
Biuletyn Informacyjny
TPZN

pod patronatem Towarzystwa Przeciwników Złomu
Numizmatycznego im. T. Kałowskiego

numer 1 / 2011 (8)

W numerze ...
Wystawa numizmatyczna w Olecku
Odmiana grosza koronnego 1 624 z
błędem
Franciszek Józef I j jego wizerunek na
monetach . . .
Ze wschodu do Rzymu. . .
Odmiany monet obiegowych PRL . . .
Szeryfy pomorskie Fil ipa Janusza.
Guziki wojskowe z okresu . . .
Skarb z Głogowa



Oddajemy do Państwa rąk, kolejny nu-
mer Biuletynu Informacyjnego. Mimo naszych
zabiegów, aby ukazywać się, jako kwartalnik,
nie udało się nam tego dotrzymać. Niestety
obowiązki zawodowe, odciągnęły mnie na ja-
kiś czas od numizmatyki. Mam nadzieję, iż
w 2011 roku uda się nam wydać cztery numery
BI TPZN. Czasopismo cały czas jest w formie
rozwojowej , zmieniamy niektóre rzeczy tak,
aby zgodnie z Waszymi sugestiami, było ono
dla Was przydatne, i żebyście chętnie po nie
sięgali. Prosimy o nadsyłanie wszelkich uwag,
co do formy jak i treści Biuletynu.

Dla nas, jako redakcji prawdziwą satys-
fakcją jest ilość czytelników. Ostatni numer zo-
stał rozprowadzony w około 100
egzemplarzach papierowych, oraz pobrany
z serwera ponad 500 razy. Daje to nam potężny
udział w rynku czasopism numizmatycznych.
Mam nadzieję, że nie zawiedziemy Was i tym
razem. To czasopismo nie mogłoby przetrwać
bez kilku ważnych czynników, naszych auto-
rów, którzy przekazują nam nieodpłatnie swoje
teksty, firm numizmatycznych, które udostęp-
niają swoje archiwa, oraz decydują się na orga-
nizowanie na naszych łamach konkursów, oraz
Was, naszych czytelników. To bez Waszego za-
interesowania numizmatyką nie byłoby TPZN-
u oraz Biuletynu.

Po dłuższej nieobecności na forum, zo-
stałem mile zaskoczony. Ilość członków TPZN
cały czas rośnie. Prezes naszego Towarzystwa
wręczył już legitymację numer 63. Cieszy mnie
tak dynamiczny rozwój, oraz zainteresowanie
numizmatyką wśród społeczeństwa. Coraz wię-
cej osób interesują monety i to nie tylko te naj-
nowsze z srebra i złota, ale również te, które
niosą ze sobą pewną historię. Historię minio-
nych lat i wieków, historię prawdziwą, bo
związaną z przedmiotem jakże codziennym, ja-
kim jest moneta. Te częstokroć małe krążki
metalu, przewinęły się przez wiele rąk zanim
ktoś włączył je do swojej kolekcji.

Życzę wszystkim miłej lektury, oraz
wielu ciekawych nabytków do kolekcji.

Karol Świerzbin „rara_avis”
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W 2010 r. Olecko, miasteczko położone
we wschodniej części województwa warmiń-
sko-mazurskiego obchodziło 450 rocznicę lo-
kacji. Z tej okazji władze miasta przygotowały
wiele ciekawych ofert skierowanych nie tylko
do turystów. Główne uroczystości odbyły się
w dniach 23-25 lipca. W przygotowanie jubi-
leuszu aktywnie włączyło się Oleckie Stowa-
rzyszenie Aktywnych „Zamek” (OSA
„Zamek”). Już pod koniec 2009 r. jego człon-
kowie postanowili, że w prowadzonym przez
to stowarzyszenie minimuzeum zostaną przy-
gotowane dwie wystawy: „W poszukiwaniu
tożsamości narodowej – polskość na Ziemi
Oleckiej” oraz „Pieniądz na Ziemi Oleckiej”.
Szczególnie ta druga miała być czymś wyjąt-
kowym, wizytówką Stowarzyszenia, miasta
i jego mieszkańców. W tym czasie było
już wiadomo, że w głównych uroczysto-
ściach wezmą udział delegacje z miast
partnerskich: Litwy, Francji i Rosji oraz
wielu dawnych mieszkańców Olecka.
W toku przygotowań okazało się, że po-
mieszczenia minimuzeum znajdujące się
w budynku Zespołu Szkół Technicznych
w Olecku nie są wystarczająco obszerne,
aby pomieścić ekspozycję. Uzgodniono
więc, że cała wystawa zostanie umiesz-
czona w czytelni Wszechnicy Mazurskiej
w Olecku i będzie dostępna do zwiedzania
tylko przez dwa dni. Ze względu na nie-
wielką powierzchnię pomieszczeń, musia-
no także ograniczyć liczbę eksponatów.
Ostatecznie na wystawie znalazła się tyl-
ko niewielka część bogatego zbioru zna-
nego oleckiego numizmatyka i kolekcjonera
Pana Zdzisława Bereśniewicza, członka OSA
„Zamek”. Trudu opisu eksponatów podjął się
historyk Marek Góryński. Dotychczas nie zaj-
mował się on numizmatyką, co można powie-
dzieć nieco ułatwiło dobór eksponatów.
Przyjęto zasadę, że wystawa nie będzie przygo-
towana pod kątem pokazania najcenniejszych
monet i banknotów. Ma przede wszystkim
przyciągnąć szerokiego odbiorcę, nie tylko
specjalistów, aby przy tej okazji przybliżyć nie-
zwykle skomplikowane dzieje tej części pań-
stwa polskiego.

Wystawa numizmatycz-

na w Olecku

Monety i banknoty zostały umieszczo-
ne w 12 tematycznych gablotach ustawionych
w porządku chronologicznym oraz w 6 antyra-
mach. Przy części eksponatów umieszczono
dokładne opisy informujące m.in. o nominale,
dacie wybicia, mennicy, wadze, użytym metalu
i inskrypcjach. Ze względu na ograniczoną
ilość miejsca sporo monet musiano pokazać
jako „skarby”, bez ich szczegółowych opisów.
Forma ta miała uatrakcyjnić wystawę i uzmy-
słowić zwiedzającym, jak wyglądają w rzeczy-
wistości odkrywane przez archeologów
„skarby” monet. Najstarszą monetą ekspozycji
był mały brąz tracki bity w Nesebar w latach
350-250 p.n.e. a najmłodszymi legi o nomina-
łach 4 i 40, wybite z okazji obchodów 450
rocznicy lokacji Olecka.

Zwiedzanie rozpoczynano od gabloty,
w której znalazły się eksponaty z okresu ce-
sarstw rzymskich. Były to głównie solidy bite

od IV do XI w. n.e. Z ponad czterdziestu zło-
tych monet do najciekawszych i dobrze zacho-
wanych należy zaliczyć solidy cesarzy:
Konstancjusza II (337–361 r. n.e.), Walensa
(364–378 r. n.e.), Walentyniana I (364–375 r.
n.e.), Honoriusza (395–423 r. n.e.), Arkadiusza
(395-408 r. n.e.) i Teodozjusza (408-450 r.
n.e.). Nieco mniejszą uwagę przykuwały hy-
perpyrony bite w okresie panowania cesarza
Aleksego I (1081–1118 r. n.e.), Michała VIII
(1 259–1282 r. n.e.) i Andronika II (1 282-1 328
r. n.e.); histamenon Nicefora I (1078–1081 r.
n.e.) oraz semissis Justyna II (565–578 r. n.e.).
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W związku z ograniczoną ilością miejsca, mo-
nety cesarstw rzymskich bite z brązu pokazano
jako „skarb” bez szczegółowego opisu.

Drugą gablotę wypełniały dirhemy
arabskie dynastii Samanidów i Sassanidów
z okresu od VII do X w. n.e. oraz grosze pra-
skie bite za panowania króla Polski Wacława II

(1 300 -1 305 r.). Tu tylko kilka eksponatów
otrzymało dokładne opisy łącznie z tłumacze-
niem inskrypcji. Większość monet pokazano
jako skarby. Wśród arabskich dirhemów wiele
posiadało malutkie otworki lub było przełama-
nych, co budziło zaciekawienie zwiedzających.
W tej gablocie umieszczono także tabelę przy-
kładowych cen poczynając od XIII, a kończąc
na XVIII wieku. Dzięki temu zwiedzający mo-
gli się zorientować o ówczesnej sile nabywczej
pieniądza. Dla pełniejszej orientacji, w kolej-
nych gablotach znalazły się krótkie wzmianki
o systemach monetarnych średniowie-
cza, m.in. obowiązującym w państwie zakon-
nym w Prusach oraz z czasów panowania
Zygmunta Augusta. Umieszczono także infor-
mację o stopach menniczych dla mennic pru-
skich (gdańskiej i elbląskiej) oraz koronnych
z okresu panowania ostatnich Jagiellonów.

W trzeciej gablocie znalazła się unika-
towa kolekcja monet bitych przez kolejnych
władców państwa zakonnego w Prusach poczy-
nając od wielkiego mistrza Winricha von Kni-
prode (1 351 -1 382 r.), a kończąc na wielkim
mistrzu Albrechcie Hohenzollernie (1 511 -1 525
r.). Zabrakło tu jedynie monet z okresu rządów
wielkiego mistrza Henryka Reuss von Plauen

(1469-1470 r.). W tej gablocie umieszczono
także bite wcześniej w państwie zakonnym
brakteaty. Najstarsze pochodziły z połowy XIII
w. Ogółem umieszczono tu 34 eksponaty,
w tym 18 brakteatów, 1 3 szelągów oraz pół-
skojec i kwartnik wielkiego mistrza Winricha
von Kniprode. Najmłodszą monetą był tu grosz

lenny krzyżacki wielkiego mistrza
Albrechta Hohenzollerna z 1515 r.
Kolejna gablota zdominowana była
przez monety bite właśnie przez tego
władcę, ale już jako księcia świeckie-
go. To właśnie on był założycielem
Olecka. Na uwagę zasługiwała ko-
lekcja kilkudziesięciu groszy lennych
pruskich wybitych w latach 1530-
1 550. Działalność menniczą Albrech-
ta Hohenzollerna reprezentowały tak-
że denarki, szelągi i trojaki. Można
było obejrzeć także denary, szelągi,
półtoraki i orty bite przez kolejnych
władców Prus, lenników królów pol-
skich. Uwagę przykuwał niezwykle
rzadko spotykany złoty dukat księcia

regenta Jerzego Fryderyka Hohenzollerna von
Ansbacha (1578-1603 r.) wybity w roku 1594
r. Kilkadziesiąt szelągów pruskich, ryskich
i polskich z okresu wojen polsko-szwedzkich
XVII w. pokazano w formie skarbu. Zwiedza-
jących interesowały również oznaki zależności
lennej państwa pruskiego znajdujące się na
monetach.

W kolejnych 2 gablotach umieszczono
ponad 150 monet z okresu niezależnego księ-
stwa i królestwa pruskiego. Szczególną uwagę
zwiedzających przykuwały tu niezwykle oka-
załe srebrne talary. Łącznie pokazano prawie
100 jednotalarówek i 6 dwutalarówek. Nie za-
brakło tu talara koronacyjnego króla Wilhelma
I Hohenzollerna, od 1871 r. cesarza niemiec-
kiego (1861 -1 888 r.), wybitego w Berlinie
w 1861 r., talara upamiętniającego zwycięstwo
nad Austrią w wojnie 1866 r. a także talara
„zwycięstwa” z 1871 r. Ładnie prezentował się
także złoty Fryderyk d’or króla Fryderyka II
Hohenzollerna (1740-1786 r.) z 1750 r. oraz
złoty dukat króla Fryderyka Wilhelma I Ho-
henzollerna (1713-1740 r.) z 1733 r. Mniejszą
uwagę zwracały na siebie skromniejsze szelągi,
grosze, szóstaki i orty, których wybrano po kil-
kanaście. Zwiedzających zaintrygowały niety-
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ichspfennigi oraz reichsmarki. Szczególne za-
interesowanie wzbudzały monety: 5 reich-
smark wybita w 1925 r. z okazji 1 000 rocznicy

przyłączenia Nadrenii do Niemiec, 3 reich-
smark wyemitowana w 1930 r. z okazji
opuszczenia Nadrenii przez wojska Ententy
oraz 5 reichsmark z 1930 r. upamiętniająca
przelot dookoła świata sterowca „Graf Zeppe-
lin” w 1929 r.

Na wystawie nie zabrakło monet
i banknotów z okresu III Rzeszy Niemieckiej .
Umieszczono tu m.in. monety 2 i 5 reichsmark
wybite ze srebra z okazji 450 rocznicy urodzin
Marcina Lutra (mennica w Berlinie 1933 r.);
upamiętniające pierwszą rocznicę posiedzenia
Reichstagu w kościele garnizonowym w Pocz-
damie, na którym proklamowano III Rzeszę
(mennica Berlińska 1934 r.) oraz z okazji 1 75
rocznicy urodzin Fryderyka Schillera (mennica
w Stuttgarcie 1934 r.). Wyjątkowo w gablocie
tej znalazły się także banknoty 1 , 2, 5, 20 i 50
reichsmark. Zainteresowanie wzbudzał prze-
ważnie ten ostatni ze względu na panoramę
zamku w Malborku znajdującą się na rewersie.

Dwie ostatnie gabloty zajęły monety
państwa polskiego i Wolnego Miasta Gdańska.
W pierwszej z nich znalazł się komplet monet
II Rzeczypospolitej , monety bite dla terenów
okupowanych przez armię niemiecką w okresie
I i II wojny światowej , w tym kilka dla getta
łódzkiego oraz kilkanaście guldenów pamiąt-
kowych Wolnego Miasta Gdańska wybitych
stemplem lustrzanym przeważnie w 1923 r.
Do ostatniej , zatytułowanej „Pieniądz na Ziemi
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powe jak na dzisiejsze czasy nominały monet.
Dziwiły ich m.in. monety: 3 i 4 groszowe, ½
grosza, 2 i ½ grosza, 1 2, 24 i 48 część talara.

W następnych 2 gablotach
znalazły się głównie złote i srebrne
monety, bite przez władców państw
tworzących II Rzeszę Niemiecką. Tu
opisano ponad 150 monet, wybiera-
jąc głównie te marki, które wybito
dla upamiętnienia ważnych rocznic
lub innych wydarzeń. Do ciekaw-
szych należy zaliczyć monety srebr-
ne o nominale 2 i 5 marek Królestwa
Pruskiego wybite w Berlinie w 1901
r. z okazji 200 rocznicy Królestwa
Pruskiego, 2 i 3 marki Królestwa
Pruskiego z 1913 r. upamiętniające
100 rocznicę wojny wyzwoleńczej ,
oraz 3 marki króla Saksonii Frydery-
ka Augusta III (1 904-1918 r.) wybite
w mennicy w Dreźnie w 1913 r. z okazji 1 00
rocznicy bitwy pod Lipskiem. Sporo wyekspo-
nowanych monet upamiętniało rocznice zało-
żenia uniwersytetów. Tu można wymienić:
srebrne 3 marki Królestwa Pruskiego z 1910 r.
wybite z okazji 1 00 rocznicy utworzenia uni-
wersytetu w Berlinie i z 1911 r. upamiętniające
100 rocznicę utworzenia uniwersytetu we Wro-
cławiu; monety 2 i 5 marek wielkiego księcia
Saksonii-Weimaru Wilhelma Ernesta II (1 901 -
1918 r.) z 1908 r. upamiętniające 350 rocznicę
założenia uniwersytetu w Jenie oraz te same
nominały króla Saksonii Fryderyka Augusta III
(1 904-1918 r.) wybite w Dreźnie w 1909 r.
z okazji 500 rocznicy założenia uniwersytetu
w Lipsku.

Spore zainteresowanie budził także
„skarb” usypany z kilkuset złotych i srebrnych
monet. W jednej z tych gablot wyeksponowano
także kilkanaście drobniejszych monet. Po-
szczególne nominały pfennigów i marek bite
za panowania cesarza Wilhelma I i Wilhelma
II , nie wyłączając tych z okresu I wojny świa-
towej , umieszczono obok siebie, aby pokazać
jak z biegiem lat zmieniał się wygląd monet.

Dziewiąta gablota poświęcona była pie-
niądzowi Republiki Weimarskiej . Umieszczo-
no tu ponad 50 monet, m.in. 3 marki wybite
w Berlinie w 1922 r. z okazji 3 rocznicy
uchwalenia konstytucji Republiki Weimarskiej ,
rentenpfennigi o nominałach 1 , 2, 5, 1 0, 50 re-



Ze świata

BI TPZN 1 /2011 (8)

6

Oleckiej po II wojnie światowej” z bogatej ko-
lekcji wybrano m.in. komplety groszy i złotych
polskich z lat: 1 949, 1 957, 1 959, 1 964, 1 974,
1 975. Tu najbardziej okazale prezentowały się
srebrne monety upamiętniające pa-
pieża Jana Pawła II oraz 200 roczni-
cę uchwalenia konstytucji 3 maja.

W antyramach umieszczono
banknoty Republiki Weimarskiej
i państwa polskiego emitowane po II
wojnie światowej . Zwiedzających
intrygowały bardzo wysokie nomi-
nały marek niemieckich i ich niska
siła nabywcza. Ciekawość wzbudziły
również wzory banknotów 1 , 2, 5,
1 0, 20, 50, 1 00, 200, 500 złotych
z marca 1990 r. Miały one wejść do
obiegu w momencie przeprowadze-
nia denominacji, co jednak nie nastą-
piło. Wbrew oczekiwaniom,
zwiedzający bardzo często zatrzymy-
wali się także przed antyramami
z pieniędzmi polskimi z lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych XX wieku przypominający-
mi „dawne dobre czasy”. Gości z Niemiec
szczególnie zainteresowała kolekcja ponad 30
banknotów emitowanych przez władze miasta
i powiatu oleckiego w czasie I wojny świato-
wej i tuż po niej . Za najciekawsze należy tu
uznać 10, 25 i 50 pfennigów, wyemitowane
z okazji zwycięstwa w plebiscycie z 11 lipca
1920 r., na rewersie których widoczna jest pa-
norama Olecka z wieżą zamkową oraz banknot
próbny 1000 marek z października 1922 r. bez
numerów seryjnych, z wydziurkowanym sło-
wem „ungültig” (nieważny).

Wystawę rozpoczynały dwa krótkie
wykłady. Pierwszy z nich, na temat „Pieniądz
państwa polskiego w XX wieku”, wygłosił Pan
Józef Smarżewski. Zgromadzeni mogli dowie-
dzieć się o wielu ciekawych szczegółach doty-
czących głównie banknotów i monet II
Rzeczypospolitej . W drugim wykładzie - „Mo-
nety na Ziemi Oleckiej”, Marek Góryński opo-
wiedział m.in. o tym jakie skarby monet może
kryć Ziemia Olecka i jakie problemy towarzy-
szyły przygotowaniom ekspozycji. Na zakoń-
czenie prezes suwalskiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego Pan Stanisław
Łobacz podziękował Panu Zdzisławowi Bere-
śniewiczowi oraz stowarzyszeniu OSA ”Za-

mek” za podjęcie się trudu zorganizowania wy-
stawy. W ciągu dwóch dni ekspozycję zwiedzi-
ło ponad 1000 osób. Niestety Stowarzyszenie
nie miało środków na to, by była ona dostępna
przez dłuższy okres.

Ze względu na duże zainteresowanie wystawą,
organizatorzy zastanawiają się nad pozyska-
niem funduszy na przygotowanie podobnej
ekspozycji w kolejnych latach, którą będzie
można oglądać znacznie dłużej .

Marek Góryński

Wielki zbiór rzymskich monet pokazano
w Muzeum Brytyjskim

Unikalny skarb 52500 rzymskich monet
z I I I i IV wieku, odnaleziony wiosną w An-
gl i i , został zaprezentowany na specjalnej
wystawie w Muzeum Brytyjskim w Londy-
nie - informuje serwis internetowy Leigh
Reporter.

To największy zbiór rzymskich monet
złożonych w jednym miejscu, który odnale-
ziono dotąd w Wielkiej Brytanii . Odkrył go
w kwietniu tego roku, przy pomocy wykry-
wacza metalu, poszukiwacz-amator w po-
bl iżu miasta Frome w hrabstwie Somerset,
w południowo-zachodniej Angli i .

