdząc, że moneta
jest oryginalna lub pomijać informację o jej nie
autentyczności. Stąd częste próby „ucieczki”
nieuczciwych sprzedawców przed ewentualną
odpowiedzialnością karną polegające na
umieszczaniu w opisie oferowanej „monety”
niewinnie brzmiących stwierdzeń typu: „nie
wiem co to za moneta ale chyba bardzo stara”,
„nie znam się na tym, ale moneta pochodzi ze
starej rodzinnej kolekcji” itd. itp. Sprzedawcy
kopii monet pozbawionych odpowiednich ozna
czeń nie można zarzucić wprowadzania do
obiegu fałszywych monet, gdyż jednoznacznie
opisują oferowane przedmioty jako kopie. Tym
niemniej taka działalność budzi wiele wątpliwo
ści i z całą pewnością wywołuje zastrzeżenia
pod względem etycznym. Tak wykonane kopie
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mogą bowiem być w późniejszym czasie ofero
wane jako monety oryginalne np. „znalezione
na strychu u dziadka”. Dlatego z punktu widze
nia numizmatyki działalność taką należy ocenić
jako szkodliwą i niepożądaną.
Na marginesie powyższych wywodów
warto także zwrócić uwagę na konieczność
przestrzegania praw autorskich w odniesieniu
do kopii monet, których emitentem jest Narodo
wy Bank Polski. Zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra
wach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 ze. zm.) na korzystanie z utworu ko
nieczne jest uzyskanie zgody jego autora. Bez
zezwolenia twórcy nie wolno wykorzystywać
elementów lub całości dzieła, wprowadzonego
do obiegu w charakterze prawnego środka płat
niczego, bądź jego opracowania do celów in
nych, niż związanych z jego urzędową funkcją
środka płatniczego. NBP jest właścicielem
praw majątkowych do projektów znaków pie
niężnych i zastrzega sobie w każdym przypad
ku prawo wyrażania zgody na reprodukowanie
znaków pieniężnych, aby wykluczyć przypadki
ich odwzorowania w formie dezawuującej ich
powagę jako prawnego środka płatniczego.
QUO VADIS POLSKA NUMIZMATYKO?
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na regulowanie określonych zjawisk i zmianę
odpowiednich regulacji. Skoro bowiem pomy
słowość i kreatywność wielu handlowców
w połączeniu z globalną siecią sprzedaży (na
wywóz kopii za granicę nie jest przecież po
trzebne uzyskanie zezwolenia właściwego kon
serwatora
zabytków)
wydaje
się
nieograniczona, to być może jedynym skutecz
nym sposobem jest bardziej aktywna i zdecy
dowana polityka zmierzająca do wprowadzenia
odpowiednich zmian w prawie.
Warto przypomnieć, że jednym z pod
stawowych celów statutowych Polskiego Towa
rzystwa Numizmatycznego jest współdziałanie
z innymi instytucjami w celu eliminowania fał
szerstw numizmatycznych oraz związanych
z tym nadużyć na szkodę społeczną (§ 9 pkt. 6
statutu PTN). Wprawdzie oficjalnej produkcji
kopii nie można utożsamiać z celowym wpro
wadzaniem fałszerstw, jednakże nie ulega wąt
pliwości, że pośrednio przyczynia się ona do
pogłębiania tego problemu i to z całą pewno
ścią na szkodę społeczną. Jak wynika z § 10
pkt. 1 i 7 Statutu Towarzystwo realizuje swoje
cele m.in. poprzez współdziałanie z władzami,
instytucjami oraz organizacjami zainteresowa
nymi działalnością Towarzystwa, a w szczegól
ności ze względu na cele działania: resortem
Kultury i Sztuki oraz Polską Akademią Nauk
oraz przedstawianie zainteresowanym wła
dzom i instytucjom postulatów i opinii w zakre
sie numizmatyki. Nie istnieje absolutnie żadna
przeszkoda, aby rozpocząć wreszcie poważną
dyskusję nad przedstawionym zjawiskiem,
a w konsekwencji podjąć, we współpracy z Mi
nistrem Kultury i Sztuki, odpowiednią inicjaty
wę legislacyjną zmierzającą do częściowego
chociażby uregulowania opisanego i innych
problemów zamieniających powoli polski rynek
numizmatyczny w prawdziwą dżunglę.

Przeciwdziałanie wprowadzaniu trudno
wykrywanych fałszerstw oraz innym negatyw
nym zjawiskom szkodzącym polskiemu (i nie
tylko polskiemu) rynkowi numizmatycznemu
przypomina „walkę z wiatrakami”. Brakuje środ
ków, możliwości, a bardzo często zwykłej ludz
kiej determinacji, aby skutecznie przeciwstawić
się niekorzystnym tendencjom. W obraz ten nie
stety wpisuje się także całkowita bezsilność,
a właściwie bezczynność polskich środowisk
numizmatycznych wobec masowej produkcji re
plik monet pozbawionych cech pozwalających
na ich właściwą identyfikację. A przecież istnie Autor: Paweł Groński "Aurelius"
je szereg potencjalnych możliwości wpływania

Moda na Tureckie monety

W ostatnim czasie w kraju można zaob
serwować wzrost zainteresowania monetami tu
reckimi,
ale
nie
wszystkimi.
Jedyną
poszukiwaną monetą jest 50 kurus, czyli pół tu
reckiej liry. Moda na tą monetę spowodowana

jest podobieństwem do naszej 5 złotówki. Zbyt
dużym podobieństwem, gdyż moneta ta pasuje
do automatów sprzedażowych. Często może
my spotkać się z wydaniem reszty przez takie
automaty właśnie w walucie tureckiej. Poszko
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dowanych jest wielu, są to właściciele automa
tów oraz osoby które otrzymały resztę w takich
monetach.
Sprzedawcy na jednym z portali aukcyj
nym zwietrzyli już okazję i można te monety ku
pić średnio po 2,50 zł. Wartość 1 lira tureckiego
to około 1,60 zł.
Karol Świerzbin "rara_avis"
zdjęcie dzięki uprzejmości Pani Agaty Aydin
z Biura Radcy ds. Kultury i Informacj Ambasa
dy Turcji

Od gipsowych modeli do monet i numizmatów

Zapoczatkowany w poprzednim numerze cykl "Wieści z Mennicy Polskiej" przeobraził się.
W poniższym tekście przedstawiamy w formie opisowej proces produkcji monet.
Dziękujemy Panu Mariuszowi Przybylskiemu z Mennicy Polskiej za przesłanie materia
łów.
Karol Świerzbin "rara_avis"

Pomysł na monetę czy numizmat to
niewielka część drogi do zadowolenia
kolekcjonerów.
To skomplikowana
droga, która często zajmuje wiele mie
sięcy.

wiednich materiałów do danej serii wyrobów
i zapisanie tych ustaleń w dokumentacji tech
nologicznej, będącej przewodnikiem wyrobu na
produkcji. Technologia zależy m.in. od wielko
ści nakładu, materiału, z którego wykonany jest

Kiedy jest już pomysł na monetę albo nu
mizmat można przystąpić do procesu projekto
wania, czyli zwrócić się o pomoc do
medalierów Mennicy Polskiej. To artyści plasty
cy, którzy tworzą pierwsze wizualizacje przy
szłych wartości kolekcjonerskich. Używają przy
tym nie tylko nowoczesnych programów kompu
terowych, ale także dłoni i prostych narzędzi
rzeźbiarskich. Bo doświadczone oko i sprawne
ręce znaczą w tym fachu więcej, niż najlepszy
nawet komputer. Poza tym każdy projekt ma
swój wyjątkowy charakter i piętno twórcy, co tra
ci się przy projektowaniu komputerowym. Efek
tem prac medalierów jest model gipsowy, czyli
wzór przyszłej monety czy numizmatu wykona
ny w gipsie w powiększonej skali. Warto przy
tym dodać, że najlepsi medalierzy w Polsce pra
cują dla Mennicy Polskiej, firmy z ponad 240
letnią tradycją.
Z elektrody do stempla

Gipsowe modele numizmatów trafiają
w ręce technologów. Ich zadaniem jest dobra
nie optymalnej technologii produkcji oraz odpo
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produkt oraz sposobu obróbki końcowej.
Wszystko zgodnie z życzeniem klienta. Praca
technologa polega także na sprawdzeniu do
kładności wykonania modelu gipsowego. Na
tym etapie produkcji można zlikwidować jesz
cze niektóre niedoskonałości. Gdy wszystko
gra i specjaliści wskażą już najlepszą metodę
produkcji, gipsowy wzorzec skanuje się i po
mniejsza. Po zeskanowaniu należy przygoto
wać i odpowiednio dostosować parametry
grawerowania. Następnie sterowane kompute
rowo maszyny grawerskie wykonują w pozyty
wie stalowe prototypy, niekiedy w postaci
mosiężnej elektrody. Są to pierwowzory wyro
bów, które mamy potem w swoich kolekcjach.
Narzędzia robocze, tzw. stemple, wykonane
z kolei w negatywie, są ręcznie polerowane, po
nadto pokrywane chromem i hartowane dla
zwiększenia trwałości oraz wydajności. Dzięki
temu firma ma pewność, że wykonane nimi mo
nety i numizmaty będą wysokiej jakości.
Żmudne godziny na polerowanie
krążków

Gdy sprawdzone przez mincerzy stem
ple są gotowe, można przystąpić do przygoto
wania metalowych krążków, z których wybija
się monety i numizmaty. Większość z nich Men
nica Polska kupuje u zewnętrznych dostawców,
ale część firma przygotowuje sama. Krążki wy
konywane są także z metali szlachetnych. Za
nim zostaną przesłane do pras, trzeba je
wypolerować i oczyścić. Polerowanie odbywa
się w maszynach przy użyciu specjalnych
szczotek i pasty polerskiej lub w bębnie za po
mocą stalowych kulek.
Następnie krążki płucze się kilkakrotnie
w detergentach. Aby pozbyć się nawet naj
mniejszych rys i zadrapań, polerowanie trwa kil
ka godzin. Tak przygotowane krążki trafiają do
myjki, która ultradźwiękowo usuwa z nich wszel
kie zanieczyszczenia. Po zakończeniu procesu
polerowania i mycia trzeba za wszelką cenę
unikać kontaktu dłoni z półproduktem. Chodzi
o to, aby nie zostawiać śladów palców na krąż
kach czy choćby odrobiny potu. Dlatego też od
tego etapu kolejne czynności związane z pro
dukcją monet i numizmatów pracownicy Menni
cy
Polskiej
wykonują
w
gumowych
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ochraniaczach na palce, dla pewności przemy
wanych spirytusem co jakiś czas.
Staranna kontrola jakości

