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Zbigniew Bartkowiak
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

FAŁSZERSTWA NADRUKÓW I BANKNOTÓW SOLIDARNOŚCI

W latach 80. XX wieku trafiły do obiegu pieniężnego i handlowego banknoty 
Narodowego Banku Polskiego z hasłami nadrukowanymi przez podziemny ruch NSZZ 
Solidarność. Obok nich pojawiły się wkrótce banknotopodobne druki ulotne wykonane 
na wzór oficjalnych banknotów obiegowych. Część z nich wprowadzano do obiegu licząc 
na społeczny odzew, część trafiała do kolportażu z nadzieją na zysk pozwalający na fi-
nansowanie działalności związkowej. Już wtedy dały początek wielu zbiorom, nierzadko 
kontynuowanym do dziś. Jak każdy przedmiot kolekcjonerski tak i te obiekty stały się 
źródłem dochodu dla fałszerzy i przyczyną bólu głowy ich nowych właścicieli.

Pierwsze emisje wykonane były w prosty sposób – przy pomocy stempla (pie-
czątki). Te cechowały się różnym poziomem wykonania, jednak niezmienna pozostała 
technika odbijania otrzymanej formy na banknocie. Ta prosta technika druku była wy-
starczająca, aby powielić na obiegowym banknocie nośne społecznie hasło lub wezwanie 
do określonego działania. Z poligraficznego punktu widzenia były to proste, jednoko-
lorowe grafiki. Do stemplowania, jak się wydaje, najczęściej stosowano powszechnie 
dostępne tusze do pieczątek lub atramenty, a więc uzyskany efekt nie powinien różnić się 
wiele od tradycyjnej pieczątki.

Inną techniką wykonywano „banknoty solidarnościowe”. W tym przypadku 
inaczej niż w przypadku nadruków należało przeprowadzić cały proces od początku. 
Banknoty to wielokolorowe grafiki, których każdy kolor można było drukować tylko 
osobno. Na inne rozwiązania nie pozwalała dostępna technika. Przygotowanie do druku 
polegało na rozrysowaniu poszczególnych kolorów na osobnych arkuszach, następnie 
ich sfotografowaniu, po czym przeniesieniu poszczególnych rysunków na matryce dru-
kujące. W tym procesie nie stosowano rastrowania1, gdyż projekty graficzne były pozba-
wione półtonów. „Banknoty solidarnościowe” drukowano w różnych technikach. Najczę-
ściej był to offset albo sitodruk, ze szczególnym upodobaniem tej drugiej. Nie potrzeba 
do niej specjalistycznego sprzętu drukarskiego, wystarczy drewniana ramka z rozpiętą 
matrycą drukarską wykonaną z siatki sitodrukowej a nawet z damskiej pończochy. Mate-
riały te pokrywa się substancją „zapychającą” oczka siatki a następnie usuwa tam, gdzie 
są elementami rysunku widocznego na papierze. Pozwala to na przetłoczenie farby dru-
karskiej z górnej powierzchni sita na drugą stronę, gdzie jest położony papier. Przy dru-
kowaniu dwóch lub więcej kolorów dokładano starań, aby matrycę drukarską przezna-
czoną do druku kolejnego koloru wpasować dokładnie w już wydrukowany rysunek.

Technikę offsetu można wykorzystać jedynie w przypadku posiadania maszyny 
drukarskiej. W tej technice wykorzystuje się matryce aluminiowe pokryte cienką warstwą 

1  Rastrowanie – proces odwzorowania obrazu wielotonalnego na obraz rastrowy o stałej ilości punktów 
rastrowych i ich zmiennej wielkości lub o stałej wielkości i zmiennej ilości, 

Z. Bartkowiak, Fałszerstwa nadruków i banknotów solidarnościowych



Biuletyn Numizmatyczny 2020 : 2 (398)
_________________________________________________________________________________________________________________________

118

drukującą i gęstą farbę drukarską. Przygotowanie matrycy polega na usunięciu zbędnej 
powierzchni warstwy drukującej. Jest to cienka warstwa środka, który charakteryzuje 
się bardzo dobrą (po zwilżeniu wodą) przyczepnością farby drukarskiej. Jej pozostałości 
(rysunek) przenoszą farbę ze zbiorniczka na gumowy wałek pośredniczący i dopiero on 
zadrukowuje papier, a więc podobnie jak w przypadku pieczątek.