Zdaniem archeologów, którzy wydobyli
znalezisko, skarb został ukryty w ok. 394



w płótno. Według archeologów z koszaliń-
skiego muzeum, delikatna struktura płótna
wskazuje, że nie był to worek, w który za-
winięto naczynia, lecz prawdopodobnie ko-
szula właściciela wczesnośredniowiecznej
fortuny.

Kronikarz z tego kresu Anonim znany
Gallem pisał o Pomorzu: "Za denara ku-
pisz wóz świeżych śledzi".

Odkryty przypadkiem skarb - jak po-
wiedział dyrektor Kalicki - to ok. 2 tys. tzw.
denarów krzyżowych, pochodzących we-
dług wstępnych analiz z XI-XI I w. ; 2300 da-
towanych na ten sam okres siekańców,
czyli przekrojowych monet, które służyły
do drobnych płatności, oraz kilkanaście
arabskich dirhemów datowanych na VI I I w.

Według wstępnych ustaleń archeolo-
gów, monety prawdopodobnie pochodzą
z terenu Saksonii i Meklemburgii . Na Po-
morzu monety zaczęto bowiem bić ok. ro-
ku 11 70, za panowania Bogusława
I i Kazimierza I . Tymczasem znalezione
w Boninie monety są starsze od tamtych
numizmatów o jakieś sto lat.

Według archeologów, w miejscu znale-
zienia monet nie było we wczesnym śre-
dniowieczu żadnej osady. Dlatego,
zdaniem Jerzego Kalickiego, znalezisko
może mieć związek ze szlakiem kupieckim
prowadzącym do Kołobrzegu, który już
wówczas był znaczącą osadą handlową.

"Być może właściciel monet poczuł się
w czasie drogi zagrożony (. . . ) i dlatego
ukrył skarb w ziemi. Nie wykluczam też, że
monety znalazły się w Boninie na skutek
wtórnego nawiezienia ziemi z innego tere-
nu. Jednak na pytanie, w jaki sposób skarb
znalazł się w tym miejscu, chyba nigdy nie
poznamy odpowiedzi" - powiedział Kalicki.

Odkryty w Boninie skarb, w języku ar-
cheologii definiowany jako "jednorazowy
depozyt przedmiotów, z reguły wykona-
nych z tego samego surowca", zostanie te-
raz poddany szczegółowej analizie
naukowej. Archeolodzy chcą ustal ić w jej
trakcie, kto bił monety (są na nich znaki
mennicze), jaka była ich siła nabywcza i na
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roku, a jego ówczesna wartość stanowiła
kwotę żołdu rzymskiego legionisty za 4 la-
ta służby.

Wśród odkrytych monet znajduje się
760 sztuk wyjątkowo rzadkich monet wybi-
tych w okresie panowania Karauzjusza
(286-293 r. n.e.), dowódcy rzymskiej floty
operującej na wodach Kanału Angielskie-
go, który wypowiedział posłuszeństwo ce-
sarzowi Maksymianowi i schronił się
w Brytanii , gdzie obwołał się rzymskim ce-
sarzem Imperium Brytyjskiego.

Wystawa w Muzeum Brytyjskim zosta-
ła zorganizowana z okazji wydania corocz-
nego raportu o znaleziskach
archeologicznych objętych Ustawą o Skar-
bach z 1 996 roku, regulującą zasady po-
stępowania w przypadku odnalezienia na
terytorium Angli i , Wali i i I rlandii Północnej
przedmiotów ze złota, srebra oraz star-
szych niż 300 lat, a także prawa i obowiąz-
ki znalazcy oraz właściciela gruntu, na
którym dokonano odkrycia. JOT
PAP - Nauka w Polsce agt/bsz

Muzeum w Koszalinie pokazało tzw. skarb
boniński

W Muzeum w Koszalinie (Zachodnio-
pomorskie) pokazano w środę dziennika-
rzom tzw. skarb boniński, czyl i ponad 4300
srebrnych monet pochodzących, według
wstępnych szacunków, z XI -XI I wieku.
Monety ważą łącznie 3,4 kg i zostały zna-
lezione pod koniec października w podko-
szalińskiej wsi Bonin, znajdującej się na
terenie gminny Manowo, przez trzy panie
sadzące kwiaty przy placu zabaw.

"Jest to wyjątkowe odkrycie. Na Pomo-
rzu nie znaleziono dotychczas takiej l iczby
monet w jednym miejscu. Naukowej warto-
ści znaleziska nie da się przecenić" - mó-
wił na zwołanej w środę 1 7 l istopada
konferencji prasowej dyrektor Muzeum
w Koszalinie Jerzy Kalicki.

Monety były zakopane na głębokości
ki lkudziesięciu centymetrów. Znajdowały
się w dwóch glinianych naczyniach, do któ-
rych włożono je po uprzednim owinięciu
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jakich terenach się nimi posługiwano.
Muzeum w Koszalinie zdecydowało

w środę o tymczasowej ekspozycji skarbu.
Będzie go można oglądać do końca listo-
pada br. Wiosną 2011 r. monety z Bonina
prawdopodobnie zostaną pokazane pu-
bl iczności na stałej wystawie.

Szacunkowa wartość skarbu z Bonina
w przeliczeniu na obecne pieniądze wyno-
si ok. 200 tys. zł. Jerzy Kalicki powiedział
PAP, że materialna wartość monet nie ma
jednak tak istotnego znaczenia, jak ich
wartość naukowa.

"Gdyby cały skarb wypuszczono teraz
na rynek numizmatyczny, wartość monet
z powodu ich l iczby drastycznie by spadła"
- wyjaśnił Kalicki.

Paniom, które znalazły skarb, Muzeum
w Koszalinie ufundowało w ramach po-
dziękowania za odkrycie monet, beztermi-
nowy i obejmujący również ich rodziny
bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy.

Dyrektor placówki nagrodę uzasadnił
"rzadką świadomością i postawą, w cza-
sach, w których namnożyło się wszystko
spieniężających dzikich poszukiwaczy, roz-
kopujących stanowiska archeologiczne".

Natomiast władze Koszalina nagrodziły
kobiety narodami pieniężnymi o nieujaw-
nionej wysokości.

Aneta Szczupakowska, Leokadia Ło-
bodziec i Małgorzata Górska, które wyko-
pały monety, były w środę trochę
zakłopotane całą sytuacją. Dziennikarzowi
PAP powiedziały, że odkrycia dokonały
przez zupełny przypadek.

"Kiedy zaczęłyśmy kopać ziemię pod
kwiatki, jedna nas uderzyła w coś łopatą
i z boku tego miejsca pojawiły się jakieś
skorupy, z których zaczęły się wysypywać
monety z krzyżami. Pozbierałyśmy je do
miseczki. Potem poszłyśmy do pobliskiego
zakładu samochodowego, a jego właściciel
zadzwonił do muzeum i po godzinie przyje-
chali archeolodzy" - opowiadały.

Badania miejsca, w którym wykopano
monety, trwały trzy dni. Nic poza nimi tam
nie znaleziono.

Miejsce sadzenia kwiatów wybrała

emerytowana nauczycielka z Bonina Ge-
nowefa Miklos. W środę z dumą mówiła
o odkrytych monetach, "to skarb nas
wszystkich". SIBI
PAP - Nauka w Polsce abe/ hes/bsz

Siekiery i groty z brązu sprzed 3000 lat od-
kryte w Angli i

Ostrza siekier i groty włóczni z epoki
brązu oraz inne metalowe artefakty sprzed
3000 lat wydobyli archeolodzy na stanowi-
sku w Angli i - informuje serwis internetowy
BBC News.

Odkrycia dokonano na terenie farmy
koło miasta Burnham-on-Crouch w hrab-
stwie Essex we wschodniej Angli i .

Stanowisko wskazał archeologom
z muzeów w Colchester i Ipswich właści-
ciel farmy oraz poszukiwacz-amator, który
zlokalizował artefakty z epoki brązu przy
pomocy wykrywacza metal i .

Naukowcy odnaleźl i na stanowisku du-
żą liczbę ostrzy siekier i grotów włóczni
wykonanych z brązu około 1 000 r. p.n.e.
oraz znajdujące się w pobliżu duże cera-
miczne naczynie wraz z zawartością.

Naczynie zachowało się w stanie nie-
naruszonym. Ze względu na jego kruchość
i ciężką zawartość zostało wydobyte wraz
z otaczającym je fragmentem gleby przy
pomocy dźwigu.

W takim stanie znalezisko przetrans-
portowano do muzeum, gdzie w warun-
kach laboratoryjnych naukowcy ustalą, co
się w nim znajduje.

Zdaniem archeolog Laury McLean, od-
krycie artefaktów z brązu pod warstwą re-
gularnie oranej gleby, w dodatku
znajdujących się w nienaruszonym otocze-
niu z epoki brązu, zdarza się bardzo rzad-
ko. Odnalezienie obok artefaktów ceramiki
sprawia zaś, że znalezisko jest wyjątkowe.
JOT
PAP - Nauka w Polsce agt/bsz

Miłośnicy regionalnej histori i odkryl i srebr-
ny skarb z XI wieku
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Ponad 800 srebrnych monet i fragmen-
ty ozdób z XI wieku znaleźl i na polu k. wsi
Mózgowo niedaleko I ławy poszukiwacze
skarbów z grupy "Ylavia". Bezcenne znale-
zisko przekazali służbom ochrony zabyt-
ków - informuje Jarosław Sobieraj
z Muzeum Warmii i Mazur.

Według archeologów, skarb spod I ławy
- jaki otrzymało w tym tygodniu Muzeum
Warmii i Mazur - składa się z ponad 800
przedmiotów ze srebra, datowanych na
1 01 0 rok. Są to głównie monety księstw
niemieckich, oraz fragmenty rzymskich de-
narów, arabskich dirhemów i biżuteri i ,
wśród nich tzw. enkolpion - pudełkowy kru-
cyfiks, służący do noszenia na piersiach
fragmentu rel ikwii .

W ocenie archeologa Jarosława Sobie-
raja, to największy zbiór srebrnych przed-
miotów z okresu wczesnego
średniowiecza, jaki kiedykolwiek otrzymało
Muzeum Warmii i Mazur i jedno z najcen-
niejszych takich znalezisk w kraju.

"Co ciekawsze, jest to druga część
tzw. srebrnego skarbu odnalezionego pod
I ławą w latach 60. XIX wieku" - powiedział
Sobieraj. Wówczas podczas orki na polu
po wykarczowanym lesie znaleziono 2 tys.
monet i ki lkaset fragmentów srebrnej biżu-
teri i . Skarb trafił w ręce prywatne i zaginął
podczas I I wojny światowej. Muzealnicy
z Olsztyna sprawdzają pogłoski, czy nie-
które z monet nie trafiły po wojnie do mu-
zeum w Brunszwiku.

Na prasowe informacje o znalezisku
natrafi l i w XIX-wiecznych źródłach człon-
kowie iławskiego Stowarzyszenia Badaczy
Histori i Deutsch Eylau "Ylavia". Na podsta-
wie starych map odtworzyl i miejsce, gdzie
rósł kiedyś las, w którym znaleziono pierw-
szą część skarbu.

"Od ubiegłego roku przy pomocy wy-
krywaczy metal i sprawdzil iśmy drobiazgo-
wo kilkadziesiąt hektarów ziemi. Przed
miesiącem koło wsi Mózgowo natrafi l iśmy
na pierwsza monetę, potwierdziły się na-
sze przypuszczenia, że w XIX wieku nie
wykopano wszystkiego" - powiedział Rafał
Kocięda z "Ylavii".

Poszukiwacze skarbów działal i legal-
nie. Stowarzyszenie uzyskało zgodę na
poszukiwania od służb ochrony zabytków
i właściciela gruntów - poinformował rzecz-
nik Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Olsztynie, Grzegorz Świętochowski.
Zgodnie z umową "Ylavia" przekazała za-
bytkowe znalezisko Skarbowi Państwa,
a olsztyńskie muzeum przyjęło je w depo-
zyt.

Skarb zostanie poddany konserwacji
i dokładnie zbadany. W lutym 2011 r. ma
być po raz pierwszy zaprezentowany zwie-
dzającym olsztyńskie muzeum.

Nieznane jest pochodzenie skarbu.
Według archeologów można się jedynie
domyślać, że należał do kupca, który han-
dlował z pruskimi plemionami Pomezanów,
Pogezanów i Sasinów. Może o tym świad-
czyć to, że tylko 1 50 monet zachowanych
jest w całości a główna część znaleziska to
tzw. siekańce - czyli pocięte na części mo-
nety, które służyły jako "drobne" do wyda-
wania reszty za towar.

Miłośnicy regionalnej histori i z "Ylavii"
w ciągu ostatnich lat przekazali służbom
ochrony zabytków kilkaset cennych przed-
miotów, w tym fragmenty celtyckiej broni
i narzędzi. Wskazali też archeologom loka-
l izację wczesnopruskich wałów obronnych.
Jak mówią - celem ich działania - jest
stworzenie w I ławie regionalnego muzeum.
PAP - Nauka w Polsce, Marcin Boguszew-
ski ls/bsz

Pozostałości miasta sprzed 4500 lat odkry-
te nad Eufratem w Syrii

Hiszpańscy archeolodzy odkryl i na
stanowisku w Syrii ruiny miasta sprzed
około 4500 lat oraz ruiny fortecy sprzed
3300 lat - informuje serwis internetowy AN-
SA.

Odkrycia dokonano na stanowisku
w rejonie Tall Qabr w Dolinie Eufratu w pół-
nocno-wschodniej części Syri i . Naukowcy
z Uniwersytetu w A Corunie, prowadzą od
2008 r. prace wykopaliskowe pod kierun-
kiem Jean Luis Montero.
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Jak poinformował J. L. Montero, od-
kryte miasto zostało zbudowane na planie
koła i jest dopiero drugim starożytnym mia-
stem o tym kształcie, jakie zostało odnale-
zione w Dolinie Eufratu.

Wśród znalezisk znajduje się kolek-
cja wyrobów ceramicznych, umożliwiająca
poznanie życia mieszkańców starożytnej
Mezopotamii oraz kunsztownie wykonana
pieczęć, wskazująca - zdaniem ekspertów
- na możliwość odkrycia pozostałości miej-
skiego archiwum.

Lokalizacja ruin miasta była możli-
wa dzięki przeprowadzeniu - we współpra-
cy z naukowcami z hiszpańskiego
Uniwersytetu w Vigo - badań terenu stano-
wiska przy użyciu georadaru.

Hiszpańscy archeolodzy zamie-
rzają w przyszłym roku kontynuować wy-
kopaliska na stanowisku i odsłonić
ukryte w ziemi pozostałości murów sta-
rożytnego miasta. JOT
PAP - Nauka w Polsce jot/ agt/bsz

Babilońska pieczęć sprzed ponad 3750
lat

Pozostałości pieczęci z wypalanej
gl iny, pokrytej pismem klinowym, a pocho-
dzącej z okresu imperium babilońskiego
odkryl i w północno-wschodnim Egipcie au-
striaccy archeolodzy - podaje serwis inter-
netowy Egypt State Information Service.

O odkryciu poinformował minister
kultury Egiptu. Na pieczęć natrafiono na
stanowisku Tal El-Daba w prowincji al-Sha-
rqiya, położonym 1 20 kilometrów na pół-
nocny-wschód od Kairu.

Według dr Zahi Hawassa, Sekreta-
rza Generalnego Rady Najwyższej ds. Sta-
rożytności Egiptu, odkryta pieczęć
pochodzi z okresu panowania Hammura-
biego (1 792-1 750 r. p.n.e.) - króla starożyt-
nej Babiloni i . To drugie znalezisko tego
typu, dokonane przez austriackich na-
ukowców.

Pierwsza pieczęć została odnalezio-
na wewnątrz pozostałości pałacu króla
Khajana, władcy Hyksosów panującego

w Egipcie w późnym okresie babilońskim
w latach 1 653-1 61 4 p.n.e.

Jak poinformował Manfred Bietak,
szef austriackiej misj i archeologicznej
w Egipcie - złożonej z naukowców z Au-
striackiego Instytutu Archeologicznego
w Kairze i Instytutu Egiptologii na Uniwer-
sytecie Wiedeńskim - obie pieczęcie mają
podobne znaczenie, gdyż są najstarszymi
jak dotąd babilońskimi znaleziskami
w Egipcie.

Pieczęcie są o blisko 1 50 lat starsze
od podobnych artefaktów odnalezionych
w egipskim mieście Tell el-Amarna.

Pierwszą wczesnośredniowieczną pieczęć
glinianą znaleziono w Polsce

Pierwsza znaleziona na terenie Pol-
ski wczesnośredniowieczna pieczęć glinia-
na. Rys. Aleksandra Wałdowska

Fragment gl inianego, owalnego
przedmiotu - dotychczas uważanego za
pojemnik na pieczęć lub na tłok pieczętny -
według interpretacji archeologów Małgo-
rzaty i Mirosława Andrałojć, jest pierwszą
rozpoznaną na terenie Polski wczesnośre-
dniowieczną pieczęcią gl inianą, czyl i plom-
bą, która służyła do pieczętowania
własności. Zabytek pochodzi z Ostrowa
Tumskiego w Poznaniu, z badań archeolo-
gicznych prof. Hanny Kóčki-Krenz z Insty-
tutu Prahistori i UAM.

Przedmiot znaleziono podczas wy-
kopalisk w obrębie palatium książęcego na
Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Odkryto
go w warstwach z XI-XI I wieku noszących
ślady pożaru. To dzięki tej katastrofie zaby-
tek zachował się do dziś, gdyż glina z któ-
rej został wykonany wypaliła się. Na jego

Pierwsza znaleziona na
terenie Polski
z wczesnośredniowiecz
na pieczęć gliniana.
Rys. Aleksandra
Wałdowska
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zewnętrznej, wygładzonej powierzchni za-
chowały się ślady kilku odciśnięć gemmy.
Natomiast na wewnętrznej części widać
odciśnięty ślad po podłużnym przedmiocie
o półkol istym zakończeniu.

"Wykonana przez nas ponowna
analiza zabytku wykazała, że nie jest to
pojemnik na cokolwiek lub tłok pieczętny,
lecz pieczęć - pierwszy znany z interioru
europejskiego egzemplarz wczesnośre-
dniowiecznej plomby glinianej z pomocą
której opieczętowywano zapewne wrze-
ciądz (zamknięcie) przy drzwiach lub
skrzyni" - wyjaśniają badacze.

Funkcję opisywanego przedmiotu
można przyrównać do tzw. plomb - refe-
rentek, wykorzystujących plastel inę z odbi-
tą na niej pieczątką, jako materiał
uniemożliwiający nieuprawnione zdjęcie
zagłębionego w niej sznurka. Z uwagi na
to, że pieczęć tego typu była z pewnością
często wymieniana, gdyż chroniła po-
mieszczenia czy skrzynie z cennymi i po-
trzebnymi na bieżąco przedmiotami, rolę
plastel iny w średniowieczu doskonale peł-
niła plastyczna glina. Można było ją wielo-
krotnie stosować.

Zdaniem poznańskich archeologów,
taka interpretacja pozwala widzieć w anali-
zowanym przedmiocie "zaginione ogniwo"
w strukturze i hierarchii pieczęci wczesno-
średniowiecznych, a jednocześnie wyja-
śnia, dlaczego nie rozpoznano jak dotąd
żadnych polskich wczesnośredniowiecz-
nych plomb - wykonywano je bowiem
z niewypalonej gl iny. Zabytek znaleziony
na Ostrowie Tumskim w Poznaniu uległ
przypadkowemu wypaleniu, dlatego prze-
trwał do dziś, chociaż fragmentarycznie.

"Pieczęć gliniana używana w XI-XI I
wieku na dworze książęcym obok pieczęci
woskowych i ołowianych bull i wskazuje nie
tylko na bardziej niż dotąd sądzono za-
awansowany rozwój znaków pieczętnych,
ale i na ukształtowanie się pewnego ich
systemu i zapewne hierarchii" - uważają
Andrałojciowie.

Kwerenda wykazała, że pieczęcie
tego typu mają bogatą tradycję wywodzą-

cą się ze świata starożytnego - z obszaru
Mezopotamii, Egiptu, Krety a w szczegól-
ności Cesarstwa Rzymskiego. Zwłaszcza
te ostatnie posiadają istotną cechę łączącą
je ze znaleziskiem z Ostrowa Tumskiego -
w postaci odcisków gemm.

