
Nie wszystko złoto, co się świeci. 
itam wszystkich Forumowiczów. Czasy Czerwonej Kurtyny minęły lata temu i 
rynek stał się otwarty na nowe możliwości, systemy i produkty. Wiele osób, firm 
zaczęło nowy etap swojego życia. Jedne tworzyły piękno inne je kopiowało, 

jedne uczciwie zarabiały inne kradły. 

Już od czasów wynalezienia przez Nobla dynamitu zaczęto wszystko wykorzystywać przeciw 
bliźniemu. Oszukać, wzbogacić się, zniszczyć. A co to ma wspólnego z kartami? Ano bardzo 
wiele….. 

Powiedzmy sobie szczerze, w obecnych czasach fałszowane jest wszystko. Jeżeli myślicie, że 
karty, którymi gracie nie są fałszowane to grubo się mylicie. 

Niektórzy z Was znają mnie, jako forumowego Avatara86. Nie wiem jak jestem przez Was 
postrzegany, ale z Forum związałem się i w jakimś stopniu staram się je budować, oraz 
uczestniczyć w rozmowach na każdy temat.  

Jakiś czas temu postanowiłem stworzyć artykuł o „Sztuce Proxowania” 
(http://www.mtgnews.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=53308) który miał na celu pokazać, 
jak można w łatwy sposób zrobić piękną własną kartę, alteracje kart, czy po prostu 
wydrukować ładnie wyglądającą kopie oryginału. Niestety ku mojemu zdziwieniu większość 
wybrała opcje nr. 3 czyli kopiowanie kart i jednocześnie negowała to, co opisałem w 
poradniku. Pisaliście, że właśnie „..pokazałem jak podrabiać karty..” Kopiowanie nie jest złe 
(sam to robię) dopóki nie zaczyna się o tym myśleć, jako pomysł na łatwy „interes”, czy inne 
błędne założenie i wykorzystanie, jako zarobek.   

I tym oto sposobem doszliśmy do sedna artykułu, czyli jak ustrzec się przed podróbkami i 
jakie są metody oszustów by nas nabrać na nieoryginalny karton? 

Tam gdzie handel i pieniądze, tam  oszuści i naciągacze. Również i w naszej grze zdarzają się 
ludzie nieuczciwi. Przykładów na nieuczciwość w MTG jest na pewno sporo, ale ja chciałbym 
się skupić na kupowaniu kart i ich podrabianiu. 

Nie jestem żadnym wielkim traderem, ale już kilka kart przeszło przez moje ręce. Ja patrzę na 
to w nieco inny sposób, bo w domowym zaciszu potrafię zrobić ładnego proxa, a co dopiero 
jakaś tam większa firma, która zajmuję się tym wyłącznie dla zarobku. Medżika znam dość 
długo, ale gram od powiedzmy roku. To dość krótki okres w porównaniu z niektórymi 
graczami, którzy wręcz „żyją” graniem i z grania. Zapewne i oni spotkali się z dziwnie 
wyglądającymi kartami i mogą to opisać w bardziej profesjonalny sposób. 

Ja podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami na ten temat. 

W 



 

Bazaar of Baghdad 
Większość z Was to doświadczeni gracze i ludzie, którzy nie dadzą się oszukać przy 
kupowaniu kart. Ale są też tacy wśród Was, którzy na kupowaniu kart nie do końca się znają i 
bazują wyłącznie na zapewnieniach sprzedawcy.  

Karta jak karta płacę i odchodzę….. Większość tak robi, ale już nie raz spotkałem się z dziwnie 
wyglądającymi kartami. 

Pierwsze, jakie przychodzą mi do głowy to karty, które widziałem we Wrocławiu na bazarze. 
Wyobraźcie sobie stoiska z owocami, stanikami, elektroniką i ……kartami do gier różnego 
rodzaju. Przeszedłem obok bo widziałem jakieś karty, których gier nie znam, lub znałem tylko 
ze słyszenia. Czasu na pociąg miałem sporo, więc postanowiłem rozejrzeć się po straganach. 
Nic ciekawego nie było (poza zegarkiem, który sam się ustawiał kupionym za 10zł), więc 
wróciłem do gościa ze stoiska z grami i kartami. Nie był to żaden ciapaty, ot zwykły Kowalski. 
Przeglądając jego stoisko dojrzałem znane mi symbole mana. Oczy uśmiechnęły mi się i 
wyciągnąłem ręce po klaser.  

