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FALSYFIKAT 5 GULDENÓW 1932 Z ŻURAWIEM  
 

Reforma walutowa z 1923 r. wiązała gdańskiego guldena z 
angielskim funtem w stosunku 1:25. Jednak w 1931 r. dewaluacja 
funta szterlinga znacznie przyspieszyła i cena złota wzrosła z 85 
szylingów i 1 ¼ pensa do 122 szylingów. W tej sytuacji Senat WMG 
musiał zerwać dotychczasowy związek z angielską walutą i oprzeć się 
na własnym złocie. Rozporządzenie Senatu z 21 września 1931 r. 
znosiło dotychczas obowiązującą korelację z funtem i określało 
wartość 1 guldena na 0,292895 g czystego złota. Kolejne 
rozporządzenia m.in. znacznie obniżyły ciężar i średnicę srebrnych 2- 
i 5-guldenówek oraz wprowadziły niklowe monety o nominałach 1 i 
½ guldena. Rozporządzenie z 12 lipca 1932 r. określiło dokładne 
parametry nowych monet. Do obiegu wprowadzono m.in. 5-
guldenówki z Żurawiem oraz z Kościołem Marii Panny, wybite w 
nakładach po 430 tys. sztuk. Monety te zostały wykonane wg projektu 
Eryka Volmera. Ich ciężar określono na 15 g, średnica na 30 mm, a 
wybite zostały w srebrze próby 500. Dla porównania, 5-guldenówki 
będące w obiegu od 1923 r. ważyły 24,9 g, a wybite były w srebrze 
próby 750. Monety z 1932 r. obowiązywały w obiegu do 1935 r., 
kiedy to została wprowadzona kolejna obniżka wartości guldena. 

Współcześnie 5-guldenówki WMG z 1932 r. cenione są przez 
kolekcjonerów i osiągają na aukcjach wysokie ceny. Niestety, 
powoduje to również zalew rynku wszelkiej maści kopiami i 
fałszerstwami, lepiej lub gorzej wykonanymi. Wśród fałszerstw typu z 
Żurawiem najczęściej spotyka się kiepsko wykonane i pełne różnic 
egzemplarze, których najbardziej charakterystyczną cechą jest 
nieproporcjonalnie duży ładunek umieszczony na grubej linie 
podwieszonej do Żurawia. W maju br. na Allegro pojawiło się jednak 
bardziej niebezpieczne i rzadziej spotykane fałszerstwo, które 
wywołało pewne kontrowersje na numizmatycznej kafejce Allegro. 
Dlatego też uznałem, że pożyteczne będzie dokładniejsze 
przyglądnięcie się charakterystycznym cechom tego falsyfikatu, 
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mimo, że tym razem nie mam możliwości bezpośredniego oglądnięcia 
opisywanego obiektu. 

Fakt, że analiza przeprowadzana jest na podstawie samych zdjęć 
uniemożliwia oglądnięcie rantu monety oraz zbadanie parametrów, 
takich jak ciężar czy średnica. Jednak zdjęcia ukazują wystarczającą 
ilość cech charakterystycznych do rozpoznania tego fałszerstwa. 
Przede wszystkim liternictwo wykazuje dużą liczbę niezgodności. 
Poniższe wyliczenie nie jest skończone, gdyż drobnych różnic można 
wskazać jeszcze więcej. Zwracają także uwagę nieostre krawędzie 
reliefu. Technikę produkcji można by precyzyjnie ocenić po 
oglądnięciu na żywo opisywanego egzemplarza, ale niżej wymienione 
rozbieżności moim zdaniem świadczą o tym, że fałszerstwo zostało 
wybite podrobionymi stemplami. Można dostrzec również dodatkowe 
„efekty” w postaci drobnych rysek, śladów czyszczenia i 
patynowania, mające na celu wizualne postarzenie monety. 

Awers: 
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1. Środkowy promień korony w herbie jest niesymetryczny; 
2. Uszy obu lwów różnią się nieco kształtem od oryginału; 
3. Języki powinny być bardziej podkręcone do góry; 
4. Nieco odmienny kształt wypustek na ogonach; 
5. Bezpośrednio nad ogonem powinien być widoczny lekko wypukły 

element, coś jakby „kość ogonowa”; 
6. Linia pomiędzy tylnymi łapami lwa jest w środkowej części za bardzo 

spiczasta; 
7. Tylne łapy lwów położone są minimalnie za daleko obrzeża; 

 
Rewers: 

 

 
  

8. „Trójkąciki” wewnątrz litery „S” w „Stadt” odbiegają od standardu 
kształtem i ułożeniem; 

9. Daszek literki „t” za bardzo zbliża się do rantu i do literki „a”; 
10. Daszek i podstawa drugiej litery „t” są zbyt duże i grube; 
11. Wcięcie widoczne w górnej części „D” jest zbyt wąskie; 
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12. Literka „z” nie udała się fałszerzom – jej dolny fragment powinien być 
szerszy niż przylegająca do niego część „n”, a w „brzuszku” powinno być 
większe przewężenie; 

13. Końcówka bandery statku nieco różni się kształtem od tej widocznej na 
monecie oryginalnej; 

14. Lina z ładunkiem położona jest trochę za blisko statku; 
15. Dolny fragment literki „e” położony za blisko „n”; 
16. Zbyt mała środkowa przestrzeń litery „d”; 
17. Cyfra 5 za bardzo „zamyka się”, a jej tylny fragment powinien być 

bardziej trójkątny; 
18. Litera „F” nie powinna dotykać „r”; 
19. Kropka nad „i” nadmiernie zachodzi na rant i zbliża się do „e”; 
20. Dach Żurawia leży zbyt blisko wewnętrznej obwódki. 

 
Oryginalna moneta (egzemplarz z 37 aukcji WCN, nr 581): 
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Artur Jezioro 
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TALARY W ABISYNII  
 GENEZA PIENI ĄDZA ETIOPSKIEGO 

Talary, jak doskonale wiadomo, to duże srebrne monety o 
znacznej wartości, bite począwszy od XVI wieku aż po wiek XX 
przez różne państwa. Wprowadzenie talarów do obiegu można uznać 
za symboliczny monetarny koniec średniowiecza. Na przełomie XV 
i XVI wieku w Europie wyraźnie odczuwalny był brak monety o 
wysokim nominale, która zaspokajałaby potrzeby gospodarcze 
wynikające z coraz intensywniejszej wymiany towarowej. Brak ten 
próbowano w różnych miejscach uzupełnić (wspomnieć można 
o weneckich lirach i mediolańskich testonach), ale prawdziwy, 
przełomowy sukces odniosły dopiero talary.  

Ta duża moneta została wprowadzona dzięki nowym zasobom 
srebra. Nie tylko zaczęto sprowadzać argentum zza oceanu, ale także 
odkryto nowe jego pokłady w Europie. Najważniejsze w tym 
kontekście były nowe kopalnie na terenie Cesarstwa Niemieckiego. 
Złoża okazały się tak bogate, że zaczęto nawet mówić o Górach 
Kruszcowych (pasmo gór na granicy obecnych Czech i Niemiec, po 
polsku nazywane Rudawami, w języku czeskim nosi miano Krušné 
hory). Właśnie w Górach Kruszcowych leży Miasto Świętego 
Joachima - czeski Jachymov. Jego niemiecka nazwa to Joachimsthal, 
czyli dosłownie dolina Joachima. Monetę wybitą w tamtejszej 
mennicy określano jako Joachimsthaler Grosche (z niem. grosz 
joachimsthalski), czyli w skrócie thaler.  

Talary z Jachymova były imponujące. Mierzyły prawie 40 
milimetrów średnicy i ważyły 24 gramy, co przy około 27 
milimetrach i 3,5 gramach, którymi charakteryzowały się popularne w 
średniowieczu grosze praskie było naprawdę niebagatelne. Ich 
wybijanie stało się kwestią prestiżu władcy, bo emitowanie własnych 
talarów było nie tylko dowodem zamożności państwa – rozmiary tej 
monety pozwalały także na zamieszczanie obszernych treści 
propagandowych, takich jak pełna tytulatura, herby, portret.  

Srebrne talary były początkowo równe w swojej wartości złotym 
monetom – florenom i dukatom, i bardzo szybko przyjęły się w całej 
nieomal Europie. Ich duża siła nabywcza (w pierwszej połowie XVI 
wieku zbliżona do około 200 współczesnych złotych) pozwalała na 
łatwe rozliczanie nawet dużych transakcji. Względnie stabilna i duża 
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wartość talara oraz jego powszechne przyjmowanie sprawiły, że 
szybko stał się on głównym pieniądzem w wymianie 
międzynarodowej.  