Według Małgorzaty i Mirosława An-
drałojć, dla europejskiej sfragistyki (jednej
z nauk pomocniczych histori i , zajmującej
się badaniem pieczęci jako źródeł histo-
rycznych-PAP) to wyjątkowe odkrycie mo-
że mieć nawet większe znaczenie niż
ostatnie znaleziska polskich bull i książę-
cych.
PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdzie-
błowski agt/ kap/

Relikwie świętego Jana Chrzciciela odkry-
to w Bułgari i

Fragmenty szczątków należących
według tradycji do świętego Jana Chrzci-
ciela odkryto na wysepce Św. Iwan nieda-
leko Sozopola, na południowym wybrzeżu
czarnomorskim Bułgari i .

Alabastowy relikwiarz o wymiarach
1 8x1 8x1 4 cm znaleziono w ruinach prawo-
sławnego klasztoru noszącego imię świę-
tego.

Klasztor, zburzony w 1 629 roku, na-
leżał do ważniejszych ośrodków bułgar-
skiej i bizantyjskiej kultury w okresie
średniowiecza; posiadał cesarski status.
Wśród przełożonych monastyru było kilku
późniejszych patriarchów Konstantynopo-
la.

Wyspa Św. Iwan była miejscem
świętym już od czasów starożytnych Gre-
ków. Najstarsze wykopaliska archeologicz-
ne potwierdzają istnienie tam świątyni
Apolla z VI I wieku p.n.e. - mówi prof. Kazi-
mir Popkonstantinow, który kieruje pracami
archeologów na wyspie.

Klasztor świętego Jana Chrzciciela
powstał w X wieku. Właśnie fakt, że był on
pod specjalną jurysdykcją patriarchy Kon-
stantynopola daje pewność archeologom,
że w znalezionym relikwiarzu, pochodzą-
cym z końca IV wieku, są właśnie rel ikwie
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Jana Chrzciciela. Jeden z napisów na rel i-
kwiarzu brzmi "Św. Jan". Jest jeszcze dru-
gi napis z prośbą do Boga, by miał
w opiece człowieka o imieniu Toma. We-
dług archeologów jest to imię osoby, która
przywiozła rel ikwie z Konstantynopola na
wyspę.

Część rel ikwii - głowa i ręka święte-
go - według tradycji znajduje się w Stam-
bule (d. Konstantynopolu), stąd
archeologów nie dziwi, że ich fragment zo-
stał przekazany klasztorowi, prawdopo-
dobnie w XI wieku - mówi
prof. Popkonstantinow. Zbudowano wtedy
cerkiew noszącą imię świętego.

Relikwiarz, opieczętowany czerwo-
nym woskiem, był zamurowany w ołtarzu.
Do chwil i jego otwarcia, dokonanego
w niedzielę, w obecności l icznych eksper-
tów i duchownych w Muzeum Historycz-
nym miasta Sozopol, pieczęć była
nienaruszona. W relikwiarzu znajdują się
część kości twarzy, palca oraz ząb święte-
go.

Relikwie przekazano patriarchatowi
Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej, który ma
podjąć decyzję o nowym miejscu ich wy-
stawienia.

Unikalna bizantyjska pieczęć z X wieku

Archeolodzy odnaleźl i na trackim
stanowisku w południowej Bułgari i bizan-
tyjską pieczęć z X wieku, należącą do oso-
by ważnej dla histori i Bułgari i - informuje
serwis internetowy Focus Information
Agency.

Odkrycia dokonano na stanowisku
archeologicznym Perperikon, położonym
w górskim masywie Rodopów Wschodnich
w odległości około 1 5 kilometrów na pół-
nocny-wschód od miasta Kyrdżali w połu-
dniowej części Bułgari i .

Jak poinformował archeolog Mikołaj
Owczarow, odkryta pieczęć z ołowiu nale-
żała do Teodorokana, jednego z wysokich
urzędników Cesarstwa Bizantyjskiego, któ-
rzy nosil i honorowy tytuł patrycjusza.

Pieczęcie tego typu były używane

przy sporządzaniu dekretów i zawierały
pełne nazwisko urzędnika oraz informację
o jego tytule i randze.

Zdaniem Owczarowa, odkryta pie-
częć jest unikalnym znaleziskiem, gdyż na-
leżała do konkretnej osoby, która według
źródeł historycznych miała istotny wpływ
na bieg histori i państwa bułgarskiego na
przełomie X i XI wieku.

W latach 986-1 01 4 Bułgaria pod pa-
nowaniem Samuela Komitopula (od 976
roku władcy państwa, a od 997 roku cara
Bułgari i) prowadziła długoletnią wojnę
z Cesarstwem Bizantyjskim pod panowa-
niem cesarza Bazylego I I , który sprawował
władzę w latach 976-1 025.

Według źródeł historycznych, patry-
cjusz Teodorokan został mianowany w 999
roku głównodowodzącym bizantyjskim gar-
nizonem w Fil ipopolis (dzisiejsze miasto
Płowdiw), a w 1 01 4 roku odegrał ważną
rolę podczas rozstrzygającej bitwy na
przełęczy pod Bełasicą, gdzie wojska ce-
sarza Bazylego I I rozbiły armię bułgarskie-
go cara Samuela.

Z tej bitwy, która zahamowała roz-
wój potęgi Bułgarów, wywodzi się przydo-
mek cesarza Bazylego I I - Bułgarobójca.

Cesarz rozkazał oślepić wszystkich
jeńców, których liczbę współcześni history-
cy szacują na około 1 5 tysięcy, zostawia-
jąc co setnego z jednym okiem by mógł
zaprowadzić swój oddział do domu.

Car Samuel, który zdołał zbiec z po-
la bitwy pod Bełasicą, na widok powrotu
swoich żołnierzy z niewoli doznał ataku
apopleksj i i zmarł dwa dni później 6 paź-
dziernika 1 01 4 roku, dwa miesiące po bi-
twie.

W 1 01 8 roku nastąpił kres pierw-
szego państwa bułgarskiego, które zostało
ostatecznie podbite przez Bizancjum
i wcielone do cesarstwa.

Okrągła pieczęć sprzed ponad 8000 lat

Podczas wykopalisk na stanowisku
archeologicznym w zachodniej Turcj i na-
ukowcy odnaleźl i okrągłą pieczęć sprzed
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ponad 8000 lat, jedną z najstarszych odna-
lezionych w Anatol i i - informuje serwis in-
ternetowy Hurriyet Daily News.

Odkrycia dokonano podczas prac
badawczych przy starożytnym kurhanie
Yesilova, położonym w prowincji Izmir na
terenie okręgu Bornova, należącym do
aglomeracji miasta portowego Izmir, dru-
giego portu handlowego Turcji po Stambu-
le.

Stanowisko z kurhanem Yesilova,
badane przez archeologów od 2005 roku
jest miejscem, gdzie znajdują się pozosta-
łości jednej z najstarszych osad w zachod-
niej Turcj i .

Jak poinformował prof. Zafer Derin
z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Ege
w Izmirze, kierujący pracami wykopalisko-
wymi na stanowisku, wcześniej odnalezio-
ne artefakty wykazały, że osada została
założona około 8500 lat temu.

Najnowszym odkryciem tureckich
archeologów jest okrągła pieczęć o średni-
cy około 4 centymetrów, datowana na
6200 r. p.n.e. , która najprawdopodobniej
należała do osoby sprawującej władzę
w osadzie. Znalezisko jest jedną z najstar-
szych pieczęci, jakie kiedykolwiek zostały
odkryte na terytorium Anatol i i .

Zdaniem naukowców, kurhan Yesi-
lova i jego otoczenie są bardzo ważnym
stanowiskiem archeologicznym, na którym
odnaleziono dotychczas ponad 700 staro-
żytnych artefaktów, które zostały przekaza-
ne do muzeów.

Władze okręgu Bornova planują
przekształcenie stanowiska w nowoczesne
centrum wystawiennicze i edukacyjne,
w którym zwiedzający będą mogli poznać
bogatą historię Izmiru, Bornovy i okolic.
(www.naukawpolsce.pap.pl)

Elektroniczne banknoty - sposób na fałsze-
rzy

Miniaturowy obwód elektroniczny
nadrukowany na banknocie może być sku-
tecznym zabezpieczeniem przed fałsze-
rzami - informuje "New Scientist".

Współczesne banknoty mogą mieć
nawet do 50 zabezpieczeń przeciw fałsze-
rzom, ale nie daje to pełnej gwarancji , że
w obiegu nie znajdą się porobione pienią-
dze.

Naukowcy proponują dodanie pro-
stego obwodu elektronicznego, mającego
potwierdzać autentyczność banknotów. To
zabezpieczenie, ich zdaniem, byłoby
szczególnie skuteczne. Ponadto obwód
powinien ułatwić śledzenie banknotu, np.
w przypadku kradzieży.

Powszechnie stosowane obwody
krzemowe są zbyt grube i za delikatne, by
je przyczepiać do papierowych pieniędzy.
Dlatego niemiecko-japoński zespół zasto-
sował cienkowarstwowe tranzystory (TFT)
z półprzewodników organicznych, złota
i aluminium.

Proces nakładania nie wymaga sto-
sowania si lnie działających chemikaliów
ani wysokiej temperatury, toteż nie uszka-
dza banknotu. Możliwe jest uzyskanie ob-
wodu liczącego do 1 00 organicznych
tranzystorów, z których każdy ma grubość
poniżej 250 nanometrów. Do zasilania wy-
starczy napięcie 3 V, które można uzyskać
dzięki bezprzewodowemu zasilaniu falami
radiowymi. Obwody, zdolne do wykonywa-
nia prostych operacji obl iczeniowych zo-
stały wypróbowane na euro,
amerykańskich dolarach, szwajcarskich
frankach oraz japońskich jenach.
PAP - Nauka w Polsce ula/bsz

Skarb monet z czasów Dynasti i Qing od-
kryto w Chinach

Skarb monet z czasów Dynasti i
Qing odkryto w środkowych Chinach - in-
formuje serwis internetowy People's Daily
Online.

Odkrycia dużej l iczby monet doko-
nano na terenie okręgu Ningqiang w pro-
wincj i Shaanxi, podczas robót ziemnych
prowadzonych na placu budowy.

Jak poinformował w komunikacie
Urząd Reliktów Kultury i Turystyki okręgu
Ningqiang, monety pochodzą z czasów pa-
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nowania Dynasti i Qing (1 644-1 91 2 r.).
Znalezisko znajdowało się w drewnianej
skrzyni o długości 1 60 centymetrów, szero-
kości 80 centymetrów oraz wysokości 30
centymetrów.

Okrągłe monety z kwadratowym
otworem w środku zostały ułożone
w skrzyni w uporządkowany sposób
w siedmiu warstwach, a ich łączna waga
wynosi około 600 kilogramów.JOT
PAP - Nauka w Polsce krf/ tot/ jbr/bsz

21 czasopism PAN dostępnych w wersji
elektronicznej

21 czasopism Polskiej Akademii Na-
uk (PAN) będzie dostępnych w wersji elek-
tronicznej w tzw. modelu Open Access,
w którym czytelnicy otrzymują nieodpłatny
dostęp do książek i czasopism. Publikowa-
ne w ten sposób czasopisma obejmują za-
równo nauki humanistyczne jak
i techniczne.

Dostawcą technologii i usług wy-
dawniczych dla projektu jest Versita, wy-
dawca ponad dwustu czasopism
naukowych - własnych i zewnętrznych -
z różnych dyscyplin nauki.

"Pełne teksty publikacji naukowych
zawartych w czasopismach będą udostęp-
niane wszystkim zainteresowanym w mo-
delu Open Access, co da czytelnikom
równe szanse dostępu do rezultatów naj-
nowszych badań" - podkreśla Dawid Cecu-
ła z Versita Open.

Open Access - otwarty dostęp - to
stosunkowo nowy na rynku wydawniczym
model publikacji naukowych, w którym czy-
telnicy otrzymują nieodpłatny dostęp do
książek i czasopism. Pierwszymi propaga-
torami OA byli bibl iotekarze, w ostatnich la-
tach zaczęli wprowadzać go niektórzy
wydawcy naukowi.

Porozumienie między PAN a Versitą
obejmuje publikację czasopism z różnych
dziedzin nauki - od biologi i i weterynari i ,
poprzez psychologię, po nauki techniczne.
Na podstawie zawartej umowy, Versita
wspierać będzie PAN od strony publikacji

elektronicznej, dystrybucji i marketingu,
pozostawiając obszar pozyskiwania i re-
dakcji manuskryptów czasopismom Pol-
skiej Akademii Nauk.

21 czasopism Polskiej Akademii Na-
uk stanowi największą jak dotąd grupę
czasopism przyjętych jednorazowo do pu-
bl ikacji przez Versitę, będącą liderem na
rynku wydawnictw naukowych w Europie
Środkowej i Wschodniej. Firma świadczy
usługi dla prawie 200 czasopism nauko-
wych z tego regionu i z innych części świa-
ta, a docelowo planuje powiększyć tę
l iczbę do 500.

W 2009 roku Komitety i Wydziały
Polskiej Akademii Nauk czołowej instytucj i
naukowo badawczej w Polsce, opubliko-
wały 254 tytuły wydawnicze w około
1 00 tys. egzemplarzy.
PAP - Nauka w Polsce ekr/ agt/bsz

90. lat Orderu Odrodzenia Polski

4 lutego 1 921 r.
Sejm ustanowił
Order Odrodzenia
Polski w celu na-
grodzenia zasług
położonych
w służbie dla Pań-

stwa i społeczeństwa. Order Odrodzenia
Polski, nazywany po łacinie Polonia Resti-
tuta, to drugi, co do ważności (po Orderze
Orła Białego) order cywilny.

W myśl ustawy sprzed 90. lat od-
znaczani mogą być nim obywatele "nie-
skazitelnego charakteru i sumiennej pracy,
którzy zasłużyl i się szczególnie Ojczyźnie
przez dokonanie czynów wybitnych"
(Dz.U.RP Nr 24 z 1 921 r.).

Order w kształcie krzyża maltań-
skiego z białym orłem w koronie i napisem
"Polonia Restituta" na rewersie, służy uho-
norowaniu za wybitną twórczość naukową,
artystyczną i l iteracką. Ma być - zgodnie
z zamysłem jego twórców - wyrazem uzna-
nia dla czynów męstwa i odwagi, sumien-
nej, wieloletniej służby na rzecz państwa
w urzędach cywilnych i wojskowych, a tak-
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że pracy o charakterze fi lantropijnym.
Order dziel i ł się początkowo na

cztery klasy. W kwietniu 1 922 r. Sejm
wprowadził kolejną, piąta klasę. Najważ-
niejszy order I - klasy, czyl i Krzyż Wielki
noszony jest na czerwonej wstędze z bia-
łymi paskami po bokach, zakładanej przez
prawe ramię do lewego boku. Kolejne kla-
sy to: Krzyż Komandorski z Gwiazdą,
Krzyż Komandorski, Krzyż Oficerski
i Krzyż Kawalerski.

Przed I I wojną światową Krzyżem
Wielkim zostal i odznaczeni m. in. : prezy-
denci Ignacy Mościcki i Gabriel Naruto-
wicz, marszałek Edward Rydz-Śmigły,
ministrowie spraw zagranicznych: Roman
Dmowski i Józef Beck, a także pisarz Ste-
fan Żeromski - pisze Wanda Bigoszewska
w książce "Polskie ordery i odznaczenia".

Podczas wojny i po niej, aż do 1 990
r. order Polonia Restituta był nadawany
przez rząd polski na uchodźstwie. Krzy-
żem Kawalerskim przez rząd londyński zo-
stał uhonorowany m. in. Stefan
Niesiołowski. W 1 944 r. Polonia Restituta
został także włączony do orderów i odzna-
czeń państwa "ludowego". Ogólny wygląd
pozostał niezmienny w stosunku do przed-
wojennego, jednak orła pozbawiono koro-
ny, a na rewersie zmieniono daty. Zamiast
roku 1 91 8 pojawił się 1 944. Do wersj i
z 1 921 r. zaprojektowanej przez Mieczysła-
wa Kotarbińskiego powrócono dopiero
w 1 990 r.

Godności orderu strzeże - jak u jego
początków - kapituła z Wielkim Mistrzem
na czele. Pierwszym był Naczelnik Pań-
stwa Józef Piłsudski. W skład pierwszej
kapituły wchodzil i m. in. pisarz, noblista
Władysław Reymont i artysta malarz Leon
Wyczółkowski. Obecnie, zgodnie z ustawą
o orderach i odznaczeniach prezydent RP,
z tytułu wyboru na ten urząd, staje się Ka-
walerem Orderu Odrodzenia Polski klasy
I i przewodniczy Kapitule, jako Wielki
Mistrz Orderu. WKA ls/ bsz

Dział ten powstaje przy wsparciu PAP -
Nauka w Polsce

Jak wiadomo drobne monety Zyg-
munta I I I bito często niestarannie a po-
przez to popełniano różnego rodzaju błędy.
Czy to odwrócono literę, czy to zapomnia-
no o jakiejś W Jednym z tego rodzaju błę-
dów jest zamiana jednej l itery na inną.
Właśnie taki błąd występuje w groszu wy-
bitym w Bydgoszczy w roku 1 624. Prawi-
dłowo legenda na tych monetach powinna
brzmieć:

Aw: SIG I I I D G | REX POL | M D L
Rw: GROS(S) REG [herb SAS] POLO
1 624 (istnieją odmiany z datą 1 6Z4).

Opisywany przeze mnie grosz po-
siada zamienioną literę L na P w wyrazie
POPO.

Pełen opis odmiany:
Aw: Korona obok niej gwiazdy 6 ramien-
ne z kropkami od wewnętrznej. Pod koro-
ną napis:

SIG. I I I .D.G
REX.POL
.M.D.L.

Rw: Orzeł z herbem wazów na pier-
siach. W otoku napis rozpoczynający się
od pięciol istnej rozety:

GROSS . REG . herb Sas . POPO . 1 624

O ile mi wiadomo moneta nie zosta-
ła odnotowana w katalogach:
Kopicki – Monety Zygmunta I I I Wazy
Kamiński Kurpiewski - Monety 1 587-1 632
Gumowski – Mennica Bydgoska

"rubinowakrew"

Odmiana grosza koron-

nego 1 624 z błędem



Franciszek Józef I i jego

wizerunek na monetach

Cesarstwa

cz. I – lata 1 848 - 1 865

BI TPZN 1 /2011 (8)

1 6

Franciszek Józef I z Bożej Łaski ce-
sarz Austri i , apostolski król Węgier, król
Czech, Dalmacji , Chorwacji , Slawonii , Ga-
l icj i , Lodomerii i I lyri i , król Jerozolimy etc,
etc. . . urodził się 1 8 sierpnia 1 830r w pała-
cu Schönbrunn niedaleko Wiednia. Był naj-
starszym synem arcyksięcia Franciszka
Karola, brata cesarza Ferdynanda I , oraz
Zofi i Wittelsbach, księżniczki bawarskiej.

Przyszły Cesarz jednego z najwięk-

szych państw europejskich tamtych cza-
sów niedługo cieszył się młodością i przy-
jemnościami wieku dojrzewania. Na skutek
wstrząsającej posadami Cesarstwa Wio-
sny Ludów z tronu cesarskiego 2 XI I 1 848r
abdykował wuj młodego Franciszka – ce-
sarz

Ferdynand I . Dla dobra państwa
i monarchii również Franciszek Karol zre-
zygnował z korony na rzecz swego syna.
Uznał, że lepszym rozwiązaniem będzie
panowanie młodej, energicznej osoby, któ-
ra mogła otworzyć nowy rozdział histori i
monarchii Habsburgów (początkowo nowy
Cesarz miał przyjąć imię „Franciszek I I ” –
jednak aby podkreśl ić początek zmian
uznano, że trafniejsze będzie „Franciszek
Józef I ”). Koronacja młodego Franciszka
odbyła się jeszcze tego samego dnia w bi-
skupstwie w Ołomuńcu.

Przed nowym cesarzem, już na po-
czątku panowania, stanął nie lada problem
– stłumienie coraz bardziej rozszerzającej
się po Cesarstwie rewolty. Stopniowo i po-
woli udało się uspokoić rozpalone emocje
ludu i w większości regionów państwa ru-
chy rewolucyjne wygasły. Jedynie na tery-
torium Węgier powstanie trwało – w 1 849r
stłumiono je jednak na drodze siły z pomo-
cą wojsk rosyjskich. Dopiero wtedy władza
Franciszka Józefa I w pełni się ustabil izo-
wała i umocniła.