Podstawowe wiadomości o niektórych cechach technik drukarskich

Cechy pieczątki
Jakość otrzymanego druku przy pomocy stempla zależy od kilku czynników: 

jakości papieru zadrukowywanego, tuszu i pieczątki. Papier posiada różną zdolność 
do wchłaniania tuszu (atramentu). Tusz posiada większą lepkość niż atrament i trudniej 
wnika w masę papierową. Na powierzchni papieru niektóre miejsca pozostają lekko 
zabarwione (tam gdzie tusz głębiej nie wniknął) lub bardziej (tam gdzie tusz wniknął 
w masę papierową). Powierzchnia odbitego stempla nie jest więc jednorodna, choć sto-
sunkowo łatwo możemy określić kontury rysunku (il. 1a–b). Inaczej jest w przypadku, 
gdy zamiast tuszu zastosujemy atrament. Mniejsza lepkość powoduje, że atrament bar-
dziej wnika w masę papierową, szczególnie w przypadku papieru gorszej jakości, po-
wodując powstawanie licznych rozlewisk (il. 1c). Powodem jest wspomniana niejed-
norodność papieru; twarde włókna celulozy nie absorbują tuszu, który jest wchłaniany 
przez kapilary lub wypełniacze.

Barwa odcisku odpowiada kolorom użytego tuszu. Nie zawsze jest ona jed-
nolita, ciemniejszy lub jaśniejszy odcień spowodowany jest miejscowym zgromadzeniem 
większej lub mniejszej ilości tuszu.

                            a                                                          b                                                          c

Il. 1. Oryginalne pieczątki: 
a. wykonana tuszem niebieskim, litera I ze słowa PRIORYTET (Poczta Polska, 2020 r.). 

Powiększenie ok. 12 x; b. wykonana tuszem fioletowym, litera Ł z pieczątki o treści: inż. Zbigniew Łukomski 
(Zakłady Przemysłu Metalowego im. J. Stalina w Poznaniu, 1955 r.). Pow. ok. 12 x; c. wykonana zielonym 
atramentem, litera S z napisu REGION ŚRODKOWO—WSCHODNI. SOLIDARNOŚĆ Z AKTORAMI. 

1983? Pow. ok. 12 x
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                            a                                                          b                                                          c

Il. 2. Sitodruk: a. fragment repliki sitodrukowej PTN. Skala 1:1;  
b. Fragment. Pow. ok. 15 x; c. Fragment. Pow. ok. 35 x

                            a                                                          b                                                          c

Il. 3. Sitodruk, lata 80., oryginały: a. Litera Ń ze słowa TORUŃ, fragment banknotu Kukla, 
Typ 502. Pow. ok. 15 x; b. Litera Z ze słowa ZOMO, fragment banknotu Kukla, Typ 58. Pow. ok. 15 x; 

c. Litera Z ze słowa GROSZY, fragment banknotu Kukla, Typ 25. Pow. ok. 15 x

Cechy sitodruku
Dnia 13 grudnia 2019 roku, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w sie-

dzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizowano 
wystawę monet i banknotów związanych ze stanem wojennym, na którym m.in. przed-
stawiano sitodruk jako technikę druku podziemnej Solidarności. W efekcie otrzymaliśmy 
dobrą próbkę do jego analizy. Zastosowano współczesne sito i farbę według receptury z lat 
80. Rysunek jest „miękki”, pozbawiony bardzo ostrych konturów oraz głębokiej czerni, 
co jest spowodowane przez dobre wchłanianie farby przez papier. Ostry kontur został 
w ten sposób „rozmyty”, a na powierzchni pozostało dużo mniej farby. Powierzchnia 

2  W. Kukla, Banknoty opozycji w Polsce 1982-1988, Poznań 2011.
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zadrukowana w wielu miejscach (tam gdzie przylegało oczko sita) jest rozjaśniona przez 
powietrze, które wyparło farbę, wtłoczone raklem3 przez oczko sita (il. 2).