Z biegiem czasu talary zaczęły wędrować w coraz bardziej 
egzotyczne okolice. Pojawiały się wszędzie tam, gdzie docierali 
europejscy kupcy, miejscowi handlarze przyjmowali je, a wraz z nimi 
monety te podróżowały jeszcze dalej, często do zakątków, w których 
rzadko widywano białego człowieka. W Afryce czy Azji miejscowa 
ludność posługiwała się talarami, choć o Europie miała co najwyżej 
mgliste wyobrażenie, napisy na monetach były niezrozumiałe, a 
portrety przedstawiały zupełnie nieznane osobistości.  

Taka niezwykła kariera stała się udziałem przede wszystkim 
austriackich talarów z wizerunkiem Marii Teresy. Poprzez handel 
lewantyński (czyli wymianę towarową z Bliskim Wschodem) monety 
te trafiały do krajów arabskich i stały się tam powszechnie 
akceptowanym środkiem płatniczym. Na targu w Chartumie można 
było za nie kupować niewolników, pielgrzymi zmierzający do Mekki 
płacili nimi za prowiant i paszę wieśniakom. Monety te były tak 
popularne, że wybijano je z datą 1780 i portretem cesarzowej nawet 
po jej śmierci. Tak wielkie zapotrzebowanie na talary Marii Teresy 
brytyjski podróżnik, sir Samuel Baker, uzasadnia następująco: 
„Wizerunek cesarzowej w sukni z bardzo dużym dekoltem i nader 
obfitym biustem prezentuje, jak się domyślam, te uroki, które 
odpowiadają gustom Arabów”.  

Talary Marii Teresy wędrowały też w górę Nilu – do Abisynii. 
Tamtejsze Cesarstwo Etiopii miało bogate tradycje i wspaniałą 
historię, ale monetarnie był to teren „dziewiczy”. Co prawda władcy 
Królestwa Aksum bili złote, srebrne i miedziane monety już w okresie 
od III do VIII wieku naszej ery, ale potem zaprzestano korzystania z 
monet. W epoce nowożytnej dominował handel barterowy (wymiana 
„towar za towar”), określone dobra mogły też pełnić funkcję miernika 
wartości, a zatem pośrednika w wymianie. W Abisynii rolę tą 
spełniało między innymi płótno, miód, masło, bransolety i inna 
biżuteria, czy – podobnie jak w początkach Rzymu – bydło. 
Najbardziej rozpowszechnione było jednak stosowanie grudek soli 
(zwanej guela, amole lub hew) lub sztabek żelaza.  
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Gdy pod koniec XVIII wieku do Abisynii dotarły pierwsze 
talary Marii Teresy, ten stan rzeczy zaczął się szybko zmieniać. Już w 
połowie XIX wieku pieniądz ten był powszechnie przyjmowany na 
terenie całego kraju, przez wszystkich mieszkańców, a nazywano go 
talari. Co ciekawe – była to jedyna obca moneta ciesząca się w Etiopii 
taką popularnością. Cesarzowa z dalekiej północy zauroczyła 
mieszkańców także tego afrykańskiego cesarstwa.  

Monopolizacja obiegu pieniężnego przez talary Marii Teresy 
miała jednak pewne niekorzystne konsekwencje. Po pierwsze – 
brakowało monet zdawkowych. Talar był „niepodzielny”, przez co 
nieprzydatny w drobnych transakcjach. Po drugie brak własnego 
pieniądza to ujma dla cesarstwa oraz – a kwestia ta w obliczu naporu 
kolonialnego nabrała istotnego znaczenia – zagrożenie dla 
suwerenności. 

Otóż Włochy, które do wyścigu kolonialnego europejskich 
mocarstw przystąpiły mocno spóźnione, po zajęciu w 1889 roku 
części Wyżyny Erytrejskiej zaczęły dla tych terenów wybijać monety 
o różnych nominałach: 5 lir (tallero), 2 liry, 1 lira, 50 centesimi. 
Niewątpliwie liczyły na to, że z Erytrei pieniądze te przenikną do 
Etiopii, a tam, dzięki podziałowi na drobniejsze nominały, tallero 
wyprze z obiegu monety Marii Teresy. To zapewniłoby Włochom 
kontrolę nad gospodarką Cesarstwa Etiopskiego i ułatwiłoby 
planowaną ekspansję kolonialną. 

Monety te nie przyjęły się jednak, a na dodatek cesarz Menelik 
II, panujący również od 1889 roku, podjął działania mające zapobiec 
włoskiej ekspansji. Dnia 2 maja 1889 roku podpisano traktat w 
Wuchale (Uccialli), na mocy którego nastąpić miała cesja terytoriów 
zajętych przez Italię, w zamian Etiopia otrzymać miała pomoc 
finansową i wojskową. Wykryto jednak, że włoska wersja językowa 
traktatu różni się od amharskiej – w myśl tej pierwszej Etiopia miała 
stać się de facto protektoratem Włoch, bo utracić miała prawo 
bezpośredniego utrzymywania stosunków z państwami trzecimi. 
Menelik II zerwał traktat, co było powodem wybuchu pierwszej 
wojny włosko-etiopskiej. Menelik upokorzył Włochów w bitwach pod 
Amba Alagi, Mekele i przede wszystkim pod Aduą w 1896 roku i 
wymusił podpisanie traktatu, który nie tylko potwierdzał pełną 
suwerenność Etiopii, ale także zapewniał jej kontrybucje wojenne.  
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Dla nas ciekawy jest jednak jeszcze jeden epizod tego konfliktu 
– chcąc podkreślić niezależność Etiopii Menelik postanowił wybić 
pierwszą po ponad 1000 lat rdzennie etiopską monetę, która zastąpić 
miała monety Marii Teresy i zablokować napływ okupacyjnego 
tallero. W tym celu złożył zamówienie w mennicy paryskiej i w 1894 
roku w Addis Abebie pojawiły się nowy piękny pieniądz – birr, co w 
języku amharskim znaczy „biały”, „srebrny”.  

Podstawowy nominał – 1 birr – wzorowany był na talarze Marii 
Teresy i był jego odpowiednikiem: miał zbliżoną średnicę i był tylko 
nieznacznie cięższy (28.075 g w stosunku do 28.0668 g). Mniejsze 
nominały miały być przydatne w drobnych transakcjach – ze srebra 
wybito ½ birra (nazywaną alad), ¼ birra, 1/8 birra (temun) a z miedzi 
(począwszy od 1896 roku) 1/16 birra (Mehalek), 1/32 birra (bessa) i 
1/64 birra (1/2 bessa). W 1903 roku zakupiono od mennicy paryskiej 
jedną maszynę i w ten sposób powstała mennica w Addis Abebie. 
W 1908 roku dekret cesarski ustanowił birry jedynym prawnym 
środkiem płatniczym na terenie Etiopii, a w 1914 roku zamówiono w 
Londynie pierwsze banknoty o nominałach 5, 10, 100 i 500 birrów, 
wymienialne na złoto i srebro. W 1933 cesarz Haile Selassie dokonał 
reformy walutowej i wprowadził birr składający się ze 100 centów.  

Mimo tych wszystkich zabiegów sukces nowego pieniądza był 
tylko częściowy: nie zdobył on pełnego zaufania ludności, a talarów 
Marii Teresy nie udało się wyprzeć – dominowały one w obiegu aż do 
końca drugiej wojny światowej. Gdy w 1935 roku Włochy, tym razem 
faszystowskie pod przywództwem Mussoliniego, powtórzyły próbę 
zdominowania Etiopii, ponowiły też manewr monetarny, ale tym 
razem w bardziej podstępnej formie. Mennica w Rzymie zdobyła 
licencję na bicie talarów Marii Teresy na okres 25 lat, a w ciągu tylko 
4 lat, między 1935 a 1939, wyprodukowała ich 20 milionów – z 
przeznaczeniem dla Etiopii. Na terenach zajętych przez Włochy 
funkcjonowała też wschodnioafrykańska lira, jednak w 1941 roku z 
pomocą Brytyjczyków udało się zrzucić włoską dominację. Po 
epizodzie ze wschodnioafrykańskim szylingiem czy nawet indyjskimi 
rupiami, od 1945 roku birr był już głównym pieniądzem w obiegu i 
jedynym prawnym środkiem płatniczym. Co ciekawe, do 1976 roku 
oficjalną zagraniczną nazwą dla birra był „etiopski dolar”.  



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                     Nr 76 wrzesień 2008 r. 

12 

Etiopia jest niewątpliwie egzotycznym kierunkiem dla polskich 
numizmatyków, ale z pewnością jest to ciekawa tematyka. Warto 
pamiętać, że współcześnie birr, obok amerykańskich, kanadyjskich i 
innych dolarów, należy do ekskluzywnego grona bezpośrednich 
potomków nobliwego talara.  