Przechodząc jednak do tematu monet

Franciszek Józef I
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i wizerunków Cesarza utrwalonych na nich
– pierwsze pieniądze z młodziutkim władcą
ukazały się już w roku objęcia przez niego
władzy tj . 1 848, a były to srebrne ? talara
konwencyjnego, 1 talar konwencyjny, oraz
złoty dukat (ryc. 1 . ), wybijane w mennicy
wiedeńskiej („A” pod popiersiem).

Jak widać na załączonym zdjęciu mo-
nety (ryc. 1 . ), twarz Cesarza jest smukła,
sztywno uniesiona do portretu. Jednakże
mimo swego młodego, 1 8-letniego wieku
władca prezentuje się wyniośle oraz dum-
nie, trzeźwo patrząc w dal, jakby chciał
tam wypatrzeć cóż go czeka w przyszłych
latach. Jak na razie ani śladu charaktery-

stycznych dla Cesarza wąsów oraz boko-
brodów – póki co twarz Franciszka Józefa
I nie skażona jest tego typu dodatkami.
Bujny, krótko obcięty włos pnie się po mło-
dej głowie „ukoronowanej” l iściem lauro-
wym – niejako symbolem Cesarstwa
Rzymskiego, znakiem kontynuacji jego tra-
dycji i histori i .

Niewiele jednak potrzeba czasu by za-
uważyć pierwsze charakterystyczne dla
późniejszego wizerunku Cesarza cechy –
wąsy. Cztery lata po objęciu tronu austriac-
kiego zostają wyemitowane monety
(ryc. 2.), z nowym profi lem władcy, tym ra-
zem spoglądającego na wschód. Można
na nich zauważyć delikatnie zarysowane
wąsy, niemalże meszek pod nosem, 22-
letniego Franciszka Józefa I , ciągle dum-
nie i pewnie patrzącego w przyszłość swo-
jego państwa i swojej monarchiiW

Rok 1 854 w dziejach Cesarstwa Austri i
zapisał się głównie małżeństwem Cesarza
z 1 7-letnią Elżbietą, księżniczką Bawarii ,
lepiej znaną jako Sissi. Nie omieszkano
upamiętnić tego wydarzenia na okoliczno-
ściowych monetach – florenie i dwóch flo-
renach (ryc. 3.), zaprojektowanych przez
Franza Gaula1 („FG” na rewersie), i wybi-
tych we Wiedniu. Na awersie uwieczniono
wizerunki pary młodej – pan młody w zna-
nym już ujęciu – jednak już z widocznymi
pierwszymi oznakami bokobrodów, za nim
młodziutka Elżbieta. Rewers prezentuje
zaś scenę zaślubin w wiedeńskim kościele
Augustianów. Franciszek Józef I w kurtu-
azyjnej pozie wyciąga rękę ku swej wy-
brance by pochwycić jej nieśmiało
wysuniętą dłoń. Wszystko zaś przed nie-

Ryc. 1 . 1 dukat z 1848r

Ryc. 2. 1 gulden z 1852r

Ryc. 3 . 2 floreny 1854r. tzw. "zaślubione"



BI TPZN 1 /2011 (8)

1 8

znacznie górującym nad nimi biskupem.

Lata mijają, Cesarstwo i Cesarz trwają.
Twarz władcy powoli acz nieubłaganie za-
czyna się zmieniać – na razie nieznacznie,
przybywają słynne i nierozłącznie związa-
ne z Franciszkiem Józefem I bokobrody.
Można je zauważyć już na monetach
z 1 857r.

Na monetach z wizerunkiem wład-
cy, rozpoczętych w tym roku wyraźnie wi-
dać pięknie przystrzyżone wąsy
i bokobrody (ryc. 4.). Jednak sam wyraz
twarzy przestaje być już taki pogodny. Te-
raz Cesarz patrzy bardziej srogo w przy-

szłość, marszcząc brwi i jakby mrużąc
oczy. Być może powoli już zaczyna odczu-
wać na swych barkach obowiązki władcy
i wiążące się z tym przykrości, niebezpie-
czeństwa oraz troskiW Nie ma się co dzi-
wić zresztą, raptem kilka lat wcześniej (tj .
1 8 lutego 1 853r), węgierski nacjonalista
Janos Libenyi spróbował zabić Cesarza
wbijając mu w szyję nóż. Na szczęście,
Franciszek Józef I zazwyczaj ubierał mun-
dur z wysokim kołnierzem, który dzięki te-
mu, że był z wyjątkowo twardego
materiału, uratował mu życie.

Ryc. 4. Vereinstahaler z 1857r.

Ryc. 5. Rysunek Vereinsthalera z 1858r.

Ryc. 6. 5 kreuzer z 1858 r.

Ryc. 7. 1 /2 guldena z 1859 r.
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Ze wschodu do Rzymu.

Historia przez pryzmat

pewnej monety.

Z rokiem 1 857 wiąże się również
wyjątkowa moneta 2-talarowa (ryc. 8.), wy-
bita w związku z uruchomieniem lini i kole-
jowej Erzherzog Johann-Bahn, łączącej
Wiedeń z Triestem, portowym miastem po-
łożonym nad Adriatykiem. Ten przepiękny
numizmat został zaprojektowany przez
Carla Radnitzky’ego3 („CR” pod wizerun-
kiem władcy o tym świadczy), a wybita zo-
stała w mennicy wiedeńskiej. Podobizna
władcy jest na niej podobna do tej, którą
widzimy na Vereinsthalerze (ryc. 4.), z tego
samego roku – jednakże głowa i szyja
Franciszka Józefa I jest wyraźnie szersza,
również wąs jest skromniejszy.

Tymczasem Austria względnie się
rozwija wewnętrznie, jednakże coraz bar-
dziej traci na znaczeniu politycznym
w kontaktach zewnętrznych – m. in. maleją
jej wpływy w Związku Niemieckim (notabe-
ne rozwiązanym w 1 866r). W 1 859r utra-
cona zostaje Lombardia. Natomiast
w 1 866r dochodzi do wybuchu wojny (tzw.
siedmiotygodniowa), między Cesarstwem
a Królestwem Prus w wyniku której Austria
utraciła Wenecję na rzecz jednoczących
się Włoch oraz wszelkie wpływy na pruską
politykę. Klęski te wpłynęły znacznie na
Cesarza Franciszka Józefa I i doprowadzi-
ły do radykalnych zmian w habsburskiej
monarchiiW

1 Marek Czarniawski Franciszek Józef I na
swojej monecie, Białystok 201 0, str. 7
2 Rysunek z Cesarsko Królewska waluta
austryacka płatna od 1 . Listopada 1 858 r.

i stara austryacka waluta konwencyjna ze
względu na ich stosunek wzajemnej warto-
ści, Cieszyn 1 858r, str. 1
3 Marek Czarniawski Franciszek Józef I na
swojej monecie, Białystok 201 0, str. 7

Bartłomiej Czyżewski „DagonX”

Ryc. 8. 2 talary z 1857 r. upamiętniające połą-
czenie linią kolejową Wiednia i Triestu

Doświadczenie uczy nas z rezerwą
podchodzić do doniesień o czyjejś urodzie.
Piękno jest pojęciem względnym, zależ-
nym od osobistego gustu i kształtowanym
wpływem epoki. Jednak w przypadku Jul i
Domny skłonni jesteśmy zawierzyć po-
chlebnym przekazom. Także powyższa
moneta ukazuje nam oblicze niebrzydkie,
raczej dziewczęce niż kobiece, o delikat-
nych rysach i starannie ułożonych wło-
sach.

Monetę wybito w syryjskiej Latakii (La-
odycea ad Mare), prawdopodobnie w la-
tach 1 96 – 202 n.e. , czyl i w początkach
panowania Septymiusza Sewera, męża
Jul i . Za czasów rządów ich syna Karakall i ,
zmieni się na monetach oblicze kobiety.
Rysy nabiorą ostrości, a co szczególnie
charakterystyczne, redukcji ulegnie ów ob-
fity toczek .

1 9
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Miastem rodzinnym przyszłej cesa-
rzowej była syryjska Emesa. Łaciński przy-
domek Domna wywodził się od
aramejskiego imienia Marta (tzn. Pani)
i był jego zniekształconym prze- kładem.
Jul ia należała do rodziny bardzo dobrze
ustosunkowanej, zamożnej i w dodatku
zromanizowanej. Jej ojciec, Jul iusz Basja-
nus piastował zaszczytny i dziedziczny
urząd kapłana tamtejszego boga; siostra,
Jul ia Meza została później babką cesarza
Heliogabala.

Z przyszłym mężem Julia zawarła zna-
jomość, kiedy ten dowodził stacjonującym
w Syrii legionem IV o przydomku Scytyjski.
Wtedy Sewer był żonaty, ale młoda dziew-
czyna musiała wywrzeć na nim ogromne
wrażenie skoro po pięciu latach – już jako
wdowiec, sprawując namiestnictwo odle-
głej Gali lungduńskiej – rozpoczął starania
o jej rękę. Cel swój zrealizował w 1 87 roku.

Sześć lat później legioniści okrzyknęli
Sewera cesarzem. Marsz z obozu w Kar-
nuntum zakończył się triumfalnym wkro-
czeniem do Rzymu. Jul ia została Augustą.

Na odwrocie monety widzimy napis:
SAECVLI FELICITAS – Szczęśliwy Wiek,
Szczęśliwe Czasy. Kiedy natrafiamy na te-
mu podobne sentencje, możemy z dużym
prawdopodobieństwem założyć, że w pań-
stwie nie działo się dobrze; nie inaczej
w przypadku emisj i głoszącej np. Zgodę
Legionów (CONCORDIA MILITUM), czy
Zgodę Augustów (CONCORDIA AVGG) –
takie napisy często świadczą o istnieniu
niesnasek i tarć wewnątrz armii , czy też
pomiędzy cesarską parą. Powielane w ten
sposób kłamstwo wędrowało z rąk do rąk
i powtarzane niczym zaklęcie przynajmniej
po części stawało się prawdą. Monety
spełniały bowiem ogromnie ważną rolę
propagandową. To poprzez nie starano się
manipulować świadomością obywatel i , to
dzięki nim cesarz mógł pokazać swoje bo-
skie oblicze mieszkańcom imperium aż po
najodleglejsze jego zakątki, głosić triumfy,
zapewniać o panującym dostatku, wolno-
ści i szczęściu, czy wreszcie o prawowito-
ści własnych rządów. Zaś dla

współczesnych badaczy monety okazały
się niezwykle ważnym, wciąż niezgłębio-
nym materiałem historycznym.

Czytana dziś powyższa inskrypcja ma
posmak szyderstwa. Znając koleje losu ce-
sarskiej pary, trudno uciec się od gorzkich
refleksj i o przemijalności życia, trywialno-
ści pożądania władzy, chwały, sukcesu,
o złudzeniach i bezsilności ludzkich starań
w obliczu trzech wielkich prządek przezna-
czenia.

Jak wyglądało owe szczęście dla prze-
ciętnego mieszkańca kraju w latach pano-
wania Septymiusza Sewera? Rzymianie
zdążyli przez wieki przyzwyczaić się do wi-
doku otwartych wrót świątyni Janusa –
znaku prowadzenia wojny. W imperium
rzadko gościł pokój, lecz tym razem walki
nie toczyły się gdzieś hen, daleko na grani-
cy państwa, a przeciwnik nie był wrogiem
zewnętrznym. Takich wojen domowych nie
zaznano od ponad dwustu lat, to jest od
czasu, gdy Oktawian starł się z Markiem
Antoniuszem i Kleopatrą o panowanie nad
światem; oraz podczas niestabil izacj i roku
69, kiedy na tronie zasiadało aż czterech
cesarzy. Wtedy jednak wojna nie miała
globalnego rozmiaru.

Prawdopodobnie Sewer spędził w Rzy-
mie raptem miesiąc. Ledwie przywdział
purpurę, a musiał poprowadzić armię na
wschód, gdzie czekał samozwańczy ce-
sarz Pesceniusz Niger. Podobno w stol icy
cieszył się on większą estymą, niż świeżo
uznany przez senat imperator. Stojący na
czele potężnych sił zbrojnych Niger, obwa-
rowany w licznych miastach wschodu nie
był w konfl ikcie bynajmniej na straconej
pozycji . Wydaje się jednak, że zabrakło mu
determinacji i rzutkości przeciwnika. Być
może zawiniła zbytnia pewność siebie?
W takim przypadku nie byłby ani pierw-
szym, ani ostatnim wodzem, którego py-
cha przywiodła przez zaniedbania do
zguby. Faktem jest, że podczas kiedy Se-
wer opanował Rzym, uzyskał formalne za-
legalizowanie władzy, zabiegał
o sojuszników i sposobił do wojny, Niger
trawił czas w Antiochii na zabawach i fe-
tach na swoją cześć.
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Walki trwały przez rok. Do decydującej
bitwy doszło pod Issus, w tym samym
miejscu, gdzie w 333 roku p.n.e. Aleksan-
der Wielki pokonał króla Persów Dariusza.
Zmagania były niezwykle zacięte, a prze-
wagę osiągała raz jedna, raz druga strona.
Ostatecznie zwyciężyły zastępy Sewera.
Niger zginął podczas ucieczki, a imperator
wyładowywał swój gniew na stronnikach
pokonanego. W przyszłości miał jeszcze
dać dowody bezwzględności w stosunku
do oponentów, folgując pragnieniu zemsty
ponad zdrowy rozsądek i korzyści pań-
stwa. Sewer spędził na wschodzie czas do
roku 1 95. Następnie obrócił spojrzenie na
zachód, ku Brytanii .

Chcąc zapewnić tron swoim synom,
musiał pozbyć się Klodiusza Albina, czło-
wieka, którego poprzednio uczynił cesa-
rzem, a zatem następcą, w zamian za jego
bezstronność w konfl ikcie z Nigrem. Po
nieudanym zamachu na Albina rozpoczął
się okres zniesławień i prowokacji , którego
finałem stało się starcie dwóch rzymskich
armii w 1 97 roku nieopodal bram Lungdu-
num, czyli dzisiejszego Lyonu. Srogo przy-
szło zapłacić miastu za opowiedzenie się
po stronie pokonanego. Z rozkazu Sewera
zostało splądrowane i zniszczone. Tysiące
trupów zaścielało pole bitwy i ul ice płoną-
cego miasta. Albin zginął, a zwycięski im-
perator pastwił się nad jego zwłokami.

Takie to były „szczęśliwe czasy” dla lu-
dzi, przez których świat szła wojna, których
majątki grabiono, których synowie ginęl i
w bratobójczych bitwach. Lata krwawych
walk spustoszyły kraj, pochłonęły niezl i-
czoną ilość ofiar, zburzyły stabil izację i do-
brobyt w wielu kwitnących częściach
imperium. A ile chwil grozy i niepewności
musiała przeżyć sama cesarzowa? Czeka-
jąc na wieści z frontu, świadoma, że w tych
szrankach nie ma drugiego miejsca, że po-
słańcy przyniosą tylko życie lub śmierć dla
niej i jej synów.

W latach, w których wybito powyższą
monetę wojny wewnętrzne prawdopodob-
nie dobiegły już końca bądź właśnie się ku
niemu chyliły, lecz wspomnienie tych

strasznych wydarzeń musiało wciąż trwać
żywe w pamięci ich uczestników i świad-
ków. A wszystko to, by ugruntować władzę
i zapewnić sukcesję.

Jeżeli para Augustów usprawiedl iwiała
wojny i reperkusje koniecznością zabez-
pieczenia przyszłości potomkom, nadzieje
te legły w gruzach. Możemy jedynie speku-
lować, jakim władcą okazałby się Geta –
Karakalla bowiem zamordował go w ramio-
nach ich własnej matki. Paradoksalnie po-
średnio przyczyniła się do tragedii sama
Julia, sprzeciwiając rozdzieleniu imperium
pomiędzy synów. Czy wierzyła, że jest
możliwe porozumienie? Że podzielą się
zgodnie obowiązkami jak wcześniej Lu-
cjusz Werus z Markiem Aureliuszem?
Przecież musiała wiedzieć o ich wzajem-
nych animozjach! Po śmierci Sewera, pod-
czas powrotu z Brytanii rodzeństwo
skakało sobie do oczu. Obaj dotarl i szczę-
śl iwie do Rzymu tylko dzięki czujności i po-
dejrzl iwości otaczających ich stronników,
a obie frakcje przypominały dwa wrogie
obozy czyhające na sposobność do zada-
nia rozstrzygającego ciosu. Jak na takim
gruncie można było w ogóle snuć szczę-
sne wizje o zgodnych rządach? Czy Julię
zaślepiała matczyna miłość? A może po-
wodowało nią coś innegoW Ambicja rzą-
dzenia całością imperium zza pleców
synów? Niezależnie od prawdziwych moty-
wów, świat jeszcze raz okazał się zbyt ma-
ły dla dwóch władców. Podobno
cesarzowa faworyzowała młodszego syna.
Po jego zamordowaniu odmówiono jej na-
wet prawa do rozpaczy. Karakalla okazał
się prymitywnym, małostkowym i ograni-
czonym człowiekiem. Po ojcu odziedziczył
głównie mściwość. Co czuła Jul ia, którą
dziś moglibyśmy nazwać intelektual istką,
patrząc na rządy syna? Widząc, jak jej na-
dzieje, plany i marzenia obracają się
w gruzy?

W 21 7 roku Karakalla zginął w zama-
chu. Niedługo później Jul ia próbowała po-
pełnić samobójstwo. Zadała sobie ranę,
która być może spowodowała nasilenie
choroby (cierpiała na raka piersi) i wcze-
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śniejszą śmierć. Według innych przyczyną
zgonu stało się zagłodzenie. Cesarzowa
zmarła w tym samym roku.

Ponownie niechętne jej języki mówi-
ły – a takie świadectwo pozostawił nam
też Kasjusz Dion – że do desperackie-
go kroku nie przywiodła Jul i strata
ostatniego syna, ale definitywne odsu-
nięcie od władzy, z czym nie potrafiła
się pogodzić. Jak było w istocie? Na to
mogłaby odpowiedzieć tylko ona sama.
Lecz milczy. A właściwie przemawia do
nas poprzez licznie zachowane monety.
Zdobią je wspaniałe tytuły i boginie; są pa-
miątką z czasów sprzyjania Fortuny. Dla
nas mogą być także ostrzeżeniem, że nic
nie jest nam dane na zawsze.

Na rewersie monety widzimy Izydę (gr.
Ἶσις Isis, dopełniacz: Ἴσιδος Isidos, egip.
Iset, Iszet) – bogini wschodu dla syryjskiej
cesarzowej. Postać trzyma na rękach
dziecko – syna Horusa, wspiera stopę na
pokładzie okrętu. Po lewej stronie o ołtarz
opiera się ster. Spotkałem się z informacją,
że obecność steru definiuje jednoznacznie
boginię jako Fortunę. Nie jest to prawdą.
Natomiast przedstawienie kobiety z dziec-
kiem przy piersi jest chyba wyłączną do-
meną Izydy. Na figurkach często wyobraża
się boginię w postaci siedzącej, w ramio-
nach tulącej syna. Na głowie nosi tron,
bądź tarczę słoneczną pomiędzy krowimi

rogami – zwierzę to jest jej poświęcone.
Marynarze czcil i Izydę z przydomkiem Pe-

lagia (Morska) i poświęcali jej opie-
ce statki. Atrybutem bogini był Ankh
– krzyż egipski, znak o bogatej sym-
bolice – zaś poświęconym kwiatem
róża.

Izyda jest z pochodzenia Egip-
cjanką. Wraz z Ozyrysem, małżon-
kiem i bratem rządziła krajem
piramid na długo przed ich wybudo-
waniem. Na kiedy datuje się począt-

ki kultu boskiej pary? Odpowiedź kryję się
w zbyt odległych dla naszego poznania
mrokach przeszłości. Zapewne Isis naro-
dziła się jako żeński dopełniacz Ozyrysa.
Jest jedną z najstarszych bogiń.

W mitologii greckiej łączono Izydę
z nimfą Io, kochanką Zeusa, która prze-
mieniona w krowę uciekała przed zemstą
Hery aż dotarła do Egiptu. Tam, uwolniona
od przekleństwa i zwierzęcej powłoki naro-
dziła się na nowo jako bogini (mit ten, nie-
znacznie zmieniony inwencją autora,
pozostawił także Owidiusz w swoich „Me-
tamorfozach”).