Cechy te możemy dostrzec na sitodrukach z czasów stanu wojennego (il. 3). 
Widoczne są gruba warstwa, niewsiąkliwej farby (il. 3a), „postrzępione” przez siatkę sita 
kontury zadruku (il. 3b) oraz wspomniane wyżej bąble powietrza, które wyparły farbę 
(il. 3c).

                            a                                                          b                                                          c

Il. 4. Offset, Numizmatyka Poznańska, Nr 1 (2010); a. litera N ze słowa NOWA (okładka).  
Pow. ok. 12 x; b. litera k ze słowa Numizmatyka (strona tyt.). Pow. ok. 12 x; c. fragment  

ilustracji kwartnika, tamże, s. 35. Pow. ok. 12 x

Cechy druku offsetowego
Ten rodzaj druku posiada ostre, wyraźne kontury i powierzchnię rysunku dobrze 

pokrytą farbą. Druk wytworzony na papierze jest płaski, a farba częściowo wnika w masę 
papierową. Barwy uzyskuje się z modelu CMYK4, farby są transparentne, ale mieszanie 
kolorów uzyskuje się przez rastrowanie oryginałów w wyniku czego otrzymujemy 
mniejsze lub większe punkty, albo większą ilość punktów o stałym rozmiarze. Oko nie po-
strzega pojedynczych punktów, ale uśrednia ich wartość na powierzchni receptorów oka. 
Uzyskiwanie barw przy pomocy punktów rastra zmniejsza zużycie farby i ułatwia jej wy-
sychanie. Podczas oglądu następuje sumowanie się barw i powierzchni poszczególnych 
punktów i powstaje wrażenie określonej barwy. Na il. 4a widzimy literę N na jasnożółtym 
tle o wartości 20% koloru żółtego. Na powiększonym fragmencie możemy zauważyć, 
że żółtym punktom towarzyszą mniejsze, o barwie niebieskiej (cyjan) i czerwonej (ma-
genta), które mają za zadanie zmniejszyć zużycie farby żółtej bez zmiany odbieranego 
koloru. Ponadto na zdjęciu widoczne są obszary jaśniejsze lub ciemniejsze z powodu 
nierównomiernego oświetlenia. Il. 4b przedstawia literę k, gdzie można zauważyć bardzo 

3  Rakiel – narzędzie przy pomocy którego przetłacza się farbę przez sito na papier.
4  Model CMYK – model „praktyczny”, drukarski. Zgodnie z teoretycznym modelem CMY suma trzech 

farb: cyjanu, magenty i żółtej, o 100% intensywności, powinna dać w sumie kolor czarny. W praktyce, na skutek 
niedoskonałych barw farb uzyskuje się kolor szary a niedoskonałości likwiduje się farbą czarną. Nazywany jest 
także modelem subtraktywnym, gdyż światło, które widzimy jest pozbawione składowej pochłoniętej przez 
płaszczyznę odbijającą. 
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ostry kontur litery oraz jednolitą powierzchnię zadruku. Kwiatek przedstawiony na il. 
4c pokazuje jak tworzy się szarości. Odbierana barwa jest średnią zadruku złożonego 
z mniejszych i większych czarnych punktów. Punkty zlewają się w szarość przy zmniej-
szaniu (oddalaniu od oka). 