  

 
Królestwo Aksum, król Endybis, lata około 270–290 n.e., pół aureusa, złoto.  
Awers: popiersie króla w prawo, pomiędzy kłosami zboża, w otoku grecki napis 
EN∆YBIC BACIΛEYC  
Rewers: tak samo, tylko w otoku AΞUMITW BICI∆AΧΥ,  
Aukcja Freeman & Sear, sprzedano w czerwcu 2007 za 1,040 USD,  

 
 
 
 
 
 
 
 

Talar Marii Teresy (nazywany „lewantyńskim”), 1780, nowe bicie, 
srebro. Podobno jeszcze dzisiaj można w niektórych miejscach w 
Etiopii płacić tymi monetami… 
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Włochy, kolonia Erytrea, 1 Lira (1/5 tallero), 1890 rok, mennica w Rzymie, 
srebro.  
Aukcja 49 Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K. sprzedano za 110 
EUR 
 

 
Etiopia, Menelik II, 1 birr (talar), srebro 
Awers: ukoronowane popiersie cesarza w prawo, w otoku napis w języku 
amharskim i ge'ez: 
Menelik Drugi Król Królów Etiopii, u dołu data – 1892 (według kalendarza 
etiopskiego, co odpowiada latom 1899 –1900 według kalendarza 
gregoriańskiego)  
Rewers: lew kroczący w lewo, ukoronowana głowa na wprost, napis otokowy: 
Zwyciężył Lew z Plemienia Judy, u dołu nominał - jeden birr – a także 
widoczne znaki mennicy paryskiej 
 

 
Portret Menelika II,  
cesarza Etiopii w latach 1889 - 1913 
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Współczesny banknot o nominale 1 birr 
Bibliografia: 
Andrzej Banach, Kobiety na monetach, Ossolineum 1988 
Jerzy Chałupski, Talar Marii Teresy z 1780r., Talary, Talar – moneta 
międzykontynentalna – artykuły poświęcone talarom, dostępne w serwisie 
www.e-numizmatyka.pl  
Alan Moorehead, Nad Nilem Błękitnym i Białym, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1985 
René Sédillot, Moralna i niemoralna historia pieniądza, Larousse/W.A.B., 
Warszawa 2002 
Róg Afryki – Historia i Współczesność, pod redakcją prof. Joanny Mantel-
Niećko, wyd. TRIO, Warszawa 1999.  
Strona internetowa Narodowego Banku Etiopii - http://www.nbe.gov.et/ 
Tables of Modern Monetary Systems by Kurt Schuler - 
http://www.dollarization.org/et.htm 
 
Źródła zdjęć: 
pół aureusa - 
http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=183375&AucID=237&Lot=295 
talar Marii Teresy - http://www.wcn.pl/foto/sklep/high/667.JPG  1/5 tallero - 
http://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=525197&AucID=381&Lot=840 
1 birr Menelika II- 
http://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=430794&AucID=318&Lot=6394 
portret Menelika - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Menelik_II.jpg 
1 birr współczesny banknot - http://aes.iupui.edu/rwise/banknotes/ethiopia/EthiopiaP30b-
1Birr-LEE1969(1976)_f.jpg 
 
Składam uprzejme podziękowania Pani Doktor Laurze Łykowskiej z Zakładu Języków 
i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego Uniwers ytetu Warszawskiego za pomoc 
przy atrybucji monety Menelika II. 

Zdzisław Skupień 
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O KRÓLU JANIE KAZIMIERZU I NIEKTÓRYCH 
ASPEKTACH RZECZY MENNICZEJ ZA JEGO PANOWANIA 