Czczona pierwotnie w ojczyźnie Izyda,
rozszerzyła panowanie na wschód. Podbi-
jała stopniowo kolonie greckie, wszędzie
roszcząc sobie prawo do pierwszeństwa
i zawłaszczając cudze imiona. W ten spo-
sób stawała się regionalnymi personifika-
cjami swojej osoby.

Oto jakimi słowami przemawia poprzez
pióro Apulejusza z Madaury, Afrykanina,
który w swoim dziele „Metamorfozy” albo
„Złoty osioł” (jedynej starożytnej powieści
zachowanej w całości do naszych czasów)
przyznaje jej rolę wybawicielki, bóstwa
wszechpotężnego, któremu warto poświe-
cić życie:

„Oto prośby twymi, Lucjuszu, ubłagana,
przychodzę ja, macierz wszechświata, pa-
ni żywiołów wszystkich, praźródło wszech
wieków, ja, z bóstw największa, ja, cieni
podziemnych królowa, spośród niebian
pierwsza, ja, której twarz obliczem jest po-
spólnym bogów i bogiń wszystkich, której
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skinienie rządzi świetl istymi sklepieniami
nieba, uzdrawiającymi tchnieniami oce-
anów, rozpaczliwym piekieł milczeniem, ja,
której jedno jedyne bóstwo cały czci świat
we wielorakim kształcie, w różnym obrząd-
ku i pod różnorakim imieniem. Tam mnie
Frygijczycy, na ziemi pierworodni, Pesy-
nuncką bogów Macierzą zowią [Kybele], tu
Attykowie zasię, na ziemi swej odwiecznie
tubylczy, Minerwą Cekropską, ówdzie Cy-
pryjczykowie morscy Wenerą mienią Pafi j-
ską, łucznikowie Kreteńczycy zwą mnie
Dianą Diktynną, Sykulowie trój języczni
Prozerpiną Stygyjską [Persefoną], Eleuzy-
nowie odwieczną Cererą, inni Junoną, Bel-
loną inni, Hekatą tamci, Ramnuzją
[Nemezis] owi, ci zasię, na których promie-
nie naprzód padają: Etiopowie, Ariowie
i prastarą mądrość przechowujący Egipcja-
nie – właściwymi mnie czczą obrzędami
i prawdziwym oznaczają imieniem: Izydy
Królowej”.

Przekład według Edwina Jędrkiewicza

Takimi słowami głosił wielkość Izydy
starożytny pisarz. Prawdopodobnie za
wzór posłużyła mu jedna z litani i ku czci
bogini. Oto fragment tekstu ze świątyni oa-
zy w Fajum z czasów Kleopatry Siódmej:

„Dawczyni bogactw, królowo bogów,
wszechwładna, Losie szczęsny, Izydo wiel-
kiego imienia, sprawczynie wszystkiego,
co istnieje!”

Po wymienieniu l icznych dóbr płyną-
cych od bogini, czytamy dalej:

„I le tylko ludów żyje na nieogarnionej
ziemi – Hellenowie, Trakowie, barbarzyńcy
– wszystkie wysławiają Twoje piękne, czci-
godne imię, lecz w swoim ojczystym języ-
ku każdy zowie Cię inaczej.
Syryjczycy i Lidowie przywołują Cię jako
Astartę, Artemidę, Anaję, Leto; Trakowie
jako Matkę Bogów; Hellenowie jako Herę i
Afrodytę, jako dobrą Hestię, jako Reję i
Demeter; Egipcjanie zaś jako Jedyną, bo

wszystkie owe boginie, tak różnie nazwa-
ne, są Tobą Jedyną”.

Podobieństwo jest uderzające. Na wy-
spie Ios znajdujemy hymn o podobnym
charakterze:

„Jam jest Izyda, pani wszelkiej ziemi.
Jam ustanowiła ludziom prawa i zasady,
których nikt nie zdoła zmienić. Jam jest
najstarszą córką Kronosa. Jam jest żoną i
siostrą króla Ozyrysa. Jam jest, która
wschodzi w gwieździe boskiego Psa*. Dla
mnie zbudowano miasto Bubastis. Jam od-
dziel i ła ziemię od oceanu. Jam pokazała
drogi gwiazdom, Słońcu i Księżycowi. Jam
wynalazła żeglugę. Jam dała sprawiedl i-
wości jej siłę. Jam połączyła mężczyznę i
kobietę. Jam sprawiła, że kobiety noszą
płód do dziesiątego miesiąca. Dzięki mnie
dzieci kochają rodziców. Ja karzę tych,
którzy nie szanują ojca i matki. Wraz z bra-
tem mym Ozyrysem położyłam kres ludo-
żerstwu. Jam pokazała ludziom misteria.
Jam nauczyła wykonywać podobizny bo-
gów. Jam ustanowiła boże przybytki. Jam
obaliła tyranów. Ze mnie jest miłość męż-
czyzn do kobiet. Dzięki mnie sprawiedl i-
wość jest możniejsza od złota i srebra, a
prawda ma swoje piękno. Jam wynalazła
umowy małżeńskie”.

* – Niewątpl iwie chodzi w tym miejscu o
Syriusz (Sotis), naj jaśniejszą gwiazdę
gwiazdozbioru Wielkiego Psa. Starożytni
Egipcjanie utożsamial i ją właśnie z Izydą
(a Ozyrysa z Orionem). Pojawienie się jej
na wschodnim nie-
bie przed wzejściem
Słońca (tzw. hel ia-
kalny wschód) wy-
znaczało pierwszy
dzień nowego roku i
zapowiadało nadej-
ście wylewu Nilu.

Pomimo dużej po-
pularności kultu Izy-
dy w krajach basenu

23
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Morza Śródziemnego,
początki bogini w Rzy-
mie nie należały do ła-
twych. Nie tak dawno
przed nią za sprawą
wyroczni sybil ińskiej
przybyła do miasta nad
Tybrem inna Wszech-
macierz wschodu – Ky-
bele (w 204 r. p.n.e.), a
już zaroiło się od innych
orientalnych i barba-

rzyńskich bogów i boginek, łasych uwiel-
bienia, świątyń, ofiar, kapłanów i kapłanek
oraz wiernych. Ci nowi przybysze zyskiwali
wyznawców przede wszystkich spośród
warstw najbiedniejszych oraz ludności na-
pływowej. Nie inaczej było z Izydą, która
przyciągała obietnicą zbawienia i tajemni-
czymi misteriami. Bogowie Numy dawno
popadli w zapomnienie, Jowisza i jego
bractwo coraz częściej nazywano greckimi
imionami. Bogowie, tak dawniej surowi,
stawali się figurami retorycznymi. Zrazu to-
lerancyjny dla obcych potęg Rzym, zaczy-
nał czuć się obco we własnych podwojach.
Nie podobała się owa sytuacja wielu świa-
tłym potomkom Kwirynów, pragnącym sta-
rego porządku i patrzącym ze zgorszeniem
na często orgiastyczne kulty zalewające
kraj. Może oparłaby się niechęci wyniosła
Izyda o łagodnym obliczu, gdyby nie za-
szkodził jej narastający konfl ikt pomiędzy
Oktawianem a Markiem Antoniuszem i Kle-
opatrą. Jakże było wielbić Izydę, jednocze-
śnie potępiając egipską królową, tę, która
mieniła się jej ucieleśnieniem? I tak Izyda
stała się w Rzymie persona non grata. Kil-
kakrotnie z rozkazu senatu burzono przy-
bytki bogini i Serapisa (za sprawą Greków
często występującego u boku Izydy), ale
nie łatwo walczy się z rel igią. Znamy z hi-
stori i przykłady, kiedy ucisk i prześladowa-
nia tylko pogłębiały i utwierdzały ludzi w
przekonaniu słuszności swej wiary. Nie
inaczej stało się i w tym przypadku. Wciąż
powstawały nowe kaplice, a wierni czcil i
Panią z kraju piramid, bardziej lub mniej
skrycie, zależnie od sytuacji .

Szczególnie ciężkie chwile przyszły na
wyznawców za panowania cesarza Tybe-
riusza, który raz jeszcze rozpoczął porząd-
ki z obcym kultem, zburzył świątynie a
posąg bogini cisnął do Tybru. Był to jednak
ostatni, chociaż mocny akord w walce z
Izydą. Już następny cesarz Kaligula
wzniósł jej świątynię na Polu Marsowym,
gdzie odbierała cześć jako Izyda Polna
(Isis Campensis). Teraz już nic nie prze-
szkadzało wiernym odbywać jesienne mi-
steria ku czci swojej opiekunki i świętować
zmartwychwstanie Ozyrysa.

Do jej wyznawców dołączyli także kolej-
ni cesarze. Szczególnymi propagatorami
kultu byl i Domicjan, Kommodus i Karakal-
la. Chociaż patrząc na te imiona, trudno
oprzeć się wrażeniu, że nie przynoszą one
bogini szczególnej chluby.

Izyda dotrwała w Rzymie do czasów
chrześcijańskich, kiedy to wraz z innymi
bogami popadła w ostateczną niełaskę.
Mimo odrzucenia, pozwoliła nowej wierze
przejąć od siebie szereg elementów i wy-
obrażeń.

Powiadają, że wiele lat później bogini
zawędrowała aż do kraju nad Wisłą. Tam,
gdzie rzeka łączy się z morzem, poznała
uroczego chłopca i zapałała do niego gorą-
cym uczuciem. Zwała się już wtedy Juratą
i mieszkała na dnie Bałtyku w bursztyno-
wym zamku.

Adrian Atamanczuk „Gajusz”

Przedstawiona moneta: denar Jul i Domny
RIC IV part1 645
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Numizmatyka wielu osobom nie-
związanym z tą dziedziną kojarzy się
z drogimi monetami. Skoro ktoś zbiera mo-
nety to musi mieć sporo pieniędzy na ich
kupno. Nic bardziej mylnego. Są monety
tanie, ogólnodostępne, a numizmatycy po
ich zdobyciu cieszą się równie ogromnie
jak kolekcjonerzy tych droższych. Jednak
w tym artykule nie znajdą się monety tanie
lub nawet droższe, ale najdroższe! Przed-
stawiam 5 najdroższych monet na świecie,
na które niekiedy nie mogą sobie pozwolić
nawet ci najbogatsi. W zestawieniu
uwzględnione są tylko monety, za które za-
płacono najwięcej. Jest wiele cenniej-
szych, ale w związku z brakiem
występowania na rynku numizmatycznym,
precyzyjne umiejscowienie ich w rankingu
byłoby zadaniem niemożliwym.

W zestawieniu dominują cztery mo-
nety amerykańskie. Spowodowane jest to
popularnością dolara, i lością numizmaty-
ków w Stanach Zjednoczonych zajmują-
cych się poważnie swoim hobby (ok.
200 tys. osób) oraz tym, że w USA żyje
najwięcej mil ionerów, którzy mogą sobie
pozwolić na drogie monety. Tylko jedna,
wyemitowana najpóźniej pochodzi z inne-
go państwa, a dokładniej sąsiada USA,
Kanady.

Na czele od zaledwie 7 miesięcy
znajduje się moneta dolarowa z 1 794 roku.
Do naszych czasów przetrwało aż 1 35

sztuk tego typu. Dlaczego więc ta moneta,
której egzemplarzy jest sporo, jest najdroż-
sza? Otóż jest to pierwsza moneta amery-
kańska o nominale 1 dolara, co już
powoduje, że ogromna ilość numizmaty-
ków z USA pragnie mieć ją w kolekcji . Dru-
gim powodem jest jej stan, który jest
najlepszy z zachowanych egzemplarzy.

Historia tej emisj i nie jest tak intere-
sująca jak poprzedniego lidera rankingu,
ale warto ją trochę przybliżyć. W 1 792 roku
uchwalono akt uregulowania obiegu waluty
na terenie USA. Zdecydowano się wybić
1 0 nominałów monet. Przed biciem dolaró-
wek, wyprodukowano pół-dolarówki. Na
tych samych maszynach, 1 5 października
w Filadelfi i wybito 1 758 sztuk monet jedno-
dolarowych, co była sporym błędem. Prasa
mennicza nie była odpowiednio dostoso-
wana do bicia obu typów i duża część emi-
sj i miała uszkodzenia. Te z wadami
przetopiono, a resztę wprowadzono do
obiegu. Produkcja w 1 795 już nie sprawiła
problemów. W maju 1 795 dostarczono do
mennicy prasę zaprojektowaną specjalnie
do tego nominału, a nakład nowego roczni-
ka wyniósł ok. 203 tys. sztuk, co już nie
wpływa dobrze na atrakcyjność, taką, jaką
mają sztuki z poprzedniego roku.

Transakcja została zawarta w maju
201 0 pomiędzy kolekcjonerem, a fundacją
stawiającą sobie za cel popularyzacji nu-
mizmatyki i ochrony rzadkich monet, za
kwotę 7, 85 mln USD. Nie została przepro-
wadzona żadna aukcja, więc nie wiadomo
czy to cena rzeczywista. Ten egzemplarz
może być warty mniej, a może też podczas
licytacji ktoś zaoferowałby za niego jesz-
cze więcej?

Pięć najdroższych mo-

net świata

Dolar 1974 " Falujące Włosy Liberty"
7 850 000$

źródło: news.coinupdate.com

Dwadzieścia dolarów 1933 "Podwójny Orzeł"
7 590 000$

źródło: wikipedia.org
25
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Z drugą pozycją wiążę się o wiele
ciekawsza historia. W 2002 roku 30 lipca,
podczas aukcji domu aukcyjnego Sothe-
by's została kupiona przez anonimowego
kolekcjonera za 7, 59 mln USD (6, 6 mln +
1 5%). Jak doszło do wybicia tej monety?

W 1 933 i 1 934 ówczesny prezydent
USA Franklin D. Roosevelt, w związku
z kryzysem lat 30. Wydał akta unieważnia-
jące powiązanie złota z walutą Stanów
Zjednoczonych. Sprawiło to, że wybite 20
dolarówki w nakładzie 445 tys. sztuk, prze-
stały być legalnym środkiem płatniczym.
Zostały, więc przetopione i niektóre znisz-
czone. Nie wszystkie jednak dosięgnął ten
los. Kilkanaście sztuk (aktualnie wiadomo
o 20) zostało ukradzionych, prawdopodob-
nie przez pracownika mennicy. Przez kilka
lat za sprawą jubilera Israela Switta, mone-
ty krążyły na rynku kolekcjonerskim, aż
agencja Stanów Zjednoczonych Secret
Service dowiedziała się o ich istnieniu.
W niecały rok odzyskała 9 sztuk, które zo-
stały przetopione. Jeden egzemplarz zaku-
pił Król Egiptu Faruk. Jego ministrowie
złożyl i wniosek o pozwolenie wywozu mo-
nety, które zostało przyznane kilka dni
przed odkryciem kradzieży. W 1 952 zosta-
ła wystawiona na aukcji zdetronizowanego
króla. Rząd USA pragnął ja odzyskać, ale
niespodziewanie zniknęła i pojawiła się do-
piero pół wieku później. W 2001 roku bry-
tyjski kolekcjoner spotkał się z agentami
Secret Service przebranymi za kolekcjone-
rów zainteresowanych kupnem. Moneta
została przez nich zarekwirowana. W koń-
cu obie strony doszły do porozumienia
i moneta została wystawiona na aukcję. 30
l ipca 2002 moneta została sprzedana pod-
czas 9-minutowej l icytacj i . Kwota sprzeda-
ży została podzielona po równo między
poprzednim właścicielem, a rządem USA.

Na tej aukcji sprawa 20 dolarów
z 1 933 się nie kończy. Anonimowy kupiec
najdroższej monety, aktualnie prawdopo-
dobnie nie wydałby takich pieniędzy na tą
monetę. To za sprawą odkrycia z 2004 ro-
ku. Secret Service w 2005 roku powiado-
mił, że odzyskał kolejne skradzione

monety, aż 1 0 sztuk! Te znalezisko sprawi-
ło, że najdroższa moneta przestała być
unikatem. Odzyskane sztuki są własnością
państwową i przechowane są w Fort Knox.
Tylko ich niedostępność przytrzymuje złotą
najdroższą monetę przy dużej wartości,
ale kto wie czy za kilka lat te skrywane mo-
nety nie pójdą pod młotek?

Nie wiadomo jak doszło do wybicia
kolejnej pozycji , ponieważ w zapisach
mennicy nie ma o tym żadnej wzmianki.
W 1 91 3 nastąpiła zmiana wizerunku monet
5-centowych. Głowę Liberty na rewersie
zastąpiono Indianinem i bizonem. Po raz
pierwszy o tej emisj i dowiedziano się
w 1 91 9 roku. Samuel Brown zamieścił
ogłoszenie w magazynie The Numismatist
dotyczące kupna tych monet po 500$ za
sztukę. Brown był pracownikiem mennicy
i istnieje ki lka teori i , według których on
sam wybił te monety. Nie jest to jednak po-
twierdzone. W 1 924 wspomniany kolekcjo-
ner sprzedał komplet jedynych znanych
pięciu sztuk Edwardowi Greenowi, który
trzymał je razem aż do swojej śmierci.
W 1 936 monety rozdzielono i odtąd każda
tworzy swoją własną historię.

Najdroższa z nich i zarazem najle-
piej zachowana należała do numizmatyka
Louisa Eliasberga. Nazwany od nazwiska
właściciela, egzemplarz Eliasberga sprze-
dano na aukcji w 1 996 za 1 , 48 mln dola-
rów przebijając po raz pierwszy barierę
mil iona dolarów za pojedynczą monetę.
W marcu 2001 moneta osiągnęła jeszcze
większą cenę - 1 , 84 mln. W maju 2005

Pięć centów 1913 "Głowa Liberty"
5 000 000$

źródło: wikipedia.org
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została sprzedana po raz kolejny za 4,
1 5 mln, aż w 2007 roku anonimowy kolek-
cjoner z Kaliforni i w prywatnej transakcji
kupił ją za niewiarygodną cenę 5 mil ionów
dolarów. Być może wkrótce usłyszymy
o ponownym pobiciu własnego rekordu.

Inny egzemplarz, Olsena, został
niedawno sprzedany za 3, 7 mln dolarów.
Uplasowałoby to monetę na 6. miejscu ex
aequo z innym egzemplarzem miejsca 4.
Niestety ranking nie obejmuje takiej pozy-
cj i .

Następna moneta została sprzeda-
na w 1 999 roku i przez kilka była najdroż-
szą monetą swego czasu. Zanim jednak
opowiem jej historię, warto objaśnić oko-
l iczności, w jakich moneta została wybita.
W 1 804 roku wyemitowano 1 9 570 sztuk
srebrnych jednodolarówek, ale z datą po-
przedniego roku, czyl i 1 803. Było to ostat-
nie, z dwudziestoletniego okresu, bicie
tego nominału. Dopiero w 1 834 wyprodu-
kowano następne z datą 1 804 i to właśnie
o nich mowa w tym artykule.

W 1 834 Departament Stanu USA
zdecydował o wręczeniu niektórym azja-
tyckim władcom reprezentacyjnego zesta-
wu aktualnie kursujących monet
obiegowych USA. Monety jednodolarowe
nie były już produkowane od 30 lat, więc
postanowiono wybić nowe, ale ze starą da-
tą. Zestawy wręczono, ale monety składa-
jące się na nie, po jakimś czasie w końcu
rozdzielono i wypuszczono na rynek kolek-
cjonerski.
Omawiany egzemplarz został podarowany

sułtanowi Muskatu i Omanu, Saidowi ibn-
Sultanowi. W 1 999 został sprzedany przez
dom aukcyjny Bowers & Merena za kwotę
4, 1 4 mil ionów dolarów. Jest to najlepiej
zachowany egzemplarz, z 8 znanych tego
typu. Oceniony został na PR65 przez Q.
David Bowers, a przez PCGS aż na PR68.
Sułtan wiedział więc jak obchodzić się
z numizmatami i prawidłowe przechowy-
wanie zaowocowało większą wartością.

Warto jeszcze wspomnieć trochę
o nowszych biciach tego rocznika. W la-
tach 1 858-1 860 pracownik mennicy niele-
galnie wybił i sprzedał kolekcjonerom
monety z datą 1 804, używając oryginal-
nych stempli . Egzemplarze te posiadają
różnice pomiędzy oryginałami, ale także
między sobą. Rozróżniamy, więc 3 typy
(klasy) tej monety. Najdroższą jest prawdo-
podobnie moneta typu drugiego, lecz jest
częścią Narodowej Kolekcji Monet i jak na
razie nie można spodziewać się jej wysta-
wienia na aukcji .