Cechy druku kserograficznego
Techniki druku offsetowego, kserograficznego czy omówionego dalej druku 

atramentowego posiadają zdolność do oddawania półtonów barw i obrazów wielokolo-
rowych tylko w oparciu o model CMYK. Oznacza to, że do typowego druku wykorzy-
stuje się wyłącznie farby w czterech kolorach: cyjan (C), magenta (M), żółty (Y) i czarny 
(K). Barwy uzyskuje się podobnie jak przy druku offsetowym przez rastrowanie ob-
razów czyli rozbijaniu ich na jednokolorowe punkty. Siatki punktów są tak zbudowane, 
że punkty o różnych kolorach, przy niskich jasnościach barwy którą tworzą, nie nakładają 
się. Inną metodą jest przypadkowe położenie punktów. O barwie wynikowej decyduje 
gęstość (wielkość) punktów poszczególnych kolorów składowych (CMYK). Na il. 5 
przedstawiono powiększenia obrazów złożonych z punktów różnego rodzajów rastrów 
kserograficznych.

                            a                                                          b                                                          c

Il. 5. Kserokopie: a. litera T, fragment falsyfikatu, kserokopii banknotu Kukla, Typ 14. Pow. ok. 12 x; 
b. litera C, fragment falsyfikatu, kserokopii banknotu Kukla, Typ 49. Pow. ok. 12 x; 
c. litera T, fragment falsyfikatu, kserokopii banknotu Kukla, Typ 50. Pow. ok. 12 x

Cechy druku atramentowego 
Domowe drukarki atramentowe umożliwiają tanią i często wysoką jakość 

druku. Jak się wydaje są ulubionym sprzętem drukarskim fałszerzy. Na il. 6 przedsta-
wiono w znacznym powiększeniu barwy czerwoną, zieloną i niebieską wydrukowane 
na drukarce atramentowej. W innym języku oznacza to, że barwy podstawowe prze-
strzeni RGB5 zostały odwzorowane w przestrzeni CMYK. Barwa czerwona jest sumą 

5  Model RGB – nazywany też modelem addytywnym, wykorzystywany jest w ekranach telewizyjnych 
i monitorach komputerowych. Emisja świateł RGB (czerwonego, zielonego i niebieskiego) o 100% intensyw-
ności daje w wyniku (sumie) światło białe.
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magenty i żółtego, zielona to suma cyjanu (jasnoniebieskiego) i żółtego a na kolor 
niebieski składają się magenta i cyjan. Składowe te widoczne są na konturze rysunku 
w postaci plamek o barwie składowych. Punkty czarne zostały dodane przez program 
graficzny aby zmniejszyć zużycie kolorowego tuszu przy zachowaniu wrażenia odpo-
wiedniego koloru. Widoczny jest też efekt dodawania kolorów, na co wpływa transpa-
rentność tuszów drukarki i efekt wnikania cząstek tuszu w papier. Nieco inaczej próbki 
te będą wyglądały wydrukowane na tzw. papierze fotograficznym, charakteryzującym 
się zatrzymywaniem tuszu na powierzchni papieru (il. 7). Widać więcej kolorów skła-
dowych, punkty są ostre. W obu przypadkach zastosowano raster stochastyczny.

                            a                                                          b                                                          c

Il. 6. Testowe wydruki atramentowe kolorów na papierze zwykłym: 
a. czerwony. Pow. ok. 35 x; b. zielony. Pow. ok. 35 x; c. niebieski. Pow. ok. 35 x

                            a                                                          b                                                          c

Il. 7. Testowe wydruki atramentowe kolorów na papierze „fotograficznym”: 
a. czerwony. Pow. ok. 35 x; b. zielony. Pow. ok. 35 x; c. niebieski. Pow. ok. 35 x
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Cechy druku laserowego 
Drukarki laserowe drukujące w kolorze nie są dziś rzadkością. Druk otrzymuje 

się podobnie jak w kserokopiarce – toner przyczepia się do papieru a następnie ulega 
utrwaleniu (roztopieniu) w wysokiej temperaturze. Druk utrzymuje się więc na po-
wierzchni papieru, posiada też zdolność do mieszania barw składowych. Na il. 8 przedsta-
wiono powiększenia wcześniej przedstawionych próbek. Widoczna jest regularna siatka 
punktów poszczególnych barw składowych, punkty są ostre oraz brak dodanej czerni.