Tak przygotowane krążki i gotowe stem
ple, które wydają kontrolerzy zabezpieczeń,
zostają przekazane pracownikom na maszyny
tłoczące. Obecnie Mennica Polska dysponuje
prasami, które wykonują monety obiegowe
oraz prasami do wyrobów kolekcjonerskich.
Produkty Mennicy i jej spółki zależnej
Skarbiec Mennicy Polskiej powstają w drugiej
grupie pras. Tłoczenie np. 1520 tys. monet
czy numizmatów trwa kilka dni i uzależnione
jest od skomplikowania wizerunku czy ilości
powierzchni lustrzanej na wyrobie. Pośpiech
jest tu absolutnie niewskazany, zwłaszcza że
każdy niedoskonały numizmat jest od razu
niszczony. Przy produkcji monet obiegowych
stempel uderza tylko raz, a monet kolekcjoner
skich czy numizmatów – nawet trzycztery ra
zy.
Natomiast w przypadku medali robi się
to aż do uzyskania pożądanego efektu – nie
kiedy nawet kilkanaście razy. Fachowcy obsłu
gujący prasy na bieżąco kontrolują więc ich
stan techniczny. Kiedy maszyny zużywają się,
natychmiast zastępowane są nowymi.
Obróbka
klienta

finalna

na

życzenie

Oprzyrządowanie, jakim dysponuje Mennica
Polska, pozwala produkować wyroby wieloko
lorowe. Numizmaty Skarbca Mennicy Polskiej
czy monety dla emitentów z całego świata czę
sto są malowane farbami w technologii tam
pondruku. Dobór farb w pięciu kolorach oraz
ustawienie parametrów urządzenia do tampo
nowania (tamponiarka), które nanosi farbę, zaj
muje standardowo około czterech godzin,
czasem jednak nawet dłużej, zanim uzyskany
efekt nie spełni oczekiwań. Niekiedy cały pro
ces, począwszy od przygotowania projektu,
powtarza się w celu uzyskania produktu pożą
danego przez klienta. Proces tamponowania
(malowania) odbywa się w ściśle określonej
temperaturze w klimatyzowanym pomieszcze
niu. Malowanie na urządzeniu zwanym tampo
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niarką wspiera kamera. Ułatwia ona pracowni
kowi ustawienie monety w odpowiedniej pozycji
na maszynie tak, aby kolorowy wizerunek
umieszczony został w przeznaczonym do tego
celu miejscu.
Niektóre wyroby Mennicy Polskiej
i Skarbca Mennicy Polskiej poddawane są jesz
cze dodatkowej obróbce, która ma na celu ich
uszlachetnianie lub ozdabianie. Park technolo
giczny Mennicy Polskiej pozwala także na oksy
dowanie lub patynowanie (nadanie efektu
postarzenia), lakierowanie, emaliowanie bądź
złocenie. Do niektórych wyrobów przyklejane
są ozdobne kamienie, fragmenty ceramiki lub
wstawki wykonane ze szkła. Kolekcjonerzy mo
gą więc spodziewać się jeszcze wielu niespo
dzianek.
Na każdym kroku szczegółowa
kontrola

Zanim gotowe numizmaty zostaną spa
kowane do pudełka albo kapsuły, muszą
przejść szereg procedur kontrolnych. Każdej se
rii wyrobów, od momentu stworzenia projektu
graficznego lub komputerowej wizualizacji, to
warzyszy dokumentacja, na której znajdują się
informacje technologiczne dotyczące procesu
wytwarzania. Dodatkowo, na poszczególnych
etapach produkcji rejestruje się informacje
o pracownikach, którzy w nich uczestniczą.
Poza ścisłą kontrolą jakościową, Menni

ca Polska wprowadziła również szereg reguł
dotyczących bezpieczeństwa produkcji. Dostęp
do pomieszczeń produkcyjnych jest ograniczo
ny tylko dla wybranych pracowników produkcji,
służb kontroli i osób nadzoru. Wszystko po to,
aby wiedzieć dokładnie, jaka liczba monet czy
numizmatów została wyprodukowana oraz ile
z nich trafiło do odbiorców.
Zdjęcia z archiwum Mennicy Polskiej S.A.

Rozstrzygnięcie konkursu "Moja ulubiona moneta"

W poprzednim numerze BI TPZN, ogłosi 1 miejsce – książki „Z wykrywaczem po skar
liśmy po raz pierwszy konkurs z nagrodami by” oraz „Numizmatyka bez tajemnic” za pracę
książkowymi.
o orcie bygdoskim  Michał Gazda
2 miejsce – książka „Z wykrywaczem po skar
Wpłynęło do nas siedem prac, opisują by” za pracę o szelągu Michała Kuchmaistra 
cych „ulubioną monetę”. Monety które opisali Wiesław Zalewski
nasi czytelnicy, to: Szeląg Michała Kuchma 3 miejsce – książka „Numizmatyka bez tajem
istra; ort bydgoski z 1622 roku; 2 zł GN 65. nic” za pracę "Głowa kobiety"  Mikołaj Zapała
rocznica Powstania w Getcie Warszawskim; 2
zł GN Ropucha Paskówka; 10 000 zł z 1987 ro
Gratulujemy zwycięzcom, nagrody prze
ku „Jan Paweł II”; 10 zł z 1932 r. „głowa kobie ślemy pocztą.
ty”; 2 zł z 1936 roku „żaglowiec”.
Wszystkie nagrody ufundował wydawca
Nagrody zostały przyznane dla następu tych pozycji Tomasz Witkiewicz.
jących osób:
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I miejsce w konkursie "Moja ulubiona moneta"
Ort – początek kolekcji

Bardzo trudno wybrać ze swojego zbio
ru tą jedną, jedyną, ulubioną monetę.
Z każdą wiążą się jakieś wspomnienia,
historie, osoby... Wybór był bardzo trudny i padł
na monetę, od której zaczęła się moja przygo
da z mennictwem Zygmunta Wazy. Jest to ort
bydgoski z 1622 roku.
Otrzymując tę monetę (od wujka, u które
go spędzałem wakacje) nie wiedziałem nic
o mennictwie XVII wieku. Gdy tylko dojechałem
do domu rzuciłem się w wir poszukiwań interne
towych, by móc odpowiedzieć na pytania, które
dręczyły mnie całą drogę – Co to za moneta?
Co można było za nią kupić? Jak długo trzeba
było na nią pracować? Wreszcie znalazłem od
powiedź na jedno z moich pytań. Dowiedzia
łem się, że posiadana przeze mnie moneta to
ort. Znalazłem informacje na temat miejsca wy
bicia monety i wartości co ciągnęło mnie do
reszty w zbieranie metalowych pieniędzy pierw
szego władcy z dynastii Wazów na polskim tro
nie. Dziś bez trudu mogę go dokładnie opisać.
Na awersie przedstawiono półpostać kró
la Zygmunta zwróconego w prawo w koronie
przedzielającej napis otokowy. W lewej ręce
król trzyma jabłko królewskie, symbol władzy,
znany z rewersu półtoraków, natomiast w pra
wej król dzierży miecz, symbol sprawiedliwości.
Na bogato zdobionej zbroi widnieje nadawany
przez Habsburgów, order Złotego Runa. Nato
miast na skroniach widzimy tzw. koronę Napis ten jest dokończeniem tytułu królewskie
szwedzką  korona zamknięta, ośmiodzielna, go z awersu i oznacza: żmudzki, inflancki,
zwieńczona kwiatonami, zdobiona gęsto perła a także Szwedów, Gotów i Wandalów dzie
mi i drogocennymi kamieniami. Postać króla od dziczny król.
Co można było kupić za ora w początku
dziela sznureczkową obwódka. O otoku napis:
XVII
wieku?
Ort to według ordynacji z 1616 ro
+SIGIS•III•D:G•REX•POL•M:D:LI:RVS•PRVS•
M+ Co oznacza: Zygmunt III z łaski Bożej król ku 10 groszy. Za 15 groszy mogliśmy kupić
Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, ma w Łobżenicy koszulę, natomiast w Krakowie jej
cena wynosiła równo ort. We Lwowie łokieć
zowiecki.
Natomiast na rewersie widzimy korono sukna kosztował ponad 11 groszy, buty to wy
waną tarczę z herbami Polski, Litwy i Wazów. datek około 36 groszy, a koń ponad 620 gro
Po jej bokach ornamenty i rok rozdzielony tar szy. Za ort można było też kupić około 144
czą 16 – 22. między obwódkami sznureczkowy jajek po 2 denary za sztukę (1600 r. Kraków).
mi napis przedzielony u gry koroną, a u dołu Robotnik niewykwalifikowany zarabiał w 1600
tarczą z herbem Sas, Podskarbiego Wielkiego roku około 4 grosze dziennie w Krakowie.
Koronnego
Mikołaja
Daniłowicza:
Michał Gazda
SAM•LIV•NEC:N•SV  GOT•VAN•Q:HRI•R
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Moja ulubiona moneta według Jerzego Chałupskiego

W Biuletynie Informacyjnym 2/2010 ogło
szono konkurs na tekst opisujący ulubioną mo
netę autora. Termin ogłoszenia konkursu,
wyznaczony termin nadsyłania prac, moje
wcześniejsze zobowiązania i plany urlopowe
nie dały się pogodzić. Mimo najlepszych chęci,
nie zdążyłem ale postanowiłem coś na zadany
temat napisać.
Kiedy zastanawiałem się, o której mone
cie mógłbym napisać, którą powinienem zapre
zentować, jako tę jedyną, najważniejszą,
okazało się, że nie potrafię wybrać jednej i tyl
ko jednej monety. Wybrałem więc tak:
LUBIONA MONETA (EGZEMPLARZ)
Rys. 1.

Kupiłem ją w 2005 r. na targu staroci w Dąbro
wie Górniczej w trzecią niedzielę kwietnia, ty
dzień przed moimi imieninami. Tani prezent
sobie sprawiłem, bez targowania się zapłaci
łem 10 zł. Monetka była zamknięta w holderze,