Ostatnia pozycja jest młodą mone-
tą, która jeszcze nie zdążyła dorobić sobie
ciekawej histori i . Ma jednak szczególny
atut, dzięki któremu znalazła się na tym
prestiżowym miejscu. Jest to najcięższa
złota moneta świata. Wykonana jest ze
1 00 kilogramów czystego złota, a średnica
wynosi pół metra. Wybita została w 2007
roku przez Mennicę Kanadyjską w celu za-
prezentowania jej możliwości, w nakładzie
zaledwie 5 sztuk.

Nie znajdowałaby się w tym zesta-
wieniu, gdyby nie wystawienie na aukcję

Dolar 1804
4 140 000$

źródło: wikipedia.org

Milion dolarów kanadyjskich 2007
3 270 000 Euro

źródło: Dorotheum / www.dorotheum.com
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25 czerwca 201 0 roku. Sprzedano ją wów-
czas za 3, 27 mil ionów euro (4, 02 mil io-
nów dolarów amerykańskich) przez dom
aukcyjny Dorotheum, w Wiedniu. Nie była
to emocjonująca licytacja, ponieważ cena
wzrosła tylko o 40 tys. euro (wywoławcza
równa była wartości złota zawartego w mo-
necie - ok. 3, 23 mln euro). Monetę można,
więc traktować, jako ogromną sztabkę,
a odbyta aukcja pokazała, że jej wartość
kolekcjonerska w stosunku do wartości
złota, jest niewielka.

W tym roku aż dwie nowe pozycje
pojawiły się na tej l iście, w tym najdroższa.
Również nieuwzględniona szósta pozycja
została sprzedana w 201 0 roku. Pokazuje
to, że wartość monet drastycznie wzrasta.
Może się okazać, że za rok, to zestawienie
stanie się nieaktualne. Oby tylko powodem
dezaktual izacji była polska moneta.

"Tajniak"
www.Numidia.pl

1 0 złotych 1 970 Kościuszko
Odmiana A:
- cyfry daty grubsze
- oczko „9” bardziej okrągłe

Odmiana B:
- cyfry daty cieńsze
- oczko „9” owalne
- znak mennicy lekko przekręcony w lewo

1 0 złotych 1 971 Kościuszko
Odmiana A:
- daszek „1 ” zakończony „ostro” jak w rocz-
nikach 1 969, 1 970, 1 973

Odmiana B:
daszek „1 ” zakończony „tępo” jak w roczni-
ku 1 972

1 0 złotych 1 975 Mickiewicz
Odmiana A:
- na rewersie monogram projektanta wyż-
szy
Odmiana B:
- na rewersie monogram projektanta niż-
szy, jak w roczniku 1 976
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1 0 złotych 1 976 Prus
Odmiana A:
- wszystkie cyfry daty jednakowej wielkości
- znak mennicy pomiędzy pazurami

Odmiana B:
- „6” w dacie większa od „9”
- znak mennicy przesunięty w dół i lekko
przekręcony

1 0 złotych 1 977 Mickiewicz
Żadne oficjalne źródła nie podają, że
w tym roku była wybita taka moneta.
Cena na aukcji WCN w 1 999 roku – 4.494
zł

Zdjęcia monety pochodzą ze strony
www.wcn.pl

20 złotych 1 974 Nowotko
Odmiana A:
- znak mennicy pomiędzy pazurami, bl isko
łapy
- znak mennicy umieszczony jak na próbie
w miedzioniklu
- istnieje również wariant „bez szyi” (mone-
ta wybita stemplem wykonanym przy nie-
dostatecznym nacisku prasy
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Odmiana B:
- znak mennicy niżej, bl iżej ogona
- znak mennicy umieszczony jak na próbie
w niklu

Odmiana C:
- napis otokowy daleko od rantu
- znak mennicy jak w odmianie A

Zdjęcie odmiany C pochodzi od allegrowi-
cza investbsp

20 złotych 1 975 Nowotko
Odmiana A:
- otok szeroki, przez to napis wydaje się
być bliżej rantu

Odmiana B:
- otok cienki, przez to napis wydaje się być
dalej od rantu

Zdjęcie odmiany B ze strony htt-
p: //www.monety.banknoty.pl/moneta/wia-
d/odmiany3.htm
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20 złotych 1 976 bez znaku mennicy No-
wotko
Odmiana A:
- napis otokowy na awersie bl iżej rantu
Odmiana B:
- napis otokowy na awersie daleko od ran-
tu

20 złotych 1 976 ze znakiem mennicy No-
wotko
Odmiana A:
- znak mennicy blisko łapy, lekko przesu-
nięty w lewo
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Moja ulubiona moneta

Odmiana B:
- znak mennicy blisko łapy, pomiędzy pa-
zurami

Odmiana C:
- znak mennicy oddalony od łapy

Zdjęcie odmiany A pochodzi ze strony
http: //www.monety.banknoty.pl/mone-
ta/wiad/odmiany3.htm

20 złotych 1 986 nominał
Odmiana A:
- l itery i cyfry jak w pozostałych rocznikach

Odmiana B:
- inny krój l iter, cyfry daty szerokie jak na
50 groszy 1 986

Zdjęcie odmiany B pochodzi z katalogu
Pana Chałupskiego

Odmiany monet – Polska Rzeczpospolita
Ludowa (1 949-1 990)

Sławomir Kucia

Zapewne każdy kolekcjoner ma
w swoich zbiorach tą ulubioną monetę,
którą najbardziej ceni. Każdy z nas ma ja-
kąś monetę, którą uważa za ponad prze-
ciętną. Ja za taką monetę w swoich
zbiorach uważam Głowę Kobiety o nomi-
nale 1 0 złotych z 1 932 ze znakiem menni-
cy.

Na pewno dla większości z Was bę-
dzie to zaskakujący, a nawet dziwny wy-

W kolejnym numerze zaprezentujemy
ostatnią już część tego krótkiego katalogu
monet PRL, w której Pan Sławomir zapre-
zentuje monety o nominałach od 50zł do
500zł. Zachęcamy do przeglądania swoich
monet i wyłapywania różnych odmian. Je-
żel i ktoś ma inne informacje odnośnie in-
nych odmian monet, to bedziemy
wdzieczni za przesłanie takowych do re-
dakcji , opublikujemy wszelkie spostrzeże-
nia naszych czytelników.
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bór. W dalszej części mojej pracy postaram
się przedstawić argumenty, które kierowały
mną przy wyborze tej monety.
„Dlaczego ta moneta a nie inna?’’ „Przecież

są dużo ładniejsze monety! ’’ .
Wybrałem tą monetę ponieważ jest to

monetą z bardzo długą historią. Ma ona już
prawie 80 lat od momentu jej wybicia. Zosta-
ła wybita w okresie między wojennym. Nie-
wiele polskich monet dostąpiło tego
„zaszczytu”.

Monety z tego okresu to według mnie
najbardziej godne polecenia numizmaty
z ostatniego stulecia. Nowi kolekcjonerzy,
których z dnia na dzień przybywa, mają czę-
sto bardzo ważny a nawet kluczowy dyle-
mat. Od czego zacząć kolekcję? Co będę
zbierał ?

Z mojej strony takim początkującym
numizmatykom poleciłbym właśnie monety
z tego okresu. Na temat tych monet można
by napisać kilkadziesiąt artykułów. Wiele
z nich jest często podrabianych ze względu
na ich sporą wartość. Do najczęściej podra-
bianych monet z tego okresu należą m. in. 5
groszy z 1 934 roku, 5 złotych Nike z 1 932
roku, 5 złotych Sztandar wybity głębokim
stemplem z 1 930 roku.

Wróćmy jednak do naszej Głowy Ko-
biety.

Oprócz niezwykle ciekawej histori i ,
którą niewątpl iwie posiada ta moneta, ma

też swój urok. Na pierwszy rzut oka można
by powiedzieć, że swoim wyglądem nie
powala. Mnie zachwyciła ona swoją pro-
stotą. Często na monetach widzimy różne-
go rodzaju detale, małe szczegóły.
Wygląda to bardzo ładnie, jednak czasem
monety ze zbyt dużą ilością szczegółów,
charakteryzujące się przepychem nie wy-
glądają zbyt pięknie. Jednak w tej monecie
tak jak już pisałem wcześniej – nie ma du-
żej i lości szczegółów, a mimo to według
mnie jest to jedna z najpiękniejszych mo-
net tego okresu.

Myślę, że każdy z nas powinien
mieć choć jedną monetę z tego okresu.

Możemy sobie wyobrazić, o i le cie-
kawsze były by lekcje histori i w szkołach,
gdyby nauczyciel opowiadając o histori i
Polski mógł przynieść takie numizmaty.
Uczniowie na pewno byli by wtedy bardziej
zaciekawieni i zainteresowani. Nie jest to
też duży wydatek – taki egzemplarz jaki ja

posiadam można nabyć już od około 50zł.
Podsumowując – żeby dostrzec

piękno w niektórych monetach czasem na-
prawdę wystarczy niewiele. Moglibyśmy
rozwodzić się nad historią tych monetach
całe dnie. Z pewnością mogę polecić takie
egzemplarze początkującym numizmaty-
kom. Warto mieć w swoich zbiorach takie
numizmaty, jest to namacalny dowód pol-
skiej histori i , który pomaga nam wyobrazić
sobie tamte czasy.
Mikołaj Zapała
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Od wielu lat Narodowy Bank Polski
organizuje we wszystkich swoich oddzia-
łach Dni Otwarte dla wszystkich zaintere-
sowanych. Często tym wydarzeniom
towarzyszą ciekawe wystawy numizma-
tyczne.

Dla zainteresowanych podajemy
wstępny kalendarz Dni Otwartych NBP na
rok 2011 :
Wrocław - 28 marca - 3 kwietnia
Kraków - 9 - 1 5 kwietnia
Opole - 9 - 1 5 maja
Kielce - 21 - 27 maja
Warszawa - 30 maja - 3 czerwca
Centrala NBP w Warszawie - 1 8 - 1 9
czerwca
Bydgoszcz - 27 czerwca - 2 l ipca
Gdańsk - l ipiec
Poznań - 1 2 - 1 7 września
Szczecin - 26 września - 2 października
Rzeszów - 26 września - 2 października
Lublin - 1 0 - 1 6 października
Łódź - 22 - 28 października
Zielona Góra - 3 - 8 l istopada
Białystok - 1 4 - 20 l istopada

Narodowy Bank Polski opublikował
wstępny plan emisj i monet 2 zł ze stopu
GN. Oczywiście NBP zastrzega sobie
prawo do zmiany tematów oraz terminów,
ale do tego już się chyba wszyscy
przyzwyczail iśmy.

Zwierzęta świata – borsuk - styczeń
Polscy malarze XIX/XX wieku – Zofia
Stryjeńska - luty
30. rocznica powstania NZS - marzec
Pamięci ofiar 1 0. IV.201 0 r. - kwiecień
Czesław Miłosz (temat indywidualny) - maj
Przewodnictwo Polski w Radzie UE (temat
indywidualny) - czerwiec
Powstania śląskie (temat indywidualny) -
l ipiec
Ignacy Jan Paderewski (temat
indywidualny) - sierpień
Historia jazdy polskiej – ułan I I
Rzeczpospolitej (kontynuacja seri i) -
wrzesień
Europa bez barier - 1 00- lecie działalności
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
(temat indywidualny) - październik
Polscy podróżnicy i badacze – Ferdynand
Ossendowski (kontynuacja seri i) -
październik
Polskie Kluby piłkarskie – Polonia
Warszawa (inauguracja seri i) - l istopad
Historia polskiej muzyki rozrywkowej –
Grzegorz Ciechowski (kontynuacja seri i) -
l istopad
Miasta w Polsce – 6 miast (inauguracja
seri i) - grudzień

Dni Otwarte NBP

Emisje monet w 201 0 r.

Jak co roku NBP po zakończeniu
wydawania monet z danego rocznika opu-
bl ikowało informacje odnośnie nakładów.
Nakłady przedstawiają się następująco:
1 gr - 1 50 000 000 sztuk
2 gr - 1 20 000 000 sztuk
5 gr - 1 00 000 000 sztuk
1 0 gr - 62 000 000 sztuk
20 gr - 45 000 000 sztuk
50 gr - 1 2 000 000 sztuk
1 zł - 3 000 000 sztuk
2 zł bi - 1 5 000 000 sztuk
2 zł Nordic Gold - 23 500 000 sztuk
5 zł - 30 000 000 sztuk

Czekamy z niecierpl iwością czy
wzorem lat ubiegłych i w roku 2011 będą
wybite wszystkie nominały monet obiego-
wych.

Plan emisji monet 2 zł

GN w 2011 r.

Kolejny X Jubileuszowy Walny Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
odbędzie się w dniach 27-29 maja 2011
roku w Soczewce koło Płocka.

X Walny Zjazd Delega-

tów PTN
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Ponad 2 mil iardy starych złotych
waży niemal 3,5 tony. Tyle monet i bank-
notów sprzed denominacji o wartości bl i-
sko ćwierć mil iona nowych złotych zebrał
Narodowy Bank Polski i Caritas Polska
w ramach akcji „Wymieńmy się”. Prawie
trzysta dzieci z ubogich rodzin w całej Pol-
sce dzięki tej kwocie otrzyma pomoc w ra-
mach Programu Skrzydła.

Przeprowadzona pod koniec 201 0
roku akcja „Wymieńmy się”, pozwoliła wes-
przeć ubogie dzieci oraz pozyskać dla Pro-
gramu Skrzydła dwunastu nowych
fundatorów.

Tysiące osób w całej Polsce włączy-
ło się do akcji i przekazało stare pieniądze
na pomoc dzieciom w ramach Programu
Skrzydła. W całym kra-
ju zebrano równowar-
tość prawie ćwierć
mil iona złotych, co po-
zwala na objęcie po-
mocą prawie trzystu
dzieci. Setki pracowni-
ków i woluntariuszy za-
angażowanych było
w segregowanie i l i-
czenia banknotów, któ-
re wpływały do Caritas
w całej Polsce. Chciał-
bym podziękować im
wszystkim, ale zwłasz-
cza darczyńcom - po-
wiedział ks. dr Marian
Subocz, dyrektor Cari-
tas Polska.

W skarbonkach
wystawionych w od-
działach okręgowych
NBP – oprócz pieniędzy sprzed denomina-
cj i – znalazły się również waluty innych
krajów oraz okazy kolekcjonerskie. W maju
2011 r. Caritas Polska przeprowadzi inter-
netową aukcję, na której zostaną wysta-

wione monety oraz banknoty, jakie wpłynę-
ły do Caritas i nie zostały wymienione. Cał-
kowity dochód z aukcji zostanie również
przekazany na Program Skrzydła i zapew-
ni wsparcie finansowe dla kolejnych dzieci.

Dzięki zebranym pieniądzom wiele
dziecięcych marzeń zostanie zrealizowa-
nych. To piękne zakończenie ostatniego
rozdziału denominacji w Polsce. Chciał-
bym podziękować setkom pracowników
NBP, którzy tygodniami l iczyl i zebrane mo-
nety i banknoty. Szczególne podziękowa-
nia należą się również mediom, które
szeroko zaangażowały się w akcje „Wy-
mieńmy się” – powiedział Marcin Kaszuba,
dyrektor departamentu komunikacji i pro-
mocji Narodowego Banku Polskiego.

Skrzydła to program długotermino-
wej pomocy skierowany do dzieci -
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
i l iceów, którzy z powodu złej sytuacji ma-

terialnej w rodzinie wy-
magają pomocy
w formie dożywiania,
zakupu wyprawek szkol-
nych oraz dofinansowa-
nia do wycieczek.
Program proponuje ob-
jęcie opieki finansowej
nad dzieckiem przez fir-
my i osoby prywatne,
które poprzez deklaracje
zobowiążą się do
wsparcia finansowego
ucznia przez okres przy-
najmniej jednego seme-
stru szkolnego. Obecnie
Caritas w Polsce obej-
muje opieką 3000 dzie-
ci.

CARITAS W POLSCE
ORAZ NARODOWY

BANK POLSKI SKŁADAJĄ SERDECZNE
PODZIĘKOWANIA ZA WŁĄCZENIE SIĘ
WE WSPÓLNĄ AKCJĘ.

WIĘCEJ O PROGRAMIE:
www.Skrzydla.pl

3,5 tony złotych sprzed

denominacji dla progra-

mu SKRZYDŁA
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Jak rozpoznać fałszywe 2zł 1 936 r.
z Piłsudskim
Najczęściej spotykanym sposobem
fałszowania 2zł 1 936 z Piłsudskim jest
przerabianie daty w roczniku 1 934. Jeśl i
mamy do czynienia z takim fałszerstwem
to można je zidentyfikować stosunkowo
łatwo i wcale nie trzeba sie przypatrywać
uważnie dacie. Pozornie takie samo 2zł
1 934r. ma jednak inny typ ząbków na
rancie niż rocznik 1 936r. Proszę spojrzeć
na poniższe zdjęcia:

rant 2zł z Piłsudskim 1 934

rant 2zł z Piłsudskim 1 936

rant 2zł 1 936 Żaglówka

Jak widać wyraźnie na powyższych
zdjęciach 2zł 1 934r. ma rant, którego ząbki
powstały jakby w wyniku wyciskania,
a patrząc na ząbki 1 936r. ma sie wrażenie
jakby to były szczebelki poukładane na
gładkiej powierzchni rantu. Istotę tej
różnicy można łatwo zaobserwować nie
mając nawet 2zł 1 936r. Wystarczy
porównać rant 2zł 1 934 i 2zł Żaglówka
1 936r. która ma ząbki takiego typu jak 2zł
Piłsudski 1 936r.

Damian Marciniak

W przypadku monet 1 /2 oraz 1
gulden 1 923 Wolnego Miasta Gdańska,
najprostsza i chyba najlepsza metoda
sprawdzenie oryginalności to obejrzenie
rantu. Rant tych monet jest bardzo
charakterystyczny, bo na "dnie" każdego
ząbka jest położona jakby "beleczka",
jakby dodatkowy, mały wystający z dna
ząbek. Aby to zobaczyć wystarczy lupa
rzędu x7-x1 0 i odpowiednie ustawienie
monety kątem.

Fałszerze mogą coraz bardziej
dopracowywać szczegóły rysunku, ale
takiego rantu raczej nie zrobią, także
polecam tę metodę, szczególnie
w warunkach giełdowych, gdy nie mamy
innych egzemplarzy porównawczych.

Damian Marciniak

Jak rozpoznać fałszywe

2 zł 1 936r. z Piłsudskim.

Jak sprawdzić

oryginalność 1 /2 oraz 1

gulden WMG
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Szerfy pomorskie czasami nazywa-
ne fenigami czy jeszcze rzadziej obolami
to zdawkowa1 moneta miedziana wprowa-
dzona po raz pierwszy na terenie księstwa
pomorskiego w roku 1 581 . Wynalezienie
prasy menniczej spowodowało zwiększe-
nie możliwości produkcyjnych mennic i tym
samym opłacalna stała się produkcja tego
nominału. W sumie szacuje się, że na Po-
morzu wywalcowano w latach 1 581 -1 595
ponad 1 0 000 000 takich monet. Jak wiel-
ka to była i lość świadczy dobitnie fakt że
Szczecin – stol icę księstwa zamieszkiwało
wówczas około 5–6 tysięcy mieszkańców.

Szerf pomorskich z datą 1 581 zaprojekto-
wany i wykonany przez mincerza Seba-
stiana Schorasa w Szczecinie. Kopicki
4367.

Z założenia ta miedziana moneta
miała stymulować rozwój drobnego han-
dlu. Jednak po kilku latach rosnącej pro-
dukcji ogromna liczba własnej jak
i napływowej monety miedzianej doprowa-
dziła do deprecjacj i jej wartości i wywołała
protesty miejscowej ludności. Szerfy jako
małowartościowy nominał nie był przed-
miotem tezauryzacji więc nie pojawia się
w skarbach. Ten zdawkowy pieniądz uży-
wany głównie przez biedotę był nagminnie
gubiony w trudach dnia codziennego. Tak-
że, po olbrzymiej nadprodukcji z lat 1 591 -
1 592 i wynikającej z tego deprecjacj i tego
nominału wiele monet zostało zwyczajnie
wyrzuconych czy przerobionych na przy-
kład na guziki. W związku z tym szerfy są
odnajdywane najczęściej przez detektory-

stów w znaleziska luźnych, na polach or-
nych.