                            a                                                          b                                                          c

Il. 8. Testowe wydruki laserowe kolorów na papierze: 
a. czerwony. Pow. ok. 35 x; b. zielony. Pow. ok. 35 x; c. niebieski. Pow. ok. 35 x

Sposób tworzenia czerni 
Drukarki w różny sposób tworzą czerń. Na il. 9 przedstawiono powiększoną 

próbkę czerni złożonej ze wszystkich składowych CMYK, druku laserowego (il. 9a) 
oraz atramentowego na papierze fotograficznym (il. 9b) oraz zwykłym (il. 9c). Bardzo 
dobrze widoczne są wszystkie składowe (cyjan, magenta, żółty, czarny).

                            a                                                          b                                                          c

Il. 9. Testowe wydruki czerni złożonej z kolorów CMYK: a. wydruk laserowy. Pow. ok. 35 x; 
b. wydruk atramentowy na papierze „fotograficznym”. Pow. ok. 35 x; 

c. wydruk atramentowy na papierze zwykłym. Pow. ok. 35 x
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Analiza poszczególnych przypadków

W dalszej części przedstawiono analizę kilku przypadków fałszerstw. Zawsze 
przedstawiono ilustracje fragmentów fałszywych lub oryginalnych banknotów w skali 
1:1 oraz w powiększeniach ok. 12–15 x oraz ok. 35–40 x.

Przypadek 1. Stempel na banknocie
Analizując banknot 100-złotowy ze stemplem przedstawiającym pomnik Po-

znańskiego Czerwca 1956 roku trudno dopatrzyć się jakichkolwiek cech fałszerstw. 
Odbitka wykonana fioletowym tuszem wykazuje cechy typowe dla pieczątek i nie od-
biega od przedstawionych wzorów z il. 1. Także powiększenia nie wzbudzają podejrzeń. 
Stąd wniosek, że odcisk wykonano oryginalnym tuszem i przy pomocy dobrze wy-
konanego stempla. Jednak nadruk ten (w swoim czasie dostępny na powszechnie od-
wiedzanym portalu aukcyjnym) jest fałszywy. Wykonano go na banknocie o nominale  
100 złotych serii PG i numerze 7632466, który wprowadzono do obiegu dopiero 
w kwietniu 1991 r.6. Nie mógł więc być wykonany przez podziemne struktury, choć 
osobnik oferujący jego sprzedaż a ukrywający się pod nickiem „armalite”, to skądinąd 
internowany w stanie wojennym działacz Solidarności. W swojej ofercie miał wiele fał-
szerstw imitujących oryginalne nadruki z lat 80. XX wieku. Są one dla kolekcjonerów 
bardzo niebezpieczne, gdyż technika wykonania jest identyczna ze stosowaną w epoce. 
Gdyby nawet przyjąć, że nadruki wykonano oryginalnymi stemplami z lat 80. XX w.,  
to nadal mamy do czynienia z falsyfikatem, do produkcji którego użyto narzędzi z epoki. 
Takie działanie jest nadużyciem, udaje bowiem rzecz, którą nie jest. Do tego wytwarzane 
były w celach komercyjnych.

                            a                                                          b                                                          c

Il. 10. Banknot 100 zł, 1 czerwca 1986, seria i numer PG 7632466, z pieczątką pomnika 
Poznańskiego Czerwca 1956 i napisem SOLIDARNOŚĆ / PAMIĘTAMY, tusz fioletowy; 

odcisk stempla mógł być sporządzony najwcześniej w kwietniu 1991 r. 
(po wprowadzeniu serii PG do obiegu): a. fragment z pomnikiem, skala 1:1; 