ROZWAŻAŃ KILKA… 
         Mennictwo w okresie panowania ojca Jana Kazimierza – Zygmunta III 
Wazy, wydaje się być przez swoje zróżnicowanie i bogactwo przedmiotowe 
najciekawszym i najbardziej atrakcyjnym obiektem badań w dziejach 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jednakże dynamika i specyfika okoliczności 
dziejowych, konieczność podejmowania niepopularnych decyzji przy 
umiejętności sięgania po niezwykłe rozwiązania na tle nieporównywalnie 
trudniejszych warunków społecznych i ekonomiczno – politycznych, stawia 
rzecz menniczą za Jana II Kazimierza na czele najciekawszych zjawisk w 
dziejach rodzimego mennictwa. 
         Do tego sam król Jan Kazimierz II Waza należy do postaci co najmniej 
nietuzinkowych, być może dlatego, że w jego żyłach płynęła krew aż czterech 
dynastii władców europejskich – po ojcu Wazów i Jagiellonów, po matce 
Wittelsbachów i Habsburgów. Moglibyśmy znaleźć w życiu Jana Kazimierza 
wiele ciekawych momentów – dyskusje i polemiki wśród historyków dotyczące 
oceny jego postaci trwają do dziś. Nas jednak bardziej zainteresują inne aspekty 
jego działalności, związane bardziej z ekonomią i polityką pieniężną, a 
konkretnie niektóre okoliczności towarzyszące emisji szeląga miedzianego oraz 
pierwszej w dziejach naszego kraju monety o nominale jednego złotego.  
         Obie wspomniane emisje stanowiły ewenement nie tylko w skali 
Rzeczypospolitej, można spokojnie zaryzykować twierdzenie, że przyczyniły się 
w efekcie swego oddziaływania, do katastrofy gospodarczej kraju.                         
         Pomysłodawcą i wykonawcą wprowadzenia miedzianego szeląga do 
obiegu w Rzeczypospolitej był architekt królewski, Włoch Tytus Liwiusz 
Boratini (1617- 1682) – następna, niezwykła postać tych czasów, godna osobnej 
opowieści. Dość wspomnieć, że niektórzy badacze uważają Boratiniego 
(Burattini, Buratyni) za prekursora egiptologii oraz  że w swej pracy „Misura 
Uniwersale” opublikował teorię miary powszechnej, stając się prekursorem 
systemu SI. W obliczu tej wiedzy fakt wyprodukowania przez niego soczewek 
do teleskopu Jana Heweliusza czy też prowadzenia zaawansowanych prac nad 
budową prototypu samolotu i spadochronu przestają zaskakiwać.  
         Był on przedstawicielem dość licznej fali emigracji włoskiej, mając 
wsparcie nie tylko w osobie innego przedsiębiorcy menniczego Jana Baptysty 
Amorettiego (dzierżawca mennicy lwowskiej w latach 1660-1662) ale i w 
bezpośrednim otoczeniu króla i dworu królewskiego.  
          Dopuszczenie obcokrajowców do profitów z rodzimej produkcji 
menniczej nie było niczym niezwykłym od dawien dawna – jednym z 
najbardziej spektakularnych tego typu przedsięwzięć było powierzenie przez 
Mieszka III mennic królewskich dzierżawcom pochodzenia hebrajskiego, co 
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zaowocowało zresztą arcyciekawymi i niespotykanymi w polskiej numizmatyce 
emisjami brakteatów z legendami hebrajskojęzycznymi.   
          Szelągi miedziane emitowane przez Boratiniego traktowane były przez 
sejm i króla jako zło konieczne ku naprawie tragicznej sytuacji skarbu (projekt 
ich bicia przyjęto w burzliwej atmosferze i w poczuciu sporej ambiwalencji) a 
przez ludność, która nazwała je boratynkami, jako dopust Boży utrudniający już 
i tak trudne życie – wystarczy wyobrazić sobie że 10 złotych w szelągach 
ważyło ponad kilogram ( ok.1,17 kg ).  
          Fakt zastosowania miedzi do produkcji pieniądza nie był specjalnie 
odkrywczym po denarach Kazimierza Wielkiego dla Rusi Halickiej czy też 
kilku bydgoskich emisjach szelągowych z 1650 roku, ale jego skala już stanowi 
ewenement - sam Boratini w nieoficjalnej rozmowie przyznał się do 
wyemitowania w szelągach 16 mln złotych polskich – jest to suma rzucająca na 
kolana, pomnożona przez 30 groszy i razy 3 szelągi na grosz daje ilość blisko 
1,5 miliarda sztuk brzęczących, miedzianych nieszczęść, „wzbogaconą” zresztą 
nadprogramową działalnością dziesiątek warsztatów fałszerskich tak w Koronie 
jak i na Litwie.  
            Czy mówiąc te słowa Boratini uwzględnił działalność fałszerską w 
kooperacji z wojewodą mołdawskim Istrati Dabiją IX a realizowaną na zamku 
suczawskim podczas swej rzekomej obecności w Italii?... tego nie wiemy, ale 
przyznać trzeba, że niewiele zmienia to i tak już dość tragiczną postać rzeczy.    
             Zostawmy jednak Boratiniego i jego wątpliwy profil moralny na inną 
okazję a zajmijmy się kolejną, ciekawą postacią tamtych czasów, 
przedstawicielem dla odmiany saksońskiej emigracji – Andrzejem Tymfem 
(Timpe). 
             Ten dzierżawca mennic królewskich (Wschowa, Poznań, Opole, 
Bydgoszcz, Lwów, Kraków), którymi zarządzał poprzez swego brata Tomasza 
oraz kilku zaufanych współpracowników (m.in. M.Gilli’ego, Ch.Phallera, 
M.Hodermana), już 1659 roku wywalczył sobie stanowisko generalnego 
probierza wszystkich krajowych mennic. Jednakże bardzo lukratywny kontrakt 
na bicie szelągów, jaki zawarł Boratini, nie dawał Tymfowi spokojnego snu. 
Zaprojektował w związku z powyższym, własną koncepcję odkrojenia 
większego kawałka tortu i w roku 1663 we Lwowie przekonał członków 
Sejmowej Komisji ds. finansów, aby kontrakt, nad którego prolongatą dla 
Boratiniego obradowali, podzielić pomiędzy ich obu. Jak można się domyślić 
Boratini nie był zachwycony tym stanem rzeczy i próbował dość ostro 
oponować – jego intencje jednak, w kontekście utraconych własnych 
oczekiwanych korzyści, zostały odczytane jednoznacznie, a jego skądinąd trafne 
przewidywania negatywnych skutków wprowadzenia w życie kontrowersyjnej 
koncepcji Tymfa, nie zostały wysłuchane z uwagą na jaką zasługiwały.  
               Z dużą dozą pewności możemy założyć jednak, że w ówczesnej 
sytuacji ekonomiczno-politycznej, w jakiej znajdował się nasz Kraj, w obliczu 
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żądań nieopłaconych wojsk i świecącego pustkami skarbu, każda, nawet 
najbardziej kontrowersyjna koncepcja uzyskania dodatkowego dochodu 
spotkałaby się z akceptacją króla i wspomnianej rady. 
              Na czym polegała kontrowersyjność koncepcji Tymfa? Otóż, 
inicjatywa ta polegała na biciu pieniądza srebrnego, świadomie 
podwartościowego, czyli w założeniu kredytowego, a kosztami tego 
przedsięwzięcia zakładała obarczyć ludność, opierając się na potencjale 
patriotycznym narodu. Naród jednak - dość mocno doświadczany przez los i 
zapewne świadomy zwyczajów, jakie panowały na dworach Wazów, gdzie 
prywata, nepotyzm i korupcja spowodowały m.in. złoty wiek specjalnie 
produkowanego rodzaju pieniądza o charakterze stricte korupcyjnym: tzw. 
donatyw – przyjął nową monetę bez oczekiwanego entuzjazmu i gdzie tylko 
mógł, odmawiał jej honorowania w rozliczeniach. 
             Skąd taka niewdzięczność?! Ano stąd, że ta nowa moneta o kursie 
przymusowym 30 groszy, czyli 1 złotego, dotychczas tylko teoretycznej 
jednostki rozliczeniowej, zawierała srebrnego kruszcu raptem za 12-13 groszy. 
Wzniosły tekst legendy: DAT PRETIUM SERVATA SALUS POTIORQUE 
METALLO EST, czyli „wartość nadaje zbawienie ojczyzny, więcej warte od 
metalu”, miał w powyżej zarysowanym kontekście wymiar dość groteskowy. 
Można spokojnie założyć, że ówczesny Polak chętniej przelałby krew za 
ojczyznę lub nawet oddał za nią życie, ale okradać się w tak obłudny sposób nie 
mógł spokojnie pozwolić. 
              Pojawienie się tynfów, bo tak nazwano te monety, w obiegu krajowym 
w masie blisko 7 milionów sztuk spowodowało, nb. zgodnie z przewidywaniami 
Boratiniego, niebywały kryzys, aż do stopniowego obumarcia handlu i ruchu 
kredytowego włącznie. Same tynfy, jak i zresztą boratynki, jak to zwykle z 
prowizorką bywa, miały paradoksalnie długi żywot – uporał się z nimi dopiero 
w 1776 król Stanisław August Poniatowski nakazując wycofać je z obiegu (cena 
wykupu – 27 groszy miedzianych) i przeznaczyć do przetopienia.  Z powodu tak 
długiego obiegu, a także bardzo niedbałego przygotowania i pośpiesznego 
procesu produkcyjnego, natrafienie przez zbieracza na w pełni czytelnego i nie 
wytartego tynfa graniczy z cudem. 
            A propos zjawisk nadprzyrodzonych – „cudotwórcy”, czyli obaj 
pomysłowi przedsiębiorcy, zostali w końcu pozbawieni ochrony króla oraz 
Podskarbiego Wielkiego Koronnego, którym w tym czasie był, nomen omen, 
Jan Kazimierz na Krasnem Krasiński herbu Ślepowron i oficjalnie zostali 
oskarżeni przez sejm o sprzeniewierzenie oraz malwersacje. Tymfowie, Andrzej 
i Tomasz, czując pismo nosem zbiegli za granicę, pierwszy przez Niemcy do 
Słupska, drugi przez Gdańsk do Prus, gdzie prowadził później mennicę 
elektorską w latach 1669-1672. Boratini natomiast, ufny, nie bez racji, w 
poparcie dworu, ubrany w świeży jeszcze indygenat oraz w maskę 
wielkodusznego sponsora Rzeczpospolitej (nieszczęsna spłacała długi 
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spadkobiercom Boratiniego jeszcze za panowania Jana III Sobieskiego) i 
uzbrojony w porażający wroga argument: „a nie mówiłem?”, stawił się przed 
sejmem i wybronił z zarzutów.  
              Ponieważ jednak łatwiej było przekonać nie do końca czystych 
intencjonalnie posłów i senatorów niż społeczeństwo, zapobiegliwie wyjechał 
na wczasy – a jakże – do Włoch, gdzie zapewne doceniono klasę jego poczynań 
w Polsce i stał się być może kolejnym prekursorem - tym razem działalności o 
charakterze mafijnym. Ta nieco żartobliwie – złośliwa recenzja niektórych 
przejawów jego działalności, nabiera jednak nieco innego wymiaru w 
kontekście mołdawskiego epizodu fałszerskiego Boratiniego – tu szala krzywd 
wyrządzonych przybranej ojczyźnie wydaje się zdecydowanie przechylać na 
niekorzyść wspomnianego, nawet wobec chlubnej i wydaje się, że 
bezinteresownie bohaterskiej postawy w szeregach wojsk koronnych podczas 
najazdu szwedzkiego. 
               Jaką spuściznę objęliśmy po tych czasach? Ano, chciałoby się 
powiedzieć, że zmądrzeliśmy po wyciągnięciu wniosków z popełnionych 
błędów, ale tu przekroczyłbym zakres swobody, jaki wyznacza nawet w quasi 
naukowych formach literackich, pozornie nieograniczona licentia poetica i 
skłamałbym niecnie, o czym przekonać się może każdy średnio wyrobiony 
obserwator naszych dziejów, ze szczególnym uwzględnieniem historii 
najnowszej. Można uznać jednakże, że spopularyzowaliśmy miedź jako 
tworzywo monetarne w całej ówczesnej Europie, a nowatorskie wprowadzenie 
pieniądza bez pokrycia kruszcowego można uważać za przedsięwzięcie 
prekursorskie w stosunku do współczesnych emisji znaków pieniężnych, 
produkowanych przecież z papieru i metali nieszlachetnych. 
              Niewątpliwie wzbogacił się także nasz język, choćby o powiedzonka 
związane ze „złamanym szelągiem” (to chyba jednak odium inflanckich lub 
wcześniejszych, bydgoskich emisji szelągowych C.Guttmana, z inicjałem ICR 
na awersach i o wyjątkowo lichej kondycji), czy „złym szelągiem” (tu już 
trafione boratynki - tzw. klepacze). Wzbogacił się także o przysłowie „dobry 
żart - tynfa wart”, choć nabiera ono w obliczu opisanych wyżej faktów nieco 
innej wymowy – nie jest już opisem chęci wynagrodzenia dobrego dowcipu, 
lecz raczej sarkastycznym określeniem w stylu - „jaka praca, taka płaca”. Poza 
tym, duża dostępność oraz istnienie wielu wariantów boratynek, sprawia 
rzeszom zbieraczy i kolekcjonerów wiele radości i satysfakcji, a nie do końca 
zbadane szczegóły wyprodukowania poszczególnych partii złotówek koronnych, 
dają ciekawe zajęcie badaczom i numizmatykom. 
               Ośmielając się natomiast na ocenę poczynań naszego władcy, musimy 
pamiętać, że Jan Kazimierz od początku swego panowania musiał borykać się z 
wieloma przeciwnościami a potop szwedzki nie był jedynym potopem, jaki zalał 
naszą siedemnastowieczną ojczyznę. Spróbujmy wymienić tylko niektóre, 
najbardziej dotkliwe plagi: liberum veto przestało być teorią, kraj zagrożony 
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przez Chmielnickiego, Rosjan oraz Szwedów - na skraju rozpadu państwowości 
i zagrożony pierwszym w swych dziejach rozbiorem, nieprzychylność szlachty, 
wrogość magnaterii na czele z Radziwiłłami, Opalińskimi, Lubomirskimi et 
consortes, aktywna i agresywna opozycja antykrólewska, spiski, zdrady, rokosze 
i konfederacje wojsk…wszystkiego w zasadzie wymienić się nie da, a należy 
jeszcze wymienione dania polać zasmażką z podłych szelągów szwedzkich z 
Inflant i Rygi oraz wspomnianych wyżej fałszywych szelągów mołdawskich, 
dopełniając skali nieszczęść gospodarczych powodowanych przez boratynki i 
tynfy. 
           W obliczu przytoczonych wyżej faktów i zdając sobie doskonale sprawę 
z niedostatecznej wiedzy o ówczesnych zależnościach i okolicznościach 
zdarzeń, jesteśmy nieco mniej zbulwersowani faktem podjęcia przez Jana 
Kazimierza decyzji o abdykacji we wrześniu 1668 roku. Nie można jednak w 
pełni i bez cienia emocji rozgrzeszyć z tej decyzji człowieka, który przed swą 
elekcją groził wojną domową w przypadku wybrania królem jego młodszego 
brata. Także przypisywanie Janowi Kazimierzowi zasługi wydobycia kraju z tak 
silnej zapaści wydaje się być sporym nadużyciem – tak naprawdę to 
zawdzięczamy to w dużej części samym agresorom – kozaków spacyfikowali 
Tatarzy, Rosjan przestraszyli Szwedzi, a Szwedom obrzydził wojnę Stefan 
Czarniecki, prześladując ich nawet na terenie Danii. Sami Szwedzi zresztą 
wydatnie przyczynili się do własnej klęski - przez niefortunną decyzję o 
oblężeniu Jasnej Góry zmienili status zmagań - z konfliktu charakterze 
polityczno-gospodarczym sprokurowali ogólnonarodowy zryw w obronie wiary 
katolickiej.  
            Postawę króla świetnie charakteryzuje tu fakt, iż Czarniecki, dźwigając 
w zasadzie cały ciężar walki ze Szwedami, nie otrzymał nawet buławy 
hetmańskiej (dostał ją dużo później – właściwie już na łożu śmierci). Ze zmagań 
polsko – szwedzkich zwycięsko, jak należało się zresztą spodziewać, wyszła 
tylko Brandenburgia, której znaczenie od tej pory zaczęło stale rosnąć, 
kosztem… rzecz jasna, Rzeczpospolitej. 
            Cóż, pozostaje podsumować klasycznym przysłowiem, że „są na świecie 
rzeczy, o których się filozofom nie śniło”, choć przyznać trzeba, że i historyka 
niektóre fakty z naszych dziejów mogą wprawić w zadumę. 
            Kończąc te kilka refleksji chciałbym podkreślić, że ten okres naszej 
historii charakteryzuje się wyjątkowym tragizmem i niebywałą dynamiką 
procesów społecznych, politycznych i gospodarczych, czyniąc próby 
jakichkolwiek ocen postaw i poczynań z góry skazanymi na niską wiarygodność 
i obciążając je sporym balastem subiektywizmu. 
                                                                            Piotr L. Czarnecki 
                                                                           Solec Kujawski, lipiec 2008. 
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POCZĄTKI SPÓŁDZIELCZO ŚCI WOJSKOWEJ 