na którym ołówkiem wpisano taką właśnie ce
nę.
Ta nietypowa dziesięciofenigówka zmie
niła moje życie  bez przesady. Monety kolek
cjonuję od przeszło czterdziestu lat. Od lat
kilkunastu jest to już chyba coś więcej, niż tyl
ko kolekcjonerstwo polegające na gromadze
niu monet. Kiedy mój zbiór osiągnął pewną
„masę krytyczną” uznałem, że warto zacząć
dzielić się z innymi miłośnikami monet własny
mi spostrzeżeniami i przemyśleniami. Odbywa
ło się to na forach numizmatycznych (Allegro,
ENumizmatyka) i na łamach Przeglądu Numi
zmatycznego. Zakup dziesięciofenigówki Kró
lestwa Polskiego z częściowo zdwojonym
rysunkiem rewersu zdopingował mnie do
uważniejszego przyjrzenia się monetom tego
okresu. W krótkim czasie okazało się, że dzie
sięciofenigówki z roku 1917 to nie tylko dwie
skatalogowane odmiany różniące się odległo
ścią legendy rewersu od obrzeża. Dlaczego
nikt wcześniej nie zauważył, że pióra na szyi
orła na awersie na części monet są podwinięte
(nastroszone), a na pozostałych monetach
opuszczone? Dlaczego nie zauważono wcze
śniej, że monety rzadszej odmiany występują
w dwóch wariantach różniących się kształtem
cyfry jeden w nominale? Pewnie przyczyną by
ło lekceważenie tak pospolitych i niepozor
nych, żelaznych monet. W ciągu roku
zgromadziłem pokaźną ilość monet Królestwa
Polskiego wykazujących widoczne różnice
w stosunku do „kanonicznego” pierwowzoru.
Okazało się, że zdwojenia rysunku, czasem
bardzo dramatyczne, można znaleźć na prawie
wszystkich nominałach.
Ze zdumieniem stwierdziłem, też, że
jednofenigówki 1918 również występują
w dwóch wariantach, z których jeden powstał
na bazie niezwykle rzadkich monet z datą
1917. Rok wystarczył do zebrania materiału,
który mógł posłużyć do opracowania specjali
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zowanego katalogu monet Królestwa Polskie
go. Zawsze marzyłem, że powstanie kiedyś ka
talog albo seria katalogów uwzględniająca
różnice rysunkowe występujące na monetach
bitych stemplami produkowanymi maszynowo.
Zarzuca się czasem, że kolekcjonerzy myślący
podobnie są zwolennikami filatelizacji numizma
tyki. Dziwne, że osobom krytykującym wyszuki
wanie odmian, wariantów i usterek nie
przeszkadza inny, zdecydowanie bardziej de
strukcyjny przejaw tego zjawiska, a mianowicie
produkcja
monetopodobnych
świecidełek
„wprowadzanych do obiegu” w charakterze mo
net kolekcjonerskich. Czym się skończyło po
dobne zjawisko dla filatelistów nie trzeba chyba
przypominać.
Jak więc ta dziwna moneta zmieniła mo
je życie? Cóż. Napisałem katalog. Wydałem go
nakładem własnym korzystając z usług zaprzy
jaźnionej drukarni, wysłałem egzemplarze obo
wiązkowe do BN i BJ i ... Kiedy powie się A,
przychodzi pora na B i kolejne litery alfabetu.
W roku 2008 wydałem specjalizowany katalog
monet II RP i drugie, poprawione wydanie
pierwszego katalogu. Kończę teraz pracę nad
częścią trzecią obejmującą monety obiegowe
PRL, a co będzie dalej? Zobaczymy.
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nieczności ich wygląd w tym czasie podlegał
wielu zmianom, to z powodu wojennych znisz
czeń, które dotknęły między innymi i naszych
archiwów, nie mamy pewności kiedy bito po
szczególne odmiany. Próba rozwiązania tej za
gadki, którą Andrzej Schmidt opublikował
w Wiadomościach Numizmatycznych w roku
1981 od początku budziła moje wątpliwości.
Dysponując dość bogatą kolekcją odmian i wa
riantów i obserwując częstotliwość pojawiania
się ich na rynku wyciągałem odmienne wnio
ski. Co jakiś czas dzieliłem się nimi z czytelni
kami
numizmatycznego
forum Allegro
prezentując nowe nabytki, niekiedy wcześniej
nie publikowane albo po prostu mało znane.
Zachęcany przez kilka osób – decydujący był
głos allegrowicza występującego jako „Baron
Ruprt von Kratzmer vel Zahradník alias repe
tent Matěj Kračmera”  opublikowałem swoje
wnioski w Biuletynie Numizmatycznym. Po pu
blikacji nie przestałem przyglądać się dziesiąt
kom z datą 1840, bo paru drobiazgów jeszcze
mi w kolekcji brakuje. Nie przestałem i bardzo
dobrze, bo... Tuż przed urlopem zalicytowałem
w pewnej aukcji na Allegro i wygrałem coś ta
kiego (rys.3.)
Miałem już wcześniej dziesiątkę z krop
ką po roku, ale dlaczego nie kupić tanio jesz
ULUBIONA MONETA (GATUNEK)
cze jednej? Udało się. Kupiłem. Przyniosłem
z poczty, zrobiłem zdjęcia, wrzuciłem
w komputer, powiększyłem i... zaraz
zaraz, coś jest nie tak z listkami pod
jedynką w dacie. Wyraźnie widać, że
są dwa, a przecież pamiętam, że po
winny być trzy (rys.4.).
Szybki przegląd zdjęć monet
z kolekcji wyjaśnił sprawę. Jak ja te
go mogłem wcześniej nie zauważyć?
Przecież tak wnikliwie analizowałem
rysunki monet przed publikacją arty
Rys. 2.
kułu. Tyle osób oglądało zdjęcia
w pierwszych, internetowych jeszcze
Przegląd katalogów aukcyjnych, ofert sklepów przymiarkach do artykułu i nikt na to nie zwrócił
i aukcji internetowych zaczynam zawsze od uwagi! Cóż się okazało. Wszyscy zaintereso
dziesięciogroszówek Królestwa Polskiego z da wani wiedzą, że na dziesięciogroszówkach
tami 1835 do 1840, zwracając szczególną uwa 1840 w wieńcu na rewersie są dwa różne ukła
gę na ten ostatni rocznik właśnie. Przednia to dy „jagódek”, które Plage opisywał jako gałązki
zabawa. Mnogość odmian i wariantów, to coś mające po trzy lub po dwie jagódki.
co zawsze dopingowało mnie do działania. Na
Po lewej gałązka mająca po 3 jagódki,
dodatek monety z rocznika 1840 kryją pewną po prawej po dwie (rys.5.). W moim artykule
tajemnicę. Bito je przez wiele lat i choć z ko używałem określeń „stary wieniec” i „nowy wie
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Rys. 3.

Rys. 4.

Rys. 5.
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Rys. 6.
niec”. Okazuje się, że nowy wieniec ma dwa
warianty, które najłatwiej rozróżnić patrząc na
listki pod jedynką rocznika (rys.6.).
Wariant „nowego wieńca z dwoma listka
mi” spotykamy wyłącznie na odmianach ze sta
rym awersem (przymknięte dzioby orłów): bez
kropek na rewersie i z kropką po roku. Trzy list
ki widzimy na wszystkich odmianach z nowym
awersem i na wszystkich odmianach ze starym
awersem i z kropkami na rewersie. Nie mam
w archiwum żadnego zdjęcia monety ze starym
awersem bez kropek na rewersie, na której był
by nowy wieniec z trzema listkami. Można więc
zaryzykować stwierdzenie, że obydwa warianty
występują tylko na odmianie „kropka po dacie”,
przy czym na odmianie z bezszeryfowym G
w GROSZY spotyka się tylko nowy wieniec
z dwoma listkami, a na odmianie z G z szery
fem znajdujemy oba warianty nowego wieńca.
Bardzo mnie to ucieszyło, bo jakby na to nie pa
trzeć, jest to dodatkowe potwierdzenie chrono
logii, którą zaproponowałem w BN. Mała rzecz,
a cieszy.
Nadal będę śledził dziesiątki 1840 poja
wiające się na rynku. Co prawda na liście bra
kujących mi odmian/wariantów pozostały mi
jeszcze tylko dwie pozycje, ale nie można wy
kluczyć, że pojawi się kiedyś coś, czego wcze
śniej nie odnotowano.
ULUBIONA MONETA

technicznych możliwości człowieka, stanowi
skondensowane odbicie estetyki epoki, w któ
rej powstała. Trzeba tylko umieć to dostrzec.
Niewiele osób uświadamia sobie, że
moneta to pierwszy w dziejach ludzkości wyrób
seryjny. Idea monety, jako znaku pieniężnego
polega przecież na jej powtarzalności i to po
wtarzalności w takim stopniu, żeby każdy czło
wiek otrzymujący monetę mógł bez trudu
stwierdzić, że za swój towar lub usługę otrzy
mał oczekiwaną należność. Wynalazek zaiste
genialny. Bardzo szybko rozpowszechnił się na
całym świecie. Moim zdaniem, to od niego za
częła się nasza cywilizacja.
Lubię monety. Dokładnie oglądam
wszystkie, które trafiają w moje ręce. Od wielu
lat nie zdarzyło mi się zapłacić monetą, której
wcześniej się w miarę dokładnie nie przyjrza
łem. Muszę
przyznać, że monety odwdzięczają mi się za
czas, który im poświęcam. Dzięki monetom
mam wielu przyjaciół. Dzięki monetom lepiej
znam historię, historię sztuki, historię techniki.
Dzięki monetom nie nudzę się. Ze spokojem
czekam na emeryturę nie obawiając się pustki,
która u wielu osób pojawia się po rozwiązaniu
ostatniej umowy o pracę. Last but not least,
monety „odwdzięczają się” też na inne, bar
dziej przyziemne sposoby. Odwdzięczają się
materialnie, bo sprzedaż katalogów przynosi
pewien dochód; rośnie wartość mojego zbioru.
Niematerialnie również. Miło zobaczyć w kata
logu dużej firmy aukcyjnej opis monety, w któ
rym pojawia się „Chałupski notuje pod nr xxx”
albo „Chałupski nie notuje”, zwłaszcza ten dru
gi zapis działa mobilizująco. Miło pokazać coś
takiego najbliższym, zwłaszcza że nigdy nie
protestują widząc jak znów siadam przed kom
puterem, żeby coś napisać.

Moneta – przeważnie metalowy znak pie
niężny, o określonej formie, opatrzony znakiem
emitenta. Po prostu moneta. Moneta, czyli jed
na z materialnych form pieniądza. Pieniądz –
materialny lub niematerialny środek, który moż
na wymienić na towar lub usługę. Tylko tyle i aż
tyle. Moneta nie musi być piękna – nawet wolę
te brzydkie. Moneta musi mieć swoją historię
i każda prawdziwa moneta taką historię ma, bo
każda prawdziwa moneta jest osadzona w cza
sie, przestrzeni, kulturze... Jest odbiciem histo
rii – przez małe i wielkie H, niesie świadectwo
58

ZBIERAJMY MONETY!

BIULETYN INFORMACYJNY TPZN

nr 3/2010 (7)

Poszukiwania w UK

Często na naszym forum poruszany jest temat poszukiwań z wykrywaczami metali. Jako
przykład rozwiązań prawnych podawana jest Wielka Brytania. Postanowiliśmy poprosić naszego
kolegę który przebywa na wyspach, aby nam to opisał od strony praktycznej.
Zapraszamy do lektury poniższego tekstu.
Chcąc w UK zająć się ciekawym hobby
jakim jest detektorystyka należy pamiętać o jed
nym, mianowicie. Nie ma w UK metra kwadrato
wego ziemi, który nie posiada właściciela.
Dlatego zawsze i wszędzie potrzebujemy po
zwolenia. Najlepiej zdobyć pozwolenie od far
mera, niestety jest to bardzo trudne. Nie mam
pojęcia jaka jest tego przyczyna, ale uzyskanie
pozwolenia nie jest proste. Jeżeli już ktoś ma,
to przeważnie na zasadzie znajomości. Są pew
nie tacy co powiedzą inaczej, ale przeważnie
jest tak że na odwiedzonych 100200 odwiedzo
nych farm pozwoleń uzyskuje się zero a na
2000 wysłanych listów pozytywnych odpowie
dzi też zero.

kiwaniach z takimi klubami może być nawet
100150 osób, ale tereny wtedy są raczej
ogromne. Są też malutkie, kameralne klubiki,
ale dostęp do nich jest przeważnie zamknięty.
W tych klubach z którymi możemy śmiało po
szukiwać nie potrzebujemy, przynajmniej na
początek członkostwa. Jeżeli nam odpowiada
i będziemy często jeździć z klubem na poszu
kiwania to warto wykupić członkostwo, wtedy
mamy trochę taniej wstęp na poszukiwania
i dostajemy na maila informacje o wszystkich
zbliżających się poszukiwaniach.
Warto mieć wejście do kilku klubów,
wtedy mamy większy wybór miejsc na poszuki
wania. Możemy wtedy wybrać miejsce bliżej

Na zdjęciu spotkanie jednego z klubów detektorystów
w Wielkiej Brytanii

Na zdjęciu Ed Vaizey (ten co trzyma monetkę) , minister
kultury Wielkiej Brytanii. Przyjechał do naszego klubu
na kopanie. Obok niego na zdjęciu jest szef klubu Ken.