WOW, ale Topy….były tam naprawdę stare grywalne karty. Między innymi Duale, jakieś 
Legendy i karty, których nie znałem, ale wyglądały, jak Medzikowskie. Po przejrzeniu klasera 
facet się mnie pyta czy chcę kupić. No jasne Duale po 50zł. Nawet nie mówiłem mu, że warte 
są 3x tyle, bo pomyślałem, że się nie zna, więc co go będę uświadamiał na siłę. Kiedy 
wyjąłem kartę i zacząłem robić z nią dziwne dla niego rzeczy (bend* test) facet ponowił 
pytanie. 

-Bierzesz czy nie?! 

Kurcze wziąłbym, ale nie bardzo podobała mi się faktura tej karty, była taka miękka i giętka. 
Oglądałem ją dokładnie, po czym facio wyszarpnął mi ją z ręki i powiedział coś w stylu „..nie 
to nie…”. Nie powiedziałem, że NIE, po prostu chciałem dokładnie przyjrzeć bo nie 
codziennie można spotkać takie antyki na targu. Po dokładnych oględzinach i rozmowie z 
gościem, wszystkie okazały się jakimś chińskim fake proxem. Karty były strasznie miękkie i 
cienkie w dotyku. Do tego nadruk w niektórych starych edycjach był wręcz idealny. Od 
tamtego czasu zacząłem uważać na to, co kupuję, gdzie i od kogo bo wyglądało to wszystko 
bardzo ładnie i dla niewprawionego oka stanowiło wielką pokusę.  

Wiem, że wstęp do tematu był nieco długi, ale chciałem dokładnie odzwierciedlić to jak się 
czułem trzymając w rękach kartę, która była perfekcyjnie (prawie) podrobiona. Więcej gościa 
nie widziałem na tym stoisku….. 

Tak oto zaczęła się moja przygoda z poznawaniem fałszywek i metod fałszowania kart. 



Ponieważ sam potrafię zrobić ładnego proxa, (ale nie idealnego) na folii to i tak 99% z Was 
rozpozna go przy dotyku, że to fake. Co innego kupowanie kart na odległość. 

Ale….Allegro 
Z tym żartów nie ma i niekiedy trzeba słono płacić za „okazje”. Nie mówię tu o naciąganiu 
stanu kart z mint na ext, ale o jawnym sprzedawaniu podróbek. Sprzedając karty przez 
Allegro jesteśmy w jakimś stopniu chronieni prawem i zawsze można sprawę nagłośnić, i 
raczej wygrać, ale kupowanie kart nawet przez Forum bywa niekiedy ryzykowne. Kupując 
karty możemy się natknąć przecież na takiego „złego” avatara, który wyśle nam Proxy 
zamiast oryginału. Poprosiliśmy o skany, dostaliśmy je, zapewnienie o oryginalności też było i 
…..kontakt się urywa a pieniądze przepadły. Można owszem zgłosić to do Administratora ale 
nie zawsze da się takie coś odkręcić. Dane z przelewu raczej mamy, ale policja się tym nie 
zajmie, bo jak udowodnisz, że to, co Ci przysłał należało do niego, a nie było u Ciebie w 
szufladzie? To jest oczywiście abstrakcja takiego wydarzenia, które może mieć miejsce dla 
tego apeluję byście dokładnie sprawdzili wcześniej osobę, od której kupujecie karty.  

A więc jak kupujemy karty na odległość to patrzymy na: 

1. Opinie o sprzedawcy. 
2. Czy cena nie jest zbyt atrakcyjna. 
3. Jakie karty jeszcze sprzedaje. Wiadomo jak ma np. 3 BlackLotusy i kilka Moxów to 

trzeba uważać. (Polskie realia) 
4. Skany w dużej rozdzielczości. Dokładna analiza pozwoli ustrzec się przed oszustami. 

A co jak kupujemy karty fizycznie, mając je w rękach? 

Jestem PRO, mnie nie oszukasz. 
Tu sprawa jest raczej prosta i nie damy się oszukać prawda? Czy aby na pewno? 