 W MODLINIE   ...I W GDYNI 
W listopadzie 1918 r. w Modlinie powstała pierwsza nasza spółdzielnia 

wojskowa. Chodzi tu o Spółdzielnię Garnizonową w Modlinie, założoną przez 
grupę polskich oficerów, wkrótce po rozbrojeniu niemieckiej załogi modlińskiej 
twierdzy. Jak wspomina jeden z założycieli tej spółdzielni, autor publikacji 
"Dziesięciolecie /1918 -1928/  Spółdzielni Garnizonowej  w Modlinie  -  kapitan 
Leonard Wierzbcki, spółdzielnia powstała przy tworzącym się Dowództwie 
Twierdzy i Batalionie Garnizonowym, przemianowanym później na III batalion 
36 pułku piechoty.  Brakowało wtedy najniezbędniejszych produktów 
żywnościowych  i ekwipunku dla przybywających do twierdzy oddziałów. 
Zorganizowano  niezwłocznie  Gospodę   Żołnierską   i Kasyno  Oficerskie. 
Otwarto własny  sklep przy u!. księcia Józefa Poniatowskiego. Już.18 
grudnia.1918.r. spółdzielnia posiadała własny statut i działający sprawnie aparat 
gospodarczy. 

Spośród 35 oficerów i urzędników wojskowych, uczestniczących w 
Walnym  Zgromadzeniu, większość (28) zadeklarowało przystąpienie do 
spółdzielni. Do 1926  r. modlińska spółdzielnia miała charakter spółdzielni 
"oficerskiej” i dopiero  w tymże roku, po umożliwieniu należenia do niej także 
podoficerem zawodowym, staje się spółdzielnią ewidentnie  "garnizonową". 
Należy podkreślić, że opisywana spółdzielnia,  w odróżnieniu od  innych   
spółdzielni wojskowych, była w pełni samorządna, to znaczy, że władze jej były 
wybierane wolą  członków, W  innych  spółdzielniach wojskowych prezesa  
zarządu  i prezesa  komisji rewizyjnej  mianował   dowódca  jednostki.  Nie  
miało   tam  zastosowania zarządzenie Ministra Spraw Wojskowych,   ogłoszone 
w Dzienniku Rozkazów nr  14   z dnia 4 kwietnia 1922r. o wprowadzeniu  do 
spółdzielni wojskowych, przewidzianej ustawą "samorządności". Tam 
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praktycznie   dysponentem był  dowódca  jednostki. W spółdzielni modlińskiej, 
od jej założenia w 1918 r. panowała pełna samorządność. 

Jak opowiadał mi Senior warszawskich  numizmatyków, zmarły przed 
kilkunastu laty, Stefan Grzybowski, będąc 16 września  1926 r. w Belwederze , 
gdzie pokazywał Józefowi Piłsudskiemu swój zbiór odznak pułkowych, z 
rozmowy wywnioskował, że Marszałek był wielkim sympatykiem 
spółdzielczości w wojsku. 

W sklepach spółdzielni wojskowych na (np. w sklepie spółdzielni 41 pp w 
Suwałkach) można było kupić m.in. odznaki danego pułku.  

Od 25 sierpnia 1923 r. w Spółdzielni Garnizonowej w Modlinie 
obowiązywał statut, zarejestrowany w Wydziale IV Sądu Okręgowego w 
Warszawie pod nr 392. Ciekawostką tego statutu dla zbieraczy monet 
spółdzielni wojskowych (mających monety tej spółdzielni) jest treść § 4 w 
brzmieniu: „Sprzedaż towarów odbywa się wyłącznie za gotówkę i tylko 
członkom”. Należy tu wyjaśnić, że w tamtym czasie zasadą obowiązującą w 
sklepach spółdzielni wojskowych była sprzedaż za gotówkę. Natomiast sklepiki 
prywatne w Modlinie i pobliskim Nowym Dworze, dla ściągnięcia kupujących, 
chętnie udzielały kredytu. Skłaniało to władze spółdzielni wojskowych do 
umożliwienia swoim członkom zakupów w sklepach spółdzielni także na kredyt.  

W tym celu  dla ułatwienia rozliczeń z kredytobiorcami, wprowadzono 
własny pieniądz zastępczy. Biorący kredyt np. por. Kowalski otrzymywał w 
ramach przyznanej przez zarząd spółdzielni wysokości kredytu – sumę w 
monetach danej spółdzielni, za które mógł niezwłocznie zakupić potrzebne 
towary w sklepie spółdzielni. Następnie przy najbliższej wypłacie żołdu płatnik 
potrącał z poborów sume równą udzielonemu kredytowi. Taka praktykę 
stosowało kilkaset spółdzielni wojskowych w Polsce w latach 1925 – 1939. Tak 
też postępowano w Spółdzielni Garnizonowej w Modlinie, w Kasynie 
Podoficerów Zawodowych Garnizonu Modlin i innych wydzielonych 
jednostkach modlińskich (w spółdzielniach 32 pp, 1pao, Szpitala Rejonowego w 
Modlinie) jak również innych spółdzielniach na terenie całego kraju. 