b. fragment pow. ok. 15 x; c. fragment pow. ok. 40 x

6  M. Łukomski, Banknoty polskie PRL (od 16 grudnia 1974) i III RP. Poznań 1995 mps.
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Przypadek 2. Nadruk atramentowy imitujący stempel
Podobnie jak w pierwszym przypadku do fałszerstwa wykorzystano oryginalny 

banknot. Wytwarzanie stempli jest jednak zajęciem żmudnym a przy zróżnicowanym 
zapotrzebowaniu rynku na różnorodne odmiany, także drogim. Etap ten został więc 
przez fałszerza pominięty i zastąpiony skanerem oraz drukarką atramentową. Banknoty 
tego fałszerza były oferowane w bardzo dużych ilościach na znanym kolekcjonerom 
internetowym portalu aukcyjnym przez panią o wdzięcznym pseudonimie „tulipano”. 
Bardzo duże zróżnicowanie rozprowadzanych nadruków i brak inwencji twórczej 
spowodowało, że fałszerz kradł pomysły z innych druków drugiego obiegu będących 
w ofercie na tymże portalu. Niżej przedstawiony przykład jest twórczym przekształ-
ceniem wzorów nadruków z lat 80. XX wieku. W tym czasie stawiano na proste hasła 
i skróty myślowe zrozumiałe dla każdego, dysponując przy tym skromnym zapleczem 
technicznym. Tu zaś spotykamy się z precyzją detalu (patrz mapa Polski na rewersie,  
il. 12a) i formą wielokolorowego nadruku (tamże). Jednak ani napis na awersie 
jak i na rewersie nie jest prawdziwy. Oba zostały wykonane przez współczesną dru-
karkę atramentową. Na obrazie powiększonym bardzo dobrze widoczne są składowe 
czerwieni (punkty w kolorze magenty i żółte (il. 11) oraz kolorowe punkty CMY 
wchodzące w skład szarości portretu Lecha Wałęsy (il. 12). Co prawda w 1989 
roku drukarki atramentowe już istniały, jednak ich cena (ok. 3000 dolarów) brak 
tuszów i skanerów w dostępnej sprzedaży, na pewno kierowały uwagę wykonawców 
w stronę tradycyjnych technik. W tym czasie wielkim osiągnięciem był skład kompu-
terowy i czarnobiały druk offsetowy niektórych czasopism podziemnych (np. PWA).  
W latach 80. nie stosowano druku wielokolorowego do druku haseł na banknotach, na-
tomiast często kolor stempli upodobniano do kolorystyki banknotu (il. 13 oraz 14a–b). 
Nadruki wykonywano przede wszystkim na banknotach najniższych nominałów  
10 i 20 złotych.

                            a                                                          b                                                          c

Il. 11. Awers banknotu 20 zł, 1 czerwca 1982, ser. i nr AU 0061748: nadruk sfałszowany; 
a. skala 1:1; b. fragment nadruku, pow. ok. 15 x; c. fragment nadruku, pow. ok. 40 x

Z. Bartkowiak, Fałszerstwa nadruków i banknotów solidarnościowych



Biuletyn Numizmatyczny 2020 : 2 (398)
_________________________________________________________________________________________________________________________

126

                            a                                                          b                                                          c

Il. 12. Rewers banknotu 20 zł, 1 czerwca 1982, ser. i nr AU 0061748: nadruk sfałszowany; 
a. skala 1:1; b. fragment nadruku, pow. ok. 15 x; c. fragment nadruku, pow. ok. 40 x

                            a                                                          b                                                          c

Il. 13. Oryginalne nadruki na banknotach 10 i 20 zł podobne kolorystycznie 
do banknotów obiegowych, skala 1:1