Pamiętam sytuacje jak znajomy chciał mi sprzedać playset Basic Landów Avona, który był 
podpisany przez artystę. Podpisany był owszem, ale przez innego artystę raczej osiedlowego. 
Ja szczerze mówiąc znam sygnatury tylko trzech artystów. Resztę kart kupowanych z 
podpisami kupuję w ciemno. Bo kto z Was zna jak wygląda podpis Marka Zuga? A przecież 
karty podpisane przez artystę są kilka razy droższe od normalnych kart. No nic tu jak się nie 
znamy to kupujemy w ciemno lub nie kupujemy wcale. 

Moje Proxy każdy (aktualnie) pozna gdy je weźmie do ręki. Przód karty jest bardziej śliski i 
błyszczy się. Czcionka nie jest wyraźna i krawędzie niezbyt dokładnie ucięte. Nie możemy za 
to sugerować się odcieniami kart, bo i oryginalne bywają różne od samych siebie. Warto 
jeszcze zwrócić uwagę na giętkość karty i jej grubość. Bend* test powinno się zawsze robić 
jak nie mamy pewności, co do oryginalności danej karty. Nie zawsze oczywiście to pomaga 
(moje karty przechodzą test dwukrotnie), ale jednak to jakieś zabezpieczenie. 



No dobrze, ale to są nadruki  na foli. A co będzie jak przyjdzie nam rozpoznać kartę, która jest 
drukowana na szablonach*? 

 

Nie tylko Polak potrafi… 
 

Mając kartę podrobioną i oryginalną w ręku łatwo rozpoznamy, która jest która, ale mając 
tylko jedną sztukę zaczynają się schody. Większość kart ma np. ten sam odcień druku do 
danej edycji. Stare karty były ciemniejsze i posiadały mniej wyraźne napisy. Aktualne edycje 
mają idealne nadruki i wysoką rozdzielczość. Jak zatem poznać, która karta jest podrabiana a 
która nie? 

Odcienie i retusz. 

Na pierwszy rzut oka, kolory są wyraźnie niedokładne, w porównaniu do rzeczywistych kart. 
Podczas gdy inne karty rozszerzeń przez lata od czasu do czasu miały niewielkie różnice 
kolorów, podróbki są często tak dalekie od oryginału, że szybko je rozpoznasz. Najbardziej 
widoczne różnice w kolorze są w słowie MAGIC na odwrocie karty. Oto dwie karty obok 
siebie, przedstawiające widoczną różnice. Mając wystarczająco duże powiększenie, widać 
charakterystyczny wzór w kolorowych punktach, które tworzą obraz widoczny na karcie. 
Większość drukarek wykorzystywanych przez fałszerzy są niższej jakości niż te, które służą do 
prawdziwego drukowania kart. Widać wyraźną różnicę w druku, a powiększony wzór w 
porównaniu z prawdziwą kartą nico się różni. 

 

 

Prawdziwy tył         Fałszywy tył 



Kolory na przedniej stronie często są rozmyte i niewyraźne. Efektem tego jest drukowanie 
napisów i reszty karty, jako pliku graficznego w rozszerzeniu JPG. 

 

Podróbka                                       Oryginał 

 

Oryginał                                                        Podróbka 

Prawdziwa karta ma bardzo widoczne czarne krawędzie wokół loga MTG i napisów. 
Natomiast fałszywka, jak widać przy powiększeniu wszystko ma rozmyte. Jest to efekt (blura) 
druku, który napisy czyta jako format graficzny, a nie jako czcionkę.  Oczywiście technika 
idzie do przodu, więc za jakiś czas i to będzie opanowane przez złodziei. 

Dodatkowym sposobem na poznanie podróbki jest dokładne przyjrzenie się edycji danej 
karty, ilustratorowi i czcionce. Większość kart szczególnie starych i ciężko dostępnych na 
rynku są podrabiane powiedzmy zbyt ładnie. Karty z przed 18 laty nie będą raczej idealnie 
kolorowe i w stanie typu „prosto wyjęty z busterka”. 



 

Oryginał                                  Podróbka 

 

Oto przykład jak retuszuje się białą lub zniszczoną ramkę karty. Większość oszustów maluje 
ramkę markerem, ale są i tacy co „dodrukowują” ją bezpośrednio na karcie. Jeszcze bardziej 
oczywista jest linia praw autorskich na dole karty. "Wizards of the Coast, Inc." i rok, który nie 
pojawiał się na oryginalnym dodatku Arabian Nights. 
 