W 1928 r. powstała spółdzielnia Port Wojenny Modlin, mieszcząca się po 
lewej   stronie  koryta Bugo-Narwi (naprzeciw twierdzy Modlin). Po  
wybudowaniu niezbędnej infrastruktury  dla marynarki wojennej  w Gdyni w  
1928 r   tam  została przeniesiona załoga modlińskiego Portu Wojennego. O ile 
spółdzielnia Port Wojenny w Modlinie nie posiadała własnych monet, znane  są 
monety Spółdzielni Marynarki  Wojennej  wGdyni -  nominały  10 gr, 50 gr i 1 
zł (I emisja) oraz 5 zł z 1931 r. (II einisja). 

Z monet  Spółdzielni Garnizonowej  w Modlinie   z nałożonymi  na  siebie   
literami SGM, znane są nominały: 5gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł oraz 5zł, a  z Kasyna 
Podoficerów Zawodowych Garnizonu Modlin,  monety  ze splecionymi literami 
KPZ  (wszystkie  rzadkie) posiadam w kolekcji nominały: 20 gr, 50 gr, 1 zł i 5 
zł. 
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Ilustracje i opisy wymienionych monet można zobaczyć w 
"AKTUALIZACJI 2003" mojego katalogu-monet polskich spółdzielni. 
wojskowych  z lat 1925 - 1939, wydanego przez Oddział Warszawski Polskiego 
Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego w 1988 r., a także niektóre 
z nich we wcześniej wydanych, moich katalogach z 1983 i 1984 r. 

Szkoda, że tradycje spółdzielczości, wojskowej nie były w Polsce 
kontynuowane po 1939 r.       

Wojciech Niemirycz 
Warszawa 

 
OCENA STANÓW ZACHOWANIA NUMIZMATÓW ORAZ 
STOPNIA RZADKO ŚCI ICH WYST ĘPOWANIA, CZYLI O 

SUBIEKTYWIZMIE I BRAKU PRECYZJI REFLEKSJI 
KILKA… 

 
     Subiektywizm i brak precyzji obecnie stosowanych systemów oceny stanu 
zachowania wydają się być bezdyskusyjnymi. Symptomatyczne przy tym jest, 
że im starszą monetę poddajemy ocenie tym zdania stają się bardziej podzielone, 
natomiast w przypadku młodszych, dyskusja staje się tym gorętsza im moneta 
jest bliżej ideału menniczego. Pomimo pozornego chaosu wynikającego z 
powyższego stanu rzeczy sytuacja taka wydaje się mieć przynajmniej jeden 
korzystny aspekt – znacznie ożywia stosunki panujące w środowisku 
numizmatyków i kolekcjonerów. 
      Tak naprawdę kwestia stanu zachowania numizmatu wydaje się być 
nadrzędnie istotna jedynie dla zbieraczy, u których aspekt ekonomiczno-
inwestorski zbioru dominuje nad jego walorami poznawczo-estetycznymi. 
      W praktyce codziennej skalą najczęściej stosowaną jest międzynarodowa, 
VII stopniowa skala oceny stopnia zachowania, która rozsądnie i kompetentnie 
interpretowana wydaje się spełniać oczekiwania większości zainteresowanych 
tematem. Dają się wprawdzie zaobserwować i tu przejawy tendencji 
racjonalizatorskich w postaci dodatkowego stopniowania cząstkowego lub 
osobnej oceny awersu i rewersu, ale należy je postrzegać jako sensowne i 
zgrabnie uwspółcześniające skostniałe nieco standardy.  
      Przy okazji mały apel – pamiętajmy, że stosując w opisie numizmatu słowa: 
„bardzo dobry”, „piękny” lub „znakomity” odnosimy się bezpośrednio do 
wspomnianej skali i mówimy o stanach zachowania, kolejno: V (very good), IV 
(fine) oraz II (extremely fine), o czym czasami zdajemy się zapominać 
poniesieni ferworem fachowej dyskusji lub przypływem fantazji przy 
promowaniu własnych zbiorów. 
      Innym aspektem powyższego zagadnienia jest działalność tzw. firm 
gradingowych (od ang. grade - stopień, gatunek, jakość, klasa, ocena – jak 
widać, prawie słowo-wytrych), zwanych czasem „grandingowymi” (od pol. 
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granda – awantura, skandal, oszustwo, bezczelna kradzież – jak widać, też 
niezłe spektrum znaczeniowe) ze względu na ich kontrowersyjne werdykty nb. 
wywoływane także powodami, o których mówię już w pierwszym zdaniu tego 
tekstu. Dzieje się tak pomimo stosowania dość precyzyjnej i drobiazgowej tzw. 
skali Sheldona a kontrowersje zdają się maleć wraz ze wzrostem odległości 
miejsca lokalizacji firmy, choć bezstronnie przyznać trzeba, że amerykańskie 
mają dłuższą tradycję i wydają się być kompetentniejsze od krajowych.        
      Z nadzieją, że to ostatnie stwierdzenie szybko się zdezaktualizuje pozwolę 
sobie na jeszcze jedną uwagę: opatrywanie certyfikatem oraz szczelne 
pudełkowanie współczesnych monet lub gwoli ścisłości, numizmatów, pomimo 
że obarczone jest lekką aurą przyzwolenia na niekompetencję i lenistwo 
intelektualne odbiorców, jest praktyką jak najbardziej na miejscu, niewątpliwie 
znacznie ułatwiającą rzeszom zbieraczy i inwestorów ocenę ich przydatności.  
      Monety współczesne, produkowane według precyzyjnych, nowoczesnych 
standardów technicznych, tworzą ciągi emisji identycznych lub zaiste, niewiele 
się od siebie różniących krążków, o identycznym rysunku oraz utrzymywanej w 
dużym reżimie technologicznym wadze i średnicy. Niektóre wyroby mennicy 
przeznaczone są wyłącznie na rynek kolekcjonerski - produkowane ze stopów 
metali wrażliwych na coraz bardziej pogarszający się skład powietrza lub za 
pomocą specjalnie uszlachetnionych stempli, wręcz wymagają odizolowania i 
zamknięcia w sterylnych warunkach.  
               Jednakże ta sama praktyka w odniesieniu do monet starszych - 
najczęściej przecież pokrytych osłaniającą je przed szkodliwością 
niekorzystnych warunków atmosferycznych i dotyku palców patyną oraz 
wymagających częstego, bezpośredniego z nimi kontaktu - wzbudza już we 
mnie uczucie sporego, delikatnie mówiąc, dyskomfortu.  
        W jaki sposób sprawdzić parametry „zapuszkowanej” monety (tak, tak, 
wiem, że można, ale to niewygodne i nieprecyzyjne) lub porównać rysunek 
stempla z jej „siostrami” pochodzącymi z innego, być może nieprawego łoża? 
Przecież w porównaniu ze współczesnymi, monety bite np. w XV czy XVI 
wieku to… unikaty! Nawet, jeśli porównamy egzemplarze pozornie tożsame, 
wybite przez tego samego mincerza, tego samego dnia i tą samą parą stempli, 
możemy znaleźć istotne różnice – głębokości reliefu, kąta uderzenia, 
niedoskonałości rysunku wynikających z prymitywnej technologii 
przygotowywania blach, różnych położeń awersu i rewersu w stosunku do 
siebie. Mógłbym tak długo, ale wspomnę tylko o czymś, o czym nikt jeszcze 
zdaje się w kontekście monet nie pisał – o zapachu. 
        O czym mówię? To w zasadzie wiedzą tylko Ci, którzy nie palą lub rzucili 
nałóg (nie chwaląc się, jam  to uczynił... stąd zresztą to odkrycie). Myślę, że 
tylko wtedy można w pełni poznać i zrozumieć różnicę pomiędzy rozgrzanym w 
palcach srebrnym krążkiem gdańskiego orta zygmuntowskiego a, załóżmy, 
kęsem miedzi lub brązu bizantyńskiego follisa.  
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      Szczególnie utalentowani potrafią podobno po zapachu odróżnić, czy 
moneta została rzeczywiście znaleziona na strychu dziadka, czy też została 
prozaicznie wykopana w jego ogródku, ale za wiarygodność tegoż nie biorę 
pełnej odpowiedzialności. Konkludując jednak - jakże trafnym określeniem (nie 
tylko ze względu na specyficzny kształt pudełka) jest w przypadku ogradowania 
monety np. XVII wiecznej nazwanie jej opakowania… „trumną”. 
      Mówienie o subiektywizmie i braku precyzji w odniesieniu do prób oceny 
stopnia rzadkości występowania jakiegoś numizmatu jest oczywistym truizmem. 
Nie należy także przesadzać z nadmiernym eksponowaniem tych cech, choćby 
po to, aby nie postawić zbyt wielkiego znaku zapytania nad sensownością czy 
wręcz koniecznością dokonywania takich prób. Określenie rzadkości 
występowania ma w założeniu ułatwić zainteresowanym rozpoznanie, który z 
będących na „wokandzie” wariantów stempla monety jest rzadszy i jaki dystans 
(w domyśle – cenowy) dzieli go od wariantu pospolitszego. 
      Musimy pamiętać, że systemy oceny stopnia rzadkości występowania 
zachowują rację bytu, a ich stosowanie ma sens, tylko w przypadku 
powszechnej akceptacji towarzyszącej im aury umowności. O jako takiej 
precyzji możemy mówić jedynie w przypadku skrajnych frakcji ocenianych 
populacji, czyli monet unikatowych (vide słynny dukat Łokietka) oraz monet  