Przypadek 3. Nadruk atramentowy imitujący czarny stempel
Nadruk ten odbiega od wydawanych w latach 80. tym, że wykonano go na nie-

spotykanie wysokim nominale (il. 14c). W czasach WRON-y była to ok. 1/9-1/147 część 
przeciętnej pensji. W związku z tym, że nadruki miały w założeniu trafić do jak naj-
większej liczby osób drukowano je na najniższych nominałach. Ostemplowane banknoty 
mogły zostać skonfiskowane przez milicję, a sąd mógł ogłosić ich przepadek na rzecz 
Skarbu Państwa. Dlatego też nikt nie narażałby się na utratę znaczącej części pensji po-
przez umieszczenie nadruku na banknocie o nominale 1000 złotych. Haseł nie drukowano 
w „głębokiej” czerni, gdyby jednak drukowano w kolorze czarnym, to wykorzystano 

7  Według danych GUS przeciętna pensja w styczniu 1982 r. wynosiła 8885 zł a w lipcu 1983 r. 13 806 zł.
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by najbardziej dostępny tusz czarny lub tusz do stempli metalowych (jednak ten nie miał 
tak głębokiej czarnej barwy). Powiększenie pokazuje, że dzieło to wykonano zapewne 
na drukarce atramentowej. Punkty rastra są słabo wyróżnione, a kolorystyka skrajnych 
(przy konturze) w barwach CMY (il. 15c) nie pozostawia wątpliwości, że jest to druk 
dzisiejszy. Banknoty 1000 złotych emisji 1 czerwca 1982 roku serii GR trafiły do obiegu 
w sierpniu 1992 roku8.

                            a                                                          b                                                          c

Il. 14. Nadruk WRONA NAS NIE POKONA!, 
oryginały: a. na banknocie 20 zł ser C 3827941, skala 1:1; b. na banknocie 20 zł ser F 3031072, skala 1:1; 

fałszerstwo: c. na banknocie 1000 zł ser GR 5418904, skala 1:1

                            a                                                          b                                                          c

Il. 15. Fragmenty litery A w słowie POKONA z nadruków z il. 13 powiększone ok. 40 x: 
a i b. oryginalne; c. falsyfikat

8  M. Łukomski, tamże.
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Przypadek 4. Kserokopia kolorowa
„Banknoty solidarnościowe” o nominale 200 złotych z portretem Zbigniewa 

Bujaka były wykonane bardzo starannie techniką offsetową z sitodrukiem. Odznaczają 
się ostrymi konturami rysunku i bardzo dobrym nasyceniem barw. Stąd widok banknotu 
wykonanego w sposób odbiegający od tego wzorca budzi zainteresowanie. Banknot 
sprawdzono przez porównanie z innym. Wybrano fragment rysunku z literą C w napisie 
ZŁOTYCH. Wszędzie widoczne są (il. 16c) punkty rastra, nawet na tle, które w oryginale 
było niezadrukowane.

                            a                                                          b                                                          c

Il. 16. Fragmenty banknotu 200 zł Z. Bujak, Kukla, typ 49: a. fragment oryginału, skala 1:1; 
b. fragment oryginału, litera C ze słowa ZŁOTYCH, pow. ok. 12 x; c. fragment falsyfikatu 

otrzymanego metodą kserograficzną, litera C ze słowa ZŁOTYCH, pow. ok. 12 x

                            a                                                          b                                                          c

Il. 17. Fragmenty banknotu 100 zł brat Albert, Kukla, typ 14: a. fragment oryginału, skala 1:1; 
b. fragment oryginału, litera T ze słowa STO, pow. ok. 15 x; c. fragment falsyfikatu 
otrzymanego metodą kserograficzną, litera C ze słowa ZŁOTYCH, pow. ok. 15 x
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                            a                                                          b                                                          c

Il. 18. Numer kolejny banknotu 100 zł brat Albert, Kukla, typ 14: a. z oryginału, pow. ok. 5 x; 
b. z pierwszego falsyfikatu, pow. ok. 5 x; c. z drugiego falsyfikatu, pow. ok. 5 x

                            a                                                          b                                                          c