Ponadto, karty Beta wszystkie mają coś w rodzaju "podwójnej granicy" i niedokończonego 
narożnika. Wewnętrzna część czarnych obramowań jest drukowana przy użyciu tych samych 
odcieni, co główna część karty. Zewnętrzna część natomiast jest drukowana tak, jakby poza 
resztą karty przy użyciu czarnego atramentu. Białe trójkąty, które widzisz na rogu są prawie 
we wszystkich kartach Alfa i Beta. 



 
Niebieski rdzeń. 

Wielu z Was zadawało pytanie, co to jest takie niebieskie jak się przedrze kartę na pół? Do 
niedawna nie zawracałem sobie tym głowy. Ale podczas remontu kilka kart wpadło mi do 
rozcieńczalnika i dosłownie się rozpuściło zostawiając „niebieskie coś”. Po wyschnięciu 
okazało się, że niebieski fragment to nie tak jak myślałem wcześniej klej łączący przód i tył 
karty. To nic innego jak rdzeń karty, środek, jądro, szkielet główny, kręgosłup…. Do którego 
jest doklejony cieniutki awers i rewers. Jest to specjalny papier, który nadaje karcie 
sztywność i jednocześnie giętkość. Jest porowaty, więc wchodzi w niego warstwa kleju, którą 
wykańcza się całość. Ten system (przedarcie karty) pozwala na bezbłędne ocenienie, która 
karta to fake. Pytanie tylko, kto to zrobi na swojej karcie? 

 

Lewa oryginał prawa podróbka. 



 

Jump totalnie „wyczyszczony” z druku. Widać przebijającą się niebieską warstwę. 

Kseroboy 

Jakość kopiarek, skanerów, drukarek i innych kombajnów, co roku się polepsza. Ceny spadają 
i coraz większa liczba osób ma dostęp do naprawdę porządnych maszyn. Najczęstszymi 
zakupami kart są tak zwane single. Kupowane przez aukcje internetowe, od traderów, jakiś 
ziomków z forum…… Niektóre osoby mogą mieć wątpliwości czy skany przesłane na e-maila 
pokazują nam prawdziwe karty. 

Jest kilka metod jak „czytać” karty i nie dać się oszukać.  

„Symbole mana, symbol tapnięcia i Magic: the Gathering logo są własnością Wizards of the 
Coast. Dodatkowo, wszystkie poszczególne karty są chronione na podstawie znaków 
towarowych i praw autorskich, w tym elementy sztuki i tyły kart. Dokonywanie reprodukcji 
obrazów sztuki i tworzenie karty Magic stanowi naruszenie tych praw i jest zabronione. 
Korzystanie z tej sztuki i obrazów wymaga wyraźnej zgody z Wizards of the Coast. Bez tej 
zgody, skanowania i wysyłania i inny sposób rozpowszechniania tych zdjęć łamie prawo. 
Nawet kopiowanie jako "proxy" na własny użytek jest nielegalne i narusza prawa własności 
intelektualnej.” 

I tym oto sposobem mogę pójść siedzieć za posiadanie proxów. 

Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej wartościowa karta, tym bardziej ostrożny powinieneś być. Starsze 
karty, takie jak Black Lotus , Moxy są fałszowane od czasu do czasu ze względu na cenę rynkową. 
Natomiast karta ze średniej półki cenowej np. Chrome Mox jest już drukowana na większą skale. 

Kopiowanie starych edycji jest cholernie trudne, bo technologia, jaką produkowano karty z 1993r 
bardzo się zmieniła. Teoretycznie powinno być łatwiej zrobić coś „starego dziś” niż „coś nowego 
kiedyś”, ale z kartonami jest odwrotnie. 