 
Dukat Wł. Łokietka 

 
 
 
pospolitych, których występowanie można określić słowem: masowe (tu na 
arenę pchają się z kolei boratynki). Wszystkie pośrednie populacje są bardzo 
trudne do precyzyjnej oceny, zwykle tworzonej bardziej w oparciu o intuicję niż 
rzetelną informację – w procesie tym rolę decydującą odgrywa doświadczenie 
oceniającego, który musi wziąć pod uwagę nie tylko wielkość emisji monety czy 
częstość jej występowania, ale także np. jej cenę rynkową. Pomijam tu 
oczywiście oceny tworzone przez niektóre środowiska o charakterze stricte 
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merkantylnym, obarczone niestety lekkim, ale wyczuwalnym balastem 
tendencyjności. 
     Najpopularniejszym i najczęściej stosowanym systemem oceny stopnia 
rzadkości występowania jest wielostopniowa skala, zastosowana przez nestora 
polskiego kolekcjonerstwa – hrabiego Emeryka Hutten-Czapskiego a później 
przez autora najpełniejszego zestawienia monet polskich, Edmunda Kopickiego. 
Zawiera ona spektrum od nieoznaczonych monet pospolitych, poprzez coraz 
rzadsze, oznaczane literą R z dodatkiem cyfr o wzrastającej wartości - 
R,R1,R2..., aż do najrzadszych R8, występujących w 2-3 egzemplarzach oraz 
„topowego” R*, czyli unikatu. 
     Ogólnie i nagminnie popełnianą nieścisłością, rzutującą znacząco na 
rzetelność oceny i prowadzącą do wielu nieporozumień, jest praktyka jej 
dokonywania w odniesieniu do rodzaju numizmatu, bez sprecyzowania innych 
kryteriów systematyki i lokalizacji w hierarchii występowania, czyli określenia 
swoistego miejsca w „szeregu” wynikającego ze specyfiki produkcji menniczej. 
      Stopień rzadkości występowania będzie przecież inny dla ogólnie 
pojmowanego rodzaju monety, inny dla jej typów i odmian a jeszcze inny dla 
wariantów stempla, tak w aspekcie różnic rysunku jak i interpunkcji. Różnice w 
ocenie towarzyszyć będą także doprecyzowaniu systematyki poprzez 
przyporządkowanie rewersów poszczególnym awersom. 
      Podsumuję, aby nie zanudzić – mówiąc o stopniu rzadkości występowania 
danego numizmatu, musimy pamiętać o uwzględnieniu i określeniu zakresu 
typologicznego oceny, czyli po prostu o sprecyzowaniu jego lokalizacji w 
systematyce. 
      Oczywistym jest, mam nadzieję, iż rozważania powyższe tylko w 
niewielkim stopniu dotyczą monet (lub ogólnie pojmowanych numizmatów – 
jak to z uporem godnym lepszej sprawy forsuję) współczesnych a ich sens i 
przydatność rosną w miarę starzenia się materiału poddawanego ocenie. 
                                                                                             Piotr L. Czarnecki 
                                                                                              Solec Kujawski 
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WYSTAWY 
25czerwca 2008 r. w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu otwarta została 

wystawa zatytułowana: „Witold Korski. Ekslibrisy i medale;  w piątą rocznicę 
śmierci Artysty”. Wystawy choćby najpiękniejsze są zjawiskami ulotnymi i po 
zakończeniu okresu wystawowego już po niedługim czasie pozostają tylko 
mgliste wspomnienia, jeżeli wystawie nie towarzyszy katalog. Tym razem 
wystawę tą nie spotkał ten przykry los skazujący ją na zapomnienie. Zadbał o to 
współwystawca, autor i wydawca katalogu Pan Lech Kokociński. Katalog 
równie piękny jak wystawa zawiera mnóstwo szczegółów z życia Artysty, 
niezapomnianego twórcy serii medali królewskich.. Katalog podzielony jest na  

 
dwie części, pierwsza zawiera zrealizowane ekslibrisy, projekty ekslibrisówi 
komentarze Witolda Korskiego do swoich ekslibrisów. Druga część to medale 
serii królewskiej oraz medale lane. Całość katalogu wydana jest w pięknej 
szacie graficznej niemalże na biblifilskim pozioomie i stanowić będzie ozdobę 
niejednej biblioteczki. 

 Aleksander M. Kuźmin 
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ŻETON Z SERII „HERBY SZLACHECKIE” 
Przedstawiamy Czytelnikom drugi żeton - monetę prywatną z serii            

"Herby Szlacheckie " (pierwszą były 4 szeligi patrz GZN nr 72/2007) . Żeton o 
średnicy 27 mm jest wykonany w mosiądzu w Mennicy Kremnica w nakładzie 
2500 sztuk. Projektantem żetonu jest Zbigniew Bartkowiak.  
Awers:  poznański kościół Świętego Jana Jerozolimskiego Za Murami - to 
budowla późnoromańska , jednonawowa , zbudowana na przełomie XII i XIII 
wieku . Po katedrze stanowi najstarszy zabytek Poznania. Jest to pierwszy w 
Wielkopolsce i jeden z pierwszych w kraju budynek z cegły . Na tle kościoła 
krzyż maltański (kościół jest pod opieką Joanitów), dołem poziomo : IIII 
PRUSY, a w otoku: Atykwariat JM Poznań Al. Marcinkowskiego 20, małymi 
literkami: honorowany do 2.02.2008 
Rewers: herb Prus I (Słubica, Turzyna, Wagi, Wiskałła) w otoku górą łukiem 
napis:  Janusz Maciński 
Żetony służą jako środek płatniczy ( 4 prusy = 4 złote ) w wybranych punktach 
handlowych i usługowych w Poznaniu. 
 Podczas bicia monet 4 Prusy uległy pęknięciu stemple awersu i rewersu . Mennica była 
zmuszona wykonać nową parę stempli , na której znak mennicy umieszczono po lewej stronie 
kościoła . Tak więc pierwszą parą stempli wybito 588 monet - znak mennicy po prawej 
stronie kościoła , a drugą parą stempli wybito 1912 monet - znak mennicy po lewej stronie 
kościoła.  

 
 
Oba żetony zarówno 4 szeligi jak i 4 prusy wyróżniają się swoją urodą na tle 
coraz liczniej emitowanych żetonów reklamowych. 

Aleksander M. Kuźmin  
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ODPOWIEDŹ NA LIST W. NIEMIRYCZA w GZN 73/2007 
Zdumiewa brak krytycyzmu działaczy PTAiN-PTN wobec plagiatów, zmyśleń histo-ryczno 

wojskowych i wojskowo numizmatycznych oraz nie mającego pokrycia w faktach samochwalstwa 
Wojciecha Niemirycza, zaśmiecających publikacje o polskim pieniądzu wojskowym i jego emitentach.  

Niewiele z tego wytknąłem w „Katalogu-cenniku polskich monet wojskowych 1925-1939” z 2006 
r. i w Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych 72/2007. Pominąłem m.in. bzdurę największą, łatwą do 
zauważenia kuriozalną systematyzację pseudo wojskową, sprzeczną z Ordre de Bataille wojsk II 
Rzeczpospolitej. Ukazywała się pięciokrotnie drukiem, ośmieszając i kompromitując PTN jako 
towarzystwo naukowe.  