Kto ma szczęście i uzyskał pozwolenie od far
mera ten spokojnie zajmuje się swoim hobby,
dla innych pozostają kluby detektorystyczne.
Jest to także bardzo dobre rozwiązanie, bo nie
martwimy się o pozwolenia i co weekend ma
my tereny do poszukiwań. Wiąże się to tylko
z koniecznością zapłacenia wpisowego przed
rozpoczęciem poszukiwań w danym dniu. Kwo
ta jest rzędu kilku funtów z tego większość
idzie dla farmera za udostępnienie pola.
W przypadku dużych, komercyjnych klu
bów kwota może sięgać 1012 funtów, no ale
to dlatego że takie kluby z tego żyją. Na poszu

naszego zamieszkania a także ciekawsze hi
storycznie. Jeżdżąc na poszukiwania z klubami
potrzebujemy członkostwo w jednej z dwóch
federacji detektorystów. Jak za pierwszym czy
drugim razem nie będziemy jeszcze mieli to nic
się raczej nie stanie, ale trzeba o to się jak naj
szybciej postarać. Koszt to tylko kilka funtów
rocznie. Federacje te bardzo prężnie działają
na rzecz detektorystów i warto je wspierać.
Przede wszystkim otrzymamy od nich ubezpie
czenie na pokrycie ewentualnych szkód przez
nas poczynionych. Jedno ubezpieczenie po
krywa szkody do 10 milionów funtów, inne do 5
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milionów. Warto to mieć przy sobie nawet
w trakcie poszukiwań pozwoleń od farmerów,
gdyż te ubezpieczenia są ustalone w porozu
mieniu i przy akceptacji National Farmers
Union. Podobno farmerzy bardzo dobrze na to
patrzą.
Nazwy tych dwóch federacji to :
The National Council For Metal Detecting
(NCMD)
The Federation of Independent Detectorists
(FID)
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Członkostwo w federacji uzyskujemy
bardzo prosto. Wystarczy wydrukować z ich
strony internetowej bardzo prosty formularz.
Wypełniamy, wkładamy do koperty wraz
z dwoma zdjęciami i czekiem i wysyłamy. Po
ok. tygodniu dostajemy pocztą legitymacje plus
ubezpieczenie.
Tekst i zdjęcia: Dariusz Zygmunt "Darioushz"

Ważne odkrycie w ruinach odlewni monet z VIII wieku
w Japonii

Japońscy naukowcy odkryli w południo
wozachodniej części wyspy Honsiu wiele arte
faktów z VIII wieku, w tym drewnianą tabliczkę
z urzędową inskrypcją zawierającą datę, które
są bardzo ważne dla badań pierwszego japoń
skiego pieniądza  donosi serwis internetowy
Mainichi Daily News.
Odkrycia dokonano w ruinach odlewni
Nagato z VIII wieku, położonej na obrzeżach
miasta Shimonoseki w prefekturze Yamaguchi,
w której wytwarzano monety "wadokaichin" 
pierwsze pieniądze w Japonii.
Naukowcy odkryli na stanowisku około
300 pokrytych inskrypcjami drewnianych desz
czułek oraz wiele części form odlewniczych
i narzędzi potrzebnych do wytopu monet, a tak
że fragment jednej monety.
Szczególnym
znaleziskiem jest jedna zapisana deseczka, za
wierająca czytelną datę "4 maja 2go roku ery
Tenpyo" oraz nazwisko urzędnika "Kurumama
ro".

W używanym do dzisiaj w Japonii syste
mie rachuby lat, wykorzystującym nazwy er ja
pońskich, drugi rok ery Tenpyo odpowiada 730
r. n.e., era Tenpyo w Japonii trwała bowiem 20
lat w okresie 729749 r.
Dla japońskich naukowców znalezisko
stanowi pierwszy materialny dowód, że odlew
nia monet "wadokaichin" Nagato, która praw
dopodobnie była główną mennicą ówczesnej
Japonii, funkcjonowała już w 730 roku.
W dotychczasowych badaniach gospo
darki starożytnej Japonii przyjmowano, wyłącz
nie w oparciu o historyczne dokumenty
z okresu Heian (7941185 r.), że monety "wa
dokaichin" mogły pojawić się w okresie 708
760 r. n.e., brakowało jednak śladów material
nych. JOT
PAP  Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl
tot/ jra/bsz

Mikrobiolog rozwiewa mit o brudnych pieniądzach

Australijski mikrobiolog dowodzi, że na
banknotach znajduje się znacznie mniej bakte
rii, niż przywykło się sądzić; dotyczy to zwłasz
cza pieniędzy w państwach najbardziej
rozwiniętych  podaje w środę strona interneto
wa Science Alert.
Zdaniem doktora Franka Vriesekoopa
z uniwersytetu w Ballarat w australijskim stanie
Wiktoria nigdzie na świecie ilość bakterii choro
botwórczych na banknotach nie osiąga pozio
mu niebezpiecznego dla zdrowia.
W badaniu uczestniczyli mikrobiolodzy
z uczelni i instytucji naukowych 10 państw: Au

stralii, Burkiny Faso, Meksyku, Chin, Irlandii,
Holandii, Nowej Zelandii, Nigerii, USA i Wielkiej
Brytanii. Naukowcy przeprowadzili analizę mi
krobiologiczną 1280 banknotów ze sklepów
i lokali gastronomicznych.
Poziom warstwy brudu na banknocie,
a tym samym ilości mikroorganizmów na nim,
zależy, oczywiście, od wieku pieniądza, ale też
od materiału, z jakiego jest zrobiony  mówi
doktor Vriesekoop. W większości państw pod
stawowym materiałem jest celuloza. Mniej bak
terii jest na banknotach wykonanych z tworzyw
sztucznych. Na takie materiały przeszły m.in.
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Australia i Nowa Zelandia.
kać produktów żywnościowych.
Mimo wszystko naukowcy wciąż radzą, www.naukawpolsce.pap.pl
by rękami, którymi liczymy banknoty, nie doty

Ciekaw jestem co naukowcy powiedzieliby o banknotach z naszych kolekcji. (red.)

Nowy konkursu BI TPZN i Antykwariatu
Numizmatycznego Pawła Niemczyka

Ogłaszamy kolejny konkurs na łamach
BI TPZN. Tym razem trzeba wykazać się znajo
mością identyfikacji monet. Poniżej przedsta
wiamy sześć fragmentów monet. Prosimy
o odpowiedź na każde pytanie zawarte pod
fragmentem zdjęcia. Sześć monet  sześć na
gród. Wystarczy że prawidłowo zidentyfikujesz
tylko jedną z monet.

Prawidłowa identyfikacja monety polega
na przesłaniu odpowiedzi na wszystkie pytania
zamieszczone w danym zadaniu.

Jako dodatkowe zadanie ogłaszamy,
konkurs na prawidłową identyfikację wszyst
kich sześciu monet. Nagrodą za rozwiązanie
wszystkich sześciu zagadek jest:
 Katalog aukcyjny Antykwariatu Numizmatycz
Za każdą prawidłową, najszybszą identy nego
fikację poszczególnej monety przyznamy nagro  książka "Numizmatyka bez tajemnic"
dę. Na maile z odpowiedziami czekamy od 20  książka " Z wykrywaczem po skarby"
września 2010. Odpowiedzi nadesłane przed
Nagrodę tą przewidzielimy dla osoby
dwudziestym września nie biorą udziału w kon
kursie. Ostatnim dniem w którym przyjmowane która jako pierwsza prawidłowo rozwiąże
są odpowiedzi w tym konkursie, to dzień 15 wszystkie sześć zadań identyfikacyjnych.
W odpowiedzi na tą zagadkę prosimy wpisy
października 2010.
wać w tytule emaila "BONUS".
Nagrodą za identyfikację monety jest
Katalogi aukcyjne zostały ufundowane
"Katalog Aukcyjny I Aukcji Antykwariatu Numi
przez Antykwariat Numizmatyczny Pawła
zmatycznego Pawła Niemczyka".
Niemczyka
Prosimy o wysyłanie odpowiedzi na ad
res mailowy biuletyn@tpzn.pl w tytule prosimy
o wpisywanie numeru zadania. Redakcja nie
ponosi odpowiedzialności za niedostrarczenie
na podany adres email odpowiedzi, oraz za
sprawne funkcjonowanie sieci teleinformatycz
nej.
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Zadanie pierwsze

Zadanie trzecie

Na powyższym fragmencie monety,
przedstawiony jest jeden z władców.
1. Kto to jest.
2. Jakiej monety fragment przedstawiliśmy
3. Rok wybicia monety (możliwa pomyłka o +/
5 lat)
Zdjęcie z archiwum www.numizmatyka.waw.pl

Powyższ talar został pozbawiony napisu na
otoku
1. Podaj prawidłową treść legendy
2. Z jakiego miasta pochodzi
3. Rok wybicia monety (możliwa pomyłka o +/
5 lat)
Zdjęcie z archiwum www.numizmatyka.waw.pl

Zadanie drugie

Określ na podstawie połówki monety:
1. Kraj pochodzenia monety
2. Mennicę w której wybito monetę
3. Władcę za którego została wybita ta moneta
4. Wartość tego środka płatniczego
Zdjęcie z archiwum www.numizmatyka.waw.pl

Zadanie czwarte

Określ na podstawie fragmentu:
1. Z jakiego kraju pochodzi ta moneta
2. Za jakiego władcy została wybita
3. Jaki jest jej nominał
4. Z jakiego metalu została wybita
Zdjęcie z archiwum www.numizmatyka.waw.pl
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Zadanie szóste

Zadanie piąte

Na podstawie fragmentu monety podaj:
1. Kraj pochodzenia monety
2. Miasto z którego ona pochodzi
3. Władcę którego "pozbawiliśmy" głowy
4. Brakujący fragment napisu w legendzie

Podaj:
1. Kraj pochodzenia monety
2. Metal z którego została wykonana
3. Władcę za którego została wybita
4. Nominał przedstawionej monety
Zdjęcie z archiwum www.numizmatyka.waw.pl

Zdjęcie z archiwum www.numizmatyka.waw.pl

Nienotowany trojak bydgoski
Trojaki Zygmunta III Wazy to jedne z naj
bardziej pożądanych monet przez kolekcjone
rów. Ich urok oraz niezliczona ilość odmian
spowodowała, iż wiele osób kolekcjonuje wła
śnie te a nie inne monety. Monety króla próbo
wali skatalogować zarówno Panowie Kamiński
i Kurpiewski (Katalog monet polskich 1587 –
1632) oraz Pan Edmund Kopicki (Monety Zyg
munta III Wazy). Samymi trojakami zajął się
Pan Tadeusz Iger wraz ze Zbigniewem Galu
sem oraz Markiem i Ryszardem Kondratem.
W katalogu Kopickiego notuje się dwa ty
py trojaków bydgoskich z 1599 roku. Różnią
się one między sobą sposobem zaprezentowa
nia herbu Lewart (bez tarczy – 737 R1 i w tar
czy  741 R2). Iger również potwierdza istnienie
tych dwóch typów (bez tarczy  B.99.1 , w tar
czy B.99.2), oraz opisuje istnienie jednej odmia
ny w przypadku typu bez tarczy oraz trzech
odmian drugiego typu. We wszystkich wymie
nionych odmianach legenda na rewersie brzmi:
. III . / GROS . ARG / : TRI . R . PO / .99 {le
wart} B . / .  .