Zużycie  

Fałszywe karty często posiadają różnego rodzaju połyski powłoki, lub różne tekstury. W 
rezultacie będą one się inaczej zużywać podczas tasowania, a ich powłoka będzie się inaczej 
zachowywać na zanieczyszczenia i uszkodzenia fizyczne. Przez co niektóre karty szczególnie 
na krawędziach będą nierównomiernie zniszczone. Większość starych kart, zatem powinno 
być w stanie ext lub plyed. A często topy z Bety wyglądają jak wyjęte świeżo z boosterka. 
Oczywiście nie wszystkie karty w dobrym stanie ze starych edycji muszą być podróbkami, ale 
warto się już takim dokładniej przyjrzeć. 

Jakość wydruku  

Drukowanie kart przez różne osoby będą się od siebie odróżniały generalnie wszystkim. 
Niektórzy profesjonalni gracze mogą przerzucać tony kart awersami i powiedzieć, które 
rozszerzenia są kartami z drobnymi wadami w wariantach kolorystycznych a które nie. Więc 
fakt, że karta jest nieco off kolor względem innej karty, jest jednak prawdziwe. Nie musi to 
jednak od razu oznaczać, że jest sfałszowana. Wiele podróbek może mieć czarne krawędzie z 
przerwami, lub wręcz pomalowane markerem białe ramki. Przy użyciu lupy widać to 
wyraźnie. Niektórzy dealerzy i sprzedawcy posiadają obiektyw, przydatny do oceny podróbki 
na miejscu. Kupują i sprzedają karty codziennie, więc mają doświadczenie, gdzie szukać 
inności w druku. Wielu z Was może się ich po prostu zapytać, czy np. Avatar86 to uczciwy 
trader i czy można mu zaufać? 

I stała się światłość… 

Test dosyć dziwny, ale naprawdę skuteczny. Jeżeli idziesz na jakiś handel weź ze sobą latarkę 
z mocnym światłem, powiedzmy dioda LED 1W i jakąś oryginalną kartę ze starej edycji, i 
nowej. Patent polega na tym, aby oświetlić ( najlepiej położyć) kartę na źródle światła. Karta 
oryginalna z reguły nie przepuszcza dość sporo światła. Podróbka z reguły jest robiona z 
tradycyjnego papieru, o łagodniejszej gramaturze, która powoduje przebijanie się promieni 
świetlnych. Powiedzmy, że taka karta jest półprzezroczysta.  

 

Karta po prawej jest podróbką, po lewej oryginał. 



Drugim sposobem na szybkie wykrycie oszukanej karty jest użycie przyrządu do sprawdzania 
oryginalności banknotów (ultrafiolet). Wystarczy od spodu podświetlić kartę i wszystko 
widać. Karta oryginalna z białą ramką będzie lekko powiedzmy świecić, pomimo większej 
gramatury papieru. Natomiast fake pozostanie ciemny.  

 

Prawy oryginał, lewy fake prox. 

 

 

Woda prawdę Ci powie. 

Nie jest to moja ulubiona metoda, bo jest to w jakimś stopniu fizyczna ingerencja, która nie 
zawsze wyjdzie na dobre karcie. Jednym słowem robisz to na własne ryzyko! Test ten w 
zasadzie zakłada, że zwilżona krawędź/brzeg oryginalnej karty nie będzie chłonął wody jak 
zwyczajny papier w kopii. Powiedzmy, że oryginały mają coś w stylu zaimpregnowanego 
papieru, który chroni nasze karty przed wilgocią. Test naprawdę działa, ale jak miałbym to 
robić z Dualem za 100$ to niestety ten test u mnie odpada. 

 



 

Woda w oryginałach powinna spływać jak po „kaczce” 

Sexi Flexi 

Większość z Was doskonale wie, co to jest Bend test i jak go się wykonuje, ale dla pewności 
podam definicje. W wielkim skrócie bend test, to po prostu „ próba zginania karty”. Polega 
ona na tym, aby zgiąć kartę w ten 
sposób, aby góra i dół karty się 
styknęły krawędziami. Przytrzymaj 
kartę   palcem wskazującym i 
kciukiem, następnie zegnij ją, tak 
aby obie krawędzie się dotknęły, 
tak jak na obrazku obok. Następnie 
wyprostuj kartę i obejrzyj środek 
zgięcia. Fałszywa karta będzie miała 
widoczne fałdy i pęknięcia. 
Większość testów tego typu pokaże 
drobne zmarszczki po około 8 
próbach. A powielenie testu do 12x 
czasem potrafi zniszczyć kartę. 