Il. 19. Cyfra 7 z numeru kolejnego banknotu 100 zł brat Albert, Kukla, typ 14: 
a. z oryginału, pow. ok. 15 x; b. z pierwszego falsyfikatu, pow. ok. 15 x; 

c. z drugiego falsyfikatu, pow. ok. 15 x

Przypadek 5. Kserokopia kolorowa
Banknoty z podobizną brata Alberta nie należą do pospolitych. Ich oryginały 

były drukowane metodą sitodruku. Na il. 17b widoczne są rozjaśnienia farby spowo-
dowane przetłaczanym przez sito powietrzem, które wyparło farbę. Można też za-
uważyć jednobarwność farby oraz postrzępienia konturu, będące pozostałością sita. 
Z kolei na il. 17c widzimy raster charakterystyczny dla druku cyfrowego (to też od-
miana kserokopii) z licznymi, dającymi się wydzielić punktami (kropkami) w kolorach 
CMY. Fałszerzowi trafił się jeden egzemplarz z numerem 247, po czym fałszerstwo to 
zostało twórczo rozwinięte. Wykonane po raz pierwszy przejęło numer i usterki cyfry 7 
z numeru kolejnego (il. 18). Na oryginale (il. 19a) widzimy cyfrę zapisaną pisakiem ze 
skazą w górnej części cyfry. Na egzemplarzu fałszowanym po raz pierwszy, zachowano 
oryginalny numer a na cyfrze 7 można zauważyć charakterystyczną usterkę pisma  
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(il. 19b). Na kolejnym fałszerstwie fałszerz zamienił kolejność cyfr tworząc numer 274 
(il. 18c), jednocześnie poprawiając usterkę (il. 19c). Ponadto banknot charakteryzuje 
się nieco większym kontrastem. Na il. 19c widoczne jest to w postaci ciemniejszych 
punktów rastra i węższej obwódki wokół cyfry. Wydaje się, że fałszerstw dokonano 
na tej samej maszynie.

Podsumowanie

Jak widać z tego krótkiego i bardzo uproszczonego przeglądu technik drukar-
skich do wykonywania nadruków (stempli) na banknotach obiegowych i tzw. bank-
notów Solidarności wykorzystywano w drugim obiegu stemplowanie, sitodruk i offset 
(jednobarwny). Stąd analizę danego egzemplarza należy rozpocząć od szukania śladów 
rastra lub rozbarwień kolorystycznych (pojedynczych „kropek” w kolorach CMY). 
Użycie zaawansowanej techniki (skanera, kolorowego ksero ze skanerem lub innych 
dziś użytkowanych urządzeń) wyklucza taki egzemplarz spośród oryginalnych, po-
wstałych w latach 80. Po zapoznaniu się z podstawami techniki drukarskiej możliwe 
jest sprawdzenie czy egzemplarze oferowane jako oryginały zostały wykonane w epoce 
czy przez „sprytnych” fałszerzy. Do rozpoznania punktów rastra niejednokrotnie wy-
starcza inwestycja w dobrą lupę.
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Zbigniew Bartkowiak, Counterfeit overprints and banknotes of Solidarity

Among numerous memorabilia of the activity of Independent Self-governing 
Trade Union “Solidarity”, there are also those that are of interest to numismatists. 
Collectors of the so-called Solidarity banknotes and overprints made by the underground 
Solidarity are so numerous that it is profitable to counterfeit and then introduce them 
to the market. We are almost forty years away from the emergence of the underground 
Solidarity. During this time, there were huge changes in technology. Today, they are most 
visible in home equipment (cameras, scanners), which until recently was in professional 
use. At the same time, old technologies are falling into oblivion. A counterfeiter wants to 
put his product on the market, but he wants to do it at the lowest cost. He uses common 
equipment, which was not available in the 1980s. The article presents the basic features 
of various printing techniques used by the underground Solidarity and today. The 
characteristics of stamps, screenprint and offset as well as forgeries made by scanning 
(photocopying) the originals and inkjet printing are presented. The comparison of 
magnified samples of microscopic overprints and original banknotes with samples of 
counterfeits allows to notice the features of the print and determine whether it is the 
original or a forgery.