Poszczególne odmiany różnią się legen
dą na awersie:
B.99.1a .SIG III . D ..  . G . REX . PO . M . D .
L.
B.99.2a .SIG . III . D .  . G . REX . PO D . L.
B.99.2b .SIG . III . D .  . G . REX . PO . M . D
L
B.99.2c .SIG . III . D : G  .:REX . PO . M . D L
Opisywana przeze mnie moneta należy
do typu drugiego. Niestety posiadany przeze
mnie egzemplarz jest częściowo niedobity
i część legendy awersu jest nieczytelna (małe
literki to prawdopodobne brzmienie legendy)
Awers. SIg . iii . d .  . G . RE . PO . M . D . L
Rewers. III . / GROS . ARG / : TRI . R . P● / .99
{lewart} B . / .  .
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para stempli. Zarówno legenda awersu jak i re
wersu różni się od notowanych przez Igera. Sło
wo REX na awersie zostało zastąpione RE.
Zaś na rewersie istotną zmianą jest zastąpienie
PO poprzez P● . Dodam tylko, że takie elemen
ty legendy nie występują na monetach wybi
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tych (w 1599 roku) w którejkolwiek z mennic
powiązanych z bydgoską – poznańską
i wschowską.
Autor: Adam Górecki "rubinowakrew"

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
o kolekcjonerstwie

W związku z wieloma, ostatnimi donie
sieniami odnośnie działań policji i prokuratury
oraz innych służb, dotyczących „wykopków”,
handlu „starociami” i kontroli legalności kolek
cji, chciałem zająć się tą niepokojącą sprawą.
Postanowiłem wysłać zapytania do różnych in
stytucji zajmujących się kwestią zabytków oraz
kolekcji. W następnym numerze BI TPZN przed
stawimy stanowisko Krajowego Zespołu do
Walki z Przestępczością Przeciwko Dziedzic
twu Narodowemu przy Komendzie Głównej Po
licji.
Na moją prośbę, bardzo szeroko usto
sunkował się Krajowy Ośrodek Badań i Doku
mentacji Zabytków. Całą treść stanowiska
KOBiDZ
publikujemy
poniżej.
Chciałbym podziękować Magdalenie So
cha – Włodarskiej, rzecznikowi prasowemu KO
BiDZ, za przekazanie stanowiska Krajowego
Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.
Karol Świerzbin „raraavis”

Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przeciwni
ków Złomu Numizmatycznego (BI TPZN) prze
słał
do
Krajowego
Ośrodka
Badań
i Dokumentacji Zabytków zapytanie o stanowi
sko na temat kolekcjonowania monet o warto
ści historycznej. Niepokój redakcji BI TPZN
wzbudziły działania policyjne dotyczące kontro
li legalności kolekcji numizmatycznych.
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji
Zabytków nie może zgodzić się z zawartym
z zapytaniu stwierdzeniem, że pojawiające się
w mediach doniesienia o interwencjach policji
opisują działania wymierzone w kolekcjonerów.
Jest to zbyt daleko idące uproszczenie. Kolek
cjonerstwo jest w Polsce działalnością legalną
i nie podlegającą ograniczeniom prawnym po
za oczywistym wymogiem pozyskiwania zbio
rów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z informacjami dostępnymi KOBiDZ,
opisywane w zapytaniu działania policji zwią
zane były z podejrzeniem pozyskiwania przez
kolekcjonerów zabytkowych monet bądź zabyt
ków archeologicznych z nielegalnych wykopa
lisk lub podejrzeniem wejścia w relacje
paserskie związane z zabytkami.
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W tym miejscu należy przedstawić kilka
zagadnień prawnych.
Ustawa o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami przyznaje własność zabytków ar
cheologicznych Skarbowi Państwa, bez wzglę
du na sposób ich znalezienia1. Ponadto, na
mocy kodeksu cywilnego własnością Państwa
stają się wszelkie przedmioty, które mają znacz
niejszą wartość materialną, wartość naukową
lub artystyczną i zostały znalezione w takich
okolicznościach, że poszukiwanie właściciela
byłoby oczywiście bezcelowe2. Przywłaszcze
nie takich przedmiotów bądź ich nabycie, ukry
cie lub pomoc w zbyciu (także wycena) są
niezgodne z prawem i podlegają karze.
Opisując monetę lub inny przedmiot jako
zabytek, bądź zabytek archeologiczny należy
oprzeć się na definicjach z Ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami oraz Europej
skiej Konwencji o Ochronie Dziedzictwa Arche
ologicznego z La Valetta3. Zabytkiem
ruchomym jest przedmiot będący dziełem czło
wieka lub związany z jego działalnością, stano
wiący świadectwo minionej epoki lub
zdarzenia, którego zachowanie leży w interesie
społecznym ze względu na posiadaną wartość
historyczną, artystyczną lub naukową4. Ozna
cza to, że wbrew obiegowej opinii, o wartości
zabytkowej nie decyduje wiek przedmiotu, lecz
zasadność jego zachowania dla przyszłych po
koleń, ze względu na posiadane wartości, wy
mienione w przytaczanym przepisie. Zabytek
archeologiczny musi w pierwszej kolejności
spełniać definicję zabytku, a następnie defini
cję szczegółową. Zgodnie z ustawą: zabytek ar
cheologiczny to zabytek nieruchomy, będący
powierzchniową, podziemną lub podwodną po
zostałością egzystencji i działalności człowieka,
złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdują
cych się w nich wytworów bądź ich śladów albo
zabytek ruchomy, będący tym wytworem 5. Uzu
pełnieniem tej definicji jest określenie dziedzic
twa archeologicznego zawarte w konwencji
z La Valetta, która za przedmiot dziedzictwa ar
cheologicznego uznaje wszelkie pozostałości,
obiekty i jakiekolwiek inne ślady ludzkości z mi
nionych epok, których zachowanie i analiza po
mogą prześledzić historię ludzkości i jej
stosunek do środowiska naturalnego, oraz dla
których wykopaliska i odkrycia oraz inne meto
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dy badań nad dziejami ludzkości i jej środowi
skiem są podstawowym źródłem informacji6.
Praktyczne zastosowanie tych definicji
w wielu przypadkach wymaga specjalistycznej
wiedzy z zakresu nauk historycznych,
a zwłaszcza archeologii. Podobne problemy
może stwarzać również określenie wartości na
ukowej, która  zgodnie z przytaczanym przepi
sem
Kodeksu
Cywilnego

decyduje
o własności przedmiotów znalezionych, w sto
sunku do których poszukiwanie właściciela jest
bezcelowe. Osobą, której uprawnienia admini
stracyjne pozwalają na określenie czy przed
miot
spełnia
definicję
zabytku
archeologicznego, jest wojewódzki konserwa
tor zabytków.
Mając na uwadze trudności, jakie mogą
wyniknąć w praktyce stosowania powyższych
przepisów, w opinii Krajowego Ośrodka Badań
i Dokumentacji Zabytków kolekcjonerzy powin
ni unikać pozyskiwania numizmatów, które po
chodzą z poszukiwań bądź przypadkowych
znalezisk, istnieje bowiem bardzo wysokie
prawdopodobieństwo, że mogą spełniać defini
cję zabytku archeologicznego, bądź ze wzglę
du na wartość naukową stanowią własność
Skarbu Państwa. Uważamy, że osoby posiada
jące wiedzę i praktykę w zakresie numizmatyki
nie powinny mieć trudności z rozpoznaniem
monety kolokwialnie określanej jako „wyko
pek”. Dla uniknięcia kłopotów należy uczestni
czyć
jedynie
w
oficjalnym
rynku
numizmatycznym, ze szczególną ostrożnością
traktując transakcje okazyjne, zawierane na
targach staroci, a nawet na ogólno dostępnych
portalach internetowych, jeżeli cena, opis lub
wygląd przedmiotu mogą budzić podejrzenia,
bądź też w ofercie sprzedającego znajdują się
nie budzące wątpliwości zabytki archeologicz
ne jak zapinki czy groty. Zalecenia te wydają
się być oczywiste, jednak praktyka wskazuje,
że wielu kolekcjonerów bez refleksji dokonuje
takich zakupów, pomimo że nie zdecydowaliby
się na nie w przypadku innych kategorii przed
miotów, np. elektroniki użytkowej bądź samo
chodu. Trzeba podkreślić, że nabycie
przedmiotu z niepewnego źródła może nieść
niebezpieczeństwo jego utraty i oskarżenia
o nieumyślne paserstwo.
Szczególnym przypadkiem, który wyma
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ga krótkiego omówienia jest import numizma
tów, zwłaszcza średniowiecznych i antycznych.
Przepisy dotyczące zakazu nielegalnych
wykopalisk i zakazu handlu przedmiotami
z nich pochodzącymi obowiązują w większości
krajów europejskich, a jednocześnie zakup hur
towych ilości zabytkowych monet, których stan
wskazuje na niedawne zaleganie w ziemi w wie
lu z nich jest bardzo prosty. Do niedawna, w kil
ku
krajach
europy
południowej
obrót
numizmatami antycznymi i innymi zabytkami ar
cheologicznymi z rabunkowych poszukiwań od
bywał się praktycznie poza kontrolą instytucji
państwowych, w sposób jawny. Pewna ich
część trafiła również na rynek polski, a nawiąza
ne przy okazji kontakty handlowe, w przypadku
niektórych kolekcjonerów utrzymywane są do
dzisiaj. Jednak działania instytucji międzynaro
dowych, stowarzyszeń i organizacji ochrony za
bytków oraz poszczególnych rządów państw
europejskich coraz wyraźniej prowadzą do
ograniczenia tego rynku i konsekwentnego eg
zekwowania prawa w zakresie ochrony dzie
dzictwa archeologicznego. Jako przykład
można podać Bułgarię, kraj zwyczajowo uzna
wany za miejsce pochodzenia dużej części mo
net antycznych z wykopalisk. W 2009 roku
wprowadzono tam obowiązek rejestrowania ko
lekcji zabytków archeologicznych, w tym monet
i należy uznać, że podobne działania w innych
krajach europejskich będących źródłem pocho
dzenia znacznych ilości tanich numizmatów an
tycznych będą jedynie kwestią czasu.
Konwencje międzynarodowe, w tym po
rozumienia dwustronne i wielostronne zobowią
zują Polskę do interweniowania w przypadku
ujawnienia przedmiotów mogących pochodzić
z
przestępstw dokonanych na obszarze
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państwsygnatariuszy. W zakres ten wchodzą
także przedmioty z nielegalnych wykopalisk ar
cheologicznych, ponadto niektóre z umów mię
dzynarodowych poświęcone są wyłącznie
problematyce obrotu dobrami kultury7. Ozna
cza to, że w przypadku importowania zabytko
wych
numizmatów
pozyskanych
przez
wykopaliska, najczęściej istnieją podstawy
prawne do przeprowadzenia przez organy
Państwa postępowania wyjaśniającego.
W opinii KOBiDZ import monet, które
mogą być zabytkami archeologicznymi, rów
nież powinien odbywać się przy zachowaniu
określonych reguł. Chodzi tu o zachowanie
analogicznych środków ostrożności, co w przy
padku nabywania numizmatów rodzimych,
oraz jeżeli to możliwe, posiadanie dowodu za
kupu. Warto także zapoznać się z przepisami
dotyczącymi własności zabytków archeologicz
nych w kraju, z którego sprowadzamy monety
o wartości historycznej. Trzeba również pamię
tać, że zazwyczaj, na wywiezienie przedmiotu
o cechach zabytku potrzebne jest pozwolenie
lub zaświadczenie wydane przez kraj pocho
dzenia. Nie należy także zapominać o uiszcze
niu należności celnych już w Polsce.
Podsumowując, zdaniem KOBiDZ pod
stawą bezpiecznego kolekcjonowania numi
zmatów o wartości historycznej jest unikanie
zakupów monet pochodzących ze znalezisk
oraz wykopalisk bez względu na miejsce za
wierania transakcji. Zgodnie z naszą wiedzą,
podejrzenie o prowadzenie nielegalnych wyko
palisk, przywłaszczenie własności Skarbu Pań
stwa lub paserstwo związane z zabytkami
archeologicznymi to główne powody ostatnich
interwencji policji w środowisku kolekcjonerów
numizmatów o wartości historycznej.