Wydumaną systematyzację pierwszy opublikował Biuletyn Numizmatyczny 2/1972. Podała 
kawalerię jako główny rodzaj broni, po niej trzy rodzaje artylerii jako odrębne bronie, najważniejszą 
piechotę jako broń czwarta co do znaczenia, piechotę górską jako piąty rodzaj broni oraz plątaninę innych 
rodzajów broni, służb, garnizonów, szkół itp. Do tego bezkrytyczny plagiat z Łódzkiego Numizmatyka 
4/1969 wszystkich autorskich haseł katalogowych i zmyśleń Stanisława Bulkiewicza nie istniejących 
emisji i emitentów. Tym plagiatem W. Niemirycz już się nie chwali, nawet nie wspomniał o nim w 
swojej hagio-grafii z 2000 r. „Wspomnienia warszawskiego numizmatyka”.  

Choć w BN 2/1973 i w katalogu wystawy 1979 podałem poprawną systematyzację wojskową 
według OdeB, kuriozalny podział powtarzają wszystkie cenniki W. Niemirycza. Nie mniej 
kompromitującą bzdurą historyczno wojskową było uparte powtarzanie jakoby pieniądz wojskowy 
wydawały tylko spółdzielnie (stąd błędne tytuły cenników), bo kasyna oficerskie i podoficerskie rzekomo 
do nich należały. Zmyślone przez W. Niemirycza „kasyna spółdzielni” trafiły m.in. do GZN 23/1996 i 
39/1999.  

Jakby zgodnie z prawem Kopernika, wypierania monety lepszej przez gorszą, PTAiN zamiast 
wznowić mój katalog wystawy lubelskiej 1979, rozszerzony o nowe odkrycia, ilustracje i dane 
cennikowe, czekało do 1983 r. na nieporadne dzieło życia W. Niemirycza. Pół opisowy tabelaryczny 
cennik, łamiący wszystkie zasady poprawnego katalogowania, w bzdurnej systematyzacji, rozrzucający 
dane monet w 4-5 miejsc i w 3-4 miejsca wydu-mane czynniki spekulacyjnych wycen. Do tego mnóstwo 
innych nieporadności, błędne stopnie rzadkości i fałszywe ceny, zmyślone monety niklowe, zaokrąglane 
średnice monet (0,6-0,7 mm do dołu) i plagiat mojego oryginalnego systemu katalogowania rewersów. 
Jeszcze w GZN 62/2005 chwali się tym systemem jako swoim dziełem.  

Ewidentny bubel katalogowy jest ciągle dla W. Niemirycza powodem do dumy, choć po 
powszechnej krytyce, nie tylko mojej, wydawca musiał go w 1988 r. radykalnie przerobić i przepisać na 
koszt PTAiN, grupując dane emisji w słupki, jak w moim kata-logu 1979. Ale mało kompetentni cisi 
współautorzy wydania (podani w hagiografii W. Niemirycza), nie usunęli plagiatu, nie poprawili żadnej 
bzdury historyczno wojskowej i opisowej ani też szalbierstw rzekomej pospolitości i taniości monet.  

Jak to się stało, że 35 lat temu początkujący numizmatyk, nadrabiający brak wiedzy historyczno 
wojskowej i wojskowo numizmatycznej plagiatami, zmyśleniami i bania-lukami, od razu zaczął 
przedstawiać się i być przedstawiany jako jedyny znawca tematu. Popisywał się tak w wielu oddziałach 
PTN. Długo nikt nie zwracał uwagi, że przypisuje sobie cudze badania i prace.  

Nie dziwią kłamstwa i niewybredne ataki personalne w GZN 73/2007, jedyna reakcja na 
merytoryczną krytykę twórczości W. Niemirycza. Tak samo w latach 70. i 80. XX w. wygryzał mnie z 
BN i PTAiN, a potem niszczył dokumenty mojego członkostwa i zasług (vide „Ludzie Towarzystwa”). 
Teraz będzie inny epilog, jeśli nie odwoła kłamstw i nie przeprosi mnie na łamach GZN. Do Canossy i 
spóźnionej nauki, wieczny przepisywaczu i samochwale, zakompleksiony potomku ruskiego bojara 
Iwaszki (vide hagiografia), osławiony „odkrywco” monet zastępczych dla prezydenta RP, secesji w 
Warszawie wyprzedzającej o ćwierć wieku wiedeńską i berlińską, niklowych monet wojskowych, kasyn 
spółdzielni i dziesiątek podobnych zmyśleń. Czytelnicy GZN mogą pytać dlaczego widzę to, czego inni 
długo nie dostrzegali. Z wielu powodów. Gdy mój Ojciec poległ 1. września 1939 r. zostałem, do dnia 
wysiedlenia z Poznania, posiadaczem bodajże kompletu monet wojskowych z Okręgów Korpusu VII i 
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VIII – poznańskiego i pomorskiego, poznając ogromną skalę zjawiska, długo nie znaną numizmatykom. 
Ojcowski zbiór przepadł, ale od 40. lat znów mam największą kolekcję pieniądza wojskowego, 
gromadzoną do badań. Międzywojenną historię Wojska Polskiego i jego spółdzielni znam 
nieporównywalnie lepiej od innych, od lat 60. XX w. prowadzę źródłowe badania tematu i od 1973 r. 
opublikowałem kilkadziesiąt dużych i mniejszych źródłowych prac, także w PTAiN-PTN. „Katalog-
cennik 2006” wymienia 47 publikacji ze źródłowymi danymi emisji i emitentów, nie tylko moich. Prac 
W. Niemirycza jakoś wśród nich nie ma. W przeciwieństwie do W. Niemirycza umiem korzystać z 
archiwów i bibliotek naukowych, pracowałem w jednych i drugich. To do mnie należy odkrycie 
przeznaczenia pieniądza wojskowego i zasad jego obiegu, tajnych nazw spółdzielni, łódzkiej mennicy i 
grawerów stempli monet, datowania, wielkości i struktur emisji. Pierwszy wydałem, w 1979 r. w 
powielanym maszynopisie i w 1981 r. drukiem, ilustrowany katalog polskiego pieniądza wojskowego, 
prostujący setki publikowanych w PTA-PTAiN potknięć historycznych i numizmatycznych, będący 
podstawą wszystkich innych katalogów tematu. Także W. Niemirycza, choć się tego wypiera. Wcześniej 
niż inni poznałem negatywne cechy osobowości byłego „członka zasłużonego” PTN, odszedł w niesławie 
w 2004 r., ostatnio ujawnione publicznie m.in. w GZN 62/2005 i 73/2007. Czy tyle wystarczy. Przez 
kilkadziesiąt lat mało kto znał moje dokonania, nie czyniłem wokół nich szumu publicystycznego i nie 
obwoziłem się z nimi po oddziałach PTN jak W. Niemirycz. Wykorzystujący moje milczenie na 
samochwalstwa, demaskowane od niedawna. Ale to moje ustalenia podają autorzy poważnych prac (np. 
Andrzej Schmidt i Aleksander Gąsiorski) i katalogi aukcyjne, tylko moje nazwisko podaje od 1974 r. 
album Tadeusza Kałkowskiego „Tysiąc lat monety polskiej” i Andrzeja Mikołajczyka „Leksykon Numi-
zmatyczny” z 1994 r. Mnie plagiatują inżynierowie, nieuczeni prawa autorskiego.  

Także autorzy katalogu z 2002 r., prezesi PTN z Gniezna i Piły: Roman Kokott i Bogumił Sikorski, 
wykorzystują tylko moje badania i prace, odrzucając popłuczyny i zmyślenia W. Niemirycza. Jego 
twórczości nie chwali żaden kompetentny numizmatyk, acz należy docenić minione zasługi drobnego 
przyczynkarza czy popularyzatora tematu wśród nie znających poważnych prac i katalogów.  

Mirosław Bartoszewicki 
<mbartoszewicki@wp.pl> 
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Summary: 
 
The current issue of GZN begins with article by Artur Jezioro. This time 
A.Jezioro writes about false 5 Guilder coin dated 1932 with the picture of the 
crane on it. In the following article Zdzisław Skupień presents the genesis of the 
Ethiopian money in Abyssinia. Piotr L.Czarnecki makes his debut in this 
edition of GZN with two articles. He gives us some remarks on minting coins 
during the reign of Jan Kazimierz and also describes the states of coins 
preservation and the rarity of their occurrence in his articles. There is also the 
article about the beginning of the military co-operative in Modlin and Gdynia by 
Wojciech Niemirycz. Aleksander M.Kuźmin brings this issue of GZN to an end 
with some information about the exhibitions which have been held recently and 
some fresh news from numismatic collectors’ market. 

Translated by Karo  and Frytek  