Użyj tego na własne ryzyko i nie na 
kartach foil! 

 

 

 

 



Tak więc na co zwracać uwagę przy oglądaniu karty?  

1. Grubość papieru. 
2. Giętkość. 
3. Struktura papieru.  
4. Jak przechodzi test na zgięcie. Czy nie trzeszczy, pęka… 
5. Cenę karty. Zbyt atrakcyjna może być podejrzana. 
6. Podpis autora.  
7. Czcionkę i text. 
8. Awers i Rewers karty. 
9. Ramkę karty (nie wszystkie występowały, jako czarno/biało ramkowe). 
10. Ilość sztuk sprzedawanych kart. 
11. Odcienie kolorów. 
12. Stan karty (zużycie) 
13. Ramkę i rogi karty. 

MicroMoc 

Słyszałem jeszcze o testach na kartach, które polegały na wkładaniu ich do mikrofalówki. 
Jeżeli na karcie jest coś naklejone, lub karta została zrobiona od zera. To w tym teście 
wszystko wyjdzie na jaw po jakichś 20sek. Podróbki będą się marszczyć, skwierczeć, lub 
odklejać od siebie (awers vs rewers). Problem w tym, że czasem oryginały mogą być w jakimś 
stopniu wadliwe i zostanie z nich śmierdząca pomarszczona pomarańcza. Dlatego nie wolno 
testować kart typu foil, bo pojawią się dziwne trzaski, iskry, pęknięcia i złuszczanie się foli, 
nawet w oryginałach. 

 

5 sekund w Mikrofali.  



Powyższe metody są zwykle jedynymi metodami, które nie mogą być używane do sprawdzania kart 
typu  foil. Na szczęście, większość sfałszowanych kart foil wyglądają bardzo źle i są łatwe do wykrycia 
bez specjalnych patentów. 

Miłorząb jest dobry na pamięć. Więc zapamiętaj! 

Przed zakupem karty z bloku Alpha czy Beta dokładnie się przyjrzyj rogom.  

1. Karty Alpha mają o wiele bardziej okrągłe rogi niż wszystkie inne karty. Na zdjęciu 
poniżej, karta Alpha jest po lewej stronie widocznie zaokrąglona na rogach. Każda 
karta od Bety miała już inne krawędzie rogów. 

 

Lewa Alpha, prawa Beta 

2. Nie ma czegoś takiego jak Alpha Volcanic Island, i były też tylko dwie wersje każdego 
podstawowego lądu z Alpha. 

 
3. Wszystkie karty do Revised posiadają fazowane krawędzie z przodu nadruku. Revised 

karty nie miały takiego wyglądu 3D, tylko płaski nadruk (ramka) powiedzmy 2D. 
 

 
 

4. Istnieją dwie wersje kart z edycji Arabian Nights. Występują w nich bezbarwne 
symbole many i ciemne wersje. Obie są prawidłowe i nie ma w nich nic złego. Kiedyś 
nie przykładano uwagi do takich szczegółów i detali. 
 

 
 
 
 



 

Rada Bielawska 

„Nie każdy na świecie ma dobro w sercu. Jeśli coś wygląda zbyt dobrze, żeby było prawdziwe, 
to prawdopodobnie jest jakiś haczyk.” 

Więc należy być ostrożnym, by nie paść ofiarą takich oszustw. W dzisiejszych czasach sieć 
aukcji komputerowych, oferują różne rzeczy on-line z całego świata, i trzeba być szczególnie 
ostrożnym, gdy coś się kupuje. Jeśli coś wydaje się niejasne dla Ciebie, należy podjąć kroki, 
by chronić siebie przed oszustami, jeśli nie jesteś pewien danego produktu, nie kupuj go. 

Mam nadzieję, że chociaż w minimalny sposób pokazałem i podpowiedziałem, jak można 
ustrzec się przed zakupem „kota w worku”. Raczej nas to nie dotyczy (jeszcze), ale bądźcie 
czujni i ostrożni. Pamiętajcie, bardziej wartościowe lub przydatne karty, tym bardziej 
prawdopodobne, że są one sfałszowane. 

 

Pozdrawiam Karol Stawicki   



 

Źródło: 

http://www.apathyhouse.com/ 

http://www.wizards.com 

http://www.google.pl  

 

 