Art. 35 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U.
2003 nr 162 poz. 1568 z pó źn. zm.)
2 Art. 189 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
3 Dz. U. 1996 nr 120 poz. 565
4 Art. 3 p. 10 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Użyte w ustawie określenia
oznaczają: zabytek  nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem
człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zda
rzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość histo
ryczną, artystyczną lub naukową;
5 Art. 3 p. 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nas zabytkami
6 Art. 2. W tym celu należy uznać za przedmiot dziedzictwa archeologicznego wszelkie pozosta
łości, obiekty i jakiekolwiek inne ślady ludzkości z minionych epok:
1
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i) których zachowanie i analiza pomogą prześledzić historię ludzkości i jej stosunek do środowi
ska naturalnego,
ii) dla których wykopaliska i odkrycia oraz inne metody badań nad dziejami ludzkości i jej środo
wiskiem są podstawowym źródłem informacji i
iii) które są usytuowane w jakimkolwiek miejscu podlegającym jurysdykcji Stron.
Art.3. Dziedzictwo archeologiczne obejmuje struktury, konstrukcje, zespoły budowlane, eksplo
atowane tereny, przedmioty, zabytki innego rodzaju, jak też ich otoczenie znajdujące się na ziemi
lub pod wodą.
7 Są to przede wszystkim: Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiega
niu nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, Paryż 1970, (Dz.
U. 1974 Nr 20, poz. 106), oraz Porozumienie o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawie za
trzymywania i zwrotu dóbr kultury nielegalnie przewożonych przez granice państw, Płowdiw 1986
(Dz. U. 1988 nr 38, poz. 296)

Ukazały się ...

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne 85

W numerze szero
kie opracowanie doty
czące
odmian
szóstaków Jana Kazi
mierza z roku 1662

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne 86
Nieznany żeton z Czer
ska Artur Jezioro
Symbolami wydarzeń
w stoczniach były nie
tylko medale Miłosz
Frąckowiak
Numizmatycy polscy
na medalach Aleksan
der Kuźmin
Setna rocznica wodo
wania "Daru Pomorza"
 ciąg dalszy Miłosz

Frąckowiak
Sprostowanie do art. Rafała Detynieckiego
z 84 nr GZN
Najwyższa cena monety gdańskiej na 42 aukcji
WCN Wojciech Niemirycz
Wystawa w Muzeum ArcheologicznoHistorycz

nym w Elblągu "Dary i zakupy" Małgorzata Gi
zińska
Wystawa medali marynistycznych w 90lecie
zaślubin Polski z morzem Aleksander Kuźmin
Z oddziału gdańskiego PTN Alemka
Jubileusz 25lecia "GROSZA" Alemka
Listy do redakcji Alemka
Nowości wydawnicze Alemka
Grosz 121

30 lat muzeum w Pra
szce
Andrzej Musiał, 25 lat
Kwartalnika Grosz
Zbigniew
Szczerbik,
Spis autorów Grosza
Mirosław Bartoszewic
ki, Katalogi monet woj
skowych
Robert
Gorzkowski
,Pieniądz
papierowy
wydany na kwitach
banku handlowego w Warszawie dla przedsię
biorstw i przedsiębiorców w Zagłębiu Dąbrow
skim
Karol Świerzbin, Towarzystwo Przeciwników
Złomu Numizmatycznego im. T. Kałkowskiego
Mikołaj Jan Ostrowski, Monety dla Prus Połu
dniowych cz. 1  szelągi
Andrzej Musiał, Wycieczka WTN na wystawę
numizmatyczną w Suchej Beskidzkiej
Piotr Kalinowski, Wrocławski pieniądz zastęp
czy czasu wojny 30letniej
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Beniamin Sypiański, Nienotowana odmiana zło
tówki z roku 1665
Kolejne części katalogu Mennictwa Śląskiego
Z żałobnej karty...
Biuletyn Numizmatyczny 2/2010

Krzysztof Jarzęcki, Działalność mennicza Re
skuporisa I (68/6991/92 n.e.) W królestwie bo
sporańskim
Halina Młodecka, Piotr Chabrzyk, Analiza XRF
denarów Bolesława Chrobrego i jego syna
Mieszka Bolesławowica w świetle wybranych
monet z przełomu X i Xi wieku (Część I)
Borys Paszkiewicz, Monety koronne Władysła
wa Jagiełły: między Wschową i Krakowem?
Marcin Markowski, Wacław Borowski (1885
1954) projektant polskich pieniędzy papiero
wych
Janusz Modrzyński, Sycowski medal Ernesta
Jana Birona z 1736 roku
Czesław Chmielecki, Tłok pieczętny Szkoły
Rzemiosł w Aleksandrowie Kujawski 137
Tadeusz Bohatyrewicz, Nowy żeton kelnerski
kawiarni "Mleczarnia Nadświdrzańska" w War
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szawie
Recenzje, nowości wydawnicze
Pro memoria
Kronika krajowa i zagraniczna
Łukasz Pabich, "MEDALIERZY CZĘSTOCHO
WY" Wielkie piękno małej formy  ponad 200
medali na wystawie w Muzeum Częstochow
skim
Z życia Towarzystwa
Wydawnictwa
ZG PTN

Wyjątkowa wystawa na 450lecie założenia Olecka

Jedną z atrakcji jubileuszu Olecka była
wystawa numizmatyczna „Pieniądz na Ziemi
Oleckiej“, na której zaprezentowano zbiór Zdzi
sława Bereśniewicza. Wystawę zorganizowało
Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek“.
Wystawa „Pieniądz na Ziemi Oleckiej“
w bibliotece Wszechnicy Mazurskiej była owo
cem współpracy stowarzyszenia „Zamek“
z olecczaninem Zdzisławem Bereśniewiczem.
Znalazło się na niej około 800 monet i bankno
tów m.in. z czasów starożytnego Rzymu, Śre