Według „bibl i i” numizmatyki polskiej
czyl i czterotomowego I lustrowanego Sko-
rowidzu Pieniędzy Polskich i z Polską
Związanych autorstwa Edmunda Kopickie-
go szerfy pomorskie były bite przez:
* wspólnie przez „trzech braci” książąt; Ja-
na Fryderyka, Ernesta Ludwika i Bogusła-
wa XI I I (Kopicki pozycje 4363-4369)
* Ernesta Ludwika (Kopicki pozycje 4543-
4550)
* Jana Fryderyka (Kopicki pozycje 4370-
4377)
* Bogusława XI I I (Kopicki pozycje 4326-
4331 )
* Fil ipa Jul iusza (Kopicki pozycje 4556-
4558)

W tym artykule zajmę się właśnie
monetami przypisywanymi temu ostatnie-
mu księciu czyli Fi l ipowi Jul iuszowi, który
rzekomo miał stać za produkcją szerfów
z datami 1 593,1 597 i 1 599. We wspomnia-
nym katalogu E. Kopickiego wszystkie trzy
monety mają przypisany symbol R8 a to
oznacza, że są ekstremalnie rzadkie (zna-
ne 2-3 sztuki). Znajdziemy tam również
wskazówkę, że autor czerpie swoje infor-
macje na temat tych monet z katalogu Jo-
hannesa Hildischa. I właśnie tu mamy do
czynienia z paradoksem gdyż sam Hildisch
pisze, że takich monet w rzeczywistości
nie ma a te rzekome, ekstremalnie rzadkie
roczniki zostały wykreowane przez osoby
handlujące monetami2. Wnikl iwie badając
temat możliwej egzystencji szerfów wybi-
tych w Wołogoszczy po śmierci Ernesta
Ludwika nie ma wątpl iwości, że monety
z datą 1 597 i 1 599 nie istnieją. Podobne
poglądy reprezentuje znany niemiecki ba-
dacz monety pomorskiej Joachim Kruger3.

Szerfów wyprodukowano mil iony
i proces ten często skutkował różnego ro-
dzaju wadami powstałymi podczas same-
go walcownia jak również przy wycinaniu
krążków z gotowych arkuszy wywalcowa-
nej blachy. Pamiętajmy również, że mówi-
my o produkcji , która miała miejsce ponad

Szerfy pomorskie Filipa

Janusza
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czterysta lat temu więc egzemplarze,
z którymi dzisiaj mamy do czynienia podle-
gały rożnym procesom destrukcyjnym spo-
wodowanym na przykład przebywaniem
w ziemi. Właśnie sumą tych wad technolo-
gicznych i burzl iwej wędrówki monet przez
wieki jest wyimaginowany szerf z roku
1 597. Moneta ta został wykreowana na
skutek błędnej identyfikacji dość popular-
nego szerfa z 1 592 z wariantem dwójki
w postaci dużej l itery Z (1 59Z). Numizmaty
uważane za rocznik 1 597 zostały niedo-
kładnie wyciśnięte, zatarte lub wycięte tak,
że stopka litery Z zniknęła a to co pozosta-
ło przypominało cyfrę 7. W ten sposób roz-
poczęła swój papierowy żywot kolejna „tak
rzadka” moneta, która w rzeczywistości nie
istnieje.

Szerf Ernesta ludwika z 1 592 roku (z cyfrą
dwa pisaną w formie dużej l itery Z) z ob-
cięta stopką był błędnie zidentyfikowany
jako z 1 597 roku i w ten sposób wykreowa-
no monetę (Kop. 4557) przypisywaną Fil i-
powi Jul iuszowi.

Jeszcze bardziej prozaiczne jest
rozwiązanie zagadki kolejnego „białego
kruka” mianowicie rocznika 1 599. Aby sa-
memu wyrobić sobie pogląd na tą sprawę
wystarczy spojrzeć na zdjęcia odmiany tej
monety z 1 592 roku. Na takich szerfach
daszek cyfry dwa jest tak zwinięty, że czę-
sto „zlewa się” i przypomina cyfrę dzie-
więć. Również w tym przypadku zgodnie
z maksymą pecunia non olet4 osoby
sprzedające monety z tym wariantem daty
(1 592) z łatwością „dopatrują” się roku
1 599 i próbują sprzedawać takie sztuki ja-
ko ekstremalnie rzadkie.

Kwestią oczywistą jest, że jeżeli moneta
z datą 1 599 miałby rzeczywiście istnieć to
obie cyfry 9 powinny być wybite tymi sa-
mymi puncami5. Jaki sens byłby wybijać
cyfrę dziewięć jednym stemplem a następ-
nie brać inną puncę cyfry dziewięć i dobi-
jać drugą, odmienną, dziewiątkę?

O ile w kwesti i monet z roku 1 597
i 1 599 nie było złudzeń co do braku egzy-
stencji takowych egzemplarzy to sprawa
się komplikowała w przypadku szerfów wo-
łogoskich z datą 1 593. Długo dysponowali-
śmy, słabej jakości zdjęciem takiej monety
oraz egzemplarzem na którym data wyglą-
da jak 1 593.

Długo sądzil i-
śmy, że moneta
z tego zdjęcia to
szerf
WOL/GAST/1 593
jedna okazało się,
że jest to szerf
z 1 592 roku.

Monety z datą
1 593 literatura przypisywała Fil ipowi Jul iu-
szowi jednak młody książę miał wtedy za-
ledwie dziewięć lat i faktyczną władzę nad
księstwem sprawował jego stryj Bogusław
XI I I . Tuż przed ukończeniem pracy nad ka-
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talogiem szerfów pomorskich zrewidowali-
śmy nasze zdanie na temat istnienia tego
z ostatnich niepewnych monet typu
WOL/GAST. Uzyskaliśmy lepsze zdjęcie
egzemplarza, który miał być szerfem z ro-
ku 1 593 a okazał się rocznikiem 1 592.
Drugi potencjalny szerf wołogoski 1 593 to
moneta, będąca w naszym posiadaniu. Po
konserwacji okazało się, że jest to szerf
z 1 591 roku tak skorodowany, że cyfra je-
den przypomina trójkę. W związku z tym
doszliśmy do wniosku, że również i do-
mniemany szerf WOL/GAST/1 593 nie ist-
nieje.

W Polsce z roku na rok rozwija się
społeczeństwo osób szukających monet
wykrywaczami metal i . Materiał badawczy
ujawniony przez to środowisko na prze-
strzeni ostatnich kilku lat jest ogromny i po-
zwolił zrewidować błędne założenia
o istnieniu tak zwanych szerfów Fil ipa Ju-
l iusza.

Będąc przy omawianiu mennictwa tego
księcia należy wspomnieć, że po śmierci
Ernesta Ludwika 1 7 czerwca 1 592 Bogu-
sław XI I I będąc regentem ośmioletniego
Fil ipa Jul iusza, produkował nadal monety
w Wołogoszczy (Wolgast) z datą 1 592
i oznaczeniami WOL/GAST. Na konto swo-
jego nieżyjącego już brata.

Ciekawostką, choć z precedensem6

w tym regionie, jest to że szerfy wołogo-
skie były bite po roku 1 592 z nieaktualnymi
datami, najprawdopodobniej z datą 1 592.
Za tą nielegalną produkcją stał właśnie Bo-
gusław XI I I . O dużej i lości produkowanych
monet w latach 1 592-1 595 mogą świad-
czyć narastające z roku na roku protesty
miast pomorskich takich jak Strzałów
(Stralsund), Gryfia (Greifswald), Nakło (An-
klam) i Dymin (Demmin). Miasta te podej-
rzewały o bicie monet w swoim rodzinnym
mieście Loitz, najpierw księżną Sophię He-
dwig z Braunschweig – Wolfenbüttel, wdo-
wę po Erneście Ludwigu7. Następne
podejrzenia padły na Bogusława XI I I . Tak
dużo krążyło szerfów wołogoskich w obie-
gu, że miasta te groziły interwencją prze-
ciwko niemu nawet bezpośrednio

u cesarza. Na skutek tych zabiegów Bogu-
sław XI I I zgodził się na wymianę 2.000 zło-
tych guldenów na miedziane monety
(w przeliczeniu 1 1 52 000 szerfów)8. Czy
do takiej wymiany faktycznie doszło tego
nie wiemy.

Podsumowując szerfy WOL/GAST
z lat 1 593, 1 597 i 1 599 przypisywane Fil i-
powi Jul iuszowi i wymienione w I lustrowa-
nym Skorowidzu Pieniędzy Polskich
i z Polską Związanych pod numerami
4556-4558 nie istnieją.

Wiele zdjęć ciekawych i pięknych
szerfów, ich opisy, nowatorską wiedzę do-
tyczącą tego nominału i mennictwa pomor-
skiego znajdziecie Państwo w nowym
katalogu połączonym z opracowanie. Kata-
log ten stworzyl iśmy wspólnie z kolegą
Wojciechem Gibczyńskim (POMORZANY)
i ukaże się on w roku 2011 .

Szerfy Pomorskie katalog – okładka książ-
ki, która pojawi się w pierwszej połowie
2011 roku.

Do tej pory nikt tak szczegółowo nie zaj-
mował się tą drobną monetą nazywaną
nieraz pomorską boratynką. W formie cie-
kawostki nadmienię, że poza omówionymi
w tym tekście trzema nieistniejącymi mo-
netami Fil ipa Jul iusza, z I lustrowanego
Skorowidzu Pieniędzy Polskich i z Polską
Związanych należy wykreśl ić przynajmniej
osiem pozycji dotyczących szerfów oraz co
najmniej ki lka pozycji katalogujących
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Wieści z Mennicy...

srebrne monety pomorskie. Zmiany należy
wprowadzić również in plus gdyż zidentyfi-
kowaliśmy wiele nieopisanych dotąd mo-
net. . .

Tomasz Witkiewicz
www.monety-inwestycje.pl

1 Szerf stanowił równowartość 1 /768 czę-
ści talara.
2 J. Hildisch, Die Münzen der pommer-
schen Herzöge, Wien 1 980, s. 1 1 9.
3 J. Krüger, Zwischen dem Reich und
Schweden, Berl in 2006 , s. 98.
4 "pieniądze nie śmierdzą"
5 Puncowanie to wytłaczanie na stemplu
menniczym elementów wyobrażeń lub na-
pisów za pomocą uderzanego młotkiem
miniaturowego tłoku-puncy. A. Mikołajczyk,
Leksykon Numizmatyczny, Warszawa-
Łódź 1 994, s. 247.
6 Już Sebastian Schoras bił szerfy wspól-
ne dla książąt z datą 1 581 w roku 1 582
i 1 593.
7 J. Krüger, Zwischen dem Reich und
Schweden, Berl in 2006 , s. 83.
8 J. Krüger, Zwischen dem Reich und
Schweden, Berl in 2006 , s. 96-97.

Już od kilku numerów Pan Mariusz
Przybylski z Mennicy Polskiej informuje
nas o wydarzeniach u jedynego
producenta monet dla NBP. W tym
numerze kolejna dawka informacji ,
zwłaszcza że znowu jest się czym
pochwalić.
Karol Świerzbin rara_avis

Polska moneta najbardziej inspirującą
monetą na świecie

Srebrna moneta “70 rocznica
utworzenia Polskiego Państwa
Podziemnego” została uznana za
najbardziej inspirującą monetą na świecie
w prestiżowym konkursie “Coin of the Year
Award”.

Monetę poświęconą Polskiemu Państwu
Podziemnemu nagrodzono podczas
największych na świecie targów
numizmatycznych w Berl inie “World Money
Fair”. Ocenial i ją dyrektorzy mennic z
sześciu kontynentów, szefowie kilku
związków numizmatycznych, eksperci z
branży kolekcjonerskiej, dyrektorzy
gabinetów numizmatycznych oraz
wydawcy najbardziej poczytnego
czasopisma numizmatycznego na świecie
“Krause Publication" z USA. Według nich
wyemitowana przez Narodowy Bank Polski
i wybita w Mennicy Polskiej srebrna
moneta o nominale 1 0 złotych łączy w
sobie artyzm, historię i wartości, które
obowiązują także we współczesnym
świecie. W ten sposób jest najbardziej
inspirującym środkiem płatniczym na
świecie.

Polski bank centralny wyemitował
dwa rodzaje monet poświęconych
Państwu Podziemnemu: dwuzłotówkę ze
stopu Nordic Gold oraz srebrną
dziesięciozłotówkę wykonaną stemplem
lustrzanym (w reliefie na monecie można
przejrzeć się jak w lustrze). Nagrodę
zdobyła srebrna lustrzanka. Dwuzłotówka i
dziesięciozłotówka są obecnie jednymi z
najbardziej poszukiwanych monet
kolekcjonerskich ostatnich lat w Polsce.

W ostatnich latach wyemitowane
przez NBP i wybite w Mennicy Polskiej
monety zdobyły szereg prestiżowych
nagród. W tym gronie znajdują się m. in.
srebrna moneta ze szklanym rdzeniem
“400. rocznica polskiego osadnictwa w
Ameryce Północnej”, która jesienia 201 0
roku podczas międzynarodowej
konferencji dyrektorów mennic w
Canberze została uznana za najbardziej
zaawansowaną technologicznie monetę na
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świecie. Tytuł najpiękniejszej srebrnej
monety świata zdobyła także moneta z
wizerunkiem Czesława Niemena (w
konkursie “Coin of the Year Award 201 0).
Wcześniej polska dwuzłotówka
przygotowana z okazji wystawy Expo w
Japonii zdobyła tytuł najpiękniejszej
monety obiegowej świata.

Mennica Polska na targach World Money
Fair 2011

W tym roku Mennica Polska była
Gościem Honorowym berl ińskiej imprezy.
Ta zaszczytna funkcja wiąże się z wieloma
przywilejami. Jako Gość Honorowy
miel iśmy prawo do pierwszej i najdłuższej
(20 minut) prezentacji Spółki i jej
produktów podczas Media Forum. Jest to
konferencja, na której szefowie mennic
przedstawiają swoje plany.

Poza tym stoisko firmy było największe i
najchętniej odwiedzane. Informacje o
monetach z Polski organizatorzy
prezentowali w materiałach targowych,
cieszyły się one dużym zainteresowaniem

zagranicznych mediów. Ponadto Mennica
Polska wydała na cześć uczestników
World Money Fair uroczystą kolację w
budynku berl ińskiego senatu. Jej przebieg
uświetnił znany mim Ireneusz Krosny.

W targach uczestniczyło
kilkadziesiąt firm z branży monetarnej, a
odwiedziło je ki lkanaście tysięcy
kolekcjonerów. Podczas targów Narodowy
Bank Polski i Mennica Polska otrzymali
nagrodę za monetę „70. rocznica
utworzenia Polskiego Państwa
Podziemnego”, którą eksperci uznali za
najbardziej inspirującą monetę świata.

Mennica jest też firmą odpowiedzialną
społecznie, udowadnia to co roku

przyłączając się do Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

4000 pamiątkowych żetonów wybil i
w niedzielę 9 stycznia mincerze Mennicy
Polskiej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Żetony te było można kupić za 3
złote na stoisku Mennicy Polskiej (na
Placu Defi lad 1 , patrząc od ulicy
Marszałkowskiej na lewo od sceny), od
godziny 1 2.00 do 20.1 5. Wpływy ze
sprzedaży zasil i ły konto Orkiestry.

Projektantem
pamiątkowych
żetonów jest
Robert
Kotowicz,
jeden z
najbardziej
utytułowanych
medalierów w
Polsce, który
pracuje w

Mennicy Polskiej. Tak, jak co roku oprócz
żetonów mincerze Mennicy Polskiej
przygotowali także 200 złotych serduszek,
które zostały zl icytowane podczas finału
tegorocznej Orkiestry.

Także Mennica Metale Szlachetne,
spółka zależna Mennicy Polskiej, kolejny
raz włączyła się w akcję pomocy dzieciom
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Guziki wojskowe z

okresu Księstwa War-

szawskiego i Królestwa

Polskiego

Jurka Owsiaka. Na zlecenie tej Spółki
przygotowano 500 pamiątkowych kubków
ozdobionych farbami z zawartością złota
(farby te produkuje Mennica Metale
Szlachetne). Ponadto Mennica Metale
Szlachetne jest autorem projektu i
wykonawcą złotych zdobień, które
znajdują się na pamiątkowych kartach
telefonicznych przekazanych sztabowi
Jurka Owsiaka.

Dziękujemy, że możemy pomagać
dzieciom za pośrednictwem Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

„WKolekcyonowanie jakichkolwiekby
przedmiotów bezsprzecznie przynosi poży-
tek, jeżel i tylko takie kolekcjonowanie nie
jest maniactwem, lecz ma na celu w na-
stępstwie opracowanie przedmiotu nauko-
wo. I tak zbieramy dawne guziki polskie.
Zdawałoby się, że dzieciństwem jest zbie-
rać guziki – do czego podobna kolekcya
może posłużyć?, czego nauczyć? Otóż
obecnie chcemy wykazać, że i zbieranie
guzików również przynosi pożytek. Miano-
wicie jak w takim razie, odtworzyć część
umundurowań byłych wojsk polskichW”

Tak pisał autor w pierwszej publikacji
na temat guzików jak ukazała się w Pol-
sce. Broszura nosiła tytuł „DAWNE GUZIKI
POLSKIE”. Została wydana w 1 899 roku
w Krakowie przez Towarzystwo Numizma-
tyczne. Wnioski nasuwają się same. Ko-
lekcjonowanie guzików ma już ponad 1 00
letnią tradycję. Dziś l iteratura oraz muzea
traktują guziki bardzo pobieżnie. Wciąż
jednak przybywa kolekcjonerów i zbieraczy
guzików. Są one bardzo wdzięcznymi eks-
ponatami do kolekcjonowania ze względu
na wielkie zróżnicowanie, mnogość wzo-
rów i form. Kolekcję można stale rozbudo-
wywać i uzupełniać. Mają niewielkie
gabaryty, nie sprawiają trudności przy
przechowywaniu i eksponowaniu. Używa-
ne były masowo, więc są do dnia dzisiej-
szego dość szeroko dostępne. Poznając
historię guzików poznajemy historię Polski.
Dzieje kraju, w którym mundur wraz ze
wszystkimi jego elementami, zawsze bu-
dził szacunek.

Chciałbym na podstawie swoich
skromnych zbiorów przedstawić guziki z
okresów Księstwa Warszawskiego oraz
Królestwa Polskiego. Postaram się pokrót-
ce opisać podstawowe wzory guzików woj-
skowych. Temat jest dużo szerszy, jednak
posiadane eksponaty oraz moja ograniczo-
na wiedza, zawężają ramy tego opracowa-
nia.

Księstwo Warszawskie

Po upadku Rzeczypospolitej na po-
czątku XIX w. pozostały w kraju jedynie le-
gie polskie na żołdzie francuskim .
Umundurowane były one na wzór wojsk
francuskich. Oto przykłady guzików napo-
leońskich.
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Pierwszy dwa to guziki piechoty l inio-
wej. Posiadają charakterystyczne dla guzi-
ków napoleońskich poczwórne ucho, oraz
numer w otoczeniu labrów. Do wykonania
trzeciego guzika użyto cyny. Natomiast
czwarty to bardzo ciekawy guzik drugiego
regimentu artyleri i marynarki Napoleona I .
Wobec przewagi Angli i na morzach wyko-
rzystał on załogi statków do utworzenia od-
działów lądowych. Wchodziły one w skład
gwardii cesarskiej i miały mundury nawią-
zujące do morskiego pochodzenia forma-
cj i .

W roku 1 807 ustanowiono Księstwo
Warszawskie, a wraz z nim Armię Księ-
stwa Warszawskiego. Umundurowano ją
na wzór francuski z zachowaniem barw

narodowych. Guziki do polskich mundurów
z tego okresu noszą numery pułków (1 -1 2)
w otoczeniu labrów lub są gładkie (gene-
ralskie i oficerskie).

Przykładem takiego guzika jest przed-
stawiony powyżej guzik 11 pułku. Cechą
charakterystyczną guzików polskich odróż-
niającą je od napoleońskich jest ucho, któ-
re przy guzikach polskich wykonane było z
drutu i miało formę pojedynczej pętelki.
Spotyka się także guziki z tego okresu sy-
gnowane na rewersie nazwiskiem jedyne-
go wówczas producenta guzików w
Warszawie Samuela Munchheimera . Na-
pis jest umieszczony owalnie wokół ucha.
Wszystkie guziki z tego okresu wykonane
są ze srebra , białego metalu, mosiądzu ,
miedzi lub brązu. Guziki z cyny lub ołowiu
są późniejszą produkcją.