dniowiecza, a także banknoty emitowane przez
miasto Olecko i powojenne polskie pieniądze.
Wystawie towarzyszyły wykłady Józefa Smar
żewskiego „Pieniądz państwa polskiego w XX
wieku“ oraz Marka Góryńskiego „Pieniądz na
Ziemi Oleckiej“.
Moneta kojarzyła się z talizmanem Dzi
siaj przedstawiamy obszerne fragmenty wystą
pienia Marka Góryńskiego. Olecko było
miastem pogranicza i w okresie II Rzeczpospo
litej pieniądz przypływał tutaj głównie z powiatu
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suwalskiego i augustowskiego, gdyż do 1936
roku w Polsce nie było żadnych ograniczeń
w jego wywozie. Natomiast przepływ reichsma
rek w przeciwnym kierunku  z Olecka do Su
wałk był utrudniony, bo było to nielegalne. Na
wystawie znalazły się też monety najstarsze
z czasów starożytnego Rzymu, jedna moneta
grecka, monety arabskie i czeskie z okresu Śre
dniowiecza.
Nie było jeszcze wówczas Olecka, ale ta
kie pieniądze na naszych terenach można zna
leźć
—
mówi
Marek
Góryński.
—
Funkcjonowały szlaki bursztynowe i kupcy, któ
rzy przyjeżdżali, żeby nabyć bursztyn, często
płacili monetą. Nie zawsze oznaczało to, że za
bursztyn były określone stawki. Często moneta
była traktowana jako coś niezwykłego, coś co
bardziej kojarzyło się z talizmanem. Szlak
bursztynowy powodował, że na całych zie
miach polskich, ale również na części terenów
zajmowanych przez plemiona pruskie pozosta
ła moneta starożytna, szczególnie z okresu Ce
sarstwa Rzymskiego. Mogła też ona pojawiać
się jako rzecz wtórna w wyniku wojny lub wy
miany handlowej. Jednak jeśli chodzi o szlak
bursztynowy, to moneta pozostawała tutaj bar
dziej ze względu na handel niewolnikami niż
bursztynem. Na terenie powiatu oleckiego znaj
dowane są również monety arabskie (dirhemy).
Pojawiły się z powodu handlu Arabów z plemio
nami normandzkimi, które kontrolowały tereny
na wschód od obecnych granic państwa pol
skiego, ale również prowadziły ożywioną wy
mianę handlową z plemionami polskimi. —
Monety arabskie były bardzo cienkie, aby ła
twiej było wydawać resztę, bo wówczas po pro
stu odłamywało się połowę lub ćwiartkę monety
— mówi Marek Góryński. — Na wystawie są
też monety z dziurką. Według jednej teorii otwo
ry robili kupcy, aby zawieszać je na sznurku i ła
twiej liczyć. Najczęściej dziurki brały się stąd,
że po pewnym czasie monety wykorzystywano
jako ozdoby na sukniach kobiet arabskich.
Na terenie Ziemi Oleckiej znajdowane
są również monety czeskie, które w czasach
średniowiecznej Europy miały znaczenie takie,
jak dzisiejszy dolar. — To był tak zwany dobry
grosz, który zawierał tyle złota lub srebra, ile by
ło ogłoszone w stopie menniczym — wyjaśnia
Marek Góryński. — W tamtych czasach, jeśli ja
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kiś władca księstwa bił solidne monety, to bar
dzo szybko znikały one z obiegu, bo inny
władca czy po prostu fałszerz chciał zarobić na
ich przebiciu. Dlatego starał się ściągnąć mo
nety z rynku i przebić na swoją stopę menniczą
ze znacznie mniejszą zawartością srebra.
Grosz mógł mieć taką samą wagę i rozmiary,
ale kombinowano na próbach, których było 16.
Im wyższy był nominał monety, tym miała wyż
szą próbę srebra. Jeżeli próba była 15, to
oznaczało, że moneta miała jedną część mie
dzi, a resztę srebra. Na wystawie zaprezento
wano również bardzo małe monety Zakonu
Krzyżackiego – brakteaty. Miały one niską za
wartości srebra i były tak cienkie, że bito je jed
nostronnie.
Na wystawie można było też zobaczyć
monety lenne, m.in. grosze księcia Albrechta
i z różnych części Cesarstwa Niemieckiego.
Zaprezentowano też polskie monety powojen
ne i banknoty emitowane przez miasto Olecko
w okresie I wojny światowej. — Wówczas pań
stwo niemieckie wyraziło zgodę, żeby instytu
cje bądź samorządy emitowały swój pieniądz
— mówi Marek Góryński. — Jeżeli starosta
olecki nie miał czym zapłacić swoim urzędni
kom, to wypuszczał pieniądze. Władze patrzyły
na to przychylnie, bo po I wojnie nałożono na
Niemcy kontrybucję w wysokości 132 miliar
dów franków w złocie. Chodziło o to, żeby
oszukać trochę na niekorzystnych przeliczni
kach i markę celowo dewaluowano. Takie emi
sje skończyły się gigantyczną hiperinflacją
w Niemczech. Prawo do emisji własnego pie
niądza odebrano miastom dopiero po reformie
finansów w latach 20. ubiegłego wieku. Marek
Góryński sporo czasu poświęcił również podat
kom. Szlachcice ziemscy musieli rozliczyć się
z nich na świętego Marcina (11 listopada). Wy
sokość podatków została znacznie zmniejszo
na na podstawie przywileju koszyckiego
w 1374 roku. Posiadacze ziemscy płacili po 2
grosze praskie od każdego łanu chłopskiego.
Krowa kosztowała wówczas około 12  14 gro
szy. Natomiast złoty funkcjonował tylko jako
jednostka obrachunkowa i nie miał 100 gr,
a tylko 30. Wystawę, która trwała dwa dni
zwiedziło ponad tysiąc osób, m.in. prezes su
walskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nu
mizmatycznego Stanisław Łobacz. Dziękował
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Zdzisławowi Bereśniewiczowi i władzom stowa
rzyszenia „Zamek“ za pomysł zorganizowania
wystawy. Podkreślił, że jest ona największą
z organizowanych w ostatnim okresie w regio
nie i w Polsce. Natomiast w siedzibie stowarzy
szenia (w Zespole Szkół Technicznych) można
nadal oglądać wystawę „W poszukiwaniu tożsa
mości narodowej  polskość na Ziemi Oleckiej“.
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Autor: Zbigniew Malinowski
z.malinowski@gazetaolsztynska.pl

Przedruk za zgodą autora z Głosu Olecka do
datku do Gazety Olsztyńskiej.
Dziekujemy Panu Prezesowi Jarosławowi
Wierzbińskiemu, oraz Pani Jolancie Góryńskiej
z Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych "Za
mek" za przekazanie informacji o tej wystawie.
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Ołowiana moneta Aleksandra Jannaeusa
Mennictwo dynastii Hasmoneuszy nie
jest bardzo zróżnicowane. Zdecydowanie domi
nuje w nim jeden typ monety, różniący się tylko
inskrypcją władcy, materiałem zaś jest stop mie
dzi. Są wśród nich jednak rodzynki. Może to
dość dziwne określenie jeśli chodzi o monety,
a zwłaszcza wykonane z ołowiu. W naszym
przypadku będzie to ołowiana moneta Aleksan
dra Jannaeusa (103 – 76 r. p.n.e.). Ten typ od
kryto dość późno, bo dopiero w XIX wieku
i przez bardzo długi czas uważano, że jest bar
dzo rzadki. Cecha ta, mogła przemawiać za
tym, że nie była to do końca, sensu stricte mo
neta. Bo cóż to za moneta, która jest taką rzad
kością. Podejrzewano, że mógłby być to żeton
bądź coś w rodzaju monety próbnej. Jednakże
późniejsze odkrycia na terenie Transjordanii
obaliły tezę o nadzwyczajnej rzadkości tej
blaszki1 .

Fot.1 Ołowiana moneta Aleksandra Jannaeu
sa, TJC Grupa M, H476 (fot. autora)

Fot.2 Ołowiana moneta z Królestwa Nabateań
czyków, Aretas IV (9 p.n.e. – 40 n.e.). (zdjęcie
VCoins/Zurqieh)
W dzisiejszych czasach ołów jest bar
dzo tanim i dość pospolitym materiałem. Pa
miętajmy, że w czasach Jannaeusa, kiedy
wybijano takie monety, wartość ołowiu nie jest
nam znana. Warto także zaznaczyć, że ten typ
monety był dwa razy cięższy od przeciętnej
monety żydowskiej – tzw. prutaha. Zatem czy
jego wartość była także dwa razy większa?
A może taka sama? Problem nominału pozo
staje na chwilę obecną nadal nie rozwiązany.
Wydaje się, że nie wolno tracić nadziei na
zmianę tej sytuacji, gdyż numizmatyka żydow
ska rozwija się i rozwiązuje kolejne zagadki.
Skupmy się teraz na identyfikacji emi
tenta. Ktokolwiek widział monety z dynastii Ha
smoneuszy wie, że nie lada problemem jest
dokładne określenie władcy wybijającego mo
netę. Monety wybijane w tym czasie cechowa
ły
się
małą
starannością
wykonania,
dodatkowo prawie wszystkie opisano w języku
starohebrajskim. Litery tego języka były często
w bardzo zbliżonych do siebie kształtach. To
wszystko składa się na problemy z identyfika
cją. Na szczęście w przypadku tego typu mo
nety nie mamy takich dylematów. Na jednej
stronie monety widzimy napis w języku grec
kim:

Wróćmy jednak do głównego powodu
niezwykłości tej monety – materiału. Ołów jest
miękkim metalem, który, wydawałoby się, nie
nadaje się do produkcji monet. Jego duża ście
ralność powoduje, że monety szybko się nisz
czą, stając się nieczytelne. Czy zatem moneta
Aleksandra Jannaeusa jest kompletnym ewene
mentem antycznej numizmatyki? Fakt, że oło
wianych
monet
próżno
by
szukać
w republikańskim czy cesarskim Rzymie (choć
zdarzały się i tam np. żetony z ołowiu tzw. tes
serae), jednak na terenach Bliskiego Wschodu
już tak nie było. Możemy znaleźć sporo przykła ( króla Aleksandra), druga strona kryje inskryp
dów z Królestwa Nabateańczyków (Fot.2), Se cję po aramejsku:
leucidów, Numibii.
(król Aleksander) (fot.3). Jest to kolejną cieka
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wostką. Właściwie wszystkie monety z okresu
Hasmoneuszy posiadają napisy w starohebraj
skim, który był w tym czasie językiem urzędo
wym. Aramejski zaś był językiem prostego
ludu, lecz także w tym języku spisana była To
ra. Wcześniej wspomniałem, że prawie wszyst
kie monety były wybijane
w języku
starohebrajskim – to właśnie był wyjątek.
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(http://www.forumancientcoins.com/gallery/disp
layimage.php?album=494&pos=15)

Jak wspomniałem na początku, najwię
cej monet ołowianych znajdowana jest na tere
nie Transjordanii. Znaczyłoby, że to właśnie na
tych terenach były one bite. I to jest kolejna
niezwykła cecha tej monety: pozostałe monety
z dynastii Hasmoneuszy były wybijane w Jero
zolimie.
Tytułem uzupełnienia należy zaznaczyć,
że prawdopodobnie nie jest to jedyny typ mo
nety ołowianej bitej przez Aleksandra Jannaeu
sa. David Hendin w swoim „Guide to Biblical
Coins” uważa, że moneta przypisana do nume
ru H477 też była wybijana przez tego władcę
(fot.5). Jednakże ta blaszka nie posiada żad
Fot.3 Ołowiana moneta Aleksandra Jannaeu nych inskrypcji i jest właściwie jednostronna,
sa, zaznaczone inskrypcje (fot. autora)
a więc może to nie moneta a zwykły żeton.
A może próba mennicza? A może historia zata
Oprócz naszej omawianej monety, była także cza koło (patrz początek tekstu)?
inna wybijana przez Aleksandra Janneausa.
Co ciekawe, ta moneta (fot.4) miała także połą
czenie języka greckiego i aramejskiego. Na
tym nie koniec niezwykłości tej monety (oczywi
ście jak na mennictwo Hasmoneuszy): jako je
dyna posiada datę L KE – greckie litery
oznaczające rok panowania danego władcy.
W tym przypadku jest to 25 rok panowania czy
li 79/78 r. p.n.e.. Z relacji Józefa Flawiusza2
wiemy, że pod koniec swoich rządów (a pano
wał 27 lat) pragnął pojednania z frakcją faryze
uszy i prawdopodobnie w celu uzyskania ich
aprobaty wybijał monety w języku aramejskim
Fot.5 Ołowiana moneta/żeton(?) Aleksandra
(języku Tory). Jeśli przyjmiemy powyższą hipo
Jannaeusa, H477
tezę za prawdziwą to nasze monety z ołowiu (http://www.menorahcoinproject.org/h477.htm)
też prawdopodobnie wybijane były pod koniec
panowania Aleksandra.
Ya’akov Meshorer „A Treasury of Jewish
Coins”, Jeruzalem 2001, strona 47
2 Józef Flawiusz „Dawne Dzieje Izraela”
Księga XV, 5
1

Autor: Piotr Orłowski "Orpio"
Fot.4 Prutah Aleksandra Jannaeusa, TJC Gru
pa L, H471
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Skarb średzki na wystawie we wrocławskim Muzeum
Narodowym

Korona zdobiona szlachetnymi kamieniami
oraz kolista zapona wysadzana szmaragdami
i granatami to jedne z najcenniejszych elemen
tów skarbu średzkiego, który można podziwiać
na wystawie we wrocławskim Muzeum Narodo
wym. Klejnoty będące elementami skarbu
średzkiego najprawdopodobniej zostały ukryte
w pierwszej poł. XIV w. Pochodzą prawdopo
dobnie ze skarbca Luksemburgów, z czasów
panowania Karola IV. Władca ten zaciągał po
życzki od żydowskich bankierów w Środzie Ślą
skiej.
Pierwsze elementy skarbu odnaleziono
w 1988 r. na wysypisku w Środzie Śląskiej. Zło
te przedmioty trafiły tam razem z gruzem po
chodzącym z prac rozbiórkowych na terenie
miasta. Tuż po tym znalezisku sprawą skarbu
zainteresowali się archeolodzy. Ostatecznie od
naleziono złote i srebrne przedmioty, które po
scaleniu stworzyły unikatowej wartości zespół
średniowiecznych klejnotów i monet.
Według rzeczniczki Muzeum Narodowe
go we Wrocławiu, Anny Kowalów, najcenniej
szą częścią skarbu jest korona, której
poszczególne segmenty zdobione są kamienia
mi szlachetnymi. "Poszczególne segmenty ko
rony zdobione są naprzemiennie trójlistnymi
plakietami z barwną emalią i dużymi szafirami

oraz mniejszymi granatami, akwamarynami,
szmaragdami, spinelami, tektytami i perłami.
Segmenty zwieńczone są figurami orłów trzy
mających w dziobach pierścienie i połączone
szpilami, z których każda zakończona jest
kwiatonem"  tłumaczyła Kowalów.
Korona jest klejnotem kobiecym zamó
wionym z okazji ślubu. Wskazuje na to motyw
pierścieni, będący oznaką małżeńskiego zobo
wiązania i symbolem dobrej wróżby. "Prawdo
podobnie jej ostatnią właścicielką była Blanka
de Valois, pierwsza żona Karola IV, zmarła
w 1348 r., a więc niedługo przed domniema
nym czasem ukrycia i utraty skarbu"  powie
działa Kowalów.
Wyjątkowo cennym eksponatem jest
również kolista zapona służąca do spinania
płaszczy dworskich oraz szat koronacyjnych
i liturgicznych. Zaponę zdobi kamea z chalce
donu z przedstawieniem orła.
Zwiedzający ekspozycję będą mogli
również zobaczyć m.in. dwie złote zawieszki
pochodzące z końca XII w., które były używane
jako ozdoba kobiecej głowy. Na wystawie zna
lazły się także złote pierścienie, sygnety z mo
tywem półksiężyca i gwiazdy, taśma zdobnicza
przeznaczona do okuwania cennych przedmio
tów oraz część odnalezionych złotych monet.
Po raz pierwszy skarb średzki pokazano
we wrocławskim Muzeum Narodowym w 1997
r. Obecną wystawę można oglądać do 24 paź
dziernika. Później klejnoty na kilka miesięcy
opuszczą Polskę i będą pokazywane na wysta
wach w Pradze i Ostrawie. PDO
PAP  Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl hes/ mow/bsz

Letnie warsztaty numizmatyki antycznej
W dniach 31 sierpnia – 4 wrze
śnia 2010 roku odbyły się w Toruniu Letnie
Warsztaty Numizmatyki Antycznej zorganizowa
ne przez Fundację „Traditio Europae” oraz In
stytut Archeologii
UMK,
który
użyczył
Warsztatom swego gmachu przy ul. Szosa Byd
goska 44/48. Inicjatywa objęta została patrona

tem
Zarządu
Głównego
Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego oraz Institut
für Numismatik und Geldgeschichte, Universi
tät Wien.
31 sierpnia o godz. 11.20 Prezes Zarzą
du Głównego PTN, prof. Mariusz Mielczarek,
dokonał uroczystego otwarcia Warsztatów i po
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witał uczestników (obecnych było 3 organizato
rów: B. Awianowicza, K. Jarzęcki i J. Rakoczy,
9 uczestników, w tym 3 aktywnych forowiczów
TPZN, oraz B. Bibik z Fundacji Traditio Euro
pae). Następnie organizatorzy rozdali teczki z
materiałami pomocniczymi (alfabet grecki, grec
ki i fenicki zapis liczb, kompendium datowania
monet cesarstwa rzymskiego) oraz koszulki z
logo Toruńskich Warsztatów Numizmatyki An
tycznej. Kolejne godziny wypełniły dwa moduły
tematyczne: „Wprowadzenie do mennictwa
świata greckiego” i „Wprowadzenie do mennic
twa rzymskiego” obejmujące poza wykładem
B. Awianowicza dyskusję na temat przyniesio
nych numizmatów i problemów związanych z
identyfikacją monet antycznych, oceną ich au
tentyczności itp. Same wykłady zostały zilustro
wane
prezentacjami
multimedialnymi
ukazującymi po kilkadziesiąt najbardziej repre
zentatywnych numizmatów greckich i rzym
skich, mapy świata antycznego oraz rzeźby,
które mogły posłużyć za wzór niektórych wy
obrażeń na monetach. Obydwie prelekcje uka
zywały monety w ujęciu chronologiczno 
problemowym. Między modułem greckim a
rzymskim uczestnicy kontynuowali rozmowy
podczas obiadu w kafeterii przylegającej do sa
li, w której odbywały się warsztaty. Po zakoń
czeniu oficjalnej części pierwszego dnia
warsztatów ok. godz. 18.30 część uczestników
i organizatorów przeniosła się na dalszą dysku

sję do jednej z restauracji toruńskiej starówki.
1 września w Warsztatach uczestniczyło
łącznie 9 osób. Od godz. 11.30 do 14.00 J. Ra
koczy mówił o najważniejszych skarbach mo
net greckich i rzymskich na świecie, skupiając
się przede wszystkim na największych odkry
ciach, dokonanych w ostatnich latach w Bułga

rii, Wielkiej Brytanii i Francji oraz na
znaleziskach polskich ekspedycji archeologicz
nych w Ptolemais w Libii i w Risan w Czarno
górze.
Wykładowi
towarzyszyła
bogato
ilustrowana prezentacja. Jeszcze w trakcie wy
stąpienia J. Rakoczego zaczęła się dyskusja
na temat regulacji prawnych w różnych kra
jach, w których znajdowane są skarby monet i
inne artefakty archeologiczne. Po przerwie
obiadowej, również wypełnioną rozmowami na
tematy numizmatyczne, B. Awianowicz przy
pomocy kolejnej prezentacji omówił różne typy
legend na monetach greckich od okresu archa
icznego do hellenistycznego oraz związane z
nimi zagadnienia identyfikacji i datowania nu
mizmatów różnych poleis i królestw epoki kla
sycznej i (zwłaszcza) hellenistycznej. Dyskusję
po wykładzie zdominowała identyfikacja przy
niesionych przez uczestników numizmatów
oraz próba oceny ich autentyczności. Część

oficjalna zakończyła się ok. godz. 18.00.
2 września Warsztaty rozpoczęły się o
godz. 11.00 wykładem J. Rakoczego na temat
znalezisk monet greckich i (głównie) rzymskich
na terenie Polski. Sporo uwagi poświęcił rów
nież znaleziskom monet celtyckich podczas
wykopalisk w Nowej Cerekwi i Kryspinowie,
które zmieniły obraz mennictwa celtyckiego na
obszarze Śląska i Małopolski. Podkreślał wagę
tych odkryć, świadczących o tym, iż Celtowie
zajmujący osady otwarte produkowali na dość
znaczną skalę monety srebrne i złote. Ilustro
wane ciekawymi zdjęciami wiadomości o men
nictwie celtyckim spotkały się z żywym
zainteresowaniem uczestników przedpołudnio
wego modułu warsztatów (łącznie 10 osób),
którzy sugerowali poświęcenie temu tematowi
więcej uwagi na jednym z przyszłych warszta
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tów numizmatycznych. Po obiedzie B. Awiano
wicz przedstawił prezentację poświęconą legen
dom i skrótom na monetach rzymskich
(republikańskich, imperatorskich i cesarskich bi
tych w mennicach centralnych i prowincjonal
nych, m.in. w Azji Mniejszej i w Hiszpanii) oraz
greckich okresu cesarstwa (szczególnie mace
dońskich, syryjskich i aleksandryjskich). W pre
zentacji
wykorzystano
ilustracje
wielu
numizmatów, które później uczestnicy mogli
obejrzeć i przeanalizować w kontekście innych
monet przyniesionych przez organizatorów i
uczestników. Dyskusja na temat legend i dato
Wszyscy uczestnicy otrzymają jeszcze
wania trwała do 18.30.
drogą pocztową płytę CD lub DVD z użytymi
3 września od godz. 11.00 do 14.00 podczas Warsztatów prezentacjami.
K.Jarzęcki prowadził moduł poświęcony men
O potrzebie tego typu aktywności numi
nictwu greckiemu północnych wybrzeży Morza zmatycznej najlepiej świadczy fakt, że wszyscy
Czarnego, który zgromadził 7 słuchaczy. Mone uczestnicy jednoznacznie zadeklarowali chęć
ty tego obszaru zostały przedstawione w ujęciu udziału w kolejnych edycjach Toruńskich
chronologicznogeograficznym i bogato zilustro Warsztatów Numizmatyki Antycznej.
wane zdjęciami często rzadkich numizmatów.
Organizatorzy przygotowali kilkanaście do obej
rzenia kilkanaście monet z omawianego obsza
ru. Prezentację monet wzbogacił swym
zbiorem monet z Pantikapajon, Olbii i Króle
stwa Bosporańskiego również jeden ze słucha
czy – M. Marciniak. Po przerwie obiadowej, od
godz. 15.00 do 18.15 w ramach tematu „Mone
ta jako źródło archeologiczne” odbyła się dysku
sja, w której wzięli udział wszyscy pozostali
jeszcze w Toruniu uczestnicy Warsztatów. Pod
koniec rozmów podjęto również decyzje co do
kształtu kolejnych edycji Toruńskich Warszta
tów Numizmatyki Antycznej. Ustalono, że obok
monograficznych wykładów poświęconych kon
kretnemu obszarowi lub okresowi powinny od
bywać się również zajęcia rozwijające
umiejętności praktyczne, np. rozpoznawanie
różnych technik produkcji monet oraz fał
szerstw antycznych i nowożytnych.
4 września wykład B. Awianowicza pt.
„Pieniądz i literatura antyczna: różne źródła 
wspólne przesłanie" zgromadził już tylko 3 słu
chaczy. Prowadzący mówił o ikonografii monet
jako materiale potwierdzających lub weryfikują
Autor: Bartosz Awianowicz
cym wiadomości przekazywane przez antycz
nych historyków oraz (na przykładzie
W imieniu redakcji gratuluję udanej im
mennictwa Oktawiana Augusta i poezji Wergiliu prezy, oraz życzę aby udało się przekształcić
sza, Horacego i Owidiusza) o wspólnych ele te warsztaty w cykliczne spotkanie numizma
mentach propagandy na monetach i w tyczne.
literaturze.
Karol Świerzbin "rara_avis"
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