W 1 81 0 roku wydano nowe przepi-
sy mundurowe. Wprowadzono guziki z wi-
zerunkiem orła polskiego dla generałów,
adiutantów komenderujących oraz sztabo-
wych. Pułki piechoty i jazda zachowały gu-
ziki z numerami w labrach. Swoje wzory
guzików otrzymali również:

- Inżynierowie i saperzy
- Inspektorzy popisów
- Urzędnicy zdrowia
- Szpitale wojskowe
- Kapelani
- Weterani.

Przepisy obowiązywały do upadku Na-
poleona i zniesienia Księstwa Warszaw-
skiego. W okresie tym, jak również w
późniejszym okresie Królestwa Kongreso-
wego, widać znaczne wpływy francuskie
występujące w umundurowaniu a co za
tym idzie i na guzikach wojskowych.
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Ciekawostką wśród guzików z okresu
Księstwa Warszawskiego są guziki, na któ-
rych zamiast labrów występuję motyw wę-
ża zjadającego swój ogon. Nie są one
opisane w literaturze. Znanych jest jednak
kilka egzemplarzy. Guzik prezentowany
poniżej został wyprodukowany w Berl inie
na zamówienie Armii Księstwa Warszaw-
skiego.

Królestwo Polskie
(Kongresowe)

W roku 1 81 5 Kongres Wiedeński zniósł
Księstwo Warszawskie ustanawiając Kró-
lestwo Polskie zwane również Kongreso-
wym. Car Aleksander I mianował swego
brata Księcia Konstantego naczelnym wo-
dzem wojska. Ten utworzył nową Armię
Królestwa Polskiego. Umundurowana zo-
stała ona z zachowaniem barw narodo-
wych. Guziki przy mundurach uległy
pewnym zmianom. Guziki z labrami pozo-
stawiono jedynie oficerom, żołnierskie zaś
nosiły tylko numer, wizerunek płonącego
granatu lub armaturę i były wykonane z cy-
ny. Poszczególne wzory guzików z lat
1 81 5 – 1 830 przedstawiają się następują-
co:

Guziki z orłem polskim noszone by-
ły przez generałów i ich adiutantów, pra-
cowników sztabu głównego oraz
administrację wojenną, w której skład
wchodzil i urzędnicy, lekarze i audytorowi.

Oto przykład takiego guzika:

Jest to guzik urzędnika administracj i
wojennej. Różni się od generalskich kształ-
tem orła. Na guzikach generalskich orzeł
ma szyję wygiętą, natomiast w przypadku
guzików administracj i wojennej szyja orła
jest prosta. Guzik został wykonany w pra-
cowni Zygmunta Munchheimera. Guziki te
są rarytasem kolekcjonerskim. Używano je
aż do Powstania Styczniowego. Ze wzglę-
du na wizerunek orła polskiego były pożą-
dane i zaczęły pojawiać się również na
mundurach szeregowych żołnierzy.

Guziki z płonącym granatem noszone
były przez Gwardię Królewską, Korpus
Żandarmerii , oficerów i kadetów Korpusu
Kadetów oraz Korpus Pociągu.

Na zdjęciu zaprezentowany jest guzik
oficerski wykonany z mosiądzu. Sygnowa-
ny na rewersie: MUNCHHEIMER W WAR-
SZAW. Wyprodukowany został w zakładzie
Samuela Munchheimera.

Piechota, strzelcy konni oraz ułani no-
si l i guziki z numerem pułku.

44
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W przypadku guzików oficerskich cyfra by-
ła otoczona labrami, zaś guziki żołnierskie
posiadały tylko numer i wykonane były z
cyny.

Występowały także guziki z „armaturą”
czyl i płonącym granatem nad skrzyżowa-
nymi lufami armatnimi.

Guziki te noszono w Korpusie Artyleri i i In-
żynierów.

Swoje guziki miel i również weterani (l i-
tera „W” w otoczeniu labrów), oraz inwali-
dzi (l itera „I ” w otoczeniu labrów)

W okresie Królestwa Kongresowego
wzrosło zapotrzebowanie na guziki. Armia
l iczyła 30 000 żołnierzy. Szybko powstały
nowe wytwórnie guzików. Najbardziej zna-
nymi producentami z tego okresu są:
- Samuel Munchheimer
- Karol Zygmunt Munchheimer
- Ludwik Jedlice.

Pewne ilości guzików zaczęto sprowa-
dzać z zagranicy. Oto przykład guzika sy-
gnowanego, PONIATOWSKY (co ciekawe
guzik został wyprodukowany w Angli i),
oraz guzika sygnowanego BIRMINGHAM.

Przedstawione wzory guzików obowią-
zywały do Powstania Listopadowego. Po
jego upadku w 1 832 roku ponownie znie-
siono Wojsko Polskie. Ziemie Królestwa
Polskiego włączono bezpośrednio do Ce-
sarstwa Rosyjskiego. Wprowadzono stan

wojenny ograniczając całkowicie jego au-
tonomię.

Zawiłe losy naszego narodu w pierw-
szej połowie XIX wieku są ściśle powiąza-
ne z mundurem i jego elementami. Nawet
wydawałoby się mały i niepozorny element
umundurowania, jakim jest guzik munduro-
wy, pozwala poznawać i ciągle odkrywać
nowe fakty z histori i wojskowości.

Tasior Dariusz "Tasiek"
Suwalskie Stowarzyszenie Miłośników Hi-
stori i "PENETRATOR"

Muzeum
Archeologiczno -
Historyczne w
Głogowie,
prezentuje
wystawę "Skarb
z Głogowa". Jest
to nowa wystawa
stała w tym
muzeum,
prezentowane są
tam przedmioty
pochodzące ze
skarbu wczesno-
średniowiecz-

nych monet srebrnych, polskich
i niemieckich denarów. Monety pochodzą
z XI , XI I i XI I I
wieku.

Gło-
gowski skarb
odkryl i 23
października
1 987r. dwaj
działkowicze
podczas prac melioracyjnych na ogród-
kach działkowych przy Osiedlu Piastów

Śląskich.
Skarb

zawiera
20,638 tysięcy
srebrnych mo-
net całych
i fragmentów,

Skarb z Głogowa
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7 srebrnych sztabek i 1 grudkę srebra. Wy-
stępuje w nim
31 typów mo-
net (w tym 11
obcych), da-
towanych od
schyłku XI do
początku XI I I
wieku. Naj-
l iczniejszą
grupę monet, około 1 8 tysięcy stanowią
denary przypisywane książętom śląskim.

Prawdopodobnie właścicielem skar-
bu mógł być ważniejszy duchowny lub ma-
jętniejszy rycerz, osoba niewątpl iwie
związana z grodem w Głogowie.

W połowie XI I I wieku skarb wart był
3-4 rumaki lub 25 zwykłych koni lub 74
krowy lub 1 -2 wsie.

Wystawę można oglądać w
Muzeum Archeologiczno - Historycznym w
Głogowie ul. Brama Brzostowska 1

Grzegorz Twór "acidboy"

Grosz nr 1 23
VI Ogólnopolskie Seminarium Numizma-
tyczne w Praszce – Z. Szczerbik ; Spół-
dzielnia 3. Pułku Szwoleżerów z Suwałk
i jej monety. Cz I I – M. Bartoszewicki; Ko-
ronny, herbu własnego – Z. Szczerbik; Pie-
niądz papierowy wydawany na kwitach
Banku Handlowego w Warszawie dla
przedsiębiorstw i przedsiębiorców w Zagłę-
biu Dąbrowskim cz. I I I – R. Goczkowski;
Wieluń w numizmatyce polskiej cz. I – A.
Musiał; Utopiony skarb – opowieść – K.
Steczek; Czyżby nieznany brekat z Bieru-
towa – „Pago”; Bon z Gorzowa Śląskiego –
A. Musiał; Ogrodowe znaleziska – Z. Tu-
piec; Rachunek z czasów wojny – K. Ste-
czek; Śląski talar lewkowy – P. Kalinowski;
Z żałobnej karty – A. Jama; Jeszcze o ob-
ciętych groszach praskich – A. Musiał.

Siedleckie Notatki Numizmatyczne nr. 2
Drodzy Czytelnicy; Ciekawe monety ze

skarbu z Liwa; Moneta z Kłodna; Znalezi-
ska monet. Wszystkie teksty T. Bohatyre-
wicz.

Bydgoskie Wiadomości Numizmatyczne
nr. 43
Słowo na jubileusz – A Wrzesiński; Pamięć
o zmarłych członkach towarzystwa – A.
Wrzesiński; Roman Stobiecki – A. Wrze-
siński i J . Rudzik; Przebieg i podsumowa-
nie obchodów jubileuszu 75 rocznicy
powstania Towarzystwa Numizmatycznego
w Bydgoszczy – A. Wrzesiński; Przeżyjmy
to jeszcze raz – M. Jabłoński; Wydawnic-
twa jubileuszowe – A. Wrzesiński; Mennica
bydgoska, stała wystawa w Europejskim
Centrum Pieniądza – I . Borowczak; Prze-
krój socjologiczny – A. Wrzesiński; Suple-
ment – M. Grochowski.

Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne
XVI
Agones, ludi, spectacula W sport i igrzyska
w mennictwie antycznym. Rekonesans I –
D. Słapek; Agones, ludi, spectacula W
sport i igrzyska w mennictwie antycznym.
I I Republika rzymska – D. Słapek; Imitacja
monet typu VICTORIAE LEATAE PRINC
PERP. Z dziejów mennictwa na obszarach
naddunajskich w czasach Konstantyna
Wielkiego – G. Jawor; Denary pierwszych
Jagiel lonów – J. Slim; Średniowieczne de-
nary wschowskie, przyczynek do szacunku
dla dawnych poglądów – J. Dutkowski;
Wojenna historia złota Banku Polskiego –
I . Skibińska-Fabrowska; Poczet numizma-
tyków polskich Marian Gumowski – E. Kur-
pińska; Medale grunwaldzkie w zbiorach
Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Lu-
belskiego – M. Koperwas; Bitwa pod Grun-
waldem w sztuce medalierskiej – Leszek
Sadowski; Typy portretów królowej Elżbie-
ty I I na monetach Wielkiej Brytanii i krajów
uznających ją za głowę państwa – M. Mar-
kowski; Numizmatyczne podróże w czasie
– E. Waszkiewicz; Odkrycie kamienia wę-
gielnego z aktem erekcyjnym dawnego ko-
ścioła klasztornego ss wizytek w Lublinie –
D. Kopciowski; Dariusz Słapek. Sport i wi-
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dowiska w świecie antycznym: kompen-
dium – P. Madajewski; Upamiętnienie ro-
botniczych protestów sprzed 30 lat na
Lubelszczyźnie – P.P.Gach; Okolicznościo-
we żetony Politechniki Lubelskiej – A. Pie-
karczyk; Medal Prof. Nikołaja N. Burdienki
– E. Soczewiński

Kwartnik 4 (51 )
Odznaka pamiątkowa 75 Chorzowskiego
Pułku Piechoty /1 929/ - St. Lastówka; VI
Ogólnopolskie Seminarium Numizmatycz-
ne w Praszce – Z. Szczerbik ; Z życia koła
PTN w Praszce – J. Marchewka; Wydaw-
nictwa numizmatyczne – A. Marchewka

Gdańskie Zeszyty
Numizmatyczne
87
Falsyfikat szóstaka
malborskiego z
1 601 r. – A. Jezio-
ro; Pierwsza mo-
neta rzymska z
Gdyni - A. Dymow-
ski; Numizmatycy
polscy na meda-
lach – A. M. Kuź-
min; Próbny(?)
żeton sopockiego

kasyna gry – G. Grzywocz i Alemka; Nowy
medal Ligi Morskiej i Rzecznej – Alemka;
Wystawa i Sesja Numizmatyczna "Monety
okresu Bitwy Grunwaldzkiej" – Z. Janusz-
kiewicz; I Seminarium Numizmatyczne
Mennicy Gdańskiej - A. Kuźmin; Zagadko-
wy medal - rzeźba – Alemka; Varia -
Alemka; Najdroższe monety 43 Aukcji
WCN (wybór) - Alemka; Z oddziału gdań-
skiego PTN. - Alemka

Biuletyn Numizmatyczny 3/201 0
Analiza XRF denarów Bolesława Chrobre-
go i jego syna Mieszka Bolesławowica w
świetle wybranych monet z przełomu X i XI
wieku – H. Młodecka, P. Chabrzyk; Żetony
toruńskiej komunikacji omnibusowej – Cz.
Chmielecki; Stanisław Szukalski - zapo-
mniany twórca polskich monet i medali –

K. Fil ipow; Pieniądz i system pieniężny na
Białorusi (1 91 8-2007) (Część I) – W. A.
Jurgenson, I . W. Morozow; Papierowe
środki płatnicze z I I RP autorstwa Wacława
Borowskiego – M. Markowski; Nowe żeto-
ny D.A.G. Fabrik Bromberg – W. Siwiak;
Recenzje, nowości wydawnicze; Pro me-
moria; Z życia Towarzystwa; Wydawnic-
twa ZG PTN.

Biuletyn Numizmatyczny 4/201 0
Etruskie aesgrave – M. Dziedzic; Koniec
regionalizacji menniczej i początek "wiecz-
nego" feniga w Nowej Marchii i ziemi to-
rzymskiej. Najnowsze poglądy nauki
niemieckiej o początku "wiecznego" feniga
w Marchii Brandenburskiej – T. Szczurek;
Pieniądz i system pieniężny na Białoru-
si(1 91 8-2007)(Część I I ) – W. A. Jurgen-
son, I . W. Morozow; Tłok pieczętny stacji
kolejowej Toruń Miasto – Cz. Chmielecki,
Odznaka Ofiarnych Obywatelskiego Komi-
tetu Obrony Państwa 1 920 Roku – K. J.
Waluś, J. H. Waluśł Żetony rabatowe firmy
Czaplińskiego w Krakowie –B. Sikorski;
Polskie banknoty socrealistyczne (Część I)
– M. Markowski; Z życia towarzystwa.

W ostatnim numerze Biuletynu In-
formacyjnego TPZN, zapowiadaliśmy I au-
kcję Antykwariatu Pawła Niemczyka.
Odbyła się ona 23 października ubiegłego
roku, było to niezaprzeczalnie jedno z naj-
większych wydarzeń numizmatycznych ro-
ku 201 0. Zaprezentowanych zostało tam
1 85 rzadkości numizmatycznych, aż 1 80
z nich znalazły nabywców.

Najdroższą monetą okazała się zło-
ta 5 rublówka z Mikołajem I I z 1 895 roku.
Przy cenie wywoławczej 250.000 zł została
sprzedana za 560 tysięcy złotych. Innym
rekordem aukcyjnym okazał się talar Stani-
sława Augusta z 1 766 roku, który przy ce-
nie wywoławczej dwieście tysięcy złotych
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Nasze czasopismo cały czas pozostaje
bezpłatne, ale wiele innych czasopism nu-
mizmatycznych nie można otrzymać w for-
mie elektronicznej. W związku z nowym
rokiem proponuję rozważenie prenumeraty
przynajmniej niektórych tytułów.

Dla ułatwienia podajemy dla naszych
czytelników ceny prenumerat, o szczegóły
oraz ewentualne kontakty do redakcji pro-
ponuję się dopytywać na naszym forum,
gdzie zaglądają również redaktorzy tych
czasopism.

Grosz – kwartalnik z Praszki cena 4 zł
za numer + koszty przesyłki

Warszawskie Zeszyty Numizmatyczne
– kwartalnik wydawany przez WTN – rocz-
na prenumerata 30 zł

Biuletyn Numizmatyczny – kwartalnik,
wydawany przez PTN – najtańsza prenu-
merata jest dla członków PTNu i wynosi 56

zł przy odbiorze w oddziale, najdrożej za-
płacą osoby niezrzeszone w PTN przy wy-
syłce pocztą (90zł).

Lektury na 2011 rok

Trzeci tom Ka-
talogu Specjal izo-
wanego, autorstwa
Jerzego Chałup-
skiego. Najnowsze
wydanie poświe-
cone jest mone-
tom z okresu PRL.
Pan Jerzy pracuje
teraz nad kolejną
częścią której frag-

menty można
znaleźć w Inter-
necie, a będzie
poświęcona mo-
netom I I I RP.

Jak co roku
ukazały się nowe
katalogi monet wy-
dane przez wydaw-
nictwo Nefryt (

Janusz Parchimowicz)
oraz przez wydawnic-
two Fischer. Są to dość
znane pozycje na rynku
kolekcjonerskim, wzna-
wiane, co roku. Kolejne
wydania wzbogacane

Książki

osiągnął pułap pięćset trzydzieści tysięcy.
W pierwszej aukcji wzięło udział po-

nad 11 00 osób, które złożyły ponad 2000
ofert na sprzedawane walory. Ta aukcja,
to był niewątpl iwy sukces i duże wydarze-
nie.

Nowym nabywcom można tylko po-
zazdrościć tak pięknych i rzadkich monet,
które niewątpl iwie są ozdobą każdej kolek-
cj i . Niestety pierwsza aukcja z jej pułapami
cenowymi nie była dostępna dla zwykłych
„zjadaczy chleba”. Progi cenowe zostały
ustawione na bardzo wysokim poziomie,
lecz nie jest to sytuacja dziwna, gdyż w na-
szym kraju do tej pory chyba nigdzie nie
można było spotkać na raz tyle niezwykle
rzadkich i pięknych monet.

Gdy wszyscy myślel i , że po pierw-
szej aukcji nastąpi długa cisza, Antykwariat
Numizmatyczny zaskoczył wszystkich
ogłaszając już kolejną aukcję. Na razie
znany jest niezbyt dokładny termin maj
2011 . Z niecierpl iwością oczekujemy kata-
logu aukcyjnego i zastanawiamy się, czym
nas teraz zaskoczy Antykwariat Numizma-
tyczny.

48
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są o nowe monety, które ukazały się w ro-
ku minionym, oraz mają aktual izowane ce-
ny, które w obu przypadkach często są
oderwane od realiów.

Wydawnictwo
Nefryt wydało
bardzo ciekawy
katalog autor-
stwa Janusza
Parchimowicza
„Monety I I RP
1 91 9 – 1 939”.
Ten katalog, to:
368 stron wyda-
nych w kolorze,
ponad 1 000 ko-

lorowych fotografi i , 75 nowo odkrytych mo-
net, niepublikowane dotychczas
dokumenty, nieznane stemple odnalezione
w gabinecie Mennicy Polskiej S.A. Niestety
dostrzegam jeden duży minus tego dzieła,
a jest nim cena kształtująca się na pozio-
mie około 300 zł.

Kolej-
na książka to
również dzie-
ło Pana Par-
chimowicza,
jest to katalog
numizmatów
i monet za-
granicznych
Mennicy Pol-
skiej 2005-
201 0. Wy-
dawnictwo to
powstało
w ramach obchodów 245 lecia mennicy.
Cena około 1 80 zł

Firma Antykwa-
riat Numizma-
tyczny
przygotowała
też kalendarz
numziamtyczny,
z najpiękniej-
szymi numizma-
tami które
można było ku-
pić na I aukcji .
Jest to niezwy-
kły upominek,

który pozwala się cieszyć widokiem pięk-
nych monet w każdy dzień roku. Strony ka-
ledarza zdobią między innymi: Talar
Morikkofera z 1 766 roku, banknot piećset
złotowy z 1 794 roku, szóstak Zygmuna
I Starego, dukat Zygmuna I I Augusta, talar
koronny z Olkusza
1 580 rok, dukat
z 1 592 roku ze
stojącą postacią
króla,dwudukat
z 1 642 z panora-
mą miasta
Gdańsk, Elbląski
półtalar Michała
Korybuta Wiśnio-
wieckiego, próbna
5 złotówka z cza-
sów Królestwa Polskiego.

Z ostatniej chwili.

Już podczas kończenia składu tego
numeru, okazało się że Antykwariat
Numzimatyczny Pawła Niemczyka podał
dokładny termin I I aukcji .
Druga aukcja odbędzie się w 1 5 Maja
2011 . Do sprzedaży przeznaczone są
między innymi rzadkie monety Polski
Królewskiej, oraz najprawdopodobniej
największy dotą oferowany zbiór złotych
monet Polski powojennej.
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